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ធានាផ្នែកសន្តិសុខសង្គម ប្រករដោយប្រសិទ្ធភាព សប្ារជ់ន្ទាំង្ឡាយផ្ែលសថិតដៅដប្ោម
រទ្របញ្ញ តតិនន្ច្បារស់តីពីោរងារ។  

 

 

 

បេសក្ក្ម្ម 
  

នតល់ដសវាផ្នែកសន្តិសុខសង្គម ប្រករដោយប្រសិទ្ធភាព តាា ភាព គណដន្យយភាព និ្ង្ទន្់
ដពលដេលា សប្ារជ់ន្ទាំង្ឡាយផ្ែលសថិតដៅដប្ោមរទ្របញ្ញ តតិនន្ច្បារស់តីពីោរងារ កែុង្ដោលដៅជួយ 
សប្ាលោរលាំបាកនានាដៅដពលជរាភាព ទុ្ពវលភាព មរណភាព ហានិ្ភយ័ោរងារ ឬដពលជរួប្រទ្ះ
យថាភាពដនេង្ៗដទ្ៀត ែូច្បជាជាំងឺ្ និ្ង្ាតុភាពជាដែើម។   
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របាយការណ៍ 

 

ស្តពីី 
 

លទ្ធផលការងារស្ម្រេចបានឆ្ន ាំ២០១៣ និងទ្ិស្ម្ៅអនុវត្តបនតឆ្ន ាំ២០១៤
របស្ម់្បឡាជាត្ិរបបស្នតិស្ខុស្ងគេ  
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បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្ចាេប់្តើមដំប ើ រការរេស់ខលួន្រហូតមកដល់ដំណាច ់ឆ្ន ២ំ០១៣ 
បន្េះមាន្រយៈបេលជាង្ ៥ ឆ្ន មំកបហើយ បោយបាន្អនុ្វតតបជាគជយ័នូ្វជំហាន្ទី១ រេេធានារ៉ា េរ់ង្ហានិ្ភយ័
ការងារ និ្ង្បាន្ប្តៀមបរៀេចំនី្តិវធីិ និ្ង្បេេេទការងារស្មាេអ់នុ្វតតជំហាន្ទី២ រេេធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេ 
បដើមបឲី្យកមមករនិ្បោជិតទទលួបាន្នូ្វការបែទ ំនិ្ង្េាបាលសុខភាេ សប្មចបាន្នូ្វលទធ្លោ៉ា ង្លអ្េ
បសើរ។ ឆ្លង្កាតរ់យៈបេលបន្េះ បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្បមើលប ើញ កដូ៏ចជាទទួលបាន្នូ្វេទ
េិបោធន្ជ៍ាប្ចើន្ទងំ្ចំ ុចខ្ល ងំ្ និ្ង្ចំ ុចបខោយបដលជាេញ្ហា ្េឈម កដូ៏ចជាោា ន្ភាេនន្ការ
អភវិឌ្ឍទងំ្បៅកនុង្្េបទស និ្ង្បៅកនុង្តំេន្ ់បដលមាន្ទំនាកទំ់ន្ង្ោ៉ា ង្សំខ្ន្ជ់ាមយួនឹ្ង្វស័ិយសន្តិសុខ
សង្គម។ ជាអាទិ៍ការបធវើសមាហរ កមមអាោន ន្ឆ្ន ២ំ០១៥ បដើមបបី្េកាល យអាោន ន្ឲ្យបៅជាសហគមន្ប៍ត 

មយួ វាសនាបតមយួ បដលបតត តសំខ្ន្ប់ៅបលើសរសរសតមភេី គឺសហគមន្ន៍្បោបាយ-សន្តិសុខ សហគមន្ ៍

បសដឋកិចច និ្ង្សហគមន្ស៍ង្គម-វេបធមអ៌ាោន ន្ បដលការគពំារសង្គម ្តូវបាន្បលើកប ើង្ជាអាទិភាេ និ្ង្ 

បាន្េញ្ចូ លបៅកនុង្សរសរសតមភទី៣ សហគមន្ស៍ង្គមវេបធមអ៌ាោន ន្ កនុង្ការបរៀេចំ្េេន័្ធសំណាញ់សុវតាិ
ភាេសង្គម និ្ង្ការការពារេី្លេ៉ាេះពាល់អវជិជមាន្នន្ការបធវើសមាហរ កមម និ្ង្សកលភាវូេនី្យកមម 
រមួមាន្តាមរយៈការបលើកកំេស់ការតល ស់េតូរេទេិបោធន្ប៍ៅកនុង្្េេន័្ធសន្ដិសុខសង្គម និ្ង្អភវិឌ្ឍសតង្ោ់រ
សន្តិសុខសង្គមបៅកនុង្្េបទសជាសមាជិកបអាយបាន្កាន្ប់តលអ្ េបសើរ។ េបន្ាមេីបលើបន្េះ ្េមុខនន្រជរោឋ
ភបិាលកមពុជា ស្ម្េតចអគ្គេហាម្ស្នាបត្ីម្ត្ម្ជា ហ ុន សស្ន នាយករដ្ឋេន្រនតី ននរពះរាជា
ណាចរកកេពុជា កប៏ាន្្តល់នូ្វអនុ្ោសន្ដ៍ខ៏ពង្ខ់ពស់ ទកទ់ង្នឹ្ង្វស័ិយសន្តិសុខសង្គមឲ្យ “ជរុំញការ
គិតគូរឲ្យបាន្លអិតលអន្អំ់េី្េបោជន្ក៍មមករនិ្បោជិតឲ្យបាន្្េបសើរ បដើមបីរមួចំប កដល់ការកាតេ់ន្ាយ
ភាេ្កី្ក្េកេបោយ្េសិទធភាេ តាមរយៈការអនុ្វតតចាេ ់សតី េីរេេសន្តិសុខសង្គមស្មាេជ់ន្ទងំ្ឡាយ
បដលសាិតបៅប្កាមេទេបញ្ញតតិនន្ចាេស់តី េីការងារ ជាជហំាន្េន្តបទៀត ជាេិបសស្តូវគិតគូរដល់អនកបធវើការ
ប្ៅ្លូ វការបដលមិន្អាចទទលួបាន្នូ្វបោធន្និ្វតតន្ ៍ អតា្េបោជន្ប៍េលឈឺថ្កា ត ់ និ្ង្ការការពារបលើ 
ហានិ្ភយ័នន្ការងារ ដូចជាប្គេះថ្កន ក ់និ្ង្ខូចសុខភាេជាបដើម”។  

អនុ្បោមតាមទិដឋភាេខ្ង្បលើ ោា ន្ភាេរកីចំបរ ើន្នន្បសដឋកិចចជាតិ និ្ង្្សេតាមប្ន្ការយុទធោស្រសត 
រេស់រជរោឋ ភបិាល ប្ន្ការសកមមភាេអនុ្វតតយុទធោស្រសតចតុបកា ដំណាកក់ាលទី២ រេស់្កសួង្ការងារ 
និ្ង្េ តុ េះេណាត លវជិាជ ជីវៈ បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្ខិតខំ្េឹង្ប្េង្អនុ្វតតនូ្វតនួាទីរេស់ខលួន្ 
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រូេភាេទី១. កិចច្េជុំ្ កុម្េឹកោភិបាលនន្ េ.ស.ស បលើកទី២ អ តតិទី៣ នែៃទី២៥ បខកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៣ 

 

ោ៉ា ង្សកមម និ្ង្បាន្បរៀេចំេ្ងី្ក េ្ងឹ្ង្ និ្ង្អភវិឌ្ឍសមតាភាេរេស់ខលួន្េបន្ាមបទៀត បដលមាន្ចកខុវស័ិយ 
និ្ង្ បេសកកមមដច៏ាស់ោស់កនុង្ការអនុ្វតតប្នកសន្តិសុខសង្គម ្េកេបោយ្េសិទធភាេ តមាល ភាេ គ 
បន្យយភាេ និ្ង្ទន្ប់េលបវោ ស្មាេជ់ន្ទងំ្ឡាយបដលសាិតបៅប្កាមេទេបញ្ញតតិនន្ចាេស់តីេីការងារ 
ឲ្យទទលួបាន្នូ្វបសវាសន្តិសុខសង្គម បៅបេលបដលេកួគតជ់េួ្េទេះនូ្វយថ្កភាេប្េង្ៗ មាន្ជាអាទិ៍ 
ជរភាេ ទុេវលភាេ មរ ភាេ ហានិ្ភយ័ការងារ ឬបេលជេួ្េទេះយថ្កភាេប្េង្ៗបទៀតដូចជាជំងឺ្ និ្ង្ 
មាតុភាេជាបដើម។  
 បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម សង្ឃមឹបជឿជាកោ់៉ា ង្មុតមាថំ្ក របាយការ ៍េូកសរុេលទធ្ ល
ការងារសប្មចបាន្ឆ្ន ២ំ០១៣ បន្េះ នឹ្ង្កាល យជាឧេករ ៍ដម៏ាន្្េសិទធភាេស្មាេវ់ាស់បវង្ តាមោន្ 
និ្ង្វាយតនមលបលើការអនុ្វតតន្វ៍ស័ិយសន្តិសុខសង្គម និ្ង្ជាកញ្ចកឆ់្លុេះេញ្ហច ំង្ឲ្យប ើញេីចំ ុចវជិជមាន្ ចំ ុច
អវជិជមាន្ និ្ង្េញ្ហា ្េឈមនានា បដើមបបីធវើការបកត្មូវ និ្ង្ដំបណាេះ្ោយ កនុង្ការបរៀេចំទិសបៅអនុ្វតត
ការងារេន្តស្មាេឆ់្ន ២ំ០១៤ បន្េះឲ្យបាន្លអ្ េបសើរបែមបទៀត។ 

 

១. ការម្រៀបចាំម្ោលនម្ោបាយ និងលខិិត្បទ្ដ្ឋឋ នគ្ត្ិយតុ្ត 
 

 

ការបកើន្ប ើង្នូ្វទំហំការងារ ចំន្នួ្សមាជិក ោា ន្ភាេនន្ការរកីចំបរ ើន្បសដឋកិចច សង្គម និ្ង្ត្មូវ
ការនន្ការ្តល់បសវាោធារ ៈ ជូន្្េជាេលរដឋនិ្ោយជារមួ និ្ង្និ្ោយបោយប កស្មាេក់មមករ
និ្បោជិត បដលេប្មើការងារបៅតាមេណាត សហ្គស ្គឹេះោា ន្ បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គមបាន្ខិត
ខំ្េឹង្ប្េង្េំបេញការងារបទវរប ើង្ បោយបាន្បរៀេចំេ្ងី្ក េ្ងឹ្ង្ និ្ង្អភវិឌ្ឍបគលន្បោបាយធានា 

រ៉ា េរ់ង្ហានិ្ភយ័ការងារេបន្ាមបទៀត និ្ង្ការបរៀេចំប្ន្ការការងាររយៈបេលបវង្ បដលមាន្លកខ ៈសីុជប្ៅ 

និ្ង្ ការកោង្លិខិត 

េទោឋ ន្គតិយុតតស្មា
េជ់ាមូលោឋ ន្ កនុង្ការ
អនុ្វតត បដើមបធីានាកនុង្ 

ការ្ តល់ បសវាសន្តិសុខ 

សង្គម្េកេបោយ្េ
សិទធភាេ ទន្ប់េល 

បវោ និ្ង្បឆ្លើយតេតាម 

ត្មូវការ។ ទន្ទឹមនឹ្ង្ 

ការអនុ្វតត រេេធានា 

រ៉ា េរ់ង្ហានិ្ភយ័ការងារ 
រេេធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេគឺជាបគលបៅទី២ បដលកន្លង្មកបេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្េបង្ាើត 

្កុមការងារបរៀេចំោកឲ់្យដំប ើ រការរេេធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេ បហើយតាមរយៈ្កុមការងារបន្េះ ការប្តៀម



3 

បរៀេចំអនុ្វតតការងារ សប្មចបាន្លទធ្លជាប្ចើន្បលើការបរៀេចំបេេេទ នី្តិវធីិការងារ និ្ង្ការបរៀេចំ
លិខិតេទោឋ ន្គតិយុតត បដលអាចោកឲ់្យដំប ើ រការរេេធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេបៅឆ្ន ២ំ០១៤ បន្េះបាន្។ 
ជាអាទិ៍តាមរយៈកិចច្ េជំុ្កុម្េឹកោភបិាលចំន្ួន្០៦ បលើក បៅបលើក ទី១៨ ទី១៩ និ្ង្ទី២០ អា តតិទី២ 
និ្ង្បលើកទី១ ទី២ និ្ង្ទី៣ អា តតិទី៣ បន្េះ ការងារមយួចំន្នួ្្តូវបាន្អនុ្មត័ និ្ង្ទទលួបាន្ការឯកភាេ
យល់្េមេី្កសួង្អាណាេាបាលទងំ្េីរ្ង្បដរ។ 

- ប្ន្ការយុទធោស្រសត អនុ្វតតវស័ិយសន្តិសុខសង្គមស្មាេជ់ន្ទងំ្ទាយបដលសាិតបៅប្កាម
េទេបញ្ញតតិនន្ចាេស់តីេីការងារ (២០១៣-២០១៥)។ 

- ការបរៀេចំបគលការ ៍ោកប់អាយដំប ើ រការរេេធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេ Health Care Blue Print។ 

- អនុ្្កឹតយ សតីេីការបតង្តាងំ្សមាសភាេ្កុម្េឹកោភបិាល នន្បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម 
ស្មាេអ់ា តតិទី៣។(ឧេសមពន័្ធទី១) 

- អនុ្្កឹតយ សតីេីការតល ស់េតូរសមាជិក្កុម្េឹកោភបិាល នន្បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម។
(ឧេសមពន័្ធទី២) 

- បសចកតីសប្មច សតីេីការេបង្ាើត្កុមការងារសុវតាិភាេចរចរ ៍្លូវបគកស្មាេគ់ពំារកមមករ
និ្បោជិត។(ឧេសមពន័្ធទី៣) 

- បសចកតីសប្មច សតីេីការកំ តោ់ភការមុខងារសមាជិក្កុមការងារសុវតាិភាេចរចរ ៍្លូវបគក
ស្មាេគ់ពំារកមមករនិ្បោជិត។ 

- ប្ន្ការចំ ូលចំណាយរេស់បេទាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គមឆ្ន ២ំ០១៤។ 

- ការេិនិ្តយបលើរបាយការ ៍ហិរញ្ញ វតាុឆ្ន ២ំ០១២ រេស់ េ.ស.ស។ 

- និ្ង្បសចកតី្ពាង្្េកាសមយួចំន្ួន្បទៀត ទកទ់ង្នឹ្ង្ការអនុ្វតតធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេ។ 

 
 

២. ការអនុវត្តរបបធានារា៉ា ប់រងហានិភ័យការងារ  

  ២.១. ការងារបញ្ជកិា នងិភាគ្ទាន 

 
 

និ្បោជក ឬមាច ស់សហ្គស ្គឹេះោា ន្ទងំ្អស់បដលសាិតបៅកនុង្បដន្អនុ្វតដនន្ចាេស់ដីេីរេេ
សន្ដិសុខសង្គមស្មាេជ់ន្ទងំ្ឡាយបដលសាិតបៅប្កាមេទេបញ្ញតដិនន្ចាេស់ដីេីការងារ ្តូវមាន្កាតេវកិចច
ចុេះេញ្ជ ិកាសហ្គស ្គឹេះោា ន្ និ្ង្េង្ភ់ាគទន្ហានិ្ភយ័ការងារមកកនុង្បេឡាជាតិរេេសន្ដិសុខសង្គម។ 
កនុង្ដំណាក់កាលចាេ់ដំប ើ រការដំេូង្ នន្បេឡាជាតិរេេសន្ដិសុខសង្គម ការចុេះេញ្ជ ិកាសហ្គស 
្គឹេះោា ន្ ្តូវអនុ្វតដចំបពាេះបតសហ្គស ្គឹេះោា ន្ណាបដលមាន្កមមករនិ្បោជិតចំន្ួន្ ០៨ នាកប់ ើង្។ 
អ្តាភាគទន្ប្នកហានិ្ភយ័ការងារជាអ្តាឯកភាេ បដល្តូវបាន្កំ តប់សមើនឹ្ង្ ០,៨  ភាគរយនន្្បាក់
ឈនួលមធយមកនុង្លំោេថ់្កន កន់ន្្បាកឈ់នួល្េចាបំខរេស់កមមករនិ្បោជិត។ ភាគទន្ប្នកហានិ្ភយ័ការងារ 
គឺជាកាតេវកិចចបោយប ករេស់និ្បោជក ឬមាច ស់សហ្គស ្គឹេះោា ន្ កមមករនិ្បោជិតមនិ្ត្មូវឲ្យមាន្
កាតេវកិចចកនុង្ការេង្ភ់ាគទន្ប្នកបន្េះបទ។ 
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រេូភាេទី២. សកមមភាេនន្ការចុេះេញ្ជិកា និ្ង្េង្ភ់ាគទន្បៅបេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ២.១.១. ការងារច ុះបញ្ជិ កាសហគ្រាស គ្រ រ្ុះស្ថា ន និងកម្មករនិយោជិត 

 

រហូតមកដល់ដំណាចឆ់្ន ២ំ០១៣ បន្េះ បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្េ្ងី្កវោិលភាេរេេ
ធានារ៉ា េរ់ង្ហានិ្ភយ័ការងារចំន្នួ្ ២៤ រជធានី្-បខតត បៅទូទងំ្្េបទស និ្ង្បាន្ចុេះេញ្ជ ិកាសហ្គស 
្គឹេះោា ន្សរុេចំន្នួ្ ៦.១០៧ សហ្គស មាន្កមមករនិ្បោជិតចំន្នួ្ ៨៤៧.១៧៥ នាក ់ កនុង្បនាេះ្សី
មាន្្េមា  ៧២ ភាគរយ។ 

បោយប កស្មាេឆ់្ន ២ំ០១៣ បន្េះ បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គមបាន្ទទលួចុេះេញ្ជ ិកា សហ្គស 
្គឹេះោា ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិតតាមេណាត រជធានី្-បខតត បាន្ចំន្នួ្ ១.៥២៤ សហ្គស និ្ង្មាន្កមមករ
និ្បោជិតចំន្នួ្ ៧៩.០៤១ នាក ់ កនុង្បនាេះរជធានី្ភនបំេញមាន្ចំន្នួ្ ៨៣៨ សហ្គស បខតតកណាត ល 
៥៣ សហ្គស បខតតបសៀមរេ ១២៥ សហ្គស បខតត្ េេះសីហនុ្ចំន្ួន្ ៤៤ សហ្គស បខតតកំេង្ច់ាម 
៧៥ សហ្គស បខតតបាតដំ់េង្ ៥២ សហ្គស បខតតកំេង្ធំ់ ៤៧ សហ្គស បខតតរតន្ៈគិរចំីន្នួ្ ៥៨ 
សហ្គស និ្ង្បខតតប្េង្ៗបទៀតមាន្ចំន្នួ្ ២៣២ សហ្គស។ (េត័ម៌ាន្លំអិត សូមអាន្កនុ ង្តារង្
ឧេសមពន័្ធទី៤ និ្ង្ទី៥) 
្កាហវិកទី១. ោា ន្ភាេសហ្គស ្គឹេះោា ន្ ចុេះេញ្ជិកាតាមរជធានី្-បខតត បៅឆ្ន ២ំ០១៣ 
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២.១.២. គ្របយេទសហគ្រាស គ្រ រ្ុះស្ថា នដែលបានច ុះបញ្ជិ កា 

 

រហូតមកដល់ដំណាចឆ់្ន ២ំ០១៣ បន្េះ បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្ទទលួចុេះេញ្ជ ិកា
សហ្គស ្គឹេះោា ន្ សរុេចំន្ួន្ ៦.១០៧ កនុង្ចំបណាមបនាេះមាន្ប្នកកាតប់ដរចំន្ួន្ ៩៥២ ្លិតកមម
បសបកបជើង្ ១០១ តមាញ ៧០ ភាន កង់ារដឹកជញ្ជូ ន្ ៤៤៦ សណាឋ គរ ៥៤៤ បភាជនី្យោឋ ន្ ៧២៨ 
ោោេឋមសិកោ ១៥៨ អង្គការប្ៅរោឋ ភបិាល ៤៩៨ ការកាត ់រចនាែម និ្ង្ឥដឋ ៣២១ និ្ង្សហ្គស 

ប្េង្ៗបទៀតចំន្ួន្ ២.២៨៩ ។ (ទិន្នន្យ័លំអិត សូមអាន្កនុ ង្តារង្ឧេសមពន័្ធទី៦ ) 
 

្កាហវិកទី២. ្េបភទសហ្គសបាន្ចុេះេញ្ជិកា ឆ្ន ២ំ០១៣ 
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២.១.៣. ស្ថា នភាពសហគ្រាសបិទទ្វា រ និងផ្អា កែយំ ើ រការ 

 

បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៣ សហ្គស ្គឹេះោា ន្ េិទទវ រឈេដំ់ប ើ រការ និ្ង្តអ កដំប ើ រការ មាន្ចំន្នួ្ ៣០៨  
មាន្កមមករនិ្បោជិតសរុេចំន្នួ្ ៣៤.៨៦៨ នាក ់ កនុង្បនាេះសហ្គសេិទទវ រឈេដំ់ប ើ រការជាោា េរ
មាន្ចំន្នួ្ ២៦១ មាន្កមមករនិ្បោជិតចំន្ួន្ ៣៣.១៣២ នាក ់(សហ្គស បៅរជធានី្ភនបំេញមាន្ចំន្ួន្ 
១៨៨ បខតតកណាត ល ២០ បខតតកំេង្ស់ពឺ ០៥ បខតតេនាទ យមាន្ជយ័ ០២ បខតតបសៀមរេ ១៣ បខតតោវ យបរៀង្ 
០៦ បខតត្ េេះសីហនុ្ ០៩ បខតតកំេង្ឆ់្ន ងំ្ ០៣ បខតតកំេង្ច់ាម ០៣ បខតតបាតដំ់េង្ ០៦ បខតតនេ៉ាលិន្ ០៣
បខតតកំេត ០២ និ្ង្បខតតបកេ ០១ )។ រឯីសហ្គស តអ កដំប ើ រការេបណាត េះអាសន្នមាន្ចំន្នួ្ ៤៧ មាន្
កមមករនិ្បោជិតចំន្នួ្ ១.៧៣៦ នាក ់ (សហ្គស បៅរជធានី្ភនបំេញមាន្ ២៨ បខតតកណាត ល ០១ 
បខតតេនាទ យមាន្ជយ័០១ បខតតបសៀមរេ ០៤ បខតត្ េេះសីហនុ្ ០១ បខតត្កបចេះ ០១ បខតតកំេង្ច់ាម ០៤ 
បខតតកំេង្ឆ់្ន ងំ្ ០២ បខតតោវ យបរៀង្ ០១ បខតតកំេង្ធំ់ ០១ បខតតបពាធិ៍ោត ់០២ និ្ង្បខតតសទឹង្ប្តង្ ០១ )។  

ជាការគរួឲ្យកតសំ់គល់ កនុង្ចំបណាមសហ្គស ្គឹេះោា ន្ បដលបាន្ឈេដំ់ប ើ រការទងំ្អស់
ខ្ង្បលើ រហូតមកដល់បេលបន្េះ មាន្សហ្គស ្គឹេះោា ន្ មយួចំន្នួ្បាន្បេើកដំប ើ រការប ើង្វញិបហើយ  
បដលកនុង្បនាេះមយួចំន្នួ្បាន្េតូរប ម្ េះ និ្ង្មយួចំន្នួ្បទៀតបាន្េតូរមាច ស់។ 
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២.១.៤. យគ្របៀបយ ៀបការងារច ុះបញ្ជិ កា និងចនួំនរាជធានី-យេតតគ្រ្បែ ត ប់តាម្ឆ្ន  ំ
 

្កាហវិកទី៣. ការងារចុេះេញ្ជិកា និ្ង្ចំន្ួន្រជធានី្-បខតត្គេដ ត េត់ាមឆ្ន  ំ 
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តាម្កាហវិកខ្ង្បលើបាន្េងាា ញបអាយប ើញថ្ក ចំន្នួ្សហ្គស ្គឹេះោា ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិត 
បដលបាន្ចុេះេញ្ជ ិកា បៅបេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម តាមឆ្ន នីំ្មយួៗ មាន្ការបកើន្ប ើង្ជាលំោេ។់ 
បដលចំន្នួ្សហ្គស មាន្ការបកើន្ប ើង្បលើស ៣០ ភាគរយ និ្ង្ចំន្នួ្កមមករនិ្បោជិតមាន្ការបកើន្
ប ើង្បលើស ១០ ភាគរយ ្េចាឆំ្ន ។ំ ការបកើន្ប ើង្បន្េះ បោយោរបេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្ 
េ្ងី្កវោិលភាេ្គេដ ត េក់ារអនុ្វតតជាេន្តេនាទ េរ់ហូតដល់ ២៤ រជធានី្-បខតត បៅទូទងំ្្េបទសនា 

ឆ្ន ២ំ០១៣ មកបន្េះ។ មយួវញិបទៀតការបកើន្ប ើង្បន្េះ កប៏ោយោរការរកីចំបរ ើន្នន្បសដឋកិចចជាតិ បដលនាំ
ឲ្យមាន្ការបកើន្ប ើង្នូ្វចំន្នួ្សហ្គស ្គឹេះោា ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិត ្េមទងំ្ការចូលរមួអនុ្វតតចាេ់
បាន្កាន្ប់តលអ្ េបសើរ្ង្បដរ។ 

 

២.១.៥. ការងារភា្ទ្វន  
 

កនុង្ចំន្ួន្សហ្គស ្គឹេះោា ន្ បដលបាន្ចុេះេញ្ជ ិកាទងំ្អស់ ៦.១០៧ និ្ង្កមមករនិ្បោជិតចំន្ួន្ 
៨៤៧.១៧៥ នាក ់ បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្ោកឲ់្យជាេភ់ាគទន្ចំន្នួ្ ៥.៣៤៥  សហ្គស 
កនុង្បនាេះសហ្គសបាន្េង្ភ់ាគទន្មាន្ចំន្នួ្ ៤.៧៧១ និ្ង្មាន្កមមករនិ្បោជិតចំន្ួន្ ៨៥២.២៤០ 
នាក ់ គិតជាភាគរយសហ្គសបដលបាន្េង្ភ់ាគទន្មាន្ចំន្នួ្ ៨៩,២៦ ភាគរយ បេើប្េៀេបធៀេ
ជាមយួនឹ្ង្សហ្គសបដលជាេភ់ាគទន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិតបាន្េង្ភ់ាគទន្មាន្ចំន្នួ្ ១០០,៥៩ 
ភាគរយ បេើប្េៀេបធៀេជាមយួកមមករនិ្បោជិតបាន្ចុេះេញ្ជ ិកា។  

ជាការគរួឲ្យកតសំ់គល់្ង្បដរ កនុ ង្ចំន្នួ្សហ្គសបដលជាេភ់ាគទន្ទងំ្អស់ ឬកំេុង្ដបំ ើ រ
ការចំន្នួ្ ៥,៣៤៥ សហ្គសប្នកវាយន្ភ ឌ  កាតប់ដរ និ្ង្បសបកបជើង្មាន្ចំន្នួ្ ៩៦០ មាន្កមមករនិ្បោជិត
ចំន្នួ្ ៦១៧.៥៥០ នាក ់កនុ ង្បនាេះប្នកកាតប់ដរចំន្នួ្ ៧៤៩ សហ្គស, ្លិតបសបកបជើង្ ៨៨, តមាញ ៥៣, 
បបាេះេុមព ៥៧, និ្ង្បបាកគកចំ់ន្នួ្ ១៣។(ទិន្នន្យ័េីការេង្ភ់ាគទន្សូមអាន្កនុ ង្តារង្ទី១ ខ្ង្ប្កាម) 
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តារង្ទី១. ចំនួ្ន្សហ្គស ្គឹេះោា ន្ និ្ង្ចំន្ួន្កមមករនិ្បោជិត បាន្េង្ភ់ាគទន្ឆ្ន ២ំ០១៣ 

 

បខ 

ចនួំ្ន្សហ្គស 

ជាេភ់ាគទន្ 

ចំន្នួ្សហ្គស 

បាន្េង្ភ់ាគទន្ 

ចនំ្នួ្កមមករន្បិោជតិ 

បាន្េង្ភ់ាគទន្ (នាក)់ 

ចនួំ្ន្សហ្គស 
មនិ្ទន្ប់ាន្េង្ ់

ភាគទន្ 

ភាគរយសហ្គស 

បាន្េង្ភ់ាគទន្ 

មករ 4,192 4,140 766,142 52 98.76 

កុមភៈ 4,303 4,239 773,141 64 98.51 

មនីា 4,433 4,359 783,766 74 98.33 

បមោ 4,562 4,477 795,573 85 98.14 

ឧសភា 4,641 4,552 818,915 89 98.08 

មែុិនា 4,738 4,636 833,714 102 97.85 

កកាោ 4,849 4,724 838,902 125 97.42 

សីហា 4,894 4,735 860,934 159 96.75 

កញ្ហញ  5,071 4,842 865,721 229 95.48 

តុោ 5,211 4,874 875,077 337 93.53 

វចិឆកិា 5,345 4,771 852,240 574 89.26 
 

 

២.១.៦. យគ្របៀបយ ៀបការងារបង់ភា្ទ្វនឆ្ន ២ំ០១២ និងឆ្ន ២ំ០១៣  

្កាហវិកទី៤. ចំន្ួន្សហ្គស និ្ង្កមមករនិ្បោជិតបាន្េង្់ភាគទន្ឆ្ន ២ំ០១២ និ្ង្ឆ្ន ២ំ០១៣ រហូតមកដល់បខចុង្ប្កាយ 
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1,000,000

សហ្គសបាន្េង្ភ់ាគទន្ កមមករបាន្េង្ភ់ាគទន្

3,921

745,275

4,771

852,240

ឆ្ន ២ំ០១២

ឆ្ន ២ំ០១៣
 

 

បេើបធវើការគ នាតាម្កាហវិកខ្ង្បលើ បាន្េងាា ញឲ្យប ើញថ្ក រហូតមកដល់ឆ្ន ២ំ០១៣ បន្េះ 
ចំន្ួន្សហ្គស ្គឹេះោា ន្ បដលបាន្េង្ភ់ាគទន្មាន្ការបកើន្ប ើង្ចំន្ួន្ ៨៥០ សហ្គស ្តូវជា 
២១,៦៧ ភាគរយ និ្ង្កមមករនិ្បោជិតបកើន្ប ើង្ចំន្នួ្ ១០៦.៩៦៥ នាក ់ ្តូវជា ១៤,៣៥ ភាគរយ 
ចាេេី់្តឹមបខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ មក។ ការបកើន្ប ើង្ទងំ្បន្េះបោយោរបត បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម 
បាន្េ្ងឹ្ង្ និ្ង្េ្ងី្កវោិលភាេការអនុ្វតតបាន្បៅទូទងំ្្េបទស និ្ង្ការចូលរមួអនុ្វតតចាេ់បាន្លអ
្េបសើរេីសំណាក់មាច ស់សហ្គស ្គឹេះោា ន្។  
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២.២. ការងារអធិការកិចច និងកិចចការនីត្ិកេម 
  ការងារអធិការកិចច និ្ង្កិចចការនី្តិកមម មាន្មុខងារកនុង្ការធានាឲ្យមាន្ការអនុ្វតតន្ច៍ាេស់តីេីរេេ 

សន្តិសុខសង្គមស្មាេជ់ន្ទំង្ឡាយបដលសាិតបៅប្កាមេទេបញ្ញ តតិនន្ចាេស់តីេីការងារ និ្ង្េទេញ្ហជ  
ប្េង្ៗជាធរមាន្។ ប្នកបន្េះបតត តជាសំខ្ន្ប់លើការងារមយួចំន្ួន្មាន្ជាអាទិ៍ ការចុេះេន្យល់ប នាមំាច ស់   
សហ្គស ្គឹេះោា ន្ សតីេីការអនុ្វតតបគលន្បោបាយរេេធានារ៉ា េរ់ង្ហានិ្ភយ័ការងារ បដើមបឲី្យមាន្
ការចុេះេញ្ជ ិកា និ្ង្េង្ភ់ាគទន្បៅបេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម ការចុេះអបង្ាតប្គេះថ្កន កក់ារងារ ការបសុើេ
អបង្ាតអំេីោា ន្ភាេរេស់អនករស់បៅកនុង្េន្ទុករេស់ជន្រង្ប្គេះ ការេ្ងឹ្ង្ការអនុ្វតតចាេ ់ តាមរយៈការ
បធវើអធិការកិចច ការោកកំ់ហិត ការេិន្យ័ និ្ង្ោកព់ាកយេ តឹ ង្បៅតុោការ កនុង្ករ ីសហ្គស ្គឹេះោា ន្
មនិ្្េមអនុ្វតតតាមចាេ ់។  
 
 

២.២.១. ការយ ាើអ ិការកិចច និងកិចចការនីតិកម្ម 
 

 បៅឆ្ន ២ំ០១៣ កន្លង្មកបន្េះ ការងារអធិការកិចច និ្ង្កិចចការនី្តិកមមបាន្យកចិតតទុកោកជ់ាចមបង្ 
បៅកនុង្ការេ្ងឹ្ង្ និ្ង្េ្ងី្កការអនុ្វតតចាេស់តីេីរេេសន្តិសុខសង្គមស្មាេជ់ន្ទងំ្ឡាយបដលសាិតបៅ 

ប្កាមេទេបញ្ញតតិនន្ចាេស់តីេីការងារ។ បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្ចាតវ់ធិាន្ការចុេះ្ោវ្ជាវរក
សហ្គស ្គឹេះោា ន្ែមីៗ ឲ្យេំបេញកាតេវកិចចចុេះេញ្ជ ិកា និ្ង្េង្ភ់ាគទន្ ចុេះស្មេស្មួលេន្យល់ប នា ំ

េីបេេេទការងារ ចុេះបធវើអធិការកិចច និ្ង្ោកឲ់្យមាន្ការអនុ្វតតតាមចាេ ់ រមួមាន្ការោកេិ់ន្យ័ និ្ង្េញ្ជូ ន្ 

សំ ំុបរឿង្បៅតុោការបាន្មយួចំន្នួ្។  
- ចុេះ្ោវ្ជាវ សហ្គស ្គឹេះោា ន្ែីមបាន្ ១.៩១០ 

- ចុេះបចកលិខិតជូន្ដំ ឹង្អធិការកិចចបាន្ ២.៣៥៩ សហ្គស 

- ចុេះអធិការកិចច សហ្គស ្គឹេះោា ន្បាន្ ២.៦៩៦ បលើក 

- ចុេះបធើវកំ តប់ហតុអធិការកិចចតកេិន្យ័បាន្ ១១៩ សហ្គស 

- ចុេះអធិការកិចចោកក់មមករបាន្ ១៥ សហ្គស 

- ចុេះអធិការកិចចេង្ភ់ាគទន្បាន្ ១១៧ សហ្គស 

- ចុេះស្មេស្មួលសហ្គស ្គឹេះោា ន្ចុេះេញ្ជ ិកាបាន្ ១.១១៦ 

- បធើវការតកេិន្យ័សហ្គស ្គឹេះោា ន្ (មនិ្ចុេះេញ្ជ ិកា,ោកក់មមករ,មនិ្េង្ភ់ាគទន្) ៣៤ 

- ចុេះស្មេស្មួលេង្ភ់ាគទន្ និ្ង្្េេន័្ធ IT សហ្គស ្គឹេះោា ន្ ១៤៥ 

- ចុេះេិនិ្តយបមើលសហ្គសសំុេន្ាបេលេង្ភ់ាគទន្ ៨២ 

- ចុេះបចកវញិ្ហញ េន្េ្ត សហ្គស ្គឹេះោា ន្ ២៥៧ 

- ចុេះេិនិ្តយ សហ្គស ្គឹេះោា ន្េិទ-បេើក ២៤៣ 

- ចុេះេន្យល់េីអតា្ េបោជន្ ៍េ.ស.ស ៥១ បលើក 

- ចុេះបចកលិខិតតកេិន្យ័ សហ្គស ៣០ 
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- ចុេះទររបាយការ ៍ហានិ្ភយ័ការងារ សហ្គស ្គឹេះោា ន្ ២៣៤ 

- បាន្ចុេះេិនិ្តយោា ន្ភាេ សហ្គស ្គឹេះោា ន្ និ្ង្គូសេលង្ ់៣៨៩ 

- បាន្ចូលរមួសវន្ការបៅោោដំេូង្រជធានី្ ២៥ បលើក, ោោដំេូង្បខតតកណាត ល ០៧ 
បលើក និ្ង្ោោដំេូង្បខតត្េេះសីហនុ្ ០៣ បលើក។ 

 

២.២.២. ការងារអយងកតយគ្រាុះថ្នន ក់ការងារ 
 

តាមរយៈការជូន្ដំ ឹង្រេស់េណាត សហ្គស ្គឹេះោា ន្ េីករ ីប្គេះថ្កន កក់មមករនិ្បោជិត 
បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្ចាតម់ស្រន្តីឲ្យចុេះអបង្ាតរកមូលបហតុប្គេះថ្កន កក់ារងារ បដើមបបីចញបសចកតី
សប្មច្តល់តាវកាលិកហានិ្ភយ័ការងារដល់ជន្រង្ប្គេះ្សេតាមបគលការ ៍ចាេ។់ ស្មាេ ់ឆ្ន ២ំ០១៣ 
បន្េះ អធិការកិចចបេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្ទទលួរបាយការ ៍ហានិ្ភយ័ការងារចំន្នួ្ ១៦.៨៤៩ 
នាក ់បាន្អបង្ាតហានិ្ភយ័ការងារចំន្នួ្  ១៧.២៤៣ នាក ់កនុង្បនាេះមាន្ប្គេះថ្កន កក់ារងារចំន្ួន្ ១៦.៧៧៥ នាក ់
( ្សី ចំន្នួ្ ១២.០៣០ នាក ់) និ្ង្មនិ្បមន្ប្គេះថ្កន កក់ារងារចំន្នួ្ ៤៦៨ នាក ់(្សីចំន្នួ្ ៣៣៣ នាក)់។ 
ចំន្នួ្ការអបង្ាតហានិ្ភយ័ការងារ មាន្ប្ចើន្ជាង្ចំន្ួន្របាយការ ៍ហានិ្ភយ័ការងារ បោយោរបតចំន្នួ្
បន្េះបាន្េន្េល់ទុកេីបខមុន្ បដលរបាយការ ៍មយួចំន្ួន្្តូវបាន្ទទួលបៅចុង្បខ ដូបចនេះចំន្ួន្បន្េះវានឹ្ង្
េន្េល់មកដល់បខេនាទ េ។់ ចំបពាេះរបាយការ ៍ហានិ្ភយ័ការងារលំអិតសូមបមើលបៅកនុ ង្ការងារតាវកាលិក។ 

 

តារង្ទី២. លទធ្ លនន្ការអបង្ាតប្គេះថ្កន កក់ារងារឆ្ន ២ំ០១៣ 
 

 
 

២.៣. ការងារតាវកាលកិ 

  

បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្នឹ្ង្កំេុង្បរៀេចំអភវិឌ្ឍបេេេទការងារ និ្ង្េ្ងី្កយន្តការនន្
ការ្តល់តាវកាលិកឲ្យកាន្ប់តមាន្ភាេងាយ្សួល ទូលំទូោយេបន្ាមបទៀត បដើមបឲី្យកមមករនិ្បោជិត
បដលទទលួរង្នូ្វប្គេះថ្កន កក់ារងារ ទទលួបាន្បសវា្េកេបោយ្េសិទធភាេ និ្ង្ទន្ប់េលបវោ។ តាម
រយៈបន្េះ បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្េបង្ាើត និ្ង្ោកប់អាយប្េើ្បាស់នូ្វ្េេន័្ធ្គេ់្ គង្ទិន្នន្យ័

ប្គេះថ្កន កក់ារងារ 
 ឆ្ន ២ំ០១៣ 

សរេុ ្សី 

្ោល ១៥.៤៤០ ១១.៣០២ 

ធៃន្ ់ ១.២២៧ ៦៩០ 

ជមៃវឺជិាជ ជវីៈ ១២ ៨ 

ោល េ ់ ៩៦ ៣០ 

សរេុ ១៦.៧៧៥ 

មនិ្បមន្ប្គេះថ្កន កក់ារងារ 
សរេុ ្សី 

៤៦៨ ៣៣៣ 
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ការទមទរតាវកាលិកហានិ្ភយ័ការងារ បដល្េេន័្ធបន្េះអាច្គេ់្ គង្បាន្នូ្វរបាយការ ៍ហានិ្ភយ័ការងារ 
ការអបង្ាត និ្ង្ការគ នាតាវកាលិក បដលវាបាន្េបន្លឿន្កនុង្ការ្តល់តាវកាលិក និ្ង្មាន្ភាេ្តឹម្តូវ។ 
េ.ស.ស កប៏ាន្េ្ងី្កការចុេះកិចចសន្ាជាមយួមន្ទីរបេទយ និ្ង្មន្ទីរស្មាកេាបាលឯកជន្បាន្ចំន្ួន្ ៦៥ 
និ្ង្បាន្ោកភ់ាន កង់ារឲ្យ្េចាកំារបៅតាមមន្ទីរបេទយបាន្មយួចំន្នួ្ ស្មាេជ់យួ ស្មេស្មួលដល់ជន្រង្
ប្គេះ បដលជាសមាជិករេស់ េ.ស.ស ឲ្យទទលួបាន្ការស្មាកេាបាល និ្ង្ងាយ្សួលទទួលបាន្
បសវាបៅកបន្លង្បដលជិត។ មយួវញិបទៀតកនុង្ករ ីមាន្ប្គេះថ្កន កធ់ៃន្ធ់ៃរ េ.ស.ស បាន្េញ្ជូ ន្មស្រន្តីបៅដល់
កបន្លង្ប្គេះថ្កន កត់ទ ល់ បដើមបជីយួ ស្មេស្មួល និ្ង្បធវើអន្តរគមន្ប៍ាន្ទន្ប់េលបវោ្ង្បដរ។  
 
 

២.៣.១. របាយការ ៍ហានិេ័យការងារ 
 

បៅឆ្ន ២ំ០១៣ បន្េះ បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្ទទួលរបាយការ ៍ហានិ្ភយ័ការងារ
េីេណាត សហ្គស ្គឹេះោា ន្ តាមេណាត រជធានី្-បខតត បៅទូទងំ្្េបទសចំន្នួ្ ១៤.៨៥៥ ករ ី មាន្
កមមករនិ្បោជិតចំន្នួ្ ១៦.៨៤៩ នាក ់ (្សីចំន្ួន្ ១២.០៣៤ នាក)់ បហើយតាមរយៈលទធ្ លនន្ការអបង្ាត
មាន្ប្គេះថ្កន កក់ារងារចំន្នួ្ ១៤.៥៦០  ករ ី មាន្កមមករនិ្បោជិត ១៦.៧៧៥ នាក ់(្សីចំន្នួ្ ១២.០៣០ 
នាក)់ កនុង្បនាេះប្គេះថ្កន កក់បន្លង្បធវើការចំន្ួន្ ១២.០៦០ នាក ់ ប្គេះថ្កន កប់េលបធវើដំប ើ រចំន្ួន្ ៤.៧០៣ 
នាក ់ និ្ង្ជមៃវឺជិាជ ជីវៈចំន្ួន្ ១២ នាក។់ ចំបពាេះកំរតិនន្រេសួវញិ មាន្រេសួ្ោលចំន្ួន្ ១៥.៤៤០ នាក ់
រេសួធៃន្ចំ់ន្នួ្ ១.២២៧ នាក ់ ោល េចំ់ន្នួ្ ៩៦ និ្ង្មនិ្បមន្ជាប្គេះថ្កន កក់ារងារចំន្នួ្ ៤៦៨ នាក។់ 
ចំន្នួ្របាយការ ៍ហានិ្ភយ័ការងារ និ្ង្លទធ្ លអបង្ាតមនិ្ដូចគន បទ ជាកប់សតង្កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៣ ចំន្នួ្លទធ
្លអបង្ាតមាន្ចំន្នួ្ប្ចើន្ជាង្របាយការ ៍ហានិ្ភយ័ការងារបន្េះ បោយោរបាយការ ៍មយួចំន្ួន្បាន្
េន្េល់ទុកមកេីចុង្ឆ្ន ២ំ០១២។ (ទិន្នន្យ័អំេីរបាយការ ៍ហានិ្ភយ័ការងារលំអិត  សូមអាន្កនុ ង្តារង្
ឧេសមពន័្ធទី៧) 

 

២.៣.២. របាយការ ៍ជនរងយគ្រាុះតាម្ដេ 
 

្កាហវិកទី៥. របាយការ ៍ជន្រង្ប្គេះតាមបខ ឆ្ន ២ំ០១៣ 
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បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្ទទួលរបាយការ ៍ហានិ្ភយ័ការងារេីសហ្គស ្គឹេះោា ន្ 
បៅកនុង្ឆ្ន  ំ២០១៣ ចំន្ួន្ ១៦.៨៤៩ នាក ់បេើបធៀេនឹ្ង្ឆ្ន  ំ២០១២ មាន្បតចំន្ួន្ ១៤.៧៦១ នាក ់េ៉ាុបណាណ េះ 
ដូបចនេះចំន្នួ្បន្េះមាន្ការបកើន្ប ើង្ ២.០៨៨  នាក ់្តូវជា ១៤,១៤ ភាគរយ ។ 

តាម្កាហវិកខ្ង្បលើកប៏ាន្េងាា ញឲ្យប ើញ្ង្បដរថ្ក ោា ន្ភាេជន្រង្ប្គេះ តាមបខនី្មយួៗ
ស្មាេឆ់្ន ២ំ០១៣ បន្េះ មាន្ោា ន្ភាេមនិ្ដូចគន បទ កនុង្បនាេះបៅឆ្មាសទី១ បដើមឆ្ន ជំន្រង្ប្គេះមាន្ចំន្ួន្
តិចជាង្បៅឆ្មាសទី២ ចំន្នួ្ ២.៦៥១ នាក ់បសមើនឹ្ង្ ៣៧,៣៤ ភាគរយ បន្េះបោយោរ បេឡាជាតិរេេ
សន្តិសុខសង្គម បាន្ចុេះទររបាយការ ៍ហានិ្ភយ័ការងារ តាមេណាត សហ្គស ្គឹេះោា ន្បដលជំពាក។់  
 

២.៣.៣. យគ្របៀបយ ៀបស្ថា នភាពយគ្រាុះថ្នន ក់ការងារឆ្ន ២ំ០១២ និងឆ្ន ២ំ០១៣ 

្កាហវិកទី៦. ចំន្នួ្កមមករនិ្បោជិតបាន្ចុេះេញ្ជិកា និ្ង្ចំនួ្ន្ប្គេះថ្កន កក់ារងារ  
 

     

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

ឆ្ន ២ំ០១២ ឆ្ន ២ំ០១៣

768,134
847,175

14,233 16,775

ចំន្ួន្កមមករបាន្ចុេះេញ្ជ ិកា ចំន្ួន្ប្គេះថ្កន កក់ារងារ

 
 

តាម្កាហវិកខ្ង្បលើបាន្េងាា ញឲ្យប ើញថ្ក ចំន្ួន្កមមករនិ្បោជិតប្គេះថ្កន កក់ារងារ ឆ្ន ២ំ០១៣ 
មាន្ចំន្នួ្ ១៦.៧៧៥ នាក ់ រឯីបៅឆ្ន ២ំ០១២ ចំន្នួ្បត ១៤.២៣៣ នាក ់  ដូបចនេះចំន្នួ្បន្េះមាន្ការបកើន្
ប ើង្ ២.៥៤២ នាក ់ ្តូវជា ១៧,៨៥ ភាគរយ។ ចំបពាេះកមមករនិ្បោជិតបាន្ចុេះេញ្ជ ិកាវញិមាន្ការបកើន្
ប ើង្ចំន្នួ្ ៧៩.០៤១ នាក ់ ្តូវជា ១០,២៩ ភាគរយ។ បយើង្ប ើញថ្កការបកើន្បទបើង្នូ្វចំន្ួន្ប្គេះថ្កន ក ់ 
ការងារបន្េះ គឺ្សេគន នឹ្ង្ការបកើន្បទបើង្នន្ចំន្នួ្សហ្គស ្គឹេះោា ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិតបដលបាន្ចុេះ
េញ្ជ ិកាបៅ េ.ស.ស បដលចូលរមួបោយចំន្នួ្ ១០,២៩ ភាគរយ និ្ង្បាតុភាេនន្ករ ីសន្លេចំ់ន្ួន្ ៤,៩ 
ភាគរយ ដូបចនេះបេើប្េៀេបធៀេជាមយួនឹ្ង្កំប ើ ន្កមមករនិ្បោជិតបដលបាន្ចុេះេញ្ជ ិកា និ្ង្បាតុភាេនន្
ករ ីសន្លេ ់ ចំន្នួ្ប្គេះថ្កន កក់ារងារជាកប់សតង្បៅឆ្ន ២ំ០១៣ មាន្កំប ើ ន្ ២,៦៦ ភាគរយ។ ការបកើន្
ប ើង្នូ្វចំន្នួ្ប្គេះថ្កន កក់ារងារបន្េះ្ង្បដរ កប៏ោយោរមាន្ការបកើន្ប ើង្នូ្វករ ីប្គេះថ្កន កក់ារងារបៅ
បេលបធវើដំប ើ រ មាន្ចំន្នួ្ប្ចើន្េនាទ េេី់ប្គេះថ្កន កប់ៅកបន្លង្បធវើការ បដលភាគប្ចើន្ជាប្គេះថ្កន កធ់ៃន្ធ់ៃរ 
និ្ង្េណាត លឲ្យបាតេ់ង្ជី់វតិបទៀត្ង្។  
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្កាហវិកទី៧. ោា ន្ភាេប្គេះថ្កន កក់ារងារតាម្េបភទប្គេះថ្កន ក ់និ្ង្កំរតិរេសួ 
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ោា ន្ភាេប្គេះថ្កន កក់ារងារបៅឆ្ន ២ំ០១៣ មាន្ការបកើន្ប ើង្នូ្វ្គេ់្ េបភទ និ្ង្កំរតិប្គេះថ្កន ក់
ទងំ្អស់ បលើកបលង្បតជមៃវឺជិាជ ជីវៈមាន្ការែយចុេះចំន្នួ្ ០៦ នាក។់ ្េបភទប្គេះថ្កន កក់ារងារបៅកបន្លង្
បធវើការបកើន្ប ើង្ ១.៤៨៧ នាក ់្តូវជា ១៤ ភាគរយ និ្ង្ប្គេះថ្កន កប់េលបធវើដំប ើ របកើន្ប ើង្ ១.០៦១ នាក ់
្តូវជា ២៩ ភាគរយ។ ្េបភទរេសួ្ោលបកើន្ប ើង្ ១.៨៥៥ នាក ់ ្តូវជា ១៣,៦ ភាគរយ រេសួធៃន្់
បកើន្ប ើង្ ៦៥៦ នាក ់្តូវជា ១១៤,៨៨ ភាគរយ និ្ង្ោល េប់កើន្ប ើង្ ៣៧ នាក ់្តូវជា ៦២, ៧ ភាគរយ។ 
តាមតបួលខបន្េះេងាា ញឲ្យប ើញថ្ក ចំន្ួន្ប្គេះថ្កន កក់ារងារបៅបេលបធវើដំប ើ រមាន្ការបកើន្ប ើង្ខពស់ បដល
ភាគប្ចើន្េណាត លឲ្យមាន្រេសួធៃន្ធ់ៃរមាន្រហូតដល់បលើស ១០០ ភាគរយ និ្ង្េណាត លឲ្យោល េម់ាន្ចំន្ួន្
រហូតដល់ជាង្ ៥០ ភាគរយ។ ោា ន្ភាេបន្េះកប៏ាន្ឆ្លុេះេញ្ហច ំង្្ង្បដរ េីេញ្ហា ប្គេះថ្កន កច់រចរ បៅបតសាិត
បៅកនុង្សភាេគរួឲ្យ្េួយបារមភស្មាេ់្ េជាេលរដឋកមពុជានិ្ោយជារមួ និ្ង្និ្ោយបោយប កស្មាេ់
កមមករនិ្បោជិត បដលវាជាករ ីមយួមនិ្ទកទ់ង្បៅនឹ្ង្លកខខ ឌ ការងារបៅកបន្លង្បធវើការបនាេះបទ គឺវា
ទកទ់ង្ជាចមបង្ជាមយួនឹ្ង្ការយល់ដឹង្ និ្ង្ការ្េុង្្េយត័នរេស់កមមករនិ្បោជិតខលួន្ឯង្តទ ល់ កនុង្ការបធវើ
ដំប ើ របៅមក បដើមបេំីបេញការងារ។ 

 

២.៣.៤. ការទទួលការទ្វម្ទ្វរតាវកាលិកហានិេ័យការងារ 
 

កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៣ បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្ទទួលការទមទរតាវកាលិកហានិ្ភយ័ការងារ
សរុេចំន្នួ្ ១៥.០៥៩ នាក ់កនុង្បនាេះតាវកាលិកបែទ ំ និ្ង្េាបាលមាន្ចំន្ួន្ ៨.២៤៥ នាក ់តាវកាលិក
បាតេ់ង្ស់មតាភាេការងារេបណាត េះអាសន្នមាន្ចំន្នួ្ ៦.៥៤០ នាក ់ និ្ង្តាវកាលិកប្េង្ៗបទៀតមាន្ចំន្ួន្ 
២៧៤ នាក។់ បេើប្េៀេបធៀេនឹ្ង្ឆ្ន ២ំ០១២ ការទមទរតាវកាលិកមាន្បតចំន្នួ្ ១១.៩០២ នាក ់ ដូបចនេះ
ចំន្នួ្បន្េះមាន្ការបកើន្ប ើង្ ៣.១៥៧ នាក ់ ្តូវជា ២៦,៥២ ភាគរយ។ (ទិន្នន្យ័េីការទមទរតាវកាលិក
ហានិ្ភយ័ការងារលំអិត សូមអាន្កនុង្តារង្ទី៣ ខ្ង្ប្កាម) 
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តារង្ទី៣. ការទមទរតាវកាលិកហានិ្ភយ័ការងារ 
    

ល.រ ្េបភទតាវកាលិក ចំន្នួ្ (នាក)់ ប្េង្ៗ 

១ តាវកាលិកបែទ ំនិ្ង្េាបាល ៨.២៤៥  

២ តាវកាលិកបាតេ់ង្ស់មតាភាេការងារេបណាត េះអាសន្ន ៦.៥៤០  

៣ តាវកាលិកបាតេ់ង្ស់មតាភាេការងារអចិនស្រន្តយប៍្កាម ២០% (វភិាជន្)៍ ៥១  

៤ តាវកាលិកបាតេ់ង្ស់មតាភាេការងារអចិនស្រន្តយ ៍ចាេេ់ី ២០% (ធន្ោភ) ៦០  

៥ វភិាជន្េូ៍ជាសេ ៩៨  

៦ តាវកាលិកឧតតរជីវ ី ៦៣  

៧ តាវកាលិកអនកចាបំែរកោ ២  

សរុេ ១៥.០៥៩  
 

 

២.៣.៥. ការចណំាយតាម្គ្របយេទតាវកាលិក 
 

តាមរយៈការទមទរតាវកាលិកេីជន្រង្ប្គេះ បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៣ កន្លង្មកបន្េះ េ.ស.ស បាន្បចញ 
បសចកតីសប្មច្តល់តាវកាលិកហានិ្ភយ័ការងារដល់កមមករនិ្បោជិតបដលរង្ប្គេះថ្កន កក់ារងារ ស្មាេ់
ការេាបាលបៅតាមមន្ទីរបេទយ និ្ង្ស្មាេក់ារបែទ,ំ ការបាតេ់ង្ស់មតាភាេការងារេបណាត េះអាសន្ន, បាត់
េង្ស់មតាភាេការងារអចិនស្រន្តយ,៍ វភិាជន្េូ៍ជាសេ, ឧតតរជីវ,ី តាវកាលិកអនកចាំបែរកោ និ្ង្បសវាេុន្នី្តិ
សមបទសរុេចំន្ួន្ ៩.៨០៦ ឯកោរ ចំណាយអស់ទឹក្បាក់ចំន្ួន្ ៦.៩២៦.២២៩.៣០០ បរៀល។ 
បោយប កបៅឆ្ន ២ំ០១៣ បន្េះ្ង្បដរ េ.ស.ស បាន្ទទួល្បាកសំ់ ង្មនិ្បមន្ប្គេះថ្កន កក់ារងារចំន្នួ្ 
៣.៤៥០.៥០០ បរៀល ដូបចនេះទូទតជ់ាមយួនឹ្ង្ ការចំណាយតាវកាលិកខ្ង្បលើ នាឲំ្យការចំណាយតាវ
កាលិកជាកប់សតង្ស្មាេឆ់្ន ២ំ០១៣ មាន្ចំន្នួ្ ៦.៩២២.៧៧៨.៨០០ បរៀល។ បេើប្េៀេបធៀេបៅនឹ្ង្ការ
ចំណាយតាវកាលិកស្មាេឆ់្ន ២ំ០១២ មាន្ ៥.០៥៧.៧៩៥.៥០០ បរៀល ដូចបន្េះការចំណាយតាវកាលិក
បៅឆ្ន ២ំ០១៣ ការបកើន្ប ើង្ចំន្ួន្ ១.៨៦៤.៩៨៣.៣០០ បរៀល ្តូវជា ៣៦.៨៧ ភាគរយ។(េត័ម៌ាន្
លំអិតអំេីការចំណាយតាម្េបភទតាវកាលិក សូមអាន្កនុ ង្តារង្ទី៤ ខ្ង្ប្កាម) 
 

តារង្ទី៤. ការចំណាយតាម្េបភទតាវកាលិកហានិ្ភយ័ការងារ 
 

ល.រ ចណំាយតាម្េបភទតាវកាលិក ទកឹ្បាក(់បរៀល) 

១ តាវកាលិកបែទ ំន្ិង្េាបាល ៥.២៥៤.៦៩៩.២០០ 

២ តាវកាលិកបាតេ់ង្ស់មតាភាេការងារេបណាត េះអាសន្ន ៧៦៦.៤៦៧.៧០០ 

៣ តាវកាលិកបាតេ់ង្ស់មតាភាេការងារអចិនស្រន្តយប៍្កាម ២០% (វភិាជន្)៍ ១៤៣.០៩៣.៩០០ 
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៤ តាវកាលិកបាតេ់ង្ស់មតាភាេការងារអចិនស្រន្តយច៍ាេេ់ី ២០% (ធន្ោភ) ១១៣.៨១២.៥០០ 

៥ វភិាជន្េ៍ូជាសេ ៣៩២.០០០.០០០ 

៦ តាវកាលិកឧតតរជីវ ី ២៣៩.៨៣៤.៨០០  

៧ តាវកាលិកអនកចាបំែរកោ ៤.៣១០.០០០ 

៨ បសវាេុន្ន្ីតិសមបទ ១២.០១១.២០០ 

សរេុ  ៦.៩២៦.២២៩.៣០០ 

 

ការបកើន្ប ើង្ការចំណាយតាវកាលិកបន្េះ បោយោរមាន្ការបកើន្ប ើង្ចំន្នួ្សមាជិក នាឲំ្យបកើន្
ប ើង្នូ្វចំន្នួ្ប្គេះថ្កន កក់ារងារ ការបសនើសំុតាវកាលិកមាន្ការបកើន្ប ើង្ បដលនាឲំ្យការចំណាយមាន្ការ
បកើន្ប ើង្្សេគន ។ មយួវញិបទៀតការចំណាយតាវកាលិកមាន្ការបកើន្ប ើង្ប្ចើន្បេេបន្េះ កប៏ោយោរ
ករ ីប្គេះថ្កន កក់ារងារធៃន្ធ់ៃរ និ្ង្ករ ីោល េម់ាន្ការបកើន្ប ើង្្ង្បដរ ជាេិបសសប្គេះថ្កន កប់ៅបេល
បធវើដំប ើ រ បដល្គន្ប់តករ ីោល េប់តមយួមាន្ការចំណាយស្មាេវ់ភិាជន្េូ៍ជាសេបកើន្ប ើង្រហូតដល់ 
១៥៦.០០០.០០០ ោន្បរៀល។ 

 
 

២.៣.៦. ការទ្វម្ទ្វរស ំងតាវកាលិកមិ្នដម្នហានិេ័យការងារ 
 

តាមចាេជ់ន្រង្ប្គេះបដលជាសមាជិកនន្ េ.ស.ស ទទលួរង្ប្គេះថ្កន កក់ារងារ ្តូវទទលួបាន្
ការស្មាកេាបាលបោយឥតគិតនែលបៅតាមេណាត មន្ទីរបេទយ ឬមន្ទីរស្មាកេាបាលឯកជន្ បដលបាន្
ចុេះកិចចសន្ាជាមយួ េ.ស.ស េ៉ាុបន្តកន្លង្មកកម៏ាន្កមមករនិ្បោជិតមយួចំន្នួ្ទទលួរង្នូ្វប្គេះថ្កន កប់ដល
មនិ្បមន្ជាប្គេះថ្កន កក់ារងារ បហើយបៅទទួលការេាបាលបៅតាមេណាត មន្ទីរបេទយ ឬមន្ទីរស្មាកេាបាល
ខ្ង្បលើ បោយឥតេង្់្ បាក ់ បហើយទុកឲ្យមន្ទីរបេទយទងំ្បនាេះទូទតជ់ាមយួ េ.ស.ស បដលករ ីបន្េះ 
ជន្រង្ប្គេះ ្តូវទូទតស់ង្មក េ.ស.ស វញិតាមចំន្នួ្ជាកប់សតង្។ ការអនុ្វតត្ ទុយេីបគលការ ៍ចាេ់
ខ្ង្បលើ បៅឆ្ន ២ំ០១៣ បន្េះ េ.ស.ស បាន្បចញលិខិតទមទរតាវកាលិកបដលមនិ្បមន្ហានិ្ភយ័ការងារ 
និ្ង្បាន្ទទលួ្បាកសំ់ ង្េាបាលបវជជោស្រសតចំន្នួ្ ៣.៤៥០.៥០០  បរៀល បោយមយួចំន្នួ្បាន្ទូទតជ់ា
លកខ ៈេង្ត់ត ច ់មយួចំន្ួន្ទូទតជ់ាដំណាកក់ាល និ្ង្មយួចំន្ួន្បទៀតមនិ្ទន្ទ់មទរបាន្។  
 

តារង្ទី៥. ការទមទសំ ង្តាវកាលិកមិន្បមន្ហានិ្ភយ័ការងារ 
 

ល.រ េរោិយ ចំន្នួ្ ទឹក្បាក(់បរៀល) ប្េង្ៗ 

១ ការបចញលិខិតទមទរសំ ង្ ១៤៩ ៤២.០៤៨.២០០ 

 

២ បាន្ទទលួសំ ង្េាបាល ៥៧ ៣.៤៥០.៥០០ 

 

៣ សំ ង្បដលមនិ្ទន្ទ់មទរបាន្ ៣១ ៧.៤០៧.៥០០ 
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៣. ការម្រៀបចាំដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្តរបបធានារា៉ា ប់រងស្ខុភាព 

 

េនាទ េេី់បាន្អនុ្វតតបោយបជាគជយ័នូ្វជំហាន្ទី១ រេេធានារ៉ា េរ់ង្ហានិ្ភយ័ការងារ និ្ង្បោយ
បោង្បៅបលើោា ន្ភាេរកីចំបរ ើន្នន្បសដឋកិចចជាតិ បដលកនុង្បនាេះមាន្ការបកើន្ប ើង្ជាប្ចើន្នូ្វការវនិិ្បោគ
កនុង្្េបទស និ្ង្កមមករនិ្បោជិតបដលេប្មើការងារបៅតាមេណាត សហ្គស ្គឹេះោា ន្ បហើយបដលការ
រកីចំបរ ើន្បន្េះទមទរឲ្យមាន្ការយកចិតតទុកោកខ់ពស់អំេីេញ្ហា លកខខ ឌ ការងារ ជាេិបសសេញ្ហា សុខភាេ
រេស់កមមករនិ្បោជិត ជាកប់សតង្នាេ៉ាុនាម ន្ឆ្ន ចុំង្ប្កាយបន្េះមាន្បាតុភាេករ ីដលួសន្លេក់មមករនិ្បោជិត
បៅកនុង្សហ្គស ្គឹេះោា ន្ តាមេណាត រជធានី្-បខតតមយួចំន្នួ្ បដលករ ីបន្េះមយួចំន្ួន្ធំ្តូវបាន្
រកប ើញថ្កមាន្ការពាកេ់ន័្ធបៅនឹ្ង្េញ្ហា សុខភាេតទ ល់រេស់កមមករនិ្បោជិត។ ប្ៅេីករ ីសន្លេក់ប៏ៅ
មាន្ករ ីប្គេះថ្កន កក់មមករនិ្បោជិតជាប្ចើន្បទៀត បដលមនិ្បមន្ជាប្គេះថ្កន កក់ារងារ បាន្បៅទទួល
បសវាេាបាលបៅតាមមន្ទីរបេទយបដលបាន្ចុេះកិចចសន្ា កដូ៏ចជាបាន្រយការ ៍ និ្ង្មនិ្បាន្រយការ ៍
មកបេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម ទកទ់ង្បៅនឹ្ង្េញ្ហា សុខភាេសាិតបៅកនុង្ោា ន្ភាេមយួគរួឲ្យ្េួយ
បារមភ។ ោា ន្ភាេទងំ្បន្េះបាន្បធវើឲ្យមាន្្លេ៉ាេះពាល់ោ៉ា ង្ខ្ល ងំ្ចំបពាេះជីវភាេកមមករនិ្បោជិត បដលជា
ជន្រង្ប្គេះ បដល្តូវទទួលេន្ទុកចំណាយែវកិាកនុង្ការេាបាលខលួន្ បហើយោា ន្ភាេបន្េះវានឹ្ង្មាន្្ល
េ៉ាេះពាល់កាន្ប់តខ្ល ងំ្បែមបទៀត បេើសិន្ជាមាន្ប្គេះថ្កន ក ់ ឬ េញ្ហា សុខភាេរហូតដល់បាតេ់ង្ស់មតាភាេ
ការងារអចិនស្រន្តយ ៍ឬ បាតេ់ង្ជី់វតិបនាេះ ដល់្គួោររេស់ជន្រង្ប្គេះ និ្ង្សង្គមទងំ្មូល បដល្តូវទទួល
េន្ទុកបែទជំន្េិការ េតី/្េេន្ធ កូន្ ឬជន្ចាស់ជរកនុង្េន្ទុក្ង្បដរ។  

រេេធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេបន្េះ មាន្លកខ ៈជាកាតេវកិចច ្គេដ ត េប់លើកមមករនិ្បោជិតទងំ្អស់
បដលកំ តប់ោយចាេស់តីេី រេេសន្តិសុខសង្គមស្មាេជ់ន្ទងំ្ឡាយបដលសាិតបៅប្កាមចាេស់តីេីការ
ងារ។ េចចុេបន្នបេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្ទទលួយក និ្ង្កំេុង្ដំប ើ រការគប្មាង្ធានារ៉ា េរ់ង្
សុខភាេបោយសម័្គចិតតស្មាេក់មមករបរង្ច្ករេស់អង្គការ HIP បដលគប្មាង្បន្េះ្គេដ ត េប់លើបសវា
េាបាលបែទបំវជជោស្រសត បសវាេញ្ជូ ន្ជន្រង្ប្គេះ បសវាេញ្ជូ ន្សេ និ្ង្ការ្តល់្បាកេំ់ណាច់្ េចានំែៃ។ 

 

៣.១. ការម្រៀបចាំសបបបទ្ និងនតី្ិវធិីការងារ 
 

ការប្តៀមបរៀេចំអនុ្វតតជំហាន្ទី២ រេេធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេកន្លង្មក បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខ
សង្គម បាន្េបង្ាើត្កុមការងារបរៀេចំោកឲ់្យដំប ើ រការរេេធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេ តាមរយៈ្កុមការងារបន្េះ
ការប្តៀមបរៀេចំអនុ្វតតការងារ សប្មចបាន្លទធ្ លគរួឲ្យកតសំ់គល់ បលើការបរៀេចំលិខិតេទោឋ ន្គតិយុតត 
បេេេទ និ្ង្នី្តិវធីិការងារបាន្មយួចំន្នួ្។ ប្ៅេី្កុមការងារបន្េះ បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្
េបង្ាើតឲ្យមាន្គ ៈកមមការបរៀេចំយន្តការនន្ការទូទតប់សវាសុខ្ភបិាល បដលមាន្ការចូលរមួេី្កសួង្
សុខ្ភបិាល បដើមបបីធវើការសិកោ្ោវ្ជាវ និ្ង្កំ តប់្ជើសបរ ើសយកយន្តការទូទតន់ែលបសវាសុខ្ភបិាល,
តនមលបសវាមូលោឋ ន្សុខ្ភបិាល, យន្តការ្តួតេិនិ្តយគុ ភាេបសវា និ្ង្បេេេទទទួលបាន្បសវាដល់
សមាជិក េ.ស.ស បដើមបោីកឲ់្យដំប ើ រការបេញបលញនា ឆ្ន ២ំ០១៤ បន្េះ។ បៅកនុង្ការបរៀេចំបន្េះ្ង្បដរ 
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េ.ស.ស កប៏ាន្បធវើកិចចសហ្េតិេតតិការជាមយួោា េន័្ពាកេ់ន័្ធនានា បោយបាន្ចុេះអនុ្សេរ ៈបោគ
យល់គន  ស្មាេប់រៀេចំមូលនិ្ធិអភវិឌ្ឍន្ ៍ ការវាយតនមល និ្ង្្េេវ្ ោយគប្មាង្បែទសុំខភាេ និ្ង្បាន្
បរៀេចំ្េជំុេិភាកោ បលើការទទលួោគ ល់គុ ភាេបសវាសុខ្ភបិាល, ការកំ តអ់តតសញ្ហញ  េ ័ណ ជន្
ជាតិបខមរស្មាេស់មាជិក េ.ស.ស, ការបរៀេចំចាតថ់្កន ក់្ េបភទជមៃតឺាម្កុមនី្មយួៗ, ការវាយតនមលបសវា
បៅតាមមូលោឋ ន្សុខ្ភបិាល, ការអភវិឌ្ឍន្៍្ េេន័្ធេត័ម៌ាន្វទិា និ្ង្ការងារសំខ្ន្់ៗ មយួចំន្ួន្បទៀត។ 

 

៣.២. ការអនវុត្តគ្ម្រោងធានារា៉ា ប់រងស្ខុភាព (ប.ស្.ស្-HIP) 
 

បៅកនុង្ដំណាកក់ាលដំេូង្ នន្ការអនុ្វតតោកលបង្គប្មាង្ធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេ ស្មាេក់មមករ
បរង្ច្ក អ្តាភាគទន្បសមើនឹ្ង្ ១,៦ (មយួបកបៀស្បាមំយួដុោល អាបមរកិ)។ កនុង្ចំបណាមបរង្ច្កចំន្ួន្ 
១១ បដលបាន្ចុេះេញ្ជ ិកា មាន្បរង្ច្កចំន្ួន្ ០៣ បាន្េង្ភ់ាគទន្ជូន្កមមករនិ្បោជិតទងំ្អស់ ១០០ 
ភាគរយ និ្ង្បរង្ច្កចំន្ួន្ ០៨ បទៀតបាន្ចូលរមួេង្ភ់ាគទន្ពាកក់ណាត លបសមើនឹ្ង្ ៥០ ភាគរយ និ្ង្
កមមករនិ្បោជិតេង្ ់៥០ ភាគរយ (និ្បោជកេង្ ់០.៨ ដុោល  និ្ង្កមមករនិ្បោជិតេង្ ់០.៨ ដុោល )។  

កនុង្ចំបណាមបរង្ច្ក១១ បដលបាន្ចុេះេញ្ជ ិកាបៅ េ.ស.ស មាន្កមមករនិ្បោជិតសរុេចំន្ួន្ 
៧.៧៣៣ នាក ់ បដលគិតចាេេី់បដើមបខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៣ ដល់នែៃទី៣១ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៣ េ.ស.ស បាន្
្តល់បសវាេាបាលបែទបំវជជោស្រសត ដល់សមាជិកសរុេចំន្ួន្ ២.៥៦៤ ដង្.នាក។់ (េត័ម៌ាន្លំអិតសូម
អាន្បៅកនុ ង្តារង្ទី៦ ខ្ង្ប្កាម) 

 

 តារង្ទី៦. ្េបភទ និ្ង្ចំន្នួ្អនកប្េើ្បាស់បសវាស្មាេគ់ប្មាង្ធានារ៉ា េរង្សុខភាេោកលបង្ 
 

្េបភទបសវា ចំនួ្ន្ប្េើ្ បាស់  
ចំន្ួន្អនកប្េើ្បាស់បសវាសរេុ (Number of Contact) ២.៥៦៤ 

ស្មាកបៅបេទយ (IPD)  ៨១ 

េិប្គេះជមៃបឺ្ៅ (OPD) ២.៤៣០ 

ស្មាលកូន្ (Delivery) ២៣ 

រលូតកូន្ (Abortion)  ៣០ 

    

 បដើមបបីអាយកមមករនិ្បោជិតជាសមាជិក នន្គប្មាង្ធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេ ទទលួបាន្នូ្វការេាបាល 
និ្ង្បសវាសបស្រងាគ េះ បាន្ទន្ប់េលបវោ េ.ស.ស បាន្ោកឲ់្យប្េើ្េេន័្ធទូរស័េទេនាទ ន្ប់លខ ០១១ ៧៩៩ 
៤៣០ និ្ង្ោកភ់ាន កង់ារ្េចាកំារ បៅតាមមន្ទីរបេទយចំន្នួ្ ០៥ បដលបាន្ចុេះកិចចសន្ាជាមយួគប្មាង្បន្េះ 
រមួមាន្មន្ទីរបេទយមតិតភាេបខមរ-សូបវៀត, មន្ទីរបេទយ្េេះកុសុមៈ, ម ឌ លសុខភាេសទឹង្មាន្ជយ័, មន្ទីរបេទយ
េបង្អកបពាធិ៍ចិន្តុង្ និ្ង្ម ឌ លសុខភាេទួលបគក បដើមបជីួយ ស្មេស្មួលការងារបាន្ទន្ប់េលបវោ។ 
មយួវញិបទៀត សមាជិកទងំ្អស់កអ៏ាចទំនាកទំ់ន្ង្បាន្តាមរយៈទូរស័េទទំនាកទំ់ន្ង្េនាទ ន្ ់ ១២៨៦ កនុង្
ករ ីសបស្រងាគ េះេនាទ ន្ ់ បដើមបភីាជ េប់ៅអនកស្មេស្មួលប្នកធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេ កនុង្ករ ីទូរស័េទខ្ង្
បលើមាន្េញ្ហា បោយមូលបហតុណាមយួ។ 
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៤. ការងាររគ្ប់រគ្ង និងបណតុ ះបណាត លធនធានេនុស្ស 
៤.១. ការងាររដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ 
៤.១.១. ការងាររែឋបាល 

ការងាររដឋបាល មាន្តនួាទីោ៉ា ង្សំខ្ន្ប់ៅកនុង្ការ្គេ់្ គង្ឯកោរ ការ្គត់្ គង្ ់ និ្ង្ការ្គេ់្ គង្
មស្រន្តី េុគគលិក បដើមបធីានាបាន្នូ្វការអនុ្វតតេទេញ្ហជ ន្ទកនុង្បអាយមាន្្េសិទធភាេ និ្ង្្សេតាមចាេស់តីេី
សហលកខន្តិកៈមស្រន្តីរជការសីុវលិ នន្្េេះរជាណាច្កកមពុជា និ្ង្ធានាបាន្នូ្វការងារ្គេ់្ គង្សំខ្ន្់ៗ
មយួចំន្នួ្បទៀតរេស់អង្គភាេ ជាអាទិ៍បៅឆ្ន ២ំ០១៣ បន្េះសប្មចបាន្៖ 

- បរៀេចំការេង្់្ បាកភ់ាគទន្ហានិ្ភយ័ការងារស្មាេេុ់គគលិកជាេកិ់ចចសន្ា។ 

- បរៀេចំដំប ើង្កាំ្ បាកក់ន្មបលើកទឹកចិតតជូន្មស្រន្តីរជការចំន្នួ្ ០៨ រូេ និ្ង្េុគគលិកជាេកិ់ចច 
សន្ាចំន្នួ្ ២៣ រូេ។ 

- បរៀេចំេ ័ណ សរបសើរជូន្មស្រន្តីរជការចំន្ួន្ ២១ េ ័ណ  និ្ង្ប្គឿង្ឥសេរយសចំន្ួន្ ២២ ប្គឿង្។ 

- បរៀេចំតំបទបើង្ក្មតិមុខងារជូន្មស្រន្តីរជការចំន្នួ្ ០៦ រូេ។ 

- បរៀេចំ្េជំុវាយតនមលេន្តកិចចសន្ាេុគគលិកចំន្នួ្ ១១១ រូេ។ 

- បរៀេចំតំបទបើង្្បាកក់ន្មបលើកទឹកចិតតជូន្មស្រន្តីកមមសិកោចំន្ួន្ ១១ រូេ បដលបាន្តាងំ្សនេ។់ 

- បរៀេចំបកស្មួលឋាន្ន្តរស័ក ថ្កន កស់ន្ទសេន្ ៍បេៀវតេរមូលោឋ ន្ជូន្មស្រន្តីរជការចំន្នួ្ ០៣ រូេ។ 

- បរៀេចំេ ័ណ សំគល់ខលួន្មស្រន្តីរជការស្មាេឆ់្ន ២ំ០១៤ ចំន្នួ្ ១៦៩ រូេ។ 

- បរៀេចំ្បាកក់ន្មបលើកទឹកចិតតបអាយ្សេតាមឋាន្ន្តរស័កតចំន្នួ្ ២៣ រូេ។ 

- បរៀេចំ្បាកេំ់ណាចមុ់ខងារជូន្មស្រន្តីរជការចំន្នួ្ ៣៣ រូេ និ្ង្បកស្មួលឋាន្ន្តរស័កថ្កន ក់
សន្ទសេន្ប៍េៀវតេរមូលោឋ ន្មស្រន្តីរជការចំន្ួន្ ០៣ រូេ។ 

- បរៀេចំតបមលើង្ថ្កន កស់្មាេេុ់គគលិកចំន្ួន្ ៤០ រូេ។ 

- បរៀេចំតំបទបើង្ោល កការោិល័យ េ.ស.ស បខតតចំន្ួន្ ០៧។ 

- បបាេះេុមពលិខិតេញ្ហជ កក់ារេង្ភ់ាគទន្ហានិ្ភយ័ការងារចំន្នួ្ ៥០០ កាល។ 

- បរៀេចំេង្េ់ន្ធបលើមបធាបាយដឹកជញ្ជូ ន្ និ្ង្ោន្ជំនិ្េះស្មាេឆ់្ន ២ំ០១៣។ 

- បរៀេចំទូទតន់ែលជលួអាគរ និ្ង្ឧេតាមភនែលប្េើ្បាស់ទឹក និ្ង្អគគិសនី្ោន កក់ារ េ.ស.ស តាមបខតត។ 

- ្តួតេិនិ្តយវតតមាន្ និ្ង្តាមោន្សកមមភាេការងារេុគគលិក និ្ង្មស្រន្តី តាមរយៈឧេករ ៍េិនិ្តយ 
ោន ម្មាមនដ (Finger Print) និ្ង្មា៉ា សីុន្ែតសកមមភាេ។ 

- បេង្បចក និ្ង្្គត់្ គង្ស់មាភ រៈការោិល័យ។ 
 

៤.១.២. ការងារហិរញ្ញវតា   
 

  ការងារគ បន្យយ និ្ង្ហិរញ្ញ វតាុរេស់បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម ្េតិេតតិការតាមរយៈ្េេន័្ធ 
ធនាគរទងំ្្សុង្ បពាលគឺរល់កិចចដំប ើ រការនន្ការ្គេ់្ គង្ចំ ូល និ្ង្ចំណាយ មាន្ជាអាទិ៍ ការ     
្េមូលភាគទន្េីសហ្គស ្គឹេះោា ន្ ការចំណាយតាវកាលិកដល់កមមករនិ្បោជិតបដលរង្ហានិ្ភយ័
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ការងារ និ្ង្ការចំណាយរដឋបាល ្តូវបាន្្េ្េឹតតបៅបោយឆ្លង្កាតត់ាម្េេន័្ធធនាគរ។ កនុង្បគលបៅ
ធានាបាន្នូ្វ្េសិទធភាេ និ្ង្គ បន្យយភាេ កនុង្ដំប ើ រការនន្កិចច្េតិេតតិការ បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខ
សង្គម បាន្អនុ្វតតនូ្វការងារសំខ្ន្់ៗ មយួចំន្នួ្ដូចខ្ង្ប្កាម៖ 

- កត់្ តាចំ ូលភាគទន្្េចាបំខ បដលបាន្មកេីការេង្ភ់ាគទន្រេស់សហ្គស ្គឹេះោា ន្។  
- បរៀេចំរបាយការ ៍ហិរញ្ញ វតាុ្េចាឆំ្ន ២ំ០១៣ និ្ង្គប្មាង្ែវកិា្េចាឆំ្ន ២ំ០១៤។ 

- កត់្ តាចំណាយ្េចាបំខ ស្មាេន់ែលេាបាលបៅតាមមន្ទីរបេទយនី្មយួៗ, តាវកាលិកធន្ោភ 
រេស់សមាជិក េ.ស.ស និ្ង្ចំណាយប្េង្ៗ។ 

- បរៀេចំអ្តាេតូរ្បាក ់សំរេក់ារេង្ភ់ាគទន្្េចាបំខនី្មយួៗ។ 

- ្តួតេិនិ្តយចំណាយប្េង្ៗដូចជា ចំណាយបេសកកមម ចំណាយរដឋបាល ចំណាយេងាា រ 
ហានិ្ភយ័ការងារ និ្ង្ចំណាយតាវកាលិក។ 

- បរៀេចំេញ្ជ ីបេើក្បាកប់េៀវតេរ្េចាបំខនី្មយួៗ។ 

- សហការជាមយួគ ៈ្េតិភូ នន្អាជាា ធរសវន្កមមជាតិ បដលចុេះបធវើសវន្កមមបលើការ្គេ់្ គង្ 
ហិរញ្ញ វតាុ និ្ង្្ទេយសមបតតិរដឋស្មាេឆ់្ន ២ំ០១២ និ្ង្ឆ្ន ពំាកេ់ន័្ធ។ 

 

 ៤.២. ការងារផសពវផាយ 

  

  ការងារ្េេវ្ ោយជាការងារមយួដសំ៏ខ្ន្ ់ បដលបេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គមបាន្យកចិតតទុក
ោកខ់ពស់ បោយកនុង្បនាេះបាន្បរៀេចំនូ្វប្ន្ការ្េេវ្ោយោធារ ៈជាប្ចើន្ បដើមបី្ េេវ្ ោយេីលទធ្ល
ការងារបដលសប្មចបាន្ ការេ្ងី្កវោិលភាេតាមេណាត រជធានី្-បខតត និ្ង្ការេ្ងឹ្ង្ការអនុ្វតតេបន្ាម
ជាមយួប្នកពាកេ់ន័្ធ រមួមាន្ជាមយួនិ្បោជក តំណាង្កមមករនិ្បោជិត អង្គការសហជីេ អង្គភាេ្តល់បសវា
សុខ្ភបិាល អង្គការប្ៅរោឋ ភបិាល និ្ង្ជាមយួ្កសួង្ ោា េន័្ពាកេ់ន័្ធមយួចំន្នួ្បទៀត បដើមបបីអាយ 
ទទលួបាន្េត័ម៌ាន្ែមីៗេីការអនុ្វតតបគលន្បោបាយសន្តិសុខសង្គម និ្ង្បអាយមាន្ការចូលរមួទងំ្អស់គន ។ 
ជាការគរួឲ្យកតសំ់គល់បៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៣ កន្លង្មកបន្េះ ការងារ្េេវ្ ោយមយួចំន្នួ្្តូវបាន្អនុ្វតតដូច
ខ្ង្ប្កាម៖ 

- ្េជំុេូកសរុេលទធ្លការងារស្មចបាន្ឆ្ន ២ំ០១២ និ្ង្បលើកទិសបៅអនុ្វតតេន្តស្មាេ ់
ឆ្ន ២ំ០១៣ រេស់បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម។ 

- ្េជំុ្េេវ្ោយេ្ងី្កវោិលភាេរេេធានារ៉ា េរ់ង្ហានិ្ភយ័ការងារចំន្ួន្ ០៤ បខតត រមួមាន្
បខតតរតន្គិរ ីម ឌ លគិរ ីឧតតរមាន្ជយ័ និ្ង្បខតត្ េេះវហិារ។ 

- សហការជាមយួនាយកោឋ ន្បេទយការងារ និ្ង្គ ៈកមមការ ស.ទ.េ.ក បរៀេចំទិវាជាតិបដើមប ី
សុខភាេ សុវតាិភាេការងារ ប្កាម្េធាន្េទ “បលើកកមពស់សុវតាិភាេអគគីភយ័ និ្ង្ការេងាា រ 
ប្គេះថ្កន កក់ារងារបៅកមពុជា” បៅតំេន្ប់សដឋកិចចេិបសសភនបំេញ។ 

- បរៀេចំ្េជំុេិភាកោជាមយួសហ្គស ្គឹេះោា ន្ បដើមបបី្តៀមបរៀេចំកិចច្ េជំុ្េេវ្ ោយប នា ំ
អេរ់ ំបៅនឹ្ង្កបន្លង្ការងារ ចាេេី់្តីមាសទី២ បៅបខបមោ ឆ្ន ២ំ០១៣។ 
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- ្េជំុ្េេវ្ោយ សតីេីការេ្ងឹ្ង្ការអនុ្វតតបគលន្បោបាយរេេធានារ៉ា េរ់ង្ហានិ្ភយ័ការងារ 
បៅបខតត្ េេះសីហនុ្ និ្ង្បខតតោវ យបរៀង្។ 

- បរៀេចំ្េជំុជាមយួមន្ទីរបេទយ និ្ង្សហជីេសតីេីនី្តិវធីិនន្ការ្តល់តាវកាលិក និ្ង្ការ្តល់បសវា 
បៅតាមមន្ទីរបេទយ។ 

 

រូេភាេទី៣. កិចច្េជុំ្ េេវ្ោយសតី េីនី្តិវធីិនន្ការ្តល់តាវកាលិក និ្ង្ការ្តល់បសវាបៅតាមមន្ទីរបេទយ រវាង្ភាគីបេឡាជាតិ
រេេសន្តិសុខសង្គម មន្ទីរបេទយ និ្ង្តំណាង្សហជីេ (បៅោល្េជុ ំេ.ស.ស នែៃទី៣០ បមោ ២០១៣) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- បធវើ្េឹតតិេ្ត និ្ង្ខិតតេ ័ណ សតីេីការអនុ្វតតរេេធានារ៉ា េរ់ង្ហានិ្ភយ័ការងារ។ 

- បរៀេចំឯកោរស្មាេចុ់េះេញ្ជ ិកា និ្ង្ CD ឯកោរ។ 

- ទទលួទូរស័េទ និ្ង្្តល់េត័ម៌ាន្ជូន្បភាៀវ។ 

ប្ៅេីការងារ្េេវ្ ោយខ្ង្បលើ េ.ស.ស កម៏ាន្បគហទំេរ័ (www.nssf.gov.kh) បដល្ទុកនូ្វ
រល់េត័ម៌ាន្ និ្ង្ឯកោរគតិយុតតសំខ្ន្់ៗ  ទកទ់ង្នឹ្ង្ការអនុ្វតតបគលន្បោបាយធានារ៉ា េរ់ង្ហានិ្ភយ័
ការងាររេស់បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម។ មយួវញិបទៀត េ.ស.ស កប៏ាន្បធវើការ្េេវ្ ោយតាម្េេន័្ធ 
្េេវ្ ោយប្េង្បទៀតជាប្ចើន្្ង្បដរ និ្ង្ចាតេ់ញ្ជូ ន្មស្រន្តីបអាយចុេះបធវើការ្េេវ្ ោយ េន្យល់ប នាដំល់
េណាត សហ្គស ្គឹេះោា ន្តទ ល់ ឲ្យយល់េីការអនុ្វតតបគលន្បោបាយរេេធានារ៉ា េរ់ង្ហានិ្ភយ័ការងារ
េិបសសេីនី្តិវធីិ និ្ង្បេេេទនន្ការចុេះេញ្ជ ិកាសហ្គស ្គឹេះោា ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិតមកកនុង្បេឡា
ជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម និ្ង្តាវកាលិក (អតា្ េបោជន្)៍ បដលកមមករនិ្បោជិត្តូវទទួលបាន្។ 

 

 ៤.៣. កិចចស្ហរបត្ិបត្តិការ និងការបណតុ ះបណាត លធនធានេនុស្ស 
 

 កិចចសហ្េតិេតតិការ និ្ង្ការេ តុ េះេណាត លធន្ធាន្មនុ្សេ ជាការងារមយួសំខ្ន្ប់ៅកនុង្ការ
អភវិឌ្ឍន្អ៍ង្គភាេ និ្ង្េ្ងឹ្ង្នូ្វកិចចសហ្េតិេតតិការរវាង្ប្នកបដលពាកេ់ន័្ធ និ្ង្នដគូអភវិឌ្ឍន្ន៍ានាទងំ្បៅ 
កនុង្្េបទស និ្ង្ប្ៅ្េបទស បដើមបធីានានូ្វនិ្រន្តរភាេនន្កិចចដំប ើ រការរេស់អង្គភាេ បលើការបរៀេចំប្ន្
ការ បេេេទ និ្ង្នី្តិវធីិការងារ កដូ៏ចជាការអភវិឌ្ឍន្នូ៍្វចំប េះដឹង្ ការដក្សង្ ់និ្ង្តល ស់េតូរេទេិបោធន្៍

http://www.nssf.gov.kh/
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ការងារែមីៗ។ កិចចសហ្េតិេតតិការ និ្ង្ការងារេ តុ េះេណាត លធន្ធាន្មនុ្សេ កជ៏ាការចូលរមួចំប ក
បៅកនុង្សកមមភាេការងារសង្គមទងំ្មូលឲ្យមាន្ការរកីចប្មើន្្ង្បដរ បដលបៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៣ កន្លង្មក 
បន្េះ ថ្កន កដឹ់កនាកំដូ៏ចជាមស្រន្តីបេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្ចូលរមួបៅកនុង្ការបរៀេចំកមមវធីិអភវិឌ្ឍ 
កិចច្ េជំុេិភាកោ្តល់បោេល់ សិកាខ ោោ វគគេ តុ េះេណាត ល និ្ង្ទសេន្ៈកិចចសិកោទងំ្បៅកនុង្្េបទស 
និ្ង្ប្ៅ្េបទស បាន្មយួចំន្នួ្គួរឲ្យកតសំ់គល់។ 

 

៤.៣.១. ការងារកន ងគ្របយទស 
 

កិចចសហ្េតិេតតិការ និ្ង្ការេ តុ េះេណាត លធន្ធាន្មនុ្សេបៅកនុង្្េបទស បេឡាជាតិរេេសន្តិ
សុខសង្គម បាន្បរៀេចំឲ្យមាន្វគគេ តុ េះេណាត លេ្ងឹ្ង្សមតាភាេមស្រន្តី េីការងាររដឋបាល ការងារហិរញ្ញ វតាុ 
ការបធវើសវន្កមម និ្ង្្េេន័្ធនន្ការ្គេ់្ គង្ទូបៅ ជាបរៀង្រល់ឆ្ន ។ំ  ប្ៅេីបន្េះថ្កន កដឹ់កនា ំមស្រន្តី និ្ង្េុគគលិក 
នន្បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម កប៏ាន្ចូលរមួបៅកនុង្កិចច្ េជំុេិប្គេះបោេល់េិភាកោការងារ ការបរៀេចំ
ប្ន្ការអភវិឌ្ឍន្ ៍ និ្ង្សិកាខ ោោេ តុ េះេណាត លបលើកកមពស់ការយល់ដឹង្តាមេណាត ្កសួង្ អង្គការ និ្ង្
ោា េន័្ពាកេ់ន័្ធនានាបៅទូទងំ្្េបទសបាន្មយួចំន្ួន្្ង្បដរ។ 

 

រូេភាេទី៤. វគគេ តុ េះេណាត លេ្ងឹ្ង្សមតាភាេមស្រន្តី  សតី េីកមមវធីិបកទំរង្ក់ារ្គេ់្ គង្ 

                 ហិរញ្ញ វតាុោធារ ៈ បលើជនំាញគ បន្យយ និ្ង្ហិរញ្ញ វតាុ  (បៅបេឡាជាតិ 

             រេេសន្តិសុខសង្គម នែៃទី១៨ បខកុមភៈ ដល់នែៃទី១៨ បខបមោ ឆ្ន ២ំ០១៣) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ចូលរមួ្េជំុបរៀេចំបសចកតី្ពាង្ប្ន្ការយុទធោស្រសតឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨ រេស់្កសួង្ការងារ និ្ង្
េ តុ េះេណាត លវជិាជ ជីវៈ បៅទីសតីការ្កសួង្។ 

- ចូលរមួ្េជំុ្កុមការងារេបណាត េះអាសន្ន នន្កិចចគពំារសង្គមបៅ្កសួង្មហាន្ទ។ 

- ចូលរមួ្េជំុសតីេីការបរៀេចំរបេៀេវារៈស្មាេកិ់ចច្ េជំុ SLOM បលើកទី៩ បៅទីសតីការ្កសួង្។ 

- ចូលរមួ្េជំុជាមយួ UNDP សតីេីការ្តល់តាវកាលិកដល់ជន្រង្ប្គេះ និ្ង្អនកបៅកនុង្េន្ទុក។ 

- ចូលរមួកនុង្េិធីសំប េះសំណាលជាមយួកមមករ កមមការនីិ្ កនុង្ខួេអនុ្សោវរយីប៍លើកទី ១២៧ នន្
ទិវាេលកមមអន្តរជាតិ បៅបខតត្ េេះសីហនុ្។ 
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- ចូលរមួកិចច្ េជំុេិភាកោបលើការបោេះ្ោយេញ្ហា បាតុកមម កូដកមម និ្ង្បលើកទិសបៅអនុ្វតតេន្ត 
បៅ្កសួង្សង្គមកិចច អតីតយុទធជន្ និ្ង្យុវនី្តិសមបទ។ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោេិប្គេះបោេល់ អំេីបគលន្បោបាយ្តល់កញ្ចេភ់ាគ្លមូលនិ្ធិសម 

ធម ៌សុខ្ភបិាល បៅសណាឋ គរ្គីន្តបលសភនបំេញ។ 

- ចូលរមួ្េជំុសតីេីការេិនិ្តយបមើលបទបើង្វញិបលើលទធ្ លការងារ នន្ការអនុ្វតតប្ន្ការទេោ់ា ត ់

ការរលោលបមបរគបអដស៍ និ្ង្ជំងឺ្បអដស៍បៅទីសតីការ្កសួង្។ 

- ចូលរមួជាបភាៀវកិតតិយសកនុង្ទិវាេិភេបោក្េឆ្ងំ្េលកមមកុមារឆ្ន ២ំ០១៣ និ្ង្េិធីសបមាព ធ 
គប្មាង្្េឆ្ងំ្ទ្មង្ធ់ៃន្ធ់ៃរនន្េលកមមកុមារ(២០១៣-២០១៦) បៅទីសតីការ្កសួង្។ 

- ចូលរមួ្េជំុបេើកការបធវើអធិការកិចច បោយ្េតិភូអគគ ធិការ នន្អគគ ធិការោឋ ន្្កសួង្បសដឋកិចច 
និ្ង្ហិរញ្ញ វតាុឆ្ន ២ំ០១១ និ្ង្េណាត ឆ្ន ពំាកេ់ន័្ធ។ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោេិប្គេះបោេល់្តីភាគីថ្កន កជ់ាតិបលើកទី៣ សតីេីបគលន្បោបាយជាតិ 

មុខរេរ និ្ង្ការងារស្មាេ់្ េបទសកមពុជា បៅសណាឋ គរសូហវីបតលភនបំេញ។ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោ សតីេីការជំរុញសមធម ៌និ្ង្ការគពំារសង្គមបៅទីសតីការគ ៈរដឋមស្រន្តី។ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោសដីេី ការបធវើសមាហរ កមមបគលន្បោបាយសង្គម និ្ង្ការ្តល់មូល
ោឋ ន្្គឹេះនន្ការគពំារសង្គម បៅបខតតបសៀមរេ។ 

- ចូលរមួវគគេ តុ េះេណាត ល សតីេីការេស្រញ្ហជ េបយន្ឌ្រ័កនុង្វស័ិយមុខងារោធារ ៈ ដល់មស្រន្តីរជ 

ការសីុវលិ្កេខ ័ឌ ែមី បៅអគររតនាតល ហោ។ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោេិប្គេះបោេល់បលើបសចកតី្ពាង្ប្ន្ការយុទធោស្រសតេស្រញ្ហជ េបយន្ឌ្រ័ កនុង្ 
វស័ិយការងារ និ្ង្េ តុ េះេណាត លវជិាជ ជីវៈឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨ បៅសណាឋ គរភនបំេញ។ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោ្េេវ្ ោយសតីេីរបាយការ ៍ជាតិបលើកទី៤ និ្ង្ទី៥ នន្ការអនុ្វតតអនុ្សញ្ហញ  
សីុ-ដបៅកមពុជា, េិធីោរតាមជប្មើស, អនុ្ោសន្ស៍បមតចបតបជានាយករដឋមស្រន្តី, ការបលើក
កមពស់សិទធិស្រសតី្េេវ្ ោយ្ោបេៀរ, ចាេព់ាកេ់ន័្ធ និ្ង្េទោឋ ន្គតិយុតតវស័ិយោធារ ៈបៅ
ទីសតីការ្កសួង្។ 

- ចូលរមួវគគេ តុ េះេណាត លសតីេី ការបសវង្រកការគំ្ ទមតិ និ្ង្ជំនាញស្មេស្មួល។ 

- ចូលរមួវគគេ តុ េះេណាត លសតីេី ការតាមោន្ និ្ង្វាយតនមលបលើការប្េើ្បាស់បសៀវបៅសតីេីការ 
អេរ់ជំំងឺ្បអដស៍។ 

- ចូលរមួវគគេ តុ េះេណាត លសតីេីែវកិាកមមវធីិជំហាន្ទី៣ បៅ្កសួង្បសដឋកិចច និ្ង្ហិរញ្ញ វតាុ។ 

- ចូលរមួវគគេ តុ េះេណាត លេ្ងឹ្ង្សមតាភាេថ្កន កដឹ់កនាសំហជីេ(ទី្េឹកោកមមករ)។ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោសតីេីសាិតិការងារដក្សង្ប់ចញេីកំ ត់្ តារដឋបាល។ 
 

ប្ៅេីការងារខ្ង្បលើ  បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម កប៏ាន្ចាតេ់ញ្ជូ ន្មស្រន្តី និ្ង្េុគគលិកឲ្យចូល
រមួបៅកនុង្សកមមភាេការងារសង្គមមយួចំន្នួ្បទៀត្ង្បដរ បដើមបចូីលរមួចំប កបៅកនុង្ការអភវិឌ្ឍន្ស៍ង្គម
ជាតិទងំ្មូល។ 
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៤.៣.២. ការងារយគ្រៅគ្របយទស 

 

  ប្ៅេីការងារបលើកកមពស់ធន្ធាន្មនុ្សេ និ្ង្កិចចសហ្េតិេតតិការកនុង្្េបទស ការទំនាកទំ់ន្ង្ប្ៅ
្េបទសជាការងារមយួដសំ៏ខ្ន្ ់ បៅកនុង្ការបលើកកមពស់កិចចសហ្េតិេតតិការជាមយួនដគូអភវិឌ្ឍេរបទស
នានា និ្ង្ការបធវើសមាហរ កមមវស័ិយសន្តិសុខសង្គមរេស់កមពុជាបៅកនុង្តំេន្ ់ បដើមបឲី្យមាន្ការតល ស់
េតូរនូ្វេទេិបោធន្ ៍ េបចចកបទសការងារែមីៗ យកមកបធវើការអភវិឌ្ឍន្ប៍ៅកនុង្្េបទស។ បដលបៅឆ្ន ២ំ០១៣ 
បន្េះ បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្េំបេញនូ្វការងារប្ៅ្េបទសសំខ្ន្់ៗ មយួចំន្នួ្ ស្មាេវ់ស័ិយ
សន្តិសុខសង្គមដូចខ្ង្ប្កាម៖ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោ បដើមបតីាមោន្លទធ្ លសប្មចបាន្េីការចូលរមួវគគេ តុ េះេណាត លភាេ
ជាអនកដឹកនាអំន្តរជាតិសតីេីសន្តិសុខសង្គម បៅទី្កុង្ហា ូយ ្េបទសបវៀតណាម។ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោសតីេីបសវាកមម្ តួតេិនិ្តយ និ្ង្វាយតនមលបលើការធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេ (HIRA) 
បៅ្េបទសកូបរ ៉ា។ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោ សតីេី្េេន័្ធបោធន្និ្វតតន្អ៍ាោន ន្ បៅ្េបទសឥ ឌូ បន្សីុ។ 

- ចូលរមួវគគេ តុ េះេណាត លការធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេកូបរ ៉ា(NHIS) បៅោធារ ៈរដឋកូបរ ៉ា។ 

- ចូលរមួបវទិកាអាោន ន្សតីេីភាេ្កី្ក វសិមភាេ និ្ង្ការគពំារសង្គម បៅ្េបទសឥ ឌូ បន្សីុ។ 

- ទសេន្ៈកិចចសិកោបៅ្េបទសចិន្ សតីេី្េេន័្ធសុខភាេ និ្ង្ការបកទ្មង្។់ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោជាន្ខ់ពស់អាោន ន្-ចិន្ សតីេីសតង្ោ់របសវាកមមសន្តិសុខសង្គម បៅ្េបទសចិន្។ 

- ចូលរមួកិចច្ េជំុសមាគមសន្តិសុខសង្គមអាោន ន្(ASSA) បលើកទី៣០ បៅទី្កុង្បវៀង្ចន័្ទ ោធា
រ ៈរដឋ្ េជាមានិ្ត្េជាធិេបតយយទាវ។ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោេបចចកបទសបរៀេចំបោយ AWCF សតីេីេញ្ហា ទូទតសំ់ ង្កមមករនិ្បោជិត
តំេន្អ់ាសីុបា៉ា សីុហវិក បៅោធារ ៈរដឋកូបរ ៉ា។ 

- ទសេន្កិចចសិកោសតីេីការធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេបៅទី្កុង្ហា ូយ ្េបទសបវៀតណាម។ 

- ចូលរមួទសេន្កិចចសិកោសតីេី បសវាកមម្ បាកប់ោធន្ជាតិនន្ោធារ ៈរដឋកូបរ ៉ា(NPS)។ 

- ទសេន្កិចចសិកោថ្កន កម់ស្រន្តីជាន្ខ់ពស់ បដើមបេិីនិ្តយបមើលេីការបកទ្មង្ ់ និ្ង្្េេន័្ធសុខ្ភបិាល 

បៅោធារ ៈរដឋ្ េជាមានិ្តចិន្។ 

 

 ៤.៤. ការងារព័ត្៌ោនវិទ្ា 

 

  បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្បរៀេចំកិចច្ េតិេតតិការងារ និ្ង្ការ្គេ់្ គង្ទិន្នន្យ័តាមរយៈ
េបចចកវទិាេត័ម៌ាន្វទិា បលើការងារចុេះេញ្ជ ិកា េង្ភ់ាគទន្ ការ្តល់តាវកាលិក ការងារអធិការកិចច ការ្គេ់
្គង្វតតមាន្មស្រន្តី េុគគលិក និ្ង្ការងារសំខ្ន្់ៗ មយួចំន្នួ្បទៀត ជាកប់សតង្បៅឆ្ន ២ំ០១៣ កន្លង្មកបន្េះ 
េ.ស.ស សប្មចបាន្បលើការងារេត័ម៌ាន្វទិាដូចខ្ង្ប្កាម៖ 

- បកស្មួល បធវើេចចុេបន្នភាេ និ្ង្បែទំ្ េេន័្ធ្ គេ់្ គង្ការទមទរតាវកាលិកហានិ្ភយ័ការងារ។  
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- េបង្ាើត្េេន័្ធ្ គេ់្ គង្ទិន្នន្យ័ប្នកអធិការកិចចបដលមាន្លកខ ៈជា Web Application អាច 
ប្េើ្បាស់បាន្ជាមយួ Computer Smart Phone និ្ង្ Tablet តាមរយៈInternet និ្ង្ Intranet។ 

- េបង្ាើត្េេន័្ធ្ គេ់្ គង្ែមីប្នកចុេះេញ្ជ ិកា និ្ង្េង្ភ់ាគទន្។ 

- បធវើេចចុេបន្នភាេ្េេន័្ធ្គេ់្ គង្ទិន្នន្យ័តាវកាលិក(NSSF Benefits)។ 

- េបង្ាើតកមមវធីិ NSSF Admin ស្មាេប់្េើ្បាស់កនុង្ការោិល័យរដឋបាល កនុង្ការ្គេ់្ គង្ 
ទិន្នន្យ័បេសកកមមរេស់មស្រន្តី និ្ង្េុគគលិក។ 

- េបង្ាើតកមមវធីិទទួលោរ ប្ាើោរ និ្ង្បឆ្លើយតេបោយសវ័យ្េវតតិតាមរយៈ Modem (NSSF SMS)។ 

- បរៀេចំកមមវធីិេញ្ចូ លទិន្នន្យ័រេស់មន្ទីរបេទយជាេកិ់ចចសន្ា។ 

- េបង្ាើត្េេន័្ធទទួល និ្ង្បោេះ្ោយេត័ម៌ាន្ (Complaint System)។ 

- បធវើេចចុេបន្នភាេបគហទំេរ័ េ.ស.ស បោយេបន្ាមភាោបខមរ និ្ង្ភាោអង្ប់គលស។ 

- េបង្ាើត្េេន័្ធ SMS System ស្មាេប់្ទៀង្តទ តប់លខអតតសញ្ហញ  កមមករនិ្បោជិត។ 

- បកលំអបគហទំេរ័ និ្ង្េញ្ចូ លអ្តាេតូរ្បាក់្ េចាបំខ ្េឹតតិេ្តេត័ម៌ាន្ បសចកតីជូន្ដំ ឹង្ និ្ង្
េត័ម៌ាន្មយួចំន្ួន្បទៀតបលើបគហទំេរ័ បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម។ 

- បធវើេចចុេបន្នភាេទ្មង្ស់្មាេេ់ញ្ចូ ល្បាកប់េៀវតេកមមករមាន ក់ៗ ចូល្េេន័្ធ។ 

- បធវើេចចុេបន្នភាេទ្មង្ប់កប្េលិខិតភាគទន្តាមទ្មង្ែ់មី។ 

- សរបសរកមមវធីិប្េើ្បាស់ E-Form ែមីស្មាេរ់េេធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេ។ 

- បធវើេចចុេបន្នភាេ ទ្មង្េ់ង្ភ់ាគទន្ឲ្យមាន្ការេង្់្ បាកេិ់ន្យ័។ 

- េបង្ាើត Function Import/Export បៅកនុង្្េេន័្ធ្ គេ់្ គង្ទិន្នន្យ័ែមីស្មាេប់ធវើការ Import 

និ្ង្ Export ទិន្នន្យ័េី File Excel និ្ង្ File Access បៅកនុង្្េេន័្ធ។ 

- វភិាគ និ្ង្បរៀេចំ្េេន័្ធ្គេ់្ គង្ទិន្នន្យ័ែមី ស្មាេរ់កោទុកទិន្នន្យ័ បោយប្េើ្បាស់កមមវធីិ 
Microsoft SQL Server 2008 ។ 

- បធវើេចចុេបន្នភាេភាគទន្កមមករនិ្បោជិតប្នកប្គេះថ្កន កក់ារងារ និ្ង្ប្នកធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេ។ 

- បរៀេចំ Database ឲ្យមាន្ Record ្េវតតិកមមករនិ្បោជិត កាលេរបិចឆទចូលបធវើការ កាលេរបិចឆទ
ឈេប់ធវើការ និ្ង្ការតល ស់េតូរសហ្គស ្គឹេះោា ន្។ 

- បរៀេចំ Database ឲ្យមាន្ Record ្េវតិតសហ្គស ្គឹេះោា ន្េង្ភ់ាគទន្ និ្ង្្េវតតិេិទ 
បេើកសហ្គស ្គឹេះោា ន្។ 

- ដំបទបើង្ឧេករ ៍ Cisco តាមេណាត បខតតមយួចំន្នួ្បដើមបភីាជ េ ់Database មកទីោន កក់ារកណាត ល។ 

- បរៀេចំកមមវធីិការោិល័យោខ្បខតតប្េើ្បាស់ និ្ង្កំ តេី់ក្មតិប្េើ្បាស់រេស់សមាជិក។ 

- បធវើេចចុេបន្នភាេ Database បលើទិន្នន្យ័ ID រេស់សហ្គស និ្ង្កមមករនិ្បោជិត។ 

- េបង្ាើតទ្មង្េ់ញ្ចូ ល្បាកប់ខកមមករនិ្បោជិត។ 

- អភវិឌ្ឍន្ក៍មមវធីិស្មាេត់ាមោន្ការេង្ភ់ាគទន្រេស់សហ្គស។ 
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- េញ្ចូ លោន ម្មាមនដមស្រន្តី និ្ង្េុគគលិកែមីចូលកនុង្្េេន័្ធ Finger Print និ្ង្ការងារសំខ្ន្់ៗ
មយួចំន្នួ្បទៀត។ 

 

 ៤.៥. ការងារស្នវកេមនផៃកនងុ 

 

  ប្នកសវន្កមមន្ទកនុង្ មាន្ភារកិចចចំបពាេះ្គេក់ារងារសវន្កមមន្ទកនុង្ បលើការងារ្តួតេិនិ្យ តាមោន្ 
វាយតនមល និ្ង្្តល់អនុ្ោសន្ប៍លើការអនុ្វតតន្ប៍គលន្បោបាយសន្តិសុខសង្គម និ្ង្ការអនុ្វតតន្េ៍ទេញ្ហជ
ន្ទកនុង្សតីេីការ្គេ់្ គង្ហិរញ្ញ វតាុ និ្ង្ការអនុ្វតតន្ក៍ារងារតាមប្នកនី្មយួៗ បដលបៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៣ កន្លង្
មកបន្េះ ប្នកសវន្កមមន្ទកនុង្ សប្មចលទធ្លបាន្៖ 

- បរៀេចំប្ន្ការសវន្កមមតាមេណាត ការោិល័យស្មាេឆ់្ន ២ំ០១៣។ 

- បធវើសវន្កមមបលើប្នករដឋបាល ប្នកអធិការកិចច និ្ង្កិចចការនី្តិកមម, ប្នកេញ្ជ ិកា និ្ង្ភាគទន្ 
និ្ង្ ប្នកបគលន្បោបាយ។ 

- បរៀេចំវគគេ តុ េះេណាត លសតីេីកមមវធីិការ្គេ់្ គង្ហិរញ្ញ វតាុោធារ ៈបលើជំនាញហិរញ្ញ វតាុ។ 

- បរៀេចំប្ន្ការសកមមភាេរយៈបេល៣ ឆ្ន  ំនិ្ង្រយៈបេល ៥ ឆ្ន ។ំ 

- កោង្កមមវធីិសវន្កមម និ្ង្បតសត្តួតេិនិ្តយន្ទកនុង្។ 

- បរៀេចំសំ ួរ និ្ង្្ោវ្ជាវឯកោរមយួចំន្នួ្ បដលពាកេ់ន័្ធេទេបញ្ញតតិប្េង្ៗ បដើមបអីនុ្វតត 
បលើនី្តិវធីិសវន្កមមន្ទកនុង្។ 

 

៥. ការងារគ្ណៈកេមការជាំនាញ  

៥.១. គ្ណៈកេមការ ស្.ទ្.ប.ក 

 

 

គ ៈកមមការសិកោ្ោវ្ជាវទេោ់ា តក់រ ីសន្លេ ់និ្ង្េងាា រប្គេះថ្កន កក់ារងារ (ស.ទ.េ.ក) មាន្
តនួាទីសិកោ្ោវ្ជាវរកមូលបហតុករ ីសន្លេរ់េស់កមមករនិ្បោជិត ចាតវ់ធិាន្ការសបស្រងាគ េះេនាទ ន្ ់ និ្ង្
ស្មេស្មួលជាមយួមន្ទីរបេទយ ជាមយួអាជាា ធរពាកេ់ន័្ធ បដើមបឲី្យជន្រង្ប្គេះទទលួបាន្ការសបស្រងាគ េះ
េនាទ ន្ ់និ្ង្បរៀេចំការ្េេវ្ ោយ េីកមមវធីិេងាា រប្គេះថ្កន កក់ារងារ។ គ ៈកមមការ ស.ទ.េ.ក បាន្នឹ្ង្កំេុង្
បរៀេចំកិចច្ េជំុ្េេវ្ោយអេរ់ដូំចបភលៀង្រលឹម បដើមបឲី្យនិ្បោជក តំណាង្សហ្គស ្គឹេះោា ន្ និ្ង្
កមមករនិ្បោជិតទទួលបាន្ការអេរ់សំតីេីលកខខ ឌ ការងារ លកខខ ឌ អនាមយ័ សុវតាិភាេការងារ ការទេ់
ោា តក់រ ីកមមករនិ្បោជិតដលួសន្លេ ់ និ្ង្េងាា រប្គេះថ្កន កច់រចរ ៍បោយមបធាបាយដឹកជញ្ជូ ន្កមមករ
និ្បោជិត កនុង្ន្យ័ទេោ់ា ត ់ និ្ង្េងាា រប្គេះថ្កន កក់ារងារ េិបសសករ ីកមមករនិ្បោជិត ដួលសន្លេឲ់្យ
សាិតបៅក្មតិសូន្យ។ ជាការគរួឲ្យកតសំ់គល់ ស្មាេឆ់្ន ២ំ០១៣ កន្លង្មកបន្េះ គ ៈកមមការបាន្បរៀេចំ 
កិចច្ េជំុ្េេវ្ោយអេរ់បំាន្ចំន្នួ្ ៣២ បលើក មាន្បរង្ច្កចំន្ួន្ ៧១ និ្ង្កមមករនិ្បោជិត្េមា ជា 
០១ មុនឺ្នាក។់ 
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រូេភាេទី៥.   េិធី្េជុំ្ េេវ្ោយអំេីលកខខ ឌ ការងារ លកខខ ឌ អនាម័យ សុវតាិភាេការងារ អតា្េបោជន្រ៍េេសន្តិសុខសង្គម 
វធិាន្ការទេ់ោា តក់រ ីសន្លេ់ និ្ង្េងាា រប្គេះថ្កន កច់រចរ ៍បោយមបធាបាយដឹកជញ្ជូ ន្កមមករនិ្បោជិត បៅ 
បរង្ច្កកាត់បដរ SL Garment Processing (Cambodia) Co.,Ltd នែៃទី០៥ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៣ 
ប្កាមអធិេតីភាេ ឯកឧតតម ហនុន្ មា៉ា ប ត នាយរង្បសនាធិការចំរុេះ នន្កង្បោធេលបខមរភូមិន្ទ បមេញ្ហជ ការរង្ 
កង្ទេ័បជើង្បគក និ្ង្ជាបមេញ្ហជ ការេញ្ហជ ការោឋ ន្ជាតិកំោំង្េិបសស្េឆ្ងំ្បភរវកមម។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កនុង្បាតុភាេករ ីដួលសន្លេរ់េស់កមមករនិ្បោជិត គ ៈកមមការ ស.ទ.េ.ក បាន្ចុេះជួយ ស្មេ
ស្មួល ចាតវ់ធិាន្ការបកលំអ និ្ង្ជួយ សបស្រងាគ េះេនាទ ន្ ់ បៅបរង្ច្កចំន្ួន្ ១៥ និ្ង្មាន្កមមករនិ្បោជិត
ចំន្នួ្ ៨២៣ នាក ់បោយកនុង្បនាេះរមួមាន្៖ 

- រជធានី្ភនបំេញមាន្ ០៣ បរង្ច្ក មាន្កមមករសន្លេចំ់ន្នួ្ ១៥៤ នាក ់

- បខតតកណាត លមាន្ ០៥ បរង្ច្ក មាន្កមមករសន្លេចំ់ន្នួ្ ៤៣២ នាក ់

- បខតតកំេង្ស់ពឺមាន្ ០៣ បរង្ច្ក មាន្កមមករសន្លេចំ់ន្នួ្ ៦៨ នាក ់

- បខតតបកាេះកុង្មាន្ ០១ បរង្ច្ក មាន្កមមករសន្លេចំ់ន្នួ្ ១៩ នាក ់

- បខតតោវ យបរៀង្មាន្ ០២ បរង្ច្ក មាន្កមមករសន្លេចំ់ន្នួ្ ១២៥ នាក ់

- បខតតកំេង្ច់ាមមាន្ ០១ បរង្ច្ក មាន្កមមករសន្លេចំ់ន្នួ្ ២៥ នាក។់ 
 

 ស្ថា នភាពបាត ភាពករ ីែួលសនលប់កម្មករនិយោជិតយៅឆ្ន ២ំ០១២ និង ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 

្កាហវិកទី៨ . ប្េៀេបធៀេបាតុភាេករ ីដួលសន្លេក់មមករនិ្បោជិតឆ្ន ២ំ០១២ និ្ង្ឆ្ន ២ំ០១៣ 
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បាតុភាេករ ីដួលសន្លេក់មមករនិ្បោជិត បៅឆ្ន ២ំ០១៣ បន្េះមាន្ចំន្ួន្ ១៥ បរង្ច្ក មាន្កមមករ
និ្បោជិតចំន្នួ្ ៨២៣ នាក ់ បេើប្េៀេបធៀេបៅនឹ្ង្ឆ្ន ២ំ០១២ ករ ីបន្េះមាន្ចំន្នួ្ ២៤ បរង្ច្ក 
មាន្កមមករនិ្បោជិតចំន្ួន្ ១.៦៨៦ នាក។់ ដូបចនេះបាតុភាេករ ីដួលសន្លេក់មមករនិ្បោជិតបៅឆ្ន ២ំ០១៣ 
បន្េះមាន្ការែយចំន្ួន្ ០៩ បរង្ច្ក ្តូវជា ៣៨ ភាគរយ និ្ង្កមមករនិ្បោជិតែយចុេះចំន្ួន្ ៨៦៣ នាក ់
្តូវជា ៥១ ភាគរយ។ ការែយចុេះនូ្វករ ីដលួសន្លេប់ន្េះ គឺបោយោរគ ៈកមមការ ស.ទ.េ.ក បាន្ចុេះ
អបង្ាតតទ ល់ចំបពាេះបរង្ច្កបដលមាន្កមមករដួលសន្លេ ់ បហើយបាន្រកប ើញចំ ុច្េឈមនានា និ្ង្បាន្
ចាតវ់ធិាន្ការភាល មៗបដើមបឲី្យនិ្បោជកបធវើការបកលមអ។ មយួវញិបទៀត គ ៈកមមការបាន្បធវើការ្េេវ្ ោយ
អេរ់តំទ ល់នឹ្ង្កបន្លង្ការងារតាមេណាត បរង្ច្កបាន្ទូលំទូោយ បហើយនិ្បោជក និ្ង្កមមករនិ្បោជិត 
មាន្ការយល់ដឹង្កាន្ប់តចាស់េីវធីិេងាា រប្េង្ៗបៅបេលមាន្ឧេបតតិបហតុបកើតបទបើង្។ 

  
៥.២. គ្ណៈកេមការម្វជជសាន្រស្ត ននម្បឡាជាត្ិរបបស្នតិស្ខុស្ងគេ 

 

 កនុង្រយៈបេលមយួឆ្ន កំន្លង្មកបន្េះ គ ៈកមមការបវជជោស្រសតបាន្អនុ្វតតតនួាទីភារកិចចរេស់ខលួន្ 

្េកេបោយតមាល ភាេ យុតតិធម ៌មន្សិការវជិាជ ជីវៈ និ្ង្កោង្បាន្ជំបន្ឿទុកចិតតេីសំណាកម់ជឈោឋ ន្ទូបៅ និ្ង្ 

សមាជិករេស់បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម ជាេិបសសេីនិ្បោជកជាមាច ស់សហ្គស ្គឹេះោា ន្ និ្ង្
កមមករនិ្បោជិត មកបលើការអនុ្វតតរេស់បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម តាមរយៈការចូលរមួេង្ភ់ាគទន្
ធានារ៉ា េរ់ង្ហានិ្ភយ័ការងារ ជូន្កមមករនិ្បោជិត បហើយវាកប៏ាន្ជំរុញឲ្យេួកបគ្តល់េត័ម៌ាន្េិតេីចំន្ួន្
កមមករនិ្បោជិត និ្ង្េី្បាកប់ខរេស់េកួបគ បដើមបបីជៀសវាង្ការបាតេ់ង្អ់តា្ េបោជន្ប៍ដលមាន្បចង្បៅ
កនុង្ចាេ។់ 

 ស្មាេឆ់្ន ២ំ០១៣ បន្េះ គ ៈកមមការបវជជោស្រសត បាន្បរៀេចំកិចច្ េជំុវនិិ្ចឆយ័ក្មតិបាតេ់ង្ស់មតា
ភាេការងារអចិនស្រន្តយជូ៍ន្ជន្រង្ប្គេះចំន្នួ្ ១២២ នាក ់  បដលជាសមាជិកបេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម 
កនុង្បនាេះរមួមាន្៖ 

- ជន្រង្ប្គេះបទើេទទលួប្គេះថ្កន កចំ់ន្ួន្ ១០០ នាក ់កនុង្ចំបណាមបនាេះ គ ៈកមមការបវជជោស្រសត 
សប្មច្តល់ក្មតិបាតេ់ង្ស់មតាភាេការងារអចិនស្រន្តយតិ៍ចជាង្ ២០ ភាគរយចំន្ួន្ ៤៨ នាក ់
និ្ង្ចាេេី់ ២០ ភាគរយបទបើង្បៅមាន្ចំន្ួន្ ៥០ នាក ់ និ្ង្ ០២ នាកប់ទៀតអនុ្ញ្ហញ តឲ្យទទលួ
បសវាេាបាលេន្ត។  

- ជន្រង្ប្គេះបដល្តូវវនិិ្ចឆយ័ក្មតិបាតេ់ង្ស់មតាភាេការងារអចិនស្រន្តយប៍ទបើង្វញិចំន្ួន្ ១៧ នាក ់
កនុង្ចំបណាម ១៧ នាក ់ខ្ង្បលើ គ ៈកមមការបវជជោស្រសតសប្មច្តល់ក្មតិបាតេ់ង្ស់មតាភាេ
ការងារអចិនស្រន្តយតិ៍ចជាង្ ២០ ភាគរយចំន្នួ្ ១៣ នាក ់ និ្ង្ចាេេី់ ២០ ភាគរយបទបើង្មាន្
ចំន្នួ្ ០៤ នាក។់ 

- វនិិ្ចឆយ័កមមករនិ្បោជិតរង្ប្គេះថ្កន កចំ់ន្នួ្ ០៥ នាក ់ កនុង្បនាេះគ ៈកមមការបាន្សប្មចជា
ប្គេះថ្កន កក់ារងារចំន្នួ្ ០២ នាក ់ និ្ង្ ០៣ នាក ់បទៀតមនិ្បមន្ជាប្គេះថ្កន កក់ារងារ។ 
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   ៥.៣. គ្ណៈកេមការម្រៀបចាំយនតការននការទ្ូទាត្់ម្ស្វាស្ខុាភិបាល 

 

 គ ៈកមមការបរៀេចំយន្តការនន្ការទូទតប់សវាសុខ្ភបិាល សាិតបៅប្កាមគប្មាង្បេឡាជាតិរេេ
សន្តិសុខសង្គម មាន្អកេរកាត ់PPM (Provider Payment Mechanism Committee) ្តូវបាន្េបង្ាើត
ប ើង្បៅចុង្បខកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៣ បោយ្េកាសអន្តរ្កសួង្ រវាង្្កសួង្ការងារ និ្ង្េ តុ េះេណាត លវជិាជ ជីវៈ 
និ្ង្្កសួង្សុខ្ភបិាល។ គ ៈកមមការបរៀេចំយន្តការនន្ការទូទតប់សវាសុខ្ភបិាល មាន្តនួាទីសិកោ
្ោវ្ជាវ និ្ង្កំ តប់្ជើសបរ ើសយកយន្តការទូទតន់ែលបសវាសុខ្ភបិាល និ្ង្តនមលបសវាមូលោឋ ន្សុខ្
ភបិាល កំ ត់្ េបភទ ្កុមជំងឺ្ និ្ង្បសនើតនមលបសវាបដល្តូវទូទតប់ៅតាម្កុមជំងឺ្នី្មយួៗ និ្ង្កំ ត់
េីយន្តការនន្ការទូទតប់សវាដល់មូលោឋ ន្សុខ្ភបិាល បដលបាន្ចុេះកិចចសន្ាជាមយួ េ.ស.ស និ្ង្
លកខ ៈវនិិ្ចឆយ័កនុង្ការប្ជើសបរ ើសមូលោឋ ន្សុខ្ភបិាល បដលបាន្ចុេះកិចចសន្ាជាមយួ េ.ស.ស។ 
គ ៈកមមការបន្េះ កសិ៏កោ្ង្បដរេីយន្តការ្តួតេិនិ្តយគុ ភាេបសវា និ្ង្បេេេទទទួលបាន្បសវាដល់
សមាជិក េ.ស.ស កំ តប់េេេទ និ្ង្នី្តិវធីិបដើមបឲី្យសមាជិក េ.ស.ស ទទលួបាន្បសវាសុខ្ភបិាល 
និ្ង្ទមទរការទូទតប់សវាសុខ្ភបិាល សហការ និ្ង្ស្មេស្មួលជាមយួអង្គភាេ ឬោា េន័្រដឋ និ្ង្
អង្គការជាតិ អន្តរជាតិពាកេ់ន័្ធនានា។ ជាការគរួឲ្យកតសំ់គល់ស្មាេឆ់្ន ២ំ០១៣ កន្លង្មកបន្េះ គ ៈ
កមមការសប្មចការងារបាន្៖ 

- ្េជំុបរៀេចំវធីិោស្រសតទូទតន់ែលបសវាសុខ្ភបិាលចំន្ួន្ ១៦ បលើក។ 

- បរៀេចំសិកាខ ោោសតីេីវធីិោស្រសតទូទតន់ែលបសវាសុខ្ភបិាល ជាមយួអនកជំនាញសុខ្ភបិាល
ចំន្នួ្ ០១ បលើក។ 

- េិនិ្តយបកស្មួលបលើេ្ងាង្្េកាសរមួ សតីេីវធីិោស្រសតទូទតន់ែលបសវាធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេ។ 
 

 

  ៥.៤. រកុេការងារស្វុត្ថិភាពចរាចរណ៍ផលូវម្ោកស្រោប់ោ ាំពារកេមករនិម្ោជិត្ 

 

 េចចុេបន្នប្គេះថ្កន ក់ចរចរ ៍បៅបតជាេញ្ហា ្េឈមដ៏ធំរេស់សង្គមជាតិ បោយោរបតចំន្ួន្អនក 
ោល េ់ និ្ង្អនករេសួបចេះបតេន្តបកើតមាន្ជាបរៀង្រល់នែៃបៅបលើ្េជាជន្កមពុជា ជាេិបសសបៅបលើកមមករ 
និ្បោជិត បោយោរការបធវើដំប ើ របៅមកឥតឈេឈ់រជាបរៀង្រល់នែៃ។ ករ ីបន្េះ បាន្រមួចំប កប្ជៀត
ចូលដល់សណាត េធ់ាន េោ់ធារ ៈកនុង្ការេបង្ាើន្េន្ទុកដល់ប្នកសន្តិសុខសង្គមមយួប្នក្ង្បដរ។ ដូបចនេះ 
បោយបមើលប ើញេីទុកលំបាកនានា និ្ង្បដើមបេីងាា រទេោ់ា ត ់និ្ង្កាតេ់ន្ាយប្គេះថ្កន កទ់ងំ្បន្េះ បេទាជាតិ
រេេសន្តិសុខសង្គមបាន្យកចិតតទុកោក ់ និ្ង្បាន្េបង្ាើត្កុមការងារសុវតាិភាេចរចរ ៍្លូវបគក ស្មាេ់
គពំារកមមករនិ្បោជិត បដលមាន្អកេរកាតថ់្ក (ស.្.ក) ចុេះនែៃទី២៥ បខមករ ឆ្ន ២ំ០១៣ បដលមាន្
តំណាង្ភាគីពាកេ់ន័្ធចូលរមួ។ ស.្.ក មាន្តនួាទីកនុង្ការកោង្ប្ន្ការសកមមភាេ សំបៅទេោ់ា ត់
ប្គេះថ្កន កច់រចរ ៍្លូវបគកបដលអាចបកើតមាន្កនុង្បេលកមមករនិ្បោជិតបធវើដំប ើ រ បធវើការសិកោ្ោវ្ជាវ 
្េមូលទិន្នន្យ័ វភិាគរកមូលបហតុចមបង្ៗ បដលនាឲំ្យបកើតមាន្ប្គេះថ្កន កច់រចរ ៍កនុង្បេលបធវើដំប ើ រ
រេស់កមមករនិ្បោជិត និ្ង្្សង្ស់ាិតិមបធាបាយដឹកជញ្ជូ ន្កមមករនិ្បោជិត និ្ង្អនកបេើកេរតាមេណាត បរង្
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ច្ក សហ្គស បៅទូទងំ្្េបទស។ ជាការគួរឲ្យកតសំ់គល់ស្មាេ ់ឆ្ន ២ំ០១៣ កន្លង្មកបន្េះ្កុមការងារ 
ស.្.ក សប្មចការងារបាន្៖ 

- ្េជំុ្កុមការងារបាន្ចំន្នួ្ ១០ បលើក បដើមបបីរៀេចំប្ន្ការសកមមភាេឆ្ន ២ំ០១៣ និ្ង្ឆ្ន  ំ
២០១៤, កោង្ប្គឿង្ឧេបទសស្មាេ់្ េេវ្ ោយអេរ់ ំ្លិតសព័ត និ្ង្វបីដអូអេរ់,ំ  បបាេះេុមព 
អាវយតឺ មកួ ស្មាេប់ចកជូន្កមមករនិ្បោជិត និ្ង្បបាេះេុមព Sticker េិទោន្យន្ត។ 

 

រូេភាេទី៦. កិចច្េជុំ្ កុមការងារសុវតាិភាេចរចរ ៍ ល្ូ វបគក ស្មាេគ់ពំារកមមករនិ្បោជិតបលើកទី៣ (នែៃទី២៣ បខបមោ ឆ្ន ២ំ០១៣)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ចុេះ្សង្ស់ាិតិចំន្ួន្អនកបេើកេរោន្យន្តដឹកកមមករនិ្បោជិត និ្ង្្េជំុ្េេវ្ោយអេរ់បំ នា ំ
សតីេីចាេ ់និ្ង្សុវតាិភាេចរចរ ៍ដល់អនកបេើកេរបាន្ចំន្នួ្ ២៤ បលើក បរង្ច្កចំន្នួ្ ១៧២  
អនកបេើកេរដឹកកមមករមាន្ចំន្នួ្ ១.៨៦៧ នាក ់ និ្ង្កមមករនិ្បោជិតចំន្នួ្ ២.៨៨០ នាក ់
បដលមាន្ទីតាងំ្សាិតបៅរជធានី្ភនបំេញ បខតតកណាត ល បខតតកំេង្ស់ពឺ បខតតតាបកវ បខតតន្េបវង្  
បខតតោវ យបរៀង្ បខតតកំេង្ច់ាម បខតតកំេង្ឆ់្ន ងំ្ បខតតបកាេះកុង្ និ្ង្បខតត្ េេះសីហនុ្។ 

- បបាេះេុមពបសៀវបៅចាេច់រចរ ៍្លូវបគកនន្្េេះរជាណាច្កកមពុជា និ្ង្បសៀវបៅសបង្ខេ អេរ់ ំ
សតីេីការ្តួតេិនិ្តយ បែទេំបចចកបទសោន្យន្ត ការសបស្រងាគ េះេឋម និ្ង្ចាេច់រចរ ៍។ 

 

៦. បញ្ហា របឈេ 

 

ការោកឲ់្យដំប ើ រការ រេេធានារ៉ា េរ់ង្ហានិ្ភយ័ការងារជំហាន្ដំេូង្ មាន្ការលំបាកមយួចំន្ួន្ 
ទកទ់ង្បៅនឹ្ង្ការចូលរមួអនុ្វតតចាេរ់េស់និ្បោជក កមមករនិ្បោជិត ការ្តល់បសវាសុខ្ភបិាលរេស់
មន្ទីរបេទយ និ្ង្សមតាភាេរេស់ោា េន័្។ 
 

និយោជក ឬម្ចច ស់សហគ្រាសមួ្យចនួំនតូច 

- សហការមិន្បាន្លអកនុង្ការ្តល់េ័តម៌ាន្ទក់ទង្នឹ្ង្ចំន្ួន្កមមករនិ្បោជិត ្បាក់ឈនួល និ្ង្ 

ោខ្រេស់្កុមហនុន្។ 
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- មាន្ការេតូរប ម្ េះសហ្គស ឬ េតូរមាច ស់ជាញឹកញាេ។់ 

- រយការ ៍េីចំន្ួន្កមមករនិ្បោជិត និ្ង្េង្ភ់ាគទន្តាមបខនី្មយួៗមាន្ភាេយតឺោ៉ា វ។ 

- ្តល់របាយការ ៍ហានិ្ភយ័ការងារមនិ្ចាស់ោស់ និ្ង្យតឺោ៉ា វ បដលនាឲំ្យមាន្ការលំបាក
កនុង្ការអបង្ាតរកមូលបហតុប្គេះថ្កន កក់ារងារ និ្ង្នាឲំ្យការ្តល់តាវកាលិកជូន្ជន្រង្ប្គេះយឺត។ 

- រកោទុកឯកោរទមទរតាវកាលិករយៈបេលយូរ បោយទុកសរុេរមួបាន្ប្ចើន្ករ ី ឬោច់
បខបទើេេញ្ជូ ន្មកបេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម និ្ង្បេលបាន្តាវកាលិកមាន្ភាេយតឺោ៉ា វ
កនុង្ការ្តល់ឲ្យជន្រង្ប្គេះវញិ។ 

 

 កម្មករនិយោជិតមួ្យចនួំនតូច 

- មនិ្មាន្ឯកោរេញ្ហជ កេី់អតតសញ្ហញ  រេស់ខលួន្ (ខចីឯកោរអនកដនទមកប្េើ) ដូចជាអតតសញ្ហញ   

េ ័ណ  េ ័ណ ោន កប់ៅ និ្ង្បសៀវបៅ្គួោរ ឬប្េើ្បាស់ឯកោរមនិ្្េ្កតី បដលនាឲំ្យមាន្
ការលំបាកកនុង្ការចុេះេញ្ជ ិកាកមមករនិ្បោជិត និ្ង្ប្ទៀង្តទ តឯ់កោរបៅបេល្តល់តាវកាលិក។ 

- បរៀេអាពាហ៍េិពាហ៍បហើយមនិ្បាន្ចុេះសំេុ្តអាពាហ៍េិពាហ៍ បដលជាបហតុមនិ្អាចទទលួបាន្
តាវកាលិកឧតតរជីវ ីស្មាេអ់នករស់បៅកនុង្េន្ទុក។ 

- បៅទទួលការេាបាលបៅមន្ទីរបេទយ បដលមនិ្បាន្ចុេះកិចចសន្ាជាមយួបេឡាជាតិរេេសន្តិសុខ
សង្គម និ្ង្ប្េើ្បាស់បសវាមនិ្ចំបគលបៅ។ 

- េិបាកកនុង្ការទមទរសំ ង្េាបាលបវជជោស្រសតបដលមនិ្បមន្ជាប្គេះថ្កន កក់ារងារ។ 

- ទមទរតាវកាលិកចំបពាេះប្គេះថ្កន កម់និ្បមន្ការងារ។ 

 

ម្នទី រយពទយ និងម្នទី រពាបាលមួ្យចនួំនតូច 

- គុ ភាេនន្ការ្តល់បសវាបវជជោស្រសតបៅមាន្ក្មតិ។ 

- ្តល់បសវាមនិ្បគរេបៅតាមបគលការ ៍រេស់្កសួង្សុខ្ភបិាល, តាមេបចចកបទសបវជជោស្រសត, 
មនិ្ចំបគលបៅ, េបន្លើសតនមលបសវា ឬការេបង្ាើតបសវាេបន្ាម និ្ង្េិបាកកនុង្ការទមទរឯកោរ
បវជជោស្រសត។  

- ប្េើរែយន្តសបស្រងាគ េះេនាទ ន្ដឹ់កជន្រង្ប្គេះ ទមទរតនមលបសវាខពស់។ 

- មន្ទីរបេទយមយួចំន្នួ្ទុកអនករេសួឲ្យរង្ច់ាយូំរ, មាន្ភាេដំអក,់ មនិ្សូវយកចិតតទុកោក,់ ប្េើ
ពាកយសមត ីឬអាកេបកិរោិមនិ្សមរមយរេស់្គូបេទយមកបលើជន្រង្ប្គេះ ។ 

ប្ៅេីកតាត ខ្ង្ប្ៅ កប៏ៅមាន្កតាត ខ្ង្កនុង្រេស់បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គមតទ ល់្ង្បដរ ទកទ់ង្
បៅនឹ្ង្សមតាភាេរេស់ោា េន័្ រមួមាន្ទីកបន្លង្បធវើការបៅមាន្ភាេតូចចបង្អៀត, សមតាភាេមស្រន្តីមយួចំន្នួ្
បៅមាន្ក្មតិ, ្េេន័្ធ្ គេ់្ គង្ទិន្នន្យ័មនិ្ទន្ម់ាន្ភាេរលូន្ និ្ង្ការ្តល់តាវកាលិកមយួចំន្នួ្មាន្ការយតឺ
យូរ។ េញ្ហា បដលបាន្រកប ើញទងំ្អស់បន្េះ វាមាន្ទំនាកទំ់ន្ង្គន បៅវញិបៅមក និ្ង្មាន្្លេ៉ាេះពាល់
ដល់ការអនុ្វតតបគលន្បោបាយធានារ៉ា េរ់ង្ហានិ្ភយ័ការងារ បពាលគឺការ្តល់តាវកាលិកដល់ជន្រង្ប្គេះ។  
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៧. វិធានការម្ដ្ឋះរសាយ 

 

ភាេចាស់ោស់, ការេ្ងឹ្ង្ការអនុ្វតតចាេ,់ ការ្េេវ្ោយ, ការស្មេស្មួល និ្ង្បោេះ្ោយ
បាន្ឆ្េរ់ហ័សទន្ប់េលបវោ, ការេ តុ េះេណាត លធន្ធាន្មនុ្សេ, ការអភវិឌ្ឍ្េេន័្ធេត័ម៌ាន្វទិា, ការបរៀេ
ចំបេេេទ និ្ង្នី្តិវធីិឲ្យបាន្កាន្ប់តលអ្ េបសើរ គឺជាវធិាន្ការបោេះ្ោយដស៏កតិសិទធ បដើមបធីានាដល់ការ
អនុ្វតតបសវាសន្តិសុខសង្គម ឲ្យមាន្្េសិទធភាេ និ្ង្្េកេបោយគុ ភាេ។ កនុង្បគលេំ ង្បោេះ្ោយ
េញ្ហា ្េឈមទងំ្បន្េះ បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្នឹ្ង្កំេុង្អនុ្វតតនូ្វសកមមភាេជាអាទិភាេមយួ
ចំន្នួ្ដូចខ្ង្ប្កាម៖ 

- ្េេវ្ ោយ េន្យល់ប នាដំល់មាច ស់សហ្គស ្គឹេះោា ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិតឲ្យយល់េីការ
អនុ្វតតបគលន្បោបាយធានាសន្តិសុខសង្គម ជាេិបសសរេេធានារ៉ា េរ់ង្ហានិ្ភយ័ការងារ 
និ្ង្រេេធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេ។ 

- ស្មេស្មួលជាមយួមន្ទីរបេទយ និ្ង្មន្ទីរស្មាកេាបាល បដលបាន្ចុេះកិចចសន្ាជាមយួ 
បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម ឲ្យ្តល់បសវាបវជជោស្រសតកាន្ប់តមាន្្េសិទធភាេ។ 

- ចាតវ់ធិាន្ការរដឋបាលចំបពាេះសហ្គស ្គឹេះោា ន្ បដលមាន្ការយតឺយូរកនុង្ការេង្ភ់ាគទន្ 
និ្ង្រយការ ៍េីចំន្ួន្ោខ្ ្បាកប់េៀវតេរ ៍និ្ង្កមមករនិ្បោជិត មនិ្្គេត់ាមចំន្នួ្ជាកប់សតង្។ 

- េ តុ េះេណាត លធន្ធាន្មនុ្សេ អភវិឌ្ឍ្េេន័្ធេត័ម៌ាន្វទិា និ្ង្បគលន្បោបាយធានាសន្តិ
សុខសង្គម ឲ្យបាន្កាន្ប់តលអ្ េបសើរេបន្ាមបទៀត។ 

                                             

៨. ទ្ិស្ម្ៅអនុវត្តបនតស្រោប់ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
 

បដើមបធីានាដល់ការអនុ្វតតចាេ ់សតីេីរេេសន្តិសុខសង្គមស្មាេជ់ន្ទងំ្ឡាយបដលសាិតបៅប្កាម 

េទេបញ្ញតតិនន្ចាេស់តីេីការងារឲ្យមាន្្េសិទធភាេ និ្ង្ទន្ប់េលបវោ បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម 
បាន្ោកប់ចញនូ្វទិសបៅសំខ្ន្់ៗ មយួចំន្នួ្ ស្មាេអ់នុ្វតតបៅឆ្ន ២ំ០១៤ បៅកនុង្ការ្តល់បសវាធានា
សន្តិសុខសង្គម ដល់កមមករនិ្បោជិតបដលទទួលរង្នូ្វយថ្កភាេប្េង្ៗ ឲ្យទទលួបាន្នូ្វការេាបាល 
ការបែទសុំខភាេ ធានាបាន្នូ្វសន្តិសុខ្បាកចំ់ ូល និ្ង្បដើមបរីមួចំប កដល់ការកាតេ់ន្ាយភាេ្កី្ក 
និ្ង្បលើកកមពស់សាិរភាេសង្គម ដូចខ្ង្ប្កាម៖ 

- េ្ងី្ក និ្ង្េ្ងឹ្ង្ការអនុ្វតតរេេធានារ៉ា េរ់ង្ហានិ្ភយ័ការងារ តាមរយៈការេ្ងី្កបដន្អនុ្វតត 
េ្ងឹ្ង្ការអនុ្វតតចាេ ់ និ្ង្អភវិឌ្ឍបគលន្បោបាយរេេធានារ៉ា េរ់ង្ហានិ្ភយ័ការងារ ឲ្យបាន្ 

កាន្ប់តលអ្េបសើរេបន្ាមបទៀត, ការចាតវ់ធិាន្ការេងាា រប្គេះថ្កន កក់ារងារ និ្ង្្តល់បសវាេុន្នី្តិ 

សមបទ ដល់កមមករនិ្បោជិតបដលជាសមាជិកនន្ េ.ស.ស ទទលួរង្ហានិ្ភយ័ការងារ េណាត ល
ឲ្យបាតេ់ង្ស់មតាភាេការងារអចិនស្រន្តយ ៍ឲ្យទទលួបាន្នូ្វការោត រកាយសមបទ សតិេញ្ហញ  និ្ង្ 

វជិាជ ជីវៈ បដើមបធីានាលទធភាេកនុង្ការចូលរមួដប៏េញបលញ និ្ង្បោយបសមើភាេនន្ជន្រង្ប្គេះកនុង្ 

សកមមភាេនានារេស់សង្គម។  
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- ោកឲ់្យដំប ើ រការរេេធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេ បដើមបឲី្យកមមករនិ្បោជិតទទួលបាន្នូ្វការបែទ ំ
និ្ង្េាបាលសុខភាេ ការពារ្េឆ្ងំ្នឹ្ង្ការ្េែុយ្េថ្កន្នន្ការចំណាយបលើមហន្តរយប្នក
សុខភាេ និ្ង្ការ្េឆ្ងំ្នឹ្ង្ការខ្តេង្់្ បាកចំ់ ូល បៅបេលមាន្ជំងឺ្ មាតុភាេ និ្ង្យថ្ក
ភាេប្េង្ៗបទៀត។  

- បរៀេចំបេេេទ និ្ង្នី្តិវធីិោកឲ់្យដំប ើ រការរេេ្បាកប់ោធន្ តាមរយៈការសិកោលទធភាេ 
បរៀេចំនូ្វយន្តការរេេ្បាកប់ោធន្ បោយេបង្ាើត្កុមការងារសិកោ្ោវ្ជាវ, ការកោង្ 

សមតាភាេមស្រន្តី និ្ង្េុគគលិក, ការបរៀេចំ្េេន័្ធេត័ម៌ាន្វទិា និ្ង្េទោឋ ន្គតិយុតត ស្មាេជ់ាមូល 

ោឋ ន្អនុ្វតត។ បៅបេលបដលរេេបន្េះដំប ើ រការ កមមករនិ្បោជិតបដលបធវើការកនុង្វស័ិយឯកជន្ 
នឹ្ង្្តូវទទួលបាន្រេេ្បាកប់ោធន្ដូចមស្រន្តីរជការ្ង្បដរ។ 

 
  

ម្ស្ចកតីស្ននិដ្ឋឋ ន 

 

បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្អនុ្វតតបោយបជាគជយ័នូ្វជំហាន្ទី១ រេេធានារ៉ា េរ់ង្ហានិ្ភយ័
ការងារ បដលរហូតមកដល់ដំណាចឆ់្ន ២ំ០១៣ បន្េះ បាន្េ្ងី្កវោិលភាេ្គេដ ត េប់ៅដល់ ២៤ រជ
ធានី្-បខតត បៅទូទងំ្្េបទស, ចុេះេញ្ជ ិកាសហ្គស ្គឹេះោា ន្ បាន្ចំន្នួ្ ៦.១០៧ មាន្កមមករនិ្បោជិត
ចំន្នួ្ ៨៤៧.១៧៥ នាក,់ ចុេះកិចចសន្ាប្េើ្បាស់បសវាសុខ្ភបិាលជាមយួមន្ទីរបេទយ និ្ង្មន្ទីរេាបាល
ឯកជន្ចំន្ួន្ ៦៥, ្តល់តាវកាលិកហានិ្ភយ័ការងារ ស្មាេឆ់្ន ២ំ០១៣ បាន្ចំន្នួ្ ៩.៨០៦ ឯកោរ
និ្ង្បាន្ចុេះបធវើអធិការកិចចតាមេណាត សហ្គស ្គឹេះោា ន្ េ្ងឹ្ង្ការអនុ្វតតចាេប់ាន្ជាប្ចើន្ករ ី។
ប្ៅេីការងារចុេះេញ្ជ ិកា ការទទលួភាគទន្ ការ្តល់តាវកាលិក និ្ង្ការបធវើអធិការកិចច បេឡាជាតិរេេសន្តិ
សុខសង្គម បាន្បរៀេចំវធិាន្ការេងាា រប្គេះថ្កន កក់ារងារ បរៀេចំេ្ងឹ្ង្ េ្ងី្ក និ្ង្អភវិឌ្ឍការអនុ្វតតបគល
ន្បោបាយរេេធានារ៉ា េរ់ង្ហានិ្ភយ័ការងារបាន្ជាប្ចើន្បទៀត បដើមបធីានាបាន្នូ្វការ្តល់បសវាសន្តិសុខ
សង្គម្េកេបោយ្េសិទធភាេ និ្ង្ទន្ប់េលបវោ។ មយួវញិបទៀត េ.ស.ស កប៏ាន្បរៀេចំលិខិតេទោឋ ន្
គតិយុតត នី្តិវធីិ និ្ង្បេេេទការងារស្មាេអ់នុ្វតតជំហាន្ទី២ រេេធានារ៉ា េរ់ង្សុខភាេ បដលនឹ្ង្ោកឲ់្យ
ដំប ើ រការជា្លូវការបៅឆ្ន ២ំ០១៤ បន្េះ បដើមបឲី្យកមមករនិ្បោជិតទទួលបាន្នូ្វការបែទ ំ និ្ង្េាបាល 
សុខភាេ ការពារ្េឆ្ងំ្នឹ្ង្ការ្េែុយ្េថ្កន្នន្ការចំណាយបលើមហន្តរយប្នកសុខភាេ និ្ង្ការ្េឆ្ងំ្
នឹ្ង្ការខ្តេង្់្ បាកចំ់ ូល បៅបេលមាន្ជំងឺ្ មាតុភាេ និ្ង្យថ្កភាេប្េង្ៗបទៀត។  

ការសប្មចបាន្នូ្វលទធ្ លការងារគរួជាទីបមាទន្ៈខ្ង្បលើបន្េះ បោយោរថ្កន កដឹ់កនា ំ មស្រន្តី និ្ង្
េុគគលិក បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គមទងំ្អស់ បាន្យកចិតតទុកោកេំ់បេញការងារ្េកេបោយមន្សិកា
វជិាជ ជីវៈ និ្ង្ឆ្ន្ទៈខពស់ រមួទងំ្មាន្ការគំ្ ទសហការេី្កសួង្ ោា េន័្ពាកេ់ន័្ធនានា អង្គការជាតិ អន្តរជាតិ 
និ្ង្ការចូលរមួអនុ្វតតចាេប់ាន្លអេីសំណាកម់ាច ស់សហ្គស ្គឹេះោា ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិត្ង្បដរ។ 

ទន្ទឹមនឹ្ង្លទធ្ លការងារខ្ង្បលើ  បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្សបង្ាតប ើញបៅមាន្េញ្ហា
្េឈមមយួចំន្ួន្បទៀត ទកទ់ង្នឹ្ង្ការអនុ្វតតកាតេវកិចចមនិ្ទន្ប់ាន្លអ្ េបសើរេីសំណាកនិ់្បោជក និ្ង្



32 

កមមករនិ្បោជិតមយួចំន្នួ្តូច គុ ភាេនន្ការ្តល់បសវាបវជជោស្រសតបៅមាន្ក្មតិ និ្ង្មាន្ការយឺតយូរ
កនុង្ការ្តល់តាវកាលិកជាយថ្កបហតុរេស់ខលួន្្ង្បដរ។ មយួវញិបទៀតទកទ់ង្នឹ្ង្េញ្ហា ្េឈមបន្េះ បេឡា
ជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម បាន្កតសំ់គល់ប ើញថ្ក ចំន្នួ្ប្គេះថ្កន កក់ារងារ មាន្ការបកើន្ប ើង្បៅ្គេក់រ ី 
ជាេិបសសប្គេះថ្កន កប់ៅបេលបធវើដំប ើ រ មាន្ចំន្នួ្ប្ចើន្េនាទ េេី់ប្គេះថ្កន កប់ៅកបន្លង្បធវើការ បដលភាគប្ចើន្
ជាប្គេះថ្កន កធ់ៃន្ធ់ៃរ និ្ង្េណាត លឲ្យបាតេ់ង្ជី់វតិបទៀត្ង្ បហើយជាករ ីមយួបដលមនិ្ទកទ់ង្បៅនឹ្ង្
លកខខ ឌ ការងារបៅនឹ្ង្កបន្លង្បធវើការ បដលវាទកទ់ង្ជាចមបង្ជាមយួនឹ្ង្ការយល់ដឹង្ ឬ ការ្េុង្្េយត័ន
រេស់កមមករនិ្បោជិតខលួន្ឯង្តទ ល់ កនុង្ការប្េើ្បាស់មបធាបាយបធវើដំប ើ របៅមក បដើមបេំីបេញការងារ។ 

ដូចបន្េះ វាទមទរឲ្យមាន្ការេន្តជយួ ប្ជាមប្ជង្ គំ្ ទសហការេបន្ាមបទៀត េីសំណាក់្ កសួង្
ោា េន័្ពាកេ់ន័្ធនានា អង្គការជាតិ អន្តរជាតិ បៅកនុង្ការអភវិឌ្ឍន្វ៍ស័ិយសន្តិសុខសង្គមបៅកមពុជាឲ្យមាន្
ការរកីចប្មើន្ និ្ង្សូមឲ្យមាន្ការចូលរមួោ៉ា ង្សកមម កនុង្ការចាតវ់ធិាន្ការអេរ់ ំ្េេវ្ ោយ បដើមបេីងាា រ និ្ង្
ទេោ់ា ត ់កនុង្ការក្មតិប្គេះថ្កន កក់ារងារ ឲ្យបៅទេេំ្ុត បដើមបចូីលរមួចំប កកាតេ់ន្ាយភាេ្កី្ក និ្ង្
បលើកកំេស់សាិរភាេសង្គម។ មា៉ាង្វញិបទៀតកមមករនិ្បោជិតខលួន្ឯង្តទ ល់ ្តូវមាន្ការយល់ដឹង្ចំបពាេះេញ្ហា
សុខភាេ និ្ង្្េុង្្េយត័នខពស់បៅកនុង្ការេំបេញការងារ ជាេិបសសការបធវើដំប ើ របៅមក បដើមបបីជៀសវាង្
កំុឲ្យមាន្ប្គេះថ្កន ក ់ ប្ពាេះវានាឲំ្យខ្តេង្ក់ារងារ បេលបវោ ែវកិា និ្ង្ជាយថ្កបហតុេណាត លឲ្យបាតេ់ង្់
ដល់អាយុជីវតិបទៀត្ង្។ 

  

រជធានី្ភនបំេញ នែៃទី        បខ         ឆ្ន ២ំ០១៤ 

                                                                                               នាយក
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អាសយ័ដ្ឋា ន និងលេខទូរសព័្ទការយិាេយ័សាខា ប.ស.ស តាមបណ្តា លខត្ា 

3 
 

 

ល.រ ខេត្ត អាស័យដ្ឋា ន ទំនាកទំ់នង 

១ ខេត្តកណ្តត ល 

ផ្ទះខលេ១ ភូមខិ ើមខមៀន 
សង្កា ត្ខ់ ើម ខមៀនក្កុងតាខមៅ  
ខេត្តកណ្តត ល 

H/P:    ០១២ ៩០៣ ៧៣៥ 

           ០១២ ៨៥៤ ២២៦ 

២ 

 

ខេត្តកំពងស់ពឺ 
 

ផ្ទះខលេ៣៦A ភូមសិ្វា យក្្ំុ ឃ ំបែក 

ចាន ក្សុកអងគសនួល ខេត្តកណ្តត ល 

H/P:    ០១២ ២៨៦ ៨៧៩ 

           ០៩២ ៧៩៥ ២៤៥ 

៣ ខេត្តស្វា យខរៀង 
ភូមបិាវតិ្ខលើ សង្កា ត្ប់ាវតិ្ 
ក្កុងបាវតិ្ ខេត្តស្វា យខរៀង 

Tell:     ០៤៤ ៩៤៦ ២៦៦ 

H/P:    ០៧៧ ៦៦៣ ២១៤ 

           ០១១ ៣២៨ ៤១៥ 

Email:   nssf_bmc@nssf.gov.kh 

៤ ខេត្តក្ពះសីហន     ភូម២ិ ឃ ៣ំ ក្កុងក្ពះសីហន  
ខេត្តក្ពះសីហន  

Tell:    ០៣៤ ៩៣៤ ៦០៦   

H/P:    ០៧៧ ៦៦៣ ២១៥ 

          ០១៦ ៥៦៥ ៩៥៨ 

Email:   nssf_shv@nssf.gov.kh 

៥ ខេត្តកំពងឆ់្ន ងំ 
ភូមបិារងំ សង្កា ត្ខ់ផ្េរ 
ក្កុងកំពងឆ់្ន ងំ ខេត្តកពំងឆ់្ន ងំ 

Tell:    ០២៦ ៩៨៨ ៨៩១ 

H/P:    ០៧៧ ៦៦៣ ២១៦ 

           ០១៦ ៨៨៤ ៣៤៨ 

Email:  nssf_kcn@nssf.gov.kh 

៦ ខេត្តខសៀមរែ 

 

ផ្ទះខលេ០៦៨ ភូម ំិប កថ្ៅ ី
ឃ ំ ំប ក ក្សុកសូក្ទនិគម 

ខេត្តខសៀមរែ 

 

Tell:    ០៦៣ ៣៩៥ ៩៣៤ 

H/P:    ០៧៧ ៦៦៣ ២១៧ 

          ០១២ ៩៨៤ ១៧៥ 

Email:  nssf_srp@nssf.gov.kh 

៧ ខេត្តែនាទ យមាន្យ័ 

ផ្ទះខលេ២៥ ភូមបិាលិខលយយ 
សង្កា ត្ខ់បា៉ោ យបែ៉ោត្ ក្កងុខបា៉ោ យបែ៉ោត្ 
ខេត្តែនាទ យមាន្យ័ 

Tell:    ០៥៤ ៩៦៧ ៤៤៩  

H/P:    ០៧៧ ៦៦៣ ២១៨ 

           ០៩២ ៨៩៨ ៣៨៨ 

Email:  nssf_bmc@nssf.gov.kh 

៨ ខេត្តកំពងច់ាម 

ផ្លូវជាតិ្ខលេ៧ ភូម៤ិ សង្កា ត្វ់ាលវង ់

ក្កុងកំពងច់ាម ខេត្តកពំងច់ាម 

Tell:    ០៤២ ៦៥២ ១៩៩ ៩ 

H/P:    ០១២ ៥២០ ៧៦៧ 

           ០១១ ៩៦៣ ០៤៩ 

៩ ខេត្តក្កខ ះ 

ភូមអូិរឫសស១ី សង្កា ត្អូ់រឬសស ី
ក្កុងក្កខ ះ ខេត្តក្កខ ះ 

H/P:    ០៩២ ៨៧៣ ០៥១ 

           ០៧៧ ៥៧០ ៩០៤ 

mailto:nssf_bmc@nssf.gov.kh
mailto:nssf_shv@nssf.gov.kh
mailto:nssf_kcn@nssf.gov.kh
mailto:nssf_srp@nssf.gov.kh
mailto:nssf_bmc@nssf.gov.kh
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១០ ខេត្តព្ក្ពបវង 

ភូម១ិ សង្កា ត្ក់ពំងល់ាវ ក្កុងព្ក្ពបវង 
ខេត្តព្ក្ពបវង 

H/P:    ០៩២ ៧០៨ ៨០៣ 

១១ ខេត្តតាបកវ ភូម២ិ សង្កា ត្រ់កាកន ង ក្កុង ូនបកវ 
ខេត្តតាបកវ H/P:    ០៩៧ ២០០ ២៨៥ ២ 

១២ ខេត្តបកែ 

ឃ ំបកែ សង្កា ត្ប់កែ ក្កុងបកែ 
ខេត្តបកែ 

H/P:    ០៩៧ ៧៦៧ ៦០០ ៥ 

១៣ ខេត្តកំពត្ 

ភូម១ិឧសភា សង្កា ត្ក់ពំងក់ណ្តត ល 
ក្កុងកំពត្ ខេត្តកពំត្ 

H/P:    ០១២ ៦២៣ ៣៣២ 

           ០១៧ ៩២៦ ៨៥០ 

១៤ ខេត្តខកាះក ង 

ភូម៤ិ សង្កា ត្ ់ងទង ់
ក្កុងខេមរៈភូមនិទ ខេត្តខកាះក ង 

H/P:    ០៩៧ ៩៧៣ ៩០០ ៦ 

១៥ ខេត្តបាត្ ំ់ែង 

ភូមបិក្ពកក្ពះខសត  សង្កា ត្ប់ក្ពកក្ពះ 
ខសត  ក្កុងបាត្ ំ់ែង ខេត្តបាត្ ំ់ែង 

H/P:   ០៨៩ ៨៥៣ ៧១៧ 

          ០៩៧ ៧៤៧ ២៧៧ ២ 

១៦ ខេត្តព្ែ៉ោលិន 

ភូមវិត្ត សង្កា ត្ព់្ែ៉ោលិន ក្កុងព្ែ៉ោលិន  
ខេត្តព្ែ៉ោលិន 

H/P:   ០៨៦ ៨៩៣ ៧៧៧ 

១៧ ខេត្តខោធិស្វត្ ់

ភូមផិ្ទះព្ក្ព សង្កា ត្ផ់្ទះព្ក្ព ក្កុងខោធិ៍ 
ស្វត្ ់ខេត្តខោធិ៍ស្វត្ ់

H/P:   ០៩២ ៧០៧ ៣៨៥ 

          ០១៧ ៣៩២ ៥៥២ 

១៨ ខេត្តកំពងធ់ ំ

ផ្ទះខលេ២៧ ផ្ល វក្ែជាធិែខត្យយ 
ភូម៧ិ សង្កា ត្កំ់ពងធំ់ ក្កុងសទឹងបសន 

H/P:   ០៩២ ៧៦៤ ៨៩៧ 

          ០៩២ ៧៤៧ ០៩៩ 

១៩ ខេត្តសទឹងបក្ត្ង 

ភូមថិ្ៅលាត្ សង្កា ត្ក់្សះែញសស ី
ក្កុងសទឹងបក្ត្ង ខេត្តសទឹងបក្ត្ង 

H/P:   ០១២ ៤០៥ ៤៥១ 

២០ ខេត្តរត្នគិរ ី 
ភូមខិទសអនលង ់សង្កា ត្ែឹ់ងកបនសង 
ក្កុងបានល ង ខេត្តរត្នគិរ ី 

H/P:   ០១១ ៤៥១ ៧៧៧ 

          ០៨៨ ៨៨ ២២ ៦៦១ 

២១ ខេត្តមណ្ឌ លគិរ ី 
ភូម ំិែក ់សង្កា ត្ស់្វព នមាន្យ័ 
ក្កុងបសនមខនារមយ ខេត្តមណ្ឌ លគិរ ី 

H/P:   ០១២ ២០៥ ៧៥៦ 

២២ ខេត្តឧត្តរមាន្យ័ 

មនទីរការង្ករ និងែណ្ត ះែណ្តត ល 
វជិាា ្ីវៈ ភូមឈូិក សង្កា ត្សំ់ខរង 
ក្កុងសំខរង ខេត្តរត្នគិរ ី 

H/P:   ០៩៧ ៥២៣ ៤៦៦ ៦ 

២៣ ខេត្តក្ពះវហិារ ភូមកិណ្តត ល សង្កា ត្កំ់ពងក់្ែណ្តក ់
ក្កុងក្ពះវហិារ ខេត្តក្ពះវហិារ H/P:   ០៩៧ ៣៦ ៦៦ ០៦០ 
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មនទីរលព្ទយ និងមណ្ឌ េសខុភាព្ដែេបានចុុះកិចចសនាជាមួយ ប.ស.ស 

3 
ល.រ ខ ៅ្ ះមនទរីខពទយ ទានស្វម៉ោ យ ទូរស័ពទទានខ់ហត្ ការណ៍្ ភាន កង់្ករ ែ.ស.ស 

០១ មនទីរខពទយកាល់បម៉ោត្ ១១៩ 
០២៣ ៤២៦ ៩៤៨ 

០២៣ ៧២៤ ៨៩១ 

០៩៧ ៦៨៧ ២៤២ ៦ 

០២ មនទីរខពទយក្ពះក ស មៈ ១១៩ 
០១២ ៦៥៧ ៦៥៣ 

០១៦ ៩០៩ ៧៧៤ 
០៩៧ ៦៨៧ ២៤២ ៩ 

០៣ មនទីរខពទយមតិ្តភាពបេៅរ-សូខវៀត្ ១១៩ ០២៣ ២១៧ ៧៦៤ ០៩៧ ៦៨៧ ២៤២ ៧ 

០៤ មនទីរខពទយក្ពះអងគឌួង  

០១១ ៧៥៥ ១១៩ 

០៧៧ ៥៥០ ០១៧ 
 

០៥ មនទីរខពទយ្យ័្ំនះ ០១៥ ៥១៩ ១១៩ ០១២ ៩១២ ៥២៣ ០៩៧ ៦៨៧ ២៤២ ៨ 

០៦ មនទីរខពទយែបងេកកពំងស់ពឺ ០១៦ ៦៩៦ ៤៨០ ០២៥ ៩៨៧ ៣១៣ 
០៩៧ ៧៨៣ ៩៣៩ ១ 

០១០ ៨៥៧ ៩២៣ 

០៧ មណ្ឌ លស េភាពបែកចាន 
០១២ ១៧៥ ៨២៨ ៥ 

០៩៧ ៤៩៩ ៨៩៣ ៦ 
០១២ ៨៩៤ ២៦០ ០៩៧ ២៩៩ ៦៦៦ ៩ 

០៨ មនទីរខពទយែបងេកអងគសនួល ០១២ ៥៨១ ៦៣៩ ០១២ ៨៩៤ ២៦០  

០៩ មនទីរខពទយែបងេកស្វា យខរៀង ០៤៤ ៩៤៥ ១១១ ០១២ ៩៥៣ ៩៧៥ ០៩៧ ៧៨៣ ៨៧៦ ៥ 

១០ មនទីរខពទយែបងេក្ភី ូ ០១១ ៣៩៤ ១៧៨ ០១២ ៨០៥ ២៣៦  

១១ មនទីរខពទយែបងេកកពំងឆ់្ន ងំ ០២៦ ៩៨៨ ១១១ ០១៥ ២៥០ ១១១ ០៨៩ ៨៥៥ ៣៨៥ 

១២ មនទីរខពទយែបងេកកពំងក់្ត្ឡា  ០៨៥ ៥៨៧ ៧៥៧ ០៨៥ ៥៨៧ ៧៩០ ០៨៨ ៩៧២ ១០១ ៦ 

១៣ មនទីរខពទយែបងេកខសៀមរែ ០១៦ ៨០០ ១១៩ ០១២ ៩២៥ ០៦១ 
០៨៨ ៩៧២ ១០១ ២ 

០៧៧ ៥៥៥ ០៥០ 

១៤ មនទីរខពទយែបងេកខបា៉ោ យបែ៉ោត្ ០១២ ៧៨៦ ២៨៦ ០៨៩ ៨៣៧ ៦៣៧ ០៨៨ ៩៧២ ១០១ ៣ 

១៥ 

មនទីរខពទយែបងេកខេត្តមតិ្តភាព 

កមព ជា-្ែ៉ោ ន 
០១២ ៩៣២ ៥២១ ០១២ ៩២៣ ៣៥៤  

១៦ មនទីរខពទយែបងេកសិរខីស្វភណ័្ ០១២ ៩១០ ៤៦៧ ០១២ ៨៥៤ ៩៨៣  

១៧ មនទីរខពទយែបងេកខេត្តក្ពះសីហន  ០១៦ ៦៨៦ ៨៤៣ ០១២ ៧១២ ៦៤៦ ០៨៨ ៩៧២ ១០១ ៤ 

១៨ មនទីរខពទយ CT (ខេត្តក្ពះសីហន ) ០៨៩ ៨៨ ៦៦៦៦ 

០៨៥ ៨៨ ៦៦៦៦ 
០៨១ ៨៨ ៦៦ ៦៦  

១៩ មនទីរខពទយែបងេកក្សុកខ្ើងព្ក្ព 
០១២ ៦៦៧ ៤៨៦ 

០៨៨ ៧៧៤ ៤៧៨ ៨ 
០១៧ ៤២៣ ៥៤៨ ០៩៣ ៨៧១ ០៤៣ 

២០ មនទីរខពទយែបងេកក្សុកពញាបក្កក 

០៨៨ ៧៧៤ ៤៧១ ១ 

០១១ ៦៦៩ ៤០៨ 

០៨៥ ៤១៤ ៨១៩ 

០៨៥ ៤១៤ ៨១៩ ០១២ ៥២០ ៧៦៧ 
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២១ មនទីរខពទយែបងេកក្សុកត្បូងឃៅ  ំ ០៨៨ ៧៧៤ ៤៧០ ០ 
០១២ ៤៩៥ ៦៥០ 

០១១ ៨៦២ ០៣៩ 
០៨៨ ៨៨៦ ១២១ ៨ 

២២ មនទីរខពទយែបងេកខេត្តក្កខ ះ 
០៧២ ២១០ ៣៩១ ០ 

១២ ៨២២ ៣៩១ 
០១២ ៩៣១ ៨៦៨ 

០៩៧ ៧៩៧ ៨៩៩ ៩ 

០៩៧ ៩៨៩ ៦៦៩ ១ 

២៣ មនទីរខពទយែបងេកក្សុកឆ្លូង 
០៩២ ៨៦៦ ៤១៣ 
០១៧ ៩០៩ ៦៥៣ 

០១២ ៣៦៧ ៧០២  

២៤ មនទីរខពទយែបងេកក្សុកសនួល 
០៩៧ ៧៥២ ៧៩៩ ៦ 

០១២ ៥២៧ ៩៩៦ 
០៩៧ ៦៥៩ ៧ ២៩ ៩ ០៨៨ ៦៧៧ ២៨៣ ២ 

២៥ មនទីរខពទយែបងេកអនកខលឿង ០១២ ៧៩៥ ៣១៩ ០១២ ៦៦០ ៨១៥  

២៦ មនទីរខពទយែបងេកព្ក្ពបវង 
០៩៧ ២៣៤ ១៧៨ ២ 

០១២ ៦៥៨  ៣០៣ 

០១២ ៦៥៨ ៣០៣ ០៩២ ៧០៨ ៨០៣ 

២៧ មនទីរខពទយែបងេកខកាះធំ 
១១៩ 

០១៧ ៧២២ ០៦៥ 

០២៣ ៣៥១ ១៩៨  

២៨ មនទីរខពទយែបងេកក្សុកស្វេ ង 
១១៩ 

០១៧ ៧២២ ០៦៥ 

០២៣ ៣៥១ ១៩៨ ០៧៧ ៥៧០ ៩០៨ 

២៩ មនទីរខពទយខេត្តតាបកវ ០១២ ៩៣៥ ៨១៤ 

០១២ ១៧២ ៨៣៤ ៨ 

 ០១០ ៩០៩ ០៩៧ 

៣០ មនទីរខពទយែបងេកបាទី 
០១២ ៧២៤ ០៩៣ 

០៩៧ ៦៤៧ ៤៣០ ៣ 

០៣២ ៦៩០ ១៩៣ ៩ ០១៧ ៣៨៧ ២៥២ 

៣១ មណ្ឌ លស េភាពទួលខោក ១១៩ 

០១២ ៧២២ ០៦៥ 

០២៣ ៣៥១ ១៩៨ 

 

៣២ មនទីរខពទយែបងេកសខមត ឪ ១១៩ 

០១២ ៥៣២ ៨០៣ 

០១២ ៨៦៤ ៥០៩ 

 

៣៣ មណ្ឌ លស េភាពទឹកថ្លល  ១១៩ 

០១៧ ៧២២ ០៦៥ 

០២៣ ៣៥១ ១៩៨ 

 

៣៤ មនទីរខពទយែបងេកខោធិ៍ និត្ ង ១១៩ 

០១៧ ៧២២ ០៦៥ 

០២៣ ៣៥១ ១៩៨ 

០៧៨ ៦១៥ ៩៨៩ 

០១២ ៨៨៤ ៧៦៦ 

៣៥ មនទីរខពទយែបងេកខេត្តបកែ  

០១២ ៨២៥ ២៧៧ 

០១២ ៩១២ ៣២០ 

០១២ ៤៥៦ ២៤៧ 

០៩៧ ៧៦៥ ៦០០ ៥ 

៣៦ មនទីរខពទយែបងេកខេត្តកំពត្ ០១២ ២៩៧ ៦២៨   

៣៧ មនទីរខពទយែបងេកកពំងក់្តា  

០១២ ៧៣៣ ៤៦៨ 

០៩២ ៣៨៣ ៦៣២ 

  

៣៨ មនទីរខពទយែបងេកខេត្តខោធិ៍ស្វត្ ់ ១៣៥៣ ០១២ ៨២៨ ៤៦៦  

៣៩ មនទីរខពទយែបងេកបក្សអំែិល 

០១៦ ២២២ ១៨៦ 

០១៦ ៨៧៧ ០០៦ 

 ០១២ ៧៣៣ ៦២៧ 
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៤០ មនទីរខពទយែបងេកខេត្តខកាះក ង ០១៦ ៣០០ ១១៩   

៤១ មនទីរខពទយែបងេកខេត្តព្ែ៉ោលិន ០៩៧ ៦២៨ ៤៣៣៣  

០១២៩៩៤២៧២ 

០៩៧ ៧៩ ៩៩ ៣០០ 

៤២ មនទីរខពទយែបងេកខេត្តបាត្ ់ំែង ០១២ ២៦៩ ៣៨៨  ០៩៥ ៨៨៥ ៨៥៥ 

៤៣ មណ្ឌ លស េភាពបក្ពកអញ្ចា ញ  ០១២ ៦៦៥ ០៣៩ ០៩៧ ៨៩៩ ៨៧២ ៤ 

៤៤ 

មនទីរខពទយែបងេកែ  ន រ៉ោ ន ីហ  ន 
បសន រកាខកាង 

០៩២ ៤០៧ ៨១៨   

៤៥ មណ្ឌ លស េភាពក្តាខំ្នន រ ០៨១ ៤៤៤ ១៧៤   

៤៦ មនទីរខពទយែបងេកឧត្ត ងគ ០៧៨ ៨៩១ ៩១៣   

៤៧ មនទីរខពទយបារយណ៍្-សនទ ក ០១២ ៩២៧ ១៤២   

៤៨ មនទីរខពទយែបងេកខេត្តកំពងធ់ ំ ០១៧ ៣៩៨ ៧៥០   

៤៩ មនទីរខពទយែបងេកខស្វទ ង ០១២ ៧៦៨ ៤៤៣   

៥០ មនទីរខពទយែបងេកខេត្តសទឹងបក្ត្ង 

០៩២ ៧៩៩ ៤៦៤ 

០៨៨ ៨៨៤ ៩៤៨៣ 

០៩៧ ៩៧៨ ០៨៧៨ 

  

៥១ មនទីរខពទយែបងេកខេត្តរត្នគិរ ី 

០១៧ ៩៣៦ ៩៤៥ 

០១២ ៨៤០ ៨០៨ 

០១៧ ៣៥៧ ៣២០ 

០១២ ៥០៥ ០០៨ 

០១២ ៥២៨ ០០៥ 

  

៥២ មនទីរខពទយែបងេកបសនមខនារមយ 

០៩៧ ៧១២ ១៤៤ ៥ 

០១២ ៩៦១ ៧៤៤ 

០៩៧ ៤៧៣ ៩៦៨ ៥ 

០៨៨ ៩៩៨ ៦៥៦ ៦ 

  

៥៣ មនទីរខពទយែបងេកខេត្តឧត្តរមាន្យ័ ០៩២ ១៤១ ៨៣៥ 

០៧៨ ២២៩ ៧៩៧ 

០៧៨ ៩៧៩ ៧២៩ 

 

៥៤ មនទីរខពទយែបងេក ១៦ មករ ០១២ ៣៧១ ៦១៨ 

០១២ ៤២៦៥១៩ 

០១២ ៨៩២ ៩០៩ 

 

៥៥ មនទីរខពទយែបងេកក្សុកខមមត្ ់

០៨៨ ៧៧ ៤៤ ៧២២ 

០១២ ៩៦១ ៣៩៣ 

០១២ ៨៧៣ ១២៧  

៥៦ មនទីរខពទយែបងេកខេត្តកំពងច់ាម 

០១២ ៨២៣ ៧០៩ 

០៩២ ៩៥៧ ៨៧១ 

០៩២ ៩៣៩ ៤៨០ 

០៩២ ៩១៧ ៣៨៨ 

 

៥៧ មនទីរខពទយែបងេកបក្ពកកក(់សទឹងក្ត្ង)់ ០១២ ៩០៤ ៣០៦ 

០៩២ ៣២២ ៤១៣ 

០១២ ៤៩៥ ១៤៨ 

០១១ ២៩៤ ៥៣២ 

 

៥៨ មណ្ឌ លស េភាពវហិារសួគ ៌ ០៧៧ ៩២៦ ៦៩២ 

០១២ ៨៣២ ៣៤៣ 

០១២ ៤៩៥ ៩៨៣ 
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៥៩ មនទីរខពទយែបងេកក្សុកអនលងប់វង ០៧៦ ៥២៦ ២៤៩១ ០៧៧ ៥០៨ ០៥៧  

៦០ មណ្ឌ លស េភាពអូរស្វៅ   ់ ០១១ ៧៣៦ ៨៨៦   

៦១ មណ្ឌ លស េភាពភនបំ ក ០៩២ ២២៧ ៦១៦ ០៩៧ ៣៩៤ ៤៦៦ ៩  

៦២ មនទីរខពទយែបងេកោរងំ ០៩២ ៦៥៣ ៥៩៥ 

០៩២ ២២៣ ៦១៤ 

០៤៣ ៦៩០ ០៩០ ៥ 

 

៦៣ មនទីរខពទយែបងេកកំចាយមារ 
០១២ ៦៩៣ ៩៤០ 

០១២ ៥៨៨ ៤៩៥ 

០៩៥ ៨៨១ ៧០៧ 

  

៦៤ មណ្ឌ លស េភាពខកតឿងរយ 

០១២ ៦៥៨ ៣០៣ 

០១២ ៤៣៩ ៣៤៣ 

០១២ ២៩៧ ៤៩១ 

  

៦៥ មណ្ឌ លស េភាពសទឹងមាន្យ័  

០១២ ៩៧១ ៤៧៦ 

០១១ ២៦២ ៦៥៦ 

០៧៧ ៦៣៦ ៣៦០ 
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របបធានារ៉ា ប់រងហានភិ័យការងារ 

3 

 

១. ចំន្នួ្សហគ្រាស គ្រ រ្ឹះស្ថា ន្ ច ឹះបញ្ជ ិកាតាម្ខែ និ្ងតាម្បណ្តា រាជធានី្-ខែត្ា ឆ្ន ២ំ០១៣ 

 

 រាជធាន្ី-ខែត្ា ម្ករា ក ម្ភៈ ម្នីា ខម្ស្ថ ឧសភា ម្ថិ នា កកកដា សីហា កញ្ញា  ត្ លា វចិឆកិា ធ្នូ សរ ប 

រាជធាន្ភី្នខំេញ 91 70 89 61 68 70 45 68 93 68 61 54 838 

ខែត្ាកណ្តា ល 14 2 2 2 7 7 5 1 4 2 6 1 53 

ខែត្ាកេំងស់ពឺ   4 3 4   5 1 2 1 3 1 2 26 

ខែត្ាបនាា យមាន្ជយ័ 1 1 1 3 1     1 1 2     11 

ខែត្ាខសៀម្រាប 5 11 20 14 15 9 6 1 9 11 10 14 125 

ខែត្ាគ្រេឹះសីហន្  2 0 10 3   2 4 7 6 3 4 3 44 

ខែត្ាស្ថា យខរៀង 1 4 2 6   3   3 2 3 2 1 27 

ខែត្ាកេំងឆ់្ន ងំ 1 0     1     1 1 1 1 2 8 

ខែត្ាកេំងច់ាម្ 3 1 9 6 1 4 2 12 19 6 8 4 75 

ខែត្ាគ្រកខចឹះ 3 0 6     3   2 1 3   1 19 

ខែត្ាព្គ្រេខវង   0         2   1       3 

ខែត្ាតាខកវ 2 2       3 1 2 8   2 5 25 

ខែត្ាកេំត្ 2 0             1       3 

ខែត្ាខកប 2 1                   1 4 

ខែត្ាខកាឹះក ង 4 2 3 2     2   1 1     15 

ខែត្ាបាត្ដ់បំង 10 2 9 5   5 2 1 3 9 1 5 52 

ខែត្ាព្ប៉ៃលិន្   2 2   3     2   1 1   11 

ខែត្ាខោធ្ិ៍ស្ថត្ ់ 2 0   1 1 1   1 3   1 1 11 

ខែត្ាកេំង់ធ្ ំ 11 4 5 1 6   1   14 2 1 2 47 

ខែត្ាសារងខគ្រត្ង 13 0 3     2   1         19 

ខែត្ារត្ន្្រី ី     12 3 5 1 7 6 10 5 4 5 58 

ខែត្ាម្ណ្ឌ ល្រី ី           5 1 3 2 2 3   16 

ខែត្ាឧត្ារមាន្ជយ័             3 3 3 1   6 16 

ខែត្ាគ្រេឹះវហិារ               1 6 2 8 1 18 

សរ ប 167 106 176 111 108 120 82 118 189 125 114 108 1,524 

ឧបសម្ពន័្ធទី៤ 
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២. ចំន្នួ្កម្មករនិ្ខោជិត្ច ឹះបញ្ជ ិកាតាម្ខែ និ្ងតាម្បណ្តា រាជធានី្-ខែត្ា ឆ្ន ២ំ០១៣ 

 

 រាជធាន្ី-ខែត្ា ម្ករា ក ម្ភៈ ម្នីា ខម្ស្ថ ឧសភា ម្ថិ នា កកកដា សីហា កញ្ញា  ត្ លា វចិឆកិា ធ្នូ សរ ប 

រាជធាន្ភី្នខំេញ 2,996 2,425 3,837 1,749 1,956 2,443 3,697 4,051 3,984 3,022 1,937 2,069 34,166 

ខែត្ាកណ្តា ល 1,062 57 743 615 909 1,725 1,035 8 370 267 885 40 7,716 

ខែត្ាកេំងស់ពឺ   589 1,241 382   895 200 186 25 468 50 227 4,263 

ខែត្ាបនាា យ 

មាន្ជយ័ 

13 21 34 49 119     187 10 180     613 

ខែត្ាខសៀម្រាប 186 248 382 363 673 158 445 11 199 296 172 255 3,388 

ខែត្ាគ្រេឹះសីហន្  288   271 24   55 379 754 233 44 179 200 2,427 

ខែត្ាស្ថា យខរៀង 10 950 154 380   318   457 850 105 276 85 3,585 

ខែត្ាកេំងឆ់្ន ងំ 34       367     170 150 26 64 236 1,047 

ខែត្ាកេំងច់ាម្ 378 800 423 96 10 370 32 199 181 299 391 51 3,230 

ខែត្ាគ្រកខចឹះ 47   55     49   25 250 410   8 844 

ខែត្ាព្គ្រេខវង             35   500       535 

ខែត្ាតាខកវ 267 322       860 11 267 435   2522 55 4,739 

ខែត្ាកេំត្ 86               15       101 

ខែត្ាខកប 24 18                   8 50 

ខែត្ាខកាឹះក ង 57 26 43 27     43   19 12     227 

ខែត្ាបាត្ដ់បំង 123 65 1,153 130   199 23 8 91 109 8 105 2,014 

ខែត្ាព្ប៉ៃលិន្   28 30   39     25   144 45   311 

ខែត្ាខោធ្ិ៍ស្ថត្ ់ 25     21 16 20   18 31   500 1,600 2,231 

ខែត្ាកេំងធ់្ ំ 2,006 52 65 26 81   9   256 190 8 31 2,724 

ខែត្ាសារងខគ្រត្ង 203   105     39   8         355 

ខែត្ារត្ន្្រិ ី     910 125 122 23 136 94 213 92 36 67 1,818 

ខែត្ាម្ណ្ឌ ល្រិ ី           497 112 229 21 55 98   1,012 

ខែត្ាឧត្ារមាន្ជយ័             708 55 45 14   177 999 

ខែត្ាគ្រេឹះវហិារ               15 106 37 480 8 646 

សរ ប 7,805 5,601 9,446 3,987 4,292 7,651 6,865 6,767 7,984 5,770 7,651 5,222 79,041 

 

ឧបសម្ពន័្ធទី៥ 
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៣. គ្របខភ្ទ និ្ងចំន្នួ្សហគ្រាស គ្រ រ្ឹះស្ថា ន្ខដលបាន្ច ឹះបញ្ជ ិកាខៅ ប.ស.ស 

 

ល.រ ខលែគ្របខភ្ទោណិ្ជជកម្ម គ្របខភ្ទសហគ្រាស  (គ្របខភ្ទោណិ្ជជកម្ម) ចំនួ្ន្ 

1 7530 សន្ាិស ែសងគម្ 1 

2 1712 កាត្ខ់ដរ 952 

3 1600 ផលិត្កម្មព្ន្ផលិត្ផលខដលមាន្គ្របភ្េេីថ្ន ជំក់ 10 

4 7411 សកម្មភាេចាប់ 4 

5 7412 សកម្មភាេសវន្កម្ម 16 

6 7413 សកម្មភាេគ្រស្ថវគ្រាវទីផារ 6 

7 7414 សកម្មភាេអាជីវកម្ម 17 

8 6420 ទូរ្ម្នា្ម្ន្៍ 34 

9 2222 ខបាឹះេ ម្េ្ 74 

10 2695 ផលិត្កម្មស ីម្៉ៃងត់្៍-ខបត្ ង-ខម្ៅខបៀក 23 

11 1920 ផលិត្កម្មខសែកខជើង 101 

12 6511 ធ្នាារ 84 

13 2710 ផលិត្កម្មខដក ន្ិងស័ងកសី 36 

14 6210 អាកាសោន្ដាា ន្ 12 

15 6110 ការដរកជញ្ជួ ន្តាម្ផលូវទរក ន្ិងសម្ គ្រទ 11 

16 6309 ភាន កង់ារដរកជញ្ជូ ន្ 446 

17 1544 ផលិត្កម្មខសែៀង 0 

18 5139 លកទ់ំន្ិញគ្រ្ួស្ថរ 19 

19 5510 សណ្តា ារ 544 

20 9310 ខបាក្ក់ 14 

21 5050 លកខ់គ្របងឥន្ធន្ៈ 11 

22 1110 ឧសាហកម្មបូម្ខគ្របង ន្ិងឧសម្្័ន្ 5 

23 3120 ផលិត្អ្គីសន្ី 31 

24 1554 ផលិត្កម្មខភ្សជជៈ 98 

25 2102 ផលិត្កម្មគ្រកដាស 34 

26 3591 ខរាងចគ្រកផលិត្ម្៉ៃូតូ្ 5 

27 4520 សំណ្ង់ 61 

28 3130 ផលិត្កម្មខែែកាប 1 

29 3311 ផលិត្កម្មផលិត្បរកិាា រឱសថ 3 

30 5141 លកឧ់បករណ៍្េន្លត្អ់្គីភ្យ័ 3 

31 7010 សកម្មភាេទិញ លក់ ន្ិងជួលអចលន្គ្រទេយ 38 

ឧបសម្ពន័្ធទី៦ 
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32 6603 ធានារា៉ៃ បរ់ង (ម្និ្ខម្ន្ជីវតិ្) 7 

33 5220 លកអ់ាហារខភ្សជជៈ ន្ិងថ្ន ជំក ់ 24 

34 1513 ផលិត្កម្មខផលខ ើ ន្ិងបន្ខ្លកំប៉ៃ ង 5 

35 2029 ផលិត្កម្មខគ្រ្ងងខ ើ ន្ិងខស្ថន រ 32 

36 1549 ផលិត្កម្មចំណី្ 58 

37 1553 ផលិត្កម្មគ្រស្ថខបៀរ 8 

38 7492 សន្ាិស ែ 86 

39 5323 ផារទំខន្ើប 25 

40 1711 ត្ម្ាញ 70 

41 2320 ផលិត្ផលព្ន្ផលិត្កម្មចគ្រមាញ់ខគ្របងឥន្ធន្ៈ 1 

42 5010 លករ់ថយន្ា 9 

43 7491 ខគ្រជើសខរ ើសេលករ 16 

44 5521 ខភាជន្ីយដាា ន្ 728 

45 5190 លកដ់ ំទំន្ិញខផែងៗ 72 

46 7220 ផគត្ផ់គង ់ន្ិងគ្របរកាខផនកទន្ព់្ន្ក ំេយួទរ័ 11 

47 1429 សកម្មភាេខសាងរកខរ ៉ៃ 5 

48 8511 ម្ន្ាីរខេទយ 72 

49 8030 ស្ថកលវទិាល័យ 45 

50 9399 បំខរ ើខសវាកម្មខផែងៗ 218 

51 6304 សកម្មភាេខទសចរណ៍្ 50 

52 8021 វទិាល័យ 40 

53 5231 លកឱ់សថ បរកិាា រខេទយ ខគ្រ្ងងសំអាង ន្ិងគ្របដាបគ់្របដាសំអិត្សំអាង 22 

54 5150 លកម់ា៉ៃ ស ីន្ បរកិាា រអ្គិសន្ី ន្ិងផគត្ផ់គង ់ 24 

55 5434 ជួសជ លសមាភ រៈគ្រ្ួស្ថរ គ្របដាបគ់្របដា ន្ិងបរកិាា រអ្គិសន្ី 6 

56 5410 ជួលជ លរថយន្ា 26 

57 9000 អនាម្យ័សំអាត្ 10 

58 8022 ស្ថលាបណ្ា ឹះបណ្តា លបខចចកវទិា ន្ិងវាិជ ជីវៈ 38 

59 2221 ខបាឹះេ ម្េ្គ្រកដាស 35 

60 2520 ផលិត្កម្មបាល សសាីក 38 

61 7495 ការខវចែចប់ 25 

62 7421 ស្ថា បត្យកម្មវសិាកម្ម ន្ិងគ្របរកាបខចចកខទស 12 

63 5122 លកអ់ាហារខភ្សជជៈ ន្ិងថ្ន ជំក ់ 0 

64 8010 ស្ថលាបឋម្សិកា 158 

65 7430 ផែេាផាយោណិ្ជជ្កម្ម 23 

66 2423 ផលិត្កម្មឱសថ 4 
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67 2429 ផលិត្ថ្ន ំ្ ីម្ ីថ្ន េំ ល 3 

68 9213 វទិយ  ន្ិងទូរទសែន្ ៍ 16 

69 130 ការចិញ្ច រម្សត្ា ន្ិងដាដំំណ្ត ំ 58 

70 3699 ខរាងចគ្រកផលិត្ផលិត្ផលខផែងៗ 163 

71 9392 សកម្មភាេកំេងខ់ផ 3 

72 3694 ផលិត្កម្មខលែងកម្ាន្ា ន្ិងគ្របដាបគ់្របដាខកមងខលង 4 

73 8512 ្លីន្ីកខធ្មញ 5 

74 7494 សកម្មភាេថត្រូប 11 

75 9900 អងគការខគ្រៅរដាា ភ្បិាល 498 

76 9241 សកម្មភាេកីឡា 13 

77 9232 ស្ថរម្ន្ាីរ ន្ិងសកម្មភាេខថរកាអាារ ន្ិងទីកខន្លងគ្របវត្ាិស្ថស្រសា 2 

78 3592 ខរាងចគ្រកផលិត្កង ់ 4 

79 2696 ការកាត្់ រចនាថម ន្ិងឡឥដា 321 

80 6010 ការដរកជញ្ជួ ន្តាម្ផលូវខដក 1 

81 9220 សកម្មភាេភាន ក់ងារស្ថរេត័្ម៌ាន្ 9 

82 1533 ផលិត្កម្មចំណី្សត្ា 8 

83 7499 សកម្មភាេអាជីវកម្មខផែងៗ 207 

84 4020 ផលិត្កម្មឧស័មន្ ន្ិងខចកចាយ 1 

85 6712 សកម្មភាេផារហ  ន្ (ម្ូលបគ្រត្) 7 

86 3410 ផលិត្កម្មរថយន្ា 3 

87 6601 ធានារា៉ៃ បរ់ងជីវតិ្ 5 

88 2519 ផលិត្កម្មផលិត្ផលខៅស ូ  53 

89 3190 ផលិត្កម្មបរកិាា រខអឡិចគ្រត្ូន្ិច 5 

90 3691 ខគ្រ្ងងអលងាក រ 4 

91 2610 ផលិត្កម្មកញ្ច ក ់ន្ិងផលិត្ផលេីកញ្ច ក ់ 2 

92 9120 សមា្ម្ោណិ្ជជកម្ម 1 

93 9219 សកម្មភាេកម្ាន្ាខផែងៗ 3 

សរ ប 6,107 
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៤. របាយការណ៍្ហានិ្ភ្យ័ការងារឆ្ន ២ំ០១៣ 

 

បរោិយ 

ចំន្នួ្ជន្រងខគ្រាឹះ 

ខផែងៗ 

ករណី្ សរ ប គ្រសី គ្របសុ 

 

របាយការណ៍្ហាន្ភិ្យ័ការងារ 

    -ខគ្រាឹះថ្ន កក់ខន្លងខធ្ាើការ 
     -ខគ្រាឹះថ្ន កខ់េលខធ្ាើដំខណ្ើ រ 
     -ជំងឺវាិជ ជីវៈ  

 

១៤.៨៥៥ ១៦.៨៤៩ ១២.០៣៤ ៤.៨១៥  

១០.៩២៣ ១២.០៥៧ ៨.៩៧០ ៣.០៨៧  

៣.៩២៩ ៤.៧៨១ ៣.០៥៧ ១.៧២៤  

៣ ១១ ៧ ៤  

លទធផលអខងកត្ ១៥.០២២ ១៧.២៤៣ ១២.៣៦៣ ៤.៨៨០  

 

ខគ្រាឹះថ្ន កក់ារងារ 

 

១៤.៥៦០ ១៦.៧៧៥ ១២.០៣០ ៤.៧៤៥  

 

ខគ្រាឹះថ្ន កក់ខន្លងខធ្ាើការ 

    -របសួគ្រស្ថល 

    -របសួធ្ងន្ ់

    -ស្ថល ប ់

១០.៧២០ ១២.០៦០ ៩.០០៧ ៣.០៥៣  

- ១១.៥៣៣ ៨.៦៨៥ ២.៨៤៨  

- ៤៩៨ ៣១៣ ១៨៥  

- ២៩ ៩ ២០  

 

ខគ្រាឹះថ្ន កខ់េលខធ្ាើដខំណ្ើ រ 

    -របសួគ្រស្ថល   
    -របសួធ្ងន្ ់

    -ស្ថល ប ់

៣.៨៣៦ ៤.៧០៣ ៣.០១៥ ១.៦៨៨  

- ៣.៩០៧ ២.៦១៧ ១.២៩០  

- ៧២៩ ៣៧៧ ៣៥២  

- ៦៧ ២១ ៤៦  

ជងំវឺាិជ ជវីៈ ៤ ១២ ៨ ៤  

 

ម្និ្ខម្ន្ាខគ្រាឹះថ្ន កក់ារងារ 

    -ខគ្រាឹះថ្ន កក់ខន្លងខធ្ាើការ 
    -ខគ្រាឹះថ្ន កខ់េលខធ្ាើដំខណ្ើ រ 

    -ជំងឺវាិជ ជីវៈ 

៤៦២ ៤៦៨ ៣៣៣ ១៣៥  

៣៦២ ៣៦៦ ២៩១ ៧៥  

១០០ ១០២ ៤២ ៦០  

- - - -  

 

 

ឧបសម្ពន័្ធទី៧ 
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តារាងចំណាត់ថ្នា ក់គ្រោះថ្នា ក់ការងារ 

3 
 

១. តារាងចំណាតថ់្នា កគ់្រោះថ្នា កក់ារងារតាមសកមមភាពគសដ្ឋកិចច គេទ និងក្មតិគ្រោះថ្នា ក ់

 

 

លរ 
 

 

សកម្មភាពសសដ្ឋកចិ្ច 
 

ចំ្ននួជនរងស្រោះ 
សរបុ ្បុស ្សី 

1 សនតិសុខ 113 92 21 

2 ការដ្ឹកជញ្ជូ នតាម្ផ្លូវដដ្ក 10 9 1 

3 គ្លីនីកសមមញ 0 0 0 

4 សកម្មភាពដសែងរកដរ ៉ែ 0 0 0 

5 ផ្លិតកម្មកញ្ច កន់ិងផ្លិតផ្លពីកញ្ច ក ់ 1 1 0 

6 ការច្ិញ្ច ឹម្សតែ និង ដដំ្ំណំ 68 58 10 

7 ជសួជុលសំភារៈ្គ្ួសារ ្បដប់្ បដ និងបរកិាា អ-នី 0 0 0 

8 សកម្មភាពកម្ានតសផ្េងៗ 0 0 0 

9 ផ្លិតកម្មច្ំណី 21 17 4 

10 ស ោះពុម្ព 109 60 49 

11 ផ្លិតកម្មច្ំណីសតែ 34 30 4 

12 ផ្លិតកម្មស្គ្ឿងអលង្កា រ 7 2 5 

13 សមាគ្ម្ពាណិជជកម្ម 0 0 0 

14 សោងច្្កផ្លិតម្៉ែូតូ 187 96 91 

15 ការសវច្ខចប ់ 45 13 32 

16 លកឧ់បករណ៍ពនលតអ់គ្គីភយ័ 0 0 0 

17 ស កគ្ក ់ 21 18 3 

18 សកម្មភាពកំពងដ់ផ្ 18 15 3 

19 ភាា កង់្ករដ្ឹកជញ្ជូ ន 356 265 91 

20 មនាររ 397 282 115 

21 ម្នទីរសពទ្យ 15 7 8 

22 ផ្លិតកម្មដដ្ក និង ស័ងាសី 100 87 13 

23 សណឋ ររ 581 299 282 

24 សកម្មភាពផ្ារហ ុន (ម្ូលប្ត) 0 0 0 

25 សកម្មភាព្សាវ្ាវទ្ីផ្ារ 2 2 0 
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26 ផ្លិតកម្មផ្លិតផ្លសៅស ូ  59 46 13 

27 ផ្លិតអគ្គីសនី 21 20 1 

28 ផ្លិតកម្មដខេកាប 6 6 0 

29 ផ្លិតកម្មឧសម័ន និងដច្កចាយ 0 0 0 

30 ផ្លិតកម្មសសបៀង 0 0 0 

31 ផ្លិតកម្មននផ្លិតផ្លដដ្លមាន្បភពពីថ្ា ជំក ់ 3 3 0 

32 ផ្ារទ្ំសនើប 11 3 8 

33 អាកាសយានដឋ ន 34 30 4 

34 ផ្លិតកម្មដផ្លស ើ និងបដនលកំប៉ែុង 5 5 0 

35 សកម្មភាពភាា ក់ង្ករសទ្សច្រណ៍ 4 4 0 

36 ផ្េពែផ្ាយពាណិជជកម្ម 5 2 3 

37 សាលាបឋម្សិកា 9 4 5 

38 ផ្លិតកម្មសីុម្៉ែងត់-៍សបតុង-សម្ៅសបៀក 47 46 1 

39 ការកាត ់រច្នា ថ្ម និង ឡឥដ្ឋ 19 15 4 

40 សំណង់ 8 6 2 

41 សភាជនីយដឋ ន 77 43 34 

42 តម្ាញ 432 90 342 

43 ផ្លិតកម្មស្គ្ឿងស ើ និងសសាា  192 92 100 

44 សកម្មភាពទ្ិញ-លក-់ជួល អច្លន្ទ្ពយ 19 14 5 

45 សនតិសុខសងគម្ 6 5 1 

46 ស ោះពុម្ព្កដស 3 3 0 

47 ផ្លិតកម្មឱសថ្ 3 3 0 

48 ធានាោ៉ែ បរ់ងជីវតិ 1 0 1 

49 ធានាោ៉ែ បរ់ង (ម្និដម្នជីវតិ) 4 4 0 

50 ផ្លិតកម្មននផ្លិតផ្លច្្មាញ់ស្បងឥនធនៈ 0 0 0 

51 លកអ់ាហារសភសជជៈ ថ្ា ជំក់ 14 14 0 

52 វទិ្យ ុនិង ទូ្រទ្សេន ៍ 5 4 1 

53 សកម្មភាពភាា ក់ង្ករសារពត័ម៌ាន 1 1 0 

54 អងគការស្ៅរដឋ ភ ិល 102 57 45 

55 ផ្លិតកម្មបរកិាា រសអឡិច្្តូនិច្ 1 1 0 

56 ផ្លិតកម្មរថ្យនត 0 0 0 
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57 សោងច្្កផ្លិត ផ្លិតផ្លសផ្េងៗ 814 187 627 

58 លកអ់ាហារ សភសជជៈ និងថ្ា ជំក់ 0 0 0 

59 ការដ្ឹកជញ្ជូ នតាម្ផ្លូវទ្ឹក និងសម្ុ្ទ្ 3 3 0 

60 សកម្មភាពថ្តរបូ 0 0 0 

61 ផ្លិតកម្មដសបកសជើង 2,251 311 1,940 

62 ផ្លិតថ្ា គំ្ីម្ ីថ្ា ពុំល 1 0 1 

63 ផ្លិតកម្មដលបងកម្ានត និង្បដប់្ បដសកមងសលង 0 0 0 

64 សកម្មភាពអាជីវកម្មសផ្េងៗ 77 50 27 

65 បំសរ ើសសវាកម្មសផ្េងៗ 78 38 40 

66 ផ្លិតកម្ម្កដស់ 24 23 1 

67 ផ្លិតកម្មឱសថ្ 2 2 0 

68 លកម់ា៉ែ សីុន បរកិាា រអ-នី និងផ្គតផ់្គង ់ 3 2 1 

69 សកម្មភាពអាជីវកម្ម 9 9 0 

70 សាកលវទិ្ាល័យ 8 4 4 

71 ផ្លិតកម្មសភសជជៈ 31 23 8 

72 លករ់ថ្យនត 4 4 0 

73 ស្ជើសសរ ើសពលករ 0 0 0 

74 អនាម្យ័ សំអាត 59 45 14 

75 សោងច្្កផ្លិតកង ់ 203 108 95 

76 លកស់្បងឥនធនៈ 19 16 3 

77 លកទ់្ំនិញ្គ្ួសារ 3 2 1 

78 សកម្មភាពច្ាប់ 1 1 0 

79 វទិ្ាល័យ 9 6 3 

80 សកម្មភាពកីឡា 4 3 1 

81 ផ្លិតកម្ម្សាសបៀរ 77 52 25 

82 ផ្លិតកម្ម ល សទីក 38 22 16 

83 លកដុ់្ំទ្ំនិញសផ្េងៗ 54 37 17 

84 លកឱ់សថ្ បរកិាា រសពទ្យ ស្គ្ឿងសំអាង និង្បដបសំ់អិតសំអាង 2 0 2 

85 សាលាបណតុ ោះបណត លបសច្ចកវទិ្ា និងវាិជ ជីវៈ 4 2 2 

86 សារម្នទីរនិងសកម្មភាពដថ្រកាអាររនិងទ្ីកដនលង្បវតតិសាស្តសត 3 1 2 

87 ឧសាហកម្មបូម្ស្បង និងឧស័នម 0 0 0 
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88 កាតស់ដ្រ 9,743 1,858 7,885 

89 ជួសជុលរថ្យនត 13 13 0 

90 ទូ្រគ្ម្នាគ្ម្ន ៍ 56 45 11 

91 ផ្គតផ់្គងន់ិង្បឹកាដផ្ាកទ្នន់នកុំពយទូ្រ័ 0 0 0 

92 សកម្មភាពសវនកម្ម 0 0 0 

93 សាា បតយកម្ម វសិែកម្ម និង្បឹកាបសច្ចកសទ្ស 6 4 2 

សរបុ 16,775 4,745 12,030 

 

 

២. តារាងចំណាតថ់្នា កគ់្រោះថ្នា កក់ារងារតាម្រគេទគ្រោះថ្នា កក់ារងារ និងគេទ 

 

 

លរ 
 

 

្បសភទ្ស្រោះថ្ា ក ់

 

 

ករណី 

 

ចំ្ននួជនរងស្រោះ 
សរបុ ្បុស ្សី 

1 សភលើងឆក ់ 104 104 45 59 

2 សភលើងសឆោះ/រលាក 132 133 66 67 

3 ធាល កព់ីទ្ីខពស់ 111 118 85 33 

4 សមាា រៈ ឬឧបករណ៍ធាល ក/់សងាតស់លើ 585 637 305 332 

5 រអិល/ដ្ួល 569 574 151 423 

6 របសដយវតាុ ឬមា៉ែ សីុន 584 588 252 336 

7 ផ្ទុោះឧបករណ៍សមាព មខពស់ 30 32 25 7 

8 ម្ុតសដយវតាុ 2,267 2,284 876 1,408 

9 ការមលុោះ/ធាល យ 53 54 29 25 

10 ការជំពប ់ឬប៉ែោះទ្ងគិច្សដយវតាុ 437 439 192 247 

11 ការម្លួ ឬរតឹបនតឹង 2 2 2 0 

12 សកម្មភាពបសញ្ច ញកមាល ងំខ្ល ងំ 31 31 18 13 

13 ការ្ប ម្នឹងសីតុណហ ភាព/សមាព មបរយិាកាសម្និសម្្សប 2 2 1 1 

14 ការ្ប ម្នឹងវទិ្យកុារំសមី 3 3 1 2 

15 ការ្ប ម្នឹងសារធាតុស្រោះថ្ា ក ់ 20 23 12 11 

16 ការថ្បដ់្សងហើម្ 51 340 12 328 

17 សនលប ់ 4,318 5,197 262 4,935 

18 ស្រោះថ្ា កច់្ោច្រណ៍ 3,351 4,139 1,559 2,580 

19 ស្រោះថ្ា កស់ដយការយកដរ ៉ែ 1 1 1 0 

20 ជំងឺវាិជ ជីវៈ 0 0 0 0 
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21 ជំងឺ្បដបដ់្សងហើម្ 4 4 0 4 

22 ជំងឺដផ្ាកសបោះដូ្ង 0 0 0 0 

23 ជំងឺដផ្ាកខួរកាល 1 1 0 1 

24 ្បសភទ្ស្រោះថ្ា កដ់្នទ្សទ្ៀត 1,663 1,828 851 977 

25 រលូតកូន 241 241 0 241 

សរបុ 14,560 16,775 4,745 12,030 

 
 

៣. តារាងចំណាតថ់្នា កគ់្រោះថ្នា កក់ារងារតាម្រគេទររសួ និងគេទ 

 

 

លរ 
 

្បសភទ្ននមុ្ខរបសួ 
ចំ្ននួជនរងស្រោះ 

សរបុ ្បុស ្សី 

1 លងទ់្ឹក 0 0 0 

2 របសួសសើដសបក 191 85 106 

3 រលាក 368 191 177 

4 ដ្ំសណើ រ្គ្ិច្ ឬភាល ត ់ 389 165 224 

5 ភាពា ំនិង្រសំដយទ្ងគិច្ខ្ល ងំ 1,536 404 1,132 

6 ការចុ្កសោយ 2,192 203 1,989 

7 របសួសរោីងគខ្ងកាុង 67 11 56 

8 ្បសភទ្របសួដ្នទ្សទ្ៀត 5,652 817 4,835 

9 ការដច្ម់លុោះធាល យ/រយោះ 2,330 1,136 1,194 

10 ការ កឆ់អឹង 507 304 203 

11 ខ្ែ ក ់ 7 6 1 

12 ការដច្/់ម្ុត 1,575 579 996 

13 ពុល 54 11 43 

14 ការដច្រ់លាត់ 1,907 833 1,074 

សរបុ 16,775 4,745 12,030 

 

៤. តារាងចំណាតថ់្នា កគ់្រោះថ្នា កក់ារងារតាមផ្នាកននមុខររសួ និងគេទ 

 

លរ 
 

ដផ្ាកននម្ខុរបសួ 

 

ចំ្ននួជនរងស្រោះ 
សរបុ ្បសុ ្សី 

1 មាត ់ 43 21 22 
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2 ្បដប់្ បពន័ធរលំាយអាហារ 8 1 7 

3 សពាោះ 412 32 380 

4 ្បដប់្ បពន័ធដ្សងហើម្ 1,155 49 1,106 

5 សាម  154 89 65 

6 ក 37 16 21 

7 សរោីងគសភទ្ 17 4 13 

8 ោងកាយទងំម្ូល 41 17 24 

9 ្បពន័ធ្បសាទ្ 2 0 2 

10 ម្ុខរបសួម្និច្ាស់លាស់ 2,367 165 2,202 

11 នដ្ 854 376 478 

12 ្តសច្ៀក  (ខ្ងកាុង និងខ្ងស្ៅ) 27 14 13 

13 ច្សងាោះ 111 43 68 

14 សមមញ 6 2 4 

15 ដផ្ាកននម្ុខរបសួដ្នទ្សទ្ៀត 3,027 378 2,649 

16 កាល (ខួរកាល,លលាដ្ក៏ាល,ដសបកកាល) 663 263 400 

17 ខាង 28 12 16 

18 ្ទ្ូង 129 42 87 

19 ្បអបន់ដ្ 225 102 123 

20 ្មាម្នដ្ 2,432 859 1,573 

21 ម្ុខ 164 86 78 

22 សជើង 1,375 570 805 

23 ្បអបស់ជើង 218 112 106 

24 របសួស្ច្ើនកដនលងសលើោងកាយ 2,085 833 1,252 

25 ដភាក 829 471 358 

26 ្តសគ្ៀក 73 16 57 

27 ្បដប់្ បពន័ធឈាម្ 5 1 4 

28 ្មាម្សជើង 288 171 117 

សរបុ 16,775 4,745 12,030 
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៥. តារាងចំណាតថ់្នា កគ់្រោះថ្នា កក់ារងារតាមមគយោបាយគ្រើ្ បាស់ និងគេទ 

 

លរ ម្សមា យស្បើ្  ស់ ច្នួំនជនរងស្រោះ 
   សរបុ ្បុស ្សី 

1 - មា៉ែ សីុន       

1 មា៉ែ សីុនសភលើង 17 17 0 

2 មា៉ែ សីុនស កគ្ក ់ 23 13 10 

3 មា៉ែ សីុនផ្លិតសលាហៈ 3 3 0 

4 មា៉ែ សីុន ៉ែ ក់ 140 28 112 

5 មា៉ែ សីុនផ្លិត ល សទិច្ 5 5 0 

6 មា៉ែ សីុនយកដរ ៉ែ 0 0 0 

7 មា៉ែ សីុនសសណត ងស្ៅពីមា៉ែ សីុនសដ្ើរសដយអគ្គិសនី 3 2 1 

8 មា៉ែ សីុនសដ្រ 2,152 192 1,960 

9 មា៉ែ សីុនសម្ងួត 5 2 3 

10 មា៉ែ សីុនដ្នទ្សទ្ៀត 1,078 378 700 

11 មា៉ែ សីុនវាយសឡវ 410 122 288 

12 មា៉ែ សីុនបំដលង 2 2 0 

13 មា៉ែ សីុនផ្លិតស ើ 2 2 0 

14 មា៉ែ សីុនលាយ 6 4 2 

15 មា៉ែ សីុនផុ្ង 57 9 48 

16 មា៉ែ សីុនកសិកម្ម 3 3 0 

17 មា៉ែ សីុនកាត់ 395 185 210 

18 មា៉ែ សីុនអ ុត 131 36 95 

2 - ម្សមា យដ្កឹជញ្ជូ ន នងិមា៉ែ សីុនសលើកដក ់       

1 ម្សមា យដ្ឹកជញ្ជូ នផ្លូវទ្ឹក 0 0 0 

2 ម្សមា យដ្ឹកជញ្ជូ នផ្លូវដដ្ក 2 0 2 

3 ឧបករណ៍ និងមា៉ែ សីុនសលើកដក់ 85 52 33 

4 ម្សមា យដ្ឹកជញ្ជូ នផ្លូវសរកស្ៅពីផ្លូវដដ្ក 97 20 77 

5 ម្សមា យដ្ឹកជញ្ជូ នដ្នទ្សទ្ៀត 532 91 441 

6 ម្សមា យដ្ឹកជញ្ជូ នផ្លូវអាកាស 0 0 0 

3 - សមាា រៈបរកិាា រ       
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1 ភាជនស៍មាព ម 0 0 0 

2 ឡកំសៅ 14 13 1 

3 ម្៉ែូទ្រ័អគ្គិសនី 60 55 5 

4 ទុ្ពែសមាា រៈ,្បដប់្ បដ និងសមាា រៈស្បើ្ ស់ដ្នទ្សទ្ៀត 69 31 38 

5 រនាទ រ 10 10 0 

6 ឡច្ំអិន 3 1 2 

7 ទុ្ពែសមាា រៈអគ្គិសនីស្បើសដយនដ្ 10 2 8 

8 សោងច្្កបងាក 0 0 0 

9 ស្គ្ឿងបរកិាា រដ្នទ្សទ្ៀត 190 53 137 

10 ជសណតើ រ ឬ្ច្កផ្លូវជ្មាលច្ល័ត 23 17 6 

11 ថ្បនភណ័ឌ អគ្គិសនី 2 2 0 

12 ឡសលដដ្ក 0 0 0 

13 ឡឥដ្ឋ 1 1 0 

4 - សមាា រៈ, សារធាតុ នងិវទិ្យកុារំសមី       

1 សារធាតុពុល 3 0 3 

2 ឧសម័ន 3 2 1 

3 សមាា រៈនិងសារធាតុដ្នទ្ 39 23 16 

4 បំដណកខ្ទ ត 8 7 1 

5 មូលី 2 1 1 

6 វតាុោវ 7 2 5 

7 សារធាតុផ្ទុោះ 4 4 0 

8 សារធាតុគ្ីម្ដីដ្លម្និោបប់ញ្ចូ លសារធាតុផ្ទុោះ និងពុល 12 6 6 

9 វទិ្យកុារំសមី 0 0 0 

5 - បរយិាកាសកដនលងសមែើការ       

1 ស្កាម្ដ្ី 0 0 0 

2 ការសមែើដ្ំសណើ រតាម្ផ្លូវ 0 0 0 

3 កាុងអររ 0 0 0 

4 ស្ៅអររ 0 0 0 

6 - ម្សមា យស្បើ្  ស់ដ្នទ្សទ្ៀត       

1 ម្សមា យស្បើ្ ស់ដ្នទ្សទ្ៀតដដ្លម្និ្តូវ នចាតថ់្ា ក់ 6,307 1,575 4,732 

2 សតែពាហនៈ 3 1 2 
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7 - សមែើដ្សំណើ រ       

1 សថ្មើរសជើង 761 192 569 

2 កង ់ 153 35 118 

3 ម្៉ែូតូ 2,699 1,355 1,344 

4 រុមឺ្៉ែក 157 11 146 

5 រថ្យនត 1,087 180 907 

សរបុ 16,775 4,745 12,030 

 

៦. តារាងចំណាតថ់្នា កគ់្រោះថ្នា កក់ារងារតាមររយិាកាសការងារ និងគេទ 

 

លរ 
 

បរយិាកាលការង្ករ 
 

ចំ្ននួជនរងស្រោះ 
សរបុ ្បុស ្សី 

1 ស្ៅអររ 453 256 197 

2 ស្កាម្ដ្ី 4 3 1 

3 ការសមែើដ្ំសណើ រ 4,639 1,709 2,930 

4 កាុងអាររ 11,679 2,777 8,902 

សរបុ 16,775 4,745 12,030 
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