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សេចក្តីពន្យលគ់តិយតុតិ 
 

សរាបខ់ែកញ្ញា  (លលែ១៥) 
 បេឡាជាតិរេេសន្តសុិខសងគមន្ិងាររបស ររាយយវាិទ  

ឬេណ្តឹ ងនន្ េ.ស.ស 
 
ឯក្សារសោងៈ  
១.ច្បាបស់តីពីរបបសនតិសុែសង្គមសរាបជ់នទាំង្ឡាយខែលឋតិលៅលរោមបទបញ្ាតតិននច្បាប់សតីពីោរងារ 
២.អនុរកឹតយលលែ១៦សតីពីោរបលង្កើតលបឡាជាតិរបបសនតិសុែសង្គម 
៣.របោសលលែ២១/០៨សតីពីបញ្ជ ិោសហរាសរ្ឹឹះស្ថា ននិង្កមមករនិលោជិតកនុង្លបឡាជាតិរបបសនតិសុែសង្គម 
៤.លសច្បកតីខែនាំលលែ៦៩/១៥ប.ស.សសតីពីនីតិវធិីនិង្ខបបបទននោរចុ្បឹះបញ្ជ ិោកមមករនិលោជិតមកកនុង្លបឡាជាតិរបបសនតិសុែសង្គម 
៥.របោសលលែ២៨៥/១៤សតីពីោរខកសរមួលរបោរ៣របោរ៤និង្របោរ៥ននរបោសលលែ២១/០៨សតីពីបញ្ជ ិោសហរាសរ្ឹឹះស្ថា ន
និង្កមមករនិលោជិតកនុង្លបឡាជាតិរបបសនតិសុែសង្គម  
៦.របោសលលែ១០៩/០៨សតីពីតាវោលិកហានិភយ័ោរងារ 
៧.របោសលលែ១៤០/១០សតីពីោរខកសរមួលរបោរ៧ និង្របោរ៩ ននរបោសលលែ ១០៩/០៨ សតីពីតាវោលិកហានិភយ័ោរងារ 
៨.របោសលលែ២៣៣/១១សតីពីោរខកសរមួលរបោរ៨ និង្របោរ១០ ននរបោសលលែ ១០៩/០៨ សតីពីតាវោលិកហានិភយ័ោរងារ 
៩.របោសលលែ១៧៧កប/របកសតីពីសាសភាពនិង្ោររបរពឹតតលៅរបលសើ្ែៈកមមោរល ឹះរស្ថយវវិាទឬបែតឹ ង្ននលបឡាជាតិរបប
សនតិសុែសង្គម 
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សេឡាជាតិរេេេន្តិេខុេងគម ន្ិងការស ោះស្រសាយវិវាទ ឬេណ្តឹ ងនន្ េ.េ.េ 
rrr2sss 

 
ចាេ់សតីពី “រេេសន្តិសុខសងគម សរាេ់ជន្ទាំងឡាយដដលឋតិបៅបរារមេ េញ្ដតតិនន្ចាេ់សតីពីាររងារ” រតូវបាន្អនុ្

ម័តបឡងីបៅនងៃ ី១៥ ដខសហីា ឆ្ន ាំ២០០២ នាសម័យរេជុាំរដឋសភាបលីក ៨ី ន្ីតាិរល ី២ នន្រដឋសភានន្រព រាជាណាចរកកមពុ
ជា។ ចាេ់បន្ ាន្បោលេាំណ្ងេបងកីតបោយាន្ រេេសន្តិសុខសងគមសរាេ់ជន្ទាំងឡាយដដលសថិតបៅបរារមេ េបញ្ដតតិ
នន្ចាេ់សតពីីាររងារបៅកនុងរព រាជាណាចរកកមពុជា បសយ  ួលបាន្របាក់បរាយធន្ ន្ិងរតូវ  លួេន្ទុកផ្តល់តាវារលិកជរា
ភាព  ុពវលភាព ន្ងិមរណ្ភាព រពមទាំងដផ្នកហាន្ិភ័យាររងារដដលរតូវ  ូលេន្ទុកផ្តល់តាវារលកិ ចាំប  បរោ ថ្នន ក់ាររងារ 
ន្ិងជមៃឺវជិាា ជីវៈ ន្ិងដផ្នកដន បផ្េងប ៀតដដលន្ងឹរតូវកាំណ្ត់បសយអនុ្រកឹតយបសយដផ្ែកបលីរាយថ ន្ភាពជាក់ដសតងនន្បសដឋកិចចជា
តិ។  

ចាំប  ជន្ដដលរតូវសក់េញ្ចូលបោយសថតិបៅកនុងរេេសន្តសុិខសងគម មនិ្រតូវបាន្ដេងដចកពូជរាយសន៍្ ពណ៌្សមបុរ 
បភ  ជាំបន្ឿ រាយសនា គាំន្តិន្បោបាយជាតិកាំបណី្ត បដមីកាំបណី្តសងគម ាររចូលជាសាជិកសហជីពកមមករន្ិបោជិត ឬាររ
បធវីសកមមភាពកនុងសហជីពបឡយី។ រូេវន្ត័េុគគលដដលរតូវសថតិបៅបរារមរេេសន្តសុិខសងគមកនុងបនា ាន្ដូចជា (១) កមមករ-
ន្ិបោជិតទាំងអស់ដដលសថិតបៅបរារមេ េបញ្ដតតិនន្ចាេ់សតីពីាររងារ រេសនិ្បេីជន្ទាំងបនា បធវសីកមមភាពាររងារបៅកនុង
ដដន្ដីនន្រព រាជាណាចរកកមពុជា បដីមបជីារេបោជន៍្សរាេ់ន្ិបោជកាន ក់ ឬបរចីន្នាក់ បសយមនិ្គិតដល់រេបភ   រមង់ន្ងិ
សុពលភាពនន្កចិចសន្ា ឬរេបភ ន្ិងចាំន្ួន្នន្របាក់ឈនួលដដលជន្បនា បាន្បធវីឬបាន្  ួលបឡយី។ (២) កមមករ-ន្បិោជិត
រដឋ កមមករ-ន្ិបោជិតនន្អងគារររាយធារណ្ៈ ន្ិងេុគគលិកទាំងអស់ដដលមនិ្សថតិបៅបរារមារររគេ់រគងបសយសហលកខន្តិកៈ
មន្រន្តីរាជាររសុីវលិ (េុគគលិកជាេ់កិចចសន្ា) ឬលកខន្តកិៈ ូត រពមទាំងភាន ក់ងាររកុមរាជារររាយធារណ្ៈដដលដតងតាាំងបសយេ
បណាត  ោសន្ន។ (៣) សសិេរាយលាវជិាា ជីវៈ ជន្ដដលសក់បោយបធវីាររងារបៅកនុងមណ្ឌ លេណ្តុ  េណាត លសរមេសរមួលន្ិង
អេ់រ ាំវជិាា ជីវៈរាយបឡងីវញិន្ងិកូន្ជាង។ (៤) ជន្ដដលរេកេមុខរេរកនុងវជិាា ជីវៈបសរដីដលរតូវកាំណ្ត់បសយរេារសរេស់រដឋ
មន្រន្តីរកសងួ  លួេន្ទុកវស័ិយរេេសន្តសុិខសងគម។  ន្ិង(៥) កមមករ-ន្ិបោជិតបធវីាររមតងាក ល ឬតាមរដូវ។ 

បដីមបធីានាដល់ាររអនុ្វតត ចាេ់បន្ បាន្ចងែុលបោយាន្ាររេបងកីតបេឡាជាតិរេេសន្តសុិខសងគម បសយអនុ្បលាម
តាមចាេ់សតីពីលកខន្តិកៈ ូបៅនន្សហរោសរាយធារណ្ៈ ន្ងិចាេ់សតពីីលកខន្តិកៈគតិយុតតិនន្រគឹ រាយធារណ្ៈ។ រគឹ រាយថ ន្បន្ ជា
រគឹ រាយថ ន្រាយធារណ្ៈរដឋបាលដដលាន្តួនា េីបរមីបសាទដផ្នករាយធារណ្ៈ ន្ងិាន្ភារកិចចផ្តល់នូ្វសន្តិសុខសងគមជាមូលសឋ ន្
ជូន្កមមករ-ន្ិបោជិតទាំងអស់ដដលបធវីាររបៅកនុងវស័ិយឯកជន្។ រគឹ រាយថ ន្មួយបន្ ាន្ប ម្  ថ្ន “បេឡាជាតរិេេសន្តសុិខ
សងគម” ន្ិងសរបសរជាអកេរារត់ថ្ន “េ.ស.ស” បហយីរតវូសថិតបៅបរារមោណាពាបាលេបចចកប សនន្រកសួងាររងារ ន្ិងេ
ណ្តុ  េណាត លវជិាា ជីវៈ ន្ិងសថតិបៅបរារមោណាពាបាលហរិញ្ដវតថុនន្រកសួងបសដឋកិចច ន្ិងហរិញ្ដវតថុ។ 

បសចកតីពន្យល់ខាងបរារមន្ងឹផ្តល់សញ្ញដ ណ្ ន្ិងចាំណុ្ចសាំខាន់្មួយចាំន្ួន្នន្រេេរេស់បេឡាជាតិរេេសន្តសុិខសងគម 
(ដផ្នក ី១) ន្ងិាររបស ររាយយវាិទ  ន្ិងេណ្តឹ ងនន្ េ.ស.ស (ដផ្នក ២ី)។  
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ផ្ផែកទី១  សញ្ញា ណ នងិរបបននបបឡាជាតិរបបសនតសិខុសងគម 

 ក.សញ្ញដ ណ្  បេឡាជាតរិេេសន្តសុិខសងគម 
បេឡាជាតរិេេសន្តសុិខសងគម ឬ េ.ស.ស ជារគឹ រាយថ ន្នន្ន្ីតិេុគគលរាយធារណ្ៈដដលាន្ស័វយភាពដផ្នកហរញិ្ដវតថុ 

ន្ិងសថិតបៅបរារមោនុ្ភាពតាមេ េបញ្ដតតិនន្អនុ្រកឹតយបលខ១៦ អន្រក.េក ចុ នងៃ ី២ ដខមីនា ឆ្ន ាំ២០០៧ សតីពាីររេបងកតី 
បេឡាជាតិរេេសន្តសុិខសងគម។  
 ចាំប  ភារកចិចរេស់ បេឡាជាតរិេេសន្តសុិខសងគម ឬ េ.ស.សាន្ដូចតបៅ៖ 

 រគេ់រគងរេេសន្តិសុខសងគម បសយអនុ្បលាមតាមចាេ់សតីពីរេេសន្តសុិខសងគមសរាេ់ជន្ទាំងឡាយដដល
សថិតបៅបរារមេ េបញ្ញដ តតិនន្ចាេ់សតីពាីររងារ 

 ធានាផ្តល់បោយបាន្សមរសមនូ្វតាវារលកិទាំងឡាយសរាេ់សាជិកនន្ បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសងគម 
កនុងបោលបៅជួយសរាលាររលាំបាកនានាបៅបពល ជរាភាព  ុពវលភាព មរណ្ភាព ហាន្ិភ័យាររងារ ឬ
បពលជួេរេ  យថ្នភាពបផ្េងៗប ៀតដូចជាជមៃ ឺាតុភាពជាបដីម 

 រេមូលភាគទន្ពីសាជិកនន្ េ.ស.សន្ងិន្ិបោជក 
 សរមេសរមួល ន្ងិបរៀេចាំបោយាន្បសាទកមមដផ្នកសុខាភិបាល ន្ងិសងគមកិចចសរាេ់ជារេបោជន៍្ដល់

សាជិករេស់ខលួន្ 
 សហាររជាមយួអងគភាពដដល ក់ពន្ធ័បដមីប ី

o អេ់រ ាំផ្េពវផ្ាយអាំពីរបេៀេេងាក របរោ ថ្នន ក់ាររងារ ន្ិងជមៃឺវជិាា ជីវៈ 
o ចាត់វធិាន្ាររដផ្នកេបចចកប សសន្តិសុខ ន្ិងអនាម័យាររងារ 

 សហាររជាមយួអងគភាព ក់ពន្ធ័បដីមបសីិការរាយវរជាវ ន្ងិអបងកតហាន្ភ័ិយាររងារ 
 ចាត់ដចង ន្ិងរគេ់រគងាររវនិ្ិបោគមូលន្ិធិសន្តិសុខសងគម។ 

ចាេ់សតីពី “រេេសន្តិសុខសងគម សរាេ់ជន្ទាំងឡាយដដលឋតិបៅបរារមេ េញ្ដតតិនន្ចាេ់សតីពីាររងារ” រតូវបាន្អនុ្
ម័តបឡងី បសយាន្បោលេាំណ្ងកនុងារររគេ់រគងដផ្នករបាក់បរាយធន្ (ដដលរតូវ  ួលេន្ទុកផ្តល់តាវារលកិ ជរាភាព 
 ុពវលភាព ន្ងិមរណ្ភាព) ន្ិងដផ្នកហាន្ភ័ិយាររងារ(ដដលរតូវ  ួលេន្ទុកផ្តល់តាវារលិកបរោ ថ្នន ក់ាររងារ ន្ិងជាំងឺវជិាា ជី
វៈ)។ ោ៉ា ងណាក៏បសយនាបពលេចចុេបន្នាន្ដតដផ្នកហាន្ិភ័យាររងារ ដតេ៉ាុបណាណ  ដដលាន្ដាំបណី្រាររតាាំងឆ្ន ាំ២០០៨ បហយី
ជាារតពវកចិចសរាេ់ន្ិបោជក  ខណ្ៈដដលរេេដផ្នករបាក់បរាយធន្ ន្ិងរេេធានារា៉ា េ់រងសុខភាព បៅមនិ្ទន់្ាន្ដាំបណី្រាររ 
បហយីបរោងន្ឹងដាំបណី្រាររនាបពលអនាគត។  

បសយរាយរដតនាបពលេចចុេបន្នាន្ដតដផ្នកហាន្ិភ័យាររងារ ដដលរតូវបាន្សក់បោយដាំបណី្រាររ ដូបចន អតថេ ពន្យល់
ខាងបរារមន្ងឹបតត តដតបៅបលដីផ្នកហាន្ិភ័យាររងារបន្ ដតមយួមុខេ៉ាុបណាណ  ។  

ខ. រេេនន្បេឡាជាតរិេេសន្តសុិខសងគម (              ) 
បៅបពលដដលន្ិបោជក ឬាច ស់សហរោស រគឹ រាយថ ន្បាន្ចុ េញ្ា ិារជាមួយបេឡាជាតិរេេសន្តសុិខសងគម ន្ងិបាន្

េាំបពញលកខខណ្ឌ  ក៏ដូចជាាររេញ្ចូ លកមមករន្ិបោជិតរេស់ខលួន្បោយារល យជាសាជកិរេស់បេឡាជាតិរេេសន្តសុិខសងគម
រចួរាល់អស់ បនា កមមករន្ិបោជិតទាំងបនា ន្ងឹ  លួបាន្អតថរេបោជន៍្បផ្េងៗ នាបពលអនាគតកនុងករណី្ាន្ហាន្ិភ័យ
ាររងារបកីតបឡងី ឬពកួបគបាន្បាត់េង់សមតថភាពាររងារជាបដីម។ ាររ  ួលបាន្អតថរេបោជន៍្ទាំងបនា រតូវបាន្សន្មត់ថ្នជា
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រេេន្ីតានុ្កូលដដលផ្តល់បសយតាមរយៈេ េបញ្ដតតិនន្ចាេ់រេេសន្តិសុខសងគមសរាេ់ជន្ទាំងឡាយដដលសថិតបៅបរារម
េ េបញ្ដតតិនន្ចាេ់សតីពីាររងារ។  
 ខ.១. លកខខណ្ឌ ន្តីានុ្កូល 

លកខខណ្ឌ ដដលរតូវេាំបពញបដមីបកីមមករន្ិបោជិតោចារល យបៅជាសាជិករេស់បេឡាជាតិនន្រេេសន្តិសុខសងគម 
ន្ិងោចបោយពួកបគ  លួបាន្អតថរេបោជន៍្ពីរេេបន្ ាន្ដូចជា (១)លកខខណ្ឌ នន្ាររចុ េញ្ា ិារជាមយួបេឡាជាតរិេេ
សន្តសុិខសងគម ន្ងិ(២)លកខខណ្ឌ នន្ាររេង់ភាគទន្។ អតថេ ខាងបរារមន្ឹងពន្យល់ារន់្ដតចាស់េដន្ថមបៅបលីលកខខណ្ឌ
ទាំងពីរខាងបលីបន្ ៖  

ខ.១.១. លកខខណ្ឌ នន្ាររចុ េញ្ា ីជាមយួបេឡាជាតរិេេសន្តសុិខសងគម  
រគេ់រគឹ រាយថ ន្សហរោសដដលសថិតបរារមេ េបញ្ដតតិនន្ចាេ់សតីពីាររងារ រតូវាន្ារតពវកចិចកនុងាររចុ េញ្ា ីសហ

រោសបន្  ន្ិងេង់ភាគទន្ បៅារន់្បេឡាជាតិនន្រេេសន្តិសុខសងគម។ បៅកនុងដាំណាក់ារលចាេ់ដាំបណី្រាររដាំេូងនន្ េ.ស
.ស ាររចុ េញ្ា ិារសហរោស រគឹ រាយថ ន្ រតូវអនុ្វតតចាំប  ដតសហរោស រគ ឹរាយថ ន្ណាដដលាន្កមមករន្ិបោជិតចាំន្នួ្ ០៨ 
នាក់បឡងីបៅ។ ចាំប  សហរោស/រគឹ រាយថ ន្បផ្េងពីបន្  រតូវបៅេន្តអនុ្វតតតាមេ េបញ្ដតតិនន្ចាេ់សតីពីាររងាររហូតដល់ាន្
ាររកាំណ្ត់ជាងម។ី 

ាររចុ េញ្ា ិាររតូវរេរពតឹតិបឡងីបសយអនុ្បលាមតាមរេារសរេស់រកសួងាររងារ ន្ិងេណ្តុ  េណាត លវជិាា ជីវៈ បលខ
២១/០៨ កេ-រេក ចុ នងៃ ១ី១ ដខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០៨ សតពីីេញ្ា ិារសហរោស រគឹ រាយថ ន្ ន្ិងកមមករន្ិបោជតិកនុងរេេបេឡា
ជាតិរេេសន្តិសុខសងគម។ 

ខ.១.១.១. ងរិបវលាសុាំចុ េញ្ា ិារ 
ន្ិបោជក ឬាច ស់សហរោស រគឹ រាយថ ន្ទាំងអស់ដដលសថតិបៅកនុងដដន្អនុ្វតតនន្ចាេ់សតីពីរេេសន្តិសុខសងគម

សរាេ់ជន្ទាំងឡាយ ដដលសថិតបៅបរារមេ េបញ្ដតតិនន្ចាេ់សតពីីាររងាររតូវាន្ារតពវកិចចមកចុ េញ្ា ិារសហរោស 
រគឹ រាយថ ន្រេស់ខលួន្កនុងបេឡាជាតិសន្តសុិខសងគម ោ៉ា ងយូរ៤៥នងៃ េនាទ េ់ពាីរលេរបិចេ នន្ាររចាេ់បផ្តីមបេីកសហរោស 
រគឹ រាយថ ន្ជារាយថ ពរ។ ន្ិបោជក ឬាច ស់សហរោស រតូវបផ្ញេីញ្ា ីប ម្  កមមកន្ិបោជិតបៅកនុង សហរោសរេស់ខលួន្មកបេឡា
ជាតិរេេសន្តិសុខសងគម បដមីបចុី េញ្ា ិារកនុងបេឡាជាតសិន្តិសុខសងគម បហយីេញ្ា ីប ម្  កមមករន្ិបោជតិបនា  រតូវបផ្ញីកនុង
បពលដាំណាលោន ន្ឹងាររបផ្ញ ីរមង់េញ្ា ិារសហរោស រគ ឹរាយថ ន្។  

ខ.១.១.២.  រមង់នន្ាររចុ េញ្ា ិារ 
ាររចុ េញ្ា ិារសហរោសរគ ឹរាយថ ន្ រតូវបធវីតាម រមង់ “េញ្ា ិារសហរោសរគឹ រាយថ ន្” ឬបៅថ្ន រមង់ “១.០១” បសយ

ភាា េ់មកជាមួយនូ្វ “េញ្ា ិារ ណិ្ជាកមម” ឬលិខិតតូេករណ៍្គតិយុតតសមមូលដន ប ៀត។  
ចាំប  សហរោសរគ ឹរាយថ ន្ដដលបាន្ចុ េញ្ា ិាររចួ៖ ាររចុ េញ្ា ិារកមមករន្ិបោជតិរតវូបធវីជា រមង់ “សលាេ័រត

ព័ត៌ាន្”សរាេ់ផ្តល់អតតសញ្ញដ ណ្សាជិក េ.ស.ស។ េ.ស.ស ន្ឹងចុ បៅកាំណ្ត់អតតសញ្ញដ ណ្សាជិក េ.ស.ស បសយ
តទ ល់បៅតាមមូលសឋ ន្សហរោស។ ន្ិបោជកាន្ារតពវកចិចេាំបពញព័ត៌ាន្កមមករន្ិបោជិតបៅកនុងសលាេ័រតព័ត៌ាន្ 
បសយភាា េ់មកជាមួយ អតតសញ្ញដ ណ្េ័ណ្ណសញ្ញា ិតដខម ឬលខិិតឆលងដដន្ ឬសាំេុរតកាំបណី្ត ឬបសៀវបៅរគួរាយរ ឬេ័ណ្ណរាយន ក់បៅ 
ឬឯករាយរបផ្េងៗដដលាន្តនមលបសមី។  
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ចាំប  សហរោសរគ ឹរាយថ ន្ដដលចុ េញ្ា ិារងម៖ី ាររចុ េញ្ា ិារកមមករន្ិបោជិត រតូវបធវីបឡងីកនុងបពលដាំណាលោន ន្ិង
ាររចុ េញ្ា ិារសហរោសរគ ឺរាយថ ន្។ សហរោសរគឹ រាយថ ន្ដដលាន្កមមករន្ិបោជិតចាេ់ពី ៥០នាក់បឡងីបៅ េ.ស.ស ន្ឹង
ចុ បៅកាំណ្ត់អតតសញ្ញដ ណ្សាជិក េ.ស.ស បសយតទ ល់បៅតាមមូលសឋ ន្សហរោស។ ន្ិបោជកាន្ារតពវកចិចេាំបពញ
ព័ត៌ាន្កមមករន្ិបោជិតបៅកនុងសលាេ័រតព័ត៌ាន្ បសយភាា េ់មកជាមួយ អតតសញ្ញដ ណ្េ័ណ្ណសញ្ញា ិតដខម ឬលខិិតឆលងដដន្ ឬ
សាំេុរតកាំបណី្ត ឬបសៀវបៅរគរួាយរ ឬេ័ណ្ណរាយន ក់បៅ ឬឯករាយរបផ្េងៗដដលាន្តនមលបសម។ី 

ខ.១.១.៣. អតតសញ្ញដ ណ្កមម 
េនាទ េ់ព ី ួលបាន្ រមង់ “េញ្ា ិារសហរោស រគឹ រាយថ ន្” បេឡាជាតិរេេសន្តសុិខសងគមរតូវផ្តល់បលខអតតសញ្ញដ ណ្

សរាេ់សហរោស រគ ឹរាយថ ន្ន្ីមួយៗ បហយីបលខអតតសញ្ញដ ណ្បន្  សហរោស រគ ឹរាយថ ន្  ួលបាន្ដតមតងគត់។ បរៅពី
បលខអតតសញ្ញដ ណ្សហរោស រគឹ រាយថ ន្ បេឡាជាតសិន្តសុិខសងគមរតូវផ្តល់ “វញិ្ញដ េន្េរតេញ្ា ិារសហរោស រគឹ រាយថ ន្ ជូន្
សហរោសរគឹ រាយថ ន្ដដលបាន្ចុ េញ្ា ិារររចួ។ វញិ្ញដ េន្េរតបនា  ន្ិបោជក ឬាច ស់រគឹ រាយថ ន្រតូវសក់តាាំងបៅន្ឹង
ាររោិល័យបេកីរបាក់ឈនួលរេស់សហរោស រគឹ រាយថ ន្។  

កមមករន្ិបោជិតន្មីួយៗរតូវ  ួលបាន្ បលខអតតសញ្ញដ ណ្ ន្ិងេ័ណ្ណសាជិក បេឡាជាតរិេេសន្តសុិខសងគម ដដល
បចញបសយបេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសងគម បហយីាររផ្តល់ជូន្េ័ណ្ណបនា រតូវបធវីតាមរយៈន្បិោជក។  

កនុងករណី្ដដល “េ័ណ្ណធានារា៉ា េ់រងហាន្ិភ័យាររងារ” ខូចឬបាត់េង់ កមមករន្ិបោជតិដដលជាាច ស់េ័ណ្ណរតូវជូន្
ដាំណឹ្ងជាេនាទ ន់្បៅន្ិបោជក ន្ិងរតូវបសនសុីាំ ុតយិតា កនុងរយៈបពលោ៉ា ងយូរ ៣០នងៃ េនាទ េ់ពីារលេរបិចេតនន្ាររជូន្ដាំណឹ្ង
ខាងបល។ី ាររផ្តល់េ័ណ្ណ ុតយិតាតរមូវបោយកមមករន្ិបោជិតេង់របាក់ចាំន្នួ្២០០០បរៀលជូន្បៅបេឡាជាតសិន្តសុិខសងគម។  

ខ.១.២. លកខខណ្ឌ នន្ាររេង់ភាគទន្ 
 បដីមបធីានាដល់ន្ិរន្តភាពនន្ារររេរពឹតតបៅរសេតាមេ េបញ្ដតតិដដលាន្ដចងបៅកនុង ចាេ់សតីរេេសន្តសុិខសងគម
សរាេ់ជន្ទាំងឡាយដដលឋតិបៅបរារមេ េញ្ដតតិនន្ចាេ់សតីពីាររងារ ាររេង់ភាគទន្ជូន្បេឡាជាតិរេេសន្តសុិខសងគម
រតូវបាន្តរមូវបោយជាារតពវកិចចមួយសរាេ់ន្ិបោជក ឬាច ស់រគឹ រាយថ ន្ បហយីអរតានន្ាររេង់ភាគទន្បន្ ប ៀតបរាយធ រតូវ
បាន្កាំណ្ត់ោ៉ា ងរេតេកយបៅកនុងរេារសនន្រកសួងាររងារ ន្ិងេណ្តុ  េណាត លវជិាា ជីវៈ បលខ១០៨/០៨ សតីពាីររកាំណ្ត់អរតា
ភាគទន្ ន្ិងដេេេ នន្ាររេង់ភាគទន្សរាេ់ដផ្នកហាន្ភ័ិយាររងារ។ 

ខ.១.២. ១. ារតពវកចិចនន្ាររេង់ភាគទន្ 
 ាររចុ េញ្ា ិារសហរោស រគ ឹរាយថ ន្ជាមួយបេឡាជាតិរេេសន្តិសុខ គឺជាាររចងារតពវកិចចមួយសរាេ់ន្ិបោជក ឬ
ាច ស់សហរោស រគ ឹរាយថ ន្ទាំងអស់ដដលសថិតបៅបរារមចាេ់សតពីីរេេសន្តិសុខសងគមសរាេ់ជន្ទាំងឡាយដដលសថិតបៅ
បរារមេ េបញ្ដតតិនន្ចាេ់សតីពាីររងារ ន្ិងាន្កមមករន្ិបោជិតចាេ់ពី ០៨ នាក់បឡងីបៅ បោយេង់នូ្វភាគទន្ដផ្នកហាន្ិភ័យ
ាររងារជូន្ដល់បេឡាជាតិសន្តិសុខសងគម។ ភាគទន្ដផ្នកហាន្ភ័ិយាររងារបន្ ជាារតពវកចិចមួយសច់បសយដឡករេស់
ន្ិបោជក បហយីកមមករន្ិបោជិតមិន្តរមូវបោយាន្ារតពវកិចចកនុងាររេង់ភាគទន្ដផ្នកបន្ បឡយី។  

ខ.១.២. ២. អរតាភាគទន្ 
 ០.៨ ភាគរយនន្របាក់ឈនួលជាមធយមកនុងលាំសេ់ថ្នន ក់នន្របាក់ឈនួលរេចាាំដខរេស់កមមករន្ិបោជិត រតូវបាន្កាំណ្ត់ជា
អរតាឯកភាពមួយនន្អរតាភាគទន្ដផ្នកហាន្ិភ័យាររងារ ដូចាន្ដចងបៅកនុងរេាររ២ នន្រេារសបលខ១០៨/០៨សតីពាីររ
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កាំណ្ត់អរតាភាគទន្ន្ិងដេេេ នន្ាររេង់ភាគទន្សរាេ់ដផ្នកហាន្ភ័ិយាររងារ។ សហរោស រគ ឹរាយថ ន្ណាដដលបេកី
របាក់ឈនួលជារូេិយេ័ណ្ណេរប ស អរតានន្របាក់ឈនួលមធយម រតូវ ូទត់តាមអរតាេតូររបាក់រេស់ ធានាោរជាតិនន្កមពុជា។   
 ន្ិបោជក ឬាច ស់សហរោស រគឹ រាយថ ន្ទាំងអស់រតូវេង់របាក់ភាគទន្ជារេចាាំដខ បហយីាររគណ្នារបាក់ភាគទន្ 
រតូវគិតបៅនងៃចុងបរារយនន្ដខដដលរតូវេង់ន្ីមួយៗ។  

ាររកាំណ្ត់អរតាភាគទន្ោចរតូវបធវីបឡងីរាយរជាងមីបសយដផ្ែកបៅបលីាររដរេរេលួរាយថ ន្ភាពជាក់ដសតងបៅកនុងវស័ិយ
ឧសាហកមមបៅកមពុជា ន្ិងបៅតាមចាំណាត់ថ្នន ក់ឧសាហកមម។ 

ខ.១.២. ៣. ារលេរបិចេ នន្ាររេង់ភាគទន្ 
 ាររចាេ់បផ្តីមេង់ភាគទន្ដាំេូង រតូវបាន្កាំណ្ត់ាន្រយៈបពល ៣០នងៃេនាទ េ់ពី សហរោស រគឹ រាយថ ន្បនា   លួបាន្
វញិ្ញដ េន្េរតេញ្ា ិារសហរោស រគឹ រាយថ ន្ ដដលបចញបសយបេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសងគម។ ារររេគល់វញិ្ញដ េន្េរតខាងបល ី
រតូវបាន្េញ្ញា ក់ារលេរបិចេ  ដដលសហរោស   ួលបាន្ព ីបេឡាជាតិរេេសន្តសុិខសងគម។  ាររេង់ភាគទន្សរាេ់ដខ
ន្ីមួយៗ ន្ិបោជក ឬាច ស់សហរោស រគឹ រាយថ ន្ រតូវបធវីបឡងីោ៉ា ងយូរេាំផុ្តបៅនងៃ ១ី៥ នន្ដខេនាទ េ់។ ាររេង់ភាគទន្
សរាេ់ដខន្ីមួយៗបន្  ចាាំបាច់រតូវរាេ់េញ្ចូលទាំងកមមករន្ិបោជិត ដដលប ីេន្ងឹេញ្ច េ់កចិចសន្ាាររងារ ន្ិងកមមករន្ិបោជិត
ដដលប ីេន្ឹងចូលេបរមីាររងារបៅកនុងសហរោស រគ ឹរាយថ ន្បនា ។  
 ចាំប  ន្ិបោជក ឬាច ស់សហរោស រគ ឹរាយថ ន្ ដដលខកខាន្មិន្បាន្េង់ភាគទន្តាមារលេរបិចេ ដដលបាន្កាំណ្ត់
ប  ន្ិបោជក ឬាច ស់សហរោស រគឹ រាយថ ន្រតូវេង់េដន្ថមនូ្វារររបាក់រេចាាំដខតាមអរតា ២ភាគរយ នន្ចាំន្ួន្ជាក់ដសតងដដល
រតូវេង់កនុងដខន្ីមយួៗ ន្ងិរតូវ  ួលាររពិន័្យជារបាក់ ដូចាន្ដចងបៅកនុងារតា៣៦ នន្ចាេ់សតីពីរេេសន្តិសុខសងគម
សរាេ់ជន្ដដលសថិតបៅបរារមេ េបញ្ញដ តតិចាេ់សតីពីាររងារ។ 

ខ.១.២. ៤. ដេេេ នន្ាររេង់ភាគទន្ 
 ន្ិបោជកឬាច ស់សហរោស រគឹ រាយថ ន្ រតូវេង់ភាគទន្ចូលបៅកនុងគណ្ន្ីរេបសីបេឡាជាតិរេេសន្តសុិខសងគម 
ដដលសថតិបៅកនុងធានាោរដដលបាន្កាំណ្ត់។ ាររេង់ភាគទន្ោចរតូវបាន្អនុ្វតតតាមរបេៀេដូចខាងបរារម៖ 

 េង់តទ ល់បៅធានាោរដដលបាន្កាំណ្ត់។ ាររេង់ភាគទន្របេៀេបន្ ន្ិបោជករតូវអនុ្វតតតាម រមង់ “ដេេេ 
ភាគទន្” ឬ រមង់ “២.០១” ដូចដដលបាន្កាំណ្ត់បៅកនុងឧេសមព័ន្ធ២ នន្រេារសបលខ ១០៨ កេ/រេក ចុ នងៃ
 ១ី៦ ដខមងុិនា ឆ្ន ាំ២០០៨ សតីពីាររកាំណ្ត់អរតាភាគទន្ ន្ិងដេេេ នន្ាររេង់ភាគទន្ 

 េង់តាមរយៈបសាទកមមអុីន្បធីដណ្តដេ៊ែងឃងីឬបសាទកមមយូន្ធីី។ ាររចាំណាយបលីបសាទកមមបន្ ជាេន្ទុកតទ ល់រេស់
ន្ិបោជក 

 េង់តាមបសាទកមមដន ប ៀតតាមាររដណ្នាាំរេស់នាយកបេឡាជាតិរេេសន្តសុិខសងគម (បមីលបសចកតជូីន្ដាំណឹ្ង
បលខ ១០/១៤ េ.ស.ស)។ 

បេឡាជាតិរេេសន្តសុិខសងគមរតូវបចញលខិិតេញ្ញា ក់អាំពី “ាររ  ួលរបាកភាគទន្” េនាទ េ់ពីបាន្  លួ “េងាក ន់្នដ
េង់ភាគទន្” ឬេនាទ េ់ពាីន្ាររេញ្ញា ក់បៅកនុងរបាយាររណ៍្ធានាោរអាំពាីររេង់ភាគទន្រេស់សហរោស រគ ឹរាយថ ន្។ 
ចាំប  េងាក ន់្នដេង់ភាគទន្ របាយាររណ៍្ចាំន្ួន្កមមករន្ិបោជិត របាយាររណ៍្របាក់ឈនួល ឬឯករាយរចាំបាច់នានា ន្ិបោជក 
ឬសហរោស រគ ឹរាយថ ន្រតូវយកមកសក់បសយតទ ល់បៅាររោិល័យ េ.ស.ស ឬបផ្ញតីាមេ៉ាុសតិ៍នរេសណី្យ ៍ ឬក៏បផ្ញតីាមរាយរបអ
ឡចិរតូន្ិច contribution@nssf.gov.kh។ 

mailto:contribution@nssf.gov.kh
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ខ.១.២. ៥. ារររតតួពនិ្តិយបសៀវបៅបេកីរបាក់ 
 ន្ិបោជកឬាច ស់សហរោស រគឹ រាយថ ន្ រតូវផ្តល់បសៀវបៅបេកីរបាក់ (តារាងបេកីរបាក់បេៀវតេតាមដខន្មីួយៗ) េញ្ា ី
ប ម្  កមមករន្ិបោជតិ ន្ិងឯករាយរ ក់ពន្ធ័បផ្េងៗជូន្ េ.ស.ស បដីមបពីនិ្ិតយបៅបពលចាាំបាច់។ 
 
សរុេមកបដីមបបីោយកមមករន្ិបោជិតោច  លួបាន្អតថរេបោជន៍្ពីរេេហាន្ភ័ិយាររងារ (បរោ ថ្នន ក់ាររងារ) ដដលជា
រេេដាំបណី្រាររនាបពលេចចុេបន្នបន្  ជាចាាំបាច់ាច ស់សហរោសរតូវេាំបពញលកខខណ្ឌ សាំខាន់្ពីរគឺ (១) លកខខណ្ឌ នន្ាររចុ 
េញ្ា ិារជាមយួបេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសងគម ន្ងិលកខខណ្ឌ នន្ាររេង់ភាគទន្(២)។  
  
 ខ.២. រេបភ នន្ហាន្ភ័ិយាររងារ 

ហាន្ិភ័យាររងារគសឹាំបៅបៅបលីហាន្ិភ័យចាំន្នួ្ពីរបផ្េងោន  គឺ(១)បរោ ថ្នន ក់ាររងារ ន្ងិ(២)ជាំងឺវជិាា ជីវៈ។  
ខ.២.១. អវបីៅជាបរោ ថ្នន ក់ាររងារ? 

 បោងតាមារតា ១២នន្ចាេ់សតីពីរេេសន្តិសុខសងគមសរាេ់ជន្ទាំងឡាយដដលសថតិបរារមេ េបញ្ដតតិនន្ចាេ់សតី
ពីាររងារ បាន្កាំណ្ត់ធាតុន្យិមន័្យនន្បរោ ថ្នន ក់ាររងារដូចជា៖  

 បរោ ថ្នន ក់បពលេាំបពញាររងារ 
បរោ ថ្នន ក់ាររងារគឺជាបរោ ថ្នន ក់ដដលធាល ក់បលីរូេារយកមមករន្ិបោជិត បសយបធវាីររ ឬកនុងបពលបធវីាររ បទ បសយ

បហតុោ៉ា ងណាក៏បសយ បហយីបទ ជាាន្កាំហុសពីកមមករន្ិបោជិត  ឬោម ន្ក៏បសយ គបឺរោ ថ្នន ក់ដដលឆ្ល ក់បលីរូេារយកមមករ
ន្ិបោជិតកនុងបពលបធវីាររបោយន្ិបោជក ឬនាយកសហរោសឬធាល ក់បលីសសិេវជិាា ជីវៈាន្ឈនួលកតី ឥតឈនួលកតី ារន់្មុខងារ
ជាអវី បៅ កីដន្លងណាក៏បសយ។  

 បរោ ថ្នន ក់បពលបធវដីាំបណី្រ 
បរោ ថ្នន ក់ដដលរតូវបាន្ចាត់ ុកថ្នជាបរោ ថ្នន ក់ាររងារផ្ងដដរ គឺជាបរោ ថ្នន ក់ដដលបាន្បកីតបឡងីចាំប  កមមករ-

ន្ិបោជិតដដលបធវីដាំបណី្រពរីាយន ក់បៅរេស់ខលួន្រតង់បឆ្ព  បៅកដន្លងាររងារ ឬវលិមកវញិបសយោម ន្ឈេ់ ឬបសយោម ន្ាទងបៅ
កដន្លងបផ្េងជារេបោជន៍្តទ ល់ខលួន្ ឬបរៅពីាររងារដដលបគតរមូវឲ្យបៅ។  
 
វបិាក៖ បទ ជាចាេ់បន្ បាន្េញ្ដតិតពីធាតុន្ិយមន័្យនន្ កយថ្នបរោ ថ្នន ក់ាររងារ ដូចបាន្ពន្យល់ខាងបលីោ៉ា ងណាក៏បសយ 
េ៉ាុដន្តបយងីសបងកតបឃញីថ្ន ាទបៅដតាន្េញ្ញា លាំបាក់សរាេ់បស ររាយយ ន្ិងសន្មតថ្នាទជាបរោ ថ្នន ក់ាររងារ ឬមិន្ដមន្បរោ 
ថ្នន ក់ាររងារ បហយីថ្នបតីកមមករន្ិបោជិតគួរដត  លួបាន្តាវារលិកដដរឬប ? អាំណ្ អាំណាងដដលថ្នលាំបាកបសយរាយរដត  
ចរកិលកខណ្ៈនន្បរោ ថ្នន ក់ដតងដតាន្លកខណ្ៈបផ្េងៗោន  បហយីាររសន្មតបនា គឺរតូវពឹងដផ្ែកបៅបលីករណី្ជាក់ដសតងនន្បរោ 
ថ្នន ក់ ដូបចន ាររពិន្តិយបៅបលកីរណី្ជាក់ដសតងោចនាាំបោយាន្ាររេកររាយយបៅបលកីរណី្បនា បផ្េងៗោន ផ្ងដដរ។ ន្ទឹមន្ឹង
បន្  សាគមោចទញបសចកតីសន្នសិឋ ន្ន្ងឹេរោិយជារមួផ្ងដដរថ្ន បដីមបសីន្មតថ្នជាបរោ ថ្នន ក់ាររងាររតូវពិន្តិយបៅបល ី
(១)ធាតុន្ិយមន័្យនន្បរោ ថ្នន ក់ាររងារ (២) ាំនាក់ ាំន្ងរាទងបរោ ថ្នន ក់ ន្ិងាររងារ ន្ងិ(៣)ពិចារណាបៅបល ីាំនាក់ ាំន្ង 
នន្ ីតាាំងនន្ាររបធវីដាំបណី្រ ន្ងិរាយថ ន្ភាពជាក់ដសតង( ិសបៅបធវីដាំបណី្រ) រេស់កមមករន្ិបោជិតដដលរងបរោ ។  
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ខ.២.២. អវបីៅជាជមៃវឺជិាា ជវីៈ?  
ជមៃឺវជិាា ជីវៈគឺជាជមៃឺដដលវវិតតន៍្បចញមកពសីកមមភាពាររងារដដលកមមករន្ិបោជតិកាំពុងបធវ ី ឬបាន្បធវីជារេចាាំបៅកនុង

សហរោស រគឹ រាយថ ន្។ ជមៃវឺជិាា ជីវៈក៏ោចន្ឹងបកតីាន្បឡងីចាំប  កមមករន្ិបោជិត េនាទ េ់ពីពកួបគឈេ់េន្តជីវភាពាររងារ
ផ្ងដដរ។ ជមៃឺវជិាា ជីវៈគឺជារេបភ នន្ជមៃឺបផ្េងៗដដលាន្ ាំនាក់ ាំន្ងជាមួយន្ឹងាររងារ ឬរគឹ រាយថ ន្សហរោស បហយីជមៃឺ
ទាំងបនា ាទេណាត លមកពកីតាត ជាបរចីន្ដូចជា ភាពមិន្រេរកតីនន្កតាត ជីវរាយន្រសត គីមីរាយន្រសត រូេរាយន្រសត ន្ិងកតាត ចិតតរាយន្រសតដដល
ាន្កនុងេរោិារសាររងារ ឬបៅកនុងសកមមភាពាររងារជាបដីម។  
 រដឋមន្រន្តីនន្រកសួងាររងារ ន្ិងរកសួងសុខាភិបាលរតូវបចញរេារសរមួសតីពី ាររកាំណ្ត់េញ្ា ីជមៃឺវជិាា ជីវៈបសយាន្ភាា េ់
មកជាមួយនូ្វេញ្ា ីនន្មុខរេរបរេីកាល ាំងារយ មុខរេរដដលេ៉ា  ល់បសយជាតិពុល ន្ិងមុខរេរដដលរតូវអនុ្វតតបៅកនុងលកខខណ្ឌ
ឬតាំេន់្ាន្លកខណ្ៈមិន្រេរកតីដដលនាាំបោយអនកបធវីាររបកីតជមៃឺបផ្េងៗ េនាទ េ់ពីាររផ្តល់បោេល់ពីរកុមរេកឹាេបចចកប ស។ 
េចចុេបន្នរកសួងាររងារ ន្ងិរកសួងសុខាភិបាល ពុាំទន់្បាន្បចញរេារសរមួសតពីីាររកាំណ្ត់េញ្ា ីជមៃឺវជិាា ជីវៈបៅបឡយីប  េ៉ាុដន្ត
បោងតាមបសចកតីជូន្ដាំណឹ្ងបលខ ១១/០៩ េ.ស.ស ចុ នងៃ ី០១ ដខកញ្ញដ  ឆ្ន ាំ២០០៩ រេស់រេេបេឡាជាតិរេេសន្តិសុខ
សងគមបាន្ចាត់ ុករេបភ ជមៃដឺដលមិន្ដមន្ជាជមៃឺវជិាា ជីវៈាន្ដូចជា ជមៃឺរកព  ជមៃឺរគសួកនុងតរមងបនាម ជមៃឺរគួសកនុងរេាត់ 
ជមៃឺរគុន្ប  បវៀន្ ជមៃឺរគុន្បៅត  ជមៃឺបេ ដូង ជមៃឺរសតឺ ជមៃឺឆគួតរជូក ។ល។  

កមមករន្ិបោជិតដដលរតូវបាន្បគអ ោងថ្នាន្បកីតជមៃឺវជិាា ជីវៈបរារយពីពកួបគបាន្ឈេ់េន្តជីវភាពាររងាររេស់ពួក
បគ បនា ពួកបគន្ឹង  ួលបាន្សាំណ្ងចាំប  ហាន្ភ័ិយាររងារ រេសិន្បេីាររអ ោងទាំងបនា រតូវបាន្បធវីបឡងីកនុងបពលបវលា
មួយជាក់លាក់ដូចដដលបាន្កាំណ្ត់បៅកនុងេញ្ា ីជមៃឺវជិាា ជីវៈនន្រេារសរមួរាទងរកសងួាររងារ ន្ិងរកសួងសុខភិបាល។  

 
ជារមួបដីមបកីាំណ្ត់ថ្ន ជាំងឺវជិាា ជីវៈ រតូវាន្លកខខណ្ឌ មួយពីរដូចជា៖  
១. ជាំងឺបន្ វវិតតន៍្បចញពីសកមមភាពាររងារដដលកមមករន្ិបោជិតេាំបពញបៅរគឹ រាយថ ន្សហរោស  
២. ជាំងឺបន្ រតូវបាន្កាំណ្ត់កនុងេញ្ា ីជមៃឺវជិាា ជីវៈដដលបចញបសយរកសងួ  លួេន្ទុកវស័ិយាររងារ ន្ិងរកសួងសុខាភបិាល  

 

ចាំប  ស ិធិ  លួបាន្តាវារលិកន្ិងវធិីកនុងាររគណ្នាតាវារលិកន្ងឹពន្យល់នូ្វបសចកតីពន្យល់គតយុិតតិបលខបរារយ។   
 

ផ្ផែកទី២៖ ការប ោះស្រាយវិវាទ នងិបណត ងឹនន ប.ស.ស  
 ជា ូបៅបសយរាយរដតធាតុន្យិមន័្យនន្ហាន្ិភ័យាររងារ (បរោ ថ្នន ក់ាររងារ ន្ិងជាំងឺវជិាា ជីវៈ) មិន្ទន់្ាន្លកខណ្ៈ
របាកដរេជាដដលោចរគេដណ្ត េ់រគេ់ករណី្ទាំងអស់នន្ហាន្ិភ័យាររងារ ន្ិងបដីមបសីរមួលនូ្វេណ្តឹ ងក៏ដូចជាវាិទ   ក់ព័ន្ធ
ន្ឹង េ.ស.ស រកសួង  ួលេន្ទុកវស័ិយាររងារបាន្េបងកីតគណ្ៈកមមាររបស ររាយយវាិទ  ឬេណ្តឹ ងនន្េ.ស.ស។ គណ្ៈកមមាររ
បន្ ាន្តួនា កីនុងាររបស ររាយយវាិទ  ឬេណ្តឹ ងទក់ ងបៅន្ឹងាររអនុ្វតតេ េបញ្ដតត ិន្ិងេ េញ្ញា ខាងវស័ិយសន្តសុិខសងគម 
រាទងសាជិក េ.ស.ស ន្ិបោជក ន្ិងបេឡាជាតិរេេសន្តសុិខសងគម។  
 បតីគណ្ៈកមមាររមួយបន្ ាន្ភារកិចចបធវីអវខីល ? ន្ិងាន្ស ិធិបចញបសចកតីសបរមចដដរឬប ? បហយីាររបស ររាយយ
បៅបលីេណ្តឹ ង ឬវាិទ រេរពតឹតបៅដេេណា? បសចកតពីន្យល់គតិយុតតដផ្នកបន្ ន្ងឹេងាា ញពីចាំណុ្ចទាំងបន្  បៅអតថេ ខាង
បរារមបន្ ។  
 ក. សាសភាពរេស់គណ្ៈកមមាររ  
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គណ្ៈកមមាររបស ររាយយវាិទ  ឬេណ្តឹ ងនន្េ.ស.ស ាន្សាសភាពដូចខាងបរារម៖  
 មួយរូេបពញសិ ធិ ន្ិងពីររូេេរមុងដដលបសនីបសយនាយកបេឡាជាតិរេេសន្តសុិខសងគម (រេធាន្) 
 មួយរូេបពញសិ ធនិ្ិងពីររូេេរមុងដដលបសនីបសយសាជិករកុមរេឹកាភិបាលតាំណាងកមមករន្ិបោជិត (សាជកិ)  
 មួយរូេបពញសិ ធិ ន្ិងពីររូេេរមុងដដលបសនីបសយសាជកិរកុមរេឹកាភបិាលតាំណាងន្ិបោជក  (សាជកិ) 
ខ. សមតថកចិចរេស់គណ្ៈកមមាររបស ររាយយវាិទ   

 គណ្ៈកមមាររបស ររាយយវាិទ  ឬេណ្តឹ ងនន្េ.ស.ស ាន្សមតថកចិចបស ររាយយវាិទ  ឬេណ្តឹ ងដដលទក់ ងបៅន្ឹង
ាររអនុ្វតតេ េបញ្ដតតិ ន្ិងេ េញ្ញា ខាងវស័ិយសន្តសុិខសងគមរាទងសាជកិ េ.ស.ស ន្ិបោជក ន្ិងេ.ស.ស។ គណ្ៈកមមាររ
បស ររាយយវាិទ ាន្សមតថកចិចបស ររាយយនូ្វេណ្តឹ ងតាទ៉ាមយួចាំន្ួន្ដដលបកតីបឡងី។ េណ្តឹ ងតាទ៉ា ដដលបកតីបឡងី បហយីគណ្ៈ
កមមាររបន្ ាន្សមតថកិចចបស ររាយយរតូវដេងដចកបចញជាេីរេបភ គ៖ឺ 
   ខ.១. េណ្តឹ ងតាទ៉ា រេស់កមមករន្បិោជតិ  
 កមមករន្ិបោជិតដដលជាសាជិករេស់បេឡាជាតិរេេសន្តសុិខសងគម ោចបធវីេណ្តឹ ងតាទ៉ា បៅគណ្ៈកមមាររបស 
ររាយយវាិទ  ន្ងិេណ្តឹ ង េ.ស.ស  បពលណាាន្វាិទ ទក់ ងន្ឹងាររមិន្យល់រពម ឬភាពមិន្រតមឹរតូវកនុងាររផ្តល់តាវារលិក
រេេសន្តសុិខសងគម ភាពមនិ្រេរកតីនន្ាររផ្តល់បសាទរេេសន្តិសុខសងគម ន្ិងាររខកខាន្រេស់ន្ិបោជកមិន្រាយាររណ៍្បដីមបី
ចុ ប ម្  ខលួន្កនុង េ.ស.ស។  
 
 ឧទហរណ៍្ៈ កមមាររនី្ីបៅបរាងចរកបដរដសបកបជីង ក មយួដដលាន្ ីតាាំងបៅរាជធាន្ីភនាំបពញបាន្បធវាីររបៅបរាងចរក
បន្ អស់រយៈបពល រេាណ្ជិត១០ឆ្ន ាំ។ បរារយបពលេញ្ច េ់ាររងារបៅបរាងចរកបដរដសបកបជីងបន្  រេាណ្២ដខ កមមាររនី្ី
រូេបន្ ដតងដតឈកឺនុងប   បរារយមកនាងបាន្បៅពិន្ិតយសុខភាពបៅមណ្ឌ លសុខភាពដដលាន្ ីតាាំងបៅជិតផ្ទ រេស់នាង 
បហយីរតូវបាន្រគូបព យេញ្ញា ក់ថ្ននាងាន្ជាំងឺ កឹចូលសួតធៃន់្ធៃរ។  
 បរារយពី  លួបាន្ាររេញ្ញា ក់ពីរគូបព យ នាងបាន្បៅពឹង ក់សហជពីមួយដដលនាងបាន្ចូលជាសាជិកពីមុន្
បដីមបបីោយបគជយួទមទរតាវារលិការរងារពី េ.ស.ស បសយអ ោងថ្នាទជាជាំងឺវជិាា ជីវៈ។ េនាទ េ់ពបីាន្លិខិតពឹង ក់មក 
សហជីពរូេបន្ បាន្បធវីាររទមទរតាវារលកិាររងារព ីេ.ស.ស េ៉ាុដន្តរតូវបាន្ េ.ស.ស េដិបសធបសយចាត់ ុកថ្នាទមិន្ដមន្
ជាជាំងឺវជិាា ជីវៈ។  
 បសយបហតុថ្នាន្ាររេដិបសធកនុងាររផ្តល់តាវារលិកដផ្នការរងារដេេបន្  សហជពីបន្ ោចបធវីេណ្តឹ ងតាទ៉ា បៅារន់្គ
ណ្ៈកមមាររបស ររាយយវាិទ  ឬេណ្តឹ ង េ.ស.ស  ក់ព័ន្ធន្ងឹវាិទ ទក់ ងន្ងឹាររមនិ្យល់រពមផ្តល់តាវារលកិ។  
  

 ខ.២. េណ្តឹ ងតាទ៉ា រេស់ន្បិោជក  
 ន្ិបោជកក៏ាន្ស ិធិកនុងាររបធវីេណ្តឹ ងតាទ៉ា បៅារន់្គណ្ៈកមមាររបស ររាយយវាិទ  ឬេណ្តឹ ងនន្ េ.ស.ស ចាំប  ាររ
អនុ្វតតមនិ្រតឹមរតូវតាមចាេ់ ឬេ េញ្ញា ជាធរាន្រេស់មន្រន្តី េ.ស.ស ន្ិងេណ្តឹ ងតាទ៉ាដន ប ៀតដដលទក់ ងន្ងឹាររអនុ្វតត
បេឡាជាតិរេេសន្តសុិខសងគម។  

គ. ន្តីវិធិនីន្ាររបស ររាយយវាិទ  
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បសចកតីរេារសេដិបសធៈបសចកតីពន្យល់េកររាយយគតយុិតតិខាងបលីបន្ ាន្បោលេាំណ្ងរោន់្ដតជាាររផ្តល់
ព័ត៌ាន្េដន្ថមដល់សាជិកដតេ៉ាុបណាណ   ន្ិងមិន្ដមន្ជាាររផ្តល់ដាំេូនាម ន្ដផ្នកចាេ់បឡយី។ សាគមមនិ្  លួខុស
រតូវចាំប  ាររខូចខាតនានាដដលបកីតបចញពីាររអនុ្វតតន៍្តាមបសចកតពីន្យល់បន្ បឡយី។ សាគមសូមបលីក កឹ
ចិតតឲ្យសាជិកដសវងរការរពន្យល់េដន្ថមពីអនកឯកប សខាងចាេ់មុន្ន្ឹងអនុ្វតតតាមាររេកររាយយខាងបលីបន្ ។ 
សរាេ់ព័ត៌ាន្េដន្ថមសូមទក់ ងមកបលខាធិាររសឋ ន្សាគមតាមរយ  ូរស័ពទបលខ ០២៣ ៣០១ ១៨១ ឬ  អុី
ដម៉ាល:kimpichda@gmac-cambodia.org។ 

 មុន្ន្ឹងេញ្ចូ ន្វាិទ  ឬេណ្តឹ ងនន្េ.ស.ស រតូវបៅបរារមសមតថកិចចនន្តុលាាររដដលសាជកិ េ.ស.ស ឬន្ិបោជករស់
បៅ វាិទ ទាំងឡាយរតូវឆលងារត់ាររផ្េ ផ្ាបសយគណ្ៈកមមាររបស ររាយយវាិទ  ឬេណ្តឹ ងនន្ េ.ស.ស ជាមុន្សិន្។ បរារយពី
  ួលេណ្តឹ ងតាទ៉ា  គណ្ៈកមមាររបស ររាយយវាិទ  ឬេណ្តឹ ងនន្េ.ស.ស រតូវបារ រេជុាំគណ្ៈកមមារររេស់ខលួន្សរាេ់បស 
ររាយយេណ្តឹ ងតាទ៉ា បនា កនុងសវនាាររជាសាៃ ត់ ដដលទមទរាន្វតតាន្រេស់ភាគីបដីមេណ្តឹ ង(អនកេតងឹតាទ៉ា ) មកចូលរមួេាំភលឺ
កនុងសវនាាររ ន្ិងផ្តល់ឯករាយរ ឬព័ត៌ាន្ចាាំបាច់មួយចាំន្ួន្ដល់គណ្ៈកមមាររ។ កនុងករណី្បន្ ផ្ងដដរ បេីសនិ្ជាគណ្ៈកមម
ាររពិន្ិតយបឃញីថ្នវតតាន្រេស់អនកជាំនាញេបចចកប ស ដូចជារគូបព យ សាំខាន់្កនុងាររកាំណ្ត់ថ្នាទជាបរោ ថ្នន ក់ាររងារ ឬជាំងឺ
វជិាា ជីវៈបនា  គណ្ៈកមមាររោចសបរមចអបញ្ា ីញភាគីបនា មកចូលរមួកនុងសវនាាររសាៃ ត់បន្ បាន្។  
 កនុងករណី្បន្ ផ្ងដដរ ភាគីបដមីេណ្តឹ ងោចេងាា ញខលួន្បៅកនុងសវនាាររបសយតទ ល់ខលួន្ ឬក៏ឲ្យអនកតាំណាង ឬអនកអម
ដដល  លួបាន្លិខតិបផ្ទរស ិធិជាលាយលកខណ៍្អកេរ មកចូលរមួសវនាាររជាំន្ួសខលួន្បាន្ផ្ងដដរ។ បេីសនិ្ជាបដមីេណ្តឹ ង
បនា ជាកមមករន្ិបោជតិ ដូបចន ខណ្ៈដដលកមមករន្ិបោជតិបនា   ួលបាន្លិខតិបារ អបញ្ា ីញរតឹមរតូវ បហយីរតូវផ្តល់ភសតុ
តាង ឬអាំណ្ អាំណាងកនុងកាំឡុងបពលបា៉ា ងាររងារ ដល់គណ្ៈកមមាររបស ររាយយវាិទ  ឬេណ្តឹ ងនន្ េ.ស.ស នាាំបោយសិ ធិ
រេស់កមមករន្ិបោជតិបនា (រមួទាំងរបាក់ឈនួល ន្ិងអតថរេបោជន៍្ដន ប ៀត) មិន្រតូវបាត់េង់បនា ប ។  
 េដិេបញ្ដតតកិនុងករណី្បន្ បេសីិន្ជាភាគីបដីមេណ្តឹ ងខកខាន្មិន្បាន្េងាា ញខលួន្តាមាររបារ អបញ្ា ីញ រេស់គណ្ៈកមម
ាររបស ររាយយវាិទ  ឬេណ្តឹ ងនន្ េ.ស.ស បសយោម ន្មូលបហតុរតឹមរតូវ គណ្ៈកមមាររោចដាំបណី្រារររេស់ខលួន្កនុងបពលដដល
ភាគីបនា អវតតាន្ ឬោចេញ្ឈេ់េណ្តឹ ងតាទ៉ាតាមរយៈាររបចញបសចកតសីបរមច។  
 េនាទ េ់ពគីណ្ៈកមមាររបាន្បារ បៅភាគីចូលរមួសវនាាររសាៃ ត់បនា  បសចកតសីបរមចរតូវរតូវបធវីបឡងីបរារយសវនា
ារររយៈបពល ១៥នងៃ នន្នងៃបធវាីររ។ បសចកតីសបរមចបន្ រតូវេញ្ាូ ន្ភាល មជូន្នាយកបេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសងគម។ នាយក េ.
ស.ស រតូវផ្តល់ដាំណឹ្ងបៅភាគីេតឹងតាទ៉ាភាល ម អាំពីបសចកតីសបរមចបនា បសយតទ ល់ជូន្ភាគីេតឹងតាទ៉ា បនា នូ្វចាេ់ចមលងបសចកតី
សបរមច ដដលាន្េញ្ញា ក់រតមឹរតូវចាំន្ួន្ ០១ ចាេ់។  
 បេីសិន្ជាភាគីេតងឹតាទ៉ាមិន្យល់រសេន្ឹងបសចកតីសបរមចរេស់គណ្ៈកមមាររបស ររាយយវាិទ  ឬេណ្តឹ ងនន្ េ.ស.ស  
ភាគីោចេតងឹជាំទស់បៅន្ងឹបសចកតសីបរមចបន្ កនុងរយៈបពល ៨នងៃនន្នងៃបធវីាររ។ ាររេតងឹជាំទស់បន្ រតូវេតឹងបៅតុលាាររដដល
ាន្សមតថកិចច បដីមបបីស ររាយយេន្ត។ បេីសិន្ជាភាគមីនិ្ជាំទស់បៅន្ឹងបសចកតសីបរមចបន្ កនុងរយៈបពល ៨នងៃ នន្នងៃបធវីាររ 
បសចកតសីបរមចបន្ រតូវាន្ោនុ្ភាពជារាយថ ពរ៕  

តាក់ដតងបឡងីបសយៈ 
រកមុាររងារដផ្នកចាេ់ ន្ងិាររងារ 
នន្សាគមបរាងចរការត់បដរបៅកមពុជា(GMAC) 
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