គណៈឆ�បកម�ជ
ុ

ស�ង់ដ
ស�ព
ី ី

ករចុះប� េ� ឡងវិញ និងលក�ខណ�ត្រម�
ក�ងកអភិវឌ្ឍ
វិជា�ជីវបន�ស្រមាប់ឆ�បក�ុង្រពះរជាណាច្
ុ

ែខតុល ឆា �២០១៣

គណៈឆ�បកម�ជ
ុ
ស�ងដ
់ ៃនករុច ះប� េ� ឡងវិញ និងលក�ខណ�ត្រម�ក�ងកអភិវឌ្ឍ
វិជា�ជីវបន�
ុ
ស្រមាប់ឆ�បក�ុង្រពះរជាណាច្

១.េសចក�េី ផ�ម
ឆ�បជនជាត ែខ�រ្រត�ចុ ះប��ីេឡងវិញជាម ួយគណៈឆ�បកម�ុេរៀងរល៣ឆា�ំម�និងឆ�បបរេទស
េរៀងរល១ឆា�ំ�
ម ។
អចធានាប

កេធ�ដូចេនះមាសរៈសំខស្រមាសុវតិ ភ
� ាពសធាជន

ានថា ឆបានចុះប��ទំងអសបាបំ េពញតមស�ង់ដករចុះប��េឡងវិញនិង

លក�ខណ�ត្រម�ក�ុងកអភិវឌ្ឍនវិជា�ជីវបនេ� នាជមេធ្យោេដម្ី
ប ឱឆ�បរក្
ចំេណះដឹង ជំនា

េ្រព

ព្រង ឹ

ព្រងី

្រពទំសមត�ភាព និ ងអភិវឌ្ឍគុណភវិជា�ជីវផា�ល់�ួ
ខ េពញមួយជីវិតៃនក

្របកវិជា�ជីវ។
កអភិវឌ្ឍន៍វិជា�ជីវៈប្រត�ចប់េផ�មភ ា�មេ្រកបានទទួករអប់រំ/ករបណ�បណ
ា�
មូ លដ�ែដលរួមមានករពិនិត្យេមលេឡងនូ វករអនុវត�ន ៍
កេរៀបចំែផនករ និករចូលរួមក�ុវគ�បណ�ុ ះបណ
ា�លបន

កកំណត់នូ វត្រម�វកៃនករសិក
កត់្រតពីសរៈសំខន់និងចៃន

វគ�បណ�ុ ះបណ
ា�លបន�ែដលខ�ួនបានចូលរួ

២. ករអនុ��ិ
់ ទ
ត ឬកផ�លស
ិ �ិ
គណៈឆ�បកម�ុជាបានអនុម័តស�ងេនះេនៃថ�ទ

ែខ

ឆា�

េដយអនុេលេទត

្រពះរជ្រកស�ីពីករបេង�តគណៈឆ�បកម�ុជាេលខ/រកត/០៩០៦/៣៨៩ និងអនុ ្រកឹតសីព
� ី ្រកសីល
ធម៌ឆ�ប្រតង់មា្រ៥ចំនុចទី៦។

៣. េសចក�ស
ី េង�ប

1

សង
� ់ដេនះកំណតពី លកខ
� ័ណ�ត្រម�អប្បរស្រមាករចុះប��ីេឡងវិញនិកអភិវឌ្ឍន
វិជា�ជីវបន�ែដលទក់ទផា�លេទនឹករអនុវត�ន៍កររបស់ឆប
� ។

គណៈឆ�បកម�ុជរក្សិទិរ� បស់

ខ�ួនក�ុងករេលកែលស្រមាប់ករណីេផ្សងៗ

៤. វិ សលភពៃនករអនុ
សង
� ់ដេនះអនុ វត�េលសមាជិករបសគណៈឆ�បកម�ុជែដលកំពុ ងអនុ វត�ករងឆ�បទំងអស់និ
បាចុ ះប��ជ
ី ាម ួគណៈឆ�បកម�ុជារួមមា ឆ�បអនុ វត�វិជា�ជីវៈឆ� ្រគបេ្រង�ឆ�ប អ�ក្រគប់្រឆ�ប
អ�ក�សវ្រករងរឆែដលករងរទំងមានឥទ�ិពេលករអនុវត�ន ៍ករងរ។
សង
� ់ដេនះមិនអនុ វត�េទេលឆ�បែដលចុ ះប��ក�
ី ុង្របេភឆ�បមិនមាជំនាគ�ី និក។

ឆ�បមិន

មាជំនាគ�ី និក្រត�វចុះប��ីេឡងវិញប៉ុែន�មិនត្រមឲ្យបំេពតមស�ង់ដរៃនករអភិវឌ្ឍវិជាបន�
េនាេទ។

៥. លក�ខណ�ត្រម�វនិងស�ង់ដៃនករចុះ ប��ីេឡ ង
ក. សង
� ់ដៃករអនុវតវិជា�ជីវៈឆ�
ក.១ ឆ�បជនជាតែខ�រ
ឆ�បជនជាត ែខ�រែដលអនុវត�ន៍វិជា�ជីវៈឆ�ប្រតេ្រប្របនូ វគុណវឌ
ុ ្ឍរបស់ខ�ួនយា៉តិចបំផុត
៥០០េមា៉ង ក�ុ១ឆា�ំ

ឬ ១,៥០០េមា៉ ក�ុងរយៈេពល៣ឆា�ំ មុ ននឹ ងកបរ ិេច�ទកំណត់ៃនកចុ ះប��ី

េឡងវិញ។
ក.២ ឆ�បបរេទស
ឆ�បបរេទសែដលអនុ វត�ន៍ វិជា�ជីវៈឆ�ប្រតេ្រប្របនូវគុណវឌ
ុ ្ឍរបស់ខ�ួនយា៉តិចបំផុ ត៥០០
េមា៉ង ក�ុងរយៈេព១ឆា�ំ មុ ននឹ ងកបរ ិេច�ទកំណត់ៃនកចុ ះប��ីេឡងវិញ និ ងបំ េពញតលក�ខណ�
ត្រម�វេផ្សងេទៀតែដលកំណត់ក�ុងេសចក�ីសេ្រមចស�ីពីករកំណត់្របេភទ និងលក�ករចុប��ី
ឆ�ប។
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េគាលបំណៃនស�ង់ដេនគឺ េដ ម្បីករពរណជនេដធានាថាឆ�បចុ ះប��ីេឡង
វិញបាបំេពញតមលក�ខណ�ត្រម�វៃនករអនុវ ត�វិជា�ជីវេដម្បីធថាេសវែដលខ�ួនផ�ល់មា
សុវតិ ភ
� ាព
្របសិនេបឆ�បមិនបាបំេពញតលក�ខណ�ខងេលេនា
ឆ�បជនជាត ែខ�រនិ ងបរេទស្រត�វ
•

ចូ លរួមវគ�បណ�ុ ះបណ
ា�លែដលអនុម័តេដយ្រកសួងសុខភ េដ ម្បឲ្យឆ�បអបំ េពញត
សង
� ់ដៃនករអនុវត�វិ ជា �ជីវៈ ឬ

•

អនុវត�ន៍ ករងរស�ិតេ្រកមករអភិបាលេដយឆ�បែដលបានចុះប��ីកឆ�បទូ េទក�ុង
រយៈេពល៣ែខនិងទទួលបានលិខិតប
� �ក់សមត�ភាពេដម្បីធានាថាមានច

និង

ជំនាញថ�ីៗ និងអចេឆ�យតបេទសមត�ភាពស�ូល  និង្មសីលធម៌ឆប
� ែដលកំណត់េដ
គណៈឆ�បកម�ុជ។
ខ. សង
� ់ដៃនកអភិវឌ្ឍនវិជា�ជីវបន�
ឆ�បជនជាត ែខ�រ
អភិវឌ្វិជា�ជីវបន�។

និងបរេទសែដលបានចុះប��ីទំងអ្រត�េគរពតមលក�ខណ ត្រម�វៃក

េទះបីឆ�បមិនមានជំនាញគ�ី នីក្រត�វបានេលកែលងប៉ុែន�គណៈឆ�បកម�ុជ

ទឹកចិត�ឆ�បឲ្យទទួករបណ�ុះបណា�លបន�ែដលទក់ទងនឹងករងររបស់
េស�នឹងមួយេមា៉ៃនករអភិវឌ្ឍវិជា�ជីវបន�

កសិក្មួយេមា៉

និងរលឯកសែដលជភសតងទអស
់្រត�េធ�ក
ុ�

េផ��ងផា�ត់
ឆ�បជនជាត ែខ�រ និងបរេទស្រត�៖
•

ទទួលខុ ស្រត�ក�ុងកកត់្រចំ នួនេមា៉ងែដលខ�ួនបសិក្។

•

រក្ទុកនូវឯកសែដលជភសតបង
 �ពី កអភិវឌ្វិជា�ជីវបនរ� បស់ខ�ួនស្រមា
ុ�
រយៈេពលយា៉ងត ិចបំផុ៤០េមា៉ងក�ុងម ួយឆា ឬ១២០េមា៉ក�ុងបី ឆា�។
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•

បំេពញកំណត់្រៃនករអភិវឌ្ឍវិជា�ជីវបន�របស់ខ�ួនេដរួមប�ូ� លនូ វៈកលបរិេច�ៃនក
សិក្

ព័ត៌មាេង�បស�ីពីខ�ឹមសរៃនករសិក្សោរបស់ខ�ួន   លទ� និ ងចំ នួនេមា៉ែដល

បាសិក្។

៦. តួនាទីរបស់គណៈឆ�បកុ
�ម
គណៈឆ�បកម�ុជានឹងតមដនេមលសមត�ភាៃនករអនុវត�កររបស់ឆប
� និងេធ�សវនកម�
េលឆ�បមួយចំ នួនស�ីពីករបំេពករអភវឌ្ន៍ វិជា�ជីវបន�ជាេទៀងទត

៧. ករ្រត�ពិន
ត ិត្យេឡង
សង
� ់ដេនះនឹងមានសុពលភចបពី ៃថ�ទី

ែខ

ឆា�

និ ង្រត�វពិនិត្យេឡងវេរៀងរល

៣ឆា�ម�ង។

៨. ឯកសរេយ
• ្រពះរជ្រកស�ីពីករបេង�តគណៈឆ�បកម�ុជាេលខ/រកត/០៩០៦/៣៨៩
• អនុ្រកឹតស�ីពី្រកមសីលធមឆ�បេលខ ២៤ អន្រ.បក្របរ ៥ (៦)
• េគាលករណ៍ែណនាំស�ីពីស�ៃនករចុះប��េឡងវិញ

និងលក�ខណ�ត្រម�ក�ុងករអភិវឌ្ឍន

វិជា�ជីវបន�ស្រមាប់ឆ
• Singapore Nursing Board www.healthprofessionals.gov.sg
• Thailand Nursing and Midwifery Council: Centre for Continuing Education
www.ccne.or.th/download/sec_license.htlm
• Midwifery Council of New Zealand re-certification programme
www.midwiferycouncil.health.nz/recertification-elective-education/
• Nursing and Midwifery Board of Australia ‘Continuing Professional Development
Registration Standard www.nursingmidwiferyboard.gov.au
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