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អារម�បទ 

ចំណាបអ់ារម�ណ ៍ព�្រ�ធាន្រក�មការងារសវុ��ភាពចរាចរណផ៍�ូវេគាកស្រមាប់
គំាពារកម�ករន�េយាជិត 

 ស� នភាពេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍េនកម�ុជា ជាក�ីកង�ល់របស់រជរដ� ភិបាល ក៏ដូចជា
សធារណៈជនទូេទ ជាពិេសសបងប�ូនកម�ករ កម�ករនីិ ទទួលរងេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍េន
េលដងផ�ូវ និងេដយមេធ្យោបាយដឹកជ��ូ ននានា។ េ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ភាគេ្រចនបណា� ល 
មកពីកត� មនុស្ស (ករេ្រប្របាស់ផ�ូវ) េបកបរហួសេល្ប�នកំណត់ េបកបរេ្រកមឥទ�ិពល
េ្រគ�ង�សវងឹ មិនេគារពសិទ�ិអទិភាព េបកបរខ�ះករអធ្យោ�ស័យ និងេយាគយល់គា� េទវញិ
េទមក ។ 

េដម្បីចូលរមួកត់បន�យ និងទប់ស� ត់េ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ េលមេធ្យោបាយដឹកជ��ូ ន

កម�ករនិេយាជិត ឯកឧត�មរដ�ម�ន�� ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ បានបេង�ត

្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត េហកត់ថា «ស.ផ.ក» 
តមរយៈេសចក�ីសេ្រមចេលខ ០០២/១៣ ក.ប/ស.ស.រ ចុះៃថ�ទី២៥ ែខមករ ឆា� ំ២០១៣ មាន
លក�ណៈជាអន�រ្រកសួង រមួមាន៖ ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ ្រកសួង
មហៃផ� ្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន ្រកសួងសុខភិបាល អង�ករជនពិករអន�រជាតិ 
សមាគមេរងច្រកកត់េដរេនកម�ុជា (GMAC) សហជីព និងអង�ភាពពក់ព័ន�មួយចំនួនេទៀត ។ 
្រក�មករងរេនះបេង�តេឡងក�ុងេគាលបំណងស្រមាប់ជួយដល់បងប�ូនកម�ករនិេយាជិតឲ្យ
េជៀសផុតពីេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ តមរយៈករចុះផ្សព�ផ្សោយអប់រសំ�ីពីសុវត�ិភាពចរចរណ៍ 
ផ�ូវេគាក បេច�កេទសែថទំយានយន�្របចំៃថ� និងវជិា� សេ�ង� ះបឋមមុនប��ូ នជនរងេ្រគាះ
េទមន�ីរេពទ្យ ដល់អ�កេបកបរដឹកកម�ករ និងកម�ករនិេយាជិត។  

តងនាម្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត ៃន
េបឡាជាតិរបបសន�ិសុខសង�ម និងក�ុងនាមខ�ួនខ�ុំផា� ល់ ខ�ុំសូមសំែដងនូវករអរគុណ ចំេពះ 
ឯកឧត�មរដ�ម�ន�ី្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ ែដលបានយកចិត�ទុកដក់ផ�ល់
ករគំា្រទ ទំងែផ�កស� រតី និងផ�ល់នូវអនុសសន៍ែណនំា រហូតដល់្រក�មករងរដំេណ រករ
បាន្របកបេដយេជាគជ័យគួរជាទីេមាទនៈ ។ ទន�ឹមនឹងេនះែដរ ខ�ុំក៏សូមែថ�ងអំណរគុណ
ចំេពះករចូលរមួសហករពី្រកសួង ស� ប័ន និងអង�ភាពពក់ព័ន�ទំងអស់ ដល់កិច�ដំេណ រ



ករករងររបស់្រក�មករងររហូតដល់បច�ុប្បន�េនះ ជាពិេសសមា� ស់េរងច្រក សហ្រគាស 
្រគឹះស� ន អ�កេបកបរដឹកកម�ករ និងកម�ករនិេយាជិត ែដលបានចូលរមួសហករ និងអនុវត�
េគារព្របត�ិបត�ិច្បោប់ចរចរណ៍ផ�ូវេគាកឲ្យបានកន់ែត្របេសរេឡង ។ ជាមួយគា� េនះែដរ ខ�ុំក៏
េស�សំុឲ្យមានករបន�នូវកិច�សហករបែន�មេទៀត ដល់កិច�ដំេណ រកររបស់្រក�មករងរ េន
ក�ុងកិច�្របជំុផ្សព�ផ្សោយ និងករចុះ�សង់ស�ិតិមេធ្យោបាយដឹកជ��ូ នកម�ករនិេយាជិត ឲ្យកន់ែត
ទូលំទូលយ ស្រមាប់ឆា� ំ២០១៤ េនះ និងឆា� ំេ្រកយៗេទៀត។ 

េដម្បីេឆ�យតបេទនឹងប�� ខងេលេនះ េយងេឃញថាមានែតករចូលរមួអនុវត�
ច្បោប់ចរចរណ៍ផ�ូវេគាកៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វបំផុត និងសូមអំពវនាវ
ដល់អ�កេបកបរដឹកកម�ករ កម�ករនិេយាជិត អ�កេ្រប្របាស់ផ�ូវទំងអស់ សូមឲ្យមានស� រតី
ទទួលខុស្រត�វេបកបរេដយករេយាគយល់គា� េទវញិេទមក ករអធ្យោ�ស័យគា�  កំុេបកបរ
េលសេល្ប�នកំណត់ កំុេបកបរេ្រកមឥទ�ិពលេ្រគ�ង�សវងឹ ្រត�វេចះ្រត�តពិនិត្យយានយន�ជា
្របចំ ។ ករចូលរមួរបស់អ�កេ្រប្របាស់ផ�ូវទំងអស់ តមេគាលករណ៍ច្បោប់ បទប្ប��ត�ិ 
េទបអចកត់បន�យ និងទប់ស� ត់េ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍បាន ៕ 

រជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី  ែខ     ឆា� ំ២០១៤ 

       ជ.្រក�មការងារ ស.ផ.ក 

្រ�ធាន 
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អក្សរកាត ់

- ប.ស.ស  េបឡាជាតិរបបសន�ិសុខសង�ម 
- ស.ផ.ក សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត 
- NSSF NATIONAL SOCIAL SECURITY FUND 

- RCVIS ROAD CRASH AND VICTIM INFORMATION SYSTEM 

- WHO WORLD HEALTH ORGANIZATION 

  

  

i             ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត(ស.ផ.ក) 

 

 



- ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ 
- នាយកេបឡាជាតិរបបសន�ិសុខសង�ម និង ជា្របធាន្រក�មករងរ

សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត 
- បទពិេសធន៍ករងរជាង៧ឆា� ំ ក�ុងនាយកដ� នេបៀវត្សពលកម� ៃន

្រកសួងែផនករ និងបទពិេសធន៍២០ឆា� ំ ជា្របធាននាយកដ� ន និង
ជានាយកេបឡាជាតិរបបសន�ិសុខសង�មរហូតមកដល់បច�ុប្បន� 

- ស�� ប្រត Bacc II េនឆា� ំ ១៩៨០, ស�� ប្រតវសិ�ករ  េនឆា� ំ
១៩៨៦ េនវទិ្យោស� នបេច�កេទសជាន់ខ�ស់មិត�ភាពសូេវៀត និងចុង
េ្រកយេលកទទួលបានបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ក�ុងឆា� ំ២០០៧ េន
សកលវទិ្យោល័យឯកេទសៃនកម�ុជា 

- េ្រគ�ងឥស្សរយស ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ថា� ក់មហេសរវីឌ្ឍន៍។ 
 

- ្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន 
- ្របធាននាយកដ� នដឹកជ��ូ នផ�ូវេគាក អគ�េលខធិកររងគណៈ   

កមា� ធិករជាតិសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក និងជាអនុ្របធាន្រក�ម
ករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត 

- បទពិេសធន៍ករងរ េនក�ុង្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន
បានចំនួនជាង២៦ឆា� ំ រហូតមកដល់បច�ុប្បន� 

- ស�� ប្រត Bacc II េនឆា� ំ ១៩៨០ និងស�� ប្រតម៉ាស�័រ វសិ�កម�
យានយន� េន ZWIC KAU ្របេទសអល�ឺម៉ង់ ឆា� ំ ១៩៨៧ 

- េ្រគ�ងឥស្សរយសេមដយករងរ ថា� ក់មាស ។  

្រ�វ��របូ ន�ងបទព�េសាធនក៍ារងាររបស្់រក�មការងារ ស.ផ.ក 

 

 

 

 

  

េលក អុ៊ក សមវទិ្យោ 

េលក ្រពប ច័ន�វបុិល 

ii             ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត(ស.ផ.ក) 

 

 



  - ្រកសួងមហៃផ� 
- អនុ្របធាននាយកដ� នសណា� ប់ធា� ប់ ៃនអគ�ស�ងករដ� ននគរបាលជាតិ 

និងជាអនុ្របធាន្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់
គំាពរកម�ករនិេយាជិត  

- បទពិេសធន៍ករងរជាង ៣០ឆា� ំែផ�កចរចរណ៍ផ�ូវេគាក 
- េ្រគ�ងឥស្សរយសេមដយករងរ ថា� ក់មាស ។  

- ្រកសួងសុខភិបាល 

- អនុ្របធាននាយកដ� នមន�ីរេពទ្យ និងជាអនុ្របធាន្រក�មករងរ
សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត 

- បទពិេសធន៍ែផ�កសុខភិបាល ជាង១០ឆា� ំ 
- ស�� ប្រតDoctor  ែផ�កេវជ�ស�ស� និងបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ែផ�ក

នីតិស�ស� វទិ្យោស�ស�នេយាបាយ 
- េ្រគ�ងឥស្សរៈយស ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ថា� ក់េសនា  ។ 

- ្រកសួងមហៃផ� 
- នាយរងករយិាល័យនគរបាលចរចរណ៍ផ�ូវេគាក រជធានីភ�ំេពញ 

និងជាសមាជិក្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់
គំាពរកម�ករនិេយាជិត  

- បទពិេសធន៍ជាង១០ឆា� ំ េនករយិាល័យនគរបាលចរចរណ៍ផ�ូវ
េគាករជធានីភ�ំេពញ 

- ស�� ប្រតបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ែផ�កនីតិស�ស� 
- េ្រគ�ងឥស្សរៈយសករងរ រជរដ� ភិបាលកម�ុជា ។ 

ឧត�មេសនីយ៍្រតី  
លុយ ឈីន 

េលក នាង ភារទិ� 

វរេសនីយ៍្រតី  
ម៉ក់ ណារទិ� 

iii             ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត(ស.ផ.ក) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- អង�ករជនពិករអន�រជាតិ 

- អនុ្របធានកម�វធីិសុវត�ិភាពចរចរណ៍ និងជាសមាជិក្រក�មករងរ
សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត 

- បទពិេសធន៍ ជាង១០ឆា� ំ ក�ុងករដឹកនំា និង្រគប់្រគងគេ្រមាង
អភិវឌ្ឍន៍ដូចជា ករ្រគប់្រគងសហ្រគាសខ� តតូច និងមធ្យម 
គេ្រមាងជួយ�ស�ី និងកុមារងយរងេ្រគាះ និងគេ្រមាងសុវត�ិភាព
ចរចរណ៍ 

- ស�� ប្រតបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ែផ�ក្រគប់្រគងទូេទ។  

- ្រកសួងសធារណៈករ និងដឹកជ��ូ ន  
- អនុ្របធានមន�ីរសធារណៈករ និងដឹកជ��ូ នរជធានីភ�ំេពញ និង

ជាសមាជិក្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់
គំាពរកម�ករនិេយាជិត 

- បទពិេសធន៍ករងរជាង២០ឆា� ំ  
- ស�� ប្រតបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ែផ�ករដ�បាលសធារណៈ និងែផ�ក

គំាពរទរកេន្របេទសេវៀតណាម  
- េ្រគ�ងឥស្សរៈយសករងរ ថា� ក់្របាក់។  េលក�សី បុបា�  ផានី 

េលក គង់ រតនៈ   

េលក ហុក ហួលីម 

- ្រកសួងមហៃផ� 
- នាយកទីចត់ករកិច�ករច្បោប់ និងសិទ�ិមនុស្សសលរជធានី

ភ�ំេពញ និងជាសមាជិក្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក
ស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត 

- បទពិេសធន៍ករងរជាង ២០ឆា�  ំ

- ស�� ប្រតបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ែផ�កវទិ្យោស�ស�នេយាបាយ 

- េ្រគ�ងឥស្សរៈយស េមដយករងរ ថា� ក់េសនា។ 

 

iv             ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត(ស.ផ.ក) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- សមាគមេរងច្រកកត់េដរេនកម�ុជា 
- ្របធានអភិវឌ្ឍន៍ធុរកិច� ( Business Development Manager ) 

និងជាសមាជិក្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់
គំាពរកម�ករនិេយាជិត 

- បទពិេសធន៍ករងរជាង១០ឆា� ំ 
- ស�� ប្រតបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ែផ�ក្រគប់្រគងពណិជ�កម� ។ 

 

- សម�័ន�សហជីព្របជាធិបេតយ្យកម�ករកត់េដរកម�ុជា 

- អនុ្របធានសម�័ន�សហជីព្របជាធិបេតយ្យកម�ករកត់េដរកម�ុជា 
និង ជាសមាជិ ក ្រក�   មករងរសុវត�ិភាពចរ ចរណ៍  ផ�ូវេគាកស្រមាប់ 
គំាពរកម�ករនិេយា ជិ ត 

- បទពិេសធន៍ករងរជាង ១០ឆា� ំ 
- ស�� ប្រតបរ�ិ� ប្រតែផ�កព័ត៌មានវទិ្យោ  
- ពនរង� ន់ែផ�កករងរសហជីពអន�រជាតិ NORWAY INDUSTRY 

ENERGY ។ 

- សភាសម�័ន�សហជីពជាតិកម�ុជា  
- ្របធានសភាសម�័ន�សហជីពជាតិកម�ុជា និងជាសមាជិក្រក�មករ

ងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត 

- បទពិេសធន៍ករងរជាង ១០ឆា� ំ 
- ស�� ប្រតបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ែផ�កច្បោប់ និងវទិ្យោស�ស�នេយាបាយ  
- េ្រគ�ងឥស្សរៈយសមុនីសរភ័ណ�  ថា� ក់ធិបឌិន� ។ 

េលក កំង មូ៉នីក 

េលក េសម អូន 

េលក គង់ អទិត្យ 

v             ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត(ស.ផ.ក) 

 

 



 

 

 

 

 

- ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ 

- ្របធានករយិាល័យេគាលនេយាបាយ ៃនេបឡាជាតិរបបសន�ិ
សុខសង�ម និងជាេលខធិករ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវ
េគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត 

- បទពិេសធន៍ករងរជាង ១០ឆា� ំ 
- ស�� ប្រតបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ែផ�កនីតិស�ស� វទិ្យោស�ស�

នេយាបាយ 

- េ្រគ�ងឥស្សរយស ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ថា� ក់មហេសរវីឌ្ឍន៍។ 

 

េលក ជាវ បុ៊នរទិ� 

vi             ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត(ស.ផ.ក) 

 

 



១-េសច��េផ��ម 

េ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ ជាឃាតករលក់មុខែដលបានបណា� លឲ្យមនុស្សស� ប់ និងរង
របួស ពិករជាេ្រចននាក់ជាេរៀងរល់ៃថ� ។ ជាក់ែស�ងែផ�កតមរបាយណ៍សកលឆា� ំ២០១៣
កន�ងេទេនះ េ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍បានេធ�ឲ្យមនុស្ស្របមាណជាជាង១.២៤លននាក់1បានស� ប់ 
និងពី២០ េទ៥០ លននាក់ េផ្សងេទៀត រងរបួស េនេលដងផ�ូវទូទំងពិភពេលកជាេរៀង
រល់ឆា� ំ ។ មានន័យថាជាមធ្យមមនុស្ស្របមាណជាជាង៣.០០០នាក់ េនេលពិភពេលក 
បានស� ប់បាត់បង់អយុជីវតិជាេរៀងរល់ៃថ�េដយសរេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍។ េ្រគាះថា� ក់
ចរចរណ៍ ភាគេ្រចនេកតេឡង ក�ុង្របេទស្រកី្រក និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ ផលប៉ះពល់ៃនេ្រគាះ
ថា� ក់ចរចរណ៍ បានេធ�ឲ្យ្របេទសទំងេនាះ ខតបង់ែផ�កេសដ�កិច� គិតជាថវកិសរបុ
្របមាណ ជាង១០០ពន់លនដុល� រសហរដ�អេមរកិ ជាេរៀងរល់ឆា� ំ ។ 

េដយែឡក្របេទសកម�ុជាកលពីឆា� ំ២០១២កន�ងមកេនះ មានករណីេ្រគាះថា� ក់
ចរចរណ៍ចំនួន៤.២៥០ករណី2  និងជនរងេ្រគាះ ចំនួន១៥.៦១៥នាក់ ។ ក�ុងចំេណាមជនរង
េ្រគាះទំងេនាះ  មានអ�កស� ប់បាត់បង់ជីវតិចំនួន ១.៩៦៦នាក់  និងអ�ករងរបួសធ�ន់៥.៣៤៩
នាក់ គិតជាមធ្យមមានអ�កស� ប់េ្រចនជាង៥នាក់ និងអ�ករបួសធ�ន់្របមាណជា១៥នាក់ ក�ុង
មួយៃថ� ។ េយាងតមករគណនារបស់ អង�ករជនពិករអន�រជាតិ ្របេទសកម�ុជា មានករ
ខតបង់ េសដ�កិច� េដយសរេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ក�ុងឆា� ំ២០១២ ចំនួន ៣២៩លនដុល� រ
សហរដ�អេមរកិ ឫ ្របែហលជា ២,៣% ៃនផលិតផលជាតិដុល ក�ុងឆា� ំដូចគា� ។  

ក�ុងេនាះែដរ ករណីេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍េលមេធ្យោបាយដឹកជ��ូ នកម�ករនិេយាជិត 
ស�ិតេនជាក�ីកង�ល់របស់្រកសួង ស� ប័ន និងអង�ភាពមានសមត�កិច�ពក់ព័ន�។ ស� ប័នទំង
េនាះ បាននឹងកំពុងយកចិត�ទុកដក់ េហយអនុវត�នូវចំណាត់ករតមសមត�កិច�េរៀងៗខ�ួន 
ដូចែដលមានែចងក�ុង ែផនករែដលបានេ្រគាងទុក ។ ចំណុចជាសរវន័�   ្រក�មករងរសុវត�ិ
ភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត េហកត់ថា «ស.ផ.ក» បានបំេពញ
ភារកិច�របស់ខ�ូនយ៉ាងសកម� េដម្បីចូលរមួទប់ស� ត់េ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ផ�ូវេគាក សិក្សោ
�សវ្រជាវ្របមូលទិន�ន័យ វភិាគរកមូលេហតុចម្បងៗែដលនំាឲ្យេកតមានេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ 

1
 េយាងរបាយករណ៍អង�ករសុខភាពពិភពេលក (WHO) 

2
 េយាងរបាយករណ៍គណៈកមា� ធិករជាតិសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក 

TMB½rTI 1        ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត(ស.ផ.ក) 

                                                                 



�សង់ស�ិតិមេធ្យោបាយដឹកជ��ូ នកម�ករនិេយាជិត និងអ�កេបកបរតមេរងច្រក សហ្រគាស
ទូទំង្របេទស េរៀបចំវធិានករផ្សព�ផ្សោយអប់រ ំ ែណនំាអំពីច្បោប់ និងសុវត�ិភាពចរចរណ៍
ដល់អ�កេបកបរ និងកម�ករនិេយាជិត សហករជាមួយអជា� ធរែដនដី សមត�កិច�ពក់ព័ន�្រគប់
លំដប់ថា� ក់ រមួប��ូ លទំងសមត�កិច�ចរចរណ៍ផ�ូវទឹក ក�ុងករចុះ្រត�តពិនិត្យមេធ្យោបាយដឹក
ជ��ូ នកម�ករនិេយាជិតតមេគាលេដេដមទីមុនេពលេចញដំេណ រ និងស្រមបស្រម�ល
ករណីកម�ករនិេយាជិតជួបេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ ្រពមទំងអនុវត�ភារកិច�េផ្សងេទៀត តមករ
្របគល់របស់រដ�ម�ន�ី្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMB½rTI 2        ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត(ស.ផ.ក) 



២-សា� នភាពចរាចរណ ៍ក�ុង្រ�េទសកម�ជុា  

  ស� នភាពចរចរណ៍ក�ុង្របេទសកម�ុជា ពីមួយឆា� ំ េទមួយឆា� ំ មានករែ្រប្រប�ល គួរឲ្យ
កត់សមា� ល់។ ្របេទសកម�ុជា បានអនុវត�កម�វធីិសុវត�ិភាពចរចរណ៍តំងពីឆា� ំ២០០៤ និងបាន
េរៀបចំបេង�តឲ្យមានជាគណកមា� ធិករជាតិសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក ក�ុងឆា� ំ ២០០៦ 
េ្រកយករជួយេ្រជាមែ្រជងពីអង�ករជាតិ និងអន�រជាតិជាៃដគូ ជាពិេសស អង�ករជនពិករ
អន�រជាតិ។ គណកមា� ធិករជាតិបានេរៀបចំនូវែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិសុវត�ិភាពចរចរណ៍
ផ�ូវេគាករយៈេពល១០ឆា� ំ (២០១១-២០២០) �សបតមែផនករទស្សវត្សសកម�ភាពសុវត�ិភាព
ចរចរណ៍ផ�ូវេគាករបស់អង�ករសហ្របជាជាតិ (២០១១-២០២០)។  

តមករប៉ាន់្របមាណ របស់អ�កជំនាញមកពី្របេទសហូឡង់ សហករជាមួយនឹង
អង�ករជនពិករអន�រជាតិ ្របសិនេបមិនមានវធិានករទប់ស� ត់េ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ក�ុង
្របេទសកម�ុជាអចនិងបណា� លឲ្យមានមនុស្សស� ប់រហូតដល់ ៣.២០០នាក់ក�ុងឆា� ំ២០២០។ 

ែផនករទស្សវត្សជាតិសុវត�ិភាពចរចរណ៍ បានកំណត់េគាលេដកត់បន�យចំនួន អ�កស� ប់ 
៥០% ្រតឹមឆា� ំ ២០២០។ ក�ុងែផនករជាតិេនះ ្របសិនេប្រគប់សកម�ភាព្រត�វបានអនុវត� តម
ែផនករ េនាះនឹងអចជួយជីវតិមនុស្ស បាន ៧.២៥០ នាក់ ក�ុងរយៈេពល១០ឆា� ំ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្របភពៈ RCVIS, 2012 

  

ជាក់ែស�ង របាយករណ៍ៃន ្របព័ន�ព័ត៌មានជនរងេ្រគាះ និង េ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ 
បានបង� ញ ឲ្យេឃញពីករវវិត�ន៍ ៃនចំនួនជនរងេ្រគាះេដយសរេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ ពី
មួយឆា� ំ េទមួយឆា� ំ ែដលជួយស្រម�លដល់ រជរដ� ភិបាល ក៏ដូចជាអង�ភាពពក់ព័ន�នានា 
ក�ុងករចត់វធិានករទប់ស� ត់ និងកត់បន�យនូវកររកីរលដល ៃនមហន�រយមួយេនះ។ 

TMB½rTI 3        ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត(ស.ផ.ក) 
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ចំនួនជនរងេ្រគាះែដលបានស� ប់ និងរងរបួស(២០០៩-២០១២) 
 

អ�កស� ប់ 
និងរបួស 

២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១២ េធៀប ២០១១ 

ចំនួន ចំនួន ចំនួន ចំនួន ចំនួន ភាគរយ 

 (នាក់) (នាក់) (នាក់) (នាក់) (នាក់)  

អ�កស� ប់ ១.៧១៧ ១.៨១៦ ១.៩០៥ ១.៩៦៦ ៦១ ៣% 

របួសធ�ន់ ៧.០២២ ៦.៧១៨ ៥.៨០៧ ៥.៣៤៩ -៤៥៨ -៨% 

របួស
�សល 

១២.១១៧ ៩.១៧០ ៧.៦៦១ ៧.២៤៨ -៤១៣ -៥% 

មិនដឹង
របួសស� ម 

៦៦៣ ៥៨៣ ១.២៨១ ១.០៥២ -២២៩ -១៨% 

សរបុ ២១.៥១៩ ១៨.២៨៧ ១៦.៦៥៤ ១៥.៦១៥ -១.០៣៩ -៦% 

្របភពៈរបាយករណ៍គណកមា� ធិករជាតិសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកឆា� ំ២០១២ 

 

 េដយេ្រប�បេធៀបជាមួយទិន�ន័យឆា� ំ២០១១ និងឆា� ំ២០១២ េយងសេង�តេឃញថា 
ចំនួនេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ ចំនួនអ�ករបួសធ�ន់ របួស�សល មានករថយចុះែតចំនួនអ�ក
ស� ប់បានេកនេឡង ៣%។ ករេកនេឡង ៃនអ�កស� ប់េដយសរករស� ប់ជា្រក�ម (មានអ�ក
ស� ប់េ្រចន ក�ុង១ករណី)។ ភាគេ្រចនៃនអ�កស� ប់មានអយុស�ិតក�ុងចេនា� ះពី១៥ឆា� ំ េទ២៩ឆា� ំ 
ែដលក�ុងេនាះ កសិករមានអ្រតស� ប់ខ�ស់ជាងេគ (៣៩%) បនា� ប់គឺ កម�ករ (១៧%) និង 
សិស្ស និស្សិត (១៤%)។  
 ែផ�កតមទិន�ន័យខងេល េ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ បានេធ�ឲ្យ្របេទសកម�ុជាខតបង់
េសដ�កិច� និងធនធានមនុស្សយ៉ាងេ្រចន ជាពិេសសយុវវយ័ែដលកំពុងេពញកមា� ំងករងរក�ុង
ចេនា� ះអយុែដលបានេរៀបរប់ខងេល។ 

 

 

TMB½rTI 4        ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត(ស.ផ.ក) 



៣- េ្រគាះថា� កច់រាចរណក៍ម�ករន�េយាជតិ(េ្រគាះថា� កក់ារងារ)ឆា� ំ២០១៣  

 មូលេហតុចម្បង ៃនេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ធា� ក់មកេលកម�ករនិេយាជិត បណា� លមកពី
កត� មនុស្ស (េបកបរហួសេល្ប�នកំណត់ េបកបរេ្រកមឥទ�ិពលេ្រគ�ង�សវងឹ ែជងក�ុងស� ន
ភាព្របថុយ្របថាន និងមិនេគារពសិទ�ិអទិភាព) និងកត� យានយន�ជាមូលេហតុទី២ ែដល
េធ�ឲ្យមានេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ចំនួន ៣.៨៣៦ករណី3  និងជនរងេ្រគាះសរុបចំនួន 

៤.៧០៣នាក់។ ក�ុងចំេណាមជនរងេ្រគាះ មានអ�កស� ប់ ចំនួន៦៧នាក់ រងរបួសធ�ន់ ចំនួន
៧២៩នាក់  និងរបួស�សល ចំនួន៣.៩០៧នាក់ គិតជាមធ្យមមាន អ�ករបួសធ�ន់ ២នាក់ (ពីរ
នាក់) និងរបួស�សល ១០នាក់ (ដប់នាក់) ក�ុងមួយៃថ� ។ ចំនួនអ�កស� ប់មានករេកនេឡង 

េ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ំ២០១២ បុ៉ែន�បនា� ប់ពី្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់
គំាពរកម�ករនិេយាជិត បានចុះផ្សព�ផ្សោយអប់រកំ�ុងឆា� ំ២០១៣េនះ សរប�� ក់ឲ្យេឃញថា 
េនឆមាសទី២ ចំនួនអ�កស� ប់មានករថយចុះ១៨,៩១% េ្រប�បេធៀបនឹងឆមាសទី១ ។ 

 

ចំនួនជនរងេ្រគាះជាសមាជិក ប.ស.ស ែដលបានស� ប់ និងរងរបួស (២០១១-២០១៣) 
 

បរយិាយ 

២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៣ េធៀប ២០១២ 

ចំនួន ចំនួន ចំនួន ភាគរយ ចំនួន ភាគរយ 

 (នាក់) (នាក់) (នាក់) (%) (នាក់) (%) 

សមាជិក ៤៥៩.៨៣៧ ៥៥២.០៧២ ៦១៧.៨១៤  ៦៥.៧៤២ ១១,៩១ 

ករណី ២.៧៤៩ ៣.១៤៥ ៣.៨៣៦  ៦៩១ ២១,៩៧ 

អ�កស� ប់ ៣៨ ៤៩ ៦៧ ១,៤២ ១៨ ៣៦,៧៣ 

របួសធ�ន់ ៣០៦ ៣៥៩ ៧២៩ ១៥,៥០ ៣៧០ ១០៣,០៦ 

របួស�សល ២.៤០៥ ៣.២៣៤ ៣.៩០៧ ៨៣,០៧ ៦៧៣ ២០,៨១ 

សរបុ ៣.៥៦៥ ៣.៦៤២ ៤.៧០៣ ១០០   

្របភពៈរបាយករណ៍បូកសរបុឆា� ២ំ០១១ ដល់ ២០១២ និងរបាយករណ៍បឋមឆា� ២ំ០១៣របស់េបឡាជាតិរបបសន�ិសុខសង�ម 

 

3 េយាងតមរបាយករណ៍បឋម េបឡាជាតិរបបសន�ិសុខសង�ម ឆា� ំ២០១៣ 

TMB½rTI 5        ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត(ស.ផ.ក) 

                                                                 



ជនរងេ្រគាះែដលបានស� ប់ និងរងរបួស ឆា� ២ំ០១៣ 

បរយិាយ 

ចំនួនករណី និងជនរងេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ 

ឆមាសទី១ ឆមាសទី២ ឆមាសទី២ េធៀប ឆមាសទី១ 

ចំនួន ចំនួន ចំនួន ភាគរយ 

ករណី ១.៦៩១ ២.១៤៥ ៤៥៤ ២៦,៨៤% 

ស� ប់ ៣៧នាក់ ៣០នាក់ -៧ -១៨,៩១% 

របួសធ�ន់ ២៩៦នាក់ ៤៣៣នាក់ ១៣៧ ៤៦,២៨% 

របួស�សល ១.៦៤៣នាក់ ២.២៤៦នាក់ ៦០៣ ៣៦,៧០% 

សរបុ ១.៩៧៦នាក់ ២.៧២៧នាក់ ៧៥១នាក់ ៣៨% 

្របភពៈរបាយករណ៍បឋមេបឡាជាតិរបបសន�ិសុខសង�ម ឆា� ំ២០១៣  
 

៤-លទ�ផលការងារ សេ្រមចបានក�ុងឆា� ំ២០១៣ 

 ៤.១. លទ�ផលកិច�្របជំុរបស់្រក�មករងរ ស.ផ.ក 

  រយៈេពល១២ែខ ឆា� ំ២០១៣  ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់
គំាពរកម�ករនិេយាជិតបានេរៀបចំ្របជំុវសិម��ចំនួន ១០េលក សេ្រមចបានជាលទ�ផល
ករងរមួយចំនួនមានដូចខងេ្រកម៖ 

- កសងែផនករសកម�ភាពឆា� ំ២០១៣ 

- កសងែផនករសកម�ភាពឆា� ំ២០១៤ 

- កសងេ្រគ�ងឧបេទសស្រមាប់ផ្សព�ផ្សោយអប់រ ំរមួមានៈ 
 ផា� ំងកម�វធីិ្របជំុផ្សព�ផ្សោយ (Back Drop) និងពក្យេស� កអប់រ ំ(បដពក្យេស� ក) 
 ច្បោប់ចរចរណ៍ផ�ូវេគាកៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ក្រមងឯកសរយល់ដឹងស�ីពីសុវត�ិ

ភាពចរចរណ៍ 

 ខិត�ប័ណ�ផ្សព�ផ្សោយអប់រ ំ
 េមេរៀនស្រមាប់ផ្សព�ផ្សោយអប់រ ំ
 សរអប់រេំបាះពុម�េលអវយឺត និងមួក (ៃថ�េនះ ៃថ�ែស�កកំុឲ្យមានេ្រគាះថា� ក់

ចរចរណ៍) 
 ស�តអប់រ ំ វេីដអូអប់រសំ�ីពីករេធ�ស្របែហសក�ុងករ្រត�តពិនិត្យយានយន� ករេបក

បរហួសេល្ប�នកំណត់ (ចង់ចំេណញ្របយ័ត�ដច់ចំណង) 

TMB½rTI 6        ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត(ស.ផ.ក) 



 

 

 

 

 

 

 

បដពក្យេស� កអប់រ ំ

TMB½rTI 7        ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត(ស.ផ.ក) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េសៀវេភច្បោប់ចរចរណ៍ផ�ូវេគាក និង ក្រមងឯកសរយល់ដឹងពីសុវត�ិភាពចរចរណ៍ 

TMB½rTI 8        ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត(ស.ផ.ក) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Back Drop 

ខិត�ប័ណ�អប់រសំ�ីពីច្បោប់ចរចរណ៍  

េមេរៀនស្រមាប់ចុះអប់រផំ្សព�ផ្សោយ 

TMB½rTI 9        ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត(ស.ផ.ក) 



ខិត�ប័ណ�អប់រសំ�ីពីសេ�ង� ះបឋម 

ខិត�ប័ណ�អប់រសំ�ីពីបេច�កេទស្រត�តពិនិត្យ
 

TMB½rTI 10        ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត(ស.ផ.ក) 



  

អវយឺត និងមួក 

TMB½rTI 11        ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត(ស.ផ.ក) 



 ស�� ចរចរណ៍ សិទ�ិអទិភាព្រតង់ផ�ូវ្របសព� ស�� កំណត់េល្ប�នក�ុងទី្របជំុជន 
សរអប់រសំ្រមាប់បិទយានយន� និងវេីដអូរអប់រខំ�ីៗ( ស�ត) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sticker ពក្យេស� ក  

Sticker កំណត់េល្ប�ន  

ផា� ំងផា� កស�� ចរចរណ៍ 

TMB½rTI 12        ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត(ស.ផ.ក) 



៤.២. ករចុះ�សង់ស�តិិមេធ្យោបាយដឹកជ��ូ នកម�ករនិេយាជិត 

្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់
គំាពរកម�ករនិេយាជិត បានេរៀបចំកិច�្របជំុផ្សព�ផ្សោយ
អប់រសំ�ីពី សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក ករ្រត�តពិនិត្យ
យានយន�្របចំៃថ� និងករសេ�ង� ះបឋម បានចំនួន ២៤ 
េលក េស�នឹង ១៧២េរងច្រក ែដលមានទីតំងស�ិតេន 
រជធានីភ�ំេពញ និងេខត�ចំនួន ០៩ (េខត�កណា� ល កំពង់
ស�ឺ តែកវ ៃ្រពែវង ស� យេរៀង កំពង់ចម កំពង់ឆា� ំង 
េកះកុង និង្រពះសីហនុ)  ក�ុងេនាះមានករអេ�� ញចូល
រមួ សរបុ ចំនួន៤.៧៤៧នាក់ អ�កេបកបរយានយន�ដឹកកម�ករចំនួន ១.៨៦៧នាក់ និងកម�ករ
និេយាជិតចំនួន ២.៨៨០ នាក់ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សកម�ភាពចុះ�សង់ស�ិតិអ�កេបកបរដឹកកម�ករ 

ករចូលរមួ្របជំុផ្សព�ផ្សោយអប់ររំបស់អ�កេបកបរដឹកកម�ករ 

TMB½rTI 13        ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត(ស.ផ.ក) 



ចំនួនរជធានី/េខត� និងអ�កេបកបរដឹកកម�ករែដលបានចូលរមួ្របជំុផ្សព�ផ្សោយ 
 
 

បរយិាយ 

រជធានី 

ភ�ំេពញ កណា� ល 

កំពង់
ស�ឺ ៃ្រពែវង តែកវ 

ស� យ
េរៀង 

កំពង់
ចម 

កំពង់
ឆា� ំង េកះកុង 

្រពះ
សីហនុ 

ចំនួន 

្របជំុ 

៥េលក ៦េលក ៤េលក ១េលក ១េលក ២េលក ១េលក ២េលក ១េលក ១េលក 

ចំនួន
េរងច្រក 

៦០ ៤៧ ៥ ១ ១ ២១ ១ ៦ ៤ ២៦ 

ចំនួនអ�ក
េបកបរ 

៣៤៦ ៤៣៩ ៣២៦ ២៧ ៣៤ ២៩៥ ៣៧ ១៨៧ ៣៤ ១៤២ 

្របភពៈរបាយករណ៍្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត បានចុះផ្សព�ផ្សោយអប់រ ំនិង�សង់ស�ិតិ 

 
 

លទ�ផលសិក្សោ�សវ្រជាវកន�ងេទេនះបានបង� ញឲ្យេឃញថាៈ  
 ្របេភទមេធ្យោបាយយានយន�ដឹកកម�កររបស់កម�ករនិេយាជិត មាន០៥្របេភទធំៗ 

ែដលក�ុងេនាះរមួមាន មូ៉តូកង់បី រុម៉ឺក រថយន�១៥េកអី រថយន�១េតនកន�ះ និងពី២
េតនកន�ះដល់៣េតន។ 
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 អ�កេបកបរយានយន�ចំនួន៤៦៣នាក់មានប័ណ�េបកបរ និងអ�កែដលមិនមានប័ណ�
េបកបរចំនួន១.៤០៤នាក់ ។ 

 ចំនួនអ�កេបកបរ គិតជាភាគរយ 

មានប័ណ�េបកបរ ៤៦៣នាក់ ២៤,៨០% 

មិនមានប័ណ�េបកបរ ១.៤០៤នាក់ ៧៥,២០% 

សរបុ ១.៨៦៧នាក់ ១០០% 

្របភពៈរបាយករណ៍្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត បានចុះផ្សព�ផ្សោយអប់រ ំនិង�សង់ស�ិតិ 

 

 

 

 យានយន�មានផា� កេលខចំនួន១.០១៦េ្រគ�ង និងយានយន�មិនមានផា� កេលខ
ចំនួន៨៥១េ្រគ�ង េហយមានករផ�ុកេលសចំណុះ និងខ�ះឈរ ខ�ះអង�ុយយ៉ាង
ែណន។ 

 ចំនួនយានយន� គិតជាភាគរយ 

មានផា� កេលខ ១.០១៦ ៥៤,៤២% 

មិនមានផា� កេលខ ៨៥១ ៤៥,៥៨% 

សរបុ ១.៨៦៧ ១០០% 

្របភពៈរបាយករណ៍្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត បានចុះផ្សព�ផ្សោយអប់រ ំនិង�សង់ស�ិតិ 

 

 

 

្របេភទយានយន� ចំនួនយានយន� គិតជាភាគរយ 
ចំនួនកម�ករផ�ុកគិតជាមធ្យម 

ក�ុងមួយយានយន� 
រម៉ក+កង់បី ២១៧ ១១,៦២% ៤៥ នាក់ 

ទួរសី ៤៧០   ២៥,១៧% ៤០ នាក់ 

1េតន-1,5េតន ៩៣៦ ៥០,១៣% ៥០ នាក់ 

2េតន-2,5េតន ២១០ ១១,២៥% ៧៥ នាក់ 

3េតន              ៣៤   ១,៨២% ១០០ នាក់ 

សរបុ ១.៨៦៧ ១០០%  

្របភពៈរបាយករណ៍្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត បានចុះផ្សព�ផ្សោយអប់រ ំនិង�សង់ស�ិតិ 
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 ចំនួនយានយន� គិតជាភាគរយ 

អង�ុយ ១.១៤៥ ៦១,៣៣% 

ឈរ ៧២២ ៣៨,៦៧% 

សរុប ១.៨៦៧ ១០០% 

 

  ៤.៣. ករបណ�ុ ះបណា� លផ្សព�ផ្សោយអប់រពីំសុវត�ិភាពចរចរណ៍ 

  ៤.៣.១. ករណីសិក្សោអំពីអ�កេបកបរដឹកកម�ករនិេយាជិត 

  ឆ�ងតមករ្របជំុផ្សព�ផ្សោយក�ុងឆា� ំ២០១៣ អ�កេបកបរដឹកជ��ូ នកម�ករនិេយាជិតភាគ
េ្រចនមានចំណាប់អរម�ណ៍ចំេពះករេរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� ល ស�ីពីសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវ
េគាក ករ្រត�តពិនិត្យយានយន�្របចំៃថ� និងករសេ�ង� ះបឋម ែដលមានដូចខងេ្រកមៈ 
- តំណាងអ�កេបកបរេនេរងច្រក COMPLETE HONOUR FOOTWEAR INDUSTRIAL 

(CAMBODIA) CO., LTD ែថ�ងអំណរគុណ្រក�មករងរែដលបានេរៀបចំកម�វធីិេនះេឡងេ្រពះគាត់
គិតថា បានបេង�នករយល់ដឹងពក់ព័ន� ច្បោប់ចរចរណ៍ ករែថទំយានយន� និងករសេ�ង� ះ

បឋមមុនប��ូ នេទមន�ី រ េពទ្យដល់អ�កេបកបរដឹកកម�ករ
និេយាជិតទំងអស់ េដម្បីចូលរមួចំែណកទប់ស� ត់ និងកត់
បន�យេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ែដលេកតេឡង ។ គាត់ក៏បានេស�

សំុឲ្យមានករេរៀបចំកម�វធីិអប់រផំ្សព�ផ្សោយេនះឲ្យបានញឹក
ញាប់ និងខ�ុំសូមេប�ជា� ថា នឹងបន�ផ្សព�ផ្សោយដល់អ�កែដលមិន
បានចូលរមួេនៃថ�េនះឲ្យយល់ដឹងពីសុវត�ិភាពច្បោប់ចរចរណ៍ 
ករែថទំយានយន� និងករសេ�ង� ះបឋម ។ 

 

- តំណាងអ�កេបកបរេនតំបន់េសដ�កិច�ពិេសសេខត�េកះកុង
បានមានមតិេលកេឡងថាករផ្សព�ផ្សោយអប់រេំនះពិតករល�
ស្រមាប់ជួយដស់េតឿនស� រតីអ�កេបកបរឲ្យមានករ្រប�ង្របយ័ត�
បែន�មេលករដឹកជ��ូ នកម�ករនិេយាជិត និងេស�សំុឲ្យមានវគ�េនះ
បន�េទៀតមិនថារជធានីភ�ំេពញ ឬេខត�េទ េហយេលកក៏សូម
អំពវនាវដល់អ�កេបកបរទំងអស់េគារពច្បោប់ចរចរណ៍ េចះ
អធ្យោ�ស័យគា�  កំុេបកបរហួសេល្ប�នកំណត់ កំុេបកបរេ្រកម 

ឥទ�ិពលេ្រគ�ង�សវងឹ និងមានប័ណ�េបកបរ្រគប់ៗគា�  ។  
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៤.៣.២. ករណីសិក្សោអំពីនិេយាជក (មា� ស់េរងច្រក) 
- តំណាងរដ�បាលេរងច្រក WING STAR SHOES CO., LTD េខត�កំពង់ស�ឺ បានមានមតិថា 

្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត េរៀចំវគ�បណ�ុ ះ
បណា� លេនះេឡង ពិតជាមានសរៈសំខន់ណាស់ដល់បណា� េរងច្រក សហ្រគាស 

្រគឹះស� ននានា ក�ុងករទប់ស� ត់ និងកត់បន�េ្រគាះថា� ក់
ចរចរណ៍ចំេពះកម�ករនិេយាជិត ។ ក�� ក៏បានេលកេឡង
បែន�មេទៀតថា េបមានេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍េកតេឡងមក
េល កម�ករនិេយាជិត គឺមានករខតបង់ដល់សង� ក់ផលិត
កម�របស់និេយាជក និងេរងច្រក សហ្រគាស ្រគឹះស� ននានា 
ក៏មានេករ �ិ៍េឈ� ះមិនល�េទៀតផង ។ 

 

 

- អនុ្របធានមន�ីរករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ
េខត�េកះកុង ្របចំតំបន់េសដ�កិច�ពិេសសេខត�េកះកុង
បានមានមតិេលកេឡងថា េនតំបន់េសដ�កិច�របស់េលក
អ�កេបកបរសុទ�ែតបានសិក្សោេនសលេរៀនេបកបរ និង
មានប័ណ�េបកបរទំងអស់គា�  េបគា� នប័ណ�េបកបរ តំបន់
មិនអនុ�� តឲ្យេបកបរដឹកកម�ករេទ ។ វគ�េនះពិតជាមាន
សរៈ្របេយាជន៍ ជាពិេសសអ�កេបករដឹកកម�ករនិេយាជិត 
ឲ្យ្រជាបបែន�មនូវចំេណះដឹង ៃនច្បោប់ចរចរណ៍ផ�ូវេគាក 
និងអ�កេបកបរមានករទទួលខុស្រត�វចំេពះេ្រគាះថា� ក់
ែដលេកតេឡង ។ 
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៥. ប�� ្រ�ឈម 

 អ�កេបកបរដឹកកម�ករនិេយាជិតភាគេ្រចនមិនស�ិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់េរងច្រក 

សហ្រគាស ្រគឹះស� ន 

 អ�កេបកបរដឹកកម�ករនិេយាជិតភាគេ្រចនមិនមានប័ណ�េបកបរ  

 អ�កេបកបរភាគេ្រចនពំុបានឆ�ងកត់សលបេ្រង�នេបកបរ្រតឹម្រត�វ 

 ចំេណះដឹងេនមានក្រមិត 

 អ�កេបកបរេនវយ័េក�ង 

 អ�កេបកបរេពលទំេនរ ជំុគា� ពិសរេ្រគ�ង�សវងឹ 

 មេធ្យោបាយដឹកជ��ូ នកម�ករ ផ�ុកេលសចំណុះ 

 មេធ្យោបាយដឹកជ��ូ នកម�ករ មួយចំនួនចស់្រទ�ឌេ្រទម  

 ខ�ះករ្រត�តពិនិត្យយានយន�្របចំៃថ�  

 យានយន�ែកៃច�ខុសលក�ណៈបេច�កេទស  

 យានយន�គា� នផា� កេលខ 

 គា� នឯកសរ្រគប់្រគាន់ជាប់តមខ�ួន។ 

៦. ដំេណាះ្រសាយ 

 អ�កេបកបរដឹកកម�ករគួរស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់េរងច្រក សហ្រគាស ្រគឹះស� ន 

 ្រគប់េរងច្រក សហ្រគាស ្រគឹះស� ន េ្រជសេរ សអ�កេបកបរដឹកកម�ករគួរត្រម�វឲ្យមាន  

ប័ណ�េបកបរ ផា� កេលខ  និងមានទំនួលខុស្រត�វេលមុខរបររបស់ខ�ួន  
 ្រក�មករងរ ស.ផ.ក និងេរងច្រក សហ្រគាស ្រគឹះស� ន ្រត�វមានកម�វធីិអប់រ ំ បណ�ុ ះ   

បណា� លេលសមត�ភាពពីច្បោប់ស�ីពីចរចរណ៍ផ�ូវេគាកៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា  
 េរងច្រក សហ្រគាស ្រគឹះស� ន ្រត�វមានកម�វធីិតមដន ្រត�តពិនិត្យយានយន�ជា្របចំ 

 ្រត�វមានករេលកទឹកចិត�បែន�មចំេពះអ�កេបកបរល� 
 សមត�កិច�ពក់ព័ន�មានកររតឹបន�ឹងករអនុវត�ច្បោប់ចរចរណ៍ផ�ូវេគាកជា្របចំ។ 
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៧. សំណូមពរ 

 េចញជាលិខិតប�� ក់ថា បានឆ�ងកត់វគ�បណ�ុ ះបណា� ល ស�ីពីសុវត�ិភាចរចរណ៍ផ�ូវ
េគាក បេច�កេទស្រត�ត ពិនិត្យយានយន� និងករសេ�ង� ះបឋម 

 ចំេពះរថយន�ដឹកកម�ករនិេយាជិត្របចំ្រក�មហុ៊ន េរងច្រក សហ្រគាស ្រគឹះស� នទំង
អស់ មានករបង់ពន�ផ�ូវ្របចំឆា� ំេនក�ុង្រក�មហុ៊នផា� ល់ 

 សូមឲ្យមានករបេ្រង�នេបកបរ និង្របលងយកប័ណ�េបកបរេនក�ុង្រក�មហុ៊ន េរងច្រក 
សហ្រគាស ្រគឹះស� នផា� ល់  

 មានវធិានករទប់ស� ត់ចំេពះឡានទំេនបៗែដលេបកបរេល�សនឹងច្បោប់ចរចរណ៍ និង
ឡានសេណា� ងធំៗ កំុឲ្យេបកបរេលឿនេពក េចះអធ្យោ�ស័យគា� ក�ុងករេ្រប្របាស់េភ�ងេន
េពលយប់ 

 មានវធិានករជួយេធ�ផ�ូវឲ្យល� ជាក់ែស�ងផ�ូវេលខ៥១ មានករខូចខតេ្រចន 

 មានវធិានករជាមួយេរងច្រក សហ្រគាស ្រគឹះស� ន េដម្បីឲ្យេរងច្រកជួលឡាន )ផ�ល់
ជា្របាក់ែខ( របស់ពួកគាត់ស្រមាប់ដឹកកម�ករតមករកំណត់របស់្រក�មករងរចង់បាន 

)ឲ្យមានសុវត�ិភាព(  

 អន�រគមន៍ជាមួយ្រក�មហុ៊នAZេដម្បីេលកែលងករបង់លុយចំេពះយានយន�ដឹកកម�ករ
និេយាជិត 

 អន�រគមន៍េលរថយន�កុងទីន័រេបកេលឿននិងែជងែដលបណា� លឲ្យមានេ្រគាះថា� ក់ ដល់
យានយន�ដឹកកម�ករនិេយាជិត 

 មាន្រគ�េពទ្យតមភូមិ ឬតំបន់ េ្រពះេពលមានកម�ករឈឺេពលយប់្រពលប់ពិបាកក�ុងករ
ប��ូ នមកទី្របជំុជន 

  វធិានករទប់ស� ត់ចំេពះរថយន�ដឹកកម�ករេនេពលយប់ជួប្របទះនឹង្រក�មលួចគុបដំុថ� 
និងបាញ់ជំពមេកសូ៊ 

 ស្រម�លផ�ូវលំមូយចំនួនខូចេស�រែតេធ�ដំេណ រមិនេកត ពិេសសគឺេធ�ដំេណ រេពលយប់ 

 ជួយទប់ស� ត់អ�កេបកបរមូ៉តូមួយចំនួនែដលរខំនដល់ករេបកបរេពលយប់ និងេក�ងៗ
រត់ឆ�ងកត់កត់ផ�ូវ ។ 
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៨. ទ�សេ�អនវុត�បន� 

៨.១.ទិសេដករងរចំេពះមុខ 

 ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិតនឹងខិតខំអស់ពី
កំលងំកយចិត� េដម្បរីមួចំែណកទប់ស� ត់ និងកត់បន�យេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ចំេពះកម�ករ
និេយាជិត និងមានែផនករសកម�ភាពស្រមាប់ករងររបស់ខ�ួនដូចតេទៈ  

 បន�សិក្សោ�សវ្រជាវ ្របមូលទិន�ន័យ វភិាគរកមូលេហតុចម្បងៗ �សង់ស�ិតិមេធ្យោបាយ
ដឹកជ��ូ នកម�ករនិេយាជិត និងអ�កេបកបរ តមេរងច្រក សហ្រគាស ្រគឹះស� ន ទូទំង
្របេទស 

 បន�ចុះផ្សព�ផ្សោយអប់រ ំ ែណនំាច្បោប់ និងសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកដល់អ�កេបកបរ 
និងកម�ករនិេយាជិតេនតមបណា� សហ្រគាស ្រគឹះស� ននានា េនរជធានីភ�ំេពញ និង
តមបណា� េខត� 

 បន�សហករជាមួយអជា� ធរ ភាគីពក់ព័ន� ក�ុងេពលអនុវត�ន៍ករងរ 
 ព្រងឹងកិច�សហករ និងស្រមបស្រម�លករណីេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ស្រមាប់កម�ករ

និេយាជិត 

 ព្រងឹងយន�ករ្រគប់្រគងរបស់្រក�មករងរ ស.ផ.ក ។ 

 ៨.២.ទិសេដករងរយូរអែង�ង 

 ចុះផ្សព�ផ្សោយអប់រ ំ្រគប់េរងច្រក សហ្រគាស ្រគឹះស� ន បានទូទំង្របេទស 

 ចុះផ្សព�ផ្សោយអប់រ ំតមមូលដ� ន 

 ព្រងឹងអភិវឌ្ឍន៍្រក�មករងរ ឲ្យបានកន់ែតល�្របេសរបែន�មេទៀត 

 េធ�ករចុះទស្សនកិច�សិក្សោេនតមបណា� ្របេទសពក់ព័ន�មួយចំនួនស�ីពីសុវត�ិភាពចរ-

ចរណ៍ក�ុងករដឹកជ��ូ នកម�ករនិេយាជិត 

 ្របមូលផ�ុំេរងច្រកេទក�ុងតំបន់ សួនឧស្សោហកម� ែដលេនជិតទី្របជំុជន 

 មានរថេភ�ងស្រមាប់ដឹកកម�ករនិេយាជិត ។ 
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៩. េសច��សន��ដា� ន 

 អនុវត�ន៍តមែផនករសកម�កភាពករងរ ្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក
ស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត សេ្រមចបានជាលទ�ផលករងរគួរឲ្យកត់សមា� ល់ េលករសហ
ករជាមួយរដ�បាលតំបន់េសដ�កិច�ពិេសស សួនឧស្សោហកម� និងេរងច្រក សហ្រគាស ្រគឹះស� ន
នានា ជាពិេសសមានករចូលរមួយ៉ាងយកចិត�ទុកដក់ និងមានករគំា្រទយ៉ាងខ� ំងពីសំណាក់
អ�កេបកបរដឹកកម�ករនិេយាជិត និងកម�ករនិេយាជិត េដម្បីេរៀបចំ្របជំុផ្សព�ផ្សោយអំពីសុវត�ិភាព
ចរចរណ៍ ច្បោប់ចរចរណ៍ វធីិស�ស�ែថទំ និង្រត�តពិនិត្យយានយន� ។  ស្រមាប់ករអនុវត�េន
ក�ុងឆា� ំ២០១៣ ្រក�មករងរ ស.ផ.ក បានចុះផ្សព�ផ្សោយអប់រ ំ និង�សង់ស�ិតិ ចំនួន   ៩/២៤ រជ
ធានី-េខត� េស�នឹង២៤េលក ែដលក�ុងេនាះមាន១៧២េរង្រចក សហ្រគាស ្រគឹះស� ន េហយ
មានអ�កចូលរមួសរបុចំនួន៤.៧៤៧នាក់ អ�កេបកបរដឹកកម�ករនិេយាជិតចំនួន១.៨៦៧នាក់ និង
កម�ករនិេយាជិត ២.៨៨០នាក់ ។ 

 ករសេ្រមចបាននូវលទ�ផលករងរខងេល របស់្រក�មករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវ
េគាកស្រមាប់គំាពរកម�ករនិេយាជិត េដយសរមានករជួយេ្រជាមែ្រជង គំា្រទសហករ ពី
្រកសួង អង�ករជាតិ អន�រជាតិ ស� ប័នពក់ព័ន�នានា និងមានករចូលរមួអនុវត�េគារពច្បោប់
ចរចរណ៍បានល�ពីសំណាក់អ�កេបកបរដឹកកម�ករនិេយាជិត និងកម�ករនិេយាជិតផងែដរ ។ 

 ទន�ឹមនឹងលទ�ផលករងរខងេល ្រក�មករងរ ស.ផ.ក បានសេង�តេឃញថាមានប��
មួយចំនួនេទៀតែដលអនុវត�មិនទន់ល�្របេសរ ទក់នឹងករេបកបរេ្រប្របាសេ្រគ�ង�សវងឹ ខ�ះ
បេច�កេទស្រត�តពិនិត្យយានយន�  និងេបកបរហួសេល្ប�នកំណត់ ។ 

 ដូេច�ះ ទមទរឲ្យមានករបន�ជួយយកចិត�ទុកដក់ គំា្រទសហករបែន�មេទៀតេលករ
េគារពច្បោប់ចរចរណ៍ ករមិនេ្រប្របាស់េ្រគ�ង�សវងឹេពលេបកបរ េបកបរេដយមានករ្រប�ង
្របយ័ត� ពីសំណាក់បងប�ូនអ�កេបកបរដឹកកម�ករនិេយាជិត និងកម�ករនិេយាជិត េដម្បីធានាបាន
នូវសុវត�ិភាពក�ុងករេធ�ដំេណ ររបស់បងប�ូនកម�ករនិេយាជិត ចូលរមួេលកកម�ស់សុវត�ិភាព
ចរចរណ៍ អភិវឌ្ឍេសដ�កិច�សង�ម និងចូលរមួកត់បន�យភាព្រកី្រករបស់កម�ករនិេយាជិត �សប
តមេគាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភិបាល ៕ 
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១០.ឯកសារេយាង 

- របាយករណ៍គណៈកមា� ធិករសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកឆា� ២ំ០១២ 

- របាយករណ៍របស់េបឡាជាតិរបបសន�ិសុខ ឆា� ំ២០១១ ដល់២០១២-ទិន�ន័យបឋម ឆា� ំ២០១៣ 

- របាយករណ៍ស�ីពីេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍របស់អង�ករសុខភាពពិភពេលក (WHO)  
ឆា� ំ២០១៣ 

- របាយករណ៍ស�ីពីេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍របស់្រកសួងមហៃផ� ឆា� ំ២០១៣ 

- របាយករណ៍ស�ីពីេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍របស់្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន  

ឆា� ំ២០០៩ ដល់ ឆា� ំ២០១៣ 
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National Social Security Fund

National Social Security Fund

National Social Security Fund
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