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សម្តេចមេមោ ហ៊ុន សសន អម ជ្ ើញចុះសមំេះសណំាលោ្ួយ ក្្មករ ក្្មការនិី 
ោង១្ុឺននាក់ មៅេំបន់មសដ្ឋកិច្ចពិមសសភ្ំមពញ

						បៅកពឹកន្ងៃទី២៣	សខសីហា	ឆំ្ា២០១៧បនះ សម្តេចមេមោ ហ៊ុន សសន	នាយករដ្ឋមនន្ីននកម្តជា	បានអប ជ្ ើញជួេសំបេះ	
សំណាលជាមួយកម្មករ-កម្មការិនី	កេមាេជាង១មឺុននាក់	បៅតំេន់បសដ្ឋកិច្ចពិបសសភ្ំបពញ	សដលស្ិតបៅក្តងសងាកា ត់កំេូល	ខេ្	
បពាធិ៍សសនជព័យ	រាជធានីភ្ំបពញ។

						បៅក្តងឱកាសសំបេះសំណាលជាមួយកម្មករ-កម្មការិនី	បៅតំេន់បសដ្ឋកិច្ចពិបសសបនះ	សម្តេចមេមោ ហ៊ុន សសន បានចុះ						
ពិនិត្យបៅតាមេណ្ាបរាងចកកមួយចំនួន	បៅតំេន់បនះផងសដរ	បដើម្បីពិនិត្យផ្ទៃ ល់អំពីសកម្មភាពរេស់េងេអែលូនកម្មករ-កម្មការិនី។		
	 	 	 	សម្តេចមេមោ	បានស្លៃងថ្	កាលពីេ៉ាុនា្ម នឆំ្ាមុន	បពលរាជរដ្្ឋ ភិបាលដ្ក់បចញបគាលនបយបាយជំរុញវិសព័យកសិកម្ម	 បគសតង	
ប�ើញ	សបមច្ជួេសំបេះសំណាលបដ្យផ្ទៃ ល់ជាមួយកេជាកសិករតាមវាលសកស	និងកេឡាយទឹក។		សតបពលេច្ចតេ្បនជ្ាបពលសដល
ជំរុញវិសព័យឧសសាហកម្ម	គឺជាបពលដ៏សមកសេ	សកមាេ់សបមច្កតលូវជួេសំបេះសំណាលជាមួយកម្មករ-កម្មការិនី។	 	 	
	 	 	ជាកិច្ចបផ្ើមសំបេះសំណាលសម ត្េចមេមោ ហ៊ុន សសន	បានរំលឹកបៅដល់កម្មករ	កម្មការិនីថ្	មុនបពលកម្តជាមានបរាងចកក	
សហកគាសឲ្យពួកបគេបកមើការងារបនះ	កេបទសកម្តជាបានសហលឆលៃងទុកខាលំបាកយ៉ា ងបកចើនននបភលៃើងសនងា្គ មឈ្លៃ នពាន	បដ្យពួកចកកពកត។	
សនងា្គ មបនះបធ្វើឲ្យកម្តជាបខទៃចខាទៃ ំយ៉ា ងខាលៃ ំង	សតតាមរយៈនបយបាយេកងរួេេកងរួមជាតិ	និងឈ្ះឈ្ះ	បានបធ្វើឲ្យកម្តជាេិទេ ្្ចេ់បភលៃើងសនងា្គ ម	
ទំាងកសតង	និងមានឱកាសអភិវឌ្ឍន៍កេបទសឲ្យបានរីកចបកមើនដូចបពលេច្ចតេ្បន។្

សបមច្បតបជាអប ជ្ ើញចុះបៅជួេសំបេះសំណាលផ្ទៃ ល់ដល់កសនលៃងបធ្វើការរេស់េងេអែលូនកម្មករនិបយជិត



សម្តេចមេមោ ហ៊ុន សសន អម ជ្ ើញជួបសមំេះសណំាលោ្ួយបងប្អូនក្្មករ  
និមោជិេោង១្ុឺននាក់មៅសនួឧសសាហក្្មកាណាឌីោ៉ា

			បៅកពឹកន្ងៃទី០៦	សខកញ្ញា 	ឆំ្ា២០១៧	សបមច្អគ្គមហាបសនាេតីបតបជា	ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋ្ននតេ	ីននកពះរាជាណាចកកកម្តជា	
បានអប ជ្ ើញ	ជួេសំបេះសំណាល	និងសួរសុខទុកខាេងេអែលូនកម្មករនិបយជិត	សរុេជាង	១មុឺននាក់		បៅសួនឧសសាហកម្មកាណាឌីយ៉ា 		
សដលមានទីតំាងស្ិតបៅ	តាមេបណ្ាយផលៃលូវបវងបកសង		សងាកា ត់បចាមបៅ		ខេ្បពាធិ៍សសនជព័យ	រាជធានីភ្ំបពញ។

				ក្តងឱកាសបនះសដរ សម្តេចមេមោ ហ៊ុន សសន បានជួេសំបេះសំណាលបដ្យផ្ទៃ ល់ជាមួយតំណាងរេស់កម្មករនិបយជិត	និង	
កម្មករ-កម្មការិនីបៅតាមបរាងចកកចំនួន		០៥បលើករួចមកបហើយ។		ក្តងកិច្ចសំបេះសំណាលបនះ		សម្តេច  បានបលើកេញ្ហា ជាបកចើន	
ពីកិច្ចខិតខំកេឹងសកេងរេស់រាជរដ្្ឋ ភិបាល	ក្តងការទាញអក្វិនិបយគមកេបងកាើតបរាងចកកយ៉ា ងបកចើនបៅកម្តជាបដើម្បីេបងកាើនការងារជូនកូន
បៅកេជាពលរដ្ឋសខ្មរ។	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				បផ្ើមបចញពីបនះ	សម្តេចមេមោ	ក៏បានេងាហា ញពីកិច្ចខិតខំ	និងការយកចិតទ្ុកដ្ក់ជាបកចើនបទៀត	ដូចជាការដំប�ើងកបាកស់ខជាបរៀង
រាល់ឆំ្ា,	ការតេណ្ាញអគ្គិសនី	និងេណ្ាញទឹកដល់េនទៃេ់ស្ាក់បៅរេស់កម្មករ	និងផល្់ផលកេបយជន៍ជាបកចើនបទៀត		បដើម្បីបលើកកមស្់
ជីវភាពរេស់កម្មករនិបយជិត	និងការកាត់េនយ្ការចំណាយ។

			ជាមួយគ្ាបនះ	ឯកឧេតេ្បេិ្េ អុិេ សមំហង រដ្ឋ	
មនន្ីកកសួងការងារ	និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ	បានឱ្យដឹង	
ថ្		បៅកេបទសកម្តជានាបពលេច្ចតេ្បនប្នះមានបរាងចកក	
សហកគាសបលើវិសព័យកាត់បដរសបមលៃៀកេំពាក់	និងសស្បកបជើង	
សរុេ	១,១០៧	និងមានកម្មករនិបយជិត	ក្តងវិសព័យកាត់បដរ	
សបមលៃៀកេំពាក់	និងសស្បកបជើងជាង	៧៤មុឺននាក់។	

				បដើម្បីរួមចំសេកបលើកកមស្់ជីវភាពរេស់កម្មករនិបយជិតឱ្យកាន់សត	
កេបសើរ	សម្តេចមេមោ ហ៊ុន សសន	បានសបកមចឱ្យកម្មករនិបយជិត	
មកពីកគេ់វិសព័យ	ជិះរ្យនក្កតងរេស់សាលារាជធានីភ្ំបពញ		បដ្យឥត	
ន្លៃរយៈបពល	២ឆំ្ា	គិតចាេ់ពីន្ងៃទី២០	សខសីហា	ឆំ្ា២០១៧	ដល់	ន្ងៃទី	
២០	សខសីហា	ឆំ្ា២០១៩។

សបមច្បតបជា	ហ៊ុន	សសន	អប ជ្ ើញជួេសំបេះសំណាលផ្ទៃ ល់ជាមួយេងេអែលូនកម្មករនិបយជិត	បៅសួនឧសសាហកម្មកាណាឌីយ៉ា

ឯកឧតម្េេ្ិត	អុិត	សំបហង	រដ្ឋមនន្ីកកសួងការងារ	និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ
	អប ជ្ ើញមានមតិសំបេះសំណាលក្តងអង្គពិធី

សកម្មភាពចូលរួមរេស់េងេអែលូនកម្មករនិបយជិតក្តងអង្គពិធី



ឯកឧេតេ្បេិ្េ អុិេ សមំហង រដ្ឋ្ននតេីកកសងួការងារ និងបេតេុ ះបណាតេ លវិោជ ជីវៈ 
បានជួបពិភាកសាការងារោ្ួយ ឯកឧេតេ្ Chen Zhenning អភិបាលរង ននរដ្ឋបាលមេេតេោងំស៊អូ 

ននសាធារេៈរដ្ឋកបោមានិេចិន

			នារបសៀលន្ងៃទី២៧	សខមិ្ុនា	ឆំ្ា២០១៧	បៅទីកកតង	
ណានជីង	ឯកឧេតេ្បេិ្េ អុិេ សមំហង រដ្ឋមនន្ី	
កកសួងការងារ	និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ	បានជួេពិភាកសា	
ការងារជាមួយ	ឯកឧេតេ្ Chen Zhenning	អភិបាលរង	
ននរដ្ឋបាលបខតជ្ាងំស៊ូ	ននសាធារេៈរដ្ឋកេជាមានិតចិន។

				ក្តងឱកាសបនាះភាគីទំាងពីរបានបលើកប�ើងពីចំេង
មិតភ្ាពយ៉ា ងលអែ 	រវាងកេបទសទំាងពីរសដលដឹកនំាតំាងពី	
សមព័យមុនរហូតមក	ដល់េច្ចតេ្បនជ្ាពិបសសក្តង	ស្័យ 
សម្តេចមេមោ ហ៊ុន សសន	សដលបានបធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនង		
និងកិច្ចសហកេតិេត្ិការកម្តជា-ចិន		ឈ្នដល់កកមិត	
យុទ្ធសានស្កគេ់កជតងបកជាយ។

				បផ្ើមបចញពីចំេចុបនះបធ្វើឱ្យការវិនិបយគពាេិជជកម្ម	
បទសចរេ៍ចិនបៅកម្តជា	មានការបកើនប�ើងជាលំដ្េ់។	ភាគី	
កម្តជាបានអរគុេចំបពាះភាគីចិន		សដលបានផល្់ការគំា
កទសព្វសេេយ៉ា ងដល់កម្តជា	ជាពិបសសបខតជ្ាងំស៊ូ	បាន	
គំាកទ	និងេបងកាើតឱ្យមានការវិនិបយគបៅតំេន់បសដ្ឋកិច្ច	
ពិបសសបខតក្ពះសីហនុ		សដលសកេកាលៃ យតំេន់បនះពីតំេន់	
វាលរបហាឋានបៅជាតំេន់ឧសសាហកម្ម	រួមមានបរាងចកក	
ជាង	១០០បរាងចកក	និងបានផល្់ការងារដល់កេជាពលរដ្ឋ

ជិត	២មុឺននាក់។	មិនកតឹមសតេ៉ាុបណា្ណ ះ	បៅបពលខាងមុខភាគីទំាងពីរមានសុឆនទៃៈ	
សកេកាលៃ យតំេន់បសដ្ឋកិច្ចពិបសសបនះ		ឱ្យបៅជាទីកកតងទំបនើេមួយ		សដលមាន	
ទំាងសខ្សចងា្វ ក់ផលិតកម្ម	បសវាកម្ម	លំបៅដ្្ឋ ន	កពមទំាងសាលាបរៀនផងសដរ។		
	 	 	ទនទៃមឹនឹងបនះភាគីចិនក៏បានេបងកាើតឱ្យមានវិទយោស្ានពហុេបច្ចកបទសមិត្
ភាពកម្តជា-ចិន	បខតក្ពះសីហនុ	សកមាេ់ជួយអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស	មិន
កតឹមសតសកមាេ់កកតមហ៊ុនសដលបៅក្តងតំេន់បសដ្ឋកិច្ចពិបសសបនាះបទ	សតក៏
សកមាេ់បលើកសទៃរួយធនធានមនុស្សជាពិបសសបលើវិសព័យអេ់រំេេ្ត ះេណ្ាល
វិជាជ ជីវៈ		សកមាេ់កេបទសកម្តជាទំាងមូល។		បហើយនាបពល្្មីៗបនះ		ក៏មាន	
ការបេើកឱ្យមានការបហាះបហើរកតង់ពីរទីកកតងអ៊ូសុី		ននបខតជ្ាងំស៊ូមកកាន់	បខត	្
កពះសីហនុ	សដលបជើងបហាះបហើរបនះបានេងការលកខាេៈងាយកសរួលមួយកកមិត
បទៀតដល់ការវិនិបយគ	កពមទំាងបានទាក់ទាញអក្វិបយគកាន់សតបកចើនប�ើង	
សកមាេ់កេបទសកម្តជា។	 	 	 	 	 				 				
	 ភាគីទំាងពីរបានឯកភាពគ្ាក្តងការខិតខំផល់្នូវការទាក់ទាញវិនិបយគទុន
ពីចិនស្មបទៀត		ជាពិបសសពីបខតជ្ាងំសូ៊		គឺជាបខតស្ដលមានកំបេើន
បសដ្ឋកិច្ចនំាមុខបគរេស់កេបទសចិន។	ទនទៃឹមនឹងបនះភាគីទំាងពីរនឹងខិតខំេបងកាើន
កិច្ចសហកេតិេត្ិការស្មបទៀតបៅបលើវិសព័យអេ់រំេេ្ត ះេណ្ាលេបច្ចកបទស	
និងវិជាជ ជីវៈ	បដើម្ីបឱ្យបឆលៃើយតេបៅនឹងតកមលូវការពលកម្មជំនាញកសេបពលសដល
េច្ចតេ្បនប្ៅកម្តជាកំពុងមានការលូតលាស់សផក្ឧសសាហកម្ម	និងកសេបៅ	
តាមបគាលនបយបាយជាតិ	សី្ពីការអេ់រំេេ្ត ះេណ្ាលេបច្ចកបទស	និង	
វិជាជ ជីវៈ	រេស់កម្តជាបយើង។

ទិដ្ឋភាពននកិច្ចពិភាកសាការងាររវាងភាគីទំាងពីរ

ជំនួេពិភាកសាការងាររវាងភាគីទំាងពីរក្តងអង្គពិធី



សកិាខា សាលាផ្សព្វផសាយ កបកាសអនតេរកកសងួ សតេពីីការសកសក្រួលឧបស្្័ន្ធទី១ 
ននកបកាសមលេ១៧៣ ក.ប/កបក សតេពីីយនតេការទអូទាេ់ន្លៃមសវាសផ្កស្ទាសំេុភាព

				កាលពីរកពឹកន្ងៃទី២៦	សខកញ្ញា 	ឆំ្ា២០១៧	ឯកឧេតេ្បេិ្េ 
អុិេ  សមំហង 	រដ្ឋមនន្ីកកសួងការងារ		និងេេ្ត ះេណ្ាល	
វិជាជ ជីវៈ	និងឯកឧេតេ្មវជជបេិ្េ ្ ៉ា្ ប៊ុនមហង រដ្ឋមនន្ី	
កកសួងសុខាភិបាល	បានអប ជ្ ើញជាសហអធិេតីភាព	ក្តងសិកាខា
សាលាផ្សព្វផសាយកេកាសអនរ្កកសួងបលខ	៣២៧		កេ/កេក	
ចុះន្ងៃទី១៧	សខសីហា	ឆំ្ា២០១៧	សី្ពីការសកសកមរួលឧេសម្ព័ន្ធ	
ទី១	ននកេកាសបលខ	១៧៣	ក.េ/កេក	សី្ពីយនក្ារទូទាត់ន្លៃ
បសវាសផក្ស្ទំាសុខភាព	បៅបភាជនីយដ្្ឋ នទបនលៃបាសាក់២	ជូន
បៅដល់តំណាងមនទៃីរសុខាភិបាលរាជធានី/បខត,្		តំណាងមនទៃីរ	
បពទ្យថ្្ក់ជាតិ,	 	 តំណាងមនទៃីរបពទ្យេសងអែក,	 	 តំណាងមេ្ល	
សុខភាព	និងអង្គភាពពាក់ពព័ន្ធនានា។

				ក្តងឱកាសបនះ	ឯកឧេតេ្បេិ្េ អុិេ សមំហង	រដ្ឋមនន្ីកកសួង
ការងារនិងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ	បានមានកេសាសន៍ថ្	បដើម្បីអនុវតន្៍
រេេសន្ិសុខសង្គមបនះអាចដំបេើរការបៅបជាគជព័យបាន	លុះកតាសត
មានការចូលរួមពីកគេ់ភាគីពាក់ពព័ន្ធ	ជាពិបសសកកសួងសុខាភិបាលសដល	
មានមូលដ្្ឋ នសុខាភិបាលជាអក្ផល់្បសវាដ៏លអែ 	 និងរឹងមំាកេកេបដ្យ
ទំនុកចិតខ្ស្់។	បដ្យឈរបលើបគាលការេ៍	និងការអនុវតក្នលៃងមក
តំនលននការទូទាត់ជូនមូលដ្្ឋ នសុខាភិបាល		 ពំុទាន់ធានាបាននូវការ
ចំណាយរេស់មូលដ្្ឋ នសុខាភិបាល		និងកបាក់ឧេតម្្ភេសនម្		ដល់	
េុគ្គលិកសុខាភិបាល។	បដើម្បីបឆលៃើយតេចំេចុបនះ	កកសួងការងារ	និង	
េេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ		និងកកសួងសុខាភិបាល		បានសបកមចសក	
សកមរួលឧេសម្ព័ន្ធទី១	ននកេកាសអនរ្កកសួង	បលខ១៧៣	ក.េ/កេក	
ចុះន្ងៃទី០៥	សខឧសភា	ឆំ្ា២០១៦	សី្ពីយនក្ារទូទាត់បសវាសផក្ស្ទំា

អធិេតីក្តងអង្គសិកាខា សាលា

ឯកឧតម្	អុិត	សំបហង	អប ជ្ ើញប�ើងស្លៃងសនទៃរកថ្បេើកអង្គសិកាខា សាលា



សុខភាព		បដ្យតំប�ើងតនមលៃទូទាត់បសវាជូនមូលដ្្ឋ នសុខាភិបាល	បដើម្បីជំរុញឲ្យមូលដ្្ឋ នសុខាភិបាលទំាងអស់អាចមានលទ្ធភាពបពញ
បលញ		និងរកសាបានបស្រភាពហិរ្ញាវត្តសកមាេ់ការផល្់បសវាជូនកម្មករនិបយជិតជាសមាជិតសដលបានបៅបកេើកបាស់បសវាឱ្យបានកាន់
សតកេបសើរេសនម្បទៀត។	

			ក្តងនាមអាណាពយោបាលេបច្ចកបទសរេស់	េ.ស.ស	ឯកឧេតេ្រដ្ឋ្ននតេ	ីបានសសមង្នូវការបកាតសរបសើរចំបពាះកិច្ចខិតខំកេឹងសកេង	
រេស់ថ្្ក់ដឹកនំាកគេ់កំរិតរេស់	េ.ស.ស	និងមនន្ីកគេ់ជាន់ថ្្ក់រេស់មូលដ្្ឋ នសុខាភិបាល	សដលសតងសតកេកាន់ភាជ េ់នូវកាតព្វកិច្ច	និង	
កកមសីលធម៌វិជាជ ជីវៈ	ក្តងការផល្់បសវាបៅឱ្យសមាជិក	េ.ស.ស	ជាកម្មករនិបយជិត	បដ្យតមាលៃ ភាព	កេសិទ្ធភាព	និងការទទួលខុស	
កតលូវខស្់		និងបានផ្្បំផញាើឱ្យមនន្ីសដលពាក់ពព័ន្ធទំាងអស់បមត្ារកសាឥរិយេទ	ននការផល្់បសវាសាធារេៈដ៏កេនពដូចបានជកមាេជូនខាង
បលើជាភិបយយោភាពតបរៀងបៅ។	ក្តងដំណាក់កាលននការអនុវតរ្េេសន្ិសុខសង្គម	សផក្ស្ទំាសុខភាពបនះ	េ.ស.ស	បានចុះេ ជ្ ិកា	សហកគាស	
កគឹះស្ាន	(ចុះកំេតអ់តស្ញ្ញា េកម្មករនិបយជិតប�ើងវិញ)	បានចំនួន	៨២៨សហកគាស	ទូទំាងរាជធានី-បខត	្មានកម្មករនិបយជិត	
កេមាេ	៩១មុឺននាក់។		ក្តងបនាះសហកគាស		សដលបានដ្ក់ឲ្យជាេ់ភាគទានចំនួន	៦៩០សហកគាស។		េ.ស.ស	បានេងកាភាពងាយកសរួលឲ្យ	
កម្មករនិបយជិត	ទទួលបានការបកេើកបាស់បសវាសដលបៅជិតកសនលៃងបធ្វើការងារ	និងលំបៅស្ាន	ក្តងដំណាក់កាលបនះ	េ.ស.ស	បានពកងីក	
វិសាលភាព	ចុះកិច្ចកពមបកពៀងជាមួយមូលដ្្ឋ នសុខាភិបាល	ទូទំាងរាជធានី-បខត	្មកដល់សខសីហា	ឆំ្ា២០១៧	មានចំនួន	១.២៨៩	
មូលដ្្ឋ ន	រួមមាន	មនទៃីរបពទ្យថ្្ក់ជាតិ	០៤	មនទៃីរបពទ្យេសងអែកចំនួន	១០៥	មេ្លសុខភាពចំនួន	១.១៦៩	និងមនទៃីរបពទ្យឯកជនចំនួន១១	
ក្តងបនាះសមាជិក	បៅបកេើកបាស់បសវាកេមាេ	៣១មុឺននាក់។	េ.ស.ស	បានបេើកផល្់តាវកាលិកស្ទំាសុខភាព	សដលមានជនរងបកគាះ	
ចំនួន	១.៥៦៣នាក់។	រាជរដ្្ឋ ភិបាលបានយកចិតទ្ុកដ្ក់ចំបពាះកម្មការិនីសកមាលកូនទទួលបានពី		េ.ស.ស	៧០%	ននកបាក់ឈ្រួល	
មធ្យម	កេចំាន្ងៃ	និង	៥០%	ននកបាក់ឈ្រួលសរុេពីនិបយជកផងសដរ។	 	 	 	 	 	 	 	
				ទនទៃឹមជាមួយគ្ាបនះ	កកសួងទំាងពីរបានខិតខំពកងឹងគុេភាពក្តងការផល្់បសវាជូនកម្មករនិបយជិត	បៅក្តងេ.ស.ស	សផក្ស្ទំាសុខ
ភាពឱ្យមានលកខាេៈលអែ កេបសើរជាងមុន	រេស់មូលដ្្ឋ នសុខាភិបាលសដលបានចុះកិច្ចកពមបកពៀងជាមួយ	េ.ស.ស	សដល្្មីៗ បនះកកសួងទំាង	
ពីរ	បានបចញកេកាសអនរ្កកសួងស្ីពីការសកសកមរួលតនមលៃទូទាត់ក្តងការផល្់បសវាជូនមនទៃីរបពទ្យសដលមានតនមលៃខស់្ជាងមុន។	េច្ចតេ្បន	្
េ.ស.ស	បានចុះកិច្ចកពមបកពៀងជាមួយមូលដ្្ឋ នសុខាភិបាលចំនួន	១,២៨៩	កសនលៃង		និងមូលដ្្ឋ នសុខាភិបាលឯកជនចំនួន	១១កសនលៃង	
បដើម្បីផល្់បសវាជូនកម្មករនិបយជិតបៅទូទំាងកេបទស	និងជានិច្ចកាលកកសួងសុខាភិបាលបានបធ្វើការសេនំា	និងដ្ស់បតឿនជាកេចំាដល់
មូលដ្្ឋ នសុខាភិបាលឱ្យេបងកាើនការយកចិតទ្ុកដ្ក់	ពកងឹងគុេភាព	និងបលើកកមស្់សមធម៌ក្តងការផល្់ជូនកេជាពលរដ្ឋទូបៅ	រួមទំាង	
កម្មករនិបយជិតផងសដរ៕

សិកាខា កាមចូលរួមក្តងអង្គសិកាខា សាលាទំាងមូល



កករុ្ការងារ (ក.ប.ស.ស.) បានមរៀបចំកិច្ចកបជុំផ្សព្វផសាយអំពីលកខាេេ្អនា្័យ 
លកខាេេ្សវុេ្ិភាពការងារ និងបងាកា រជំងឺវិោជ ជីវៈមៅកករុ្ហ៊ុន PAILIN AND FLAMINGO 

GROUP CO., LTD
				បៅកពឹកន្ងៃទី២៧		សខកកកាដ្		ឆំ្ា២០១៧		កកសួងការងារ		និង	
េេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ	(ក.េ)	បានចាត់កកតមកេឹកសាេបច្ចកបទសរេេ	
សន្ិសុខសង្គម	ក.េ.ស.ស.	ចុះកេជុំផ្សព្វផសាយអំពីសុខភាពអនាមព័យ	
ការងារ		សុវត្ិភាពការងារ		ការេងាកា រជំងឺវិជាជ ជីវៈ		និងការអនុវតរ្េេ
សន្ិសុខសង្គមសផក្ហានិភព័យការងារ		និងសផក្ស្ទំាសុខភាព		បៅ	
កកតមហុ៊ន	 PAILIN	 AND	 FLAMINGO	 GROUP	 CO.,LTD	
បកកាមអធិេតីភាព	ឯកឧេតេ្ កាន់ ្៉ាន រដ្ឋបលខាធិការកកសួង	
ក.េ	និងជាកេធាន	ក.េ.ស.ស.	និងមានការចូលរួមជាគេៈអធិេតី	
បដ្យ	ឯកឧេតេ្មវជជបេិ្េ ប៉ាុក វេ្ណ ថាេ ទីកេឹកសាអម	
កកសួង	ក.េ មលាក ឌី ឡងឌី កេធានមនទៃីរ	ក.េ	បខត	្មលាក 

រា្ សុ្ ិកេ	មនន្ីសាខា	េ.ស.ស	បខត	្និងកម្មករនិបយជិតកកតម
ហ៊ុនចំនួន៥០នាក់។

		 	 បគាលេំេងននកិច្ចកេជំុខាងបលើ	បរៀេចំប�ើងបដើម្ីបសិកសាកសាវ
បៅតំេន់សដលកេឈមបៅនឹងជំងឺវិជាជ ជីវៈ		ផល្់បយេល់ចាត់វិធាន
ការសកលំអរការេងាកា រជំងឺវិជាជ ជិវៈ		និងបធ្វើការផ្សព្វផសាយអេ់រំ	ស្ីពី	
លកខាខេ្អនាមព័យ	សុវត្ិភាពការងារ	និងផ្សព្វផសាយអំពីបគាលនបយ
បាយរេេសន្ិសុខសង្គមសផក្ហានិភព័យការងារ	និងសផក្ស្ទំាសុខ	
ភាព។

				ក្តងឱកាសបនាះសដរ		ឯកឧេតេ្  បានពន្យលអំពីអ្វីសដលជា	
បកគាះថ្្ក់ការងារ	និងការផល្់អតក្េបយជន៍នានារេស់	េ.ស.ស	
ជូនដល់កម្មករនិបយជិតឱ្យបានយល់		និងអនុវតត្ាម។		ជាចុង	
បកកាយ	ឯកឧេតេ្ បានមានមតិផ្្បំផញាើ	ដល់េងេអែលូនកម្មករនិបយជិត
ឱ្យបចះបកេើវិធីសានស្បផ្សងៗបដើម្បីទេ់សាកា ត់		និងេងាកា របកគាះថ្្ក់
ណាមួយបកើតមានប�ើង		ដល់រូេរាងកាយរេស់េងេអែលូនទំាងអស់
គ្ា។	

ទិដ្ឋភាពរួមននកិច្ចកេជុំ

សិកាខា កាមចូលរួមក្តងកិច្ចកេជុំ

មតិសា្វ គមន៍រេស់តំណាងកកតមហ៊ុន	PAILIN	AND	FLAMINGO	GROUP	CO.,LTD



ពិធីចុះហេ្មលខាមលើកិច្ចកព្មកពៀង សតេពីីការមកបើកបាសម់សវាក្្ម បង់ភាគទាន 
និងការទអូទាេ់តាវកាលកិរវាងមបឡាោេិរបបសនតេិសេុសង្គ្ (ប.ស.ស) 

និងធនាគារកាណាឌីោ៉ា  ក.អ
	 	កាលពីកពឹកន្ងៃទី២៩	សខកញ្ញា 	ឆំ្ា២០១៧	បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	
(េ.ស.ស)	ននកកសួងការងារ	និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ	បានសហការជា	
មួយធនាគារកាណាឌីយ៉ា 	ចុះហតប្លខាបលើកិច្ចកពមបកពៀង	សី្ពីការបកេើកបាស់	
បសវាកម្ម		េង់ភាគទាន	និងការទូទាត់តាវកាលិក	រវាងបេឡាជាតិរេេសន្ិ	
សុខសង្គម		(េ.ស.ស)		និងធនាគារកាណាឌីយ៉ា 	ក.អ		ក្តងការេបងកាើនការ	
ផល្់បសវាឱ្យមានភាពលអែ កេបសើរ		និងទាន់បពលបវលា	សដលបរៀេចំប�ើងបៅ	
អគារកាណាឌីយ៉ា ។

		កាលពីកពឹកន្ងៃទី២៩	សខកញ្ញា 	ឆំ្ា២០១៧	បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	
(េ.ស.ស)	ននកកសួងការងារ	និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ	បានសហការជា	
មួយធនាគារកាណាឌីយ៉ា 	ចុះហតប្លខាបលើកិច្ចកពមបកពៀង	សី្ពីការបកេើកបាស់	
បសវាកម្ម		េង់ភាគទាន	និងការទូទាត់តាវកាលិក	រវាងបេឡាជាតិរេេសន្ិ	
សុខសង្គម		(េ.ស.ស)		និងធនាគារកាណាឌីយ៉ា 	ក.អ		ក្តងការេបងកាើនការ	
ផល្់បសវាឱ្យមានភាពលអែ កេបសើរ		និងទាន់បពលបវលា	សដលបរៀេចំប�ើងបៅ	
អគារកាណាឌីយ៉ា ។	 	 	 	 	 	 	
	 	 បផ្ើមបចញពីរបនះ	បលាក	អ៊ុក	សមវិទយោ	បានមានកេសាសន៍ថ្	េច្ចតេ្បន	្
េ.ស.ស	បាននិងកំពុងពកងីកវិសាលភាព	បដ្យអនុបលាមតាមអនុសាសន៍	
រេស់	សបមច្បតបជា	ហ៊ុន	សសន	នាយករដ្ឋមនន្ីននកពះរាជាណាចកកកម្តជា	
បដើម្ីបបឆ្ាះបៅរកបសដ្ឋកិច្ចបករៅកេពព័ន្ធេសនម្	ដូបច្ាះបលាកសង្ឹមថ្	នាបពល	
ខាង	មុខបនះ	េ.ស.ស	និងមានសមាជិករហូតដល់ជាង	៣លាននាក់	សដល
ចាេ់បផ្ើមចុះេ ជ្ ីពីសហកគាសសដលមានកម្មករនិបយជិតបកេើការចាេ់ពី	១នាក់	
ប�ើងបៅ។	បលាកបានេនថ្្	បដ្យសារឱកាសបនះបហើយ	សដល		េ.ស.ស	
កតលូវសតចាេ់នដគូរសហការក្តងការផល្់បសវាជូនកម្មករនិបយជិត	ឱ្យមានភាព	
លអែ កេបសើរ	និងមានភាពងាយកសរួលេសនម្បទៀត។		 	 	 				
ជាចុងេ ្្ចេ់	បលាកបានស្លៃងអំេរគុេយ៉ា ងកជាលបករៅ	ចំបពាះបលាក	
Danny Qauh អគ្គនាយក	ននធនាគារកាណាឌីយ៉ា 	សដលបានផល្់កិច្ច	
សហការយ៉ា ងលអែ 	ក្តងការចុះកិច្ចកពមបកពៀងបនះ។

អធិេតីក្តងពិធីចុះហតប្លខាបលើកិច្ចកពមបកពៀងរបវៀង	េ.ស.ស	ជាមួយធនាគារកាណាឌីយ៉ា 	ក.អ

ពិធីចុះហតប្លខាបលើកិច្ចកពមបកពៀងរវាង	េ.ស.ស	ធនាគារកាេឌីយ៉ា 	ក.អ



វគ្គបេតេុ ះបណាតេ លនផទៃក្ងុ សតេពីីការមធ្វើបច្ចុប្បន្ភាពការងារជំនាញ
ទាក់ទងនឹងរបបសនតេិសេុសង្គ្

						កាលពីកពឹកន្ងៃទី១៦		សខតុលា		ឆំ្ា២០១៧		ឯកឧេតេ្ អ៊ុក ស្វិទយា	
កេតិភូរាជរដ្្ឋ ភិបាលទទួលេនទៃតកជា		នាយកបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	
(េ.ស.ស)	អប ជ្ ើញជាអធិេតីបេើកវគ្គេេ្ត ះេណ្ាលនផទៃក្តង	សី្ពីការបធ្វើេច្ចតេ្បន្
ភាពការងារជំនាញទាក់ទងនឹងរេេសន្ិសុខសង្គមដល់មនន្ី	 និងេុគ្គលិកេ.ស.ស	
តាមេណ្ាសាខាបខតទំ្ាង	២៤បខត	្និង២ខេ្។	 	 	 	
				វគ្គេេ្ត ះេណ្ាលខាងបលើបរៀេចំប�ើងក្តងបគាលេំេង	បដើម្បីេបងកាើនសមតភ្ាព	
និងសចករំសលកចំបេះដឹង		ក៏ដូចជាេទពិបសាធន៍្្មីៗ	សដលទាក់ទងនឹងការងារ			
កេចំាន្ងៃឱ្យកាន់សតមានកេសិទ្ធភាព	និងធានាបាននូវគុេភាព	និងការផល្់បសវា	
បានទាន់បពលបវលា	ជាពិបសសបដើម្ីបបកតៀមឈ្នបៅកគេដេ្េ់	ដល់កម្មករ	
និបយជិតក្តងកេពព័ន្ធ	និងបករៅកេពព័ន្ធ។	តាមអនុសាសន៍ដ៏ខង្់ខស្់	រេស់សម្តេច 
អគ្គ្ហាមសនាបេីមេមោ ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋមនន្ី	ននកពះរាជាណា	
ចកកកម្តជា	សដលនឹងចាេ់អនុវតប្ៅន្ងៃ	ទី០១	សខមករា	ឆំ្ា២០១៨	ខាងមុខបនះ។

			វគ្គេេ្ត ះេណ្ាលបនះសដរ	បផ្្តបលើការងារជំនាញ	
សំខាន់ៗ	គឺសផក្ស្ទំាសុខភាព	សផក្េ ជ្ ិកា	និងភាគ	
ទាន	សផក្តាវកាលិក	និងសផក្អធិការកិច្ចរួមមាន៖	
១,	ការងារសកមេសកមរួលបសវាមូលដ្្ឋ នសុខាភិបាល	
២,	សេេេទ	និងនីតិវិធីទូទាត់ន្លៃបសវា	 	
៣,	របេៀេេ ្្ចលូលទិនន្ព័យ	ក្តងកេពព័ន្ធ	HSPIS		
៤,	Health	Financing	 	 	 	
៥,	ភាពខុសគ្ារវាងតាវកាលិកកម្មករនិបយជិត	និង	
មនន្ីរាជការ	 	 	 	 	
៦,	យនក្ារទូទាត់ន្ងៃបសវារេស់កម្មករនិបយជិត	និង	
មនន្ីរាជការ	 	 	 	 	
៧,	 នីតិវិធីននការចុះេ ជ្ ិកា	 និងេង់ភាគទានរេស់	
កម្មករនិបយជិតក្តង	និងបករៅកេពព័ន្ធ		 	
៨,	តាវកាលិកសផក្ហានិភព័យការងារ	និងតាវកាលិក
សកមាេ់សផក្ស្ទំាសុខភាព	 	 	
៩,	 	 អភិបាលកិច្ច	 អបងកាតបកគាះថ្្ក់ការងារ	 ចបាេ់	
ការងារ	និងអធិការកិច្ច

ឯកឧតម្	អ៊ុក	សមវិទយោ	អប ជ្ ើញជាអធិេតីក្តងអង្គពិធី

សិកាខា កាមចូលរួមក្តងអង្គពិធី



មបឡាោេិរបបសនតេិសេុសង្គ្ (ប.ស.ស) បានមរៀបចំអង្គសកិាខា សាលាពិមកគាមោបល ់
 សតេពីីការវិភាគទីផសារក្ងុវិសយ័សេំង់

បយេល់	និងកេមូលធាតុផ្សសំំខាន់ៗមួយចំនួន	ពីេណ្ាភាគីពាក់ពព័ន្ធ	
បដើម្ីបបរៀេចំបធ្វើការវិភាគទីផសារជំហានដំេូងក្តងវិសព័យសំេង់	និង	
ឈ្នបៅពកងីកវិសាលភាពរេេសន្ិសុខសង្គម		សផក្ហានិភព័យ	
ការងារ	ដល់កម្មករ	និបយជិតបៅក្តងវិសព័យសំេង់	សដលជាវិសព័យ
មានកម្មករទទួលរងនូវហានិភព័យបកចើន។	 	 	 	
				វិសព័យសំេង់បៅក្តងកពះរាជាណាចកកកម្តជា	មានការលូតលាស់	
និងរីកចំបរីនយ៉ា ងខាលៃ ំងគួរឱ្យកត់សមា្គ ល់	បហើយក៏ជាវិសព័យអាទិភាព	
ទី២	េនាទៃ េ់ពីវិសព័យវាយនភព័េ្កាត់បដរ	និងសស្បកបជើង	កំលំាងពល
កម្មបៅក្តងវិសព័យបនះបានរួមចំសេកយ៉ា ងសំខាន់	ក្តងការជួយបលើក
កមស្់ចំេលូនន្វិកាជាតិ។	បៅក្តងវិសព័យបនះ	ក៏មានេញ្ហា កេឈម	
មួយចំនួនផងសដរ	ទាក់ទងនឹងកម្មករភាគបកចើនមិនទាន់មានជំនាញ	
ចបាស់លាស់គឺបកេើកបាស់កមាលៃ ំងពលកម្មសុទ្ធសាធ	(ជាកម្មករ	និងជា	
កសិករផង)	និងទទួលបានកបាក់ឈ្រួលទាេ	បហើយកតលូវការចំណាយ
បកចើនសកមាេ់ជីវភាពកគរួសារ	បពលខលៃះេំបពញការងារជួេបកគាះថ្្ក់ធងៃន់
ធងៃរមិនមានកបាក់សកមាេ់ពយោបាលជំងឺ	ឬខលៃះបទៀតអក្រកចំេលូក្តង
កគរួសារទទួលរងបកគាះថ្្ក់រហូតដល់ពិការភាព	ឬសាលៃ េ់	សដលបធ្វើឱ្យ
បាត់េង់នូវកបាក់ចំេលូកគរួសារ		កពមទំាងេសនម្េនទៃតកធងៃន់ដល់កគរួ
សារ	ឈ្នបៅរកភាពកកីកក	បកពាះមិនមានអ្វីជាទីពឹង។

		កាលពីកពឹកន្ងៃទី១២	សខកញ្ញា 	ឆំ្ា២០១៧	បេឡាជាតិរេេសន្ិ	
សុខសង្គម	(េ.ស.ស)		ននកកសួងការងារ		និងេេ្ត ះេណ្ាល	
វិជាជ ជីវៈ	សហការជាមួយអង្គការអនរ្ជាតិខាងការងារ	(ILO)	បាន	
បរៀេចំសិកាខា សាលាពិបកគាះបយេល់	សី្ពីការវិភាគទីផសារក្តងវិសព័យ	
សំេង់	បកកាមអធិេតីភាព	មលាក អុ៊ក ស្វិទយា	នាយក	
េ.ស.ស	មលាកកស ីBetina Ramirez Lopez មកពីអង្គការ	
អនរ្ជាតិខាងការងារ	(ILO)		កពមទំាងមានការអប ជ្ ើញចូលរួមពី
តំណាងកកសួង	ស្ាេព័េ្ណ 	អង្គភាពពាក់ពព័ន្ធ	តំណាងសមាគម	CCA,	
តំណាងសមាគម	CAMFEBA,	និងតំណាងសហជីព	កេមាេ	
ជាង	៤០នាក់។	 	 	 	 	 	 	
				មលាក  អ៊ុក  ស្វិទយា  បានបកាតសរបសើរដល់កកតមការងារ	
សដលបានបរៀេចំសិកាខា សិលាបនះ		បដ្យមានការបធ្វើេទេងាហា ញបដ្យ	
អក្ជំនាញការរេស់កកតមហ៊ុន		DEFT		ក្តងបគាលេំេងពិបកគាះ

អធិេតីចូលរួមក្តងកិច្ចកេជុំ

បលាក	អ៊ុក	សមវិទយោ	ប�ើងស្លៃងសនទៃរកថ្បេើកអង្គសិកាខា សាលា



សកិាខា សាលា សតេពីីយទុ្ធសានសតេផ្សព្វផសាយរបបសនតេិសេុសង្គ្ សផ្កហានិភ័យការងារ 
និងសផ្កស្ទាសំេុភាព មៅសណា្ឋ គារភ្ំមពញ

			បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	(េ.ស.ស)	កាលពីន្ងៃ១៤	សខ	
កកកាដ្	ឆំ្ា២០១៧	បានសហការជាមួយអង្គការ	GIZ	និងអង្គការ	
SHPA	បរៀេចំសិកាខា សាលាសី្ពីយុទ្ធសានស្ផ្សព្វផសាយរេេសន្ិ
សុខសង្គមសផក្ហានិភព័យការងារ	និងសផក្ស្ទំាសុខភាព	សដល	
បរៀេចំប�ើងបៅសណា្ឋ គារភ្ំបពញ		ដឹកនំាបដ្យ	មលាកមវជជ. 
ស៊ុំ មសាភ័េ	នាយករងបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	និង
មានការអប ជ្ ើញចូលរួមពីសំណាក់បលាកកេធាន	អនុកេធានការិ	
យលព័យទំាង	០៨	មនន្ីជំនាញ	និងសិកាខា កាមចូលរួមកេមាេ	
២៥នាក់។

			បគាលេំេងននការបរៀេចំសិកាខា សាលាបនះ	គឺបដើម្បីសចករំសលក	
េទពិបសាធន៍	និងការវិភាគស្ានភាពបៅបលើកកតមបគាលបៅ	និង	
អក្ពាក់ពព័ន្ធ	សកមាេ់បរៀេចំយុទ្ធសានស្ផ្សព្វផសាយរេេសន្ិសុខ
សង្គម	សផក្ហានិភព័យការងារ	និងសផក្ស្ទំាសុខភាព។	 	
				ជាកិច្ចចាេ់បផ្ើមមលាកវិជជ. ស៊ុំ មសាភ័េ	នាយករងបេឡា	
ជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	បានមានមតិសា្វ គមន៍	និងស្លៃងអំេរ
គុេយ៉ា ងកជាលបករៅចំបពាះសិកាខា កាមទំាងអស់	សដលបានចូលរួម	
សិកាខា សាលាន្ងៃបនះ	សូមឱ្យយកចិតទ្ុកដ្ក់ស្ាេ់បដើម្បីដក់កសង់

នូវចំេចុសំខាន់ៗ	បដើម្បីយកបៅអនុវតក្េកេបៅបដ្យកេសិទ្ធភាព
ខស្់។	 	 	 			 	 	 	 	
		ទនទៃឹមនឹងបនះបលាកកសី	Charlotte	Aberdein	តំណាងអង្គការ	GIZ	
បានេញ្ជ ំងសខ្សវីបដអូសដលមានខលៃមឹសារេងាហា ញពីការបធ្វើអនាមព័យខលៃរួន
កបាេ	និងមជ្ឈដ្្ឋ នរស់បៅរេស់ខលៃរួនក្តងការស្ទំារកសាសុខភាពកេកេ	
បដ្យអនាមព័យខស្់។	េនាទៃ េ់មកបលាកកសីបានបធ្វើេទេងាហា ញស្ីពីការ

េបងកាើតយុទ្ធសានស្ផ្សព្វផសាយ	និងការកបាកសព័យទាក់ទងគ្ា	បដ្យបផ្្ត	
សំខាន់អំពីសមាសធាតុននយុទ្ធសានស្ផ្សព្វផសាយ	និងដំបេើរការននការ	
េបងកាើតយុទ្ធសានស្ឱ្យកតលូវបៅតាមបគាលបៅ។	 	 	 	
				បផ្ើមបចញពីបនះបលាក	Patrick	Maziere	តំណាងកកតមហ៊ុនធានារា៉ា េ់	
រង	Prevoir	កេចំាបៅកពះរាជាណាចកកកម្តជា	បានបធ្វើេទេងាហា ញបដើម្ីប	
សចករំសលកេទពិបសាធន៍	សី្ពីកកតមបគាលបៅននសមាជិករេស់កកតមហ៊ុន

បដ្យមានបេសកកម្មផល់្ជូនកេជាជនមានកបាក់ចំេលូទាេ		និង	
មធ្យមបៅក្តងកេបទសកម្តជា	ជាមួយនឹងផលិតផល	និងបសវាកម្មធានា	
រា៉ា េ់រងសដលកសេបៅតាមតកមលូវការ	លទ្ធភាពនិងការយល់ដឹងរេស់ពួក
គាត់តាមរយៈកេពព័ន្ធផ្សព្វផសាយនានា។	េនាទៃ េ់មកបលាកបានបលើកប�ើង
ពីេញ្ហា កេឈមសដលទាក់ទងបៅនឹងកកមិតននការយល់ដឹងអំពីវិសព័យ
ធានារា៉ា េ់រងបៅមានកកមិតទាេជាពិបសសបៅតាមតំេន់ជនេទ	កង្វះ	
ការទុកចិតព្ីកេជាជន	និងជំបនឿទាក់ទងនឹងការទិញធានារា៉ា េ់រងនំាមក
នូវសំណាងអាកកក់ដល់ពួកគាត់៕

បលាក	ស៊ុំ	បសាភព័េ	នាយករង	េ.ស.ស	អប ជ្ ើញជាអធិេតីក្តងអង្គពិធី

េទេងាហា ញស្ីពីយុទ្ធសានស្ផ្សព្វផសាយរេេសន្ិសុខសង្គម	សផក្ហានិភព័យការងារ	
និងសផក្ស្ទំាសុខភាព

សកម្មភាពការពិភាកសាជាកកតមក្តងអង្គពិធី



ទស្សនៈកិច្ចសកិសាសតេពីីកករុ្កបឹកសាគាពំារសង្គ្ (Social Protection Council) 
មៅកបមទស Indonesia

					កាលពីន្ងៃទី២៨	រហូតដល់ន្ងៃទី៣១	សខសីហា	ឆំ្ា២០១៧	មលាកមវជជ.

ស៊ុំ មសាភ័េ	នាយករង	េ.ស.ស	នឹងជាតំណាងដ៏ខង្់ខស្់រេស់មលាក 

អ៊ុក ស្វិទយា	នាយក	េ.ស.ស	និងមលាក មហង សផុាន់ណារទិ្ធ	
អនុកេធានការិយលព័យធានារា៉ា េ់រងសុខភាព	ននេ.ស.ស	បានចូលរួមទស្សនៈ	
កិច្ចសិកសាស្ីពីកកតមកេឹកសាគំាពារសង្គម		(Social		Protection	Council	)	
បកកាមការដឹកនំាបដ្យ	មលាកជំទាវ ងួន សខុា	រដ្ឋបលខាធិការកកសួង	
បសដ្ឋកិច្ច	និងហិរ្ញាវត្ត	និងមលាកជំទាវ អ៊ុ សា្៉ាុល	អនុរដ្ឋបលខាធិការ	
កកសួងសុខាភិបាល	និងមានតំណាងកកសួងបសដ្ឋកិច្ច	និងហិរ្ញាវត្ត,	កកសួង	
សុខាភិបាល,	កកសួងសង្គមកិច្ច	អតីតយុទ្ធជន	និងយុវនិតិសេន្បទា	(	េជស,	
េជអ	និង	មជព),	កកតមកេឹកសាស្ារ	និងអភិវឌ្ឍន៍វិសព័យកសិកម្ម	(CARD),	
អង្គការ	GIZ,	USAID	និង	Health	Finance	&	Governance	(HFG)	
សរុេចំនួន២១រូេ។

				កិច្ចកេជុំខាងបលើបរៀេចំបធ្វើប�ើងបដ្យបផ្្តសំខាន់បៅបលើ	ការសិកសាពីេទ	
ពិបសាធន៍	ននដំបេើរការកំសេទកមង់កេពព័ន្ធគំាពារសង្គម	បៅកេបទសឥេ្លូ បនសុី,	
សិកសាពីេទពិបសាធន៍បៅក្តងការកគេ់កគងកេពព័ន្ធគំាពារសង្គមរេស់កកតមកេឹកសា
ជាតិគំាពារសង្គម		រេស់កេបទសឥេ្លូ បនសុី,	ការដ្ក់េ ជ្លូលគ្ាននការធានា	
រា៉ា េ់រងសុខភាព	រវាង	BPJS	Kesehatan	and	BPJS	Ketenagakerjaan,	
ទំនាក់ទំនងរវាងកេតិេត្ិការជំនួយសង្គម	(កកសួងសង្គមកិច្ច)	 និងការធានា	
រា៉ា េ់រងសង្គម	BPJS	Kesehatan	and	BPJS	Ketenagakerjaan។

ទិដ្ឋភាពរួមក្តងអង្គពិធី

ការ្តរួេអនុសសាវរីយ៍

សកម្មភាពរួមក្តងកិច្ចកេជុំ

		ជាមួយគ្ាបនះ	មលាកមវជជ.ស៊ុំ មសាភ័េ	នាយករង	
េ.ស.ស	ននកកសួងការងារ	និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ	
បានេញ្ជ ក់ផងសដរថ្		ដំបេើរទស្សនៈកិច្ចសិកសាបនះគឺ
ក្តងបគាលេំេងសិកសាពីនិតិវិធីននការបរៀេចំកកតមកេឹកសា
គំាពារសង្គម	និងតួនាទីរេស់បលខាធិការដ្្ឋ នរេស់កកតម
កេឹកសាគំាពារសង្គម	បដើម្បីបរៀេចំបលខាធិការដ្្ឋ នរេស់កកតម	
កេឹកសាគំាពារសង្គម	បៅកេបទសកម្តជានាបពលខាងមុខ។



សន្ិសទិ្ធអនតេរោេិសនតេិសេុសង្គ្ សតេពីីការងារសកមាប់ន្ងៃអនាគេ 
ការមរៀបចំន្ងៃមនះសកមាប់ន្ងៃសសក្ មៅ Kuala Lumpur កបមទស Malaysia

	 	 	កាលពីន្ងៃទី៣	សខតុលា	ឆំ្ា២០១៧	Kuala	Lumpur,	
Malaysia	៖	បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	(េ.ស.ស)	
ននកកសួងការងារ		និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ	 	បានចាត់	
ថ្្ក់ដឹកនំា	និងមនន្ីជំនាញចំនួន	០៣រូេ	ចូលរួមសន្ិសិទ្ធ
អនរ្ជាតិសន្ិសុខសង្គម	ស្ីពីការងារសកមាេ់	ន្ងៃអនាគត	
ការបរៀេចំន្ងៃបនះសកមាេ់ន្ងៃសសអែក	(International	Social	
Security	 Conference	 on	 Future	 of	 Work,	
Preparing	for	Tomorrow	Today)។

						កិច្ចកេជំុបនះមានការអប ជ្ ើញចូលរួមពីេណ្ាកេបទសក្តងតំេន់		ដូចជាកេបទសកម្តជា		(តំណាងកកសួងបសដ្ឋកិច្ច	និងហិរ្ញាវត្ត,	
តំណាងបេឡាជាតិសន្ិសុខសង្គមសកមាេ់មនន្ីរាជការសីុវិល		បេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន		ននកកសួងសង្គមកិច្ច		អតីតយុទ្ធជន		និង	
យុវនិតិសម្បទា	និងតំណាងបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	ននកកសួងការងារ	និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ),	កេបទសសដលជាសមាជិក
ននសមាគមន៍សន្ិសុខសង្គមអាស៊ាន	(ASSA),		សមាគមន៍អនរ្ជាតិសន្ិសុខសង្គមអាស៊ាន		(ISSA),		និងនដគូរអភិវឌ្ឍន៍ជាបកចើន	
សរុេកេមាេជា	២៥០នាក់។

ទិដ្ឋភាពរួមរេស់សិកាខា កាមមកពីេណ្ាកេបទសនានាចូលរួមក្តងអង្គពិធី



កិច្ចកបជុំសតេពីីការផ្សព្វផសាយមគាលនមោបាយ ននការអនុវេតេវិសយ័សនតេិសេុសង្គ្ 
មៅសាលកបជុំសាលាមេេតេនកពសវង

				បដើម្បីេបកមើបសវាសាធារេៈជូនដល់កម្មករនិបយជិត	
បានរលូន		និងឆាេ់រហព័សបៅបាន		លុះកតាសតនិបយជក	
ចូលរួមចំសេកអនុវតក្ារងារឱ្យបានខាជ េ់ខជរួន	នូវអ្វីសដល
កកតមការងារជំនាញបានផ្សព្វផសាយ។		 	 	
				បៅកពឹកន្ងៃទី២៣	សខមិ្ុនា	ឆំ្ា២០១៧	កកសួងការងារ	
និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ	បានចាត់កកតមការងារបេឡាជាតិ	
រេេសន្ិសុខសង្គម	ដឹកនំាបដ្យ	មលាក ម្៉ាង ហុង 
នាយករង		េ.ស.ស		បរៀេចំកេជុំផ្សព្វផសាយ		សី្ពីបគាល	
នបយបាយ		ននការអនុវតរ្េេសន្ិសុខសង្គម		ជូនដល់	
កម្មករនិបយជិត	មា្ច ស់សហកគាស	កគឹះស្ាន	បដើម្បីយល់	
ដឹងអំពីវឍ្ឍនភាព		េញ្ហា កេឈម		ដំបណាះកសាយ		និង	
ការបលើកទិសបៅអនុវតេ្នរ្េស់	េ.ស.ស	បកកាមអធិេតី	
មលាកជំទាវ  មលៀង  កសី្ ៉ាុល		អភិបាលរង		និងជា	
តំណាងឯកឧតម្អភិបាល	ននគេៈអភិបាលបខតន្កពសវង	
និងមនន្ីពាក់ពព័ន្ធជាបកចើនរូេបទៀត។

			មលាក ម្៉ាង ហុង	នាយករង	េ.ស.ស	បានបលើក	
ប�ើងថ្		កិច្ចកេជុំបនះគឺបធ្វើប�ើងក្តងបគាលេំេង		បដើម្បី	
ឱ្យនិបយជិក	បានយល់កជលូតកជាេឱ្យកាន់សតចបាស់	នូវអ្វី	
សដល	អង្គភាព	េ.ស.ស	បានអនុវតក្នលៃងមក	ក៏ដូចជា	
ការងារ្្មីៗសដល	េ.ស.ស	បទើេចាេ់បផ្ើមដ្ក់ឱ្យដំបេើរ	
ការផងសដរ។	 	 	 	 	 	
			បលាកនាយករង		បានេញ្ជ ក់េសនម្ថ្		តាវកាលិក	
(អតក្េបយជន៍)		សដលបរាងចកកសហកគាស			កគឹះស្ាន	
និងកម្មករនិបយជិតសដលទទួលបានពី	េ.ស.ស	រួមមាន៖

ការសបនងា្គ ះេនាទៃ ន់	ការស្ទំា	ការពយោបាល	ការទទួលកបាក់េំណាច់កេចំាន្ងៃ	ការ	
ទទួលកបាក់ធនលាភ	និងកបាក់វិភាជន៍បសាហ៊ុយេូជាសព	តាវកាលិកឧតរ្ជីវី	
បសវាេុនីតិសម្បទា	ការសកមេសកមរួលវិជាជ ជីវៈប�ើងវិញ	និងអតក្េបយជន៍	
ជាបកចើនបទៀត។	 	 	 				 	 	 	 	
				ក្តងកិច្ចកេជុំបនះ	ក៏បផ្្តសំខាន់បៅបលើការពកងឹងបសវាននការផល្់បសវា	
នានា	និងវឌ្ឍនភាពរេស់	េ.ស.ស	និងបានបធ្វើការផ្សព្វផសាយនូវអនុកកឹត្យ	
បលខ	០១	អនកក.េក	ចុះន្ងៃទី០៦	សខមករា	ឆំ្ា២០១៦	ស្ីពីរេេសន្ិសុខសង្គម	
សផក្ស្ទំាសុខភាព	សកមាេ់ជនទំាងឡាយសដលស្ិតបៅបកកាមចបាេ់ស្ីពីការ
ងារ	សដលបានចាេ់អនុវតទំ្ាងពីសខឧសភា	ឆំ្ា២០១៦	បហើយបធ្វើការចូលរួម	
ពិភាកសាពីកគេ់ភាគីក្តងការពិនិត្យតាមដ្ននូវកិច្ចដំបេើរការ	ការអនុវតរ្េេ	
សន្ិសុខសង្គម	សផក្ហានិភព័យការងារ	បដើម្បីជាចលករួមមួយក្តងការបធ្វើ	ការ
វិវឌ្ឍន៍នូវការអនុវតក្ិច្ចដំបេើរការ		សផក្ហានិភព័យការងារ		និងសផក្ស្ទំា	
សុខភាព	ឱ្យកាន់សតមានកេសិទ្ធភាពខស្់បៅមុខជានិរនរ្៍៕

បលាក	បម៉ាង	ហុង	នាយករង	េ.ស.ស	អប ជ្ ើញជាអធិេតីក្តងអង្គពិធី



កិច្ចកបជុំផ្សព្វផសាយអប់រអំំពីមគាលនមោបាយអភិវឌ្ឍន៍
វិសយ័ការងារ ដលក់្្មករនិមោជិេ 

			បៅបដើមសខកញ្ញា 	ឆំ្ា២០១៧	កនលៃងមកបនះ	កកតមការងារសផក្ផ្សព្វផសាយ
បគាលនបយបាយអភិវឌ្ឍន៍វិសព័យការងារ		ននបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខ	
សង្គម	បានសហការជាមួយ	អ.គ.ក.េ	នាយកដ្្ឋ នបពទ្យការងារ	និង	
នាយកដ្្ឋ ន	អធិការកិច្ចការងារ	ចុះកេជុំផ្សព្វផសាយអេ់រំអំពីបគាលនបយ
បាយអភិវឌ្ឍន៍វិសព័យការងារ	ដល់កម្មករនិបយជិត	បៅបរាងចកកបាន	
ចំនួន	០៤បរាងចកករួម	មាន៖	HANA	BAGE	&	ACCESSORIES	CO.,	
LTD,	SUN	WELL	SHOES	CO.,LTD,	CAMBO	UNISOLL	LTD	
និងCAM	VERNA	FASHION	CO.,LTD។

		សុវត្ិភាពចរាចរេ៍បលើមបធយោបាយបធ្វើដំបេើររេស់កម្មករ	
និបយជិត		 	 	 			 	 	
		-	សុវត្ិភាពក្តងការបធ្វើដំបេើរ	(កតលូវពាក់មួកសុវត្ិភាពបពល
បេើកេរម៉ាូតូ	ពាក់សខ្សកកវា៉ា ត់បពលបធ្វើដំបេើរតាមរ្យន	្កតរួត	
ពិនិត្យយនយន	្កតលូវបកជើសបរីសយកយនយនណ្ាសដលមាន
សុវត្ិភាព...)	 	 	 	 	 	
		-	បេើកេរក្តងបល្បឿនកំេត់	 	 	 	
		-	បេើកេរកតលូវមានការកេតងកេយព័ត	្	ហាមសជងក្តងស្ានភាព	
បកគាះថ្្ក់	 	 	 	 	 	
		-	ការដឹកបលើសចំេះុ			 	 	 	 	
		-	កំុបេើកេរបកកាមឥទ្ធិពល		ននជាតិកសវឹង		និងសុជីវធម៌ក្តង	
ការបេើកេរ	ជាបដើម។

			បផ្ើមបចញពីរបនះ	មលាក មសា្ និស្សយ័		កេធានសផក្	
កសាវកជាវពព័ត៌មាន	េេ្ត ះេណ្ាល	និងចលនាមហាជន	នន	
អ.គ.ក.េ	បានមានមតិសំបេះសំណាលបេើកកម្មវិធីដល់អង្គ	
ពិធីទំាងមូល	និងបានសសមដែងនូវកដែីបសាមនស្សរីករាយចំបពាះ
សមាជិក	សមាជិកាសដលមានវតម្ានក្តងអង្គពិធីផងសដរ។

				ជាកិច្ចចាេ់បផ្ើម	មលាក ោ៉ា ្ យទុា្ធ 	តំណាង	េ.ស.ស	បានបធ្វើ
េទេងាហា ញដល់អង្គពិធីទំាងមូល	បកកាមកេធានេទ	“អតក្េបយជន៍រេេ	
សន្ិសុខសង្គម	និងសុវត្ិភាពចរាចរេ៍បលើមធយោបាយបធ្វើដំបេើររេស់
កម្មករនិបយជិត”		សដលមានខលៃឹមសារដូចតបៅ៖	 	 				
		-	អតក្េបយជន៍រេេសន្ិសុខសង្គម	 	 	 	
		-សេនំាអំពីអង្គភាពបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	និងតួនាទីភារកិច្ច	
		-	និយមនព័យហានិភព័យការងារ(បកគាះថ្្ក់ការងារ	និងជមងៃឺ វិជាជ ជីវៈ)				
	-	អតក្េបយជន៍សដលទទួលបាន	េនាទៃ េ់ពីកម្មករនិបយជិតទទួលរង
ហានិភព័យការងារ		)រងរេួសកសាល	ធងៃន់	ឬបាត់េង់ជីវិត)	 	
		-	នីតិវិធី	និងសេេេទននការទាមទារតាវកាលិក	 	 	
		-	វិធានការទេ់សាកា ត់	និងេងាកា របកគាះថ្្ក់ការងារ	 	 	
		-	អ្វីជារេេសន្ិសុខសង្គមសផក្ស្ទំាសុខភាព	 	 	
		-	ការចុះេ ជ្ ិកា	និងការេង់ភាគទាន	 	 	 	
		-	អតក្េបយជន៍រេេស្ទំាសុខភាព	 	 	 	
		-	នីតិវិធី	និងសេេេទទាមទារតាវកាលិក	 	 	 	
		-	សផក្កបាក់បសាធន	និងទិសបៅអនុវតេ្នរ្េស់បេឡាជាតិរេេសន្ិសុ
ខសង្គម

អធិេតីចូលរួមក្តងកិច្ចកេជុំ

េទេងាហា ញស្ីពីអតក្េបយជន៍រេេសន្ិសុខសង្គម

បលាក	បសាម	និស្សព័យ	ប�ើងបធ្វើេទេងាហា ញក្តងអង្គពិធី



បលាកក៏បានសេនំាដល់កម្មករនិបយជិតទំាងអស់		សដល	
បានចូលរួម	សូមយកចិតទ្ុកដ្ក់ស្ាេ់	បៅបពលមានចមងៃល់
កតលូវបចាទសួរបដ្យកំុមានការភព័យខាលៃ ច	បហើយបៅបពលមាន
េញ្ហា កតលូវចូលរួមគ្ាបដ្ះកសាយបដ្យសន្ិវិធី		បចៀសវាង	
ការបធ្វើកូដកម្ម	ឬបាតុកម្ម	បដ្យខុសចបាេ់។

			ជាមួយគ្ាបនះ		មលាក មអឿ ទ	ីតំណាងគេៈកម្មការ
បដ្ះកសាយេញ្ហា កូដកម្ម	បាតុកម្ម	បៅតាមកគេ់មុខសញ្ញា 	
បានបធ្វើេទេងាហា ញសី្ពីរ	“នីតិវិធីបដ្ះកសាយេញ្ហា កូដកម្ម	
បាតុកម្ម	និងនីតិវិធីបដ្ះកសាយវិវាទ”	បដើម្បីពន្យល់សេនំា	
ដល់កម្មករនិបយជិតឱ្យបានយល់ដឹងពីរ	សាវតារ,	ចកខាតវិសព័យ,	
បេសកកម្ម,		តួនាទី		និងភារកិច្ចរេស់គេៈកម្មការបដ្ះ
កសាយេញ្ហា កូដកម្ម	បាតុកម្មបៅតាមកគេ់មុខសញ្ញា ,	ការ	
អភិវឌ្ឍន៍វិសព័យការងារ,	និយមនព័យ	វិវាទការងារ,	កូដកម្ម,	
បាតុកម្ម,	នីតិវិធីបដ្ះកសាយវិវាទការងារ,	ផលេ៉ាះពាល់	នន	
ការបធ្វើកូដកម្ម		បាតុកម្មមិនកសេចបាេ់		និងបានពន្យល់
សេនំាដល់កម្មករនិបយជិតទំាងអស់រាល់បពលសដលមាន
េញ្ហា បកើតប�ើងកតលូវរួមគ្ាបដ្ះកសាយបដ្យសន្ិវិធី	បចៀស	
វាងការបធ្វើកូដកម្ម	ឬបាតុកម្ម	បដ្យខុសចបាេ់។

			ទនទៃឹមគ្ាបនះ	មលាក មផង សភុាេ	កេធានការិយលព័យអធិការកិច្ចទី១	
តំណាងនាយកដ្្ឋ នអធិការកិច្ចការងារ		បានបធ្វើេទេងាហា ញអំពី	“លកខាខេ្	
ការងារ”	បដើម្ីបពន្យល់សេនំាដល់កម្មករនិបយជិតឱ្យបានយល់ដឹងពីរ	្ិរ	
បវលាបធ្វើការ,	ការងារេសនម្បមា៉ា ង,	ការឈេ់សំរាកន្ងៃេុេ្យបដ្យមានកបាក់	
ឈ្រួល,		ការឈេ់សំរាកកេចំាឆំ្ាបដ្យមានកបាក់ឈ្រួល,	ការឈេ់សំរាក	
ពិបសស	និងការងារនស្ី។

			ជាកិច្ចេ ្្ចេ់កម្មវិធី មលាក ោ៉ា ្ យទុា្ធ 	បានបលើកប�ើងេសនម្	អំពី
សមិទ្ធិផលសបកមចបានរេស់រាជរដ្្ឋ ភិបាល	និងការយកចិតទ្ុកដ្ក់ចំបពាះ	
សុខទុកខារេស់កម្មករនិបយជិត		និងបានស្លៃងអំេរគុេមដែងបទៀតចំបពាះ
តំណាងបរាងចកក	សដលបានសហការ	បធ្វើឱ្យកិច្ចកេជុំបនះដំបេើរការបៅបាន
យ៉ា ងរលូន។

បលាក	បអឿ	ទី	បធ្វើេទេងាហា ញស្ីពីរ	នីតិវិធីបដ្ះកសាយេញ្ហា កូដកម្មបាតុកម្ម

បលាក	បផង	សុភាត	បធ្វើេទេងាហា ញស្ីពីលកខាខេ្ការងារ



ប.ស.ស ចអូលរ ួ្ រសំលកទុកខា និងនាយំក្វិកាកបគលជ់អូនកគរួសារសពក្្មករសាលៃ ប់
ក្ងុមហេុការេ៍មកគាះថ្ាក់ចរាចរេ៍ មៅកសរុកបមសដ្ឋ មេេតេកំពង់ស្ឺ

	 	កាលពីន្ងៃទី១៨	សខតុលា	ឆំ្ា២០១៧	កកតមការងារបេឡាជាតិ	
រេេសន្ិសុខសង្គម	(េ.ស.ស)	បាននំាយក្វិកាចំនួន	៤លាន	
បរៀល		ជាបសាហ៊ុយេូជាសព	សកមាេ់ផល់្ជូនកគរួសារសព	ជា	
សមាជិក	េ.ស.ស	សដលបានសាលៃ េ់បដ្យសារបកគាះថ្្ក់ការងារ	
និងបានចុះសកមេសកមរួល		បដ្ះកសាយករេីឡានដឹកមា៉ា សុីន	
កចលូតកសលូវេុកជាមួយឡានដឹកកម្មករ	បៅក្តងកសតកេបសដ្ឋ	បខត	្
កំពង់ស្ឺ	េណ្ាលឱ្យកម្មករ	១នាក់	សាលៃ េ់	រងរេួសធងៃន់ដ្ច់នដចំនួន	
២នាក់។	

				ទនទៃឹមនឹងបនាះសដរ	កកតមការងារ	បានផ្សព្វផសាយពីបគាលរេេ	
សន្ិសុខសង្គម	សកមាេ់ផល្់ជូនជនរងបកគាះរួមមាន	ន្លៃដឹកជ ជ្លូ ន	
សព,	្វិកាចំនួន	៤លានបរៀល	សកមាេ់បសាហ៊ុយេូជាសព	និង	
តាវកាលិកឧតរ្ជីវី		(អតក្េបយជន៍ដល់អក្សដលបៅក្តងេនទៃតក
ផ្ទៃ ល់រេស់ជនរងបកគាះ)		ដូចជាកេពន្ធ		ឬេ្ី		កូន		និងជនចាស់	
ជរាជាបដើម។

				បដ្យស�កចំបពាះជនរងបកគាះ	សដលទទួលរងរេួសធងៃន់	និងកសាល	
កតលូ វទទួលបានបសវារេេសន្ិសុខសង្គមដូចជា៖	បសវាសបនងា្គ ះេនាទៃ ន់,	
ការចំណាយបលើការពយោបាល	រហូតដល់	ជាសះបស្បើយ,	កបាក់ឧេតម្្ភ	
សកមាេ់អក្ស្ទំា	និងអក្ចំាស្រកសាជនរងបកគាះ,	កបាក់េំណាច់កេចំា	
ន្ងៃ,	ក្តងករេីពិការភាពបកកាម	២០%	េ.ស.ស	នឹងបេើកកបាក់ឧេតម្្ភ	
ផ្្ច់ជូន,	បេើពិការភាពចាេ់ពី	២០%ប�ើង	េ.ស.ស	នឹងបេើកកបាក់
ឧេតម្្ភកេចំាសខមួយជីវិត	រួមទំាងការផល្់ជូនឧេករេ៍	សកមាេ់ជន	
ពិការសដលមានដូចជា	នដ	ឬបជើងសិេ្បនិម្មិត	និងរបទះរុញជាបដើម	កពម
ទំាងផល្់បសវាេេ្ត ះេណ្ាលមុខជំនាញវិជាជ ជីវៈប�ើងវិញផងសដរ៕

សកម្មភាពកកតមការងារ	េ.ស.ស	នំាយក្វិកាកេគល់ជូនកគរួសារសព

សកម្មភាពកកតមការងារ	េ.ស.ស	ចូលរួមរំសលកទុកខាដល់កកតមកគរួសារជនរងបកគាះ



កករុ្ការងារសវុេ្ិភាពចរាចរេ៍ផលៃអូវមគាក សកមាប់គាពំារក្្មករនិមោជិេ បានមរៀបចំ
កិច្ចកបជុំផ្សព្វផសាយអប់រសំ តេពីីសវុេ្ិភាពមលើ្ មធយាបាយដឹកជ ជ្អូនក្្មករនិមោជិេ

			បដ្យបមើលប�ើញអំពីស្ានភាពបកគាះថ្្ក់ចរាចរេ៍	បកើតមានជាបរៀងរាល់ន្ងៃ	
ភាគបកចើន	បផ្ើមបចញពីអក្បេើកេរមិនបានបគារពចបាេ់ចរាចរេ៍ឱ្យបានខាជ េ់ខជរួន។	
បដ្យមានការបធ្វសកេសហស	ការបេើកេរបលើសបល្បឿនកំេត់	ការបេើកេរបកកាម	
ឥទ្ធិពលននបកគឿងកសវឹងជាបដើម។	និងតាមការសិកសាកសាវកជាវរេស់កកតមការងារ
សុវត្ិភាពចរាចរេ៍ផលៃលូវបគាក		ករេីបកគាះថ្្ក់មួយចំនួនបទៀតបកើតប�ើងបដ្យ
សារអក្បេើកេររ្យនដ្ឹកកម្មករមិនមានេេ្ណ បេើកេរកតឹមកតលូវ,	មិនបគារពចបាេ់	

ចរាចរេ៍ផលៃលូវបគាក	ជាពិបសសមិនបានចូលបរៀនបៅសាលាបានកតឹមកតលូវ	 បហើយមិន
យល់ពីវិធីកតរួតពិនិត្យេបច្ចកបទសយនយនម្ុនបពលបេើកេរជាបដើម។						
				បទើេកាលពីន្ងៃទី២៤	សខកកកាដ្	ឆំ្ា២០១៧	កកសួងការងារ	និងេេ្ត ះេណ្ាល	
វិជាជ ជីវៈ	បានចាត់កកតមសុវត្ិភាពចរាចរេ៍ផលៃលូវបគាកសកមាេ់គំាពារកម្មកនិបយជិត		
ននបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម			បរៀេចំកិច្ចកេជំុផ្សព្វផសាយអេ់រំចបាេ់ស្ីពី
ចរាចរេ៍ផលៃលូវបគាក	សុវត្ិភាពបលើមបធយោបាយដឹកជ ជ្លូ នកម្មករនិបយជិត	និងអត	្
កេបយជន៍រេេសន្ិសុខសង្គម		ជូនដល់កម្មករ		និងអក្បេើកេរដឹកកម្មករ	បៅ	
បរាងចកក		ORANG		MANUFACTURING		(KHMER)		Co.,LTD		សិ្តបៅ	
កសតកកំចាយមារ	បខតន្កពសវង	បដើម្ីបចូលរួមក្តងការកាត់េនយ្នូវបកគាះថ្្ក់ទំាង
បនះឱ្យស្ិតបៅកកមិតមួយទាេតាមសដលអាចបធ្វើបៅបាន។	 	 	
			ជាកិច្ចេនាទៃ េ់កគលូឧបទទៃសនាម	បានបធ្វើេទេងាហា ញស្ីពីសុវត្ិភាពបលើមបធយោបាយ	
ដឹកជ ជ្លូ ន	កម្មករនិបយជិតសី្ពី	ចបាេ់ចរាចរេ៍ផលៃលូវបគាក្្មី	ផ្លៃ កសញ្ញា 	គំនូស	
េំកពរួញ	សុជីវធម៌ក្តងការបេើកេរ	បទាសេ្ប្ញាត្ិបផ្សងៗ	េបច្ចកបទសកតរួតពិនិត្យ	
ស្ទំាយនយន	្និងវិជាជ សបនងា្គ ះេឋមមុនបពលេ ជ្លូ នជនរងបកគាះបៅមនទៃីរបពទ្យ

បកេើទូរសព័ពទៃនដក្តងបពលបេើកេរ	ការតកមលូវឱ្យមានេព័េ្ណ 	
បេើកេរកតឹមកតលូវ	ការតកមលូវឱ្យមានចំណាងំផ្លៃ តបលើខលៃរួន	
ឬយនយន	្	ក្តងបពលបធ្វើដំបេើរបពលយេ់		ឬកសនលៃង	
គា្ម នពនលៃឺជាបដើម។

និងចំេចុសុវត្ិភាពចរាចរេ៍បផ្សងៗបទៀត		ដូចជាៈ	
ពាក់មួកសុវត្ិភាព	និងសខ្សកកវា៉ា ត់សុវត្ិភាពឱ្យបានកតឹម
កតលូវ	េំរាមននការបសពបកគឿង	កសវឹងក្តងបពលបេើកេរ	
បេើកេរមិនឱ្យហួសបល្បឿនកំេត់	ការសជង	ឬវា៉ា គ្ា	ការ	
មិនឱ្យបធ្វើដំបេើរតាមយនយនស្ដលផទៃតកបលើសចំេះុ		
ការបចះអធយោកសព័យគ្ា		ការបគារពអទិភាព		ការមិនឱ្យ

		បឆលៃៀតឱកាសបនាះសដរសមាជិកកកតមការងារ	ក៏បានបលើក	
ប�ើងពីបគាលេំេង	ននកិច្ចកេជុំចុះផ្សព្វផសាយអេ់រំ	គឺ	
បដើម្ីបឱ្យកសេតាមសផនការសកម្មភាពរេស់បេឡាជាតិ
រេេសន្ិសុខសង្គម		ននកកសួងការងារ		និងេេ្ត ះ	
េណ្ាលវិជាជ ជីវៈ	និងបដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផសាយអេ់រំ	ទេ់	
សាកា ត់	កាត់េនយ្បកគាះថ្្ក់ការងារ	សដលបផ្្តសំខាន	់
បលើបកគាះថ្្ក់បពល	បធ្វើដំបេើរពីកសនលៃងបធ្វើការបៅផទៃះ	និង	
ពីផទៃះបៅកសនលៃងបធ្វើការបដើម្បីឱ្យពួកគាត់បានយល់		និង
អនុវតត្ាមឱ្យមានកេសិទ្ធិភាព។	

េទេងាហា ញស្ីពីអតក្េបយជន៍រេេសន្ិសុខសង្គម

េទេងាហា ញស្ីពីសុវត្ិភាពបលើមបធយោបាយដឹកជញជូនកម្មករនិបយជិត

សិកាខា កាមចូលរួមក្តងកិច្ចកេជុំ



កករុ្ការងារ ទ.ស.ប.ក បានចុះមៅអមងកាេករេីក្្មករសនលៃប់មៅមរាងចកក 
LUCIDA (CAMBODIA) ENTERPRISE CO.,LTD 

				កាលពីន្ងៃទី១៥	សខសីហា		ឆំ្ា២០១៧	បៅបវលាបមា៉ា ងកេមាេជា	
១២	និង	៣០នាទីន្ងៃកតង់	កកតមការងារទេ់សាកា ត់ករេីសនលៃេ់	និង	
េងាកា របកគាះថ្្ក់ការងារ	(ទ.ស.េ.ក)		បានចុះអបងកាតករេីកម្មករ	
សនលៃេ់សដលបានបកើត	ប�ើងបៅបរាងចកក	LUCIDA	(CAMBODIA)	
ENTERPRISE	CO.,LTD	សដលមានទីតំាងស្ិតបៅតាមេបណ្ាយ
ផលៃលូវជាតិបលខ០៣	សងាកា ត់បចាមបៅ	ខេ្បពាធិ៍សសនជព័យ	រាជធានី	
ភ្ំបពញ។

					មូលបហតុសដលេងកាឱ្យបកើតមានករេីខាងបលើ		បដ្យសារមាន	
ការផ្តំគ្ាបកចើននាក់	បដើម្បីបរៀេចំ្តរូេសកមាេ់ចងកកងបធ្វើបសៀវបៅ
កពឹត្ិេកតកេចំាឆំ្ារេស់បរាងចកក		សដលស្ិតក្តងេរិយកាសហេ់	
បរ្ៅខាលៃ ំងស្មបទៀត។	បកកាយពីរ្តចេ់បានចូលបធ្វើការវិញជាធម្មតា។		
បពលចូលដល់ក្តងអគារផលិតកម្ម		ក៏បកើតមានករេីសនលៃេ់	បដ្យ	
បផ្ើមបចញពីកម្មការិនីម្ាក់បឈ្្ម ះ	បអង	សុផ្រី		អាយុ	៣៦ឆំ្ា		មាន	
អាការៈប�ះឡាសសកសក�លូឡា		បហើយកម្មករនិបយជិតដនទបទៀត	
បានប�ើញ		និងឭបហតុការេ៍បនះ		ក៏មានអារម្មេ៍ទន់នដទន់បជើង	
សនលៃេ់តៗគ្ារហូត	ដល់ចំនួន២៨នាក់។		ភាលៃ មៗបនះបលាកនាយក	
បរាងចកក	ក៏បានផ្អែ កសកម្មភាពផលិតកម្ម	និងេ ជ្លូ នជនរងបកគាះ
ទំាងអស់បៅពយោបាលបៅមនទៃីរសកមាកពយោបាលមូលមិត។្		ចំបពាះ	
ន្លៃបសវាពយោបាលជនរងបកគាះ		រហូតជាសះបស្បើយជាេនទៃតករេស់
បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម។

				បហតុការេ៍បនះសដរ		កកតមការងារទេ់សាកា ត់ករេីសនលៃេ់		និង	
េងាកា របកគាះថ្្ក់ការងារ	(ទ.ស.េ.ក)	បានចុះបៅអបងកាត	និងជួេកេជុំ
ជាមួយកេធានរដ្ឋបាលបរាងចកក	កេតិភូេុគ្គលិក	ថ្្ក់ដឹកនំាសហជីព	
កម្មករនិបយជិត	លូសុីដ្	កេចំាបរាងចកក	និងមនន្ីសាខា	េ.ស.ស	
ខេ្ដបងាកា 	កពមទំាងបធ្វើការកតរួតពិនិត្យទំាងក្តង	និងបករៅបរាងចកក។	
កកតមការងារ	ទ.ស.េ.ក	បានសបងកាតប�ើញពីមូលបហតុករេីសនលៃេ់	
ខាងបលើបនះេណ្ាលមកពីេរិយកាសក្តងអគារបរ្ៅ	 និងហេ់។	
េនាទៃ េ់ពីបនះកកតមការងារ	ទ.ស.េ.ក	បានដ្ក់វិធានការេ៍	ដល់បរាង
ចកកកតលូវបធ្វើការងារសកសំអរចំេចុខ្វះខាត់មួយចំនួន	បដ្យតកមលូវឱ្យ
ខាងបរាងចកកបធ្វើការេសនម្កងាហា រេឺតខ្យល់	និងផ្ទៃ ងំផលៃិតទឹកេសនម្នូវ
អ្វីសដលមានកសាេ់។	

សកម្មភាពកកតមការងារជួេកេជុំជាមួយរដ្ឋបាលបរាងចកក

កកតមការងារ	ទ.ស.េ.ក	ជួេកេជុំជាមួយរដ្ឋបាលបរាងចកកបដើម្បីរកមូលបហតុននការសនលៃេ់

សកម្មភាពកកតមការងារចុះពិនិត្យផ្ទៃ ល់ដល់កសនលៃងបកើតបហតុ



្ននតេីមបឡាោេិរបបសនតេិសេុសង្គ្ (ប.ស.ស) បានចុះមៅសក្បសក្រួលភាលៃ ្ៗ
ចំមពាះករេីក្្មករសនលៃប់ និងសាលៃ ប់មៅមរាងចកកអាកាសេិហា្គ ្ិន

				កាលពីបវលាបមា៉ា ង១២	និង១២នាទី	មានករេីកម្មករសនលៃេ់តៗគ្ាកេមាេជាង	៤០នាក់	
និងសាលៃ េ់១នាក់	បៅន្ងៃទី៣១	សខឧសភា	ឆំ្ា២០១៧	បៅក្តងបរាងចកក	អាកាសិតហា្គ មិន	
សដលមានទីតំាងស្ិតបៅតាមេបណ្ាយផលៃលូវជាតិបលខ៣		សងាកា ត់កកំាងពកង		ខេ្ដបងាកា 	
រាជធានីភ្ំបពញ។	

				មូលបហតុសដលេងកាឱ្យមានករេីបកើតប�ើងបនះគឺ	េណ្ាលមកពីមានកម្មករម្ាក់បៅបពល
សកមាកញំាបាយបៅបមា៉ា ងកេមាេជា	១១	និង០០នាទី	គាត់បានបដើរបៅេនទៃេ់ទឹក	បៅក្តង	
េរិបវេបរាងចកក	មិនបានកេយព័តប្ានដួលបបាកកបាលសាលៃ េ់		ក្តងខេៈបពលេ ជ្លូនបៅ
សបនងា្គ ះបៅមនទៃីរបពទ្យ។	បហើយបៅបពលសដលកម្មករចូលបធ្វើការងារវិញបៅបមា៉ា ងកេមាេ
ជាបមា៉ា ង	១២	និង១០នាទី	កម្មករមួយចំនួនបានទទួលដំេឹងសេេបនះក៏េណ្ាលឱ្យមាន
ការភិតភព័យសនលៃេ់តៗគ្ាសតមង្។

				ករេីបនះមនន្ី	េ.ស.ស	បានចុះសហការជាមួយរដ្ឋបាលបរាងចកកបដើម្បី	ជួយសកមេ	
សកមរួលេ ជ្លូ នជនរងបកគាះបៅសកមាកពយោបាល	បៅ្នទៃីរមពទ្យ  មហៀង  ្ុន្ីវុធ។	
ចំបពាះ	ន្លៃដឹកជ ជ្លូ ន	និងបសវាពយោបាលជនរងបកគាះ	ជាេនទៃតករេស់	េ.ស.ស។	

សអ្ូ សមាជិក ប.ស.ស ទាងំអសស់ដល 
បានមរៀបអាពាហពិ៍ពាហម៍ហើយកេរូវ

មៅចុះសបុំកេអាពាហពិ៍ពាហ ៍
(មអតាសុវិីល) ឱ្យបានកគប់ៗគ្ា)។

ចំបពាះអក្សាលៃ េ់	អក្សដលបៅក្តងេនទៃតកផ្ទៃ ល់	
កតលូវបានផល់្កបាក់វិភាជន៍ជាបសាហុ៊យេូជា	
សពចំនួន		៤,០០០,០០០	បរៀល។		កបាក់	
វិភាជន៍បនះ		ផល្់ជូនអក្បៅក្តងេនទៃតកផ្ទៃ ល់	
ននជនរងបកគាះ	រួមមានកេពន្ធ	ឬេ្ី	កូន	និង	
ឪពុកម្ាយ		ឬមនុស្សចាស់ជរាសដលរស់បៅ	
ជាមួយ។		ចំបពាះកេពន្ធ			ឬេ្ីននជនរងបកគាះ	
កតលូវមានលិខិតេញ្ជ ក់អាពាហ៍ពិពាហ៍បហើយ	
សិទ្ធបនះកតលូវរំលាយ	បៅបពលសដលសាមីខលៃរួន
បរៀេអាពាហ៍ពិពាហ៍្្មី		ឬសាមីខលៃរួន		ទទួល	
មរេភាព។

សកម្មភាពកកតមការងារចុះសួរពព័ត៌មានរកមូលបហតុសដលេងកាឱ្យកម្មករសមលៃេ់

រូេភាពជនរងបកគាះ	សកមាកពយោបាលបៅមនទៃីរបពទ្យ



កករុ្ការងារ ទ.ស.ប.ក បានចុះមៅអមងកាេករេីក្្មករសនលៃប់មៅមរាងចកក 
ANFUL GARMENT FACTORY (CAMBODIA) LTD មេេតេកំពង់ស្ឺ

				កាលពីន្ងៃទី០៦	សខកកកាដ្	ឆំ្ា២០១៧	បៅបវលាបមា៉ា ង	
កេមាេជា	៨	និង០០នាទីកពឹក	មានករេីសនលៃេ់មួយបាន	
បកើតប�ើងបៅបរាងចកក	ANFUL	GARMENT	FACTORY	
(CAMBODIA)	LTD	សដលមានទីតំាងស្ិតបៅតាមេបណ្ាយ
ផលៃលូវជាតិបលខ៥១	�ុំសំេួរ	កសតកសំបរាងទង	បខតក្ំពង់ស្ឺ។

	 	 	មូលបហតុសដលេងកាឱ្យបកើតមានករេីខាងបលើ	គឺបផ្ើម	
បចញពីកម្មការិនីបឈ្្ម ះ	អាន	មា៉ា េ់	 បៅបពលកំពុងបធ្វើការ
ក៏មានអារម្មេ៍បខសាយ	(ទន់នដទន់បជើង)	ខេៈបពលបនាះ	
ក៏មានកម្មករ-កម្មការិនីដ៏នទបទៀតបានជួយបលើកសសងបៅ	
កាន់គិលានដ្្ឋ នបរាងចកក។	បៅបពលសដលេ ជ្លូនបៅដល់
គិលានដ្្ឋ នបរាងចកកភាលៃ ម	កម្មការិនីបឈ្្ម ះ	នឹម	សុម៉ាុល	
សដលជាអក្ជួយបលើកសសងជនរងបកគាះ			បានដួលបបាក	
កបាលបៅបកកាយសនលៃេ់បាត់េង់សា្ម រតី		កតលូវបានកគលូបពទ្យ
បរាងចកកបធ្វើការសបនងា្គ ះេឋម		និងេ ជ្លូ នភាលៃ មៗបៅកាន់
មនទៃីរសកមាក់ពយោបាល	និងសម្ភព្ល្់ទទឹង។	បដ្យសារ
ស្ានភាពរេស់ជនរងបកគាះមានសភាពធងៃន់ធងៃរ	ក៏កតលូវបាន
េ ជ្លូ នេនប្ៅកាន់មនទៃីរសកមាក់ពយោបាល	និងសម្ភពសុខា	
សេកចាន	សតមុនបពលេ ជ្លូ នបៅដល់មនទៃីរសកមាក់ពយោបាល	
និងសម្ភពសុខាសេកចាន	ជនរងបកគាះបានបាត់េង់ជីវិតបៅ	
តាមផលៃលូវបាត់បៅបហើយ។

			ដំេឹងមរេៈភាពបនះ	កតលូវបានបលចលឺដល់កម្មករនិបយជិតដ៏នទបទៀត
សដលកំពុងេំបពញការងារក្តងសងា្វ ក់ផលិតកម្មក្តងបរាងចកក		េណ្ាលឱ្យ	
មានការភិតភព័យ	ទន់នដទន់បជើង	សនលៃេ់តៗគ្ារហូត	ដល់២២នាក់។	ជនរងបកគាះ
កតលូវបានរដ្ឋបាលបរាងចកកេ ជ្លូ នបៅសបនងា្គ ះបៅមនទៃីរសកមាកពយោបាល		និង	
សម្ភព្ល្់ទទឹង	០៦នាក់	និងមនទៃីរសកមាកពយោបាល	និងសម្ភពសុខាសេកចាន	
១៦នាក់។	លុះកពឹកន្ងៃទី៧	សខកកកាដ្	ឆំ្ា២០១៧	បវលាបមា៉ា ង	០៧	និង	៣០	
នាទី	មានកម្មករនិបយជិតបានេនភ្ិតភព័យ	ទន់នដទន់បជើងសនលៃេ់តៗគ្ារហូត
ដល់១៣នាក់េសនម្បទៀត។

				បហតុការេ៍បនះសដរ		កកតមការងារទេ់សាកា ត់ករេីសនលៃេ់		និងេងាកា របកគាះ	
ថ្្ក់ការងារ		(ទ.ស.េ.ក)		បានចុះបៅអបងកាតពីមូលបហតុសដលេងកាឱ្យមាន	
ករេីបនះបកើតប�ើង។		បកកាយពីបានបធ្វើការកេជំុជាមួយរដ្ឋបាលបរាងចកក	
សហជីពកេចំាបរាងចកក		កេតិភូេុគ្គលិកតំណាងមនទៃីរការងារ		និងេេ្ត ះ
េណ្ាលវិជាជ ជីវៈបខតក្ំពង់ស្ឺ	និងមនន្ី	េ.ស.ស	បខត	្កពមទំាងបធ្វើការកតរួត
ពិនិត្យទំាងក្តង	និងបករៅបរាងចកករួចមកកកតមការងារ	ទ.ស.េ.ក	បានសបងកាត
ប�ើញថ្មូលបហតុករេីសនលៃេ់ខាងបលើបនះេណ្ាលមកពីអារម្មេ៍ភិតភព័យ
រេស់កម្មករនិបយជិត	បកកាយបពលទទួលបានដំេឹងមរេៈភាពរេស់ជនរង
បកគាះបឈ្្ម ះ	នឹម	សុម៉ាុល។

ការកេជុំពិភាកសារកមូលបហតុករេីសនលៃេ់ជាមួយរដ្ឋបាលបរាងចកក



						ការបធ្វសកេសហសកេការណាមួយ		ឬមិនបានអនុវតឱ្្យបាន
ខាជ េ់ខជរួននូវអ្វីសដលគេៈកម្មការ		ឬកកតមការងារបានអេ់រំសេនំា	
គឺសតងេណ្ាលឱ្យជួេកេទះនូវេញ្ហា បកគាះថ្្ក់ជាក់ជាមិនខាន។								
				កាលពីរន្ងៃទី០២	សខកកកាដ្	ឆំ្ា២០១៧	បវលាបមា៉ា ង	១០	និង	
៥០នាទី		មានករេីបកគាះថ្្ក់មួយបានបកើតប�ើងបលើេុរសម្ាក់	
បឈ្្ម ះ	ស៊ុំ	 បម៉ាងហ៊ាង	បភទកេតស	អាយុ	៤៦ឆំ្ា		ជាកម្មករេបកមើ	
ការងារបៅកកតមហ៊ុននហ្គីនអាយសលន	សិ្តបៅបខតក្កបចះ។	

				បហតុការេ៍បនះបានបកើតប�ើងខេៈបពលសដលជនរងបកគាះ
បានរុញរ្យនមួ្យបកគឿង		បហើយកកឡាច់បជើងចូលបកកាមកង់	
រ្យន	្េណ្ាលឱ្យរ្យនក្ិនបជើងរយះ	និងបាក់ឆអែឹងកំភួនបជើង	
ខាងសំ្ា។	ជនរងបកគាះកតលូវបានកកតមហ៊ុនេ ជ្លូ នបៅសបនងា្គ ះ	និង	
ពយោបាលបៅមនទៃីរបពទ្យេសងអែកបខតក្កបចះ។	បដ្យស្ានភាពរេួស	
មានសភាពធងៃន់ធងៃរ	មនន្ីសាខា	េ.ស.ស	បខតប្ានជួយសកមេ
សកមរួលជាមួយមនទៃីរបពទ្យ	និងបានេ ជ្លូ នជនរងបកគាះេនប្ៅកាន់
មនទៃីរបពទ្យកាល់សម៉ាត។

ចំបពាះរាល់ការចំណាយបៅបលើការសបនងា្គ ះេនាទៃ ន់	ការេ ជ្លូ នជនរងបកគាះ	
និងសកមាកពយោបាលរហូតដល់ជាសះបស្បើយ	និងអតក្េបយជន៍បផ្សង	
បទៀត	ជាេនទៃតករេស់បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម។			 	
	 	 	កនលៃងមកបនះបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម		បានេបងកាើតឱ្យមាន	
គេៈកម្មការ	ក៏ដូចជាកកតមការងារឱ្យចុះបធ្វើការអេ់រំសេនំាផ្ទៃ ល់ដល់
មា្ច ស់សហកគាស	ក៏ដូចជាេងេអែលូនកម្មករនិបយជិត	បានជាបកចើនបលើក	
បដើម្បីកាត់េនយ្		និងការពារទេ់សាកា ត់		ករេីបផ្សងៗសដលជាបកគាះ
ថ្្ក់ការងារបៅកសនលៃងបធ្វើការ		និងបកគាះថ្្ក់បពលបធ្វើដំបេើរបៅមក	
(បកគាះថ្្ក់ចរាចរេ៍)	ជាបដើម។

មហេុការេ៍មកគាះថ្ាក់្ួយបានមកើេមឡើងមលើបុរសម្ាក់ោក្្មករបមក្ើការងាមៅកករុ្ហ៊ុ
ននហ្គនីអាយសលនបានរអិលមជើងចអូលមកកា្កង់រ្យនតេ បណាតេ លឱ្យរ្យនតេកិនមជើងរយះ 

និងបាក់ឆ្ឹងកំភួនមជើងខាងសាតេ ំ

រូេភាពជនរងបកគាះ	សកមាកពយោបាលបៅមនទៃីររបពទ្យ



រ្យនតេដឹកក្្មករ្ួយមកគឿងផទៃុកក្្មករចំនួន ៣៧នាក់បានជួបមកគាះថ្ាក់
ចរាចរេ៍បណាតេ លឱ្យក្្មកររងរបួសធងៃន់-កសាលច់ំនួន ២២នាក់ មៅមេេតេតាសកវ

					ការបធ្វសកេសហសកេការណាមួយ	ឬមិនបានអនុវតឱ្្យបានខាជ េ់
ខជរួននូវអ្វីសដលគេៈកម្មការ		ឬកកតមការងារបានអេ់រំសេនំា	គឺសតង	
េណ្ាលឱ្យជួេកេទះនូវេញ្ហា បកគាះថ្្ក់ជាក់ជាមិនខាន។					 	
					កាលពីរន្ងៃទី២១	សខកកកាដ្	ឆំ្ា២០១៧	បវលាបមា៉ា ង	០៥	និង៤០	
នាទីកពឹក		មានករេីបកគាះថ្្ក់មួយបានបកើតប�ើងបៅបលើកំណាត់	
ផលៃលូវជាតិបលខ៣		ចបនាលៃ ះេបងា្គ លគី�លូសម៉ាតបលខ	៤៩-៥០	សិ្តបៅ	
ភូមិរូង	�ុំកកំាលាវ	កសតកបាទី	បខតត្ាសកវ។	

					បកកាយបពលបកើតបហតុមនន្ី	េ.ស.ស	បខត	្បានចុះជួយសកមេ	
សកមរួលេ ជ្លូ នជនរងបកគាះបៅសកមាកពយោបាលបៅគលៃីនីក	ជា	សុខ	
លីមចំនួន	១៣នាក់,	គលៃីនីកឯកជន	តឹក	េ៊ុនហ៊ុញចំនួន		០២នាក់,	
មនទៃរីបពទ្យកាលសម៉ាកតចំនួន	០២នាក់,	មនទៃរីបពទ្យកពះកុសុមៈចំនួន	
០៥នាក់។	ចំបពាះរាល់ការចំណាយបៅបលើន្លៃបសវាដឹកជ ជ្លូ នជនរង
បកគាះ	និងន្លៃបសវាពយោបាលជនរងបកគាះរហូតជាសះបស្បើយជាេនទៃតក
រេស់បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម។

				បហតុការេ៍បនះបានបកើតប�ើងខេៈបពលសដលរ្យនដ្ឹកកម្មករ
បេើកសជងម៉ាូតូដឹកទឹកអំបៅ		លុះមកដល់ចំេចុបកើតបហតុកសាេ់សត
រ្យនដឹ្កកម្មករបានបេើកបគចរ្យនមួ្យបកគឿងបទៀតមកពីទិសផទៃតយ
គ្ាេណ្ាលឱ្យកកឡាេ់សតមង្		ករេីបនះបានេងកាឱ្យមានកម្មកររង
រេួសធងៃន់ចំនួន	០៩នាក់		(កសី	០៤នាក់)		និងរងរេួសកសាលចំនួន	
១៣នាក់	(កសី	១២នាក់)។

រូេភាពជនរងបកគាះ	សកមាកពយោបាលបៅមនទៃីររបពទ្យ

សកម្មភាពការចុះសកមេសកមរួលរេស់មនន្ី	េ.ស.ស	បៅមនទៃីរបពទ្យ

រូេភាពកសនលៃងបកើតបហតុ





បដើម្ីបបធ្វើឱ្យការងារទទួលពព័ត៌មានពីជនរងបកគាះសដលជាកម្មករនិបយជិតេបកមើការងារ	បៅតាមេណ្ាសហកគាស	កគឹះស្ាន	សដល
បានចុះេ ជ្ ិកាបៅបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គមឱ្យ		កាន់សតមានកេសិទ្ធភាព	និងទាន់បពលបវលាជាងមុន	បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខ	
សង្គម		បានេបងកាើតឱ្យមានកកតមការងារកេចំាការមួយប�ើង		មានភារកិច្ចរងចំាទទួលពព័ត៌មានពីករេីសដលមានបកគាះថ្្ក់ការងារបកើត	
ប�ើង	បហើយតកមលូវឱ្យមានការសបនងា្គ ះេនាទៃ ន់។					 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 ក្តងករេីបនះនិបយជក	ឬមា្ច ស់សហកគាស	កគឹះស្ាន	ឬកម្មករនិបយជិត	កតលូវជូនដំេឹងមកកាន់បេឡាជាតិរេេសន្ិសង្គម	ជាេនាទៃ ន់	
តាមរយៈកកតមការងារកេចំាការសដលមានបលខទូរសព័ពទៃទំនាក់ទំនងសំរាេ់បសវាសបនងា្គ ះេនាទៃ ន់	(Hotline) ១២៨៦។		 	
	 បលខទូរសព័ពទៃបនះអាចបធ្វើការបៅចូលបានកគេ់	 	 	 	 	 កេពព័ន្ធបដ្យឥតគិតន្លៃ	 និងមានេុគ្គលិក	
កេចំាការរងចំាទទួលពព័ត៌មាន	២៤បមា៉ា ង		 	 	 	 	 	 						បលើ២៤បមា៉ា ង។	បដ្យស�កចំបពាះការ
សាកសួរពព័ត៌មានបផ្សងបទៀតបករៅពីបសវា	 	 	 	 	 	 	 សបនងា្គ ះេនាទៃ ន់	សូមទាក់ទងតាម	
កេពព័ន្ធទូរសព័ពទៃ	០២៣	៨៨២	៤៣៤			 	 	 	 	 	 										និង	០២៣	៨៨១	០១៥	វិញ។	
			តាមរយៈការដ្ក់ឱ្យដំបេើរការកេពព័ន្ធ	 	 	 	 	 	 					 	 	 ទូរសព័ពទៃទំនាក់ទំនងេនាទៃ ន់បនះ	
បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	បានទទួល	 	 	 	 	 	 							នូវពព័ត៌មានពីសហកគាស	កគឹះស្ាន	
និងកម្មករនិបយជិតពីករេីបកគាះថ្្ក់	ការងារ	 	 	 	 	 	បានមួយចំនួន	បានជួយសកមេសកមរួល
ចំបពាះបសវាសបនងា្គ ះេនាទៃ ន់បានជាបកចើនករេី			និងទាន់បពលបវលា។		បករៅពីបនាះកកតមការងារបានសកមេសកមរួលបសវាទំនាក់ទំនង
ផ្ទៃ ល់មាត់	មានភាពសកម្ម	បដ្យមានការបពញចិតព្ីសមាជិក	េ.ស.ស	ផងសដរ។				 	 	 	 	 	
	 ទនទៃឹមនឹងការអនុវតក្ារងារបានលអែ 	កកតមការងារក៏បៅជួេេញ្ហា កេឈមមួយចំនួន	សដលតកមលូវឱ្យកកតមការងាររិះរកកគេ់នីតិវិធី	បដើម្បី	
ឱ្យការផល្់	និងការេបកមើបសវាជូនដល់សមាជិករេស់ខលៃរួន	ឱ្យមានភាពរលូន		ទាន់បពលបវលា		និងមានភាពឆាេ់រហព័សជាងមុនេសនម្
បទៀត។





�សយ��ន និង��ខទូរស័ព�ស��ប់ទំ�ក់ទំនង�មួយ 
ប.ស.ស �មប����ត�

E-mail��ខទូរស័ព��ើតុ��ខទូរស័ព����សយ��ន��ត�ល.រ
ផ�ះ��ខ០១ ផ��វ��ខ២០២, ភូមិ�ើម
�ៀន, ស��ត់�ើម�ៀន, ��ុង���,
��ត�ក��ល

ភូមិចុងប��ល, ឃុំ��ក�ន, 
��ុកអង�ស��ល, ��ត�ក��ល

ស��ត់��ខ០៤, ��ុង��ះសីហនុ, 
��ត���ះសីហនុ

ផ��វ�តិ��ខ០១, ភូមិ�ងប���, 
ស��ត់��យ�ៀង, ��ុង��យ�ៀង 
��ត���យ�ៀង

ផ�ះ��ខC៤៩៥, ��ុមទី១៨, 
ភូមិម៉ុង��ំង, ស��ត់���រ, 
��ុងកំពង់��ំង, ��ត�កំពង់��ំង

បុរ��ៀង�ំ, ភូមិ��រ, ស��ត់��វ
��ុង�ៀម�ប, ��ត��ៀម�ប

ផ�ះ��ខ១០៧, ភូមិ��ខ០៣,
ស��ត់កំពង់�វ, ��ុង����ង,
��ត�����ង

ភូមិ០៣, ស��ត់��ះព��, ��ុង
សិរ��ភ័ណ, ��ត�ប��យ�នជ័យ

ភូមិ០៤, ស��ត់�លវង់, 
��ុងកំពង�ម, ��ត�កំពង់�ម

ផ��វ��ខ១០, ភូមិ០២, 
ស��ត់រ�ក��ង, ��ុងដូន��វ, 
��ត����វ

ផ�ះ��ខ២៦, ��ុម០២, ភូមិ០៣, 
ស��ត់ដងទុង, ��ុង��មរភូមិន�, 
��ត��ះកុង

ភូមិ០១ឧស�, ឃុំកំពង់ក��ល 
��ុកកំពង់�យ, ��ុងកំពត, 
��ត�កំពត

ភូមិគីឡ��៉�����ខ០៤, 
ស��ត់ផ��រក��ល, 
��ុង��យ�៉�ត, ��ត�ប��យ�នជ័យ

ផ��វ�តិ��ខ៧៣, ភូមិរ�ក��លទី០១, 
ស��ត់រ�ក��ល, ��ុង����ះ,
��ត�����ះ

ភូមិក��ង, ឃុំ��ក��ក់, 
��ុកខ��ច់ក��ល, ��ត�ក��ល

��ត�ក��ល

��ត�កំពង់ស�ឺ

��ត���យ�ៀង

��ត���ះសីហនុ

��ត�កំពង់��ំង

��ត��ៀម�ប

��ត�ប��យ�នជ័យ

��ត�កំពង់�ម

��ត�����ះ

��ត�����ង

��ត����វ

��ត�កំពត

��ត��ះកុង

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២

១៣

085  567 766

077 963 078

017 933 396

077 663 215

077 663 216

016 884 348

012 534 345

077 663 217

077 663 218

089 987 887

096 615 6168

012 548 805

098 548 805

012 286 879

015 210 210

060 212 212

077 663 214

024 640 1676 samphearak@nssf.gov.kh

pek.samol@nssf.gov.kh

ton_samnieng@nssf.gov.kh

nssf_kcn@nssf.gov.kh

nssf_bmc@nssf.gov.kh

pang_sokchea@yaoo.com

sokchea@nssf.gov.kh

movratha@yahoo.com

nssf_reythearith@nssf.gov.kh023 519 8999

024 508 0777

044 715 831

034 934 606

063 965 934

054 711 441

077 663 218

089 987 887
nssf_bmc@nssf.gov.kh054 711 441

092 873 051

097 262 7547

kratie@nssf.gov.kh

soksay.he@nssf.gov.kh

012 548 805

092 708 803

reythearith@yahoo.com

rey.thearith@nssf.gov.kh

072 210 423

012 623 332

072 688 886

phokchetra@gmail.com

sin.kosal@nssf.gov.kh
033 932 133

035 936 855

012 636 439
vannak-rk@nssf.gov.kh

vannaknssf@gmail.com
032 210 666

026 988 891

026 775 566

012 520 767

077 990 048
say.sothon@nssf.gov.kh

097 973 9006

012 625 855
kongkea.nssf.kk@gmail.com

042 652 1999

042 943 388
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�ត់ដំបង, ស��ត់��យ��, 
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��ុង��ះវ��រ, ��ត���ះវ��រ

ផ�ះ��ខ១២A, ផ��វ��ង��ង,
ស��ត់�ម�, 
ខណ��ធ���នជ័យ, �ជ�នីភ�ំ��ញ 
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��ត�ឧត�រ�នជ័យ

ផ�ះ��ខ៥០EoE1, ផ��វ��ខ០៣,
ភូមិបឹងឈូក, ស��ត់គីឡ��៉�ត០៦,
ខណ�ឬស��ី��វ, �ជ�នីភ�ំ��ញ

ភូមិវត�, ស��ត់�៉�លិន, 
��ុង�៉�លិន, ��ត��៉�លិន

��ត��ត់ដំបង

��ត��៉�លិន

��ត��ធ��ត់

��ត�កំពង់ធំ

��ត�មណ�លគិរ�

��ត�រតនគិរ�

��ត�ស�ឹង��ង

��ត�ឧត�រ�នជ័យ

��ត���ះវ��រ

��ខណ�ដ��

��ខណ�ឬស��ី��វ

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

២២

២៣

២៤

097 997 2829 battambang@nssf.gov.kh053 953 336

086 893 777 somit.ream@nssf.gov.kh055 956 667

092 707 385 nssf_ps@nssf.gov.kh052 951 123

092 747 099 ly_sokha2007@yahoo.com

012 405 451 nganrachana@gmail.com

062 210 463

011 451 777

097 966 7666
sam_ath@yahoo.com

012 205 756

088 820 5756
kosol_vicheth@yahoo.com

097 523 4666

085 311 300
simmao2013@gmail.com

097 366 6060

012 259 258

nssf_pvh@nssf.gov.kh

savuthnou22@gmail.com

075 974 184

012 695 550

086 271 371
lpl@nssf.gov.kh023 995 484

092 486 256

088 691 1911
vannaknssf@nssf.gov.kh023 663 3030





��ក់�រក��ល �សយ��នៈ អ�រ៣ ម�វិថីសហព័ន�រុស��ី ស��ត់ទឹកល�ក់ទី១ ខណ�ទួល�ក �ជ�នីភ�ំ��ញ

(បរ���ណ��សួង�រ�រ និងបណ��ះប��លវិ��ជីវៈ)

ទូរស័ព�ៈ ០២៣ ៨៨ ២៤ ៣៤ / ៩៩ ៨៤ ១៧ / ៩៩ ៨៤ ១៨ / ៩៩ ៨៨ ១៩ ទូរ�រៈ ០២៣ ៨៨ ២៦ ២៣

Website: www.nssf.gov.kh, E-mail: info@nssf.gov.kh, facebook.com/nssfpage  (Page Facebook ប.ស.ស)

�វ�លិក(អត����ជន៍)���ំសុខ�ព
១. ���ព���ល និង���ំ��ជ�����៖ 
�រពិ��ះ ជំងឺ��, �រស��ក��ទ��, 
ស���ះប��ន់, ព���ល�យស�ំ និង 
�យចល�, ស��លកូន  និង�រ 
ព���ល���ំមុន និង��យ��ល 
ស��លកូន និង�����រនីតិសម��� 
(��រលទ��ពពល កម�)។
២. ��ក់ឈ��ល ឬ��ក់បំ�ច់���ំ���
៣. ���ប���នអ�កជម�ឺ ឬជនរង��ះ  
និងប���នសព
៤. ���ប��រសុខ�ព
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