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ចក្ខវុសិយ័ 
 

ធានាផ្ផែកសនតិសុខសង្គម ប្បកបដោយប្បសិទធភាព សប្ាប់ជនទាំង្ឡាយផ្ែលសថិតដៅដប្ោម  
បទបបញ្ញ តតិននច្បាបស់តីពីោរងារ។  
 

បេសក្ក្ម្ម 
  

ផតល់ដសវាផ្ផែកសនតិសុខសង្គម ប្បកបដោយប្បសិទធភាព តាា ភាព គណដនយយភាព និង្ទន់
ដពលដវលា សប្ាបជ់នទាំង្ឡាយផ្ែលសថិតដៅដប្ោមបទបបញ្ញ តតិននច្បាបស់តីពីោរងារ កែុង្ដោលដៅជួយ 
សប្ាលោរលាំបាកនានាដៅដពលជរាភាព ទុពវលភាព មរណភាព ហានិភយ័ោរងារ ឬដពលជបួប្បទះ
យថាភាពដផេង្ៗដទៀត ែូច្បជាជាំងឺ្ និង្ាតុភាពជាដែើម។   

 

បោលបៅ 

 

១. ពប្ងី្ក និង្ពប្ងឹ្ង្ោរអនុវតតផ្ផែកហានិភយ័ោរងារ (ដប្ោះថាែ កដ់ៅកផ្នាង្ដធវើោរ, ដប្ោះថាែ កដ់ពល  

 ដធវើែាំដណើ រ និង្ជាំងឺ្វជិាា ជីវៈ) 

២. ោកឱ់្យែាំដណើ រោរផ្ផែកផ្ថទាំសុខភាព (ដសវាពាបាលនិង្ផ្ថទាំដវជាសាស្តសត, ដសវាបញ្ាូ នអែកជាំងឺ្  

 ឬ ជនរង្ដប្ោះនិង្ដសវាបញ្ាូ នសព, ប្បាកប់ាំណាច្បប់្បចាំនថៃ និង្ដសវាបងាា រសុខភាព) 

៣. ោកឱ់្យែាំដណើ រោរផ្ផែកប្បាកដ់សាធន (ជរាភាព, ទុពវលភាព, មរណភាព) 



   
   

រចនាសមព័ន្ធរចនាសមព័ន្ធរចនាសមព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់គ្រប់គ្រងរបស់គ្រប់គ្រងរបស់បបឡាជាតិរបបសន្តិសខុសងគមបបឡាជាតិរបបសន្តិសខុសងគមបបឡាជាតិរបបសន្តិសខុសងគម   (ប.ស.ស)(ប.ស.ស)(ប.ស.ស)   
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គ្រុមគ្បឹរាបបចេរបេសរបប 

សន្តិសខុសងគម រ.ប.ស.ស. 
គ្រុមគ្បឹរាភិបាល 

នន្បបឡាជាតិរបបសន្តិសខុសងគម 
 

 

គ្រុមការងារេប់ស្កា ត់ររណីសន្លប់ 
(េ.ស.ប.រ) 

 

 

នាយរ 
 

 

នាយររង 
 

 

រណៈរមមការបវជ្ជស្កស្តសត  
នន្ ប.ស.ស 

  
រណៈរមមការប ោះគ្ស្កយវិវាេ ឬ បណតឹ ង 
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ព័ត៌មាន្វិេា 
 

 

គ្រុមការងារសវុតថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវបោរ 
(ស.ផ្.រ) នន្ ប.ស.ស 
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គ្រសងួការងារ ន្ិងបណតុ ោះបណ្តត លវិជាជ ជ្ីវៈ 
 

គ្រសងួបសដ្ឋរិចេ ន្ិងហរិញ្ញវតថុ 
 



1 

របាយការណ៍ 

លទ្ធផលការងារសម្រមចបានឆមាសទ្ី១ ឆ្ន ាំ២០១៦ និងទ្ិសម្ៅអនុវត្តបនត 
 របសម់្បឡាជាត្ិរបបសនតិសខុសងគម (ប.ស.ស) 

 

 

 

១.ម្សចក្តីម្ផតើម 
ការអនុវត្ថរបបសនថិសុខសងគម ផ្ផបកហានិភយ័ការងារ, ផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព និងផ្ផបករាកស់ោធន 

រតូ្វានអនុវត្ថអនុសលមតាមចាប់សថី ពីរបបសនថិសុខសងគមសរាប់ជនទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាម 
បទបផញ្ដត្ថិននចាបស់ថីពីការងារ និងអនុរកឹត្យសថីពីការបសងកើត្សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម សោយរសប
តាមយុទនោស្រសថចតុ្សកាណ, យុទនោស្រសថអភិវឌណជាតិ្, យុទនោស្រសថគាំពារសងគមសរាប់ជនរកីរក និង 
ជនងាយរងសរគោះ, យុទនោស្រសថអភវិឌណវស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុ, យុទនោស្រសថអភវិឌណវស័ិយការងារ និងបណថុ ោះបណ្តថ ល 
វជិាជ ជីវៈ និងយុទនោស្រសថគាំពារសងគមសរាបជ់នទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទបផញ្ដ ត្ថិននចាបស់ថីពី
ការងារ។ 

អនុសលមតាមចាប ់និងផ្ផនការយុទនោស្រសថខាងសលើ សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម “ ប.ស.ស ” 
ានោកផ់្ផនការអនុវត្ថជាំហានទី១ របបសនថិសុខសងគមផ្ផបកហានិភយ័ការងារ (ធានារ៉ា បរ់ងសរគោះថ្នប កក់ារងារ) 
សោយទទលួានលទនផលយ៉ា ងលអរបសសើរ រពមទាំងទទលួានការគាំរទទាំងសៅកាំរតិ្ថ្នប កជ់ាតិ្ និងអនថរជាតិ្។ 
មយួវញិសទៀត្ ប.ស.ស កា៏ននិងកាំពុងអនុវត្ថជាំហានទី២ របបសនថិសុខសងគម ផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព ជូនដល់
កមមករនិសយជិត្ សោយអនុសលមសៅតាមអនុរកឹត្យសលខ ០១ អនរក.បក ចុោះនែងទី ០៦ ផ្ខមករ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
សថីពីការបសងកើត្របបសនថិសុខសងគមផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាពសរាបជ់នទាំងឡាយ ផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទបផញ្ដត្ថ ិ
ននចាបស់ថីពីការងារ។ 

 កបុងរយៈសពល ៨ ឆ្ប ាំ គិត្ចាបពី់ ឆ្ប ាំ២០០៨-ឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ ននការោកឱ់្យដាំសណើ រការ
ជាំហានទី១ ផ្ផបកហានិភយ័ការងារ ផ្ដលទទួលានសជាគជយ័សនោះ វជាចលករដស៏ាំខានម់យួសទៀត្កបុងការជយួ   
ជរមុញឱ្យ ប.ស.ស ានបទពិសោធនរ៍បកបសោយសកាថ នុពល សដើមផបីសងកើត្ផ្ផបកែមីៗបផ្នទមសទៀត្ សាំសៅចូល
រមួសរាលទុកខលាំាកនានារបស់សាជិកសងគម កដូ៏ចជាចូលរមួចាំផ្ណកកបុងការកាត្ប់នទយភាពរកីរកជូន
របជាពលរដឌ និង សលើកកមពស់សទិរភាពសងគម។ ទនធឹមនឹងភាពសជាគជយ័សនោះ ប.ស.ស កា៏នរកសឃើញនូវ
បញ្ហា មយួចាំននួផងផ្ដរទាំងចាំណុចខាល ាំង និងចាំណុចសខោយ ផ្ដលជាបទពិសោធនដ៍ា៏នោរៈសាំខានម់យួ
សទៀត្ សរាបស់ធវើឱ្យរបសសើរសឡើងនូវការអនុវត្ថជាំហានទី១ និងការោកឱ់្យអនុវត្ថជាំហានទី២ របបសនថិសុខ
សងគម ផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព ជូនដល់កមមករនិសយជិត្ កបុងទិសសៅសលើកកមពស់សុខភាពកមមករនិសយជិត្ និង
ជាំហានទី៣ ផ្ផបករាកស់ោធន កបុងទិសសៅរមួចាំផ្ណកសលើកកមពស់សិទនិមនុសសសរាបជ់នចាស់ជរ ផ្ដល
សនោះជាសាទនភាពជាតិ្កបុងសមយ័សត្សជា ផ្ដលបសងកើត្ឱ្យានកបុងសគលបាំណងការពារបងបអូនសពលចាស់ជរ 
សធវើការមនិសកើត្ សដើមផឱី្យកមមករនិសយជិត្ទទលួាននូវការផ្ែទាំ និងពាាលសុខភាព រពមទាំងរបបរាក់
សោធនឱ្យានដូចមស្រនថីរជការផងផ្ដរ។  
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 ប.ស.ស សងឃមឹយ៉ា ងមុត្ាាំថ្ន រាយការណ៍បូកសរុបលទនផលការងារ សសរមចានឆាសទី១ 
សៅឆ្ប ាំ២០១៦ សនោះ វនឹងកាល យជាឧបករណ៍ដា៏នរបសិទនភាពមយួសរាបវ់ស់ផ្វងតាមោន និងវយត្នមល
សលើការអនុវត្ថវស័ិយសនថិសុខសងគម ជាពិសសសផ្ផបកហានិភយ័ការងារ សហើយវជាកញ្ចកឆ់លុោះបញ្ហច ាំងឱ្យ
សឃើញពីចាំណុចវជិជាន និងអវជិជាន រពមទាំងបញ្ហា របឈមនានា សដើមផសីធវើការផ្កត្រមូវ និងសធវើការសោោះ
រោយ សរាបស់រៀបចាំទិសសៅអនុវត្ថបនថឆាសទី២ ឆ្ប ាំ២០១៦ ឱ្យានកានផ់្ត្លអរបសសើរផ្ែមសទៀត្។ 
 

២. ការងារម្រៀបចាំម្ោលនម្ោបាយ និងលខិិត្គត្ិយតុ្ត 
ការសកើនសឡើងនូវទាំហាំការងារ ចាំននួសាជិក ោទ នភាពននការរកីចាំសរ ើនសសដឌកិចចសងគម និងត្រមូវការ

ននការផថល់សសវោធារណៈ ជូនរបជាពលរដឌ និយយជារមួ និងនិយយសោយផ្ឡកសរាបក់មមករនិសយជិត្ 

ផ្ដលបសរមើការងារសៅតាមបណ្តថ សហរគស រគឹោះោទ ន ប.ស.ស  សៅឆ្ប ាំ ២០១៦ សនោះ ានខិត្ខាំរបឹងផ្របង 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

របកបសោយរបសិទនភាព ទនស់ពលសវល និងសឆលើយត្បតាមត្រមូវការ។ ទនធឹមនឹងការអនុវត្ថផ្ផបកហានិភយ័
ការងារ ចាំសពាោះផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាពគឺជាសគលសៅទីពីរ ផ្ដលកនលងមក ប.ស.ស ានបសងកើត្រកុមការងារសរៀប
ចាំោកឱ់្យដាំសណើ រការ សហើយតាមរយៈរកុមការងារសនោះ ការសរត្ៀមសរៀបចាំអនុវត្ថការងារសសរមចានលទនផល
ជាសរចើន សលើការសរៀបចាំផ្បបបទ នីតិ្វធីិការងារ និង ការសរៀបចាំលិខិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ។ តាមរយៈកិចចរបជុាំ
រកុមរបឹកោភាិលានចាំនួន ០៨ សលើក (សលើកទី ២៦ , ២៧, ២៨, ២៩, ៣០, ៣១, ៣២ និងទី៣៣) នន
អាណត្ថិទី៣ សនោះ ានពិនិត្យសសរមច និងអនុមត័្រពមទាំងទទលួានការឯកភាព យល់រពមពីរកសួង
អាណ្តពាាលទាំងពីរ រមួាន៖ 

- ពិនិត្យរាយការណ៍បូកសរុបលទនផលការងារឆ្ប ាំ២០១៥ និងទិសសៅអនុវត្ថបនថ និងគសរាង
ោកឱ់្យដាំសណើ រការរបបផ្ែទាំសុខភាព នន ប.ស.ស 

- ពិនិត្យសលើសសចកថីរពាងរបកាសសថីពីការកាំណត្ដ់ាំណ្តកក់ាល និងកាលបរសិចឆទននការអនុវត្ថ 
របបសនថិសុខសងគមផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព 

- ពិនិត្យសលើសសចកថីរពាងរបកាសសថីពីតាវកាលិកផ្ែទាំសុខភាព 

- ពិនិត្យសលើសសចកថីរពាងរបកាសសថីពីភាគទនផ្ែទាំសុខភាព 

រូបភាពទី១. កិចចរបជុាំរកមុរបឹកោភិាល នន ប.ស.ស សលើកទី២៩ នែងទី០២ ផ្ខមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 

បាំសពញការងារសទវរសទផើង សោយាន
សរៀបចាំពរងឹង ពរងីក និង អភវិឌណន ៍
សគលនសយាយ ផ្ផបកហានិភយ័
ការងារបផ្នទមសទៀត្ និង ការសរៀបចាំ
ផ្ផនការរយៈសពលផ្វង ផ្ដលាន
លកខណៈសីុជសរៅ និង ការកោង
លិខិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ សរាបជ់ា
មូលោឌ នកបុងការអនុវត្ថ សដើមផធីានា
កបុងការផថល់សសវសនថិសុខសងគម 
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- ពិនិត្យសលើសសចកថីរពាងរបកាសរមួសថីពីយនថការទូទត្ន់ែលសសវផ្ែទាំសុខភាព និងហានិភយ័
ការងារ 

- ពិនិត្យសលើសសចកថីរពាងរបកាសសថីពីការចុោះកិចចរពមសរពៀងជាមយួមូលោឌ នសុខាភាិល 

- ពិនិត្យសលើរាយការណ៍ហិរញ្ដ វត្ទុរបចាាំឆ្ប ាំ២០១៥ របស់សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម និង
ពិនិត្យសលើសសចកថីរពាងរបកាសសថីពីបញ្ជ ីជាំងឺរុ ាំនរ។ 

 

៣. ពរងឹង និងពរងីក្ការអនុវត្តរបបសនតសិខុសងគម ផ្ផនក្ហានភិ័យការងារ  

៣.១. ការងារបញ្ជកិា និងភាគទាន 
 

និសយជក ឬ ាច ស់សហរគស រគឹោះោទ នទាំងអស់ ផ្ដលសទិត្សៅកបុងផ្ដនអនុវត្ឋននចាបស់ឋីពីរបប
សនឋិសុខសងគមសរាបជ់នទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទបផញ្ដត្ឋិននចាបស់ឋីពីការងារ   រតូ្វានកាត្ពវកិចច 
ចុោះបញ្ជ ិកាសហរគស រគឹោះោទ ន និងបងភ់ាគទនហានិភយ័ការងារមកកបុង ប.ស.ស។ កបុងដាំណ្តកក់ាល
ចាបដ់ាំសណើ រការដាំបូង នន ប.ស.ស ការចុោះបញ្ជ ិកាសហរគស រគឹោះោទ ន រតូ្វអនុវត្ឋចាំសពាោះផ្ត្សហរគស 
រគឹោះោទ នណ្តផ្ដលានកមមករនិសយជិត្ចាំនួន ០៨ នាកស់ឡើង។ អរតាភាគទន ផ្ផបកហានិភយ័ការងារជា
អរតាឯកភាព ផ្ដលរតូ្វានកាំណត្ស់សមើនឹង ០,៨ ភាគរយ ននរាកឈ់បួលមធយម កបុងលាំោបថ់្នប កន់នរាក់
ឈបួលរបចាាំផ្ខរបស់កមមករនិសយជិត្។ 
 

 រូបភាពទី២. សកមមភាពននការចុោះបញ្ជិកា និង បង់ភាគទនសៅ ប.ស.ស 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
៣.១.១. ការងារចុុះបញ្ជកិាសហរោស រគឹុះស្ថា ន 
 ចាបត់ាាំងពីដាំសណើ រការដាំបូងនាផ្ខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០០៨ រហូត្មកដល់ឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ សនោះ    

ប.ស.ស ានពរងីកវោិលភាពផ្ផបកហានិភយ័ការងាររគបដណថ បស់ៅទូទាំងរបសទស និងានចុោះបញ្ជ ិកា
សហរគស រគឹោះោទ ន សរុបចាំននួ ៨.៣២៩ សហរគស ានកមមករនិសយជិត្សរុបចាំននួ ១.១១៣.៥៦១ 
នាក ់រសីចាំននួ ៧៨៤.៧៩៥ នាក ់រតូ្វជា ៧០,៤៨ ភាគរយ។ 

 សោយផ្ឡកសរាបឆ់ាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ សនោះ ប.ស.ស ានទទលួចុោះបញ្ជ ិកាសហរគស 
រគឹោះោទ ន និងកមមករនិសយជិត្ តាមបណ្តថ រជធានី-សខត្ថ ានចាំនួន ៥៣៣ សហរគស និងានកមមករ
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និសយជិត្ចាំននួ ៣៦.៤៨២ នាក ់(រសី ២២.៧៨២ នាក)់ កបុងសនាោះរជធានីភបាំសពញានចាំនួន ២៨០ សហរគស 
សខត្ថកណ្តថ ល ១៤  សហរគស សខត្ថកាំពងស់ពឺ ១០  សហរគស សខត្ថសសៀមរប ៤៩  សហរគស       
សខត្ថកាំពងច់ាម ០២  សហរគស សខត្ថោវ យសរៀង ០៩ សហរគស សខត្ថាត្ដ់ាំបង ៧១  សហរគស     
សខត្ថកាំពងធ់ាំ ០៣ សហរគស សខត្ថរពោះសីហនុ ២០ សហរគស សខត្ថតាផ្កវ ១២ សហរគស សខត្ថរត្នគិរ ី
១៣ សហរគស និងសខត្ថសផសងៗសទៀត្ានចាំននួ ៥០ សហរគស។  
 រកាហវិកទី១. ោទ នភាពសហរគស រគឹោះោទ ន ចុោះបញ្ជិកាតាមរជធានី-សខត្ថ ឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី
ឆ្ន ាំ២០០៨-ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦          8,329      1,113,561        784,795          4,967        635,708        428,281         3,362     477,853      356,514 
ឆ្ន ាំ២០០៨-ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥          7,402      1,044,594        739,237          4,473        600,081        407,583         2,929     444,513      331,654 

បម្រមបរមួល (± %) +12.52% +6.60% +6.16% +11.04% +5.94% +5.08% +14.78% +7.50% +7.50%

សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦             533          36,482          22,782             280          14,171           7,951           253       22,311        14,831 
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥             361          23,268          13,938             172          11,039           5,912           189       12,229          8,026 
បម្រមបរមួល (± %) +47.65% +56.79% +63.45% +62.79% +28.37% +34.49% +33.86% +82.44% +84.79%

ថ្នន កខ់េត្ត

តារាងទី ១.សហរាសចុុះបញ្ជិកា និងសមាជិកថ្នន កក់ណ្តត ល /ថ្នន ក់ខេត្ត

របភព៖ ខបទាជាតិ្ របបសនតិសុេសងគម ឆមាសទី ១ ឆ្ន ាំ២០១៦ (ទិននន័យលាំ អិត្សូមខមើលកនុងតារាង ឧបសមពន័ធទី ៣)

បរយិាយ
សហរាសចុុះបញ្ជ ិកា និងសមាជិកសរុប 


សរុប ថ្នន កក់ណ្តត ល ថ្នន កខ់េត្ត

សហរាសចុុះបញ្ជ ិកា និងសមាជិកថ្មី

បរយិាយ
សរុប ថ្នន កក់ណ្តត ល

សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦      6,687      1,100,388        760,818           3,815         620,754       407,573        2,872      479,634       353,245 
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥      6,239      1,049,970        727,244           3,668         613,293       411,909        2,571      436,677       315,335 
បម្រមបរមួល (± %) +7.18% +4.80% +4.62% +4.01% +1.22% -1.05% +11.71% +9.84% +12.02%

តារាងទី ២. បចចុ បបននភាព សហរាស រ្ឹុះស្ថថ ន និងកមមករនិខយាជិត្

របភព៖ ខបទាជាតិ្ របបសនតិសុេសងគម ឆមាសទី ១ ឆ្ន ាំ២០១៦ (ទិននន័យលាំ អិត្សូមខមើលកនុងតារាង ឧបសមពន័ធទី ៤)

បចចុបបននភាពសហរាស រ្ឹុះស្ថថ ន និងកមមករនិខយាជិត្

បរយិាយ
សរុប ថ្នន កក់ណ្តត ល ថ្នន កខ់េត្ត
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 ៣.១.២. របម្ភទ្សហរោស រគឹុះស្ថា ន ផ្ដលបានចុុះបញ្ជកិា   

 សៅឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ សនោះ ប.ស.ស ានទទួលចុោះបញ្ជ ិកាសហរគស រគឹោះោទ ន ានចាំននួ 
៥៣៣  កបុងសនាោះភាប កង់ារដឹកជញ្ជូ នានចាំននួសរចើនជាងសគ ៤៥ បនាធ បម់កសណ្តឌ គរ ៤៥ កាត្ស់ដរ ៤៣ 
ោលបណថុ ោះបណ្តថ លបសចចកវជិាជ  និងវជិាជ ជីវៈ ៣៤ អងគការសរៅរោឌ ភាិលចាំននួ ៣២  សភាជនីយោឌ ន ៣១ 
បសរមើសសវកមមវសផសងៗ ២៦ និងសហរគសសផសងៗសទៀត្ចាំននួ ២៧៧ ។ (ទិនបនយ័លាំអិត្សូមអានកបុ ង
តារងឧបសមពន័នទី៦ ) 

    

 រកាហវិកទី២. របសភទសហរគសានចុោះបញ្ជិកា ឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ 

 
   

 ៣.១.៣. ស្ថា នភាពសហរោសបិទ្ទាវ រ និងផ្អា ក្ដាំម្ណើ រការ  

 សៅឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ សនោះ សហរគស រគឹោះោទ ន បិទទវ រឈបដ់ាំសណើ រការ និងផ្អអ កដាំសណើ រ
ការ ានចាំននួ ៣៥៨ ានកមមករនិសយជិត្សរុបចាំនួន ៣៩.២៥២ នាក ់កបុងសនាោះសហរគសបិទទវ រឈប់
ដាំសណើ រការជាោទ ពរានចាំននួ ៣០៧ ានកមមករនិសយជិត្ចាំនួន ៣៥.៣២៣ នាក ់ (រជធានីភបាំសពញាន
ចាំននួ ២២៨ សខត្ថកណ្តថ ល ១២ សខត្ថកាំពងស់ពឺ ០២ សខត្ថកាំពងធ់ាំ ០២ សខត្ថសធឹងផ្រត្ង ០២ សខត្ថបនាធ យានជយ័ 

០៤ សខត្ថសសៀមរប ១៣ សខត្ថោវ យសរៀង ០៦ សខត្ថរពោះសីហនុ ០៣ សខត្ថកាំពងឆ់្ប ាំង ០៣ សខត្ថនប៉ាលិន ០៣  

សខត្ថកាំពត្ ០៤ សខត្ថតាផ្កវ ០៤ សខត្ថកាំពងច់ាម ០២  សខត្ថរត្នគិរ ី០២ សខត្ថាត្ដ់ាំបង ១១ សខត្ថរពោះវហិារ 
០១ សខត្ថនរពផ្វង ០២ និងសខត្ថត្ផូងឃមុ ាំ ០៣ សហរគស)។ ចាំផ្ណកឯសហរគសផ្អអ កដាំសណើ រការបសណ្តថ ោះ

សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី សហរាស សមាជិក រសី

ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦      1,027        703,066   583,895         673   379,320   311,404         354   323,746   272,491 

ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥      1,074        691,972   571,414         736   393,277   322,150         338   298,695   249,264 

បម្រមបរមួល (± %) -4.38% +1.60% +2.18% -8.56% -3.55% -3.34% +4.73% +8.39% +9.32%

របភព៖ ខបទាជាតិ្ របបសនតិសុេសងគម ឆមាសទី ១ ឆ្ន ាំ២០១៦ (ទិននន័យលាំ អិត្សូមខមើលកនុងតារាង ឧបសមពន័ធទី ៥)

តារាងទី ៣. បចចុ បបននភាព សហរាសវស័ិយកាត្់ខេរ និងផលិត្ម្សបក ខជើង ថ្នន កក់ណ្តត ល -ថ្នន ក់ខេត្ត
សហរាសវស័ិយកាត្ខ់េរ និងផលិត្ម្សបកខជើង ថ្នន កក់ណ្តត ល-ថ្នន កខ់េត្ត

បរយិាយ
សរុប ថ្នន កក់ណ្តត ល ថ្នន កខ់េត្ត

0 100 200 300 400 500 600

បម្រើមេវាករមមផេងៗ 
មោជនីយដ្ឋា ន 

អងគការម្ៅរដ្ឋា ភិបាល 
សាលាបណ្ត ុះបណ្្តលបមចេកវជិ្ជា  និងវជិ្ជា វវីៈ 

មោងច្កកាត់មេរ 
ោា ក់ងារេឹកជញ្ាូ ន 

េណ្តា រគារ 
េហ្គាេមផេងៗ 

េរតប 

26 

31 

32 

34 

43 

45 

45 

277 

533 
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អាសនប ានចាំននួ ៥១ ានកមមករនិសយជិត្សរុបចាំននួ ៣.៩២៩ នាក ់ (រជធានីភបាំសពញានចាំនួន ៣៤  

សខត្ថកណ្តថ ល ០៣ សខត្ថកាំពងធ់ាំ ០១ សខត្ថបនាធ យានជយ័ ០២ សខត្ថកាំពងស់ពឺ ០១ សខត្ថសសៀមរប ០១ សខត្ថ
ាត្ដ់ាំបង ០៣    សខត្ថកាំពងឆ់្ប ាំង ០១ សខត្ថរពោះវហិារ ០១ និងសខត្ថត្ផូងឃមុ ាំ ០៤ សហរគស )។ 
 ជាការគរួឱ្យកត្ស់ាំគល់ កបុងចាំសណ្តមសហរគស រគឹោះោទ ន ផ្ដលានឈបដ់ាំសណើ រការខាងសលើ 
រហូត្មកដល់សពលសនោះ ានសហរគស រគឹោះោទ ន មយួចាំនួនានសបើកដាំសណើ រការសឡើងវញិសហើយ ផ្ដលកបុង
សនាោះមយួចាំននួានបថូរស ម្ ោះ មយួចាំននួសទៀត្ានបថូរាច ស់ ផ្ដលភាគសរចើនជាសិបផកមម, ឡឥដឌ, សភាជនីយោឌ ន 
,.....ផ្ដលានទីតាាំងសៅឆ្ង យ។ 
 

 

 ៣.១.៤. ម្របៀបម្ ៀបការងារចុុះបញ្ជកិា 
រកាហវិកទី៣. ការងារចុោះបញ្ជិកាគិត្រតឹ្មឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៥ និងឆ្ប ាំ២០១៦ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

រកាហវិកទី៤. ការងារចុោះបញ្ជិកាកបងឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៥ និងឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
  

 ៣.១.៥. ការងារភាគទាន 
 កបុងចាំនួនសហរគស រគឹោះោទ ន ផ្ដលានចុោះបញ្ជ ិកាសៅ ប.ស.ស ទាំងអស់ ៨.៣២៩ ាន
កមមករនិសយជិត្ចាំននួ ១.១១៣.៥៦១ នាក ់ (រសី ៧៨៤.៧៩៥ នាក)់។ សោយផ្ផអកតាមបចចុបផនបភាព   
សហរគស ៦.៦៨៧ ានកមមករនិសយជិត្ ១.១០០.៣៨៨ នាក ់(រសី ៧៦០.៨១៨ នាក)់ ប.ស.ស ាន
ោកឱ់្យជាបភ់ាគទនសរុបជាមធយម ានចាំននួ ៦.៥០២ សហរគស កបុងសនាោះសហរគសានបងភ់ាគ
ទនានចាំននួ ៥.៣០៤ ានចាំននួកមមករនិសយជិត្សរុប ១.០៣៦.៦១០ នាក ់ និងសហរគសមនិាន
បងភ់ាគទនចាំនួន ១.១៩៨ ានចាំននួកមមករនិសយជិត្ ៨៣.៣៧២ នាក។់  

 

 

ផ្ផអកតាមរកាហវិចសនោះ កបុងឆាសទ១ី ឆ្ប ាំ២០១៦ 
ចាំនួនសហរគសានការសកើនសឡើង ៩២៧ សរគស 
សសមើនឹង ១២,៥២ ភាគរយ និងកមមករនិសយជិត្ចាំនួន
១.១១៣.៥៦១ នាក់ សសមើនឹង ៩ ភាគរយ។ 

ផ្ផអកតាមរកាហវិចសនោះ កបុងឆាសទ១ី ឆ្ប ាំ២០១៦ 
សហរគសានការសកើនសឡើងចាំនួន ១៧២ សហរគស 

សសមើនឹង៤៧,៦៥ ភាគរយ និងកមមករនិសយជិត្ចាំនួន    
១៣.២១៤  នាក ់សសមើនឹង ៥៦,៧៩ ភាគរយ ។ 
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 ៣.១.៦. ម្របៀបម្ ៀបការងារបង់ភាគទានឆមាសទ្ី១ ឆ្ន ាំ២០១៥ នងិ ឆមាសទ្១ី ឆ្ន ាំ២០១៦ 
រកាហវិកទី៥. ចាំនួនសហរគស  កមមករនិសយជិត្បងភ់ាគទន និងភាគទន ឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៥ និងឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

រកាហវិកទី៦. ចាំនួនសហរគស  កមមករនិសយជិត្មិានបង់ភាគទន និងភាគទន ឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៥ និងឆាសទី១ 
ឆ្ប ាំ២០១៦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខែ ឆ្ន ាំ
ចាំនួនស.ហ

ជាប់ភាគទាន

ចាំនួនស.ហ
បានបង់
ភាគទាន

ចាំនួនកម្មករ
 បានបង់
ភាគទាន  

(នាក់)

ចាំនួនកម្មករស្សី
 (នាក់)

ចាំនួនភាគទានសរបុ  
(លានររៀ ល )

ចាំនួនស.ហ
 មិ្នបាន

បង់ភាគទាន

ចាំនួនកម្មករ
មិ្នបានបង់
ភាគទាន 

(នាក់ )

ចាំនួនកម្មករស្សី 
(នាក់)

ចាំនួនភាគទាន 
សហមិ្នទាន់បង់ 

(លាន ររៀ ល)

វចិឆិកា             6,381             5,236      1,030,610             727,969                         6,183.00            1,145              76,675                 49,309                    349.06 

ធ្នូ             6,407             5,374      1,041,116             727,312                         6,381.57            1,033              75,167                 50,887                    347.41 

មករា             6,491             5,188      1,041,019             720,467                         6,562.79            1,303              83,121                 51,261                    375.16 

កុមភៈ             6,536             5,373      1,039,631             723,469                         6,448.52            1,163              83,380                 56,151                    397.24 

មីនា             6,597             5,304      1,027,763             718,911                         6,448.64            1,293              93,626                 61,360                    455.76 

ខមស្ថ             6,601             5,348      1,039,519             728,399                         6,343.63            1,253              88,263                 59,231                    435.18 
មធ្យមភា្ មធ្យមភា្ មធ្យមភា្ មធ្យមភា្ សរុប មធ្យមភា្ មធ្យមភា្ មធ្យមភា្ សរុប

            6,502             5,304      1,036,610             724,421                       38,368.15            1,198              83,372                 54,700                 2,359.82 

២០១៦

២០១៥

សរុប

តារាងទី ៤ .  ចាំនួនសហរាស រ្ឹុះ ស្ថថ ន  និងចាំនួនកមមក រនិខយាជិ ត្ បានបងភ់ា្ទាន

របភព៖ ខបទាជាតិ្ របបសនតិសុេសងគម ឆមាសទី ១ ឆ្ន ាំ២០១៦

 

សបើសធវើការគណនាតាមរកាហវិកខាងសលើ សនោះចាំនួន 

សហរគស រគឹោះោទ ន ផ្ដលានបងភ់ាគទនាន 
ការសកើនសឡើងចាំនួន ២៧២ សហរគស សសមើ
នឹង ៥,៤១ ភាគរយ, និងកមមករនិសយជិត្
សកើនសឡើងចាំនួន ៨០.២៥០ នាក់ សសមើនឹង
៨,៣៩ ភាគរយ និងភាគទនសរុបានការ
សកើនសឡើង ៨៧.៩៩ លនសរៀល សសមើនឹង ៣,៨៧ 
ភាគរយ។ 

 

សបើសធវើការគណនាតាមរកាហវិកខាងសលើ សនោះចាំនួន 

សហរគស រគឹោះោទ ន ផ្ដលមនិានបងភ់ាគទន
ាន ការសកើនសឡើងចាំនួន ៥៧ សហរគស 
សសមើនឹង ០៥ ភាគរយ, និងកមមករនិសយជិត្
ែយចុោះចាំនួន -២.២៨១ នាក ់ សសមើនឹង-២,៦៦ 
ភាគរយ និងភាគទនសរុបានការសកើនសឡើង 
៨៧.៩៩ លនសរៀល សសមើនឹង ៣,៨៧ ភាគរយ។ 
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៣.២. ការងារអ ិការក្ិចច នងិក្ចិចការនីត្កិ្មម  

 ការងារអធិការកិចច និងកិចចការនីតិ្កមម ានមុខងារកបុងការធានាឱ្យានការអនុវត្ថចាបស់ថីពីរបបសនថិ 
សុខសងគមសរាបជ់នទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទបផញ្ដត្ថិននចាបស់ថីពីការងារ និងបទបញ្ហជ សផសងៗ
ជាធរាន។ ផ្ផបកសនោះសផ្អថ ត្ជាសាំខានស់លើការងារមយួចាំននួានជាអាទិ៍ ការចុោះពនយល់ផ្ណនាាំាច ស់សហរគស 
រគឹោះោទ ន សថីពីការអនុវត្ថសគលនសយាយរបបធានារ៉ា បរ់ងហានិភយ័ការងារ សដើមផឱី្យានការចុោះបញ្ជ ិកា 
និងបងភ់ាគទនសៅ ប.ស.ស, ការចុោះអសងកត្សរគោះថ្នប ក់ការងារ, ការសសុើបអសងកត្អាំពីោទ នភាព របស់អបក
រស់សៅកបុងបនធុករបស់ជនរងសរគោះ, ការពរងឹងការអនុវត្ថចាបត់ាមរយៈការសធវើអធិការកិចច, ការោកក់ាំហិត្, 
ការពិនយ័ និងោកប់ណថឹ ងសៅតុ្លការ កបុងករណីសហរគស  រគឹោះោទ នមនិរពមអនុវត្ថតាមចាប។់ 

 
 

 ៣.២.១. ការងារអ កិារក្ិចច  
 ជាលទនផលសៅកបុងឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ សនោះ មស្រនថីអធិការរបបសនថិសុខសងគម ានចុោះ
អធិការកិចចចាំននួ ២.៩២៧ សហរគស សសមើនឹង ២.៧០៧ សលើក កបុងសនាោះមស្រនថីអធិការរបបសនថិសុខសងគម 
ានចុោះអធិការកិចចពិសសសជាមយួរកុមអធិការកិចចផ្ត្មយួ ចាំននួ ១.១៩៤ សហរគស សសមើនឹង ១.១៩៤ 
សលើក។ 
 

 ៣.២.១.១. ការចុុះអ ិការក្ិចចចុុះបញ្ជកិា 
 មស្រនថីអធិការរបបសនថិសុខសងគម ានចុោះរោវរជាវសហរគស រគឹោះោទ នែមីានចាំននួ ២០១ 

សហរគស, ចុោះផ្ចកលិខិត្ជូនដាំណឹងអធិការកិចចចាំនួន ៨៦ សហរគស, ចុោះអធិការកិចចចុោះបញ្ជ ិកាាន
ចាំននួ ៨២ សហរគស, ោកលិ់ខិត្ោកក់ាំហិត្ចាំននួ ៣៦ សហរគស, សធវើកាំណត្ស់ហតុ្ផ្អកពិនយ័ានចាំននួ 
១២ សហរគស និងសរមបសរមួល ចុោះបញ្ជ ិកាានចាំននួ ២៨ សហរគស សរុបការចុោះអធិការកិចចចុោះ
បញ្ជ ិកាានចាំននួ ៤៤៥ សហរគស សសមើនឹងចាំននួ ២២៥ សលើក ។ 
តារងទី៥.ការចុោះអធិការកិចចចុោះបញ្ជិកា   

 
 

 ៣.២.១.២. ការចុុះអ កិារក្ិចចការងារផ្ត្មួយ 
   មស្រនថីអធិការរបបសនថិសុខសងគម ានចុោះអធិការកិចចោមញ្ដជាមួយរកុមអធិការកិចចការងារ

ផ្ត្មួយានចាំននួ ១.១៩៤ សហរគស សសមើនឹង ១.១៩៤ សលើក កបុងសនាោះានរកសឃើញសហរគសចាំននួ 

ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦
ចាំនួន ខលើ ក (េង )

ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥
ចាំនួន ខលើ ក (េង )

ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦
ចាំនួនសហរាស

ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥
ចាំនួនសហរាស

ស្ថន កក់ារកណ្តត ល ស្ថន កក់ារកណ្តត ល ស្ថន កក់ារកណ្តត ល ស្ថន កក់ារកណ្តត ល

១ ចុុះរស្ថវរជាវសហរាស រ្ឹុះស្ថថ នថ្មី                               68                                       84                                  201                                 84 

២ ចុុះម្ចកលិេិត្ជូនេាំណឹងអធិ្ការកិចច                               43                                       -                                      86                                  -   

៣ ចុុះអធិ្ការកិចចចុុះបញ្ជ ិកា                               38                                     119                                    82                                 92 

៤ បានដាកលិ់េិត្ដាកក់ាំហិត្                               36                                       32                                    36                                 32 

៥ ចុុះអធិ្ការកិចចផាកពិនយ័                               12                                         3                                    12                                   3 

៦ សរមបសរមួលចុុះបញ្ជ ិកា                               28                                       22                                    28                                 22 

                            225                                     260                                  445                               233 

                    225                           260                         445                      233 

ល.រ សកមមភាព

សរុប

សរុបរួមលទធផ លនន ការ ចុុះ អធិ្ការ កិចច
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០៩ រយការណ៍ពីចាំននួកមមករនិសយជិត្មក ប.ស.ស មនិានរតឹ្មរតូ្វ, សហរគសចាំននួ ០១ របកាស
រាកឈ់បួលកមមករនិសយជិត្មនិរតឹ្មរតូ្វ និងសហរគសចាំននួ ១០ ជាំទស់នឹងការអនុវត្ថមុខងារអធិការ   
ប.ស.ស។ 
 ៣.២ ១. .៣. ការចុុះអ ិការក្ិចចទារភាគទាន 
 តាមរយៈលទនផលចុោះអធិការកិចចទរភាគទន សរុបានចាំនួន ១២១ សហរគស សសមើនឹង 
១២១ សលើក។  
តារងទី៦.ការចុោះអធិការកិចចទរភាគទន   

 
 

 ៣.២ ១. .៤. ការងារម្ផេងៗផ្ផនក្អ ិការក្ចិច 
 ទនធឹមនឹងលទនផលផ្ដលសសរមចានខាងសលើ មស្រនថីអធិការរបបសនថិសុខសងគម កា៏នបាំសពញ

ភារកិចចមយួចាំននួសទៀត្ផងផ្ដររមួាន ការចុោះពិនិត្យសហរគស រគឹោះោទ ន ផ្ដលសងសយ័ថ្នានបិទ ឬ សបើក 
ចាំននួ ៣៧ សហរគស, ចុោះផ្ចកវញិ្ហដ បនបរត្ចាំននួ ២៦ សហរគស, ចុោះពនយល់ពីអត្ទរបសយជនរ៍បស់    
ប.ស.ស  ចាំនួន ១៣ សហរគស,  ចុោះសរមបសរមួលបងភ់ាគទនចាំនួន២៧ សហរគស, ចុោះផ្ចកលិខិត្ទរ
ភាគទន និងរាកពិ់នយ័ រពមទាំងការរាកច់ាំននួ ២៥៦ សហរគស, ចុោះពិនិត្យសមើលសហរគសសុាំផ្អអ កបង់
ភាគទន ឬពយួរ ចាំននួ ១៥ សហរគស, សរមបសរមួលបញ្ជ ិកា ចាំននួ ២៨ សហរគស, ចុោះរោវរជាវ
សហរគសែមី ចាំនួន ៦៨ សហរគស, ចុោះផ្ចកលិខិត្ជូនដាំណឹងផសពវផោយសគលនសយាយរបបសនថិសុខ 
សងគមផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព ចាំននួ ៥៤២ សហរគស, អសងកត្រាយការណ៍ហានិភយ័ការងារ (គិត្ជាករណី) 
ចាំននួ ១២៥ សហរគស, ចុោះផ្ចកលិខិត្ជូនដាំណឹងអធិការកិចចផ្ត្មយួ ចាំនួន ១៦ សហរគស, និងចុោះ    
អធិការកិចចសងសយ័លកក់មមករ ចាំនួន ១៤ សហរគស។ សរុបការងារអធិការកិចចសផសងៗានចាំនួន ១.១៦៧ 
សហរគស សសមើនឹង ១.១៦៧ សលើក។  

 ៣.២.១.៥. ការងារអម្ងកត្ហានិភយ័ការងារ   
 ប.ស.ស ានទទលួរាយការណ៍ហានិភយ័ការងារចាំននួ ១៧.៥៤២ នាក ់កបុងសនាោះអសងកត្ាន

ចាំននួ ១៦.៣៩៥ នាក ់ ានសរគោះថ្នប កក់ារងារសរបុចាំននួ ១៦.០៨០ នាក ់ រមួានសរគោះថ្នប កស់ៅកផ្នលង
សធើវការានចាំនួន ១១.៥៥១ នាក ់និងសរគោះថ្នប កស់ៅសពលសធើវដាំសណើ រានចាំនួន ៤.៥២៧ នាក ់និងជាំងឺវជិាជ ជីវៈ 
ចាំននួ ០២ នាក ់(ជាំងឺវជិាជ ជីវៈ ០២ នាក ់រតូ្វានរបប់ញ្ជូ លកបុងសរគោះថ្នប កក់ផ្នលងការងារ) និងមនិផ្មនសរគោះ

ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦
ចាំនួនខលើ ក(េង)

ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥
ចាំនួនខលើ ក(េង)

ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦
ចាំនួនសហរាស

ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥
ចាំនួនសហរាស

ស្ថន កក់ារកណ្តត ល ស្ថន កក់ារកណ្តត ល ស្ថន កក់ារកណ្តត ល ស្ថន កក់ារកណ្តត ល
១ ចុុះអធិ្ការកិចចទាភា្ទាន                              87                              83                              87                              83 

២ សរមបសរមួលបងភ់ា្ទាន                              34                              11                              34                              11 

                     121                       94                      121                       94 សរុប

ល . រ សកមមភាព
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ថ្នប កក់ារងារានចាំនួន ៣១៥ នាក។់ មយួវញិសទៀត្កា៏នអសងកត្ឧត្ថរជីវចីាំនួន ៩៧ ករណី កបុងសនាោះានផថល់ 
ឧត្ថរជីវចីាំនួន ៥៥ ករណី និងមនិានផថល់ចាំនួន ៤២ ករណី សោយពុាំរគបត់ាមលកខខណឍ ផ្ដលានកាំណត្។់ 
 ៣.២.១.៦. ការងារនីត្កិ្មម 

 ប.ស.ស ានចុោះសធវើការផ្អកពិនយ័ការចុោះបញ្ជ ិកា សហរគស រគឹោះោទ នចាំនួន ០៨ សហរគស, ចុោះ
អធិការកិចចទរ ភាគទនចាំននួ ០៨ សហរគស។ 

 ចាំសពាោះការងារជាមយួរកុមអធិការកិចចការងារផ្ត្មយួ អធិការរបបសនថិសុខសងគម ានចុោះអធិការកិចច 
ចាំននួ ១.១៩៤ សហរគស កបុងសនាោះមស្រនថីអធិការរបបសនថិសុខសងគមានរកសឃើញសហរគស រគឹោះោទ ន
មយួចាំនួនរយការណ៍ពីចាំននួកមមករនិសយជិត្មក ប.ស.ស មនិានរតឹ្មរតូ្វ, របកាសរាកឈ់បួលមនិរគប់
តាមចាំននួជាកផ់្សថង និងមនិបញ្ចូ លរាកប់ផ្នទមសា៉ា ងរបស់កមមករនិសយជិត្។ សហរគស រគឹោះោទ ន ផ្ដល
រកុមអធិការរបបសនថិសុខសងគមានរកសឃើញខាងសលើានចាំនួន ១៩ សហរគស។ 

 

 ៣.៣. ការងារតាវកាលកិ្  

ការសកើនសឡើងនូវចាំននួសាជិក ផ្ដលនាាំឱ្យចាំននួសរគោះថ្នប កក់ារងារានការសកើនសឡើងផងផ្ដរសនាោះ 
ប.ស.ស ានសរៀបចាំអភវិឌណផ្បបបទការងារ និងានពរងីកយនថការននការផថល់តាវកាលិកឱ្យកានផ់្ត្ានភាព
ងាយរសួល ទូលាំទូលយបផ្នទមសទៀត្ សដើមផឱី្យកមមករនិសយជិត្ផ្ដលទទួលរងនូវសរគោះថ្នប កក់ារងារ ទទួល
ានសសវរបកបសោយរបសិទនភាព និងទនស់ពលសវល។ តាមរយៈសនោះ ប.ស.ស ានបសងកើត្ និងោកឱ់្យ
សរបើរាស់នូវរបពន័នរគបរ់គងទិនបនយ័ទមទរតាវកាលិកហានិភយ័ការងារ ផ្ដលរបពន័នសនោះអាចរគបរ់គងាន 
នូវរាយការណ៍ហានិភយ័ការងារ ការអសងកត្ និងការគណនាតាវកាលិកផ្ដលវានពសនលឿនកបុងការផថល់ 
តាវកាលិក និងានភាពរតឹ្មរតូ្វ។ ប.ស.ស កា៏នពរងីកការចុោះកិចចរពមសរពៀងជាមយួមនធីរសពទយោធារណៈ 
និងឯកជនានចាំននួ ៩៣ និងានោកភ់ាប កង់ារឱ្យរបចាាំការសៅតាមមនធីរសពទយានមយួចាំននួ សរាបជ់យួ 
សរមបសរមួលដល់ជនរងសរគោះ ផ្ដលជាសាជិករបស់ ប.ស.ស ឱ្យទទួលានការសរាកពាាល និង
ងាយរសួលទទួលានសសវសៅកផ្នលងផ្ដលជិត្។ មយួវញិសទៀត្កបុងករណីានសរគោះថ្នប កធ់ងនធ់ងរ ប.ស.ស 
ាន បញ្ជូ នមស្រនថីសៅដល់កផ្នលងសរគោះថ្នប កផ់្អធ ល់ សដើមផជីយួ សរមបសរមួល និងសធវើអនថរគមនា៍នទនស់ពល
សវល។ 

 ៣.៣.១. របាយការណ៍ហានិភយ័ការងារ 
 សរាបឆ់ាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ សនោះ ប.ស.ស ានទទលួរាយការណ៍ហានិភយ័ការងារពីបណ្តថ

សហរគស រគឹោះោទ ន តាមបណ្តថ រជធានី-សខត្ថ សៅទូទាំងរបសទសានចាំននួ ១៥.៦៥៤ ករណី ានកមមករ 
និសយជិត្ចាំននួ ១៧.៥៤៣ នាក ់(រសីចាំនួន ១២.៩១៣ នាក)់ សហើយតាមរយៈលទនផលននការអសងកត្ាន
សរគោះថ្នប កក់ារងារ ចាំនួន ១៦.០៨០ នាក ់ (រសីចាំនួន ១១.៨៤៤ នាក)់  កបុងសនាោះសរគោះថ្នប កក់ផ្នលងសធវើការ
ានចាំនួន ១១.៥៥១ នាក់ (រសី ៨.៩៤១ នាក)់ សរគោះថ្នប ក់សពលសធវើដាំសណើ រានចាំនួន ៤.៥២៧ នាក ់
(រសី ២.៩០២ នាក)់ និងជមងវឺជិាជ ជីវៈ ានចាំនួន ០២ នាក ់(រសី ០១ នាក)់ ចាំសពាោះករមតិ្ននរបសួវញិានរបសួ 
រោលចាំនួន ១៤.៨២៤ នាក ់ (រសី ១១.១១១ នាក)់ របសួធងនច់ាំនួន ១.១៧២ នាក ់ (រសី ៧០៤ នាក)់ 
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ោល ប់ ចាំនួន ៨៤ នាក់ (រសី ២៩ នាក់) និងមិនផ្មនជាសរគោះថ្នប កក់ារងារចាំនួន ៣១៥ នាក់ (រសី ២៣៥ 
នាក)់។ (ទិនបនយ័អាំពីរាយការណ៍ហានិភយ័ការងារ  សូមសមើលកបុ ងតារងឧបសមពន័នទី៧) 

 

 
 

 

 
 

 ៣.៣.២. ម្របៀបម្ ៀបស្ថា នភាពម្រោុះនាកន ក្់ការងារឆ្ន ាំ២០១៦ និងឆ្ន ាំ២០១៥ 
រកាហវិកទី៧. ចាំននួកមមករនិសយជិត្ានចុោះបញ្ជិកា និងចាំននួសរគោះថ្នប កក់ារងារ (នាក)់ 

 

 
 
 
 
 
 

តាមរកាហវិកខាងសលើានបងាា ញឱ្យសឃើញថ្ន ចាំនួនកមមករនិសយជិត្សរគោះថ្នប កក់ារងារឆាសទី១ 
ឆ្ប ាំ២០១៦ ានចាំននួ ១៦.០៨០ នាក ់រឯីសៅឆ្ប ាំ២០១៥ ចាំននួ ១៤.៤៨៦ នាក ់ដូសចបោះចាំននួសនោះានការ
សកើនសឡើង ១.៥៩៤ នាក ់សសមើនឹង ១១ ភាគរយ។ ចាំសពាោះកមមករនិសយជិត្ានចុោះបញ្ជ ិកាវញិានការសកើនសឡើង
ចាំននួ ៦៨.៩៦៧ នាក ់ សសមើនឹង ៦,៦ ភាគរយ។ សយើងសឃើញថ្នចាំនួនសរគោះថ្នប កក់ារងារានការសកើនសឡើង
ចាំននួ ១១ ភាគរយ រឯីចាំននួកមមករនិសយជិត្ផ្ដលានចុោះបញ្ជ ិកាានការសកើនសឡើងចាំនួន ៦,៦ ភាគរយ 
ដូសចបោះសបើសរបៀបសធៀបជាមួយនឹងកាំសណើ នទាំងពីរ ចាំនួនសរគោះថ្នប កក់ារងារានការសកើនសឡើងរសបនឹងចាំនួន
កមមករនិសយជិត្ផ្ដលានចុោះបញ្ជ ិកា។ ចាំសពាោះអរតាសរគោះថ្នប កក់ារងារកមមករនិសយជិត្ សធៀបជាមយួកមមករ
ានចុោះបញ្ជ ិកាសៅឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ ានចាំននួ ១,៤៤% និងសៅឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៥ ានចាំននួ 
១,៣៩%។ 

 

សរុប រសី សរុប រសី សរុប រសី សរុប រសី សរុប រសី

ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦                    17,543   1,113,561 1.58%    16,080    11,844    14,824    11,111     1,172        704         84         29        315        235 

ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥                    15,011   1,044,594 1.44%    14,486    10,614    13,355     9,948     1,058        642         73         24        373        292 

បម្រមបរមួល (± %) +11.00% +11.59% +11.00% +11.69% +10.78% +9.66% +15.07% +20.83% -15.55% -19.52%

ធ្ងន់ ស្ថល ប់

+9.63%

របភព៖ ខបទាជាតិ្ របបសនតិសុេសងគម ឆមាសទី ១ ឆ្ន ាំ២០១៦

តារាងទី ៧៖ ស្ថថ នភាពខរាុះ ថ្នន កក់ារងារ 

បរយិាយ
ស្ថថ នភាពរបាយការណ៍ហានិភយ័ការងារ លទធផលអខងេត្ខរាុះថ្នន កក់ារងារ (នាក)់ មនិម្មនខរាុះថ្នន ក ់

ការងារ (នាក)់ទទួលរបាយការណ៍
ហានិភយ័ការងារ (នាក)់

សមាជិកសរុប បម្រមបរមួល (± %)
សរុប រស្ថល

សរុប រសី សរុប រសី សរុប រសី សរុប រសី

ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦          16,080          11,844        11,551         8,941          4,527          2,902                2                1 

ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥          14,486          10,614        10,839         8,279          3,646          2,334                1                1 

បម្រមបរមួល (± %) +11.00% +11.59% +6.57% +8.00% +24.16% +24.34% +100.00% 0.00%

របភព៖ ខបទាជាតិ្របបសនតិសុេសងគម ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦

តារាងទី ៨៖ លទធផលអខងេត្ ខរាុះ ថ្នន កក់ារងារ

បរយិាយ
លទធផលអខងេត្ខរាុះថ្នន កក់ារងារ (នាក)់

សរុប ខរាុះថ្នន កក់ម្នលងខធ្វើការ ខរាុះថ្នន កខ់ពលខធ្វើេាំខណើ រ ជាំងឺវជិាជ ជីវៈ
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រកាហវិកទី៨. ោទ នភាពសរគោះថ្នប កក់ារងារតាមរបសភទសរគោះថ្នប ក ់និងករមិត្របសួ(នាក)់ 
   

 

 

 

 
 
 

 

 ោទ នភាពសរគោះថ្នប កក់ារងារសៅឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ ានការសកើនសឡើងចាំសពាោះសរគោះថ្នប កស់ៅ
កផ្នលងសធវើការចាំននួ ៧១២ នាក ់សសមើនឹង ៦,៥៦ ភាគរយ, ករមតិ្របសួរោលសកើនសឡើងចាំនួន ១.៤៧០ នាក ់
សសមើនឹង ១១ ភាគរយ, របសួធងនស់កើនសឡើងចាំននួ ១១៤ នាក ់សសមើនឹង ១០,៧៨ ភាគរយ និងោល បស់កើនសឡើង
ចាំននួ ១១ នាក ់ សសមើនឹង ១៥ ភាគរយ។ ចាំសពាោះោទ នភាពសរគោះថ្នប កស់ៅសពលសធវើដាំសណើ រានការសកើនសឡើង
ចាំននួ ៨៨១ នាក ់ សសមើនឹង ២៤,១៦ ភាគរយ និងជមងវឺជិាជ ជីវៈានការសកើនចាំនួន ១នាក ់សសមើនឹង ៥០ ភាគរ
យ។ ការសកើនសឡើងនូវករណីសរគោះថ្នប កក់ារ សនោះវរសបនឹងការសកើនសឡើងននចាំននួកមមករនិសយជិត្ផ្ដលាន
ចុោះបញ្ជ ិកា។  

 

 ៣.៣.៣. ការទាមទារតាវកាលកិ្ហានភិយ័ការងារ 
 តាមរយៈននការទមទរតាវកាលិក ប.ស.ស កបុងឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ ផ្ផអកតាមតារងទី៩ ាន

ទទលួការទមទរតាវកាលិកហានិភយ័ការងារសរុបចាំននួ ៩.០៤៧ នាក់ (រសី ៦.២៥៨ នាក)់ សសមើនឹង 
១៥.១០៣ ឯកោរ សបើសរបៀបសធៀបនឹងឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៥ ការទមទរតាវកាលិកានផ្ត្ចាំននួ 
១១.២៣១ ឯកោរ ដូសចបោះចាំននួសនោះានការសកើនសឡើង ៣.៨៧២ ឯកោរ សសមើនឹង ៣៤,៤៨ ភាគរយ។   

 តារងទី៩. ការទមទរតាវកាលិកហានិភយ័ការងារ 

   

  
  

ចាំនួនការទាមទារ ចាំនួនការទាមទារ

ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦ (ឯកស្ថរ ) ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥  (ឯកស្ថរ )

១ តាវកាលិកម្ថ្ទាាំ និង ពាបាល                                         7,365                                          5,639 

២ តាវកាលិកបាត្ប់ងស់មត្ថភាពបខណ្តត ុះអាសនន                                         7,443                                          5,400 

៣ តាវកាលិកបាត្ប់ង.់ អចិន្នតយខ៍រកាម ២០% (វភិាជន)៍                                             48                                               45 

៤ តាវកាលិកបាត្ប់ង.់ អចិន្នតយច៍ាបពី់ ២០% (ធ្នលាភ)                                             82                                               56 

៥ តាវកាលិកឧត្តរជីវ ី                                             71                                               21 

៦ វភិាជនបូ៍ជាសព                                             91                                               69 

៧ តាវកាលិកអនកចាាំម្ថ្រកា                                               3                                                1 
                             15,103                               11,231 

ល . រ របខភទតាវកាលិក

សរុប
របភព៖ ខបទាជាតិ្ របបសនតិសុេសងគម ឆមាសទី ១ ឆ្ន ាំ២០១៦
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 ៣.៣.៤. ការចាំណាយតាមរបម្ភទ្តាវកាលកិ្ 
 សៅឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ ផ្ផអកតាមតារងទី ១០ ប.ស.ស ានផថល់តាវកាលិកហានិភយ័
ការងារានចាំនួន ១៧.៣៦២ ឯកោរ សកើនសឡើងចាំនួន ៤.៧៧៩ ឯកោរ សសមើនឹង ៣៨ ភាគរយ ផ្ដលាន 
ចាំននួជនរងសរគោះ៩.៣០៣ នាក ់(រសី ៦.៤៩២ នាក)់ សកើនសឡើងចាំននួ ២.៤០៨ នាក ់សសមើនឹង៣៥ភាគរយ  
សបើសរបៀបសធៀបនឹងឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៥។ 
 

 តារងទី១០. ការផថល់តាវកាលិកហានិភយ័ការងារ 

 
 

 តាមរយៈការទមទរតាវកាលិកពីជនរងសរគោះ ប.ស.ស ានសចញសសចកថីសសរមចផថល់តាវកាលិក
ហានិភយ័ការងារ ដល់កមមករនិសយជិត្ផ្ដលរងសរគោះថ្នប កក់ារងារកបុងឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ ផ្ផអកតាម
តារងទី១០ ចាំននួ ៩.៣០៣ នាក ់ សសមើនឹង ១៧.៣៦២ ឯកោរ សរាបក់ារពាាលសៅតាមមនធីរសពទយ 
និងការផ្ែទាំ, ការាត្ប់ងស់មត្ទភាពការងារបសណ្តថ ោះអាសនប, ការាត្ប់ងស់មត្ទភាពការងារអចិនស្រនថយ,៍ 
ឧត្ថរជីវ,ី វភិាជនបូ៍ជាសព និងតាវកាលិកអបកចាាំផ្ែរកោសរុបចាំនួន ៣.៧៣១,៣៩ លនសរៀល និងសចញ
សសចកថីសសរមចទូទត្ន់ែលពាាលសវជជោស្រសថជូនមនធីរសពទយផលូវការចាំននួ ៥២ សហរគស ានកមមករនិសយជិត្ 
ពាាលចាំនួន ៨.៦៦៨ នាក ់ចាំណ្តយទឹករាក ់ចាំននួ ២.៤៦៣,០៥ លនសរៀល និងមនធីរសពទយសរៅផលូវការ 
ចាំននួ ៣០ សហរគស ានកមមករនិសយជិត្ ពាាលចាំនួន ៥.០៨៩ នាក ់ ចាំណ្តយទឹករាកច់ាំនួន 
៧៤៩,០១ លនសរៀល និងសសវបុននីតិ្សមផទ ចាំនួន ០៨ នាក ់ចាំណ្តយទឹករាកច់ាំននួ ៣៥,៥៣ លនសរៀល។ 
ដូសចបោះសរុបការសចញសសចកថីសសរមចផថល់តាវកាលិកហានិភយ័ការងារ និងទូទត្ន់ែលពាាលសវជជោស្រសថជូន
មនធីរសពទយផលូវការ សរៅផលូវការ និងសសវបុននីតិ្សមផទសរាបឆ់ាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ ានទឹករាកស់រុប
ចាំនួន ៦.៩៧៨,៩៧ លនសរៀល។  

 

 
 
 
 
 
 

ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦ ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥ បម្រម បរមួល (± %)

១ តាវកាលិកពាបាល                          6,613                          5,083 +30.10%

២ តាវកាលិកម្ថ្ទាាំ                          2,047                          1,383 +48.01%

៣ តាវកាលិកបាត្ប់ងស់មត្ថភាពការងារបខណ្តត ុះអាសនន                          7,672                          5,458 +40.56%

៤ តាវកាលិកបាត្ប់ងស់មត្ថភាពការងារអចិន្នតយខ៍រកាម ២០ % (វភិាជន)៍                               48                               45 +6.67%

៥ តាវកាលិកបាត្ប់ងស់មត្ថភាពការងារអចិន្នតយខ៍លើ ២០ % (ធ្នលាភ)                             309                             198 +56.06%

៦ វភិាជនបូ៍ជាសព                               92                               62 +48.39%

៧ តាវកាលិកឧត្តរជីវ ី                             560                             345 +62.32%

៨ តាវកាលិកអនកចាាំម្ថ្រកា                               21                                9 +133.33%

                 17,362                  12,583 +37.98%

របភព៖ ខបទាជាតិ្ របបសនតិសុេសងគម ឆមាសទី ១ ឆ្ន ាំ២០១៦

ល . រ របខភទតាវកាលិក

សរុប

ការផតល់ តាវកាលិក (ឯកស្ថរ )
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តារងទី១១. ការចាំណ្តយតាមរបសភទតាវកាលិកហានិភយ័ការងារ 
 

  

ចាំននួអបកសសបើសុាំ និងចាំននួអបកផ្ដលរតូ្វានផថល់តាវកាលិកមនិដូចគប សទ សោយោរឯកោរមយួ
ចាំននួានបនសល់ទុកមកពីឆ្ប ាំចាស់ សហើយបនថផថល់រហូត្មកដល់ឆ្ប ាំបនាធ ប។់ ការផថល់តាវកាលិកសរាប់
ឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ សនោះ ចាំណ្តយែវកិាសកើនចាំននួ ១.៣៦៦,៥១ លនសរៀល រតូ្វជា ២៤,៣៥ ភាគរយ។ 
ការសកើនសឡើងននការសសបើសុាំ និងការផថល់តាវកាលិកសនោះ សោយោរការសកើនសឡើងនូវចាំននួសរគោះថ្នប កក់ារងារ 
រសបគប នឹងការសកើនសឡើងកមមករនិសយជិត្ផ្ដលានចុោះបញ្ជ ិកា។ 

 
 

 ៣.៣.៥. ការទាមទារសាំណងតាវកាលកិ្មិនផ្មនម្រោុះនាកន ក្់ការងារ 
 ជនរងសរគោះផ្ដលជាសាជិកនន  ប.ស.ស  ទទលួរងសរគោះថ្នប កក់ារងារ  រតូ្វទទួលានការសរាក

ពាាលសោយឥត្គិត្នែលសៅតាមបណ្តថ មូលោឌ នសុខាភាិល ផ្ដលានចុោះកិចចរពមសរពៀងជាមយួ ប.ស.ស 
ប៉ាុផ្នថកនលងមក ានកមមករនិសយជិត្មយួចាំនួនទទួលរងនូវសរគោះថ្នប កផ់្ដលមនិផ្មនជាសរគោះថ្នប កក់ារងារ សហើយ 
សៅទទួលការសរាកពាាលសៅតាមបណ្តថ មូលោឌ នសុខាភាិលខាងសលើ  សោយឥត្បងរ់ាក ់សហើយទុកឱ្យ 
មូលោឌ នសុខាភាិលទាំងសនាោះទូទត្ជ់ាមយួ ប.ស.ស ផ្ដលករណីសនោះ ជនរងសរគោះរតូ្វទូទត្ស់ងមក   
ប.ស.ស វញិតាមចាំននួជាកផ់្សថង។ 

 សរាបឆ់ាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ សនោះ ប.ស.ស ានទទលួរាកស់ាំណងមនិផ្មនសរគោះថ្នប កក់ារងារ
ចាំននួ ០៥នាក ់ានទឹករាកច់ាំននួ ១,៥០ លនសរៀល។  

 

 

ល . រ របខភទតាវកាលិក
ចាំណ្តយ (លាន ខរៀល )
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦

ចាំណ្តយ (លាន ខរៀល )
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥

១ តាវកាលិកពាបាល                                      1,137.74                                      1,009.90 
២ តាវកាលិកម្ថ្ទាាំ                                           80.24                                          47.14 
៣ តាវកាលិកបាត្ប់ងស់មត្ថភាពបខណ្តត ុះអាសនន                                      1,251.87                                         755.14 
៤ តាវកាលិក.អចិន្នតយខ៍រកាម ២០% (វភិាជន)៍                                         197.22                                         114.43 
៥ តាវកាលិក.អចិន្នតយច៍ាបពី់ ២០% (ធ្នលាភ)                                         191.86                                         119.19 
៦ តាវកាលិកឧត្តរជីវ ី(ធ្នលាភ)                                         484.54                                         248.00 
៧ វភិាជនបូ៍ជាសព                                         368.00                                         246.11 
៨ តាវកាលិកអនកចាាំម្ថ្រកា                                           19.92                                            8.29 
៩ ខសវាបុននីតិ្សមបទា                                           35.53                                            7.19 

                            3,766.92                             2,555.39 

ល . រ មូលដាា នសុខាភិបាល
ចាំណ្តយ (លាន ខរៀល )
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦

ចាំណ្តយ (លាន ខរៀល )
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥

១ មនទីរខពទយផលូវការ                                      2,463.05                                      2,580.46 
២ មនទីរខពទយខរៅផលូវការ                                         749.01                                         476.60 

                            3,212.06                             3,057.06 
                            6,978.97                             5,612.46 សរុបរួម

សរុប

សរុប

របភព៖ ខបទាជាតិ្ របបសនតិសុេសងគម ឆមាសទី ១ ឆ្ន ាំ២០១៦



15 

៣.៣.៦. ការងារវាយត្ម្មលក្រមតិ្បាត្ប់ងស់មត្ាភាពអចិម្្នតយ ៍
 គណៈកមមការសវជជោស្រសថ ានអនុវត្ថត្នួាទីភារកិចចរបស់ខលួនរបកបសោយត្ាល ភាព, យុត្ថិធមម៌នសិការ 
វជិាជ ជីវៈ និងកោងានជាំសនឿទុកចិត្ថពីសាំណ្តកម់ជឈោឌ នទូសៅ និងសាជិករបស់ ប.ស.ស ជាពិសសសពី
និសយជកជាាច ស់សហរគស រគឹោះោទ ន មកសលើការអនុវត្ថរបស់ ប.ស.ស តាមរយៈការចូលរមួបងភ់ាគ
ទនធានារ៉ា បរ់ងហានិភយ័ការងារជូនកមមករនិសយជិត្ សហើយវកា៏នជាំរុញឱ្យពកួសគផថល់ពត័្ា៌នពិត្ពីចាំននួ
កមមករនិសយជិត្ និងពីចាំនួនរាកផ់្ខរបស់ពកួសគ សដើមផសីជៀសវងការាត្ប់ងអ់ត្ទរបសយជនផ៍្ដលានផ្ចង
សៅកបុងចាប។់ 
 សៅកបុងឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ គណៈកមមការសវជជោស្រសថ ានសបើកកិចចរបជុាំ ចាំនួន ១៥ សលើក វយ
ត្នមលករមតិ្ាត្ប់ងស់មត្ទភាពការងារអចិនស្រនថយជូ៍នជនរងសរគោះ ចាំននួ ១៣៤ នាក ់កបុងសនាោះរមួាន៖ 

- ករមតិ្ាត្ប់ងស់មត្ទភាពការងារអចិនស្រនថយតិ៍្ចជាង ២០ភាគរយ ចាំននួ ៤៦ នាក ់(រសី ១៧ នាក)់។ 
- ករមតិ្ាត្ប់ងស់មត្ទភាពការងារអចិនស្រនថយច៍ាបពី់ ២០ ភាគរយ សទផើងសៅានចាំននួ ៨៨ នាក់

(រសី ៤៤ នាក)់ កបុងសនាោះផថល់តាវកាលិកអបកចាាំផ្ែរកោ និងសសវបុនីតិ្សមផទដល់ជនរងសរគោះ
ចាំនួន ០២ នាក ់(រសី០១ នាក)់ កបុងចាំសណ្តមជនរងសរគោះទទួលានតាវកាលិកអចិនស្រនថយ២៍០% 
សឡើងសៅ។ 

  

 ៣.៤. ការងារម្រៀបចាំបុននីត្ិសមបទា 
អនុសលមតាមចាបស់ថីពីរបបសនថិសុខសងគម សរាបជ់នទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទបផញ្ដត្ថិ  

ននចាបស់ថីពីការងារ,  អនុរកឹត្យសថីពីការបសងកើត្សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម   និងរបកាសសថីពីតាវកាលិក 

ហានិភយ័ការងារ កមមករនិសយជិត្ផ្ដលទទួលរងហានិភយ័ការងារ បណ្តថ លឱ្យាត្ប់ងស់មត្ទភាពការងារ
អចិនស្រនថយា៍នសិទនិទទួលានសសវបុននីតិ្សមផទ (ោថ រលទនភាពពលកមម) រមួានការផថល់នូវឧបករណ៍ 
ឬ អវៈយវៈសិបផនិមមតិ្តាមការកាំណត្រ់បស់រគូសពទយផលូវការ ឬរគូសពទយផ្ដលទទលួោគ ល់សោយសបឡាជាតិ្
របបសនថិសុខសងគម រពមទាំងសសវសរមបសរមួលមុខងារ និងការបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈសឡើងវញិ។ 
ចាំសពាោះការផថល់សសវខាងសលើ កនលងមក ប.ស.ស ពុាំទនា់នផថល់ឱ្យានសពញសលញសៅសឡើយសទ ការផថល់
សសវមយួចាំនួនភាគសរចើនជាសសវោថ រលទនភាពពលកមមផ្ផបកសវជជោស្រសថ ផ្ដលរមួានការផថល់ឧបរណ៍ ឬ
អវៈយវៈសិបផនិមមតិ្ និងការពាាលសោយចលនាផ្ត្ប៉ាុសណ្តត ោះ។ សោយផ្ឡកការផថល់សសវោថ រលទនភាព
ពលកមមផ្ផបកសវជជោស្រសថមយួចាំនួនសទៀត្, ការបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈនិងការងារ និងសសវសងគមសផសងសទៀត្
មនិទនា់នផថល់សៅសឡើយសទ។ 

ទនធឹមនឹងការផថល់សសវខាងសលើ ជាលទនផលសៅកបុងឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ សនោះ រកុមការងារសរៀបចាំ
យនថការផថល់សសវបុននីតិ្សមផទ ានអនុវត្ថនូវការងារមយួចាំនួន ដូចខាងសរកាម៖  

- សរសសរពីលាំហូរការងារ Flow Chart, កាំណត្ប់ងាា ញ, ពាកយសសបើសុាំ, លិខិត្បញ្ជូ នជនពិការ, 
ទរមងរ់ាយការណ៍ពីរបពន័ន និងទរមងវ់យត្នមលតាមោនពីការផថល់សសវ។ 

- សរៀបចាំសសចកថីរពាងរបកាសសថីពីសសវោថ រលទនភាពពលកមម សរាបផ់្ផបកធានារ៉ា បរ់ងហានិភយ័ 
ការងារ។ 
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- សហការជាមយួការយិល័យពត័្ា៌នវទិាបសងកើត្របពន័នរគបរ់គងទិនបនយ័ពិការភាព និងការផថល់ 
សសវោថ រលទនភាពពលកមមរបស់ ប.ស.ស។  

- ទាំនាកទ់ាំនងសួរសុខទុកខ និងរបមូលពត័្ា៌នពីកមមករនិសយជិត្ជាសាជិករបស់ ប.ស.ស 
ផ្ដលទទលួរងសរគោះថ្នប កក់ារងារ បណ្តថ លសអាយាត្ប់ងស់មត្ទភាពការងារអចិនស្រនថយច៍ាបពី់ 
២០%សឡើងានចាំននួ ៧៣ នាក ់នូវោទ នភាពពិការភាព, ការទទលួានសសវោថ រលទនភាព
ពលកមម, ោទ នភាពការងារ, រគួោរ, ការលាំាក និងសាំណូមពរ សដើមផជីួយ សរមបសរមួលផថល់ 
សសវោថ រលទនភាពពលកមម និងការផថល់តាវកាលិកជារមួ។ 

- សហការជាមយួការយិល័យតាវកាលិក សធវើទសសនកិចចសិកោសៅមជឈមណឍ លោថ រលទនភាព
ពលកមមកាយសមផទចាំននួ ១១, មជឈមណឍ លបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈចាំននួ ០១, រកុមហ ុនផថល់ 
សសវោថ រលទនភាពពលកមមចាំននួ០១ និងានចុោះពិនិត្យផ្អធ ល់ជនពិការជាសាជិក ប.ស.ស 
ចាំននួ ១១ រូប សដើមផដឹីងពីោទ នភាពជាកផ់្សថង និងសរមបសរមួលការផថល់សសវ។ 

- សរមបសរមួលផថល់សសវោថ រលទនភាពពលកមមដល់កមមករនិសយជិត្ជាសាជិក ប.ស.ស 
ផ្ដលទទលួរងសរគោះថ្នប កក់ារងាររហូត្ដល់ពិការភាពចាំននួ ០៤ នាក។់ 

- សហការជាមយួមជឈមណឍ លោថ រលទនភាពពលកមមអបកជាំងឺរបសួខរួឆអឹងខបងសខត្ថាត្ដ់ាំបងចុោះ
ពិនិត្យោថ រលទនភាពពលកកមម ដល់កមមករនិសយជិត្ ទទួលរងសរគោះថ្នប កក់ារងាររបសួខរួឆអឹង
ខបងចាំនួន ០៤ រូប សៅសខត្ថកាំពងឆ់្ប ាំង, កណ្តថ ល និងរជធានីភបាំសពញ។ 

- សធវើសគលការណ៍កាំណត្ន់ែលចាំណ្តយោប កស់ៅ ហូបចុក និងសធវើដាំសណើ រ សរាបស់សវបុននីតិ្     
សមផទ (ោថ រលទនភាពពលកមម)។ 

- សិកោផ្សវងយល់ពីទិដឌភាពទូសៅទក់ទងនឹងការផថល់សសវោថ រលទនភាពពលកមមរបស់ 
ប.ស.ស សៅកមពុជា និងអនថរជាតិ្។ 

- ចងរកងលិខិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ និងយុទនោស្រសថជាតិ្ និងអនថរជាតិ្ទកទ់ងនឹងការផថល់សសវ
ោថ រលទនភាពពលកមម។ 

- ចងរកងពត័្ា៌នពីរកសួងោទ បន័, មជឈមណឍ ល, អងគការ និងរកុមហ ុនឯកជនផ្ដលផថល់សសវ
ោថ រលទនភាពពលកមម។ 

- ចូលរមួពិភាកោបសងកើត្របពន័ន Data base សរាបរ់គបរ់គងទិនបនយ័ពិការភាពរបស់ការយិល័យ 
តាវកាលិក។ 

 

៤. ការម្រៀបចាំដាក្់ឱ្យដាំម្ណើ រការរបបសនតិសខុសងគមផ្ផនក្ផ្ែទាាំសខុភាព 
៤.១. សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម ានបញ្ចបគ់សរាងធានារ៉ា បរ់ងសុខភាព (HIP) របស់អងគ

ការ GRET មកអនុវត្ថោកលផង ផ្ដលគសរាងសនោះរគបដណថ ប់សលើសសវពាាលផ្ែទាំសវជជោស្រសថ និង
សសវ បញ្ជូ នជនរងសរគោះ សៅរតឹ្មបាំណ្តចផ់្ខមនីា ឆ្ប ាំ២០១៦ មក។ របបធានារ៉ា បរ់ងសុខភាពសរាប ់   
កមមករសរងចរក (HIP) ានសហរគស រគឹោះោទ ន ចាំនួន ១១ សរងចរក កបុងសនាោះានកមមករនិសយជិត្ជា
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មធយម ៤ផ្ខចុង សរកាយសរុប ចាំនួន ៦ ៣១២ នាក ់(រសី ៥ ៦៨១ នាក)់។ សរាបឆ់ាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
ានសាជិកសរបើរាស់សសវសរុបចាំននួ ២ ២២៤ ដង កបុងសនាោះសរាកសៅសពទយ (IPD) ១២០ ដង, 
ពិសរគោះជាំងឺសរៅ (OPD) ២ ០៤៩ ដង, សរាលកូន (Delivery) ៣៤ ដង និងរលូត្កូន (Abortion) ២១ ដង។ 
 

 
 

 ៤.២. អនុសលមតាមអនុរកឹត្យសលខ០១ អនរក.បក ចុោះនែងទី០៦ ផ្ខមករ ឆ្ប ាំ២០១៦ សថីពីការបសងកើត្របប
សនថិសុខសងគមផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាពសរាបជ់នទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទបផញ្ហដ ត្ថិននចាបស់ថីពី
ការងារ ប.ស.ស កាំពុងសទិត្សៅកបុងការសរៀបចាំោកឱ់្យដាំសណើ រការ ានដូចជា៖  

- លិខិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថិ ផ្ដលានោកឱ់្យអនុវត្ថាន៖ 
o របកាសសថីពីការកាំណត្ដ់ាំណ្តកក់ាល និងកាលបរសិចឆទននការអនុវត្ថរបបសនថិសុខសងគម 

ផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព 
o របកាសសថីពីតាវកាលិកផ្ែទាំសុខភាព 
o របកាសសថីពីការកាំណត្អ់រតាភាគទន និងផ្បបបទននការបងភ់ាគទនសរាបផ់្ផបក

ផ្ែទាំសុខភាព 
o របកាសសថីពីបញ្ជ ីជាំងឺរុ ាំនរ ៉ាសៅកបុងរបបសនថិសុខសងគមផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព 
o របកាសអនថររកសួងសថីពីយនថការទូទត្ស់សវ, 
o សសចកថីជូនដាំណឹងសថីពីការចុោះបញ្ជ ិកាកមមករនិសយជិត្កបុងសបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម 

- ពិនិត្យ និងឆលងលិខិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថិ ានដូចជា៖ 
o សសចកថីរពាងរបកាសអនថររកសួងសថីពីកិចចសនា ជាមយួមនធីរសពទយ, 
o និងសសចកថីរពាងរបកាសអនថររកសួងសថីពីការបសងកើត្គណៈកមមការសវជជោស្រសថ 

- ផសពវផោយដល់និសយជក, កមមករនិសយជិត្ និងសហជីពមូលោឌ ន 
- ដាំសណើ រការចុោះបញ្ជ ិកាសរងចរកសហរគស និងកមមករនិសយជិត្, 
- អភវិឌណរបពន័នពត័្ា៌នវទិាសរាបដ់ាំសណើ រការរបបផ្ែទាំសុខភាព, 
- ោក់សចញផ្ផនការអនុវត្ថចុោះកិចចរពមសរពៀងជាមួយមូលោឌ នសុខាភិាលសៅតាមកាំណត្់      

( រជធានីភបាំសពញ, សខត្ថកណ្តថ ល, សខត្ថកាំពងស់ពឺ) 

ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦ ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥ បម្រមបរមួល (± %)

១ សរមាកខៅខពទយ (IPD)                        120                        213 -43.66%

២ ពិខរាុះជាំងឺខរៅ (OPD)                     2,049                     6,378 -67.87%

៣ សរមាលកូន (Delivery)                         34                         69 -50.72%

៤ រលូត្កូន (Abortion)                         21                         71 -70.42%

                    2,224                     6,731 -66.96%
រប ភព៖ ខប ទាជាតិ្ របបសនតិ សុេសងគម ឆមាសទី ១ ឆ្ន ាំ២០១៦

តារាងទី ២២៖ ចាំនួនអនក ខរបើ របាស់ខសវាធានារា៉ា បរ់ងសុេភាព (HIP)

ល.រ
របខភទអនកខរបើរបាស់ខសវាធានារា៉ា បរ់ង

សុេភាព(HIP)

អនកខរបើរបាស់ (េង)

សរុប
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៥. ជាំរញុការម្រៀបចាំ និងដាក្់ឱ្យដាំម្ណើ រការរបបសនតិសខុសងគមផ្ផនក្របាក្់ម្ស្ថ ន 
 ការសរៀបចាំបសងកើត្ឱ្យានរបបរាកស់ោធន សរាបក់មមករនិសយជិត្កបុងវស័ិយឯកជន បងាា ញឱ្យ
សឃើញនូវការខិត្ខាំរបឹងផ្របងរបស់រជរោឌ ភាិលចាំសពាោះអនាគត្ ននកាល ាំងពលកមមសកមម នាសពលបចចុបផនប 
និងមា៉ាងសទៀត្កជ៏ាការរមួចាំផ្ណកសលើកកមពស់ផលិត្ភាពពលកមមផងផ្ដរ សរពាោះថ្នតាមរយៈយនថការសនោះកមម
ករនិសយជិត្ ផ្ដលជាកាល ាំងពលកមមសកមមនឹងានភាពកកស់ៅថ កបុងចិត្ថចាំសពាោះអនាគត្រ់បស់ខលួន សទោះបីជា
កាំពុងសធវើការកបុងវស័ិយឯកជនកថី ក៏ពួកសគអាចានលទនភាពរស់សៅសោយខលួនឯងានសៅសពលជរភាព 
សោយមនិអារស័យទាំងរសុងសលើការចិញ្ច ឹមជីវតិ្ពីកូនសៅសនាោះសឡើយ។ ចាំណុចសនោះគឺជាផ្ផបកមយួសលើកកមពស់ 
សិទនិមនុសសសរាបជ់នចាស់ជរ។ 
 ផ្ផបករាកស់ោធនសនោះ រតូ្វានថ្នប កដឹ់កនាាំ កាំណត្ោ់កឱ់្យអនុវត្ថសៅឆ្ប ាំ២០១៧ ផ្ដលបចចុបផនបរកុម
ការងារសរៀបចាំ ាននិងកាំពុងសិកោបទោឌ នគតិ្យុត្ថិ ផ្ដល្នដល់ការសរៀបចាំសមទិនិលទនភាពោកឱ់្យ
ដាំសណើ រការសោយការរ ាំពឹងទុក និងគម នផលប៉ាោះពាល់។ 
៦. ការងាររគប់រគង និងបណតុ ុះបណាត ល នធានមនុសេ 

៦.១. ការងាររដឋបាល និងហរិញ្ញវត្ាុ 
 ៦.១.១. ការងាររដឋបាល 

 ការងាររដឌាល ានត្នួាទីយ៉ា ងសាំខានស់ៅកបុងការរគបរ់គងឯកោរ ការផគត្ផ់គង ់ និងការរគប ់
រគងមស្រនថី បុគគលិក សដើមផធីានាាននូវការអនុវត្ថបទបញ្ហជ នផធកបុងឱ្យានរបសិទនភាព និងរសបតាមចាបស់ថីពី
សហលកខនថិកៈមស្រនថីរជការសីុវលិ ននរពោះរជាណ្តចរកកមពុជា និងធានាាននូវរបសិទនភាពការងារខពស់។ 
  សៅឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ កនលងមកសនោះ រដឌាលរបស់សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម 
សសរមចាន៖ 

- ានសរៀបចាំទូទត្រ់ាកស់បៀវត្ស និងរាកក់នរមសផសងៗជូនមស្រនថី និងបុគគលិកសរាបផ់្ខធបូ ឆ្ប ាំ
២០១៥ ដល់ផ្ខឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦ 

- ានសរៀបចាំបងភ់ាគទនផ្ផបកហានិភយ័ការងារ ដល់បុគគលិករបចាាំផ្ខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥ ដល់ផ្ខ
ឧសភា ចាំននួ៣២០រូប 

- ត្សមលើងករមតិ្មុខងារ និងរាកក់នរមសលើកទឹកចិត្ថ ជូនមស្រនថីរជការ ចាំនួន០៦រូប របចាាំប.ស.ស 
- ផ្កត្រមូវរាកស់បៀវត្សរបស់ សលក ហាត្ សទៀនបូសរន សៅកបុងតារងរាកក់នរមសលើកទឹកចិត្ថ 
- សរៀបចាំសាំសណើ សុាំសគលការណ៍អនុញ្ហដ ត្សរជើសសរ ើសបុគគលិកជាបកិ់ចចសនាចាំននួ ៥០នាក ់

សរាបចុ់ោះសៅកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណកមមករនិសយជិត្ែមី របចាាំសបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម 
- បញ្ចូ លសបកខជនបរមុងចាំនួន១៥រូប កបុងមុខងារជាបុគគលិកោកលផងការងាររបចាាំ ប.ស.ស 
- បញ្ចូ លបុគគលិកោកលផងការងារឱ្យសពញសិទនិជាបុគគលិកជាបកិ់ចចសនាការងារសរុប ចាំនួន 

៦២រូប របចាាំសបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម 
- បញ្ចូ លសបកខជនោកលផងការងារ ចាំននួ ១៣រូប សៅោខាសខត្ថសពាធិ៍ោត្,់ នរពផ្វង, ាត្់

ដាំបង, បនាធ យានជយ័, សកាោះកុង, និងសខត្ថនប៉ាលិន 
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- បញ្ចូ លបុគគលិកឱ្យសពញសិទនិ ចាំនួន០៤រូប សៅោខាសខត្ថកាំពងធ់ាំ, កាំពងឆ់្ប ាំង, និងសខត្ថ
សសៀមរប 

- បនថកិចចសនាការងារែមីរយៈសពល ១ឆ្ប ាំដល់បុគគលិក ចាំនួន២៣រូប សៅោខាសខត្ថកាំពត្, 
តាផ្កវ, រពោះសីហនុ, ោវ យសរៀង, ាត្ដ់ាំបង, សកាោះកុង, បនាធ យានជយ័, កាំពងធ់ាំ, នប៉ាលិន, 
ោប កក់ារកណ្តថ ល, សសៀមរប, ឧត្ថរានជយ័ និងសខត្ថកាំពងឆ់្ប ាំង 

- ត្សមលើងថ្នប ក ់ និងរាកក់នរមសលើកទឹកចិត្ថ ជូនបុគគលិកជាបកិ់ចចសនាការងារ ចាំនួន១៨រូប 
ផ្ដលានបសរមើការងារអស់រយៈសពល០២ឆ្ប ាំ របចាាំ ប.ស.ស 

- ទូទត្ន់ែលជួលអគរ និងនែលសរបើរាស់ទឹកសភលើងសៅោខាខណឍ /សខត្ថ 
  

 ៦.១.២. ការងារហរិញ្ញវត្ាុ  
 ការងារគណសនយយ និង ហិរញ្ដ វត្ទុរបស់ ប.ស.ស របតិ្បត្ថិការតាមរយៈរបពន័នធនាគរទាំងរសងុ 
សពាលគឺរល់កិចចដាំសណើ រការននការរគប់រគងចាំណូល និង ចាំណ្តយ ានជាអាទិ៍ ការរបមូលភាគទនពី
សហរគស រគឹោះោទ ន, ការបងរ់ាកពិ់នយ័, ការចាំណ្តយតាវកាលិកដល់កមមករនិសយជិត្ផ្ដលរងហានិភយ័
ការងារ និងការចាំណ្តយរដឌាល រតូ្វានរបរពឹត្ថសៅសោយឆលងកាត្ត់ាមរបពន័នធនាគរ។ កបុងសគលសៅ
ធានាពីរបសិទនភាព  និងគណសនយយភាព កបុងដាំសណើ រការននកិចចរបតិ្បត្ថិការ ប.ស.ស ានអនុវត្ថនូវការងារ
សាំខាន់ៗ  មយួចាំននួដូចខាងសរកាម ៖ 

- កត្រ់តាចាំណូលភាគទនរបចាាំផ្ខផ្ដលានមកពីការរបមូលភាគទនតាមសរងចរក សហរគស 
នីមយួៗសៅកបុង Account Receivable 

- កត្រ់តាចាំណ្តយរបចាាំនែងសៅកបុង Journal Entry 
- កត្រ់តាចាំណ្តយជាំពាកជ់ាោចរ់ាករ់បចាាំផ្ខសរាបអ់ងគភាពផគត្ផ់គងដូ់ចជានែលពាាលសៅ

តាមមនធីរសពទយនីមយួៗ និងតាវកាលិកធនលភផ្ដលសាជិក ប.ស.ស ទទលួានកបុង 
Account Payable 

- សរៀបចាំរាយការណ៍ចាំណូល និងចាំណ្តយោចរ់ាកល់មអតិ្របចាាំផ្ខកបុងឆ្ប ាំ២០១៥ និងឆ្ប ាំ
២០១៦ 

- សរៀបចាំអរតាបថូររាកស់រាបភ់ាគទនរបចាាំផ្ខនីមយួៗ 
- ពិនិត្យចាំណ្តយសផសងៗដូចជា ចាំណ្តយសបសកកមម, ចាំណ្តយរដឌាល, ចាំណ្តយបងាក រហានិភយ័ 

ការងារ និងចាំណ្តយតាវកាលិក 
- សរៀបចាំបងព់ននសលើរាកស់លើកទឹកចិត្ថរបចាាំផ្ខនីមយួៗ 
- សរៀបចាំបញ្ជ ីសបើករាកស់បៀវត្សរបចាាំផ្ខនីមយួៗ 
- សផធៀងផ្អធ ត្រ់ាយការណ៍ធនាគរជាមយួសសៀវសៅសបឡា។ 

 

៦.២. ក្ិចចសហរបត្ិបត្តិការ និងការងារបណតុ ុះបណាត ល នធានមនុសេ  
 កិចចសហរបតិ្បត្ថិការ និងការបណថុ ោះបណ្តថ លធនធានមនុសស ជាការងារមយួសាំខានស់ៅកបុងការ
អភវិឌណនអ៍ងគភាព និងពរងឹងនូវកិចចសហរបតិ្បត្ថិការរវងផ្ផបកផ្ដលពាកព់ន័ន និងនដគូអភវិឌណនន៍ានាទាំងសៅ
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កបុងរបសទស និងសរៅរបសទស សដើមផធីានានូវនិរនថរភាពននកិចចដាំសណើ រការរបស់អងគភាព សលើការសរៀបចាំផ្ផនការ 
ផ្បបបទ និងនីតិ្វធីិការងារ កដូ៏ចជាការអភវិឌណននូ៍វចាំសណោះដឹង ការដករសង ់ និងផ្អល ស់បថូរបទពិសោធន ៍  
ការងារែមីៗ។ កិចចសហរបតិ្បត្ថិការ និងការងារបណថុ ោះបណ្តថ លធនធានមនុសស កជ៏ាការចូលរមួចាំផ្ណកសៅ
កបុងសកមមភាពការងារសងគមទាំងមូលឱ្យានការរកីចសរមើនផងផ្ដរ ផ្ដលថ្នប កដឹ់កនាាំ កដូ៏ចជាមស្រនថី ប.ស.ស 
ានចូលរមួកិចចរបជុាំពិភាកោផថល់សយបល់ សិកាខ ោល វគគបណថុ ោះបណ្តថ ល  និងទសសនកិចចសិកោទាំងសៅ
កបុងរបសទស និងសរៅរបសទស ដូចខាងសរកាម៖ 
 ៦.២.១. ការងារក្នងុរបម្ទ្ស 

 កិចចសហរបតិ្បត្ថិការ និងការបណថុ ោះបណ្តថ លធនធានមនុសសសៅកបុងរបសទស ប.ស.ស ានសរៀបចាំ 
ឱ្យានវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល និងសធវើបចចុបផនបភាពការងារនផធកបុងដល់មស្រនថី និងបុគគលិកជារបចាាំសរៀងរល់ឆ្ប ាំ។  

 សរៅពីសនោះថ្នប កដឹ់កនាាំ មស្រនថី និងបុគគលិក នន ប.ស.ស កា៏នចូលរមួសៅកបុងកិចចរបជុាំពិសរគោះសយបល់
ពិភាកោការងារ ការសរៀបចាំផ្ផនការអភវិឌណន ៍ និងសិកាខ ោលបណថុ ោះបណ្តថ លសលើកកមពស់ការយល់ដឹងតាម
បណ្តថ រកសួង អងគការ និងោទ បន័ពាកព់ន័ននានាសៅទូទាំងរបសទសានជាសរចើនសលើករមួាន៖ 

 

- សរៀបចាំវគគបណថុ ោះបណ្តថ លនផធកបុង សថីពីការសធវើបចចុបផនបភាពការងារជាំនាញផ្ផបកអធិការកិចច និង
ផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាពដល់មស្រនថី និងបុគគលិកតាមសខត្ថទាំង២៣សខត្ថ និង០២ខណឍ ។ 
 

- ចូលរមួសិកាខ ោលសថីពី ការអនុវត្ថចាំណ្តយឆ្ប ាំ២០១៦ សៅទីសថីការរកសួងការងារ និងបណថុ ោះ
បណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ 

- ចូលរមួសិកាខ ោលសថីពី សគលការណ៍ផ្ណនាាំសថីពីកិចចបញ្ជ ិកាគណសនយយរបចាាំរគឹោះោទ ន   
ោធារណៈរដឌាល សៅទីសថីការរកសួងសសដឌកិចច 

- ចូលរមួវគគបណថុ ោះបណ្តថ លសថីពី ហិរញ្ដបផទនសោធន សៅទីសថីការរកសួងសសដឌកិចច 
- ចូលរមួសិកាខ ោលសថីពី វឌណនភាពននការអនុវត្ថយុទនោស្រសថអភវិឌណនវ៍ស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុ ឆ្ប ាំ

២០១៦-២០២៥ សៅធនាគរជាតិ្ននកមពុជា 
- ចូលរមួកបុងសិកាខ ោលសថីពី ការធានារ៉ា បរ់ងសុខភាពសងគមសរាបរ់បជាពលរដឌកបុងសសដឌកិចច

សរៅរបសទស សៅសណ្តឌ គរភបាំសពញ 
រូបភាពទី៣. សិកាខ ោលផសពវផោយសថី ពីដាំសណើ រការននការអនុវត្ថរបបសនថិសុខសងគមផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាពសរាបក់មមករនិសយជិត្ សៅនែងទី១៥ 
ផ្ខមីនា ឆ្ប ាំ២០១៦ (សៅសណ្តឌ គរភបាំសពញ) 
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- ចូលរមួសិកាខ ោលពិសរគោះសយបល់សលើសសចកថីរពាងចាបស់ថីពីសហជីព សៅវាិនរដឌសភា 
- ចូលរមួសិកាខ ោលផសពវផោយអាំពីគសរាងអនុវត្ថរបបសនថិសុខសងគមផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព សៅ

សណ្តឌ គរភបាំសពញ 
- ចូលរមួកបុងសិកាខ ោលសថីពី ការវយត្នមលសមត្ទភាព និងការកោងផ្ផនការសកមមភាពឆ្ប ាំ

២០១៦ របស់អងគការ GIZ សៅសណ្តឌ គរ Imperial Garden Villa 
- ចូលរមួសិកាខ ោលសថីពី លទនផលបូកសរុបការងារការអនុវត្ថចាបស់ថីពី ចរចរណ៍ផលូវសគក

របចាាំរតី្ាសទី១ សៅរកសួងោធារណការ និងដឹកជញ្ជូ ន 
- ចូលរមួសិកាខ ោលសថីពី ការពិសរគោះសយបល់ពិភាកោសលើពរងាងសគលការណ៍ផ្ណនាាំថ្នប ក់

ជាតិ្ កញ្ចបអ់ត្ទរបសយជន ៍ និងយនថការបងន់ែលសសវសរាបមូ់លនិធិសមធម ៌ សៅសណ្តឌ គរ
ោនស់វ (ភបាំសពញ) 

- ចូលរមួសិកាខ ោលពិសរគោះសយបល់រតី្ភាគីថ្នប កជ់ាតិ្ សថីពីកមមវធីិការងារសមរមយសរាប ់
កមពុជា ឆ្ប ាំ២០១៦-២០១៨ សៅសណ្តឌ គរភបាំសពញ 

- សិកាខ ោលសថីពី ការសលើកកមពស់ទាំនាកទ់ាំនងវជិាជ ជីវៈ សៅរបសទសកមពុជា សៅសណ្តឌ គរ
ភបាំសពញ 

 សរៅពីការងារខាងសលើ  ប.ស.ស កា៏នចាត្ប់ញ្ជូ នមស្រនថី និងបុគគលិកឱ្យចូលរមួសៅកបុងសកមមភាព 
ការងារសងគមមយួចាំនួនសទៀត្ផងផ្ដរ សដើមផចូីលរមួចាំផ្ណកសៅកបុងការអភវិឌណនស៍ងគមជាតិ្ទាំងមូល។ 
  

 ៦.២.២.  ការងារម្រៅរបម្ទ្ស 
 សរៅពីការងារសលើកកមពស់ធនធានមនុសស និងកិចចសហរបតិ្បត្ថិការកបុងរបសទស ការទាំនាកទ់ាំនង
សរៅរបសទសជាការងារមយួដ៏សាំខាន់ សៅកបុងការសលើកកមពស់កិចចសហរបតិ្បត្ថិការជាមួយនដគូអភិវឌណន ៍    
បរសទសនានា និងការសធវើសាហរណកមមវស័ិយសនថិសុខសងគមរបស់កមពុជាសៅកបុងត្ាំបន ់ សដើមផឱី្យានការ
ផ្អល ស់បថូរនូវបទពិសោធន ៍បសចចកសទសការងារែមីៗ យកមកសធវើការអភវិឌណនស៍ៅកបុងរបសទស។ ឆាសទី១ ឆ្ប ាំ
២០១៦ សនោះ ប.ស.ស ានបាំសពញនូវការងារសរៅរបសទសសាំខាន់ៗ មយួចាំនួន សរាបវ់ស័ិយសនថិសុខ
សងគម ដូចខាងសរកាម៖ 

- ចូលរមួសិកាខ ោលសថីពី ការវនិិសយគននសបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម សៅទីរកុងគូឡាឡាាំ
ពរួ របសទសា៉ា សឡសីុ 

- ចូលរមួសិកាខ ោលសថីពី របពន័នការងារសុខភាពសងគម 
- ចូលរមួសិកាខ ោលសថីពី របបសនថិសុខសងគម សៅរបសទសអាលលឺម៉ាង ់

- ចូលរមួសិកាខ ោលសថីពី ការគាំពារសនថិសុខសងគមអនថរជាតិ្ សៅទីរកុងសីុប ូ របសទសហវីលីពីន 

- ចូលរមួសិកាខ ោលសថីពី កមមវធីិកោងសមត្ទភាពផ្ផបកពត័្ា៌នវទិា សរាបក់ាររគបរ់គង
របបធានារ៉ា បរ់ងសរគោះថ្នប កក់ារងារ សៅទីរកុងសសអ ូល ោធារណរដឌកូសរ ៉ា 

- ចូលរមួកមមវធីិសថីពី ភាពជាអបកដឹកនាាំសរាបក់ាររគបដណថ បស់សវសុខភាពជាសកលផ្ដល
សរៀបចាំសោយ GIZ និងធនាគរពិភពសលក សៅទីរកុងសីុប ូ របសទសហវីលីពីន 
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 ៦.៣. ការងារព័ត្៌មានវិទ្ា 
  ប.ស.ស ានសរៀបចាំកិចចរបតិ្បត្ថិការងារ  និងការរគបរ់គងទិនបនយ័តាមរយៈបសចចកវទិាពត័្ា៌នវទិា 

សលើការងារចុោះបញ្ជ ិកា, បងភ់ាគទន, ការផថល់តាវកាលិក, ការរគបរ់គងវត្ថានមស្រនថី និងការងារសាំខាន់ៗ មយួ 

ចាំននួសទៀត្ ជាកផ់្សថងសៅឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ ប.ស.ស សសរមចានសលើការងារពត័្ា៌នវទិា ដូចខាង
សរកាម៖ 

 ៦.៣.១. ផ្ផបក Programming 

 កមមវធីិកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណសាជិក ប.ស.ស៖ 
- បសងកើត្ទរមងផ់្ផបក Server Application និង Client Application   
- លុបទិនបនយ័រចួទញទិនបនយ័ដូចជាស ម្ ោះបុគគលិក   និងចាំនួនសហរគសននការយិល័យ 

បញ្ជ ិកា និងភាគទន សដើមផបីញ្ចូ លកបុង Database វញិ 
- បសងកើត្គណនីែមីសរាបបុ់គគលិកចុោះកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណែមី ននការយិល័យបញ្ជ ិកា និងភាគទន  
- រគបស់មា៉ា សីុនកុាំពយូទរ័រតូ្វានោក ់ Database ែមី និងរល់ា៉ា សីុនតាមរកុមានដាំសឡើង

កមមវធីិសរាបក់ាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណែមីរចួសហើយ។ 
 កមមវធីិសសបើសុាំសសវោថ រលទនភាពពលកមម (NSSF Rehabilitation)៖ 

- បសងកើត្ Database សរាបផ់ធុកទិនបនយ័ និងទញយកទិនបនយ័ជនរងសរគោះាត្ប់ងស់មត្ទភាព 
អចិនស្រនធយស៍លើសពី ២០%  

- ផ្កសរមួលលាំហូរការងារសលើផ្ផបកសសបើសុាំសសវោថ រលទនភាពពលកមម, រាយការណ៍សសបើសុាំ
សសវោថ រលទនភាពពលកមម, បងាា ញករមតិ្ាត្ប់ងស់មត្ទភាពអចិនស្រនថយ ៍ និងទរមងរ់ាយ-
ការណ៍សសបើសុាំសសវោថ រពលកមម  

- ដាំសឡើងកមមវធីិោថ រលទនភាពពលកមម និង Database សៅសលើា៉ា សីុន Server Testing 
សដើមផឲី្យរកុមការងារសធវើការសរបើរាស់ោកលផង 

- សធវើបចចុបផនបភាពសលើទរមងព់ត័្ា៌នសរគោះថ្នប ក ់ ពិការភាព និងសលើទរមងរ់បវត្ថិននការទទលួ
សសវពាាលផ្ែទាំសវជជោស្រសថ និងការទទលួសសវោថ រលទនភាពពលកមម  

  កមមវធីិតាវកាលិក (NSSF Benefit)៖ 
- សធវើបចចុបផនបភាពផ្ផបកការទូទត្ន់ែលពាាលតាមមនធីរសពទយ, កមមវធីិផ្កលមអទរមងស់ធវើដីកាអម

បញ្ជូ នរាយការណ៍ហានិភយ័ការងារ និងកមមវធីិ NSSF Benefit សរាបក់ារសរបើរាស់
សលខអត្ថសញ្ហដ ណប.ស.ស ែមី១៥ខធង ់

- សរមបសរមួលការសរបើរាស់កមមវធីិ NSSF Benefit សៅ ប.ស.ស រជធានីភបាំសពញ និង
ោខាសខត្ថ/ខណឍ  

- សិកោបសងកើត្តារងសរាបរ់កោទុកទិនបនយ័របស់អបកទទួលានធនលភអចិនស្រនថយ ៍ និង
បសងកើត្ទរមងប់ញ្ចូ ល និងទញពត័្ា៌នមកវញិរបស់អបកទទួលានធនលភអចិនស្រនថយ ៍

- បសងកើត្ទរមងគ់ណនារាកធ់នលភាត្ប់ងស់មត្ទភាពការងារអចិនស្រនថយរ៍បចាាំឆ្ប ាំ ផ្ដល
រតូ្វផ្កសរមួលតាមអតិ្ផរណ្តមធយមរបចាាំឆ្ប ាំ 
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- បសងកើត្ទរមងស់ាោះពុមពរាយការណ៍កាំហុសឆគងសលើលទនផលអសងកត្របស់សខត្ថ/ខណឍ  
- បសងកើត្រាយការណ៍សផសងៗតាមត្រមូវការចាាំាចរ់បស់ការយិល័យជាំនាញ 
- សធវើបចចុបផនបភាពរាយការណ៍របចាាំផ្ខ រតី្ាស ឆាសរបស់អបកាត្ប់ងស់មត្ទភាព 

ការងារអចិនស្រនថយស៍ៅតាមលកខខណឍ ផ្ដលសគចងា់ន 
- បសងកើត្តារងសរាបផ់ធុកទិនបនយ័ និងទរមងប់ញ្ចូ លពត័្ា៌នរបស់សិទិនវនថទទួលាន

តាវកាលិកឧត្ថរជីវ។ី 
- បសងកើត្រាយការណ៍សផសងៗតាមត្រមូវការចាាំាចរ់បស់ការយិល័យជាំនាញ 

 កមមវធីិបញ្ជ ិកា និងភាគទន៖  
- បសងកើត្ទរមងបិ់ទរាយការណ៍របចាាំឆ្ប ាំ និងរាយការណ៍មយួចាំនួន  
- សធវើបចចុបផនបភាពទរមងប់ងភ់ាគទន  
- បផ្នទមទរមងចុ់ោះបញ្ជ ិកាសាជិក ប.ស.ស ែមី សដើមផភីាជ បជ់ាមយួរបពន័នទិនបនយ័របស់កមមវធីិ

បញ្ជ ិកា និងភាគទន 
- បសងកើត្កមមវធីិសដើមផសីធវើការោកលផងដាំសណើ រការបងភ់ាគទន កបុងរបបផ្ែទាំសុខភាពសរាប ់

ការយិល័យបញ្ជ ិកា និងភាគទន 
- សរៀបចាំរាយការណ៍បងាា ញចាំនួនកមមករនិសយជិត្ សយងតាមរយៈអាស័យោឌ នបចចុបផនប 

និងរាយការណ៍ចាំនួនកមមករនិសយជិត្ផ្ដលរបពន័នានសធវើការសផធៀងផ្អធ ត្ោ់ប មរាមនដ 
- សធវើបចចុបផនបភាពទរមងស់ាោះពុមពកាត្ និងទរមងប់ញ្ចូ លសលខអត្ថសញ្ហដ ណ ប.ស.ស និង

ទរមងប់ញ្ចូ លរាកស់បៀវត្សកមមករនិសយជិត្របចាាំផ្ខកបុងរបបហានិភយ័ការងារ  
- សរៀបចាំបសងកើត្កមមវធីិសាោះពុមពកាត្ជូនសាជិក ប.ស.ស ែមី ោចស់ោយផ្ឡកពីកមមវធីិបញ្ជ ិកា 

និងភាគទន  
- បចចុបផនបភាពទរមងស់ផធៀងផ្អធ ត្ស់លខអត្ថសញ្ហដ ណ ប.ស.ស សោយបងាា ញពីតារងកមមករ

និសយជិត្ផ្ដលមនិរតឹ្មរតូ្វពីផ្ខមុនទរមងប់ញ្ចូ លរាកស់បៀវត្សរបស់កមមករនិសយជិត្ និង
បផ្នទមមុខងារសផធៀងផ្អធ ត្ ់ Finger Print កបុងទរមងប់ញ្ចូ លពត័្ា៌នកមមករនិសយជិត្ែមីកបុង
របពន័នករណីានទិនបនយ័សធួន 

 

 កមមវធីិរដឌាល (NSSF Administration)៖ សធវើបចចុបផនបភាពសលើទរមងគ់ណនារាកផ់្ែមសា៉ា ង, 
ទរមងប់ញ្ចូ លរាកផ់្ខ និងទរមងគ់ណនា វត្ថានរបចាាំនែង របចាាំផ្ខ និងរបចាាំឆ្ប ាំ សោយឲ្យរ ាំលងស ម្ ោះណ្ត
ផ្ដលានគណនារចួ។  
 កមមវធីិ NSSF Program (Web Application)៖ 

- បផ្នទមទរមងគ់ណនាចាំននួភាគទនសរាបរ់បបផ្ែទាំសុខភាព 
- ផ្បងផ្ចកការសរបើរាស់កមមវធីិសរាបរ់បបហានិភយ័ការងារ និងរបបផ្ែទាំសុខភាពសៅសលើ

កមមវធីិផ្ត្មយួ។ 
 កមមវធីិ NSSF Program៖  
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- ានសរៀបចាំកមមវធីិ NSSF Program សរាបរ់បបផ្ែទាំសុខភាពសដើមផោីកឲ់្យខាង      
សហរគសអាចចូលសៅទញយកពីសវបោយ និងានសធវើបទបងាា ញសថីពីរសបៀបសរបើរាស់
កមមវធីិសនោះផងផ្ដរ។ 

 កមមវធីិរបឡងសត្សថសមត្ទភាព៖ 
- បសងកើត្ Database សរាបផ់ធុកទិនបនយ័វញិ្ហដ ោរសរសសរ 
- បសងកើត្ទរមងស់រាបប់ញ្ចូ លសាំណួរ និងកាំណត្ច់សមលើយផ្ដលរតឹ្មរតូ្វ 
- បសងកើត្ទរមងស់រាបចុ់ោះស ម្ ោះសបកខជនរបឡង 
- បសងកើត្ទរមងស់រាបស់បកខជនចូលរបឡង និងកាំណត្ស់ពលសវលសៅតាមមុខវជិាជ  
- បសងកើត្រាយការណ៍បងាា ញពីពិនធុរបស់សបកខជនតាមមុខវជិាជ នីមយួៗ 
- បសងកើត្រាយការណ៍បងាា ញពីពិនធុសរុបរបស់សបកខជន និងចាំណ្តត្ថ់្នប កផ់្ដលសបកខជនទទួល

ានសៅតាមពិនធុ 
- បសងកើត្ Database សរាបផ់ធុកទិនបនយ័វញិ្ហដ ោរវយអត្ទបទ 
- បសងកើត្ទរមងប់ញ្ចូ លអត្ទបទសរាបស់បកខជនរបឡង 
- បសងកើត្ទរមងស់រាបស់បកខជនចូលរបឡងវញិ្ហដ ោរវយអត្ទបទ 
- បសងកើត្រាយការណ៍បងាា ញពីលទនផលវញិ្ដោរវយអត្ទបទ 
- បសងកើត្រាយការណ៍សរុបលទនផលទាំងវញិ្ហដ ោរសាំណួរ និងវញិ្ហដ ោរវយអត្ទបទ 
- សធវើបចចុបផនបភាពសលើទរមងចុ់ោះស ម្ ោះសបកខជនសោយបផ្នទមពត័្ា៌នដូចជា សញ្ហដ បរត្ និង  

ឯកសទស។ 
 កមមវធីិអធិការកិចច៖  

- បសងកើត្ស ម្ ោះអបកសរបើរាស់កមមវធីិអធិការកិចចសរាបម់ស្រនថី និងបុគគលិកការយិល័យ ប.ស.ស 
ោខាសខត្ថ/ខណឍ  សរាបផ់្សវងរកទីតាាំងសហរគស និងសៅទីតាាំងសហរគសរគឹោះោទ ន
សោយសរបើផ្ផនទី Google Map 

- សធវើបចចុបផនបភាពទរមងស់រាបប់ញ្ចូ លបលងស់ហរគសរគឹោះោទ ន និងបផ្នទមស ម្ ោះអបកសរបើ
រាស់ កមមវធីិសរាបម់ស្រនថី និងបុគគលិកការយិល័យោខាសខត្ថ/ខណឍ ។ 

 

 កមមវធីិសផញើោរតាមរយៈ Gateway (SMS Gateway) សរាបស់ផញើោរជូនដាំណឹងដល់សាជិក     
ប.ស.ស៖  

- សធវើការោកលផងសផញើោរសៅកានទូ់រស័ពធនដតាមរយៈ Gateway 
- បផ្នទម Function មយួចាំនួន សដើមផសីធវើការទញទិនបយ័ពីកមមវធីិដូចជា៖ 

o តាវកាលិក៖ សរាបជូ់នដាំណឹងលទនផលអសងកត្សរគោះថ្នប កក់ារងារ 
o បញ្ជ ិកា និងភាគទន៖ សរាបជូ់នដាំណឹងពត័្ា៌នការបងភ់ាគទន និងសហរគស

ផ្ដលមនិទនប់ងភ់ាគទន 
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o ផ្សវងរកពត័្ា៌នកមមករនិសយជិត្តាមរយៈទូរស័ពធចល័ត្៖ សរាបស់ផញើ សលខកូដសរបើ
រាស់របពន័ន។ 

 កមមវធីិសផញើោរតាមរយៈModem (SMS System) សរាបទ់ទលួ និងសឆលើយត្បោរសៅកាន់
ភាប កង់ារតាមមនធរីសពទយ៖ បសងកើត្ Function សរាបទ់ញទិនបនយ័របស់សាជិកកមុងរបបផ្ែទាំសុខភាព 
សដើមផបីងាា ញពីសុពលភាពកបុងការសរបើរាស់សសវតាមមនធីរសពទយ តាមរយៈតាមសផញើោរោកសួរពត័្ា៌នពី
ភាប កង់ារ ប.ស.ស របចាាំសៅមនធីរសពទយ។ 
 កមមវធីិអសងកត្សរគោះថ្នប កក់ារងារបឋម៖ 

- សិកោពី Flow ការងាររបស់របពន័ន 
- បសងកើត្ Database សរាបផ់ធុកទិនបនយ័ 
- សរៀបចាំ Design Interface របស់កមមវធីិ  
- បសងកើត្ទរមងប់ញ្ចូ លលិខិត្សរបើរាស់សសវសុខាភាិល និងទរមងអ់សងកត្សរគោះថ្នប កក់ារងារ

បឋម។ 
 

 

 ៦.៣.២. ផ្ផបក Networking 
 

- សោោះរោយបញ្ហា របពន័នបណ្តថ ញសៅោខា ប.ស.ស សខត្ថបនាធ យានជយ័ (ភាជ បប់ណ្តថ ញ
បញ្ចូ លគប ) រវងោខាសិរសីោភណ័ និងោខាសា៉ា យផ្ប៉ាត្) សដើមផទីញទិនបនយ័រគបរ់គង
វត្ថានមស្រនថី និងបុគគលិក 

- ចុោះសបសកកមមដាំសឡើងរបព័ននបណ្តថ ញបផ្នទម សៅការយិល័យោខាសខត្ថនរពផ្វង សខត្ថ
ោវ យសរៀង សខត្ថឧត្ថរានជយ័ សខត្ថកាំពងឆ់្ប ាំង សខត្ថសពាធិ៍ោត្ ់និងសខត្ថនប៉ាលិន 

- សរមបសរមួលរតួ្ត្ពិនិត្យសោោះរោយរបពន័នសៅោប កក់ណ្តថ ល និងោខាសខត្ថ 
- ចូលរមួរបជុាំសថីពីរបពន័នសោធនសៅសណ្តឌ គរកាាំបូឌីយ៉ា ណ្ត 
- សរសសរសគលការណ៍ពត័្ា៌នវទិា 
- ចូលរមួសរៀបចាំបណ្តថ ញជាែមីសៅោខាសខត្ថសសៀមរប 
- សិកោបណ្តថ ញសរាបត់្ភាជ បពី់មនធីរសពទយមកកានទី់ោប កក់ារកណ្តថ ល VPN(Layer 2+ 

Cisco ASA 5505) 
- ត្ភាជ បរ់បពន័នបណ្តថ ញបផ្នទមសៅោខា ប.ស.ស សខត្ថកាំពងធ់ាំ 
- សរៀបចាំដាំសឡើងកមមវធីិរតួ្ត្ពិនិត្យ GFI (សរៀបចាំដាំសឡើងា៉ា សីុនសម) 
- សហការជាមួយរកុមហ ុន ECam រតួ្ត្ពិនិត្យសលើការសធវើបចចុបផនបភាពអាជាញ ប័ណត       

បសណ្តថ ោះអាសនបឧបករណ៍ Juniper 
- របជុាំពិភាកោសលើការសរៀបចាំសធវើDR (Data Recovery) 
- សហការជាមយួរកុមហ ុន Campura សដើមផCីonfigureកមមវធីិរតួ្ត្ពិនិត្យGFI និង 

Troubleshooting Core Switch 
- សហការសរៀបចាំបណ្តថ ញជាែមីមថងសទៀត្សៅោខា ប.ស.ស សខត្ថរពោះវហិារ 
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- សហការជាមយួរកុមហ ុន Ecam Solution សដើមផសីរៀបចាំបាំផ្បក Public IP Address តាម 
Servers នីមយួៗ 

- សរៀបចាំោកលផង Configuration Switch Cisco 2960x-Series 
- សត្សថោកលផងបណ្តថ ញត្ភាជ បស់ៅកាន(់DR) និងបណ្តថ ញត្ភាជ បស់ៅកានម់នធីរសពទយ 
- ដាំសឡើងរបពន័នបណ្តថ ញសៅោខា ប.ស.ស ែមី (ផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព) 
 

 ៦.៣.៣. ផ្ផបក Maintenance  
- ដាំសឡើងា៉ា សីុនកុាំពយូទរ័ែមី និងា៉ា សីុនរពីនធឺែមី HP LaserJet Pro 400  HP 2035  
- ត្ភាជ បផ់្ខសទូរស័ពធសៅការយិល័យបញ្ជ ិកា និងភាគទន, ការយិល័យផ្ែទាំសុខភាព, 

ការយិល័យសគលនសយាយ, ការយិល័យតាវកាលិក និងការយិល័យពត័្ា៌នវទិា 
- សោោះរោយបញ្ហា  Error printer និង Network រគបក់ារយិល័យ សៅោប កក់ារកណ្តថ ល 

និង ោខាសខត្ថ-ខណឍ   
- សហការជាមយួរកុមហ ុនទូរស័ពធសដើមផដីាំសឡើងសថងោ់ទូរស័ពធែមីមយួសរគឿងបផ្នទមសទៀត្ 
- សធវើការរតួ្ត្ពិនិត្យា៉ា សីុនរត្ជាក ់សីតុ្ណា ភាព របពន័នអគគីសនីសៅកបុងបនធបS់erver និងរតួ្ត្

ពិនិត្យរបពន័នដាំសណើ ការរបស់ា៉ា សីុន Serverជាសរៀងរល់សាឋ ហ៍ 
- សោោះរោយបញ្ហា កមមវធីិ Microsoft Office សៅការយិល័យអធិការកិចច និងកិចចការនីតិ្កមម

ការយិល័យផ្ែទាំសុខភាព សៅការយិល័យសវនកមមនផធកបុង និងបនធបជ់ាំនួយការសលក
នាយក 

- រតួ្ត្ពិនិត្យសៅសលើ Antivirus Server និងសធវើការ Scan Virus សៅសលើកុាំពយូទរ័ រគប់
ការយិល័យទីោប កក់ារកណ្តថ ល   

 ៦.៤. ការងារសវនក្មមម្ផៃក្នងុ 
 ការពរងឹងសលើការអនុវត្ថភារកិចចរបស់សវនករ សោយសធវើសវនកមមសៅតាមរបសភទសវនកមមានជាអាទិ៍ 
សវនកមមសលើ អនុសលមភាព សវនកមមសលើហិរញ្ដ វត្ទុ សវនកមមសលើរបតិ្បត្ថិការ សដើមផជីួយ ផ្សវងរកនូវចាំណុច
អវជិជាន សហើយផថល់អនុោសន ៍និងរយការណ៍ជូននាយករគឹោះោទ ន និងអាជាញ ធរសវនកមមជាតិ្ ផ្ដលាន
ការចងអុលសោយអនុរកឹត្យ។ កបុងសនាោះការយិល័យសវនកមម ានោកស់ចញនូវសកមមភាពចាំនួន ៤គឺ៖ 

 ១. សវនកមមអងគភាពចាំណុោះផ្អធ ល់ ប.ស.ស សៅថ្នប កក់ណ្តថ ល និងអងគភាពលទនកមម 
 ២. សវនកមមអងគភាពសរបើរាស់ែវកិា ប.ស.ស 

 ៣. សវនកមមអងគភាពចាំណុោះផ្អធ ល់ ប.ស.ស ការយិល័យ ប.ស.ស ោខាសខត្ថ 
 ៤. សវនកមមតាមសាំសណើ (ឥត្សរគងទុក)។ 

 ៥. សរមបសរមួលជាមយួអាជាញ ធរសវនកមមជាតិ្សលើការងារសវនកមម 
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 ៦.៥. គណៈក្មមការម្ដាុះរស្ថយវិវាទ្ ឬ បណតឹ ង ម្ន ប.ស.ស 
គណៈកមមការសោោះរោយវវិទ ឬ បណថឹ ង នន ប.ស.ស រតូ្វានបសងកើត្សឡើង សដើមផសីោោះរោយវវិទ 

ឬ បណថឹ ងផ្ដលទកទ់ងសៅនឹងការអនុវត្ថបទបផញ្ដត្ថិ និងបទបញ្ហជ ខាងវស័ិយសនថិសុខសងគម រវងសាជិក 
ប.ស.ស និសយជក និង ប.ស.ស ផ្ដលគណៈកមមការសនោះានការចូលរមួរតី្ភាគីរមួានត្ាំណ្តង   ប.ស.ស 
ត្ាំណ្តងនិសយជក និងកមមករនិសយជិត្។  

សរាបឆ់ាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ គណៈកមមការសោោះរោយវវិទ ឬ បណថឹ ង នន ប.ស.ស ានរបជុាំ
នផធកបុងកាលពី នែងទី១២ ផ្ខមករ ឆ្ប ាំ២០១៦ សលើរសបៀបវរៈ សថីពីការបូកសរុបលទនផលការងារសសរមចាន
កបុងឆ្ប ាំ២០១៥ និងទិសសៅអនុវត្ថបនថ ឆ្ប ាំ២០១៦ របស់គណៈកមមការសោោះរោយវវិទ ឬបណថឹ ងនន ប.ស.ស។ 
 

៧. ការងាររបជុាំផេពវផាយ និងបងាក រហានិភយ័ការងារ 
 ការងារផសពវផោយជាការងារមយួដស៏ាំខាន ់ ផ្ដល ប.ស.ស ានយកចិត្ថទុកោកខ់ពស់សោយកបុងសនាោះ 
ានសរៀបចាំនូវផ្ផនការផសពវផោយោធារណៈជាសរចើន សដើមផផីសពវផោយពីលទនផលសសរមចាន, ការងារបងាក រ 
សរគោះថ្នប កក់ារងារ, ការអនុវត្ថសគលនសយាយែមីៗ កដូ៏ចជាការពរងឹងការអនុវត្ថបផ្នទមជាមយួផ្ផបកពាកព់ន័ន
រមួាននិសយជក, ត្ាំណ្តងកមមករនិសយជិត្, អងគការសហជីព, អងគភាពផថល់សសវសុខាភាិល, អងគការ
សរៅរោឌ ភាិល និងជាមយួរកសួង ោទ បន័ពាកព់ន័នមយួចាំននួសទៀត្ សដើមផឱី្យទទលួានពត័្ា៌នែមីៗពីការ
អនុវត្ថសគលនសយាយសនថិសុខសងគម និងឱ្យានការចូលរមួទាំងអស់គប ។ ជាការគរួឱ្យកត្ស់ាំគល់សៅ
ឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ ការងារផសពវផោយមយួចាំនួនរតូ្វានអនុវត្ថដូចខាងសរកាម៖ 

- របជុាំបូកសរុបលទនផលការងារសរមចានឆ្ប ាំ២០១៥ និងសលើកទិសសៅអនុវត្ថបនថសរាប ់
ឆ្ប ាំ២០១៦ របស់ ប.ស.ស សៅោលរបជុាំសបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម។ 

រូបភាពទី៤. កិចចរបជុាំបូកសរុបលទនផលការងារសសរមចានឆ្ប ាំ២០១៥ និងទិសសៅអនុវត្ថបនថសរាបឆ់្ប ាំ២០១៦ របស់ ប.ស.ស សរកាមអធិបតី្
ភាពដខ៏ពងខ់ពស់ ឯក្ឧត្តម ម្សង សកាត  របធានរកុមរបឹកោភិាល និងជាអគគនាយកននអគគនាយកោឌ នការងារ ននរកសួងការងារ និងបណថុ ោះ    
បណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ (ោលសបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម នែងទី២៦ ផ្ខកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦) 
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- របជុាំផសពវផោយលទនផលការងារសសរមចានឆ្ប ាំ២០១៥  និងទិសសៅអនុវត្ថបនថឆ្ប ាំ២០១៦ របស់
រកុមការងារ ទ.ស.ប.ក និងរកុមការងារ ស.ផ.ក។ 

- របជុាំផសពវផោយសថីពីការអនុវត្ថសគលនសយាយរបបសនថិសុខសងគម និងសសវននការផថល់    
តាវកាលិកហានិភយ័ការងារ។ 

- របជុាំផសពវផោយសថីពីការអនុវត្ថសគលនសយាយរបបសនថិសុខសងគម ផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព 
- របជុាំផសពវផោយសថីពីលកខខណឍ អនាមយ័, សុវត្ទិភាពការងារ, លកខខណឍ ការងារ, អត្ទរបសយជន ៍

របបសនថិសុខសងគម, វធិានការទបោ់ក ត្ក់រណីសនលប ់និងមសធាាយដឹកជញ្ជូ នកមមករនិសយជិត្។ 
- របជុាំផសពវផោយសថីពី  ការផសពវផោយអាំពីសុវត្ទិភាពចរចរណ៍សលើមសធាាយដឹកជញ្ជូ នដល់អបក 

សបើកបរដឹកកមមករ និងកមមករនិសយជិត្, វគគបណថុ ោះបណ្តថ ល និងរបឡងយកបណត សបើកបរ។       
- របជុាំផសពវផោយវគគបណថុ ោះបណ្តថ លរគូបសងាគ លជាំនាញទបោ់ក ត្ក់រណីសនលប,់ រគូបសងាគ លអាំពី

ចាបស់ថីពីចរចរណ៍, រគូបសងាគ លភាប កង់ារសសស្រងាគ ោះបឋម។ 
- ផសពវផោយសព័ត្រូបភាពតាមោទ នីយទូរទសសន ៍និងសព័ត្សាំសលងតាមវទិយុ។ 
- រពឹត្ថិបរ័ត្, របតិ្ទិន, ខិត្ថបណ័ត , សសៀវសៅផសពវផោយ និងឯកោរចុោះបញ្ជ ិកា រតូ្វានផ្ចកជូនដល់អបក

ចូលរមួកបុងកមមវធីិនីមយួ។ 
សរៅពីការងារផសពវផោយខាងសលើ ប.ស.ស កា៏នសគហទាំពរ័ (www.nssf.gov.kh) ផ្ដលផធុកនូវ

រល់ពត័្ា៌ន និងឯកោរគតិ្យុត្ថសាំខាន់ៗ ទកទ់ងនឹងការអនុវត្ថចាបស់ថីពីរបបសនថិសុខសងគមសរាបជ់ន
ទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទបផញ្ដត្ថិននចាបស់ថីពីការងារ រពមទាំងានបណ្តថ ញទាំនាកទ់ាំនងសងគម 
(Page Facebook សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម www.facebook.com/nssfpage), របពន័នទូរស័ពធ
ទាំនាកទ់ាំនងបនាធ ន ់Hot Line ១២៨៦ និង Call Center ផ្ដលានផសពវផោយនូវពត័្ា៌នទនស់ហតុ្ការណ៍
នានា ទកទ់ងនឹងការអនុវត្ថសគលនសយាយរបបសនថិសុខសងគម និងអាចផថល់ពត័្ា៌នផ្អធ ល់ជាមយួនឹង
សាជិកភាល មៗ។ មយួវញិសទៀត្ ប.ស.ស កា៏នសធវើការផសពវផោយតាមរបពន័នផសពវផោយសផសងសទៀត្ជា
សរចើនផងផ្ដរ និងានចាត្់បញ្ជូ នមស្រនថីឱ្យចុោះសធវើការផសពវផោយ ពនយល់ផ្ណនាាំដល់បណ្តថ សហរគស       
រគឹោះោទ នផ្អធ ល់ ជាពិសសសការអនុវត្ថសគលនសយាយផ្ផបកហានិភយ័ការងារ និងផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព ពី
នីតិ្វធីិ និងផ្បបបទននការចុោះបញ្ជ ិកា, ការបងភ់ាគទន និងតាវកាលិក (អត្ទរបសយជន)៍ ផ្ដលកមមករ
និសយជិត្រតូ្វទទួលាន។  
 ៧.១. ការពរងឹងការផេពវផាយម្ោលនម្ោបាយរបបសនតិសខុសងគម 
 ការពរងឹងការផសពវផោយសគលនសយាយរបបសនថិសុខសងគម ានសធវើការផសពវផោយសថីពី
សគលនសយាយននការពរងឹងសសវននការផថល់តាវកាលិកហានិភយ័ការងារជូនកមមករនិសយជិត្ ឆាសទី១
ឆ្ប ាំ២០១៦ សនោះ ានសធវើការរបជុាំផសពវផោយជូនដល់ត្ាំណ្តងសហរគស រគឹោះោទ ន ជនរងសរគោះផ្ដលជា
សាជិក ប.ស.ស ត្ាំណ្តងអងគភាព មនធីរ អាជាញ ធរានសមត្ទកិចច មូលោឌ នផថល់សសវសុខាភាិល(ចុោះកិចច
រពមសរពៀងជាមយួ ប.ស.ស) រពមទាំងជនរងសរគោះទាំងអស់ផ្ដលកាំពុងទទួលានតាវកាលិកហានិភយ័
ការងារពី ប.ស.ស  មកចូលរមួរបជុាំ។  
 

 

http://www.nssf.gov.kh/
http://www.facebook.com/nssfpage
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តារងទី១២ ផសពវផោយសគលនសយាយរបបសនថិសុខសងគម 
 

  

 
 

 

 
 

 ៧.២. ការងាររបជុាំផេពវផាយបងាក រហានិភយ័ការងារ 
 ៧.២.១. រក្ុមការងារ ទ្.ស.ប.ក្ 

 រកុមការងារទបោ់ក ត្ក់រណីសនលប ់ និងបងាក រសរគោះថ្នប កក់ារងារ (ទ.ស.ប.ក) ានត្នួាទីសិកោ
រោវរជាវរកមូលសហតុ្ករណីសនលបរ់បស់កមមករនិសយជិត្ចាត្វ់ធិានការសសស្រងាគ ោះបនាធ ន ់ និងសរមបសរមួល
ជាមយួមនធីរសពទយ ជាមយួអាជាញ ធរពាកព់ន័ន សដើមផឱី្យជនរងសរគោះទទលួានការសសស្រងាគ ោះបនាធ ន ់និងសរៀបចាំការ
ផសពវផោយពីកមមវធីិបងាក រសរគោះថ្នប កក់ារងារ។ រកុមការងារ ទ.ស.ប.ក ាននិងកាំពុងសរៀបចាំកិចចរបជុាំផសពវផោយ
អបរ់ ាំដូចសភលៀងរលឹម សដើមផឱី្យនិសយជក ត្ាំណ្តងសហរគស រគឹោះោទ ន និងកមមករនិសយជិត្ទទលួានការ
អបរ់ ាំសថីពីលកខខណឍ ការងារ, លកខខណឍ អនាមយ័, សុវត្ទិភាពការងារ, ការទបោ់ក ត្ក់រណីកមមករនិសយជិត្
សនលប ់ បងាក រសរគោះថ្នប កច់រចរណ៍ សោយមសធាាយសធវើដាំសណើ រកមមករនិសយជិត្ និងអត្ទរបសយជនរ៍បប
សនថិសុខសងគម កបុងនយ័ទបោ់ក ត្ ់និងបងាក រសរគោះថ្នប កក់ារងារ ពិសសសករណីកមមករនិសយជិត្សនលបឱ់្យសទិត្
សៅករមតិ្ទបបាំផុត្។ ជាការគរួឱ្យកត្ស់ាំគល់សរាបឆ់ាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ រកុមការងារានសរៀបចាំកិចច

ខលើក និខយាជក/សហជីព/ជនរងខរាុះ/អាជាា ធ្រ រាជធានី-ខេត្ត សរុប រសី
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦              39                                              7,444                  19              7,444          2,979 
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥              27                                              3,990                  17              3,990          1,596 
បម្រមបរមួល (± %) 44.44% 86.57% 11.76% 86.57% 86.65%

បរយិាយ
ស្ថថ នភាពផសពវផាយ អនកចូលរមួរបជុាំផសពវផាយ

រប ភព៖ ខប ទាជាតិ្ របបសនតិ សុេសងគម ឆមាសទី ១ ឆ្ន ាំ២០១៦

ខលើក និខយាជក/សហជីព/ជនរងខរាុះ/អាជាា ធ្រ រាជធានី-ខេត្ត សរុប រសី
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦              27                                              4,932                  18              4,932          1,974 
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥              27                                              3,990                  17              3,990          1,596 
បម្រមបរមួល (± %) 0.00% 23.61% 5.88% 23.61% 23.68%

តារាងទី ១២ .១ ផសពវផាយ ម្ផនក ហានិ ភយ័ការងារ

បរយិាយ
ស្ថថ នភាពផសពវផាយ អនកចូលរមួរបជុាំផសពវផាយ

ខលើក និខយាជក/សហជីព/អាជាា ធ្រ រាជធានី-ខេត្ត សរុប រសី
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦              12                                              2,512                    1              2,512          1,005 
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥               -                                                     -                     -                     -                 -   
បម្រមបរមួល (± %) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

តារាងទី ១២ .២៖ ផសពវផាយ ម្ផនក ម្ថ្ទាាំសុេភាព

បរយិាយ
ស្ថថ នភាពផសពវផាយ អនកចូលរមួរបជុាំផសពវផាយ

ខលើក និខយាជក/សហជីព/អាជាា ធ្រ រាជធានី-ខេត្ត សរុប រសី
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦               -                                                     -                     -                     -                 -   
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥               -                                                     -                     -                     -                 -   
បម្រមបរមួល (± %) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

តារាងទី ១២ .៣៖ ផសពវផាយ ម្ផនក ខស្ថធ្ននិវត្ត

បរយិាយ
ស្ថថ នភាពផសពវផាយ អនកចូលរមួរបជុាំផសពវផាយ
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របជុាំផសពវផោយអបរ់ ាំានចាំននួ ៥៦ សលើក ានសរងចរកចាំនួន ៥៦ និងកមមករនិសយជិត្របាណជា 
៩.៦១១ នាក ់។ 

រូបភាពទី៥. សកមមភាពចុោះអសងកត្ករណីសនលបស់ៅសរងចរក T Y   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 កបុងាតុ្ភាពករណីសនលបក់មមករនិសយជិត្រកុមការងារ ទ.ស.ប.ក កា៏នចុោះជួយ សរមបសរមួល 
ចាត្់វធិានការផ្កលាំអ និងជួយ សសស្រងាគ ោះបនាធ ន់ សៅសរងចរកចាំនួន ០៧ និងានកមមករនិសយជិត្ចាំនួន 
២៩៨ នាក ់សោយកបុងសនាោះរមួាន៖ 

  រជធានីភបាំសពញាន ៣ សរងចរក ានកមមករសនលបស់រុបចាំនួន ១១២ នាក ់។ 
  សខត្ថកណ្តថ លាន ២ សរងចរក ានកមមករសនលបស់រុបចាំននួ ៤៥ នាក ់។ 
  សខត្ថតាផ្កវ ០១ សរងចរក ានកមមករសនលបស់រុបចាំនួន ២១ នាក ់។ 
  សខត្ថកាំពងស់ពឺ ០១ សរងចរក ានកមមករសនលបស់រុបចាំននួ ១២០ នាក។់ 

ស្ថា នភាពបាតុភាពករណីសនលប់ និងការផសពវផាយអប់រកំម្មករនិយោជិតយៅឆមាសទី១ 
ឆ្ន ២ំ០១៥ និងឆមាសទី១ ២០១៦ 
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-ោទ នភាពាតុ្ភាពករណីសនលប ់

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

តារងទី១៣. ទិនបនយ័សរងចរក និងកមមករនសយជិត្សនលបក់បុ ងឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ និងឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៥ 
 

 

ល.រ 
រាជធានី/ម្ខត្ត 

ឆមាសទ្ី១ ឆ្ន ាំ២០១៦ ឆមាសទ្ី១ ឆ្ន ាំ២០១៥ គិត្ជា % 
ម្រាងចរក្ ក្មមក្រ ម្រាងចរក្ ក្មមក្រ ម្រាងចរក្ ក្មមក្រ 

សរុបរមួ 7 298 11 741 -36 -59 
១    រាជធានីភនំពពញ 3 112 4 204 -25 -45 
២    ពេត្តកណ្តត ល 2 45 4 344 -50 -82 
៣    ពេត្តកំពងឆ់្ន ងំ - - 1 44 -100 -100 
៤    ពេត្តស្វា យពរៀង - - 1 104 -100 -100 
៥    ពេត្តតាកកវ 1 21 1 45 0 -53 
៦ ពេត្តកំពងស់ពឺ 1 120 - - - - 

 

 

រកាហវិកទី៩. មូលសហតុ្ននកមមករនិសយជិត្សនលប់ទាំង ០៧ សរងចរកកាត្ស់ដរ និង ផលិត្ផ្សផកសជើង 

រកាហវិកទី១០. មូលសហតុ្ននកមមករនិសយជិត្សនលប់ទាំង ០៧ សរងចរក សធៀបនឹងសរងចរកកាត្ស់ដរ និង ផលិត្ផ្សផកសជើង 
ផ្ដលានចុោះបញ្ជិកាសៅ ប.ស.ស ទាំង ១.០២៧ សរងចរក 
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តារងទី១៤. ការវភិាគរបវត្ថិទិនបនយ័ជារមួ កបុ ងឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៥ និងឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ 

ល.រ បរោិយ ឆមាសទ្ី១ ឆ្ន ាំ២០១៦ ឆមាសទ្ី១ ឆ្ន ាំ២០១៥ គិត្ជា% 
១ ពរាងចក្កជបួបញ្ហា សនលប់ 7 11 -36% 
២ កមមករសនលប់ 298 741 -59% 
៣ កមមករមិនបានសនលប់កនុង ពរាងចក្កជបួបញ្ហា សនលប់ 6.211 18.373 -66% 
៤ ពរាងចក្កកាត្ព់េរ/កសែកពជីង បានចុុះបញ្ជ ិកា ប.ស.ស 1.027 1.095 -6.21% 
៥ កមមករកាត្ព់េរ/កសែកពជីង បានចុុះបញ្ជ ិកា ប.ស.ស 703.066 704.802 -0.24% 
៦ ផលព ៀបរវាងល.រ ១ និង ៤ 0.68% 1% -32% 
៧ ផលព ៀបរវាងល.រ ២ និង ៥ 0.04% 0.10% -60% 
៨ ផលព ៀបរវាងល.រ ២ និង ៣ 4.79% 4.03% 18.8% 

 

-ការផសពវផោយអបរ់ ាំ 
តារងទី១៥. ការវភិាគរបវត្ថិទិនបនយ័ផសពវផោយជារមួ កបុ ងឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៥ និងឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ 

បរយិយ 
សហរគសានទទលួការផសពវផោយអបរ់ ាំ កមមករនិសយជិត្ចូលរមួរបជុាំផសពវផោយ 
សរងចរក សលើក សរុប រសី 

ឆមាសទី១ ឆ្ន ២ំ០១៦ 56 56 9.611 8.650 
ឆមាសទី១ ឆ្ន ២ំ០១៥ 44 44 6.550 5.890 
បផ្រមបរមួល (± %) 27.27% 27.27% 46.73% 46.86% 
របភព៖ រកមុការងារទបោ់ក ត្ក់រណីសនលប ់នងិបងាក រសរគោះថ្នប កក់ារងារ (ទ.ស.ប.ក) ឆាសទ១ី ឆ្ប ាំ២០១៦ 

 

-ការងារបណថុ ោះបណ្តថ ល 

តារងទី១៦. វគគបណថុ ោះបណ្តថ លរគូបសងាគ លជាំនាញទប់ោក ត្ក់រណីសនលប់ 
 

 
 

 ៧.២.២.រក្ុមការងារសវុត្ាិភាពចរាចរណ៍ផលូវម្ោក្សរមាប់ោ ាំពារក្មមក្រនិម្ោជិត្ 

 បចចុបផនបសរគោះថ្នប ក់ចរចរណ៍ ជាបនធុកដ៏ធាំដល់រជរោឌ ភិាល សោយោរជនរងសរគោះាន 
ាត្ប់ងជី់វតិ្ របសួ ពិការ ខូចខាត្រទពយសមផត្ថិរដឌ និងឯកជនយ៉ា ងសរចើន ជាពិសសសកមមករ-កមមការនីិផ្ដល
ទទលួរងសរគោះថ្នប កច់រចរណ៍សពលកាំពុងសធវើដាំសណើ រសៅ និងរត្ឡបម់កពីបាំសពញការងារ សោយមសធាាយ
នានា។សដើមផចូីលរមួចាំផ្ណកកបុងការកាត្ប់នទយ កដូ៏ចជាទបោ់ក ត្ក់រណីសរគោះថ្នប កច់រចរណ៍សនោះ សបឡាជាតិ្
របបសនថសុិខសងគម តាមរយៈរកសួងការងារ និងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈានបសងកើត្រកុមការងារសុវត្ទិភាព
ចរចរណ៍ផលូវសគកសរាបគ់ាំពារកមមករនិសយជិត្សៅកាត្ថ់្ន (ស.ផ.ក)សោយសសចកថីសសរមចសលខ០០២/
១៣ ក.ប/ស.ស.រ ចុោះនែងទី២៥ ផ្ខមករ ឆ្ប ាំ២០១៣ ផ្ដលានសាសភាពមកពីរកសួងពាកព់ន័ន, ត្ាំណ្តង
ភាគីនិសយជក, កមមករនិសយជិត្ និងអងគការជនពិការអនថរជាតិ្(HI)។ រកុមការងារសនោះានភារកិចចកោង

សរបុ ស្សី
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦                                     3                     275                            136                            275 
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥ 0 0 0 0

បម្រមបរមួល (± %) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

រប ភព៖ រកុ មការ ងារ ទប់ស្ថេ ត្់ក រណីសនលប់  និងបងាេ រ ខរាុះថ្នន កក់ារងារ (ទ .ស.ប .ក )  ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦

បរយិាយ
បណុ្ុះបណ្្តល និងផ្ល់វញិ្ញា បនបស្រ

ចំនួនលលីក
ចំនួនអនកចូលរមួ

ផ្ល់វញិ្ញា បនបស្រ
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ផ្ផនការសកមមភាព, សិកោរោវរជាវរបមូលទិនបនយ័វភិាគ, រសងស់ទិតិ្មសធាាយដឹកជញ្ជូ នកមមករនិសយជិត្, 
ផសពវផោយអបរ់ ាំផ្ណនាាំពីចាបនិ់ងសុវត្ទិភាពចរចរណ៍ និងសហការជាមយួអាជាញ ធរផ្ដនដី សមត្ទកិចចពាកព់ន័ន
កបុងការចាត្វ់ធិានការបងាក រ និងទបោ់ក ត្ក់រណីសរគោះថ្នប កច់រចរណ៍ រពមទាំងអនុវត្ថភារកិចចសផសងសទៀត្ តាម
ការរបគល់ជូនរបស់រដឌមស្រនថីរកសួងការងារ និងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ។ 
 

រូបភាពទី៦.អបអរោទរទិវសាថ ហ៍ជាតិ្សុវត្ទិភាពចរចរណ៍ផលូ វសគកសលើកទី៩ រមួគប គាំរទការរតឹ្បនថឹងអនុវត្ថចាបស់ថី ពី ចរចរណ៍
ផលូ វសគក (សខត្ថកាំពងស់ពឺ  នែងទី១១ ផ្ខសមោ ឆ្ប ាំ២០១៦) សរកាមអធិបតី្ភាព សម្មតចរក្ឡាម្ហាម ស ម្ខង ឧបនាយករដឌមស្រនថី  
រដឌមស្រនថីរកសួងមហានផធ និងជារបធានគណៈកាម ធិការជាតិ្សុវត្ទិភាពចរចរណ៍ផលូ វសគក 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 សរាបឆ់ាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ កនលងមកសនោះ រកុមការងារានសរៀបចាំផ្ផនការការងារ និងសាភ រៈ
ឧបសទធសសរាបផ់សពវផោយអបរ់ ាំដល់អបកសបើកបរដឹកកមមករនិសយជិត្ កមមករ/កមមការនីិ សថីពីចាបច់រចរណ៍
ផលូវសគក, បសចចកសទសរតួ្ត្ពិនិត្យយនយនថ, វជិាជ សសស្រងាគ ោះបឋម, ពាកម់កួសុវត្ទិភាព និងវធីិការពារសរគោះថ្នប ក់
សផសងៗជាពិសសសចាំណុចផ្ដលបណ្តថ លឱ្យានសរគោះថ្នប កច់រចរណ៍ជាញឹកញាប ់និងការងារមយួចាំននួសទៀត្ 
ានគរួឱ្យកត្ស់ាំគល់ ដូចបងាា ញលទនផលខាងសរកាម៖ 
តារងទី១៧.ោទ នភាពសរគោះថ្នប កច់រចរណ៍ 

 
-ការងារផសពវផោយដល់កមមករនិសយជិត្ 
តារងទ១ី៨៖ ការងារផសពវផោយអបរ់ ាំកមមករនសិយជតិ្របស់រកមុការងារ (ស.ផ.ក) 

បរយិយ 
សហរគសានទទលួការផសពវផោយ កមមករនិសយជិត្ចូលរមួរបជុាំផសពវផោយ 

សរងចរក សលើក កមមករ អបកសបើកបរ សរុបរមួ រសី 
ឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦       100                  83    20,428       1,175     21,603     12,962  
ឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៥       143                  47     4,318       2,669      6,987      4,192  
បផ្រមបរមួល (± %) -30.07% 76.60% 373.09% -55.98% 209.19% 209.20% 
របភព៖ រកមុការងារសុវត្ទភិាពចរចរណ៍ផលូវសគកសរាបគ់ាំពារកមមករនសិយជតិ្ (ស.ផ.ក)  ឆាសទ១ី ឆ្ប ាំ២០១៦ 

ស្ថល ប់ របសួធ្ងន់ របសួរស្ថល សរុប រសី ម៉ាូតូ្ រថ្យនត ខផសងៗ
យានយនត
េឹកកមមករ

ខផសងៗ ខរាងចរក
ធ្នាា/

មរីកូហរិញ្ញ វត្ថុ
ខផសងៗ

ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦     3,649         66        729        3,732      4,527       2,908 74.75% 14.62% 10.64% 33.88% 66.12% 70.82% 6.47% 22.72%
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥          -           -             -               -             -              -           -            -            -                  -            -          -                     -           -   

បម្រមបរមួល (± %) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

រប ភព៖ រកុ មការ ងារ សុវត្ថិភាពចរាច រណ៍ផលូ វ ខាក សរមាប់ ាាំពារកមមករនិខយាជិត្ (ស.ផ .ក )  ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦

ករណី
ខរាុះថ្នន កច់រាចរណ៍

របស់កមមករ

ស្ថថ នភាពជនរងខរាុះ(នាក)់ យានយនតទូខៅ(%) យានតយនតេឹកកមមករ(%) តាមវស័ិយ(%)
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 -ការងារបណថុ ោះបណ្តថ ល 
 

 
 

 
 

តារងទី២១. វគគបណថុ ោះបណ្តថ លភាប កង់ារសសស្រងាគ ោះបឋម 

 
 

៨.បញ្ហា របឈមក្នងុការអភិវឌ្ឍរបបសនតសិខុសងគម 
 ៨.១. បញ្ហា របឈមម្លើការពរងឹង និងពរងកី្ការអនុវត្តផ្ផនក្ហានិភ័យការងារ 

 

រហូត្មកដល់ឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ សនោះ សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម សៅជបួបញ្ហា របឈម
មយួចាំននួដូចត្សៅ៖ 

៨.១.១.ផ្ផបករដឌាល 
- ខវោះខាត្ជាំនាញផ្ផបកពិធីការ និងបដិសណ្តឌ រកិចច 
- ធនធានមនុសសសៅានករមតិ្។ 

៨.១.២.ផ្ផបកហិរញ្ដ វត្ទុ  
 អគរសបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគមតូ្ចចសងអៀត្ (កផ្នលងសធវើការរបស់ ប.ស.ស តូ្ចចសងអៀត្)។ 

៨.១.៣.ផ្ផបកបសចចកសទស 
 ៨.១.៣.១. និសយជកសហរគស រគឹោះោទ នមយួចាំននួតូ្ច៖ 

សរបុ ស្បុស សរបុ ស្បុស សរបុ ស្បុស
ឆមាសទី១ ឆ្ន ២ំ០១៦                16             1,406              1,406       11         665         664           75         801         913         626 
ឆមាសទី១ ឆ្ន ២ំ០១៥                -                    -                     -          -             -             -             -             -             -             -   

បម្រមបរមួល(± %) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
រប ភព៖ រកុ មការ ងារ សុវត្ថិភាពចរាច រណ៍ផលូ វ ខាក សរមាប់ ាាំពារកមមករនិខយាជិត្ (ស.ផ .ក )  ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦

តារាងទី ១៩ .បណតុ ុះបណ្តត ល របឡង និងផតល់ បណណ ខបើកបរ
ផ្ល់បណណលបីកបរ

ចំនួនលលីក
ចំនួនអនកចូលរមួ ចំនួន

លលីក
ចំនួនអនកចូលរមួ លទធផល

ស្បឡងជាប់
ចំនួនលលីក

ចំនួនអនកចូលរមួ
បណុ្ុះបណ្្តល

បរយិាយ
ស្បឡង

សរុប រសី
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦ 4 236 111
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥                                    -                                        -                                        -   
បម្រមបរមួល (± %) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

រប ភព៖ រកុ មការ ងារ សុវត្ថិភាពចរាច រណ៍ផលូ វ ខាក សរមាប់ ាាំពារកមមករនិខយាជិត្ (ស.ផ .ក )  ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦

តារាងទី ២០ .  វគ្គប ណុ្ុះបណ្្តល ស្គូ្ បលគគ ល ផ្ផនក សុវរថិភាព ចរាចរណ៍ដល់សហព័នធសហជីព

បរយិាយ
វ្គបណតុ ុះបណ្តត លរ្ូបខងាគ លម្ផនកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍េល់សហពន័ធសហជីព

ចាំនួនខលើក
ចាំនួនអនកចូលរមួ

សរុប រសី
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦ 1 70
ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៥                                    -                                        -                                        -   
បម្រមបរមួល (± %) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

បរយិាយ
វ្គបណតុ ុះបណ្តត លរ្ូបខងាគ លម្ផនកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍េល់សហពន័ធសហជីព

ចាំនួនខលើក
ចាំនួនអនកចូលរមួ

រប ភព៖ រកុ មការ ងារ សុវត្ថិភាពចរាច រណ៍ផលូ វ ខាក សរមាប់ ាាំពារកមមករនិខយាជិត្ (ស.ផ .ក )  ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៦
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- ការអនុវត្ថកាត្ពវកិចចមនិទនា់នលអរបសសើរ 
- ផថល់ទិនបនយ័កមមករនិសយជិត្មនិរគបរ់គន ់កបុងការផថល់សលខអត្ថសញ្ហដ ណកមមករនិសយជិត្ 
និង សធវើបចចុបផនបភាពភាគទនហានិភយ័ការងារសៅតាមផ្ខនីមយួៗ 

- ពិាកជបួាច ស់សហរគស (សភាជនីយោឌ ន កលឹបកាំោនថ ខារ៉ា អូសខ.....) 
- មនិទនោ់គ ល់ ប.ស.ស ចាស់ពាកព់ន័ននឹងនីតិ្វធីិចុោះបញ្ជ ិកា បងភ់ាគទន និងអត្ទរបសយជន ៍
ផ្ដលរតូ្វទទលួាន 

- ាច ស់សហរគសរគឹោះោទ នមយួចាំនួនសៅមនិទនា់នោគ ល់ ប.ស.ស ចាស់លស់ទកទ់ង 
នឹងនីតិ្វធីិចុោះបញ្ជ ិកា កដូ៏ចជាបងភ់ាគទន និងអត្ទរបសយជនផ៍្ដលទទួលាន  

- ផថល់រាយការណ៍ហានិភយ័ការងារមនិរតឹ្មរតូ្វ យឺត្យ៉ា វ រកោទុកឯកោរទមទរយូរ ឬចាាំ
សរុប រចួសទើបសផញើមក ប.ស.ស 

- បិទទវ រ ផ្អអ កសកមមភាព បថូរអាស័យោឌ ន បថូររដឌាលែមី បថូរសៅផ្កែមី ឬ បថូរយសីហាែមី សោយ
មនិាន សធវើលិខិត្ជរាបជូនដាំណឹងមក ប.ស.ស ជាមុន 

- មនិទនប់ងភ់ាគទនហានិភយ័ការងារកបុងផ្ខចុងសរកាយននឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០០១៦ សនោះ
ានចាំននួ ១៨,៤៣% 

- ពនាសពលកបុងការចុោះកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណកមមករនិសយជិត្។ 

 ៨.១.៣.២.កមមករនិសយជិត្មយួចាំននួតូ្ច៖ 
- មនិទនយ់ល់ចាស់ពី ប.ស.ស, មនិទនា់នឯកោរបញ្ហជ កពី់អត្ថសញ្ហដ ណចាស់លស់ 

- មនិានចុោះសាំបុរត្អាពាហ៍ពិពាហ៍ 

- សៅទទួលការពាាលសៅមនធីរសពទយផ្ដលមនិានចុោះកិចចរពមសរពៀងជាមយួ ប.ស.ស និង
សរបើរាស់សសវមនិចាំសគលសៅ 

- ទមទរតាវកាលិកមនិផ្មនសរគោះថ្នប កក់ារងារ 
- សាជិកមយួចាំនួនមនិហា នមកពិនិត្យពាាលជាំងឺសៅនែងសធវើការ (ចន័ធ-សុរក) សោយោរ
ខាល ចភាគី សរងចរកកាត្រ់ាកផ់្ខ (សទោះបីជាានលិខិត្បញ្ហជ កក់ារមកពិនិត្យជាំងឺ ផ្ដលសចញ
សោយភាប កង់ារ ប.ស.ស កស៏ោយ)។  

៨.១.៣.៣.សសវមូលោឌ នសុខាភិាល 
- គុណភាពននការផថល់សសវពាាលផ្ែទាំសវជជោស្រសថរបស់មនធីរសពទយសៅានករមតិ្ 

- ផថល់សសវមនិសគរពសៅតាមសគលការណ៍(សសវមនិតាមបសចចកសទសសវជជោស្រសថ, សសវមនិចាំ
សគលសៅ) 

- ពសនលើសត្នមលសសវ ឬការបសងកើត្សសវបផ្នទម 

 

 ៨.២. បញ្ហា របឈមម្លើការដាក្់ឱ្យអនុវត្តផ្ផនក្ផ្ែទាាំសខុភាព 

 ៨.២.១. ការអនុវត្ថានភាពលាំាកជាងផ្ផបកហានិភយ័ការងារ 
 ៨.២.២. ពិាករកធនធានមនុសសផ្ផបកសវជជោស្រសថ សោយរាកស់បៀវត្សនស៍ៅានករមិត្សៅសឡើយ 
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 ៨.២.៣. គុណភាពសសវសុខាភិាលសៅានករមិត្ 
 ៨.២.៤. សហរគស រគឹោះោទ ន មយួចាំនួនមិនានទិនបនយ័កមមករនិសយជិត្ចាស់លស់ ផ្ដល  
  សធវើឱ្យពិាកកបុ ងការចុោះកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណែមី 
 ៨.២.៥. ទីកផ្នលងសធវើការតូ្ចចសងអៀត្ 
 ៨.៣. បញ្ហា របឈមម្លើការជាំរញុការម្រៀបចាំ និងដាក្់ឱ្យដាំម្ណើ រការផ្ផនក្របាក្់ម្ស្ថ ន 

 ៨.៣.១. កងវោះធនធានមនុសស 
 ៨.៣.២. ខវោះជាំនាញការសរាប់ការគណនាគណិត្វទិាសលើការបង់ភាគទន និងការផថល់ 
  តាវកាលិក 
 ៨.៣.៣. ខវោះទិនបនយ័ផ្ដលជាមូលោឌ នសរាបក់ារសិកោវភិាគ 
 ៨.៣.៤. ទីកផ្នលងសធវើការតូ្ចចសងអៀត្ 

 

៩. វិធានការម្ដាុះរស្ថយ 

 សដើមផធីានាដល់ការអនុវត្ថចាប ់សថីពីរបបសនថិសុខសងគមសរាបជ់នទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាម 
បទបផញ្ដត្ថិននចាបស់ថីពីការងារឲ្យានរបសិទនភាព ទនស់ពលសវល និងសដើមផសីោោះរោយនូវបញ្ហា របឈម
នានា សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម ានទិសសៅសាំខាន់ៗ មយួចាំនួនសរាបអ់នុវត្ថបនថ ដូចខាងសរកាម៖ 
  ៩.១. ការពរងឹង និងពរងីក្ការអនុវត្តផ្ផនក្ហានិភ័យការងារ 

 

 ៩.១.១. ផ្ផបករដឌាល 
 សរៀបចាំវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល និងសសបើសុាំនដគូអភវិឌណនូវវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល និងអភវិឌណរបពន័នពត័្ា៌ន

វទិា កបុងនិងសរៅរបសទស។ 
 ៩.១.២. ផ្ផបកហិរញ្ដ វត្ទុ  

 សសបើសុាំសគលការណ៍អនុញ្ហដ ត្ពីរកសួងអាណ្តពាាលទិញដី និងោងសងអ់គរ។ 
 ៩.១.៣. ផ្ផបកបសចចកសទស 

 ៩.១.៣.១. និសយជកសហរគស រគឹោះោទ ន រត្វូសហការ៖ 
- បនថផសពវផោយ និងពនយល់ផ្ណនាាំដល់ាច ស់សហរគស រគឹោះោទ ន សហជីព និងកមមករ
និសយជិត្ ឱ្យយល់ពីសគលការណ៍អនុវត្ថ 

- ជូនដាំណឹងមករកុមការងារ Hotline 24/24 សា៉ា ង សដើមផជីួយ សរមបសរមួលសពលាន     
សរគោះថ្នប កក់ារងារ 

- បនថសធវើការផសពវផោយ សរមបសរមួល និងពនយល់ផ្ណនាាំពីការអនុវត្ថសគលនសយាយ
ផ្ផបកហានិភយ័ការងារដល់ាច ស់សហរគស រគឹោះោទ ន និងកមមករនិសយជិត្។ 

- អនុវត្ថតាមរបព័ននជូនដាំណឹងពីសពលសវលរត្ូវបង់ភាគទន, យនថការបង់ភាគទន, 
ទររាយការណ៍សរគោះថ្នប កក់ារងារជាមយួសហរគស និងមូលោឌ នសុខាភាិល, ផថល់
ពត័្ា៌នលទនផលអសងកត្សរគោះថ្នប កក់ារងារ ដល់អបកសសបើសុាំតាវកាលិកតាមរបពន័នសអឡិច   
រតូ្និច។ 
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- បនថោកលិ់ខិត្សហការសរាបចុ់ោះកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណកមមករនិសយជិត្។ បនថសរៀបចាំ  
ផ្បបបទ នីតិ្វធីិ និងលិខិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ សដើមផោីកឱ់្យដាំសណើ រការផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព។  

- ទទលួយកការចាត្វ់ធិានការរដឌាលផ្ដលខកខានមនិអនុវត្ថតាមចាប។់ 

 ៩.១.៣.២.កមមករនិសយជិត្ 

- បសងកើនចាំនួនចូលរួមកបុងកមមវធីិផសពវផោយអប់រ ាំ 
- ជាំរុញឱ្យសៅចុោះសាំបុរត្អាពាហ៍ពិពាហ៍ 

- ផ្ណនាាំឱ្យសៅយកសសវជាមយួមូលោឌ នសុខាភាិលផ្ដលចុោះកិចចរពមសរពៀងជាមយួ ប.ស.ស 

- ផ្ណនាាំឱ្យជូនដាំណឹងហានិភយ័ការងារតាមរយៈ Hot Line ២៤/២៤ សា៉ា ង 

 ៩.១.៣.៣. សសវមូលោឌ នសុខាភិាល 
- សរមបសរមួលជាមយួនឹងមូលោឌ នសុខាភាិល ផ្ដលានចុោះកិចចរពមសរពៀងសោយផថល់ 

សសវានកានផ់្ត្លអរបសសើរ និងរបជុាំសោោះរោយបញ្ហា របឈមនានា 

 ៩.២. ផ្ផនក្ផ្ែទាាំសខុភាព 

 ៩.២.១. សហការជាមយួនដគូពាកព់ន័នជាតិ្/អនថរជាតិ្ 

 ៩.២.២. ផ្កសរមួលកខនថិកៈសោយផ្ឡកសរាបអ់បកានជាំនាញផ្ផបកសវជជោស្រសថ 
 ៩.២.៣. សរៀបចាំសសចកថីរពាងរបកាសរមួជាមយួរកសួងសុខាភាិល 

 ៩.២.៤. សរៀបចាំផ្ផនការកាំណត្ចុ់ោះសធវើការកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណជាែមី 
 ៩.២.៥. សសបើសុាំសគលការណ៍អនុញ្ហដ ត្ពីរកសួងអាណ្តពាាលទិញដី និងោងស់ងអ់គរ 

 ៩.៣. ផ្ផនក្របាក្់ម្ស្ថ ន 
 ៩.៣.១. សរជើសសរ ើសបុគគលិក និងបណថុ ោះបណ្តថ លធនធានមនុសស 

 ៩.៣.២. សសបើសុាំសហការជាមយួ ILO និងនដគូអភវិឌណកបុងការសរៀបចាំយនថការអនុវត្ថ និងបណថុ ោះ  
បណ្តថ លធនធានមនុសស 

 ៩.៣.៣. សសបើសុាំពីនដគូអភវិឌណឱ្យានអបកជាំនាញការគណិត្វទិាកបុងការរោវរជាវ និងរបមូល
ទិនបនយ័សរាបស់ធវើការវភិាគសលើការបងភ់ាគទន និងសសវរតូ្វផថល់ 

 ៩.៣.៤. សសបើសុាំសគលការណ៍អនុញ្ហដ ត្ពីរកសួងអាណ្តពាាលទិញដី និងោងសងអ់ាគរ 
 

១០. ទ្ិសម្ៅអនុវត្តបនតសរមាប់ឆមាសទ្២ី ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 សដើមផធីានាដល់ការអនុវត្ថចាបស់ថីពីរបបសនថិសុខសងគមសរាបជ់នទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាម 
បទបផញ្ដត្ថិននចាបស់ថីពីការងារឲ្យានរបសិទនភាព ទនស់ពលសវល និងសដើមផសីោោះរោយនូវបញ្ហា របឈម
នានា សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម ានទិសសៅសាំខាន់ៗ មយួចាំននួសរាបអ់នុវត្ថ នាឆាសបនាធ បដូ់ច
ខាងសរកាម៖ 

១០.១.ផ្ផបករដឌាល 
 សរៀបចាំវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល និងសសបើសុាំនដគូអភវិឌណនូវវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល និងអភវិឌណរបពន័នពត័្ា៌ន

វទិាកបុង និងសរៅរបសទស។ 
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១០.២.ផ្ផបកហរិញ្ដ វត្ទុ 
 សសបើសុាំសគលការណ៍អនុញ្ហដ ត្ពីរកសួងអាណ្តពាាលទិញដី និងោងសងអ់គរ។ 
១០.៣.ផ្ផបកបសចចកសទស 
 បនថផសពវផោយ និងពនយល់ផ្ណនាាំដល់ាច ស់សហរគស រគឹោះោទ ន សហជីព និងកមមករនិសយជិត្ 

ឱ្យយល់ពីសគលការណ៍អនុវត្ថ៖ 
- ជូនដាំណឹងមករកុមការងារ Hotline 24/24 សា៉ា ងសដើមផជីួយ សរមបសរមួលសពលានសរគោះ
ថ្នប កក់ារងារ 

- អនុវត្ថតាមរបពន័នជូនដាំណឹងពីសពលសវលរតូ្វបងភ់ាគទន, យនថការបងភ់ាគទន, ទររាយ-
ការណ៍សរគោះថ្នប កក់ារងារជាមយួសហរគស និងមូលោឌ នសុខាភាិល, ពត័្ា៌នលទនផល
អសងកត្សរគោះថ្នប កក់ារងារដល់អបកសសបើសុាំតាវកាលិកតាមរបពន័នពត័្ា៌នវទិា 

- បនថសរមបសរមួលសសវពាាលផ្ែទាំសវជជោស្រសថសៅតាមមនធីរសពទយ ផ្ដលានចុោះកិចចសនា
ឱ្យផថល់សសវកានផ់្ត្ានរបសិទនភាព និងលអរបសសើរជាងមុន។ 

- បនថសធវើការផសពវផោយ សរមបសរមួល និងពនយល់ផ្ណនាាំពីការអនុវត្ថសគលនសយាយផ្ផបក   
ហានិភយ័ការងារដល់ាច ស់សហរគស រគឹោះោទ ន និងកមមករនិសយជិត្។ 

- បនថចុោះផសពវផោយអបរ់ ាំសថីពីលកខខណឍ អនាមយ័ សុវត្ទិភាពការងារ លកខខណឍ ការងារ អត្ទរបសយជន ៍
របបសនថិសុខសងគម និងសុវត្ទិភាពចរចរណ៍សលើមសធាាយដឹកជញ្ជូ នកមមករនិសយជិត្ សៅតាម 
បណ្តថ សហរគស រគឹោះោទ ន។ 

- ចាត្វ់ធិានការរដឌាលចាំសពាោះសហរគស រគឹោះោទ នផ្ដលមនិអនុវត្ថតាមចាប។់ 

- បនថសធវើការចុោះអសងកត្សរគោះថ្នប កក់ារងារចាំសពាោះជនរងសរគោះផ្ដលជាសាជិក ប.ស.ស។ 

- បនថចុោះរោវរជាវសហរគស រគឹោះោទ នផ្ដលបសងកើត្ែមី។ 

- បនថោកលិ់ខិត្សហការសរាបចុ់ោះកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណកមមករនិសយជិត្។ បនថសរៀបចាំផ្បបបទ 
នីតិ្វធីិ និងលិខិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ សដើមផោីកឱ់្យដាំសណើ រការផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព។  

- សរៀបចាំយនថការផថល់សសវបុននីតិ្សមផទ។ 

- សរៀបចាំផ្បបបទ នីតិ្វធីិ និងលិខិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ សដើមផោីកឱ់្យដាំសណើ រការផ្ផបករាកស់ោធន។ 
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ម្សចក្តីសននិដាឋ ន 

ឆលងតាមរាយការណ៍ខាងសលើ ានឆលុោះបញ្ហច ាំងឱ្យសឃើញថ្ន ប.ស.ស ានសាោះជាំហានសៅមុខមយួ
ករមតិ្សទៀត្ សោយការអនុវត្ថនូវជាំហានទី១ ផ្ផបកហានិភយ័ការងាររហូត្មកដល់ឆាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ សនោះ 
ានពរងីកវោិលភាពរគបដណថ បស់ៅទូទាំងរបសទស, ចុោះបញ្ជ ិកាសហរគស រគឹោះោទ ន ានចាំនួន ៨.៣២៩
ានកមមករនិសយជិត្ចាំននួ ១.១១៣.៥៦១ នាក,់ ចុោះកិចចរពមសរពៀងសរបើរាស់សសវពាាលផ្ែទាំសវជជោស្រសថ
ជាមយួមូលោឌ នសុខាភាិលចាំននួ ៩៣, ផថល់តាវកាលិកហានិភយ័ការងារសរាបឆ់ាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៦ 
ានចាំននួ ៩.៣០៣ នាក ់និងានចុោះសធវើអធិការកិចចតាមបណ្តថ សហរគស រគឹោះោទ ន ពរងឹងការអនុវត្ថចាប់
ានជាសរចើនករណី។ សរៅពីការងារចុោះបញ្ជ ិកា, ទទួលភាគទន, ការផថល់តាវកាលិក និងការចុោះសធវើអធិការ
កិចច ប.ស.ស ាននិងកាំពុងចុោះកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណរបស់កមមករជាែមី, សរៀបចាំវធិានការបងាក រសរគោះថ្នប កក់ារងារ, 
សរៀបចាំពរងឹង ពរងីក និងអភវិឌណការអនុវត្ថសគលនសយាយផ្ផបកហានិភយ័ការងារ ានជាសរចើនសទៀត្ 
សដើមផធីានាាននូវការផថល់សសវសនថិសុខសងគមរបកបសោយរបសិទនភាព និងទនស់ពលសវល។ មយួវញិ
សទៀត្ ប.ស.ស កា៏នសរៀបចាំលិខិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ នីតិ្វធីិ និងផ្បបបទការងារសរាបអ់នុវត្ថជាំហានទី២ 
ផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព ផ្ដលានោកឱ់្យដាំសណើ រការជាផលូវការសៅនែងទី០១ ផ្ខឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៦ សនោះ សដើមផឱី្យ
កមមករនិសយជិត្ទទួលាននូវការផ្ែទាំ និងពាាលសុខភាព ការពាររបឆ្ាំងនឹងការរបែុយរបថ្ននននការ  
ចាំណ្តយសលើមហនថរយផ្ផបកសុខភាព និងការខាត្បងរ់ាកច់ាំណូលសៅសពលានជាំងឺ ាតុ្ភាព និងយថ្ន
ភាពសផសងៗសទៀត្។ 

 ការសសរមចាននូវលទនផលការងារខាងសលើសនោះ សោយោរថ្នប កដឹ់កនាាំ មស្រនថី និងបុគគលិក ប.ស.ស 
ទាំងអស់ានយកចិត្ថទុកោកប់ាំសពញការងាររបកបសោយមនសិកាវជិាជ ជីវៈ និងឆន័ធៈទទួលខុសរតូ្វខពស់រមួ
ទាំងានការគាំរទសហការពីរកសួង ោទ បន័ពាកព់ន័ន អងគការជាតិ្ អនថរជាតិ្ នដគូអភវិឌណនន៍ានា និងការចូល
រមួអនុវត្ថចាបា់នលអរបសសើរពីសាំណ្តកា់ច ស់សហរគស រគឹោះោទ ន និងកមមករនិសយជិត្។ 

ទនធឹមនឹងលទនផលការងារខាងសលើ ប.ស.ស  ានសសងកត្សឃើញសៅានបញ្ហា របឈមមយួចាំននួ
សទៀត្ ទកទ់ងនឹងការអនុវត្ថកាត្ពវកិចចមនិទនា់នលអរបសសើរពីសាំណ្តកនិ់សយជក និងកមមករនិសយជិត្មយួ
ចាំននួតូ្ច គុណភាពននការផថល់សសវពាាលផ្ែទាំសវជជោស្រសថសៅានករមតិ្ និងបញ្ហា របស់ ប .ស. ស មយួ
ចាំននួផងផ្ដរ។ ទកទ់ងនឹងបញ្ហា របឈមសនោះ ប.ស.ស កា៏នកត្ស់ាំគល់សឃើញថ្ន ចាំននួសរគោះថ្នប កក់ារងារ
សៅផ្ត្ានការសកើនសឡើង រសបនឹងការសកើនសឡើងននចាំននួសហរគស រគឹោះោទ ន និងកមមករ និសយជិត្ផ្ដល
ានចុោះបញ្ជ ិកាសៅ ប.ស.ស ជាពិសសសករណីរបសួធងន ់ សទោះបីជាករណីសរគោះថ្នប កស់ៅសពលសធវើដាំសណើ រាន
ការសកើនសឡើងបនថិចកស៏ោយ កក៏រណីសនោះសៅផ្ត្ានចាំននួគរួឱ្យរពួយារមភផងផ្ដរ។ ដូចសនោះ សដើមផចូីលរមួ
សោោះរោយបញ្ហា របឈមខាងសលើ វទមទរឱ្យានការបនថជយួ សរជាមផ្រជង គាំរទសហការបផ្នទមសទៀត្ពី
សាំណ្តករ់កសួង ោទ បន័ពាកព់ន័ន អងគការជាតិ្ អនថរជាតិ្ និងនដគូអភវិឌណនន៍ានា សៅកបុងការអភវិឌណនវ៍ស័ិយ
សនថិសុខសងគមសៅកមពុជាឱ្យានការរកីចសរមើន និងសូមឱ្យានការចូលរមួយ៉ា ងសកមមកបុងការចាត្វ់ធិានការ
អប់រ ាំផសពវផោយ សដើមផបីងាក រ និងទប់ោក ត្់កបុងការករមិត្សរគោះថ្នប ក់ការងារឱ្យសៅទបបាំផុត្ ផ្ដលជាផ្ផបក 
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អាសយដ្ឋា ន និងលលខទូរសព័្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ ប.ស.ស តាមបណ្តា លខត្ា 

3 
 

ល.រ ខេត្ត អាស័យដ្ឋា ន ខលេទូរស័ពទដដ ខលេទូរស័ពទខលើតុ្ E-mail 

១ ខេត្តកណ្តត ល 

ផទះខលេ០១ ផលូវខលេ២០២, ភូមខិដើមខមៀន, 
សង្កា ត្ខ់ដើមខមៀន, រកុងតាខមម , ខេត្តកណ្តត ល 

០៨៥ ៥៦៧ ៧៦៦ 
៩៧៧ ៩៦៣ ០៧៨ ០២៤ ៦៤០ ១៦៧៦ samphearak@nssf.gov.kh 

ភូមកិនុង, ឃុុំព្រពកតាមាក,់ រសុកេាចក់ណ្តត ល, 
ខេត្តកណ្តត ល 

០៩៦ ៦១៥ ៦១៦៨ 
០១២ ៥៤៨ ៨០៥ 
០៩៨ ៥៤៨ ៨០៥ 

០២៣ ៥១៩ ៨៩៩៩ nssf_reythearith@nssf.gov.kh 

២ ខេត្តកុំពងស់ពឺ 
ផទះខលេ៣៦A ភូមសិ្វវ យរជុុំ, ឃុុំព្បកចាន, 

រសុកអងគសនួល, ខេត្តកណ្តត ល 

០១២ ២៨៦ ៨៧៩ 
០១៥ ២១០ ២១០ 
០៦០ ២១២ ២១២ 

០២៤ ៥០៨ ០៧៧៧ movratha@yahoo.com 

៣ ខេត្តស្វវ យខរៀង ផលូវជាតិ្ខលេ០១, ភូមបិាវតិ្ខលើ, សង្កា ត្ប់ាវតិ្, 
រកុងបាវតិ្, ខេត្តស្វវ យខរៀង ០៧៧ ៦៦៣ ២១៤ ០៤៤ ៧១៥ ៨៣១ pek.samol@nssf.gov.kh 

៤ ខេត្តរពះសីហនុ សង្កា ត្ខ់លេ០៤, រកុងរពះសីហនុ, 
ខេត្តរពះសីហនុ 

០១៧ ៩៣៣ ៣៩៦ 
០៧៧ ៦៦៣ ២១៥ ០៣៤ ៩៣៤ ៦០៦ tong_samnieng@nssf.gov.kh 

៥ ខេត្តកុំពងឆ់្ន ុំង ផទះខលេC៤៩៥, រកុមទី១៨, ភូមមិ៉ុងបារុំង, 
សង្កា ត្ខ់បេរ, រកងុកុំពងឆ់្ន ុំង, ខេត្តកុំពងឆ់្ន ុំង 

០៧៧ ៦៦៣ ២១៦ 
០១៦ ៨៨៤ ៣៤៨ 

០២៦ ៩៨៨ ៨៩១ 
០២៦ ៧៧៥ ៥៦៦ nssf_kcn@nssf.gov.kh 

៦ ខេត្តខសៀមរប ផទះខលេP១០, ភូមរិត្ពុំងខសះ, ឃុុំខោកចក, 
រកុងខសៀមរប, ខេត្តខសៀមរប 

០១២ ៥៣៤ ៣៤៥ 
០៧៧ ៦៦៣ ២១៧ ០៦៣ ៩៦៥ ៩៣៤ pang_sokchea@yahoo.com 

sokchea@nssf.gov.kh 

៧ ខេត្តបន្ទទ យមានជយ័ ភូមគីិឡូព្មត៉្ខលេ០៤, សង្កា ត្ផ់ារកណ្តត ល, 
រកុងខប៉ាយព្បត៉្, ខេត្តបន្ទទ យមានជយ័ 

០៧៧ ៦៦៣ ២១៨ 
០៨៩ ៩៨៧ ៨៨៧ ០៥៤ ៧១១ ៤៤១ nssf_bmc@nssf.gov.kh 

៨ ខេត្តកុំពងច់ាម ភូមទីិ១៤, សង្កា ត្វ់ាលវង,់ រកងុកុំពងច់ាម, 
ខេត្តកុំពងច់ាម 

០១២ ៥២០ ៧៦៧ 
០៧៧ ៩៩០ ០៤៨ 

០៤២ ៦៥២ ១៩៩៩ 
០៤២ ៩៤៣ ៣៨៨ say.sothon@nssf.gov.kh 

ឧបសមពន័ធទី១ 

mailto:pang_sokchea@yahoo.com
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ល.រ ខេត្ត អាស័យដ្ឋា ន ខលេទូរស័ពទដដ ខលេទូរស័ពទខលើតុ្ E-mail 

៩ ខេត្តរកខចះ ផលូវជាតិ្ខលេ៧៣, ភូមរិកាកណ្តត លទី០១, 
សង្កា ត្រ់កាកណ្តត ល, រកុងរកខចះ, ខេត្តរកខចះ 

០៩២ ៨៧៣ ០៥១ 
០៩៧ ២៦២ ៧៥៤៧ ០៧២ ២១០ ៤២៣ kratie@nssf.gov.kh 

soksay.he@nssf.gov.kh 

១០ ខេត្តដរពព្វង ផទះខលេ១០៧, ភូមខិលេ០៣, 
សង្កា ត្ក់ុំពងល់ាវ, រកុងដរពព្វង, ខេត្តដរពព្វង 

០១២ ៥៤៨ ៨០៥ 
០៩២ ៧០៨ ៨០៣  reythearith@yahoo.com 

rey.thearith@nssf.gov.kh 

១១ ខេត្តតាព្កវ ផលូវខលេ១០, ភូម០ិ២, សង្កា ត្រ់កាកនុង, 
រកុងដូនព្កវ, ខេត្តតាព្កវ ០១២ ៦៣៦ ៤៣៩ ០៣២ ២១០ ៦៦៦ vannak-rk@nssf.gov.kh 

vannaknssf@gmail.com 

១២ ខេត្តកុំពត្ ភូម០ិ១ឧសភា, ឃុុំកុំពងក់ណ្តត ល, 
រសុកកុំពុងបាយ, រកុងកុំពត្, ខេត្តកុំពត្ 

០១២ ៦២៣ ៣៣២ 
០៧២ ៦៨៨ ៨៨៦ ០៣៣ ៩៣២ ១៣៣ phokchetra@gmail.com 

sin.kosal@nssf.gov.kh 

១៣ ខេត្តខកាះកុង ផទះខលេ២៦, រកុម០២, ភូម០ិ៣, 
សង្កា ត្ដ់ងទុង, រកុងខេមរភូមនិទ, ខេត្តខកាះកុង 

០៩៧ ៩៧៣ ៩០០៦ 
០១២ ៦២៥ ៨៥៥ ០៣៥ ៩៣៦ ៤៣៦ kongkea.nssf.kk@gmail.com 

១៤ ខេត្តបាត្ដ់ុំបង 
ផទះខលេB០៩, បូរពីណិជជកមមបាត្ដ់ុំបង, 

សង្កា ត្ស់្វវ យខប៉ា, រកុងបាត្ដ់ុំបង, 
ខេត្តបាត្ដ់ុំបង 

០៩៧ ៩៩៧ ២៨២៩ ០៥៣ ៩៥៣ ៣៣៦ battambang@nssf.gov.kh 

១៥ ខេត្តដបលិ៉ន ភូមវិត្ត, សង្កា ត្ដ់បលិ៉ន, រកុងដបលិ៉ន, 
ខេត្តដបលិ៉ន ០៨៦ ៨៩៣ ៧៧៧ ០៥៥ ៩៥៦ ៦៦៧ somit.ream@nssf.gov.kh 

១៦ ខេត្តខពធិ៍ស្វត្ ់ ផទះខលេ០០៧, ភូមរិ ុំ, សង្កា ត្ផ់ទះដរព, 
រកុងខពធិ៍ស្វត្,់ ខេត្តខពធិ៍ស្វត្ ់ ០៩២ ៧០៧ ៣៨៥ ០៥២ ៩៥១ ១២៣ nssf_ps@nssf.gov.kh 

១៧ ខេត្តកុំពងធ់ុំ ភូមទីិ០៧,សង្កា ត្ក់ុំពងធ់ុំ, រកុងសទឹងព្សន, 
ខេត្តកុំពងធ់ុំ ០៩២ ៧៤៧ ០៩៩ ០៦២ ២១០ ៤៦៣ ly_sokha2007@yahoo.com 

១៨ ខេត្តសទឹងព្រត្ង ភូមថិ្មលាត្, សង្កា ត្រ់សះឬសស,ី រកុងសទឹងព្រត្ង, 
ខេត្តសទឹងព្រត្ង ០១២ ៤០៥ ៤៥១  nganrachana@gmail.com 

២៩ ខេត្តរត្នគិរ ី ភូមខិទសអនលុង, សង្កា ត្បឹ់ងកព្នសង, 
រកុងបាលុង, ខេត្ត រត្នគិរ ី

០១១ ៤៥១ ៧៧៧ 
០៩៧ ៩៦៦ ៧៦៦៦ ០៧៥ ៩៧៤ ១៨៤ sam_ath@nssf.gov.kh 

mailto:kratie@nssf.gov.kh
mailto:reythearith@yahoo.com
mailto:vannak-rk@nssf.gov.kh
mailto:phokchetra@gmail.com
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ល.រ ខេត្ត អាស័យដ្ឋា ន ខលេទូរស័ពទដដ ខលេទូរស័ពទខលើតុ្ E-mail 

២០ ខេត្តមណឌ លគិរ ី ភូមចិុំបក,់ សង្កា ត្ស់្វព នមានជយ័, 
រកុងព្សនមខន្ទរមយ, ខេត្តមណឌ លគិរ ី

០១២ ២០៥ ៧៥៦ 
០៨៨ ៨២០ ៥៧៥៦  kosol_vicheth@yahoo.com 

២១ ខេត្តឧត្តរមានជយ័ ភូមឈូិក, សង្កា ត្ស់ុំខរង, រកុងសុំខរង, 
ខេត្តឧត្តមានជយ័ 

០៩៧ ៥២៣ ៤៦៦៦ 
០៨៥ ៣១១ ៣០០  simmao2013@gmail.com 

២២ ខេត្តរពះវហិារ ភូមកិណ្តត ល, សង្កា ត្ក់ុំពងរ់បណ្តក, 
រកុងរពះវហិារ, ខេត្តរពះវហិារ 

០៩៧ ៣៦៦ ៦០៦០ 
០១២ ២៥៩ ២៥៨  nssf_pvh@nssf.gov.kh 

savuthnou22@gmail.com 

២៣ ស្វខាេណឌ ដខង្កា  
ផទះខលេ១២A, ផលូវខវងខរសង, សង្កា ត្ខ់ចាមខៅ, 

េណ័ឌ ខពធិ៍ព្សនជយ័, រជធានីភនុំខពញ, 
(ទល់មុេព្ផរសងួត្សូរងួន) 

០១២ ៦៩៥ ៥៥០ 
០៨៦ ២៧១ ៣៧១ ០២៣ ៩៩៥ ៤៨៤ lpl@nssf.gov.kh 

២៤ ស្វខាេណឌ បញសសពី្កវ 
ផទះខលេ៥០E0E1, ផលូវខលេ០៣, ភូមបឹិងឈូក, 

សង្កា ត្គី់ឡូព្មត៉្០៦, េណឌ ឬសសពី្កវ, 
រជធានីភនុំខពញ 

០៩២ ៤៨៦ ២៥៦ 
០៨៨ ៦៩១ ១៩១១ ០២៣ ៦៦៣ ៣០៣០ vannaknssf@nssf.gov.kh 

mailto:nssf_pvh@nssf.gov.kh
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មូលដ្ឋា នសខុាភិបាលដែលបានចុុះកិចច        ជាមួយ ប.ស.ស 

3 
 

 

 

ល.រ ខ ម្ ះមនទរីខពទយ ទានស្វម៉យុ ទូរស័ពទទុំន្ទកទ់ុំនង ភាន កង់្ករ ប.ស.ស អាស័យដ្ឋា នមនទខីពទយ 
I. រាជធានីភនំលព្ញ 

០១ មនទីរខពទយកាល់ព្មត៉្ ១១៩ ០២៣ ៤២៦ ៩៤៨ 
០២៣ ៧២៤ ៨៩១ 

០៩៧ ៦៨៧ ២៤ ២៦ 
០៩២ ១៥១ ៨៤៥ 

ឡូត្ខ៍លេ៣ មហាវថិ្ីរពះមនុីវងស សង្កា ត្រ់សះចក 
េណឌ ដូនខពញ រជធានីភនុំខពញ 

០២ មនទីរខពទយរពះកុសុមៈ ១១៩ ០១២ ៦៥៧ ៦៥៣ 
០១៦ ៩០៩ ៧៧៤ 

០១៧ ៣៧៨ ៤៥៦ 
០៧៨ ៣២១ ៨១៨ 

អាោរខលេ១៨៨ ផលូវ ២៧១ សង្កា ត្ទ់ឹកលេក២់ 
េណឌ ទលួខោក រជធានីភនុំខពញ 

០៣ មនទីរខពទយមតិ្តភាពព្េមរ-សូខវៀត្ ១១៩ 
០៧៨ ៩៩៧ ៩៧៨ 

០២៣ ២១៧ ៧៦៤ 
០១២ ៨៥៨ ១៨៤ 

០៧០ ៧៦៣ ៨៦៤ 
០១២ ៣៥៣ ៩១៦ 

ផលូវខលេ២៧១ សង្កា ត្ទ់ុំនបទ់កឹ េណឌ ចុំការមន  
រជធានភីនុំខពញ 

០៤ មនទីរខពទយរពះអងគឌួង ០១៦ ៥០៥ ៤៥៣ 
០១១ ៧៥៥ ១១៩ 
០៧៧ ៥៥០ ០១៧ 

០១០ ២៦៤ ០១៧ 
០១២ ៦៦៩ ៩៤៦ 

មហាវថិ្ីរពះនខរត្តម សង្កា ត្ផ់ារថ្មីទ១ី េណធ ដូនខពញ 
រជធានភីនុំខពញ 

០៥ មណឌ លសុេភាពទួលខោក ១១៩ 
០១២ ៥១៩ ៩១៦ 

០១១ ៨៣៣ ៣៣៩ 
០២៣ ៣៥១ ១៩៨ 

០១២ ៩១៨ ១៥៩ 
០១២ ៣៩៦ ០៨៥ 

ផលូវខលេ ៣៣៩ ភូម៤ិ រកុម៣ សង្កា ត្ប់ឹងកក១់ 
េណឌ ទលួខោក រជធានីភនុំខពញ 

០៦ មនទីរខពទយបព្ងេកសខមតចឪ 
១១៩ 

០៧៨ ៣៩៨ ៦៦៧ 
០១២ ៥៣២ ៨០៣ 
០១២ ៨៦៤ ៥០៩ 

០៧៨ ៦៦៨ ៨៩៧ 
ផលូវជាត្ិខលេ៥ សង្កា ត្គ់ីឡូព្មរ៉ត្ខលេ៦ េណឌ ឬសសពី្កវ 

រជធានភីនុំខពញ 

០៧ មណឌ លសុេភាពទឹកថ្លល  
១១៩ 

០៧៧ ៧៩៧ ៩៦៧ 
០១៧ ៧២២ ០៦៥ 
០២៣ ៣៥១ ១៩៨ 

០១២ ៩១៨ ១៥៩ 
០១២ ៣៩៦ ០៨៥ 

មហាវថិ្ីសហពន័ធរសុស ីសង្កា ត្ទ់ឹកថ្លល  េណឌ ព្សនសុេ 
រជធានភីនុំខពញ 

០៨ មនទីរខពទយបព្ងេកខពធិចនិតុ្ង ១១៩ 
០១៧ ៧២២ ០៦៣ 

០១៧ ៧២២ ០៦៥ 
០២៣ ៣៥១ ១៩៨ 

០១២ ៨៨៤ ៧៦៦ 
០៧៨ ៦១៥ ៩៨៩ 

ផលូវជាត្ិខលេ៤ ភមូតិាងនួ សង្កា ត្ក់ាកាប េណឌ ដខង្កា   
រជធានភីនុំខពញ 

ឧបសមពន័ធទី២ 
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ល.រ ខ ម្ ះមនទរីខពទយ ទានស្វម៉យុ ទូរស័ពទទុំន្ទកទ់ុំនង ភាន កង់្ករ ប.ស.ស អាស័យដ្ឋា នមនទខីពទយ 

០៩ មណឌ លសុេភាពខោករកា  ០១២ ៧៧៥ ៤៧២ ០១២ ៩១៨ ១៥៩ 
០១២ ៣៩៦ ០៨៥ 

ភូមពុិរា សង្កា ត្ខ់ោករកា េណឌ ខពធិព្សនជយ័  
រជធានភីនុំខពញ 

១០ មណឌ លសុេភាពសទឹងមានជយ័ ០១២ ៩៧១ ៤៧៦ 
០១២ ៨៣៩ ១៦២ 

០១២ ៩៧១ ៤៧៦ 
០១១ ២៦២ ២៥៦ 

០៧៧ ៦៣៦ ៣៦០ 
០១២ ៩០៤ ៦៨០ 

ផលូវខលេ៣៦៤ ភូមភិាន ត្ រកុម១១ សង្កា ត្ស់ទឹងមានជយ័ 
េណឌ មានជយ័ រជធានីភនុំខពញ 

១១ មណឌ លសុេភាពពញាពន ់ ០១២ ៧៩៦ ៩៩៦ 
០១០ ២៧៦ ៦៨៣  ០៩២ ៤៨៦ ២៥៦ 

០១២ ៨០៨ ៦៨៤ 
ផលូវ១៣០ សង្កា ត្ព់ញាពន ់េណឌ ព្រពកខនន   

រជធានភីនុំខពញ 

១២ មនទីរពហុពាបាល និងសមភព សុេ 
លាភ ខមរត្ ី ០១១ ៣៩៨ ៨៨៨ ០២៣ ៦៦៦ ៦២ ៣៧ 

០១២ ៦០៣ ១៣១ 
០១២ ៩១៨ ១៥៩ 
០១២ ៣៩៦ ០៨៥ 

ភូមសិ សង្កា ត្ប់ឹងខកងកង េណឌ ចុំការមន រជធានីភនុំខពញ 

១៣ មនទីរសរមាកពាបាលមូលមតិ្ត ០៩៧ ៧៦៣ ៩០០៣ ០១២ ៤៤៩ ៦០៨ 
០៩២ ៣៤២ ២២៤ 
០៨៦ ៥៨២ ៤២៣ 

#៦៧-៦៩ ផលូវ៤២៤ ផលូវខវងខរសង សង្កា ត្ខ់ចាមខៅ  
េណឌ ខពធិព្សនជយ័ រជធានភីនុំខពញ 

II. លខត្ាកណ្តា ល 

១៤ មនទីរខពទយបព្ងេកជយ័ជុំនះ ០១៥ ៥១៩ ១១៩ 
០១២ ៩១២ ៥២៣ 
០៧៧ ៩៣៣ ៤៥៩ 

០៩៧ ៦៨៧ ២៤ ២៨ 
០១២ ៣០៥ ៣៧១ 

ផលូវជាត្ិខលេ២ ឃុុំតាខមម  រសុកតាខមម  ខេត្តកណ្តត ល 

១៥ មណឌ លសុេភាពព្បកចាន 
០១២ ១៧៥ ៨២៨៥ 
០៩៧ ៤៩៩ ៨៩៣៦ ០១២ ៨៩៤ ២៦០ 

០៩៧ ២៩៩ ៦៦៦៩ 
០៩៦ ៣៦៩ ៥៩ ១២ 

ភូមបិុរកីមមករ ឃុុំព្បកចាន រសុកអងគសនួល 
ខេត្តកណ្តត ល 

១៦ មនទីរខពទយបព្ងេកអងគសនួល 
០១២ ៥៨១ ៦៣៩ ០១២ ៨៩៤ ២៦០ 

០៦៩ ៧០៥ ៧៥៧ 
០១២ ២៨៦ ៨៧៦ 
០៩២ ២២៧ ៧១២ 

ផលូវជាត្ិ៤ រសុកអងគសនួល ខេត្តកណ្តត ល 

១៧ មនទីរខពទយបព្ងេកខកាះធុំ ១១៩ 
០១៧ ៧២២ ០៦៥ 

០២៣ ៣៥១ ១៩៨ 
០១៦ ៤៧១ ៨៨៧ ០១២ ៥៤៨ ៨០៥ ភូមពិ្រពកថ្ម ីឃុុំព្រពកថ្ម ីរសុកខកាះធុំ 

ខេត្តកណ្តត ល 
១៨ មនទីរខពទយបព្ងេករសុកស្វេ ង ១១៩ ០២៣ ៣៥១ ១៩៨ ០៧៧ ៥៧០ ៩០៨ ភូមពិ្រពករនុ ឃុុំព្រពកគយ រសុកស្វេ ង 
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ល.រ ខ ម្ ះមនទរីខពទយ ទានស្វម៉យុ ទូរស័ពទទុំន្ទកទ់ុំនង ភាន កង់្ករ ប.ស.ស អាស័យដ្ឋា នមនទខីពទយ 
០១៧ ៧២២ ០៦៥ ខេត្តកណ្តត ល 

១៩ មណឌ លសុេភាពព្រពកអញ្ចា ញ ០១២ ៦៦៥ ០៣៩ ០១៧ ៥៥២ ៣២៣ 
០១២ ៨៤០ ៥២០ ០១២ ៥៤៨ ៨០៥ ភូមពិ្រពកថ្មី ឃុុំព្រពកអញ្ចា ញ រសុកមុេកុំពូល 

 ខេត្តកណ្តត ល 

២០ មណឌ លសុេភាពវហិារសួគ ៌ ០៧៧ ៩២៦ ៦៩២ ០១២ ៨៣២ ៣៤៣ 
០១២ ៤៩៥ ៩៨៣ 

០១២ ៥៤៨ ៨០៥ 
ភូមវិហិារសួគខ៌ជើង ឃុុំវហិារសួគ ៌រសុកេាចក់ណ្តត ល 

ខេត្តកណ្តត ល  

២១ មណឌ លសុេភាពសុំខរងធុំ  ០៩៧ ៧៩៣ ៩៩៧៤ 
០១២ ៩៨៤ ៥៩០ 

០១២ ៩០៣ ៧៣៥ 
០១២ ៨៥៤ ២២៦ 

ភូមខិរជាយដង ឃុុំសុំខរងធុំ រសុកខកៀនស្វវ យ  
ខេត្តកណ្តត ល 

២២ មនទីរខពទយបព្ងេកេាចក់ណ្តត ល ០៩៧ ៥៤០ ៤០០៦ 
០១២ ៤៤៦ ៥៩២ 
០១២ ៤៣៤ ៥៤៦ 

០១២ ៥៤៨ ៨០៥ 
ភូមពិ្រពកតាមាក ់ឃុុំព្រពកតាមាក ់រសុកេាចក់ណ្តត ល 

ខេត្តកណ្តត ល 

២៣ មនទីរខពទយបព្ងេកប៊នុ រ៉នី  
ហុ៊ន ព្សន រកាខកាង 

០៩៧ ៩៥៣ ៩៥២ ៥ 
០១៧ ៥៥២ ៣២៣ ០៩២ ៤០៧ ៨៦៨ ០១២ ៥៤៨ ៨០៤ 

ភូមរិកាខកាង ឃុុំរកាខកាង រសុកមុេកុំពូល ខេត្តកណ្តត ល 

III. លខត្ាកំព្ងស់ព ឺ

២៤ មនទីរខពទយបព្ងេកកុំពងស់ពឺ ០១៦ ៦៩៦ ៤៨០ 
០២៥ ៩៨៧ ៣១៣ 
០១៦ ៤៧១ ៨៨៧ 

០៩៧ ៧៨៣ ៩៣៩១ 
ផលូវជាត្ិខលេ៤ ភមូខិស្វន  ឃុុំខស្វន  រសុកចារមន 

ខេត្តកុំពងស់ពឺ 

២៥ មនទីរខពទយបព្ងេកឧដុងគ ០៧៨ ៨៩១ ៩១៣ 
០១២ ៩១០ ០៦២ ០១២ ៩៧៨ ៩២៥ ០៩៧ ៧៨៣ ៩៣៩១ 

០១២ ២៨៦ ៨៧៩ 
ភូមរិកាុំងពដនល ឃុុំវា ុំងចាស់ រសុកឧដុងគ  

ខេត្តកុំពងស់ពឺ 

២៦ មនទីរខពទយបព្ងេករសុកគងពិសី  ០៩៧ ៣៥៨ ៨៤៩០ ០១២ ២៨៦ ៨៧៩ 
០៩២ ២២៧ ៧១២ 

ភូមរិសង ់ឃុុំរសង ់រសុកគងពសីិ ខេត្តកុំពងស់ពឺ 

IV. ស្វា យលរៀង 
២៧ មនទីរខពទយបព្ងេកស្វវ យខរៀង ០៤៤ ៩៤៥ ១១១ ០១២ ៩៥៣ ៩៧៥ ០៩៧ ៣៦៨ ៦៧៧៧ ភូមរិសះវង ់សង្កា ត្ស់្វវ យខរៀង រកុងស្វវ យខរៀង 
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ល.រ ខ ម្ ះមនទរីខពទយ ទានស្វម៉យុ ទូរស័ពទទុំន្ទកទ់ុំនង ភាន កង់្ករ ប.ស.ស អាស័យដ្ឋា នមនទខីពទយ 
០៩៧ ២៨៥ ៦៦៤១ ខេត្តស្វវ យខរៀង 

២៨ មនទីរខពទយបព្ងេកជភី ូ ០១១ ៣៩៤ ១៧៨ ០១២ ៨០៥ ២៣៦ 
០១២ ៧៦១ ០៨៩ 

០៩៧ ៣៦៨ ៦៧៧៧ 
០៩៧ ២៨៥ ៦៦៤១ 

ផលូវជាត្ិខលេ១ សង្កា ត្ដ់រពអងគុញ រកុងបាវតិ្  
ខេត្តស្វវ យខរៀង 

V. លខត្ាកំព្ង់ឆ្ន ងំ 

២៩ មនទីរខពទយបព្ងេកខេត្តកុំពងឆ់្ន ុំង ០២៦ ៩៨៨ ១១១ ០១៥ ២៥០ ១១១ 
០១២ ៧០២ ២៥១ 

០៧៧ ៦៦៣ ២១៦ 
០១៦ ៨៨៤ ៣៤៨ 

ផលូវជាត្ិខលេ៥ ភូមកិណ្តត ល ឃុុំកុំពងឆ់្ន ុំង ខេត្តកុំពងឆ់្ន ុំង 

៣០ មនទីរខពទយបព្ងេកកុំពងរ់ត្ឡាច ០៨៥ ៥៨៧ ៧៥៧ ០៨៥ ៥៨៧ ៧៩០ 
០១២ ៤៥៧ ៣០៨ 

០៨៨ ៩៧២ ១០១៦ 
០៧៧ ៦៦៣ ២១៦ 

ផលូវជាត្ិខលេ៥ ភមូតិាអក ឃុុំពន ី
រសុកកុំពងរ់ត្ឡាចខេត្តកុំពងឆ់្ន ុំង 

VI. លខត្ាម្រព្ុះសហីន ុ

៣១ មនទីរខពទយបព្ងេកខេត្តរពះសីហនុ ០១៦ ៦៨៦ ៨៤៣ ០១២ ៧១២ ៦៤៦ 
០១៦ ៧១២ ៦៤៦ 

០៧៧ ៦៦៣ ២១៥ 
០១៦ ៥៦៥ ៩៥៨ 

#៣១ វថិ្ឯីករជយ សង្កគ ត្ខ់លេ៤ ខេត្តរពះសីហនុ 

៣២ មនទីរសរមាកពាបាល CT 
(ខេត្តរពះសីហនុ) 

០៨៩ ៨៨៦ ៦៦៦ 
០៨៥ ៨៨៦ ៦៦៦ ០៨១ ៨៨៦ ៦៦៦ ០៧៧ ៦៦៣ ២១៥ 

០១៦ ៥៦៥ ៩៥៨ 
រកុម១២ ភូម២ិ សង្កា ត្ខ់លេ២ ខេត្តរពះសីហនុ 

៣៣ មណឌ លសុេភាពវាលខរញ ០១៦ ៤៥២ ៧៦១ ០១៦ ២៦៩ ៧៤៤ 
០១២ ៩៨៣ ៦១២ 

០៧៧ ៦៦៣ ២១៥ 
០១៦ ៥៦៥ ៩៥៨ 

ភូមវិាលមាស ឃុុំវាលខរញ រសុកដរពនប ់ខេត្តរពះសីហនុ 

៣៤ មណឌ លសុេភាពអណតូ ងថ្ម  ០៩២ ៣៤០ ១៧១ 
០១៥ ៤៥៤ ៥៦២ 

០៧៧ ៦៦៣ ២១៥ 
០១៦ ៥៦៥ ៩៥៨ 

រត្ពុំងសេុយពី ឃុុំអណតូ ងថ្ម រសុកដរពនប ់រពះសីហនុ 

៣៥ មណឌ លសុេភាពរម  ០១៦ ៦៨៨ ៥៨៥ 
០៩៧ ៨៦៥ ៤៩០៣ 

០៧៧ ៦៦៣ ២១៥ 
០១៦ ៥៦៥ ៩៥៨ 

ភូមសិ្វម ចព់្ដង ឃុុំរម រសុកដរពនប ់ខេត្តរពះសីហនុ 

VII. លខត្ាលសៀមរាប 
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ល.រ ខ ម្ ះមនទរីខពទយ ទានស្វម៉យុ ទូរស័ពទទុំន្ទកទ់ុំនង ភាន កង់្ករ ប.ស.ស អាស័យដ្ឋា នមនទខីពទយ 

៣៦ មនទីរខពទយបព្ងេកខសៀមរប ០១៦ ៨០០ ១១៩ ០១២ ៩២៥ ០៦១ ០៧៧ ៦៦៣ ២១៧ 
០១២ ៣៨២ ៣២៣ 

ផលូវ២ធនូ មណឌ ល១ សង្កគ ត្ស់្វវ យដងគុ ុំ ខេត្តខសៀមរប 

៣៧ មណឌ លសុេភាពពួក ០៨៨ ៨៣៤ ៦២៥៧ ០៩២ ៩១០ ០២៧ ០៧៧ ៦៦៣ ២១៧ 
០១២ ៥៣៤ ៣៤៥ 

ភូមខិកាកថ្ម ីឃុុំពួក រសុកពកួ ខេត្តខសៀមរប 

VIII. លខត្ាបនាទ យានជយ័ 

៣៨ មនទីរខពទយបព្ងេកខប៉ាយព្បត៉្ ០១២ ៧៨៦ ២៨៦ ០១២ ៨៣៣ ១៥៩ 
០៨៩ ៨៣៧ ៦៣៧ 

០៩២ ៩០៩ ៤១៤ 
០៧៧ ៦៦៣ ២១៨ 

ភូមរិបជាធមមលិច សង្កា ត្ខ់ប៉ាយព្បត៉្ រកុងខប៉ាយព្បត៉្ 
ខេត្តបន្ទទ យមានជយ័ 

៣៩ មនទីរខពទយបព្ងេកខេត្តមតិ្តភាព 
កមពុជា-ជប៉ុន ០១២ ៩៣២ ៥២១ ០១២ ៩២៣ ៣៥៤ 

០៩៧ ៧៤០ ៥៤០១ 
០៩២ ៩០៩ ៤១៤ 
០៦៩ ២៥២ ៧៩៧ 

ភូមខិកាះព្កវ ឃុុំឬសសខីរកាក រសុកមងគលបូរ ី
ខេត្តបន្ទទ យមានជយ័ 

៤០ មនទីរខពទយបព្ងេកសិរខីស្វភណ័ ០១២ ៩១០ ៤៦៧ ០១២ ៨៥៤ ៩៨៣ ០៩២ ៩០៩ ៤១៤ 
០៧៧ ៦៦៣ ២១៨ 

ភូម១ិ ឃុុំរពះពន្ទល  រសុកខសរខីស្វភណឌ   
ខេត្តបន្ទទ យមានជយ័ 

IX. កំព្ងច់ាម 

៤១ មនទីរខពទយបព្ងេករសុកខជើងដរព ០១២ ៦៦៧ ៤៨៨ 
០៨៨ ៧៧៤ ៤៧៨៨ ០១៧ ៤២៣ ៥៤៨ ០៩៣ ៨៧១ ០៤៣ 

០៧៧ ៩៩០ ០៤៨ 
ភូមសិគន ់ឃុុំសូទិពវ រសុកខជើងដរព ខេត្តកុំពងច់ាម 

៤២ មនទីរខពទយបព្ងេករសុកដរពឈរ ០១១ ៣៩៨ ១៣៥ 
០៨៨ ៧៧៤ ៤៧៦៦ 

០៩៧ ៧៣៣ ២២៥៥ 
០៨៥ ៤១៤ ៥៥៦ 

០៧៧ ៩៩០ ០៤៨ 
០១២ ៨២២ ៤១១ 

ផលូវជាត្ិខលេ៧ ភមូដិរពទទងឹ ឃុុំដរជខវៀន រសុកដរពឈរ 
ខេត្តកុំពងច់ាម 

៤៣ មនទីរខពទយបព្ងេកខេត្តកុំពងច់ាម ០១២ ៨២៣ ៧០៩ 
០៩២ ៩៥៧ ៨៧១ 

០៩២ ៩៣៩ ៤៨០ 
០៩២ ៩១៧៣៨៨ 

០១២ ៥២០ ៧៦៧ 
០៧៧ ៩៩០ ០៤៨ 

ភូមទិ៧ី សង្កា ត្ក់ុំពងច់ាម រកងុកុំពងច់ាម 
ខេត្តកុំពងច់ាម 

៤៤ មនទីរខពទយបព្ងេកព្រពកកក ់ ០១២ ៩០៤ ៣០៦ 
០៩២ ៣២២ ៤១៣ 

០១២ ៤៩៥ ១៤៨ 
០១១ ២៩៤ ៥៣២ 

០៧៧ ៩៩០ ០៤៨ 
០១២ ៨២២ ៤១១ 

ភូមតិាស្វយ ឃុុំព្រពកកក ់រសុកសទឹងរត្ង ់ 
ខេត្តកុំពងច់ាម 
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ល.រ ខ ម្ ះមនទរីខពទយ ទានស្វម៉យុ ទូរស័ពទទុំន្ទកទ់ុំនង ភាន កង់្ករ ប.ស.ស អាស័យដ្ឋា នមនទខីពទយ 
X. លខត្ាត្បងូឃ្ុ ំ

៤៥ មនទីរខពទយបព្ងេករសុកត្បូងឃមុ ុំ ០៨៨ ៧៧៤ ៤៧០០ ០១១ ៨៦២ ០៣៩ 
០១២ ៤៩៥ ៦៥០ 

០៧៧ ៩៩០ ០៤៨ 
០១២ ៨២២ ៤១១ 

ភូមសួិងលិច សង្កា ត្សួ់ង រកងុសួង 
ខេត្តត្បូងឃមុ ុំ 

៤៦ មនទីរខពទយបព្ងេករសុកខមមត្ ់ ០៨៨ ៧៧៤ ៤៧២២ 
០១២ ៩៦១ ៣៩៣ ០១២ ៨៧៣ ១២៧ ០៧៧ ៩៩០ ០៤៨ 

០១២ ៨២២ ៤១១ 
ភូមតិ្បូងវត្ត ឃុុំខមមត្ ់រសុកខមមត្ ់ខេត្តត្បូងឃមុ ុំ 

៤៧ មនទីរខពទយបព្ងេករសុកពញាព្រកក ០៨៨ ៧៧៤ ៤៧១១ 
០១១ ៦៦៩ ៤០៨ 

០៨៥ ៤១៤ ៨១៩ 
០៨៥ ៤១៤ ៨១៩ 

០៧៧ ៩៩០ ០៤៨ 
០១២ ៨២២ ៤១១ 

ភូមតិាខហៀវខរកាម ឃុុំខកាងកាង រសុកពញាព្រកក 
ខេត្តត្បូងឃមុ ុំ 

XI. លខត្ាម្រកលចុះ 

៤៨ មនទីរខពទយបព្ងេកខេត្តរកខចះ ០៧២ ២១០ ៣៩១ 
០១២ ៨២២ ៣៩១ ០១២ ៩៣១ ៨៦៨ ០៩២ ៨៧៣ ០៥១ 

០៩៧ ៩៨៩ ៦៦៩១ 
ភូមរិកខចះ សង្កា ត្រ់កខចះ រកងុរកខចះ 

ខេត្តរកខចះ 

៤៩ មនទីរខពទយបព្ងេករសុកឆលូង ០១២ ៥០២ ៩០៣ 
០១៧ ៩០៩ ៦៥៣ ០១២ ៣៦៧ ៧០២ ០៩២ ៨៧៣ ០៥១ 

០៩៧ ៩៨៩ ៦៦៩១ 
ភូមខិរជាយថ្មខរកាម ឃុុំឆលូង រសុកឆលូង 

ខេត្តរកខចះ 

៥០ មនទីរខពទយបព្ងេករសុកសនួល ០៩៧ ៧៥២ ៧៩៩៦ ០៩៧ ៨០០ ៨៥៥៥ 
០៩៧ ៦៥៩ ៧២៩៩ 

០៨៨ ៦៧៧ ២៨៣២ 
០៩២ ៨៧៣ ០៥១ 

ភូមផិារសនួល ឃុុំសនួល រសុកសនួល 
ខេត្តរកខចះ 

XII. លខត្ាព្ម្រព្ដវង 

៥១ មនទីរខពទយបព្ងេកអនកខលឿង ០១២ ៧៧៥ ៣១៩ ០១២ ៦៦០ ៨១៥ ០១២ ៥៤៨ ៨០៥ 
០៩៣ ២៨១ ០១៩ 

ភូម៣ិ ឃុុំព្រពកេាយ រសុកពមរក ៏ខេត្តដរពព្វង 

៥២ មនទីរខពទយបព្ងេកខេត្តដរពព្វង ០៩៧ ២៣៤ ១៧៨២ 
០១២ ៦៥៨ ៣០៣ 

០៩៧ ៧៩៥ ៧៤៧២ 
០១២ ៩២១ ២០០ 

០៩២ ៧០៨ ៨០៣ 
០៩៣ ២៨១ ០១៩ 

ភូម៣ិ សង្កគ ត្ក់ុំពងល់ាវ រកុងដរពព្វង 
ខេត្តដរពព្វង 

៥៣ មនទីរខពទយបព្ងេកពរុំង ០៩២ ៦៥៣ ៥៩៥ 
០១២ ៦៥៣ ៥៩៥ 

០៩២ ២២៣ ៦១៤ 
០៤៣ ៦៩០ ០៩០៥ 

០១២ ៥៤៨ ៨០៥ 
០៩២ ៧០៨ ៨០៣ 

ភូមសិ្វន យពល ឃុុំរកា រសុកពរុំង ខេត្តដរពព្វង 
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ល.រ ខ ម្ ះមនទរីខពទយ ទានស្វម៉យុ ទូរស័ពទទុំន្ទកទ់ុំនង ភាន កង់្ករ ប.ស.ស អាស័យដ្ឋា នមនទខីពទយ 

៥៤ មនទីរខពទយបព្ងេកស្វវ យអនទរ ០៩៧ ៥៥៧ ៧៦៤៧  ០១២ ៥៤៨ ៨០៥ 
០៩២ ៧០៨ ៨០៣ 

ភូមខិពធិ៍ចិន្ទត ុំ ឃុុំស្វវ យអនទរ ខេត្តដរពព្វង 

៥៥ មណឌ លសុេភាពខកតឿងរយ ០១២ ៦៥៨ ៣០៣ ០១២ ៤៣៩ ៣៤៣ 
០១២ ២៩៧ ៤៩១ 

០១២ ៥៤៨ ៨០៥ 
០៩២ ៧០៨ ៨០៣ 

ភូមពិន្ទផារ ឃុុំខកតឿងរយ រសុកករខៀជ រច ខេត្តដរពព្វង 

៥៦ មនទីរខពទយបព្ងេករសុកកុំចាយមារ ០១២ ៦៩៣ ៩៤០ ០១២ ៥៨៨ ៤៩៥ 
០៩៥ ៨៨១ ៧០៧ 

០៩២ ៧០៨ ៨០៣ 
០៩៣ ២៨១ ០១៩ 

ឃុុំរកញូង រសុកកុំចាយមារ ខេត្តដរពព្វង 

XIII. លខត្ាតាដកវ 

៥៧ មនទីរខពទយខេត្តតាព្កវ ០១២ ៩៣៥ ៨១៤ ០១១ ៩០៥ ០១៩ 
០១២ ១៧២ ៨៣៤៨ 

០១២ ៩៣៩ ៤៣៩ 
០៧៧ ៥៧០ ៩០៥ 

ភូម២ិ ឃុុំរកាកនុង រសុកដូនព្កវ ខេត្តតាព្កវ 

៥៨ មនទីរខពទយបព្ងេកបាទ ី ០១២ ៧២៤ ០៩៣ 
០៩៧ ៦៤៧ ៤៣០៣ ០៣២ ៦៩០ ១៩៣៩ ០៧៨ ៧៨៩ ៩៥៥ 

០៩៧ ២០០ ២៨៥២ 
ភូមបិចាម ឃុុំចុំបក ់រសុកបាទ ីខេត្តតាព្កវ 

៥៩ មណឌ លសុេភាពរតាុំខាន រ ០៨១ ៤៤៤ ១៧៤ 
០១២ ៤២៤ ០៦៣ 

០៩៧ ៩៥៩ ៤៦៥៣ 
០១២ ៧២៤ ០៩៣ 

០១២ ៦៣៦ ៤៣៩ 
០៧៧ ៥៧០ ៩០៥ 

ភូមរិតាុំខាន រ ឃុុំសូភ ីរសុកបាទ ីខេត្តតាព្កវ 

៦០ មនទីរខពទយព្ភនកតាព្កវ ០៩៧ ៨០១ ៦៧០៥ ០១៦ ៩០៤ ៨៩០ ០១២ ៦៣៦ ៤៣៩ 
០៧៧ ៥៧០ ៩០៥ 

ភូមផិារតាខកា សង្កា ត្រ់កាកនុង រកុងដូនព្កវ ខេត្តតាព្កវ 

XIV. លខត្ាដកប 

៦១ មនទីរខពទយបព្ងេកខេត្តព្កប ០១២ ៩១២ ៣២០ ០១២ ៨២៥ ២៧៧ 
០១២ ៤៥៦ ២៤៧ 

០១២ ៩៩៣ ៨៧៧ 
០៨៨ ៨៥៥ ៩២៣៤ 

ភូមពិ្កប សង្កា ត្ព់្កប រកងុព្កប ខេត្តព្កប 

XV. លខត្ាសទងឹដម្រត្ង 

៦២ មនទីរខពទយបព្ងេកខេត្តសទឹងព្រត្ង ០៩២ ៧៩៩ ៤៦៤ 
០៨៨ ៨៨៤ ៩៤៨៣ 

០៩៧ ៩៧៨ ០៨៧៨ 
០១២ ៩០៨ ៥៩០ 

០១២ ៤០៥ ៤៥១ 
០៩៨ ៩៦៨ ៤១៩ 
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ល.រ ខ ម្ ះមនទរីខពទយ ទានស្វម៉យុ ទូរស័ពទទុំន្ទកទ់ុំនង ភាន កង់្ករ ប.ស.ស អាស័យដ្ឋា នមនទខីពទយ 
XVI. លខត្ាកំព្ត្ 

៦៣ មនទីរខពទយបព្ងេកខេត្តកុំពត្ ០១២ ២៩៧ ២៦៨ ០១២ ៣១៦ ១៣៥ 
០១២ ៩៥៥ ៩៨៦ 

០១២ ៦២៣ ៣៣២ 
០៨៨ ៨៥៥ ៦២៣៤ 

ភូមកិុំពងប់ាយ សង្កា ត្ក់ុំពងប់ាយ រកុងកុំពត្ ខេត្តកុំពត្ 

៦៤ មនទីរខពទយបព្ងេកកុំពងរ់តាច ០១២ ៧៣៣ ៤៦៨ ០៩២ ៣៨៣ ៦៣២ 
០៨៨ ៨៧៣ ២៤៦៨ 

០១២ ៦២៣ ៣៣២ 
០៨៨ ៨៥៥ ៦២៣៤ 

ភូមកិុំពងរ់តាចទ១ី ឃុុំកុំពងរ់តាច រសុកកុំពងរ់តាច  
ខេត្តកុំពត្ 

XVII. លខត្ាលោធិ៍ស្វត្ ់

៦៥ មនទីរខពទយខេត្តខពធិ៍ស្វត្ ់ ១៣៥៣/០០១០ ០១២ ៨២៨ ៤៦៦ ០៩២ ៧០៧ ៣៨៥ 
០១៧ ៣៩២ ៥៥២ 

ភូមពិលព្ញក២ សង្កា ត្ផ់ទះដរព រកុងខពធិ៍ស្វត្ ់ 
ខេត្តខពធិ៍ស្វត្ ់

៦៦ មណឌ លសុេភាពខឈើតុ្ុំ ០៩២ ៣០៧ ២៧៨  ០៩២ ៩៣៤ ០៩៤ 
០១៧ ៣៩២ ៥៥២ 

ភូមកិប៉ាល់ ឃុុំខឈើតុ្ុំ រសុករកគរ ខេត្តខពធិ៍ស្វត្ ់

៦៧ មនទីរខពទយបព្ងេករសុករកគរ ០៩២ ៨១១ ១៦១ ០៩៧ ១២២ ២៣៤៤ ០៩២ ៧០៧ ៣៨៥ 
០១៧ ៣៩២ ៥៥២ 

ភូមកិប៉ាល់ ឃុុំខឈើតុ្ុំ រសុករកគរ ខេត្តខពធិ៍ស្វត្ ់

៦៨ មនទីរខពទយបព្ងេករសុកភនុំរកវ៉ាញ ០១២ ៨៥០ ៥៩០  ០៩២ ៧០៧ ៣៨៥ 
០១៧ ៣៩២ ៥៥២ 

ភូមឆិ្ម រ ឃុុំលាច រសុកភនុំរកវាញ ខេត្តខពធិ៍ស្វត្ ់

៦៩ មណឌ លសុេភាពស្វន មរពះ  ០៩២ ៦៧៧ ៦៨៥ ០៩២ ៧០៧ ៣៨៥ 
០១៧ ៣៩២ ៥៥២ 

ភូមសិ្វន មរពះ ឃុុំស្វន មរពះ រសុកបាកាន ខេត្តខពធិ៍ស្វត្ ់

៧០ មនទីរខពទយបព្ងេកបាកាន ០៧៨ ៦៨១ ៤៧៤ 
០៩៧ ៦៦៨ ៧៥៤២  ០៩២ ៧០៧ ៣៨៥ 

០១៧ ៣៩២ ៥៥២ 
ភូមបិឹងខាន រ ឃុុំបឹងខាន រ រសុកបាកាន ខេត្តខពធិ៍ស្វត្ ់

XVIII. លខត្ាល ុះកងុ 

៧១ មនទីរខពទយបព្ងេកព្រសអុំបិល ០១៦ ២២២ ១៨៦ ០១៦ ៨៧៧ ០០៦ ០១២ ៧៣៣ ៦២៧ 
០៩៧ ៩៧៣ ៩០០៦ 

ភូមទិឹកខប៉ាង ឃុុំបងឹរពវ រសុកព្រសអុំបិល ខេត្តខកាះកុង 
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ល.រ ខ ម្ ះមនទរីខពទយ ទានស្វម៉យុ ទូរស័ពទទុំន្ទកទ់ុំនង ភាន កង់្ករ ប.ស.ស អាស័យដ្ឋា នមនទខីពទយ 

៧២ មនទីរខពទយបព្ងេកខេត្តខកាះកុង ០១៦ ៣០០ ១១៩ ០១៦ ២០៤ ៨៨៧ 
០៩៧ ៧៩៥ ៨៧៨៨ 

០១២ ៦២៥ ៨៥៥ 
០៩៧ ៩៧៣ ៩០០៦ 

ភូម១ិ សង្កា ត្ស់្វម ចម់ានជយ័ រកុងខេមរៈភូមនិទ  
ខេត្តខកាះកុង 

XIX. លខត្ាព្ប៉ៃលនិ 

៧៣ មនទីរខពទយបព្ងេកខេត្តដបលិ៉ន ០៩៧ ៦២៨ ៤៣៣៣ 
០៩៧ ៧៦៩ ៩៨៣៧ 
០៧១ ៩១៤ ៤៤១៨ 
០១៥ ៥៣២ ៣២៣ 

០៨៦ ៨៩៣ ៧៧៧ 
០១២ ៥០៥ ៤៨៨ 

ភូមវិត្តសង្កា ត្ដ់បលិ៉ន រកងុដបលិ៉ន ខេត្តដបលិ៉ន 

XX. លខត្ាបាត្ែ់ំបង 

៧៤ មនទីរខពទយបព្ងេកខេត្តបាត្ដ់ុំបង ០១២ ២៦៩ ៣៨៨ 
០១២ ៨៣៣ ២៦១ ០១២ ៨៣៣ ២៦១ ០៩៥ ៨៨៥ ៨៥៥ 

០៩៧ ៩៩៧ ២៨២៩ 
ភូមពិ្រពកមហាខទព ផលូវមាត្ស់ទឹង 

សង្កា ត្ស់្វវ យខប៉ា រកងុបាត្ដ់ុំបង ខេត្តបាត្ដ់ុំបង 

៧៥ មណឌ លសុេភាពរតាង ០៩៥ ២២៨ ៨៩៣ 
០៩៧  ៩១៤ ៥៨៧០ ០១៧ ២៦៩ ៣៦៣ ០៩៧ ៩៩៧ ២៨២៩ ភូមតិាព្សន ឃុុំរតាង រសុកកុំខរៀង ខេត្តបាត្ដ់ុំបង 

៧៦ មណឌ លសុេភាពខតត  ០១២ ៥៨១ ៦៥៤ 
០៩២ ២៦៤ ១៦៣ ០១២ ៦៧០ ៩៩៦ ០៩៧ ៩៩៧ ២៨២៩ ភូមបិាណន ់ឃុុំខតត  រសុករត្នៈមណឌ ល ខេត្តបាត្ដ់ុំបង 

៧៧ មនទីរខពទយបព្ងេកសុំខនលូន ០១២ ៩៧៤ ២២៣ 
០៨៨ ៩១៨ ១០០៥ ០១២ ៤៤៨ ១៩៦ ០៩៧ ៩៩៧ ២៨២៩ ភូមតិាស្វត  ឃុុំតាស្វត  រសុកសុំខនលូន ខេត្តបាត្ដ់ុំបង 

៧៨ មនទីរខពទយបព្ងេកថ្មខោល ០៩២ ៧៨៦ ៣៥៦ ០៩២ ៩០៣ ៤៩៤ 
០១២ ៧០១ ១៦០ ០៩៧ ៩៩៧ ២៨២៩ ភូមខិប៉ាយយង ់ឃុុំតាពូង រសុកថ្មខោល ខេត្តបាត្ដ់ុំបង 

XXI. លខត្ាកំព្ង់ធ ំ

៧៩ មនទីរខពទយបារយណ៍-សនទុក 
០១២ ៩២៧ ១៤២ 
០១២ ៧៨២ ៤១៧ 

០១៧ ៥៥៩ ៣៨៧ 
០១២ ៨៦៧ ៥៧៣ 

០៩២ ៧៦៤ ៨៩៧ 
០៩៧ ៥០០ ០៤៥០ 

ភូមរិត្ពុំងស្វវ យ ឃុុំបលល័ង រសុកបារយណ៍ ខេត្តកុំពងធ់ុំ 

៨០ មនទីរខពទយបព្ងេកខេត្តកុំពងធ់ុំ ០១៧ ៣៩៨ ៧៥០ ០៩២ ៩៥៤ ៣៦៧ ០៩០ ៨៨៥ ៦៩៨ ភូមកិុំពងធ់ុំ ឃុុំកុំពងធ់ុំ រសុកសទឹងព្សន  
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ល.រ ខ ម្ ះមនទរីខពទយ ទានស្វម៉យុ ទូរស័ពទទុំន្ទកទ់ុំនង ភាន កង់្ករ ប.ស.ស អាស័យដ្ឋា នមនទខីពទយ 
០១២ ៩៤៧ ៩៣២ ០៩២ ៧៤៧ ០៩៩ ខេត្តកុំពងធ់ុំ 

៨១ មនទីរខពទយបព្ងេកខស្វទ ង 
០១២ ៧៦៨ ៤៤៣ 
០១២ ៧៩៤ ៣៤៩ 

០៩២ ២៩១ ៩៥៩ 
០៩០ ៨៨៥ ៦៩៨ 
០៩២ ៧៤៧ ០៩៩ 

ភូមកិុំពងក់តី ឃុុំកុំពងច់ិនត្បូង រសុកខស្វទ ង 
 ខេត្តកុំពងធ់ុំ 

XXII. លខត្ារត្នគិរ ី

៨២ មនទីរខពទយបព្ងេកខេត្តរត្នៈគិរ ី
០១៧ ៩៣៦ ៩៤៥ 
០១២ ៨៤០ ៨០៨ 

០១២ ៥០៥ ០០៨ 
០១២ ៥២៨ ០០៨ 

០៩៧ ៩៦៦ ៧៦៦៦ 
០១១ ៤៥១ ៧៧៧ 

ភូមភិនុំស្វវ យ ស.បងឹកព្នសង រកងុបានលុង  
ខេត្តរត្នគិរ ី

៨៣ មនទីរខពទយបព្ងេកបរព្កវ ០៩៧ ៩៩០ ៩៨៩៩ 
០១១ ៨៣៨ ៣០០ 
០១២ ៥១១ ៣៦៩ 

០៩៧ ៩៦៦ ៧៦៦៦ 
០១១ ៤៥១ ៧៧៧ 

ភូម១ិ ឃុុំឡាមុញិ រសុកបរព្កវ ខេត្តរត្នគីរ ី

XXIII. លខត្ាមណ្ឌ លគិរ ី

៨៤ មនទីរខពទយបព្ងេកព្សនមខន្ទរមយ 
០៩៧ ៧១២ ១៤៤៥ 
០១២ ៩៦១ ៧៤៤ 

០៩៧ ៤៧៣ ៩៦៨៥ 
០៨៨ ៩៩៨ ៦៥៦៦ 

០១២ ២០៥ ៧៥៦ 
០៩៧ ៩០០ ០១០៩ 

ភូមចិុំបក ់ឃុុំស្វព នមានជយ័ រសុកព្សនមខន្ទរមយ  
ខេត្តមណឌ លគិរ ី

៨៥ មណឌ លសុេភាពអូរអាម ០៩៧ ៤៧៨ ៧៧៩៧ 
០១១ ៦០៧ ៧៨៣ 

០៨៨ ៣៣២ ៩១១៨ 
០១២ ២០៥ ៧៥៦ 

០៩៧ ៩០០ ០១០៩ 

ភូមអិូរអាម ឃុុំព្រសេទុម រសុកព្កវសីម៉ា  
ខេត្តមណឌ លគិរ ី

៨៦ មណឌ លសុេភាពព្កវសីម៉ា ០៩៧ ៦៧៨ ៨៥៣៣ 
០១២ ២៦៦ ១៥២ 

០៩៧ ៨៥០ ៤៧៦៥ 
០១២ ២០៥៧៥៦ 

០៩៧ ៩០០ ០១០៩ 

ភូមពិ្រសេទុម ឃុុំព្រសេទុម រសុកព្កវសីម៉ា 
ខេត្តមណឌ លគិរ ី

XXIV. លខត្ា ឧត្ាានជ័យ 

៨៧ មនទីរខពទយបព្ងេកខេត្តឧត្តរមានជយ័ 
០៩២ ១៤១ ៨៣៥ 
០១២ ៧២៣ ១២១ 

០៧៨ ២២៩ ៧៩៧ 
០៧៨ ៩៧៩ ៧២៩ 

០៩៧ ៥២៣ ៤៦៦៦ 
០៩៧ ៧៦២ ៨៨២៨ 

ភូមឈូិក ឃុុំសុំខរង រសុកសុំខរង 
 ខេត្តឧត្តរមានជយ័ 

៨៨ មនទីរខពទយបព្ងេករសុកអនលងព់្វង ០៧៦ ៥២៦ ២៤៩១ ០៧៧ ៥០៨ ០៥៧ ០៩៧ ៥២៣ ៤៦៦៦ ភូមអិូរជខៀជ រន ឃុុំអនលងព់្វង រសុកអនលងព្វង 
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ល.រ ខ ម្ ះមនទរីខពទយ ទានស្វម៉យុ ទូរស័ពទទុំន្ទកទ់ុំនង ភាន កង់្ករ ប.ស.ស អាស័យដ្ឋា នមនទខីពទយ 
០១១ ៦៧០ ១៧៤ ០៩៧ ៧៦២ ៨៨២៨ ខេត្តឧត្តរមានជយ័ 

៨៩ មណឌ លសុេភាពអូរស្វម ច ់ ០១១ ៧៣៦ ៨៨៦  
០៩៧ ៥២៣ ៤៦៦៦ 
០៩៧ ៧៦២ ៨៨២៨ 

ភូមគិីរមីងគល ឃុុំអូរស្វម ច ់រសុកសុំខរង ខេត្តឧត្តរមានជយ័ 

XXV. លខត្ាម្រព្ុះវិហារ 

៩០ មនទីរខពទយបព្ងេក ១៦មករ ០១២ ៣៧១ ៦១៨ 
០១២ ៤២៦ ៥១៩ 
០១២ ៨៩២ ៩០៩ 

០៩៧ ៣៦៦ ៦០៦០ 
០៨៨ ៧៤៦ ២៧៧៤ 

ភូមអិណតូ ងខពធិ៍ ឃុុំកុំពងរបណ្តក រសុករពះវហិារ  
ខេត្តរពះវហិារ 

៩១ មណឌ លសុេភាពភនុំព្ដក ០៩២ ២២៧ ៦១៦ 
០៩៧ ៣៩៤ ៤៦៦៩ 
០៩២ ៩៥៦ ៥៦៩ 

០៩៧ ៣៦៦ ៦០៦០ 
០៨៨ ៧៤៦ ២៧៧៤ 

ភូមភិនុំព្ដក ឃុុំរមណីយ ៍រសុករខវៀង ខេត្តរពះវហិារ 

៩២ មណឌ លសុេភាពជាុំកានត  
០១២ ៩៣៨ ១៥៩ 

០៩៧ ៧៥២ ៧៧៧៣ 
០៩៧ ៣៦៦ ៦០៦០ 
០៨៨ ៧៤៦ ២៧៧៤ 

ភូមជិាុំកានត ឃុុំជាុំកានត រសុកជាុំកានត ខេត្តរពះវហិារ 

៩៣ មណឌ លសុេភាពរសព្អម  ០៩៩ ៣៥៨ ៤៤៧ 
០៩៧ ៣៦៦ ៦០៦០ 
០៨៨ ៧៤៦ ២៧៧៤ 

ភូមរិសព្អម ឃុុំរសព្អម រសុកជាុំកានត ខេត្តរពះវហិារ 
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របបធានារ៉ា ប់រងហានិភ័យការងារ 

3 
  

១. ចំននួសហរាស រ្ឹឹះស្ថា ន ចុឹះបញ្ជ ិកាតាមខែ និងតាមបណ្តា រាជធានី-ខែត្ា ឆមាសទី១ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
ល.រ រាជធាន-ីខែត្ា ធនូ មករា កុមភៈ មនីា ខមស្ថ ឧសភា សរបុ 

1 រាជធានីភនខំពញ 49 60 70 43 24 34 280 
2 ខែត្ាកណ្តា ល 7 1 3 2 1 0 14 
3 ខែត្ាកំពងស់ពឺ 0 2 3 1 1 3 10 
4 ខែត្ាបនាា យមានជយ័ 0 2 3 1 2 1 9 
5 ខែត្ាខសៀមរាប 11 15 7 6 5 5 49 
6 ខែត្ារពឹះសីហនុ 4 4 2 2 7 1 20 
7 ខែត្ាស្ថវ យខរៀង 1 1 3 3 1 0 9 
8 ខែត្ាកំពងឆ់្ន ងំ 0 1 0 0 0 0 1 
9 ខែត្ាកំពងច់ាម 0 0 0 0 1 1 2 
10 ខែត្ារកខចឹះ 1 1 1 1 0 0 4 
11 ខែត្ាព្រពខវង 2 0 1 1 0 0 4 
12 ខែត្ាតាខកវ 0 2 2 1 5 2 12 
13 ខែត្ាកំពត្ 0 0 1 1 1 0 3 
14 ខែត្ាខកប 0 0 0 0 2 0 2 
15 ខែត្ាត្បូងឃមុ ំ 1 0 0 0 0 0 1 
16 ខែត្ាខកាឹះកុង 0 1 0 0 0 0 1 
17 ខែត្ាបាត្ដ់ំបង 3 13 21 13 12 9 71 
18 ខែត្ាព្ប៉ៃលិន 1 0 0 1 2 0 4 
19 ខែត្ាខោធិ៍ស្ថត្ ់ 1 3 0 0 0 5 9 
20 ខែត្ាកំពង់ធ ំ 1 1 1 0 0 0 3 
21 ខែត្ាសាឹងខរត្ង 0 0 0 2 0 0 2 
22 ខែត្ារត្ន្ិរ ី 4 2 0 3 1 3 13 
23 ខែត្ាមណ្ឌ ល្ិរ ី 0 0 0 0 0 1 1 
24 ខែត្ាឧត្ារមានជយ័ 0 0 0 1 2 0 3 
25 ខែត្ារពឹះវហិារ 1 0 2 2 0 1 6 

សរបុ 87 109 120 84 67 66 533 
 
 

ឧបសមពន័ធទី៣ 



 

56 

 

២. បចចុបបននភាពសហរាសចុឹះបញ្ជ ិកា និងកមមករនិខោជិត្ 

ល.រ រាជធាន/ីខែត្ា 
ឆមាសទ១ី ឆ្ន ២ំ០១៦ 

ចនំនួស.ហ កមមករ រសី 

1 រាជធានីភនខំពញ 3,815 620,754 407,573 

2 ខែត្ាកណ្តា ល 354 139,818 110,508 

3 ខែត្ាកំពងស់ពឺ 123 73,624 62,690 

4 ខែត្ាបនាា យមានជយ័ 109 12,475 7,363 

5 ខែត្ាខសៀមរាប 527 23,394 11,036 

6 ខែត្ារពឹះសីហនុ 221 32,060 20,296 

7 ខែត្ាស្ថវ យខរៀង 115 51,820 36,452 

8 ខែត្ាកំពងឆ់្ន ងំ 53 36,421 31,951 

9 ខែត្ាកំពងច់ាម 138 22,599 17,986 

10 ខែត្ារកខចឹះ 116 4,198 1,392 

11 ខែត្ាព្រពខវង 37 4,090 3,702 

12 ខែត្ាតាខកវ 105 30,813 27,264 

13 ខែត្ាកំពត្ 47 4,815 1,802 

14 ខែត្ាខកប 28 341 107 

15 ខែត្ាត្បូងឃមុ ំ 89 6,917 3,158 

16 ខែត្ាខកាឹះកុង 32 8,603 2,691 

17 ខែត្ាបាត្ដ់ំបង 284 6,012 2,824 

18 ខែត្ាព្ប៉ៃលិន 55 2,688 1,618 

19 ខែត្ាខោធិ៍ស្ថត្់ 102 8,069 6,420 

20 ខែត្ាកំពង់ធំ 112 3,585 1,460 

21 ខែត្ាសាឹងខរត្ង 45 903 236 

22 ខែត្ារត្ន្ិរ ី 96 2,442 722 

23 ខែត្ាមណ្ឌ ល្ិរ ី 29 792 200 

24 ខែត្ាឧត្ារមានជ័យ 22 2,196 1,059 

25 ខែត្ារពឹះវហិារ 33 959 308 

សរុប 6,687 1,100,388 760,818 

ឧបសមពន័ធទី៤ 
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៣. បចចុបបននភាពសហរាសវស័ិយកាត្ខ់ដរ និងផលិត្ខសបកខជើង ថ្នន កក់ណ្តា ល/ថ្នន កខ់ែត្ា 

ល.រ រាជធានី/ខែត្ា ចំនួនស.ហ 
ចំនួនកមមករនិខោជិត្ 

សរុប រសី 
1 រាជធានីភនខំពញ 674 379,320 311,404 

2 ខែត្ាកណ្តា ល 143 124,680 102,081 

3 ខែត្ាកំពងស់ពឺ 68 60,395 52,391 

4 ខែត្ាបនាា យមានជយ័ 4 1,952 1,413 

5 ខែត្ាកំពងច់ាម 9 17,941 15,893 

6 ខែត្ាកំពងឆ់្ន ងំ 17 31,013 27,618 

7 ខែត្ាកំពងធ់ំ 1 17 16 

8 ខែត្ាកំពត្ 4 1,495 1,216 

9 ខែត្ាខកាឹះកុង 2 3,768 40 

10 ខែត្ាតាខកវ 41 29,131 26,486 

11 ខែត្ាព្រពខវង 3 3,882 3,605 

12 ខែត្ាខោធិ៍ស្ថត្់ 2 6,137 5,670 

13 ខែត្ារត្នៈ្ិរ ី 1 11 - 

14 ខែត្ារពឹះសីហនុ 27 14,624 11,852 

15 ខែត្ាស្ថវ យខរៀង 30 27,400 22,935 

16 ខែត្ាត្បូងឃមុ ំ 1 1,300 1,275 
សរុប 1,027 703,066 583,895 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឧបសមពន័ធទី៥ 
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៤. របខភទ និងចំននួសហរាស រ្ឹឹះស្ថា នបានចុឹះបញ្ជ ិកា 

ល.រ 
ខលែរបខភទ
ោណិ្ជជកមម 

ខ ម្ ឹះរបខភទោណិ្ជជកមម ចំននួស.ហ 
ចំននួកមមករនិខោជិត្ 
សរបុ រសី 

1 1712 កាត្ខ់ដរ 43 15,815 12,428 
2 2222 ខបាឹះពុមព 4 149 91 
3 1920 ផលិត្កមមខសបកខជើង 8 795 604 
4 9310 ខបាក្ក់ 1 100 33 
5 1711 ត្មាញ 2 2,884 2,784 
6 7530 សនាិសុែសងគម - - - 
7 1600 ផលិត្កមមព្នផលិត្ផលខដលមានរបភពពីថ្នន ជំក់ 2 82 32 
8 7411 សកមមភាពចាប់ - - - 
9 7412 សកមមភាពសវនកមម 1 10 9 
10 7413 សកមមភាពរស្ថវរាវទីផារ - - - 
11 7414 សកមមភាពអាជីវកមម - - - 
12 6420 ទូរ្មនា្មន៌ - - - 
13 2695 ផលិត្កមមសីុម៉ៃងត់្ខ៌បតុ្ង-ខមៅខបៀក 2 29 10 
14 6511 ធនាារ 16 1,668 329 
15 2710 ផលិត្កមមខដក និងស័ងកសី 2 28 9 
16 6210 អាកាសោនដ្ឋា ន - - - 
17 6110 ការដឹកជញ្ជួ នតាមផលូវទឹក និងសមុរទ - - - 
18 6309 ភាន កង់ារដឹកជញ្ជូ ន 45 1,536 556 
19 1544 ផលិត្កមមខសបៀង 5 76 39 
20 5139 លកទ់ំនិញរ្ួស្ថរ 1 10 2 
21 5510 សណ្តា ារ 45 2,049 998 
22 5050 លកខ់របងឥនធនៈ 2 34 14 
23 1110 ឧសាហកមមបូមខរបង និងឧសម័ន - - - 
24 3120 ផលិត្អ្គីសនី 12 149 22 
25 1554 ផលិត្កមមខភសជជៈ 20 253 131 
26 2102 ផលិត្កមមរកដ្ឋស 2 21 4 
27 3591 ខរាងចរកផលិត្ម៉ៃូតូ្ - - - 
28 4520 សំណ្ង់ 14 643 175 
29 3130 ផលិត្កមមខែែកាប - - - 
30 3311 ផលិត្កមមផលិត្បរកិាា ឳសថ - - - 
31 5141 លកឧ់បករណ៍្ពនលត្អ់្គីភយ័ - - - 
32 7010 សកមមភាពទិញ-លក-់ជួល អចលនរទពយ 11 268 98 
33 6603 ធានារា៉ៃ បរ់ង (មនិខមនជីវតិ្) - - - 

ឧបសមពន័ធទី៤ 
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34 5220 លកអ់ាហារខភសជជៈ និងថ្នន ជំក់ - - - 
35 1513 ផលិត្កមមខផលខឈើ និងបព្នលកំប៉ៃុង - - - 
36 2029 ផលិត្កមមខរ្ឿងខឈើ និងខស្ថន រ - - - 
37 1549 ផលិត្កមមចំណី្ 2 65 26 
38 1553 ផលិត្កមមរស្ថខបៀរ 2 33 13 
39 7492 សនាិសុែ 2 79 8 
40 5323 ផារទំខនើប 1 8 5 
41 2320 ផលិត្កមមព្នផលិត្កមមចរមាញ់ខរបងឥនធនៈ - - - 
42 5010 លករ់ថយនា 1 18 10 
43 7491 ខរជើសខរ ើសពលករ 2 25 18 
44 5521 ខភាជនីយដ្ឋា ន 31 830 439 
45 5190 លកដុំទំនិញខផែងៗ 15 219 121 
46 7220 ផគត្ផ់គងន់ិងរបឹកាខផនកទនព់្នកុំពយួទរ័ 2 67 13 
47 1429 សកមមភាពខសវងរកខរ ៉ៃ 1 11 1 
48 8511 មនាីរខពទយ 3 38 26 
49 8030 ស្ថកលវទិាល័យ 1 15 8 
50 9399 បំខរ ើខសវាកមមខផែងៗ 26 624 321 
51 6304 សកមមភាពខទសចរណ៌្ 8 134 42 
52 8021 វទិាល័យ 1 14 7 
53 5231 លកឳ់សថ បរកិាា ខពទយ ខរ្ឿងសំអាង និងរបដ្ឋបសំ់អិត្សំអាង 1 45 7 
54 5150 លកម់ា៉ៃ សីុន បរកិាា រអ្គិសនី និងផគត្ផ់គង ់ 6 66 16 
55 5434 ជួសជុលសមាភ រៈរ្ួស្ថរ របដ្ឋប់របដ្ឋរ និងបរកិាា អ្គិសនី 1 15 1 
56 5410 ជួលជុលរថយនា 2 23 1 
57 9000 អនាមយ័សំអាត្ 1 31 18 
58 8022 ស្ថលាបណ្ាុ ឹះបណ្តា លសបខចចកវាិជ និងវាិជ ជីវៈ 34 710 407 
59 2221 ខបាឹះពុមពរកដ្ឋស 1 20 8 
60 2520 ផលិត្កមមបាល សាីក 1 9 5 
61 7495 កាខវចែចប់ 2 55 28 
62 7421 ស្ថា បត្យកមមវសិវកមម និងរបឹកាបខចចកខទស 2 39 13 

សរបុ 533 36,446 22,782 
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៥. របាយការណ៍្ហានិភយ័ការងារ ឆមាសទី១ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

បរោិយ ករណី្ 

ចំនួនអនករងខរាឹះ 
ខផែងៗ 

សរុប រសី របុស 

ទទួលរបាយការណ៍្ហានិភយ័       15,654        17,543       12,913        4,630   
បញ្ជូ នរបាយការណ៍្ខៅអធិការកិចច       15,654        17,543       12,913        4,630   
- ខរាឹះថ្នន ក់ខៅកខនលងខធវើការ       11,445        12,657        9,769        2,888   
- ខរាឹះថ្នន ក់ខពលខធវើដំខណ្ើ រ         4,207          4,884         3,143        1,741   
- ខរាឹះថ្នន កជ់ំងឺវាិជ ជីវៈ               2                2               1               1   
ទទួលរបាយការណ៍្អខងកត្ពីអធិការកិចច       14,639        16,395       12,079        4,316   
 ខរាឹះថ្នន កក់ារងារ       14,326        16,080       11,844        4,236   
ខរាឹះថ្នន កខ់ៅកខនលងខធវើការ       10,390        11,551        8,941        2,610   
- របសួរស្ថល         10,970         8,550        2,420   
- របសួធងន់              556            385           171   
- ស្ថល ប់                25               6             19   
ខរាឹះថ្នន កខ់ពលខធវើដំខណ្ើ រ         3,934          4,527        2,902        1,625   
- របសួរស្ថល           3,852         2,560        1,292   
- របសួធងន់              616            319           297   
- ស្ថល ប់                59              23             36   
ខរាឹះថ្នន កជ់ំងឺវាិជ ជីវៈ               2                2               1               1   
- របសួរស្ថល                 2               1               1   
- របសួធងន់                -                 -                 -     
- ស្ថល ប់                -                 -                 -     
- មនិខមនខរាឹះថ្នន កក់ារងារ            313             315            235             80   
ខរាឹះថ្នន កខ់ៅកខនលងខធវើការ            266             267            213             54   
ខរាឹះថ្នន កខ់ពលខធវើដំខណ្ើ រ              46               47              22             25   
ខរាឹះថ្នន កជ់ំងឺវាិជ ជីវៈ               1                1               -                 1   
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តារាងចំណាត់ថ្នា ក់ហានិភ័យការងារ 

3 
 

 

១. តារាងចំណាតថ់្នន កគ់ររោះថ្នន កក់ារងារតាមសកមមភាពគសដឋកិចច គភទ និងករមតិគររោះថ្នន ក ់ 

 

ល.រ សកមមភាពគសដឋកចិច 
ចនំនួជនរងគររោះ 

សរុប របសុ រសី 
១ ការចិញ្ច ឹមសតវ និង ដដំំណាំ           116            88             28  
២ ឧសាហកមមបូមគរបង និងឧស័នម               -                  -                  -    
៣ សកមមភាពស្សវងរកស្រ ៉ែ               4               3               1  
៤ ផលិតកមមស្ផលគឈើ និងបស្នលកំប៉ែុង               1               -                1  
៥ ផលិតកមមចំណីសតវ             36            26             10  
៦ ផលិតកមមគសបៀង               -                 -                 -    
៧ ផលិតកមមចំណី 12 10 2 
៨ ផលិតកមមរាគបៀរ 52 45 7 
៩ ផលិតកមមគភសជជៈ 36 31 5 
១០ ផលិតកមមននផលិតផលស្ដលមានរបភពពីថ្នន ជំក់ 1 1 - 
១១ តមាញ 116 36 80 
១២ កាតគ់ដរ 4,365 768 3,597 
១៣ ផលិតកមមស្សបកគជើង 1,424 175 1,249 
១៤ ផលិតកមមគររឿងគឈើ និងគាន រ 72 39 33 
១៥ ផលិតកមមរកដស 29 27 2 
១៦ គ ោះពុមភរកដស 1 - 1 
១៧ គ ោះពុមព 16 8 8 
១៨ ផលិតកមមននផលិតផលចំរាញ់គរបងឥនធនៈ - - - 
១៩ ផលិតកមមឱសថ 1 - 1 
២០ ផលិតថ្នន រំីម ីថ្នន ពុំល - - - 
២១ ផលិតកមមផលិតផលគៅស ូ 26 20 6 
២២ ផលិតកមម ល សទីក 47 27 20 
២៣ ផលិតកមមកញ្ចកន់ិងផលិតផលពីកញ្ចក ់ 4 4 - 
២៤ ផលិតកមមសីុម៉ែងត់៍-គបតុង-គមៅគបៀក 19 19 - 
២៥ ការកាត់ រចនា ថម និង ឡឥដឋ 10 9 1 
២៦ ផលិតកមមស្ដក និង ស័ងកសី 18 18 - 
២៧ ផលិតអរគីសនី 9 9 - 
២៨ ផលិតកមមស្សែកាប - - - 
២៩ ផលិតកមមបរកិាា រគអឡិចរតូនិច 15 3 12 
៣០ ផលិតកមមឱសថ - - - 
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៣១ ផលិតកមមរថយនត 1 1 - 
៣២ គរាងចរកផលិតម៉ែូតូ 18 17 1 
៣៣ គរាងចរកផលិតកង់ 36 25 11 
៣៤ ផលិតកមមគររឿងអលងាក រ 4 - 4 
៣៥ ផលិតកមមស្លបងកំានត និងរបដបរ់បដរគកមងគលង 9 3 6 
៣៦ គរាងចរកផលិតផលិតផលគផែងៗ 893 246 647 
៣៧ ផលិតកមមឧសម័ន និងស្ចកចាយ - - - 
៣៨ សំណង់ 18 15 3 
៣៩ លករ់ថយនត 2 2 - 
៤០ លកគ់របងឥនធនៈ 3 2 1 
៤១ លកអ់ាហារ គភសជជៈ និងថ្នន ជំក់ - - - 
៤២ លកទ់ំនិញររួារ 1 1 - 
៤៣ លកឧ់បករណ៍ពនលតអ់រគីភយ័ 2 2 - 
៤៤ លកម់ា៉ែ សីុន បរកិាា រអ-នី និងផគតផ់គង ់ 3 2 1 
៤៥ លកដុ់ំទំនិញគផែងៗ 15 11 4 
៤៦ លកអ់ាហារគភសជជៈ ថ្នន ជំក់ 5 5 - 
៤៧ លកឱ់សថ បរកិាា រគពទយ គររឿងសំអាង និងរបដប់សំអិតសំអាង - - - 
៤៨ ផារទំគនើប 20 11 9 
៤៩ ជួសជុលរថយនត - - - 
៥០ ជួសជុលសំភារៈររួារ របដប់របដរ និងបរកិាា អ-នី - - - 
៥១ សណាឋ ររ 261 117 144 
៥២ គភាជនីយដធ ន 39 22 17 
៥៣ ការដឹកជញ្ជូ នតាមផលូវស្ដក - - - 
៥៤ ការដឹកជញ្ជូ នតាមផលូវទឹក និងសមុរទ - - - 
៥៥ អាកាសយានដឋ ន 5 4 1 
៥៦ សកមមភាពភាន ក់ងារគទសចរណ៍ 3 3 - 
៥៧ ភាន កង់ារដឹកជញ្ជូ ន 265 106 159 
៥៨ ទូររមនារមន៍ 6 5 1 
៥៩ ធនាររ 162 118 44 
៦០ ធានារា៉ែ បរ់ងជីវតិ 1 - 1 
៦១ ធានារា៉ែ បរ់ង (មនិស្មនជីវតិ) - - - 
៦២ សកមមភាពផារហុន (មូលបរត) - - - 
៦៣ សកមមភាពទិញ-លក-់ជួល អចលនរទពយ 8 6 2 
៦៤ ផគតផ់គងន់ិងរបឹកាស្ផនកទនន់នកុំពយូទរ័ - - - 
៦៥ សកមមភាពចាប់ - - - 
៦៦ សកមមភាពសវនកមម - - - 
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៦៧ សកមមភាពរាវរាវទីផារ - - - 
៦៨ សកមមភាពអាជីវកមម 4 4 - 
៦៩ ាា បតយកមម វសិវកមម និងរបឹកាបគចចកគទស - - - 
៧០ ផែពវផាយពាណិជជកមម 1 - 1 
៧១ គរជើសគរ ើសពលករ 3 2 1 
៧២ សនតិសុស 33 27 6 
៧៣ សកមមភាពថតរូប - - - 
៧៤ ការគវចសចប់ 28 8 20 
៧៥ សកមមភាពអាជីវកមមគផែងៗ 46 32 14 
៧៦ សនតិសុសសងគម 5 2 3 
៧៧ ាលាបឯមសិកា 2 - 2 
៧៨ វទិាល័យ - - - 
៧៩ ាលាបណតុ ោះបណាត លបគចចកវាិជ  និងវាិជ ជីវៈ 5 2 3 
៨០ ាកលវទិាល័យ 5 2 3 
៨១ មនទីរគពទយ 2 1 1 
៨២ រលីនីកគធមញ - - - 
៨៣ អនាមយ័ សំអាត 53 31 22 
៨៤ សមារមពាណិជចកមម - - - 
៨៥ សកមមភាពអងគការ ាសនា    
៨៦ វទិយុ និង ទូរទសែន៍ - - - 
៨៧ សកមមភាពកំានដគផែងៗ 9 5 4 
៨៨ សកមមភាពភាន ក់ងារារពត័មាន - - - 
៨៩ ារមនទីនិងសកមមភាពស្ថរកាអាររនិងទីកស្នលងរបវតតិាស្តសត - - - 
៩០ សកមមភាពកីឡា 8 4 4 
៩១ គ ករក់ 14 13 1 
៩២ សកមមភាពកំពងស់្ផ 3 3 - 
៩៣ បំគរ ើគសវាកមមគផែងៗ 65 29 36 
៩៤ អងគការគរៅរដឋ ភ ិល 29 20 9 

សរុប 8,525 2,275 6,250 
 
 

២. តារាងចំណាតថ់្នន កគ់ររោះថ្នន កក់ារងារតាមរបគភទគររោះថ្នន ក ់និងគភទ 
 

ល.រ របគភទគររោះថ្នន ក ់ ករណី 
ចនំនួជនរងគររោះ 

សរុប របសុ រសី 
១ គភលើងឆក ់ 84 86 32 54 
២ គភលើងគឆោះ/រលាក 144 149 69 80 
៣ ធាល កព់ីទីសពស់ 82 82 66 16 
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៤ សមាភ រៈ ឬឧបករណ៍ធាល ក/់សងកតគ់លើ 487 491 271 220 
៥ រអិល/ដួល 505 506 106 400 
៦ របគដយវតាុ ឬមា៉ែ សីុន 418 418 196 222 
៧ ផទុោះឧបករណ៍សមាព ធសពស់ 8 8 5 3 
៨ មតុគដយវតាុ 1,657 1,658 603 1,055 
៩ ការធលុោះ/ធាល យ 147 147 67 80 
១០ ការជំពប ់ឬប៉ែោះទងគិចគដយវតាុ 326 328 141 187 
១១ ការមលួ ឬរតឹបនតឹង 2 2 2 - 
១២ សកមមភាពបគញ្ចញកមាល ងំខ្ល ងំ 53 53 33 20 
១៣ ការរបឈមនឹងសីតុណហ ភាព/សមាព ធបរយិាកាសមនិសមរសប - - - - 
១៤ ការរបឈមនឹងវទិយុការំសមី 1 1 1 - 
១៥ ការរបឈមនឹងារធាតុគររោះថ្នន ក ់ 18 18 8 10 
១៦ ការថបដ់គងហើម 18 18 4 14 
១៧ សនលប ់ 5,071 6,141 375 5,766 
១៨ គររោះថ្នន កច់រាចរណ៍ 3,696 4,351 1,619 2,732 
១៩ គររោះថ្នន កគ់ដយការយកស្រ ៉ែ 2 2 - 2 
២០ ជំងឺវាិជ ជីវៈ 2 2 2 - 
២១ ជំងឺរបដបដ់គងហើម 5 5 3 2 
២២ ជំងឺស្ផនកគបោះដូង - - - - 
២៣ ជំងឺស្ផនកសួរកាល 2 2 - 2 
២៤ របគភទគររោះថ្នន កដ់នទគទៀត 1,367 1,381 633 748 
២៥ រលូតកូន 231 231 - 231 

សរុប 14,326 16,080 4,236 11,844 
 
៣. តារាងចំណាតថ់្នន កគ់ររោះថ្នន កក់ារងារតាមរបគភទរបសួ និងគភទ 
 

លរ របគភទននមសុរបសួ 
ចនំនួជនរងគររោះ 

សរុប របសុ រសី 
១ ការ កឆ់អឹង 479 265 214 
២ ការចុកគរាយ 384 88 296 
៣ ដំគណើ រគររច ឬភាល ត់ 455 180 275 
៤ ការដច់/មុត 1,187 422 765 
៥ ការដចធ់លុោះធាល យ/រយោះ 2,173 1,057 1,116 
៦ ការដច់រលាត់ 1,455 622 833 
៧ ភាពា ំនិងររគំដយទងគិចខ្ល ងំ 1,511 396 1,115 
៨ របសួគសើស្សបក 80 31 49 
៩ រលាក 287 126 161 
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១០ ខ្វ ក ់ 2 1 1 
១១ ពុល 154 13 141 
១២ លងទ់ឹក - - - 
១៣ របសួសររីាងគខ្ងកនុង 44 12 32 
១៤ របគភទរបសួដនទគទៀត 7,869 1,023 6,846 

សរុប 16,080 4,236 11,844 
 

៤. តារាងចំណាតថ់្នន កគ់ររោះថ្នន កក់ារងារតាមស្ផនកននរបសួ និងគភទ 
 

លរ ស្ផនកននមសុរបសួ 
ចនំនួជនរងគររោះ 

សរុប របសុ រសី 
១ កាល (សួរកាល,លលាដក៏ាល,ស្សបកកាល)               570               239               331  
២ ស្ភនក               636               312               324  
៣ មុស               185               105                 80  
៤ រតគចៀក  (ខ្ងកនុង និងខ្ងគរៅ)                 27                 11                 16  
៥ មាត ់                 52                 31                 21  
៦ គធមញ                   7                  4                  3  
៧ ក                 48                 14                 34  
៨ ាម                150                 70                 80  
៩ រទូង               167                 61               106  
១០ សនង                 44                 17                 27  
១១ ចគងកោះ               172                 74                 98  
១២ គពាោះ               447                 23               424  
១៣ រតគរៀក                 75                 17                 58  
១៤ នដ               947               406               541  
១៥ របអបន់ដ               222                 96               126  
១៦ រមាមនដ            1,682               594            1,088  
១៧ គជើង            1,558               621               937  
១៨ របអបគ់ជើង               207               117                 90  
១៩ រមាមគជើង               245               143               102  
២០ របដបរ់បពន័ធឈាម                   2                  2                 -    
២១ របដបរ់បពន័ធដគងហើម            1,301                 79            1,222  
២២ របដបរ់បពន័ធរលំាយអាហារ                   4                 -                    4  
២៣ សររីាងគគភទ                   8                  2                  6  
២៤ របពន័ធរបាទ                   1                  1                 -    
២៥ មុសរបសួមនិចាស់លាស់                 29                  3                 26  
២៦ របសួគរចើនកស្នលងគលើរាងគកាយ            1,419               576               843  
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២៧ រាងកាយទងំមូល                 32                 10                 22  
២៨ ស្ផនកននមុសរបសួដនទគទៀត            5,843               608            5,235  

សរុប           16,080            4,236          11,844  
៥. តារាងចំណាតថ់្នន កគ់ររោះថ្នន កក់ារងារតាម               
 

លរ មគធា យគរបើរ ស់ 
ចនំនួជនរងគររោះ 

សរុប របសុ រសី 
១ - មា៉ែ សីុន       

១ មា៉ែ សីុនផលិតគលាហៈ 15 - 15 
២ មា៉ែ សីុនអ ុត - - - 
៣ មា៉ែ សីុន ៉ែ ក់ 15 11 4 
៤ មា៉ែ សីុនផលិតគឈើ 11 10 1 
៥ មា៉ែ សីុនផលិត ល សទិច 8 5 3 
៦ មា៉ែ សីុនផុង 2 1 1 
៧ មា៉ែ សីុនយកស្រ ៉ែ 3 3 - 
៨ មា៉ែ សីុនលាយ 2 1 1 
៩ មា៉ែ សីុនកសិកមម - - - 
១០ មា៉ែ សីុនសមងួត 2,567 125 2,442 
១១ មា៉ែ សីុនសគណាត ងគរៅពីមា៉ែ សីុនគដើរគដយអរគិសនី 59 2 57 
១២ មា៉ែ សីុនបំស្លង 257 108 149 
១៣ មា៉ែ សីុនគភលើង 117 25 92 
១៤ មា៉ែ សីុនដនទគទៀត 258 84 174 
១៥ មា៉ែ សីុនវាយគឡវ 83 12 71 
១៦ មា៉ែ សីុនគ ករក់ 19 16 3 
១៧ មា៉ែ សីុនគដរ 2 1 1 
១៨ មា៉ែ សីុនកាត់ 871 249 622 

២ - មគធា យដកឹជញ្ជូ ន នងិមា៉ែ សីុនគលើកដក ់
១ មគធា យដឹកជញ្ជូ នផលូវអាកាស 7 6 1 
២ មគធា យដឹកជញ្ជូ នផលូវស្ដក - - - 
៣ ឧបករណ៍ និងមា៉ែ សីុនគលើកដក់ - - - 
៤ មគធា យដឹកជញ្ជូ នផលូវទឹក - - - 
៥ មគធា យដឹកជញ្ជូ នដនទគទៀត 1 - 1 
៦ មគធា យដឹកជញ្ជូ នផលូវគរកគរៅពីផលូវស្ដក 91 51 40 

៣ - សមាភ រៈបរកិាា រ 
១ ភាជនស៍មាព ធ - - - 
២ ទុពវសមាភ រៈ,របដបរ់បដ និងសមាភ រៈគរបើរ ស់ដនទគទៀត 8 8 - 
៣ រនាទ រ - - - 
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៤ គរាងចរកបងកក 3 3 - 
៥ ឡចំអិន 3 3 - 
៦ ឡសលស្ដក 1 - 1 
៧ ឡឥដឋ - - - 
៨ ថ្នបនភណ័ឌ អរគិសនី 36 34 2 
៩ ជគណតើ រ ឬរចកផលូវជរមាលចល័ត 3 3 - 
១០ ម៉ែូទរ័អរគិសនី 66 37 29 
១១ ឡកំគៅ 9 6 3 
១២ ទុពវសមាភ រៈអរគិសនីគរបើគដយនដ 4 4 - 
១៣ គររឿងបរកិាា រដនទគទៀត 56 24 32 

៤ - សមាភ រៈារធាតុ នងិវទិយុការំសមី  
១ ារធាតុរីមសី្ដលមនិរាបប់ញ្ចូ លារធាតុផទុោះ និងពុល - - - 
២ ារធាតុពុល 3 1 2 
៣ បំស្ណកខ្ទ ត 5 1 4 
៤ វទិយុការំសមី - - - 
៥ ារធាតុផទុោះ 7 2 5 
៦ វតាុរាវ 7 5 2 
៧ ធូលី 11 10 1 
៨ សមាភ រៈនិងារធាតុដនទ - - - 
៩ ឧសម័ន 27 12 15 

៥ - បរយិាកាសកស្នលងគធវើការ 
១ គរកាមដី 27 19 8 
២ ការគធវើដំគណើ រតាមផលូវ 351 77 274 
៣ គរៅអររ - - - 
៤ កនុងអររ 10 6 4 

៦ - មគធា យគរបើរ ស់ដនទគទៀត 
១ មគធា យគរបើរ ស់ដនទគទៀតស្ដលមនិរតូវ នចាតថ់្នន ក ់ 3 1 2 
២ សតវពាហនៈ 6,161 1,492 4,669 

៧ - គធវើដគំណើ រ 
១ កង ់ 599 139 460 
២ ម៉ែូតូ 3,299 1,511 1,788 
៣ រុមឺ៉ែក 97 16 81 
៤ គថមើរគជើង 814 101 713 
៥ រថយនត 82 11 71 

សរុប 16,080 4,236 11,844 
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៦. តារាងចំណាតថ់្នន កគ់ររោះថ្នន កក់ារងារតាមទីកស្នលង និងគភទ 
 

លរ បរយិាកាសការងារ ចនំនួជនរងគររោះ 

   សរុប របសុ រសី 

១ គរៅអររ 439 289 150 
២ កនុងអររ 10,999 2,307 8,692 
៣ គរកាមដី 7 5 2 
៤ ការគធវើដំគណើ រ 4,635 1,635 3,000 

សរុប 16,080 4,236 11,844 
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