
កញ្ចប់ព័ត៌មានស្តីពតី ប.ស.ស. សម្មាប់ 
ម្ាចាស់សហម្រាស ម្្រឹះស្ចាន 
និងកម្មករនិយោជិត 
សម្មាប់ព៌ត័មានបននថែមសូមទំនាក់ទំនងយេខ ១២៨៦



តារាងមាតិកា
យតើ ប.ស.ស. ជាអ្តី?    ៤
យតើបច្ចចុបចាបន្ន ប.ស.ស. ផ្េ់ ការធានារា៉ចាប់រងនផ្នកអ្តីខ្ឹះ?  ៥
អតថែម្បយោជន៍ ននការធានារា៉ចាប់រងនផ្នកហានិភ័យការងារ  ៦
 y សេវាេស្គ្រ ោះបន្ទា ន់	 	 ៧

 y សេវាព្យាបាល	និងថែទំា(ថ្នែកហានិភ័យការគ្រ)		 ៨

 y សេវាស្តា រនីតិេម្បទា		 ៩

 y ប្បាក់ឧបត្ថម្ភ(កនែនុង	ករណីបាត់បង់	េមត្ថភាព្	ការគ្រ		បស ត្ា ោះ	អាេននែ)	 ១០

 y ប្បាក់ឧបត្ថម្ភ	(កនែនុង	ករណី	បាត់បង់	េមត្ថភាព្	ការគ្រ	អចិន្នតាយ៍	)	 ១១

 y ប្បាក់ឧបត្ថម្ភ	(កនែនុង	ករណីកម្មករ	និសោជិត	មានសប្រោះថ្នែ ក់	ការគ្រ	
 

រហូត		ដល់	ស្លា ប់)		 ១២
សតើមានអ្ីសកើតស�ើង	ប្បេិន	សបើ	កម្មករនិសោជិត	ផ្លា េ់បតាូរ	ការគ្រ?	 ១៤

អតថែម្បយោជន៍ នន ការ ធានា រា៉ចាប់រង នផ្នក នែទាំ សុខភាព  ១៥
 y សេវាព្យាបាល	និង	ថែទំាសេជ្ជស្សេតា(ថ្នែកថែទំាេនុខភាព្)	 ១៦

 y សេវាបញ្ជូ នអនែកជំងឺ	ឬជនរងសប្រោះ	និងសេវាបញ្ជូ នេព្ ១៨

 y ប្បាក់ឧបត្ថម្ភប្បចំានែងៃ	 ១៩

 y សេវាបគ្កា រេនុខ	ភាព្		 	 	 	 	 	 	 ២១

 y សេវា	ឬការព្យាបាល	ថដល	មិន	រាប់	បញូ្ល	 ២៣

 y ការ្តាល់សេវាជំងឺរានុ នំរ ៃ	 	 ២៤

សតើមានអ្ីសកើតស�ើង	ប្បេិនសបើកម្មករនិសោជិតផ្លា េ់បតាូរការគ្រ?		 ២៤
រយបៀបចុឹះ យ ម្ចាឹះ  ឬចុឹះបញ្តីជា មួយ  ប.ស.ស.?  ២៥
 y អនែកថដលមានេិទ្ិចនុោះស ្្ម ោះ		 	 ២៥

 y នីតិេធីិ	ចនុោះបញ្ជ ីេហប្រេ		ប្ រ្ោះស្្ថ ន		 	 ២៦

 y នីតិេធីិចនុោះបញ្ជ ីកម្មករនិសោជិត			 ២៧

នបបបទ និង នតីតិវិធតី នន ការបង់ ភា្ទាន    ២៩
 y របាយការណ៍ប្បចំាថខ	(E-Form)	 ៣១

 y ការផ្កពិ្ន័យ		 ៣១

រយបៀប ទា មទារ អតថែ ម្បយោជន៍     ៣២
 y ដំសណើ រការទី១៖	កម្មករ	និសោជិត	សៅ	កាន់	សព្ទ្យ		នដ	្ ូ	មួយ	 	 ៣៧

 y ដំសណើ រការទី២៖	ទទួល	បាន	អត្ថប្បសោជន៍	មនុន	 
និង	សប្កាយ	សព្ល	េប្មាល	កូន		 	 ៣៩

 y ដំសណើ រការទី៣៖	ករណី	េស្គ្រ ោះ	បន្ទា ន់	និង	សៅ		សព្ទ្យ	មិន	ថមន	នដ្ូ	 ៤០

ទាក់ទងមក ប.ស.ស.     ៤១

២



៣

យបឡាជាតិរបបសន្ិសុខសង្គម  ( ប. ស. ស. ) ធានាសន្ិសុខ  
ម្រាក់ ចំណូេ រួម ចំនណក កាត់ បនថែយ ភាពម្កតីម្ក  និងយេើកកម្ពស ់
សថែិរភាព សង្គម។

សនោះ	្ ឺជាកប្មងឯកស្រថដល	សរៀបរាប់	អំពី្តាេកាលិក	ឬអត្ថប្បសោជន៍	
ន្ន្ថដល		កម្មករ	និសោជិត	ទទួល	បាន	ការ		ធាន្រាៃ ប់	រង	ពី្	សបឡាជាតិ	 
របប	េនតាិេនុខ	េងរម	(ប.េ.េ.)	រសបៀប	ចនុោះ	ស ្្ម ោះ	ការបង់ភា្ទាន	
និងការទាមទារ	អត្ថប្បសោជន៍	បាន	សោយ	សជា្ជ័យ។



យតើ ប.ស.ស. ជាអ្តី?

៤

• សបឡាជាតិរបបេនតាិេនុខេងរម	(ប.េ.េ.)	្ ឺ	ជា	ប្ រ្ោះស្្ថ ន	
ស្ធារណៈរដ្ឋបាល	ថដល	្ តាល់	ការ	ធាន្	េនតាិេនុខប្បាក់	ចំណូល	 
ជាមូលោ្ឋ នដល់កម្មករ	និសោជិតសៅកម្នុជា។	

• ប.េ.េ.	មានប្កេួងការគ្រ	និងបណតានុ ោះប ត្ា ល	េជិា្ជ ជីេៈ	ជា
 

អា្ព្យាបាលបសច្កសទេ	និងប្កេួង	សេដ្ឋកិច្	និង	ហិរញ្ញេត្ថនុ 
ជាអា្ព្យាបាល	ហិរញ្ញេត្ថនុ។

• ប្ករុមប្បរកសាភិបាល		ប.េ.េ.	មាន	េមាេភាព្	បី	ភា្ី	មក	ពី្			
តំ្ងរាជរោ្ឋ ភិបាល		និសោជក	និងកម្មករនិសោជិត។



បច្នុប្បននែ	ប.េ.េ.	្តាល់ការធាន្រាៃប់រង	ចំនួន		២ថ្នែកជូនកម្មករ	
និសោជិត្ឺ៖

ប.េ.េ.	ក៏	កំព្នុងសរៀបចំ្ង	ថដរនូេ	ការ 
ត្ាល់ធាន្	រាៃ ប់រងថ ន្ែកប្បាក់	សស្ធន	ឬ	

ប្បាក់	ចូលនិេតតាន៍ថដល	សប្រង	នរង	ោក់	
ឲ្យដំសណើ រ	ការ		សៅឆ្នែ ំ		២០១៩	។

យតើបច្ចចុបចាបន្ន ប.ស.ស. ផ្េ់ការ 
ធានារា៉ចាប់រងនផ្នកអ្តីខ្ឹះ?

៥



អតថែម្បយោជន៍ ននការធានា 
រា៉ចាប់រងនផ្នកហានិភ័យការងារ
(យម្រាឹះថ្ចាក់ការងារ និងជំងឺវិជ្ាចាជតីវៈ)
យតើអ្តីយៅជាការធានារា៉ចាប់រងនផ្នកហានិភ័យការងារ  
(យម្រាឹះ ថ្ចាក់ ការងារ និងជំងឺវិជា្ចាជតីវៈ)? 

ការធាន្រាៃ ប់រងថ ន្ែកហានិភ័យការគ្រ(សប្រោះ	ថ្នែ ក់ការគ្រ	និងជំងឺ	
េជិា្ជ ជីេៈ)្ឺ	ជា	ការ	ធាន្	សៅ	សលើសប្រោះថ្នែ ក់ទំាង	ឡាយ	្ 	ថដលសកើត	
ស�ើងចំសោោះកម្មករ	និសោជិត	កនែនុង	សព្ល	បំសព្ញ	ការគ្រ	ទំាងសៅកថនលាង	
សធ្ើការផ្ទា ល់	និងទំាងសព្លសធ្ើដំសណើ រទំាងសៅទំាង	មក	ពី្	្ ទាោះ		សៅកថនលាង	
សធ្ើការសោយមិនសេៀងសៅកថនលាង្ស្សេង	េប្មាប់ជា	ប្បសោជន៍		
ផ្ទា ល់ខលាួន។

មួយ	េញិ	សទៀត	ការ	ធាន្	រាៃ ប់	រង	សនោះក៏	ធាន្	្ ង	ថដរ	ប្បេិន	សបើ	កម្មករ	
និសោជិតទទួល	រងនូេជំងឺេជិា្ជ ជីេៈ	ជាជំងឺថដលបងកាស�ើង	សោយស្រ	
ថត	ការ	បំសព្ញការគ្រ។	ការធាន្សនោះនរងមាន		េនុព្ល	ភាព្	ភាលា មៗ	
បន្ទា ប់	ពី្កម្មករនិសោជិត		បាន	ចនុោះស ្្ម ោះកនែនុងបញ្ជ ី	ប.េ.េ.	សហើយ	
សេវា	និង	អត្ថប្បសោជន៍	ថដល	ពួ្ករត់	នរង	ទទួល		បានរមួ	មាន៖

៦



យសវាសយ្ង្ាចាឹះបន្ាចាន់
ករណីសប្រោះថ្នែ ក់សកើតស�ើងសៅកថនលាងសធ្ើការ	ឬសប្រោះថ្នែ ក់សព្ល	សធ្ើ 
ដំសណើ រ	ជនរងសប្រោះប្តរូេបញ្ជូ នសៅេស្គ្រ ោះបន្ទា ន់សៅ	កថនលាងជិតបំ ន្ុត។	

 

បន្ទា ប់មក	ប្តរូេបញ្ជូ នជនរងសប្រោះ	សៅ		មនទាីរ	សព្ទ្យឬមនទាីរព្ហនុព្យាបាល
 

ថដលជានដ្ូរបេ់	ប.េ.េ.។

ប.េ.េ.	សចញ	ការ	ចំ្យេស្គ្រ ោះបន្ទា ន់	សៅតាម	តនមលា	មនទាីរសព្ទ្យ	
ថដល	បាន	ចនុោះ	កិច្	ប្ព្ម	សប្ព្ៀង។

៧



យសវាពចាយារាេ និងនែទំា
(នផ្នកហានិភ័យការងារ)

ការ	ព្យាបាល		និង	ថែទំា	ប្តរូេសធ្ើ ស�ើងកនែនុងមនទាី រសព្ទ្យ	ឬ	មនទាី រព្ហនុព្យាបាល	
ថដលជា	នដ	្ ូ	របេ់		ប.េ.េ.។	កនែនុងករណី		ថដល			ប្ រ្ូ	សព្ទ្យ	តប្មរូេ	ឲ្យ	
ទិញ	ថ្នែ ំ	ឬ	េមា្ភ រ:	ឧបករណ៍		ថដល	ចំា		បាច់		េប្មាប់	ការព្យាបាល	និង	
ថែទំា		ប.េ.េ.	នរង			ទូ		ទាត់	េង	េញិ	ដរាប្	មាន	េំបនុប្ត	បញ្្ជ ក់	
ពី្	ប្្រូសព្ទ្យ	និងេកិកាយបប្ត	ប្តរមប្តរូេ។

ប្បេិនសបើ	ជនរងសប្រោះសប្ជើេសរ ើេ	សៅ	ព្យាបាល	សៅ	មនទាីរ	សព្ទ្យថដល 

មិន			ថមន		ជា	នដ្ូ	ប.េ.េ.	សន្ោះ		ការ	ទូទាត់	នរង	្ តាល់ជូន	សោយ	សោង	
សៅ	តាម	តនមលាេតាង់ោ	ថដល	បាន	កំណត់	រចួ			របេ់	មនទាីរ	សព្ទ្យ	នដ	្ ូ	
ប.េ.េ.។

៨



យសវាស្ចារនតីតិសមចាបទា

បន្ទា ប់ពី្ទទួលបានសេវា	ព្យាបាល		និង	ថែទំា	េនុខភាព្	ថដល	ទទួល	
រងសោយហានិភ័យការគ្រ		ប ត្ា ល	ឲ្យ	បាត់បង់	េមត្ថភាព្					ការគ្រ	
ជា	អចិន្នតាយ៍		ជន	រង	សប្រោះ	មាន	េិទិ្	ទទួល	បាន			សេវា		សេជ្ជស្សេតា	ឬ		 
សេវា		បណតានុ ោះ		ប ត្ា ល	េជិា្ជ ជីេៈ	ស�ើង		េញិ	ឬ		សេវា	េងរម		ដូច	ខាងសប្កាម៖

• យសវាយវជ្ស្ស្៖ េំសៅដល់ការ្តាល់ការជួេជនុល	ឬ	ការ	្ តាល់	ជា		
ែ្មី		អេៈយេៈេិប្បនិម្មិត	រណប	ឬឧបករណ៍	ជំនួយ		ការ		ហ្រក	ហាត់	
កាយេម្បទាស�ើង	េញិ	ការព្យាបាល	សោយចលន្		និង		សេវា		
សេជ្ជស្សេតា	ដនទសទៀត។

• ការបណ្តឹះបណ្ចាេវិជា្ចាជតីវៈយ�ើងវិញ៖	េំសៅ	ដល់	ការ			តប្មង់	ទិេ		េជិា្ជ ជីេៈ 
ការបណតានុ ោះប ត្ា លេជិា្ជ ជីេៈ	សដើម្បី	មាន	ឱកាេទទួលបានការគ្រជាែ្មី 	
ឬ	ប្បកប	មនុខរប	រ	ផ្ទា ល់	ខលាួន។			ប.េ.េ.	អាចជួយេប្មបេប្មរួល	រក		
ការគ្រ		ឲ្យ	សធ្ើ	សេប	តាម	លក្ខណៈ	េម្បតតាិ	និងេមត្ថភាព្		បំសព្ញ	
នូេ	មនុខ	គ្រ	តួន្ទី	និង	ការ	ទទួល		ខនុេ		ប្តរូេ	កនែនុងមនុខតំថណង។

• យសវាសង្គម៖	ទទួលបាននូេការប្បរកសា	ការតប្មង់ទិេ	ការ	អប់រ	ំ
ចិតតាស្សេតា	កនែនុងសរលបំណងឲ្យ	េប្មបខលាួនសៅ	នរង	តប្មរូេ	ការ	
ប្្រួស្រ	េហ្មន៍	និងមនុខគ្រ	េប្មាប់ការរេ់សៅ	ប្បចំានែងៃ។

៩



ម្រាក់ឧបតថែម្ភ 
(ក្នចុង ករណតីរាត់បង់ សមតថែភាព 
ការងារ  បយណ្ចាឹះ អាសន្ន)

ចំណំ៖  នែងៃសកើត	សហតនុ	ប.េ.េ.	មិន	្ តាល់ប្បាក់	ឧបត្ថម្ភ		ជូន	សទសហើយ	 
និសោជកជា	អនែក	ទទួល	ខនុេ	ប្តរូេ។

ករណី		ថដលកម្មករ		និសោជិតជាជនរងសប្រោះ	ប្តរូេ	ឈប់	េប្មាក					ពី្	
ការគ្រ		សដើម្បី	ព្យាបាលមិន	ថ្	សៅមនទាីរសព្ទ្យ	ឬម	នទាី	រ	ព្ហនុព្យាបាល		
ឬសៅ ទ្ាោះ(អាសេ័យសលើេំបនុប្តបញ្្ជ ក់ពី្	ប្្រូសព្ទ្យ)កម្មករ	និសោជិត	
នរង	ទទួល	បាន	ប្បាក់ឧបត្ថម្ភ	ប្បចំា	នែងៃសេ្មើ		នរង	៧០%		ននប្បាក់ឈនែួល 

មធ្យម	ជាប់	ភា្	ទាន	ប្បចំា	នែងៃ		រ	បេ់	ពួ្ក		ស្	សោយ			្ ិតចាប់ពី្នែងៃទី២		
បន្ទា ប់ពី្នែងៃសកើត		សហតនុ	រហូត		ដល់មនុខ	របួេ	ជា	េោះសេ្បើយ។	

បថន្ថមពី្	សលើ	សនោះ	សៅ	សទៀត	េមាជិកប្ រ្ួស្រ	ឬ	អនែក	្ 	មានែ ក់			ថដលប្តរូេ	 
សៅ	សមើល	ថែទំាសៅមនទាីរសព្ទ្យ	ឬមនទាីរព្ហនុព្យាបាល	ក៏	ទទួល	បានប្បាក់	 
ឧបត្ថម្ភ្ងថដរ	ថដល	មាន	តនមលា	សេ្មើនរង		៥០%		នន	ប្បាក់	ឧបត្ថម្ភ		ថដល		
ជនរងសប្រោះប្តរូេ	ទទួល	បាន។

១០





ម្រាក់ឧបតថែម្ភ 
(ក្នចុង ករណតីកម្មករ និយោជិត  
មានយម្រាឹះថ្ចាក់ ការងារ  
រហូត  ដេ់ ស្ចាប់) 

ប្បេិន	សបើ	កម្មករនិសោជិត	មានសប្រោះថ្នែ ក់	រហូត	ដល់	បាត់	បង់	ជីេតិ	
កនែនុង	អំ�នុងសព្លបសប្មើការគ្រ	សន្ោះ	ប.េ.េ.៖

• សចញ	នែលា	ដរកេព្សៅដល់្ទាោះ

• ត្ាល់ប្បាក់េភិាជន៍ចំនួន	៤លានសរៀលេប្មាប់	ការ	ចាត់ថចង	សធ្ើ 
បនុណ្យេព្តាមថបបស្េន្។

រឯីេមាជិកប្្រួស្រ	ថដល	សៅ	កនែនុងបនទានុករបេ់ជនរង	សប្រោះ		េញិ		ប្បាក់	
ឧបត្ថម្ភ	នរង	ប្តរូេ	្ តាល់	ជូនសៅតាមករណី	ដូច		ខាង	សប្កាម៖

១២





យតើមានអ្តីយកើតយ�ើង ម្បសិន យបើ កម្មករនិយោជិត ផ្ចាស់ប្តូរ ការងារ?

ករណីកម្មករនិសោជិតផ្លា េ់បតាូរការគ្រ	ពួ្ក	រត់	សៅថតទទួលបាន
 

ការធាន្រាៃ ប់រងថ ន្ែកសប្រោះថ្នែ ក់ការគ្រដថដល	ប្បេិនសបើ	េហប្រេ	
ែ្មី 	របេ់	រត់	បាន	ចនុោះ	បញ្ជ ី 	ជា	មួយ		ប.េ.េ.		សលើក	ថលង			ថតចសន្លា ោះសព្ល	
រត់	មិន	ទាន់មានការគ្រ		ែ្មី។

សន្ោះពួ្ករត់មិនទទួលបានការ	ធាន្រាៃ ប់រង	ថ ន្ែកសប្រោះថ្នែ ក់ការគ្រពី្	
ប.េ.េ.	សទ។

១៤





យសវាពចាយារាេ និង នែទំាយវជ្ស្ស្
(នផ្នកនែទាំសុខភាព)

ការពចាយារាេយោយសម្មាកក្នចុងមន្តីរយពទចាយ៖		រួម	មាន	សេវា		ព្យាបាល	ថែទំាតាម	 
បសចក្សទេ		សព្ទ្យ	ការ	ពិ្និត្យ	រក		មនុខ		េញ្្ញ 			ជំងឺ	ការសធ្ើ			សតេតា	្ ម	
ទរកសន្ម		ឬលាមក	សដើម្បីពិ្និត្យ		រក			សមើល	ជំងឺ		ស្សេងៗ	សទៀត			េមា្ភ រៈ 
បរកិា្ខ រ		សព្ទ្យ	ស្សេងៗ				ថដលជា		តប្មរូេ	ការ	ចំា	បា	ច់	េប្មាប់	ការព្យាបាល 

ថ្នែ ំ	សព្ទ្យ	តាម	សេជ្ជបញ្្ជ 		បនទាប់េប្មាក(ធម្មតា)	និងអាហារថដល	
្តាល់	សោយ	សព្ទ្យនដ្ូរបេ់	ប.េ.េ.។

១៦



• យសវាពិយម្រាឹះជំងឺយម្រៅ៖	សេវាព្យាបាលថែទំាតាមបសច្កសទេសព្ទ្យ	 
ការ	ពិ្និត្យ	រក	មនុខេញ្្ញ 	ជំងឺ		ការ	សធ្ើ 	សតេតា្ម	ទរកសន្ម	ឬ	លាមក 

សដើម្បី		ពិ្និត្យ	រក		សមើល	ជំងឺ		ស្សេងៗ		សទៀត	ការ		ែត		របូ	សអកូ	ឧបករណ៍ 

េោះកាត់	ថដល			ជា	តប្មរូេ	ការ	ចំាបាច់	េប្មាប់	ការ	ព្យាបាល	និង	ថ្នែ ំ 	សព្ទ្យ 
	តាម	សេជ្ជបញ្្ជ ។

• យសវាសយ្ងា្ចាឹះបនា្ចាន់៖	្ ឺជាការជួយេស្គ្រ ោះសោយមិនមានការ	សប្រង	 
ទនុកសដើម្បី	េស្គ្រ ោះជីេតិ	ឬការោរមិនឲ្យបាត់បង់អេៈយេៈ		្ មួយ	 
នន	េររីាងរ	របេ់	អនែកជំងឺ	ឬ	ជនរងសប្រោះ។

• យសវាពចាយារាេយោយសំ្ និងយោយចេនា 

• យសវាសម្មាេកូន និងយសវានែទំាមុន និងយម្កាយសម្មាេកូន 

• យសវាស្ចារនតីតិសមចាបទា៖ សៅកនែនុងថ ន្ែកថែទំាេនុខភាព្្ឺ ត្ាល់ជូនថតសេវា	
 

សេជ្ជស្សេតាមានដូចជា	ការ	្ តាល់ការជួេជនុល	ឬការ ត្ាល់ជាែ្មី	
អេៈយេៈ	េិប្បនិម្មិ	រណប	ឬឧបករណ៍ជំនួយការហ្រកហាត់	
កាយ	េម្បទាស�ើង		េញិការ		ព្យាបាលសោយចលន្		និងសេវា	
សេជ្ជ	ស្សេតាដនទ	សទៀត។

សដើម្ីប	ទទួល	បាន	សេវា	ខាង	សលើ	សនោះ	កម្មករ	និសោជិតប្តរូេ		បំសព្ញ	
ការគ្រ		កនែនុង	េហប្រេ	ប្ រ្ោះស្្ថ នថដលបានចនុោះបញ្ជ ីជាមួយ	ប.េ.េ.	

 

ថ ន្ែកថែទំាេនុខភា	ព្	និង	មាន	ប័ណ្ណ	េមាជិក	ប.េ.េ.	សបើ	សទាោះបីជា 

		និ	សោជ	ក				មិន	ទាន់	បង់	ភា្	ទានេប្មាប់	ថខ	ដំបូង	ក៏	សោយ។

១៧



យសវាបញ្តូនអ្នកជំងឺ ឬជនរងយម្រាឹះ និងយសវា 
បញ្តូនសព
សេវាបញ្ជូ នអនែកជំងឺឬជនរងសប្រោះ	ប្តរូេ ត្ាល់ជូនថតកនែនុងករណីេស្គ្រ ោះ
បន្ទា ន់	 និងសោយរែយនត្ា ិលានោ្ឋ នេស្គ្រ ោះរបេ់មូលោ្ឋ ន 

េនុខាភិបាល	ឬតាមមសធយាបាយស្សេងសទៀតថដលមានលិខិតបញ្្ជ ក់	
ចបាេ់លាេ់។

សេវាបញ្ជូ នេព្	ឬបញ្ជូ នអនែកជំងឺធងៃន់ធងៃរព្យាបាលមិនជាេោះ	សេ្បើយ	
អាច	សធ្ើតាមមសធយាបាយបញ្ជូ នរបេ់មូលោ្ឋ នេនុខាភិបាល	តាម	

 

មសធយាបាយ	ជាក់ថេតាងស្សេងសទៀត។

១៨



េក្ខខណ្ឌ៖ ការ ត្ាល់ប្បាក់ឧបត្ថម្ភសនោះមិនសលើេ		ពី្		១៨០នែងៃកនែនុង	រយៈ	
សព្ល		១២ថខចនុងសប្កាយ	សោយមិនរាប់	បញូ្ល	រយៈ	សព្ល	េប្មាក	
មាតនុភាព្		៩០នែងៃសទ។

ម្រាក់ឧបតថែម្ភម្បចំានែងៃ
សៅ	សព្ល	ថដល	កម្មករ	និសោជិត	មិនអាចមក	សធ្ើ	ការបាន		សោយស្រ	 
ការធាលា ក់ខលាួនមានជំងឺ	សប្រោះថ្នែ ក់	ឬ	លំថហ	មាតនុភាព្សៅ			តាម		េំបនុប្ត	
សព្ទ្យ	តប្មរូេ	ឲ្យ		សៅេប្មាក	ព្យាបាល	មានរយៈសព្លសប្ចើន	នែងៃ	ជាប់ៗរនែ 	
ចាប់		ពី្	នែងៃទី៨	សៅកម្មករ		និសោជិតទទួលបានប្បាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន 

៧០%ននប្បាក់ឈនែួលមធ្យមជាប់ភា្ទានប្បចំានែងៃរបេ់	ខលាួនពី្	ប.េ.េ.	
សោយរាប់ចាប់ពី្នែងៃទី១	ថដលកម្មករ	និសោជិត	សៅពិ្និត្យព្យាបាលសៅ	
មនទាីរសព្ទ្យនដ្ូ	របេ់ប.េ.េ.។

រឯី	ការ	ឈប់	េប្មាក	មនុន		និង	សប្កាយ	សព្លេប្មាល	កូន	កម្មករ	 
និសោជិត	ទទួល	បាន	ប្បាក់ឧបត្ថម្ភរហូត	ដល់		៩០នែងៃថដលសេ្មើនរង	
៧០%នន	ប្បាក់ឈនែួលមធ្យមជាប់ភា្ទានប្បចំានែងៃរបេ់	ខលាួន។

១៩



កម្មករ និយោជិត ទទួេរានម្រាក់ឧបតថែម្ភ ម្បចាំនែងៃេុឹះម្តា នត ៖

និសោជកបានបង់ភា្ទានថ ន្ែកថែទំាេនុខភាព្កនែនុង	រយៈសព្ល		២ថខ
 

ជាប់រនែ 	ឬ	បាន	បង់	ោៃង	តិច្េ់	៦ថខកនែនុងអំ�នុងសព្ល	១២ថខ
ចនុងសប្កាយ	្ិត	រហូត	ដល់	ថខ	ថដល	មាន	បញ្ហា 	េនុខភាព្	និង	កំព្នុង	
សធ្ើ	ការ	។

និសោជកប្តរូេបង់ភា្ទានមក	ប.េ.េ.	ោៃ ងតិច	៩ថខកនែនុងអំ�នុង
 

សព្ល	១២ថខចនុងសប្កាយ្ិត	រហូត	ដល់	ថខ	េប្មាលកូន។

ចំណំ៖ េមាជិក	ប.េ.េ.ថដលបានេប្មាលកូនសៅមនទាីរសព្ទ្យ
ថដលមិនថមនជានដ្ូរបេ់	ប.េ.េ.	សទាោះករណីេស្គ្រ ោះបន្ទា ន់ 

កតាី មិនេស្គ្រ ោះបន្ទា ន់កតាី 	សហើយ	បាន	បំសព្ញកាតព្្កិច្បង់ភា្ទានោៃ ង	
តិច		៩ថខកនែនុងអំ�នុងសព្ល	១២ថខចនុងសប្កាយសហើយកតាីក៏អាចទាមទារ	
ប្បាក់	ឧបត្ថម្ភ	ប្បចំានែងៃេប្មាប់	ការ	េប្មាក	សប្កាយសព្	លេប្មាល	
កូន	ពី្		ប.េ.េ.	បានថដរដរាប្ស្មនុីខលាួនមកពិ្និត្យ	តាមោន	
េនុខភាព្សប្កាយេប្មាលសៅមនទាីរសព្ទ្យ	នដ្ូ	របេ់	ប.េ.េ.។

២០



យសវាបង្ាចារសុខ ភាព 

សេវាបគ្កា រេនុខភាព្សៅកនែនុងថ ន្ែកថែទំាេនុខភាព្មានដូចខាងសប្កាម៖

២១





យសវា ឬការពចាយារាេ នដេ មិន រាប់ បញ្ចតូេ
សេវាមួយ	ចំនួន	ថដល	មិន	ប្តរូេ	បាន	រាប់	បញូ្ល	កនែនុង	ធាន្រាៃ ប់	រង		សនោះ	
រមួមាន៖

ករណីេស្គ្រ ោះបន្ទា ន់	ប្្ប់សេវាដូចបានថចងខាងសលើ	ប្តរូេបាន 

្តាល់ជូន។

-	 ការព្យាបាលទំាងឡាយ្ថដលមិន្ិតនែលាថដលមាន
ថចងកនែនុងសរលនសោបាយេនុខាភិបាលស្		ធារណៈ

-	 ការថែទំាសធ្មញ		(ការេម្ាត	ការបៃោះ		និង	ការោក់សធ្មញ)

-	 ការព្យាបាល		និងការេោះកាត់បតាូរសភទ

-	 ការ្សា	ំឬបតាូរេររីាងរស្សេងៗ	

-	 សេវាបងកាកំសណើ តសោយេិប្បនិម្មិត

-	 ការព្យាបាលសោយខលាួនឯង

-	 ការព្យាបាល		ឬេោះកាត់សដើម្បី		ថក	េម្ផេសេ

-	 ឧបករណ៍ជំនួយថភនែកេិប្បនិម្មិត	និងការព្យាបាលសោយ		 
កំារេ្មីឡាថេែ

-	 ការព្យាបាលសញៀនេនុរា	និងផ្តា ច់		សប្្ឿង	សញៀន

-	 ការព្យាបាលការអេមត្ថភាព្		្ តាល់		កំសណើ ត

-	 ការេោះកាត់សោយោក់	ប្រប់	ថភនែក		េិប្បនិម្មិត

-	 ការេោះកាត់សបោះដូង	និង		េរនេ			្ ម		សបោះដូង

-	 ការលាង្ម

-	 ការប្តរួតពិ្និត្យេនុខភាព្	ទូសៅ

២៣























៥. ការ ទាមទារ ម្រាក់ ឧបតថែម្ភ សម្មាប់ សមាជិក ម្្រួសរ នដេ យៅ (ក្នចុង បន្ចុក) 
នដេម្តរូវទទួេផេម្តរូវ៖

• ្ូេប្តង់ប្បអប់តាេកាលិកឧតតារជីេ។ី

• មាន	េំបនុប្តចមលាងសេចកតាីមរណៈភាព្(ភា្ជ ប់មកជាមួយនូេ			សេៀេសៅ			
ប្្រួស្រ	ជនរងសប្រោះសេៀេ	សៅ	ស្នែ ក់សៅ	និងអតតាេញ្្ញ ណ	ប័ណ្ណ	
.....)

សុពេភាពននការទាមទារម្រាក់ ឧបតថែម្ភ
• េិទិ្កនែនុងការទាមទារប្បាក់ឧបត្ថម្ភប្បចំានែងៃ	េប្មាប់	សប្រោះថ្នែ ក់		

 

ការគ្រ	និងប្បាក់ឧបត្ថម្ភបូជាេព្ប្តរូេ	អេ់េនុព្		ល	ភាព្ប្តរមរយៈ 
សព្ល	១ឆ្នែ ំសហើយ	េិទិ្	ទាមទារ	ប្បាក់ឧបត្ថម្ភកនែនុង	ករណីពិ្ការ	ភាព្	
មាន	េនុព្លភាព្	ប្តរម	៥ឆ្នែ ំ។

៣៤







ដំយណើរ ការ យម្បើម្រាស់ យសវា
ដំយណើរការទតី១៖ កម្មករ និយោជិត យៅ កាន់  
យពទចាយ  នដ ្ ូ មួយ
ដំសណើ រការននការសប្បើប្បាេ់សេវា្ឺដូចៗ	រនែ 	ទំាង	ករណី	មាន	ជំងឺ	
ផ្ទា ល់ខលាួន	ឬទាក់	ទង	នរង	ការគ្រ			ទំាង		ករណីសេតាីថដលប្តរូេពិ្និត្យ	
ន្ទាសោោះ្ងថដរ។

• កម្មករនិសោជិតសៅកាន់សព្ទ្យនដ្ូថដលសៅជិតបំ ន្ុត	

• សៅជួបភានែ ក់គ្រ	ប.េ.េ.សហើយ	បគ្ហា ញ	កាត	េមាជិក		របេ់អនែក

៣៧



ប្បេិនសបើកម្មករនិសោជិតមិនស�ើញមានភានែ ក់គ្រសទប្តរូេបគ្ហា ញកាត	
សៅ		ប្ រ្ូសព្ទ្យសហើយ	កម្មក	រនិសោជិត	មិន	តប្មរូេ	ឲ្យ	បង់ប្បាក់		សទ	ប្បេិន	
សបើមានការទាមទារឲ្យបង់ប្បាក់	េូមទូរេ័ព្ទាមកសលខ	១២៨៦  

• សេនែើេនុំលិខិតសប្បើប្បាេ់សេវាពី្ភានែ ក់គ្រ	ប.េ.េ.	

• យកសៅជូនប្្រូសព្ទ្យ	សដើម្បីទទួលបានការពិ្និត្យេនុខភាព្	

• ប្្រូសព្ទ្យនរងសចញេំបនុប្ត	សព្ទ្យ	ឬក៏តប្មរូេឲ្យសធ្ើ	សតេតាេនុខភាព្បថន្ថម	

• ជួបថ្នែក្ណសនយ្យ	សដើម្ីបយកេកិកាយបប្ត	(មិន		មាន		បង់	ប្បាក់	សទ)

• យកេកិកាយបប្តសនោះជូនសៅភានែ ក់គ្រ	ប.េ.េ.	

• ទទួលការព្យាបាល	ឬសតេតាេនុខភាព្តាមសព្ទ្យតប្មរូេ

• ទនុករាល់ឯកស្រោក់ព័្ន្ទំាងអេ់		និងប្ប្ល់	ឯកស្រ	ោក់	ព័្ន្	ទំាង	
សន្ោះសៅនិសោជក	

• និសោជកប្តរូេស ញ្ាើឯកស្រទំាងអេ់	និងទប្មង់	របាយការណ៍មក 

ប.េ.េ.

កនែនុងករណីសប្រោះថ្នែ ក់ការគ្រនិសោជកប្តរូេជូនដំណរ ងមក	ប.េ.េ.
 

តាមរយៈយេខ ១២៨៦	សដើម្បី	ទទួលបានការេប្មបេប្មរួលភាលា មៗ 

សហើយបំសព្ញរបាយការណ៍ហានិភ័យការគ្រ(សប្រោះថ្នែ ក់ការគ្រ) 
និង	ឯក	ស្រ	ជំនួយ	ស្្ម រតី	(របាយការណ៍ព្ន្យល់ពី្	ករណី	ទំាងសន្ោះស ញ្ាើ 
មក	ប.េ.េ.សោយផ្ទា ល់ឬតាម	រយៈអនុីថមល៖benefit@nssf.gov.kh 

កនែនុងរយៈសព្ល	៤៨សមាៃង។

ម្តរូវ ទុក ឯកសរ ទំាងយនឹះ ជានិច្ច!
-	 ទប្មង់េប្មាកសៅមនទាីរសព្ទ្យ	
-	 េំបនុប្តសព្ទ្យ
-	 េកិកាយបប្ត	
-	 លិខិតបញ្្ជ ក់ការ្តាល់កំសណើ តពី្សព្ទ្យ	

(ករណីេប្មាលកូន)

៣៨



ដំយណើរការទតី២៖ ទទួេ រាន អតថែម្បយោជន៍ មុន 
និង យម្កាយ យពេ សម្មាេ កូន 
ប្តរូេប្បាកដថ្កម្មករនិសោជិតបានជូនព័្ត៌មានសៅកាន់និសោជក	
ឲ្យបានឆ្ប់បំ ន្ុតបន្ទា ប់ពី្ដរងថ្មាន្ភ៌។	សដើម្ីប	ទទួលបានលិខិត	
អននុញ្្ញ តមាតនុភាព្រយៈសព្ល	៩០នែងៃ។	

សៅទទួលការពិ្និត្យន ទ្ាសោោះថដលដំសណើ រការដូចកនែនុង	ដំសណើ រការទី		១	

• មនទាីរសព្ទ្យនរងសចញលិខិតបញ្្ជ ក់ពី្ការ ត្ាល់កំសណើ តទារក(ទនុក	
លិខិតសនោះ!	)

• ទាញយកទប្មង់ទាមទារតាេកាលិកពី្ស្ហទំព័្រ	ប.េ.េ.	

• េូមសរៀបចំឯកស្រេំខាន់ទំាង៣សនោះសហើយស ញ្ាើមក	ប.េ.េ.	
ថដលសៅជិតបំ ន្ុត	
-	 លិខិតអននុញ្្ញ តចបាប់មាតនុភាព្ថដលសចញ	សោយ	និសោជក	
-	 លិខិតសចញពី្មនទាីរសព្ទ្យ	និងលិខិតបញ្្ជ ក់ពី្សព្ទ្យេប្មាប់ 

សធ្ើេំបនុប្តកំសណើ ត 

-	 ទប្មង់ទាមទារតាេកាលិក	

• ប.េ.េ.	នរងទូរេ័ព្ទាសៅអនែក	ឬសលខទំន្ក់ទំនងថដល	្ តាល់ឲ្យ	
មកកនែនុងរយៈសព្លោៃងយូរពី្	២០នែងៃ	សៅ	៣០នែងៃ				នននែងៃសធ្ើការ	
សដើម្បី	មកទទួលយកថេកេប្មាប់	ប្បាក់	ឧបត្ថម្ភ

• យកថេកសៅសបើកប្បាក់សៅធន្ររ

• ការទទួលបានប្បាក់ឧបត្ថម្ភ	៧០%	ននប្បាក់ឈនែួលមធ្យមជាប់
ភា្ទានប្បចំានែងៃចំនួន		៩០នែងៃសនោះ្ឺ	្ តាល់	ជូន	ថតមតាងសទ

• េូមរកីរាយការេប្មាកមាតនុភាព្របេ់អនែក!

ចំណំ៖	ការទាមទារអត្ថប្បសោជន៍សព្លេប្មាកឈឺ	្ ឺ	មាន	ដំសណើ រ	
ការដូចរនែ នរងេប្មាកលំថហមាតនុភាព្ថដរ។

៣៩



ដំយណើរការទតី៣៖ ករណតី សយ្ង្ាចាឹះ បន្ាចាន់ និង យៅ  
យពទចាយ មិន នមន នដ្ូ 
ប.េ.េ.	នរង ត្ាល់ការទូទាត់ចំ្យជូនេញិកនែនុង	ករណីថដល				សៅ	
សប្បើប្បាេ់	សេវា	ពី្		មនទាីរសព្ទ្យ	មិន	ថមន	នដ្ូ	ប.េ.េ.	នរង			មិនសចញនែលា	
ឲ្យ	សទ	សលើកថលងថតករណីេស្គ្រ ោះបន្ទា ន់	ថដល		កម្មករ	និសោជិត	
រ្ម ន		ជសប្មើេសហើយប្តរូេសៅេស្គ្រ ោះ	បន្ទា ន់	សៅ	សព្ទ្យថដលជិតបំ ន្ុត។	

ករណតីសយ្ងា្ចាឹះបនា្ចាន់៖

• ទូរេ័ព្ទាសៅកាន់សលខ	១២៨៦	ភានែ ក់គ្រ	ប.េ.េ.	អាច	ជួយ 

សៅ			ឡាន	េស្គ្រ ោះបន្ទា ន់	ឲ្យ	បាន		
-	 ប្បេិនសបើ	ប.េ.េ.	 សៅឡានេស្គ្រ ោះបន្ទា ន់ឲ្យអនែក្ឺ

ទំនង		ជានរងសៅមនទាីរសព្ទ្យនដ្ូ	ថដល	អនែកមិន	ប្តរូេបង់លនុយ	
មនុនសទ។	

• ទូរេ័ព្ទាជូនដំណរ ងសៅនិសោជក	
• ទទួលការព្យាបាលសៅមនទាីរសព្ទ្យ	
• បង់លនុយមនុន	(ករណីសព្ទ្យមិនថមននដ្ូ	ប.េ.េ.)
• សព្លសចញពី្សព្ទ្យ	ប្តរូេប្បាកដថ្កម្មករនិសោជិតយកឯកស្រ 
ខាង	សប្កាមទំាងសនោះ៖
-	 េំបនុប្ត	សព្ទ្យ
-	 ឯកស្រេប្មាកសព្ទ្យ	
-	 េកិកាយបប្ត	

• បញ្ជូ នឯកស្រទំាងសនោះសៅនិសោជក	
• និសោជកបំសព្ញទប្មង់ទាមទារតាេកាលិក	 និងស្ញាើឯកស្រ	 
ខាងសលើសៅ	ប.េ.េ.	

• ប.េ.េ.	នរងទូរេ័ព្ទាកនែនុងអំ�នុងសព្លោៃងយូរពី្	២០នែងៃសៅ	
៣០នែងៃ	នននែងៃសធ្ើការសដើម្បីឲ្យ	សៅយកថេក	

• យកថេកសៅសបើកប្បាក់សៅធន្ររជានដ្ូជា	ការ	សសេច!

ចំណំ៖  	េូម	ែតចមលាងរាល់	ឯកស្រ	ទំាងអេ់		សហើយរកសា	ទនុកខលាួនឯង	
មួយចបាប់(កម្មករនិសោជិត)សប្ោោះ	ប.េ.េ.	ប្តរូេការឯក	ស្រ	ចបាប់	
សដើម	សដើម្បី្តាល់អត្ថប្បសោជន៍។

៤០
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