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ពាក្យសរសសរសសខេប 

 

- ប.ស.ស  : បបឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម 

 

- គណៈកមមការស.ទ.ប.ក : គណៈកមមការសិកាស្រាវស្រជាវទប់ាា ត់ករណីសន្លប់ និ្ង្បង្កា របស្ររោះ 

                                                ថ្នា ក់ការង្ករ 
 

- កមមករនិ្បោជិត : កមមករ ឬ កមមករ-កមមការនីិ្ 

 

- សន្លប់  : ធីង្បោង្ ទន់្ដៃទន់្បជីង្ ឈកឺាល វលិមុខ អស់កំលងំ្ខ្ល ងំ្ 

 

- MPI  : (Mass Psychogenic illness)ជំងឺ្ហ្វូង្មនុ្សសមាន្អារមមណ៍ខ្ល ងំ្កាល  
 

- Mass Hysteria : ជំងឺ្បសាហ៍្ហ្វូង្ 

II 



III 

 

ចំណាប់អារម្មណ៍ប្បធានគណៈកម្មការ 
        ប្រទេសកម្ពុជារច្ចុរបន្នបាន្ឈាន្ម្កដល់ដំណាកក់ាលនន្ការអភវិឌ្ឍខ្លួន្  ទប្កាយពីបាន្ជួរប្រេះនូ្វ
រញ្ហា ប្រឈម្ និ្ងសកម្មភាពអវជិជមាន្កន្លងម្ក។  ទដើម្បឱី្យការអភវិឌ្ឍឈាន្សំទរច្ទៅរកភាពរកីចំ្ទរ ើន្ឆារ់
រហ័ស រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាដដលមាន្ សម្ម្េចអគគម្ហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ៊ុន សសន ជាប្រមុ្ខ្បាន្
ដ្ឋកទ់ច្ញនូ្វយុេធសាស្រសតចតុកោណតំណាក់ោលទី៣ សំរាប់រាជរដ្ឋា ភិបាលអាណតតិទី៥ នៃរដ្ាសភា។ កៃេះ ជា
ចកខុវស័ិយថ្មីមយួបន្ៃែមកទៀត កនុងោរបកងកីៃកលបឿៃនៃោរអភិវឌ្ឍឱ្យោៃ់ន្តមាៃប្បសិទធភាព ៃិងគុណភាពជាង
មុៃ បន្ទា ប់ពីទទលួបាៃកជាគជ័យ នៃយុទធសាស្រសតចតុកោណតំណាក់ោលទី១  ៃិងទី២ រចួមក ។   អៃុកោម
តាមន្ែៃោរយុទធសាស្រសតទងំអស់ខាងកលី   បាៃជំរុញឱ្យកសដ្ាកិចចប្បកទសកមពុជាមាៃោររកីចំករៃីក ងីពីមួយ
ឆ្ន កំៅមយួឆ្ន ។ំ ជាក់ន្សតងកនុងអាណតតិទី៤ នៃរាជរដ្ឋា ភិបាល(គិតចាប់ពីឆ្ន ២ំ០០៨ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០១៣) រាជរដ្ឋា
ភិបាលកមពុជាបាៃក វ្ីឱ្យកសដ្ាកិចចកមពុជាមាៃោរកកីៃក ងីជាលំដ្ឋប់កនុងកំរតិពី ០,១%  ដ្ល់៧% ។ លទធែល
ដ៏្ជាទីកមាទៃៈកៃេះ   បាៃមកកដ្ឋយសារោរចូលរមួពីប្គប់ភាគីពាក់ព័ៃធទងំអស់   ៃិង ន្ែែកកលីវស័ិយជាកប្ចីៃ
ន្ដ្លជាសមាសធាតុែសដ៏ំ្មាៃសោត ៃុពលសំរាប់សាត រ   ៃិង  កសាងកសដ្ាកិចចជាតិ   កនុងកន្ទេះក៏មាៃន្ែនកវស័ិយ
វាយៃភ័ណឌ ោត់កដ្រសកមលៀកបំពាក់  ៃិង ែលិតន្សបកកជីង ែងន្ដ្រ។  
      ទៃាឹមៃឹងភាពរកីចំករៃីកៃេះ បញ្ហា ប្បឈមមយួចំៃួៃក៏បាៃកកីតក ងីែងន្ដ្រដូ្ចជាបញ្ហា ដ្លួសៃលប់  បញ្ហា
សុខភាព  បញ្ហា អន្ទម័យ ៃិងបញ្ហា សុវតែិភាពោរងារ ជាកដី្ម។ កដី្មបចូីលរមួទប់សាក ត់ ៃិងោត់បៃែយករណី
ទងំអស់កៃេះ ប្កសួងោរងារ ៃិង បណតុ េះបណាត លវជិាា ជីវៈ  បាៃបកងកីតគណៈកមមោរសិកាប្សាវប្ជាវទប់សាក ត់
ករណីសៃលប់ ៃិងបងាក រកប្រេះថ្នន ក់ោរងារ (ស.ទ.ប.ក) តាមកសចកតីសកប្មចកលខ០០៥ កប/ស.ស.រ ចុេះនថ្ៃទី
០៨  ន្ខសីហា  ឆ្ន ២ំ០១១ ន្ដ្លមាៃសមាសភាពមកពី ន្ទយកដ្ឋា ៃកពទយោរងារចំៃៃួ ០២របូ  ន្ទយកដ្ឋា ៃ
អ្ិោរកិចចោរងារចំៃៃួ  ០១របូ  កបឡាជាតិរបបសៃតិសុខសងគម  ចំៃួៃ ០៣របូ ។  គណៈកមមោរកៃេះមាៃ
កលខា្ិោរដ្ឋា ៃកៅកបឡាជាតិរបបសៃតិសុខសងគម ៃិងមាៃភារកិចច៖ ក វ្ីោរសិកាប្សាវប្ជាវពិៃិតយរកមូល
កេតុករណីសៃលប់, ចាត់វធិាៃោរសកស្រងាគ េះបន្ទា ៃ់ ៃិងទប់សាក ត់ោរដ្លួសៃលប់របស់កមមករៃិកោជិតកៅៃឹង
កន្ៃលងក វ្ោីរងារ, ជាអនកសប្មបសប្មួល ៃិងជាអនកសេោរជាមយួសាែ ប័ៃ អាជាា ្រពាក់ព័ៃធ កដី្មបដឹី្កជញ្ាូ ៃ
ជៃរងកប្រេះកៅសកស្រងាគ េះបន្ទា ៃ់កៅមៃាីរកពទយ ឬពេុពាបាលប្បកបកដ្ឋយសុវតែិភាព ករៀបចំន្ណន្ទែំសពវែាយ
កមមវ ិ្ ីបងាក រកប្រេះថ្នន ក់ោរងារ។ កនុងករណីជបួបញ្ហា ប្បឈមណាមយួន្ដ្លកដ្ឋេះប្សាយមិៃបាៃ គណៈកមមោរ
កៃេះៃឹងកោេះប្បជំុកដី្មបកីរៀបចំរបាយោរណ៍ជូៃថ្នន ក់ដឹ្កន្ទកំដី្មបពិីៃិតយសកប្មច ៃិងកសនីសុំអៃុសាសៃ៍ន្ណន្ទ។ំ  
      កនុងរយៈកពលជាងពីរឆ្ន កំៃលងមក គណៈកមមោរទទលួបាៃលទធែលគរួឱ្យកត់សំរល់។ កោងតាមទិៃន- 
ៃ័យ នៃគណៈកមមោរ  ស.ទ.ប.ក កៅឆ្ន ២ំ០១១ មាៃករាងចប្កោត់កដ្រចំៃួៃ១២ករាងចប្ក(ករាងចប្កែលិត
ន្សបកកជីងចំៃៃួ០១) ន្ដ្លបាៃជបួឧបបតតិកេតុដ្លួសៃលប់ មាៃកមមករៃិកោជិតសរុបចំៃៃួ២៤,៩០៨ន្ទក់  



III 

 

ៃិងមាៃកមមករៃិកោជិតជួបកប្រេះថ្នន ក់ចំៃៃួ១,៩៧៣ន្ទក់។ ឆ្ន ២ំ០១២ មាៃករាងចប្កោត់កដ្រចំៃួៃ ២៤
ករាងចប្ក កនុងកន្ទេះករាងចប្កែលិតន្សបកកជីងចំៃួៃ០២ បាៃជួបឧបបតតិកេតុករណីដ្លួសៃលប់ មាៃកមមករ
ៃិកោជិតសរុបចំៃួៃ៣៣,៦៤៨ន្ទក់ ៃិងមាៃកមមករៃិកោជិតជបួកប្រេះថ្នន ក់ចំៃៃួ១,៦៨៦ន្ទក់។ កដ្ឋយ
ន្ កកនុងឆ្ន ២ំ០១៣កៃេះ មាៃករាងចប្កោត់កដ្រចំៃៃួ ១៥ (ករាងចប្កែលិតន្សបកកជីងចំៃៃួ ០១ គឺករាងចប្ក 
វងីសាត រស ូ “Wing Star Shoes” ) មាៃកមមករៃិកោជិតសរុប៣៤.៣៤៨ន្ទក់ ចំៃៃួកមមករៃិកោជិតន្ដ្ល
បាៃជបួកប្រេះថ្នន ក់មាៃចំៃួៃ៨២៣ន្ទក់។ 

  កបីកប្បៀបក្ៀបៃឹងឆ្ន ២ំ០១១, ឆ្ន ២ំ០១២ ៃិងឆ្ន ២ំ០១៣កៃេះ ក ញីថ្នកនុងឆ្ន ២ំ០១៣ ចំៃៃួកមមករ 
ជបួកប្រេះថ្នន ក់មាៃោរថ្យចុេះគរួឱ្យកត់សំរល់ជាងឆ្ន មុំៃៗ គឺធាល ក់ចុេះមកប្តឹមចំៃៃួ៨២៣ន្ទក់ ន្ដ្លកនុងឆ្ន ំ
២០១១ មាៃចំៃៃួ១.៩៧៣ន្ទក់ ៃិងឆ្ន ២ំ០១២ មាៃចំៃៃួ១.៦៨៦ន្ទក់ ។   
   កទេះបីទទលួបាៃលទធែលគរួជាទីកមាទៃៈន្បបកៃេះកតី    គណៈកមមោរ   ស.ទ.ប.ក   កៅន្តបៃតកិចចខិតខំ 
សិកាប្សាវប្ជាវ ៃិងយកចិតតទុកដ្ឋក់បន្ៃែមកទៀត កដី្មបចូីលរមួទប់សាក ត់ ៃិងោត់បៃែយឱ្យបាៃជាអតិបរមាៃូវ
ចំៃៃួកប្រេះថ្នន ក់របស់បងបែូៃកមមករៃិកោជិត   រមួចំន្ណកកលីកកំពស់ប្បសិទធភាព   ៃិងែលិតភាពោរងារ ក៏
ដូ្ចជាកលីកកំពស់កំរតិផ្ទា ល់របស់កមមករៃិកោជិត។ លទធែលន្ដ្លកយងីទទលួបាៃមកកៃេះ ក៏មាៃោររបំ្ទពី 

ឯកឧតេម្រដ្ឋម្ន្រនេី ថ្នន ក់ដឹ្កន្ទបំ្កសួងោរងារ ៃិងបណតុ េះបណាត លវជិាា ជីវៈប្គប់ជាៃ់ថ្នន ក់ កោកន្ទយក  ៃិង
មស្រៃតីបុគគលិក នៃកបឡាជាតិរបបសៃតិសុខសងគម ប្ពមទងំសាែ ប័ៃពាក់ព័ៃធន្ទន្ទ  ជាពិកសសកិចចសេោរពីសំ- 
ណាក់ ៃិកោជក, អងគោរសេជីព ៃិងបងបែូៃកមមករៃិកោជិតផ្ទា ល់។ 

      កដី្មបឱី្យទិសកៅនៃោរោត់បៃែយកប្រេះថ្នន ក់កៅកន្ៃលងក វ្ីោរ  កប្រេះថ្នន ក់កនុងោរក វ្ីដំ្កណីរពីែាេះកៅកន្ៃលង
ក វ្ីោរ  ពីកន្ៃលងក វ្ីោរមកែាេះ ៃិងោរែតល់អតែប្បកោជៃ៍កែសងៗដ្ល់បងបែូៃកមមករកពលជបួកប្រេះថ្នន ក់ោរងារ
ោៃ់ន្តមាៃប្បសិទធភាពបន្ៃែមកទៀត    គណៈកមមោរ ស.ទ.ប.ក  បាៃបកងកីៃយុទធន្ទោរនៃោរែសពវែាយអប់រ ំ
តាមបណាត ករាងចប្កន្ទន្ទ កនុងករលបំណងបស្រញ្ហា បចំកណេះដឹ្ងន្ែនកសុខភាព ៃិងសុវតែិភាពោរងារ  វធិាៃោរ
បងាក រករណីដ្លួសៃលប់  ៃិងោរបងាក រកប្រេះថ្នន ក់ចរាចរណ៍កដ្ឋយមក្ាបាយដឹ្កជញ្ាូ ៃកមមករៃិកោជិតឲ្យបាៃ
ោៃ់ន្តទូលំទូោយ ៃិងញឹកញាប់ជាងមុៃ  កប្ពាេះថ្នរម ៃកប្រេះថ្នន ក់ោរងារ គឺរម ៃោរខាតបង់ ន្ដ្លជាោររមួ
ចំន្ណកោត់បៃែយភាពប្កីប្កដ្ល់ប្បជាជៃកយងី ៕ 
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សេចក្តីេសរេច 

េតពីី 
ការតែងត ាំងេមាេភាពគណៈក្េមការេកិ្ា រាវរាវ ទបា់ា ែ់  

ក្រណីេន្លប់ ន្ិងបង្កា រសររោះថ្នា ក្់ការង្កររបេក់្េមក្រន្ិសោជិែ 
តេបណ្តត េហររេ រគរោះាា ន្ 

3 
 

រក្េងួការង្ករ ន្ងិបណតត ោះបណ្តត លវាិា ជីវៈ 
 

- បានឃ ើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញ  ននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុុជា 

- បានឃ ើញព្រះរាជព្រឹត្យឃេខ នស/ររត្/០៩០៨/១០៥៥ ចុះនងៃទី ២៥ ខខ រញ្ញញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ សតីរីការខត្ង
តាំងរាជរដ្ឋឋ ភបិាេ ននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុុជា 

- បានឃ ើញព្រះរាជព្រម្ឃេខ ០២/នស/៩៤ ចុនងៃទី ២០ ខខ ររកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ១៩៩៤ ខដ្េព្រកាសឱ្យឃព្រើចារ់
សតីរីការ ឃរៀរចាំ និងការព្រព្រឹត្តឃៅននគណៈរដ្ឋម្ន្តនតី 

- បានឃ ើញព្រះរាជព្រម្ឃេខ នស/ររម្ ០៣៩៧/០១ ចុះនងៃទី ១៣ ខខ ម្នីា ឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ខដ្េព្រកាសឱ្យ
ឃព្រើចារ់សតីរីការងារ  

- បានឃ ើញព្រះរាជព្រម្ឃេខ នស/ររម្/០៩០២/០១៨ ចុះនងៃទី ២៥ ខខ រញ្ញញ  ឆ្ន ាំ ២០០២ ខដ្េព្រកាស
ឱ្យឃព្រើ ចារស់តីរីរររសនតិសុខសងគម្សព្ារជ់នទាំងឡាយខដ្េសថិត្ឃៅ ឃព្កាម្រទរបញ្ញ ត្តិននចារស់តីរីការងារ 

- បានឃ ើញព្រះរាជព្រម្ឃេខ នស/ររម្/០១០៥/០០៣ ចុះនងៃទី ១៧ ខខ ម្ររា ឆ្ន ាំ ២០០៤ ខដ្េព្រកាសឱ្យ 

ឃព្រើចារស់តីរីការរឃងកើត្ព្រសួងការងារ និងរណតុ ះរណាត េវជិាា ជីវៈ 

- បានឃ ើញព្រះរាជព្រឹត្យឃេខ នស/ររត្/១២៩៧/៩១ ចុះនងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្ន ាំ ១៩៩៧ សតីរីេរខនតិរៈគត្ិយុត្ត
ននព្គឹះស្ថថ នស្ថធារណៈរដ្ឋបាេ 

- បានឃ ើញអនុក្រឹត្យឃេខ ៥២ អនក្រ/បរ ចុុះថ្ងៃទី ០១ ខខ ឃេសា ឆ្ន ាំ ២០០៥ ស្តីពីការឃរៀបចាំ និងការក្បក្ពឹត្ត
ឃៅរបស់្ ក្រសួ្ងការងារ និងបណតុ ុះបណ្តត េវជិ្ជា ជីវៈ 

- បានឃ ើញអនុព្រឹត្យឃេខ ១៦ អនព្រ/ររ ចុះនងៃទី ០២ ខខ ម្នីា ឆ្ន ាំ ២០០៧ សតីរីការរឃងកើត្ឃរឡាជាត្ិរររសនតិ
សុខ សងគម្ 

- ឃោងតម្ការចាំបាចរ់រស់ព្រសួងការងារ និងរណតុ ះរណាត េវជិាា ជីវៈ 

 

 

 

 

 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាត្ ិស្ថសនា ព្រះម្ហារសព្ត្ 

3 

រក្េងួការង្ករ ន្ិងបណតត ោះបណ្តត លវាា ជីវៈ 
សលខ :………………………….ក្.ប 

 

អាសយដ្ឋឋ ន អគារឃេខ៣ ម្ហាវងីិសហរន័ធរុសសីុ សងាក ត្ទឹ់រេអរទី់១ ខណឌ ទេួឃគារ ទូរស័រទៈ(០២៣) ៨៨ ៤៣ ៧៥ និងទូរស្ថរៈ(០២៣)៨៨ ២៧ ៦៩ 



 

IV 

 

េសរេច 

 

 

របការ ១.-  

ព្តូ្វបានរឃងកើត្គណៈរម្មការសិរា ព្ស្ថវព្ជាវ និងទរស់្ថក ត្រ់រណីសនលររ់រស់រម្មររនិឃោជិត្
តម្រណាត សហព្គាស ព្គឹះស្ថថ ន ខដ្េានភាររិចចដូ្ចខាងឃព្កាម្ ៖ 

- សិរាព្ស្ថវព្ជាវ និងរិនិត្យររមូ្េឃហតុ្សនលរ ់

- ចត្វ់ធិានការសឃន្តងាគ ះរនាទ ន ់និងទរស់្ថក ត្ក់ារសនលររ់រស់រម្មររនិឃោជិត្ឃៅរខនលងការងារ 
- សព្ម្រសព្មួ្េ និងសហការជាម្យួម្នទីរឃរទយ រហុរាបាេ ឃដ្ើម្បរីឃងកើត្រូរម្នតរាបាេ

សនលរ ់និងរាំណត្រី់ត្នម្លរាបាេ  
- សព្ម្រសព្មួ្េ សហការជាម្យួស្ថថ រន័ និងអាជាា ធរពាររ់ន័ធ ឃដ្ើម្បដឹី្រជញ្ាូ នជនរងឃព្គាះ

ឃៅសឃន្តងាគ ះរនាទ នឃ់ៅម្នទីរឃរទយ  រហុរាបាេព្រររឃដ្ឋយសុវត្ថិភារ 

- ឃរៀរចាំខណនាាំ និងផ្សរវផ្ាយរម្មវធីិរងាក រឃព្គាះថ្នន រក់ារងារ 
- ឃធវើរបាយការណ៍ជូនថ្នន រដឹ់្រនាាំឃដ្ើម្បរិីនិត្យ សឃព្ម្ច និងឃសនើសុាំអនុស្ថសនខ៍ណនាាំ  
- អនុវត្តភាររិចចឃផ្សងៗឃទៀត្តម្ការព្រគេ់ជូនររស់ថ្នន រដឹ់្រនាាំ ។ 

 

របការ ២.-  

ខត្ងតាំងសាសភារគណៈរម្មការសិរា ព្ស្ថវព្ជាវ និងទរស់្ថក ត្រ់រណីសនលរ ់ ររស់រម្មររ
និឃោជិត្ តម្រណាត សហព្គាស ព្គឹះស្ថថ ន ដូ្ចានរាយនាម្ខាងឃព្កាម្ ៖ 

1> ឃោរឃវជារណឌិ ត្ រ ុរ វណណ ថ្នត្    អនុព្រធាននាយរដ្ឋឋ នឃរទយការងារ  

   ននព្រសួងការងារ និងរណតុ ះរណាត េវជិាា ជីវៈ       ព្រធាន 

2> ឃោរឃវជារណឌិ ត្ ហាន ់នរធគុណ                                                                     ព្រធានការោិេ័យឃៅនាយរដ្ឋឋ នឃរទយការងារ                                                         
ននព្រសួងការងារ និងរណតុ ះរណាត េវជិាា ជីវៈ      សាជិរ 

3> ឃោរ ឃម្ ង ហុង           ព្រធានការោិេ័យអធិការរិចច និងរិចចការ 

នីតិ្រម្ម ននឃរឡាជាតិ្រររសនតិសុខសងគម្                                      សាជិរ 

4> ឃោរ ជាវ រ ុនរទិធ ព្រធានការោិេ័យឃគាេនឃោបាយ 

ននឃរឡាជាតិ្រររសនតិសុខសងគម្  សាជិរ 

5> ឃោរ ខរ ន រិសិដ្ឋ           អនុព្រធានការោិេ័យអធិការរិចចទី ៣ 

                                                            ននព្រសួងការងារ និងរណតុ ះរណាត េវជិាា ជីវៈ            សាជិរ                                   
6> ឃោរឃវជារណឌិ ត្ ទត្ រ ូឡារ ី      អនុព្រធានការោិេ័យតវកាេិរ 



 

IV 

 

             ននឃរឡាជាតិ្រររសនតិសុខសងគម្                                                                                                                                           សាជិរ 

 

របការ ៣.-  

ចាំឃពាះការចាំណាយឃេើសាា រៈ និងម្ឃធាបាយរនុងការរាំឃរញការងារររស់គណៈរម្មការសិរា 
ព្ស្ថវព្ជាវ និងទរស់្ថក ត្រ់រណីសនលរ ់ ររស់រម្មររនិឃោជិត្តម្រណាត សហព្គាស ព្គឹះស្ថថ ន ជារនទុរ
ររស់ឃរឡាជាតិ្រររសនតិសុខសងគម្ ។  

 

 

របការ ៤.-   

រទរបញ្ញ ត្តិទាំងឡាយណាខដ្េផ្ទុយរីឃសចរតីសឃព្ម្ចឃនះចត្ទុ់រជានិរាររណ៍ ។ 

 

របការ ៥.-   

 ឃសចរតីសឃព្ម្ចឃនះ ានព្រសិទធភារអនុវត្តចររី់នងៃចុះហត្ថឃេខាត្ឃៅ ៕ 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ចម្លងជូន៖ 

 

- ទីសតីការគណៈរដ្ឋម្ន្តនតី 
- ព្រសួងឃសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ 
- អគគឃេខាធិការរាជរដ្ឋឋ ភបិាេ 

- ខុទទការេ័យសឃម្តចឃត្ឃជានាយររដ្ឋម្ន្តនតី 
- ខុទទការេ័យឃោរជាំទវឧរនាយររដ្ឋម្ន្តនតី 
- ព្គរព់្រសួង ស្ថថ រន័ពាររ់ន័ធ 
- ស្ថោរាជធានី/ឃខត្តពាររ់ន័ធ 
- ម្នទីរការងារ និងរណតុ ះរណាត េវជិាា ជីវៈរាជធានី/ឃខត្ត 
           “ឃដ្ើម្បជូីនព្ជារ” 

- ព្គរស់ហព្គាស ព្គឹះស្ថថ ន “ឃដ្ើម្បសីហការ”  
- ឯរស្ថរ-កាេរបវត្តិ 
  
  

 

 

 

 



V 

ឧបករណ៍វាសស់ទង់របសគ់ណៈកម្មការ 
សកិាស្រាវស្រាវទបា់ា ត់ករណីសន្លប ់ន្ិងបង្កា រគស្ររោះថ្នា កក់ារង្ករ (ស.ទ.ប.ក) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        GasAlertMicro 5           Light Meter Extech  

              (វាស់ O2, CO, H2S, SO2, CO2 ...)               (វាស់កំរតិពន្លឺ) 
   

  

        

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

                   Anemometer   Sound Level Meter             Oxymeters  

     (វាស់សីតុណ្ហ ភាព សំណណ្ើ ម     (វាស់កំរតិសំណេង)       (វាស់ចង្វា កណ់ េះដូង ន្ងិ អ កុសីុសសន្កនុងឈាម) 

            និ្ង ណេបឿន្ខ្យេ់)  



      

        1       គណៈកម្មការសិកាស្រាវជ្រាវទប់ាា ត់ករណីសន្លប់ និ្ង បង្កា រគជ្ររោះថ្នា ក់ការង្ករ (ស.ទ.ប.ក) 
 

       

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ 

ស្តពីី 
លទ្ធផលការងារស្ម្រេចបានឆ្ន ាំ២០១៣ និងទ្សិ្ម្ៅអនុវត្តបនត 

គណៈកេមការស្កិារាវរាវទ្ប់ាា ត្ក់រណីស្នលប់ 
 និង បងាា រម្ររោះថ្នន ក់ការងារ (ស្.ទ្.ប.ក)  

 

ការរក្សាបាននូវស្ថិរភាពនយោបាយ និងស្ថិរភាពយស្ដ្ឋកិ្សច្ច របស់្រាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្សនុងនីតិកាលទី៤ នន 
រដ្ឋស្ភា  យរកាមការដឹ្ក្សនាំដ៏្ឈ្លា ស្នវ របក្សបយដ្ឋយគតិបណ្ឌិ តរបស់្ ស្ម្េតចអគគេហាម្ស្នាបត្មី្ត្ម្ា  
ហ ុន សស្ន នាយករដ្ឋេន្រនតី ននរពោះរាាណាចរកកេពាុ និងការដ្ឋក់្សយច្ញនូវយុទធសាស្រស្តច្តុយកាណ្ 
ដ្ាំណាក់្សកាលទី៣ននរាជរដ្ឋឋ ភិបាលនីតិកាលទី៥ បានទាក់្សទាញវនិិយោគិនមក្សបណាត ក់្សទុនរក្សសុ្ីយៅក្សមពុជ 
ោ៉ា ងយរចី្ន យលីរគប់វស័ិ្យ យដ្ឋយបានបយងកីតការងារជូនដ្ល់របជពលរដ្ឋទូយៅបានជយរចី្ន ក្សនុងមយួឆ្ន ាៗំ  ។   

តាមរយៈក្សាំយណី្នននការវនិិយោគទាាំងក្សនុងរស្ុក្ស  និង មក្សពីបរយទស្ បានយ វ្ីឱ្យវស័ិ្យយស្ដ្ឋកិ្សច្ចក្សមពុជមានការ  
រកី្សច្ាំយរនីរគប់ផ្ននក្ស  ក្សនុងយនោះក៏្សមានផ្ននក្សយរាងច្រក្សកាត់យដ្រស្ាំយលៀក្សបាំពាក់្ស និងនលិតផ្ស្ែក្សយជីងនងផ្ដ្រ ។    

  យោងយលីការអនុវតតោ៉ា ងខ្ជា ប់ខ្ាួននូវយោលនយោបាយទប់សាក ត់    និង    កាត់បនថយក្សរណី្ក្សមមក្សរ 
និយោជិតដ្លួស្នាប់  រក្សស្ងួការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ ផ្ដ្លមានយបឡាជតិរបបស្នតិសុ្ខ្ស្ងគម 
ជយស្ន្ិការផ្ទា ល់  មានតនួទីជអនក្សរគប់រគង       និងចាត់ផ្ច្ងរបបស្នតិសុ្ខ្ស្ងគមស្រមាប់ជនទាាំងឡាយ 
ផ្ដ្លស្ថិតយៅយរកាមបទបែញ្ញតតិននច្ាប់ស្តីពីការងារ      បានបយងកីតគណ្ៈក្សមមការស្ិក្សារសាវរជវទប់សាក ត់ 
ក្សរណី្ស្នាប់ និង បងាក រយរោោះថ្នន ក់្សការងារយនោះយ ងី   ក្សនុងយោលបាំណ្ងយ វ្ីការស្ិក្សារសាវរជវពិនិតយរក្សមូល 
យេតុស្នាប់  ចាត់វធិានការស្យស្រងាគ ោះបនា ន់ និងទប់សាក ត់ការដ្លួស្នាប់របស់្ក្សមមក្សរនិយោជិតយៅនឹងក្សផ្នាង 
យ វ្ីការងារ ជអនក្សស្រមបស្រមួល  និងជអនក្សស្េការជមយួសាថ ប័ន  អាជា ្រពាក់្សព័នធ យដី្មែដឹី្ក្សជញ្ាូ នជន 
រងយរោោះយៅស្យស្រងាគ ោះបនា ន់យៅមនាីរយពទយ    ឬ ពេុពាបាលរបក្សប យដ្ឋយសុ្វតថិភាព យរៀបច្ាំផ្ណ្នាំនសពវនាយ 
ក្សមមវ ិ្ ីបងាក រយរោោះថ្នន ក់្សការងារ ផ្ដ្លមានយលខ្ជ្ិការដ្ឋឋ នយៅយបឡាជតិរបបស្នតិសុ្ខ្ ស្ងគម ។ 

ក្សនុងកិ្សច្ចដ្ាំយណី្រការការងាររបស់្គណ្ៈក្សមមការស្.ទ.ប.ក្ស គិតរតឹមឆ្ន ាំ២០១៣ យនោះ គណ្ៈក្សមមការ 
បានចុ្ោះយៅស្រមបស្រមួលជយួស្យស្រងាគ ោះ និងចាត់វធិានការនន យលីក្សរណី្ក្សមមក្សរនិយោជិតដ្លួស្នាប់ និង
ក្សរណី្ ក្សមមក្សរនិយោជិតជបួឧបែតតិយេតុយកី្សតយ ងីជយថ្នយេតុយនសងៗ ផ្ដ្លបានបងាា ញដូ្ច្ខ្ជងយរកាម៖ 

រពោះរាាណាចរកកេពុា 

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សព្ត 
3 

រកស្ងួការងារ និង បណតុ ោះបណាត លវិាា ជីវៈ 

        



      

        2       គណៈកម្មការសិកាស្រាវជ្រាវទប់ាា ត់ករណីសន្លប់ និ្ង បង្កា រគជ្ររោះថ្នា ក់ការង្ករ (ស.ទ.ប.ក) 
 

ក. លទ្ធផលការងារស្ម្រេចបាន ៖ 

1 > ាា នភាពករណីកេមករនិម្ោជិត្ដ្ួលស្នលប ់

១.១ មលូហេតបុណ្តា លឲ្យក្មមក្រនហិោជិតដលួសនលប ់ 
គិតរតឹម ឆ្ន ាំ២០១៣យនោះ រក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ ផ្ដ្លមានយបឡា

ជតិរបបស្នតិសុ្ខ្ស្ងគម ស្េការជមយួ គណ្ៈក្សមមការស្.ទ.ប.ក្ស បានចុ្ោះយៅតាមបណាត
យរាងច្រក្សកាត់យដ្រស្ាំយលៀក្សបាំពាក់្ស និងនលិតផ្ស្ែក្សយជីង ជបួឧបែតតិយេតុក្សមមក្សរនិយោជិត 
ដ្លួស្នាប់ ក្សនុងយនោះរក្សយ ញីមូលយេតុ និងច្ាំណុ្ច្របឈមជយរចី្ន ដូ្ច្ខ្ជងយរកាម៖ 

 អាំពីអនម័យ និង សុ្វតថិភាពការងារ 
 បញ្ហា គីមី 

- ក្សាិនផ្នសងយច្ញពី ច្ាំហាយ ផ្ននក្សយបាក្សគក់្ស 

- សាយភាយក្សាិនថ្នន ាំលាបក្សរមាលឥដ្ឋក្សនុងអាោរនលិតក្សមម 
- បាញ់ថ្នន ាំស្ាំលាប់ស្តវលអិតក្សនុងយរាងច្រក្ស 

- ្ុាំក្សាិនកាវបិទផ្ស្ែក្សយជីង ផ្ដ្លទុក្សដ្ឋក់្សនិងយរបីរបាស់្ខុ្ស្លក្សខណ្ៈបយច្ចក្សយទស្ 

- យរបីរបាស់្យរបងមា៉ា សុ្ីនដ្ឋក់្សក្សនុងមា៉ា សុ្ីនយដ្រ ោម នផ្ទា ក្សស្ញ្ហញ  និង របភពច្ាស់្លាស់្ 

- ្ុាំក្សាិនស្អុយភាយយច្ញពីលូ និងបងគន់ 

- ្ុាំក្សាិនយឈងៀមម៉ាូទ័រមា៉ា សុ្ីនយដ្រ បណាត លមក្សពីយគៀបផ្ខ្សយភាីង... 
 បញ្ហា របូសាស្រស្ត 

- ស្យមាងក្សណ្តឹ ងរបកាស្អាស្ននយរាទិ៍ខុ្ស្របរក្សតីយដ្ឋយសារការប៉ាោះទងគិច្ 

- ស្យមាងខ្ជា ាំងយៅផ្ននក្សតមាញ 

- ពនាឺមិនរគប់រោន់ក្សនុងផ្ខ្សស្ងាវ ក់្សនលិតក្សមម  
- បយញ្ច ញបញ្ចូ លខ្យល់មិនបានរតឹមរតូវតាមលក្សខណ្ៈបយច្ចក្សយទស្ ផ្ដ្លបណាត លឲ្យ

បរោិកាស្ក្សនុងអាោរនលិតក្សមមយតត  និងេប់ 

- យរៀបច្ាំស្ាំអាតផ្ទា ាំងនាិតទឹក្សននរបព័នធខ្យល់រតជក់្ស មិនរស្បតាមយពលយវលា និងខុ្ស្
លក្សខណ្ៈបយច្ចក្សយទស្... 

 បញ្ហា ចិ្តតសាស្រស្តស្ងគម 

- ភាពតានតឹងអារមមណ៍្ (យដ្ឋយមានអារមមណ៍្ថ្នយៅមានសារធាតុពុល ឬ មាន
អារមមណ៍្ភ័យខ្ជា ច្..) 

- ភិតភ័យ ស្ាន់យសាា  និងភ័យខ្ជា ច្ក្សនុងឧបែតតិយេតុផ្ដ្លយកី្សតយ ងីជយថ្នយេតុ... 
  បញ្ហា វទិាសាស្រស្តយរៀបច្ាំការងារ 

- មិនមានឧបក្សរណ៍្ការពាររគប់រោន់ 
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- មិនមានបិទនាយព័ត៌មានផ្ដ្លបណាត លឲ្យប៉ាោះពាល់សុ្ខ្ភាព និងសុ្វតថិភាពការងារ 
- ឈរយ វ្ីការយរចី្នយមា៉ា ង  
- ស្ាំភារៈគរខ្ពស់្បាាំងរបព័នធខ្យល់រតជក់្ស 

- មយ្ាបាយយ វ្ីដ្ាំយណី្រតាមរថយនតរបស់្ក្សមមក្សរនិយោជិតមានស្ភាពច្យងអៀត យេយីក៏្សឈរ
យូរ (ការឈរយូរ នាំឲ្យក្សមមក្សរនិយោជិតភាគយរចី្នអាច្មានអារមមណ៍្្ីងយធាង និងវលិមុខ្  

- បាក់្សពិដ្ឋនននអាោរយរាងច្រក្ស 

- រស្ុតខ្ចុោះផ្ដ្លជក្សផ្នាងេូបបាយ និងស្រមាក្សលាំផ្េលកាយ... 
 បញ្ហា យមកានិច្ 

- ោម នការរតួតពិនិតយ យលីបយច្ចក្សយទស្ននការយរបីរបាស់្ 

- ោម នរបាាំងការពារមា៉ា សុ្ីន 

- ោម នឧបក្សរណ៍្កាត់បនថយស្យមាងមា៉ា សុ្ីនយៅក្សផ្នាងយ វ្ីការ... 
 បញ្ហា ជីវសាស្រស្ត 

- បរយិភាគអាហារមិនមានអនម័យ ខ្វោះជីវជតិ ផ្ដ្លមិនអាច្រទរទង់រាងកាយ រមួនឹង
ការស្រមាក្សមិនរគប់រោន់ 

- សុ្ខ្ភាពក្សមមក្សរនិយោជិតមួយច្ាំនួន មានស្ភាពទន់យខ្ាយ... 
 បញ្ហា យនសងៗ  

- បរកិាខ រយពទយ និងឱ្ស្ថមិនរគប់រោន់ 

- យវជាបណ្ឌិ ត និង គិលានុបដ្ឋឋ ក្ស-គិលានុបដ្ឋឋ យកិា មិនស្មរស្បតាមរបកាស្ 

- ការយល់ដឹ្ងយលីរបបអាហាររបស់្ក្សមមក្សរយៅមានក្សាំរតិ... 
 លក្សខខ្ណ្ឌ ការងារ 

 បញ្ហា ការផ្ថមយមា៉ា ងយ វ្កីារ 
- ផ្ថមយមា៉ា ងយរចី្នយលីស្ពីយោលការណ៍្អនុញ្ហញ តរបស់្រក្សស្ួង 

- ផ្ថមយមា៉ា ងក្សនុងមួយនថង ២យមា៉ា ង (របមាណ្ជ ៨០%) 

- ផ្ថមយមា៉ា ងក្សនុងមួយនថងយលីស្ពី២យមា៉ា ង គឺអារស័្យនឹងការបយញ្ច ញទាំនិញជយដី្ម... 
 

  ១.២ វិធានការកក្លំអចហំ ះនហិោជក្ 
យដី្មែធីានការពារសុ្ខ្ភាព និង សុ្វតថិភាពការងារតាមលក្សខខ្ណ្ឌ បយច្ចក្សយទស្ ពិយស្ស្ 

ក្សរណី្ក្សមមក្សរនិយោជិតដ្លួស្នាប់ គណ្ៈក្សមមការស្.ទ.ប.ក្ស បានចុ្ោះយៅពិនិតយអយងកត និង
រក្សយ ញីមូលយេតុរបឈមជយរចី្ន ។ ក្សនុងយោលយៅផ្ច្ក្សរ ាំផ្លក្សទុក្សខលាំបាក្សរបស់្ក្សមមក្សរ
និយោជិត និង យដ្ឋោះរសាយបញ្ហា ទាាំងឡាយជមូលយេតុច្ាំយពាោះមុខ្ ភាា មៗយនោះផ្ដ្រ 
គណ្ៈក្សមមការស្.ទ.ប.ក្ស បានចាត់វធិានការជបនា ន់ឲ្យមាច ស់្យរាងច្រក្សយ វ្ីការផ្ក្សលាំអ ក្សនុង
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ន័យយលីក្សក្សមពស់្សុ្ខុ្មាលភាព សុ្វតថិភាព យដី្មែទីទួលបានសុ្ខ្ដុ្មរមនក្សនុងក្សផ្នាងការងារ 
ក៏្សដូ្ច្ជការជាំរុញនលិតភាពការងារ ដូ្ច្មានច្ងអុលបងាា ញខ្ជងយរកាមយនោះ ៖ 

 អាំពីអនម័យ និង សុ្វតថិភាពការងារ 
        គីមី 

- យលីក្សបាំពង់ផ្នសងឲ្យខ្ពស់្ យដី្មែកុី្សាំឲ្យផ្នសងេុយចូ្លអាោរនលិតក្សមម និងផ្ណ្នាំមិន
ឲ្យយរបីក្សាំយទច្រក្សណាត់ វតថុបាា ស្ាិច្ និងរក្សដ្ឋស្ស្ាំរាប់ដុ្តក្សនុង ច្ាំហាយ 

- យបីក្សក្សងាា រ និងច្ាំេទាវ របងអួច្ យដី្មែបីាំបាត់ក្សាិនថ្នន ាំលាបក្សរមាលឥដ្ឋក្សនុងអាោរ 
- ផ្ណ្នាំពីរយបៀបយរបីរបាស់្ ឬបាញ់ថ្នន ាំស្ាំលាប់ស្តវលអិតក្សនុងយរាងច្រក្ស របក្សបយដ្ឋយ

សុ្វតថិភាព និងរស្បតាមលក្សខខ្ណ្ឌ បយច្ចក្សយទស្ 

- ផ្ណ្នាំពីរយបៀបយរបីរបាស់្កាវបិទផ្ស្ែក្សយជីង (តាមតារាង MSDS) ផ្ដ្លទុក្សដ្ឋក់្ស 

និងយរបីរបាស់្ឲ្យបានរតឹមរតូវតាមលក្សខណ្ៈបយច្ចក្សយទស្ យដ្ឋយបិទនាយព័ត៌មាន 
ស្តីពីតារាងទិននន័យសុ្វតថិភាពននការយរបីរបាស់្សារធាតុគីមីជភាសាជតិ  និង
សាា ក្សស្ញ្ហញ សុ្វតថិភាព 

- យរៀបច្ាំជសួ្ជុល និងបូមស្ាំអាតលូ 

- យរៀបច្ាំបងគន់ យដ្ឋយបាំពាក់្សក្សងាា របឺតខ្យល់យច្ញ និងស្ាំអាតបងគន់ជរបចាាំ យេយីយរៀប
ច្ាំឲ្យមានជសាប ូ ក្សផ្នាងជូតនដ្... 

        របូសាស្រស្ត 
- យរៀបច្ាំក្សណ្តឹ ងរបកាស្អាស្ននយរាទិ៍ ឲ្យរស្បតាមលក្សខណ្ៈបយច្ចក្សយទស្ 

- ស្ាំអាតផ្ទា ាំងនាិតទឹក្សននរបព័នធខ្យល់រតជក់្សជរបចាាំតាមលក្សខណ្បយច្ចក្សយទស្  
- យបីក្សរបព័នធខ្យល់រតជក់្សឲ្យបាន ១៥នទី យទីបទាំលាក់្សទឹក្សចុ្ោះ និងមានរយៈយពល 

៣០នទី មុនក្សមមក្សរនិយោជិតចូ្លក្សនុងអាោរនលិតក្សមម  
- បាំពាក់្សអាំពូលឲ្យបានរគប់រោន់  
- យរបីស្មាា រៈយដី្មែកីាត់បនថយស្យមាង 

- រតូវមានស្មាា រៈការពារបុគគល... 
        ចិ្តតសាស្រស្តស្ងគម 

- ពនយល់ផ្ណ្នាំអប់រ ាំកុ្សាំឲ្យមានភាពតានតឹងអារមមណ៍្  
- នសពវនាយអប់រ ាំពីយោលការណ៍្ច្ាប់ និង បទបែញ្ហញ តតិនន... 

         វទិាសាស្រស្តយរៀបច្ាំការងារ 
- ផ្ណ្នាំឲ្យមាច ស់្យរាងច្រក្សយរៀបច្ាំឧបក្សរណ៍្ការពារឲ្យបានរគប់រោន់ 

- បិទនាយពីព័ត៌មានផ្ដ្លបណាត លឲ្យប៉ាោះពាល់សុ្ខ្ភាព និងសុ្វតថិភាពការងារ 
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- រតូវយរៀបច្ាំយតអីអងគុយបយណាត ោះអាស្នន និងរទនប់ឈរ ស្រមាប់ក្សមមក្សរនិយោជិត
ផ្ដ្លយ វ្ីការឈរយរចី្នយមា៉ា ង... 

        យមកានិច្ 

- រតួតពិនិតយរបព័នធច្រនតអគគិស្នីជរបចាាំ  
- យរៀបច្ាំស្ាំភារៈគរខ្ពស់្កុ្សាំឲ្យបាាំងរបព័នធខ្យល់រតជក់្ស 

- ផ្ណ្នាំអនក្សយបីក្សបរដឹ្ក្សក្សមមក្សរនិយោជិតឲ្យយល់ច្ាប់ស្តីពីច្រាច្រណ៍្នាូវយោក្ស  
- ការសាងស្ង់រតូវយោរពតាមបទដ្ឋឋ នបយច្ចក្សយទស្ 

- រតូវយរៀបច្ាំអាហារដ្ឋឋ នឲ្យបានរតឹមរតូវ និងរគប់រោន់ 

- ផ្ណ្នាំឲ្យក្សមមក្សរនិយោជិតេូបបាយក្សនុងអាហារដ្ឋឋ នផ្ដ្លមានសុ្វតថិភាព 

- ផ្ណ្នាំឲ្យរតួតពិនិតយសាថ នភាពអាោរស្ាំណ្ង់យរាងច្រក្ស និងទីតាាំងដ្នទ ផ្ដ្លទាក់្ស
ទងនឹងក្សផ្នាងក្សមមក្សរនិយោជិតចូ្លយរបីរបាស់្... 

        ជីវសាស្រស្ត 
- ផ្ណ្នាំក្សមមក្សរនិយោជិតបរយិភាគអាហារមានអនម័យ មានជីវជតិ និងស្រមាក្សឲ្យ

បានរគប់រោន់ 

- ផ្ណ្នាំក្សមមក្សរនិយោជិតឲ្យយល់ដឹ្ងពីរបបអាហារទាាំងបីរកុ្សម យដី្មែសុី្ខ្ភាព...   
        យនសងៗ  

- គិលានដ្ឋឋ នរតូវមានយវជាបណ្ឌិ ត  គិលានុបដ្ឋឋ ក្ស-គិលានុបដ្ឋឋ យកិា ឱ្ស្ថ បរកិាខ
យពទយ ស្មរស្បតាមរបកាស្រមួ 

- និយោជក្ស រតូវយោរពតាមបទបញ្ហា ននាក្សនុងស្េរោស្ឲ្យបានខ្ជា ប់ខ្ាួន 

- តាមដ្ឋនសាថ នភាពសុ្ខ្ភាព សុ្វតថិភាព ជរបចាាំ 
- ផ្ទអ ក្សស្ក្សមមភាពនលិតក្សមមបយណាត ោះអាស្ននតាមសាថ នភាពជក់្សផ្ស្តង និងអនុញ្ហញ តឲ្យ

ចូ្លយ វ្ីការវញិ យរកាមការរតួតពិនិតយរបស់្រគូយពទយ និងគណ្ៈក្សមមការស្.ទ.ប.ក្ស ។ 

 លក្សខខ្ណ្ឌ ការងារ 
 ក្សរណី្ការផ្ថមយមា៉ា ងយ វ្កីារ 

- ការផ្ថមយមា៉ា ងរតូវយោរពតាមច្ាប់ស្តីពីការងារ... 
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១.៣ ទនិននយ័ក្មមក្រនហិោជិតដលួសនលប ់ឆ្ន ២ំ០១១ 
 

លរ 
កាលបរយិច្េទ 

យរោោះថ្នន ក់្ស 

យឈ្លម ោះ  ស្ក្សមមភាពយស្ដ្ឋក្សចិ្ច 
នងិអាស្យដ្ឋឋ នយរាងច្រក្ស 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរស្រុប 

ស្រុប 

ច្ាំនួនក្សមមក្សរ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

យរបៀបយ្ៀប 

ភាគរយ 

មូលយេតុ  
នងិយស្ច្ក្សតសី្ននដិ្ឋឋ ន 

អាការៈ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

១ 

០៤/០៤/២០១១ 
M&V international 

Manufacturing 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- ស្ងាក ត់ក្សាំពង់ឆ្ន ាំង រក្សុងក្សាំពង់ឆ្ន ាំង 
យខ្តតក្សាំពង់ឆ្ន ាំង 

 

៤,៦៥២ 

៣៩ 

៣.៥០ % 

- យនតីមយច្ញពីផ្ននក្សយបាក្សគក់្សនងិធាា យ
ទុយោ ច្ាំហាយយេយីផ្នសងេ ុយចូ្ល
អាោរ 

- ផ្ថមយមា៉ា ងយរច្ីន 

- សុ្ខ្ភាពក្សមមក្សរទន់យខ្ាយ 

- ពិបាក្សដ្ក្សដ្យងាីម  
- អស់្ក្សាំលាាំង 

- វលិមុខ្ ្ីងយធាង 

- ទន់នដ្ ទន់យជងី 

២៣/០៨/២០១១ ៩៥ 

២៧-២៩ 

/០៨/២០១១ 

២៩ 

២ 

០៩/០៤/២០១១ 

 

Huey Chuen Cambodia  

- នលិតផ្ស្ែក្សយជីង 

- ស្ងាក ត់យចាមយៅ ខ្ណ្ឌ ដ្យងាក  
រាជធានីភនាំយពញ 

 

២,៩០០ 

៩៧ 

៨.១៣% 

-  យៅផ្ននក្សផ្ខ្សទឹក្សេូរជន់ទ២ី 

-  យនតីមយច្ញពីរបធានរក្សុមមាន ននាយពាោះ 
និងមានការយេវេត់ 

-  មានសាយភាយក្សាិនកាវក្សនុង
អាោរនលតិ 

-  សុ្ខ្ភាពក្សមមក្សរយខ្ាយ និងមាន
អារមមណ៍្តក់្សស្ាុត បូក្សរមួនងឹការផ្ថម
យមា៉ា ងយរច្ីន 

- ពិបាក្សដ្ក្សដ្យងាីម 

-  អស់្ក្សាំលាាំង 

-  វលិមុខ្ 

-  ក្សអួតច្យងាអ រ 
-  ទន់នដ្ ទន់យជីង 

១០/០៤/២០១១ ៨៩ 

២៥/០៧/២០១១ ៥០ 
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លរ 
កាលបរយិច្េទ 

យរោោះថ្នន ក់្ស 

យឈ្លម ោះ  ស្ក្សមមភាពយស្ដ្ឋក្សចិ្ច 
នងិអាស្យដ្ឋឋ នយរាងច្រក្ស 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរស្រុប 

ស្រុប 

ច្ាំនួនក្សមមក្សរ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

យរបៀបយ្ៀប 

ភាគរយ 

មូលយេតុ  
នងិយស្ច្ក្សតសី្ននដិ្ឋឋ ន 

អាការៈ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

៣ 

 

១៥-១៦ 

/០៦/២០១១ 

 

 

King Fashion 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- ស្ងាក ត់យចាមយៅ ខ្ណ្ឌ ដ្យងាក  
រាជធានីភនាំយពញ 

 

 ២,៧០១ ២៨៨ ១០.៦៦% 

- ផ្ថមយមា៉ា ងយរច្ីន 

- មិនបានអនុវតតឲ្យបានស្មរស្បតាម
របកាស្ ១៤៧ ស្ក្សបយ ស្តពីីបរោិ
កាស្ក្សាំយៅក្សផ្នាងការងារ និងរបកាស្ 
១២៥ ស្ក្សបយ ស្តីពីការបយញ្ច ញ
បញ្ចូ លខ្យល់ នងិស្ាំអាតក្សផ្នាងការងារ 

-  ពិបាក្សដ្ក្សដ្យងាមី 

-  ថប់ដ្យងាមី 

-  វលិមុខ្ 

-  ទន់នដ្ទន់យជីង 

-  អស់្ក្សាំលាាំង 

-  រេតិរនេ 

៤ 

២១/០៧/២០១១ 
 

Hung Wah Garment 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- ស្ងាក ត់យចាមយៅ ខ្ណ្ឌ ដ្យងាក  
រាជធានីភនាំយពញ 

 

១,៧០០ 

៩៦ 

១៦.៨២% 

ក្សមមក្សរស្រមាក្សមនិបានរគប់រោន់ 
ផ្ដ្លបណាត លមក្សពីយភាងីយ ោះនារ
ទួលពរង 

- អស់្ក្សាំលាាំង 

- យេវេត់ 

- ្ ីងយធាង 

- វលិមុខ្ 

- ទន់នដ្ទន់យជីង 

២២/០៧/២០១១ ១៥៣ 

២៥/០៧/២០១១ ៣៧ 

៥ 

២៧/០៧/២០១១ 
EDA Enterprise Co., Ltd 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- នាូវ២០០៤ ភូមដូិ្ង ស្ងាក ត់ទកឹ្សថ្នា  
ខ្ណ្ឌ ផ្ស្នសុ្ខ្ រាជធានីភនាំយពញ 

 

៣១០ 

២៦ 

១១.៦១% 

-ផ្ថមយមា៉ា ងយរច្ីន 

-មិនបានអនុវតតឲ្យបានស្មរស្បតាម
របកាស្ ១៤៧ ស្ក្សបយ ស្តពីីបរោិ 

កាស្ក្សាំយៅក្សផ្នាងការងារ និងរបកាស្ 
១២៥ ស្ក្សបយ ស្តីពីការបយញ្ច ញ
បញ្ចូ លខ្យល់ នងិស្ាំអាតក្សផ្នាងការងារ 

- ពិបាក្សដ្ក្សដ្យងាីម 

- អស់្ក្សាំលាាំង 

- វលិមុខ្ 

- ទន់នដ្ ទន់យជីង 

២៨/០៧/២០១១ ១០ 



      

        8       គណៈកម្មការសិកាស្រាវជ្រាវទប់ាា ត់ករណីសន្លប់ និ្ង បង្កា រគជ្ររោះថ្នា ក់ការង្ករ (ស.ទ.ប.ក) 
 

លរ 
កាលបរយិច្េទ 

យរោោះថ្នន ក់្ស 

យឈ្លម ោះ  ស្ក្សមមភាពយស្ដ្ឋក្សចិ្ច 
នងិអាស្យដ្ឋឋ នយរាងច្រក្ស 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរស្រុប 

ស្រុប 

ច្ាំនួនក្សមមក្សរ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

យរបៀបយ្ៀប 

ភាគរយ 

មូលយេតុ  
នងិយស្ច្ក្សតសី្ននដិ្ឋឋ ន 

អាការៈ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

៦ 

 

០៤/០៨/២០១១ 

 
 

Zhen Tai Garment 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- នាូវរថយភាីង ស្ងាក ត់ភនាំយពញថម ី
ខ្ណ្ឌ ផ្ស្នសុ្ខ្ រាជធានីភនាំយពញ 

 

១,៥១២ 

៣៥ 

២០.៤៣% 

 

 

 

ក្សរណី្នាុោះយ ោះស្ាំបុក្សផ្អ មា៉ា សុ្ីនយភាីង 

-  ពិបាក្សដ្ក្សដ្យងាមី 

-  អស់្ក្សាំលាាំង 

-  វលិមុខ្ 

-  ទន់នដ្ ទន់យជីង 

 
០៥/០៨/២០១១ ១២៦ 

 

០៨/០៨/២០១១ 

 

១២៣ 

០៩/០៨/២០១១ ២៥ 

៧ 

 

២៦/០៨/២០១១ 

 

Ghimly 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- ភូមិរតពាាំងទួល  ុាំក្សាំបូល  
ខ្ណ្ឌ ដ្យងាក  រាជធានីភនាំយពញ  

 

 ២,២៤១ 

៤៨ 

៦.២០% 

-មិនបានអនុវតតឲ្យបានស្មរស្បតាម
របកាស្ ១៤៧ ស្ក្សបយ ស្តពីី 

 បរោិកាស្ក្សាំយៅក្សផ្នាងការងារនិង
របកាស្១២៥ ស្ក្សបយ ស្តីពកីារ
បយញ្ច ញបញ្ចូ លខ្យល់ និង ស្ាំអាត
ក្សផ្នាងការងារ 
-ស្តុក្សកាតុង រក្សណាត់ ឥវ៉ា ន់គរខ្ពស់្ 

-បាញ់ថ្នន ាំស្ាំលាប់ស្តវលអិតយៅពីយរកាយ
របព័នធខ្យល់រតជក់្ស 

-  ពិបាក្សដ្ក្សដ្យងាមី 

-  ថប់ ផ្ណ្នរទូង 

-  ងងឹតមុខ្ 

-  ្ីងយធាង 

-  ទន់នដ្ ទន់យជីង 

 ២៩/០៨/២០១១ ៦៣ 

៣០/០៨/២០១១ ២៨ 



      

        9       គណៈកម្មការសិកាស្រាវជ្រាវទប់ាា ត់ករណីសន្លប់ និ្ង បង្កា រគជ្ររោះថ្នា ក់ការង្ករ (ស.ទ.ប.ក) 
 

លរ 
កាលបរយិច្េទ 

យរោោះថ្នន ក់្ស 

យឈ្លម ោះ  ស្ក្សមមភាពយស្ដ្ឋក្សចិ្ច 
នងិអាស្យដ្ឋឋ នយរាងច្រក្ស 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរស្រុប 

ស្រុប 

ច្ាំនួនក្សមមក្សរ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

យរបៀបយ្ៀប 

ភាគរយ 

មូលយេតុ  
នងិយស្ច្ក្សតសី្ននដិ្ឋឋ ន 

អាការៈ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

៨ 

៣១/០៨/២០១១ Heart Enterprise 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- ភូមិរតពាាំងទួល  ុាំក្សាំបូល ខ្ណ្ឌ ដ្យងាក  
រាជធានីភនាំយពញ 

 

 ៨៩២ 

៤០ 

៧.១៧% 

-យនតីមយច្ញពីផ្ននក្សយដ្រ ផ្ដ្លដ្ឋក់្ស
ស្ាំភារៈបាាំងបនាោះនាិតទឹក្សរតជក់្ស និង
បាាំងក្សងាា របតឺខ្យល់យច្ញយរតអាោរ 
-ទីតាាំងផ្ននក្សតុកាត់ោម នអនម័យ និង
យរៀបច្ាំរបព័នធក្សងាា រពុាំទាន់រតឹមរតូវ 
-ផ្ថមយមា៉ា ងយរច្ីន 

-  ពិបាក្សដ្ក្សដ្យងាមី 

-  ថប់ ផ្ណ្នរទូង 

-  ងងឹតមុខ្ 

-  ្ីងយធាង 

-  ទន់នដ្ ទន់យជីង 

-  សុ្ខ្ភាពក្សមមក្សរ
យខ្ាយ 

 

០២/០៩/២០១១ ២៤ 

៩ 

 

២០/១០/២០១១ 

 

 

Sang Woo 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- រស្ុក្សស្ាំយរាងទង យខ្តតក្សាំពង់ស្ព ឺ

៤,៩០០ ៣២ ០.៦៥% 

-ការបយញ្ច ញបញ្ចូ លខ្យល់មនិរតឹម
រតូវតាមលក្សខណ្ៈបយច្ចក្សយទស្ 

-តានតងឹក្សនុងអារមមណ៍្ និងភ័យខ្ជា ច្ 

- ពិបាក្សដ្ក្សដ្យងាីម 

- ផ្បក្សយញីស្ចុ្ងនដ្ 
ចុ្ងយជីង 

- ងងឹតមុខ្ 

- ្ ីងយធាង 

- ទន់នដ្ ទន់យជីង 

១០ 

 

 

២៤/១០/២០១១ 

 

 

ANFUL Garment 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- ភូមិថមយោល ស្ងាក ត់ក្សាំបូល 
រស្ុក្សស្ាំយរាងទង យខ្តតក្សាំពង់ស្ព ឺ

 

១,១០០ 

១៣០ 

២៨.៩០% 

-មានអារមមណ៍្ភ័យខ្ជា ច្គួបនសាំសុ្ខ្ភាព
យខ្ាយ និងយនអលីតាមោន  
-និយោជក្សពុាំទាន់ផ្ក្សលាំអ និងយរៀបច្ាំទុក្ស
ដ្ឋក់្សរក្សណាត់មិនទាន់បានរតឹមរតូវ 
 

- សុ្ខ្ភាពយខ្ាយ 

- ភ័យខ្ជា ច្ 

- យនអីលតាមោន  
 

២៧/១០/២០១១ ១៨៨ 



      

        10       គណៈកម្មការសិកាស្រាវជ្រាវទប់ាា ត់ករណីសន្លប់ និ្ង បង្កា រគជ្ររោះថ្នា ក់ការង្ករ (ស.ទ.ប.ក) 
 

លរ 
កាលបរយិច្េទ 

យរោោះថ្នន ក់្ស 

យឈ្លម ោះ  ស្ក្សមមភាពយស្ដ្ឋក្សចិ្ច 
នងិអាស្យដ្ឋឋ នយរាងច្រក្ស 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរស្រុប 

ស្រុប 

ច្ាំនួនក្សមមក្សរ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

យរបៀបយ្ៀប 

ភាគរយ 

មូលយេតុ  
នងិយស្ច្ក្សតសី្ននដិ្ឋឋ ន 

អាការៈ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

១១ 

២៨/១១/២០១១ 
Soo Tong Wang 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- ភូមិទួលស្ផ្ងក ស្ងាក ត់ទួលស្ផ្ងក
ខ្ណ្ឌ ឬស្សផី្ក្សវ រាជធានីភនាំយពញ 

 

៦០០ 

០៧ 

៣.៦៦% 

- ្ុាំក្សាិនយរបងមា៉ា សុ្ីនផ្ដ្លដ្ឋក់្សយៅក្សនុង
មា៉ា សុ្ីនយដ្រ ផ្ដ្លរជបយច្ញមក្សយរត 
(យរបងោម នសាា ក្សស្ញ្ហញ  និងោម ន
គុណ្ភាព) 

- បរោិកាស្ក្សនុងអាោរោម នខ្យល់យច្ញ 
ចូ្លរគប់រោន់ 

 

 

-  ្ីងយធាង 

-  ពិបាក្សដ្ក្សដ្យងាមី 

-  ទន់នដ្ ទន់យជីង 

២៩/១១/២០១១ ១៥ 

១២ 

០៨/១២/២០១១ 

Sportex Industry Co., Ltd 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- នាូវជតិយលខ្៥ ស្ងាក ត់គី ូផ្ម៉ាត
យលខ្៦ ខ្ណ្ឌ ឬស្សផី្ក្សវ រាជធានី
ភនាំយពញ 

 

១,៤០០ 

៥៩ 

៥.៧១% 

ក្សណ្តឹ ងរបកាស្អាស្ននអគគសិ្នីយរៀបច្ាំ
មិនរតឹមរតូវតាមលក្សខណ្ៈបយច្ចក្សយទស្ 
ផ្ដ្លបណាត លឲ្យ ាងយភាីង យទបីយ្វីឲ្យ
ស្ាំយលងយរារ ិ៍ជប់ៗោន  រចួ្យ្វឲី្យក្សមមក្សរ
ស្ាន់យសាា  ភិតភ័យ 

-  ស្ាន់យសាា  
-  ភិតភ័យ 

-  ្ីងយធាង 

-  ទន់នដ្ ទន់យជីង 

-  រត់ជន់ោន  
១២/១២/២០១១ ២១ 

                                                      ស្របុ ១២ យរាងច្រក្ស ២៤,៩០៨ ១,៩៧៣ ៧.៩២% 
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                                      ទិននន័យយនសងៗ ក្សនុងឆ្ន ាំ២០១១ 

- មូលយេតុក្សមមក្សរនិយោជិតដ្លួស្នាប់ ក្សនុងឆ្ន ាំ២០១១ 

 មូលយេតុក្សមមក្សរនិយោជិតដ្លួស្នាប់ យ្ៀបនឹងយរាងច្រក្សដ្លួស្នាប់ទាាំង ១២  
 

 
 

 មូលយេតុននក្សមមក្សរនិយោជិតដ្លួស្នាប់ យ្ៀបនឹងយរាងច្រក្សចុ្ោះបញ្ា ិកាប.ស្.ស្ ទាាំង ៦៤៣ 
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- ទិននន័យយនសងៗ ឆ្ន ាំ២០១១ 

 យរាងច្រក្សរងការដ្លួស្នាប់តាមបណាត រាជធានី យខ្តត 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ច្ាំននួក្សមមក្សរដ្លួស្នាប់តាមបណាត រាជធានី យខ្តត 
 

 
 

 នលយ្ៀបនន 
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        14       គណៈកម្មការសិកាស្រាវជ្រាវទប់ាា ត់ករណីសន្លប់ និ្ង បង្កា រគជ្ររោះថ្នា ក់ការង្ករ (ស.ទ.ប.ក) 
 

១.៤ ទនិននយ័ក្មមក្រនហិោជិតដលួសនលប ់ឆ្ន ២ំ០១២ 

 

លរ 
កាលបរយិច្េទ 

យរោោះថ្នន ក់្ស 

យឈ្លម ោះ  ស្ក្សមមភាពយស្ដ្ឋក្សចិ្ច 
នងិអាស្យដ្ឋឋ នយរាងច្រក្ស 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរស្រុប 

 

ច្ាំនួនក្សមមក្សរ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

យរបៀបយ្ៀប 

ភាគរយ 

មូលយេតុ  
នងិយស្ច្ក្សតសី្ននដិ្ឋឋ ន 

អាការៈ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

១ 

០៤/០១/២០១២ 
Ghimly 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- ភូមិរតពាាំងទួល ស្ងាក ត់ក្សាំបូល 
ខ្ណ្ឌ ដ្យងាក  រាជធានីភនាំយពញ 

២,៤៣០ 

២៣ 

១.៨៩ % 

- ការផ្រស្ក្សយឆ្យឡាយ ងីរបស់្ក្សមមការនិ ី 
  មាន ក់្សនងិការបតូរច្រនតអគគសិ្នខី្ណ្ៈយនោះ 

- បរោិកាស្ក្សនុងអាោរនលកិ្សក្សមមមិនលអ 
- របព័នធខ្យល់រតជក់្សមានស្មាា រៈបាាំង 

- ទន់នដ្/យជីង 

 - ថប់ដ្យងាីម  
 - ្ីងយធាង 

០៧/០១/២០១២ ២៣ 

២ ២៤/០១/២០១២ 

 

King First 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- នាូវយលខ្១៥ ភូមិទលួស្ផ្ងក 
ស្ងាក ត់ទលួស្ផ្ងក ខ្ណ្ឌ ឬស្សផី្ក្សវ  
រាជធានីភនាំយពញ 

 

៤៤៦ ៦០ ១៣.៤៥% 

- ្ុាំក្សាិនថ្នន ាំផ្ដ្លលាបក្សរមាលឥដ្ឋក្សនុងអាោរថមី
ទាាំងមូលផ្ដ្លជប់នឹងអាោរនលិក្សមម និង
ោម នរបព័នធបយញ្ច ញក្សាិនអាយស្តូនរតឹមរតូវ 

-  បរោិកាស្ក្សនុងអាោរមានខ្យល់យច្ញចូ្ល
មិនរគប់រោន់ 

-  ការដ្ឋក់្សស្មាា រៈបាាំងលាំេូរខ្យល់ 

 - តឹងផ្ណ្នរទូង 

- ពិបាក្សដ្ក្សដ្យងាីម 

- ផ្បក្សយញីស្ចុ្ងនដ្ 
និងចុ្ងយជីង 

- ក្សអួតច្យងាអ រ 

៣ 

 

១៣/០២/២០១២ 

 

 

NANGUO 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- ភូមិពូយ្ឿង  ុាំបតិរតាាំង  
រសុ្ក្សនរពនប់ យខ្តតរពោះស្េីនុ 

 

៤៧៨ 

២០១ 

៥២.៥% 

- ្ុាំក្សាិនរក្សណាត់ 

- គាំនរអុស្ផ្ដ្លគរស្រមាប់ដុ្តក្សនុង ច្ាំហាយ
មាន្ុាំក្សាិនជ័រអុស្ នងិយស្ីមស្អុយដូ្ច្ស្អាំយច្ៀន 

-  បរោិកាស្ក្សនុងអាោរនលិតក្សមមមានខ្យល់
យច្ញចូ្លមិនរគប់រោន់ 

-  បរោិកាស្ក្សនុងអាោរនលិតក្សមមេប់/យតត  

- តឹងផ្ណ្នរទូង 

- ពិបាក្សដ្ក្សដ្យងាីម 

- ្ ីងយធាង 

- វលិមុខ្ 

- ទន់នដ្ទន់យជីង 

- ក្សអួតច្យងាអ រ 
០៦/០៣/២១០២ ៥០ 
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លរ កាលបរយិច្េទ 

យរោោះថ្នន ក់្ស 

យឈ្លម ោះ  ស្ក្សមមភាពយស្ដ្ឋក្សចិ្ច 
នងិអាស្យដ្ឋឋ នយរាងច្រក្ស 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរស្រុប 

 

ច្ាំនួនក្សមមក្សរ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

យរបៀបយ្ៀប 

ភាគរយ 

មូលយេតុ  
នងិយស្ច្ក្សតសី្ននដិ្ឋឋ ន 

អាការៈ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

៤ ១៧/០២/២០១២ 

 

Tae Young 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

-  ុាំផ្បក្សចាន រស្ុក្សអងគស្នួល 
យខ្តតក្សណាត ល 

 

៧៣០ ១៨ ២.៤៦% 

ភ័យតក់្សស្ាុតទន់នដ្ទន់យជីង ដ្លួស្នាប់តៗ
ោន យដ្ឋយសារមានក្សមមការនិមីានជមងឺរបកាច់្ 
(ស្គន់ជន់) 

- ពិបាក្សដ្ក្សដ្យងាីម 

- របកាច់្  
- ក្សស្រនា ក់្សនដ្/យជីង 

- ផ្បក្សយញីស្ចុ្ងនដ្ 

- ទន់នដ្ទន់យជីង 

៥ ២៥/០២/២០១២ 

 

EDA Enterprise Co., Ltd 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- នាូវ២០០៤ ភូមដូិ្ង ស្ងាក ត់ទកឹ្សថ្នា  
ខ្ណ្ឌ ផ្ស្នសុ្ខ្ រាជធានីភនាំយពញ 

 

៣១៣ ៦ ១.៩១% 

ពុលច្ាំហាយថ្នន ាំផ្ដ្លភាយយច្ញពយីរាងច្រក្ស 
Wei Jair Emproidery 

ផ្ដ្លនសាំខុ្ស្ផ្បបបទលក្សខណ្ៈបយច្ចក្សយទស្ 
(រជលក់្សអាំយបាោះ) 

- ថប់ដ្យងាមី 

- ្ ីងយធាង 

- តឹងរទូង 

- ផ្បក្សយញីស្ចុ្ងនដ្ 
ចុ្ងយជីង 

៦ 

 

០៤/០៤/២០១២ 

 

 

Sabrina Cambodia  

Garment Manufacturing 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- នាូវជតិយលខ្៤ ភូមិឬស្ស ី ុាំស្ាំបូរ 
រស្ុក្សស្ាំយរាង យខ្តតក្សាំពង់ស្ព ឺ

 

៤,៦៧០ 

១០៧ 

៦.៥៩% 

 

 

 

ក្សាិនកាវលាបយលីក្សរមាលឥដ្ឋ 

- ពិបាក្សដ្ក្សដ្យងាីម 

- ទន់នដ្ ទន់យជីង 

 

 

០៦/០៤/២០១២ 

 

១៩៥ 

០៩/០៤/២០១២ ៦ 
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លរ កាលបរយិច្េទ 

យរោោះថ្នន ក់្ស 

យឈ្លម ោះ  ស្ក្សមមភាពយស្ដ្ឋក្សចិ្ច 
នងិអាស្យដ្ឋឋ នយរាងច្រក្ស 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរស្រុប 

 

ច្ាំនួនក្សមមក្សរ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

យរបៀបយ្ៀប 

ភាគរយ 

មូលយេតុ  
នងិយស្ច្ក្សតសី្ននដិ្ឋឋ ន 

អាការៈ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

៧ 

 

០៦/០៤/២០១២ 

 

Mirae Apparel 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- នាូវ៣៧១ ទាំនប់ថមី ភូមិឬស្ស ី
ស្ងាក ត់ស្ាឹងមានជ័យ ខ្ណ្ឌ មានជ័យ 
រាជធានីភនាំយពញ 

 

៥២៨ 

២៨ 

៦.៨១% 

- បរោិកាស្ក្សនុងអាោរនលតិក្សមម េប់/យតត  
- ការស្តុក្សស្មាា រៈយនសងៗបាាំងរបព័នធលាំេូរ 
 ខ្យល់រតជក់្ស 

- ផ្ថមយមា៉ា ងយ្វកីារយរច្ីន 

 

-  ពិបាក្សដ្ក្សដ្យងាមី 

-  ថប់ 

-  ផ្ណ្នរទូង 

-  ងងឹតមុខ្ 

-  ្ីងយធាង 

-  ទន់នដ្ ទន់យជីង 

 

០៩/០៤/២០១២ ៨ 

៨ ២៥/០៥/២០១២ 

SIXPLUS INDUSTRY 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- នាូវជតិយលខ្៦  ុាំផ្រពក្សអញ្ហច ញ 
រសុ្ក្សមុខ្ក្សាំពូល យខ្តតក្សណាត ល 

 

៦៥០ ៧២ ១១.០៧% 

ពុលនាំផ្នអម ផ្ដ្លយរាងច្រក្សផ្ច្ក្សជូនក្សមមក្សរយៅ
យពលរពឹក្ស 

 

-  រាគ ក្សអួតច្យងាអ រ 
-  ឈយឺពាោះ  
-  ចុ្ក្សយពាោះ 

- ទន់នដ្ ទន់យជីង 

 

៩ 

២៨/០៥/២០១២ 

 

 

ANFUL GARMENT 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- រសុ្ក្សស្ាំយរាងទង យខ្តតក្សាំពង់ស្ព ឺ
 

១,២៤១ 

៦០ 

១២.៥៧% 

- ផ្ថមយមា៉ា ងយ្វីការយរច្ីន 

- ច្ាំហាយភាយឆ្ន ាំងអ ុត នងិការស្តុក្សស្មាា រៈ
បាាំងរបព័នធខ្យល់រតជក់្ស 

- ពិបាក្សដ្ក្សដ្យងាីម 

-  ផ្ណ្នរទូង 

-  ងងឹតមុខ្ 

-  ្ីងយធាង 

-  ទន់នដ្/យជីង 

 

៣០/០៥/២០១២ ៩៦ 
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លរ កាលបរយិច្េទ 

យរោោះថ្នន ក់្ស 

យឈ្លម ោះ  ស្ក្សមមភាពយស្ដ្ឋក្សចិ្ច 
នងិអាស្យដ្ឋឋ នយរាងច្រក្ស 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរស្រុប 

 

ច្ាំនួនក្សមមក្សរ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

យរបៀបយ្ៀប 

ភាគរយ 

មូលយេតុ  
នងិយស្ច្ក្សតសី្ននដិ្ឋឋ ន 

អាការៈ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

១០ 

 

១៥/០៨/២០១២ 

 

M&V international 
Manufacturing 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- ស្ងាក ត់ក្សាំពង់ឆ្ន ាំង រក្សុងក្សាំពង់ឆ្ន ាំង 
យខ្តតក្សាំពង់ឆ្ន ាំង 

 

៤,៨៧៩ ៣៤ ០.៦៩% 

 

 

 

ផ្ថមយមា៉ា ងយ្វកីារយរច្ីន 

   

- ភិតភ័យ  
-  ស្ាន់យសាា  
- រតជក់្សចុ្ងនដ្ 

ចុ្ងយជីង 

- ផ្បក្សយញីស្  

១១ ១៧/០៨/២០១២ 

La More (Cambodia) Co., Ltd 

- នលិតផ្ស្ែក្សយជីង 

- ស្ងាក ត់រច្ក្សយមាស្ រក្សុងបាវតិ 

យខ្តតសាវ យយរៀង 

 

៥៨៦ ៤៩ ៨.៣៦% 

- ការទុក្សដ្ឋក់្សស្ាំភារៈគីមមីិនស្មរស្បតាម
របកាស្ ៣០៧ ស្ក្សបយ  

- មិនមានគិលានដ្ឋឋ នស្រមបតាមរបកាស្ 
៣៣០ ស្ក្សបយ 

- បងគន់អនម័យឆ្ង យពកី្សផ្នាងការងារ 
- ោម នក្សងាា របឺតខ្យល់យច្ញ 
(បឺតសារធាតុកាវ) 

 

-  ទន់នដ្/យជីង 

-  ភិតភ័យ 

-  ស្ាន់យសាា  
- រតជក់្សចុ្ងនដ្ 

ចុ្ងយជីង 

- ផ្បក្សយញីស្ចុ្ងនដ្ 
ចុ្ងយជីង 

១២ 

៣០/០៨/១២ Conpress Holding (Cambodia) 

Garment 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- ភូមិផ្រពក្សតាគង់១ 
ស្ងាក ត់ចាក់្សអផ្រងយរកាម 
ខ្ណ្ឌ មានជ័យ រាជធានភីនាំយពញ 

៧២០ 

១៤ 

៣.១៩% 

- បរោិកាស្ក្សផ្នាងការងារយតត   
-ផ្ថមយមា៉ា ងយរច្ីនយលសី្ពីយោលការណ៍្ច្ាប់ 

-ស្មាា រៈគរខ្ពស់្បាាំងលាំេូរខ្យល់យច្ញចូ្ល 

-  ថប់ 

-  ពិបាក្សដ្ក្សដ្យងាមី 

-  ្ីងយធាង 

-  ទន់នដ្ទន់យជីង 

-  រតជក់្សចុ្ងនដ្ 

ចុ្ងយជីង 

៣១/០៨/១២ ០៧ 

០៣/០៩/១២ ០២ 
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លរ កាលបរយិច្េទ 

យរោោះថ្នន ក់្ស 

យឈ្លម ោះ  ស្ក្សមមភាពយស្ដ្ឋក្សចិ្ច 
នងិអាស្យដ្ឋឋ នយរាងច្រក្ស 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរស្រុប 

 

ច្ាំនួនក្សមមក្សរ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

យរបៀបយ្ៀប 

ភាគរយ 

មូលយេតុ  
នងិយស្ច្ក្សតសី្ននដិ្ឋឋ ន 

អាការៈ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

១៣ 

៣១/០៨/១២ 

Hi Fashion Co., Ltd 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- ភូមិបនា ស្អិត ស្ងាក ត់ មួញ ខ្ណ្ឌ  
ផ្ស្នសុ្ខ្ រាជធានីភនាំយពញ 

 

១,០៤៦ 

៦១ 

១២,៧២% 

- យ្វីការផ្ថមយមា៉ា ងយរច្ីន 

- បរោិកាស្ក្សផ្នាងការងារ យតត  េប់ 

-  ថប់ 

- ពិបាក្សដ្ក្សដ្យងាីម 

-  ្ីងយធាង 

-  ងងឹតមុខ្ 

-  វលិមុខ្ 

-  ទន់នដ្ ទន់យជីង 

តៗោន  

០១/០៩/១២ ២៩ 

០៤/០៩/១២ ៤៣ 

១៤ ១១/០៩/១២ 

Vanco Industrial  

Company Co., Ltd 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

-  ុាំផ្បក្សចាន រស្ុក្សអងគស្នួល 
យខ្តតក្សណាត ល 

២,៧០០ ៦១ ២.២៦% 

- យ្វីការផ្ថមយមា៉ា ងយរច្ីន 

- ក្សមមការនិីមាន ក់្សមានបាំណ្ងច្ង់ស្ាំលាប់
ខ្ាួនយៅក្សនុងបនាប់ទឹក្ស 

- មិនបានស្ាំអាតរបព័នធនាិតទកឹ្សជរបចាាំ
ឲ្យរស្បតាមលក្សខណ្ៈបយច្ចក្សយទស្ 

-  ភ័យតក់្សស្ាុត 

-  យនអីលតៗោន  
-  ទន់នដ្ទន់យជីង 

តៗោន  

១៥ 

១៣/០៩/១២ H & L Apparel (Cambodia)  

Corp 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- ភូមិក្សាលដ្ាំរ ីស្ងាក ត់កាកាប 
ខ្ណ្ឌ យពា ិ្៍ផ្ស្នជ័យ ភនាំយពញ 

៦៦៩ 

៤១ 

១០.៦១% 

- យ្វីការផ្ថមយមា៉ា ងយរច្ីន 

- ក្សមមការនិីមាន ក់្សមាន ក់្សមានអាការៈចុ្ក្សយពាោះ 
ទន់នដ្ទន់យជីង យៅផ្ននក្សយដ្ររក្សមុទី៥ 

- គិលានដ្ឋឋ នមនិបានអនុតតតាមរបកាស្រមួ
យលខ្ ៣៣០ ស្ក្សបយ 

-  ភ័យតក់្សស្ាុត 

-  យនអីលតៗោន  
-  ទន់នដ្ទន់យជីង 

 តៗោន  ១៥/០៩/១២ ២៨ 

១៧/០៩/១២ ២ 
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លរ កាលបរយិច្េទ 

យរោោះថ្នន ក់្ស 

យឈ្លម ោះ  ស្ក្សមមភាពយស្ដ្ឋក្សចិ្ច 
នងិអាស្យដ្ឋឋ នយរាងច្រក្ស 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរស្រុប 

 

ច្ាំនួនក្សមមក្សរ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

យរបៀបយ្ៀប 

ភាគរយ 

មូលយេតុ  
នងិយស្ច្ក្សតសី្ននដិ្ឋឋ ន 

អាការៈ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

១៦ 

១៤/០៩/១២ 
Day Up Globle Co., Ltd 

- នលិតយរសាមនដ្ 

- ភូមិនរពសាលា ស្ងាក ត់កាកាប 
ខ្ណ្ឌ យពា ិ្៍ផ្ស្នជ័យ ភនាំយពញ 

១,១១៤ 

២២ 

៤.៣៩% 

- បណាត លមក្សពីការយគៀបផ្ខ្សយភាីងយៅផ្ននក្សតុ
កាត់ខ្ណ្ៈក្សាំពុងកាត់ពុមព និងបានបងករជ
ស្យមាងនាុោះយ ងីខ្ជា ាំង ផ្តោម នយរពៀច្ផ្ទក យភាីង 

- ផ្ថមយមា៉ា ងយរច្ីន 

-  ភាា ក់្សយនអីល 

-  ភ័យតក់្សស្ាុត 

-  ទន់នដ្/យជីង 

១៥/០៩/១២ ២៧ 

១៧ ២១/០៩/១២ 

YORK Cambodia Co., Ltd 

- នលិតយរសាមនដ្ 

- ស្ងាក ត់រច្ក្សយមាស្ រក្សងុបាវតិ 
យខ្តតសាវ យយរៀង 

៥៩៨ ៧៧ ១២.៨៧% 

- ្ុាំក្សាិនដូ្ច្ក្សានិផ្នារតផ្បក្សទុាំភាយចូ្លអាោរ
នលិតក្សមម (មិនមក្សពីយរាងច្រក្សយទស្) 

-  ក្សអួតច្យងាអ រ  
-  ្ីងយធាង 

-  ថប់ដ្យងាមី 

-  វលិមុខ្ 

- ទន់នដ្/យជីង 

១៨ 

១៤/១១/១២ 

(ស្ថិតយៅក្សនុងតាំបន់សួ្ន
ឧស្ាេក្សមមវឌ្ឍនៈ២) 

NEWPEX Co., Ltd  
នលិតកាបួបរក្សណាត់ 

៦៣០ ២៣ ៣.៦៥% 

- ្ុាំក្សាិនដូ្ច្ក្សានិយរបងមា៉ា សុ្ីនយៅក្សនុយរាងច្រក្ស 

- យនអីល និងមានអារមមណ៍្ភតិភ័យតៗោន  
-  ក្សអួតច្យងាអ រ 
-  ្ីងយធាង 

- ថប់ដ្យងាមីវលិមុខ្ 

-  ឈកឺ្សាល 

-  ទន់នដ្/យជីង 

១៤-១៥/១១/១២ 

(ស្ថិតយៅក្សនុងតាំបន់សួ្ន
ឧស្ាេក្សមមវឌ្ឍនៈ២) 

MOHA 1&2 Co., Ltd 

កាត់យដ្រ 
១,២៥៧ 

១៥ 

៣.៥៧% 

៣០ 

DUNG DO Co., Ltd 

កាត់យដ្រ 
១,៤០០ 

១២ 

២.១៤% 

១៨ 

PAPILION 

កាត់យដ្រ 
៩២៧ 

១៩ 

៤.៣១% 

២១ 
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លរ កាលបរយិច្េទ 

យរោោះថ្នន ក់្ស 

យឈ្លម ោះ  ស្ក្សមមភាពយស្ដ្ឋក្សចិ្ច 
នងិអាស្យដ្ឋឋ នយរាងច្រក្ស 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរស្រុប 

 

ច្ាំនួនក្សមមក្សរ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

យរបៀបយ្ៀប 

ភាគរយ 

មូលយេតុ  
នងិយស្ច្ក្សតសី្ននដិ្ឋឋ ន 

អាការៈ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

១៩ 

២២/១១/១២ 

(ស្ថិតយៅក្សនុង
យរាងច្រក្ស៦ជន់) 

Southland (Cambodia)  

Co., Ltd 

នលិតមួក្ស 

១,៨៣៦ ១៨ ០.៩៨% 

ផ្នសងនន ច្ាំហាយពីយរាងច្រក្សខ្ជងយរកាយ
ជប់របងោន បានេ ុយ ាងចូ្លមក្សយរាងច្រក្ស
យៅយ នច្ាំក្សផ្នាងរបព័នធបឺតខ្យល់ចូ្ល នន
របព័នធទកឹ្សរតជក់្ស ។ 

- ពិបាក្សដ្ក្សដ្យងាីម 

-  ្ីងយធាង 

-  ងងឹត/វលិមុខ្ 

-  ទន់នដ្ទន់យជីង 

Huey Chien  

(Cambodia) Corp 

នលិតផ្ស្ែក្សយជីង 

២,៥០០ ១៤ ០.៥៦% 

្ុាំក្សាិនកាវបទិផ្ស្ែក្សយជីង (ការទុក្សដ្ឋក់្ស និង
យរបីរបាស់្កាវមនិរតឹមរតូវតាមលក្សខណ្ៈ
បយច្ចក្សយទស្ ) 

-  ពិបាក្សដ្ក្សដ្យងាីម 

-  ្ីងយធាង 

-  ផ្បក្សយញីស្ចុ្ង 
នដ្ ចុ្ងយជងី 

២០ ២៣/១១/១២ 

Y & W Garment Co., Ltd 

-  នលិតស្ាំយលៀក្សបាំពាក់្សកូ្សនយក្សមង 

-  ភូមិផ្រពក្សនរជ ស្ងាក ត់សាព នថម 
ខ្ណ្ឌ ដ្យងាក  រាជធានីភនាំយពញ 

១,៣០០ ៦៦ ៥% 

របធានរក្សុមយននក្សយដ្រ ទន់នដ្យជងី យដ្ឋយសារ
ោត់រាគរុោះកាលពីនថងទី២២ វចិ្េកិា ២០១២ 

- ងងឹតមុខ្ 

-  វលិមុខ្ 

-  ទន់នដ្ទន់យជីង 

 តៗោន  

                                                       ស្រុប ២៤ យរាងច្រក្ស ៣៣,៦៤៨ ១,៦៨៦ ៥.០១% 
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                                      ទិននន័យយនសងៗ ក្សនុងឆ្ន ាំ២០១២ 

- មូលយេតុក្សមមក្សរនិយោជិតដ្លួស្នាប់ ក្សនុងឆ្ន ាំ២០១២ 

 មូលយេតុក្សមមក្សរនិយោជិតដ្លួស្នាប់ យ្ៀបនឹងយរាងច្រក្សដ្លួស្នាប់ ២៤ 

 

    

 មូលយេតុក្សមមក្សរនិយោជិតដ្លួស្នាប់ យ្ៀបនឹងយរាងច្រក្សចុ្ោះបញ្ា ិកាប.ស្.ស្ ៨៨២ 
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- ទិននន័យយនសងៗ ឆ្ន ាំ២០១២ 

 យរាងច្រក្សរងការដ្លួស្នាប់តាមបណាត រាជធានី-យខ្តត 
 

 
 

 

 ច្ាំននួក្សមមក្សរដ្លួស្នាប់តាមបណាត រាជធានី យខ្តត 

 
 

 នលយ្ៀបនន
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១.៥ ទនិននយ័ក្មមក្រនហិោជិតដលួសនលប ់ឆ្ន ២ំ០១៣ 
   

ល.រ កាលបរយិច្េទ 

យរោោះថ្នន ក់្ស 

យឈ្លម ោះ   
ស្ក្សមមភាពយស្ដ្ឋក្សចិ្ច  

នងិអាស្យដ្ឋឋ នយរាងច្រក្ស 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរស្រុប 

 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

យរបៀបយ្ៀប 

ភាគរយ 

មូលយេតុ  
នងិយស្ច្ក្សតសី្ននដិ្ឋឋ ន 

អាការៈ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

១ ១៧/០១/២០១៣ 

Eternity Global Sporting 

(Cambodia) Co., Ltd 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- ស្ថិតយៅនាូវជតិយលខ្៤  ុាំស្ាំបូរ 
រសុ្ក្សស្ាំយរាង យខ្តតក្សាំពង់ស្ព ឺ

  ៥៥៨ ១៣ ២,៣២ % 

- ក្សមមការនីិមាន ក់្សមានអារមមណ៍្រយវរីវយ 
ផ្រស្ក្ស ូឡា ផ្ដ្លស្ផ្មតងកាយវកិារ 
ដូ្ច្យខ្ជម ច្ចូ្ល 

- ពនាឺមិនរគប់រោន់ 

- ជមងឺតានតឹងអារមមណ៍្ 

- ផ្ថមយមា៉ា ងរយៈយពល២យមា៉ា ង ៩០% 

- ផ្ថមយមា៉ា ងរយៈយពល៤យមា៉ា ង ៥% 

- ទន់នដ្ទន់យជីង 

- ភិតភ័យ 

- ស្ាន់យសាា រ  
- ញ័រយដី្មរទូង 

 

២ 

៣០/០១/២០១៣ 

Quint Major 

Industrial Co., Ltd 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- ស្ថិតយៅនាូវជតិយលខ្ ៤  ុាំយពកី្ស 
រស្ុក្សអងគស្នួល យខ្តតក្សណាត ល 

៤,៥៨១ 

៧៩ 

៣ % 

- ក្សមមការនីិមានននាយពាោះ យឈ្លម ោះ ទូច្ រ ៉ាន 
បានក្សអួតយច្ញឈ្លម  

- វតថុមានជតិពុល (លាបថ្នន ាំយរច្ោះ)  
និង្ូល ី

- ស្ីតុណ្ា ភាព និងការបាំភាយក្សាំយៅ 

- ជមងឺតានតឹងអារមមណ៍្ 

- ផ្ថមយមា៉ា ងរយៈយពល២យមា៉ា ង ៩៩% 

- ផ្ណ្នយដី្មរទូង  
- ញ័រយដី្មរទូង  
- រតជក់្សចុ្ងនដ្ 

ទន់យជីង 

៣១/០១/២០១៣ ៦០ 

២៦/០៧/២០១៣ ៣,៧៣៥ ៨២ ២.១៩% 
- ក្សមមការនីិមានសុ្ខ្ភាពចុ្ោះយខ្ាយ 

- ជមងឺតានតឹងអារមមណ៍្ 

-  
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ល.រ 
កាលបរយិច្េទ 

យរោោះថ្នន ក់្ស 

យឈ្លម ោះ   
ស្ក្សមមភាពយស្ដ្ឋក្សចិ្ច  

នងិអាស្យដ្ឋឋ នយរាងច្រក្ស 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរស្រុប 

 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

យរបៀបយ្ៀប 

ភាគរយ 

មូលយេតុ  
នងិយស្ច្ក្សតសី្ននដិ្ឋឋ ន 

អាការៈ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

៣ ៣០/០១/២០១៣ 

Sabrina(Cambodia)  

Garment Manufacturing 

- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- ស្ថិតយៅនាូវជតិយលខ្៤  ុាំស្ាំបូរ
រសុ្ក្សស្ាំយរាង យខ្តតក្សាំពង់ស្ព ឺ 

៤,៩៣៧ ៣៥ ០,៧ % 

- ក្សមមការនីិមានសុ្ខ្ភាពទន់យខ្ាយ  
- ក្សាំរតិស្ីតុណ្ា ភាពខ្ពស់្ 

- ជមងឺតានតឹងអារមមណ៍្ 

- ផ្ថមយមា៉ា ងរយៈយពល២យមា៉ា ង ៩០% 

- ផ្ណ្នយដី្មរទូង  
- េត់  
- រតជក់្សចុ្ងនដ្ 

ទន់យជីង 

៤ 

១៨-១៩ 

/០២/២០១៣ 

Dong Du Textile  

(Cambodia) Co., Ltd  
- កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- ស្ថិតយៅនាូវជតិយលខ្៣  
ភូមទិឹក្សថ្នា  ស្.រកាាំងពរង         
ខ្.ដ្ងាក  រាជធានភីនាំយពញ 

១,៤៥០ ៧ ០,៤៨ % 

- ក្សមមការនិីយេវេត់អស់្ក្សាំលាាំង 
(ស្រមាក្សមិនបានរគប់រោន់) 

- ផ្នសងច្ាំហាយ 

- ក្សាំរតិស្ីតុណ្ា ភាពខ្ពស់្ 

- ជាំងឺតានតឹងអារមមណ៍្ 

- ផ្ថមយមា៉ា ងរយៈយពល២យមា៉ា ង  ៨០% 

- ្ ីងយធាង 

- ឈឺក្សាល 

- វលិមុខ្  
- រតជក់្សចុ្ងនដ្

ទន់យជីង 

៥ 

២២/០៣/២០១៣ 
SL Garment Processing  

(Cambodia) Co., Ltd 

- យបាក្សគក់្សស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស 

- ស្ថិតយៅតាមបយណាត យនាូវយលខ្ 
៣៧១ ស្ងាក ត់ស្ាឹងមានជ័យ 
ខ្ណ្ឌ មានជ័យ រាជធានភីនាំយពញ 

៦,២០០ 

២១ ០,៣៣% 

- ្ ុ ាំក្សាិនស្អុយភាយយច្ញពីលូ 

- ក្សាំរតិស្ីតុណ្ា ភាពខ្ពស់្ 

- ជាំងឺតានតឹងអារមមណ៍្ 

- ផ្ថមយមា៉ា ងរយៈយពល២យមា៉ា ង ៦០% 

- វលិមុខ្ 

- ឈឺក្សាល 

- រតជក់្សចុ្ងនដ្
ទន់យជីង 

២៣/០៣/២០១៣ ៦៥ ១% 

២៥/០៣/២០១៣ ១៦ ០,២៥% 
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ល.រ 
កាលបរយិច្េទ 

យរោោះថ្នន ក់្ស 

យឈ្លម ោះ   
ស្ក្សមមភាពយស្ដ្ឋក្សចិ្ច  

នងិអាស្យដ្ឋឋ នយរាងច្រក្ស 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរស្រុប 

 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

យរបៀបយ្ៀប 

ភាគរយ 

មូលយេតុ  
នងិយស្ច្ក្សតសី្ននដិ្ឋឋ ន 

អាការៈ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

៦ 

១៦/០៥/២០១៣ Wing Star Shoes 

- នលិតផ្ស្ែក្សយជីង 

- ស្ថិតយៅតាមបយណាត យនាូវជតិ
យលខ្៣  ុាំមហាឫស្ស ី
រស្ុក្សគងពិស្ី យខ្តតក្សាំពង់ស្ព ឺ

៦,១៤៧ 

សាា ប់ 

២នក់្ស 

- 

- បាក់្សបាង់យស្អាោរ - សាា ប់ 

- ភិតភ័យ 

- ស្ាន់យសាា រ 
របួស្ ង្ន់ 

រសាល១៥ 

- 

២០/០៥/២០១៣ ២០ ០,៣២% 

- ្ ុ ាំក្សាិនយឈងៀមមា៉ា សុ្នីយដ្រ (ោប់ផ្ខ្សយភាីង   
បណាត លឲ្យ ាងច្រនតអគគីស្នី) 

- តានតឹងអារមមណ៍្ (ស្ាន់យសាា  ភិតភ័យ) 

- ផ្ថមយមា៉ា ងរយៈយពល២យមា៉ា ង ៩០% 

- ភិតភ័យ 

- ស្ាន់យសាា រ 
 

៧ ២០/០៥/២០១៣ 

Top World (Cambodia) Ltd 

- នលិតស្ាំយលៀក្សបាំពាក់្ស 

- ស្ថិតយៅភូមិយរជយអាំពិល 
ស្ងាក ត់ក្សាលយកាោះ ខ្ណ្ឌ មានជ័យ 
រាជធានីភនាំយពញ 

៨៨៩ 
របួស្រសាល 

១៥ 
១.៦៩% 

- បាក់្សខ្ចុោះស្រមាក្សេូបបាយ និងលាំផ្េកាយ
ក្សនុងបរយិវណ្យរាងច្រក្ស 

- ភិតភ័យ 

- ស្ាន់យសាា រ 
 

៨ ៣១/០៧/២០១៣ 

ELITE (Cambodia) Co.,Ltd 

- នលិតស្ាំយលៀក្សបាំពាក់្ស 

- ស្ថិតយៅ ុាំបាទ ីរស្ុក្សបាវតិ 

យខ្តតសាវ យយរៀង 

១,១៦៩ ៥៥ ៤.៧០% 

- បាំពង់ផ្នសងរបស់្យរាងច្រក្សផ្ដ្លយៅជប់ 

ោន បានេ ុយចូ្ល យ្វឱី្យក្សមមការនិីមាន ក់្សទន់ 

នដ្ទន់យជីងស្នាប់ ខ្ណ្ៈយនោះបានបងកឱ្យ 
ក្សមមក្សរយនសងៗយទៀតទន់នដ្ទន់យជីងស្នាប់ 

តៗោន  

-វលិមុខ្/ឈឺក្សាល 

-ភិតភ័យ 
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ល.រ 
កាលបរយិច្េទ 

យរោោះថ្នន ក់្ស 

យឈ្លម ោះ   
ស្ក្សមមភាពយស្ដ្ឋក្សចិ្ច  

នងិអាស្យដ្ឋឋ នយរាងច្រក្ស 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរស្រុប 

 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

យរបៀបយ្ៀប 

ភាគរយ 

មូលយេតុ  
នងិយស្ច្ក្សតសី្ននដិ្ឋឋ ន 

អាការៈ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

៩ ០៩/០៨/២០១៣ 

Cambo Hong Xing 

International Knitting Co.,Ltd 

- នលិតស្ាំយលៀក្សបាំពាក់្ស 

-ស្ថិតយៅ ុាំសាវ យរលាំ រស្កុ្សសាអ ង 

យខ្តតក្សណាត ល 

៩៨០ ២៦ ២.៦៥% 

-ដ្ឋច់្បាំពង់ ច្ាំហាយស្រមាប់ស្មងួត 

និង យបាក្សគក់្ស 

- ស្ាន់យសាា រ 
- ភិតភ័យ 

១០ ០៤/០៩/២០១៣ 

WANSHEN CLOTHING 

(CAMBODIA) Co.,Ltd 

- នលិតស្ាំយលៀក្សបាំពាក់្ស 

- ស្ថិតយៅស្ងាក ត់ក្សយនា ក្ស ខ្ណ្ឌ  
យពា ិ្៍ផ្ស្នជ័យ រាជធានីភនាំយពញ 

៤៧០ ៤៥ ៩.៥៧% 

- នាុោះយស្ផ្ខ្សយភាីងក្សងាា រមា៉ា សុ្ីនប ឺតទឹក្ស បងាូរ 
ចូ្លរបព័នធខ្យល់រតជក់្ស ផ្ដ្លយ្វីឱ្យយលាត 

ឌ្ីស្ង់ទ័រក្សនុងរបអប់យភាងី 

- ថប់ដ្យងាីម 

- ស្ាន់យសាា រ 
- ភិតភ័យ 

១១ ១៣/០៩/២០១៣ 

GHI GARMENTS 

(CAMBODIA) Ltd 

- នលិតស្ាំយលៀក្សបាំពាក់្ស 

- ស្ថិតយៅនាូវជតិយលខ្២  ុាំផ្រពក្ស 

េូរ រសុ្ក្សតាយមម  យខ្តតក្សណាត ល 

៦១០ ១៧ ២.៧៨% 

- ពុលកាត មនរប 

- ្ ូលីេ ុយពីនាូវថនល់ 

- ផ្នសងេ ុយពីយរាងច្រក្សអាំបិលផ្ក្សែរយនោះ 
បានេ ុយចូ្លរបព័នធខ្យល់រតជក់្សរបស់្ 

យរាងច្រក្ស 

-ស្តិអារមមណ៍្ 

- រាគ ក្សអួត ច្យងាអ រ 
- ស្ាន់យសាា រ 
- ភិតភ័យ 
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ល.រ 
កាលបរយិច្េទ 

យរោោះថ្នន ក់្ស 

យឈ្លម ោះ   
ស្ក្សមមភាពយស្ដ្ឋក្សចិ្ច  

នងិអាស្យដ្ឋឋ នយរាងច្រក្ស 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរស្រុប 

 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

យរបៀបយ្ៀប 

ភាគរយ 

មូលយេតុ  
នងិយស្ច្ក្សតសី្ននដិ្ឋឋ ន 

អាការៈ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

១២ ១៨/០៩/២០១៣ 

SML Knitting Factory Co.,Ltd 

- តមាញស្ាំយលៀក្សបាំពាក់្ស 

-  ុាំយជីងយក្សីប រស្ុក្សក្សណាត លស្ាឹង 

   យខ្តតក្សណាត ល 

៤៣០ ២៩ ៦.៧៤% 

- សុ្ខ្ភាពក្សមមក្សរចុ្ោះយខ្ាយ 

- ស្តិអារមមណ៍្ 

- ចុ្ក្សយពាោះ 

- អស់្ក្សាំលាាំង 

- វលិមុខ្ 

- ភិតភ័យ 

១៣ ០៤/១១/២០១៣ 

KNN APPAREL Co.,Ltd 

- នលិតស្ាំយលៀក្សបាំពាក់្ស 

-  ុាំបា៉ា ក់្សខ្ាង រស្កុ្សមណ្ឌ លស្មីា៉ា  
  យខ្តតយកាោះកុ្សង 

១,៣៩៣ ១៩ ៦.៧៦% 

-   ាងច្រនតអគគសី្នី យ្វឱី្យក្សណ្តឹ ងសុ្វតថិភាព 

 យរាទិ៍ ផ្ដ្លនាំឱ្យក្សមមក្សរភាា ក់្សយនអីល នងិរត់ 

 ស្ាន់យសាា រ 
- ស្តិអារមមណ៍្ 

- ភិតភ័យ 

- ស្ាន់យសាា រ 
- ទន់នដ្យជីង 

- អស់្ក្សាំលាាំង 

១៤ 

២១/១១/២០១៣ 

King First Indutstrial Co.,Ltd 

- នលិតស្ាំយលៀក្សបាំពាក់្ស 

-  ុាំដ្ាំណាក់្សអាំពិល រស្ុក្សអងគស្នួល 

 យខ្តតក្សណាត ល 

១,១៦៥ 

៨២ ៧% 
- ចុ្ក្សយពាោះរាគ (បរយិភាគអាហារោម នអន- 

ម័យ “បរយិភាគទកឹ្ស” ) 

- ស្តិអារមមណ៍្ 

 

- ទន់នដ្យជីង 

- អស់្ក្សាំលាាំង 

២២/១១/២០១៣ ៥៧ ៤.៨៧% 

១៥ 

 

 

០២/១២/២០១៣ 
 

La Peluche Couture 

- នលិតតុក្សកតា 

- ភូមិនរពយតត  ស្ងាក ត់រច្ក្សយមាស្ 

រក្សុងបាវតិ យខ្តតសាវ យយរៀង 

២៥៤ 

៤៦ ១៨.១១% 

- មានក្សាិនភាយចូ្លយរាងច្រក្ស យដ្ឋយសារ្ុាំ 
ក្សាិនយរបងយរគឿងច្រក្ស 

- មានក្សាិនភាយចូ្លយរាងច្រក្ស យដ្ឋយសារ្ុាំ 
ក្សាិនថ្នន ាំលាបជញ្ហា ាំង ភាយយច្ញពីយរាងច្រក្ស 

ជប់ោន  
- ទន់នដ្ទន់យជីង 

- ផ្ថមយមា៉ា ងរយៈយពល២យមា៉ា ង ៥០% 

- វលិមុខ្ ្ីងយធាង 

- ក្សអួតច្យងាអ រ  
- ថប់ដ្យងាីម 

- ញ័រ ផ្ណ្នរទូង 

- រតជក់្សចុ្ងនដ្យជីង 
០៣/១២/២០១៣ ២៤ ៩.៤៥% 
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ល.រ 
កាលបរយិច្េទ 

យរោោះថ្នន ក់្ស 

យឈ្លម ោះ   
ស្ក្សមមភាពយស្ដ្ឋក្សចិ្ច  

នងិអាស្យដ្ឋឋ នយរាងច្រក្ស 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរស្រុប 

 

ច្ាំនួន 

ក្សមមក្សរ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

យរបៀបយ្ៀប 

ភាគរយ 

មូលយេតុ  
នងិយស្ច្ក្សតសី្ននដិ្ឋឋ ន 

អាការៈ 
យរោោះថ្នន ក់្ស 

១៦ ១៣/១២/២០១៣ 

JUHUI  FOOTWEAR  Co.,Ltd 

- នលិតផ្ស្ែក្សយជីង 

- នាូវជតិយលខ្៦  ុាំខ្នុរដ្ាំបង 
រស្ុក្សយជីងនរព យខ្តតក្សាំពង់ចាម 

៤,៤២៧ ២៥ ០.៥៦% 

- មានក្សមមការនិីមាន ក់្សបាននិោយយនតស្ផ្ទត ស្ 

(រយវរីវយ មិនដ្ឹងខុ្ស្រតូវ ដូ្ច្យខ្ជម ច្ចូ្ល) 

 - ទន់នដ្ទន់យជីង 

- វលិមុខ្ ឈឺក្សាល 

- រតជក់្សចុ្ងនដ្យជីង 

- និោយយនតស្ផ្ទត ស្ 

                                                            ស្រុប ១៥ យរាងច្រក្ស ៣៤,៣៤៨ ៨២៣ ២.៤០ % 
  

 ក្សរណី្បាត់បាង់យស្អាោរយរាងច្រក្ស យៅនថងទ១ី៦ ផ្ខ្ឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៣ បណាត លឲ្យ សាា ប់ក្សមមក្សរ-ក្សមមការនិ ី២នក់្ស នងិក្សមមក្សរ-ក្សមមការនិរីងរបសួ្ ង្ន់រសាល ១៥នក់្ស 

 

 ក្សរណី្បាត់រស្ុតខ្ចុោះស្រមាក្សេូបបាយ នងិលាំផ្េកាយ យៅនថងទី២០ ផ្ខ្ឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៣ បណាត លឲ្យក្សមមក្សរ-ក្សមមការនិីរងរបួស្រសាល ២៣នក់្ស 



      

        30       គណៈកម្មការសិកាស្រាវជ្រាវទប់ាា ត់ករណីសន្លប់ និ្ង បង្កា រគជ្ររោះថ្នា ក់ការង្ករ (ស.ទ.ប.ក) 
 

                                        ទិននន័យយនសងៗ ក្សនុងឆ្ន ាំ២០១៣ 

- មូលយេតុននក្សមមក្សរនិយោជិតដ្លួស្នាប់ ក្សនុង ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 មូលយេតុននក្សមមក្សរនិយោជិតដ្លួស្នាប់ យ្ៀបនឹងយរាងច្រក្សដ្លួស្នាប់ ១៥ 
 

 
 

 

 មូលយេតុននក្សមមក្សរនិយោជិតដ្លួស្នាប់ យ្ៀបនឹងយរាងច្រក្សចុ្ោះបញ្ា ិកាប.ស្.ស្ ៩៦០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

        31       គណៈកម្មការសិកាស្រាវជ្រាវទប់ាា ត់ករណីសន្លប់ និ្ង បង្កា រគជ្ររោះថ្នា ក់ការង្ករ (ស.ទ.ប.ក) 
 

- ទិននន័យយនសងៗ ក្សនុង ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 យរាងច្រក្សរងការដ្លួស្នាប់តាមបណាត រាជធានី-យខ្តត 
 

 

 

 

 

 

 

        ភ្នពំេញ         កណ្តា ល         កំេងស់្ពឺ          ព ោះកុង        ស្វា យព ៀង      កំេងច់ាម 
 

 ច្ាំននួក្សមមក្សរដ្លួស្នាប់តាមបណាត រាជធានី-យខ្តត 
  

 

 

 

 

 

 

 

      ភ្នពំេញ          កណ្តា ល          កំេងស់្ពឺ          ព ោះកុង        ស្វា យព ៀង      កំេងច់ាម 
 

 នលយ្ៀបច្ាំននួយរាងច្រក្សជបួឧបែតតិយេតុ និងយរាងច្រក្សបានចុ្ោះបញ្ា ិកា ប.ស្.ស្              
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        32       គណៈកម្មការសិកាស្រាវជ្រាវទប់ាា ត់ករណីសន្លប់ និ្ង បង្កា រគជ្ររោះថ្នា ក់ការង្ករ (ស.ទ.ប.ក) 
 

 នលយ្ៀបច្ាំននួក្សមមក្សរដ្លួស្នាប់ និងក្សមមក្សរបានចុ្ោះបញ្ា ិកា ប.ស្.ស្ 

  

 

 

 

 នលយ្ៀបច្ាំននួក្សមមក្សរដ្លួស្នាប់ និងច្ាំននួក្សមមក្សរស្របុននយរាងច្រក្សផ្ដ្លជបួឧបែតតិយេតុ 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 



      

        33       គណៈកម្មការសិកាស្រាវជ្រាវទប់ាា ត់ករណីសន្លប់ និ្ង បង្កា រគជ្ររោះថ្នា ក់ការង្ករ (ស.ទ.ប.ក) 
 

២.ការវិវត្តននទ្ិនននយ័ 

 ២.១ ព្កាេវចិហោងចព្ក្កាតហ់ដរសហំលៀក្ប ំក្ ់នងិផលតិកសែក្ហជើ ង 
   

                             
                                   
សេព្ាស ព្្រះសាា ន                  
 កដលមានក្មមក្រនហិោជិតដលួសនលប ់

២០១១ ២០១២ ២០១៣ 

ស្របុរមួ ១២ ២៤ ១៥ 

រាជធានីភនាំយពញ ៩ ១៥ ៣ 

                  យខ្តតក្សណាត ល 
- ៣ ៥ 

                  យខ្តតក្សាំពង់ស្ពឺ ២ ២ ៣ 

                  យខ្តតយកាោះកុ្សង - - ១ 

យខ្តតក្សាំពង់ឆ្ន ាំង ១ ១ 
- 

យខ្តតសាវ យយរៀង 
- ២ ២ 

 យខ្តតរពោះស្ីេនុ 
- ១ 

- 

យខ្តតក្សាំពង់ចាម - - ១ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ឆ្ន  ំ



      

        34       គណៈកម្មការសិកាស្រាវជ្រាវទប់ាា ត់ករណីសន្លប់ និ្ង បង្កា រគជ្ររោះថ្នា ក់ការង្ករ (ស.ទ.ប.ក) 
 

 ២.២ ក្រ ហ្ាចិក្មមក្រនហិោជិតននហោងចព្ក្កាតហ់ដរសហំលៀក្ប ំក្ ់នងិផលតិកសែក្ហជើ ង 
                             
                                   
ក្មមក្រនហិោជិតដលួសនលប ់

២០១១ ២០១២ ២០១៣ 

ស្របុរមួ ១,៩៧៣ ១,៦៨៦ ៨២៣ 

 រាជធានីភនាំយពញ ១,៤៦០ ៦៦០ ១៥៤ 

                  យខ្តតក្សណាត ល 
- ១៥១ ៤៣២ 

                  យខ្តតក្សាំពង់ស្ពឺ ៣៥០ ៤៦៤ ៦៨ 

                  យខ្តតយកាោះកុ្សង - - ១៩ 

យខ្តតក្សាំពង់ឆ្ន ាំង ១៦៣ ៣៤ - 

យខ្តតសាវ យយរៀង - ១២៦ ១២៥ 

យខ្តតរពោះស្ីេនុ - ២៥១ - 

យខ្តតក្សាំពង់ចាម - - ២៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឆ្ន  ំ



      

        35       គណៈកម្មការសិកាស្រាវជ្រាវទប់ាា ត់ករណីសន្លប់ និ្ង បង្កា រគជ្ររោះថ្នា ក់ការង្ករ (ស.ទ.ប.ក) 
 

២.៣ ទនិននយ័ដលួសនលបក់្នងុ ឆ្ន ២ំ០១១, ឆ្ន ២ំ០១២ នងិឆ្ន ២ំ០១៣ 

 រកាេវចិ្ទិននន័យដ្លួស្នាប់ក្សនុង ឆ្ន ាំ២០១១, ឆ្ន ាំ២០១២ និងឆ្ន ាំ២០១៣ 

  

 
   
   
   
   

    
    
    
    
    
    

 ា       ា       ា      

      

    

    

   គ ង ជ្រក
កម្មករនិ្គ  ិត

 

 

៣. វដ្តននការដ្ួលស្នលប់  
 រកាេវចិ្វដ្តននការដ្លួស្នាប់មានពីរវដ្ត 

 

                                               វចិ្េិកា  
                  ន្ូ 
 

                មក្សរា ដ្ល់ យមសា 
 

                                 ក្សក្សកដ្ឋ ដ្ល់ តុលា 
 

           ឧស្ភា  
 

      មិថុន   

 

 
  

 

 

 

 

 



      

        36       គណៈកម្មការសិកាស្រាវជ្រាវទប់ាា ត់ករណីសន្លប់ និ្ង បង្កា រគជ្ររោះថ្នា ក់ការង្ករ (ស.ទ.ប.ក) 
 

 វដ្តទី១ 

ពីផ្ខ្មក្សរា ដ្ល់ផ្ខ្យមសា  ជរដូ្វផ្ដ្លយរាងច្រក្សទទលួបានការបញ្ហា ទិញទាំនិញថមី  (បយងកីន
ស្ក្សមមភាពនលិត)  
- បយងកីនការបផ្នថមយមា៉ា ងយដី្មែទុីក្សរយៈយពលស្ាំរាក្សរបស់្ក្សមមក្សរនិយោជិតយពលបុណ្យ

ចូ្លឆ្ន ាំថមីរបនពណី្ជតិឲ្យបានយូរ  
- ជរដូ្វយតត  និងការស្រមាក្ស(ដ្ាំយណ្ក្ស) មានរយៈយពលខ្ាី ។ 

 

   ផ្ខ្ឧស្ភា និងផ្ខ្មិថុន មិនសូ្វមានបញ្ហា ក្សមមក្សរដ្លួស្នាប់ ។ 
 

 

 វដ្តទី២ 

ពីផ្ខ្ក្សក្សកដ្ឋ  ដ្ល់ផ្ខ្តុលា ជរដូ្វផ្ដ្លយរាងច្រក្សទទលួបានការបញ្ហា ទិញទាំនិញបផ្នថម 

(បយងកីនស្ក្សមមភាពនលិត)  
- បយងកីនការបផ្នថមយមា៉ា ង យដី្មែទុីក្សរយៈយពលស្ាំរាក្សរបស់្ក្សមមក្សរនិយោជិតនយពលបុណ្យ

ភាុ ាំបិណ្ឌ ឲ្យបានយូរ  
- ជរដូ្វវស្ា ដ្ក្សស្ាូង រចូ្តកាត់ និងការស្រមាក្ស(ដ្ាំយណ្ក្ស) មានរយៈយពលខ្ាី ។ 

ផ្ខ្វចិ្េិកា និងផ្ខ្ ន្ូ មិនសូ្វមានបញ្ហា ក្សមមក្សរដ្លួស្នាប់ ។ 

 

៤. ការស្កិារាវរាវ និងការការពារករណីកេមករដ្ួលស្នលប់ 
Mass Psychogenic illness គឺជជាំងឺមយួរបយភទផ្ដ្លយគស្ាំយៅយលីជាំងឺ Mass hysteria 

ជាំងឺយនោះរតូវបានយគរក្សយ ញីរបផ្េល៦០០ឆ្ន ាំមុនមក្សយេយី ។ វជជាំងឺផ្ដ្លមានលក្សខណ្ៈក្សរមជបួរបទោះក្សនុង
អាំ ុងយពលស្ិក្សា ជាំងឺយនោះយកី្សតយ ងីយៅក្សនុងយរាងច្រក្សឧស្ាេក្សមមមួយច្ាំនួនក្សនុងរបយទស្អង់យគាស្ បារា ាំង 
អាលឺាម៉ាង់ អីុតាលី រុស្ស ីស្េរដ្ឋអាយមរចិ្ និងសាាំងហាគ ពរួ ...។ 

Mass Psychogenic illness “MPI” = ជាំងឺេវូងមនុស្សមានអារមមណ៍្ខ្ជា ាំងកាា  
- M = Mass (រកុ្សមមនុស្ស ឬ េវូងមនុស្ស) 

- P = Psychogenic (អារមមណ៍្ខ្ជា ាំងកាា )  

- I   = illness  (ជាំងឺ) 

- Mass Hysteria (ជាំងឺយស្នេ៍េវូង) 

 យៅយពលផ្ដ្លមនុស្សយៅក្សនុងរកុ្សមចាប់យនដីមគិតថ្ន ពកួ្សយគបាន ាងជាំងឺ ផ្ដ្លមានយរោោះថ្នន ក់្ស 
ដូ្ច្ជ ៖ យមយរាគមយួ ឬក៏្សជតិពុលផ្ដ្លបយងកីតយដ្ឋយអតិសុ្ខុ្មរបាណ្ ។ ពកួ្សយគអាច្មានយរាគស្ញ្ហញ ជាំងឺ
ដូ្ច្ជ ៖ ឈកឺ្សាល វលិមុខ្ ក្សអួតច្យងាអ រ ថប់ដ្យងាីម សុ្ខ្ភាពយខ្ាយ មានអារមមណ៍្ទន់នដ្ទន់យជីង ផ្លង
ដឹ្ងខ្ាួន ។  របស្ិនយបីមានមនុស្សយរចី្នយៅក្សនុងរកុ្សមចាប់យនដីមមានអារមមណ៍្ថ្នឈយឺៅយពលផ្តមយួ យយងីអាច្
ស្ននិដ្ឋឋ នថ្នពកួ្សយគអាច្មានជាំងឺ Mass Psychogenic illness ។ យេយីជាំងឺរបយភទយនោះ យរចី្នយកី្សតយ ងី
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យលីរកុ្សមស្ិស្សសាលា និងរកុ្សមក្សមមក្សរ ។ យៅយពលខ្ាោះជាំងឺ Mass Psychogenic illness ក៏្សរតូវ បានយគ
យៅថ្នជាំងឺ Mass hysteria ឬ Epidemic hysteria (ជាំងឺយស្នេ៍េវូង) ។ 

ក្ស. ក្សនុងឆ្ន ាំ ១៩៩៩ ស្ិស្សអនុវទិាល័យននរបយទស្ផ្ប លេសកិ្ស បាននាុោះយ ងីនូវជាំងឺ MPI ផ្ដ្ល
បងកឱ្យមានជនរងយរោោះច្ាំនួន ១២២ នក់្ស រតូវបានបញ្ាូ នយៅកាន់មនាីរយពទយ។ ភាគយរចី្ន ននជនរង យរោោះគឺ
ជមនុស្សរស្ី ។ 

- ការស្ននិដ្ឋឋ នយលីក្សដ្ាំបូងគឺ បណាដ លមក្សពីពុលយភស្ជាៈ Coca Cola 

- ផ្តយរកាយការពិនិតយយដ្ឋយមនាីរពិយសា្ន៍  ឯក្សរាជយយលីនលិតនល Coca Cola រចួ្យេយី
បានបញ្ហា ក់្សថ្នោម នសារធាតុគីមី ផ្ដ្លបងកឱ្យមានយរាគស្ញ្ហញ ទាក់្សទងនឹងជាំងឺ MPI យនោះយទ   

 - អនក្សជាំនញផ្ននក្សសុ្ខ្ជភិបាលបានបញ្ច ប់យស្ច្ក្សដីស្ននិដ្ឋឋ នថ្ន វជការរកី្សរាលដ្ឋល ាងមក្ស 

ពីជាំងឺ MPI ។ 

ខ្. មនាីរពិយសា្ន៍ននរបយទស្សាាំងហាគ ពរួបានយ វ្ីការស្ិក្សាយលីការរកី្សរាលដ្ឋលននជាំងឺ MPI 

ក្សនុងយរាងច្រក្សជយរចី្នក្សនុងរបយទស្យៅច្យនា ោះឆ្ន ាំ១៩៧៣ រេូតដ្ល់ ១៩៧៨ ។ យរកាយការស្ិក្សាបាន 

បងាា ញលទធនលថ្ន ៖  
 - ក្សមមក្សរមានអាការៈភ័យខ្ជា ច្ និងយភាច្ភាា ាំងសាម រតី   
 - ក្សមមក្សរមានអារមមណ៍្ថ្នរតជក់្ស (ខ្ាួនរបាណ្) 

 - ក្សមមក្សរមានអារមមណ៍្ស្ពឹក្សរស្ពន់ 

 - ក្សមមក្សរចាប់យនដីមស្នាប់ 

 - ជាំងឺយនោះភាគយរចី្នយកី្សតយ ងីយលីស្រស្ដី  
គ. ក្សនុងឆ្ន ាំ១៩៧៩ យរាងច្រក្សផ្ស្ែក្សយជីងមយួននស្េរដ្ឋអាយមរកិ្សបាននាុោះយ ងីនូវជាំងឺ MPI 

នយក្សដ្ឋឋ នសុ្ខ្ភាពននរបយទស្ស្េរដ្ឋអាយមរកិ្ស បានយរៀបច្ាំគយរមាងយសុ្ីបអយងកតយលីឧស្ាេក្សមម ៖ 

 - យដ្ឋយការសាក្សស្ួរយលីក្សមមក្សរច្ាំននួ ៥០-៧៥ នក់្ស (ផ្ដ្លបាន ាងនូវជាំងឺយនោះ)    
 - លទធនលបានបងាា ញថ្នក្សមមក្សរមានយរាគស្ញ្ហញ ដូ្ច្ជ ៖ ឈកឺ្សាល វលិមុខ្ ក្សអួតច្យងាអ រ ថប់ 

ដ្យងាីម និងមានអារមមណ៍្ទន់នដ្ទន់យជីង យដ្ឋយមូលយេតុ ា្ំក្សាិនច្ផ្មាក្សនូវនឹងក្សផ្នាងយ វ្ីការ  
 - មូលយេតុបណាដ លឱ្យយកី្សតយ ងីនូវជាំងឺយនោះបណាដ លមក្សពី ៖ បរសិាថ នជាំវញិខ្ាួនមានភាព 

ស្មុគសាម ញក្សនុងការងារ (Job stress) និងភាពស្មុគសាម ញយៅក្សនុងជីវតិ (Life stress) ។ 
 

 

      ការរកី្សរាលដ្ឋល ាងយនោះនឹងមានការរសាក្សរសានដយៅវញិក្សនុងរយៈយពលរបផ្េល១ស្បាត េ៍ ។  
 

 មូលយេតុបងកឱ្យមានការនាុោះយ ងីនូវជាំងឺ MPI 

 យៅយពលផ្ដ្លមានបុគគលណាមយួមានអាការៈឈកឺ្សាល វលិមុខ្ ក្សអួតច្យងាអ រ ថប់ដ្យងាីម និង
មានអារមមណ៍្ទន់នដ្ទន់យជីង យេយីអនក្សរមួការងារផ្ដ្លយៅផ្ក្សែរជនរងយរោោះ គិតថ្នខ្ាួនបាន ាងនូវជាំងឺយនោះ ក៏្ស
មានអាការៈដូ្ច្ោន នឹងជនរងយរោោះផ្ដ្រ ជអាទិ៍ ៖  

 - ស្នាប់តោន   



      

        38       គណៈកម្មការសិកាស្រាវជ្រាវទប់ាា ត់ករណីសន្លប់ និ្ង បង្កា រគជ្ររោះថ្នា ក់ការង្ករ (ស.ទ.ប.ក) 
 

 - ភាពស្មុគសាម ញចិ្តដ (Job stress and Life stress) 

 - ការសាយភាយក្សាិនមិនលអ 
 - ការសាយភាយនូវជតិពុល  
 - បរសិាថ នមិនលអ 
 - អគគីភ័យ (ផ្នសង) 

 - ពុលសារជតិគីមី  
 - ខ្វោះអុក្សសុ្ីផ្ស្ន ។ល។ 

 យរាគស្ញ្ហញ   
 - ឈកឺ្សាល វលិមុខ្ ច្យងាអ រ(ការយភី) ចុ្ក្សយពាោះ ក្សអក្ស អស់្ក្សមាា ាំងយេវេត់ ងងុយយគង  
 - ឈ/ឺយតដ បាំពង់ក្ស ដ្ក្សដ្យងាីមដ្ងាក់្សៗ ឬពិបាក្សដ្ក្សដ្យងាីម យតដ ក្សនុងផ្ភនក្ស តឹងផ្ណ្នយដី្មរទូង  
 ដ្ាំយណាោះរសាយ  

 - ជយមាៀស្មនុស្សយច្ញពីទីក្សផ្នាងផ្ដ្លមានការនាុោះយ ងីនូវជាំងឺ  
 - ផ្ថទាាំអនក្សជាំងឺមាន ក់្សៗ យដ្ឋយមានការពិនិតយពិច្ច័យពីរគូយពទយ និងរបាប់យៅពកួ្សោត់ថ្ន 

(ពកួ្សោត់អត់មានជាំងឺអវី ង្ន់ ង្រយទ)  
 - ផ្ថរក្សា ឬជយមាៀស្មនុស្សផ្ដ្លមានអារមមណ៍្ថ្នឈ ឺ ឱ្យយៅឆ្ង យពីតាំបន់រជួលរច្បល់ និង 

មានស្ាំពា្  
 - បាំផ្បក្សរកុ្សមមនុស្សមានជាំងឺ និងោម នជាំងឺឱ្យយៅដ្ឋច់្យដ្ឋយផ្ ក្សពីោន  
 - បាំផ្បក្សរកុ្សមមនុស្សពីមានច្ាំននួយរចី្នឲ្យយៅច្ាំននួតិច្ (យជៀស្វងការរបមូលនដុ ាំោន )  
 - យ វ្ីការរតួតពិនិតយតាមលក្សខណ្ៈបយច្ចក្សយទស្ យៅទីក្សផ្នាងផ្ដ្លមាននាុោះយ ងីនូវជាំងឺ  
 - ពាោមយ វ្ីឱ្យរកុ្សមក្សមមក្សរយជឿថ្ន ទីក្សផ្នាងយនោះមានសុ្វតដិភាព និងរតលប់យៅយ វ្ីការជ្មមតា 

(យរកាយការរតួតពិនិតយច្ប់) 

 - យ វ្ីយរាគវនិិច្េ័យយលីរបយភទជាំងឺ និងយរាគស្ញ្ហញ យនសងៗ 

 - រតួតពិនិតយយមីលក្សាំរតិអុក្សសុ្ីផ្ស្ន  
 - រតួតពិនិតយយមីលបរសិាថ នជុាំវញិ  
 - រតួតពិនិតយរក្សសារធាតុគីមី ផ្ដ្លអាច្មាននលប៉ាោះពាល់ដ្ល់សុ្ខ្ភាព  
 - ពាោម រក្សមនុស្សផ្ដ្លយកី្សតជាំងឺយនោះមុនយគ យៅក្សផ្នាងផ្ដ្លមាននាុោះយ ងីនូវជាំងឺយនោះ  
 - យ វ្ីការកាត់បនថយយលីការពាបាលមយួច្ាំននួផ្ដ្លមិនមានសារៈស្ាំខ្ជន់  
 

យោងតាមយគេទាំព័រ ៖ 

 

 

 

 

http://en.m.wikipedia.org/wiki/mass_psychogenic_illness 
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៥. ការផសពវផាយអបរ់ ាំ 
 ការនសពវនាយអប់រ ាំយនោះ បាននិងក្សាំពុងយរៀបច្ាំយ ងីតាាំងពី មាស្ទី២ ឆ្ន ាំ២០១២ មក្ស ផ្ដ្លមាន
យបឡាជតិរបបស្នតិសុ្ខ្ស្ងគមននរក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ ជអនក្សរគប់រគងការច្ាំណាយ 
ក្សនុងទិស្យៅបងាក រយរោោះថ្នន ក់្សការងារ យដ្ឋយយលីក្សក្សមពស់្លក្សខខ្ណ្ឌ ការងារ លក្សខខ្ណ្ឌ អនម័យសុ្វតថិភាព
ការងារ ពិយស្ស្ក្សរណី្ក្សមមក្សរនិយោជិតដ្លួស្នាប់ ។ ក្សនុងកិ្សច្ចរបជុាំនសពវនាយអប់រ ាំយនោះ មានឯក្សសារពាក់្សព័នធ
មយួច្ាំនួន ដូ្ច្ជ៖ 

- បទបងាា ញស្តីពី1៖  
 លក្សខខ្ណ្ឌ អនម័យ-សុ្វតថិភាពការងារ 
 លក្សខខ្ណ្ឌ ការងារ 
 អតថរបយោជន៍របបស្នតិសុ្ខ្ស្ងគម 

 សុ្វតថិភាពច្រាច្រណ៍្យដ្ឋយមយ្ាបាយដឹ្ក្សជញ្ាូ ន 

 

- ផ្ទា ាំងរបបច្ាំណី្អាហារទាាំងបីរកុ្សម 

 រូបភាពផ្ទា ាំងរបបច្ាំណី្អាហារទាាំងបីរកុ្សម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1ខ្លឹម្ារគម្គរៀន្ល អិតសូម្អាន្ទ ព័រ    



      

        40       គណៈកម្មការសិកាស្រាវជ្រាវទប់ាា ត់ករណីសន្លប់ និ្ង បង្កា រគជ្ររោះថ្នា ក់ការង្ករ (ស.ទ.ប.ក) 
 

- ពាក្សយយសាា ក្សអប់រ ាំ 
 ផ្ទា ាំងពាក្សយយសាា ក្សអប់រ ាំ 
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- ខិ្តតប័ណ្ណ 
 របូភាពខិ្តតប័ណ្ណ      
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- ស្ពតអប់រ ាំស្តីពី៖ 

 ការដឹ្ក្សជញ្ាូ នក្សមមក្សរនិយោជិត  
 របបច្ាំណី្អាហារទាាំងបីរកុ្សម 

 

៥.១ អរំកី្ចិចព្រជុំ ផសរវផាយអបរ់ ំឆ្ន ២ំ០១២ 

ក្សនុងយោលយៅរក្សាស្ថិរភាពស្នតិសុ្ខ្ស្ងគម ការបងាក រយរោោះថ្នន ក់្សការងារ ពិយស្ស្ក្សរណី្ក្សមមក្សរ
ដ្លួស្នាប់ គឺមានយបឡាជតិរបបស្នតិសុ្ខ្ស្ងគម ននរក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ ផ្ដ្លជ
យស្ន្ិការផ្ទា ល់ក្សនុងការរគប់រគងកិ្សច្ចដ្ាំយណី្រការរបបស្នតិសុ្ខ្ស្ងគម តាមរយៈគណ្ៈក្សមមការ ស្.ទ.ប.ក្ស 
បានយរៀបច្ាំកិ្សច្ចរបជុាំនសពវនាយអាំពីលក្សខខ្ណ្ឌ ការងារ លក្សខខ្ណ្ឌ អនម័យ និងសុ្វតថិភាពការងារ អតថរប-

យោជន៍របបស្នតិសុ្ខ្ស្ងគម វធិានការទប់សាក ត់ក្សរណី្ស្នាប់ និងបងាក រយរោោះថ្នន ក់្សច្រាច្រណ៍្យដ្ឋយមយ្ា-

បាយដឹ្ក្សជញ្ាូ ន ផ្ដ្លបានយរៀបច្ាំចាប់ពីនថងទី៧ ផ្ខ្តុលា រេូតដ្ល់នថងទី៣០ ផ្ខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១២ បានច្ាំននួ 
១៥ យលកី្ស មានទីតាាំងស្ថិតយៅរាជធានីភនាំយពញ យខ្តតក្សណាត ល យខ្តតក្សាំពង់ស្ពឺ យខ្តតរពោះស្ីេនុ យខ្តតក្សាំពង់ឆ្ន ាំង 
យខ្តតសាវ យយរៀង និងយខ្តតក្សាំពង់ចាម ផ្ដ្លមានយរាងច្រក្សចូ្លរមួច្ាំនួន ១០៥ យរាងច្រក្ស និងមានក្សមមក្សរ
ចូ្លរមួរបមាណ្ ២៨,០០០ នក់្ស ដូ្ច្តាមកាលបរយិច្េទខ្ជងយរកាម ៖ 

 

 យៅនថងទី ០៧ ផ្ខ្តុលា ឆ្ន ាំ២០១២  
១. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស Sabrina Cambodia Garment Manufacturing យៅយខ្តត

ក្សាំពង់ស្ពឺ យរកាមអ្ិបតីភាព ឯក្សឧតតម អ ុ៊ុំ មាន រដ្ឋយលខ្ជ្ិការ តាំណាងដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់្ 
ឯក្សឧតតម វង សូ្ត រដ្ឋមស្រនតីរក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ ។ 

២. យពលរយស្ៀលយៅយរាងច្រក្ស Gladpeer Garment យៅខ្ណ្ឌ យពា ិ្៍ផ្ស្នជ័យ រាជធានីភនាំយពញ 
យរកាមអ្ិបតីភាព ឯក្សឧតតម សាត ស្មុរទ អនុរដ្ឋយលខ្ជ្ិការ តាំណាងដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់្ 
ឯក្សឧតតម វង សូ្ត រដ្ឋមស្រនតីរក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ ។ 

 

 យៅនថងទី ២១ ផ្ខ្តុលា ឆ្ន ាំ២០១២ 

៣. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស Ghimly (ក្សនុងយនោះមានក្សមមក្សរយរាងច្រក្ស Top Submit    និង
យរាងច្រក្ស United Apparel) យៅ ខ្ណ្ឌ យពា ិ្៍ផ្ស្នជ័យ រាជធានីភនាំយពញ យរកាមអ្ិបតី
ភាពដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់្ ឯក្សឧតតម វង សូ្ត រដ្ឋមស្រនតីរក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ។ 

៤. យពលរយស្ៀលយៅយរាងច្រក្ស Heart Enterprise (ក្សនុងយនោះមានយរាងច្រក្ស Global 

Apparel) យៅខ្ណ្ឌ យពា ិ្៍ផ្ស្នជ័យ រាជធានីភនាំយពញ យរកាមអ្ិបតីភាព ឯក្សឧតតម េ ុយ 
ហានសុ្ង រដ្ឋយលខ្ជ្ិការ តាំណាងដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់្ ឯក្សឧតតម វង សូ្ត រដ្ឋមស្រនតីរក្សស្ួងការងារ 
និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ  ។ 
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 យៅនថងទី ០១ ផ្ខ្វចិ្េកិា ឆ្ន ាំ២០១២ 

៥. យៅតាំបន់យស្ដ្ឋកិ្សច្ចពិយស្ស្ភនាំយពញ យៅខ្ណ្ឌ យពា ិ្៍ផ្ស្នជ័យ រាជធានីភនាំយពញ យរកាម
អ្ិបតីភាពដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់្ យលាក្សជាំទាវ ផ្ម៉ាន ស្ាំអន ឧបនយក្សរដ្ឋមស្រនតី មានយរាងច្រក្សចូ្ល
រមួរបមាណ្ជ ៣៨ យរាងច្រក្ស ។ 

 យៅនថងទី ០៤ ផ្ខ្វចិ្េកិា ឆ្ន ាំ២០១២ 

៦. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស Sang Woo (ក្សនុងយនោះមានយរាងច្រក្ស Generation 

International Cambodia Co., Ltd) យៅរស្ុក្សស្ាំយរាងទង យខ្តតក្សាំពង់ស្ពឺ យរកាម
អ្ិបតីភាព ឯក្សឧតតម េ ុយ ហានសុ្ង រដ្ឋយលខ្ជ្ិការ តាំណាងដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់្ ឯក្សឧតតម វង 
សូ្ត រដ្ឋមស្រនតីរក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ ។ 

៧. យពលរយស្ៀលយៅយរាងច្រក្ស Vanco Industrial Company Co., Ltd យៅរស្ុក្សអងគស្នួល 
យខ្តតក្សណាត ល យរកាមអ្ិបតីភាព ឯក្សឧតតម សាត ស្មុរទ អនុរដ្ឋយលខ្ជ្ិការ 
តាំណាងដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់្ ឯក្សឧតតម វង សូ្ត រដ្ឋមស្រនតីរក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ ។ 

 នថងទី ១៨ ផ្ខ្វចិ្េកិា ឆ្ន ាំ២០១២ 

៨. យៅយរាងច្រក្ស Yung Wah II (ក្សនុងយនោះមានយរាងច្រក្សKhim Seng) មានទីតាាំង
ស្ថិតយៅស្ងាក ត់តាយមម  រកុ្សងតាយមម  យខ្តតក្សណាត ល យរកាមអ្ិបតីភាព ឯក្សឧតតម កាន់ ម៉ាន 
រដ្ឋយលខ្ជ្ិការ តាំណាងដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់្ ឯក្សឧតតម វង សូ្ត រដ្ឋមស្រនតីរក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះ
បណាត លវជិា ជីវៈ ។ 

 នថងទី ២៥ ផ្ខ្វចិ្េកិា ឆ្ន ាំ២០១២ 

៩. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស Mirae Apparel (ក្សនុងយនោះមានយរាងច្រក្ស SL និងយរាងច្រក្ស
MIMAK) មានទីតាាំងស្ថិតភូមិឫស្ស ី ស្ងាក ត់ស្ាឹងមានជ័យ ខ្ណ្ឌ មានជ័យ រាជធានី
ភនាំយពញ យរកាមអ្ិបតីភាព ឯក្សឧតតម អ ុ៊ុំ មាន រដ្ឋយលខ្ជ្ិការ តាំណាងដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់្ 
ឯក្សឧតតម វង សូ្ត រដ្ឋមស្រនតីរក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ ។ 

១០. យពលរយស្ៀលយៅយរាងច្រក្ស Huey Chien (ក្សនុងយនោះមានយរាងច្រក្ស Southland) មាន
ទីតាាំងស្ថិតយៅតាមបយណាត យនាូវយវ ៉ាងយរស្ង ខ្ណ្ឌ ដ្យងាក  រាជធានីភនាំយពញ យរកាម
អ្ិបតីភាព ឯក្សឧតតម សាត ស្មុរទ អនុរដ្ឋយលខ្ជ្ិការ តាំណាងដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់្ ឯក្សឧតតម 
វង សូ្ត រដ្ឋមស្រនតីរក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ  ។ 

 នថងទី ០២ ផ្ខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១២ 

១១. យៅស្ួនឧស្ាេក្សមមវឌ្ឍនៈ២ (ក្សនុងយនោះមានយរាងច្រក្សច្ាំននួ ៥) មានទីតាាំងស្ថិត
យៅតាមបយណាត យនាូវជតិយលខ្៣ ស្ងាក ត់រកាាំងពរង ខ្ណ្ឌ ដ្យងាក  រាជធានីភនាំយពញ 
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យរកាមអ្ិបតីភាព ឯក្សឧតតម សាត ស្មុរទ អនុរដ្ឋយលខ្ជ្ិការ តាំណាងដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់្ 
ឯក្សឧតតម វង សូ្ត រដ្ឋមស្រនតីរក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ ។ 

 ០៩ ផ្ខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១២ 

១២. យៅយរាងច្រក្ស អឹុមយវ អិុនយ្ីណាស្ិនណាល យខ្តតក្សាំពង់ឆ្ន ាំង មានទីតាាំងស្ថិតយៅស្ងាក ត់
ក្សាំពង់ឆ្ន ាំង រកុ្សងក្សាំពង់ឆ្ន ាំ យខ្តតក្សាំពង់ឆ្ន ាំង យរកាមអ្ិបតីភាពដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់្ ឯក្សឧតតម វង សូ្ត 
រដ្ឋមស្រនតីរក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ ។ 

 ១៦ ផ្ខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១២ 

១៣. យៅតាំបន់យស្ដ្ឋកិ្សច្ចពិយស្ស្យខ្តតរពោះស្ីេនុ (ក្សនុងយនោះមានយរាងច្រក្ស២០) មានទីតាាំង
ស្ថិតយៅ ុាំបិតរតាាំង រស្ុក្សនរពនប់ យខ្តតរពោះស្ីេនុ យរកាមអ្ិបភាព ឯក្សឧតតម អ ុ៊ុំ មាន 
រដ្ឋយលខ្ជ្ិការ តាំណាងដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់្ ឯក្សឧតតម វង សូ្ត រដ្ឋមស្រនតីរក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះ
បណាត លវជិា ជីវៈ ។ 

 ២០ ផ្ខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១២ 

១៤.យៅតាំបន់យស្ដ្ឋកិ្សច្ចពិយស្ស្យមដ្ហាយ្ន យខ្តតសាវ យយរៀង (ក្សនុងយនោះមានយរាងច្រក្សមក្សពី
តាំបន់យស្ដ្ឋកិ្សច្ចពិយស្ស្តាយយស្ងចូ្លរមួនងផ្ដ្រ ស្រុបយរាងច្រក្សទាាំងពីរតាំបន់មានច្ាំននួ
២៣) មានទីតាាំងស្ថិតយៅ ុាំបាវតិ រស្ុក្សច្ស្រនា  យខ្តតសាវ យយរៀង យរកាមអ្ិបភាព 
ឯក្សឧតតម អ ុ៊ុំ មាន រដ្ឋយលខ្ជ្ិការ តាំណាងដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់្ ឯក្សឧតតម វង សូ្ត រដ្ឋមស្រនតី
រក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ  ។ 

 ៣០ ផ្ខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១២ 

១៥. យៅយរាងច្រក្ស Medtecs (Cambodia) Corp. Limited មានទីតាាំង ុាំអាំពិល រស្ុក្ស
ក្សាំពង់យស្ៀម យខ្តតក្សាំពង់ចាម យរកាមអ្ិបភាព ឯក្សឧតតម េ ុយ ហានសុ្ង រដ្ឋយលខ្ជ្ិការ 
តាំណាងដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់្ ឯក្សឧតតម វង សូ្ត រដ្ឋមស្រនតីរក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ។ 

 

៥.២ អរំកី្ចិចព្រជុំ ផសរវផាយអបរ់ ំក្នងុ ឆ្ន ២ំ០១៣ 

ថវីតែតិផ្តការបងាក រយរោោះថ្នន ក់្សការងារ ពិយស្ស្ក្សរណី្ក្សមមក្សរដ្លួស្នាប់ឆ្ន ាំ២០១២ យយងីទទលួ
បានលទធនលគរួឲ្យក្សត់ស្ាំោល់។ យោងតាមទិននន័យឆ្ន ាំ២០១៣ យរោោះថ្នន ក់្សការងារមានការថយចុ្ោះ 
ពិយស្ស្ក្សរណី្ក្សមមក្សរនិយោជិតដ្លួស្នាប់ យទាោះបីការបងាក រយរោោះថ្នន ក់្សការងារមានការថយចុ្ោះោ៉ា ងណាក្សតី 
ក៏្សយបឡាជតិរបបស្នតិសុ្ខ្ស្ងគម ផ្ដ្លមានគណ្ៈក្សមមការស្.ទ.ប.ក្ស ននរក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត ល
វជិា ជីវៈ បាននិងក្សាំពុងយរៀបច្ាំកិ្សច្ចរបជុាំនសពវនាយអប់រ ាំដូ្ច្យភាៀងរលឹម យដី្មែឲី្យនិយោជក្ស/តាំណាង ស្េរោស្
រគឹោះសាថ ន និង ក្សមមក្សរនិយោជិតទទលួបានការអប់រ ាំស្តីពីលក្សខខ្ណ្ឌ ការងារ លក្សខខ្ណ្ឌ អនម័យ សុ្វតថិភាព
ការងារ ការទប់សាក ត់ក្សរណី្ក្សមមក្សរនិយោជិតដ្លួស្នាប់ និង បងាក រយរោោះថ្នន ក់្សច្រាច្រណ៍្យដ្ឋយមយ្ាបាយ
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ដឹ្ក្សជញ្ាូ នក្សមមក្សរនិយោជិត ក្សនុងន័យទប់សាក ត់ និងបងាក រយរោោះថ្នន ក់្សការងារ ពិយស្ស្ក្សរណី្ក្សមមក្សរនិយោជិត
ដ្លួស្នាប់ឲ្យស្ថតិយៅក្សាំរតិសូ្នយ ។ 

យៅ មាស្ទី១ឆ្ន ាំ២០១៣ យបឡាជតិរបបស្នតិសុ្ខ្ស្ងគម ផ្ដ្លមានគណ្ៈក្សមមការស្.ទ.ប.ក្ស 
ននរក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ បានយរៀបច្ាំកិ្សច្ចរបជុាំនសពវនាយអប់រ ាំបានច្ាំនួន ៣យលកី្ស មាន 

យរាងច្រក្ស ច្ាំននួរបមាណ្ជ ៤០យរាងច្រក្ស  និងក្សមមក្សរនិយោជិតរបមាណ្ជ ៥,៣៣៨ នក់្ស ។ ក្សនុងយនោះ 

មានដូ្ច្ជ៖ 

 នថងទី ២៤ ផ្ខ្យមសា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

១. យពលរពឹក្សយៅតាំបន់យស្ដ្ឋកិ្សច្ចពិយស្ស្ភនាំយពញ មានទីតាាំងស្ថិតយៅតាមបយណាត យនាូវជតិ  
     យលខ្៤  ខ្ណ្ឌ យពា ិ្៍ផ្ស្នជ័យ រាជធានីភនាំយពញ  យរកាមអ្ិបតីភាព ឯក្សឧតតម វង សូ្ត 

    រដ្ឋមស្រនតីរក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ។ 

 នថងទី ០៥ ផ្ខ្ឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

២. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស SL Garment Processing (Cambodia) Co.,Ltd មាន  

     ទីតាាំងស្ថិតយៅតាមបយណាត យនាូវយលខ្៣៧១(ទាំនប់ថមី) ភូមិឬស្ស ីស្ងាក ត់ស្ាឹងមានជ័យ  
     ខ្ណ្ឌ មានជ័យ រាជធានីភនាំយពញ យរកាមអ្ិបតីភាព ឯក្សឧតតម ឧតតមយស្នីយយ៍ទា េ ុន  
     មា៉ា ផ្ណ្ត  នយរងយស្ន្ិការច្ាំរុោះ  ននក្សងយុទធពលយខ្មរភូមិនាយមបញ្ហា ការរងក្សងទ័ព  
     យជីងយោក្ស និងជយមបញ្ហា ការបញ្ហា ការ ដ្ឋឋ នជតិក្សាំលាាំងពិយស្ស្របឆ្ាំងយភរវក្សមម។ 

 នថងទី ១១ ផ្ខ្ឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

៣. យពលរយស្ៀលយៅរកុ្សមេ ុនផ្រក្សក្ស យខ្មបូឌា ខូ្អិល្ីឌី្ មានទីតាាំងស្ថិតយៅតាមបយណាត យ  
     នាូវជតិយលខ្៧   ភូមិយរាងច្រក្ស    ុាំផ្រក្សក្ស    រស្ុក្សពញាផ្រក្សក្ស   យខ្តតក្សាំពង់ចាម   យរកាម  
     អ្ិបតីភាព   ឯក្សឧតតម វង សូ្ត រដ្ឋមស្រនតីរក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ។ 

 

                           យដ្ឋយផ្ ក្សស្ាំរាប់ មាស្ទី២    ឆ្ន ាំ២០១៣     កិ្សច្ចរបជុាំនសពវនាយអប់រ ាំរតូវបានយ វ្ីយ ងីច្ាំនួន  
២៩យលកី្ស  មានយរាងច្រក្សច្ាំននួរបមាណ្ ៣១ និង មានក្សមមក្សរនិយោជិតរបមាណ្ ៥,៥៧៩នក់្ស  បានចូ្ល 

រមួ ក្សនុងយនោះរូមមាន៖ 

 នថងទី ១៦ ផ្ខ្ក្សញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ៤. យពលរយស្ៀលយៅយរាងច្រក្ស Suntex Pte, Ltd (ក្សនុងយនោះមានយរាងច្រក្ស Suntex Pte, 

Ltd និងយរាងច្រក្ស Bright Sky Pte, Ltd)មានទីតាាំងស្ថិតយៅនាោះយលខ្០៨ នាូវយវងយរស្ង 
ស្ងាក ត់យចាមយៅ ខ្ណ្ឌ ដ្យងាក  រាជធានីភនាំយពញ ។  

 នថងទី ១៨ ផ្ខ្ក្សញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ៥. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស Roo Hsing Garment Co.,Ltd   មានទីតាាំងស្ថិតយៅ  ស្ងាក ត់    
     ទលួស្ផ្ងក ខ្ណ្ឌ ឬស្សផី្ក្សវ រាជធានីភនាំយពញ ។ 
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 នថងទី ២៣ ផ្ខ្ក្សញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ៦. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស Grand Textiles (Cambodia) Co.,Ltd មានទីតាាំងស្ថិតយៅ  
ក្សនុងតាំបន់ស្ួនវឌ្ឍនៈ នាូវយវងយរស្ង ស្ងាក ត់យចាមយៅ ខ្ណ្ឌ ដ្យងាក  រាជធានីភនាំយពញ ។ 

 នថងទី ២៥ ផ្ខ្ក្សញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ៧. យពលរយស្ៀលយៅយរាងច្រក្ស   Top Summit Garment INC   មានទីតាាំងស្ថិតយៅ   នាូវ   
     រតពាាំងទលួ ស្ងាក ត់ដ្យងាក  ខ្ណ្ឌ ដ្យងាក  រាជធានីភនាំយពញ ។ 

 នថងទី ២៦ ផ្ខ្ក្សញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ៨. យពលរយស្ៀលយៅយរាងច្រក្ស   Thai-Pore Garment Manufacturing Co.,Ltd     មាន   
    ទីតាាំងស្ថិតយៅនាោះយលខ្១៨ នាូវយបតុងថមី  ុាំវហិារស្ួគ៌ រស្ុក្សខ្ាច់្ក្សណាត ល យខ្តតក្សណាត ល  

 នថងទី ៣០ ផ្ខ្ក្សញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ៩. យពលរយស្ៀលយៅយរាងច្រក្ស CHU HSING GARMENT (CAMBODIA) CO.,LTD មាន 

ទីតាាំងស្ថិតយៅ នាូវ៦A ស្ងាក ត់ផ្រពក្សលាប ខ្ណ្ឌ ឬស្សផី្ក្សវ រាជធានីភនាំយពញ ។ 

 នថងទី ១០ ផ្ខ្តុលា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ១០. យពលរយស្ៀលយៅយរាងច្រក្ស SIXPLUS INDUSTRY CO.,LTD មានទីតាាំងស្ថិតយៅ  
       នាូវ៦A  ុាំផ្រពក្សអញ្ហច ញ រស្ុក្សមុខ្ក្សាំពូល យខ្តតក្សណាត ល ។ 

 នថងទី ១១ ផ្ខ្តុលា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ១១. យពលរយស្ៀលយៅយរាងច្រក្ស  MAUREA GARMENT CORP   មានទីតាាំងស្ថិតយៅ នាោះ 

       យលខ្ ៨១៥ យស្ នាូវជតិយលខ្៥ ស្ងាក ត់សាវ យបា៉ា ក្ស ខ្ណ្ឌ ឬស្សផី្ក្សវ រាជធានីភនាំយពញ  
 នថងទី ១៤ ផ្ខ្តុលា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ១២. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស CRYSTAL MARTIN (CAMBODIA) LIMITED មានទីតាាំង  
        ស្ថិតយៅភូមិវហិារស្ួគ៌ នាូវស្ួគ៌យជីង  ុាំវហិារស្ួគ៌ រស្ុក្សខ្ាច់្ក្សណាត ល យខ្តតក្សណាត ល ។ 

 នថងទី ១៨ ផ្ខ្តុលា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ១៣. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស WING STAR SHOES CO.,LTD មានទីតាាំងស្ថិតយៅ  
        នាូវយលខ្៣  ុាំមហាឬស្ស ីរស្ុក្សគងពិស្ី យខ្តតក្សាំពង់ស្ពឺ ។ 

 នថងទី ២៤ ផ្ខ្តុលា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ១៤. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស CAMBO HONG XING INTERNATIONAL KNITTING  

        CO.,LTD មានទីតាាំងស្ថិតយៅ  ុាំសាវ យរលាំ រស្ុក្សសាអ ង យខ្តតក្សណាត ល ។ 

 នថងទី ២៥ ផ្ខ្តុលា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ១៥. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស W & D (CAMBODIA) CO.,LTD មានទីតាាំងស្ថិតយៅ  
        នាូវច្ាំការដូ្ង ស្ងាក ត់ស្ាឹងមានជ័យ ខ្ណ្ឌ មានជ័យ រាជធានីភនាំយពញ ។ 
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 នថងទី ២៨ ផ្ខ្តុលា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ១៦. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស F.Y Cambodia Fashion Co.,Ltd មានទីតាាំងស្ថិតយៅ  
        នាូវ១អា   ស្ងាក ត់ទយនាបាសាក់្ស   ខ្ណ្ឌ ច្ាំការមន (សាព នអាកាស្ក្សាលថនល់)   
        រាជធានីភនាំយពញ ។ 

 នថងទី ៣១ ផ្ខ្តុលា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ១៧. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស U-KNITS (Cambodia) Co.,Ltd មានទីតាាំងស្ថិតយៅ  
        នាូវជតិយលខ្២  ុាំផ្រពក្សេូរ រស្ុក្សតាយមម  យខ្តតក្សណាត ល ។  

 នថងទី ០៤ ផ្ខ្វចិ្េកិា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ១៨. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស INDOCHINE APPAREL (CAMBODIA) LTD មានទីតាាំង  

       ស្ថិតយៅ នាោះ ៧អិនជី នាូវ ៧អិនជី  ុាំវហិារស្ួគ៌ រស្ុក្សខ្ាច់្ក្សណាត ល យខ្តតក្សណាត ល ។  
 នថងទី ០៧ ផ្ខ្វចិ្េិកា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ១៩. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស TOP WORLD GARMENT (CAMBODIA) LTD មានទីតាាំង  

       ស្ថិតយៅ នាូវលាំ   ុាំក្សាលយកាោះ  រស្ុក្សយក្សៀនសាវ យ យខ្តតក្សណាត ល ។  
 នថងទី ២១ ផ្ខ្វចិ្េកិា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ២០. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស GOLDFAME MANUFACTURING KNITTERS LTD មាន  

       ទីតាាំងស្ថិតយៅ នាូវ២១  ុាំស្ិតែូ  រស្ុក្សសាអ ង យខ្តតក្សណាត ល ។  
 នថងទី ២២ ផ្ខ្វចិ្េកិា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ២១. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស T.Y Fashion (Cambodia) Co.,Ltd មានទីតាាំងស្ថិតយៅ   
         ុាំនារផ្ដ្ក្ស  រស្ុក្សពញា យខ្តតក្សណាត ល ។  

 នថងទី ២៥ ផ្ខ្វចិ្េកិា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ២២. យពលរយស្ៀលយៅយរាងច្រក្ស Grand Twins International (Cambodia) Ltd មាន  

        ទីតាាំងស្ថិតយៅ ភូមិរតពាាំង ស្ងាក ត់យចាមយៅ ខ្ណ្ឌ យពា ិ្៍ផ្ស្នជ័យ រាជធានីភនាំយពញ ។  
 នថងទី ២៨ ផ្ខ្វចិ្េកិា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ២៣. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្សTEERATEX KNITTING & GARMENT INTERNATIONAL 

         មានទីតាាំងស្ថិតយៅ នាោះយលខ្ ១៥២៩   នាូវយលខ្២   ស្ងាក ត់ចាក់្សអផ្រងក្សយរកាម    
         ខ្ណ្ឌ មានជ័យ  រាជធានីភនាំយពញ។  

 នថងទី ២៩ ផ្ខ្វចិ្េកិា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ២៤. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស Wanshen Clothing (Cambodia) Co.,Ltd  

       (ក្សនុងយនោះមានយរាងច្រក្ស Wanshen Clothing និងយរាងច្រក្ស AMM Garment)  

        មានទីតាាំងស្ថិតយៅ ស្ងាក ត់ក្សយនា ក្ស ខ្ណ្ឌ យពា ិ្៍ផ្ស្នជ័យ រាជធានីភនាំយពញ។  
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 នថងទី០៥ ផ្ខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

២៥. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស GHI Garment Co.,Ltd មានទីតាាំងស្ថិតយៅតាមបយណាត យ  
        នាូវជតិយលខ្២    ុាំផ្រពក្សេូរ  យខ្តតក្សណាត ល។  

 នថងទី០៦ ផ្ខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

២៦. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស Y & W Garment Co.,Ltd មានទីតាាំងស្ថិតយៅភូមិផ្រពក្សនរជ 

        ស្ងាក ត់សាព នថម ខ្ណ្ឌ ដ្យងាក  រាជធានីភនាំយពញ 

 នថងទី១២ ផ្ខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

២៧. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស CONPRESS HOLDINGS (CAMBODIA) GARMENT   
      FACTORY LTD   មានទីតាាំងស្ថិតយៅឃុំព្ក្រេកតាគង ់ ស្ង្កា តច់ាកអ់ព្ក្រងពក្រ ម   
      ខណ្ឌ មានជយ័ រាជធានីភ្នពំេញ 

 នថងទី១៣ ផ្ខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

                  ២៨. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស ចក្រក ចក្រក I-CHENG (CAMBODIA) CORPORATION  

                         មានទីតាាំងស្ថិតយៅផ្លូវជាតិពលខ៣ ឃុំដូង ក្រស្ុកបាទី ពខតាតាព្កវ 
 នថងទី១៦ ផ្ខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

                  ២៩. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស  VIOLET APPAREL (CAMBODIA) CO.,LTD 

                         មានទីតាាំងស្ថិតយៅស្ង្កា តទឹ់កថ្លល  ខណ្ឌ ព្ស្នសុ្ខ រាជធានីភ្នពំេញ  
                         (ពក្រ យស្កលវទិាល័យពមគងគ) 

 នថងទី២០ ផ្ខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

                 ៣០. យពលរយស្ៀលយៅយរាងច្រក្ស   SHIMANO (CAMBODIA) CO.,LTD   មានទីតាងំ 

      ស្ថិតយៅ  ឃុំក្រតពងំគង  ក្រស្ុកសំ្ពរាងទង  ពខតាកំេងស់្ពឺ 
 នថងទី២៣ ផ្ខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

                 ៣១. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស   MAGNATE FOOTWEAR CO.,LTD   មានទីតាងំ 

      ស្ថិតយៅ  ស្ង្កា តក់្រតពងំក្រកសំ្វង ខណ្ឌ ពពធិ៍ព្ស្នជយ័ រាជធានីភ្នពំេញ 

      (ផ្លូវពៅ NPIC)   

 នថងទី២៦ ផ្ខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

                 ៣២. យពលរពឹក្សយៅយរាងច្រក្ស   LEADER’S INDUSTRIAL CO.,LTD  មានទីតាងំ 

      ស្ថិតយៅ  ស្ង្កា តព់លខ១  ខណ្ឌ មតិាភាេ  ក្រកុងក្រេោះសី្ហ្នុ  ពខតាក្រេោះសី្ហ្នុ 
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ខ. បញ្ហា របឈេ 

 ក្ត្តា ក្មមក្រនហិោជិត 
- សុ្ាំយ វ្ីការផ្ថមយមា៉ា ងយរចី្នយលីស្ពីការអនុញ្ហញ តរបស់្រក្សស្ួង 

- បរយិភាគអាហារមិនមានជីវជតិ ក្សងវោះអនម័យ យេយីជនួកាលខ្ក្សខ្ជនបរយិភាគអាហារយទៀត 

- ស្រមាក្សមិនបានរគប់រោន់ 

- មានសាថ នភាពតានតឹងក្សនុងអារមមណ៍្ 

 ក្ត្តា នហិោជក្ 
- យរាងច្រក្សមួយច្ាំនួន មិនរពមចូ្លរមួស្េការណ៍្រាយការណ៍្ច្ាំននួក្សមមក្សរនិយោជិតពិតរបាក្សដ្

មក្សយបឡាជតិរបបស្នតិសុ្ខ្ស្ងគម 

- យរាងច្រក្សមួយច្ាំនួនឲ្យក្សមមក្សរផ្ថមយមា៉ា ងយលីស្ពីការអនុញ្ហញ តរបស់្រក្សស្ួង 

- យរាងច្រក្សមួយច្ាំនួនមានបរោិការណ៍្ក្សាំយៅ យតត  និង េប់ 

- ការយ វ្ស្របផ្េស្រតួតពិនិតយផ្ននក្សសុ្ខ្ភាព និង សុ្វតថិភាពការងារជរបចាាំក្សនុងយរាងច្រក្ស 

- ផ្ក្សលាំអវធិានការរបស់្គណ្ៈក្សមមការស្.ទ.ប.ក្ស មានស្ភាពយតឺោ៉ា វ 
 

 ក្ត្តា ព្ក្សងួ 
- យរៀបច្ាំនសពវនាយអប់រ ាំ និង រតួតពិនិតយលក្សខខ្ណ្ឌ ការងារ លក្សខខ្ណ្ឌ អនម័យ-សុ្វតថិភាពតាម

បណាត យរាងច្រក្សកាត់យដ្រស្ាំយលៀក្សបាំពាក់្ស និងនលិតផ្ស្ែក្សយជីង យៅពុាំទាន់បានយ ាីយតបយៅនឹង
បរមិាណ្ននច្ាំននួយរាងច្រក្សផ្ដ្លដ្ាំយណី្រការបច្ចុបែនន  

- នសពវនាយការអនុវតតច្ាប់ស្តីពីការងារ និង ច្ាប់ស្តីពីរបបស្នតិសុ្ខ្ស្ងគមស្រមាប់ជនទាាំង
ឡាយណាផ្ដ្លស្ថិតយៅយរកាមបទបែញ្ហញ តតិននច្ាប់ស្តីពីការងារ យៅតាមបណាត ស្េរោស្ 
រគឹោះសាថ ន មិនទាន់បានទូលាំទូលាយយៅយ យី ។ 

 

គ. ដ្ាំម្ណាោះរាយ 

 ចហំ ះមខុ 
- បញ្ហា ឲ្យយរាងច្រក្សផ្ដ្លមានយរោោះថ្នន ក់្សផ្ទអ ក្សការងារជបយណាត ោះអាស្នន 
- ចាត់មស្រនតីជាំនញជយួស្យស្រងាគ ោះ និង តាមដ្ឋនឃ្ា ាំយមីលស្ភាពក្សមមក្សរនិយោជិតយៅនឹងក្សផ្នាង

យរោោះថ្នន ក់្សទាន់យពលយវលា និង ជប់ជរបចាាំរេូតដ្ល់ក្សផ្នាងយ វ្ីការវលិមក្សសាថ នភាពរបរក្សតីវញិ 

- ទទលួរា៉ា ប់រងពាបាលយដ្ឋយឥតគិតនថាដ្ល់ជនរងយរោោះទាាំងអស់្ តាមរយៈ ប.ស្.ស្ 

- ចាត់វធិានការផ្ក្សតរមូវលក្សខខ្ណ្ឌ បយច្ចក្សយទស្ននផ្ដ្លបានពិនិតយយ ញីថ្នមិនរតឹមរតូវតាម
លក្សខណ្ៈបយច្ចក្សយទស្ 

- ចាត់មស្រនតីតាមដ្ឋនពិនិតយអាំពីសាថ នភាពយរាងច្រក្សមុននឹងអនុញ្ហញ តឲ្យដ្ាំយណី្រការយ ងីវញិ 
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 ជាយុទធសាស្រសា 
- រក្សស្ួងបានបយងកីតគណ្ៈក្សមមការស្ិក្សារសាវរជវទប់សាក ត់ក្សរណី្ស្នាប់   និង   បងាក រយរោោះថ្នន ក់្ស 

ការងារ ផ្ដ្លគណ្ៈក្សមមការយនោះមានភារកិ្សច្ចច្ាំបងក្សនុងការស្ិក្សារសាវរជវក្សាំណ្ត់ឲ្យបានច្ាស់្
លាស់្នូវមូលយេតុផ្ដ្លនាំឲ្យមានបាតុភាពស្នាប់ជរមួយៅទីក្សផ្នាងយ វ្ីការ និង ក្សាំណ្ត់វធិាន
ការបងាក រឲ្យបានរតឹមរតូវ ស្ាំយៅធានការពារសុ្ខ្មាលភាពក្សមមក្សរនិយោជិត 

- រក្សស្ួងបានពរងឹងបផ្នថមការអនុវតតច្ាប់ និង បទបែញ្ហញ តតិជ្រមាន ជពិយស្ស្ច្ាំយពាោះបណាត យរាង
ច្រក្សស្េរោស្កាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស និងនលិតផ្ស្ែក្សយជីង ផ្ដ្លមានក្សមមក្សរនិយោជិតយរចី្ន
ជងវស័ិ្យដ្នទយទៀត 

- យរៀបច្ាំយុទធនការនសពវនាយអប់រ ាំដ្ល់និយោជក្ស និងក្សមមក្សរនិយោជិតឲ្យយល់ដឹ្ងពីលក្សខខ្ណ្ឌ
ការងារ អនម័យ និង សុ្វតថិភាពការងារ ការផ្ថទាាំសុ្ខ្ភាព ការការពារបរសិាថ នយៅក្សផ្នាងយ វ្ី
ការជយដី្ម  

- រក្សស្ួងយស្នីឲ្យយរាងច្រក្សបយងកីតឲ្យមានគណ្ៈក្សមមការសុ្ខ្ភាពសុ្វតថិភាពការងារយៅនឹងក្សផ្នាង
ការងារ 
 

ឃ. ការងារអនុវត្តបនត 
- យរៀបច្ាំរបជុាំននាក្សនុងគណ្ៈក្សមមការស្.ទ.ប.ក្ស 

- យរៀបច្ាំចុ្ោះតាមយរាងច្រក្ស ស្េរោស្រគឹោះសាថ ន ផ្ដ្លមានក្សរណី្ក្សមមក្សរនិយោជិតដ្ួលស្នាប់ 

- ស្ិក្សារសាវរជវមូលយេតុផ្ដ្លបណាត លឲ្យក្សមមក្សរនិយោជិតដ្លួស្នាប់ជរមួ 

- យរៀបច្ាំនសពវនាយអប់រ ាំតាមយរាងច្រក្ស ស្េរោស្រគឹោះសាថ ន ជយោលយៅ  
- យរៀបច្ាំឯក្សសារពាក់្សព័នធស្រមាប់នសពវនាយ  
- អនុវតតភារកិ្សច្ចយនសងៗតាមការរបគល់ជូនរបស់្ថ្នន ក់្សដឹ្ក្សនាំ ។ 

 

ង. ម្ស្ចកតីស្ននិដ្ឋឋ ន 

 ក្សនុងរយៈយពលជងពីរឆ្ន ាំយនោះ គណ្ៈក្សមមការស្.ទ.ប.ក្ស រតូវបានបយងកីតយ ងីយដ្ឋយបានអនុវតតតនួទី
ភារកិ្សច្ចរបស់្ខ្ាួន ក្សនុងទិស្យៅបយរមីក្សមមក្សរនិយោជិតយដ្ឋយ នាៈទទលួខុ្ស្រតូវខ្ពស់្ តាមរយៈការចុ្ោះយៅ
ស្រមបស្រមួល ពិនិតយអយងកតផ្ស្វងរក្សមូលយេតុដ៏្ជក់្សលាក់្ស យដី្មែចីាត់វធិានការទប់សាក ត់ និងយ វ្ីការបងាក រ 
ឲ្យច្ាំយោលយៅ។ ទនាឹមនឹងយនោះ យបឡាជតិរបបស្នតិសុ្ខ្ស្ងគម ផ្ដ្លមានគណ្ៈក្សមមការ ស្.ទ.ប.ក្ស នន 
រក្សស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ បាននិងក្សាំពុងយរៀបច្ាំយុទធនការនសពវនាយអប់រ ាំផ្ទា ល់តាមបណាត  
យរាងច្រក្សកាត់យដ្រស្យមាៀក្សបាំពាក់្ស និងនលិតផ្ស្ែក្សយជីង រាជធានី/យខ្តត ស្តីពីលក្សខខ្ណ្ឌ ការងារ លក្សខខ្ណ្ឌ   
អនម័យ-សុ្វតថិភាពការងារ អតថរបយោជន៍របបស្នតិសុ្ខ្ស្ងគម និងសុ្វតថិភាពច្រាច្រណ៍្យលី មយ្ាបាយដឹ្ក្ស
ជញ្ាូ នក្សមមក្សរនិយោជិត ក្សនុងន័យការពារ និងយលីក្សក្សមពស់្សុ្ខ្ភាពសុ្វតថិភាពការងារ ពិយស្ស្គឺក្សរណី្ក្សមមក្សរ 
និយោជិតដ្លួស្នាប់ យដ្ឋយយរៀបច្ាំបទបងាា ញ និងច្ងរក្សងឯក្សសារអប់រ ាំ ដូ្ច្ជយស្ៀវយៅនសពវនាយ បដ្ឋពាក្ស ្

ពាក្សយ យសាា ក្ស ខិ្តតបណ្ណ ផ្ទា ាំងរូបភាពរបបច្ាំណី្អាហារ ។ យទាោះបីការនសពវនាយអប់រ ាំនុលនុស្ គរគឹក្សគយរគង 



      

        51       គណៈកម្មការសិកាស្រាវជ្រាវទប់ាា ត់ករណីសន្លប់ និ្ង បង្កា រគជ្ររោះថ្នា ក់ការង្ករ (ស.ទ.ប.ក) 
 

ោ៉ា ងណាក្សតី យបីស្ិនោម នការចូ្លរមួអនុវតតឲ្យបានខ្ជា ប់ខ្ាួនពីនិយោជក្ស និងក្សមមក្សរ និយោជិតយនោះយទ 
ក៏្សយយងីមិនអាច្នឹងទទលួបាននូវអវីផ្ដ្លយៅថ្ន “សុ្ខ្ដុ្មរមនយៅក្សផ្នាងការងារ យនោះផ្ដ្រ” ។  
 

 ឯការម្ោង 

- ច្ាប់ស្តីពីការងារ 
- ច្ាប់ស្តីពីរបបស្នតិសុ្ខ្ស្ងគមស្រមាប់ជនទាាំងឡាយផ្ដ្លស្ថិតយៅយរកាមបទបែញ្ហញ តតិននច្ាប់ស្តីពីការងារ 
- យស្ច្ក្សតីស្យរមច្ ស្តីពីការផ្តងតាាំងស្មាស្ភាពគណ្ៈក្សមមការស្ិក្សារសាវរជវទប់សាក ត់ក្សរណី្ស្នាប់ 

និងបងាក រយរោោះថ្នន ក់្សការងាររបស់្ក្សមមក្សរនិយោជិត 

- ផ្ននការស្ក្សមមភាពរបស់្គណ្ៈក្សមមការស្.ទ.ប.ក្ស ឆ្ន ាំ២០១២ និងឆ្ន ាំ២០១៣ 

- របាយការណ៍្បូក្សស្រុបរបស់្គណ្ៈក្សមមការស្.ទ.ប.ក្ស ឆ្ន ាំ២០១២ 

- ក្សាំណ្ត់យេតុចុ្ោះយរាងច្រក្សរបស់្គណ្ៈក្សមមការស្.ទ.ប.ក្ស ឆ្ន ាំ២០១១, ២០១២ និងឆ្ន ាំ២០១៣ 

 

 ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងផ្ទា ល ់

 ១. ប.ស្.ស្  
- យលខ្ទូរស័្ពា៖   ០២៣ ៨៨២ ៤៣៤ / ០២៣ ៩៩៨ ៤១៨ 

              ០២៣ ៩៩៨ ៤១៧ / ០២៣ ៩៩៨ ៤១៩ 

- យលខ្ទូរសារ៖    ០២៣ ៨៨២ ៦២៣ 

- សារយអ ចិ្រតូនិច្ (Website): www.nssf.gov.kh 

- យលខ្ទូរស័្ពាទាំនក់្សទាំនងបនា ន់ (Hotline) ១២៨៦ 

 

២. ស្មាស្ភាពគណ្ៈក្សមមការស្.ទ.ប.ក្ស 

  - យលាក្សយវជា. ប៉ាុក្ស វណ្ណថ្នត របធាន  យលខ្ទូរស័្ពា៖  ០១២ ៨៩៨ ៧៨៥ 

  - យលាក្សយវជា. ហាន់ នពវគុណ្ ស្មាជិក្ស  យលខ្ទូរស័្ពា៖  ០១២ ៩៨៣ ៧១០ 

  - យលាក្ស យម៉ាង េុង  ស្មាជិក្ស យលខ្ទូរស័្ពា៖  ០១២ ២២៤ ២២២ 

  - យលាក្ស ជវ ប ុនរទិធ  ស្មាជិក្ស យលខ្ទូរស័្ពា៖  ០១២ ៥៧៩ ៤១១ 

  - យលាក្ស ផ្ប៉ាន ពិស្ិដ្ឋ  ស្មាជិក្ស យលខ្ទូរស័្ពា៖  ០១២ ៧២៣ ៧៣០ 

  - យលាក្សយវជា. ទត ប៉ាូឡារ ី ស្មាជិក្ស យលខ្ទូរស័្ពា៖  ០១២ ៥០២ ១៤៩ 

  យលខ្ជ្ិការដ្ឋឋ ន គណ្ៈក្សមមការ ស្.ទ.ប.ក្ស យលខ្ទូរស័្ពា៖  ០១២ ៧៩០ ៧១២ 

          ០១២ ៧៩៣ ៥៩៧ 

http://www.nssf.gov.kh/


ទំព័រទី៥២ 
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