implemented by:

េតើគិ
បននូវ

នុប

ក្រតូវេធ្វើដូចេម្តចេដើមបីធន

នភពជំនញវិជជីវៈ្រសបចបប់
មរយៈករចុះេឈះ

េតើដំេណើរករចុះបញជស
ី ្រមប់អនកជំនញែថទំជអ្វ?
ី
វ ិញញបនប្រត័ចុះបញជីែដលេចញេ

យគណៈគិ

នុប ្ឋ កកមពុជផ្តល់ករទទួល

គ ល់្រសបចបប់េលើ

គុណវុឌ ិ សមតថភព និងភពសម្រសបរបស់បុគគលមនក់ ែដលអនុញញតឱយពួកេគេ្របើ្របស់នមជ "គិ
និង

ច្របកបវ ិជជជីវៈេលើករែថទំេនកនុង្របេទសកមពុជ។
ករចុះេឈមះមនពីរជំ

នុប ្ឋ ក"

ន៖ (១) ករចុះេឈមះេលើកដំបូង និង (២) ករបន្តសុពលភពៃនករចុះេឈមះេរៀង

ល់ ៣ (បី) ឆនំម្តង។ ជេរៀង ល់ឆនំ វ ិញញបនប្រតសមជិកនឹងមនបចចុបបននភព។
ចបប់ែដលបនបេងកើតេឡើងត្រមូវឱយបុគគលមនក់ៗែដល្រតូវករអនុវត្តជគិ

នុប ្ឋ ក ជធនី-េខត្តែដលខ្លួនកំពុងបេ្រមើករ និងបនទប់មក្រតូវបង់វ ិភគទន

ជសមជិកៃន្រកុម្របឹក គណៈគិ

្របចំឆនំេដើមបីរក ករចុះេឈមះរបស់ខួនជមួ
្ល
យគណៈគិ
តួនទីរបស់គិ

នុប

កនុងនមជគិ

ចុះបញជីជមួយគណៈគិ
គិ

នុប ្ឋ កកមពុជ។

កេដើមបីែថរក ជំនញវិជជីវៈេលើករែថទំ
យវ ិជជជីវៈ

នុប ្ឋ ក្របកបេ

ជត្រមូវករ្រសបចបប់ែដលគិ

នុ

នុប ្ឋ ក្រគប់រប
ូ ្រតូវ

នុប ្ឋ កកមពុជ និងបន្តបង់វ ិភគទន្របចំឆនំេដើមបីរក ករចុះេឈមះរបស់ខួន។
្ល

នុប ្ឋ ក្រគប់រប
ូ មន

ខពស់ជូនដល់អនកជំងឺ។

នុប ្ឋ ក ជដំបូង្រតូវចុះេឈមះ

គិ

រៈសំខន់កុងករផ្ត
ន
ល់េស ែថទំសុខភព្របកបេ

នុប ្ឋ ក្រគប់រប
ូ ជគំរេូ លើករអនុវត្តេស ែថទំ្របកបេ

យគុណភព និងសុវតថិភព
យសមតថភព

និងមន្រកម

យជំនញវ ិជជជីវៈ និងករតស៊ូមតិស្រមប់អនកជំងឺ និងវ ិជជជីវៈែថ

សីលធម៌វ ិជជជីវៈ និងផ្តល់នូវករដឹកនំ្របកបេ

ទំ។
ជកក្តមួយសំខន់ែដលគិ
ផ្តល់េស ែថទំសុខភព្របកបេ
្ល
របស់ខួន
គិ

នុប ្ឋ កបន្តេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវករែថទំ

យគុណភព។

គិ

មរយៈករអភិវឌឃន៍សមតថភពវ ិជជជីវៈ (បណុ្ត ះប
នុប ្ឋ ក្រគប់រប
ូ

្ត លេនមនទីរេពទយ្របកបេ

្ត លេន

ចជួយគំ្រទករងររបស់គណៈគិ

បន្តេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងេលើេស ែថទំកុង្របេទសកមព
ន
ុជ

ប

នុប ្ឋ កជរូបវន្តបុគគល

យគុណភព

បញញតិែដលមន្របសិទិភ
ធ ពខពស់របស់គិ

និងករចូលរួមចំែណកេលើករ

ចបន្តកររក សមតថភពវ ិជជជីវៈ

) និងករអនុវត្តផទល់។

នុប ្ឋ កកមពុជ និង្រកសួងសុខភិបលេលើករ

មរយៈករបណុ្ត ះប

េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវ្របព័នធ

្ត លេន

និងករបណុ្ត ះ

និងដំេណើរករករផ្តល់េស

ករេធ្វើ

នុប ្ឋ ក និងជំនញឯកេទសៃនករែថទំេនកនុង្របេទសកមពុជ។

េហតុអ្វី្រតូវចុះេឈះឥឡូវេនះ?
្ត ីករ្រគប់្រគងគណៈ
េនកនុងរយៈេពល ៦-១២ ែខ ខងមុខ ចបប់សីព

វ ិជជជីវៈសុខភិបលនឹង្រតូវបនអនុម័ត។
គិ

ទំងអស់េនះនឹងត្រមូវឱយ

នុប ្ឋ កមនក់ៗ្រតូវមនវ ិញញបនប្រតចុះបញជីេដើមបីក្លយខ្លួនជបុគគល

្រសបចបប់កុងករអនុ
ន
វត្តជគិ

នុប ្ឋ ក

ប៉ុែន្តក៍ចំបច់ផងែដរនូវករអនុវត្ត

ជ្របចំេដើមបីទទួលបន
បញជី

និងមិនមន

ជញប័ណ្ណេដើមបីអនុវត្ត។ គិ

នុប ្ឋ កទំង

ជញប័ណ្ណេដើមបីេធ្វើករអនុវត្តេនះេទ

យ

ែដល្រតូវបនរកេឃើញថមិនបនចុះ

នឹង្រតូវទទួលពិន័យចប់

ំងពីៃថងចូលបេ្រមើកររហូតដល់

ចបប់ចូលជធរមន។
នុប ្ឋ កកមពុជ

គណៈគិ

សូមផ្តល់េយបល់ដល់គិ

នុប ្ឋ ក្រគប់រប
ូ ឱយមកេធ្វើករចុះេឈមះឱយបនមុន

េពលចបប់ថីច
ម ូលជធរមន ពីេ្រពះលកខខណ្ឌៃនករទទួលចុះេឈមះនឹងមនលកខណៈតឹងរុ ឹងជងមុន។
ណត្តិែផនកចបប់របស់គណៈគិ

នុប ្ឋ ក្រតូវករពរ្របជជនកមពុជេ

យធនថ

្រគប់គិ

នុប ្ឋ ក

ទំងអស់ែដលអនុវត្តករែថទំ មនលកខណៈសមបត្តិ សមតថភព និង្រកមសីលធម៌េពញេលញ។ ្របភពចំណូលែតមួ
យគត់របស់គណៈគិ

នុប ្ឋ កកមពុជគឺបនពីករបង់ៃថ្លចុះេឈមះេលើកដំបូង

េរៀង ល់ ៣ (បី) ឆនំម្តង។ េបើករជួយគំ្រទពីបុគគល្រគប់រប
ូ គណៈគិ
េដើមបីធនករអនុវត្តបទបបញញ តិេ្ត

យរលូន

ែដលករពរគិ

ជនកមពុជែដលទទួលបនេស ែថទំ។

និងៃថ្លបន្តសុពលភពករចុះេឈមះ

នុប ្ឋ កកមពុជពុំ

ចបំេពញ

ណត្តិរបស់ខួន
្ល

នុប ្ឋ ក្រគប់រប
ូ កនុងវ ិជជជីវៈរបស់ខួន្រពមទំ
្ល
ង្របជ

េតើេធ្វដ
ើ ូចេម្តចេដើមបីទទួលបនករចុះេឈះេលើកដំបង
ូ ?
១. ថតចម្លងសញញប្រតេដើមរបស់អនក
១.ក. ្របសិនជអនកបត់សញញប្រតែដលទទួលបនេ្រកយឆនំ ២០០០៖ ្រតូវមនលិខិតបញ
ជ ក់ពី

ែដល

បនសិក
១.ខ. ្របសិនជអនកបត់សញញប្រតែដលទទួលបនមុនឆនំ ២០០០៖ េនះមិនែមនជបញ
្ហ េទ្រតូវ (១) មនលិខិត
ធនអះ

ងពី

ក ីរម
ួ ជំនន់ និង(២) មនលិខិតបញ
ជ ក់ពី្របធនអងគភពែដលខ្លួនកំពុងបេ្រមើករងរ។

២. យកសញញប្រតថតចម្លងេទកន់

្រកុង- ជធនី-េខត្ត ែដលអនកេធ្វើករ េដើមបីបញ
ជ ក់េលើសញញប្រតថតចម្លង

េនះ
៣. ភជប់ជមួយនូវ្របវត្តិរប
ូ សេងខប រូបថត (៤×៦) ្របក់ស្រមប់ករចុះេឈមះ និងវ ិភគទន្របចំឆនំ (អនក
្របក់វ ិភគទនមួយឆនំម្តងៗ ឫក៍
ែដលមនបញ
ជ ក់ពី
៣.ក.

ងខងេ្រកម) និងសញញប្រត

ជធនី-េខត្ត
សមជិកក៍

៧៥០០០េរៀល
គិ

ចបង់ស្រមប់បីឆនំែតម្តងក៍បន) (សូមេមើល

ចបង់

ចបង់្របក់វ ិភគទនសរុបទំង៣ឆនំកុងេពលចុ
ន
ះេឈមះែតម្តងក៍បនកនុងតៃម្លសរុប
េបើមិនដូេចនះេទ

អនក្រតូវេធ្វើដំេណើរេទកន់ករ ិយល័យរបស់្រកុម្របឹក គណៈ

នុប ្ឋ ក ជធនី-េខត្តជេរៀង ល់ឆនំេដើមបីបង់្របក់វ ិភគទនជ្របក់សុទធចំនួន

េរៀល។
៤. េធ្វើដំេណើរេទកន់្រកុម្របឹក គណៈគិ

នុប ្ឋ ក ជធនី-េខត្តែដលអនកកំពុងបំេពញករងរ

២០០០០

៥. េនឯករ ិយល័យរបស់្រកុម្របឹក គណៈគិ

នុប ្ឋ ក ជធនី-េខត្ត បំេពញពកយសុំចូលជសមជិក និងភជប់ជ

មួយនូវ្របវត្តិរប
ូ សេងខប រូបថត និងសញញប្រតែដលមនបញ
ជ ក់ពី

្របក់វ ិភគទន្របចំឆនំ

្រកុង- ជធនី-េខត្ត និងបង់ៃថ្លចុះេឈមះ និង

៥.ក. ្របសិនេបើអនកពុំដឹងថេតើ្រតូវមនព័ត៌មនអ្វីខ្លះែដល្រតូវ
គណៈគិ

នុប ្ឋ ក ជធនី-េខត្តក៍

្របឹក គណៈគិ

ក់បញូច លេទកនុង្របវត្តិរប
ូ សេងខប ្រកុម្របឹក

ចផ្តល់ជូននូវគំរ្រូ បវត្តិរប
ូ សេងខបេនករ ិយល័យរបស់្រកុម

នុប ្ឋ ក ជធនី-េខត្ត

ទ ីករ ិយល័យរបស់្រកុម្របឹក គណៈគិ
៦. ៣ សប្តហ៍េ្រកយមក អនកនឹងទទួលបនទូរស័ពព
េខត្ត េហើយអនក

ចេទយកវ ិញញបណ្ណ ប្រតសមជិកពីករ ិយល័យេនះបន។

េតើ្រតូវេធ្វើដច
ូ េម្តចេដើមបីមនេឈះបន្តកនុងបញជីរបស់គណៈគិ
១.

ជេរៀង ល់បីឆនំម្តង

គណៈគិ
២.

អនកែដលជសមជិកចស់ែដលផុតកំណត់

នុប ្ឋ កកមពុជ

សមជិកចស់្រគន់ែតយកវ ិញញបណ្ណ ប្រតជសមជិករបស់គណៈគិ

ករ ិយល័យរបស់្រកុម្របឹក គណៈគិ
៣.

នុប

នុប ្ឋ ក ជធនី-េខត្ត

េនឯករ ិយល័យរបស់្រកុម្របឹក គណៈគិ

នុប ្ឋ ក ជធនី-េខត្ត

នុប ្ឋ ក ជធនី-

កកមពុជបន្តេទៀត?
ន
ជ ីរបស់
្រតូវេធ្វើករចុះេឈមះបន្តកុងបញ
នុប ្ឋ កកមពុជែដលផុតកំណត់េទកន់
េសនើសុំបន្តសុពលភពករចុះេឈមះជ

សមជិក និងបង់ៃថ្លេស សុំបន្តសុពលភពករចុះេឈមះជ្របក់សុទធ ១០០០០ េរៀល និងៃថ្លវ ិភគទន្របចំឆនំ
២០០០០ េរៀល (សរុបជ្របក់ ៣០០០០េរៀល)។
៨. ៣ សប្តហ៍េ្រកយមក អនកនឹងទទួលបនទូរស័ពទពីករ ិយល័យរបស់្រកុម្របឹក គណៈគិ

េខត្ត េហើយអនកេទយក

បចចុបបននេនះគណៈគិ

នុប ្ឋ ក ជធនី-

កប្រតសមជិកពីករ ិយល័យេនះបន។

នុប ្ឋ កកមពុជកំពុងេធ្វើករែកស្រមួលេលើដំេណើរករករចុះេឈមះឱយមនភពងយ

្រសួល និងេលឿនជងមុនស្រមប់អនកទំងអស់គន។

ជំ

នបនប់កនុងេពលអនគត៖

កនុង

ចុះេឈះេដើមបីកយជគិ

នុប

កែដលទទួល

្គលេ់

យ្របេទស

៊ន
េនេពលែដលអនកចុះេឈមះជមួយគណៈគិ

មនសិទិ្រធ សបចបប់កុងករអនុ
ន
វត្តជគិ
ចេបះជំ

នេទមុខមួយជំ

នុប ្ឋ ក

នេទៀត និង

កំពុងេធ្វើករអភិវឌ ន៍) េដើមីបក្លយខ្លួនជគិ
ចុះេឈមះជគិ

និងបន្តបង់វ ិភគទន្របចំឆនំេនះអនកនឹង

នុប ្ឋ កកមពុជ

៊ នកនុង្របេទសកមពុជ។ កនុងេពលឆប់ៗខងមុខេនះ អនកនឹង

ចចុះេឈមះេ

នុប ្ឋ កែដលទទួល

នុប ្ឋ កេនកនុង្របេទសជសមជិក

៊ន

៊ ន (យន្តករចុះបញជីបចចុបបនន

យផទល់ជមួយ
គ ល់េ

យ

៊ ន។ បនទប់មកអនកនឹងមនសិទិធ

មួយ (្របេទស្របុយេណ

េឡសុី ្របេទសមីយ៉ន់ម៉ ្របេទសហ្វីលីពីន ្របេទសសឹង្ហបុរ ី ្របេទសៃថ និង្របេទសេវៀត
ករេធ្វើសមហរណកមម

៊ នស្រមប់អនកទំងអស់គនរួមមន

ទទួលបនករងរជគិ

មនឱកសទទួលបនករងរពីកុង្របេទសែដលជសមជិ
ន
ក

៊ ន។

រួ

ឡឹម ្របេទសម៉

ម)។ អតថ្របេយជន៍ៃន
នុប ្ឋ កេ្រចើនជពិេសស

ក៍បនផ្តល់នូវបទពិេ

ធជីវ ិតមួយែដល

កំពុងរស់េន និង្របកបករងរេ្រកមវបបធម៌េផ ង។

ព័ត៌មនស្តីពក
ី រចុះេឈះេលើជំនញែថទំៃនគណៈគិ
ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង េ

នុប

ក សុផ សី

កកមពុជ៖

(sophaseyha@yahoo.com និង

មទូរស័ពទេលខ

Tel: ០៧០ ៨៨៨ ២២០ និង ០៩២ ៣២៦ ៦៩៩)

្របក់វិភគទន្របចំឆំ និងចំ

យេផ្សងៗេលើករចុះេឈះរបស់គិ

វ ិភគទន្របចំឆនំ*
ករចុ ះេឈមះេលើកទី ១

២០០០០ េរៀល (ឆនំទី១)

ៃថ្លរដ្ឋបល

ចំ

នុប

ក

យសរុប

ចំ

យសរុប

(០១ ឆន)ំ

(០៣ ឆន)ំ

១៥០០០ េរៀល

៣៥០០០ េរៀល

៧៥០០០ េរៀល

១០០០០ េរៀល

៣០០០០ េរៀល

៧០០០០ េរៀល

២០០០០ េរៀល (ឆនំ ទី ២)
២០០០០ េរៀល (ឆនំទី៣)
ករសុំបន្តករចុ ះេឈមះ

២០០០០ េរៀល (ឆនំទី១)

(ជេរៀង ល់ ០៣ ឆនំម្តង)

២០០០០ េរៀល (ឆនំ ទី ២)
២០០០០ េរៀល (ឆនំទី៣)

ព័ត៌មនបែនថមសូមចូលេទកន់ទំព័រេហ្វសបុករបស់គណៈគិ
Cambodian Council of Nurses

https://sites.google.com/site/cambodianccn/

នុប

កកមពុជ៖

េលខទំនក់ទន
ំ ង
ភូមិភគ

ជធនី ក

ខគណៈគិ
្ត ល (េម៉

ន់

នុប

ក

រ ី)



ភនំេពញ ០១២ ៨៩២ ៧២៨ (យឹម សំ

ង)



ក



កំពង់សឺព ០១៦ ៩០៤ ៥០៩ (ចក់ ៃថ)



កំពង់ឆនំង ០១៦ ៣០១ ១៩៧ (ម៉ម ម៉ ល័យ)

្ត ល ០១២ ៨៥០ ០៩៣ (ឈូក

៉ ន់)

ភូមិភគបត់ដំបង៖ ០១២ ៩៧៧ ៣២៣ (យក់ សុ ថ )



បត់ដំបង ០៧៧ ៥៨៥ ២៥១ និង ០១២ ៩៧៤



៉)

ឧត្តរមនជ័យ ០១២ ៥៩០ ០៨៥ និង ០១២ ៥៨៦
៤៤៧ និង ០៩៨ ៥៨៦ ៤៤៧ (សី

ុ )ំ

បនទយមនជ័យ

៥២៧

ក

០១២

៩៣២



ៃ្រពែវង ០១២ ៥៦៥ ៥៤១ (េព្រជ ពិ

(ឪ

ល់)
៦២០

១៥៤

្វ យេរៀង ០១១ ៣៥០ ៦០៧



កំពង់ធំ ០៩២ ៦២០ ០២៧ (កុយ វ ិជជវុធ)



តបូងឃមំុ ០៩២ ៨៥៨ ៥៥៤ (លឹមសុភ័្រក)

៩៤៦៨ (េហឿ េសធិល)


សទឹងែ្រតង ០៨៨ ៦៦៣ ៨១៦៨ ( ៊ ម ឡន)



្រពះវ ិ



្រកេចះ ០១២ ៤៧៩ ២៧១ (ខូវ បនលី)



មណ្ឌលគីរ ី ០១៧ ៧៣៧ ១៤៦ ( ៉ វ ីត)



រតនៈគីរ ី ០១២ ៦២៩ ៦៩១ (ច័នទ ម៉ ៉ ឌី)

កំពត ០៩២ ៨២៣ ៦៧៧/០៩៧ ៩០២ ៥៨៥៨



ែកប ០១២ ៦២៦ ៩៩៤ (នី បូទិតយ)



េសៀម ប ០១២ ៨០៦ ២១១ (និន នរ ីរតន៍)



្រពះសីហនុ ០១២ ៩៨៨ ៣៤២ (េក



េពធិ៍



េកះកុង ០១១ ៨២៨ ៦២៩ (សុខ មុនី)



ៃប៉លិន ០១៦ ៣៧៥ ២៣១ (សុខ សុន)

ត់ ០៩២ ៨១០ ១៤៤ (អនុ.)



ករ ិយល័យរបស់គណៈគិ

ផទះេលខ ៧៣ ម

ក់)

ែកវ ០៩២ ៥០៤ ០៤០ (ជ ហួត)/ ០១១ ៥២៨
២៩៧ (ឆឹង សុភន)

ភូមិភគកំពង់ចម៖ ០១២ ៨៧០ ៨២៧ (េមៀច លឹមហួរ)

្ល )

(មុនី)

(ហម

ភីរណ
ុ
)

រ ០១២ ៣៧៥ ០៩៦ (េបត ផ

ភូមិភគកំពត៖ ០១២ ៩១៧ ៦៨៣ (ែសន ពិសិដ្ឋ)


០១២

ល)

ភូមិភគសទឹងែ្រតង៖ ០៧៧ ៩៩៩ ៤៦៨/ ០៩៧ ៩៩៩

១៧៦៩ (វង វ ិចិ្រត)

៨៦៦ (ស៊ុយ សុវ ថ

កំពង់ចម ០១៧ ៥០៣ ៣៣៣ (យិន វ ិបុល)



០១២៥៥១ ៨០៧ និង ០៩៧ ៧៧៧





នុប ្ឋ កកមពុជ

វ ិថី្រពះមុនីវង ភនំេពញ កមពុជ

https://sites.google.com/site/cambodianccn/

ទូរស័ពទទំនក់ទំនង៖ ០៧៧ ៦១៦ ១៩៦/០៧០ ៨៨៨ ២២០ និង ០៩២ ៣២៦ ៦៩៩

