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គណៈឆ�បកម�ជុ 

ស�ងដ់ៃនករុុ បប� �េឡងវិញ និងលក�ខណ� ត្មមវក�ងុកអវិវឌនឍវិជ� ��វៈបន� 

ស្របឆ់�បក�ងុ្ងុរជះរ្កកម�ជុ 

 

១.េសចក�េីផ� ម 

 ឆ�បជនជាតែខ�រ្ាត�ចុះប�� ីេឡង� តញជាមួយគណឆ�បបាមុជេរៀងរល៣ឆា �ាមងនតងឆ�បបរេទស

េរៀងរល១ឆា �ាមង។ ករេធ�ដូចេនះមនសរណស�ំនលស្មបលសុ�ា�តភាសសរគណជន េ្រះ

អចសធានាប ឆ�បែដានចុះប�� ីទ�ងងសលានប�េាញតាសមងល់ដនករចុះប�� ីេឡង� តញនតង

ប�ខគ� ា្ាត�បាុងករងភត�ឌ្នន� តជ� ជី�ណបនមេធះជាេធ្ាួេដា្ីី ឱឆ�បរប្    ា្ងងង  ា្ងីប

ច�េគះដងងប ជ�ធញ  ្ាាទ�ងសាា�ភាប នតងងភត�ឌ្យុគភា� តជ� ជី�ណផា លខខមនេាញាមួជី� តាដនករ

្បបប� តជ� ជី�ណ។ 

ករងភត�ឌ្នន� តជ� ជី�ណបនម្ ាត�ចបលេេមាភខ ាេ្កួាីានទទមករងបលរ �ំករបគមុ ះបណម 

ាូ ់ នែដរមាមនករាតនតាឱេាេឡង� តញនូ�ករងនុ�ាមននប ករប�គាលនូ�ា្ាត�ករដនករសតប្ 

ករេរៀបច�ែេនករប នតងករចូរមាបាុង�យ�បគមុ ះបណម បនម បាល្តាីសរណស�ំនលនតងច�នមនដន

�យ�បគមុ ះបណម បនមែដខខមនានចូរមា។ 

២. ករអនុ � �តិ កផ�លស់តទ�ត 

យគណឆ�បបាមុជានងនុាុាសមងល់េនះេនដៃថទី   ែខ    ឆា �     េ់ួងនុេេាេទតា

្ាះរជ្បងាឱសមីាីករបេងងាយគណឆ�បបាមុជេខនសំរបាំ០៩០៦ំ៣៨៩ នតងងនុ្បងាឱសមីាី្បាសី

ធា៌ឆ�ប្ាងលម្តទី៥ច�នុចទី៦។ 

៣. េសចក�សីេង�ប 
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សមងល់េនះប�គាលាីប�ខុគ� ា្ាត�ងប្រមស្មបលករចុះប�� ីេឡង� តញនតងករងភត�ឌ្នន

� តជ� ជី�ណបនមែដទបលទងផា លេទនងងករងនុ�ាមននករររបសលឆ�ប។ យគណឆ�បបាមុជរប្សតទ�តរបសល

ខខមនបាុងករេបែងស្មបលបរគីេេេង្សា ។ 

៤. វតសលលភអករអនវ�� 

សមងល់េនះងនុ�ាមេសមជតបរបសលយគណឆ�បបាមុជែដប�ាុងងនុ�ាមកររឆ�បទ�ងងសលនតង

ានចុះប�� ជីាមួយគណឆ�បបាមុជរមាមនណ ឆ�បងនុ�ាម� តជ� ជី�ណឆ�ប ្យតបេ្ងងនឆ�បប ងាប្យបល្យងឆ�បប

ងាប�ស�្ជ�កររឆ�បែដកររទ�ងេធះមននទ�តាេករងនុ�ាមននកររឆ�ប។ប 

សមងល់េនះាតនងនុ�ាមេទេឆ�បែដចុះប�� បីាុង្បេភទឆ�បាតនមនជ�ធញយខីនតប។ ឆ�បាតន

មនជ�ធញយខីនតប្ាត�ចុះប�� ីេឡង� តញបបុែនមាតនា្ាត�ឲឱប�េាញតាសមងល់រដនករងភត�ឌ្� តជ� ជី�ណបនម

េធះេទ។ 

៥. លក�ខណ� �្មមវអតងស�ង ់់ អកចនរប ះុ េី�ងវតង 

ប. សមងល់ដនករងនុ�ាម� តជ� ជី�ណឆ�ប 

ប.១បឆ�បជនជាតែខ�រ 

ឆ�បជនជាតែខ�រែដងនុ�ាមនន� តជ� ជី�ណឆ�ប្ាត�េ្ប្ាសលនូ�យុគ�ឌុ្តរបសលខខមនយបងាតចប�េុា

៥០០េមបងប បាុង១ឆា �ប  ប ១,៥០០េមបង បាុងរួណេា៣ឆា �ប ាុននងងកបរ តេច�ទប�គាលដនករចុះប�� ី

េឡង� តញ។ 

ប.២ ឆ�បបរេទស 

ឆ�បបរេទសែដងនុ�ាមនន� តជ� ជី�ណឆ�ប្ាត�េ្ប្ាសលនូ�យុគ�ឌុ្តរបសលខខមនយបងាតចប�េុា៥០០

េមបងបបាុងរួណេា១ឆា �បាុននងងកបរ តេច�ទប�គាលដនករចុះប�� ីេឡង� តញ នតងប�េាញតាប�ខគ�

ា្ាត�េេេងេទៀាែដប�គាលបាុងេសចបមីសេ្ាចសមីាីករប�គាល្បេភទប នតងប�ខគ� ដនករចុះប�� ី

ឆ�ប។ 
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េសប�គងដនសមងល់េនះយឺេដា្ីករររសសរគជនេ់ួសធាឆ�បែដចុះប�� ីេឡង

� តញានប�េាញតាប�ខគ� ា្ាត�ដនករងនុ�ាម� តជ� ជី�ណឆ�បេដា្ីសធាេសែដខខមនានេមលមន

សុ�ា�តភា។ 

្បសតនេបឆ�បាតនានប�េាញតាប�ខគ� ំងេេធះ 

ឆ�បជនជាតែខ�រនតងបរេទស្ាត�ណ 

• ចូរមា�យ�បគមុ ះបណម ែដងនុាុាេ់ួ្បសមងសុំភតាប េដា្ីឲឱឆ�បអចប�េាញតា

សមងល់ដនករងនុ�ាម� តជ� ជី�ណឆ�ប   

• ងនុ�ាមននកររស�តាេ្កាករងភតាេ់ួឆ�បែដានចុះប�� ីបាុង្បេភទឆ�បទូេទបាុង

រួណេា៣ែខនតងទទមានតខតាបប� បលសាា�ភាេដា្ីសធាមនច�េគះដងង នតង

ជ�ធញៃ�ី្បនតងអចេឆខួាបេទនងងសាា�ភាសាូបបនតង្បាសីធា៌ឆ�បែដប�គាលេ់ួ

យគណឆ�បបាមុជ។ 

ខ. សមងល់ដនករងភត�ឌ្នន� តជ� ជី�ណបនម 

ឆ�បជនជាតែខ�រ នតងបរេទសែដានចុះប�� ីទ�ងងសល្ាត�េសរាតាប�ខគ� ា្ាត�ដនករ

ងភត�ឌ្� តជ� ជី�ណបនម។ េទះបីជឆ�បាតនមនជ�ធញយខីនីប្ាត�ានេបែងបបុែនមយគណឆ�បបាមុជេប 

ទងបចតាមឆ�បឲឱទទមករបគមុ ះបណម បនមែដទបលទងនងងករររបសលខខមន។ ករសតប្ាមួេមបង 

េស�នងងាមួេមបងដនករងភត�ឌ្នន� តជ� ជី�ណបនម នតងរលឯបសរែដជភសមុតងទ�ងងសល្ាត�េធ�ករ

េេាងងផា ាល។ 

ឆ�បជនជាតែខ�រ នតងបរេទស្ាត�៖  

• ទទមខុស្ាត�បាុងករបាល្តច�នមនេមបងែដខខមនានសតប្។ 

• រប្ទុបនូ�ឯបសរែដជភសមុតងប ញាីករងភត�ឌ្� តជ� ជី�ណបនមរបសលខខមនស្មបល

រួណេាយបងាតចប�េុា៤០េមបងបាុងាមួឆា �  ១២០េមបងបាុងបីឆា �។ 
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• ប�េាញប�គាល្តដនករងភត�ឌ្នន� តជ� ជី�ណបនមរបសលខខមនេ់ួរមាប��ូ នូ�ណកបរ តេច�ទដនករ

សតប្   ាុា៌មនេង�បសមីាីខខងាសរដនករសតប្របសលខខមនប ប ប ទេប ប នតងច�នមនេមបងែដ

ានសតប្។  

៦. �នួទីបស់់ ណណៈឆបកមមនុ  

យគណឆ�បបាមុជនងងតា់នេាេសាា�ភាដនករងនុ�ាមករររបសលឆ�បនតងេធ�ស�នបា�

េឆ�បាមួច�នមនសមីាីករប�េាញករងភត�ឌ្នន� តជ� ជី�ណបនមជេទៀងទាល។ 

៧. ក្�រ�ភតអត�ិេ�ងវតង 

សមងល់េនះនងងមនសុាភាចបលាីដៃថទី   ែខ   ឆា �     នតង្ាត�ាតនតាឱេឡង� តញេរៀងរល

៣ឆា �ាមង។ 

៨. ឯកសេេង 

• ្ាះរជ្បងាឱសមីាីករបេងងាយគណឆ�បបាមុជេខនសំរបាំ០៩០៦ំ៣៨៩ 

• ងនុ្បងាឱសមីាី្បាសីធា៌ឆ�បេខប២៤ ងន្ប.បប្បករ ៥ប(៦) 

• េសករគន ែគធ�សមីាីសមងល់ដនករចុះប�� ីេឡង� តញ នតងប�ខគ� ា្ាត�បាុងករងភត�ឌ្នន

� តជ� ជី�ណបនមស្មបលឆ�ប 

• Singapore Nursing Board www.healthprofessionals.gov.sg 

• Thailand Nursing and Midwifery Council: Centre for Continuing Education  

www.ccne.or.thំdownloadំsec_license.htlm 

• Midwifery Council of New Zealand re-certificationបprogramme 

www.midwiferycouncil.health.nzំrecertification-elective-educationំ 

• Nursingប andប Midwiferyប Boardប ofប Australiaប ‘Continuingប Professionalប Developmentប

Registration Standard www.nursingmidwiferyboard.gov.au 

http://www.healthprofessionals.gov.sg/
http://www.ccne.or.th/download/sec_license.htlm
http://www.midwiferycouncil.health.nz/recertification-elective-education/
http://www.nursingmidwiferyboard.gov.au/

