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កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីន្តកម្ុជា កបរោមអធិ្រតរីសកម្ចកតកជា ហ៊ុ្ត សស្ត 
បា្តអ្តុម័ត ្តិងឯកភាពទាងំបសរុងក�ើរក្រៀ្រវារៈចំ្តួ្ត៣ន្តអង្គប្រជុំ

			រោ�ពតីបពរឹកនែងៃទតី៤	សខសតីហា	ឆ្នែ ំ២០១៧បនុះថ្	កិច្ចបេជំុគណៈរដ្ឋមនន្តីននកម្ពុជា	
បបរោមអធិេតតីភាព	សកម្ចកតកជា  ហ៊ុ្ត  សស្ត  នាយករដ្ឋមន្ត្រី  បាន	
អនុមព័តទំាងបសពុងបោយោ្ម នរោរសកសបេ		និងឯកភាពទំាងបសពុងចំបរាុះរបេៀេវារៈ
ចំនួន៣	ននកិច្ចបេជុំរួមរានដូចខាងបបរោម៖

								១៖	បានអនុមព័តទំាងបសពុង	បោយោ្ម នរោរ	សកសបេ	ប�ើ		“បសចក្តីបរាងចបាេ់ស្តី	
ពតីវិបសធនកម្មរាបតា៣៧	រាបតា៣៨	រាបតា	១០៩	និងរាបតា១៣៦	ននចបាេ់
ស្តីពតីបេរោសនតីយេបតតក្ម្ម		វិញ្ញា េនេបតម៉ាូសដ�រានអតប្េបោជន៍		និងគំនូរ	
ឧសសាហកម្ម		សដ�បតជូវបេរោសបអាយបបេើបោយបពុះរាជបកមប�ខ		នស.រកម	
០១០៣០០៥	ចុុះនែងៃទតី២២	សខមករា	ឆ្នែ ំ២០០៣”។	 			 	 	
			២៖	“បសចក្តីបរាងអនុបករឹត្យ	ស្តីពតី	�ក្ខខណ្	សេេេទ	និងនតីតិវិធតី	ននរោរផ�្់
តាវរោ�ិកសផនែកហានិភព័យរោរងារសបរាេ់មនន្តីសធារណៈ		និងសផនែកសែទំាសុខ
ភាពសបរាេ់មនន្តីសធារណៈអតតីតមនន្តីរាជរោរ	និងអតតីតយុទ្ធជន”។

			៣៖	កិច្ចបេជុំបពញអង្គគណៈរដ្ឋមនន្តី	បានឯកភាពនូវ	
សំបណើរសំុរោរយ�់បពមពតីគណៈរដ្ឋមនន្តី	 	 បដើម ត្ីសំុ
សចា្ច េព័នពតីស្េព័ននតីតិេ្្ញាត្ិ	 ប�ើ	“ពិធតីសរបធ្វើ វិបស
ធនកម្មកិច្ចបពមបបពៀងបកេខណ្ស្តីពតី	 កិច្ចសហបេតិេត្ិ
រោរបសដ្ឋកិច្ចទូ�ំទូោយ	និងកិច្ចបពមបបពៀងមួយចំនួន	
បទៀត	បបរោមកិច្ចបពមបបពៀងបកេខណ្បនុះ	រវាងសរាគមន៍
បេជាជាតិអាសុតីអាបគនែយ៍អាស៊ន	និងសធារណរដ្ឋបេជា	
រានិតចិន”។

		េសនម្ពតីបនុះ	សកមដេចកតកជា ហ៊ុ្ត សស្ត នាយក	
រដ្ឋមនន្តីននកម្ពុជា		បោកនរឹងចុុះបៅតាមេណ្្បរាចបក	
បដើម្តីសស្វងយ�់េសនម្នូវស្នរោរណ៍	និងជតីវភាពរេស់	
កម្មករ-កម្មរោរិនតី។	សបមច្រានបេសសថ្	រោរចុុះជួេ	
ផ្្ទ �់	រេស់សកមដេចកតកជា ហ៊ុ្ត សស្ត	គឺរោរពបងរឹង
ភាពជិតសនែ ិតរវាងសបមច្	និងកម្មករេងាហា ញនូវរោរយក
ចិតទុ្កោក់ខស់្		រេស់សបមច្េសនម្ប�ើវិធាន		និង	
បោ�នបោបាយោំបទ	និងសុវត្ិភាពរេស់កម្មករ៕

សបមច្បតបជា	ហ៊ុន	សសន	អប ជ្ា ើញជាអធិេតតី	កនែពុងកិច្ចបេជុំគណៈរដ្ឋមនន្តី ទិដ្ឋភាពរួមកនែពុងអង្គពិធតី



ឯកឧត្ម្រណិ្ត អុិត សកំហង រដ្ឋមន្ត្រីបកសងួរោរងារ ្តិង្រណុ្ុះ្រណ្្� 
វិជាជា ជរីវៈ បា្តអ្តុញ្ញា តិឱ្យកោកបសរី ស្ុតរីតា រោភូ (SUNITA KAPOOR) 
ប្រធា្តបគ្រ់បគងជា្ត់ខ្ស ់ ន្តបករុមប្ររឹកសាធុរកិច្ចអាកមរកិ-អាស៊្ត ចូ� 

ជួ្រសសំដងរោរគួរសម ្តិងពិភាកសារោរងារ 

េងេ្ជូនកម្មករនិបោជិត។

				ភាគតីទំាងពតីរបានឯកភាពោនែ នរឹងខិតខំេន	្
កិច្ចសហបេតិេត្ិរោរជាមួយោនែ កនែពុងភាពជានដ	
គូរ	បដើម្តីពបងរឹងឱរោសវិនិបោគ	និងចូ�រួម	
កនែពុងរោរជួយបៅដ�់រោរទទួ�ខុសបតជូវសង្គម	
(Corporate	Social	Responsibility)។	

						ដំបណើរទស្សនកិច្ចរេស់គណៈបេតិភូបនុះ			រោរេងាហា ញឱ្យប�ើញនូវចំណ្េ់អារម្មណ៍	
រេស់	អនែកវិនិបោគទុនសហរដ្ឋអាបមរិក	សដ�ចង់មកេណ្្ក់ទុនេសនម្បទៀតបៅកម្ពុជា។	
ភាគតីសហរដ្ឋអាបមរិកពិតជារានរោរបពញចិតោ្៉ា ងខំ្ាង	ចំបរាុះអ្វតីសដ�រាជរោ្ឋ ភិបា�កម្ពុជា	
បានអនុវតក្នែពុងរោរផ�្់នូវឱរោសវិនិបោគទុន	តាមរយៈកិច្ចសបមេសបមរួ�រាាណិជជាកម្ម។	
តំណ្ងបកពុមហ៊ុនរេស់សហរដ្ឋអាបមរិក		សដ�កំពុងបេតិេត្ិរោរងារ	បៅកម្ពុជាក៍បានសែង្	
នូវអំណរអរគុណចំបរាុះកិច្ចខិតខំបេរឹងសបេងនានារេស់បកសួងរោរងារ	និងេណ្ពុ ុះេណ្្�	
វិជាជា ជតីវៈ		សដ�ជាបរឿយៗសតងបោុះបសយនូវកង្វ�់រេស់អនែកវិនិបោគទុន		បពមទំាងជួយ	
ោំបទសព្វសេេោ៉ា ងសំបៅបធ្វើឱ្យបេបសើរបឡើង		នូវ�ក្ខខណ្រោរងារ		និងជំនាញវិជាជា ជតីវៈ		ជូន	

				បៅបពរឹកនែងៃទតី២១	សខកុមៈ្	ឆ្នែ ំ២០១៧	ឯកឧតម្េណ្ិត	អុិត	សំបហង	រដ្ឋមនន្តីបកសួង	
រោរងារ	និងេណ្ពុ ុះេណ្្�វិជាជា ជតីវៈ	បានអនុញ្ញា តឱ្យបោកបសតី	សុនតីតា	រោភូ	(Sunita	Kapoor)	
បេធានបគេ់បគងជាន់ខស្់	 	 ននបកពុមបេរឹកសាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាបមរិក-អាស៊ន		ដរឹកនំាគណៈ	
បេតិភូនាយកបេតិេត្ិជាន់ខស្់	ននបកពុមហ៊ុនបេរាណជាង	១០	សដ�តំណ្ងឱ្យបកពុមហ៊ុន	
ធំៗ�ំោេ់ពិភពបោកចំនួន	៥០០បកពុមហ៊ុនរេស់សហរដ្ឋអាបមរិក	ឱ្យចូ�ជួេសំសដងរោរ	
គួរសម	និងពិភាកសារោរងារ	។	កនែពុងជំនួេខាងប�ើ	គណៈបេតិភូបកពុមបេរឹកសាធុរកិច្ចសហរដ្ឋ	
អាបមរិក-អាស៊ន	បានសំសដងនូវចំណ្េ់អារម្មណ៍ោ៉ា ងខំ្ាងពតីរោរវិវតន៍្រីកចំបរីនរេស់កម្ពុជា	
សដ�បធ្វើឱ្យបសដ្ឋកិច្ចរីកចំបរីន�ូតោស់ជា�ំោេ់ចាេ់តំាងពតីរាជរោ្ឋ ភិបា�កម្ពុជា		បាន
អនុវតន្ូវបោ�នបោបាយផសារភាជា េ់រាណិជជាកម្ម			និង�ក្ខខណ្រោរងារ		រតាមរយៈកិច្ចបពម	
បបពៀងរាណិជជាកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាបមរិកតំាងពតីឆ្នែ ំ	១៩៩៩	មកបមុ្ះ។		

	 	 	 	ទន្ទរឹមនរឹងបនុះក៏បានពិភាកសាប�ើចំណចុ
មួយចំនួនរួមរាន៖	 	 	
-	រោរោំបទសន្ធិសញ្ញា វិនិបោគបទ្វភាគតីរវាង	
សហរដ្ឋអាបមរិក-កម្ពុជា	 	 	
-	រោរេំផុសឱ្យប�ើញនូវសរសំខាន់ននវិសព័យ	
ថ្មព�	និងរោរអភិវឌ្ឍបហោ្ឋ រចនាសម្ព័ន្ធ
កនែពុងបនាុះរានេញ្ហា តំេន់បតរួតសុតីោនែ រវាងកម្ពុជា-	
នែ	ជាបដើម	 	 	 	
-	រោរោំបទដ�់រាជរោ្ឋ ភិបា�កម្ពុជាកនែពុងរោរ	
អនុវតឱ្្យបានរោន់សតបេបសើរនូវអភិបា�កិច្ច	
�្	និងតរ្ាភាព	 	 	 	
-	រោរោំបទដ�់កិច្ចខិតខំបេរឹងសបេងអភិវឌ្ឍ	
សមតភ្ាពរួមរាន	រោរអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស	
រោរទទូ�ខុសបតជូវសង្គម	រោរេណ្ពុ ុះេណ្្�	
អាជតីវកម្មខានែ តតូច	និងមធ្យម	ភាពជាអនែកដរឹក	
នំាយុវជន		និងកម្មវិធតីផ្្ស់េ្ជូរវេ្ធម៍រេស់	
កម្ពុជា	និងសហរដ្ឋអាបមរិក។	 	
សូមេញ្ជា ក់ផងសដរថ្	ទំហំរាណិជជាកម្មសរុេ	
រវាងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាបមរិកពតីឆ្នែ ំ២០១៣	ដ�់	
២០១៦	បនុះរានរោរបកើនបឡើងពតី		៣.០១២.៤០	
ោនដុោ្	ដ�់	៣.១៧៤.៣០	ោនដុោ្	
សដ�	កនែពុងបនាុះទំហំននរោរនំាបចញទំនិញពតី
កម្ពុជា	បៅសហរដ្ឋអាបមរិក	រានរោរបកើន	
បឡើងពតី	២.៧៧១.២០	ោនដុោ្	ដ�់	
២.៨១២.៥០	ោនដុោ្។	(បេភព៖	បកសួង	
រាណិជជាកម្មសហរដ្ឋអាបមរិក	២០១៦)	៕

ជំនួេពិភាកសារោរងាររវាងភាគតីទំាងពតីបៅកនែពុងអង្គពិធតី



				រោ�ពតីបពរឹកនែងៃទតី២៣	និងនែងៃទតី២៧	សខមិែុនា	ឆ្នែ ំ	
២០១៧	បៅទតីស្តីរោរគណៈរដ្ឋមនន្តី	ឯកឧត្ម្រណិ្ត 
អិុត  សកំហង		រដ្ឋមនន្តីបកសួងរោរងារ		និងេណ្ពុ ុះ	
េណ្្�វិជាជា ជតីវៈ	បានចាត់ឯកឧត្ម ម៉ម វណ្ៈ 
រដ្ឋប�ខាធិរោរ	កោក អ៊ុក សមវិទ្យា	នាយក	
េ.ស.ស	និងសហរោរី	ចូ�រួមបេជំុអនរ្បកសួងបដើម ត្ី	
ពិនិត្យ	និងសកសបមរួ�ប�ើបសចក្តីបរាងអនុបករឹត្យស្តី	
ពតី�ក្ខខណ្សេេេទ	និងនតីតិវិធតីននរោរផ�់្តាវរោ�ិក
សផនែកហានិភព័យរោរងារសបរាេ់មនន្តីសធារណៈ	និង
សផនែកសែទំាសុខភាពសបរាេ់មនន្តីសធារណៈ		អតតីត	
មនន្តីរាជរោរ		និងអតតីតយុទ្ធជន		បបរោមអធិេតតីភាព	
ឯកឧត្ម  សយ  សខុា		អគ្គប�ខាធិរោររាជ	
រោ្ឋ ភិបា�	បោយរានរោរចូ�រួមពតីបគេ់បកសួង	ស្េព័ន	
រាក់ពព័ន្ធ។

				កនែពុងបសចក្តីបរាងអនុបករឹត្យ	ស្តីពតី�ក្ខខណ្សេេេទ	
និងនតីតិវិធតីននរោរផ�់្បសវាតាវរោ�ិកសផនែកហានិភព័យ
រោរងារសបរាេ់មនន្តីសធារណៈ	និងសផនែកសែទំាសុខភាព
សបរាេ់មនន្តីសធារណៈ	អតតីតមនន្តីរាជរោរ	និងអតតីត	
យុទ្ធជន	រាន៧ជំពូក	និង២៨រាបត	សដ�រោរបរៀេចំ
បនុះអនុបោមបៅតាមបពុះរាជបករឹត្យ់ប�ខ	នស/រកត/

០២១៧/០៧៨	ចុុះនែងៃទតី០១	សខកុមៈ្	ឆ្នែ ំ២០១៧	ស្តីពតីរោរេបងកាើតរេេសន្ិសុខសង្គម	
សផនែកហានិភព័យរោរងារសបរាេ់មនន្តីសធារណៈ	និងសផនែកសែទំាសុខភាពសបរាេ់មនន្តី	
សធារណៈ	អតតីតមនន្តីរាជរោរ	និងអតតីតយុទ្ធជន។

			បោ�េំណងខាងប�ើ	គឺបដើម្តីប�ើកកមស្់សុខុរា�ភាពសង្គម	បោយរោរធានា
ឱ្យបាននូវសន្ិសុខបាបក់ចំណ�ូរួម	ចំសណករោត់េនយ្ភាពបកតីបក	ប�ើកកមស់្	
សិ្រភាព	សង្គម	សដ�	េ.ស.ស	បានអនុវតរ្េេសន្ិសុខសង្គមសបរាេ់ជនទំាង	
ឡាយសដ�សិ្តបៅបបរោមេទេ្្ញាត្ិននចបាេ់ស្តីពតីរោរងាររួមរាន៖		សផនែកហានិភព័យ	
រោរងារ,		សផនែកសែទំាសុខភាព		និងសផនែកបបាក់បសធនបបោងអនុវតប្ៅបព�ឆ្េ់ៗ
ខាងមុខបនុះ។	ឈរប�ើរោរអនុវតរ្េេសន្ិសុខសង្គមសផនែកហានិភព័យរោរងារ	និងសផនែក
សែទំាសុខភាពបេកេបោយបជាគជព័យ			និងធានាឱ្យរានភាពសង្គតិភាពកនែពុងរោរ	
ោំរារសង្គមទំាងវិសព័យឯកជន	និងមនន្តីរាជរោរ	កនែពុងវិសព័យសធារណៈ	សដ�រោរណ៍	
បនុះ	រាជរោ្ឋ ភិបា�បានបេគ�់ភារកិច្ចឱ្យេ.ស.ស	ជាអនែកបរៀេចំ	និងបគេ់បគងរោរ
ោក់ឱ្យដំបណើររោររេេសន្ិសុខសង្គមសផនែកហានិភព័យរោរងារ	សបរាេ់មនន្តីសធារណៈ	
និងសផនែកសែទំាសុខភាពសបរាេ់មនន្តីសធារណៈ	អតតីតមនន្តីរាជរោរ	និងអតតីតយុទ្ធជន	
ចាេ់ពតី	ឆ្នែ ំ២០១៧តបៅ	ដូបចនែុះ	មនន្តីសធារណៈ	អតតីតមនន្តីរាជរោរ	និងអតតីតយុទ្ធជន	
នរឹងរានសិទ្ធិទទួ�បានបសវាពយោបា�និងសែទំាបវជជាសនស្បៅបព�ទទួ�រងហា
និភព័យរោរងារ		និងបសវាសែទំាសុខភាព២៤បរា៉ា ង		បៅមូ�ោ្ឋ នសុខាភិបា�សដ�
បានចុុះកិច្ចបពមបបពៀងជាមួយ	េ.ស.ស	កនែពុងបព�ដ៏ខ្តីខាងមុខបនុះ។

កិច្ចប្រជុំអ្ត្របកសងួកដើម្ រីពិ្តិត្យ ្តិងសកសបមរួ�ក�ើកសចក្រីបរាងអ្តុបករឹត្យស្រីពរី�ក្ខខណ្ស្រ្រ្រទ្ ្តិង            
្តរីតិវិធរីន្តរោរផ្�ត់ាវរោ�កិសផនែកហា្តិភ័យរោរងារសបរា្រ់មន្ត្រីសធារណៈ ្តិងសផនែកសែទាសំខុភាព 

សបរា្រ់មន្ត្រីសធារណៈ អតរីតមន្ត្រីរាជរោរ ្តិងអតរីតយទុ្្ធជ្ត

បោកនាយកេ.ស.ស	ដរឹកនំាសហរោរីចូ�រួមកនែពុងកិច្ចបេជុំអនរ្បកសួង

ទិដ្ឋភាពរួមកនែពុងកិច្ចបេជុំ



ឯកឧត្មប្រធា្តបករុមប្ររឹកសាភិបា�ន្ត ្រ.ស.ស បា្តអក ជ្ា ើញជាអធិ្រតរីកនែងុរោរប្រជុំផ្សព្វផសាយស្រីពរី
កោ�្តកោបាយ ន្តរោរអ្តុវត្រ្រ្រស្ត្ិសខុសង្គម សផនែកសែទាសំខុភាព ្តិងសវុត្ិភាពចរាចរណ៍ 

ក�ើមកធយាយបាយដរឹកជ ជ្ាូ្ត ដ�ក់ម្មករ្តិកោជិត ្តិងអនែកក្រើក្ររដរឹកកម្មករ

				បៅរបសៀ�នែងៃទតី០៤	សខកកកាោ	ឆ្នែ ំ២០១៧	បកពុម	
បេរឹកសាភិបា�នន	េ.ស.ស	ដរឹកនំាបោយ ឯកឧត្ម 
កសង សរ្ោ	បេធានបកពុមបេរឹកសាភិបា�	បានចុុះជួេ	
សំបណុះសំណ្�	និងផ្សព្វផសាយអំពតីបោ�នបោបាយ	
ននរោរអនុវតរ្េេសន្ិសុខសង្គម	សផនែកសែទំាសុខភាព	
ដ�់កម្មករនិបោជិត	និងអនែកបេើកេរដរឹកកម្មករ	បៅ	
បរាងចបក	Meng	Da	Footwear	Industrial	Co.,ltd	
សដ�រានទតីតំាងស្ិតបៅសងាកា ត់បចាមបៅ	ខណ្បរាធិ៍	
សសនជព័យ	រាជធានតីភនែំបពញ។

			បផ្ើមបចញពតីបនុះឯកឧតម្បេធានបកពុមបេរឹកសាភិបា�	ក៏បានបធ្វើរោរពន្យ�់សណនំា	
អេ់រំពតីសុវត្ិភាពកនែពុងរោរបធ្វើដំបណើរបៅមក		ដ�់កម្មករនិបោជិតទំាងអស់បដើម្តី
យ�់ដរឹង	និងបោរពចបាេ់ចរាចរណ៍ឱ្យបានខាជា េ់ខជារួន	ជាពិបសសបោរពឱ្យបាននូវ	
សិសធម៍	១០ចំណចុ	សដ�រានខ្រឹងសរដូចខាងបបរោម៖	 	 	
					-	មិនបតជូវបេើកេរប�ើសប�្ឿនកំណត់	 	 	 	 	
					-	មិនបតជូវបេើកេរសិ្តបៅបបរោមឥទ្ធិព�បបគឿងបសវឹង	 	 	
					-	មិនបតជូវបេើកេរសិ្តបៅបបរោមឥទ្ធិព�ននបបគឿងបញៀន	 	 	
					-	មិនបតជូវបេើកេរសិ្តបៅបបរោមស្នភាពងងុយបដក	 	 	
					-	បតជូវបចុះបេើកេរឱ្យបានបតរឹមបតជូវ	 	 	 	 	
					-	បតជូវរាក់សខ្សបកវា៉ា ត់សុវត្ិភាពឱ្យបានជាេ់ជានិច្ច	 	 	 	
	 					-	បតជូវរាក់មួកសុវត្ិភាពជានិច្ច	 	 	 	 	
	 					-	បតជូវបេរោន់សំ្ជានិច្ច	 	 	 	 	
	 					-	បតជូវបតរួតពិនិត្យ�ក្ខណៈេបច្ចកបទសោនយនជ្ានិច្ច	 	
	 					-	បតជូវបេពុងបេយព័តនែជានិច្ច

		កនែពុងឱរោសបនុះសដរ	ឯកឧត្ម កសង សរ្ោ	បាន	
ប�ើកបឡើងអំពតីអតប្េបោជន៍	ននរោរចុុះសំេុបតអារាហ៍	
ពិរាហ៍	និងសណនំាដ�់េងេ្ជូនកម្មករ-កម្មរោរិនតី	សដ�
បានបរៀេរោរបហើយបតជូវបៅចុុះសំេុបតអារាហ៍ពិរាហ៍	
(បអតាសុតីវិ�)	ឱ្យបានបគេ់ៗោនែ 	បដើម្តីរានសិទ្ធទទួ�
បានអតប្េបោជន៍ពតី	េ.ស.ស	សបរាេ់អនែកបៅកនែពុងេន្ទពុក	
ផ្្ទ �់ននជនរងបបោុះ	សដ�ទទួ�រងហានិភព័យរោរងារ	
(បបោុះថ្នែ ក់រោរងារ)	រហូតដ�់បាត់េង់ជតីវិត។		

ឯកឧតម្	បសង	សរ្ោ	បឡើងរានមតិស្វ គមន៍កនែពុងអង្គពិធិ

សិរោ្ខ រោមចូ�រួមកនែពុងកិច្ចបេជុំ



					បសេបព�ជាមួយោនែ បនុះ កោក ជាវ ្រ៊ុ្តរទិ្្ធ	បានប�ើកបឡើងអំពតី	អតប្េបោជន៍ជាបបចើនសដ�	េ.ស.ស	ផ�្់ជូនដ�់េងេ្ជូនកម្មករ	
ក៏ដូចជាអនែកបៅកនែពុងេន្ទពុកផ្្ទ �់រេស់ជនរងបបោុះបៅកនែពុងសផនែកហានិភព័យរោរងារ។	បបរៅពតីបនុះបទៀតបោកបានេញ្ជា ក់េសនម្អំពតីរោរេងាកា រ	 និង	
រោររារជមងៃឺ	តំសហរាតុភាពកនែពុងរោរសែទំាសុខភាព	និងមនន្តីសធារណៈសផនែកសែទំាសុខភាព។	បោកបានេនថ្្	េងេ្ជូនេន្ិចបទៀតនរឹងរាន
សិទ្ធិទទួ�បានរេេបបាក់បសធន៍ដូចមនន្តីរាជរោរសដរ។

				ជាមួយោនែ បនុះ	កោកឧត្មកស្តរីយ ៍�យុ ឈរី្ត	បានប�ើកអំពតីបបោុះថ្នែ ក់ចរាចរណ៍សដ�សព្វនែងៃបនុះ	តាមរបាយរោរណ៍េ៉ាូ�តីស	
បានឱ្យដរឹងថ្	កនែពុងមួយនែងៗៃ រានមនុស្សស្េ់ពតី	៥-៦	នាក់។	បោកបានេញ្ជា ក់បទៀតថ្បបោុះថ្នែ ក់ចរាចរណ៍បធ្វើឱ្យមនុស្សរាេ់សិេនាក់រង
រេួស	និងស្េ់	ោ៉ា ងអាបណ្ចអាធម៌	បោយសររោរបទ្វសបេសហសរេស់អនែកបេើកេរសតរានែ ក់េ៉ាុបណ្្ណ ុះ។	បោកេនថ្្	រោ�ណ្បបោុះថ្នែ ក់	
បកើតបឡើងបហើយបធ្វើឱ្យេ៉ាុះរា�់បសដ្ឋកិច្ចបគរួសរ	ក៏ដូចជាសង្គមជាតិ។		បបោុះថ្នែ ក់នំាឱ្យខាតបព�	ចំណ្យបបាក់រោស់	និងបតជូវបានផ្ក	
ពិនព័យ	ជាេ់បទាសបទៀតផង។		បហើយេញ្ហា េព័ណ្ណ បេើកេរបទៀតបសត	អនែកបេើកេរបតជូវរានេព័ណ្ណ បេើកេរឱ្យបានបគេ់ៗោនែ តាមរយៈរោរបរៀន
បដើម្តីបេឡងយកេព័ណ្ណ 	ពុំបនាុះបទ	និងរានរោរផ្កពិនព័យោ៉ា ងធងៃន់ធងៃរបៅតាមបេបភទោនយន។្	 	 	 	 	
			ជាកិច្ចចុងបបរោយបនុះ	ឯកឧត្ម កសង សរ្ោ	បោកក៏បានអំរាវនាវ	ដ�់េងេ្ជូនកម្មករ	និងអនែកបេើកេរទំាងអស់	បព�បធ្វើដំបណើរ
បៅមកសូមរានរោរបេពុងបេយព័តនែជាេ់ជានិច្ច	បដើម្តីរោររារឱ្យរានសុវត្ិភាពទំាងអស់ោនែ ។

បោក	ជាវ	េ៊ុនរិទ្ធ	បឡើងបធ្វើេទេងាហា ញស្តីពតីអតប្េបោជន៍រេេសន្ិសុខសង្គម



ពិធរីសកំណុះសណំ្� ្តិងផ្សព្វផសាយអំពរីកោ�្តកោបាយអភិវឌ្ឍ្ត៍វិសយ័ 
រោរងារ ដ�ក់ម្មករ្តិកោជិត សនែ ក់កៅ្រ្ត្ទ្រ់ជួ� ផ្ទុះជួ� កៅកខត្ករោុះកងុ

			រោ�ពតីនែងៃទតី១៦	សខកកកាោ	ឆ្នែ ំ២០១៧	បេឡាជាតិរេេ	
សន្ិសុខសង្គម		បានបរៀេចំពិធតីសំបណុះសំណ្�		និង		
ផ្សព្វផសាយអេ់រំពតីបោ�នបោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិសព័យរោរងារ	
ជាមួយេងេ្ជូនកម្មករនិបោជិត	សនែ ក់បៅេន្ទេ់ជួ�	ផ្ទុះ	
ជួ�	កនែពុងបកពុងបខមរភូមិន្ទ	បខតប្រោុះកុង	បបរោមអធិេតតីភាព	
ឯកឧត្ម ម៉ម វណ្ៈ	រដ្ឋប�ខាធិរោរ	បកសួងរោរងារ		
និងេណ្ពុ ុះេណ្្�វិជាជា ជតីវៈ	និងជាអនុបេធានគណៈកម្មរោរ
ពបងរឹងរោរអនុវតប្ោ�នបោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិសព័យរោរងារ	
និង	កោកជំទាវ  មិែុនា  ភូផង  អភិបា�	នន	
គណៈអភិបា�បខតប្រោុះកុង	បោយរានរោរចូ�រួមពតីតំណ្ង	
អង្គភាពរាក់ពព័ន្ធ	និងកម្មករនិបោជិត។ 			បដើម ត្ីប្្ើយតេបៅនរឹងតបមជូវរោរចំាបាច់រេស់កម្មករនិបោជិត	បកសួងរោរងារ	

និងេណ្ពុ ុះេណ្្�វិជាជា ជតីវៈ		បានេបងកាើតបកពុមរោរងារពបងរឹងរោរអនុវតប្ោ�	
នបោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិសព័យរោរងារ		សបរាេ់ចុុះផ្សព្វផសាយអំពតីយុទ្ធសនស្
ចតុបរោណដំណ្�់ទតី៣	រេស់រាជរោ្ឋ ភិបា�,	សផនរោរយុទ្ធសនស្អភិវឌ្ឍន៍
វិសព័យរោរងារ		រេស់បកសួងរោរងារ		និងេណ្ពុ ុះេណ្្�វិជាជា ជតីវៈ		ចបាេ់	និង
�ិខិតេទោ្ឋ នគតិយុត្ិរាក់ពព័ន្ធវិសព័យរោរងារ	វិធានរោរទេ់សកា ត់វិវាទរោរងារ
កូដកម្ម	បាតុកម្ម	និងបបោុះថ្នែ ក់រោរងារ		អតប្េបោជន៍រេេសន្ិសុខសង្គម	
វិធានរោរទេ់សកា ត់បបោុះថ្នែ ក់ចរាចរណ៍ប�ើមបធយោយបាយដរឹកជ ជ្ាជូ ន	និងសុវត្ិ
ភាពបធ្វើដំបណើររេស់កម្មករនិបោជិត		វិធានរោរទេ់សកា ត់ករណតីសនេ្់រេស់
កម្មករនិបោជិតតាមសហបោស	និងបោ�នបោបាយរេស់រាជរោ្ឋ ភិបា�
ជូនកម្មករនិបោជិត	បដើម្តីឱ្យោត់បានយ�់	និងអនុវតឱ្្យរានបេសិទ្ធភាព។ឯកឧតម្	ម៉ាម	វណ្ណ ៈ	ឡ់ងរានមតិស្វ គមន៍កនែពុងអង្គពិធតី

សិរោ្ខ រោមចូ�រួមកនែពុងអង្គពិធិ



			កនែពុងឱរោសបនាុះ	ឯកឧត្ម	និង កោកជំទាវ	បាន
បធ្វើរោរវាយតនមខ្ស្់ចំបរាុះបកពុមរោរងារ	េ.ស.ស	និងបកពុម	
រោរងាររាក់ពព័ន្ធនានា	សដ�បានខិតខំបេរឹងសបេងរួមោនែ បៅ
តាមតួនាទតីភារកិច្ចបគេ់�ំោេ់ថ្នែ ក់	កនែពុងរោរចូ�រួមអនុវត	្
និងផ្សព្វផសាយពតីរោរអនុវតប្ោ�នបោបាយរេស់រាជរោ្ឋ
ភិបា�ប�ើវិសព័យរោរងាររហូតដ�់សបបមចបាន�ទ្ធផ�
គួរជាទតីបរាទនៈ។		បដើម្តីចូ�រួមបោុះបសយបធ្វើឱ្យបេបសើរ
បឡើងនូវ�ក្ខខណ្រោរងារ		និងប�ើកកំពស់កបមិតជតីវភាព
រស់បៅរេស់េងេ្ជូនកម្មករនិបោជិត		រេស់បយើងឱ្យរោន់	
សតបេបសើរបឡើង។	 តាមរយៈរោរោក់ឱ្យដំបណើររោររេេសន្ិសុខសង្គម	សផនែកហានិភព័យរោរងារនា	

ឆ្នែ ំ២០០៨		និងសផនែកសែទំាសុខភាពសបរាេ់កម្មករនិបោជិត	បៅឆ្នែ ំ២០១៦	
បហើយ	បៅបដើមឆ្នែ ំ២០១៧	បនុះរាជរោ្ឋ ភិបា�កម្ពុជាបានេបងកាើត	ឱ្យរានរេេ
សន្ិសុខសង្គមសផនែកទំាងពតីរខាងប�ើ	សបរាេ់មនន្តីសធារណៈ	អតតីតមនន្តីរាជរោរ	
និងអតតីតយុទ្ធជនសែមបទៀត។	បោកបានេញ្ជា ក់េសនម្ថ្	សបរាេ់សផនរោរ
សកម្មភាពបៅឆ្នែ ំ២០១៧		បយើងនរឹងេនព្បងតីក		និងពបងរឹងរោរអនុវតស្ផនែក
ហានិភព័យរោរងារ	និងេនជ្បមពុញរោរអនុវតស្ផនែកសែទំាសុខភាពទំាងសបរាេ់
កម្មករនិបោជិត	និងមនន្តីសធារណៈ	និងខិតខំេនប្រៀេចំោក់ឱ្យដំបណើររោរ
សផនែកបសធននិវតន្៍សបរាេ់កម្មករនិបោជិតេសនម្បទៀត។					 	 	
			កនែពុងឱរោសចុងបបរោយបនុះ	ឯកឧត្ម ម៉ម វណ្ៈ	បានផ្្បំផញាើរឱ្យកម្មករ	
និបោជិត	បចុះសែរកសាសុខភាពបព�េរិបភាគអាហារ	និងបគងឱ្យបានបគេ់បោន់	
ជាពិបសស	បធ្វើដំបណើរមកកសនង្បធ្វើរោរសូមបេពុងបេយព័តនែ	និងបោរពចបាេ់ចរាចរណ៍	
ជាធំ។	ឯកឧត្ម	បានសែង្អំណរគុណោ៉ា ងបជា�បបរៅ	ចំបរាុះកិច្ចសហរោរ	
និងកិច្ចខិតខំបេរឹងសបេងរេស់បកសួង		ស្េន		អង្គភាពរាក់ពព័ន្ធ		បកពុមបេរឹកសា	
ភិបា�	បកពុមរោរងារអនរ្បកសួង	មនន្តី	 និងេុគ្គ�ិក	ននបេឡាជាតិរេេសន្ិ	
សុខសង្គមទំាងអស់	សដ�បានរួមចំសណកពបងរឹង	និងអភិវឌ្ឍន៍រេេសន្ិសុខ
សង្គមបៅកម្ពុជា។

			ជាមួយោនែ បនុះកោក ជាវ ្រ៊ុ្តរទិ្្ធ	តំណ្ងកោក 
អ៊ុក សមវិទ្យា	នាយកបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	
(េ.ស.ស)		បានប�ើកបឡើងថ្៖		បដើម្តីកំបណើនរោរងារ	
សមធម៌	និងបេសិទ្ធភាពបៅកម្ពុជាដំណ្ក់រោ�ទតី៣	រេស់	
រាជរោ្ឋ ភិបា�នតីតិរោ�ទតី៥		ននរដ្ឋសភា		បានោក់បចញ	
នូវបោ�បៅជាយុទ្ធសនស្ទាក់ទងនរឹងរោរអភិវឌ្ឍ		និង	
ពបងរឹងបេពព័ន្ធោំរារសង្គម	ឱ្យរោន់សតរានភាពបេទាក់បកឡា	
ជាបេពព័ន្ធ	បេមូ�ផ្ពុំ,	រានសង្គតិភាព	និងបេសិទ្ធភាពបគេ	
ដណ្េ់ទំាងវិសព័យសធារណៈ	និងវិសព័យឯកជន។

បោកជំទាវ	មិែុនា	ភូផង	អប ជ្ា ើញមតិសំបណុះសំណ្�កនែពុងអង្គពិធតី	

បោក	ជាវ	េ៊ុនរិទ្ធ	បឡើងបធ្វើេទេងាហា ញកនែពុងអង្គពិធតី



ឯកឧត្ម្រណិ្ត អុិត សកំហង រដ្ឋមន្ត្រីបកសងួរោរងារ ្តិង្រណុ្ុះ្រណ្្�វិជាជា ជរីវៈ 
បា្តដរឹកនាគំណៈប្រតិភូកៅ្រំកពញទ្ស្ស្តកិច្ចជាផ្ូវរោរកៅទ្រីបករុងហាណូយ 

ន្តសធារណៈរដ្ឋសង្គម្តិយមកវៀតណ្ម

						នែងៃទតី២២	សខមិនា	ឆ្នែ ំ២០១៧	ឯកឧត្ម្រណិ្ត អុិត សកំហង	រដ្ឋមនន្តីបកសួង	
រោរងារ	បានដរឹកនំាគណៈបេតិភូបដើម្តីេំបពញទស្សនកិច្ចជាផ្ជូវរោរបៅទតីបកពុងហាណយូ	នន	
សធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមបវៀតណ្ម។		កនែពុងដំបណើរទស្សកិច្ចបនុះ		គណៈបេតិភូបានជួេ	
ពិភាកសារោរងារជាមួយ	ឯកឧត្ម Dao Ngoc Dung	រដ្ឋមនន្តីបកសួងរោរងារ	ជនពិរោរ	
និងសង្គមកិច្ច	ននសធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមបវៀតណ្ម។	កនែពុងជំនួេបនុះ	ភាគតីទំាងពតីរបាន	
សំសដងនូវរោរបរោតសរបសើរពតីោនែ បៅវិញបៅមក	ប�ើរោរងារទំាងឡាយសដ�ភាគតីទំាងពតីរ	
បានខិតខំសហបេតិេត្ិរោរជាមួយោនែ បេកេបោយ	មិតភ្ាព	សមគ្គតីភាព	បដើម ត្ីផ�បេបោជន៍	
បេជាជន		និងបេបទសជាតិទំាងពតីរបសេបៅ		តាមរោរចង់បានរេស់បេមុខរោ្ឋ ភិបា�	នន	
បេបទសទំាងពតីរ	សដ�ចង់ឱ្យបសដ្ឋកិច្ចរីក	ចំបរីនបជឿនប�ឿន	តាមរយៈរោរពបងរឹងនិងពបងតីក	
នូវវិសព័យរាណិជជាកម្ម	និងវិនិបោគប�ើបគេ់វិសព័យ។	រាក់ពព័ន្ធនរឹងវិសព័យរោរងារ	និងេណ្ពុ ុះ	
េណ្្�វិជាជា ជតីវៈ	 សដ�ជាវិសព័យដ៍ចំេងមួយកនែពុងរោរោំបទបៅដ�់វិសព័យរាណិជជាកម្ម	និង	
វិនិបោគផងសដរ។			ភាគតីទំាងពតីរបានឯកភាពកនែពុងរោរចុុះអនុស្សរណៈបោគយ�់ោនែ ស្តីពតី	
កិច្ចសហបេតិេត្ិរោរប�ើវិសព័យរោរងារ		បដើម្តីរួមោនែ បឆ្្ុះបៅសបបមចឱ្យបាននូវរោរប�ើក	
ទរឹកចិត	្ 	ដ�់កិច្ចសហបេតិេត្ិរោរេបច្ចកបទសរវាងបេបទសទំាងពតីរបៅកនែពុងវិសព័យរោរងារ	
ដូចតបៅ៖	 	 	 	 	 	 	 	 	
			១.	រោរផ្្ស់េ្ជូរបេពព័ន្ធកម្មវិធតីរោរសិកសា	ជំនាញឯកបទស	រោរបសវបជាវ	រោរសិកសា	និង	
ពព័ត៌រានរាក់ពព័ន្ធវិសព័យនានា	រួមទំាង	(សតមិនកំណត់បតរឹម)	រោរសិកសាបបេៀេបធៀេប�ើវិសព័យ	
រោរងារ	មុខរេររោរេណ្ពុ ុះេណ្្�វិជាជា ជតីវៈ	និងរដ្ឋបា�រោរងារ	ដូចជារោរចរចាជា	សមូហ	
ភាព	រោរោក់ឱ្យអនុវត	្និងរោរអនុវតច្បាេ់	រោរបោុះបសយវិវាទរោរងារសន្ិសុខ	សង្គម	
រោរោំរារព�កម្ម	បសរីភាពខាងសរាគម	សុខភាពនិងសុវត្ិភាពរោរងារ	រោរបគេ់បគង	
ហតព្�កម្មេរបទស	និងរោរផ្្ស់េ្ជូរពព័ត៌រានបៅប�ើរោរពបងរឹងផ�ិតភាពរោរងារ។	
			២.	រោរប�ើកទរឹកចិតរ្ោរផ្្ស់េ្ជូរទស្សនៈ		កិច្ចរវាងមនន្តីទទួ�េន្ទពុក	និងមនន្តីជំនាញ។	
			៣.	រោរបគេ់បគងបទសនរ្បេបវសន៍រោរងារ	រវាងបេបទសទំាងពតីរ។	 	 	
			៤.រោរផ្្ស់េ្ជូរពព័ត៌រាន		បដើម្តីទេ់សកា ត់រោរ	បបជើសបរីស	និងបបេើបបាស់ព�ករខុសចបាេ់
ក៏ដូចជារោរេងាកា រ	និងបេយុទ្ធបេឆំ្ងរោរបកងបេវ័ ្្ច ករំ្ាងព�កម្ម	និងរោរជួញដូរមនុស្ស។	

		៥.សផនែកបផ្សងបទៀត	ននកិច្ចសហបេតិេត្ិរោរ	
សដ�ភាគតីទំាងពតីរបានបពមបបពៀងោនែ 			ប�ើ	
វិសព័យរោរងារ។		ទន្ទរឹមនរឹងបនុះ	ភាគតីទំាងពតីរ	
នរឹងសហរោរោនែ កនែពុងរោរអភិវឌ្ឍមុខជំនាញ	
ចំបណុះដរឹង		និងរោរសចករំស�កេបច្ចកបទស	
បដើម ត្ីេបងកាើនសមតភ្ាពជំនាញហតព្�កម្ម	
និងពបងរឹងផ�ិតភាពរោរងារ។	ភាគតីទំាងពតីរ	
ក៏បានឯកភាពោនែ បដើម ត្ីសហបេតិេត្ិរោរប�ើ

រោរបគេ់បគងព�ករបទសនរ្បេបវសន៍	សដ�
បានបធ្វើចំណ្កបសពុកមកបធ្វើរោរបៅវិញបៅ
មករវាងបេបទសទំាងពតីរ។	កិច្ចសហបេតិេត្ិ
រោរនរឹងអនុវតត្ាមរយៈរោរផ្្ស់េ្ជូរពព័ត៌រាន
ជាបេចំាសតី្ ពតីស្នភាពវិសព័យរោរងារ			នន	
បេបទសទំាងពតីរ	សដ�កំពុងេបបមើរោរងារប�ើ	
ទរឹកដតីននបេបទសមួយបទៀត។		ភាគតីទំាងពតីរ	
នរឹងសបមរួ�ដ�់ព�ករតាមបពំសដន	កនែពុងរោរ	
ោក់រាក្យបសនែ ើសំុឯកសរបធ្វើរោរបសេចបាេ់
បោយអនុបោមតាមចបាេ់		និងេទេ្ញាត្ិ	
នានា	បពមទំាងេងកានូវ�ក្ខខណ្ងាយបសរួ�
ដ�់ព�ករសដ�ទទួ�បានឯកសរបធ្វើរោរ
បសេចបាេ់	បដើម្តីអាចេនរ្ោរសនែ ក់បៅ	និង	
បធ្វើរោរបសេចបាេ់ផងសដរ។

ទិដ្ឋភាពរួមកនែពុងអង្គពិធតី

សកម្មភាពចុុះហតប្�ខាប�ើកិច្ចបពមបរាង



			កនែពុងឱរោសបនាុះ	ឯកឧត្ម ម៉ម វណ្ៈ		 	 	 	 	 	
រដ្ឋប�ខាធិរោរបកសួងរោរងារ			និងេណ្ពុ ុះ		 	 	 	 	
េណ្្�វិជាជា ជតីវៈ	បានសំសដងភាពសនែ ិទ្ធសនែ �	 	 	 	 	 	
និងផ�្់អនុសសន៍ដ៏រានអតន្ព័យ		បដើម្តី		 	 	 	 	
អេ់រំសណនំា		និងផ្សព្វផសាយអំេ់រំអំពតីបោ�		 	 	 	 	 	
រោរណ៍មួយចំនួនដ�់កម្មករនិបោជិតថ្៖	 	 	 	 	 	
សូមេងេ្ជូនក្មរួយៗ	ខិតខំបធ្វើរោរបោរពបព�	 	 	 	 	 	
បវោ			សមគ្គតីោនែ ជាធ្ពុងមួយ		ជាពិបសស							 	 	 	 	
ទំនាក់ទំនង�្ជាមួយបៅសកបរាងចបក			ពតី	 	 	 	 	 	
បបរាុះបៅសក		និងកម្មករគឺជាឆ្នែ ំងបាយរួម។	 	 	 	 	 	
ឯកឧតេ្នប្ទៀតថ្បេមុខរាជរោ្ឋ ភិបា�សដ�រាន	អគ្គមហាកសនា្រតរីកតកជា ហ៊ុ្ត សស្ត	
នាយករដ្ឋមនន្តីននបពុះរាជាណ្ចបកកម្ពុជា		បោកបានយកចិតទ្ុកោក់	បានោក់បចញនូវ	
បោ�រោរណ៍មួយចំនួនកនែពុងវិសព័យសន្ិសុខសង្គមឱ្យបកសួងរោរងារ		និងេណ្ពុ ុះេណ្្�	
វិជាជា ជតីវៈ	សដ�រានបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	(េ.ស.ស)	ជាបសនាធិរោរផ្្ទ �់	អនុវត	្
នូវភារកិច្ចមួយចំនួន	ជាពិបសសសផនែកសែទំាសុខភាព	បដើម្តីជួយសបមរួ�នូវទុក�ំបាករេស់	
េងេ្ជូនកម្មករនិបោជិត។	

ក្រឡាជាតិរ្រ្រស្ត្ិសខុសង្គម (្រ.ស.ស) បា្តបបារព្វពិធរីសកំណុះសណំ្� 
្តិងផ្សព្វផសាយអ្រ់រ ំពរីរោរអ្តុវត្រ្រ្រស្ត្ិសខុសង្គមសផនែកសែទាសំខុភាព

ជូ្តកម្មករ្តិកោជិត

			រោ�ពតីរនែងៃទតី០៧	សខមតីនា	ឆ្នែ ំ២០១៧	បៅតំេន់បសដ្ឋកិច្ចពិបសស	បមនហាតបធន	និង	តំ្រ្ត់កសដ្ឋកិច្ចពិកសស តាយ កសង 
បខតស្្វ យបរៀង	បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	បាន	បរៀេចំពិធតីសំបណុះសំណ្�		និងផ្សព្វផសាយអេ់រំពតីរោរអនុវតរ្េេសន្ិសុខសង្គម
សផនែកសែទំាសុខភាពជូនកម្មករនិបោជិត	បបរោមអធិេតតីភាព	ឯកឧត្ម ម៉ម វណ្ៈ រដ្ឋប�ខាធិរោរបកសួងរោរងារ	និងេណ្ពុ ុះេណ្្�	
វិជាជា ជតីវៈ	ឯកឧត្ម ហ៊ូ រត្តៈ	អភិបា�រង	ននគណៈអភិបា�បខតស្្វ យបរៀង,		បៅសកបរាងចបក,		តំណ្ងបកសួងស្េព័នរាក់ពព័ន្ធ,	
បោក	បោកបសតី	មនន្តីបបរោមឱវាទបកសួងរោរងារ	និងេណ្ពុ ុះេណ្្�វិជាជា ជតីវៈ		និងរានរោរចូ�រួមពតីេងេ្ជូនកម្មករនិបោជិតបេរាណ
ជាង	២០០០នាក់។

			កោក ជាវ ្រ៊ុ្តរទិ្្ធ		តំណ្ងបោក	
អ៊ុក សមវិទ្យា		នាយកបេឡាជាតិរេេ	
សន្ិសុខសង្គម	បានប�ើកបឡើងថ្៖	បដើម្តី	
កំបណើនរោរងារ		សមធម៌		និងបេសិទ្ធភាព	
បៅកម្ពុជាដំណ្ក់រោ�ទតី៣		រាជរោ្ឋ ភិបា�	
នតីតិរោ�ទតី៥		ននរដ្ឋសភា		បានោក់បចញ	

នូវបោ�បៅជាយុទ្ធសនស្ទាក់ទងនរឹង	រោរ	
អភិវឌ្ឍ		និងពបងរឹងបេពព័ន្ធោំរារសង្គម	ឱ្យ	
រោន់សតរានភាពបេទាក់បកឡាជាបេពព័ន្ធបេមូ�
ផ្ពុំ,		រានសង្គតិភាព		និងបេសិទ្ធភាពបគេ
ដណ្េ់ទំាងវិសព័យសធារណៈ			និងវិសព័យ

ឯកឧតម្	ម៉ាម	វណ្ណ ៈ	អប ជ្ា ើញជាអធិេតតីចូ�រួមកនែពុងអង្គពិធតី

ឯកឧតម្	ម៉ាម	វណ្ណ ៈ	បឡើងសែង្សំបណុះសំណ្�កនែពុងអង្គពិធតី

បោក	ជាវ	េ៊ុនរិទ្ធ	បធ្វើេទេងាហា ញស្តីពតីរោរអនុវត	្										
រេេសន្ិសុខសង្គមសផនែកសែទំាសុខភាព



ឯកជន	តាមរយៈរោរោក់ឱ្យដំបណើររោររេេសន្ិសុខសង្គមសផនែកហានិភព័យរោរងារនាឆ្នែ ំ២០០៨		និងសផនែកសែទំាសុខភាពសបរាេ់កម្មករ	
និបោជិត	បៅឆ្នែ ំ២០១៦។		បៅបដើមឆ្នែ ំ២០១៧	បនុះ	រាជរោ្ឋ ភិបា�កម្ពុជាបានេបងកាើតឱ្យរានរេេសន្ិសុខសង្គម	សផនែកទំាងពតីរខាងប�ើ	
សបរាេ់មនន្តីសធារណៈ	អតតីតមនន្តីរាជរោរ	និងអតតីតយុទ្ធជនសែមបទៀត។	បោកបានេញ្ជា ក់េសនម្ថ្	សបរាេ់សផនរោរសកម្មភាពបៅឆ្នែ ំ	
២០១៧	បយើងនរឹងេនព្បងតីក	និងពបងរឹងរោរអនុវតស្ផនែកហានិភព័យរោរងារ	និងេនជ្បមពុញរោរអនុវតស្ផនែកសែទំាសុខភាពទំាងសបរាេ់កម្មករ
និបោជិត	និងមនន្តីសធារណៈ	និងខិតខំេនប្រៀេចំោក់ឱ្យដំបណើររោរសផនែកបសធននិវតន្៍សបរាេ់កម្មករនិបោជិតនានែងៃខាងមុខ។
					កនែពុងឱរោសបនុះ		ឯកឧត្ម  ហ៊ូ  វត្តៈ		អភិបា�រង	ននគណៈអភិបា�បខតស្្វ យបរៀង	
បានបរោតសរបសើរ	និងស្វ គមន៍ោ៉ា ងកក់បរ្ៅចំបរាុះវតរ្ានរេស់	ឯកឧត្ម ម៉ម វណ្ៈ	
រដ្ឋប�ខាធិរោរបកសួងរោរងារ		និងេណ្ពុ ុះេណ្្�វិជាជា ជតីវៈនិងសំសដងរោរោំបទចំបរាុះបកពុម
រោរងារបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គមនាបព�បនុះ		ក៏ដូចជាបព�កនង្មក		បានចុុះមក	
ផ្សព្វផសាយអេ់រំ	និងសបមេសបមរួ�បោុះបសយេញ្ហា នានាជូនដ�់បៅសកបរាងចបក	ក៏ដូច
ជាេងេ្ជូនកម្មករនិបោជិតបយើងបានទាន់បព�បវោ	និងបានយកចិតទ្ុកោក់ជួយដ�់ក
ម្មករនិបោជិតសដ�កំពុងេបបមើរោរងារបៅតាមេណ្្�បរាងចបក		សហបោស	បគរឹុះស្ន
នានាកនែពុងបខតស្្វ យបរៀង	បៅបព�រានហានិភព័យរោរងារបកើតបឡើង	នរឹងឈានដ�់រោររា៉ា េ់រង់
ប�ើេញ្ហា សុខភាពរេស់កម្មករនិបោជិតកនែពុងបព�ដ៏ខ្តីខាងមុខបនុះផងសដរ។

					កនែពុងឱរោសចុងបបរោយបនុះ	ឯកឧត្ម ម៉ម វណ្ៈ  បានសចកវត្ពុអនុសសាវរីយ៍ជូនដ�់		កម្មករនិបោជិត	និងបានផ្្បំផញាើរឱ្យកម្មករ	
និបោជិត	បចុះសែរកសាសុខភាពបព�េរិបភាគអាហារ	និងបគងឱ្យបានបគេ់បោន់	ជាពិបសសបព�បធ្វើដំបណើរសូមឱ្យរានរោរបេពុងបេយព័តនែ	
និងបោរពចបាេ់ចរាចរណ៍ជាធំ។	បៅកនែពុងឱរោសបនាុះសដរ	ឯកឧតម្	បានសែង្អំណរគុណោ៉ា ងបជា�បបរៅចំបរាុះកិច្ចសហរោរ	និងកិច្ចខិតខំ
បេរឹងសបេងរេស់បកសួង	ស្េន	អង្គភាពរាក់ពព័ន្ធ	បកពុមបេរឹកសាភិបា�	បកពុមរោរងារអនរ្បកសួង	មនន្តី	និងេុគ្គ�ិក	ននបេឡាជាតិរេេសន្ិ	
សុខសង្គម	ទំាងអស់	សដ�បានរួមចំសណកពបងរឹង	និងអភិវឌ្ឍន៍រេេសន្ិសុខសង្គមបៅកម្ពុជា។	

ឯកឧតម្	ហ៊ួ	រតនៈ	បឡើងរាតិស្វ គមន៍កនែពុងអង្គពិធតី

សិក្ខរោមចូ�រួមកនែពុងអង្គពិធតី



			កនែពុងឱរោសបនាុះ	កោក អុ៊ក សមវិទ្យា          នាយកបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	បាន	
ប�ើកបឡើងនូវវឌ្ឍនៈភាព	ក៏ដូចជាសមិទ្ធិផ�		 	 	 	 	 	 		រេស់	េ.ស.ស	ដូចជា៖	 	 	
			រោរពបងរឹង		និងពបងតីករោរអនុវតស្ផនែកហា	 	 	 	 	 	 		និភព័យរោរងារ៖		ចាេ់ដំបណើររោរដំេូងនាឆ្នែ ំ	
២០០៨		រហូតមកដ�់ដំណ្ច់ឆ្នែ ំ	២០១៦	 	 	 	 	 	 		េ.ស.ស	បានចុុះេ ជ្ា ិរោសហបោស	បគរឹុះស្ន	
សរុេចំនួន	៨,៧៣១សហបោស		បានចុុះ	 	 	 	 	 	 		កិច្ចបពមបបពៀងជាមួយមូ�ោ្ឋ នសុខាភិបា�
ទូទំាងរាជធានតី-បខតចំ្នួន	៩៧មូ�ោ្ឋ ន	ផ�្	់ 	 	 	 	 	 		រោរពយោបា�បបោុះថ្នែ ក់រោរងារសរុេចំនួន	
១៣៨,៣៣៧នាក់	កនែពុងបនាុះបបោុះថ្នែ ក់បៅនឺង	 	 	 	 	 	 		កសនង្បធ្វើរោរចំនួន	១០០,៧៣៨នាក់		បបោុះ	
ថ្នែ ក់បព�បធ្វើដំបណើរចំនួន	៣៧,៥៦០នាក់		 	 	 	 	 	 		និងជំងឺវិជាជា ជតីវៈចំនួន	៣៩នាក់។	 	
				បរៀេចំោក់ឱ្យដំបណើររោរសផនែកសែទំាសុខ			 	 	 	 	 		ភាព៖		បៅនែងៃទតី០៦		សខមិែុនា		ឆ្នែ ំ២០១៦	
សកម្ចអគ្គមហាកសនា្រតរីកតកជា ហ៊ុ្ត សស្ត	នាយករដ្ឋមនន្តីននបពុះរាជាណ្ចបកកម្ពុជា	បានបេរោសជាផ្ជូវ	រោរនូវអនុបករឹត្យ	
ស្តីពតីរោរេបងកាើតរេេសន្ិសុខសង្គមសផនែកសែទំាសុខភាព	សបរាេ់ជនទំាឡាយសដ�ស្ិតបៅបបរោមេទេ្្ញាត្ិ	ននចបាេ់ស្តីពតីរោរងារ។	បោយ	
អនុបោមតាមេទេញ្ជា 	េ.ស.ស	បានចុុះកំណត់អតស្ញ្ញា ណកម្មករនិបោជិតបឡើងវិញ	កនែពុងដំណ្ក់រោ�ដំេូងបោយបផ្្តប�ើវិសព័យ
រោត់បដរ	និងផ�ិតសស្កបជើង	សដ�រានសរាជិកបេមូ�ផ្ពុំបបចើនបានចំនួន	៦០៣	សហបោស	បស្ម ើនរឹង	៦០%	និងរានកម្មករនិបោជិត	
ចំនួន	៦០០.៨៣១នាក់	បស្ម ើនរឹង	៧២%	បានចុុះកិច្ចបពមបបពៀងជាមួយមូ�ោ្ឋ នសុខាភិបា�ចំនួន	៧៨៣មូ�ោ្ឋ ន។	សរាជិកបៅបបេើ	
បបាស់បសវារានចំនួន	១៦.០៦៣នាក់	សដ�ដំបណើររោរបនុះអាចវាយតនមប្ានថ្រានភាពរ�ូន	និងបេសិទ្ធភាពខស្់។

						បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	(េ.ស.ស)	រោ�ពតីបពរឹកនែងៃទតី១២	សខកុមៈ្	ឆ្នែ ំ២០១៧	បៅសងា្គ ត់ភនែំបពញែ្មតី	បានបរៀេចំពិធតីសំបណុះ	
សំណ្�	និងផ្សព្វផសាយអេ់រំអំពតីរបោ�នបោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិសព័យរោរងារ	ដ�់កម្មករនិបោជិត	សនែ ក់បៅេន្ទេ់ជួ�	ផ្ទុះជួ�	បបរោម	
អធិេតតីភាព	ឯកឧតម្េណ្ិត	អុិត	សំបហង	រដ្ឋមនន្តីបកសួងរោរងារ	និងេណ្ពុ ុះេណ្្�វិជាជា ជតីវៈ	បោយរានរោរចូ�រួមពតីបកសួង,	ស្េព័ន,	
អង្គភាពរាក់ពព័ន្ធទំាង១៤	បេធាន-អនុបេធានភូមិ	សហជតីព	និងកម្មករនិបោជិតបេរាណជាង	៩០០។

ក្រឡាជាតិរ្រ្រស្ត្ិសខុសង្គម (្រ.ស.ស) បា្តបបារព្វពិធរីសកំណុះសណំ្� ្តិង            
ផ្សព្វផសាយអ្រ់រអំំពរីកោ�្តកោបាយអភិវឌ្ឍ្ត៍វិសយ័រោរងារដ�ក់ម្មករ្តិកោជិត 

សនែ ក់កៅ្រ្ត្ទ្រ់ជួ� ផ្ទុះជួ� កៅសងា្គ ត់ភនែំកពញែ្មរី ខណ្សស្តសខុ

ឯកឧតម្េណ្ិត	អិុត	សំបហង	រដ្ឋមនន្តីបកសួងរោរងារ	និងេណ្ពុ ុះេណ្្�វិជាជា ជតីវៈ	អប ជ្ា ើញជាអធិេតតីកនែពុងកិច្ចបេជុំ

បោកនាយក	េ.ស.ស	
បឡើងសែង្សន្ទរកថ្បេើកកិច្ចបេជុំ



		កនែពុងទរឹសបៅសបរាេ់ឆ្នែ ំែ្មតី	ឯកឧត្ម្រណិ្ត អុិត សកំហង	រដ្ឋមនន្តីបកសួងរោរងារ	និង							
េណ្ពុ ុះេណ្្�វិជាជា ជតីវៈ	បានផ�្អនុសសន៍ថ្៖	បដើម្តីប្្ើយតេបៅនរឹងតបមជូវរោរចំាបាច់	
រេស់កម្មករនិបោជិត	េ.ស.ស	េនព្បងរឹងរោររោររារបបោុះថ្នែ ក់បៅកសនង្បធ្វើរោរ,	រោររោររារ
សុវត្ិភាពកនែពុងបព�បធ្វើដំបណើរ	និងរោររោររារសុវត្ិភាពបផ្សងៗបទៀត។		 	 	
										រោរោក់ឱ្យដំបណើររោរសផនែកសែទំាសុខភាព	ជារោររួមចំសណកប�ើកកមស្់សុខភាពកម្មករ	
និងបកពុមបគរួសរ		រួមទំាងរោរផ�់្រោរេងាកា រជំងឺទូបៅ		កនែពុងទិសបៅចូ�រួមរោត់េនយ្ភាព	
បកតីបក	និងទាមទាឱ្យរានរោរសហរោរអនុវតោ្៉ា ងបពញទំហរឹងរវាង	េ.ស.ស,	និបោជក,	
មូ�ោ្ឋ នសុខាភិបា�	និងកម្មករនិបោជិត។

			ជបមពុញរោរបរៀេចំ	និងោក់ឱ្យដំបណើររោរ	
សផនែកបសធន		បតជូវបរៀេចំោក់ឱ្យអនុវតច្ុង
ឆ្នែ ំ២០១៧		េច្ចពុេ្ននែបកពុមរោរងារបាន	និង	
កំពុងបរៀេចំ		សដ�ឈានដ�់រោរបរៀេចំ
សមិទ្ធិ�ទ្ធភាពោក់ឱ្យដំបណើររោរបោយ
រោររំពរឹងទុក	និងោ្ម នផ�េ៉ាុះរា�់៕

ឯកឧតម្រដ្ឋមនន្តី	បឡើងសែង្សន្ទរកថ្បេើកកិច្ចបេជុំ

សរោ្ខ រោមចូ�រួមកនែពុងអង្គពិធតី

ពិធតីផ�្់េព័ណ្ណសរបសើរ



ឯកឧត្ម្រណិ្ត អុិត សកំហង រដ្ឋមន្ត្រីបកសងួរោរងារ ្តិង្រណុ្ុះ្រណ្្�វិជាជា ជរីវៈ 
អក ជ្ា ើញសកំណុះសណំ្� ្តិងផ្សព្វផសាយអំពរីកោ�្តកោបាយអភិវឌ្ឍ្ត៍វិសយ័រោរងារ 

ជាមួយកម្មករ-កម្មរោរ្ិតរីកៅតំ្រ្ត់កសដ្ឋកិច្ចពិកសសកខត្បពុះសរីហ្តុ

  			រោ�ពតីនែងៃទតី០៣		សខបមស		ឆ្នែ ំ២០១៧		បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសងកាម		ននបកសួង	
រោរងារ	និងេណ្ពុ ុះេណ្្�វិជាជា ជតីវៈ		បានបបារព្ធពិធតីសំបណុះសំណ្�		និងផ្សព្វផសាយអេ់
រំស្តីអំពតីរោរអនុវត	្	រេេសន្ិសុខសង្គមសផនែកសែទំាសុខភាពជូន	ដ�់កម្មករនិបោជិត		បៅ	
តំេន់បសដ្ឋកិច្ចពិបសស		បខតប្ពុះសតីហនុ		បបរោមអធិេតតីភាពដ៏ខង្់ខស្់រេស់	ឯកឧត្ម 
្រណិ្ត  អុិត  សកំហង		រដ្ឋមនន្តីបកសួងរោរងារ		និងេណ្ពុ ុះេណ្្�វិជាជា ជតីវៈ		កោក 
អ៊ុក សមវិទ្យា នាយកបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	បពមទំាងរានរោរអប ជ្ា ើញចូ�
រួមពតីសំណ្ក់	ឯកឧតម្	បោក	បោកបសតី	តំណ្ងបកសួង	ស្េព័ន	និងអង្គភាពរាក់ពព័ន្ធ
ទំាងអស់បេចំាតំេន់ផងសដរ។

    ឯកឧត្ម្រណិ្តរដ្ឋមន្ត្រី បានសសមង្នូវរោរបរោតសរបសើរចំបរាុះ	េងេ្ជូនកម្មករ
និបោជិតននតំេន់បសដ្ឋកិច្ចពិបសស	សដ�បានយកចិតេ្ំបពញរោរងារបេកេបោយវិជាជា ជតីវៈ	
រកសាសុខដុមរម្យនាកនែពុងបរាងចបក	សដ�ជាឆ្នែ ំបាយរួមរេស់េងេ្ជូនទំាងអស់ោនែ ។	បពមជាមួយ	
បនាុះឯកឧតម្	ក៏បានអំរាវនាវដ�់េងេ្ជូនកម្មករ-កម្មរោរិនតីឱ្យបៅបបេើបបាស់បសវាសែទំាសុខ
ភាពបោយមិនគិតនែ	្បៅតាមមូ�ោ្ឋ នសុខាភិបា�ទំាង	១២២៤កសនង្	សដ�បានចុុះកិច្ច	
បពមបបពៀងជាមួយបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម។	

កនែពុងឱរោសបនាុះសដរ		ឯកឧត្ម្រណិ្ត 
រដ្ឋមន្ត្រី  ក៏បានបរោតសរបសើរ		ដ�់ថ្នែ ក់	
ដរឹកនំា		មនន្តី		និងេុគ្គ�ិក		បេឡាជាតិរេេ	
សន្ិ	សុខ	សង្គមទំាងអស់	ននបកសួងរោរងារ	
និងេណ្ពុ ុះេណ្្�វិជាជា ជតីវៈ	និងមនន្តីេុគ្គ�ិក	
ននបកសួងសុខាភិបា�	សដ�បានសហរោរ
ោនែ ោ៉ា ងយកចិតទ្ុកោក់	កនែពុងរោរផ�្់បសវា
ជូនេងេ្ជូនកម្មករ-កម្មរោរិនតី	 	អស់ពតីករំ្ាង	
រោយចិត	្បដើម្តីេបបមើបសវាសធារណៈដ�់
េងេ្ជូនកម្មករនិបោជិតបយើង			បដើម្តីរួម	
ចំសណករោត់េនយ្ភាពបកតីបកផងសដរ។	
				ឯកឧត្មរដ្ឋមន្ត្រី			បានេនថ្្	សុខ	
សន្ិភាព		និងស្ិរភាពតាមរយៈបោ�នបោ	
បាយឈនែុះៗរេស់   សកម្ចអគមហា 
កសនា្រតរីកតកជា ហ៊ុ្ត សស្ត នាយក
រដ្ឋមនន្តីននបពុះរាជាណ្ចបកកម្ពុជា			 គឺជា	
មូ�ោ្ឋ នបគរឹុះដ៏រឹងរំា		សបរាេ់ធានាអភិវឌ្ឍ	
ប�ើបគេ់វិសព័យ		សំបៅប�ើកកមស្់ជតីវភាព	
រស់បៅ		និងរោត់េនយ្ភាពបកតីបករេស់េង
េ្ជូនកម្មករ-កម្មរោរិនតី។	ជាមួយោនែ បនុះ	ឯកឧតម្	
ក៏បានសំណមូពរដ�់	មនន្តី	និងេុគ្គ�ិក	នន	
បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម		បពមទំាង	
មនន្តី	និងេុគ្គ�ិកទំាងអស់ននបកសួងរោរងារ
សុខាភិបា�		គេ ត្ីខិតខំបេរឹងសបេងឱ្យអស់
�ទ្ធភាព	កនែពុងរោរផ�់្និងេបបមើបសវាសធារ
ណៈ	ឱ្យបានបពញប�ញ	បេកេបោយបកម	
សតី�ធម៌�្		រានភាពទទួ�ខុសបតជូវខស់្	
ចំបរាុះរោរងារ។

ឯកឧតម្េណ្ិត	អិុត	សំបហង	រដ្ឋមនន្តីបកសួងរោរងារ	និងេណ្ពុ ុះេណ្្�វិជាជា ជតីវៈ	អប ជ្ា ើញជាអធិេតតីកនែពុងកិច្ចបេជុំ

ឯកឧតម្រដ្ឋមនន្តី	បឡើងសែង្សន្ទរកថ្បេើកកិច្ចបេជុំ

សិរោ្ខ រោមចូ�រួមកនែពុងកិច្ចបេជុំ



      កនែពុងឱរោសបនាុះផងសដរ		កោក  អ៊ុក  សមវិទ្យា		នាយកបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	
បានរានបេសសន៍ថ្៖	បដើម្តីកំបណើន	រោរងារសមធម៌	និងបេសិទ្ធិភាពបៅកម្ពុជាដំណ្ក់
រោ�ទតី៣		រេស់រាជរោ្ឋ ភិបា�នតីតិរោ�ទតី៥		ននរដ្ឋសភា		បានោក់បចញនូវបោ�បៅ	
ជាយុទ្ធសនស្ោ៉ា ងចបាស់ោស់ទាក់ទងនរឹងរោរអភិវឌ្ឍបេពព័ន្ធោំរារសង្គម	ជាពិបសស
រោរពបងរឹងបេពព័ន្ធោំរារសង្គមឱ្យរោន់សតរានភាព	បេទាក់បកឡាោនែ ជាបេពព័ន្ធបេមូ�ផ្ពុំ,	រាន	
សង្គតិភាព		និងរានបេសិទ្ធិភាពបគេដណ្េ់ទំាងវិសព័យសធារណៈ		និងវិសព័យឯកជន	
តាមរយៈ	រោរោក់ឱ្យដំបណើររោររេេសន្ិសុខសង្គម	សផនែកហានិភព័យរោរងារនាឆ្នែ ំ	២០០៨	
និងសផនែកសែទំាសុខភាពសបរាេ់កម្មករនិបោជិត				សដ�ស្ិតបៅបបរោមេទេ្្ញាត្ិស្តីពតី	
រោរងារបៅកនែពុងឆ្នែ ំ២០១៦។	បោកបានេនប្ទៀតថ្	បៅបដើមឆ្នែ ំ២០១៧	បនុះរាជរោ្ឋ ភិបា�
កម្ពុជាបានេបងកាើតឱ្យរានរេេសន្ិសុខសង្គម		សបរាេ់មនន្តីសធារណៈ		និងសផនែកសែទំា	
សុខភាព	សបរាេ់អតតីតមនន្តីរាជរោរ	និងអតតីតយុទ្ធជនសែមបទៀត	បនុះសេញ្ជា ក់អំពតីរោរគិត
គូរេសនម្ចំបរាុះសុខរា�ភាព		និងជតីវភាពសបរាេ់មនន្តីសរធារណៈទំាងអស់	សដ�ជា	
និបោជិតរេស់រដ្ឋ។

អធិេតតីចូ�រួមកនែពុងអង្គពិធតី

បោកនាយក	េ.ស.ស	
បឡើងសែង្សន្ទរកថ្បេើកកិច្ចបេជុំ



កិច្ចប្រជុំអង្គជំនាញ្រកច្ចកកទ្សពិភាកសាក�ើកសចក្រីបរាងអ្តុបករឹត្យ ស្រីពរី�ក្ខខណ្ស្រ្រ
្រទ្ ្តិង្តរីតិវិធរីន្តរោរផ្�ត់ាវរោ�កិសផនែកហា្តិភ័យរោរងារសបរា្រ់មន្ត្រីសធារណៈ 

្តិងសផនែកសែទាសំខុភាពមន្ត្រីសធារណៈ អតរីតរាជរោរ ្តិងអតរីតយទុ្្ធជ្ត

				រោ�ពតីនែងៃសុបក	ទតី១៩		សខឧសភា		ឆ្នែ ំ	
២០១៧	បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	នន	
បកសួងរោរងារ	និងេណ្ពុ ុះេណ្្�វិជាជា ជតីវៈ	
បានចូ�រួមកិច្ចបេជំុអង្គជំនាញេបច្ចកបទស
ពិភាកសាប�ើបសចក្តីបរាងអនុបករឹត្យ	ស្តីពតី�ក្ខ	
ខណ្សេេេទ	និងនតីតិវិធតីននរោរផ�្តាវរោ�ិក
សផនែកហានិភព័យរោរងារសបរាេ់មនន្តីសធារណៈ	
និងសផនែកសែទំាសុខភាពសបរាេ់មនន្តីសធារណៈ
អតតីតមនន្តីរាជរោរ	និងអតតីតយុទ្ធជនបៅទតីស្តី	
រោរគណៈរដ្ឋមនន្តី។

			កិច្ចបេជុំខាងប�ើបធ្វើបឡើងបបរោមសហបេធាន
ឯកឧត្ម ឆាយ អូ្ត	សរាជិក	ស.ក.វ	
និង	ឯកឧត្ម ជរីវ សងុហាក	់អនុបេធាន
បកពុមបេរឹកសាអនែកចបាេ់	បោយរានរោរអប ជ្ា ើញ
ចូ�រួមពតីតំណ្ងបកពុមបេរឹកសាបសដ្ឋកិច្ច		និង	
វេ្ធម៌	តំណ្ងបកពុមបេរឹកសាអនែកចបាេ់	បកសួង	
រោរងារ	និងេណ្ពុ ុះេណ្្�វិជាជា ជតីវៈ	តំណ្ង
បកសួងស្េព័នរាក់ពព័ន្ធដ៏នទបទៀត។

ទិដ្ឋភាពរួមកនែពុងកិច្ចបេជុំ

សកម្មភាពរួមកនែពុងកិច្ចបេជុំប�ើបសចក្តីបរាងអនុបករឹត្យ



កោក អ៊ុក សមវិទ្យា នាយកក្រឡាជាតិរ្រ្រស្ត្ិសខុសង្គម ដរឹកនាមំន្ត្រីកបរោមឱវាទ្
  ចូ�រមួប្រជុំពិភាកសារោរងារជាមួយថ្នែ ក់ដរឹកនា ំន្តអង្គភាពស្ត្ិសខុសង្គម  

ន្តបពុះរាជាណ្ចបកនែ (Social Security Office, Thailand)

			រោ�ពតីនែងៃបពហស្តិ៍		ទតី១៨		សខឧសភា	
ឆ្នែ ំ២០១៧		កោក  អ៊ុក  សមវិទ្យា	
នាយកបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	បាន	
ដរឹកនំាមនន្តីបបរោមឱវាទចំនួន	១០រូេ	បដើម ត្ី	
ចូ�រួមកិច្ចបេជុំពិភាកសារោរងារជាមួយថ្នែ ក់	
ដរឹកនំា	ននអង្គភាពសន្ិសុខសង្គម	ននបពុះ	
រាជាណ្ចបកនែ	(Social	Security	Office,	
Thailand)	បៅស�បេជំុបេឡាជាតិរេេ
សន្ិសុខសង្គម។		 	 	
				បោ�េំណងននកិច្ចបេជុំបនុះបធ្វើបឡើង	គឺ	
បដើម ត្ីពិភាកសា	និងសិកសាអំពតី�ទ្ធផ�	នន	
រោរផ្្ស់េ្ជូរបោេ�់ោនែ បៅវិញបៅមក

បដើម ត្ីឈានបៅរករោរបធ្វើកិច្ចបពមបរាងមួយ	
ស្តីពតីតាវរោ�ិកជរាភាព	(Old-age	Benefit)	
និងរោរងារបគេ់បគង់រដ្ឋបា�បផ្សងៗជាបបចើន	
បទៀត។

បោកនាយក	េ.ស.ស	ដរឹកនំាមនន្តីបបរោមឱវាទចូ�រួមបេជុំពិភាកសារោរងារ	ជាមួយថ្នែ ក់ដរឹកនំា	
ននអង្គភាពសន្ិសុុខសង្គម	ននបពុះរាជាណ្ចបកនែ



កដើម្ រីសវុត្ិភាពកម្មករ ្រ.ស.ស ្រ្ត្យទុ្្ធនារោរផ្សព្វផសាយចបា្រ់ ស្រីពរីចរាចរណ៍ផ្ូវកោក 
្តិងចបា្រ់ស្រីពរីរោរបតរួតពិ្តិត្យ កបគឿងកញៀ្ត ដ�ក់ម្មករ-កម្មរោរ្ិតរី ្តិងអនែកក្រើក្ររដរឹកកម្មករ

   	បៅបពរឹកនែងៃអាទិត្យ	ទតី២៦	សខមតីនា	ឆ្នែ ំ២០១៧	បនុះ	បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម(េ.ស.ស)	ននបកសួងរោរងារ	និងេណ្ពុ ុះេណ្្�វិជាជា ជតីវៈ	
បានសហរោរជាមួយបកសួងសធារណរោរ		និងដរឹកជ ជ្ាជូ នផ្សព្វផសាយចបាេ់ស្តីពតីចរាចរណ៍ផ្ជូវបោក	សុវត្ិភាពចរាចរណ៍ប�ើមបធយោបាយ
ដរឹកជ ជ្ាជូ នសុវត្ិភាពបធ្វើដំបណើររេស់កម្មករ	និងជំរុញឱ្យកម្មកររាក់មួកសុវត្ិភាពកម្មករ-កម្មរោរិនតី	និងអនែកបេើកេរដរឹកកម្មករ		កនែពុងបតតីរាសទតី១	
ឆ្នែ ំ២០១៧បនុះ។	បកពុមរោរងារបានចុុះផ្សព្វផសាយដ�់កម្មករ	និងអនែកបេើកឡានដរឹកកម្មករ	បានចំនួន	១៣៦ប�ើក	បស្ម ើ	១៣៦បរាងចបក	រាន	
អនែកចូ�រួមចំនួន	១៧,៨៤៤នាក់	និងអនែកបេើកេរចំនួន	៦,២៧៧នាក់។	រោរផ្សព្វផសាយបនុះ	រានសរាសភាពមកពតី	េ.ស.ស	នន	បកសួង	
រោរងារ	និងេណ្ពុ ុះេណ្្�វិជាជា ជតីវៈ		នាយកោ្ឋ នដរឹកជ ជ្ាជូ នផ្ជូវបោក		ននបកសួងសធារណរោរដរឹកជ ជ្ាជូ ន	នាយកោ្ឋ ននគរបា�ចរាចរណ៍	
និងសណ្្េ់ធានែ េ់សធារណៈ	ននបកសួងមហានផ្ទ	និងមនន្តីជំនាញននអគ្គប�ខាធិរោរោ្ឋ នអាជាញា ធរជាតិបេយុទ្ធបេឆំ្ងបបគឿងបញៀន។

				ប្ៀ្តកនែពុងឱរោសបនុះ	បោកជំទាវ	មរឹន	រាណវី	រដ្ឋប�ខាធិរោរននបកសួងសធារណរោរ	
និងដរឹកជ ជ្ាជូ ន	និងជាអគ្គប�ធិរោរននគណៈករា្ម ធិរោរជាតិសុវត្ិភាពចរាចរណ៍ផ្ជូវបោក	បាន	
បធ្វើរោរពន្យ�់	និងសណនំាអេ់រំអំពតីសុវត្ិភាព	ប�ើរោរបធ្វើដំបណើររេស់េងេ្ជូនកម្មករទំាងអស់	
បតជូវបោរពចបាេ់ចរាចរណ៍	ជាពិបសសបោរពបៅប�ើសតី�ធម៌	១០ចំណចុ	សបរាេ់សុវត្ិភាព	
ចរាចរណ៍	សដ�រានខ្រឹមសរដូចខាងបបរោម៖	 	 	 	 	
				-	មិនបតជូវបេើកេរប�ើសបស្ឿនកំណត់ោច់ខាត	 	 	 	 	
				-	មិនបតជូវបេើកេរសិ្តបៅបបរោមឥទ្ធិព�ននបបគឿងបសវឹងោច់ខាត	 	 	
				-	មិនបតជូវបេើកេរសិ្តបៅបបរោមឥទ្ធិព�ននបបគឿងបញៀនោច់ខាត	 	 	
				-	មិនបតជូវបេើកេរសិ្តបៅបបរោមស្នភាពងងុយបដកោច់ខាត	 	 	
				-	បតជូវបេើកេរឱ្យបានបតរឹមបតជូវោច់ខាត	 	 	 	 	 	
				-	បតជូវរាក់មួកសុវត្ិភាពជានិច្ច	 	 	 	 	 	 	
				-	បតជូវរាក់សខ្សបកវា៉ា ត់សុវត្ិភាពជានិច្ច	 	 	 	 	 	
				-	បតជូវបេរោន់សំ្ជានិច្ច		 	 	 	 	 	 	
				-	បតជូវបតរួតពិនិត្យេបច្ចកបទសោនយនជ្ានិច្ច

			-	បតជូវបេពុងបេយព័តនែជានិច្ច		 	
			បៅកនែពុងពិធតីផ្សព្វផសាយខាងប�ើបនុះ	បោក	
ជំទាវ	ក៏បានសចកមួកសុវត្ិភាពជូនដ�់េង	
េ្ជូនកម្មករ-កម្មរោរិនតី	អនែកបេើកេរដរឹកកម្មករ	
និងចូ�រួមទំាងអស់	កនែពុងរានែ ក់ៗទទួ�បាន	
មួកសុវត្ិភាពចំនួន	០១៕	

ទិដ្ឋភាពសិរោ្ខ រោមជាកម្មករនិបោជិតចូ�រួមកនែពុងកិច្ចបេជុំ



ក្រឡាជាតិរ្រ្រស្ត្ិសខុសង្គម បា្តករៀ្រចំប្រជុំផ្សព្វផសាយស្រីពរីកោ�្តកោបាយ
ន្តរោរអ្តុវត្រ្រ្រស្ត្ិសខុសង្គម កៅកខត្ឧត្ររា្តជ័យ

				បៅរបសៀ�នែងៃចព័ន្ទទតី២០	សខកុមៈ្	ឆ្នែ ំ២០១៧	បវោបរា៉ា ង	១៣	និង	
៣០នាទតី	បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	ននបកសួងរោរងារ	និងេណ្ពុ ុះ	
េណ្្�វិជាជា ជតីវៈ		បានបរៀេចំបេជុំផ្សព្វផសាយ	ស្តីពតីបោ�នបោបាយ	
ននរោរអនុវតរ្េេសន្ិសុខសង្គម		បបរោមអធិេតតីភាព		ឯកឧត្ម 
្រ៊ូ សខ្ត	អភិបា�រង	និងជាតំណ្ងឯកឧតម្អភិបា�	ននគណៈ	
អភិបា�បខតឧ្តរ្រានជព័យ,		កោក  កម៉ង  ហុង 	នាយករង	
េ.ស.ស	បោក	បោកបសតី	តំណ្ងស្េព័នរាក់ពព័ន្ធ		បពមទំាងរាន
រោរចូ�រួមពតីតំណ្ងនិបោជក		រា្ច ស់សហបោ		បគរឹុះស្ន	រួមទំាង	
ជនរងបបោុះបោយសរបបោុះថ្នែ ក់រោរងារទំាងអស់	សដ�ស្ិតកនែពុងបខត	្
ឧតរ្រានជព័យ។

    កោក កម៉ង ហុង	នាយករង	េ.ស.ស	បានរានបេសសន៍ថ្កិច្ចបេជុំបនុះ	បធ្វើបឡើង
កនែពុងបោ�េំណងផ្សព្វផសាយពតីរបោ�នបោបាយ	ននរោរអនុវតរ្េេសន្ិសន្ិសុខសង្គម	និង	
វឌ្ឍនៈភាពរេស់េ.ស.ស	េញ្ហា បេឈម	ជាពិបសសបធ្វើរោរពបងរឹងបសវា	ននរោរផ�្់តាវរោ�ិក
ហានិភព័យរោរងារជូនកម្មករនិបោជិត	(រោរផ�្់បសវារេស់មនន្តីសខាបខត/្ខណ្	រោរផ�្់បសវា	
រេស់មន្ទតីរបពទ្យចុុះកិច្ចបពមបបពៀង	និងធនាោរបអសុតី�តីោ)។	បោកេនថ្្បបោុះថ្នែ ក់រោរងារ	
គឺបបោុះថ្នែ ក់សដ�បកើតបឡើងបៅបព�កម្មករកំពុងបធ្វើរោរបៅបរាងចបក	សហបោស	បគរឹុះស្ន	
និងបបោុះថ្នែ ក់បព�កម្មករបៅ	និងបតឡេ់មកពតីបធ្វើរោរ។	េច្ចពុេ្ននែបនុះ	េ.ស.ស	រានសហបោស	
បគរឹុះស្ន	ចុុះេ ជ្ា ិរោសរុេចំនួន	៩.០០០	សហបោស	និងរានមន្ទតីរបពទ្យ	មណ្�សុខភាព	
ចុុះកិច្ចបពមបបពៀងកនែពុងរោរផ�្់បសវាជូនសរាជិក	េ.ស.ស	ចំនួន៧៨២	និងបានផ�្់តាវរោ�ិក	
បានជាង	១៣មុឺននាក់ផងសដរ។	រោរផ�្់	តាវរោ�ិក	(អតប្េបោជន៍)	សដ�សហបោស	
បគរឹុះស្ន	និងសរាជិក	អាចទទួ�បានពតី	េ.ស.ស	រួមរាន៖	រោរសបនងា្គ ុះេនា្ទ ន់,	រោរសែទំា	
និងពយោបា�		រោរទទួ�បានបបាក់េំណ្ច់បេចំានែងៃ		រោរទទួ�បានបបាក់ធនោភ		និង	
បបាក់វិភាជន៍	បសហ៊ុយេូជាសព	តាវរោ�ិកឧតរ្ជតីវី	បសវាេុននតីតិសម្ទា	និងរោរសបមេ
សបមរួ�វិជាជា ជតីវៈបឡើងវិញ។

				បោ�េំណងកិច្ចបេជុំបនុះបផ្្តប�ើរោរ
ពបងរឹងបសវាននរោរផ�់្បសវា	និងវឌ្ឍនៈភាព	
រេស់	េ.ស.ស	និងបធ្វើរោរចូ�រួមពិភាកសាពតី
បគេ់ភាគតី	(សហបោស	បគរឹុះស្ន	សខាេ.ស.ស	
មន្ទតីរបពទ្យចុុះកិច្ចបពមបបពៀង	ធនាោរបអសុតី�តីោ	
ជនរងបបោុះថ្នែ ក់បោយសរោរងារ)	កនែពុងរោរ
ពិនិត្យតាមោននូវកិច្ចដំបណើររោរ	រោរអនុវត្
កិច្ចដំបណើររោរសផនែកហានិភព័យរោរងារ	បដើម្តី
ជាច�ករមួយកនែពុងរោរបធ្វើរោរវិវឌ្ឍន៍		នូវរោរ
អនុវតកិ្ច្ចដំបណើររោរសផនែកហានិភព័យរោរងារ
រោន់សតរានបេសិទ្ធភាព។

ឯកឧតម្	េ៊ូ	សខន	អប ជ្ា ើញជាអធិេតតីចូ�រួមកនែពុងកិច្ចបេជុំ

សិរោ្ខ រោមជាកម្មករនិបោជិតចូ�រួមកនែពុងកិច្ចបេជុំ

េទេងាហា ញរេស់	បោក	បម៉ាង	ហុង													
នាយករង	េ.ស.ស	កនែពុងអង្គពិធតី



មន្ត្រីក្រឡាជាតិរ្រ្រស្ត្ិសខុសង្គម (្រ.ស.ស) បា្តចុុះកៅសបម្រសបមរួ�ភ្ាមៗ
ករណរី  កម្មករស្ត្្រ់្រណ្្�មកពរីកសកិរបាញថ់្នែ បំសរូវ

					រោ�ពតីបវោបរា៉ា ង០៧		និង៣០នាទតីបពរឹក		រានករណតីកម្មករសនេ្់តៗោនែ 		បៅនែងៃទតី២១	
សខកុមៈ្	ឆ្នែ ំ២០១៧		បៅកនែពុងបរាងចបក	�តី	ឈាងបខេ	សិ្តបៅ�ុំបាធាយ	បសពុកបាធាយ	
បខតក្ំពង់ចាម។	ករណតីសនេ់្តៗោនែ បនុះេណ្្�មកពតីបេជាកសិករបៅជិតបរាងចបកបាន
បធ្វើរោរបាញ់ថ្នែ ំបសជូវបធ្វើឲ្យខ្ិនថ្នែ ំបនាុះសយភាយចូ�បៅកនែពុងបរាងចបក		បធ្វើឱ្យកម្មករពុ�	
ក្ិនក៏សនេ្់តៗោនែ រហូតដ�់បៅ៨០នាក់។		មកដ�់បព�បនុះ	មនន្តី	េ.ស.ស	សខាបខត	្
បានសហរោរជាមួយមន្ទតីបពទ្យបខត	្េ ជ្ាជូ នកម្មករ៧៧នាក់បៅមន្ទតីបពទ្យេសងក្បសពុកបាធាយ	
និង៣នាក់បទៀតបានបតឡេ់បៅផ្ទុះសបរាកធម្មតា។	ចំបរាុះនែដ្រឹកជ ជ្ាជូ ន	និងបសវាពយោបា�	
ជនរងបបោុះ	ជាេន្ទពុករេស់	េ.ស.ស។

					ករណតីកម្មករសនេ្់បនុះ	បកពុមរោរងារទេ់សកា ត់ករណតីសនេ្់	និងេងាកា របបោុះថ្នែ ក់រោរងារ	
បានចុុះបតរួតពិនិត្យពតីស្នភាពដ�់បរាងចបកផ្្ទ �់	បដើម្តីរកពតីមូ�បហតុសដ�េងកាឱ្យកម្មករ
សនេ្់	បហើយបធ្វើរោរសណនំា		និងចាត់វិធានរោរឱ្យនិបោជកបធ្វើរោរសក�ំអរចំណចុខ្វុះខាត
មួយចំនួន		បពមទំាងឱ្យនិបោជកបធ្វើរោរសណនំាេន	្	ដ�់កម្មករនិបោជិតអនុវតឱ្្យរាន
បេសិទ្ធភាពផងសដរ។

		បដើម្តីរួមចំសណកកនែពុងរោរេងាកា រ	និងទេ់សកា ត់	
ករណតីសនេ្់បនុះ	បកសួងរោរងារ	និងេណ្ពុ ុះ	
េណ្្�វិជាជា ជតីវៈ		បានចាត់ឱ្យបកពុមរោរងារ	
ទេ់សកា ត់ករណតីសនេ្់		និងេងាកា របបោុះថ្នែ ក់
រោរងាររេស់កម្មករនិបោជិត	(ទ.ស.េ.ក)

ននបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	(េ.ស.ស)	
បតជូវេបងកាើនរោរផ្សព្វផសាយអេ់រំ		ដ�់កម្មករ	
និបោជិត		ឱ្យបានយ�់ដរឹងអំពតី�ក្ខខណ្	
រោរងារ	�ក្ខខណ្អនាមព័យ	និងបធ្វើរោរសណ	
នំាពតីេញ្ហា សុខភាពេសនម្បទៀត			បដើម ត្ីឱ្យ

េងេ្ជូនកម្មករនិបោជិត	បានយ�់ដរឹងបដើម ត្ី	
អនុវតត្ាម		បោយទទួ�បានបេសិទ្ធភាព	
ខស់្	៕
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ករណរី ផ្ទុុះឡចំហាយទ្រឹកកៅករាងចបក ZHEN TAI GRAMENT (CAMBODIA) CO.,LTD 
្រណ្្�ឱ្យកម្មរោរ្ិតរីរានែ ក់បា្តស្្រ់កៅ្តរឹងកស្ត្ងភ្ាមៗ ្តិងកម្មរោរ្ិតរីចំ្តួ្ត 

០៧នាក់ កទ្ៀតបា្តទ្ទ្ួ�រងរ្រួសធ្ង្ត់ បស�

   	រោ�ពតីនែងៃទតី២២	សខមតីនា	ឆ្នែ ំ២០១៧	បវោបរា៉ា ង	១៤	និង០០	នាទតីរបសៀ�	បៅបរាងចបក	
ZHEN		TAI		GARMENT	(CAMBODIA)		CO.,LTD		រានទតីតំាងស្ិតបៅភូមិដំណ្ក់	
សងាកា ត់ភនែំបពញែ្មតី		ខណ្សសនសុខ	រាជធានតីភនែំបពញ	រានករណតីបបោុះថ្នែ ក់ដ៏រន្ធត់មួយ	បាន
បកើតបឡើងបោយសររោរផ្ទពុុះឡចំហាយទរឹកេណ្្�ឱ្យកម្មរោរិនតីរានែ ក់បានស្េ់ភានែ មៗ	និង	
កម្មរោរិនតីចំនួន	០៧	នាក់បទៀតបានទទួ�រងរេួសធងៃន់	បស�។	

   	បហតុរោរណ៍ខាងប�ើបនុះ	បកពុមរោរងារ	ទ.ស.េ.ក	បានចុុះបតរួតពិនិត្យ	បដើម្តីឱ្យខាងបរាង
ចបកបធ្វើរោរសក�ំអរបឡើងវិញ	បជៀសវាងេញ្ហា បនុះបកើតបឡើងតបៅបទៀត។		កនែពុងឧេទ្ទវបហតុ	
បនុះ	បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	បានផ�្់រោរពយោបា�បោយឥតគិតនែ។្	ចំសណកអនែក	
សដ�ស្េ់	េ.ស.ស	ផ�្់ជូននែ្វិភាជន៍េូជាសព	ចំនួន	៤ោនបរៀ�	ដ�់បកពុមបគរួសរសដ�	
បៅកនែពុងេន្ទពុកផ្្ទ �់		ននជនរងបបោុះបដើម្តីបធ្វើេុណ្យតាមបេនពណតី		និងផ�់្អតប្េបោជន៍					
បផ្សងៗបទៀតបៅតាមបោ�រោរណ៍ចបាេ់ស្តីពតីរោរងារ។		 	 	 	
		ករណតីខាងប�ើបនុះ		បកពុមរោរងារ		ទ.ស.េ.ក		បានោក់វិធានរោរឱ្យនាយកបរាងចបកបធ្វើ	
រោរសក�ំអរដូចខាងបបរោម៖	 	 	 	 	 	 	
	 	 បរៀេចំតបម្ើងឡចំហាយទរឹកសរជាែ្មតី	 បបរោមរោរបតរួតពិនិត្យពតីអនែកេបច្ចកបទសននបកសួង
ឧសសាហកម្ម	និងសិេ្កម្ម	បហើយបតជូវអនុវត្វិធានរោរតាមោនបតរួតពិនិត្យបេពព័ន្ធឡចំហាយ
បនុះ	បោយអនែកេបច្ចកបទសឱ្យបានបតរឹមបតជូវ	បដើម្តីធានាបាននូវសុវត្ិភាពកនែពុងរោរបបេើបបាស់។	

កិច្ចបេជុំពិភាកសារកមូ�បហតុពតីររោរផ្ទពុុះឡចំហាយទរឹក	និងោក់វិធានរោរដ�់បរាងចបកសក�ំអរតាមេបច្ចកបទស
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រែយ្ត្ស្ទចូ្រកងា្គ �កភ្ើងបកឡា្រ់ ្រណ្្�ឱ្យម្តុស្ស ០៣នាក់ រងរ្រួស ធ្ង្ត់
 ្តិងបស� កៅភូមិ្ររតាងំស៊ ូសងាកា ត់្ររោ៉ខា បករុងន្រ៉�្ិត កខត្ន្រ៉�្ិត

   	រោ�ពតីរបសៀ�នែងៃទតី២១	សខឧសភា	ឆ្នែ ំ	
២០១៧	បវោបរា៉ា ង១៥	និង៣០នាទតី	រាន	
ករណតីបបោុះថ្នែ ក់ចរាចរណ៍		បោយរែយន្
ស្ទជូ ចេបងា្គ �បភ្ើងបានបកឡាេ់	បៅបតង់ចំណចុ	
ភូមិេរតំាងស៊ូ	សងាកា ត់េរោ៉ា ខា	បកពុងនេ៉ា�ិន	
បខតន្េ៉ា�ិន។	

   	បហតុរោរណ៍បបោុះថ្នែ ក់បនុះបានេងកាឱ្យមនុស្ស	០២នាក់	បានរងរេួសធងៃន់	និងរេួសបស�	
០១នាក់។	ជនរងបបោុះទំាង	០៣នាក់	រានបឈា្ម ុះ	ឃាន	បសតីប ៉៉ា 	បភទបេពុស	អាយុ	២៤ឆ្នែ ំ,	
បឈា្ម ុះ	ណយូ	ទូច	បភទបេពុស	អាយុ	៣០ឆ្នែ ំ	និងបឈា្ម ុះ	សធុឆ្តែងខំា	បភទបេពុស	អាយុ	
៤៤ឆ្នែ ំ	ជាជនជាតិនែ	ជនរងបបោុះបធ្វើរោរបៅ	សហបោស	ប្ើងន្វិស្វកម្ម	និងអរឹម	បអស	ភតី	
សដ�រានទតីតំាងស្ិតបៅភូមិផសារបពំ	�ុំស្ទ រឹងរោច់	បសពុកសោបបរៅ	បខតន្េ៉ា�ិន។		
					ករណតីបបោុះថ្នែ ក់ខាងប�ើបនុះ	បកពុមរោរងារ	េ.ស.ស	បខតន្េ៉ា�ិនបានចុុះសបមេសបមរួ�	
និងេ ជ្ាជូ នជនរងបបោុះបៅសបរាក់ពយោបា�	បៅមន្ទតីរបពទ្យេសងក្បខតន្េ៉ា�ិន។
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បដើម ត្ីបធ្វើឱ្យរោរងារទទួ�ពព័ត៌រានពតីជនរងបបោុះសដ�ជាកម្មករនិបោជិតេបបមើរោរងារ	បៅតាមេណ្្សហបោស	បគរឹុះស្ន	សដ�
បានចុុះេ ជ្ា ិរោបៅបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គមឱ្យ		រោន់សតរានបេសិទ្ធភាព	និងទាន់បព�បវោជាងមុន	បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខ	
សង្គម		បានេបងកាើតឱ្យរានបកពុមរោរងារបេចំារោរមួយបឡើង		រានភារកិច្ចរង់ចំាទទួ�ពព័ត៌រានពតីករណតីសដ�រានបបោុះថ្នែ ក់រោរងារបកើត	
បឡើង	បហើយតបមជូវឱ្យរានរោរសបនងា្គ ុះេនា្ទ ន់។					 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 កនែពុងករណតីបនុះនិបោជក	ឬរា្ច ស់សហបោស	បគរឹុះស្ន	ឬកម្មករនិបោជិត	បតជូវជូនដំណរឹងមករោន់បេឡាជាតិរេេសន្ិសង្គម	ជាេនា្ទ ន់	
តាមរយៈបកពុមរោរងារបេចំារោរសដ�រានប�ខទូរសព័ព្ទទំនាក់ទំនងសំរាេ់បសវាសបនងា្គ ុះេនា្ទ ន់	(Hotline) ១២៨៦។		 	
	 ប�ខទូរសព័ព្ទបនុះអាចបធ្វើរោរបៅចូ�បានបគេ់	 	 	 	 	 បេពព័ន្ធបោយឥតគិតនែ	្និងរានេុគ្គ�ិក	
បេចំារោររង់ចំាទទួ�ពព័ត៌រាន	២៤បរា៉ា ង		 	 	 	 	 	 						ប�ើ២៤បរា៉ា ង។	បោយសឡកចំបរាុះរោរ
សកសួរពព័ត៌រានបផ្សងបទៀតបបរៅពតីបសវា	 	 	 	 	 	 	 សបនងា្គ ុះេនា្ទ ន់	សូមទាក់ទងតាម	
បេពព័ន្ធទូរសព័ព្ទ	០២៣	៨៨២	៤៣៤			 	 	 	 	 	 										និង	០២៣	៨៨១	០១៥	វិញ។	
			តាមរយៈរោរោក់ឱ្យដំបណើររោរបេពព័ន្ធ	 	 	 	 	 	 					 	 	 ទូរសព័ព្ទទំនាក់ទំនងេនា្ទ ន់បនុះ	
បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	បានទទួ�	 	 	 	 	 	 							នូវពព័ត៌រានពតីសហបោស	បគរឹុះស្ន	
និងកម្មករនិបោជិតពតីករណតីបបោុះថ្នែ ក់	រោរងារ	 	 	 	 	 	បានមួយចំនួន	បានជួយសបមេសបមរួ�
ចំបរាុះបសវាសបនងា្គ ុះេនា្ទ ន់បានជាបបចើនករណតី			និងទាន់បព�បវោ។		បបរៅពតីបនាុះបកពុមរោរងារបានសបមេសបមរួ�បសវាទំនាក់ទំនង
ផ្្ទ �់រាត់	រាន	ភាពសកម្ម	បោយរានរោរបពញចិតព្តីសរាជិក	េ.ស.ស	ផងសដរ។				 	 	 	 	 	
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