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១-	 រចនាសម្ព័ន្ធបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	........................................................................១	
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១០-	 េិធីសចកេេ្ណមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាលជូនបេធានភូមិ	អនុបេធានភូមិ	សមាជិកភូមិ	បៅសាលា		
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	 បេើកេររថយនដ្រឹកកម្មករនិបោជិត	បៅបរាងចបក	SIX	PLUS	បខតក្ណ្ាល	.............................១៧	
១៦-	 បេជុំផ្សេវផសាយអំេីបគាលនបោបាយ	ននការអនុវតរ្េេសន្ិសុខសង្គម	បៅបរាងចបក	Dayup				
	 Globol	Co.,LTD	........................................................................................................១៨	
១៧-	 បកតមការងារ	ទ.ស.េ.ក	បានចុះបៅអបងកាតករេីសនេ្់បៅបរាងចបក	បជឌី	&	តូយូ៉សុីម៉ា	(JD	&		
	 TOYOSHMA	CO.,LTD	...............................................................................................១៩
១៨-	 កម្មករ-កម្មការិនី	៦៨នាក់	ទទួលរងរេួសធ្ងន់បសាលក្តងបហតុការេ៍បបគាះថ្្ក់ចរាចរេ៍		 	
	 បៅបខតក្ំេង់ចាម	......................................................................................................២០
១៩-	 កម្មករ-កម្មការិនី	២៥នាក់	ទទួលរងរេួសធ្ងន់បសាល	និងស្ាេ់បាត់េង់ជីវិត	០១នាក់	ក្តងបហតុការេ៍	
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២២-	 រេេអាោរសុខភាេ	..................................................................................................២៦
២៣-	អាសយដ្្ឋ ន	និងបលខទូរសព័េ្ទសបមាេ់ទំនាក់ទំនងជាមួយ	េ.ស.ស	តាមេណ្ាបខត	្....២៧	
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		បៅបេរឹកនថ្ងទី០១	សខតុលា	ឆំ្្២០១៧បនះ	សម្តេចអគ្គ្ហាមសនាបតីមតមោ ហ៊ុន សសន	នាយករដ្ឋមនន្ី	ននបេះរាជាណាចបក	
កម្តជា	បានអប ជ្ ើញជួេសួរសុខទុក្ខសំបេះសំណាលជាមួយតំណាងបេធានរដ្ឋបាល	បេធានសផក្	បមបកតម	និងមាចេ ស់បរាងចបកបេមាេ	
៤,៩១០នាក់	មកេីបរាងចបកជាង	៨០បផ្សងៗគ្ា	បៅសាលមបោបសេបកាះបេបជ។

								សម្តេចមតមោ  ហ៊ុន  សសន		បលាកបានអប ជ្ ើញជួេសំបេះ	
សំណាលសួរសុខទុក្ខកម្មករ-កម្មការិនីចំនួន	១០ដងបហើយក្តងបនាះ	
បៅតាមបរាងចបកគឺជួេបាន	៥ដង	រួមមានតំេន់បសដ្ឋកិចចេេិបសស
ភ្ំបេញ	សួនឧសសាហកម្មវឌ្ឍនៈ១	សួនឧសសាហកម្មវឌ្ឍនៈ២	សួន	
ឧសសាហកម្មកាណាឌីោ៉	និងបរាងចបកសិ្តក្តងតំេន់ចាក់អសបង។		
				បដ្យសារបស្រភាេនបោបាយ	និងសន្ិសុខសង្គម	បេមទំាង
ការអនុបបគាះេន្ឋដល់វិនិបោគទុនេរបទស	បានទាក់ទាញវិនិបោគ	
គិនោ៉ងបបចើន	សដលបានផល្់ការងារនរឹងបបាក់ចំេលូសមរម្យដល់
កម្មករ។	បបាក់សខកម្មករេីមុន	គឺសតជាង	៣០ដុល្ារេ៉ុបណា្ណ ះ	បហើយ
បតអូវបានតបម្ើងជាេនេ្នា្ទ េ់រហូតេចចេតេ្បនប្នះ	គឺបបាក់ឈ្អូលអេ្បេរិមា	
គឺ	១៥៣ដុល្ារ	និងឆំ្្២០១៨	ខាងមុខបនះ	គឺមិនបអាយតិចជាង	
១៦០ដុល្ារក្តងមួយសខបនាះប�ើយ	េូករួមនរឹងបបាក់អតប្េបោជន៍
បផ្សងៗបទៀត។		 	 	 	 	 	 	
			សម្តេចមតមោ ហ៊ុន សសន	បានអំពាវនាវសុំឱ្យកម្មករ	និង	
បេជាេលរដ្ឋកម្តជាទំាងអស់	ចូលរួមសថកសាសន្ិភាេ	និងការអភិវឌ្ឍ
បដើម្បីបអាយបេបទសជាតិកាន់សតរីកចបបមើន។		បេើគា្ម នសន្ិភាេ	គឺ	
មិនមានការអភិវឌ្ឍបនាះបទ	បហើយការអភិវឌ្ឍក៏មិនអាចខវះបាននូវ
សន្ិភាេផងសដរ។		ទន្ទរឹមនរឹងការដ្ក់បចញនូវបគាលនបោបាយ
ឧសសាហកម្ម	២០១៥-២០២៥	សបមច្បតបជាបានផល្់នូវអនុសាសន៍
សំខាន់ៗ	៥ចំេចុ	ដល់និបោជក	និងនិបោជិតបដើម្បីបធវើការរួមគ្ា	
ធានាដល់លក្ខខេ្ការងារ	និងបបាក់ចំេលូល្៖

	-	បតអូវរួមគ្ាសថរកសាសន្ិភាេ	បស្រភាេ	និងសុវត្ិភាេសណ្ាេ់ធ្ាេ់
សង្គមឱ្យបានល្។	 	 	 	 	 	
	 -	 រួមគ្ារកសាការងារ	និងេបងកាើតការងារថ្មីៗបបចើនសថមបទៀត	បដ្យ	
បធវើការេបងីក	និងេបងកាើនទីផសារេសនម្។	 	 	 	
	-	 រួមគ្ាេបងកាើនបបាក់ចំេលូបដ្យការេេ្ត ះេណ្ាលចំបេះដរឹង
េសនម្ដល់កម្មករ។	រាជរដ្្ឋ ភិបាល	នរឹងេនត្បម្ើងបបាក់សខកម្មករជា	
បរៀងរាល់ឆំ្្។	ចំបពាះតនមទ្រឹក	បភ្ើងវិញ	គឺចាេ់េីនថ្ងទី១	កញ្ញា 	ឆំ្្	
២០១៧	បនះតបៅ	តនមប្ភ្ើងបតអូវបានចុះមកបៅបតរឹម	៤៥០៛	ក្តង	១	
គី�អូវា៉ា ត់បម៉ាង	សបមាេ់ការបបេើបបកាម	៥០គី�អូវា៉ា ត់បម៉ាង	ក្តង១សខ	និង	
តនមទ្រឹកសត	៧០០បរៀល	េុ៉បណា្ណ ះក្តងមួយសម៉បតគីេ	និងបានអំពាវ
នាវដល់មាចេ ស់ផ្ទះជួលកំុតបម្ើងនថឈ្្នួលផ្ទះរយៈបេល១ឆំ្្	(២០១៨)	
បដើម្ីបជួយកម្មករបយើងមានលទ្ធភាេរកបបាក់ចំេលូេសនម្ជួយដល់	
ជីវភាេរស់បៅកាន់សតបេបសើរប�ើង។

សម្តេចមតមោ ហ៊ុន សសន អម ជ្ ើញជួបសរួសខុទុក្ខសមំេះសណំាល
ោ្ួយបងប្អូនក្្មករោង៤ពាន់នាក់

សបមច្បតបជាអប ជ្ ើញចុះបៅជួេសំបេះសំណាលផ្្ទ ល់ដល់កសនង្បធវើការរេស់េងេ្អូនកម្មករនិបោជិត



		-	ផល្់រេេគំាពារសន្ិសុខសង្គម	ដល់កម្មករចាេ់េីសខមករា	ឆំ្្២០១៨	បនះ	បដ្យតបមអូវឱ្យនិបោជក	(មាចេ ស់បកតមហុ៊ន)	េង់នថរ្េេសន្ិ	
សុខសង្គម	១០០%	ដល់កម្មករ	កម្មការិនី	សដលេងេ្អូនអាចបៅសល់បបាក់	បេមាេេី	៨,០០០៛-១២,០០០៛ក្តង១សខ។	ជាមួយគ្ាបនះសដរ	
កម្មករ	កម្មការិនីទំាងអស់	(រួមទំាងកម្មករសំេង់	សណា្ឋ គារ	ដរឹកជ ជ្អូ នបេើកេរ	កសិកម្ម…)	គឺទទួលបានការេិនិត្យេយាបាលជំងឺ	បៅមន្ទីរ
បេទ្យរដ្ឋបដ្យឥតគិតនថត្ាមរយៈមូលនិធិសមធម៌។	សបមច្បតបជា	បានសេនំាបអាយបកតមហ៊ុន	បរៀេចំេបងកាើត	Clinic	េសនម្បៅតាមបរាង
ចបករេស់ខ្នួនបដើម្បីជួយដល់កម្មករ។	ចំបពាះនសី្មាននផ្ទបពាះសបមាលកូន	គឺទទួលបានការឈេ់សបមាកេីការងារ	រយៈបេល	៣សខ	និង	
ទទួលបានបបាក់ឈ្នួល	១២០%	។	បលើសេីបនះបៅបទៀត	ចាេ់េីសខមករា	ឆំ្្២០១៨	បនះតបៅ	កម្មការិនីមាននផ្ទបពាះនរឹងទទួលបានបបាក់
ឧេតម្្ភេីរាជរដ្្ឋ ភិបាល	បៅបេលសបមាលកូន	បដ្យអក្សបមាលបានកូន១	ទទួលបានបបាក់	៤០មុឺនបរៀល	អក្សបមាលបានកូនបភ្ាះ	
ទទួលបាន	៨០មុឺនបរៀល	និងអក្សបមាលកូនបភ្ាះ៣	គឺទទួលបាន	១លាន២០មុឺនបរៀល	រួមនរឹងការឧេតម្្ភេសនម្បទៀតេីសបមដេចបតបជាផង
សដរ។	សម្តេចមតមោ ហ៊ុន សសន	បានេញ្ជ ក់សារជាថ្មីថ្	ក្មនួយៗកម្មករ	កម្មការិនីទូទំាងបេបទស	នរឹងទទួលបានបសវាជិះឡានបកតង
សាធារេៈ	បដ្យមិនអស់លុយ	រយៈបេល២ឆំ្្	(េីសខសីោ	២០១៧-សីោ	២០១៩)។	បៅឆំ្្	២០១៩	ខាងមុខបនះ	កម្មករទំាងអស់	
នរឹងមានបបាក់បសាធននិវតន្៍។	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
			-	េនផ្ល្់កិចចេគំាពារ	និងយកចិតទ្ុកដ្ក់ចំបពាះកម្មករ	កម្មការិនី	សដលកំេុងបធវើការបៅបបរៅបេបទស	បដ្យបធវើការសបមេសបមនួលជាមួយ
បេបទសនដគូ	បដើម្បីផល់្នូវលក្ខខេ្ការងារល្ៗ	បេមទំាងជួយសបមនួល	នូវលិខិតេទដ្្ឋ ននានាសដលពាក់េព័ន្ឋនរឹងការងាររេស់ក្មនួយៗកម្មករ។	
				មុននរឹងេ ច្េេ់	សម្តេចមតមោ ហ៊ុន សសន បានជូនេរកម្មករ	កម្មការិនី	ជិបោជក	ទំាងអស់ឱ្យរួមសថរកសាសន្ិភាេ	និងអភិវឌ្ឍបដើម្បី	
បេបទសជាតិកាន់សតរីកចំបរីន	បេើគា្ម នសន្ិភាេ	គឺមិនមានការអភិវឌ្ឍបនាះបទ	បហើយការអភិវឌ្ឍក៏មិនអាចខវះបាននូវសន្ិភាេបនាះបទ។	
កម្មការិនី	មាននផ្ទបពាះចំនួន	២៣១នាក់	បានថតរូេអនុសសាវរីយ៍	Selfie	សដលេងាហា ញនូវក្ីបសឡាញ់ោ៉ងបសា្ម ះស្ម ព័បគរេស់	សម្ដេចមតមោ 
ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋមនន្ី	ចំបពាះេងេ្អូនកូនក្មនួយជាកម្មករ	កម្មការិនីក្តងេរិោកាសសិ្ទ្ឋស្ាលនិងសេបាយរីករាយនបកសលង៕



សម្តេចមតមោ ហ៊ុន សសន អម ជ្ ើញជួបសមំេះសណំាលោ្ួយក្្មករក្្មការនិី
បបមាេោង ៤ពាន់នាក់ មៅសាល្មហាបសបមកាះមេបជ

				កាលេីនថ្ងអាទិត្យ	ទី៨បកើត	សខមិគសិរ	ឆំ្្រកា	នេវសព័ក	េ.ស	
២៥៦១	បតអូវនរឹងនថ្ងទី២៦	សខវិច្ិកា	គ.ស	២០១៧	សម្តេចអគ្គ 
្ហាមសនាបតីមតមោ ហ៊ុន សសន	នាយករដ្ឋមនន្ី	ននបេះ	
រាជាណាចបកកម្តជា		បានអប ជ្ ើញជួេសំបេះសំណាលជាមួយ	
តំណាងកម្មករនិបោជិតចំនួន	៤,៦៨២នាក់	មកេីបរាងចបកចំនួន	
៧៣បរាងចបក។		ក្តងបនាះមកេីបខតក្ណ្ាលចំនួន	៣៨បរាងចបក	
និងរាជធានីភ្ំបេញចំនួន	៣៥បរាងចបក		សដលបានបបារេវបធវើប�ើង
បៅមជ្ឈមេ្លបកាះបេបជ	រាជធានីភ្ំបេញ។	

		 	 	 បគាលេំេងននការជួេសំបេះសំណាលបនះ		គឺបដើម្បីសសវង	
យល់េីសុខទុក្ខ	លក្ខខេ្ការងារ	ទំនាក់ទំនងរវាងកម្មករនិបោជិត
ជាមួយនិបោជក	និងសំេមូេរនានា	សំបៅបធវើឱ្យកម្មករនិបោជិត
កាន់សតមានលក្ខខេ្ការងារល្បេបសើរ។

			សម្តេចមតមោ ហ៊ុន សសន	បលាកក៏បានអំពាវនាវដល់មាចេ ស់
បរាងចបក	សហបគាស		បតអូវបេញាេ់បៅចុះេ ជ្ ីមកក្តងបេឡាជាតិ
រេេសន្ិសុខសង្គម	បដើម្បីឱ្យកម្មករកម្មការិនីទទួលបានអតប្េបោជន៍
រេេសន្ិសុខសង្គមេីេ.ស.ស។		 	 	 	 	
					សម្តេចមតមោ ហ៊ុន សសន	បានេញ្ជ ក់ថ្	ការសដលឱ្យមាចេ ស់	
បកតមហ៊ុនេង់នថប្សវាគំាពារសុខភាេជូនកម្មករកម្មការិនី		និងបធវើឱ្យ	
កម្មករកម្មការិនី		អាចសន្សបំបាក់នថប្សវាសុខភាេបានោ៉ងតិចេី	
៨,០០០បរៀល	បៅ១២,០០០បរៀល។	សម្តេចមតមោបលាកក៏បាន	
អំពាវនាវ	និងបលើកទរឹកចិត	្ដល់កម្មករកម្មការិនីទំាងអស់បេរឹងសបេង
បធវើការងារឱ្យបានល្បេបសើរ។



ឯកឧតតេ្បេិ្ត អុិត សមំហង រដ្ឋ្ននតេីបកសងួការងារ និងបេតេុ ះបណាតេ លវិោជ ជីវៈអម ជ្ ើញ 
មបើកសកិា្ខ សាលាសតេេីី យទុ្ធសានសតេសវុត្ិភាេចរាចរេ៍សបមាប់គាពំារក្្មករនិមោជិត

	 	 	 	ឯកឧតតេ្បេិ្ត អុិត សមំហង	រដ្ឋមនន្ីបកសួងការងារ	
និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ		បានអប ជ្ ើញបេើកសិកា្ខ សាលាជាមួយ	
អង្គភាេពាក់េព័ន្ធ		ស្ីេីយុទ្ធសានស្សុវត្ិភាេចរាចរេ៍សបមាេ់គំា
ពារកម្មករនិបោជិតក្តងវិសព័យកាត់បដរសបមៀ្កេំពាក់		និងសស្បក	
បជើង	កាលេីបេរឹកនថ្ងចព័ន្ទ	៦បកើត	សខមាឃ	ឆំ្្រកា	នេវសព័ក	េ.ស.២៥៦១	
បតអូវនរឹងនថ្ងទី២២	សខមករា	ឆំ្្២០១៨	បៅសណា្ឋ គារកំាេូឌីោ៉ណា។

				ជាមួយគ្ាបនះ	ឯកឧតម្រដ្ឋមនន្ីបានវាយតនមខ្ស្់	ចំបពាះអង្គការ
មូលនិធិេងាកា ររេួសអាសុី	(AIP),	GIZ,	ILO,	BFC,	និងអង្គការ	ACILS	
បេមទំាងការគំាបទេីអក្េញ្ជ ទិញធំៗមួយចំនួន		និងគាគីពាក់េព័ន្ធ	
ក្តងបនាះក៏មាន	បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម		សដលសតងសតយក
ចិតទ្ុកដ្ក់ចំបពាះសុវត្ិភាេកម្មករនិបោជិត	និងការខិតខំបេរឹងសបេង
ចូលរួមបគេ់សកម្មភាេ	និងមានសា្ម រតីទទួលខុសបតអូវខស្់បធវើឱ្យកម្មករ
និបោជិតមានសុវត្ិភាេក្តងការបធវើដំបេើរ។

			ក្តងឱកាសបនះសដរ	ឯកឧតតេ្រដ្ឋ្ននតេ	ីបានមានបេសាសន៍ថ្	
បដើម្ីបធានាបាននូវសុវត្ិភាេបធវើដំបេើររេស់េងេ្អូនកម្មករនិបោជិត	
េ.ស.ស	បានេបងកាើតបកតមការងារសុវត្ិភាេចរាចរេ៍ផ្អូវបគាកសបមាេ់	
គំាពារកម្មករនិបោជិត	បៅឆំ្្២០១៣	សដលសបបមចបាននូវការងារ
មួយចំនួនដូចខាងបបកាម៖		 	 	 	 	
			-	បានចុះផ្សេវផសាយអេ់រំចបាេ់ស្ីេីចរាចរេ៍ផ្អូវបគាក	 	
			-	ចុះេេ្ត ះេណ្ាល		និងេំេ៉នសបមាេ់បបតៀមបេ�ងយកេេ្ណ
បេើកេរ	 	 	 	 	 	 				 			
			-	បានចុះបេ�ងយកេេ្ណ បេើកេរ	 	 	 	
			-	បានេេ្ត ះេណ្ាលភ្ាក់ងារសបនងា្គ ះេឋម	 	 	
			-	ចុះេំពាក់េដ្ពាក្យបស្ាកបៅតាមបរាងចបក	 	



			ឯកឧតម្រដ្ឋមនន្ីបានបផញាើសារ	និងអំពាវនាវបៅដល់េងេ្អូនបេជាេលរដ្ឋទំាងអស់	ជាេិបសសកម្មកកម្មការិនី	និងអក្បេើកេរដរឹកកម្មករ
សដលបធវើដំបេើរតាមដងផ្អូវនានាទូទំាងបេបទសសូមបមត្ាចូលរួមអនុវតច្បាេ់សី្េីចរាចរេ៍ផ្អូវបគាក	បតអូវបេតងបេយព័តខ្ស់្បេលបេើកេរ,	
េិនិត្យេបចចេកបទសោនយនម្ុនបេលបចញដំបេើរ,		បេលបធវើដំបេើរតាមរថយនប្តអូវពាក់សខ្សបកវា៉ា ត់ទំាងអក្បេើកេរ		និងអក្រួមដំបេើរ	
ជាមួយ,		កុំបេើកបេបលើសបល្បឿនកំេត់,		បតអូវបចះអធយាបសព័យគ្ាក្តងបេលបេើកេរ	កុំវា៉ា កុំសជងបដ្យបេថុយបេថ្ន	ក្តងស្ានភាេបបគាះថ្្ក់	
និងដរឹកបលើសទម្ងន់។		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
			មយ៉ាងវិញបទៀតខញាតំសូមបធវើការអំពាវនាវដល់បគេ់ស្ាេព័នជាតិទំាងអស់	នដគូអភិវឌ្ឍជាតិ	និងអនរ្ជាតិ	អង្គការជាតិ	និងអនរ្ជាតិ	វិសព័យ	
ឯកជនរួមទំាង	សហជីេ	តំណាងកម្មករនិបោជិត	និងតំណាងនិបោជក	បេមទំាងអក្េញ្ជ ទិញផងសដរ	បមត្ាចូលរួមេនយ្កចិតទ្ុកដ្ក់	
និងេនផ្ល្់កិចចេសហបេតិក្ារ	និងផល្់អនុសាសន៍េសនម្បទៀត	បៅបលើ	“	យទ្ធសានស្សុវត្ិភាេចរាចរេ៍សបមាេ់គំាពារកម្មករនិបោជិត
ក្តងវិសព័យកាត់បដរសបមៀ្កេំពាក់		និងផលិតសស្បកបជើង”	បៅក្តងសិកា្ខ សិលានថ្ងបនះ		បធវើោ៉ងណាឱ្យយុទ្ធសានស្បនះ		កាន់សតមានភាេ	
ល្ិតល្ន់	និងបគេ់បជតងបបជាយអាចប្្ើយតេនរឹងេញ្ហា សដលកំេុងបេឈមបៅបេលេចចេតេ្បនប្នះ។



ឯកឧតតេ្បេិ្ត អុិត សមំហង រដ្ឋ្ននតេីបកសងួការងារនិងបេតេុ ះបណាតេ លវិោជ ជីវៈ
អម ជ្ ើញោអធិបតីក្ងុេិធីចុះហត្មលខាមលើអនុសសារេៈ ននការមោគយលគ្់ា

សតេេីីការប ជ្អូនក្្មសកិសាការបីមចចេកមទសមៅមធវើក្្មសកិសា និងមធវើការមៅ
មខតតេអិហុ ិ្ ុិ ននបបមទសជប៉ុន

				កាលេីនថ្ងចព័ន្ទ	១៤បរាច	សខេុស្ស	ឆំ្្រកា	នេវសព័ក	េ.ស.២៥៦១	
បតអូវនរឹងនថ្ងទី១៥	សខមករា	ឆំ្្២០១៨	ឯកឧតម្េេ្ិត	អិុត	សំបហង	
រដ្ឋមនន្ីបកសួងការងារ		និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ		បានធប ជ្ ើញជា	
អធិេតីក្តងេិធីចុះហតប្លខាបលើអនុសសារេៈបោគយល់គ្ា	សី្េី
ការេ ជ្អូ នកម្មសិកសាការីេបចចេកបទសបៅបធវើកម្មសិកសា	និងបធវើការបៅ	
បខតអ្ិហិុមុិ	ននបេបទសជេ៉ុន	រវាងអគ្គនាយកដ្្ឋ នការងារ	ននបកសួង	
ការងារ	និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ	និងសមាគមសហជីេកម្មសិកសា
ការីេរបទសបខតអ្ិហុិមុិ	ននបេបទសជេ៉ុន	បៅសណា្ឋ គារភ្ំបេញ។	
			ឯកឧតម្រដ្ឋមនន្ីមានបេសាសន៍ថ្	ទន្ទរឹមនរឹងការទាក់ទាញវិនិបោគិន
េរបទស	និងការខិតខំេបងកាើតការងារក្តងបសតក	រាជរដ្្ឋ ភិបាល	ក៏បាន	
ខិតខំសសវងរកទីផសារការងារបៅេរបទសជូនេងេ្តនបេជាេលរដ្ឋផង
សដរ	ជាេិបសសឱកាសការងារបៅបេបទសជេុ៉ន។	បលើសេីបនះបយើង	
សបងកាតបឃើញថ្	នាបេលេចចេតេ្បនទ្ំនាក់ទំនងបទវភាគីរវាងបេះរាជា	
ណាចបកកម្តជា	និងបេបទសជាមិតន្ានា	កាន់សតមានភាេល្	បេបសើរ	
ជាលំដ្េ់។	ជាក់សស្ងកាលេីនថ្ងទី០៩	ដល់នថ្ងទី១១	សខកកកាដ្	ឆំ្្	
២០១៧		កនង្បៅបនះ		ឯកឧតម្រដ្ឋមនន្ីបានដរឹកនំាគេៈបេតិភូ
បកសួងការងារ	និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈបៅបធវើទស្សនកិចចេសិកសា
បៅបេបទសជេុ៉ន	បដើម្ីបសសវងយល់េសនម្នូវលក្ខខេ្ការងារ	ចបាេ់	
និងេទេ្ញាត្ិបផ្សងៗសំបៅបធវើោ៉ងណា		បដើម្បីធានាថ្កម្មសិកសា
ការីសខ្មរអាចទទយលបាននូវលក្ខខេ្ការងារ	និងការការពារសិទ្ធិ
រេស់េួកគាត់ឱ្យបានល្បេបសើរបៅទីបនាះ។



					ក្តងដំបេើរទស្សនកិចចេបនះ	បកសួងការងារ	និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ	ក៏បានចុះអនុសសារេៈននកិចចេសហបេតិេត្ិការបលើកម្មវិធីេេ្ត ះ
េណ្ាលកម្មសិកសាការីជំនាញេបចចេកបទសជាមួយបកសួងយុត្ិធម៌	 បកសួងការេរបទស	និងបកសួងសុខាភិបាលការងារ	និងសុខមាលភាេ	
ននបេបទសជេ៉ុន	បដើម្ីបបផ្ទរជំនាញេបចចេកបទស	ចំបេះដរឹង	និងរួមចំសេកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសដលជាកត្ាសំខាន់ក្តងការអភិវឌ្ឍបសដ្ឋ
កិចចេរេស់បេបទសកម្តជា	និងេបងកាើនកិចចេសហបេតិេត្ិការរវាងបេបទសទំាងេីរ។

					សូមេញ្ជ ក់ផងសដរថ្		បេបទសកម្តជាបានចាេ់បផ្ើមេ ជ្អូ នកម្មសិកសាការីសខ្មរបៅបធវើកម្មសិកសា		និងបធវើការបៅបេបទសជេ៉ុនចាេ់តំាងេី
ឆំ្្២០០៧		រហូតមកដល់ដំណាច់ឆំ្្២០១៧បនះ		កម្មសិកសាការីកម្តជាសដលបានបៅបធវើកម្មសិកសា		និងបធវើការបៅបេបទសជេ៉ុនមានសរុេ
បេមាេ	៦,១៧៧នាក់	ក្តងបនាះមានកម្មសិកសាការីជានស្ីមានចំនួន	៣,៥៧១នាក់	និងស្ិតក្តងលំដ្េ់ទី៦ក្តងចំបណាមបេបទសទំាង	១៥	
សដលបានេ ជ្អូ នកម្មសិកសាការីបៅបធវើការបៅបេបទសជេ៉ុន។		បលើសេីបនះជាបរៀងរាល់ឆំ្្ចំនួនកម្មសិកសាការីកម្តជាសដលបានបៅបធវើការកម្ម
សិកសា	និងបធវើការបៅបខតអ្ិហិុមុិ	(Ehime)		មានបេមាេសត	២%	េ៉ុបណា្ណ ះ	បេើបបេៀេបធៀេ	និងចំនួនកម្មសិកសាការីកម្តជាបៅទូទំាបេបទស
ជេ៉ុន។



បករុ្បបរឹកសាភិបាល ននមបឡាោតិរបបសនតេិសខុសង្គ្ អម ជ្ ើញមៅទស្សនកិចចេសកិសា
ផ្អូវការ មៅអង្គភាេមសវាធានារ៉ាប់រងសខុភាេោតិ ននសាធារេៈរដ្ឋកអូមរ ៉

		កាលេីនថ្ងទី២៨	សខសីោ	រហូតដល់នថ្ងទី១	សខកញ្ញា 	ឆំ្្២០១៧	
មលាកមវជជបេិ្ត ឡអូវាសនាគីរ	ីសមាជិកបកតមបេរឹកសាភិបាល
ននបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	(េ.ស.ស)	និងជាតំណាងដ៏ខង្់
ខស្់រេស់ឯកឧតតេ្ មសង សកាតេ 	បេធានបកតមបេរឹកសាភិបាល	នន	
េ.ស.ស	បានដរឹកនំាសមាជិកបកតមបេរឹកសាភិបាលចំនួន	០៦រូេ	បៅ	
ទស្សនៈកិចចេសិកសា	បៅអង្គភាេបសវាកម្មធានារា៉ា េ់រងសុខភាេជាតិ	
(National	Health	Insurance	Service,	NHIS)	ននសាធារេៈ	
រដ្ឋកូបរ៉ា។		បគាលេំេងននដំបេើរទស្សនកិចចេខាងបលើបនះ		គឺបដើម្បី
សិកសាសសវងយល់អំេីបេេព័ន្ធសន្ិសុខសងកាម	សផក្ធានារា៉ា េ់សុខភាេ	
ននសាធារេៈរដ្ឋកូបរ៉ា	និងបផ្្តសំខាន់បៅបលើ៖	 បដើម្ីបបស្ើសំុបផ្ទរបៅេយាបាលបៅបគរឹះស្ានសុខាភិបាលបដើម្ីបទាមទារ

បាននូវអក្ផល់្បសវាសុខាភិបាល	ការដ្ក់ឯកសារទាមទារចំបពាះ	
បសវាសថទំាបវជជសានស្	សបមាេ់បបគាះថ្្ក់	និងជម្ងឺ	និងការដ្ក់ឯកសារ
ទាមទារតាវកាលិកសថទំាបវជជសានស្េសនម្បៅបេលមានបបគាះថ្្ក់	
ឬជម្ងឺផ្ទនួនៗគ្ា។

			-	ការធានារា៉ា េ់រងសង្គម	បដ្យបផ្្តសំខាន់បៅបលើការធានារា៉ា េ់
រងសុខភាេសដលមានរយៈបេលយូរ,		ការធានារា៉ា េ់រងសផក្បបាក់	
បសាធន	ការធានារា៉ា េ់រងបបគាះថ្្ក់បៅកសនង្ការងារផងសដរ	សដល
ជាកាតវេកិចចេរេស់អង្គភាេបសវាធានារា៉ា េ់រងសុខភាេជាតិ។	 	
		-	ការបគេ់បគងបៅបលើសំេងបបគាះថ្្ក់ការងារ		ការទាមទារ	
តាវកាលិក	សថទំាបវជជសានស្បៅបេលសដលជួេបេទះនរឹងបបគាះថ្្ក់
ការងារ,		ការដ្ក់ឯកសារបដើម្បីេនគ្បបមាងទទួលបានបសវាសថទំា	
បវជជសានស្	និងការទាមទារតាវកាលិកេយាបាល,	ការដ្ក់ឯកសារ	

		-	ការបេមូលភាគទានននការធានារា៉ា េ់រងសំេងបបគាះថ្្ក់ការងារ	
និងការទូទាត់ការធានារា៉ា េ់រងបបគាះថ្្ក់រួមមាន៖	ការបេកាសបបាក់	
ឈ្នួលសរុេសដលបានេង់ការកាលេីឆំ្្មុន		ការបេកាសេព័ត៌មាន	
ការងារសដលនិបោជកបតអូវរាយការេ៍អំេិកម្មករនិបោជិតរេស់ខ្នួន	
ការបេកាសបដ្យខ្នួនឯងអំេីការេង់បបាក់សបមាេ់ទទួលបានការ
ធានារា៉ា េ់រងសំេងបបគាះថ្្ក់ការងារ	កិចចេដំបេើរការចំបពាះការេង់
បេចំាសខ។ល។	 	 	 	 	 	 	
			កិចចេេនា្ទ េ់គេៈបេតិភូបកតមបេរឹកសាភិបាល	ននបេឡាជាតិរេេសន្ិ	
សុខសង្គម	បានអប ជ្ ើញបៅទស្សនកិចចេសិកសាបៅមន្ទីរបេទ្យបេទ្យ	
llsan	សដលជាមន្ទីរបេទ្យផ្្ទ ល់ខ្នួនសតមួយគត់រេស់អង្គភាេបសវា
ធានារា៉ា េ់រងសុខភាេជាតិ	(NHIS)	សដលមន្ទរីបេទ្យបនះ	បេជាជន
កូបរ៉ាសតងសតចាត់ទុកថ្ជាមន្ទីរបេទ្យមួយមានស្ង់ដ្េំផុតបេើបបេៀេ
បធៀេជាមួយេណ្ាមន្ទីរបេទ្យរដ្ឋជាបបចើនក្តងបេបទសកូបរ៉ា។



េិធីបអូកសរបុលទ្ធផលការងារសមប្ចបានឆ្្២ំ០១៧និងទិសមៅបនតេឆ្្២ំ០១៨
របសប់ករុ្ការងារទប់សាកា ត់ករេីសន្ប់ និងបងាកា រមបគាះថ្្ក់ការងារ(ទ.ស.ប.ក)

					បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	(េ.ស.ស)	ននបកសួងការងារ	
និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ	បៅរបសៀលនថ្ងសុបក	២បរាច	សខមាឃ	ឆំ្្	
រកា	នេវសព័ក	េ.ស.២៥៦១	បតអូវនរឹងនថ្ងទី០២	សខកុម្ភៈ	ឆំ្្២០១៨បនះ	
បានបរៀេចំេិធីេូកសរុេលទ្ធផលការងារសបបមចបានឆំ្្២០១៧	និង	
ទិសបៅេនឆំ្្្២០១៨	រេស់កុបមការងារទេ់សាកា ត់ករេីសនេ្់	និង	
េងាកា របបគាះថ្្ក់ការងារ	(ទ.ស.េ.ក)	បបកាមអធិេតីភាេដ៏ខង្់ខស្់	
ឯកឧតត្េ  អុ៊ក ស្វិទយា	 បេតិភូរាជរដ្្ឋ ភិបាលទទួលេន្ទតក
ជានាយក	េ.ស.ស	បដ្យមានការអប ជ្ ើញចូលរួមេីថ្្ក់ដរឹកនំា	
មនន្ីរាជការ	អង្គភាេ	ស្ាេព័នពាក់េព័ន្ធ	តំណាងសហបគាស	បគរឹះស្ាន	
សហជីេមូលដ្្ឋ ន	និងគិលានុេដ្្ឋ កបេចំាបរាងចបក។

				ក្តងឆំ្្២០១៧	កនង្បៅថ្មីៗបនះ	មានករេីកម្មករសនេ្់ចំនួន	
២២បរាងចបក	បស្ម ើនរឹង	ចំនួន	១,៦០៣នាក់	ក្តងបនាះកមា្ម រិនី	ចំនួន	
១,៥៩៩នាក់។	ក្តងបនាះសដរ	បកតមការងារ	ទ.ស.េ.ក	ក៏បានចុះផ្សេវ-
ផសាយអេ់រំដល់កម្មករកម្មការិនីចំនួន	៨៨បរាងចបក	បស្ម ើនរឹង	៧,២៩៦	
នាក់	ជូនដល់សហជីេ	បេតិភូេុគ្គលិក	បេធានបកតម/សផក្	សដលជា
គន្រឹះដ៏សំខាន់សបមាេ់ផ្សេវផសាយេនដ្ល់កម្មករ-កម្មការិនី។	 	
				ជាកិចចេខិតខំបេរឹងសបេង	បកតមការងារ	ទ.ស.េ.ក	បានរកបឃើញថ្	
ការដួលសនេ្់រេស់កម្មករ	កម្មការិនី	គឺបផ្ើមបចញេីេញ្ហា សុខភាេ
រេស់កម្មករនិបោជិត	មួយនាក់	ឬេីរនាក់ដំេូងេ៉ុបណា្ណ ះ	សដលនំា
ឱ្យកម្មករដនទបឃើញមានការភិតភព័យ	ទន់នដទន់បជើងតៗគ្ា	សដល	
សភាេបនះបៅថ្	“ជំងឺបស្ហ៍ហវអូង”។



សកិា្ខ សាលាេិមបគាះមោបល ់សតេេីីការេបងាងការវិភាគមលើសខ្សចងាវ ក់
តន្្ននវិសយ័សេំង់

			បៅនថ្ងទី២៦	សខតុលា	ឆំ្្២០១៧	ឯកឧតតេ្ អ៊ុក ស្វិទយា 
បេតិភូរាជរដ្្ឋ ភិបាល		ទទួលេន្ទតកជានាយកបេឡាជាតិរេេសន្ិ
សុខសង្គម		ននបកសួងការងារ		និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ	បាន
អប ជ្ ើញជាអធិេតីភាេបេើកសិកា្ខ សាលាេិបបគាះបោេល់សី្េី	“ការ	
េបងាងការវិភាគបលើសខ្សចងាវ ក់តនម	្ននវិសព័យសំេង់”	។	អង្គសិក្ខ	
សាលាបនះបរៀេចំប�ើងបដ្យ	េ.ស.ស	សហការជាមួយអង្គការេល	
កម្មអនរ្ជាតិខាងការងារ	(ILO)	បៅសណា្ឋ គារកំាេូឌីោ៉ណា	បដ្យ
មានការអប ជ្ ើញចូលរួមេីតំណាងបកសួងបរៀេចំសដនដី	នគរូេនីយ	
កម្ម	និងសំេង់	នាយកដ្្ឋ នបេទ្យការងារ	នាយកដ្្ឋ នអធិការកិចចេ	
ការងារ	តំណាងសមាគមពាេិជជកម្តជា	(Cambodia)	តំណាង	
បកតមហ៊ុនសំេង់	និងផ្គត់ផ្គង់សមា្ភ រៈ	តំណាងកម្មករនិបោជិត	និង	
ស្ាេព័នពាក់េព័ន្ធ	បេមាេជា	៣៥នាក់។

			ការបរៀេចំអង្គសិកា្ខ សាលាបនះ		បធវើប�ើងក្តងបគាលេំេងបដើម្បី
េិបបគាះបោេល់		និងបេមូលធាតុចូលសំខាន់ៗមួយចំនួនេីេណ្ា	
ភាគីពាក់េព័ន្ធ		បដើម្បីបរៀេចំេបងាង		ការវិភាគបលើសខ្សចងាវ ក់តនម	្នន	
វិសព័យសំេង់	និងឈានបៅេបងីកវិសាលភាេរេេសន្ិសុខសង្គម
សផក្ោនិភព័យការងារ	ដល់កម្មករនិបោជិត	បៅក្តងវិសព័យសំេង់	
សដលជាវិសព័យមានកម្មករទទួលរងនូវោនិភព័យខស្់។	

បដ្យអនុបលាមតាមអនុសាសន៍ដ៏ខង់្ខស់្រេស់	សម ត្េចអគ្្គ  
ហាមសនាបតីមតមោ ហ៊ុន សសន	នាយករដ្ឋមនន្ី	ននបេះរាជា	
ណាចបកកម្តជា		គឺបគេ់កម្មករនិបោជិត	ទំាងក្តងបេេព័ន្ធ	និងបបរៅ	
បេេព័ន្ធទំាងអស់មានសិទ្ធទទួលបានការគំាពារសង្គមេីសំណាក់រាជ
រដ្្ឋ ភិបាល		តាមរយៈការផល្់នូវរេេសន្ិសុខសង្គមេី		េ.ស.ស	
ជាេិបសសការផល្់អតប្េបោជន៍ជាបបាក់ឧេតម្េសនម្		បេល
សបមាល់កូនជូនកម្មករនិបោជិតជានស្ីទំាងក្តង	និងបបរៅបេេព័ន្ធ។



ឯកឧតតេ្នាយក ប.ស.ស បានអម ជ្ ើញ មបើកវគ្គបេតេុ ះបណាតេ លបគរូបមងា្គ ល សតេេីីមគាល
នមោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិសយ័ការងារ ដល់្ ននតេីជំនាញ ននបករុ្បបរឹកសាសហជីេោតិក្្ុោ

	 	 	 	កាលេីនថ្ងទី២៧		សខតុលា		ឆំ្្២០១៧បនះ	  ឯកឧតត្េ   
អ៊ុក  ស្វិទយា		បេតិភូរាជរដ្្ឋ ភិបាល		ទទួលេន្ទតកជានាយក
បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	(េ.ស.ស)	ននបកសួងការងារ	និង	
េេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ		បានអប ជ្ ើញជាអធិេតីភាេបេើកវគ្គេេ្ត ះ	
េណ្ាលបគអូេបងា្គ លសី្េី	បគាលនបោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិសព័យការងារ	
ដល់ថ្្ក់ដរឹកនំា	និងមនន្ីជំនាញ	ននបកតមបេរឹកសាសហជីេជាតិកម្តជា	
បេមាេជា	១០០នាក់	បៅអគារស្ាក់ការកណ្ាល	េ.ស.ស។	

				សថង្ក្តងឱកាសបនះ	ឯកឧតតេ្នាយក	េ.ស.ស	បានមាន	
បេសាសន៍ថ្	ការបេើកវគ្គេេ្ត ះេណ្ាលបនះប�ើង	ក្តងបគាលេំេង
េបងរឹងសមតភ្ាេេសនម្បទៀត	ដល់សិកា្ខ កាមបលើបេធានេទបគាល
នបោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិសព័យការងារ	បដើម្ីបយកបៅផ្សេវផសាយអេ់រំ
េនដ្ល់កម្មករនិបោជិត	សដលកំេុងេបបមើការងារបៅតាមបរាងចបក
ទូទំាងរាជធានី/បខត។្	 	 	 	 	 	
	 	 	 វគ្គេេ្ត ះេណ្ាលបនះបរៀេចំប�ើងបដ្យបផ្្ត់សំខាន់បលើបេធាន
េទធំៗសំខាន់ចំនួន	៤,	សដលបតអូវបានសចករំសលកដល់សិកា្ខ កាមរួម
មាន៖	១,លក្ខខេ្ការងារ	២,លក្ខខេ្អនាមព័យ	សុវត្ិភាេការងារ,	
៣,	អតប្េបោជន៍រេេសន្ិសុខសង្គមសផក្ោនិភព័យការងារ	និង	
សផក្សថទំាសុខភាេ,	៤,	នីតិវិធីបដ្ះបសាយេញ្ហា កូដកម្មបៅតាមបគេ់
មុខសញ្ញា ។



េិធីសចកបេ្ណ ្អូលនិធិស្ធ្៌សខុាភិបាលជអូនបបធានភអូ្ិ អនុបបធានភអូ្ិ 
សមាជិកភអូ្ិ មៅសាលាខេ្ចំការ្ន

			កាលេីបេរឹកនថ្ងបៅរិ៍		១៣បរាច		សខមិគសិរ		ឆំ្្រកា		នេវសព័ក	
េ.ស.	២៥៦១	បតអូវនរឹងនថ្ងទី១៦		សខធ្អូ	 	 ឆំ្្២០១៧	ឯកឧត្្  
អ៊ុក ស្វិទយា បេតិភូរាជរដ្្ឋ ភិបាលទទួលេន្ទតកជានាយកបេឡា	
ជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	(េ.ស.ស)	បានអប ជ្ ើញជាអធិេតី	ក្តង
េិធីសចកេេ្ណ មូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាល		ជូនបេធានភូមិ	អនុ	
បេធានភូមិ	 	និងសមាជិកភូមិ	ក្តងខេ្ចំការមន	រាជធានីភ្ំបេញ	
បដ្យមានសមាសភាេចូលរួមបេមាេ២៧៤នាក។

					កម្មវិធីបនះបរៀេចំប�ើងបបកាយេីទទួលបានទិនន្ព័យចុះេ ជ្ ិកា	
បេធានភូមិ		អនុបេធានភូមិ		សមាជិកភូមិ		កាលេីបេលថ្មីៗកនង្	
មកបនះ		បដ្យមានការជបមតញេីបេមុខរាជរដ្្ឋ ភិបាលក្តងការយក	
ចិតទុ្កដ្ក់បលើេញ្ហា សុខភាេ	ដល់ថ្្ក់ដរឹកនំាឃុំ/សងាកា ត់	បៅទូទំាង

បេបទសបេមាេ	៤៣,០០០នាក់	បដើម្ីបទទួលបានបសវាមូលនិធិ	
សមធម៌សុខាភិបាល។	 	 	 	 	 	
					េនា្ទ េ់េីទទួលបានេេ្ណ មូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាលបនបហើយ	
បេធានភូមិ	អនុបេធានភូមិ	និងសមាជិកភូមិ	អាចទទួលការេិនិត្យ	
និងេយាបាលជំងឺ	បៅតាមមន្ទីរបេទ្យរដ្ឋទូទំាងបេបទសបដ្យមិនអស់
បបាក់។



			ក្តងឱកាសបនះសដរ មលាក ោវ ប៊ុនរទិ្ធ	បេធានការិោលព័យ	
បគាលនបោបាយ	និងជាអក្នំាពាក្យ	េ.ស.ស	ននបកសួងការងារ	
និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ	បានឱ្យដរឹងថ្	បដ្យទទួលបានបគាល	
ការេ៍េី	សម្តេចមតមោ ហ៊ុន សសន	នាយករដ្ឋ្ននតេ	ីនន	
បេះរាជាណាចបកកម្តជា	េ.ស.ស	ននបកសួងការងារ	បាននរឹងកំេុង	
េនយុ្ទ្ធនាការចុះេ ជ្ ីកម្មករនិបោជិតក្តងខេ្ទំាង១២		ក្តងរាជ	
ធានីភ្ំបេញ	សដលនរឹងបតអូវបធវើឱ្យរួចរាល់បៅបដើមឆំ្្២០១៨	ខាងមុខ។

			េនេ្ីបនះចាេ់េីនថ្ង០១	សខមករា	ឆំ្្២០១៨	ខាងមុខបនះ	េងេ្អូន	
សដលមានេេ្ណមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាល	និងទទួលបានបសវា	
េិនិត្យ	និងេយាបាលជំងឺបៅមន្ទីរបេទ្យរដ្ឋបដ្យឥតេងនថ	្េិបសស	
ជាងបនះបៅបទៀត	សម្តេចមតមោ ហ៊ុន សសន	នាយករដ្ឋមនន្ី	
ននបេះរាជាណាចបកកម្តជា	បានឧេតម្្ភបគាលរេេជាសាច់បបាក់សុទ្ធ

ដល់កម្មករនិបោជិតក្តង	និងបបរៅបេេព័ន្ធសដលបានចុះេ ជ្ ី	សបមាេ់	
នសី្បៅបេលសបមាល់កូន៖		 	 	 	 	
					-	សបមាល់បានកូនចំនួន		០១នាក់		ទទួលបានបបាក់ឧតម្្ភចំនួន	
៤០មុឺនបរៀល	 	 	 	 	 	 	
					-	សបមាល់បានកូនចំនួន	០២នាក់	ទទួលបានបបាក់ឧេតម្្ភចំនួន	
៨០មុឺនបរៀល	 	 	 	 	 	 	
				-	សបមាល់បានកូនចំនួន	០៣នាក់	ទទួលបានបបាក់ឧេតម្្ភចំនួន	
១លាន២០មុឺនបរៀល	 	 	 	 	 	
				-	គួរបបតកអរេំផុតបនាះ	គឺកូនបភ្ាះទំាង០៣ជាកូនរេស់សបមច្	
និងទទួលបានបបាក់ឧេតម្្ភចំនួន	៥លានបរៀល។	បគាលរេេឧេតម្្ភ
ខាងបលើបនះបទាះសបមាល់មកស្ាេ់ក៏ទទួលបានសដរ៕



			កាលេីបេរឹកនថ្ងបៅរ៍៦បកើត		សខេុស្ស		ឆំ្្រកា		នេវសព័ក		េ.ស.	
២៥៦១	បតអូវនរឹងនថ្ងទី២៣	សខធ្អូ		ឆំ្្២០១៧	បកតមការងារសុវត្ិភាេ	
ចរាចរេ៍ផ្អូវបគាក	(ស.ផ.ក)		ននបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	
ននបកសួងការងារ		និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ	បានបរៀេចំកិចចេបេជុំ	
ផ្សេវផសាយ	និងសចកេេ្ណ បចញ-ចូលេរិបវេបកតមហ៊ុន	៧NG		និង	
សចកេេ្ណមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាល	ដល់អក្បេើកេររថយនដ្រឹក
កម្មករបេមាេ២០០នាក់។	េិធីបនះបរៀេចំប�ើងបបកាមអធិេតីភាេ	
ឯកឧតតេ្ បពាប ច័ន្ទវិបុល	អនុបេធានបកតមការងារ	ស.ផ.ក	
តំណាង ឯកឧតតេ្ អ៊ុក ស្វិទយា	បេតិភូរាជរដ្្ឋ ភិបាល	ទទួល
េន្ទតកជានាយកបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	(េ.ស.ស)	និងជា	
បេធានបកតមការងារ	ស.ផ.ក	សដលបេបេរឹតប្ៅបៅបកតមហុ៊ន	7NG	
ស្ិតបៅបសតកខសាច់កណ្ាល	បខតក្ណ្ាល។

			េិធីបនះបរៀេចំប�ើងក្តងបគាលេំេងផ្សេវផសាយដល់អក្បេើកេរ
រថយនដ្រឹកកម្មករទំាងអស់	មានសិទ្ធបៅបបេើបបាស់បសវា	សថទំាសុខ	
ភាេបដ្យឥតគិតនថ	្បៅតាមមន្ទីរបេទ្យរដ្ឋ	និងមានសិទ្ធបចញចូល
េរិបវេបកតមហ៊ុនសដលកំេង់េបបមើការ		ជាេិបសសគឺជំរុញឱ្យអក្	
បេើកេររថយនដ្រឹកកម្មករទំាងអស់មានសា្ម រតីបេតងបេយព័ត	្និងទទួល
ខុសបតអូវខស់្ក្តងការបេើកេររថយនដ្រឹកកម្មករឱ្យបេកេបដ្យសុវត្ិ
ភាេ។

និបោជិតមកក្តងបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម		បដើម្បីឱ្យេងេ្អូន	
កម្មករ-កម្មការិនីទំាងអស់ទទួលបានរេេសន្ិសុខសង្គម	និងអត្
បេបោជន៍បផ្សងៗជាបបចើនបទៀតសដល	េ.ស.ស	ផល្់ជូន។

				តាមការបលើកប�ើងរេស់បលាក		ោវ  ប៊ុនរទិ្ធ		អក្នំាពាក្យ	
េ.ស.ស	បានឱ្យដរឹងថ្៖	បដ្យទទួលបានបគាលការេ៍េី	សម្តេច 
មតមោ ហ៊ុន សសន	នាយករដ្ឋមនន្ីនន	បេះរាជាណាចបកកម្តជា	
បគេ់បរាងចបកសហបគាស	បគរឹះស្ានទំាងអស់	សដលមានបបេើបបាស់	
កម្មករនិបោជិត	ចាេ់េីម្ាក់ប�ើងបៅបតអូវបេញ៉ាេមកចុះេ ជ្ ីកម្មករ

				តាមការេញ្ជ ក់រេស់បលាក	ជាវ	េ៊ុនរិទ្ធ	បានឱ្យដរឹងេសនម្បទៀតថ្៖	
បដ្យអនុបលាមតាមអនុសាសន៍ដ៏នថថ្្្រេស់សបមច្បតបជា	កម្មករ
និបោជិតជានសី្មាននផ្ទបពាះបេលសបមាលកូន	និងទទួលបានអតេ្្
របោជន៍ដូចខាងបបកាម៖	 	 	 	 	 	
			-	សបមាលបានកូន	១	ទទួលបានបបាក់ឧេតម្្ភេសនម្ចំនួន	៤០	
មុឺនបរៀល		 	 	 	 	 			 	
			-	សបមាលបានកូនបភ្ាះ	២	ទទួលបានបបាក់ឧេតម្្ភេសនម្ចំនួន	
៨០មុឺនបរៀល	 	 	 	 	 	 	
					-	សបមាល់បានកូនបភ្ាះ	៣	ទទួលបានបបាក់ឧេតម្្ភេសនម្ចំនួន	
១លាន២០មុឺនបរៀល	 	 	 	 	 	
			េិបសសជាងបនះបទៀតនស្ីសបមាលបានកូនបភ្ាះ	៣ជាកូនរេស់	
សម្តេចមតមោ ហ៊ុន សសន	និងទទួលបានបគាលរេេឧេតម្្ភ	
ចំនួន	៥លានបរៀលេសនម្។	បគាលរេេឧេតម្្ភខាងបលើបនះបទាះជា
សបមាលមកស្ាេ់ក៏ទទួលបានសដរ។			បលាកបានេសនម្បទៀតថ្៖	
បនះក៏បដ្យសារសតរាជរដ្្ឋ ភិបាលននបេះរាជាណាចបកកម្តជា	បបកាម
ការងារដរឹកនំាបេកេបដ្យគតិេេ្ិតរេស់			សម្តេចមតមោ 
ហ៊ុន សសន	បានកំេុងយកចិតទុ្កដ្ក់ោ៉ងខំ្ាង	ចំបពាះសុវត្ិភាេ
រេស់េងេ្អូនកម្មករនិបោជិតអំេីេញ្ហា សុខមាលភាេ		និងសុវត្ិ	
ភាេរេស់បេជាេលរដ្ឋ។	 	 	 	 	 	
				ក្តងឱកាសបនាះសដរ	ឯកឧតតេ្ បពាប ច័ន្ទវិបុល អនុបេធាន	
បកតមការងារសុវត្ិភាេចរាចរេ៍ផ្អូវបគាក		បានមានបេសាសន៍ផង	
សដរថ្		តាមរយៈការចុះផ្សេវផសាយអេ់រំអំេីចបាេ់	 	 សី្េីសុវត្ិភាេ	
ចរាចរេ៍ផ្អូវបគាក		កនង្មកសបងកាតបឃើញថ្		ករេីបបគាះថ្្ក់	
ចរាចរេ៍មកបលើកម្មករនិបោជិតមានការថយចុះគួរឱ្យកត់សមា្គ ល់។	
េងេ្អូនអក្បេើកេររថយនដ្រឹកកម្មករទទួលបានការេេ្ត ះេណ្ាល	
និងយល់ដរឹងកាន់សតចបាស់អំេីសុវត្ិភាេក្តងបេលបេើកេរ។			ជាង	
បនះបៅបទៀតបលាកក៏បានអំពាវនាវ	ដល់អក្បេើកេររថយនដ្រឹកកម្មករ
ទំាងអស់	បធវើការេ្អូរេីរថយនដ្រឹកទំនិញបៅបបេើបបាស់រថយនដ្រឹកអក្
ដំបេើរវិញ	បដើម្បីរកសាសុវត្ិភាេក្តងការបធវើដំបេើរ។

កិចចេបបជុំផ្សេវផសាយ និងសចកបេ្ណ មចញ-ចអូលបរមិវេបករុ្ហ៊ុន 7NG 
និងសចកបេ្ណ ្អូលនិធិស្ធ្៌សខុាភិបាល ដលអ់្កមបើកបររថយនតេដរឹកក្្មករ



បបជុំផ្សេវផសាយចបាប់សតេេីីសវុត្ិភាេចរាចរេ៍ផ្អូវមគាកជអូនអ្កមបើកបរ
ដរឹកក្្មករនិមោជិត មៅសនួឧសសាហក្្មវឌ្ឍនៈ២

			បដ្យបមើលបឃើញអំេីស្ានភាេបបគាះថ្្ក់
ចរាចរេ៍បកើតមានជាបរៀងរាល់នថ្ងភាគបបចើន	
បផ្ើមបចញេីអក្បេើកេរមិនបានបគារេចបាេ់
ចរាចរេ៍ឱ្យខាជ េ់ខជនួន	មានការបធវសបេសហស	
ការបេើកេរបលើសបល្បឿនកំេត់	ការបេើកេរ	
បបកាមឥទ្ធិេល		ននបបគឿងបសវឹងជាបដើម។	
តាមការសិកសាបសាវបជាវរេស់បកតមការងារ	
សុវត្ិភាេចរាចរេ៍ផ្អូវបគាក		ករេីបបគាះ	
ថ្្ក់មួយចំនួនបទៀតបកើតប�ើង		បដ្យសារ	
អក្បេើកេររថយនដ្រឹកកម្មករមិនមានេេ្ណ 	
បេើកេរបតរឹមបតអូវ,	 	មិនបគារេចបាេ់	 	 សី្េី	
ចរាចរេ៍ផ្អូវបគាក	ជាេិបសសមិនបានចូល	
បរៀនបៅសាលាបានបតរឹមបតអូវ	បហើយមិនយល់
េីវិធីបតនួតេិនិត្យេបចចេកបទសោនយនមុ្ន	
បេលបេើកេរ។	 	 	 	
					កាលេីបេរឹកនថ្ងអងា្គ រ៍៌	១១បរាច	សខកត្ិក	
ឆំ្្រកា	េ.ស	២៥៦១	បតអូវនរឹងនថ្ងទី១៤	សខ	
វិច្ិកា	គ.ស	២០១៧	បកតមការងារសុវត្ិភាេ	
ចរាចរេ៍ផ្អូវបគាក		សបមាេ់គំាពារកម្មករ		
និបោជិត	(ស.ផ.ក)	នន	េ.ស.ស	បានចុះ	
បេជុំផ្សេវផសាយអេ់រំចបាេ់		ស្ីេីសុវត្ិភាេ	
ចរាចរេ៍ផ្អូវបគាក		ជូនអក្បេើកេររថយន	្
ដរឹកកម្មករនិបោជិត		បៅសួនឧសសាហកម្ម	
វឌ្ឍនៈ		២	សដលមានទីតំាងស្ិតបៅខេ្	
ដបងាកា 	រាជធានីភ្ំបេញ។	 	 	
			កិចចេបេជុំបនះបតអូវបានបធវើប�ើងបបកាមអធិេតី
ភាេ	បលាកឧតម្បសនីយ៍បទា		លុយ		ឈីន	
អនុបេធានបកតមការងារ	ស.ផ.ក		តំណាង	
ឯកឧតត្េ  អុ៊ក ស្វិទយា បេតិភូរាជ	
រដ្្ឋ ភិបាល	ទទួលេន្ទតកជានាយក	េ.ស.ស	
រួមជាមួយបកតមការងារ		និងេងេ្អូនអក្បេើក	
េររថយនដ្រឹកកម្មករនិបោជិត	បេមាេជា	
១០៧នាក់។

			កិចចេបេជុំបនះសដរ	បតអូវបានបរៀេចំប�ើងក្តងបគាកេំេងបដើម្បីផ្សេវផសាយអំេីអតប្េបោជន៍
ននការបបេើបបាស់រថយនដ្រឹកអក្ដំបេើរ	ក្តងការដរឹកជ ជ្ត នកម្មករនិបោជិត	និងជបមតញឱ្យ
អក្បេើកេររថយនដ្រឹកកម្មករ		បធវើការផ្្ស់េ្អូរេីរថយនដ្រឹកទំនិញមកបបេើបបាស់រថយនដ្រឹក
អក្ដំបេើរ		ជាមបធយាបាយក្តងការដរឹកជ ជ្អូ នកម្មករនិបោជិត		ក្តងនព័យរួមចំសេកទេ់
សាកា ត់បបគាះថ្្ក់ចរាចរេ៍ឱ្យស្ិតបៅកបមិតអេ្បេរមា។



កិចចេបបជុំផ្សេវផសាយមគាលនមោបាយមគាលនមោបាយអភិឌ្ឍន៍វិសយ័ការងារ 
ដលន់ិមោជក មាចេ សស់ហបគាស បគរឹះស្ាន មៅសាលបបជុំសាលាខេ្ចំការ្ន

		កាលេីនថ្ងេុធ	០៣បរាច	សខេុស្ស	ឆំ្្រកា	នេវសព័ក	េ.ស.២៥៦១	បតអូវនរឹងនថ្ងទី២០	សខធ្អូ	 ឆំ្្២០១៧	បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	
បានសហការជាសាលាខេ្ចំការមន	និងធនាគារកាណាឌីោ៉	ក.អ	បដើម្បីបរៀេចំកិចចេបេជុំផ្សេវផសាយបគាលនបោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិសព័យ
ការងារ	និងនីតិវិធី	ននការេង់ភាគទានរេស់និបោជក	មាចេ ស់សហបគាស	មាចេ ស់បគរឹះស្ាន	ចូលគេនី	េ.ស.ស	បៅធនាគារកាណាឌីោ៉	
ក.អ	បដើម្បីផល្់ភាេងាយបសនួលក្តងការេង់ភាគទាន់េសនម្ដល់បលាក		បលាកបសី	សដលជាមាចេ ស់សហបគាស	មាចេ ស់បគរឹះស្ាន		ចូលក្តង	
គេនី	េ.ស.ស។	កិចចេបេជុំបនះបរៀេចំប�ើងបបកាមអធិេតីភាេ មលាកបស ីសកវ សា្៉ុល	អភិបាលរង	តំណាងបលាកអភិបាល	នន	
គេៈអភិបាលខេ្ចំការមន	បដ្យមានការចូលរួលេី	មលាក សហ្ សគុនា្ធ រនិ	អនុបេធានការិ.បគាលនបោបាយ	ននេ.ស.ស, 
មលាក ឌួង សខុា	អនុបេធានការិ.សថទំាសុខភាេ	ននេ.ស.ស,	មលាក េុប សារ ៉ុ្ 	មនន្ីការិ.េ ជ្ ិកា	និងភាគទាន	ននេ.ស.ស,	
បលាក	បលាកបសីបៅសងាកា ត់/តំណាងបៅសងាកា ត់ទំាងអស់	ននខេ្ចំការមន,	បលាក	បលាកបសីតំណាងធនាគារកាណាឌីោ៉	ក.អ	និង	
បលាក	បលាកបសីតំណាងនាយក	មាចេ ស់សហបគាស	មាចេ ស់សហបគាស	បគរឹះស្ាន។

					ជាមួយគ្ាបនះ មលាក សហ្ សគុនា្ធ រនិ	អនុបេធានការិ.
បគាលនបោបាយ	ននបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	(េ.ស.ស)	
បានមានមតិសាវ គមន៍	និងអានរបាយការេ៍	ជាកិចចេេន	្មលាកបស ី
សកវ សា្៉ុល	អភិបាលរង	តំណាង	បលាកអភិបាល	ននគេៈ	
អភិបាលខេ្ចំការមន	បានសសមង្នូវក្ីរីករាយ	និងសាវ គមន៍ោ៉ង	
កក់បរ្ៅ		ចំបពាះវតម្ានននការចូលរួមេីសំណាក់បលាក		បលាកបសី	
តំណាង	(េ.ស.ស)	បលាក		បលាកបសី		បៅសងាកា ត់/តំណាងបៅ	
សងាកា ត់	ននខេ្ចំការមន	បលាក	បលាកបសីតំណាង	ធនាគារកាណា	
ឌីោ៉	ក.អ	និងបលាក	បលាកបសីនាយក	មាចេ ស់សហបគាស		មាចេ ស់	
បគរឹះស្ាេព័ន	សដលមានវតម្ាននានថ្ងបនះ។		



				ប្ៀ្តក្តងឱកាសបនះ	បលាកបសី	បានសសមង្នូវការបកាតសរបសើរ	
និងវាយតនមខ្ស្់ចំបពាះការខិតខំបេរឹងសបេង	រេស់ថ្្ក់ដរឹកនំា	បកតម	
បេរឹកភិបាល	បកតមការងារេបចចេកបទសអនរ្បកសួង	មនន្ីរាជការ	េុគ្គលិក	
ននបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	និងបកសួង	ស្ាេព័ន	អង្គភាេ	នដ	
គូរអភិវឌ្ឍន៍ពាក់េព័ន្ធ	ក្តងបនាះ	និបោជក	មាចេ ស់បរាងចបក	សហបគាស	
បគរឹះស្ាន		និងេងេ្អូនកម្មករនិបោជិត		សដលបានចូលរួមចំសេក	
បគេ់សកម្មភាេ		និងមានសា្ម រតីទទួលខុសបតអូវខស្់បធវើឱ្យ		អង្គភាេ	
មួយបនះទទួលបាននូវលទ្ធផលគួរជាទីបមាទនៈ		រហូតមកដល់បេល	
បនះ។	ជាមួយគ្ាបនះ	បលាកបសី	បានបលើកប�ើងថ្	រាជរដ្្ឋ ភិបាល	
ននបេះរាជាណាចបកកម្តជា		បបកាមការដរឹកនំាបេកេបដ្យភាេឈ្ាស	
នវ	និងគតិេេ្ិតរេស់	សម្តេចអគ្គ្ហាមសនាបតីមតមោ 
ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋមនន្ី	 ននបេះរាជណាចបកកម្តជា	បាននរឹង	
កំេុង	បផ្្តការយកចិតទុ្កដ្ក់ជួយដល់កម្មករនិបោជិត		សដល
កំេុងេបបមើការងារបៅតាមេណ្ាបរាងចបក		សហបគាស		បគរឹះស្ាន	
នានាោ៉ងខំ្ាងចំបពាះេញ្ហា សុខភាេ	សុវត្ិភាេ	ក្តងបនាះបោងតាម	
អនុសាសន៍សំខាន់ៗ	៨ចំេចុ	ដល់និបោជក	និងកម្មករនិបោជិត	
បដើម្ីបរួមគ្ាធានាដល់លក្ខខេ្ការងារ	និងសន្ិសុខសង្គមបបាក់	
ចំេលូល្៖

		 	 	-	 បៅឆំ្្២០១៨បនះ	កម្មករ-កម្មការិនី	ក្តងវិសព័យវាយនភេ្	
កាត់បដរសបមៀ្កេំពាក់	និងសស្បកបជើង	និងទទួលបានបបាក់ឈ្នួល	
អេ្បេរមាក្តងមួយសខ	១៧០ដុល្ារ។	 	 	 	
					-	ការទទួលបសវាេិនិត្យសុខភាេ	និងេយាបាលជំងឺបៅតាមមន្ទីរ	
បេទ្យរដ្ឋបដ្យឥតគិតនថ។្		ការទទួលបាបនះ		មិនសមនសបមាេ់សត	
កម្មករ-កម្មការិនីបនាះបទ			សម្ីបសមាជិកបកតមបេរឹកសាឃំុ/សងាកា ត់	
បេធានភូមិ	ជំនួយការភូមិ	និងកីឡាករ-កីឡាការិនី	ក៏ទទួលបាន
បសវាដ៏ចម្បងបនះដូចគ្ាសដរ។			 	 	 	 	
				-	សបមាេ់កម្មការិនី	សដលសបមាល់កូន	ទទួលបានបបាក់ជំនួយ	
ក្តងអបតា	១២០ភាគរយ	រយៈបេល៣សខ	បហើយអំ�តងបេលមាននផ្ទ	
បពាះបនាះ		កម្មការិនីក៏ទទួលបានការអនុញ្ញា តឱ្យបចញេីបធវើការមុន	
បម៉ាងោ៉ងតិច	១៥នាទី	តាមការសំេមូេររេសស់ម្តេចមតមោ 
ហ៊ុន សសន។       
   	-		កម្មការិនីសដលេបបមើការងារទំាងក្តង		និងបបរៅបេេព័ន្ធបេសិន	
បេើសបមាលបានកូនម្ាក់		ទទួលបានថវិកាេី		សម្តេចមតមោ 
ហ៊ុន សសន	ចំនួន	៤០មុឺនបរៀល	កូនបភ្ាះ	២នាក់	ទទួលបាន		៨០	
មុឺបរៀល	និងកូមបភ្ាះ	៣នាក់		ទទួលបានថវិកាចំនួន	១លាន	២០	
មុឺនបរៀល	បេមទំាងអតប្េបោជន៍មួយចំនួនបទៀត។	 		 	
	 	 	 	-	ចំបពាះរេេសន្ិសុខសង្គមសផក្សថទំាសុខភាេ		សដលេីមុន	
កម្មករ-កម្មការិនីបតអូវេង់ខ្នួនឯងបនាះ		ចាេ់េីឆំ្្២០១៨		តបៅ		គឺ
និបោជកជាអក្រា៉ា េ់រងេង់ជំនួសវិញ		សដលបតអូវទូទាត់ជាមួយរាជ
រដ្្ឋ ភិបាល	តាមរយៈការកាត់កងេន្ធ។	 	 	 	
					-	អាជាញា ធរមានភារកិចចេចុះបតនួតេិនិត្យជាបេចំា	នូវនថឈ្្នួលផ្ទះ	
នថទ្រឹក	និងនថអ្គ្គិសនី	បដើម្បីធានាការកាត់េនយ្ការចំណាយរេស់
កម្មករ-កម្មការិនី។		 	 	 	 	 	
					-	រាជរដ្្ឋ ភិបាល	និងបសនាធិការរេស់រាជរដ្្ឋ ភិបាល	បៅសត	
សហការគ្ាេនប្ដ្ះបសាយេញ្ហា េលករ	សដលកំេុងេបបមើការងារ	
បៅបបរៅបេបទស។	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 -	
ការបធវើដំបេើរតាមរថយនប្កតងរេស់រដ្្ឋ ករសវ ព័យតដរឹកជ ជ្អូនបកតង
ភ្ំបេញ	បដ្យឥតគិតនថ	្រយៈបេល	២ឆំ្្	សដលអតប្េបោជន៍		
បនះ	មិនបតរឹមសតកម្មករនិបោជិតបទ	បេះសង្ឃ	កីឡាករ-កីឡាការិនី	
សិសសានុសិស្សក៏ទទួលបានបសវាដ៏សំខាន់បនះផងសដរ។



កិចចេបបជុំផ្សេវផសាយអប់រអំំេីមគាលនមោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិសយ័ការងារ 
ដលក់្្មករនិមោជិត 

				កាលេីបេរឹកនថ្ងទី២៦	សខសីោ	ឆំ្្២០១៧	បកតមការងារេបងរឹង
ការអនុវតប្គាលនបោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិសយការងារ	ននបេឡាជាតិ	
រេេសន្ិសុខសង្គម	បានចុះបេជំុផ្សេវផសាយអេ់រំអំេីបគាលនបោបាយ	
អភិវឌ្ឍន៍វិសព័យការងារ	ដល់កម្មករនិបោជិត	បៅបរាងចបក	KKN	
APPAREL	CO.,	LTD		សដលមានទីតំាងស្ិតបៅក្តងតំេន់បសដ្ឋកិចចេ
េិបសសបកាះកុង	បសតកមេ្លសីមា	បខតប្កាះកុង។	 	 	
			ជាកិចចេចាេ់បផដេើម មលាក ភិន វិចិបត		រដ្ឋបាលបរាងចបក	KKN	
APPAREL	CO.,	LTD		បានមានមតិសាវ គមន៍ចំបពាះអង្គេិធីទំាងមូល	
ជាេិបសសបានសថង្អំេរគុេ	ដល់បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	
សដលបានចំណាយបេលបវលាដ៍មមាញរឹកបរៀេចំកិចចេបេជំុ			បដើម្បី	
ផ្សេវផសាយអេ់រំ	ដល់កម្មករនិបោជិត		ឲ្យបានយល់ដរឹងអំេី		អត	្
បេបោជន៍រេេសន្ិសុខសង្គម,	សុវត្ិភាេចរាចរេ៍បលើមបធយាបាយ
បធវើដំបេើររេស់កម្មករនិបោជិត	និងនីតិវិធីបដ្ះបសាយេញ្ហា កូដកម្ម	
បាតុកម្ម	និងនីតិវិធីបដ្ះបសាយវិវាទ។	

				បផ្ើមបចញេីរបនះ មលាក មសា្ និស្សយ័ បេធានសផក្បសាវ	
បជាវេព័ត៌មាន	េេ្ត ះេណ្ាល	និងចលនាមោជន	នន	អ.គ.ក.េ	
បានមានមតិសំបេះសំណាលបេើកកម្មវិធីដល់អង្គេិធីទំាងមូល	និង	
បានសសមដេងនូវកដេីបសាមនស្សរីករាយចំបពាះសមាជិក	សមាជិកាសដល
មានវតម្ានក្តងអង្គេិធីផងសដរ។		បលាកក៏បានសេនំា		ដល់កម្មករ
និបោជិតទំាងអស់សដលបានចូលរួម	សូមយកចិតទ្ុកដ្ក់ស្ាេ់	បៅ	
បេលមានចម្ងល់បតអូវបចាទសួរបដ្យកុំមានការភព័យខ្ាច	បហើយបៅ
បេលមានេញ្ហា បតអូវចូលរួមគ្ាបដ្ះបសាយបដ្យសន្ិវិធី	បចៀសវាង	
ការបធវើកូដកម្ម	ឬបាតុកម្ម	បដ្យខុសចបាេ់។

			ជាមួយគ្ាបនះ		មលាក មអឿ ទ	ីតំណាងគេៈកម្មការបដ្ះបសាយ
េញ្ហា កូដកម្ម		បាតុកម្ម		បៅតាមបគេ់មុខសញ្ញា 		បានបធវើេទេងាហា ញ	
សី្េីរ	“នីតិវិធីបដ្ះបសាយេញ្ហា កូដកម្ម	បាតុកម្ម	 និងនីតិវិធីបដ្ះ	
បសាយវិវាទ”		បដើម្បីេន្យល់សេនំាដល់កម្មករនិបោជិតឱ្យបានយល់



ដរឹងេីរ	សាវតារ,	ចក្ខតវិសព័យ,	បេសកកម្ម,	តួនាទី	និងភារកិចចេរេស់
គេៈកម្មការបដ្ះបសាយេញ្ហា កូដកម្ម	 	បាតុកម្មបៅតាមបគេ់មុខ	
សញ្ញា ,	ការអភិវឌ្ឍវិសព័យការងារ,	និយមនព័យ	វិវាទការងារ,	កូដកម្ម,	
បាតុកម្ម,	 នីតិវិធីបដ្ះបសាយវិវាទការងារ,	ផលេ៉ះពាល់	ននការបធវើ	
កូដកម្ម	បាតុកម្មមិនបសេចបាេ់	និងបានេន្យល់សេនំាដល់កម្មករ
និបោជិតទំាងអស់		រាល់បេលសដលមានេញ្ហា បកើតប�ើងបតអូវរួមគ្ា	
បដ្ះបសាយបដ្យសន្ិវិធី	បចៀសវាងការបធវើកូដកម្ម	ឬបាតុកម្ម	បដ្យ	
ខុសចបាេ់។

				ទន្ទរឹមគ្ាបនះ	មលាក វេ្ណ  សខុគង	់មនន្ីការិោលព័យអធិការ	
កិចចេ	ននមន្ទីរការងារ	និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ	បខតប្កាះកុង	បាន
បធវើេទេងាហា ញេនប្បកាមបេធានេទ	“លក្ខខេ្ការងារ”	បដើម្បីេន្យល់
សេនំាដល់កម្មករនិបោជិតឱ្យបានយល់ដរឹងេីរ	 	 ថិរបវលាបធវើការ,	
ការងារេសនម្បម៉ាង,	ការឈេ់សំរាកនថ្ងេុេ្យបដ្យមានបបាក់ឈ្នួល,	
ការឈេ់សំរាកបេចំាឆំ្្បដ្យមានបបាក់ឈ្នួល,		ការឈេ់សំរាក	
េិបសស	និងការងារនស្ី។

				ជាកិចចេេ ច្េ េ់កម្មវិធី មលាក ោ៉្ យទុ្្ធ  បានបលើកប�ើងេសនម្	
អំេីសមិទ្ធិផលសបបមចបានរេស់រាជរដ្្ឋ ភិបាល	និងការយកចិតទុ្ក
ដ្ក់ចំបពាះសុខទុក្ខរេស់កម្មករនិបោជិត	និងបានសថង្អំេរគុេ
មដេងបទៀតចំបពាះតំណាងបរាងចបក	សដលបានសហការ	បធវើឱ្យកិចចេបេ
ជុំបនះដំបេើរការបៅបានោ៉ងរលូន។

	 	

				េនា្ទ េ់មកបនះ	មលាក ោ៉្ យទុ្្ធ 	តំណាង	េ.ស.ស	បាន
បធវើេទេងាហា ញដល់អង្គេិធីទំាងមូល	បបកាមបេធានេទ	“	អតប្េបោជន៍	
រេេសន្ិសុខសង្គម	និងសុវត្ិភាេចរាចរេ៍បលើមធយាបាយបធវើដំបេើរ
រេស់កម្មករនិបោជិត”		សដលមានខ្រឹមសារដូចតបៅ៖		 	
*អតប្េបោជន៍រេេសន្ិសុខសង្គម	 	 	 	
			សេនំាអំេីអង្គភាេបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម		និងតួនាទី	
ភារកិចចេ,		និយមនព័យោនិភព័យការងារ(បបគាះថ្្ក់ការងារ		និងជម្ងឺ	
វិជាជ ជីវៈ),		អតប្េបោជន៍សដលទទួលបាន	េនា្ទ េ់េីកម្មករនិបោជិត	
ទទួលរងោនិភព័យការងារ		)	 	 រងរេួសបសាលធ្ងន់	ឬបាត់េង់ជីវិត),		
នីតិវិធី	និងសេេេទននការទាមទារតាវកាលិក	,		វិធានការទេ់សាកា ត់	
និងេងាកា របបគាះថ្្ក់ការងារ,	 	អវជីារេេសន្ិសុខសង្គមសផក្សថទំា	
សុខភាេ,	ការចុះេ ជ្ ិកា	និងការេង់ភាគទាន,	អតប្េបោជន៍រេេ	
សថទំាសុខភាេ,	នីតិវិធី	និងសេេេទទាមទារតាវកាលិក,	សផក្បបាក់	
បសាធន	និងទិសបៅអនុវតេ្នរ្េស់បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	
*		សុវត្ិភាេចរាចរេ៍បលើមបធយាបាយបធវើដំបេើរ		រេស់កម្មករ	
និបោជិត		 	 	 	 			 	 	
		សុវត្ិភាេក្តងការបធវើដំបេើរ	(បតអូវពាក់មួកសុវត្ិភាេបេលបេើកេរ
មូ៉តូ	ពាក់សខ្សបកវា៉ា ត់បេលបធវើដំបេើរតាមរថយន	្បតនួតេិនិត្យោនយន	្
បតអូវបបជើសបរីសយកោនយនណ្ាសដលមានសុវត្ិភាេ...),			បេើកេរ	
ក្តងបល្បឿនកំេត់,	បេើកេរបតអូវមានការបេតងបេយព័ត	្ោមសជងក្តង	
ស្ានភាេបបគាះថ្្ក់,	ការដរឹកបលើសចំេះុ,	កំុបេើកេរបបកាមឥទ្ធិេល		
ននជាតិបសវឹង		និងសុជីវធម៌ក្តងការ	បេើកេរជាបដើម។



			បដ្យបមើលបឃើញអំេីស្ានភាេបបគាះថ្្ក់ចរាចរេ៍	បកើតមានជា	
បរៀងរាល់នថ្ងភាគបបចើន	បផ្ើមបចញេីអក្បេើកេរមិនបានបគារេចបាេ់
ចរាចរេ៍ឱ្យបានខាជ េ់ខជនួន។	បដ្យមានការបធវសបេសហស	ការបេើកេរ	
បលើសបល្បឿនកំេត់	ការបេើកេរបបកាមឥទ្ធិេលននបបគឿងបសវឹងជា	
បដើម។	តាមការសិកសាបសាវបជាវរេស់បកតមការងារសុវត្ិភាេចរាចរេ៍	
ផ្អូវបគាក	ករេីបបគាះថ្្ក់មួយចំនួនបទៀតបកើតប�ើងបដ្យសារអក្
បេើកេររថយនដ្រឹកកម្មករមិនមានេេ្ណ បេើកេរបតរឹមបតអូវ,	 មិនបគារេ	
ចបាេ់ស្ីេីចរាចរេ៍ផ្អូវបគាក	ជាេិបសសមិនបានចូលបរៀនបៅសាលា	
បានបតរឹមបតអូវ	 បហើយ	មិនយល់េីវិធីបតនួតេិនិត្យេបចចេកបទសោនយន្
មុនបេលបេើកេរ។	

កិចចេបេជុំបនះ	បរៀេចំប�ើងបបកាមអធិេតីភាេមលាកមវជជបេិ្ត 
នាង ភារទិ្ធ	អនុបេធានបកតមការងារ	ស.ផ.ក	តំណាងឯកឧតតេ្ 
អុ៊ក ស្វិទយា	បេតិភូរាជរដ្្ឋ ភិបាលទទួលេន្ទតកជានាយក	េ.ស.ស	
រួមជាមួយបកតមការងារ	និងមានការចូលរួមេីេងេ្អូនអក្បេើកេររថយន្
ដរឹកកម្មករនិបោជិតចំនួន	៤០នាក់។	 	 	 	
				បគាលេំេងននកិចចេបេជុំខាងបលើបនះ	បធវើប�ើងបដើម្បីផ្សេវផសាយ
អេ់រំអំេីអតប្េបោជន៍ននការបបេើបបាសរថយនដ្រឹកអក្ដំបេើរក្តង
ការដរឹកជ ជ្អូនកម្មករនិបោជិត	និងជបមតញឱ្យអក្បេើកេររថយនដ្រឹ
កកម្មករ	បធវើការផ្្ស់េ្អូរេីរថយនដ្រឹកទំនិញ	មកបបេើបបាស់រថយន្
ដរឹកអក្ដំបេើរជាមបធយាបាយ	ក្តងការដរឹកជ ជ្អូ នកម្មករនិបោជិតឱ្
យធានាបាននូវសុវត្ិភាេបលើការបធវើដំបេើររេស់កម្មករនិបោជិត
ក្តងនព័យរួមចំសេកទេ់សាកា ត់បបគាះថ្្ក់ចរាចរេ៍ឱ្យសិ្តបៅកបមិ
តអេ្បេរមា។

			បទើេកាលេីនថ្ងអងា្គ រិ៍	៤បកើត	សខមិគសិរ	ឆំ្្រកា	នេវសព័ក	េ.ស	
២៥៦១	បតអូវនរឹងនថ្ងទី២៣	សខវិច្ិកា	គ.ស	២០១៧	បកតមសុវត្ិភាេ
ចរាចរេ៍ផ្អូវបគាកសបមាេ់គំាពារកម្មករនិបោជិត			ននបេឡាជាតិ	
រេេសន្ិសុខសង្គម	បានបរៀេចំកិចចេបេជុំផ្សេវផសាយចបាេ់ស្ីេីសុវត្ិ	
ភាេចរាចរេ៍ផ្អូវបគាក	ជូនអក្បេើកេរដរឹកកម្មករ	បៅបរាងចបក	SIX	
PLUS	សដលមានទីតំាងស្ិតបៅបសតកមុខកំេូល	បខតក្ណ្ាល។	

បករុ្ការងារ ស.ផ.ក បានមរៀបចំកិចចេបបជុំផ្សេវផសាយចបាប់សតេេីីសវុត្ិភាេចរាចរេ៍ផ្អូវមគាក ជអូន
អ្កមបើកបររថយនតេដរឹកក្្មករនិមោជិត មៅមរាងចបក SIX PLUS មខតតេកណាតេ ល 



បបជុំផ្សេវផសាយអំេីមគាលនមោបាយ ននការអនុវតតេ
របបសនតេិសខុសង្គ្ មៅមរាងចបក Dayup Globol Co.,LTD

				កាលេីនថ្ងចព័ន្ទ	២បកើត	សខមិគសិរ	ឆំ្្រកា	េ.ស	២៥៦១	បតអូវនរឹង	
នថ្ងទី២០	សខវិច្ិកា	គ.ស	២០១៧	បកសួងការងារ	និងេេ្ត ះេណ្ាល	
វិជាជ ជីវៈ	បានចាត់បកតមការងារបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	បបកាម	
អធិេតីភាេ	មលាក ម្៉ង ហុង	នាយករង	េ.ស.ស	បរៀេចំបេជុំ
ផ្សេវផសាយអំេីបគាលនបោបាយ	ននការអនុវតរ្េេសន្ិសុខសង្គម	
ជូនដល់រដ្ឋបាលបរាងចបក	បេតិភូេុគ្គលិក	សហជីេមូលដ្្ឋ ន	និង	
កម្មករនិបោជិតចំនួន	៥២នាក់	បៅបរាងចបក		Dayup		Globol	
Co.,LTD	សដលមានទីតំាងសិ្តបៅខេ្បពាធិ៍សសនជព័យ	រាជធានី	
ភ្ំបេញ។

			ជាកិចចេចាេ់បផ្ើម	មលាក ម្៉ង ហុង	នាយករងបេឡាជាតិរេេ	
សន្ិសុខសង្គម	បានបលើកប�ើងថ្	កិចចេបេជំុបនះគឺបធវើប�ើងក្តងបគាល
េំេងបធវើការផ្សេវផសាយអំេីបគាលនបោបាយ		ននការអនុវតរ្េេ	
សន្ិសុខសង្គម	និងវឌ្ឍនៈភាេរេស់	េ.ស.ស	េញ្ហា បេឈមបផ្សងៗ	
ជាេិបសសបធវើការេបងរឹងបសវា	ននការផល្់តាវកាលិកោនិភព័យការងារ
ជូនដល់រដ្ឋបាលបរាងចបក	បេតិភូេុគ្គលិក	សហជីេមូលដ្្ឋ ន	និង	
កម្មករនិបោជិត	ឱ្យបានយល់ដរឹងការផល្់បសវារេស់មនន្ី	េ.ស.ស	
សាខា	បខត/្ខេ្	ការផល្់បសវារេស់មន្ទីរបេទ្យចុះកិចចេបេមបបេៀង	
និងធនាគារបអសីុលីដ្		បដើម្ីបយកបៅផ្សេវផសាយេនដ្ល់កម្មករ-
កម្មការិនីសដលមិនបានចូលរួនបេជំុនាបេលបនះឱ្យេួកគាត់បានឱ្យ
យល់ដរឹងេីអតប្េបោជន៍បនះផង។	

			មលាកនាយករង េ.ស.ស	បានេញ្ជ ក់េសនម្ថ្	តាវកាលិក	
(អតប្េបោជន៍)	សដលបរាងចបកសហបគាស	បគរឹះស្ាន	និងកម្មករ	
និបោជិតអាចទទួលបានេី	េ.ស.ស	រួមមាន៖	ការសបនងា្គ ះេនា្ទ ន់		
ការសថទំា		ការេយាបាល	ការទទួលបានបបាក់េំណាច់បេចំានថ្ង	ការ	
ទទួលបានបបាក់ធនលាភ	និងបបាក់វិភាជន៍		បសាហ៊ុយេូជាសេ	
តាវកាលិកឧតរ្ជីវី		បសវាេុននីតិសម្បទា	និងការសបមេសបមនួល
វិជាជ ជីវៈប�ើងវិញ។		 	 	 	 	 	
					ក្តងកិចចេបេជុំនានថ្ងបនះ	គឺបផ្្តសំខាន់បៅបលើការេបងរឹងបសវានន
ការផល្់បសវានានា	និងវឌ្ឍនៈភាេរេស់	េ.ស.ស	និងបានបធវើការ
ផ្សេវផសាយនូវអនុបករឹត្យបលខ	០១អនបក.េក	ចុះនថ្ងទី	០៦	សខមករា	
ឆំ្្២០១៦	សី្េីរេេសន្ិសុខសង្គម	សផក្សថទំាសុខភាេ	សបមាេ់
ជនទំាងឡាយសដលសិ្តបៅបបកាមចបាេ់ស្ីេីការងារ	។



បករុ្ការងារ ទ.ស.ប.ក បានចុះមៅអមងកាតករេីក្្មករសន្ប់មៅមរាងចបក 
មជឌី & តអូយ៉អូសុម៉ីា (JD & TOYOSHMA CO.,LTD)

			កាលេីបវលាបម៉ាង	១០និង៣០	នាទីបេឺក	នថ្ងសុបក	៥បរាច	សខមិគសិរ	ឆំ្្រកា	នេវសព័ក	េ.ស	២៥៦១	បតអូវនរឹងនថ្ងទី០៨	សខធ្អូ	គ.ស	
២០១៧		បកតមការងារទេ់សាកា ត់ករេីសនេ្់	 	និងេងាកា របបគាះថ្្ក់ការងាររេស់កម្មករនិបោជិតតាមសហបគាសបគរឹះស្ាន	(ទ.ស.េ.ក)	
ដរឹកនំាបដ្យ	ឯកឧតត្េ មវជជ. បុ៉ក វេ្ណ ថ្ត	 ទីបេរឹកសាអមបកសួងការងារ	និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈ	 និងជាបេធានបកតមការងារ	
ទ.ស.េ.ក	បលាកស្ងការរងននស្ងការដ្្ឋ ននគបាលបខតត្ាសកវ	បលាកបេធានមន្ទីរការងារ	និងេេ្ត ះេណ្ាលវិជាជ ជីវៈបខតត្ាសកវ	បលាក	
អភិបាលរង	ននគេៈអភិបាលបសតកបាទី	បលាកអធិការ	ននអធិការដ្្ឋ ននគរបាលបសតកបាទី	បលាកបមឃុំេត់សរ	បលាកបមភូមិឃ្្ងំសម្បត្ិ	
តំណាងមន្ទីរ	អង្គភាេពាក់េព័ន្ធនានា	រដ្ឋបាលបរាងចបក	តំណាងនិបោជក	បេតិភូេុគ្គលិក	អគ្គបលខាធិការ	សហេព័ន្ធសហជីេយុវជនសខ្មរ	
និងសហជីេបេចំាបរាងចបក	បានចុះបតនួតេិនិត្យអបងកាតរកមូលបហតុ		សដលេងកាឱ្យមានករេីកម្មការិនីទន់នដទន់បជើងជាបលើកទី២		ចំនួន	
១៣៧នាក់	បៅបរាងចបក	JD	&	TOYSHIMA	Co.,LTD។

			បបកាយេីបានជួេបេជុំ	និងចុះបតនួតេិនិត្យទំាងក្តង	និងបបរៅបរាងចបករួចមកបកតមការងារ	ទ.ស.េ.ក	និងសមត្ិកិចចេ	បានសបងកាតបឃើញថ្	
បដ្យសារខាងបរាងចបកបានបធវើការសកលមត្ាមវិធានការ	សដលបកតមការងារ	ទ.ស.េ.ក	បានបចញកាលេីនថ្ងេុធ	៣បរាច	សខមិគសិ	ឆំ្្	
រកា	េ.ស.	២៥៦១	បតអូវនរឹងនថ្ងទី៦	សខធ្អូ	គ.ស.	២០១៧	បានបធវើការសកលមប្ានបតរឹមសត	៣០%	េ៉ុបណា្ណ ះ។	បកតមការងារបានដ្ក់វិធានការ
ឱ្យនិបោជកបតអូវសកលមប្េេព័ន្ធផ្ិតទរឹក	និងេរិស្ានជុំវិញបរាងចបកឱ្យបាន១០០%	បៅនថ្ងអាទិត្យ	៧បរាច	សខមិគសិរ	ឆំ្្រកា	នេវសព័ក	េ.ស.	
២៥៦១	បតអូវនរឹងនថ្ងទី១០	សខធ្អូ	គ.ស.	២០១៧	បដើម្បីធានាឱ្យកម្មករទំាងអស់អាចបត�េ់មកេំបេញការងារវិញបេកេបដ្យសុវត្ិភាេ។		
					បដ្យបហតុថ្ករេីកម្មការិនីទន់នដទន់បជើងបលើកទី១	បានបកើតប�ើងកាលេីនថ្ងេុធ	៣បរាច	សខមិគសិរ	ឆំ្្រកា	នេវសព័ក	េ.ស.២៥៦១	
បតអូវនរឹងនថ្ងទី៦	សខធ្អូ	គ.ស	២០១៧	មានកម្មការិនីទន់នដទន់បជើងចំនួន២២១នាក់	បដ្យមូលបហតុធំក្ិនមយ៉ាងបសបដៀងបតសេកទុំ	បដ្យ	
េុំដរឹងបេភេចបាស់លាស់	និងចំេចុអវិជជមានក្តងបរាងចបកមួយចំនួនដូចជាកងាហា េឺតខ្យល់	លូេង្គន់	បៅេរិបវេជុំវិញបរាងចបក។



ក្្មករ-ក្្មការនិី ៦៨នាក់ ទទួលរងរបួសធ្ងន់បសាល 
ក្ងុមហតុការេ៍មបគាះថ្្ក់ចរាចរេ៍ មៅមខតតេកំេង់ចា្

	 	 	 	កាលេីនថ្ងទី១០	សខវិច្ិកា	ឆំ្្២០១៧	
បវលាបម៉ាង	០៧:៤០	នាទីបេរឹក	មានករេី	
បបគាះថ្្ក់ចរាចរេ៍មួយបានបកើតប�ើងបលើ	
កម្មករ-កម្មការិនីចំនួន		៦៨នាក់		បៅតាម	
េបណ្ាយ	ផ្អូវជាតិបលខ៦A	ចបន្ាះគី�អូសម៉ត	
បលខ៦៧-៦៨	សិ្តបៅភូមិរបវៀង	ឃំុខ្តរដំេង	
បសតកបជើងនបេ	បខតក្ំេង់ចាម។	 				
				ករេីបបគាះថ្្ក់ខាងបលើបនះ	េងកាប�ើង
បដ្យរថយនម៉្ាក់ហីុោ៉នដ្យពាក់ស្ាក់
បលខកំេង់ចាម	៣អា	៤៥៥៣	បេើកេរបដ្យ	
បឈា្ម ះ		ន្		គរឹមបហង		បភទបេតស		មានទីលំ	
បៅបពាធិ៍សា្ទ ង		ឃុំសសេ្ក		បសតកបាធាយ	
បខតក្ំេង់ចាម		បេើកេរខវះការបេតងបេយព័ត	្
លុះមកដល់កសនង្បកើតបហតុបានបកឡាេ់	
េណ្ាលឱ្យកម្មករ-កម្មការិនីរងរេួសចំនួន	
៦៨នាក់។	

	 	 	 បដ្យករេីបបគាះថ្្ក់ខាងបលើបនះ	ជា	
បបគាះថ្្ក់ការងារ		បហើយបរាងចបកបានចុះ
េ ជ្ ិកាកម្មករនិបោជិតមក	េ.ស.ស។	ដូបចះ្	
កម្មករ-កម្មការិនីសដល	រេួសធ្ងន់បសាលទំាង	
អស់	សដលជាសមាជិក	េ.ស.ស	បហើយបតអូវ	
ទទួលបានការធានារា៉ា េ់រងេី	េ.ស.ស	តាម	
ចបាេ់ជាធរមានរួមមាន៖		 	 	
អក្រងរេួសធ្ងន់បសាលបតអូវទទួលបានការ
េយាបាលរហូតជាសះបស្បើយ,	បបាក់ឧេតម្	
អក្សថទំា,

ភ្ាមៗបនះមនន្ីសាខា	េ.ស.ស	បខត	្បាន
ចុះបៅជួយសបមេសបមនួលេ ជ្អូ នជនរងបបគាះ
សដលរងរេួសបសាលបៅសបមាកេយាបាល
បៅមន្ទីរបេទ្យេសងក្បសតកបជើងនបេចំនួន	៦៣	
នាក់	និងរេួសធ្ងន់ចំនួន	០៥នាក់	ក្តងបនាះ	
កម្មករ-កម្មការិនី	០៣នាក់បតអូវបានេ ជ្អូ នមក
មន្ទីរបេទ្យកាល់សម៉ត	និងេ ជ្អូ នបៅមន្ទីរបេទ្យ
េសងក្បខតច្ំនួន	០២នាក់។

បបាក់េំណាច់បេចំានថ្ង		និងអតប្េបោជន៍	
ដនទបទៀត...។	 	 	 	
ក្តងករេីជនរងបបគាះបាត់េង់សមតភ្ាេ
ការងារបបកាម	២០%	នរឹងទទួលបានបបាក់	
វិភាជន៍	(បេើកផល្់បបាក់ឧេតម្្ភឱ្យសតមង្គត់)	
និងបលើសេី២០%	នរឹងទទួលបបាក់ធនលាភ	
បេើកផល្់បបាក់ឧេតម្្ភឱ្យមួយជីវិត)។	បេើេិការ	
ភាេ	ជនរងបបគាះនរឹងទទួលបានឧេករេ៍	
សិេ្បនិម្មិត	និងអតប្េបោជន៍ដនទបទៀត។



			បហតុការេ៍បបគាះថ្្ក់ចរាចរេ៍ដ៍រន្ធត់មួយ	កាលេីបវលាបម៉ាង	
១៩	និង០០នាទី	នថ្ងអងា្គ រទី	៣បកើត	សខមិគសិរ	ឆំ្្រកា	នេវសព័ក	
េ.ស	២៥៦១		បតអូវនរឹងនថ្ងទី២១	សខវិច្ិកា	ឆំ្្២០១៧	មានករេី
បបគាះថ្្ក់ចរាចរេ៍មួយបានបកើតប�ើង	បលើកម្មករ-កម្មការិនីចំនួន	
២៥នាក់		សិ្តបៅភូមិបតពំាងបសយរឹង		ឃុំចំេក់	បសតកបាទី	បខត	្
តាសកវ។

			ជនរងបបគាះសដលស្ាេ់បាត់េង់ជីវិតមានបឈា្ម ះ	បអៀត	ផ្ត់	បភទ	
បសី	មានទីលំបៅសិ្តបៅភូមិដូង	ឃំុដូង	បសតកបាទី	បខតត្ាសកវ។	
ជនរងបបគាះ	បតអូវទទួលបានបគាលរេេសន្ិសុខសង្គម	េីបេឡាជាតិ	
រេេសន្ិសុខសង្គម	 រួមមាន៖	បបាក់បសាហុ៊យេូជាសេ	ចំនួន	៤	
លានបរៀល,	ផល្់បបាក់ឧេតម្្ភជាេ្ី	និងកូនជនរងបបគាះ,	បបាក់ឧតម្	
ដល់ជនចាស់ជរាបៅក្តងេន្ទតកផ្្ទ ល់ននជនរងបបគាះ	និងអតប្េបោជន៍	
បផ្សងបទៀត។	

			បហតុការេ៍បបគាះថ្្ក់ខាងបលើបានបកើតប�ើងខេៈបេលរថយន	្
បេបភទ		៥បតាន	ពាក់ស្ាកបលខ		ភ្ំបេញ	3D-5123		បានដរឹក	
កម្មករ	កម្មការិនីបចញេីបធវើការ	បតលេ់បៅផ្ទះ	បេលមកដល់កសនង្
បកើតបហតុបដ្យផ្អូវបទើេចាក់ដីថ្មី	រថយន	្ក៏បានបកឡាេ់ចាក់កម្មក
រេណ្ាលឱ្យរងេួស	និងស្ាេ់បេលេ ជ្អូ នបៅមន្ទីរបេទ្យ។	បៅបេល	
ទទួលបានដំេរឹងបនះ	មនន្ី	េ.ស.ស	បខតប្ានបធវើការសបមេេ ជ្អូ ន
ជនរងបបគាះសដលរេួសបសាល	បៅសបមាកេយាបាលបៅមន្ទីរបេទ្យ	
េសងក្		 និងបានេ ជ្អូនជនរងបបគាះសដលរងរេួសធ្ងន់បៅេយាបាល
េនប្ៅមន្ទីរបេទ្យកាល់សម៉ត		ចំបពាះនថ្ងបសវាេយាបាលរហូតជាសះ
បស្បើយជាេន្ទតករេស់បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម។

ក្្មករ-ក្្មការនិី ២៥នាក់ ទទួលរងរបួសធ្ងន់បសាល និងស្ាប់បាត់បង់ជីវិត ០១នាក់
 ក្ងុមហតុការេ៍មបគាះថ្្ក់ចរាចរេ៍ ដ៏រន្ធត់្ួយបានមកើតមឡើង មៅមខតតេតាសកវ





បដើម្ីបបធវើឱ្យការងារទទួលេព័ត៌មានេីជនរងបបគាះសដលជាកម្មករនិបោជិតេបបមើការងារ	បៅតាមេណ្ាសហបគាស	បគរឹះស្ាន	សដល
បានចុះេ ជ្ ិកាបៅបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គមឱ្យ		កាន់សតមានបេសិទ្ធភាេ	និងទាន់បេលបវលាជាងមុន	បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខ	
សង្គម		បានេបងកាើតឱ្យមានបកតមការងារបេចំាការមួយប�ើង		មានភារកិចចេរងចំាទទួលេព័ត៌មានេីករេីសដលមានបបគាះថ្្ក់ការងារបកើត	
ប�ើង	បហើយតបមអូវឱ្យមានការសបនងា្គ ះេនា្ទ ន់។					 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 ក្តងករេីបនះនិបោជក	ឬមាចេ ស់សហបគាស	បគរឹះស្ាន	ឬកម្មករនិបោជិត	បតអូវជូនដំេរឹងមកកាន់បេឡាជាតិរេេសន្ិសង្គម	ជាេនា្ទ ន់	
តាមរយៈបកតមការងារបេចំាការសដលមានបលខទូរសព័េ្ទទំនាក់ទំនងសំរាេ់បសវាសបនងា្គ ះេនា្ទ ន់	(Hotline) ១២៨៦។		 	
	 បលខទូរសព័េ្ទបនះអាចបធវើការបៅចូលបានបគេ់	 	 	 	 	 បេេព័ន្ធបដ្យឥតគិតនថ	្និងមានេុគ្គលិក	
បេចំាការរងចំាទទួលេព័ត៌មាន	២៤បម៉ាង		 	 	 	 	 	 						បលើ២៤បម៉ាង។	បដ្យស�កចំបពាះការ
សាកសួរេព័ត៌មានបផ្សងបទៀតបបរៅេីបសវា	 	 	 	 	 	 	 សបនងា្គ ះេនា្ទ ន់	សូមទាក់ទងតាម	
បេេព័ន្ធទូរសព័េ្ទ	០២៣	៨៨២	៤៣៤			 	 	 	 	 	 										និង	០២៣	៨៨១	០១៥	វិញ។	
			តាមរយៈការដ្ក់ឱ្យដំបេើរការបេេព័ន្ធ	 	 	 	 	 	 					 	 	 ទូរសព័េ្ទទំនាក់ទំនងេនា្ទ ន់បនះ	
បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	បានទទួល	 	 	 	 	 	 							នូវេព័ត៌មានេីសហបគាស	បគរឹះស្ាន	
និងកម្មករនិបោជិតេីករេីបបគាះថ្្ក់	ការងារ	 	 	 	 	 	បានមួយចំនួន	បានជួយសបមេសបមនួល
ចំបពាះបសវាសបនងា្គ ះេនា្ទ ន់បានជាបបចើនករេី			និងទាន់បេលបវលា។		បបរៅេីបនាះបកតមការងារបានសបមេសបមនួលបសវាទំនាក់ទំនង
ផ្្ទ ល់មាត់	មានភាេសកម្ម	បដ្យមានការបេញចិតេ្ីសមាជិក	េ.ស.ស	ផងសដរ។				 	 	 	 	 	
	 ទន្ទរឹមនរឹងការអនុវតក្ារងារបានល្	បកតមការងារក៏បៅជួេេញ្ហា បេឈមមួយចំនួន	សដលតបមអូវឱ្យបកតមការងាររិះរកបគេ់នីតិវិធី	បដើម្បី	
ឱ្យការផល្់	និងការេបបមើបសវាជូនដល់សមាជិករេស់ខ្នួន	ឱ្យមានភាេរលូន		ទាន់បេលបវលា		និងមានភាេឆ្េ់រហព័សជាងមុនេសនម្
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



E-mail��ខទូរស័ព��ើតុ��ខទូរស័ព����សយ��ន��ត�ល.រ

ផ�ះ��ខB០៩, បូរ��ណិជ�កម�
�ត់ដំបង, ស��ត់��យ��, 
��ុង�ត់ដំបង, ��ត��ត់ដំបង

ផ�ះ��ខ០០៧, ភូមិ�ំ, ស��ត់ជ�ះ�� 
��ុង�ធ��ត់, ��ត��ធ��ត់

ភូមិថ��ត, ស��ត់��ះឬស��ី, 
��ុងស�ឹង��ង, ��ត�ស�ឹង��

ភូមិ០៧, ស��ត់កំពង់ធំ, 
��ុងស�ឹង��ន,  ��ត�កំពង់ធំ

ភូមិ��សអន��ង, ស��ត់បឹងក����ង, 
��ុង�លុង, ��ត�រតនគិរ�

ភូមិចំបក់, ស��ត់��ន�នជ័យ,
��ុង��នម�រម��, ��ត�មណ�លគិរ�

ភូមិក��ល, ស��ត់កំពង់���ក, 
��ុង��ះវ��រ, ��ត���ះវ��រ

ផ�ះ��ខ១២A, ផ��វ��ង��ង,
ស��ត់�ម�, 
ខណ��ធ���នជ័យ, �ជ�នីភ�ំ��ញ 
(ទុលមុខ��រស��តសូរងួន)

ភូមិពុរ, ស��ត់សំ�ង, ��ុងសំ�ង, 
��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

        ០២៣ ៩៩៨  ៤១៩  / ០២៣  ៩៩៨  ៤១៨
        ០២៣  ៨៨២  ៦២៣  / ០២៣  ៩៩៨  ៤១៧
        ០២៣  ៨៨១  ១៧៦ / ០២៣  ៧២២  ៣០៨
        ០២៣  ៧២២  ៣០៧  / ០២៣  ៧២២  ៣៧៨
        ០២៣  ៧២២  ៣៧៩  / ០២៣  ៧២២  ៣៩០
        ០២៣  ៨៨១  ១៣៩  / ០២៣  ៨៨២  ៤៣៤��ខទំ�ក់ទំនង��ក់�រក��ល


