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ទិដ្ឋភាពបបើកកិច្ចគបជុំពិបគរោះបោបល់សាធារណៈស្តីពតីការបរៀបចំកិច្ចដំបណើរការរបបសន្ិសុខសង្គម	ផ្នែកធានារ៉ា ប់រងសុខភាព	សគរាប់កម្មករនិបោជិត

កិច្ចប្រជុំពិគបរោះគោ្រលស់ាធារណៈស្តីពតីការគរៀ្រចំកិច្ចដំគណើ រការរ្រ្រ
សន្ិសខុសង្គម ផ្នែកធានារ៉ា ្រ់រងសខុភាពសបរា្រ់កម្មករនិគោជិត

			បៅនៃងៃទតី០៦		ផខសតីហា		ឆ្នែ ំ២០១៤		បៅ	
សាលគបជំុធំរបស់បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខ	
សង្គម	(ប.ស.ស)	រានបបើកកិច្ចគបជុំពិបគរោះ	
បោបល់សាធារណៈ				ស្តីពតីការបរៀបចំកិច្ច	
ដំបណើរការរបបសន្ិសុខសង្គម	ផ្នែកធានា

រ៉ា ប់រងសុខភាព			សគរាប់កម្មករនិបោជិត	
បគកាមអធិបតតីភាព					ឯកឧតម្បណ្ិត	
អុិត	សំបហង	រដ្ឋមនន្តីគកសួងការងារ	និង	
បណ្រុ ោះបណ្្លេិជាជា ជតីេៈ	និងរានការអប ជ្ា ើញ	
ចូលរួមពតី		ឯកឧតម្		បោកជំទាេ			បោក

បោកគសតីតំណ្ងគកសួង	សាថា បព័នោក់ពព័ន្ធ	
និងមនន្តីបគកាមឱវាទជាបគចើនរូប។	កនែរុងឱកាស	
បនាោះ	បោក	អ៊ុក	សមេិទយា	នាយកបបឡា	
ជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	បានអប ជ្ា ើញប�ើង	
អានរបាយការណ៍				ស្តីពតីលទ្្ធ លការងារ

ឯកឧតម្បណ្ិត	អុិត	សំបហង	រដ្ឋមនន្តីគកសួងការងារ	និងបណ្រុ ោះបណ្្លេិជាជា ជតីេៈអប ជ្ា ើញជាអធិបតតីដ៏ខង្់ខស្់កនែរុងកិច្ចគបជុំ
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រ៉ា ប់រងហានិភព័យការងារគបកបបោយបជា្រ	
ជព័យរហូតមកដល់បពលបច្ចរុប្ននែបនោះ។	គសប	
រនែ បនោះផដរ	ប.ស.ស	បានបគតៀមខ្លលួនកនែរុងការ	
ោក់ឲ្យដំបណើរការរបបធានារ៉ា ប់រងពតីរប្្សង
បទៀតនាបពលខាងមុខ។	បន្ាប់ពតីបនោះ	ឯកឧតម្	
រដ្ឋមនន្តី	 គកសួងការងារ	និងបណ្រុ ោះបណ្្ល	
េិជាជា ជតីេៈ			បានបកាតសរបសើរ			ពតីលទ្្ធ ល	
ការងាររបស់	ប.ស.ស	និងជំរុញឲ្យអង្គភាព

បនោះគតរូេោក់ឲ្យដំបណើរការរបបធានារ៉ា ប់រង
សុខភាព	បៅចុងឆ្នែ ំ២០១៤	និងរបបគបាក់	
បសាធន	បៅឆ្នែ ំ២០១៥។	បផនថាមពតីបលើបនោះ	
បទៀត	ឯកឧតម្រដ្ឋមនន្តី	បានរានអនុសាសន៍	
ផណនំា	ដល់គកសួង/សាថា បព័ន	និងអង្គភាព			
ោក់ពព័ន្ធ	គតរូេសហការជិតសនែ ិទ្ធជាមួយបបឡា	
ជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម		បហើយបានផណនំា

បោបលប់នោះ	បោក	អ៊ុក	សមេិទយា	បានបធវើ	
ការ្្សពវ្ សាយ	ដល់គកសួង/សាថា បព័ន	និងអង្គ	
ភាពោក់ពព័ន្ធនានាបានយល់	និងគជាបចបាស់	
អំពតីភាពេិជជារាន	និងអេិជជារានននកិច្ចដំបណើរ	
ការរបស់	បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	
ជាពិបសស	ប្្តបៅបលើការបបគមើបសវា	
សាធារណៈ		របស់អង្គភាព		ដល់កម្មករ	
និបោជិត			និងបដើម្តីបធវើការពិបគរោះបោបល់	
ជាបេទិកាសាធារណៈ		កនែរុងការរិោះរកចំណចុ	
ខវោះខាត	និងចំណចុគប�មនានា	របស់	
អង្គភាព		កនែរុងការផសវងរកការឯកភាពរនែ 	
ណ្មួយ	រួមរនែ បោោះគសាយបញ្ហា ទំាងបនាោះ	
ឲ្យបានល្អ 	រានតរា្ល ភាព		រានគបសិទ្ធភាព		
និងទាន់បពលបេោ៕

បោក	អ៊ុក	សមេិទយា	អប ជ្ា ើញប�ើងអានរបាយការណ៍

បេទិការសំណរួ-ចំបលើយពិបគរោះបោបល់	របស់តំណ្ងគកសួង/អង្គភាពោក់ពព័ន្ធ

ទិដ្ឋភាពចូលរួមរបស់ថ្នែ ក់ដរឹកនំា	ប.ស.ស	និងគកសួង/សាថា បព័ន	និងអង្គភាពោក់ពព័ន្ធ

ដល់		ប.ស.ស		ឲ្យជំរុញបផនថាមនូេបសវា	
ការងាររបស់ខ្លលួនតាមរយៈបធវើការ្្សពវ្ សាយ	
បទបងាហា ញដ៏រានសារៈសំខាន់មួយ		បដើម្តី	
ឲ្យបានទូលំទូោយគ្រប់រូបភាព	ផដលអាច
បៅបានឲ្យរានគបសិទ្ធភាពខស់្និងឲ្យទទួល
បានបជា្រជព័យ	ននរបបផដលោក់ឲ្យដំបណើរ	
ការបនាោះ។	បៅចុងប ្្ចប់ននកិច្ចគបជុំពិបគរោះ



បផនថាមបទៀត		បៅនៃងៃទតី៣០		ផខមិៃុនា	ដល់	
នៃងៃទតី០៣	ផខកកកេោ	ឆ្នែ ំ២០១៤	បោក	អ៊ុក	
សមេិទយា		នាយកបបឡាជាតិរបបសន្ិសុខ	
សង្គម		និងមនន្តីបគកាមឱវាទ		បានអប ជ្ា ើញ	
ចូលរួមកិច្ចគបជុំបលើកទតី២	ននបេទិការទូទាត់	
សំណងបគរោះថ្នែ ក់ការងារ	អាសុតី	បៅទតីគករុង	
បសអ៊ូល	ននគបបទសកូបរ៉ា	បោយរានការចូល	
រួមពតីបណ្្គបបទសកនែរុងតំបន់អាសុតីដូចជាៈ	
គបបទសមោុងបហា្គ លតី		រាោ ប�សុតី		ហវតីលតីពតីន	
គសតីលងាកេ 	នៃ	បេៀតណ្ម	ឥណ្រូ បនសុតី	កម្រុជា	
និងគបបទសកូបរ៉ា	ផដលជាគបបទសសាមតី	បដើម្តី	
បធវើការដកគសង់	និង ្្ល ស់ប្រូរបទពិបសាធន៍

និងយល់ដរឹងអំពតីការបបងកេើត	ចបាប់បទោ្ឋ ន	
្រតិយុត	្បរលការណ៍ចបាប់ននការអនុេត	្
េិសព័យសន្ិសុខសង្គម		យុទ្ធសានស្ចតុ	
បកាណរបស់រជរោ្ឋ ភិបាល	និងផ្នការយុទ្ធ
សានស្ននផ្នែកនានាមួយចំនួន	ផដលប្្ត
សំខាន់បៅបលើកិច្ចរំោរសង្គម	សគរាបជ់ន	
គកតីគក	និងជនងាយរងបគរោះ។	កនែរុងបនាោះផដរ		
បោកនាយក	ប.ស.ស		បានបលើកប�ើង	
នូេចំនុចសំខាន់ៗមួយចំនួន		ននការទូទាត់	
សំណងបគរោះថ្នែ ក់ការងារបៅកម្រុជា	ផដល	
ប.ស.ស		ទទួលបន្រុកេិសព័យបនោះរានដូច		

ខាបគកាម៖	 	 	 	
			-	ការផៃទំា	និងពយាបាលមុខរបួស	
			-	ការ្ល្់គបាក់បំណ្ច់គបចំានៃងៃ			
			-	ការ្ល្់ធនោភ	ឬគបាក់េិភាជន៍		
សគរាប់ការបាត់បង់សមតថាភាពការងារ	
		-	ការ្ល់្េិភាជន៍ជាបសាហ៊ុយសគរាប់	
បូជាសព	និងធនោភចំបោោះឧតរ្ជតីេី	(អនែក	
បៅកនែរុងបន្រុកននជនរងបគរោះ)។	 	
			-	ការ្ល្់ឧបករណ៍អេយេៈសិប្និម្មិត						
	 	-	ការសគមបសគមលួលមុខងារ		ការអប់រំ	
េិជាជា ជតីេៈប�ើងេិញ	 	 	 	
	 	-	ការដរឹកជនរងបគរោះពតីកផន្លងបគរោះថ្នែ ក់	
បៅកាន់កផន្លងពយាបាល	ឬបៅកាន់លំបៅ	
សាថា ន។	 	 	 	 	
			-	ការ្ល្់អតថាគបបោជន៍ប្្សងៗបទៀត	និង
ការគបតិបត្ិអធិការកិច្ចការងារផដលរាន	
តរា្ល ភាព	និងគបសិទ្ធភាព៕	 	
		

បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	បានអនុេត	្
របបធានារ៉ា ប់រងហានិភព័យការងារ		(បគរោះ	
ថ្នែ ក់ការងារ)	សគរាប់កម្មករនិបោជិត។	រីឯ	
ការទូទាត់សំណងបគរោះថ្នែ ក់ការងារ	បបឡា	
ជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	បាន្ល្់		និង	
បបគមើបសវាផ្នែកបនោះរានតរា្ល ភាព	និងរាន	
ភាពរលូន		បទាោះបតីរានចំណចុគប�មមួយ	
ចំនួនតូចក៏បោយ។				បដើម្តីឲ្យផ្នែកបនោះរាន	
ការរំគទបពញទំហរឹងពតីសរាជិករបស់ខ្លលួន

កចិ ្ចប្រជុលំ� ើកទ០ី២ នៃលេទកិារទទូាតស់ណំងលបរោះថ្ នាកក់ារងារអាសុី 
លៅទបីកងុលសអ៊�ូ សាធារណៈរដ ្ឋកលូរ េ

រនែ បៅេិញបៅមក		បដើម្តីបធវើការបគជើសបរីស
ចំណចុសំខាន់ៗមួយចំនួនទុកជាមូលោ្ឋ នគ្ររឹោះ
សគរាប់អភិេឌ្ឍេិសព័យការងារឲ្យគសបបៅ	
តាមផ្នការយុទ្ធសានស្គ្រប់ផ្នែកោក់ពព័ន្ធ		
ជាពិបសសប្្តបៅបលើកិច្ចរំោរសង្គម	
សគរាប់ជនគកតីគក	និងជនងាយរងបគរោះ។	
បោក		អុ៊ក	សមេិទយា	នាយក	ប.ស.ស	
តំណ្ងគបបទសកម្រុជា		បានបធវើបទបងាហា ញ	
ដល់បណ្្គបបទសនានាឲ្យបានគជាបចបាស់

ការៃតរូបអនុសសាេរីយ៍របស់បណ្្គបបទសចូលរួម

កិច្ចពិភាកសាជាគករុមរបស់ថ្នែ ក់ដរឹកនំា	ប.ស.ស	និងមនន្តីបគកាមឱវាទ

ទិដ្ឋភាពការ្ល់្ជូនេតថារុអនុសសាេរីយ៍

ការបធវើបទបងាហា ញរបស់	បោក	អ៊ុក	សមេិទយា	
នាយក	ប.ស.ស



សននែិសតីទថ្នែ ក់តំ្រន់ឆ្នែ ២ំ០១៤ ស្តីពតីកម្មវិធតីស្ារលទ្ធភាពពលកម្ម   គដើម្ តី 
អភិវឌ្ឍគសដ្ឋកិច្ច និងការគធវើសរាហរណកម្មជនពិការភាពកនែងុសង្គមគ�ើងវិញ

កាលពតីនៃងៃទតី២៤	ផខមិៃុនា	ឆ្នែ ំ២០១៤	
បោក		បមោង		ហុង		នាយករងបបឡាជាតិ		
របបសន្ិសុខសង្គមបានដរឹកនំាគករុមការងារ
ចូលរួមសននែិសតីទថ្នែ ក់តំបន់ឆ្នែ ំ២០១៤	ស្តីពតី	
កម្មេិធតីស្ារលទ្ធភាពពលកម្ម	បដើម្តីអភិេឌ្ឍ	
បសដ្ឋកិច្ច			និងការបធវើសរាហរណកម្មជន

ពិការភាពកនែរុងសង្គមប�ើងេិញ			បៅទតីគករុង	
កូឡាឡំាពួរ	គបបទសរាោ ប�សុតី	 បគកាមអធិ-	
បតតីភាព			ឯកឧតម្				YB				Dato`			Sri

Richard	Riotanak	Jaem,	រដ្ឋមនន្តីគកសួង	
ធនធានមនុស្សននគបបទសរាោ ប�សុតី។	សននែិ-	
សតីទបនោះរានបរលបំណងបលើកកមស់្ការ	
ផសវងរកការងារបធវើ	និងបលើកកមស្់ការយល់	
ដរឹងរបស់ជនពិការភាព		ជនអសមតថាភាព	
រ្ម នការងារបធវើ			ការអភិេឌ្ឍសុខរាល

ភាពសង្គម	ការ្ល្់បសវាសង្គម	ការរំោរ	
សង្គម			ការផណនំាពតីទគមង់ននការអភិេឌ្ឍ	
បរលនបោបាយ	ការបធវើសរាហរណកម្ម

ការបណ្រុ ោះបណ្្ល	សមតថាភាពផ្នែកធនធាន	
មនុស្ស	និងការជំរុញផ្នែកេិសព័យសាធារណៈ	
និងឯកជន		ក៏ដូចជាការ្ល្់មតិបោបល់	
បផនថាម	និងបទពិបសាធន៍	ដល់រដ្ឋសរាជិក	
អាស៊ាន	បៅេិញបៅមក	កនែរុងការទំនាក់ទំនង		
ននឧបករណ៍កិច្ចរំោរសង្គម				និងបដើម្តី

កំបណើនបសដ្ឋកិច្ចសង្គមប�ើងេិញ		កនែរុងការ	
កាត់បនថាយភាពគកតីគក៕

ទិដ្ឋភាពចូលរួមរបស់មនន្តី	ប.ស.ស	និងមនន្តីគកសួងោក់ពព័ន្ធកនែរុងអងកេពិធតី

ទិដ្ឋភាពចូលរួមរបស់គបធានសននែិសតីទថ្នែ ក់តំបន់	និងសរាជិកកនែរុងអង្គពិធតី



ទស្សនៈកចិ្ចសកិសាស្តីពតីរបបធានារ៉ា ប់រងសខុភាព នៅបបនទសថៃ
	កាលពតីនៃងៃទតី០៦-០៩	ផខតុោ	ឆ្នែ ំ២០១៤	

្រណៈគបតិភូគបបទសកម្រុជា	ផដលដរឹកនំា		
បោយ		បោកបេជជាបណ្ិត		សំុ៊		បសាភព័ណ	
នាយករងបបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	
ខណៈបពលផដល	ប.ស.ស	កំពុងបរៀបចំ	និង	
ោក់ឲ្យដំបណើរការរបបធានារ៉ា ប់រងសុខភាព	
បៅចុងឆ្នែ ំ២០១៤។	្រណៈគបតិភូគបបទស
កម្រុជាផដលអប ជ្ា ើញបៅទស្សនៈកិច្ចសិកសា	
បនោះ	្ឺរបដើម ត្ីសិកសាផសវងយល់	និងដកគសង់	
បទពិបសាធន៍ននការអនុេតរ្បបធានារ៉ា ប់រង	

ជាសកល			ពតីបណ្្សាថា បព័នធានារ៉ា ប់រង	
សុខភាពសំខាន់ៗរានដូចជា	ការិោលព័យ	
រំោរសង្គម	(SSO)	ការិោលព័យរំោរ	
សុខភាពជាតិ	(NHSO)	គករុមហ៊ុនធានារ៉ា ប់	
រងសុខភាពឯកជន	និងមន្តីរបពទ្យផដលបាន	
ចុោះកិច្ចសនយាជាមួយសាថា បព័នសន្ិសុខសង្គម។		
កនែរុងដំបណើរទស្សនៈកិច្ចសិកសាបនោះ		គករុម	
ការងារខាង	ប.ស.ស	និងគករុមហ៊ុនន្ររ	
អាយធតី			ផដលជាអនែកសរបសរកម្មេិធតីឲ្យ	
ប.ស.ស		បានប្្តសំខាន់បលើចំណចុមួយ	
ចំនួនដូចជា៖		ការចុោះប ជ្ា ិកា	និងដំបណើរ	
ការបង់ភា្រទាន,	ការកំណត់អតស្ញ្ញា ណ	
សរាជិក	និងការបគបើគបាស់ទគមង់ននការចុោះ		
ប ជ្ា ិកា,	ដំបណើរការននការចុោះកិច្ចសនយាជាមួយ	

ដំបណើរការ		ននការបគបើគបាស់បសវារបស់	
សរាជិកកនែរុងមន្តីរបពទ្យ	ការគ្រប់គ្រងការ	
បគបើគបាស់បសវា,	ដំបណើរការននការទាមទារ	
សំណង	និងការ្ល្់សំណង,	សូចនាករណ៍	
សំខាន់ៗ		ការគតលួតពិនិត្យគបតិបត្ិការននការ	
ធានារ៉ា ប់រងសុខភាពសង្គម			រួមរានផ្នែក	
បបច្ចកបទស	ការេិភា្ររបាយការណ៍ហិរ្ញាេតថារុ	
ការេិភា្រអំពតីគបតិបត្ិការ		ននរបប	ធានា	
រ៉ា ប់រងសុខភាព,	ការអភិេឌ្ឍគបពព័ន្ធពព័ត៌រាន	
េិទយា	និងការបមើលផៃទំាជាបដើម។	បដើម្តីយក	
មកអនុេតរ្បបបនោះឲ្យទទួលបានបជា្រជព័យ		
និងរានគបសិទ្ធភាពខស្់បៅកម្រុជា៕

អនែក្ល្់បសវា,	នតីតិេិធតីចុោះកិច្ចសនយាជាមួយ	
អនែក្ល្់បសវា		េិធតីសានស្ទូទាត់សំណង	
េិធតីសានស្សគរាប់្្រុកទិននែនព័យសំខាន់ៗ	
និងដំណ្ក់កាលននការ្ល់្សុពលភាព,	

ការៃតរូបអនុសសាេរីយ៍បគកាយពតីដំបណើរននទស្សនកិច្ច

ទិដ្ឋភាពននការចុោះទស្សនកិច្ចសិកសា្្ល់	ដល់កផន្លងបធវើការ

កិច្ចគបជុំពិភាកសាស្តីពតីរបបធានារ៉ា ប់រងសុខភាពរបស់្រណៈគបតិភូោក់ពព័ន្ធ



សកម្មភាពចុោះ្រំគពញគ្រសកកម្មការងាររ្រសប់ករុមប្ររឹកសា្រគច្ចកគទស
រ្រ្រសន្ិសខុសង្គម គៅគខត្តាផកវ

	កាលពតីនៃងៃទតី០៧-០៩		ផខកកកេោ	ឆ្នែ ំ	
២០១៤	ឯកឧតម្	កាន់	មោន	រដ្ឋបលខាធិការ		
គកសួងការងារ	និងបណ្រុ ោះបណ្្លេិជាជា ជតីេៈ		
និងជាគបធាន	គករុមគបរឹកសាបបច្ចកបទសរបប	
សន្ិសុខសង្គម		(ក.ប.ស.ស.)		បានដរឹក	
នំាគករុមគបរឹកសាបបច្ចកបទស			ក.ប.ស.ស.	
សគរាប់ជនទំាងឡាយ	ផដលសថា ិតបៅបគកាម
បទប្្ញាត្ិននចបាប់				ស្តីពតីការងារចុោះគបជុំ	
្្សពវ្ សាយអប់រំ			ពតីការបងាកេ ជំងឺេិជាជា ជតីេៈ	
លក្ខខណ្ការងារ,	លក្ខខណ្អនាមព័យ	ដល់

កម្មករនិបោជិតបៅបរងចគក	ប៊ីយូធតីហ៊ុល		
នស្តីង	ហវរូតបេ	និងបរងចគកហ៊ុយបចៀន	ផដល	
សថា ិតបៅបខតត្ាផកេ។		ឯកឧតម្គបធានគករុម	
គបរឹកសាបបច្ចកបទស		ក.ប.ស.ស.	បានបធវើការ	
ពន្យល់ផណនំា	ដល់កម្មករនិបោជិត		អំពតី	
អវតីជាបគរោះថ្នែ ក់ការងារ,	ផដលកនែរុងបនាោះ	ប្្ត	
បលើអតថាគបបោជន៍ប្្សងៗបទៀត	ផដលបបឡា	
ជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម		្ល្់ជូនបពល
សរាជិករបស់ខ្លលួនទទួលរងបគរោះថ្នែ ក់,		និង
ការបរៀបចំោក់ឲ្យដំបណើរការរបបធានារ៉ា ប់រង

សុខភាព	និងរបបគបាក់បសាធនផដលគតរូេ	
អនុេត	្	ចំបោោះកម្មករនិបោជិត		នាបពល	
ខាងមុខ។		ឯកឧតម្	គបធានគករុមគបរឹកសា	
បបច្ចកបទស	ក.ប.ស.ស.	បានបធវើការផណនំា	
្ងផដរ	ដល់និបោជកឲ្យ្្សពវ្ សាយបន	្	
អំពតីេិធតីសានស្មួយចំនួនកនែរុងការបងាកេ 		បដើម្តី	
ឲ្យកម្មករនិបោជិតបជៀស្ុតពតីជំងឺេិជាជា ជតីេៈ	
និងបគរោះថ្នែ ក់ប្្សងៗផដលបកើតរាន	ប�ើង	
បោយសារការងារ៕	

ទិដ្ឋភាពគបជុំអប់រំផណនំារបស់គករុមគបរឹកសាបបច្ចកបទស	(ក.ប.ស.ស.)

ការអប ជ្ា ើញចុោះគតលួតពិនិត្យរបស់គករុមការងារ	ដល់កផន្លងបធវើការរបស់កម្មករនិបោជិត

ការអប ជ្ា ើញចុោះអប់រំផណនំា្្ល់	របស់គករុមការងារ



សកម្មភាពចុះបំនពញនបសកកម្មការងាររបស់បករុមបបរឹកសាបនច្ចកនទសរបប
សនិ្សុខសង្គម (ក.ប.ស.ស.) នៅនខត្ស្រឹងតបតង

្ល្់នូេសរាភា រៈការបោរប្្សងៗ	ដល់កម្មករ	
រានដូចជា៖	ផស្កបជើងកផេង	បគសាមនដជព័រ	
រាោ ស់ោក់គចមុោះការោរក្លិនស្អរុយ	បអៀមបៅស៊ូ	
ោក់បពលបធវើការ			និងការទុកោក់សរាភា រៈ	
ប្្សងៗបទៀតដូចជា			កាកសំណល់ជាតិពុល	
ប្្សងៗឲ្យបានគតរឹមគតរូេ		ឲ្យគសបបៅតាម		
លក្ខណៈបបច្ចកបទស		និងគសបបៅតាម	
លក្ខខណ្ការងារ	៕

កិច្ចដំបណើរការ	ននរបបសន្ិសុខសង្គម	ឲ្យ	
កម្មករនិបោជិតបានយល់	និងអនុេតត្ាម។		
ឯកឧតម្		កាន់		មោន		បានផណនំាដល់	
និបោជក	និងកម្មករនិបោជិតឲ្យយល់ដរឹង	
ពតីរបបធានារោប់រងហានិភព័យការងារ	(ជំងឺ	
េិជាជា ជតីេៈ,	្ លេិបាកននជំងឺេិជាជា ជតីេៈ,	ការ្ល្់	
អតថាគបបោជន៍តាេកាលិក	 េិធតីសបនងា្គ ោះបឋម	
បៅបពលបគរោះថ្នែ ក់ការងារបកើតប�ើង) ។	
បន្ាប់ពតី	ឯកឧតម្	បានបធវើការផណនំា	ដល់	
និបោជករួចមក				និបោជកបានសនយា

	កាលពតីនៃងៃទតី២០-២៤	ផខតុោ	ឆ្នែ ំ២០១៤	
គករុមគបរឹកសាបបច្ចកបទសរបបសន្ិសុខសង្គម	
សគរាប់ជនទំាងឡាយ	ផដលសថា ិតបៅបគកាម	
បទប្្ញាត្ិ	 ននចបាប់ស្តីពតីការងារផដលដរឹកនំា	
បោយ	ឯកឧតម្	កាន់	មោន	គបធានគករុមគបរឹកសា	
បបច្ចកបទស		បានចុោះបំបពញបបសកកម្មបៅ	
គករុមហ៊ុន	សុភក្ិនតីកា	អិុនបេសបមន	អាបនហា្គ 		
អុិនោសបស្ៀល	ប្្លន	ខូអិលធតីឌតី	កនែរុងបខត	្
ស្រឹងផគតង			បដើម្តីបធវើការសិកសាគជាេគជាេពតី	
លក្ខខណ្ការងារ			លក្ខខណ្សុខភាព	
អនាមព័យ	និងជំងឺេិជាជា ជតីេៈ	គពមទំាងបងាហា ញពតី ទិដ្ឋភាពចូលរួមរបស់និបោជក	ឬតំណ្ង	និងអង្គភាពោក់ពព័ន្ធកនែរុងកិច្ចពិភាកសា

ការចុោះគតលួតពិនិត្យ	ដល់កផន្លងបធវើការ្្ល់របស់កម្មករនិបោជិត



កចិ្ចបបជុរំបសគ់ណៈកម្មការនោះបរាយវិវាទ ឬបណ្រឹងថន ប.ស.ស

្រណៈកម្មការបោោះគសាយេិវាទ	ឬបណ្រឹង	
នន	ប.ស.ស	បបងកេើតប�ើងបដើម្តីបោោះគសាយ	
េិវាទ	ឬបណ្រឹង			ផដលទាក់ទងបៅនរឹងការ	
អនុេតប្ទប្ញត្ិ	និងបទបញ្ជា ខាងេិសព័យ	
សន្ិសុខសង្គម		រវាងសរាជិក		ប.ស.ស	
និបោជក				និងបបឡាជាតិរបបសន្ិសុខ	
សង្គម។	្រណៈកម្មការបោោះគសាយេិវាទ	ឬ

ការ្ល្់តាេកាលិក		របបសន្ិសុខសង្គម,	
បណ្រឹងតវា៉ា 	របស់កម្មករនិបោជិតសរាជិក	
ប.ស.ស	ទាក់ទងនរឹងភាពមិនគបគកតតីននការ	
្ល្់បសវារបបសន្ិសុខសង្គម,	បណ្រឹង	តវា៉ា 						
របស់កម្មករនិបោជិតសរាជិក	ប.ស.ស	
ចំបោោះការខកខានរបស់និបោជកមិនរយ	
ការណ៍		បដើម្តីចុោះប ្្ម ោះខ្លលួនកនែរុង			ប.ស.ស,	

បទៀតភា្រតីប្រឹងតវា៉ាអាចជំទាស់បៅនរឹងបសចក្តី	
សបគមចរបស់្រណៈកម្មការ				បោយជូន	
ពព័ត៌រានជាោយលក្ខណ៍អក្សរបៅនាយក	
បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម			កនែរុងរយៈ	
បពលគបំាបតីនៃងៃ		បន្ាប់ពតីបានទទួលបសចក្តី	
សបគមច។			កនែរុងករណតីបនោះភា្រតីប្រឹងតវា៉ាអាច	
ប្រឹងបៅតុោការរានសមតថាកិច្ច		បដើម្តីបោោះ

បណ្រឹងនន		ប.ស.ស		រានភារកិច្្ច ្សោះ្សា	
េិវាទ	ផដលទាក់ទងនរឹងបបឡាជាតិរបបសន្ិ	
សុខសង្គមដូចជា៖			បណ្រឹងតវា៉ា របស់កម្មករ	
និបោជិត	(សរាជិក	ប.ស.ស)	ទាក់ទងនរឹង	
ការមិនយល់គពម			ឬភាពមិនគតរឹមគតរូេកនែរុង	

បណ្រឹងតវា៉ា របស់និបោជក		ចំបោោះការអនុ	
េតម្ិនគតរឹមគតរូេតាមចបាប់					ឬបទបញ្ជា ជា	
ធររានរបស់មនន្តី		ប.ស.ស,		បណ្រឹងតវា៉ា 		
ប្្សងបទៀត					ផដលទាក់ទងនរឹងការអនុេត	្
បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម។					មយាោ ង

គសាយបន។្		 	 បសចក្តីសបគមចរបស់្រណៈ	
កម្មការបោោះគសាយេិវាទ				ឬបណ្រឹងនន	
ប.ស.ស	និងសបគមចជា្្លរូេការ	ករណតីភា្រតី
ប្រឹងតវា៉ា គតរូេអនុេតត្ាម		គបសិនបបើរ្ម នការ
ជំទាស់រយៈបពលគបំាបតីនៃងៃនននៃងៃបធវើការ៕

ការគបជុំពិភាកសារបស់្រណៈកម្មការ

ការគបជុំសបគមចរបបៀបវារៈប្្សងៗរបស់្រណៈកម្មការ



កិច្ចពិភាកសាទាញរកមូលបហតុផដលបធវើឲ្យរានករណតីសន្លប់

សកម្មភាបននការសាកសួរពព័ត៌រានជាមួយនិបោជក	អំពតីមូលបហតុននការសន្លប់របស់កម្មករនិបោជិត

សកម្មភាពចោុះអគងកេតករណតី កម្មករនគិោជិតសន្ល្រគ់ៅគរងចបក       
T & K GARMENT INDUSTRY Co.,LTD

		បដើម្តីបងាកេ 	និងកាត់បនថាយករណតីសន្លប់	
ផដលបកើតរាន		ចំបោោះកម្មករនិបោជិត	
គកសួងការងារ	និងបណ្រុ ោះបណ្្លេិជាជា ជតីេៈ	
បានបបងកេើត្រណៈកម្មការសិកសាគសាេគជាេ	និង
ទប់សាកេ ត់ករណតីសន្លប់របស់កម្មករនិបោជិត
តាមសហគរសគ្ររឹោះសាថា នផដលរានភារកិច្ច	
ដូចខាងបគកាម៖	សិកសាគសាេគជាេ	និងពិនិត្យ	
រកមូលបហតុសន្លប់,		ចាត់េិធានការសបនងា្គ ោះ	
បន្ាន់	និងទប់ស្ាត់ការសន្លប់របស់កម្មករ	
និបោជិតបៅកផន្លងការងារ,		 	សគមប	
សគមលួល		និងសហការជាមួយមន្តីរបពទ្យ	
ពហុពយាបាល	បដើម្តីបបងកេើតរូបមនព្យាបាល
សន្លប់	និងកំណត់ពតីតនម្លពយាបាល,	សគមប	
សគមលួល	សហការជាមួយសាថា បព័ន	និងអាជាញា 	
ធរោក់ពព័ន្ធ	បដើម្តីដរឹកជ ជ្ារូ នជនរងបគរោះបៅ
សបនងា្គ ោះបន្ាន់បៅមន្តីរបពទ្យពហុពយាបាល	
គបកបបោយសុេតថាិភាព,			និងទាន់បពល	
បេោ	ជាពិបសសបធវើការបរៀបចំផណនំា	និង	

្្សពវ្ សាយកម្មេិធតី		បងាកេ បគរោះថ្នែ ក់ការងារ,			
ដល់និបោជិតឲ្យយល់ដរឹង	និងអនុេតត្ាម។	
គសបជារនែ បនោះផដរ		កាលពតីនៃងៃទតី០១		ផខ	
កកកេោ		ឆ្នែ ំ២០១៤		្រណៈកម្មការសិកសា	
គសាេគជាេទប់សាកេ ត់	ករណតីសន្លប់	និងបងាកេ រ	
បគរោះថ្នែ ក់ការងារ		(ស.ទ.ប.ក)		បានចុោះ	
អបងកេតករណតីសន្លប់ផដលបកើតរានប�ើងបៅ	
បរងចគក	T	&	K	GARMENT	INDUSTRY	
CO.,LTD				បបគមើសកម្មភាពបសដ្ឋកិច្ច	

្លិតបខាខូេប៊យ			សថា ិតបៅភូមិទួលពគង	
សងាកេ ត់បចាមបៅ			ខណ្បោធិ៍ផសនជព័យ	
រជធានតីភនែំបពញ	រានកម្មករនិបោជិតសរុប	
១,២៥០នាក់		(គសតី១,០០៥	នាក់)	កនែរុង
បនាោះរានកម្មការិនតីសន្លប់០៥នាក់។	ចំបោោះ	
ករណតីបនោះ	្រណៈកម្មការបានចុោះគតលួតពិនិត្យ		
អបងកេតសាថា នភាពកម្មការិនតីផដលរានអាការៈ
ទន់នដទន់បជើងគតរូេប ជ្ារូ នបៅសបនងា្គ ោះបៅ

មន្តីរបពទ្យ	រល់ការចំណ្យបលើនៃ្លពយាបាល	
ជាបន្រុក		របស់បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខ	
សង្គម។		បដើម្តីឲ្យសាថា នភាពបនោះេិលមករក	
សភាពធម្មតាេិញ	និងកំុឲ្យបកើតរានប�ើងត	
បៅបទៀត	្រណៈកម្មការបានតគមរូេឲ្យនិបោ	
ជកបររពតាមអវតីផដល្រណៈកម្មការ		បាន	
ផណនំា។	បោយផ�កសគរាប់កម្មករនិបោជិត
ផដលសន្លប់គតរូេចូលបធវើការេិញសថា តិបគកាមការ	
គតលួតពិនិត្យសុខភាពពតីគ្ររូបពទ្យជាមុនសិន៕



សកម្មភាពចុះអនងកេតករណតីសន្លបក់ម្មករននិោជតិ នៅសួនឧសសាហកម្មវឌ្ឍនៈ២
បាន	Call	គបាប់រនែ ពតីបរងចគកមួយបៅបរង	
ចគកមួយបទៀត		បទើបរានកម្មករនិបោជិត			
បៅបរងចគកប្្សងៗរានការភិតភព័យ			និង	
រានអាការៈគសបដៀងរនែ 		បានសន្លប់តៗរនែ 	
ពតីបរងចគកមួយបៅបរងចគកមួយ។		
រីឯបរងចគកផដល		បកើតបញ្ហា កម្មករសន្លប់	
បលើកដំបូងបនាោះ		្ឺរបោយសារផតបៅកនែរុង	
បរងចគក	Newpex	Co.,Ltd	រានអាកាស	
ធាតុបៅ្បហើយហប់		ចំផណកឯកងាហា របាញ់	
ខ្យល់មួយចំនួនធំមិនដំបណើរការ។		្រណៈ	
កម្មការ	ស.ទ.ប.ក	បានោក់េិធានការ	ដល់	
និបោជកកនែរុងបរងចគក		បៅកនែរុងតំបន់សួន
ឧសសាហកម្មេឌ្ឍនៈ២		គតរូេបធវើការផកលំអ
ចំនុចមួយចំនួនបៅតាមបទោ្ឋ នបបច្ចកបទស	
បដើម្តីឲ្យសាថា នភាព		បៅកនែរុងបរងចគកេិល	
បៅរកសាថា នភាពបដើមេិញ។		ចំបោោះកម្មករ	
និបោជិត		ផដលសន្លប់គតរូេបានប ជ្ារូ នបៅ	
សគរាកពយាបាលបៅមន្តីរបពទ្យ		ផដលបៅ	
ផក្របនាោះ		បហើយរល់ការចំណ្យជាបន្រុក			
របស់បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម៕

		បៅនៃងៃទតី១៨	ផខសតីហា	ឆ្នែ ំ២០១៤	្រណៈ	
កម្មការសិកសាគសាេគជាេទប់សាកេ ត់ករណតីសន្លប់	
និងបងាកេ របគរោះថ្នែ ក់ការងារ	(ស.ទ.ប.ក)	បាន	
ចុោះបៅតំបន់សួនឧសសាហកម្មេឌ្ឍនៈ២		ផដលរាន	
ទតីតំាងសថា ិតបៅបបណ្្យ្្លរូេជាតិបលខ៣	ភូមិទរឹកថ្្ល 	
សងាកេ ត់គកំាងពគង		ខណ្ដបងាកេ 		រធានតីភនែំបពញ	
បដើម្តីពិនិត្យសាថា នភាពសុខភាពកម្មករនិបោជិត

និងបធវើការផណនំា		ដល់តំណ្ងតំបន់សួន	
ឧសសាហកម្មេឌ្ឍនៈ២		និងតំណ្ងបរងចគក	
Dongdu	Textil	 (Cambodia)	Co.,Ltd	
តំណ្ងបរងចគក	Moha	តំណ្ងបរងចគក	
Newpex		Co.,Ltd		តំណ្ងបរងចគក	
Papollion,	តំណ្ងសហជតីព	និងតំណ្ង	
កម្មករនិបោជិត។		តាមការពិនិត្យរបស់	
្រណៈកម្មការ	ស.ទ.ប.ក	បានរកប�ើញថ្	
កនែរុងសួនឧសសាហកម្មេឌ្ឍនៈ២	រានកម្មការិនតី	
សន្លប់ចំនួន		១៤០នាក់		្ឺរប្្ើមបចញពតី	
កម្មការិនតី		បៅបរងចគកមួយរានកម្មការិនតី	
២នាក់		រានអាការៈ		�ឺកបាល		េិលមុខ

ការគបជុំពិភាកសាជាមួយសហជតីព	និងតំណ្ងបរងចគក	អំពតីករណតីកម្មករសន្លប់

ការបធវើបទសរាភា សជាមួយរដ្ឋបាលបរងចគក

ទិដ្ឋភាពរបស់្រណៈកម្មការចុោះបៅពិនិត្យកផន្លងបធវើការរបស់កម្មករនិបោជិត



បៅរបសៀលនៃងៃទតី០៧			ផខសតីហា		ឆ្នែ ំ	
២០១៤			ឯកឧតម្បេជជា.			បោុក		េណ្ណថ្ត		
ជាគបធាន		្រណៈកម្មការសិកសាគសាេគជាេ	
ទប់សាកេ ត់ករណតីសន្លប់		និងបងាកេ បគរោះថ្នែ ក់	
ការងារ	(ស.ទ.ប.ក)	បានដរឹកនំាគករុមការងារ	
ចុោះបៅអបងកេតករណតីសន្លប់		របស់កម្មការិនតី	
បៅបរងចគក		TENG		XUN		LIMITED	
ផដលសថា ិតបៅ្្លរូេ៤១			�ុំផសនដតី			គសរុក	
សំបរងទង	បខតក្ំពង់ស្ឺ។	បដើមបហតុដំបូង	
ប្្ើមបចញពតីកម្មការិនតីរានែ ក់	រានអការៈ�ឺ	
កបាល	េិលមុខ	ធតីងបធាង	បទើបបពលរបសៀល

នៃងៃដផដល		រានកម្មការិនតីមួយចំនួនបទៀត	
រានអាការៈ		�ឺកបាល		ទន់នដ	ទន់បជើង	
ងងរឹតមុខ	បូករួមនរឹងកម្មករនិបោជិត	មិន	
បានោក់រាោ ស់		និងបគសាមនដ		សគរាប់	
ការោរទប់ទល់នរឹងក្លិនកាេបិទកាបូប	បទើប	
បណ្្លឲ្យរានការសន្លប់តៗរនែ ។	
បន្ាប់ពតីរានករណតីសន្លប់បនោះ	្រណៈកម្មការ		
(ស.ទ.ប.ក)		បានចាត់េិធានការណ៍ឲ្យ		
និបោជក	អនុេតនូ្េអវតីផដល្រណៈកម្មការ	
បានផណនំាឲ្យពិនិត្យ	និងផកសគមលួលប�ើង	
េិញនូេលក្ខខណ្ការងារ			អនាមព័យ			និង

្្សពវ្ សាយពព័ត៌រានប្្សងៗ		ដូចជាេិធតីបងាកេ 	
និងការការោរបគរោះថ្នែ ក់ការងារ	ជាពិបសស		
ករណតីសន្លប់	របស់កម្មករនិបោជិត	បដើម្តី
អនុេតឲ្្យរានគបសិទ្ធភាពខស្់	 	និងតគមរូេ	
ឲ្យនិបោជកគតរូេរាន	បេជជាបណិ្តគបចំាបៅ	
បរងចគក		ថ្នែ ំបពទ្យឲ្យបានគ្រប់គរន់	្រិោន
ោ្ឋ នគតរូេឲ្យបៅជិតអាររ្លិតកម្ម។	ចំបោោះ	
កម្មការិនតីផដលសន្លប់		គតរូេបានប ជ្ារូ នបៅ	
ពយាបាលបៅមន្តីរបពទ្យ។	រល់ការចំណ្យ	
ជាបន្រុករបស់				បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខ	
សង្គម៕

កិច្ចគបជុំពិបគរោះបោបល់	និងផណនំាដល់តំណ្ងបរងចគកករណតីកម្មករនិបោជិតសន្លប់

ការចុោះគតលួតពិនិត្យទតីកផន្លងបធវើការកម្មករនិបោជិតរបស់គករុមការងារការចុោះសួរសុខទុក្ខ	និងតាមោនអាការៈអនែកជំងឺ

សកម្មភាពចុោះអគងកេតករណតី កម្មករនិគោជិតសន្ល្រ់
គៅគរងចបក TENG XUN LIMITED



សកម្មភាពចោុះអគងកេតករណតី កម្មករនិគោជិតសន្ល្់រគៅគរងចបក 
M & V International Manufacturing

		កាលពតីនៃងៃទតី០៥		ផខកញ្ញា 		ឆ្នែ ំ២០១៤	
្រណៈកម្មការសិកសាគសាេគជាេទប់សាកេ ត់	
ករណតីសន្លប់		និងបងាកេ បគរោះថ្នែ ក់ការងារ	
(ស.ទ.ប.ក)	បានចុោះអបងកេតករណតីសន្លប់	
បៅបរងចគក		M	&	V		 international	
Manufacturing	ផដលសថា ិតបៅភូមិគតោំង	
ចិកសា		សងាកេ ត់កំពង់ឆ្នែ ំង		គករុងកំពងឆ្នែ ំង	
បខតក្ំពងឆ្នែ ំង		ផដលរានកម្មករនិបោជិត	
សរុបចំនួន៣,៨០០នាក់	(គបរុស៦៥១នាក់)	
កនែរុងបនាោះរានកម្មករនិបោជិតសន្លប់សរុប
ចំនួន	១១នាក់។		ចំបោោះករណតីបនោះ	្រណៈ	
កម្មការបានចុោះគតលួតពិនិត្យ	បៅអាររG	កនែរុង	
គករុមទតី៤	ការ្្រុោះបសផខ្សបភ្លើងបនោះ្រឺបណ្្ល	
មកពតីរបូតប ្្ច មោូទព័រ		បទើបបធវើឲ្យផខ្សោនវាត់

ភិតភព័យ	ស្លន់បសា្ល រ	និងទន់នដទន់បជើងគតរូេ	
បានប ជ្ារូ នបៅសបនងា្គ ោះ	បៅមន្តីរបពទ្យបាន	
ទាន់បពល។	ចំបោោះរល់ការចំណ្យបលើការ	
ពយាបាលជាបន្រុក		របស់បបឡាជាតិរបប	
សន្ិសុខសង្គម។		បដើម្តីសគមបសគមលួល	
សាថា នភាព		ឲ្យេិលបៅរកសភាពបដើមេិញ	
្រណៈកម្មការបានចាត់េិធានការណ៍ោក់ជូន
សហគរសគ្ររឹោះសាថា ន		ឲ្យបធវើការផកលំអ៖	
បសនែ ើឲ្យកម្មករនិបោជិត	បៅផ្នែករាោ សុតីន្ុង	
គតរូេគតលួតពិនិត្យបោយខ្លលួនឯង	បដើម្តីឲ្យជាង	
បភ្លើង	/	ជាងរាោ សុតីនបានជួសជុលទាន់បពល	
បេោ,	គករុមជាងបភ្លើង/ជាងរាោ សុតីនគតរូេគតលួត	
ពិនិត្យបមើលការងារបបច្ចកបទសបរៀងខ្លលួនជា	
គបចំា,	បផនថាមទតីតំាង្រិោនោ្ឋ ន៣បទៀតបដើម្តី
ឲ្យកម្មករនិបោជិតងាយគសលួលទទួលបសវា	
សបនងា្គ ោះបឋម	អនុញ្ញា តឲ្យកម្មករនិបោជិត	
ផដលសន្លប់ទំាង១១នាក់		ចូលបធវើការេិញបៅ	
នៃងៃចព័នទ្តី០៨		ផខកញ្ញា 		ឆ្នែ ំ២០១៤		បគកាម	
ការគតលួតពិនិត្យ	របស់គ្ររូបពទ្យ្រិោនោ្ឋ ន	
និងមនន្តី		ប.ស.ស	បខត	្៕	

គតរូេផខ្សបភ្លើងរួចក៏្្រុោះឆ្លងចរនអ្្រ្គសិនតីផតមង្,	
កនែរុងការ្្រុោះបសផខ្សបភ្លើងបនោះ		មិនរានកម្មករ	
និបោជិតណ្រានែ ក់ទទួលរងរបួសបទ	បោុផន	្
បោយសាររានការប្្អើលគជលួលគចបល់ខា្ល ំង
បទើបរានកម្មការិនតីចំនួន១១នាក់រានអាការៈ

កិច្ចពិភាកសារកមូលបហតុផដលបណ្្លឲ្យបកើតបញ្ហា បៅកនែរុងបរងចគក

ការពន្យល់ផណនំា	របស់គករុមការងារដល់និបោជិត	និងតំណ្ងនិបោជក



សកម្មភាពចះុអនងកេតករណតីកម្មករននិោជិតសន្លបន់ៅនរងចបក 
TOWA Industry (Cambodia) Co.,Ltd

			កាលពតីនៃងៃទតី០៣		ផខតុោ		ឆ្នែ ំ២០១៤	
្រណៈកម្មការសិកសាគសាេគជាេទប់សាកេ ត់	
ករណតីសន្លប់		និងបងាកេ បគរោះថ្នែ ក់ការងារ	
(ស.ទ.ប.ក)		បានចុោះអបងកេតករណតីសន្លប់	
បៅបរងចគក	 TOWA	 Industry	
(Cambodia)	 Co.,Ltd	 ផដលសថា ិតបៅ	
សងាកេ ត់បាទតី		គករុងបាេិត		បខតស្ាវ យបរៀង	
ផដលរានកម្មករនិបោជិតសរុប		ចំនួន	
១,៥៦៩នាក់	(គសតី១,៣៤១នាក់)	កនែរុងបនាោះ	

រួមបលខ៣៣០	សកបក,	បរៀបចំឲ្យរានគបពព័ន្ធ	
ទរឹកបគសាចបលើដំបូលទំាង៦អាររ		បដើម ត្ី	
កាត់បនថាយកំបៅ		ឲ្យគសបបៅតាមគបកាស

រានកម្មករនិបោជិតសន្លប់ពតីរបលើកសរុប	
ចំនួន៨៤នាក់		(គបរុស០១នាក់)។		ចំបោោះ	
ករណតីបនោះ		្រណៈកម្មការបានចុោះគតលួតពិនិត្យ	
សាថា នភាពបៅកនែរុងអាររ្លិត		បោយបគបើ	
ឧបករណ៍វាស់	ស្ង់សននែិោ្ឋ នបានថ្ករណតី
កម្មករនិបោជិតសន្លប់	ទំាងពតីរបលើកបនោះ	
បណ្្លមកពតីកម្មការិនតី	០១រូបរានអាការៈ	
�ឺកបាល	ៃប់ដបងហាើម	រកកលចង់ក្អលួត	េិលមុខ	
បហើយគតរូេបានផសងកាត់ចងាវ ក់្លិតកម្ម	
បទើបបណ្្ល		ឲ្យកម្មការិនតីប្្សងបទៀត		
ភិតភព័យ	បណ្្លឲ្យរានការសន្លប់តៗរនែ 	
បូករួមនរឹងបរិោកាសបៅ្ហប់្ង	កម្មករ	
និបោជិតផដលសន្លប់		គតរូេបានប ជ្ារូ នបៅ	
មន្តីរបពទ្យបានទាន់បពលបេោ។		រល់ការ

បលខ		១២៥		សកបយ		និងគបកាសបលខ	
១៤៧		សកបយ,	បបើកគបពព័ន្ធខ្យល់បចញ	
ចូលឲ្យបាន៣០នាទតីបទើបអនុញ្ញា តឲ្យកម្មករ	
និបោជិតចូលបធវើការ		អនុញ្ញា តឲ្យកម្មករ	
និបោជិតទំាងអស់រួមទំាងកម្មការិនតីសន្លប់	
ទំាង	៨៤នាក់	ចូល	បធវើការបៅនៃងៃចព័នប្ៅ០៦	
ផខតុោ	ឆ្នែ ំ២០១៤	បគកាមការគតលួតពិនិត្យ	
របស់គ្ររូបពទ្យ		និង្រណៈកម្មការបដើម្តីចំា	
បមើលពតីសាថា នភាពសុខភាព			ជាមុនសិន

ចំណ្យជាបន្រុករបស់	ប.ស.ស។		បដើម្តី	
សគមបសគមលួលសាថា នភាព		ឲ្យេិលមករក	
សភាពបដើមេិញ		្រណៈកម្មការបានចាត់	
េិធានការណ៍ោក់ជូនសហគរសគ្ររឹោះសាថា ន	
ផកលំអ៖		បរៀបចំឲ្យរាន្ិរោនោ្ឋ នបៅកនែរុង
បរងចគក	បោយបគជើសបរីសបេជជា.	០១នាក់	
និង្ិរោនុប្ោ្ឋ ក			ឬ្ិរោនិប្ោ្ឋ យិកា	
០២នាក់		បូករួមបរិកា្ខ របពទ្យ			និងឱសៃ	
បគតៀមសបនងា្គ ោះបឋមឲ្យគសបបៅតាមគបកាស	

មុននរឹងអនុញ្ញា ត	ឲ្យកម្មករនិបោជិតចូលបធវើ	
ការជាធម្មតាេិញ៕

ការចុោះសគមបសគមលួលរបស់មនន្តី	(ប.ស.ស)	សាខាបខតប្ៅមន្តីរបពទ្យគករុងបាេិត

ទិដ្ឋភាពសគរាកពយាបាលអនែកជំងឺ	និងការសគមបសគមលួលរបស់មនន្តី	ប.ស.ស	សាខាបខត្



សកម្មភាពចះុអនងកេតករណតីកម្មករននិោជិតសន្លបន់ៅនរងចបក 
DIN HAN ENTERPRISE CO.,LTD

		កាលពតីនៃងៃទតី២៤		ផខតុោ		ឆ្នែ ំ២០១៤	
្រណៈកម្មការសិកសាគសាេគជាេទប់សាកេ ត់	
ករណតីសន្លប់		និងបងាកេ បគរោះថ្នែ ក់ការងារ	
(ស.ទ.ប.ក)	បានចុោះអបងកេតករណតីសន្លប់	
បៅបរងចគក	DIN	HAN	ENTERPRISE	
Co.,LTD		ផដលសថា ិតបៅ្្លរូេឌួងបងៀបសងាកេ ត់	
ស្រឹងរានជព័យ		ខណ្រានជព័យ		រជធានតី	
ភនែំបពញ		ផដលរានកម្មករនិបោជិត	សរុប	
ចំនួន១,៥០០នាក់		(គបរុស	២៣០នាក់)	
កនែរុងបនាោះរានកម្មករនិបោជិតសន្លប់សរុប

កម្មការិនតី	និងសាកសួរពព័ត៌រានគ្ររូបពទ្យបៅ	
ទតីបនាោះ	បគកាយពតីបានជួបគបជុំពិភាកសារួមរនែ 	
រួចមក	្រណៈកម្មការបានសននែិោ្ឋ នថ្ករណតី	
កម្មការិនតីសន្លប់ទំាង	៤២នាក់	្រឺប្្ើមបចញ	
ពតីកម្មការិនតី	 បៅ	សាបរឿន	សន្លប់គតរូេបាន	
ប ជ្ារូ នមក្រិោនោ្ឋ ន		ផដលបធវើឲ្យកម្មករ	
និបោជិតរានអារម្មណ៍ភិតភព័យ	បូករួម	និង	
បញ្ហា សុខភាពរបស់កម្មករនិបោជិត្្ល់	
កម្មករនិបោជិតផដលសន្លប់គតរូេបានប ជ្ារូន
បៅមន្តីរបពទ្យទាន់បពលបេោ		រល់ការ	
ចំណ្យជាបន្រុករបស់	ប.ស.ស។																
បដើម្តីសគមបសគមលួលសាថា នភាពឲ្យេិល	បៅ	
រកសភាពបដើមេិញ	្រណៈកម្មការបានចាត់

ចំនួន៤២នាក់។		ចំបោោះករណតីបនោះ		្រណៈ	
កម្មការ		បានចុោះពិនិត្យអបងកេតសាកសួររក	
មូលបហតុបៅកនែរុងបរងចគក	និងចុោះបៅ្រ្លតីនិក	
មូលមិត	្	បដើម្តីពិនិត្យសាថា នភាពសុខភាព	

េិធានការណ៍ោក់ជូនសហគរសគ្ររឹោះសាថា ន	
ផកលំអ៖			ផណនំាឲ្យកម្មករនិបោជិតហូប	
អាហារបពលគពរឹក		ឲ្យបានបទៀងទាត់មុន	
នរឹងចូលបធវើការ		ជាពិបសសផណនំាពតីអតថា	
គបបោជន៍ននរបបអាហារទំាងបតីគករុម		និង	
សគរាកឲ្យគ្រប់គរន់។			កម្មការិនតីសន្លប់	
អនុញ្ញា តឲ្យចូលបធវើការេិញ		បគកាមការឃ្្ល 	ំ
បមើលសាថា នភាពសុខភាពពតីគ្ររូបពទ្យ	និង ្្អ ក	
ការផៃមបរាោ ងជាបបណ្្ោះអាសននែ		រហូតដល់	
សាថា នភាពសុខភាពេិលមកសភាពល្អ គបគកតតី
បទើបអនុញ្ញា តឲ្យបធវើការផៃមបរាោ ងដូចធម្មតា
េិញ៕	

ការពិនិត្យពយាបាលរបស់គ្ររូបពទ្យ

កិច្ចពិភាសាទាញរកមូលបហតុរបស់្រណៈកម្មការ	ស.ទ.ប.ក

ការសគរាកពយាបាលរបស់កម្មករនិបោជិតបៅមន្តីរបពទ្យ



ករណតី បាកប់សរុតអាងស្កុទរឹកគៅគបកាមអាររ្លតិកម្ម នងិបាក់ 
ពិដានអាររគរងចបក NISHIKU ENTERORISE CO.,LTD

		កាលពតីនៃងៃទតី២១		ផខតុោ		ឆ្នែ ំ២០១៤	
ឯកឧតម្បេជជា.	 ហុ៊យ	ហានសុង	រដ្ឋបលខា	
ធិការតំណ្ងដ៏ខង្់ខស្់របស់		ឯកឧតម្រដ្ឋ	
មនន្តី	 គកសួងការងារ	និងបណ្រុ ោះបណ្្ល	
េិជាជា ជតីេៈ	្រណៈកម្មការសិកសាគសាេគជាេទប់	
សាកេ ត់ករណតីសន្លប់		និងបងាកេ របគរោះថ្នែ ក់	
ការងារ	(ស.ទ.ប.ក)	និងអង្គភាពោក់ពព័ន្ធ	
គពមទំាងមនន្តីបបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	
បានចុោះបៅគតលួតពិនិត្យ	អបងកេតគសាេគជាេ	
សាថា នភាពករណតីបាក់អាងស្រុកទរឹក		បៅ

បគកាមដតីអាររ្លិត(អាររB)		និងបាក់	
ពិោនអារររបស់បរងចគក			NISHIKU	
ENTERPRISE			CO.,LTD		ផដលបបគមើ	
សកម្មភាពបសដ្ឋកិច្្ច លិតសបម្លៀកបំោក់

រានកម្មករនិបោជិតសរុបចំនួន		១,៩៥០	
នាក់	(គបរុស	១១០នាក់)	រានអាសយោ្ឋ ន	
សថា ិតបៅភូមិឃ្្ល ងំសម្ត្ិ	�ុំពត់សរ	គសរុក	
បាទតី	បខតត្ាផកេ។	ចំបោោះករណតីបាក់គសរុត	

អាររ	B	(ផ្នែកបដរ)	រានកម្មករនិបោជិត	
សរុប	៨៥០នាក់	កនែរុងបហតុការបនាោះរានកម្ម	
ការិនតីរងរបួសគសាល	០៥នាក់	បានធា្ល ក់	
ចូលអាងស្រុកទរឹក		បៅបគកាមដតីននអាររ				
បនាោះ	និងរានកម្មការិនតីភិតភព័យទន់នដទន់	
បជើង០៣នាក់	គតរូេបានប ជ្ារូ នបៅសបនងា្គ ោះបៅ	
មន្តីរបពទ្យបផង្អកគសរុកបាទតីបានទាន់បពល។	
ឯកឧតម្	ហ៊ុយ	ហានសុង	បានចុោះបៅពិនិត្យ	
សាថា នភាពសុខភាពកម្មការិនតីទំាង		៨នាក់	
ផដលសគរាកពយាបាលបៅមន្តីរបពទ្យ		និង	
ឧតថាមភាជាៃេិការមួយចំនួន្ងផដរ។	បដើម្តី	
សគមបសគមលួលសាថា នការណ៍ឲ្យ	េិលមករក	
សភាពបដើមេិញ			ឯកឧតម្បេជជា.		ហ៊ុយ		
ហានសុង	បានដរឹកនំាអង្គគបជុំ	និងពិភាកសា	
	

ការគតលួតពិនិត្យ	និងផណនំាដល់និបោជិតបៅកផន្លងបកើតបហតុ

រូបភាពអាររផដលបានបាក់គសរុត

កិច្ចពិភាកសាស្តីពតីការបាក់គសរុតអាងស្រុកទរឹកបៅបគកាមដតី	និងបាក់បពិោនអាររ



ោោ ងល្អ តិល្អ ន់បានផណនំាឲ្យបរងចគកបរៀប	
ចំផកលម្អ	និង ្្អ កសកម្មភាព្លិតកម្មទំាង
អស់បៅកនែរុងបរងចគកជាបបណ្្ោះអាសននែ	និង	
រកសាគបាក�់នែលួលកម្មករនិបោជិត		និងអតថា	
គបបោជន៍ប្្សងៗបៅដផដល,		គតង់អាររ	
បនះដែរនិបោជកគតរូេបរៀបចំជួសជុលបៅ
តាមបទោ្ឋ នបបច្ចកបទសសំណង់,		កម្មករ	
និបោជិតទំាង៨៥០នាក់	ផដលបបគមើការងារ	
បៅអាររB	និបោជក	គតរូេបររពកិច្ចសនយា	
ការងារ	បគោោះបនោះវាជា	ករណតីគបធានស្រ្គ,			
គតរូេគតលួតពិនិត្យវាយតនម្លបបច្ចកបទសគ្រប់		

សំណង់របស់អាររ	បោយគករុមការងារអនរ្
គកសួងគតលួតពិនិត្យ	និងបញ្ជា ក់ពតីសុេតថាិភាព		

សំណង់បរងចគកទំាងអស់មុននរឹងអនុញ្ញា ត
ឲ្យកម្មករនិបោជិតចូលបធវើការេិញ៕

ការគតលួតពិនិត្យ	និងផណនំាដល់និបោជក	និងកម្មករនិបោជិត	បដើម្តីអនុេត្

ទិដ្ឋភាពបាក់គសរុតពិោនបៅអាររផដលបកើតបហតុ



				កាលពតីបេោបរាោ ង			៦ៈ៣០			នាទតីគពរឹក	
នៃងៃទតី២៣		ផខមិៃុនា		ឆ្នែ ំ២០១៤	បៅភូមិ	
បលវ ៀង		�ុំៃនែល់ដំបង	គសរុកបជើងនគព	បខត	្
កំពង់ចាម	រានករណតីបគរោះថ្នែ ក់ចរចរណ៍		
បកើតប�ើងមួយបោយសាររៃយន	្១បគ្រឿង	
ដរឹកកម្មការិនតី				ផដលបធវើការបៅបរងចគក		
CARLING	TON	(CAMBODIA)	Co.,	Ltd		
រានទតីតំាង		សថា ិតបៅគសរុកបជើងនគព		បខត	្

កំពង់ចាម	បានផបកកង់មុខ		ផ្នែកខាងសំ្ា	
បណ្្លឲ្យកម្មការិនតីចំនួន	៦នាក់	បានរង	
របួស		កនែរុងខណៈផដលកម្មការិនតីទំាងបនាោះ	
បធវើដំបណើរបចញពតី្ោ្ះបៅបធវើការ។	ខណៈបនាោះ	
ផដរ		បោក	ស៊ុំ	បសាភព័ណ	នាយករងបបឡា	
ជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម				និងមនន្តីមួយ	
ចំនួនបទៀតបានចុោះបៅដល់កផន្លងបកើតបហតុ	
បដើម្តីសហការជាមួយតំណ្ងបរងចគកបធវើ

ការប ជ្ារូ នជនរងបគរោះ	បៅមន្តីរបពទ្យបផង្អក	
គសរុកបជើងនគព			បខតក្ំពង់ចាម។			ករណតី	
បគរោះថ្នែ ក់បនោះ			គករុមការងារបានវាយតនម្ល	
ថ្ជាបគរោះថ្នែ ក់ការងារ				បហើយរល់ការ	
ចំណ្យ	ចំបោោះការដរឹកជ ជ្ារូ នជនរងបគរោះ	
និងការពយាបាលជាបន្រុក	របស់បបឡាជាតិ	
របបសន្ិសុខសង្គម៕

ករណតី គបរោះថ្នែ ក់ចរចរណ៍គៅបសរុកគជើងពបព គខត្កំពង់ចាម 

ទិដ្ឋភាពពយាបាលជនរងបគរោះបៅមន្តីរបពទ្យ

ការចុោះជួយសគមបសគមលួលរបស់មនន្តី	ប.ស.ស	បៅមន្តីរបពទ្យបផង្អកគសរុកបជើងនគព

សកម្មភាពសគមបសគមលួលរបស់មនន្តី	ប.ស.ស	
ចុោះជួយជនរងបគរោះបៅកផន្លងបកើតបហតុ



ឬសាច់ញាតិឲ្យជូនដំណរឹងបៅរដ្ឋបាលបរង	
ចគកឬសាថា បព័នរបស់ខ្លលួន		បដើម្តីបរៀបចំឯកសារ	
ប ជ្ារូ នភាជា ប់ជាមួយជនរងបគរោះ			ឲ្យបាន													
ទាន់បពលបេោបៅមន្តីរបពទ្យ	បជៀសវាងរាន										
ការយល់គច�ំពតីមន្តីរបពទ្យ	ផដលបានចុោះកិច្ច	
សនយាជាមួយ	ប.ស.ស	កនែរុងការបង់នៃ្លបសវា	
មុនការពយាបាល។			បោកបានបនថ្្បបើ	
សិនជាបយើងបចញនៃ្លពយាបាលមុន			បយើង								
កុំបភ្លចយកេិកកេយបគតពតីមន្តីរបពទ្យ		(បធវើការ	
លំអិតឲ្យុបានគ្រប់គជរុងបគជាយ)			បដើម្តី	
បធវើការទាមទារនៃ្លសំណងពតី		បបឡាជាតិ	
របបសន្ិសុខសង្គមេិញ។	ចំបោោះរល់ការ		
ចំណ្យបលើនៃ្លពយាបាល		ជាបន្រុករបស់															
បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គមទំាងគសរុង៕

កាលពតីនៃងៃទតី២៥		ផខសតីហា		ឆ្នែ ំ២០១៤	
បោក		ទត		បោូឡារី	គបធានការិោលព័យធានា	
រ៉ា បរងសុខភាព	បានដរឹកនំាគករុមការងារចុោះ	
សួរសុខទុក្ខជនរងបគរោះ	ប ្្ម ោះ		េង	ណ្មុន	
បភទគសតី			បធវើការបៅបរងចគក				Woorie	
Garmen	Co.,Ltd	ផដលទទួលរងបគរោះថ្នែ ក់

បៅនៃងៃទតី	០៣			ផខកកកេោ		ឆ្នែ ំ២០១៤	និង	
ប ្្ម ោះ		ទូច		ហ៊ន		បភទគបរុស		បធវើការបៅ	
បរងចគក	Star	Light	បានរងបគរោះបៅនៃងៃ	
ទតី១៣	ផខសតីហា	ឆ្នែ ំ២០១៤។	គករុមការងារ	
បានចុោះសួរសុខទុក្ខ		តាមោនពតីសាថា នភាព	
របួស			និងបធវើការផណនំាដល់ជនរងបគរោះ

ការចុោះសាកសួរពព័ត៌រាន	និងតាមោ្ឋ នសាថា នភាពរបួសរបស់អនែកជំងឺបៅមន្តីរបពទ្យ

ការអ្រ់រផំណនាអំំពតីផ្រ្រ្រទពនការទាមទារសណំង 
ពនការពយាបាលគៅមន្តីរគពទ្យ

សាថា នភាពរបស់ជនរងបគរោះផដលគតរូេបានពយាបាល



កាលពតីនៃងៃទតី១៤	ផខកកកេោ		ឆ្នែ ំ២០១៤	
បៅសាលគបជុំ		សណ្្ឋ ររកំពតឌតីោោ មោង់	
បានបបើកកិច្ចគបជុំស្តីពតី			ការអនុេតប្រល	
នបោបាយៃ្មតីៗ			និងបសវាននការ្ល្់តាេ	
កាលិកហានិភព័យការងារផដលបរៀបចំប�ើង	
បោយ	(ប.ស.ស)	បគកាមអធិបតតីភាពបោក	
បមោង	ហុង		នាយករងបបឡាជាតិរបបសន្ិ	
សុខសង្គម	និងបោក	ជាេ	ប៊ុនរិទ្ធ	គបធាន	
ការិោលព័យបរនបោបាយ		និងរានការ	
ចូលរួមពតី		បោក		បោកគសតីជានិបោជក	
ឬរា្ច ស់សហគរស	ឬតំណ្ងសហគរស

គ្ររឹោះសាថា ន		គពមទំាងរានសិកា្ខ កាមចូលរួម	
ោោ ងបគចើនកុោះករ។	កិច្ចគបជុំ្្សពវ្ សាយអប់រំ
បនោះបានបធវើការផណនំា		ដល់និបោជក		ឬ	
រា្ច ស់សហគរសគ្ររឹោះសាថា ន		ឬតំណ្ងគតរូេ	
្ល្់ពព័ត៌រានពតីចំនួនកម្មករនិបោជិត		និង	
រយការណ៍ពតីគបាក់�នែលួលជាប់ភា្រទានឲ្យ	
បានគតរឹមគតរូេមកកាន់		ប.ស.ស	បជៀសវាង	
កំុឲ្យរានការ្កពិនព័យប្្សងៗពតី	ប.ស.ស	
តាមបរលការណ៍ចបាប់ជាធររាន។	
បោក	បមោង	ហុង	បានជគរាបជូនអនែកចូល	
រួមទាក់ទងបៅនរឹងការោក់	ឲ្យដំបណើរការ

របបធានារ៉ា ប់រងសុខភាព						បៅចុងឆ្នែ ំ	
២០១៤			ឬបដើមឆ្នែ ំ២០១៥		បោកបាន	
ផណនំាបផនថាម្ងផដរអំពតីសារៈសំខាន់		នន	
ការចុោះសំបុគតអាោហ៍ពិោហ៍		សគរាប់អនែក	
ផដលបរៀបការរួចបហើយ	និងសំបុគតកំបណើត		
ឬការចុោះអគតានុកូលោ្ឋ ន		បដើម្តីរានសិទ្ធិ	
ទទួល	បានតាេការលិក	(អតថាគបបោជន៍)	

សគរាប់	អនែកផដលបៅកនែរុងបន្រុករបស់ជន	
រងបគរោះ			ផដលជនរងបគរោះបានទទួលរង		
បគរោះថ្នែ ក់		រហូតដល់បាត់បង់ជតីេិត		ផដល										
ប.ស.ស	ចាត់ទុកថ្ជាបគរោះថ្នែ ក់ការងារ៕

សកម្មភាពប្រជុំផ្សព្វផសាយស្តីពតីការអនុវតគ្ោលនគោបាយថ្មតីៗ 
និងគសវាននការផល្់តាវកាលិកហានិភ័យការងារ គៅគេតក្ំពត

បោក	បមោង	ហុង	នាយករង	ប.ស.ស	អប ជ្ា ើញប�ើងរានបោបល់

ទិដ្ឋភាព	ននការគបជុំ្្សពវ្ សាយ

បោក	ជាេ	ប៊ុនរិទ្ធ	គបធានការិោលព័យ	្រ.ន.ប	អប ជ្ា ើញ្ល់្ការផណនំា



សកម ្មភាពប្រជុផ្ំសព ្វផ្សាយស ្តីពតីការអនវុតគ្ោលនគោបាយថ ្មតៗី  
នងិគសវាននការផល្ត់ាវកាលកិហានភ័ិយការងារ គៅគេតកំ្ពងឆ់្ នាងំ
			បៅសាលគបជុំសណ្្ឋ រររស្ម តីសុខា	

ញោរូយោក	រានបបើកកិច្ចគបជុំស្តីពតី		ការអនុេត	្
បរលនបោបាយៃ្មតីៗ	និងបសវាននការ្ល្់	
តាេកាលិកហានិភព័យការងារ		ផដលបរៀបចំ	
ប�ើងបោយបបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	
កាលពតីនៃងៃទតី១៨	ផខសតីហា	ឆ្នែ ំ២០១៤	បគកាម	
អធិបតតីភាព		បោក		បមោង		ហុង		នាយករង

បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម				បោក	
ជាេ			ប៊ុនរិទ្ធ		គបធានការិោលព័យបរល				
នបោបាយ					គពមទំាងរានការចូលរួមពតី	
បោក			បោកគសតី		ជានាយក			ឬរា្ច ស់	
សហគរសគ្ររឹោះសាថា ន		ឬតំណ្ង		ជនរង	
បគរោះ		និងអនែកបៅកនែរុងបន្រុកននជនរងបគរោះ	

ោោ ងបគចើនកុោះករ។				បៅកនែរុងកិច្ចគបជុំបនាោះ	
បោក	បមោង	ហុង	បានបធវើការផណនំាដល់	
នាយក	ឬរា្ច ស់សហគរសគតរូេ្ល្់ពព័ត៌រាន	
ពតីចំនួនកម្មករនិបោជិត				និងគបាក់�នែលួល	
ជាប់ភា្រទានឲ្យបានគតរឹមគតរូេ					មកកាន់	
ប.ស.ស	និងបានផណនំាបផនថាមចំបោោះសារ	
សំខាន់ននការចុោះអគតានុកូលោ្ឋ ន		(ការចុោះ	
សំបុគតអាោហ៍ពិោហ៍				ចំបោោះអនែកបរៀបការ	
បហើយ,			ការបធវើសំបុគតកំបណើត,		ការបធវើ	
សំបុគតមរណៈភាព)	ឬលិខិតប្្សងៗបទៀត។			
បោកនាយករងរានគបសាសន៍		បទៀតថ្	
ធា្ល ប់រានជនរងបគរោះមួយចំនួនបានទទួល				

រងបគរោះថ្នែ ក់រហូត		ដល់បាត់បង់ជតីេិត		ផត	
គបពន្ធ	និងកូនមិនទទួលបានអតថាគបបោជន៍				
ផដលចបាប់បានកំណត់បទ		បោយសារជន	
រងបគរោះមិនបានចុោះអគតានុកូលោ្ឋ ន។			ជា	
ចុងបគកាយ	បោកនាយករង		ក៏បានអំោេ	
នាេ			ដល់អនែកផដលបានបរៀបការរួចបហើយ	
គតរូេបៅចុោះអគតានុកូលោ្ឋ ន	ឲ្យបានគ្រប់ៗរនែ 	
បដើម្តីទទួលបាននូេអតថាគបបោជន៍	សគរាប់
អនែកផដលបៅកនែរុងបន្រុករបស់ជនរងបគរោះ៕

បោក	បមោង	ហុង	នាយករង	ប.ស.ស	អប ជ្ា ើញជាអធិបតតីកនែរុងកិច្ចគបជុំ

បេទិកាសំនួរ-ចំបលើយកនែរុងកិច្ចគបជុំ



ការអប្ញាើញចូលរួមជាកិត្ិយសរបស់	បោក	បមោង	ហុង	នាយករង	ប.ស.ស

ការ្ល់្មតិផណនំា	របស់បោក	ជាេ	ប៊ុនរិទ្ធ	ដល់សិកា្ខ កាមចូលរួមកនែរុងអង្គពិធតី

សកម្មភាពចុះប្រជុផំ្សព្វផសាយស្តីពតីការអនវុតគ្ោលនគោបាយថ្មតៗី  និងគសវានន 
ការផល្ត់ាវកាលកិ ហានភិ័យការងារ (គេតប្ាតដ់្ំរង)

			កាលពតីនៃងៃទតី០៣	ផខកញ្ញា 	ឆ្នែ ំ២០១៤	
បៅសាលគបជំុសណ្្ឋ រររស្ម តីបាត់ដំបង	បខត	្
បាត់ដំបង	បានបបើកកិច្ចគបជុំស្តីពតីការអនុេត	្
បរលនបោបាយៃ្មតីៗ		និងបសវាននការ្ល្់	
តាេកាលិកហានិភព័យការងារ		របស់បបឡា	
ជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	(ប.ស.ស)	បគកាម	
អធិបតតីភាព	បោក	បមោង	ហុង	នាយករង	
ប.ស.ស	បោក	ជាេ	ប៊ុនរិទ្ធ	គបធានការិោ	
លព័យបរលនបោបាយ	សាខាប.ស.ស	បខត	្
គពមទំាងរានការចូលរួមពតីបោក		បោកគសតី		
ជានិបោជក		នាយក		រា្ច ស់		ឬតំណ្ង		
សហគរស	គ្ររឹោះសាថា ន	ជនរងបគរោះ	និងអនែក	
បៅកនែរុងបន្រុក្្ល់។	កិច្ចគបជំុ្្សពវ្ សាយបនោះ	
បានបញ្ជា ក់អំពតីចំណចុសំខាន់	ននអង្គសិកា្ខ 	
សាោផដលប្្តបៅបលើ៖	ការ្ល់្ពព័ត៌រាន			

ពតីចំនួនកម្មករនិបោជិតមិនគ្រប់			ឬរយ	
ការណ៍គបាក់�នែលួលជាប់ភា្រទានមិនបាន
គតរឹមគតរូេមកកាន់	 	ប.ស.ស,		ការចុោះបធវើ	
ការគតលួតពិនិត្យកនែរុងសហគរស	គ្ររឹោះសាថា ន	
ននគករុមអធិការកិច្ចនន		ប.ស.ស,	សារៈ	
សំខាន់	ននការចុោះសំបុគតអាោហ៍ពិោហ៍	
សំបុគតកំបណើត		និងការចុោះអគតានុកូល			

ោ្ឋ នរបស់កម្មករនិបោជិត,	ការ្ល្់តាេ	
កាលិកហានិភព័យការងារ		ការចុោះប ជ្ា ិកា	
សហគរស	គ្ររឹោះសាថា ន	បៅប.ស.ស	សិទ្ធ	
ទទួលបានតាេកាលិក,		 	ការ្រណនា	
តាេកាលិក	ការយល់គពមចំបោោះការទាម	
ទារតាេកាលិក,	បទាសប្្ញាត្ិ,	នតីតិេិធតី	
អនុេត	្និងផបបបទននការទាមទារតាេកា	
លិក។			បៅកនែរុងកិច្ចគបជំុបនោះ			បោក				
បមោង	ហុង	បានសងកេត់ធងៃន់បៅបលើកម្មករ	
និបោជិតផដលបានបរៀបអាោហ៍ពិោហ៍	
គតរូេបធវើសំបុគតអាោហ៍ពិោហ៍	បគោោះរាន	
ករណតីបគរោះថ្នែ ក់ការងារដល់បាត់បង់ជតីេិត	
ជាបគចើនករណតី			ផដលអនែកបៅកនែរុងបន្រុក					
្្ល់មិនបានទទួលតាេកាលិកឧតរ្ជតីេី	
បោយជនរងបគរោះមិនបានចុោះសំបុគត	
អាោហ៍ពិោហ៍៕



	កាលពតីនៃងៃទតី១០	ផខកញ្ញា 	ឆ្នែ ំ២០១៤	បៅ
សាលគបជុំបភាជនតីយោ្ឋ នម្លប់សាវ យធំ	បខត	្
កំពង់ធំ		បានបបើកកិច្ចគបជុំស្តីពតីការអនុេត	្
បរលនបោបាយៃ្មតីៗ		និងបសវាននការ្ល្់	
តាេកាលិកហានិភព័យការងារ		របស់បបឡា	
ជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	(ប.ស.ស)	បគកាម	
អធិបតតីភាព	បោក	បមោង	ហុង	នាយករង	
ប.ស.ស	បោក	ជាេ	ប៊ុនរិទ្ធ	គបធានការិោ	
លព័យបរលនបោបាយ	សាខាប.ស.ស	បខត	្
គពមទំាងរានការចូលរួមពតីបោក		បោកគសតី	

ជានិបោជក		នាយក	រា្ច ស់		ឬតំណ្ង				
សហគរស	គ្ររឹោះសាថា ន	ជនរងបគរោះ	និងអនែក	
បៅកនែរុងបន្រុក្្ល់ននជនរងបគរោះ។		កិច្ច	
គបជុំ្្សពវ្ សាយបនោះ	បានបញ្ជា ក់អំពតីចំណចុ	
សំខាន់	ននអង្គសិកា្ខ សាោ	ផដលប្្តបៅ		
បលើ៖	ការ្ល្់ពព័ត៌រានពតីចំនួនកម្មករនិបោជិត	
មិនគ្រប់		ឬរយការណ៍គបាក់�នែលួលជាប់ភា្រ	
ទានមិនបានគតរឹមគតរូេមកកាន់		ប.ស.ស,		
ការចុោះបធវើ	ការគតលួតពិនិត្យកនែរុងសហគរស	
គ្ររឹោះសាថា ន	ននគករុមអធិការកិច្ចនន	ប.ស.ស,	
សារៈសំខាន់			ននការចុោះសំបុគតអាោហ៍		
ពិោហ៍	និងសំបុគតកំបណើតឬអគតានុកូល	
ោ្ឋ ន	របស់កម្មករនិបោជិត,	ការ្ល្់តាេ	
កាលិកហានិភព័យការងារ		ការចុោះប ជ្ា ិកា			

សហគរស	គ្ររឹោះសាថា ន	បៅប.ស.ស	សិទ្ធ	
ទទួលបានតាេកាលិក,		 	ការ្រណនា	
តាេកាលិក	ការយល់គពមចំបោោះការទាម	
ទារតាេកាលិក,	បទាសប្្ញាត្ិ,	នតីតិេិធតី	

អនុេត	្និងផបបបទននការទាមទារតាេកា	
លិក។	បៅកនែរុងកិច្ចគបជំុបនោះ	បោក	បមោង	
ហុង		បានសងកេត់ធងៃន់		បៅបលើកម្មករ	
និបោជិតផដលបានបរៀបអាោហ៍ពិោហ៍	
គតរូេបធវើសំបុគតអាោហ៍ពិោហ៍	បគោោះរាន	
ករណតីបគរោះថ្នែ ក់ការងារដល់បាត់បង់ជតីេិត	
ជាបគចើនករណតី		ផដលអនែកបៅកនែរុងបន្រុក	
្្ល់មិនបានទទួលតាេកាលិកឧតរ្ជតីេី	
បោយជនរងបគរោះមិនបានចុោះសំបុគត	
អាោហ៍ពិោហ៍៕

សកម្មភាពចុះប្រជំុផ្សព្វផសាយស្តីពតីការអនុវតគ្ោលនគោបាយថ្មតៗី  និងគសវានន 
ការផ្ល់តាវកាលិកហានិភយ័ ការងារ (គេត្កំពងធំ់)

ការអប្ញាើញចូលរួមជាកិត្ិយសរបស់	បោក	បមោង	ហុង	នាយករង	ប.ស.ស	កនែរុងអង្គពិធតី

ការអប្ញាើញចូលរួមរបស់សិកា្ខ កាមកនែរុងអង្គពិធតី

បេទិកាសំនួរ-ចំបលើយ	របស់សិកា្ខ កាមចូលរួម



	 	 	កាលពតីនៃងៃទតី១១	ផខកញ្ញា 	ឆ្នែ ំ២០១៤	
បៅសាលគបជុំបភាជនតីោ្ឋ នសុធាេី		បខត	្
តាផកេ		បានបបើកកិច្ចគបជុំស្តីពតីការអនុេត	្
បរលនបោបាយៃ្មតីៗ		និងបសវាននការ្ល្់	
តាេកាលិកហានិភព័យការងារ		របស់បបឡា	
ជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	(ប.ស.ស)	បគកាម	
អធិបតតីភាព	បោក	បមោង	ហុង	នាយករង	
ប.ស.ស	បោក	ជាេ	ប៊ុនរិទ្ធ	គបធានការិោ	
លព័យបរលនបោបាយ	សាខាប.ស.ស	បខត	្
គពមទំាងរានការចូលរួមពតីបោក		បោកគសតី		
ជានិបោជក		នាយក	រា្ច ស់		ឬតំណ្ង		
សហគរស		គ្ររឹោះសាថា ន	ជនរងបគរោះ		និង	
អនែកបៅកនែរុងបន្រុក្្ល់	របស់ជនរងបគរោះ។		
កិច្ចគបជុំ្្សពវ្ សាយបនោះ		បានបញ្ជា ក់អំពតី	
ចំណចុសំខាន់		ននអង្គសិកា្ខ សាោផដល	
ប្្តបៅបលើ៖	ការ្ល្់ពព័ត៌រានពតីចំនួនកម្មករ	
និបោជិតមិនគ្រប់			ឬរយការណ៍គបាក់
�នែលួលជាប់ភា្រទានមិនបានគតរឹមគតរូេមក	
កាន់	ប.ស.ស,	ការចុោះបធវើការគតលួតពិនិត្យ	
កនែរុងសហគរសគ្ររឹោះសាថា ន	ននគករុមអធិការ	
កិច្ចនន	ប.ស.ស,	សារៈសំខាន់	ននការចុោះ	
សំបុគតអាោហ៍ពិោហ៍	និងសំបុគតកំបណើត	
ឬអគតានុកូលោ្ឋ ន	របស់កម្មករនិបោជិត,		
ការ្ល្់តាេកាលិកហានិភព័យការងារ	ការ	
ចុោះប ជ្ា ិកា		សហគរស		គ្ររឹោះសាថា ន		បៅ

ប.ស.ស	សិទ្ធិទទួលបានតាេកាលិក,	ការ	
្រណនាតាេកាលិក	ការយល់គពមចំបោោះ	
ការទាមទារតាេកាលិក,		បទាសប្្ញាត្ិ,	
នតីតិេិធតីអនុេត	្	និងផបបបទននការទាមទារ	
តាេកាលិក។		បៅកនែរុងកិច្ចគបជុំបនោះ		បោក		
បមោង		ហុង	ក៏បានសងកេត់ធងៃន់	បៅបលើកម្មករ	
និបោជិត	ផដលបានបរៀបអាោហ៍ពិោហ៍		
គតរូេបធវើ	សំបុគតអាោហ៍ពិោហ៍	បគោោះរាន

ករណតីជនរងបគរោះ			ទទួលរងបគរោះថ្នែ ក់	
ការងាររហូត	ដល់បាត់បង់ជតីេិតជាបគចើន	
ករណតី		ផដលអនែកបៅកនែរុងបន្រុក្្ល់មិន	
បានទទួលតាេកាលិកឧតរ្ជតីេី	បោយជនរង	
បគរោះមិនបានចុោះសំបុគតអាោហ៍ពិោហ៍៕

សកម្មភាពចុះប្រជុផំ្សព្វផសាយស្តីពតីការអនុវតគ្ោលនគោបាយថ្មតៗី  និងគសវានន 
ការផល្ត់ាវកាលកិហានិភ័យការងារ (គេតត្ាកកវ)

បោក	បមោង	ហុង	នាយករង	ប.ស.ស	ចួលរួមជាអធិបតតីកនែរុងកិច្ចគបជុំ

ទិដ្ឋភាពននការចូលរួមរបស់និបោជក	និងកម្មករនិបោជិត	ននអនែកបៅកនែរុងបន្រុក្្ល់



សកម្មភាពចោុះប្រជុំ្ ្សពវ្ សាយស្តីពតីការអនវុតគ្រលនគោបាយថ្មតៗី  
នងិគសវាពន ការ្ល្ត់ាវកាលកិហានភិយ័ការងារ (គខតគ្ោធិ៍សាត)់

	 	 	កាលពតីនៃងៃទតី០៦	ផខតុោ	ឆ្នែ ំ២០១៤	
បៅសាលគបជុំសណ្្ឋ ររឋានសួ្រ៌ៃ្មតី	បខត	្
បោធិ៍សាត់	បានបបើកកិច្ចគបជុំស្តីពតីការអនុេត	្	
បរលនបោបាយៃ្មតីៗ		និងបសវាននការ្ល្់

ននគករុមអធិការកិច្ចនន	ប.ស.ស	សារៈសំខាន់	
ននការចុោះសំបុុគតអាោហ៍ពិោហ៍		និងសំបុគត	
កំបណើត		ឬអគតានុកូលោ្ឋ ន	របស់កម្មករ	
និបោជិត,			ការ្ល្់តាេកាលិកហានិភព័យ	
ការងារ,		ការចុោះប ជ្ា ិកាសហគរសគ្ររឹោះសាថា ន	
និងសិទ្ធិទទួលបានតាេកាលិក,	ការ្រណនា	
តាេកាលិក	ការយល់គពមចំបោោះការទាមទារ	
តាេកាលិក,		បទាសប្្ញាត្ិ,	នតីតិេិធតីអនុេត	្		
និងផបបបទននការទាមទារតាេកាលិក។		
បៅកនែរុងកិច្ចគបជំុបនោះ			បោក		បមោង		ហុង	
ក៏បានសងកេត់ធងៃន់		បៅបលើកម្មករនិបោជិត		
ផដលបានបរៀបអាោហ៍ពិោហ៍រួច	គតរូេបធវើ	
សំបុគតអាោហ៍ពិោហ៍	បគោោះកន្លងមករាន	
ករណតីជនរងបគរោះបានទទួលរងបគរោះថ្នែ ក់	
ការងាររហូត	ដល់បាត់បង់ជតីេិត		ជាបគចើន		
ករណតី	ផដលអនែកបៅកនែរុងបន្រុក្្ល់មិិនបាន
ទទួលតាេកាលិកឧតរ្ជតីេី	បោយជនរងបគរោះ
មិនបានចុោះសំបុគតអាោហ៍ពិោហ៍៕

តាេកាលិកហានិភព័យការងារ		របស់បបឡា	
ជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	(ប.ស.ស)	បគកាម	
អធិបតតីភាព	បោក	បមោង	ហុង	នាយករង	
ប.ស.ស		បោក		ជាេ		បុ៊នរិទ្ធ	គបធាន	
ការិោលព័យបរលនបោបាយ	 	 	 	 	សាខា	
ប.ស.ស	បខត	្គពមទំាងរានការចូលរួមពតី	

បោក		បោកគសតី		ជានិបោជក		នាយក	
រា្ច ស់		ឬតំណ្ង		សហគរស		គ្ររឹោះសាថា ន	
ជនរងបគរោះ		 	 និងអនែកបៅកនែរុងបន្រុក្្ល់	
ននជនរងបគរោះ។			កិច្ចគបជុំ្្សពវ្ សាយបនោះ		

បានបញ្ជា ក់អំពតីចំណចុសំខាន់		ននអង្គសិកា្ខ 	
សាោផដលប្្តបៅបលើ៖	ការ្ល់្ពព័ត៌រាន	
ពតីចំនួនកម្មករនិបោជិត			មិនបានគ្រប់
ឬរយការណ៍គបាក់�នែលួលជាប់ភា្រទានមិន
បានគតរឹមគតរូេមកកាន់	ប.ស.ស	ការចុោះបធវើ	
ការគតលួតពិនិត្យកនែរុងសហគរសគ្ររឹោះសាថា ន

បោក	បមោង	ហុង	នាយករង	ប.ស.ស	ចូលរួមជាអធិបតតីកនែរុងអង្គពិធតី

ទិដ្ឋភាពននការចូលរួមរបស់និបោជក	និងតំណ្ង	រា្ច ស់សហគរស



សកម្មភាពចះុប្រជុផំ្សព្វផសាយស្តីពតីការអនុវតគ្ោលនគោបាយថ្មតៗី  និងគសវានន 
ការផល្ត់ាវកាលកិហានភិ័យ ការងារ (គេតប្កគចះ)

			កាលពតីនៃងៃទតី១៣	ផខតុោ	ឆ្នែ ំ២០១៤	
បៅសាលគបជំុសណ្្ឋ ររលតីជឺ	 បខតគ្កបចោះ		
បានបបើកកិច្ចគបជំុស្តីពតី	ការអនុេតប្រល	
នបោបាយៃ្មតីៗ		 	និងបសវាននការ្ល់្	
តាេកាលិកហានិភព័យការងារ		របស់បបឡា	
ជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	(ប.ស.ស)	បគកាម	
អធិបតតីភាព	បោក	បមោង	ហុង	នាយករង	
ប.ស.ស	បោក	ជាេ	ប៊ុនរិទ្ធ	គបធានការិោ	
លព័យបរលនបោបាយ	សាខាប.ស.ស	បខត	្
គពមទំាងរានការចូលរួមពតីបោក		បោកគសតី		
ជានិបោជក		នាយក	រា្ច ស់		ឬតំណ្ង		
សហគរស	គ្ររឹោះសាថា ន	ជនរងបគរោះ	និងអនែក	
បៅកនែរុងបន្រុក្្ល់	ននជនរងបគរោះ	កិច្ចគបជុំ	
្្សពវ្ សាយបនោះបានបញ្ជា ក់អំពតីចំណចុសំខាន់	
ននអង្គសិកា្ខ សាោផដលប្្តបៅបលើ៖	ការ			
្ល្់ពព័ត៌រានពតីចំនួនកម្មករនិបោជិតមិនគ្រប់	

ឬរយការណ៍គបាក់�នែលួលជាប់ភា្រទានមិន	
ទាន់បានគតរឹមគតរូេមកកាន់	ប.ស.ស	ការចុោះ
បធវើការគតលួតពិនិត្យកនែរុងសហគរសគ្ររឹោះសាថា ន	
ននគករុមអធិការកិច្ចនន		ប.ស.ស,	សារៈ	
សំខាន់	ននការចុោះសំបុគតអាោហ៍ពិោហ៍	
និងសំបុគតកំបណើត		ឬអគតានុកូលោ្ឋ ន	
របស់កម្មករនិបោជិត,			ការ្ល្់តាេ		

កាលិកហានិភព័យការងារ		ការចុោះប ជ្ា ិកា	
សហគរស	គ្ររឹោះសាថា ន	បៅប.ស.ស	សិទ្ធិ	
ទទួលបានតាេកាលិក		ការ្រណនាតាេ	
កាលិក	ការយល់គពមចំបោោះការទាមទារ	
តាេកាលិក,	បទាសប្្ញាត្ិ,	នតីតិេិធតីអនុេត	្
និងផបបបទននការទាមទារតាេកាលិក។	
បៅកនែរុងកិច្ចគបជុំបនោះ		បោក		បមោង		ហុង			
បានសងកេត់ធងៃន់		បៅបលើកម្មករនិបោជិត	
ផដលបានបរៀបអាោហ៍ពិោហ៍		គតរូេបធវើ	
សំបុគតអាោហ៍ពិោហ៍	បគោោះរានករណតី
បគរោះថ្នែ ក់ការងារដល់បាត់បង់ជតីេិត	ជា							
បគចើនករណតី	ផដលអនែកបៅកនែរុងបន្រុក្្ល់	
មិនបានទទួលតាេកាលិកឧតរ្ជតីេី	បោយ	
ជនរងបគរោះ	មិនបានចុោះសំបុគតអាោហ៍	
ពិោហ៍៕

បេទិកាសំនួរ-ចំបលើយចំបោោះកម្មករនិបោជិត	និងអនែកបៅកនែរុងបន្រុក

បោក	បមោង	ហុង	នាយករង	ប.ស.ស	ចូលរួបមជាអធិបតតីកនែរុងអង្គពិធតី



ទសពិធ�ជធម៌ដប់                 ពី�ើមដល់ចប់�ន��ចក�ី
ដូចត���ះជន��ុស��ី               គប��ីចង�ំ��ប់ៗ���។
ទីមួយ�លី���ន            អ�ក�នស���គួរ��ះ���
ស����ះ���ះជនអ��            ទ័ល����ទ�ឥតពំ�ក់។
ទីពីរ�លី��សិល            ���វ�ន់កុំខ�ិល�ន���ំ���ក់
គឺសីល�ំង���ំ��ល�ន�ក់                ក��ងច��ប់ពុទ�ច���ះ���ច���ប់។
ទីបី�លី�បរ����គ            លំ�កបន�ិច��ង់លះ��ព��
ចំ�យ��ើ�រ��លគួរ�ប់               ស���ប់����ស�តិ�ស�។
ទីបួន�លី��ជ�វ:            �នវ�គ�ហ:�ចិត��
�ៀង��ង់�ំង�យ�ំង��               �ំងចិត�����ក៏���ះ��ង់។
ទី���ំ�លី�មទ�វ:              ��ល�នវ�គ�ហ:�ផ�ិតផ�ង់
������រទន់ភ�ន់សមចំណង់            ��ជន�ំងសង���ំង��ហស�។
���ំមួយ�លី�តប:            ��ល�នវ�គ�ហ:�ជំ�ស់
នឹង��រម�ណ៍��ប់�ំងអស់               ក���ចិត���ស់ឲ��ស��នស�ប់។
���ំពីរ�អ���ធន:            ��ល�នវ�គ�ហ:�រ���ប់
ក�ី���ធ���តឲ���ប់ចប់                កំហឹងសន�ប់ស�ប់���មៗ។
���ំបី�អវ�ហឹ�                  បិទ�យ��រ�យចិត��ម
មិនឲ���ៀត�ៀនសព�សត��ម           ទ���ប់��ចិត�ឥត�����។
���ំបួន�ន���ះ�ខន�ី            ��ល�ន��ចក�ី�ចិ���
បិុនអត់បិុនធន់�ះ���ច���            ��ើ�យ��ចិត�អត់���ំ។
ទីដប់អវ��ធន:               វ�គ�ហ:��ះ�ស�គ�ំ
�ន់ធម៌�ន់ច��ប់ស៊ប់��ន�ំ                បិុន���ំពុំ���នរ��ភច��ប់។
រ�ធម៌�ំងដប់��ះ��ះពុទ�            វ���សវ�សុទ���ង់���ស់���ប់
��ន�ំងពីបុ�ណ���ប់                      �ច��ប់�ប់�ន��ប់�ល់មក។
�ធម៌ស���ប់��ះម�ក����ិយ៍           ��ះអង���តិបត�ិមិនឲ��ធ�ក
���ពលរដ�ក៏��ឹងរក            ក���នច��ប់�ៀនយកឲ����ះ�ំ។ 

ដក��ញពី�ៀវ�ស���ច��ះសង���ជ ជួន �ត





ចាប់តំាងពតីការោក់ឲ្យដំបណើរការ		 	 របប	
ធានារ៉ា ប់រងហានិភព័យការងារ			(បគរោះថ្នែ ក់ការ	
ងារ)	រហូតមកដល់បច្ចរុប្ននែ		រានរយៈបពលជិត	
៦ឆ្នែ ំ	 	 បហើយបោយទទួលបានបជា្រជព័យ្ួររជា	
ទតីបរាទនៈ។		 	ទន្រឹមនរឹងភាពបជា្រជព័យបនោះផដរ	
បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម		បាននរឹងកំពុង	
បរៀបចំជាបបណ្ើរៗ		 	នូេការោក់ឲ្យដំបណើរការ	
របបធានារ៉ា ប់រងសុខភាព			ផដលជាជំហានទតី		
២	របស់ខ្លលួន	ផដល្របគរាងនរឹងោក់ឲ្យដំបណើរ	
ការបៅោក់កណ្្លឆ្នែ ំ២០១៤បនោះ	និងបដើម ត្ី	
រួមចំផណក		កនែរុងការជំរុញឲ្យរបប	ធា	នារ៉ា ប់រង	
សុខភាព			ទទួលបានបជា្រជព័យ			ដូច	របបធា	
នារ៉ា ប់រងហានិភព័យការងារ							គករុមការ	ងារ		
HOTLINE			ផដលជាផ្នែកមួយ	ដ៏សំខាន់			នន	
ប.ស.ស		បានបគតៀមខ្លលួនរួចជាបគសច			ទំាង	
សមតថាភាព					និងជំនាញកនែរុងការបបគមើ	បសវា	
របបធានារ៉ា ប់រងសុខភាព						ផដ		ល	នរឹង	មក	
ដល់នា	បពលដ៏ខ្លតីខាងមុខបនោះ			ឲ្យរានគបសិទ្ធ	
ភាព	និងគបកបបោយលទ្្ធ ល	ល្អ 	គប	បសើរ	។	
ភាពបជា្រជព័យនាបពលបនោះ		្ឺរបានមក	បោយ	
សារការខិតខំគបរឹងផគបង				ពតីគ្រប់បណ្្ផ្នែក	
ទំាងអស់នន			បបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម	

កនែរុងបនាោះក៏រានគករុមការងារ			HOTLINE			នន
ការិោលព័យបរលនបោបាយ្ងផដរ។	
								ជាក់ផស្ងកនែរុងគតតីរាសទតី១	ឆ្នែ ំ២០១៤	
គករុមការងារ	HOTLINE	បានអនុេតតួ្នាទតីភារ	
កិច្ចរបស់ខ្លលួនោោ ងសកម្ម		និងទទួលបានលទ្ធ	
្លជាផ្្្ល កេ ្ួររឲ្យកត់សរា្គ ល់		 	កនែរុងបនាោះរាន			
ដូចជាៈបានបធវើការសគមបសគមលួល		និងទទួល		
ពព័ត៌រានពតីសរាជិក	បបឡាជាតិរបប	សន្ិសុខ	
សង្គម		 	បានជាបគចើនបលើក,	 	 	 បធវើការសគមប	
សគមលួល	សគរាប់បសវាសបនងា្គ ោះបន្ាន់		បាន	ជា	
បគចើនដង,		ទទួលពព័ត៌រានករណតីសន្លប់បាន		
ជាបគចើនករណតី,						និងបធវើការសគមបសគមលួល	
នូេបញ្ហា សរាជិកទទួលរង			បគរោះថ្នែ ក់	រហូត	

ដល់	សា្ល ប់	បានមួយចំនួន	បទៀត។				 	
	 	 	 	 	ទន្រឹមនរឹងទទួលបានលទ្្ធ លជាផ្្្ល កេ ក្តី				
ក៏បៅរាន	បញ្ហា គប�ម	មួយចំនួនផដរ	ផដល	
តគមរូេឲ្យគករុមការងារ		HOTLINE		បៅផតខិត	
ខំគបរឹងផគបងបោោះគសាយ		រល់ការគប�មបនាោះ	
ឲ្យរាន	ភាពរលូន		និងរហព័សទាន់	បពល	បេោ	
បដើម្តីបបគមើ	បសវាសាធារណៈ					ជូនដល់សរា		
ជិក					ននបបឡា		ជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម		ឲ្យ	
បានល្អ 	បផនថាម	បទៀត៕

សកម្មភាពទំនាក់ទំនងការងារ របស់អតិថិជនជាមួយកករុមការងារ HotLine



ទីស្នា កក់ារកណ្តា ល ប.ស.ស រាជធានីភនានំពេញ		
អាសយោ្ឋ នៈ	 អររបលខ៣	មហាេិៃតីសហពព័ន្ធរុស្សតី	 	
សងាកេ ត់ទរឹកល្អក់១	ខណ្ទួលបរក	រជធានតីភនែំបពញ	 	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 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	 ្ោ្ះបលខ	៣៦A	ភូមិសាវ យគជរុំ	�ំុផបកចាន	 	
	 	 គសរុកផបកចាន	បខតក្ំពង់ស្ឺ	 	 	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០២៥	៦៨៨	០០៩៧,	០៧៧	៥៧០	៩០៧	 	
E-mail:	 	 nssf_ksp@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាពេរះសីហន ុ    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ភូមិ០២	បូរីរមណតីោ្ឋ នបឆនែរបអរាោ រីអូ		 	 	
សងាកេ ត់បលខ៣	គករុងគពោះសតីហនុ	បខតគ្ពោះសតីហនុ			 	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០៣៤	៩៣៤	៦០៦,	០៧៧	៦៦៣	២១៥	 	
E-mail:	 	 nssf_shv@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាស្វា យពរៀង    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្្លរូេជាតិបលខ១	ភូមិបាេិតបលើ		សងាកេ ត់បាេិត		 	
	 	 គករុងបាេិត	បខតស្ាវ យបរៀង	 	 	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០៤៤	៧១៥	៨៣១,	០៧៧	៦៦៣	២១៤	 	
E-mail:	 	 nssf_svr@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាកកប   
អាសយោ្ឋ នៈ	 មន្តីរការងារ	និងបណ្រុ ោះបណ្្លេិជាជា ជតីេៈបខតផ្កប		
្្លរូេបលខ	៣៣A	�ំុផកប	សងាកេ ត់ផកប	គករុងផកប	បខតផ្កប	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០១២	៩៩៣	៨៧៧,	០១២	៦១០	២២៩	 	
E-mail:	 	 Panhasuon23@gmail.com	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាបន្ទា យមានជយ័   
អាសយោ្ឋ នៈ	 ភូមិ្រតី�រូផមោតបលខ៤	សងាកេ ត់្សារកណ្្ល	
គករុងបបាោ យផបោត	បខតប្ន្ាយរានជព័យ	 	 	 	 	
ភូមិកំពង់សាវ យ	សងាកេ ត់កំពង់សាវ យ	គករុងបសរីបសាភព័ណ	
បខតប្ន្ាយរានជព័យ	 	 	 	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០៥៤	៩៧៦	៤៤៩,	០៧៧	៦៦៣	២១៨	 	
E-mail:	 	 nssf_bmc@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាកនំេងធ់នំ    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ភូមិទតី៧,		សងាកេ ត់កំពង់ធំ,	គករុងស្រឹងផសន		 	
	 	 បខតក្ំពង់ធំ	 	 	 	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០៦២	២១០	៤៦៣,	០៩២	៧៤៧	០៩៩	 	
E-mail:	 	 kp_thom@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាកនំេងច់ាម    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្្លរូេជាតិបលខ៧	ភូមិ៤	សងាកេ ត់វាល់េង់	 	 		
	 	 គករុងកំពង់ចាម	បខតក្ំពង់ចាម	 	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០៤២	៦៥២	១៩៩៩,	០៧៧	៩៩០	០៤៨	 	
E-mail:	 	 nssf_kpc@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាពកពេរះ    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ភូមិរកាកណ្្លទតី១	សងាកេ ត់រកាកណ្្ល	 		
	 	 គករុងគកបចោះ	បខតគ្កបចោះ	 	 	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០៩២	៨៧៣	០៥១,	០៧៧	៥៧០	៩០៤	 	
E-mail:	 	 kratie_@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាកណ្តា ល    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្ោ្ះបលខ០១	្្លរូេ២០២	ភូមិបដើមបមៀន		
�ំុបដើមបមៀន	គសរុកតាប ្្ម 	បខតក្ណ្្ល	 	 	 	
ភូមិកនែរុង	្្លរូេ្សារផគពកតារាក់	�ំុផគពកតារាក់	គសរុកខសាច់កណ្្ល	 	
បខតក្ណ្្ល	 	 	 	 	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០២៤	៦៤០	១៦៧៦,	០១២	៨៥៤	២២៦	 	
E-mail:	 	 kandal_@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាកនំេងឆ់្នា នំង    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្ោ្ះបលខC495	ភូមិមោុងបារងំ	សងាកេ ត់បប្អរ		 	
	 	 គករុងកំពង់ឆ្នែ ំង	បខតក្ំពង់ឆ្នែ ំង	 	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០២៦	៩៨៨	៨៩១,	០៧៧	៦៦៣	២១៦	 	
E-mail:	 	 nssf_kcn@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាពសៀមរាប    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្ោ្ះបលខP១០	្្លរូេគពោះខព័ន	ភូមិគតោំងបសោះ	 	
�ំុបរកចក	គករុងបសៀមរប	បខតប្សៀមរប	 	 	 	
ទូរសព័ពន្ដៈ	 ០១២	៤៦៩	២៤៦,	០១៦	៤៦៩	២៤៦	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០៦៣	៩៦៥	៩៣៤	 	 	 	
ប្រហទំពព័រៈ	 www.nssf.gov.kh	 	 	 	
E-mail:	 	 nssf_srp@nssf.gov.kh	 	

សាខា ្រ.ស.ស តាម្រណ្្រជធានតី-គខត្



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

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាសទាទឹងកពតង    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ភូមិៃ្មោត	សងាកេ ត់គសោះឬស្សតី	គករុងស្រឹងផគតង	 	
	 	 បខតស្្រឹងផគតង	 	 	 	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០១២	៤០៥	៤៥១,	០៩៨	៩៦៨	៤១៩	 	
E-mail:	 	 nssf_st@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតារតនគិរី    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ភូមិអូរកន្ិល	សងាកេ ត់បរឹងកផន្សង	គករុងបានលុង	 	
	 	 បខតរ្តន្រិរី	 	 	 	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០៩៧	៩៦៦	៧៦៦៦,	០១១	៤៥១	៧៧៧	 	
E-mail:	 	 nssf_rkr@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាពេរះវិហារ    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ភូមិកណ្្ល		សងាកេ ត់កំពង់គបណ្ក		 	 	
	 	 គករុងគពោះេិហារ	បខតគ្ពោះេិហារ		 	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០៩៧	៣៦៦	៦០៦០,	០១២	២៥៩	២៥៨	 	
E-mail:	 	 nssf_pvh@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាមណ្ឌ លគិរី    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្្លរូេបលខ៧៦	ភូមចំបក់	សងាកេ ត់ស្ានរានជព័យ	 	
	 	 គករុងផសនមបនារម្យ	បខតម្ណ្ល្រិរី	 	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០១២	២០៥	៧៥៦,	០៩៧	៩៧១	០០០២	 	
E-mail:	 	 nssf_mkr@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាឧតតារមានជយ័   
អាសយោ្ឋ នៈ	 ភូមិ�ូក		សងាកេ ត់សំបរង		គករុងសំបរង		 	
	 	 បខតឧ្តរ្រានជព័យ	 	 	 	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០៩៧	៥២៣	៤៦៦៦	 	 	
E-mail:	 	 nssf_omc@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាពោធិ៍ស្ត ់    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្ោ្ះបលខ០០៧	ភូមិរ៉ា 	សងាកេ ត់្ោ្ះនគព		 	 	
	 	 គករុងបោធិ៍សាត់	បខតប្ោធិ៍សាត់	 	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០៥២	៩៥១	១២៣,	០៩២	៧០៧	៣៨៥	 	
E-mail:	 	 nssf_ps@nssf.gov.kh

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាពការះកងុ    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្ោ្ះបលខ២៦	ភូមិ៣	សងាកេ ត់ដងទង់	 	 	
	 	 គករុងបខមរភូមិន	្បខតប្កាោះកុង		 	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០៣៥	២១០		៤៩៩,	០៩៧	៩៣៧	៩០០៦	 	
E-mail:	 	 sedtharaney@gmail.com	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាពពេកែង    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្ោ្ះបលខ១០៧	ភូមិបលខ៣	សងាកេ ត់កំពង់ោេ	 	
	 	 គករុងនគពផេង	បខតន្គពផេង	 	 	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០៩២	៧០៨	៨០៣,	០៩៥	៨៣៣	៣០៥	 	
E-mail:	 	 preyveng@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាបាតដ់នំបង    
អាសយោ្ឋ នៈ						 ្ោ្ះបលខបប៩	បូរីោណិជជាកម្មបាត់ដំបង			
ភូមិកម្មករ	សងាកេ ត់សាវ យបបាោ 	គករុមនគពផេង	បខតន្គពផេង	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០៥៣	៩៣៥	៣៣៦,	០៩៧	៩៩៧	២៨២៩	 	
E-mail:	 	 battambang@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាពបៃលិន    
អាសយោ្ឋ នៈ		 ភូមិេត	្	សងាកេ ត់នបោលិន		គករុងនបោលិន	 	 	
	 	 បខតន្បោលិន	 	 	 	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 ០៥៥	៩៥០	០០០,	០៨៨	៨៦៨	៣៦៨៦	 	
E-mail:	 	 pailin@nssf.gov.kh	 	

ស្ខា ប.ស.ស ពេតតាតាកកែ    
អាសយោ្ឋ នៈ	 ្្លរូេលខ១០	ភូមិ២	សងាកេ ត់រកាកនែរុង	គករុងដូនផកេ		 	
	 	 បខតត្ាផកេ	 	 	 	 	
ទូរសព័ពៈ្	 	 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

គ ្្ម ោះមន្តីរគពទ្យ

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

ឡានសាម៉ាុយ ទូរសព្័ទាន់                  
គហតុការណ៍

ភានែ ក់ងារ ្រ.ស.ស រជធានតីគខត្

 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

គ ្្ម ោះមន្តីរគពទ្យ

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 លសុ្ភាពអណតាតូ 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

ឡានសាម៉ាុយ ទូរសព្័ទាន់                  
គហតុការណ៍

ភានែ ក់ងារ ្រ.ស.ស រជធានតីគខត្

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

គ ្្ម ោះមន្តីរគពទ្យ

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

ឡានសាម៉ាុយ ទូរសព្័ទាន់                  
គហតុការណ៍

ភានែ ក់ងារ ្រ.ស.ស រជធានតីគខត្




