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ចក្ខវុិសយ័ 
 

ធានាផ្ផែកសនតិសុខសង្គម ប្បកបដោយប្បសិទធភាព សប្ាបជ់នទាំង្ឡាយផ្ែលសថិតដៅដប្ោមបទ
បបញ្ញតតិននច្បាបស់តីពីោរងារ។  
 

បេសក្ក្ម្ម 
  

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

 

បោលបៅ 

 

១. ពប្ងី្ក និង្ពប្ងឹ្ង្ោរអនុវតតផ្ផែកហានិភយ័ោរងារ (ដប្ោះថាែ កដ់ៅកផ្នាង្ដធវើោរ, ដប្ោះថាែ កដ់ពល  

 ដធវើែាំដណើ រ,ជាំងឺ្វជិាា ជីវៈ) 

២. ោកឱ់្យែាំដណើ រោរផ្ផែកផ្ថទាំសុខភាព (ដសវាបងាា រសុខភាព, ោរពាបាល និង្ផ្ថទាំ, ផតល់ប្បាក ់ 

 បាំណាច្បជ់ាំងឺ្,ាតុភាព) 

៣. ោកឱ់្យែាំដណើ រោរផ្ផែកប្បាកដ់ោធន (ជរាភាព, ទុពវលភាព, មរណភាព) 



   
   

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

        

 

សាខា ប.ស.ស  
រាជធាន-ីខេត្ត 

កា
រយា

ល័
យ

ហ
រិញ្ញវត្ថុ  

និ ងកិ ច្ចកា
រគណ

ខនយ
យ 

គ្រុមគ្បឹរាបបចេរបេសរបប 

សន្តិសខុសងគម រ.ប.ស.ស. 
គ្រុមគ្បឹរាភិបាល 

នន្បបឡាជាតិរបបសន្តសិខុសងគម 
 

 

គ្រុមការងារេប់ស្កា ត់ររណីសន្លប់ 
(េ.ស.ប.រ) 

 

 

នាយរ 
 

 

នាយររង 
 

 

រណៈរមមការបវជ្ជស្កស្តសត  
នន្ ប.ស.ស 

 
 

រណៈរមមការប ោះគ្ស្កយវិវាេ ឬ បណតឹ ង 
នន្ ប.ស.ស 

 

 

កា
រយា

ល័
យ

រដ្ឋបា
ល

 

កា
រយា

ល័
យ

 

ពត្មា
នវទ្យា 
 

កា
រយា

ល័
យ

បញ្ជិ កា
 

និ ងភា
គទា

ន 
 

កា
រយា

ល័
យ

តា
វ 

កា
លិ

ក 
 

កា
រយា

ល័
យ

អធកា
រកិ ច្ច 

និ ងកិ ច្ចកា
រនត្ិ កម្ម 

 

កា
រយា

ល័
យ

 

ស
វនកម្មផ្ផទកនុ ង 

 

កា
រយា

ល័
យ

ខោ
ល

នខយា
បា

យ
 

 

 

រណៈរមមការវិនិ្បោររបបសន្តិសខុសងគម
នន្ ប.ស.ស 

 

កា
រយា

ល័
យ

 

ធា
នា

រា៉ាបរ់ងសុ
េភា

ព 
 

គ្រុមការងារបបចេរបេស 

ព័ត៌មាន្វិេា 
 

 

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

គ្រសងួបសដ្ឋរចិេ ន្ិងហរិញ្ញវតថ ុ
 



1 

របាយការណ៍ 

 

ស្តពីី 
 

លទ្ធផលការងារស្ម្រមចបានឆ្ន ាំ២០១៥ និង ទ្ិស្ម្ៅអនុវត្តបនតឆ្ន ាំ២០១៦ 

 របស្ម់្បឡាជាត្ិរបបស្នតិស្ខុស្ងគម (ប.ស្.ស្) 

3  

 

 

ការអនុវត្ថរបបសនថិសុខសងគម ផ្ផបកហានិភ័យការងារ, ផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព និងរបបរាក់សោធន 
រតូ្វានអនុវត្ថអនុសោមតាមចាប់សថី ពីរបបសនថិសុខសងគមសរាប់ជនទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាម 
បទបផញ្ដត្ថិននចាបស់ថីពីការងារ និងអនុរកឹត្យសថីពីការបសងកើត្សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម សោយរសប
តាមយុទនោស្រសថចតុ្សកាណ, យុទនោស្រសថអភិវឌណជាតិ្, យុទនោស្រសថគាំពារសងគមសរាប់ជនរកីរក និង 
ជនងាយរងសរគោះ, យុទនោស្រសថអភវិឌណវស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុ, យុទនោស្រសថអភវិឌណវស័ិយការងារ និងបណថុ ោះបណ្តថ ល 
វជិាជ ជីវៈ និងយុទនោស្រសថគាំពារសងគមសរាប់ជនទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទបផញ្ដ ត្ថិននចាប់សថីពី
ការងារ។ 

អនុសោមតាមចាប់ និង ផ្ផនការយុទនោស្រសថ សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម ានអនុវត្ថជាំហាន
ទី១ របបសនថិសុខសងគមផ្ផបកហានិភ័យការងារទទួលានលទនផលយ៉ា ងលអរបសសើរ រពមទាំងទទួលានការ
គាំរទទាំងសៅកាំរតិ្ថ្នប កជ់ាតិ្ និងអនថរជាតិ្។ មយួវញិសទៀត្ សោយសយងសៅសលើោទ នភាពរកីចាំសរ ើនននសសដឌកិចច 
ជាតិ្ និងការសធវើសាហរណកមមកបុងត្ាំបន់ សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម ក៏ាននិងកាំពុងសរត្ៀមខលួនសរៀបចាំ
ពរងីក ពរងឹង និងអភវិឌណសមត្ទភាពបផ្នទមសទៀត្ សដើមផផីថល់សសវារដឌាលសនថិសុខសងគមរបកបសោយរបសិទន 
ភាព ត្ាល ភាព គណសនយយភាព និងទនស់ពលសវោ និងសដើមផចូីលរមួអនុវត្ថឱ្យានសសរមចនូវបទោឌ នអនថរ
ជាតិ្នានា រពមទាំងការបងខិត្សសវាសនថិសុខសងគមឱ្យានជិត្ និងរបហាក់របផ្ហលរបសទសកបុងត្ាំបនស់ៅកបុង
ការសរត្ៀមសាហរណកមមអាោ៊ា នឆ្ប ាំ២០១៥  ដូចានផ្ចងសៅកបុងសរសរសថមភទី៣ សហគមន៍សងគម-វបផធម៌
អាោ៊ា ន។  

កបុងរយៈសពលជាង ៧ឆ្ប ាំ គិត្ចាបពី់ ឆ្ប ាំ២០០៨-២០១៥ ននការោកឱ់្យដាំសណើ រការជាំហានទី១ ផ្ផបក
ហានិភ័យការងារ ផ្ដលទទួលានសជាគជយ័សនោះ វាជាចលករដស៏ាំខាន់មយួសទៀត្កបុងការជួយ ជរមុញឱ្យ ប.ស.ស 
ានបទពិសោធន៍របកបសោយសកាថ នុពល សដើមផបីសងកើត្ផ្ផបកែមីៗបផ្នទមសទៀត្ សាំសៅចូលរមួសរាលទុកខ
លាំាកនានារបស់សាជិកសងគម កដូ៏ចជាចូលរមួចាំផ្ណកកបុងការកាត្់បនទយភាពរកីរកជូនរបជាពលរដឌ និង 
សលើកកមពស់សទិរភាពសងគម។ ទនធឹមនឹងភាពសជាគជយ័សនោះ ប.ស.ស កា៏នរកសឃើញនូវបញ្ហា មយួចាំនួនផង
ផ្ដរទាំងចាំណុចខាល ាំង និងចាំណុចសខោយ ផ្ដលជាបទពិសោធនដ៍ា៏នោរៈសាំខានម់យួសទៀត្ សរាប់សធវើឱ្យ
របសសើរសឡើងនូវការអនុវត្ថជាំហានទី១ និងជាមូលោឌ នឈានសៅអនុវត្ថជាំហានទី២ ផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព និង 
ជាំហានទី៣ ផ្ផបករាកស់ោធន សដើមផឱី្យកមមករនិសយជិត្ទទួលាននូវការផ្ែទាំ និងពាាលសុខភាព រពម
ទាំងរបបរាកស់ោធនឱ្យានដូចមស្រនថីរាជការផងផ្ដរ។  
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 សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម សងឃមឹយ៉ា ងមតុ្ាាំថ្ន រាយការណ៍បកូសរបុលទនផលការងារ 
សសរមចានសៅឆ្ប ាំ២០១៥ សនោះ វានឹងកាល យជាឧបករណ៍ដា៏នរបសិទនភាពមយួសរាបវ់ាស់ផ្វង តាមោន 
និងវាយត្នមលសលើការអនុវត្ថវស័ិយសនថិសុខសងគម ជាពិសសសផ្ផបកហានិភយ័ការងារ សហើយវាជាកញ្ចកឆ់លុោះ 
បញ្ហច ាំងឱ្យសឃើញពីចាំណុចវជិជាន និងអវជិជាន រពមទាំងបញ្ហា របឈមនានា សដើមផសីធវើការផ្កត្រមូវ និងសធវើ
ការសោោះរោយ សរាបស់រៀបចាំទិសសៅអនុវត្ថបនថឆ្ប ាំ២០១៦ ឱ្យានកានផ់្ត្លអរបសសើរផ្ែមសទៀត្។ 
 

I. ការងារម្រៀបចាំម្ោលនម្ោបាយ និងលខិតិ្បទ្ដ្ឋា នគត្ិយតុ្ត 
ការសកើនសឡើងនូវទាំហាំការងារ ចាំនួនសាជិក ោទ នភាពននការរកីចាំសរ ើនសសដឌកិចចសងគម និងត្រមូវការ

ននការផថល់សសវាោធារណៈ ជូនរបជាពលរដឌ និយយជារមួ និងនិយយសោយផ្ឡកសរាប់កមមករនិសយជិត្ 

ផ្ដលបសរមើការងារសៅតាមបណ្តថ សហរគស រគឹោះោទ ន ប.ស.ស  សៅឆ្ប ាំ ២០១៥ សនោះ ានខិត្ខាំរបឹងផ្របង 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

របកបសោយរបសិទនភាព ទន់សពលសវោ  និងសឆលើយត្បតាមត្រមូវការ។ ទនធឹមនឹងការអនុវត្ថផ្ផបកហានិភ័យ
ការងារចាំសពាោះផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាពគឺជាសគលសៅទីពីរ ផ្ដលកនលងមក ប.ស.ស ានបសងកើត្រកុមការងារសរៀប
ចាំោកឱ់្យដាំសណើ រការ សហើយតាមរយៈរកុមការងារសនោះ ការសរត្ៀមសរៀបចាំអនុវត្ថការងារសសរមចានលទនផល
ជាសរចើន សលើការសរៀបចាំផ្បបបទ នីតិ្វធីិការងារ និង ការសរៀបចាំលិខិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ។ តាមរយៈកិចចរបជុាំ
រកុមរបឹកោភាិល ចាំនួន០៩ សលើក (សលើកទី១៧,១៨,១៩,២០,២១,២២ ,២៣,២៤ និងសលើកទី២៥) នន
អាណត្ថិទី៣ សនោះ ការងារមយួចាំនួនរតូ្វានពិនិត្យសសរមច និងអនុមត័្ រពមទាំងទទួលានការឯកភាព
យល់រពមពីរកសួងអាណ្តពាាលទាំងពីរ រមួាន៖ 

- ពិនិត្យ និងផ្កសរមួលរាយការណ៍បកូសរបុលទនផលការងារសសរមចានឆ្ប ាំ២០១៤ និង
ទិសសៅអនុវត្ថបនថរបស់រកុមការងារ ទ.ស.ប.ក។ 

- ពិនិត្យ និងផ្កសរមួលរាយការណ៍បកូសរបុលទនផលការងារសសរមចានឆ្ប ាំ២០១៤ និង
ទិសសៅអនុវត្ថបនថរបស់រកុមការងារសុវត្ទិភាពចរាចរណ៍ផលូវសគក សរាបគ់ាំពារកមមករ 
និសយជិត្ (ស.ផ.ក)។ 

- សធវើបទបងាា ញសថីពីការសរៀបចាំដាំសណើ រការរបបធានារា៉ា ប់រងសុខភាព និងសិកោពីសមទិនិលទនភាព។ 

 

របូភាពទី១. កិចចរបជុាំរកុមរបឹកោភិាល នន ប.ស.ស សលើកទី២៥ នែងទី០៦ ផ្ខតុ្ោ ឆ្ប ាំ២០១៥ 
 

បាំសពញការងារសទវរសទផើង សោយាន
សរៀបចាំពរងឹង ពរងីក និង អភវិឌណន៍ 
សគលនសយាយ ផ្ផបកហានិភយ័
ការងារបផ្នទមសទៀត្ និង ការសរៀបចាំ
ផ្ផនការរយៈសពលផ្វង ផ្ដលាន
លកខណៈសីុជសរៅ និង ការកោង
លិខិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ សរាបជ់ា
មលូោឌ នកបុងការអនុវត្ថ សដើមផធីានា
កបុងការផថល់សសវាសនថិសុខសងគម 
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- ពិនិត្យសលើរាយការណ៍ហិរញ្ដ វត្ទុឆ្ប ាំ២០១៤ របស់សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម។ 

- ពិនិត្យសសរមចសលើខលឹមោរារតា៨ែមី ននអនុរកឹត្យសលខ៣៤ អនរក.បក ចុោះនែងទី២៤ ផ្ខកុមភៈ 

                ឆ្ប ាំ២០១១ សថីពីការបសងកើត្រកុមរបឹកោបសចចកសទសរបបសនថិសុខសងគមសរាបជ់នទាំងឡាយ 

 ផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទបផញ្ដត្ថិននចាបក់ារងារ។ 

- ពិនិត្យសលើសសចកថីរពាងផ្ផនការចាំណូល-ចាំណ្តយែវកិារបស់ ប.ស.ស ឆ្ប ាំ២០១៦។ 

- ពិភាកោសឡើងវញិសលើការសសបើសុាំដីសរាបស់ង់អគររដឌាលរបស់ ប.ស.ស។ 

- ការពិភាកោសលើការសរៀបចាំកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណសាជិក ប.ស.ស សឡើងវញិ។ 

 

II. ពរងឹង និងពរងកីការអនុវត្តរបបស្នតសិ្ខុស្ងគម ផ្ផនកហានិភ័យការងារ  

១. ការងារបញ្ជកិា និងភាគទាន 
 

និសយជក ឬ ាច ស់សហរគស រគឹោះោទ នទាំងអស់ ផ្ដលសទិត្សៅកបុងផ្ដនអនុវត្ឋននចាបស់ឋីពីរបប
សនឋិសុខសងគមសរាប់ជនទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទបផញ្ដត្ឋិននចាប់សឋីពីការងារ    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 ផ្ដលរតូ្វានកាំណត្់សសមើនឹង ០,៨ ភាគរយ ននរាក់ឈបួលមធយម កបុងលាំោប់ថ្នប កន់នរាក់
ឈបួលរបចាាំផ្ខរបស់កមមករនិសយជិត្។ 
 

 រូបភាពទី២. សកមមភាពននការចុោះបញ្ជិកា និង បងភ់ាគទនសៅ ប.ស.ស 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ១.១. ការងារចុុះបញ្ជកិាស្ហរោស្ រគឹុះស្ថា ន 
 រហូត្មកដល់ដាំណ្តចឆ់្ប ាំ២០១៥ សនោះ ប.ស.ស ានពរងីកវោិលភាពផ្ផបកហានិភយ័ការងារ

រគបដណថ ប់សៅទូទាំងរបសទស និងានចុោះបញ្ជ ិកាសហរគស រគឹោះោទ នសរបុជាបឋមចាំនួន ៧.៧៩៦  
សហរគស ានកមមករនិសយជិត្សរបុចាំនួន ១.០៧៧.០៧៩  នាក ់ រសីចាំនួន ៧៦២.០១៣ នាក ់ រតូ្វជា 
៧០,៧៤ ភាគរយ។ 
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 សោយផ្ឡកសរាបឆ់្ប ាំ២០១៥ សនោះ ប.ស.ស ានទទួលចុោះបញ្ជ ិកាសហរគស រគឹោះោទ ន និង  
កមមករនិសយជិត្ តាមបណ្តថ រាជធានី-សខត្ថ ានចាំនួន ៧៥៥ សហរគស និងានកមមករនិសយជិត្ចាំនួន 
៥៥.៤៩១ នាក ់(រសី៣៦.៦៨៦ នាក)់ កបុងសនាោះរាជធានីភបាំសពញានចាំនួន ៣៨៨ សហរគស សខត្ថកណ្តថ ល ២៦  
សហរគស សខត្ថកាំពងស់ពឺ ២៤  សហរគស សខត្ថសសៀមរាប ៧៣  សហរគស សខត្ថកាំពងច់ាម ០៨  សហរគស 
សខត្ថោវ យសរៀង ១៩  សហរគស សខត្ថាត្ដ់ាំបង ៤២  សហរគស សខត្ថកាំពងធ់ាំ ១៤ សហរគស           
សខត្ថរពោះសីហនុ ៣៣  សហរគស សខត្ថតាផ្កវ ១៧  សហរគស សខត្ថរត្នគិរ ី២២ សហរគស និងសខត្ថសផេងៗ
សទៀត្ានចាំនួន ៨៩ សហរគស។ (ពត័្ា៌នលាំអិត្សូមអានកបុ ងតារាងឧបសមពន័នទី១) 
 រកាហវិកទី១. ោទ នភាពសហរគស រគឹោះោទ ន ចុោះបញ្ជិកាតាមរាជធានី-សខត្ថ ឆ្ប ាំ២០១៥ 

 
***កាំណត្ស់ាំគល់សថីពីបចចុ បផនបភាពសហរគស រគឹោះោទ ន និងកមមករនិសយជិត្  

- សហរគសរគឹោះោទ ន ៦.៤៧០ ស.ហ (ដកចាំននួសហរគសបទិ នងិផ្អអ កដាំសណើ រការ) 
-       កមមករនិសយជតិ្ចាំនួន ១.១០៩.៨៩០ នាក់ (រសី ៧៧៩.៩៩៨ នាក់) (បកូចាំននួកមមករនិសយជតិ្ានបង់ នងិមនិ

ានបងភ់ាគទន) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

សហគ្រាស សមាជិក គ្រសី សហគ្រាស សមាជិក គ្រសី សហគ្រាស សមាជិក គ្រសី

ឆ្ន ាំ២០០៨-២០១៥      6,470      1,109,890        779,998           3,766         638,583       424,726        2,704      471,307       355,272 

តារាងទី ២. បច្ចុ បបននភាព សហគ្រាស គ្រគឹឹះស្ថា ន និងកមមករនិយោជិត

គ្របភព៖ យបទាជាតិ របបសនតិសុខសងគម ឆ្ន ាំ ២០១៥ (ទិននន័យលាំ អិតសូមយមើលកនុងតារាង ឧបសមពន័ធទី ៣)

បច្ចុបបននភាពសហគ្រាស គ្រគឹឹះស្ថា ន និងកមមករនិយោជិត

បរោិយ
សរុប ថ្នន កក់ណ្តត ល ថ្នន កយ់ខតត

សហគ្រាស សមាជិក គ្រសី សហគ្រាស សមាជិក គ្រសី សហគ្រាស សមាជិក គ្រសី
ឆ្ន ាំ២០១៥             755          55,491          36,686             388         31,426           2,064           367       24,065        16,046 
ឆ្ន ាំ២០១៤             934        174,313        125,605             576         87,622         57,804           358       86,691        67,801 

ឆ្ន ាំ២០០៨-២០១៥          7,796      1,077,079        762,013          4,687        621,537         42,033        3,109     455,542      341,683 

តារាងទី ១.សហគ្រាសចុ្ឹះបញ្ជិកា និងសមាជិកថ្នន កក់ណ្តត ល /ថ្នន ក់យខតត

គ្របភព៖ យបទាជាតិ របបសនតិសុខសងគម ឆ្ន ាំ ២០១៥ (ទិននន័យលាំ អិតសូមយមើលកនុងតារាង ឧបសមពន័ធទី ២)

សហគ្រាសចុ្ឹះបញ្ជ ិកា និងសមាជិកថ្នន កក់ណ្តត ល និងថ្នន កយ់ខតត

បរោិយ
សរុប ថ្នន កក់ណ្តត ល ថ្នន កយ់ខតត
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 ១.២. របម្ភទ្ស្ហរោស្ រគឹុះស្ថា ន ផ្ែលបានចុុះបញ្ជកិា   

 សៅឆ្ប ាំ២០១៥ សនោះ ប.ស.ស ានទទួលចុោះបញ្ជ ិកាសហរគស រគឹោះោទ ន ានចាំនួន ៧៥៥  កបុង
សនាោះសរាងចរកកាត្ស់ដរានចាំនួនសរចើនជាងសគ ៩៩  បនាធ បម់កភាប ក់ងារដឹកជញ្ជូ នចាំនួន ៧២ សណ្តឌ គរ 
៦៣ អងគការសរៅរោឌ ភាិលចាំនួន ៤៩  សភាជនីយោឌ ន ៤៨ បសរមើសសវាកមមវសផេងៗ ៤៦ និងសហរគស
សផេងៗសទៀត្ចាំនួន ៣៧៨ ។ (ទិនបនយ័លាំអិត្សូមអានកបុ ងតារាងឧបសមពន័នទី៥ ) 

    

 រកាហវិកទី២. របសភទសហរគសានចុោះបញ្ជិកា ឆ្ប ាំ២០១៥ 
 

 
 

 
 
 

 
   

 ១.៣. ស្ថា នភាពស្ហរោស្បិទ្ទាវ រ និងផ្អា កែាំម្ណើ រការ  

 សៅឆ្ប ាំ២០១៥ សនោះ សហរគស រគឹោះោទ ន បិទទវ រឈបដ់ាំសណើ រការ និងផ្អអ កដាំសណើ រការ ាន
ចាំនួន ៤៧០ ានកមមករនិសយជិត្សរបុចាំនួន ៣៥.៣៨៧ នាក ់កបុងសនាោះសហរគសបិទទវ រឈប់ដាំសណើ រការ 
ជាោទ ពរានចាំនួន ៣៦៧ ានកមមករនិសយជិត្ចាំនួន ៣០.០១៩ នាក ់ (រាជធានីភបាំសពញានចាំនួន ២៤២ 

សខត្ថកណ្តថ ល ០៩ សខត្ថកាំពងស់ពឺ ០១ សខត្ថកាំពងធ់ាំ ០៥ សខត្ថសធឹងផ្រត្ង ០៣ សខត្ថបនាធ យានជយ័ ០៤ សខត្ថ
សសៀមរាប ៣៥ សខត្ថោវ យសរៀង ០៦ សខត្ថរពោះសីហនុ ១០ សខត្ថកាំពងឆ់្ប ាំង ០១ សខត្ថនប៉ាលិន ០៤ សខត្ថផ្កប ០២ 

សខត្ថកាំពត្ ០៤ សខត្ថសពាធិ៍ោត្ ់០១ សខត្ថតាផ្កវ ០៩ សខត្ថរកសចោះ ០៣ សខត្ថកាំពង់ចាម ០៨  សខត្ថរត្នគិរ ី០៤ 

សខត្ថាត្់ដាំបង ០៩ សខត្ថមណឍ លគិរ ី០២ សខត្ថរពោះវហិារ ០៣ និងសខត្ថត្ផួងឃមុ ាំ០២សហរគស)។ ចាំផ្ណកឯ
សហរគសផ្អអ កដាំសណើ រការបសណ្តថ ោះអាសនប ានចាំនួន ១០៣ ានកមមករនិសយជិត្សរបុចាំនួន ៥.៣៦៨
នាក ់ (រាជធានីភបាំសពញានចាំនួន ៥១ សខត្ថកណ្តថ ល ០៥ សខត្ថឧត្ថរានជយ័ ០២ សខត្ថបនាធ យានជយ័ ០៣ 

សខត្ថសធឹងផ្រត្ង ០១ សខត្ថកាំពងស់ពឺ ០២ សខត្ថនប៉ាលិន ០២ សខត្ថោវ យសរៀង ០១ សខត្ថតាផ្កវ ០៩ សខត្ថរកសចោះ ០៤ 

សខត្ថរពោះសីហនុ ០២ សខត្ថសសៀមរាប ០៣ សខត្ថាត្ដ់ាំបង ០៣ សខត្ថកាំពងឆ់្ប ាំងចាំនួន ០៦ សខត្ថកាំពងច់ាម ០៣ 

សខត្ថរពោះវហិារ ០១ សខត្ថសពាធិ៍ោត្ ់០១ សខត្ថផ្កប ០១ និងសខត្ថត្ផូងឃមុ ាំ០៣ សហរគស )។ 

សហគ្រាស សមាជិក គ្រសី សហគ្រាស សមាជិក គ្រសី សហគ្រាស សមាជិក គ្រសី

ឆ្ន ាំ២០០៨-២០១៥      1,088        715,640   599,158         733   405,158   333,768         355   310,482   265,390 

គ្របភព៖ យបទាជាតិ របបសនតិសុខសងគម ឆ្ន ាំ ២០១៥ (ទិននន័យលាំ អិតសូមយមើលកនុងតារាង ឧបសមពន័ធទី ៤)

តារាងទី៣. សហគ្រាសវស័ិយកាត់យេរ និងផលិតស្សបក យជើង ថ្នន កក់ណ្តត ល -ថ្នន ក់យខតត
សហគ្រាសវស័ិយកាតយ់េរ និងផលិតស្សបកយជើង ថ្នន កក់ណ្តត ល-ថ្នន កយ់ខតត

បរោិយ
សរុប ថ្នន កក់ណ្តត ល ថ្នន កយ់ខតត

0 100 200 300 400 500 600 700 800

រោងចក្រកាត់រេរ 
ភ្នា រ់ងារេឹរជញ្ជូ ន 

សណ្ឋា រគារ 
អងគការរក្ៅរដ្ឋា ភិបាល 

រភ្នជនីយដ្ឋា ន 
បរក្រើរសវាររមរផេងៗ 
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 ជាការគួរឱ្យកត្់សាំគល់ កបុងចាំសណ្តមសហរគស រគឹោះោទ ន ផ្ដលានឈប់ដាំសណើ រការខាងសលើ 
រហូត្មកដល់សពលសនោះ ានសហរគស រគឹោះោទ ន មយួចាំនួនានសបើកដាំសណើ រការសឡើងវញិសហើយ ផ្ដលកបុង
សនាោះមយួចាំនួនានបថូរសឈាម ោះ មយួចាំនួនសទៀត្ានបថូរាច ស់ ផ្ដលភាគសរចើនជាសិបផកមម, ឡឥដឌ, សភាជនីយោឌ ន 

,.....ផ្ដលានទីតាាំងសៅឆ្ង យ។ 
 

 

  ១.៤. ម្របៀបម្ ៀបការងារចុុះបញ្ជកិា 
រកាហវិកទី៣. ការងារចុោះបញ្ជិកាគិត្រតឹ្មឆ្ប ាំ២០១៤ និងឆ្ប ាំ២០១៥ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

រកាហវិកទី៤. ការងារចុោះបញ្ជិកាកបងឆ្ប ាំ២០១៤ និងឆ្ប ាំ២០១៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 ១.៥. ការងារភាគទាន 
 កបុងចាំនួនសហរគស រគឹោះោទ ន ផ្ដលានចុោះបញ្ជ ិកាសៅ ប.ស.ស ទាំងអស់ ៧.៧៩៦ ាន
កមមករនិសយជិត្ចាំនួន ១.០៧៧.០៧៩  នាក ់  (រសី ៧៦២.០១៣  នាក)់។ សោយផ្ផអកតាមបចចុបផនបភាព 
សហរគស ៦.៤៧០ ានកមមករនិសយជិត្ ១.១០៩.៨៩០ នាក ់(រសី ៧៧៩.៩៩៨ នាក)់ ប.ស.ស ាន
ោកឱ់្យជាបភ់ាគទនសរុបជាមធយម ានចាំនួន ៦.១៤៤ សហរគស កបុងសនាោះសហរគសានបងភ់ាគ
ទនានចាំនួន ៥.៦២២ ានចាំនួនកមមករនិសយជិត្សរបុ ១.០៣៨.១៥១ នាក ់ និងសហរគសមនិាន
បងភ់ាគទនចាំនួន ៥១៨ ានចាំនួនកមមករនិសយជិត្ ២៨.២២៦ នាក។់  

   

តារាងទី៤. ចាំននួសហរគស រគឹោះោទ ន និងចាំននួកមមករនិសយជិត្ ានបងភ់ាគទន 

ខែ ឆ្ា ាំ 
ចាំនួនស.ហ
ជាប់ភ្នគ

ទាន 

ចាំនួនស.ហ
បានបង់
ភ្នគទាន 

ចាំនួនររមររ 
បានបង់ភ្នគ
ទាន (នារ់) 

ចាំនួនភ្នគទាន
សរបុ (ររៀល ) 

ចាំនួនស.ហ 
រិនបានបង់
ភ្នគទាន 

ចាំនួនររមររ
រិនបានបង់
ភ្នគទាន 

(នារ់) 

ចាំនួនភ្នគទាន 
សហរិនទាន់
បង់ (ររៀល) 

វចិឆ ិកា 
២០១៤ 

5,937 5,686 1,008,273 5,247,493,199 251 11,308 36,920,600 
ធបូ  6,020 5,702 1,009,515 5,379,547,180 318 26,836 106,852,200 

មករា ២០១៥ 5,995 5,696 1,015,511 5,986,061,593 299 13,587 44,906,400 

 

ផ្ផអកតាមរកាហវិចសនោះកបុងរយៈសពល ០១ឆ្ប ាំ ចាំនួន  
សហរគស ានការសកើនសឡើង ៧៥៥ សរគស សសមើ
នឹង ១០,៧២ ភាគរយ និងកមមករនិសយជតិ្ចាំនួន
៥៥.៤៩១ នាក ់សសមើនឹង៥,៤៣ ភាគរយ។ 

00

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

សហក្គាស 
ចុុះបញ្ជ ិកា 

ររមររ 
ចុុះបញ្ជ ិកា 

7,796 

1,077,079 

7,041 

1,021,588 

2015

2014

00

50,000

100,000

150,000

200,000

សហក្គាស 
ចុុះបញ្ជ ិកា 

ររមររ 
ចុុះបញ្ជ ិកា 

755 

55,491 

934 

174,413 

2015

2014

ផ្ផអកតាមរកាហវិចសនោះកបុងរយៈសពល ០១ឆ្ប ាំ ចាំនួន 
សហរគសានការែយចុោះ -១៧៩ សហរគស សសមើ
នឹង -១៩,១៦ ភាគរយ និងកមមករនិសយជិត្ចាំនួន     
-១១៨.៩២២ នាក់ សសមើនឹង -៦៨,១៨ ភាគរយ ។ 
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កុមភៈ 6,021 5,696 1,018,252 5,859,008,380 325 14,642 49,473,600 
មីនា 6,081 5,726 1,024,004 6,021,689,000 355 18,376 60,502,600 

សមោ 6,111 5,749 1,028,198 5,723,537,300 362 18,402 62,133,600 
ឧសភា 6,130 5,737 1,051,187 6,342,858,627 393 20,661 71,826,400 
មិែុនា 6,159 5,706 1,065,103 6,545,141,900 453 22,408 79,175,200 
កកកោ 6,231 5,636 1,073,829 6,617,076,500 569 28,615 107,477,100 
សីហា 6,295 5,580 1,072,647 6,438,201,193 689 35,115 137,866,700 
កញ្ហដ  6,342 5,419 1,060,868 6,432,582,793 923 49,289 202,152,800 

តុ្ោ 6,406 5,125 1,030,422 6,024,539,100 1,281 79,468 352,796,000 

សរបុ 
មធយមភាគ មធយមភាគ មធយមភាគ សរបុ មធយមភាគ មធយមភាគ សរបុ 

6,144 5,622 1,038,151 72,617,736,765 518 28,226 1,312,083,200 

របភព៖ សបទាជាត្ិរបបសនថសុិខសងគម ឆ្ប ាំ២០១៥ 
 

 

 ១.៦. ម្របៀបម្ ៀបការងារបង់ភាគទានឆ្ន ាំ២០១៤ និង ឆ្ន ាំ២០១៥ 
រកាហវិកទី៥. ចាំនួនសហរគស  កមមករនិសយជិត្ានបង់ភាគទន និងភាគទនឆ្ប ាំ២០១៤ និង ឆ្ប ាំ២០១៥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

២. ការងារអ ិការកិចច និងកិចចការនីតិ្កមម  

 ការងារអធិការកិចច និងកិចចការនីតិ្កមម ានមខុងារកបុងការធានាឱ្យានការអនុវត្ថចាបស់ថីពីរបបសនថិ 
សុខសងគមសរាប់ជនទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទបផញ្ដត្ថិននចាបស់ថីពីការងារ និងបទបញ្ហជ សផេងៗ
ជាធរាន។ ផ្ផបកសនោះសផ្អថ ត្ជាសាំខានស់លើការងារមយួចាំនួនានជាអាទិ៍ ការចុោះពនយល់ផ្ណនាាំាច ស់សហរគស 
រគឹោះោទ ន  សថីពីការអនុវត្ថសគលនសយាយរបបធានារា៉ា បរ់ងហានិភ័យការងារ  សដើមផឱី្យានការចុោះបញ្ជ ិកា 
និងបង់ភាគទនសៅ ប.ស.ស, ការចុោះអសងកត្សរគោះថ្នប ក់ការងារ, ការសសុើបអសងកត្អាំពីោទ នភាព របស់អបក
រស់សៅកបុងបនធុករបស់ជនរងសរគោះ,  ការពរងឹងការអនុវត្ថចាបត់ាមរយៈការសធវើអធិការកិចច, ការោកក់ាំហិត្, 
ការពិនយ័ និងោកប់ណថឹ ងសៅតុ្ោការ  កបុងករណីសហរគស  រគឹោះោទ នមនិរពមអនុវត្ថតាមចាប។់ 

 
 

 ២.១. ការងារអ ិការកិចច  
 ជាលទនផលសៅកបុងឆ្ប ាំ២០១៥ សនោះ មស្រនថីអធិការរបបសនថិសុខសងគម ានចុោះអធិការកិចចចាំនួន 
៦.៥៥២ សហរគស សសមើនឹង ៦.១០៩ សលើក កបុងសនាោះមស្រនថីអធិការរបបសនថិសុខសងគម ានចុោះអធិការកិចច
ពិសសសជាមយួរកុមអធិការកិចចផ្ត្មយួ ចាំនួន ១៤៣ សហរគស សសមើនឹង ១៤៣ សលើក។ 
 

  

 

សបើសធវើការគណនាតាមរកាហវិកខាងសលើ សនោះចាំននួ 

សហរគស រគឹោះោទ ន ផ្ដលានបង់ភាគទនាន 
ការែយចុោះចាំនួន -១៣៦ សហរគស សសមើ
នឹង -២,៣៦ ភាគរយ, និងកមមករនិសយជិត្
សកើនសឡើងចាំនួន ១២៩.៦១៦ នាក់ សសមើនឹង
១៤,២៧ ភាគរយ នងិភាគទនសរុបានការ
សកើនសឡើង២៤.៧៩៤.៣៩៩.០១៥ សរៀល សសមើ
នឹង ៥១,៨៤ ភាគរយ។ 
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២.១.១. ការច ុះអធកិារកិចចច ុះបញ្ជិកា 
 មស្រនថីអធិការរបបសនថិសុខសងគម ានចុោះរោវរជាវសហរគស រគឹោះោទ នែមីានចាំនួន ១.០៥៥, 

ចុោះផ្ចកលិខិត្ជូនដាំណឹងអធិការកិចចចាំនួន ១.០៤៥ សហរគស,  ចុោះអធិការកិចចចុោះបញ្ជ ិកាានចាំនួន ៦៨៨ 
សហរគស, ោកលិ់ខិត្ោកក់ាំហិត្ចាំនួន ២៦២, សធវើកាំណត្ស់ហតុ្ផ្អកពិនយ័ានចាំនួន ២៦ សហរគស 
និងសរមបសរមួលចុោះបញ្ជ ិកាានចាំនួន ៣០៨ សហរគស សរបុការចុោះអធិការកិចចចុោះបញ្ជ ិកាានចាំនួន 
៣.៣៨៤ សហរគស សសមើនឹងចាំនួន ៣.១៨៩ សលើក ។ 
 

តារាងទី៥.ការចុោះអធិការកិចចចុោះបញ្ជិកា 

ល.រ សកមមភាព 
ចាំនួនសលើក(ដង) ចាំនួនសហរគស 

សផេងៗ 
ោប ក់ការកណ្តថ ល ោខាខណឍ -សខត្ថ ោប ក់ការកណ្តថ ល ោខាខណឍ -សខត្ថ 

១ ចុោះរោវរជាវសហរគស រគោឹះោទ នែម ី 312 635 368 687 
 

២ ចុោះផ្ចកលិខិត្ជូនដាំណឹងអធកិារកចិច 482 520 525 520 
 

៣ ចុោះអធិការកិចចចុោះបញ្ជ ិកា 124 520 168 520 
 

៤ ានោកលិ់ខិត្ោកក់ាំហិត្ 150 112 150 112 
 

៥ ចុោះអធិការកិចចផ្អកពនិយ័ 26 - 26 - 
 

៦ សរមបសរមួលចុោះបញ្ជ ិកា 122 186 122 186 
 

សរុប 1,216 1,973 1,359 2,025 
 

សរបុរមួលទនផលននការចុោះអធកិារកចិច 3,189 3,384 
  

២.១.២. ការច ុះអធកិារកចិចការងារតែមួយ 
   មស្រនថីអធិការរបបសនថិសុខសងគម ានចុោះអធិការកិចចោមញ្ដ សលើកទី១ ជាមយួរកុមអធិការ

កិចចការងារផ្ត្មួយានចាំនួន ១.៤២២ សហរគស សសមើនឹង ១.២៣១ សលើក កបុងសនាោះានរកសឃើញ    
សហរគសចាំនួន ២០២ រាយការណ៍ពីចាំនួនកមមករនិសយជិត្មក ប.ស.ស មនិានរតឹ្មរតូ្វ, សហរគស
ចាំនួន ១៣២ មិនានបញ្ចូ លនែលាយរបស់កមមករនិសយជិត្, សហរគសចាំនួន ៨៣ របកាសរាក់ឈបួល
កមមករនិសយជិត្មនិរតឹ្មរតូ្វ និងសហរគសចាំនួន ១៥ មនិបញ្ចូ លរាក់បផ្នទមសា៉ា ងរបស់កមមករនិសយជិត្។ 

 បនាធ បពី់ការចុោះសលើកទី១ មស្រនថីអធិការរបបសនថិសុខសងគម ក៏ានចុោះអធិការកិចចោមញ្ដ សលើកទី២
សៅសលើសហរគស ផ្ដលានចុោះអធិការកិចចោមញ្ដ សលើកទី១រចួជាមយួរកុមអធិការកិចចផ្ត្មយួានចាំនួន
១៣២ សហរគស សសមើ នឹង ១៣២ សលើក កបុងសនាោះមស្រនថីអធិការរបបសនថិសុខសងគម ានរកសឃើញ         
សហរគស ចាំនួន ០៦ ផ្ដលមនិអនុវត្ថតាមចាប។់  
 សលើសពីសនោះសទៀត្ មស្រនថីអធិការរបបសនថិសុខសងគម ានចុោះអធិការកិចចពិសសសជាមយួរកុម
អធិការកិចចផ្ត្មយួចាំនួន ១៤៣ សហរគស សសមើនឹង ១៤៣ សលើក កបុងសនាោះមស្រនថីអធិការរបបសនថិសុខសងគម 
ានកត្់សាគ ល់សឃើញានសហរគសចាំនួន ១២៦ អនុវត្ថានរតឹ្មរតូ្វតាមការផ្ណនាាំ, សហរគសចាំនួន 
១៧ សៅមនិទន់អនុវត្ថានរតឹ្មរតូ្វសៅសឡើយរពមទាំងានរកសឃើញនូវកាំហុសែមីចាំនួន ១១ សហរគស។ 
សរុបចាំនួនសលើកននការចុោះអធិការកិចចានចាំនួន ១.៦៩៧ សហរគស សសមើនឹង ១.៥០៦ សលើក។   
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 ២ .១. ៣. ការច ុះអធកិារកចិចទារភាគទាន 
 តាមរយៈលទនផលចុោះអធិការកិចចទរភាគទន សរុបានចាំនួន ៣១១ សហរគស សសមើនឹង 
២៥៤ សលើក។  
 

 
 

 ២ .១. ៤. ការងារផ្ផេងៗតផែកអធកិារកចិច 
 ទនធឹមនឹងលទនផលផ្ដលសសរមចានខាងសលើ មស្រនថីអធិការរបបសនថិសុខសងគម ក៏ានបាំសពញ

ភារកិចចមយួចាំនួនសទៀត្ផងផ្ដររមួាន ការចុោះពិនិត្យសហរគស រគឹោះោទ ន ផ្ដលសងេយ័ថ្នានបិទ ឬ សបើក 
ចាំនួន ២៣០ សហរគស សសមើនឹង ២៣០ សលើក, ចុោះផ្ចកវញិ្ហដ បនបរត្ចាំនួន ២២ សហរគស, ចុោះពនយល់ពី 
អត្ទរបសយជនរ៍បស់ ប.ស.ស  ចាំនួន ៣២ សហរគស,  ចុោះសរមបសរមួលបង់ភាគទន និងរបពន័នពត័្ា៌ន 
វទិាចាំនួន ១៦ សហរគស, ចុោះពិនិត្យសមើលសហរគសសុាំផ្អអ កបង់ភាគទនចាំនួន ២៤, ចុោះផ្ចកលិខិត្ទរ
ភាគទន និងរាក់ពិនយ័ រពមទាំងការរាក់ចាំនួន ៨២៤ សហរគស និងានចុោះសរមបសរមួលការងារ 
និងពនយល់ នីតិ្វធីិការងារដល់មស្រនថី បគុគលិក ប.ស.ស ោខាសខត្ថចាំនួន ១២ សលើក សរុបការងារអធិការកិចច
សផេងៗានចាំនួន ១.១៦០ សហរគស សសមើនឹង ១.១៦០ សលើក។  

 ២.២. ការងារអម្ងកត្ហានិភ័យការងារ   
 ប.ស.ស ានទទួលរាយការណ៍ហានិភយ័ការងារចាំនួន ៣០.៩១៩ នាក ់កបុងសនាោះអសងកត្ាន

ចាំនួន ៣១.០៧២ នាក ់ ានសរគោះថ្នប កក់ារងារសរបុចាំនួន ៣០.២៨១ នាក ់ រមួានសនាោះសរគោះថ្នប កស់ៅ
កផ្នលងសធើវការានចាំនួន ២២.៤៩០ នាក ់និងសរគោះថ្នប កស់ៅសពលសធើវដាំសណើ រានចាំនួន ៧.៧៩១ នាក ់និងជាំងឺ
វជិាជ ជីវៈ ចាំនួន ០៣ នាក ់ (ជាំងឺវជិាជ ជីវៈ ០៣ នាក ់ រតូ្វានរាបប់ញ្ជូ លកបុងសរគោះថ្នប កក់ផ្នលងការងារ) និងមនិ
ផ្មនសរគោះថ្នប ក់ការងារានចាំនួន ៧៩១ នាក។់ មយួវញិសទៀត្ក៏ានអសងកត្ឧត្ថរជីវចីាំនួន ១៨៦ ករណី កបុង
សនាោះានផថល់ឧត្ថរជីវចីាំនួន ១០៦ ករណី និងមនិានផថល់ចាំនួន ៨០ ករណី សោយពុាំរគបត់ាមលកខខណឍ
ផ្ដលានកាំណត្។់ 

 

ស្ថន កក់ារកណ្តត ល ស្ថខាខណ្ឌ -យខតត ស្ថន កក់ារកណ្តត ល ស្ថខាខណ្ឌ -យខតត
១ ចុ្ឹះអធិការកិច្ចពិនយ័រាបក់មមករ                       12                            -                       18                        -   
២ ពិនយ័យច្ញយោយនាយក ប.ស.ស                         6                             9                       6                          9 
៣ អធិការកិច្ចទារគ្រាកពិ់នយ័                         5                            -                         5                        -   
៤ ចុ្ឹះអធិការកិច្ចបងភ់ាគទាន                     112                           23                   122                        33 
៥ ានោកលិ់ខិតោកក់ាំហិត                       46                           18                     52                        30 
៦ សគ្រមបសគ្រមួលបងភ់ាគទាន(យគ្រកើនរ ាំលឹករចួ្បង)់                       14                             9                     22                        14 

                    195                           59                   225                        86 

តារាងទី៦.ការចុ្ឹះអធិការកិច្ចទារភាគទាន

យផេងៗ

សរុប
សរុបរួមលទធផលននការចុ្ឹះអធិការកិច្ច                                          254                                      311 

ល.រ សកមមភាព
ច្ាំនួនយលើក(េង) ច្ាំនួនសហគ្រាស
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 ២.៣. ការងារនីតិ្កមម 
 ប.ស.ស ានចុោះសធវើការផ្អកពិនយ័ការចុោះបញ្ជ ិកា សហរគស រគឹោះោទ នចាំនួន ០៧, ចុោះអធិការកិចចទរ 

ភាគទនចាំនួន ១៥៥ សហរគស, សហរគស ចាំនួន ០៤ កាំពុងសោោះរោយសៅោោដាំបងូរាជធានី     
ភបាំសពញ។ 

ចាំសពាោះការងារជាមយួរកុមអធិការកិចចការងារផ្ត្មយួ អធិការរបបសនថិសុខសងគម ានចុោះអធិការកិចច 
ចាំនួន ១.៦៩៧ សហរគស កបុងសនាោះមស្រនថីអធិការរបបសនថិសុខសងគមានរកសឃើញសហរគស រគឹោះោទ ន
មយួចាំនួនរាយការណ៍ពីចាំនួនកមមករនិសយជិត្មក ប.ស.ស មនិានរតឹ្មរតូ្វ, មនិានបញ្ចូ លនែលាយរបស់
កមមករនិសយជិត្, របកាសរាកឈ់បួលមិនរគបត់ាមចាំនួនជាកផ់្សថង និងមនិបញ្ចូ លរាកប់ផ្នទមសា៉ា ងរបស់
កមមករនិសយជិត្។ សហរគស រគឹោះោទ ន ផ្ដលរកុមអធិការរបបសនថិសុខសងគមានរកសឃើញខាងសលើាន
ចាំនួន២វគគសរបុចាំនួន ១៦៤ សហរគស រតូ្វានសធវើលិខិត្ផ្អកពិនយ័ចាំនួន ៩៧ សហរគស។ 

 

៣. ការងារតាវកាលកិ  

ការសកើនសឡើងនូវចាំនួនសាជិក ផ្ដលនាាំឱ្យចាំនួនសរគោះថ្នប កក់ារងារានការសកើនសឡើងផងផ្ដរសនាោះ 
ប.ស.ស ានសរៀបចាំអភវិឌណផ្បបបទការងារ និងានពរងីកយនថការននការផថល់តាវកាលិកឱ្យកានផ់្ត្ានភាព
ងាយរសួល ទូលាំទូោយបផ្នទមសទៀត្ សដើមផឱី្យកមមករនិសយជិត្ផ្ដលទទួលរងនូវសរគោះថ្នប កក់ារងារ ទទួល
ានសសវារបកបសោយរបសិទនភាព និងទនស់ពលសវោ។ តាមរយៈសនោះ ប.ស.ស ានបសងកើត្ និងោកឱ់្យ
សរបើរាស់នូវរបពន័នរគបរ់គងទិនបន័យទមទរតាវកាលិកហានិភយ័ការងារ ផ្ដលរបពន័នសនោះអាចរគបរ់គងាន 
នូវរាយការណ៍ហានិភ័យការងារ ការអសងកត្ និងការគណនាតាវកាលិកផ្ដលវាានពសនលឿនកបុងការផថល់ 
តាវកាលិក និងានភាពរតឹ្មរតូ្វ។ ប.ស.ស ក៏ានពរងីកការចុោះកិចចរពមសរពៀងជាមយួមនធីរសពទយោធារណៈ 

និងឯកជនានចាំនួន ៩៣ និងានោកភ់ាប កង់ារឱ្យរបចាាំការសៅតាមមនធីរសពទយានមយួចាំនួន សរាប់ជួយ 
សរមបសរមួលដល់ជនរងសរគោះ ផ្ដលជាសាជិករបស់ ប.ស.ស ឱ្យទទួលានការសរាកពាាល និង
ងាយរសួលទទួលានសសវាសៅកផ្នលងផ្ដលជិត្។ មយួវញិសទៀត្កបុងករណីានសរគោះថ្នប ក់ធងនធ់ងរ ប.ស.ស 
ាន បញ្ជូ នមស្រនថីសៅដល់កផ្នលងសរគោះថ្នប កផ់្អធ ល់ សដើមផជួីយ សរមបសរមួល និងសធវើអនថរាគមន៍ានទន់សពល
សវោ។ 

 ៣.១. របាយការណ៍ហានិភ័យការងារ 
 សរាបឆ់្ប ាំ២០១៥ សនោះ ប.ស.ស ានទទួលរាយការណ៍ហានិភយ័ការងារពីបណ្តថ សហរគស 

រគឹោះោទ ន តាមបណ្តថ រាជធានី-សខត្ថ សៅទូទាំងរបសទសានចាំនួន ២៧.៩១៦ ករណី ានកមមករ និសយជិត្
ចាំនួន ៣០.៩១៩ នាក ់(រសីចាំនួន ២២.៧៦៤ នាក)់ សហើយតាមរយៈលទនផលននការអសងកត្ានសរគោះថ្នប ក់
ការងារ ចាំនួន ៣០.២៨១ នាក ់(រសីចាំនួន ២២.២៧៣ នាក់)  កបុងសនាោះសរគោះថ្នប ក់កផ្នលងសធវើការានចាំនួន
២២.៤៨៧ នាក់ (រសី ១៧.២៨០ នាក់) សរគោះថ្នប ក់សពលសធវើដាំសណើ រានចាំនួន ៧.៧៩១ នាក់ (រសី 
៤.៩៩១ នាក)់ និងជមងវឺជិាជ ជីវៈ ានចាំនួន ០៣ នាក ់ (រសី ០២ នាក)់ ចាំសពាោះករមតិ្ននរបសួវញិានរបសួ 
រោលចាំនួន ២៧.៨០៤ នាក ់(រសី ២០.៨០២ នាក)់ របសួធងនច់ាំនួន ២.២៩៦ នាក ់(រសី ១.៤០៤ នាក)់ 
ោល ប់ ចាំនួន ១៨១ នាក់ (រសី ៦៧ នាក់) និងមិនផ្មនជាសរគោះថ្នប ក់ការងារចាំនួន ៧៩១ នាក់ (រសី 
៦២៤ នាក)់។ (ទិនបនយ័អាំពីរាយការណ៍ហានិភយ័ការងារ  សូមសមើលកបុ ងតារាងឧបសមពន័នទី៦) 
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 ៣.២. ម្របៀបម្ ៀបស្ថា នភាពម្រោុះនាកន ក់ការងារឆ្ន ាំ២០១៤ និងឆ្ន ាំ២០១៥ 
រកាហវិកទី៦. ចាំននួកមមករនិសយជិត្ានចុោះបញ្ជិកា និងចាំននួសរគោះថ្នប កក់ារងារ (នាក់) 

 

 
 
 
 
 
 

តាមរកាហវិកខាងសលើានបងាា ញឱ្យសឃើញថ្ន ចាំនួនកមមករនិសយជិត្សរគោះថ្នប កក់ារងារឆ្ប ាំ២០១៥ 
ានចាំនួន ៣០.២៨១ នាក ់ រឯីសៅឆ្ប ាំ២០១៤ ចាំនួន ១៨.៦៩៩ នាក ់  ដូសចបោះចាំនួនសនោះានការសកើនសឡើង 
១១.៥៨២ នាក់ សសមើនឹង ៦១,៩៣ ភាគរយ។ ចាំសពាោះកមមករនិសយជិត្ានចុោះបញ្ជ ិកាវញិានការសកើនសឡើងចាំនួន 
៥៥.៤៩១ នាក ់សសមើនឹង ៥,៤៣ ភាគរយ។ សយើងសឃើញថ្នចាំនួនសរគោះថ្នប កក់ារងារានការសកើនសឡើងចាំនួន
៦១,៩៣ ភាគរយ រឯីចាំនួនកមមករនិសយជិត្ផ្ដលានចុោះបញ្ជ ិកាានការសកើនសឡើងចាំនួន ៥,៤៣ ភាគរយ 
ដូសចបោះសបើសរបៀបសធៀបជាមយួនឹងកាំសណើ នទាំងពីរ ចាំនួនសរគោះថ្នប ក់ការងារានការសកើនសឡើងរសបនឹង ចាំនួន
កមមករនិសយជិត្ផ្ដលានចុោះបញ្ជ ិកា។ ចាំសពាោះអរតាសរគោះថ្នប កក់ារងារកមមករនិសយជិត្ សធៀបជាមយួកមមករ
ានចុោះបញ្ជ ិកាសៅឆ្ប ាំ២០១៥ ានចាំនួន ២,៨១% និងសៅឆ្ប ាំ២០១៤ ានចាំនួន ១,៨៣%។ 

 

រកាហវិកទី៧. ោទ នភាពសរគោះថ្នប កក់ារងារតាមរបសភទសរគោះថ្នប ក់ និងករមិត្របសួ(នាក់) 
   

 

 

 

 
 
 

 ោទ នភាពសរគោះថ្នប កក់ារងារសៅឆ្ប ាំ២០១៥ ានការសកើនសឡើងចាំសពាោះសរគោះថ្នប កស់ៅកផ្នលងសធវើការ
ចាំនួន ៨.៤៦៥ នាក ់ សសមើនឹង ៦០,៣៦ ភាគរយ, ករមតិ្របសួរោលសកើនសឡើងចាំនួន ១០.៥៩០ នាក់ សសមើ
នឹង ៦១,៥១ ភាគរយ, របសួធងនស់កើនសឡើងចាំនួន ៩០៩ នាក ់ សសមើនឹង ៦៥,៥៣ ភាគរយ និងោល បស់កើន
សឡើងចាំនួន ៨៦ នាក់។ ចាំសពាោះោទ នភាពសរគោះថ្នប កស់ៅសពលសធវើដាំសណើ រានការែយចុោះចាំនួន ៣.១១៧ នាក់ 
សសមើនឹង ៦៦,៦៨ ភាគរយ និងជមងវឺជិាជ ជីវៈានចាំនួនសសមើគប ។ ការសកើនសឡើងនូវករណីសរគោះថ្នប ក់ការមយួចាំនួន 
សនោះវារសបនឹងការសកើនសឡើងននចាំនួនកមមករនិសយជិត្ផ្ដលានចុោះបញ្ជ ិកា។  

 

 ៣.៣. ការទាមទារតាវកាលកិហានិភ័យការងារ 
 សៅឆ្ប ាំ២០១៥ ប.ស.ស ានទទួលការទមទរតាវកាលិកហានិភយ័ការងារសរបុចាំនួន ១៥.៥៥១ 

នាក ់(រសី ១០.៨៥៤ នាក)់   សសមើនឹង ២៥.៨៤៩ ឯកោរ។  សបើសរបៀបសធៀបនឹងឆ្ប ាំ២០១៤ ការទមទរតាវកាលិក 
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ានផ្ត្ចាំនួន ១៦.៦២១ ឯកោរ ដូសចបោះចាំនួនសនោះានការសកើនសឡើង ៩.២២៨ ឯកោរ សសមើនឹង ៥៥,៥២ 
ភាគរយ។   

 តារាងទី៧. ការទមទរតាវកាលិកហានិភយ័ការងារ 

ល.រ របសភទតាវកាលិក 
ចាំននួការទមទរ 

ឆ្ប ាំ២០១៥ (ឯកោរ) 
ចាំននួការទមទរ 

ឆ្ប ាំ២០១៤ (ឯកោរ) 
១ តាវកាលិកផ្ែទាំ នងិ ពាាល 12,804 864 
២ តាវកាលិកាត្់បង់សមត្ទភាពបសណ្តថ ោះអាសនប 12,589 7,772 
៣ តាវកាលិកាត្់បង់. អចិនស្រនថយស៍រកាម ២០% (វភិាជន)៍ 68 22 
៤ តាវកាលិកាត្់បង់. អចិនស្រនថយច៍ាបព់ី ២០% (ធនោភ) 118 42 
៥ តាវកាលិកឧត្ថរជីវ ី 85 45 
៦ វភិាជនប៍ូជាសព 179 100 
៧ តាវកាលិកអបកចាាំផ្ែរកោ 6 - 

សរុប                 25,849  16,621 
   

 ៣.៤. ការចាំណាយតាមរបម្ភទ្តាវកាលកិ 
 តាមរយៈការទមទរតាវកាលិកពីជនរងសរគោះ ប.ស.ស ានសចញសសចកថីសសរមចផថល់        
តាវកាលិកហានិភយ័ការងារ ដល់កមមករនិសយជិត្ផ្ដលរងសរគោះថ្នប កក់ារងារចាំនួន ១៥.៣៣៨ នាក ់សសមើនឹង 
២៨.៤៦២ ឯកោរ សរាបក់ារពាាលសៅតាមមនធីរសពទយ និងការផ្ែទាំ, ការាត្់បងស់មត្ទភាពការងារ
បសណ្តថ ោះអាសនប, ការាត្់បងស់មត្ទភាពការងារអចិនស្រនថយ,៍ ឧត្ថរជីវ,ី វភិាជនប៍ជូាសព និងតាវកាលិកអបកចាាំ
ផ្ែរកោសរុបចាំនួន ៥.៩១៣.៥៨៦.០០០ សរៀល និងសចញសសចកថីសសរមចទូទត្ន់ែលពាាលសវជជោស្រសថ
ជូនមនធីរសពទយផលូវការចាំនួន ៥៤ សហរគស ានកមមករនិសយជិត្ពាាលចាំនួន ២០.៦០៥ នាក ់ចាំណ្តយ
ទឹករាក ់ចាំនួន ៥.០១៤.៩៨១.២០០ សរៀល និងមនធីរសពទយសរៅផលូវការ ចាំនួន ៣៦ សហរគស ានកមមករ
និសយជិត្ ពាាលចាំនួន ៨.៦៧៨ នាក ់ចាំណ្តយទឹករាកច់ាំនួន ១.០៨៨.៦៤១.៦០០ សរៀល និងសសវាបនុ
នីតិ្សមផទ ចាំនួន ១០ នាក ់ ចាំណ្តយទឹករាកច់ាំនួន ៤១,១៧៥.៥០០ សរៀល។ ដូសចបោះ សរបុការសចញ   
សសចកថីសសរមចផថល់តាវកាលិកហានិភ័យការងារ និងទូទត្់នែលពាាលសវជជោស្រសថជូនមនធីរសពទយផលូ វការ 
សរៅផលូវការ និងសសវាបុននីតិ្សមផទសរាបឆ់្ប ាំ២០១៥ ានទឹករាកស់របុចាំនួន ១២.០៥៨.៣៨៤.៣០០ 
សរៀល។  

 

តារាងទី៨. ការចាំណ្តយតាមរបសភទតាវកាលិកហានិភយ័ការងារ 
 

ល.រ ចាំណ្តយតាមរបសភទតាវកាលិក 
ចាំណ្តយតាវកាលិក 

ឆ្ប ាំ២០១៥ 
ចាំណ្តយតាវកាលិក  

ឆ្ប ាំ២០១៤ 
ចាំណ្តយ (៛) ចាំណ្តយ (៛) 

១ តាវកាលិកពាាល 2,213,447,800 1,339,757,800 
២ តាវកាលិកផ្ែទាំ 111,104,300 59,465,000 
៣ តាវកាលិកាត្ប់ងស់មត្ទភាពបសណ្តថ ោះអាសនប 1,806,873,600 967,263,100 
៤ តាវកាលិក.អចិនស្រនថយស៍រកាម ២០% (វភិាជន)៍ 177,958,200 52,810,600 
៥ តាវកាលិក.អចិនស្រនថយច៍ាបពី់ ២០% (ធនោភ) 267,744,000 110,264,500 



13 

៦ តាវកាលិកឧត្ថរជីវ ី(ធនោភ) 594,253,900 283,238,800 
៧ វភិាជនប៍ជូាសព 720,000,000 392,000,000 
៨ តាវកាលិកអបកចាាំផ្ែរកោ 22,204,200 4,875,000 
៩ សសវាបនុនីតិ្សមផទ 41,175,500 5,810,800 

សរុប            5,954,761,500                  3,215,485,600  
 ការចាំណ្តយតាមមនធីរសពទយ 
ល.រ មនធរីសពទយ ឆ្ប ាំ២០១៥ ឆ្ប ាំ២០១៤ 

១ មនធីរសពទយផលូវការ 5,014,981,200 4,013,036,400 
២ មនធីរសពទយសរៅផលូវការ 1,088,641,600 758,547,600 

សរុប            6,103,622,800                  4,771,584,000  
សរុបរមួ          12,058,384,300                  7,987,069,600    

ចាំនួនអបកសសបើសុាំ និងចាំនួនអបកផ្ដលរតូ្វានផថល់តាវកាលិកមនិដូចគប សទ សោយោរឯកោរមយួ
ចាំនួនានបនេល់ទុកមកពីឆ្ប ាំចាស់ សហើយបនថផថល់រហូត្មកដល់ឆ្ប ាំបនាធ ប។់ ការផថល់តាវកាលិកសរាប់ឆ្ប ាំ
២០១៥ សនោះ ចាំណ្តយែវកិាសកើនចាំនួន ៤.០៧១.៣១៤.៧០០ សរៀល រតូ្វជា ៥០,៩៧ ភាគរយ។ ការសកើន 
សឡើងននការសសបើសុាំ និងការផថល់តាវកាលិកសនោះ សោយោរការសកើនសឡើងនូវចាំនួនសរគោះថ្នប កក់ារងារ រសបគប
នឹងការសកើនសឡើងកមមករនិសយជិត្ផ្ដលានចុោះបញ្ជ ិកា។ 

 
 

 ៣.៥. ការទាមទារស្ាំណងតាវកាលកិមិនផ្មនម្រោុះនាកន ក់ការងារ 
 ជនរងសរគោះផ្ដលជាសាជិកនន ប.ស.ស ទទួលរងសរគោះថ្នប កក់ារងារ  រតូ្វទទួលានការសរាក

ពាាលសោយឥត្គិត្នែលសៅតាមបណ្តថ មលូោឌ នសុខាភាិល ផ្ដលានចុោះកិចចរពមសរពៀងជាមយួ ប.ស.ស 
ប៉ាផុ្នថកនលងមក ានកមមករនិសយជិត្មយួចាំនួនទទួលរងនូវសរគោះថ្នប ក់ផ្ដលមនិផ្មនជាសរគោះថ្នប ក់ការងារ សហើយ 
សៅទទួលការសរាកពាាលសៅតាមបណ្តថ មលូោឌ នសុខាភាិលខាងសលើ  សោយឥត្បងរ់ាក ់សហើយទុកឱ្យ 
មូលោឌ នសុខាភិាលទាំងសនាោះទូទត្់ជាមយួ ប.ស.ស ផ្ដលករណីសនោះ ជនរងសរគោះរតូ្វទូទត្់សងមក   
ប.ស.ស វញិតាមចាំនួនជាកផ់្សថង។ 

 សរាបឆ់្ប ាំ២០១៥ សនោះ ប.ស.ស ានទទួលរាក់សាំណងមនិផ្មនសរគោះថ្នប កក់ារងារចាំនួន ០៧
នាក ់ានទឹករាក់ចាំនួន ២.៨២០.៥០០ សរៀល ។  

 

៣.៦. ការងារវាយត្ម្មលករមិត្បាត់្បង់ស្មត្ាភាពអចិម្្នតយ ៍
 គណៈកមមការសវជជោស្រសថ ានអនុវត្ថតួ្នាទីភារកិចចរបស់ខលួនរបកបសោយត្ាល ភាព, យុត្ថិធមម៌នសិការ 
វជិាជ ជីវៈ និងកោងានជាំសនឿទុកចិត្ថពីសាំណ្តក់មជឈោឌ នទូសៅ និងសាជិករបស់ ប.ស.ស ជាពិសសសពី
និសយជកជាាច ស់សហរគស រគឹោះោទ ន មកសលើការអនុវត្ថរបស់ ប.ស.ស តាមរយៈការចូលរមួបងភ់ាគ
ទនធានារា៉ា បរ់ងហានិភយ័ការងារជូនកមមករនិសយជិត្ សហើយវាក៏ានជាំរុញឱ្យពួកសគផថល់ពត័្៌ានពិត្ពីចាំនួន
កមមករនិសយជិត្ និងពីចាំនួនរាកផ់្ខរបស់ពួកសគ សដើមផសីជៀសវាងការាត្ប់ង់អត្ទរបសយជន៍ផ្ដលានផ្ចង
សៅកបុងចាប។់ 
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 សៅកបុងឆ្ប ាំ២០១៥ គណៈកមមការសវជជោស្រសថ ានសបើកកិចចរបជុាំ ចាំនួន ១៣ សលើក វាយត្នមលករមតិ្
ាត្ប់ងស់មត្ទភាពការងារអចិនស្រនថយ៍ជូនជនរងសរគោះ ចាំនួន ៧៨ នាក ់កបុងសនាោះរមួាន៖ 

- ករមិត្ាត្ប់ង់សមត្ទភាពការងារអចិនស្រនថយតិ៍្ចជាង ២០ភាគរយ ចាំនួន ៣១ នាក ់(រសី ១៦ នាក)់។ 
-  ករមតិ្ាត្ប់ងស់មត្ទភាពការងារអចិនស្រនថយច៍ាបពី់ ២០ ភាគរយ សទផើងសៅានចាំនួន ៤៦ នាក់

(រសី១៥ នាក)់ កបុងសនាោះផថល់តាវកាលិកអបកចាាំផ្ែរកោ ដល់ជនរងសរគោះចាំនួន ០២ នាក ់(សភទ
របុស) និងផថល់សសវាបនីុតិ្សមផទសឡើងវញិដល់ជនរងសរគោះចាំនួន ០១ នាក ់(សភទរបុស)។ 

- បដិសសធមលូសហតុ្បណ្តថ លឱ្យសកើត្ជាំងឺមហារកីមនិផ្មនមកពីសរគោះថ្នប ក់ប៉ាោះទងគិចសជើងជាមយួ និង 
តុ្សនាោះសទ ចាំនួន ០១ នាក ់សភទរបុស។ 

 

 ៤. ការងាររគបរ់គង និងបណតុ ុះបណាត ល នធានមនុស្ស 
៤.១. ការងាររែាបាល និងហរិញ្ញវត្ាុ 
 ៤.១.១. ការងាររែាបាល 

 ការងាររដឌាល ានតួ្នាទីយ៉ា ងសាំខាន់សៅកបុងការរគបរ់គងឯកោរ ការផគត្ផ់គង ់ និងការរគប់ 
រគងមស្រនថី បគុគលិក សដើមផធីានាាននូវការអនុវត្ថបទបញ្ហជ នផធកបុងឱ្យានរបសិទនភាព និងរសបតាមចាបស់ថីពី
សហលកខនថិកៈមស្រនថីរាជការសីុវលិ ននរពោះរាជាណ្តចរកកមពុជា និងធានាាននូវរបសិទនភាពការងារខពស់។ 
  សៅឆ្ប ាំ២០១៥ កនលងមកសនោះ រដឌាលរបស់សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគមសសរមចាន៖ 

- បងរ់ាកភ់ាគទនហានិភ័យការងារសរាបប់ុគគលិកជាបកិ់ចចសនា។ 
- សរៀបចាំបនថកិចចសនាសរាបប់គុគលិកជាបកិ់ចចសនា។ 
- សរៀបចាំរាកប់ាំណ្តចស់លើកទឹកចិត្ថ និង សបៀវត្េសរាប់មស្រនថី និងបគុគលិកជាបកិ់ចចសនា ។ 
- សរៀបចាំរបជុាំវាយត្នមលមស្រនថីរាជការសសបើសុាំសរគឿងឥសេរយិស សរាបឆ់្ប ាំ២០១៥។ 
- ដាំសឡើងរាកក់នរមសលើកទឹកចិត្ថជូនមស្រនថីរាជការ ចាំនួន០៨ របូ, ផ្កត្រមូវរាកក់នរមសលើកទឹក

ចិត្ថកបុងផ្ខតុ្ោ សរាបម់ស្រនថី ចាំនួន១២ របូ ផ្ដលានសផធរកផ្នលងសធវើការងារមក ប.ស.ស។ 
- ដាំសឡើងករមតិ្មុខងារ ជូនមស្រនថីថ្នប ក់ការយិល័យ ចាំនួន១០របូ និងបញ្ចូ លសឈាម ោះមស្រនថីរាជការ

ចាំនួន០៨ របូ សៅកបុងតារាងរាកក់នរមសលើកទឹកចិត្ថរបស់ ប.ស.ស។ 
- សរៀបចាំវាយត្នមលបគុគលិកជាបកិ់ចចសនាចាំនួន ១៣១របូ។ 
- ដាំសឡើងថ្នប ក ់ជូនបគុគលិកជាបកិ់ចចសនាការងារ ចាំនួន៦៨របូ ផ្ដលានបសរមើការងារអស់រយៈ

សពល០២ ឆ្ប ាំ របចាាំ ប.ស.ស និងចាំនួន២៧របូ ោកប់នថកិចចសនាែមីរយៈសពល០១ ឆ្ប ាំ។ 
- បសងកើត្គណៈកមមការវនិយ័ សដើមផចីាត្វ់ធិានការសលើមស្រនថី និងបគុគលិកផ្ដលានឈបស់រាក

សលើសចាំនួននែងឈបស់រាកសរាប់ឆ្ប ាំ២០១៤។ 
- របទផងសរជើសសរ ើសបគុគលិកថ្នប កក់ណ្តថ លចាំនួន ១០១ របូ និងតាមបណ្តថ សខត្ថចាំនួន ២៧ របូ។ 
- បញ្ចូ លបគុគលិកោកលផងការងារឱ្យសពញសិទនិ ចាំនួន ៤៤ របូ សៅោប កក់ារកណ្តថ ល និង

ចាំនួន០៩របូ សៅតាមោខាសខត្ថ ោកឱ់្យសពញសិទនិជាបគុគលិកជាបកិ់ចចសនា។ 
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- រគបរ់គងទិនបនយ័តាមរយៈការសសកនរាមនដ រតួ្ត្ពិនិត្យ និងសធវើរាយការណ៍សរៀងរាល់សាថ ហ៍ 
ពីចាំនួនមស្រនថីអវត្ថាន និងមនិសគរពសពលសវោសចញ-ចូល។ 

- កត្រ់តា និងរកោទុកលិខិត្សុាំអនុញ្ហដ ត្ចាប ់ សដើមផសីផធៀងផ្អធ ត្ជ់ាមយួទិនបយ័ បញ្ជ ីវត្ថាននន   
មស្រនថី បគុគលិកទាំងអស់។ 

- រតួ្ត្ពិនិត្យ សធវើរាយការណ៍អវត្ថាន និងការមិនសគរពសពលសវោសចញ-ចូល របស់មស្រនថី 
បគុគលិកសរៀងរាល់សាថ ហ៍ និងរបចាាំផ្ខ។ 

- សរៀបចាំឯកោរលាំផ្ហាតុ្ភាពជូនមស្រនថី និងបគុគលិកចាំនួន២២នាក។់ 
- បងព់ននសលើមសធាាយដឹកជញ្ជូ នសរាបឆ់្ប ាំ២០១៥ 
- ទូទត្ន់ែលជួលអគរ និងនែលសរបើរាស់ទឹកសភលើងសៅោខាខណឍ /សខត្ថ 

  

 ៤.១.២. ការងារហរិញ្ញវត្ាុ  
 ការងារគណសនយយ និង ហិរញ្ដ វត្ទុរបស់ ប.ស.ស របតិ្បត្ថិការតាមរយៈរបពន័នធនាគរទាំងរសុង 
សពាលគឺរាល់កិចចដាំសណើ រការននការរគប់រគងចាំណូល និង ចាំណ្តយ ានជាអាទិ៍ ការរបមូលភាគទនពី
សហរគស រគឹោះោទ ន, ការបង់រាកពិ់នយ័, ការចាំណ្តយតាវកាលិកដល់កមមករនិសយជិត្ផ្ដលរងហានិភយ័
ការងារ និងការចាំណ្តយរដឌាល រតូ្វានរបរពឹត្ថសៅសោយឆលងកាត្់តាមរបពន័នធនាគរ។ កបុងសគលសៅ
ធានាពីរបសិទនភាព  និងគណសនយយភាព កបុងដាំសណើ រការននកិចចរបតិ្បត្ថិការ ប.ស.ស ានអនុវត្ថនូវការងារ
សាំខាន់ៗ  មយួចាំនួនដូចខាងសរកាម ៖ 

- សធវើផ្ផនការចាំណូលចាំណ្តយសរាប់អនុវត្ថសៅឆ្ប ាំ២០១៦ ។ 
- កត្រ់តាចាំណូលភាគទនរបចាាំផ្ខ ផ្ដលានមកពីការបងភ់ាគទនរបស់សហរគស រគឹោះោទ ន។ 
- កត្់រតាចាំណ្តយរបចាាំផ្ខ សរាប់នែលពាាលសៅតាមមនធីរសពទយនីមួយៗ និងតាវកាលិក  

ធនោភរបស់សាជិក ប.ស.ស ។ 
- សរៀបចាំរាយការណ៍ចាំណូល-ចាំណ្តយោចរ់ាក់លមអិត្របចាាំផ្ខកបុងឆ្ប ាំ២០១៥។ 
- រតួ្ត្ពិនិត្យចាំណ្តយសផេងៗដូចជា ចាំណ្តយសបសកកមម ចាំណ្តយរដឌាល ចាំណ្តយបងាក រ 

ហានិភយ័ការងារ និងចាំណ្តយតាវកាលិក។ 
- សធវើសសចកថីជូនដាំណឹងពីអរតាបថូររាក់សរាប់ការបង់ភាគទនរបចាាំផ្ខនីមយួៗ។ 
- បងព់ននសលើរាកស់បៀវត្េ និង រាកក់ាំនរ ៉ាសលើកទឹកចិត្ថរបចាាំផ្ខនីមយួៗ។ 
- សរៀបចាំបញ្ជ ីសបើករាកស់បៀវត្េរបចាាំផ្ខនីមយួៗ ។ 
- សផធៀងផ្អធ ត្រ់ាយការណ៍ធនាគរជាមយួសសៀវសៅសបទា ។ 
- សហការជាមយួរបតិ្ភូមកពីនាយកោឌ នរទពយរដឌ ននរកសួងសសដឌកិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុ រតួ្ត្ពិនិត្យ 

ការបិទបញ្ជ ីចាំណូល-ចាំណ្តយ និងបញ្ជ ីោរសពើភណ័ឍ ឆ្ប ាំ២០១៤ ។ 
 

 .២. កិចចស្ហរបត្ិបត្តិការ និងការងារបណតុ ុះបណាត ល នធានមនុស្ស ៤
 កិចចសហរបតិ្បត្ថិការ និងការបណថុ ោះបណ្តថ លធនធានមនុសេ ជាការងារមយួសាំខានស់ៅកបុងការ
អភវិឌណនអ៍ងគភាព និងពរងឹងនូវកិចចសហរបតិ្បត្ថិការរវាងផ្ផបកផ្ដលពាកព់ន័ន និងនដគូអភវិឌណនន៍ានាទាំងសៅ
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កបុងរបសទស និងសរៅរបសទស សដើមផធីានានូវនិរនថរភាពននកិចចដាំសណើ រការរបស់អងគភាព សលើការសរៀបចាំផ្ផនការ 
ផ្បបបទ និងនីតិ្វធីិការងារ កដូ៏ចជាការអភវិឌណន៍នូវចាំសណោះដឹង ការដករសង ់ និងផ្អល ស់បថូរបទពិសោធន៍   
ការងារែមីៗ។ កិចចសហរបតិ្បត្ថិការ និងការងារបណថុ ោះបណ្តថ លធនធានមនុសេ កជ៏ាការចូលរមួចាំផ្ណកសៅ
កបុងសកមមភាពការងារសងគមទាំងមលូឱ្យានការរកីចសរមើនផងផ្ដរ ផ្ដលថ្នប ក់ដឹកនាាំ កដូ៏ចជាមស្រនថី ប.ស.ស 
ានចូលរមួកិចចរបជុាំពិភាកោផថល់សយបល់ សិកាខ ោោ វគគបណថុ ោះបណ្តថ ល  និងទសេនកិចចសិកោទាំងសៅ
កបុងរបសទស និងសរៅរបសទស ដូចខាងសរកាម៖ 

 ៤.២.១. ការងារកនងុរបម្ទ្ស្ 
 កិចចសហរបតិ្បត្ថិការ និងការបណថុ ោះបណ្តថ លធនធានមនុសេសៅកបុងរបសទស ប.ស.ស ានសរៀបចាំ 

ឱ្យានវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល និងសធវើបចចុបផនបភាពការងារនផធកបុងដល់មស្រនថី និងបុគគលិកជារបចាាំសរៀងរាល់ឆ្ប ាំ។  
 សរៅពីសនោះថ្នប កដឹ់កនាាំ មស្រនថី និងបគុគលិក នន ប.ស.ស កា៏នចូលរមួសៅកបុងកិចចរបជុាំពិសរគោះសយបល់

ពិភាកោការងារ ការសរៀបចាំផ្ផនការអភិវឌណន ៍ និងសិកាខ ោោបណថុ ោះបណ្តថ លសលើកកមពស់ការយល់ដឹងតាម
បណ្តថ រកសួង អងគការ និងោទ បន័ពាកព់ន័ននានាសៅទូទាំងរបសទសានជាសរចើនសលើករមួាន៖ 

 

- ចូលរមួកិចចរបជុាំអបអរោទរសរកាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្ថមរដឌមស្រនថី ផ្ដល ប.ស.ស ទទួលាន
ជាអងគភាពសឆបើមផ្ផបកនវានុវត្ថន ៌ពីសាគមនស៍នថិសុខសងគមអាោ៊ា ន។ 
 

រូបភាពទី៣. អបអរោទរ ការទទួលានវញិ្ហដ បនបរត្អងគភាពសឆបើមផ្ផបកនវានុវត្ថន៌ ពីសាគមនសនថិសុខសងគមអាោ៊ា ន 
(ASSA) នែងទី២៩ ផ្ខកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១៥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ចូលរមួរបជុាំសថីពី ការសរៀបចាំសសចកថីរពាងចាបស់ថីពី ហិរញ្ដ វត្ទុសរាបក់ាររគបរ់គងឆ្ប ាំ២០១៦។ 
- សរៀបចាំ និងចូលរមួរបជុាំបកូសរបុលទនផលការងាររបស់ ប.ស.ស ឆ្ប ាំ២០១៤ និងទិសសៅអនុវត្ថ

បនថឆ្ប ាំ២០១៥ សៅសណ្តឌ គរភបាំសពញ។ 
- ចូលរមួវគគបណថុ ោះបណ្តថ លសថីពី Intermediate English Language and Communication 

Skills(I)។ 
- ចូលរមួរបជុាំពិភាកោសលើផ្ផនការយុទនោស្រសថែវកិាផ្ដលានសសបើ និងពិនិត្យសលើការសរៀបចាំគសរាង 

ចាំណូល-ចាំណ្តយែវកិាឆ្ប ាំ២០១៦ ករមតិ្បសចចកសទស។ 
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- ចូលរួមសិកាខ ោោកោងសមត្ទភាព និងអភិវឌណន៍ផ្ផនការសកមមភាពសថីពីកមមវធិីការងារ   
សមរមយ សរាបក់មពុជា ២០១៦-២០១៨។ 

- ចូលរមួរបជុាំសថីពីកិចចសហរបតិ្បត្ថិការសលើវស័ិយការងារ សរាប់របសទសកមពុជា ឡាវ មីយ៉ា ន់ា៉ា  
នែ និងសវៀត្ណ្តម។ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោពិសរគោះសយបល់ការសធវើបចចុបផនបភាពកមមវធីិការងារសមរមយសរាបក់មពុជា 
២០១១-២០១៥។ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពីកិចចការរដឌាល ហិរញ្ដ វត្ទុ និងផ្ផនការ។ 
- ចូលរមួវគគបណថុ ោះបណ្តថ លសថីពីសគលការណ៍ផ្ណនាាំសថីពីនីតិ្វធីិអនុវត្ថែវកិាកមមវធីិ។ 
- ចូលរមួសិកាខ ោោរតី្ភាគីថ្នប កជ់ាតិ្សថីពីរាក់ឈបួលអបផរាសៅកមពុជា។ 
- ចូលរមួសិកាខ ោោពិសរគោះសយបល់ការសធវើបចចុបផនបភាពកមមវធីិការងារសមរមយសរាបក់មពុជា

២០១១-២០១៥។ 
- ចូលរួមសិកាខ ោោសថីពីការផេពវផោយខលឹមោរ ននរពោះរាជរកឹត្យសថី ពីលកខនថិកៈគតិ្យុត្ថនន

រគឹោះោទ នោធារណៈរដឌាល។ 
- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពី ការសរមបសរមួលការផ្អល ស់បថូរពីសសដឌកិចចសរៅរបព័ននសៅសសដឌកិចច

កបុងរបពន័ន សោយសផ្អថ ត្សលើតួ្នាទីរបស់សហជីព។ 
- ចូលរមួរបជុាំោមញ្ដ  ពិនិត្យខលឹមោរឯកោរផ្ដលជាអនុោសនរ៍បស់ឯកឧត្ថមរដឌមស្រនថី។ 
- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពី ហិរញ្ដបផទនសុខាភិាល និងការគាំពារសុខភាពសងគមសរាប់

មនុសេចាស់ជរា ជនពិការ និងអបកានជាំងឺមនិឆលង។ 
- ចូលរួមសិកាខ ោោថ្នប ក់ជាតិ្សថីអាំពី ការផ្ចករ ាំផ្លកបទពិសោធន៍អាំពីការអភិវឌណន៍ធនធាន

មនុសេ សដើមផកីារងារសមរមយ និងការងារសងគមននរបសទសឥណឍូ សនសីុ។ 
- ចូលរមួរបជុាំពាកព់ន័ន និងការសរត្ៀមសរៀបចាំកិចចរបជុាំបកូសរបុលទនផលការងារឆ្ប ាំ២០១៤ និង

សលើកទិសសៅអនុវត្ថបនថឆ្ប ាំ២០១៥។ 
- ចូលរមួជាសភញៀវកិត្ថិយសកបុងពិធីអបអរោទរខួបសលើកទី ១២៩ ទិវាពលកមមអនថរជាតិ្ ០១ ឧសភា 

ឆ្ប ាំ២០១៥។ 
- ចូលរួមសិកាខ ោោរតី្ភាគីសថីពីការរត្ួត្ពិនិត្យរបចាាំឆ្ប ាំ សលើកមមវធីិការងារសមរមយសរាប់

របសទសកមពុជា (DWCP) (២០១១-២០១៥)។ 
 សរៅពីការងារខាងសលើ  ប.ស.ស កា៏នចាត្ប់ញ្ជូ នមស្រនថី និងបគុគលិកឱ្យចូលរមួសៅកបុងសកមមភាព 

ការងារសងគមមយួចាំនួនសទៀត្ផងផ្ដរ សដើមផចូីលរមួចាំផ្ណកសៅកបុងការអភវិឌណន៍សងគមជាតិ្ទាំងមលូ។ 
  

 ៤.២.២ ការងារម្រៅរបម្ទ្ស្ 
 សរៅពីការងារសលើកកមពស់ធនធានមនុសេ និងកិចចសហរបតិ្បត្ថិការកបុងរបសទស ការទាំនាកទ់ាំនង
សរៅរបសទសជាការងារមយួដ៏សាំខាន់ សៅកបុងការសលើកកមពស់កិចចសហរបតិ្បត្ថិការជាមយួនដគូអភិវឌណន៍     
បរសទសនានា និងការសធវើសាហរណកមមវស័ិយសនថិសុខសងគមរបស់កមពុជាសៅកបុងត្ាំបន ់ សដើមផឱី្យានការ
ផ្អល ស់បថូរនូវបទពិសោធន ៍បសចចកសទសការងារែមីៗ យកមកសធវើការអភវិឌណន៍សៅកបុងរបសទស។ សៅឆ្ប ាំ២០១៥ 
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សនោះ ប.ស.ស ានបាំសពញនូវការងារសរៅរបសទសសាំខាន់ៗ មយួចាំនួន សរាបវ់ស័ិយសនថិសុខសងគម ដូច
ខាងសរកាម៖ 

- ចូលរមួកិចចរបជុាំសាគមនស៍នថិសុខសងគមអាោ៊ា ន(ASSA) សលើកទី៣២សរកាមរបធានបទ 
បញ្ហា ននភាពកានផ់្ត្ានវយ័ចាស់ននរបជាពលរដឌ ផ្ដលរបបសនថិសុខសងគមទាំងឡាយរតូ្វ
របឈម សហើយរតូ្វានអងគភាពសនោះ ទទួលោគ ល់ជាអងគភាពសឆបើមផ្ផបកនវានុវត្ថន ៌(សឹងាបរុ)ី។ 

 

រូបភាពទី៤. ការទទួលានវញិ្ហដ បនបរត្អងគភាពសឆបើមផ្ផបកនវានុវត្ថន៌ ពីរបធានសាគមនសនថិសុខសងគមអាោ៊ា ន (ASSA) 
សៅរបសទសសិងាបុរ ី

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពី កាំផ្ណទរមង់សនថិសុខសងគម ការផថល់តាវកាលិកសមរសបសរាប់
ជនរគបរ់បូ និងការសរមបសៅតាមនិនាប ការចាំបងននការងារ(ឥណឍូ សនសីុ)។ 

- ចូលរមួកបុងកិចចសនធនាសងគមននកិចចរបជុាំអាសីុ-អឺរ ៉ាបុ(ឥណឍូ សនសីុ)។ 
- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពីសនថិសុខសងគម(ឥណឍូ សនសីុ)។ 
- ចូលរមួសនបិសិទសថីពី ការវាស់សធង ់ និងសសរមចឱ្យានការរគបដណថ បស់សវាសុខាភាិលជា 

សកលកបុងត្ាំបនអ់ាសីុា៉ា សីុហវិក និងកិចចរបជុាំរបពន័នពត័្ា៌នសុខភាពសអឡិចរតូ្និចអាសីុសលើក
ទីបនួ(ឥណឍូ សនសីុ)។ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពីការធានារា៉ា បរ់ងការងារ សរាបស់ាគមន៍អាោ៊ា ន ការសិកោផ្សវង 
យល់បទពិសោទនពី៍ោធារណរដឌកូសរ ៉ា សលើរបតិ្បត្ថិការរបបធានារា៉ា បរ់ងនិកមមសវោោរភាជ ប់
ជាមយួសសវាកមមការងារ(ោធារណរដឌកូសរ ៉ា)។ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោរតី្ភាគីកបុងការសធវើឱ្យរបសសើរសឡើងននកិចចគាំពារសងគមកបុងការសធវើសាហរណ- 
កមមបញ្ចូ លសៅកបុងសហគមនអ៍ាោ៊ា ន(ឥណឍូ សនសីុ)។ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពីកិចចគាំពារសងគមអនថរជាតិ្ឆ្ប ាំ២០១៦(សវៀត្ណ្តម)។ 
- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពី ការវនិិសយគននសបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម(ា៉ា សឡសីុ)។ 
- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពី ការវាស់សធង ់ និងសសរមចឱ្យាននូវការរគបដណថ បជ់ាសកលសសវា

សុខាភាិលតាមរយៈបសចចកវទិាពត័្ា៌ននិងទាំនាកទ់ាំនង (ICT) កបុងត្ាំបនអ់ាសីុា៉ា សីុហវិក
(ហវីលីពីន)។ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពី ទាំនួលខុសរតូ្វផ្ផបកសងគមជុាំវញិពិភពសោក (បងក់ាល សដស)។ 
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- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពី ការសរៀបចាំ និងការពរងីកបផ្នទមសលើវស័ិយសោធននិវត្ថជាសកល
(នែ)។ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពី សគលនសយាយសោធននិវត្ថន ៍ ចាប ់ និងរបពន័នពត័្ា៌នវទិា
របស់របសទសជប៉ានុ (ជប៉ានុ)។ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពី កិចចគាំពារសងគម និងការផេពវផោយសិទនិរបស់កមមករសទសនថរបសវសន៍ 
(ហវីលីពីន)។ 

- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពី ការផថល់សសវាបុននីតិ្សមផទ (នែ)។ 
- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពី សនថិសុខសងគមអនថរជាតិ្ ឆ្ប ាំ២០១៥ (ា៉ា សឡសីុ)។ 
- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពី ការពរងឹងសមត្ទភាពសលើវជិាជ ជីវៈននការសហការគប (នែ)។ 
- ចូលរមួសិកាខ ោោសថីពី កិចចគាំពារសងគម និងវភិាគសៅសលើកញ្ចបែ់វកិារសយ៉ានឌរ័សរាបរ់ដឌ

ជាសាជិកអាោ៊ា ន(ហវីលីពីន)។ 
 

 ៤.៣. ការងារព័ត្៌មានវិទ្ា 
  ប.ស.ស ានសរៀបចាំកិចចរបតិ្បត្ថិការងារ  និងការរគបរ់គងទិនបនយ័តាមរយៈបសចចកវទិាពត័្ា៌នវទិា 

សលើការងារចុោះបញ្ជ ិកា, បងភ់ាគទន, ការផថល់តាវកាលិក, ការរគប់រគងវត្ថានមស្រនថី និងការងារសាំខាន់ៗ មយួ 

ចាំនួនសទៀត្ ជាកផ់្សថងសៅឆ្ប ាំ២០១៥ ប.ស.ស សសរមចានសលើការងារពត័្ា៌នវទិា ដូចខាងសរកាម៖ 

- សធវើបចចុបផនបភាព និងអភិវឌណកមមវធីិសរាបប់ញ្ជ ិកា និងភាគទន។ 
- ដាំសឡើងកមមវធីិផ្សវងរកពត័្៌ានកមមករនិសយជិត្តាមរយៈទូស័ពធចល័ត្(Smart Phone) 
- សិកោបផ្នទមសលើការសរបើរាស់ iOS Mobile Application តាមរយៈ Internet សដើមផបីសងកើត្

កមមវធីិសរាប ់ប.ស.ស ផ្ដលអាចដាំសណើ រការសលើទូរស័ពធចល័ត្ iPhone និង iPad។ 
- សធវើបចចុបផនបភាពកមមវធីិវត្ថាន (NSSF Attendant) សោយផ្កសរមួលទរមងប់ញ្ចូ លទិនបន័យ

ពត័្ា៌នគណនីធនាគររបស់មស្រនថី បគុគលិក និងផ្កសរមួលទរមងស់ាោះពុមពលិខិត្សផធររាក់
សរាប់ទូទត្ច់ាំណ្តយសបសកកមម។ 

- កមមវធីិបញ្ជូ នទិនបនយ័ និងទញទិនបន័យសអសីុលីោយូនីធី សោយបផ្នទមនូវដាំសណើ រការសធវើ
បចចុបផនបភាពរបវត្ថិការងាររបស់កមមករនិសយជិត្ ដាំសណើ រការបញ្ចូ លសហរគសផ្ដលរតូ្វជាប់
ភាគទនរបចាាំផ្ខ និងដាំសណើ ការសធវើបចចុបផនបភាពរបវត្ថិសហរគសបិទ ផ្អអ ក ឬដាំសណើ រការ
សដើមផសីរមួលដល់ការសធវើរាយការណ៍កបុងរបព័នន។ 

- កមមវធីិរដឌាល (NSSF Administration) សោយបសងកើត្ទរមងប់ញ្ចូ លទិនបនយ័ពត័្ា៌នផ្ែម
សា៉ា ង, បសងកើត្ទរមងប់ញ្ចូ លទិនបនយ័គណនារាកផ់្ែមសា៉ា ង, បសងកើត្ទរមងប់ងាា ញរាយការណ៍ 
និងគាំរសូាោះពុមពរាយការណ៍ផ្ែមសា៉ា ង, ផ្កសរមួលទរមងប់ញ្ចូ លទិនបនយ័បញ្ហជ សបសកកមម, សធវើ 
បចចុបផនបភាពទរមង់គណនារាកស់បៀវត្េជូនមស្រនថី និងបុគគលិក។ 

- កមមវធីិកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណសាជិក ប.ស.ស (NSSF DBMS Local) 
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- សធវើបចចុបផនបភាព និងអភវិឌណកមមវធីិសរាបក់ារផថល់តាវកាលិក និងកមមវធីិទមទរសាំណង 
សវជជោស្រសថពីជនរងសរគោះ។ 

- ទញទិនបនយ័ពីរបពន័នចុោះបញ្ជ ិកា និងភាគទនចាស់ សៅកានរ់បពន័នចុោះបញ្ជ ិកា និងភាគទនែមី 
សដើមផោីកឱ់្យដាំសណើ រការកមមវធីិចុោះបញ្ជ ិកា និងភាគទនែមី។ 

- ដាំសឡើង Database Failover Clustering។ 
- បញ្ជូ លសឈាម ោះអបកសោោះរោយ និងបសងកើត្សឈាម ោះអបកសរបើកមមវធីិ Complaint System។ 
- កមមវធីិ NSSF Program សោយសធវើបចចុបផនបភាពទរមងប់ាំផ្លងពី E-Form ចាស់ សៅ E-Form 

ែមីសោយបងាា ញសឈាម ោះនិសយជិត្មិនានដកឃ្លល  និងបផ្នទមការបាំផ្លងសៅសលើជួរឈរននតួ្នាទី 
និងរកុមរបស់និសយជិត្។ 

- ដាំសឡើងរបពន័នកាសម៉ារាសុវត្ទិភាពសៅោខា ប.ស.ស សខត្ថ-ខណឍ ទាំងអស់។ 
- ដាំសឡើងឧបករណ៍ Finger Print សៅោខា ប.ស.ស សខត្ថ-ខណឍ ទាំងអស់។ 
- ដាំសឡើងរបពន័នតាមោនរតួ្ត្ពិនិត្យ (Link) សៅោប ក់ការកណ្តថ លផ្ដលាន ត្ភាជ បម់កពីរគប់

ោខា ប.ស.ស សខត្ថ-ខណឍ ។ 

- រចនាសគហទាំពរ័ែមី និង បញ្ចូ លអរតាបថូររាករ់បចាាំផ្ខ រពឹត្ថិបរត្ពត័្ា៌ន សសចកថីជូនដាំណឹង 
និងពត័្ា៌នមយួចាំនួនសទៀត្សលើសគហទាំពរ័។   

 ៤.៤. ការងារស្វកមមម្ផៃកនងុ 
 ការពរងឹងសលើការអនុវត្ថភារកិចចរបស់សវនករ សោយសធវើសវនកមមសៅតាមរបសភទសវនកមមានជាអាទិ៍ 
សវនកមមសលើ អនុសោមភាព សវនកមមសលើហិរញ្ដ វត្ទុ សវនកមមសលើរបតិ្បត្ថិការ សដើមផជួីយ ផ្សវងរកនូវចាំណុច
អវជិជាន សហើយផថល់អនុោសន ៍និងរាយការណ៍ជូននាយករគឹោះោទ ន និងអាជាញ ធរសវនកមមជាតិ្ ផ្ដលាន
ការចងអុលសោយអនុរកឹត្យ។ កបុងសនាោះការយិល័យសវនកមម ានោកស់ចញនូវសកមមភាពចាំនួន ៤គឺ៖ 

 ១. សវនកមមអងគភាពចាំណុោះផ្អធ ល់ ប.ស.ស សៅថ្នប កក់ណ្តថ ល 

 ២. សវនកមមអងគភាពសរបើរាស់ែវកិា ប.ស.ស 

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

៥. ការងារម្រៀបចាំបុននតី្ិស្មបទា 
អនុសោមតាមចាបស់ថីពីរបបសនថិសុខសងគម សរាប់ជនទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទបផញ្ដត្ថិ  

ននចាប់សថីពីការងារ,  អនុរកឹត្យសថីពីការបសងកើត្សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម   និងរបកាសសថីពីតាវកាលិក 

ហានិភយ័ការងារ កមមករនិសយជិត្ផ្ដលទទួលរងហានិភយ័ការងារ បណ្តថ លឱ្យាត្ប់ងស់មត្ទភាពការងារ
អចិនស្រនថយា៍នសិទនិទទួលានសសវាបនុនីតិ្សមផទ (ោថ រលទនភាពពលកមម) រមួានការផថល់នូវឧបករណ៍ 
ឬ អវៈយវៈសិបផនិមមតិ្តាមការកាំណត្់របស់រគូសពទយផលូវការ ឬរគូសពទយផ្ដលទទួលោគ ល់សោយសបឡាជាតិ្
របបសនថិសុខសងគម រពមទាំងសសវាសរមបសរមួលមខុងារ និងការបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈសឡើងវញិ។ 
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ចាំសពាោះការផថល់សសវាខាងសលើ កនលងមក ប.ស.ស ពុាំទនា់នផថល់ឱ្យានសពញសលញសៅសឡើយសទ ការផថល់
សសវាមយួចាំនួនភាគសរចើនជាសសវាោថ រលទនភាពពលកមមផ្ផបកសវជជោស្រសថ ផ្ដលរមួានការផថល់ឧបរណ៍ ឬ
អវៈយវៈសិបផនិមមតិ្ និងការពាាលសោយចលនាផ្ត្ប៉ាសុណ្តត ោះ។ សោយផ្ឡកការផថល់សសវាោថ រលទនភាព
ពលកមមផ្ផបកសវជជោស្រសថមយួចាំនួនសទៀត្, ការបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈនិងការងារ និងសសវាសងគមសផេងសទៀត្
មនិទនា់នផថល់សៅសឡើយសទ។ 

ទនធឹមនឹងការផថល់សសវាខាងសលើ សដើមផសីរៀបចាំការផថល់សសវាសនោះឱ្យានសពញសលញ ប.ស.ស កា៏ន
សិកោរោវរជាវ និងបសងកើត្រកុមការងារ សដើមផសីរៀបចាំយនថការផថល់សសវាបនុនីតិ្សមផទ ។ តាមរយៈការយក
ចិត្ថទុកោកស់នោះ សៅឆ្ប ាំ២០១២ ទីភាប កង់ារអភវិឌណនអ៍នថរជាតិ្អាលលឺម៉ាង ់(GIZ) ានផថល់ជាំនាញការផ្ផបកោថ រ 
លទនភាពពលកមម មកជួយ សរៀបចាំផ្បបបទ និងនីតិ្វធីិការងាររយៈសពលពីរសាថ ហ៍ចាបពី់នែងទី ២០-៣១ ផ្ខ
សីហា។ កបុងរយៈសពលសនាោះរកុមការងារានចុោះសធវើទសេនៈកិចចសិកោសៅមជឈមណឍ ល និងអងគភាពមយួ
ចាំនួនផ្ដលានការងារទក់ទងនឹងការផថល់សសវាោថ រលទនភាពពលកមម រមួាននាយកោប នសុខាលភាព
ជនពិការ ននរកសួងសងគមកិចច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផទ, មលូនិធិជនពិការ, វទិាោទ នជាតិ្សងគម
កិចច, មជឈមណឍ លជាតិ្ោថ នីតិ្សមផទជនពិការសគៀនឃ្លល ាំង និងមជឈមណឍ លបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈជនពិការ 
ភបាំសពញែមី (ផ្ដលបចចុបផនបជាមជឈមណឍ លអភវិឌណន៍សងគមសពាធិ៍ផ្សនជ័យ)។ បផ្នទមពីសលើសនោះសទៀត្ ប.ស.ស 
កា៏នបញ្ជូ នមស្រនថីសៅចូលរមួវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល និងសិកាខ ោោអនថរជាតិ្ានមយួចាំនួនផងផ្ដរទក់ទង
នឹងរបធានបទ ននការោថ រលទនភាពពលកមមសនោះ។ ជាបនថបនាធ ប់រហូត្មកដល់ឆ្ប ាំ២០១៥ មស្រនថីជាំនាញចាំនួន 
០៤ របូ ដឹកនាាំសោយ សោក អ៊ាកុ សមវទិា នាយកសបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម ានសៅសធវើទសេនៈកិចច
សិកោសៅអងគភាពសនថិសុខសងគម ននរពោះរាជាណ្តចរកនែ (SSO) និងមជឈមណឍ លផថល់សសវាោថ រលទនភាព
ពលកមម (IRC) សដើមផសិីកោ និងដករសងប់ទពិសោធន៍ពីការរគប់រគងការផថល់សសវាបនុនីតិ្សមផទ សរាប់ 
កមមករនិសយជិត្សៅកបុងផ្ផបកសនថិសុខសងគម។ តាមរយៈការសធវើទសេនៈកិចចសិកោសនោះផងផ្ដរ និងគសរាង
របស់សាគមសនថិសុខសងគមអាោ៊ា ន (ASSA) សៅឆ្ប ាំ២០១៥ ដផ្ដលមជឈមណឍ លផថល់សសវាោថ រលទនភាព
ពលកមម (IRC) របស់នែកា៏នផថល់នូវការបណថុ ោះបណ្តថ លផ្ផបកោថ រលទនភាពពលកមមចាំនួន ០២ សាថ ហ៍ 
ដល់មស្រនថីជាំនាញ ប.ស.ស ចាំនួន០១ របូ រពមទាំងសិកាខ កាមមកពីបណ្តថ របសទសអាោ៊ា នមយួចាំនួនសទៀត្។ 

ជាលទនផលននការសរៀបចាំ និងការសិកោរោវរជាវសនោះ ប.ស.ស សសរមចានសលើការបសងកើត្នូវសសចកថី 
រពាងលិខិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថិ ផ្បបបទ និងនីតិ្វធីិការងារ សដើមផសីរត្ៀមោកឱ់្យដាំសណើ រការការផថល់សសវាសនោះឱ្យ
ានសពញសលញ សៅសពលសវោសមរសបណ្តមយួាន។  
 

៦. ការងាររបជុាំផសពវផាយ និងបងាក រហានិភយ័ការងារ 
 ៦.១. ការងាររបជុាំផសពវផាយ  

  ការងារផេពវផោយជាការងារមយួដស៏ាំខាន ់ផ្ដល ប.ស.ស ានយកចិត្ថទុកោកខ់ពស់ សោយកបុងសនាោះ 

ានសរៀបចាំនូវផ្ផនការផេពវផោយោធារណៈជាសរចើន សដើមផផីេពវផោយពីលទនផលសសរមចាន, ការងារបងាក រ 

សរគោះថ្នប កក់ារងារ, ការអនុវត្ថសគលនសយាយែមីៗ កដូ៏ចជាការពរងឹងការអនុវត្ថបផ្នទមជាមយួផ្ផបកពាកព់ន័ន
រមួាននិសយជក, ត្ាំណ្តងកមមករនិសយជិត្, អងគការសហជីព, អងគភាពផថល់សសវាសុខាភាិល, អងគការ
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សរៅរោឌ ភាិល និងជាមយួរកសួង ោទ ប័នពាកព់ន័នមយួចាំនួនសទៀត្ សដើមផឱី្យទទួលានពត័្ា៌នែមីៗពីការ
អនុវត្ថសគលនសយាយសនថិសុខសងគម និងឱ្យានការចូលរមួទាំងអស់គប ។ ជាការគួរឱ្យកត្់សាំគល់សៅ
កបុងឆ្ប ាំ២០១៥ ការងារផេពវផោយមយួចាំនួនរតូ្វានអនុវត្ថដូចខាងសរកាម៖ 

- របជុាំបូកសរុបលទនផលការងារសរមចានឆ្ប ាំ២០១៤ និងសលើកទិសសៅអនុវត្ថបនថសរាប់ 
ឆ្ប ាំ២០១៥ របស់ ប.ស.ស សៅសណ្តឌ គរភបាំសពញ។ 

 

រូបភាពទី៥. កិចចរបជុាំបកូសរុបលទនផលការងារសសរមចានឆ្ប ាំ២០១៤ និងទិសសៅអនុវត្ថបនថសរាប់ឆ្ប ាំ២០១៥ របស់ ប.ស.ស 
សរកាមអធិបតី្ភាពដ៏ខពង់ខពស់ ឯកឧត្តមបណឌិ ត្ អុិត្ ស្ាំម្ហង រដឌមស្រនថីរកសួងការងារ និងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ 

(សណ្តឌ គរភបាំសពញ នែងទី២៧ ផ្ខកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៥) 

 
- របជុាំផេពវផោយលទនផលការងារសសរមចានឆ្ប ាំ២០១៤  និងទិសសៅអនុវត្ថបនថឆ្ប ាំ២០១៥ របស់

រកុមការងារ ទ.ស.ប.ក និងរកុមការងារ ស.ផ.ក។ 
- របជុាំផេពវផោយសថីពីការអនុវត្ថសគលនសយាយែមីៗ និងសសវាននការផថល់តាវកាលិកហានិភយ័

ការងារ។ 
- របជុាំផេពវផោយសថីពីលកខខណឍ អនាមយ័, សុវត្ទិភាពការងារ, លកខខណឍ ការងារ, អត្ទរបសយជន៍ 

របបសនថិសុខសងគម, វធិានការទបោ់ក ត្ក់រណីសនលប ់និងមសធាាយដឹកជញ្ជូ នកមមករនិសយជិត្។ 
- របជុាំផេពវផោយសថីពី  ការផេពវផោយអាំពីសុវត្ទិភាពចរាចរណ៍សលើមសធាាយដឹកជញ្ជូ នដល់អបក 

សបើកបរដឹកកមមករ និងកមមករនិសយជិត្, វគគបណថុ ោះបណ្តថ ល និងរបឡងយកបណត សបើកបរ,      
វគគបណថុ ោះបណ្តថ លរគូបសងាគ ល។ 

- ផេពវផោយសព័ត្របូភាពតាមោទ នីយទូរទសេន ៍និងសព័ត្សាំសលងតាមវទិយុ។ 
- របជុាំពិសរគោះសយបល់រតី្ភាគី សថីពីការផថល់តាវកាលិកផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាពសរាបក់មមករនិសយជិត្។ 
- សធវើរពឹត្ថិបរ័ត្, របតិ្ទិន, ខិត្ថបណ័ត , សសៀវសៅផេពវផោយ និងឯកោរចុោះបញ្ជ ិកា សរាប់ផេពវផោយ។ 
សរៅពីការងារផេពវផោយខាងសលើ ប.ស.ស កា៏នសគហទាំពរ័ (www.nssf.gov.kh) ផ្ដលផធុកនូវ

រាល់ពត័្ា៌ន និងឯកោរគតិ្យុត្ថសាំខាន់ៗ  ទកទ់ងនឹងការអនុវត្ថចាបស់ថីពីរបបសនថិសុខសងគមសរាប់
ជនទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាមបទបផញ្ដត្ថិននចាប់សថីពីការងារ រពមទាំងានបណ្តថ ញទាំនាក់ទាំនងសងគម 
(Page Facebook សបឡាជាតិ្របបសនថិសុខសងគម www.facebook.com/nssfpage), របពន័នទូរស័ពធទាំនាក់

http://www.nssf.gov.kh/
http://www.facebook.com/nssfpage
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ទាំនងបនាធ ន ់Hot Line ១២៨៦ និង Call Center ផ្ដលានផេពវផោយនូវព័ត្ា៌នទនស់ហតុ្ការណ៍នានា 
ទកទ់ងនឹងការអនុវត្ថសគលនសយាយរបបសនថិសុខសងគម និងអាចផថល់ពត័្៌ានផ្អធ ល់ជាមយួនឹងសាជិក
ភាល មៗ។ មយួវញិសទៀត្ ប.ស.ស កា៏នសធវើការផេពវផោយតាមរបព័ននផេពវផោយសផេងសទៀត្ជាសរចើនផង
ផ្ដរ និងានចាត្់បញ្ជូ នមស្រនថីឱ្យចុោះសធវើការផេពវផោយ ពនយល់ផ្ណនាាំដល់បណ្តថ សហរគស រគឹោះោទ នផ្អធ ល់ 
ជាពិសសសការអនុវត្ថសគលនសយាយ ផ្ផបកហានិភ័យការងារ ពីនីតិ្វធីិ និងផ្បបបទននការចុោះបញ្ជ ិកា, 
ការបង់ភាគទន និងតាវកាលិក (អត្ទរបសយជន)៍ ផ្ដលកមមករនិសយជិត្រតូ្វទទួលាន។  

 

 ៦.១.១. ការពរងឹងការផសពវផាយម្ោលនម្ោបាយថ្មីៗ 
 ការពរងឹងការផេពវផោយសគលនសយាយែមីៗ ានសធវើការផេពវផោយសថីពីសគលនសយាយននការ
ពរងឹងសសវាននការផថល់តាវកាលិកហានិភយ័ការងារជូនកមមករនិសយជិត្ ឆ្ប ាំ២០១៥ សនោះ ានសធវើការរបជុាំ 
ផេពវផោយជូនដល់ត្ាំណ្តងសហរគស រគឹោះោទ ន ជនរងសរគោះផ្ដលជាសាជិក ប.ស.ស ត្ាំណ្តងអងគភាព 
មនធីរ អាជាញ ធរានសមត្ទកិចច មូលោឌ នផថល់សសវាសុខាភាិល(ចុោះកិចចរពមសរពៀងជាមយួ ប.ស.ស) រពមទាំង 
ជនរងសរគោះទាំងអស់ផ្ដលកាំពុងទទួលានតាវកាលិកហានិភយ័ការងារពី  ប.ស.ស  មកចូលរមួរបជុាំ។  
 

តារាងទី៩. ផេពវផោយសគលនសយាយែមីៗ  

បរយិយ 
ោទ នភាពផេពវផោយ អបកចូលរួមរបជុាំផេពវផោយ 

សលើក សហរគស/ជនរងសរគោះ/អាជាញ ធរ រាជធាន-ីសខត្ថ សរុប រសី 
ឆ្ប ាំ២០១៥ 46 4,841 24 6,188 2,475 
ឆ្ប ាំ២០១៤ 23 2,907 14 2,907 1,163 
សរបៀបសធៀប(%) 100% 67% 71% 113% 113% 
របភព៖ សបទាជាត្រិបបសនថិសុខសងគម ឆ្ប ាំ២០១៥ 

   

៦.២. ការងាររបជុាំផសពវផាយបងាក រហានិភយ័ការងារ 
 ៦.២.១. រកុមការងារ ទ្.ស្.ប.ក 

 រកុមការងារទប់ោក ត្ក់រណីសនលប ់ និងបងាក រសរគោះថ្នប កក់ារងារ (ទ.ស.ប.ក) ានតួ្នាទីសិកោ
រោវរជាវរកមលូសហតុ្ករណីសនលបរ់បស់កមមករនិសយជិត្ចាត្វ់ធិានការសសស្រងាគ ោះបនាធ ន ់ និងសរមបសរមួល
ជាមយួមនធីរសពទយ ជាមយួអាជាញ ធរពាកព់ន័ន សដើមផឱី្យជនរងសរគោះទទួលានការសសស្រងាគ ោះបនាធ ន ់និងសរៀបចាំការ
ផេពវផោយពីកមមវធីិបងាក រសរគោះថ្នប ក់ការងារ។ រកុមការងារ ទ.ស.ប.ក ាននិងកាំពុងសរៀបចាំកិចចរបជុាំផេពវផោយ       
អបរ់ ាំដូចសភលៀងរលឹម សដើមផឱី្យនិសយជក ត្ាំណ្តងសហរគស រគឹោះោទ ន និងកមមករនិសយជិត្ទទួលានការ
អបរ់ ាំសថីពីលកខខណឍ ការងារ, លកខខណឍ អនាមយ័, សុវត្ទិភាពការងារ, ការទប់ោក ត្ក់រណីកមមករនិសយជិត្
សនលប ់ និងបងាក រសរគោះថ្នប កច់រាចរណ៍ សោយមសធាាយសធវើដាំសណើ រកមមករនិសយជិត្ កបុងនយ័ទបោ់ក ត្ ់ និង
បងាក រសរគោះថ្នប កក់ារងារ ពិសសសករណីកមមករនិសយជិត្សនលប់ឱ្យសទិត្សៅករមតិ្ទបបាំផុត្។ ជាការគួរឱ្យ
កត្ស់ាំគល់សរាបឆ់្ប ាំ២០១៥ រកុមការងារ ានសរៀបចាំកិចចរបជុាំផេពវផោយអបរ់ ាំានចាំនួន ៩០ សលើក ាន
សរាងចរកចាំនួន ៩០ និងកមមករនិសយជិត្របាណជា ១៣.៤៥០ នាក ់។ 
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រូបភាពទី៦. ពិធីរបជុាំផេពវផោយអប់រ ាំអាំពី លកខខណឍ អនាម័យ, សុវត្ទិភាពការងារ, សុវត្ទិភាពចរាចរណ៍សលើមសធាាយ
ដឹកជញ្ជូ ន និងអត្ទរបសយជន៍របបសនថិសុខសងគម សៅរកមុហ៊ាុន 7NG GROUP Co., LTD (នែងទី២៣ ផ្ខកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១៥) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 កបុងាតុ្ភាពករណីសនលប់កមមករនិសយជិត្រកុមការងារ ទ.ស.ប.ក កា៏នចុោះជួយ សរមបសរមួល 
ចាត្់វធិានការផ្កលាំអ និងជួយ សសស្រងាគ ោះបនាធ ន់ សៅសរាងចរកចាំនួន ៣២ និងានកមមករនិសយជិត្ចាំនួន 
១.៨០៦ នាក ់សោយកបុងសនាោះរមួាន៖ 

  រាជធានីភបាំសពញាន ០៨ សរាងចរក ានកមមករសនលប់សរបុចាំនួន ៣៥៩ នាក ់។ 
  សខត្ថកណ្តថ លាន ១៣ សរាងចរក ានកមមករសនលបស់របុចាំនួន ៨០០ នាក ់។ 
  សខត្ថកាំពងស់ពឺាន ០៥ សរាងចរក ានកមមករសនលបស់រុបចាំនួន ២៩៧ នាក ់។ 
  សខត្ថកាំពងឆ់្ប ាំងាន ០២ សរាងចរក ានកមមករសនលប់សរបុចាំនួន ៨៧ នាក ់។ 
  សខត្ថោវ យសរៀងាន ០១ សរាងចរក ានកមមករសនលប់សរបុចាំនួន ១០៤ នាក ់។ 
  សខត្ថតាផ្កវាន ០២ សរាងចរក ានកមមករសនលបស់របុចាំនួន ១៤២ នាក ់។ 
  សខត្ថនរពផ្វង ០១ សរាងចរក ានកមមករសនលប់សរបុចាំនួន ១៧ នាក។់ 

 ស្ថា នភាពបាែ ភាពករណីសនលប់ និងការផេពវផាយអប់រកំមមករនិផ្ោជែិផ្ៅឆ្ែ ២ំ០១៤ 
និង ឆ្ែ ២ំ០១៥ 

-ោទ នភាពាតុ្ភាពករណីសនលប ់
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

រកាហវិកទី៨. មូលសហតុ្ននកមមករនិសយជិត្សនលបទ់ាំង ៣២ សរាងចរកកាត្់សដរ និង ផលិត្ផ្សផកសជើង 

18% 

16% 

32% 
2% 
2% 

7% 
23% 

បញ្ហា គីមី ១៨% 
បញ្ហា របូសាស្រ ត្  ១៦% 
បញ្ហា ចិត្តសាស្រ ត្្ង្គម ៣២% 
បញ្ហា វទិ្យាសាស្រ ត្ររៀបចំការងារ ២% 
បញ្ហា រមកានិច  ២% 
បញ្ហា ជីវសាស្រ ត្ ៧% 
ការថែមរ ៉ោ ង្ ២៣% 
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ល.រ រាជធានី/ម្ខត្ត 
ឆ្ន ាំ២០១៥ ឆ្ន ាំ២០១៤ គិត្ជា % 

ម្រាងចរក កមមករ ម្រាងចរក កមមករ ម្រាងចរក កមមករ 
្របុរមួ 32 1,806 34 1,806 -5.9% 0% 

១ រាជធានីភនំរពញ 8 359 21 1,030 -62% -65% 
២ រេត្តកណ្តត ល 13 800 2 357 550% 124% 
៣ រេត្តកំពង់្ ព្ឺ 5 297 3 72 67% 313% 
៤ រេត្តរកាោះកុង្ - - 1 7 - - 
៥ រេត្តកំពង់្ឆ្ន ងំ្ 2 87 2 48 0% 81% 
៦ រេត្តសាា យររៀង្ 1 104 3 253 -67% -59% 
៧ រេត្តព្ពោះ្ីហនុ - - 1 36 - - 
៨ រេត្តតាថកវ 2 142 1 3 100% 4633% 
៩ រេត្តព្ព្ពថវង្ 1 17 - - - - 

 
 

ល.រ បរោិយ ឆ្ន ាំ២០១៥ ឆ្ន ាំ២០១៤ គិត្ជា % 
១ ររាង្ចព្កជួបបញ្ហា ្នលប់                   32                    34  -5.88% 
២ កមមករ្នលប់               1,806                1,806  0.00% 
៣ កមមករមិនបាន្នលប់កនុង្ ររាង្ចព្កជួបបញ្ហា ្នលប់            45,259             52,883  -14.42% 
៤ ររាង្ចព្កកាត់្រេរ/ថ្ែករជីង្ បានចុោះបញ្ជ ិកា ប.្.្               1,088                1,075  1.21% 
៥ កមមករកាត់្រេរ/ថ្ែករជីង្ បានចុោះបញ្ជ ិកា ប.្.្             71,564            699,158  -89.76% 
៦ ផលរ ៀបរវាង្ល.រ ១ និង្ ៤ 2.94% 3.16% -7.01% 
៧ ផលរ ៀបរវាង្ល.រ ២ និង្ ៥ 2.52% 0.26% 876.97% 
៨ ផលរ ៀបរវាង្ល.រ ២ និង្ ៣ 3.99% 3.42% 16.85% 

-ការផេពវផោយអប់រ ាំ 
 

បរយិយ 
សហរគសានទទួលការផេពវផោយអប់រ ាំ កមមករនិសយជតិ្ចូលរមួរបជុាំផេពវផោយ 

សរាងចរក សលើក សរុប រសី 
ឆ្ន ២ំ០១៥                        90                      90                   1,345                12,105  
ឆ្ន ២ំ០១៤                        27                       19                       31                    279  
សរបៀបសធៀប(%) 233.33% 373.68% 4238.71% 4238.71% 
របភព៖ រកមុការងារទប់ោក ត្ក់រណីសនលប ់នងិបងាក រសរគោះថ្នប ក់ការងារ (ទ.ស.ប.ក) ឆ្ប ាំ២០១៥ 

  

រកាហវិកទី៩. មូលសហតុ្ននកមមករនិសយជិត្សនលប់ទាំង ៣២ សរាងចរក សធៀបនឹងសរាងចរកកាត្់សដរ និង ផលិត្ផ្សផកសជើង 
ផ្ដលានចុោះបញ្ជិកាសៅ ប.ស.ស ទាំង ១,០៨៨ សរាងចរក 

តារាងទី១០. ទិនបន័យសរាងចរក និងកមមករនសយជិត្សនលបក់បុ ងឆ្ប ាំ២០១៤ និង ឆ្ប ាំ២០១៥ 

តារាងទី១២. ការវភិាគរបវត្ថិទិនបនយ័ផេពវផោយជារមួ កបុ ងឆ្ប ាំ២០១៤ និងឆ្ប ាំ២០១៥ 
 

តារាងទី១១. ការវភិាគរបវត្ថិទិនបន័យជារមួ កបុ ងឆ្ប ាំ២០១៤ និងឆ្ប ាំ២០១៥ 
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 ៦.២.២. រកុមការងារស្វុត្ាិភាពចរាចរណ៍ផលូវម្ោកស្រមាប់ោ ាំពារកមមករនិម្ោជិត្ 

 បចចុបផនបសរគោះថ្នប កច់រាចរណ៍ ជាបនធុកដធ៏ាំដល់រាជរោឌ ភិាល សោយោរជនរងសរគោះានាត្ប់ង់ 
ជីវតិ្ របសួ ពិការ ខូចខាត្រទពយសមផត្ថិរដឌ និងឯកជនយ៉ា ងសរចើន ជាពិសសសកមមករ កមមការនីិផ្ដលទទួល
រងសរគោះថ្នប កច់រាចរណ៍សពលកាំពុងសធវើដាំសណើ រសៅ និងរត្ឡបម់កពីបាំសពញការងារ សោយមសធាាយនានា។
សដើមផចូីលរមួចាំផ្ណកកបុងការកាត្ប់នទយ កដូ៏ចជាទបោ់ក ត្ក់រណីសរគោះថ្នប កច់រាចរណ៍សនោះ សបឡាជាតិ្របបសនថិ 
សុខសងគម តាមរយៈរកសួងការងារ និងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈានបសងកើត្រកុមការងារសុវត្ទិភាពចរាចរណ៍
ផលូវសគកសរាបគ់ាំពារកមមករនិសយជិត្សៅកាត្ថ់្ន (ស.ផ.ក)សោយសសចកថីសសរមចសលខ០០២/១៣ ក.ប/
ស.ស.រ ចុោះនែងទី២៥ ផ្ខមករា ឆ្ប ាំ២០១៣ ផ្ដលានសាសភាពមកពីរកសួងពាកព់ន័ន, ត្ាំណ្តងភាគី
និសយជក, កមមករនិសយជិត្ និងអងគការជនពិការអនថរជាតិ្(HI)។ រកុមការងារសនោះានភារកិចចកោងផ្ផនការ 
សកមមភាព, សិកោរោវរជាវរបមូលទិនបន័យវភិាគ, រសង់សទិតិ្មសធាាយដឹកជញ្ជូ នកមមករនិសយជិត្, ផេពវផោយ 
អបរ់ ាំផ្ណនាាំពីចាបនិ់ងសុវត្ទិភាពចរាចរណ៍ និងសហការជាមយួអាជាញ ធរផ្ដនដី សមត្ទកិចចពាក់ពន័នកបុងការចាត្់
វធិានការបងាក រ និងទបោ់ក ត្់ករណីសរគោះថ្នប កច់រាចរណ៍ រពមទាំងអនុវត្ថភារកិចចសផេងសទៀត្ តាមការរបគល់
ជូនរបស់រដឌមស្រនថីរកសួងការងារ និងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ។   
 

 រូបភាពទី៧. ការផេពវផោយអាំពីសុវត្ទិភាពចរាចរណ៍សលើមសធាាយដឹកជញ្ជូ នដល់អបកសបើកបរដឹកកមមករ និងកមមករនិសយជិត្ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 សរាបឆ់្ប ាំ២០១៥ កនលងមកសនោះ រកុមការងារានសរៀបចាំផ្ផនការការងារ និងសាភ រៈឧបសទធស
សរាប់ផេពវផោយអបរ់ ាំដល់អបកសបើកបរដឹកកមមករនិសយជិត្ កមមករ/កមមការនីិ សថីពីចាប់ចរាចរណ៍ផលូវសគក, 
បសចចកសទសរតួ្ត្ពិនិត្យយនយនថ, វជិាជ សសស្រងាគ ោះបឋម, ពាកម់កួសុវត្ទិភាព និងវធីិការពារសរគោះថ្នប កស់ផេងៗជា
ពិសសសចាំណុចផ្ដលបណ្តថ លឱ្យានសរគោះថ្នប កច់រាចរណ៍ជាញឹកញាប ់ និងការងារមយួចាំនួនសទៀត្ ានគួរ
ឱ្យកត្ស់ាំគល់ ដូចបងាា ញលទនផលខាងសរកាម៖ 
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-ោទ នភាពសរគោះថ្នប កច់រាចរណ៍ 

 

 -ការងារផេពវផោយដល់កមមករនិសយជិត្ 
តារាងទ១ី៤៖ ការងារផេពវផោយអបរ់ ាំកមមករនិសយជតិ្របស់រកមុការងារ (ស.ផ.ក) 

បរយិយ 
ចាំនួនសហរគសានទទលួ 

ចាំនួនកមមករនិសយជិត្ចូលរួមរបជុាំផេពវផោយ 
ការផេពវផោយអបរ់ ាំ 

ចាំនួនសរាងចរក ចាំនួនសលើក កមមករ អបកសបើកបរ សរុបរមួ រសី 
ឆ្ប ាំ២០១៥ 307 103 17,776 3,591 21,367 12,820 
ឆ្ប ាំ២០១៤ 123 22 2,675 1,600 4,275 2,565 
សរបៀបសធៀប(%) 149.59% 368.18% 564.52% 124.44% 399.81% 399.81% 
របភព៖ រកមុការងារសុវត្ទភិាពចរាចរណ៍ផលូ វសគកសរាបគ់ាំពារកមមករនិសយជិត្ (ស.ផ.ក)  ឆ្ប ាំ២០១៥ 

 

 -ការងារបណថុ ោះបណ្តថ ល 
 

តារាងទ១ី៥.វគគបណថុ ោះបណ្តថ លរបឡង និងផថល់បណត សបើកបរ 

បរយិយ 
បណថុ ោះបណ្តថ ល របឡង នងិផថល់បណត សបើកបរ 

ចាំនួនសលើក ចាំនួនអបកចូលរួម លទនផលរបឡងជាប ់
ឆ្ប ាំ២០១៥ ២ ១៥៣ ១១៤ 
ឆ្ប ាំ២០១៤ គម នសកមមភាព គម នសកមមភាព គម នសកមមភាព 

សរបៀបសធៀប( %) - - - 
របភព៖ រកមុការងារសុវត្ទភិាពចរាចរណ៍ផលូ វសគកសរាបគ់ាំពារកមមករនិសយជិត្ (ស.ផ.ក)  ឆ្ប ាំ២០១៥ 

 

តារាងទ១ី៦.វគគបណថុ ោះបណ្តថ លរគបូសងាគ លផ្ផបកសុវត្ទភិាពចរាចរណ៍ដល់សហពន័នសហជពី 

បរយិយ 
វគគបណថុ ោះបណ្តថ លរគូបសងាគ លផ្ផបកសុវត្ទភិាពចរាចរណ៍ដល់សហពន័នសហជីព 

ចាំនួនសលើក ចាំនួនអបកចូលរួម 
ឆ្ប ាំ២០១៥ ៤ ៣៨០ 
ឆ្ប ាំ២០១៤ គម នសកមមភាព គម នសកមមភាព 

សរបៀបសធៀប( %) - - 

របភព៖ រកមុការងារសុវត្ទភិាពចរាចរណ៍ផលូ វសគកសរាបគ់ាំពារកមមករនិសយជិត្ (ស.ផ.ក)  ឆ្ប ាំ២០១៥ 
 

   
 
 
 

ស្ថា ប់ របសួធងន់
របសួ
គ្រស្ថល

សរុប ម ូតូ រថយនត យផេងៗ
ោន

យនតេឹក
កមមករ

យផេងៗ យរាងច្គ្រក
ធនាា/
មគី្រកូ

ហរិញ្ញ វតាុ

យផេងៗ

ឆ្ន ាំ២០១៥   6,491     130    1,068     6,159    7,357        73         14          13          47           53         67          5           28 
ឆ្ន ាំ២០១៤   3,800       73      789     3,875    4,737        70           9          21          81           19         83          3           14 

យគ្របៀបយធៀប(%) 70.82% 78.08% 35.36% 58.94% 55.31% 4.29% 55.56% -38.10% -41.98% 178.95% -19.28% 66.67% 100.00%

គ្របភព៖ គ្រកុមការងារសុវតាិភាពច្រាច្រណ៍្ផាូ វយាកសគ្រមាប់ាាំពារកមមករនិយោជិត (ស.ផ.ក) ឆ្ន ាំ២០១៥

តាមវស័ិយ(%)
តារាងទី ១៣៖ ស្ថា នភាពយគ្រាឹះថ្នន ក់ច្រាច្រណ៍្របស់កមមករនិយោជិត

ករណី្

ស្ថា នភាពជនរងយគ្រាឹះ(នាក)់ ោនយនតទូយៅ(%) ោនតយនតេឹកកមមករ(%)
យគ្រាឹះថ្នន កច់្រាច្រណ៍្

របស់កមមករ
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 ៦.២.៣. គណៈកមមការម្ដ្ឋុះរស្ថយវិវាទ្ ឬ បណតឹ ង ម្ន ប.ស្.ស្ 
គណៈកមមការសោោះរោយវវិាទ ឬ បណថឹ ង នន ប.ស.ស រតូ្វានបសងកើត្សឡើង សដើមផសីោោះរោយវវិាទ 

ឬ បណថឹ ងផ្ដលទកទ់ងសៅនឹងការអនុវត្ថបទបផញ្ដត្ថិ និង បទបញ្ហជ ខាងវស័ិយសនថិសុខសងគម រវាងសាជិក 
ប.ស.ស និសយជក និង ប.ស.ស ផ្ដលគណៈកមមការសនោះានការចូលរមួរតី្ភាគីរមួានត្ាំណ្តង   ប.ស.ស 
ត្ាំណ្តងនិសយជក និងកមមករនិសយជិត្។  

សរាបឆ់្ប ាំ២០១៥ គណៈកមមការសោោះរោយវវិាទ ឬ បណថឹ ង នន ប.ស.ស ានទទួលពាកយ       
បណថឹ ងចាំនួន ០២ ករណី អាំពីការសុាំទមទរសាំណងសរគោះថ្នប កក់ារងារ។ ចាំសពាោះករណីសនោះ គណៈកមមការ
ានសធវើការវនិិចឆ័យបណថឹ ងត្វា៉ា  ផ្ដលានការចូលរមួពីរគបភ់ាគីទាំងអស់ រមួានភាគី ប.ស.ស ត្ាំណ្តង 
និសយជក ត្ាំណ្តងកមមករនិសយជិត្ និង ភាគីសដើមបណថឹ ង សោយរបរពឹត្ថសៅានលអរបសសើរ របកបសោយ
ត្ាល ភាព និងយុត្ថិធម។៌ តាមរយៈគណៈកមមការសនោះ សយើងានកត្ស់ាគ ល់សឃើញផងផ្ដរថ្ន ចាបត់ាាំងពីដាំសណើ រ 
ការដាំបងូរហូត្មកដល់សពលសនោះ គណៈកមមការានទទួលពាកយបណថឹ ងពីជនរងសរគោះ ជាសាជិក ប.ស.ស 
ផ្ត្ ០៤ ករណី ប៉ាសុណ្តត ោះ ផ្ដលរបការសនោះសកើត្សចញមកពី ប.ស.ស ានសរៀបចាំយុទនោស្រសថ និងនីតិ្វធីិអនុវត្ថ
ការងារានរតឹ្មរតូ្វជាពិសសសរបពន័នការងារ ផ្ដលានផ្ផនការចាស់ោស់ និងការរតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន
ជារបចាាំ ផ្ដលានជាំរញុឱ្យមស្រនថី និងបគុគលិករគបល់ាំោបថ់្នប ករ់បស់ ប.ស.ស បាំសពញការងាររបកបសោយ
វជិាជ ជីវៈ ការទទួលខុសរតូ្វរពមទាំងានការចូលរមួរបស់និសយជក និងកមមករនិសយជិត្កបុងការអនុវត្ថ
កាត្ពវកិចចរបស់ខលួនានលអរបសសើរ។ កបុងឆ្ប ាំ២០១៥សនោះផ្ដរ គណៈកមមការានរបជុាំនផធកបុងចាំនួន ០២ សលើក 
សដើមផពិីនិត្យ និងផ្កសរមួលរបការ៣ ននរបកាសសលខ១៧៧ កប/របក ចុោះនែងទី១៨ ផ្ខសីហា ឆ្ប ាំ២០១០ 

សថីពីសាសភាព និងការរបរពឹត្ថសៅរបស់ គណៈកមមការសោោះរោយវវិាទ ឬបណថឹ ងនន ប.ស.ស និងពិនិត្យ
សលើសសចកថីសសរមចសថីពីការកាំណត្ផ់្បបបទ និងរសបៀបរបបការងារ។ 
 

III. ការម្រៀបចាំដ្ឋក់ឱ្យែាំម្ណើ រការរបបស្នតិស្ខុស្ងគមផ្ផនកផ្ថ្ទាាំស្ខុភាព 
បនាធ បពី់ានអនុវត្ថសោយសជាគជយ័នូវជាំហានទី១ ផ្ផបកហានិភយ័ការងារ និងសោយសយងសៅសលើ

ោទ នភាពរកីចាំសរ ើន ននសសដឌកិចចជាតិ្ ផ្ដលកបុងសនាោះានការសកើនសឡើងជាសរចើននូវការវនិិសយគកបុងរបសទស 
និងកមមករនិសយជិត្ផ្ដលបសរមើការងារសៅតាមបណ្តថ សហរគស រគឹោះោទ ន សហើយផ្ដលការរកីចាំសរ ើនសនោះ
ទមទរឱ្យានការយកចិត្ថទុកោក់ខពស់អាំពីបញ្ហា លកខខណឍ ការងារ ជាពិសសសបញ្ហា សុខភាពរបស់កមមករ
និសយជិត្ ជាកផ់្សថងនាប៉ាុនាម នឆ្ប ាំចុងសរកាយសនោះានាតុ្ភាពករណីកមមករនិសយជិត្សនលប់សៅកបុងសហរគស  

រគឹោះោទ ន តាមបណ្តថ រាជធានី-សខត្ថមយួចាំនួន ផ្ដលករណីសនោះមយួចាំនួនធាំរតូ្វានរកសឃើញថ្នានការពាក់
ពន័នសៅនឹងបញ្ហា សុខភាពផ្អធ ល់របស់កមមករនិសយជិត្។  

បចចុបផនប ប.ស.ស ានទទួលយកគសរាងធានារា៉ា បរ់ងសុខភាព(HIP) របស់អងគការ GRET មកអនុវត្ថ
ោកលផង ផ្ដលគសរាងសនោះរគបដណថ បស់លើសសវាពាាលផ្ែទាំសវជជោស្រសថ និងសសវាបញ្ជូ នជនរងសរគោះ។ 
បចចុបផនបគសរាងសនោះ ានចុោះបញ្ជ ិកាសរាងចរកចាំនួន ១១ ានកមមករនិសយជិត្សរបុចាំនួន ៧.៩៥៦ នាក ់
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(រសី ៧.១៦០ នាក)់ ។ សរាបឆ់្ប ាំ២០១៥ ានសាជិកសរបើរាស់សសវាសរបុចាំនួន  ១១.៩៣៧ ដង កបុង
សនាោះសរាកសៅសពទយ IPD ៤៣៥ ដង, ពិសរគោះជាំងឺសរៅ OPD ១១.២៥៦ ដង,សរាលកូន Delivery 
១៣៤ ដង និង រលូត្កូន Abortion ១១២ ដង សសមើនឹងចាំនួនអបកសរបើរាស់សសវាសរបុចាំនួន ៣.៤៥៧ នាក់
(រសី ៣.១៨៥ នាក)់ ានការែយចុោះចាំនួន -៤៨១ នាក ់សសមើនឹង -១២,២១ភាគរយ សបើសរបៀបសធៀបនឹងឆ្ប ាំ
ចាស់។  
តារាងទ១ី៧៖ ចាំននួអបកសរបើរាស់សសវាធានារា៉ា បរ់ងសុខភាព(HIP) 

ល.រ របសភទអបកសរបើរាស់សសវាធានារា៉ា ប់រងសុខភាព(HIP) 
អបកសរបើរាស់ (ដង) 

ឆ្ប ាំ២០១៥ ឆ្ប ាំ២០១៤ សរបៀបសធៀប(%) 
១ សរាកសៅសពទយ (IPD) 417 367 13.62% 
២ ពិសរគោះជាំងឺសរៅ (OPD) 10,822 10,211 5.98% 
៣ សរាលកូន (Delivery) 121 103 17.48% 
៤ រលូត្កូន (Abortion) 106 103 2.91% 

សរុប 11,466 10,784 6.32% 
របភព៖ សបទាជាត្រិបបសនថិសុខសងគម ឆ្ប ាំ២០១៥ 

   *សាំគល់៖ ចាំននួអបកសរបើរាស់សសវាសរុប ១១.៤៦៦ ដង សសមើនងឹចាំនួន ៣.៤៥៧ នាក់ (រសី ៣.១៨៥ នាក់)។ 
 

សដើមផឱី្យកមមករទទួលាននូវការពាាល និងសសវាសសស្រងាគ ោះានទនស់ពលសវោ ប.ស.ស ានោក់
ឱ្យដាំសណើ រការរបពន័នទូរស័ពធទាំនាកទ់ាំនងបនាធ ន់មយួផ្ខេ ០១១ ៧៩៩ ៤៣០ សដើមផសីរមបសរមួលជាមយួ
សាជិក និងោកភ់ាប ក់ងារសរមបសរមួលសៅតាមមនធីរសពទយ និងមណឍ លសុខភាពចាំនួន ០៨ កបុងរាជធានី 
ភបាំសពញ។ 

សរាបក់ារសរៀបចាំោកឱ់្យដាំសណើ រការផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាពសនោះផងផ្ដរ  ប.ស.ស  កនលងមកកា៏នបសងកើត្
រកុមការងារសរៀបចាំោកឱ់្យដាំសណើ រការផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព និងគណៈកមមការសរៀបចាំយនថការននការទូទត្់សសវា
សុខាភាិល តាមរយៈរកុមការងារ និងគណៈកមមការសនោះ ការសរត្ៀមសរៀបចាំអនុវត្ថការងារ សសរមចាន  
លទនផលគួរឱ្យកត្ស់ាំគល់សលើការសរៀបចាំលិខិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ ផ្បបបទ និងនីតិ្វធីិ ការងារានមយួចាំនួន
រមួាន៖ 

- សសចកថីរពាងអនុរកឹត្យសថីពីរបបសនថិសុខសងគមផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាពសរាបជ់នទាំងឡាយផ្ដល 
សទិត្សៅសរកាមបទបផញ្ដត្ថិននចាបស់ថីពីការងារ។ 

- សសចកថីរពាងរបកាសសថីពីសសវាធានារា៉ា បរ់ងសុខភាព។ 
- សសចកថីរពាងរបកាសសថីពីយនថការទូទត្ន់ែលសសវាធានារា៉ា បរ់ងសុខភាព និងហានិភយ័ការងារ។ 
- សសចកថីរពាងរបកាសសថីពីការកាំណត្់អរតាភាគទន និងផ្បបបទ ននការបង់ភាគទនសរាប់

ផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព។ 
- សសចកថីរពាងរបកាសសថីពីជមងរុឺា ាំនរ ៉ា។ 
- ចុោះកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណកមមករនិសយជិត្ ។  
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IV. បញ្ហា របឈម 
សៅកបុងការអនុវត្ថជាំហានទី១ ផ្ផបកហានិភយ័ការងារ ប.ស.ស ានជួបរបទោះនូវការលាំាកមយួចាំនួន

ទកទ់ងសៅនឹងការចូលរមួអនុវត្ថចាបរ់បស់និសយជក កមមករនិសយជិត្ ការផថល់សសវាពាាលផ្ែទាំសវជជ
ោស្រសថរបស់មនធីរសពទយ និងបញ្ហា ខាងកបុងរបស់ ប.ស.ស មយួចាំនួនផងផ្ដរ។ 

 

និផ្ោជក ឬ ម្ចច ស់សហគ្រាសមួយចនួំនែូច 

- ការអនុវត្ថកាត្ពវកិចចរបស់និសយជក ឬ ាច ស់សហរគស រគឹោះោទ នមយួចាំនួនមនិទនា់នលអ
របសសើរ។ 

- មិនទន់ានទិនបន័យកមមករនិសយជិត្ រគប់រគន់ជាសហតុ្សធវើឱ្យពិាកកបុងការផថល់សលខអត្ថ-
សញ្ហដ ណកមមករនិសយជិត្។ 

- សហការមនិានលអកបុងការផថល់ពត័្៌ានទកទ់ងនឹងចាំនួនកមមករនិសយជិត្  រាកឈ់បួល និង 

ោខារបស់រកុមហ៊ាុន។ 

- រាយការណ៍ពីចាំនួនកមមករនិសយជិត្ និងបងភ់ាគទនតាមផ្ខនីមយួៗានភាពយឺត្យ៉ា វ។ 

- ផថល់រាយការណ៍ហានិភ័យការងារមនិចាស់ោស់ និង យឺត្យ៉ា វ ផ្ដលនាាំឱ្យានការលាំាក
កបុងការអសងកត្រកមលូសហតុ្សរគោះថ្នប កក់ារងារ និង នាាំឱ្យការផថល់តាវកាលិកជូនជនរងសរគោះយឺត្។ 

- ានការលាំាកកបុងការជួបាច ស់សហរគស រគឹោះោទ នមយួចាំនួនជាពិសសសវស័ិយសភាជនីយោឌ ន 
កលឹបកាំោនថ ខារា៉ា អសូខជាសដើម សោយពួកគត្ពុ់ាំទនា់នោគ ល់ចាស់ពី ប.ស.ស សៅសឡើយ។ 

- សហរគស រគឹោះោទ នមយួចាំនួនសចោះផ្ត្សុាំសលើកសពល និងមយួចាំនួនសទៀត្មនិរពមចុោះហត្ទសលខា
ទទួលឯកោរពីរកុមអធិការ និងមនិានផថល់ឯកោរពាកព់ន័នមករកុមអធិការ។ 

- ត្ាំណ្តងសហរគស ពុាំានរាយការណ៍អាំពីការចុោះបញ្ជ ិកាមក ប.ស.ស សៅឱ្យាច ស់សហរគស 
ានដឹងទនស់ពលសវោ។ 

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

- សហរគស រគឹោះោទ នមយួចាំនួន បិទទវ រ ផ្អអ កសកមមភាព បថូរអាស័យោឌ ន បថូររដឌាលែមី បថូរ
សៅផ្កែមី ឬបថូរយីសហាែមី សោយមនិានសធវើលិខិត្ជរាបជូនដាំណឹងមក ប.ស.ស ជាមនុ។ 

- រកោទុកឯកោរទមទរតាវកាលិករយៈសពលយូរ សោយទុកសរបុរមួានសរចើនករណី ឬ ោច់
ផ្ខសទើបបញ្ជូ នមក ប.ស.ស និងសពលានតាវកាលិកានភាពយឺត្យ៉ា វកបុងការផថល់ឱ្យជនរង
សរគោះវញិ។ 

 កមមករនិផ្ោជិែមួយចនួំនែូច 

- មនិទនយ់ល់ចាស់ពីការអនុវត្ថរបបសនថិសុខសងគម ផ្ផបកហានិភយ័ការងារ។ 
- មនិានឯកោរបញ្ហជ កពី់អត្ថសញ្ហដ ណរបស់ខលួន ខចីឯកោរអបកដនទមកសរបើ(ដូចជាអត្ថសញ្ហដ ណ- 

បណ័ត  បណ័ត ោប កស់ៅ និងសសៀវសៅរគួោរ ឬ  សរបើរាស់ឯកោរមនិរបរកតី្ផ្ដលនាាំឱ្យានការ 
លាំាកកបុងការចុោះបញ្ជ ិកាកមមករនិសយជិត្ និងសផធៀងផ្អធ ត្ឯ់កោរសៅសពលផថល់តាវកាលិក។ 
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- សរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍សហើយមនិានចុោះសាំបរុត្អាពាហ៍ពិពាហ៍ ផ្ដលជាសហតុ្មនិអាចទទួលាន
តាវកាលិកឧត្ថរជីវ ីសរាបអ់បករស់សៅកបុងបនធុក។ 

- សៅទទួលការពាាលសៅមនធីរសពទយ ផ្ដលមនិានចុោះកិចចសនាជាមយួ ប.ស.ស និងសរបើ
រាស់សសវាមនិចាំសគលសៅ។ 

- ពិាកកបុងការទមទរសាំណងពាាលសវជជោស្រសថផ្ដលមនិផ្មនជាសរគោះថ្នប កក់ារងារ។ 

- ទមទរតាវកាលិកចាំសពាោះសរគោះថ្នប ក់មនិផ្មនការងារ។ 

មូលដ្ឋា នស ខាភិបាលមួយចនួំនែូច 
- គុណភាពននការផថល់សសវាពាាលផ្ែទាំសវជជោស្រសថសៅានករមតិ្។ 

- ផថល់សសវាមនិសគរពសៅតាមសគលការណ៍របស់រកសួងសុខាភិាល, តាមបសចចកសទសសវជជោស្រសថ, 
មនិចាំសគលសៅ, បសនលើសត្នមលសសវា ឬការបសងកើត្សសវាបផ្នទម និង ពិាកកបុងការទមទរឯកោរ
សវជជោស្រសថ។  

- សរបើរែយនថសសស្រងាគ ោះបនាធ នដឹ់កជនរងសរគោះទមទរត្នមលសសវាខពស់។ 

 សរៅពីកតាថ ខាងសរៅ កស៏ៅានកតាថ ខាងកបុងរបស់ ប.ស.ស ផ្អធ ល់ផងផ្ដរទក់ទងសៅនឹងសមត្ទភាព 

របស់ោទ បន័ រមួានទីកផ្នលងសធវើការសៅានភាពតូ្ចចសងអៀត្,  សមត្ទភាពមស្រនថីមយួចាំនួនតូ្ចសៅានករមតិ្,  

របពន័នរគបរ់គងទិនបនយ័មិនទនា់នភាពរលូន និងការផថល់តាវកាលិកមយួចាំនួនានការយឺត្យូរផងផ្ដរ។  

 

V. វិធានការម្ដ្ឋុះរស្ថយ 
ភាពចាស់ោស់, ការពរងឹងការអនុវត្ថចាប,់ ការផេពវផោយ, ការសរមបសរមួល និងសោោះរោយ

ានឆ្បរ់ហ័សទនស់ពលសវោ, ការបណថុ ោះបណ្តថ លធនធានមនុសេ, ការអភវិឌណរបពន័នពត័្៌ានវទិា, ការ
សរៀបចាំផ្បបបទ និងនីតិ្វធីិឱ្យានកានផ់្ត្លអរបសសើរ គឺជាវធិានការសោោះរោយដស៏កថិសិទន សដើមផធីានាដល់
ការអនុវត្ថរបបធានារា៉ា បរ់ងហានិភយ័ការងារឱ្យានរបសិទនភាព និងរបកបសោយគុណភាព។  កបុងសគល
បាំណងសោោះរោយបញ្ហា របឈមទាំងសនោះ ប.ស.ស ាននឹងកាំពុងអនុវត្ថនូវសកមមភាពជាអាទិភាពមយួចាំនួន 

ានជាអាទិ៍៖ 
- ផេពវផោយ ពនយល់ផ្ណនាាំដល់ាច ស់សហរគស រគឹោះោទ ន សហជីពមលូោឌ ន និងកមមករ 

និសយជិត្ឱ្យយល់ពីការអនុវត្ថសគលនសយាយរបបសនថិសុខសងគម ជាពិសសសផ្ផបកហានិភ័យ 
ការងារ និងផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាពផ្ដលនឹងោកឱ់្យដាំសណើ រការនាឆ្ប ាំ២០១៦ សនោះ។ 

- សរជើសសរ ើស និងោកភ់ាប កង់ារ ប.ស.ស និងសរមបសរមួលជាមយួមូលោឌ នសុខាភាិល ផ្ដល
ានចុោះកិចចរពមសរពៀងឱ្យផថល់សសវាពាាលផ្ែទាំសវជជោស្រសថានកានផ់្ត្លអរបសសើរ។ 

- ចាត្វ់ធិានការរដឌាលចាំសពាោះសហរគស រគឹោះោទ ន ផ្ដលមនិអនុវត្ថតាមចាប់។ 

- បណថុ ោះបណ្តថ លធនធានមនុសេ, អភវិឌណរបពន័នពត័្ា៌នវទិា, សរៀបចាំផ្បបបទ និងនីតិ្វធីិការងារ
ឱ្យានកានផ់្ត្លអរបសសើរ និងសរៀបចាំរបពន័នននការទទួលគាំនិត្រោិះគនោ់ទ បនា (Complaint System)  
ទាំងសៅផ្ផបក  Hard Ware និង Soft Ware។ 

- ផ្កសរមួលសឡើងវញិនូវរបពន័នរគបរ់គង Hot Line  និង Call Center។ 
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- បសងកើត្របព័ននជូនដាំណឹងពីសពលសវោរតូ្វបង់ភាគទន និងយនថការបង់ភាគទនតាមរបព័នន    
ទូរស័ពធនដ (Acleda Unity)។ 

- សរៀបចាំយនថការទររាយការណ៍ពត័្៌ានសរគោះថ្នប កក់ារងារជាមយួសហរគស រគឹោះោទ ន និង 
មលូោឌ នសុខាភាិល។  

- ផថល់ពត័្ា៌នពីលទនផលអសងកត្សរគោះថ្នប កក់ារងារ ដល់សហរគស និងកមមករនិសយជិត្ និង
ឱ្យមកោកព់ាកយសសបើសុាំតាវកាលិកឱ្យានឆ្បរ់ហ័ស។ 

- ចុោះបញ្ជ ិកាកមមករនិសយជិត្សឡើងវញិ។ 

- សរមបសរមួលជាមយួមលូោឌ នសុខាភាិល ផ្ដលានចុោះកិចចរពមសរពៀង ផថល់សសវាានកាន់
ផ្ត្លអរបសសើរ  និងរបជុាំសោោះរោយបញ្ហា របឈមនានា។ 

              

 

VI. ទ្ិស្ម្ៅអនុវត្តបនតស្រមាបឆ់្ន ាំ២០១៦ 
សដើមផធីានាដល់ការអនុវត្ថចាបស់ថីពីរបបសនថិសុខសងគមសរាបជ់នទាំងឡាយផ្ដលសទិត្សៅសរកាម 

បទបផញ្ដត្ថិននចាបស់ថីពីការងារឱ្យានរបសិទនភាព និង ទនស់ពលសវោ ប.ស.ស ានោកស់ចញនូវទិស
សៅសាំខាន់ៗ មយួចាំនួន សលើការអនុវត្ថជាំហានទី១ គឺផ្ផបកហានិភយ័ការងារផ្ដលាននិងកាំពុងអនុវត្ថ និង
ជាំហានទី២ ផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព ផ្ដលសរគងនឹងអនុវត្ថសៅឆ្ប ាំ២០១៦ សនោះ សដើមផផីថល់សសវាជូនកមមករនិសយជិត្
ផ្ដលទទួលរងនូវយថ្នភាពសផេងៗ ឱ្យទទួលាននូវការពាាល ការផ្ែទាំសុខភាព ធានាាននូវសនថិសុខ
រាក់ចាំណូល និងសដើមផរីមួចាំផ្ណកដល់ការកាត្ប់នទយភាពរកីរក និងសលើកកមពស់សទិរភាពសងគម។ 

- ពរងឹង ពរងីក និងអភវិឌណផ្ផបកហានិភយ័ការងារ ឱ្យានកានផ់្ត្លអរបសសើរបផ្នទមសទៀត្។ 

- បនថសរៀបចាំផ្បបបទ នីតិ្វធីិ និង លិខិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ សដើមផោីកឱ់្យដាំសណើ រការ ផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព 
សៅឆ្ប ាំ២០១៦ សនោះ។  

- សរៀបចាំផ្បបបទ នីតិ្វធីិ និងលិខិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ សដើមផោីកឱ់្យដាំសណើ រការផ្ផបករាក់សោធន។ 

- បនថោកភ់ាប កង់ារ ប.ស.ស និងសរមបសរមួលជាមយួមលូោឌ នសុខាភាិលផ្ដលានចុោះកិចច
រពមសរពៀងឱ្យផថល់សសវាកានផ់្ត្ានរបសិទនភាព និងលអរបសសើរជាងមនុ។ 

- បនថសធវើការផេពវផោយ សរមបសរមួល និង ពនយល់ផ្ណនាាំពីការអនុវត្ថសគលនសយាយផ្ផបក
ហានិភយ័ការងារដល់ាច ស់សហរគស រគឹោះោទ ន និងកមមករនិសយជិត្។ 

- បនថចុោះផេពវផោយអប់រ ាំជូនត្ាំណ្តងនិសយជក, សហជីព, របតិ្ភបូគុគលិក, អបកសបើកបរ និងកមមករ
សៅតាមបណ្តថ សហរគស រគឹោះោទ ន។ 

- បនថសធវើការចុោះអសងកត្សរគោះថ្នប កក់ារងារចាំសពាោះជនរងសរគោះផ្ដលជាសាជិក ប.ស.ស។ 

- បនថចុោះរោវរជាវសហរគស រគឹោះោទ នផ្ដលបសងកើត្ែមីឱ្យមកចុោះបញ្ជ ិកាសៅ ប.ស.ស។ 

- បនថចុោះបញ្ជ ិកាកមមករសឡើងវញិ។ 

- បណថុ ោះបណ្តថ លធនធានមនុសេ និងអភវិឌណរបពន័នពត័្៌ានវទិា។ 
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ម្ស្ចកតីស្ននិដ្ឋា ន 

ឆលងតាមរាយការណ៍ខាងសលើ ានឆលុោះបញ្ហច ាំងឱ្យសឃើញថ្ន ប.ស.ស ានសាោះជាំហានសៅមខុមយួ
ករមតិ្សទៀត្ សោយការអនុវត្ថនូវជាំហានទី១ ផ្ផបកហានិភយ័ការងាររហូត្មកដល់ដាំណ្តច់ឆ្ប ាំ២០១៥ សនោះ 
ានពរងីកវោិលភាពរគបដណថ ប់សៅទូទាំងរបសទស, ចុោះបញ្ជ ិកាសហរគស រគឹោះោទ ន ានចាំនួន ៧.៧៩៦
ានកមមករនិសយជិត្ចាំនួន ១.០៧៧.០៧៩ នាក់, ចុោះកិចចរពមសរពៀងសរបើរាស់សសវាពាាលផ្ែទាំ    
សវជជោស្រសថជាមយួមលូោឌ នសុខាភិាលចាំនួន ៩៣, ផថល់តាវកាលិកហានិភយ័ការងារសរាប់ឆ្ប ាំ២០១៥ 
ានចាំនួន ១៥.៥៥១ នាក ់ និងានចុោះសធវើអធិការកិចចតាមបណ្តថ សហរគស  រគឹោះោទ ន ពរងឹងការអនុវត្ថ
ចាប់ានជាសរចើនករណី។ សរៅពីការងារចុោះបញ្ជ ិកា, ទទួលភាគទន, ការផថល់តាវកាលិក និងការចុោះសធវើ
អធិការកិចច ប.ស.ស ាននឹងកាំពុងចុោះកាំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណរបស់កមមករជាែមី, សរៀបចាំវធិានការបងាក រសរគោះថ្នប ក់
ការងារ, សរៀបចាំពរងឹង ពរងីក និងអភវិឌណការអនុវត្ថសគលនសយាយផ្ផបកហានិភយ័ការងារ ានជាសរចើន
សទៀត្ សដើមផធីានាាននូវការផថល់សសវាសនថិសុខសងគមរបកបសោយរបសិទនភាព និងទនស់ពលសវោ។ មយួ
វញិសទៀត្ ប.ស.ស ក៏ានសរៀបចាំលិខិត្បទោឌ នគតិ្យុត្ថ នីតិ្វធីិ និងផ្បបបទការងារសរាប់អនុវត្ថជាំហានទី២ 
ផ្ផបកផ្ែទាំសុខភាព ផ្ដលនឹងោកឱ់្យដាំសណើ រការជាផលូវការសៅឆ្ប ាំ២០១៦ សនោះ សដើមផឱី្យកមមករនិសយជិត្ទទួល
ាននូវការផ្ែទាំ និងពាាលសុខភាព ការពាររបឆ្ាំងនឹងការរបែុយរបថ្ននននការចាំណ្តយសលើមហនថរាយ
ផ្ផបកសុខភាព និងការខាត្បងរ់ាក់ចាំណូលសៅសពលានជាំងឺ ាតុ្ភាព និងយថ្នភាពសផេងៗសទៀត្។ 

 ការសសរមចាននូវលទនផលការងារខាងសលើសនោះ សោយោរថ្នប កដឹ់កនាាំ មស្រនថី និងបគុគលិក ប.ស.ស 
ទាំងអស់ ានយកចិត្ថទុកោកប់ាំសពញការងាររបកបសោយមនសិកាវជិាជ ជីវៈ និងឆន័ធៈទទួលខុសរតូ្វខពស់ 
រមួទាំងានការគាំរទសហការពីរកសួង ោទ ប័នពាកព់័នន អងគការជាតិ្ អនថរជាតិ្ នដគូអភវិឌណនន៍ានា និងការ
ចូលរមួអនុវត្ថចាប់ានលអរបសសើរពីសាំណ្តក់ាច ស់សហរគស រគឹោះោទ ន និងកមមករនិសយជិត្។ 

ទនធឹមនឹងលទនផលការងារខាងសលើ ប.ស.ស ានសសងកត្សឃើញសៅានបញ្ហា របឈមមយួចាំនួន
សទៀត្ ទកទ់ងនឹងការអនុវត្ថកាត្ពវកិចចមនិទនា់នលអរបសសើរពីសាំណ្តកនិ់សយជក  និងកមមករនិសយជិត្មយួ
ចាំនួនតូ្ច គុណភាពននការផថល់សសវាពាាលផ្ែទាំសវជជោស្រសថសៅានករមតិ្ និងបញ្ហា របស់ ប .ស. ស មយួ
ចាំនួនផងផ្ដរ។ មយួវញិសទៀត្ ទកទ់ងនឹងបញ្ហា របឈមសនោះ ប.ស.ស ក៏ានកត្់សាំគល់សឃើញថ្ន ចាំនួនសរគោះ
ថ្នប កក់ារងារសៅផ្ត្ានការសកើនសឡើង រសបនឹងការសកើនសឡើងននចាំនួនសហរគស រគឹោះោទ ន និងកមមករ 

និសយជិត្ផ្ដលានចុោះបញ្ជ ិកាសៅ ប.ស.ស ជាពិសសសករណីរបសួធងន ់ សទោះបីជាករណីសរគោះថ្នប ក់សៅសពល
សធវើដាំសណើ រានការសកើនសឡើងបនថិចកស៏ោយ កក៏រណីសនោះសៅផ្ត្ានចាំនួនគួរឱ្យរពួយារមភផងផ្ដរ។ ដូចសនោះ 
សដើមផចូីលរមួសោោះរោយបញ្ហា របឈមខាងសលើ វាទមទរឱ្យានការបនថជួយ សរជាមផ្រជង គាំរទសហការ
បផ្នទមសទៀត្ពីសាំណ្តករ់កសួង ោទ បន័ពាក់ពន័ន អងគការជាតិ្ អនថរជាតិ្ និងនដគូអភវិឌណនន៍ានា សៅកបុងការ
អភវិឌណនវ៍ស័ិយសនថិសុខសងគមសៅកមពុជាឱ្យានការរកីចសរមើន និងសូមឱ្យានការចូលរមួយ៉ា ងសកមមកបុង
ការចាត្់វធិានការអបរ់ ាំផេពវផោយ សដើមផបីងាក រ និងទបោ់ក ត្ក់បុងការករមតិ្សរគោះថ្នប ក់ការងារឱ្យសៅទបបាំផុត្ 
សដើមផចូីលរមួចាំផ្ណកកាត្់បនទយភាពរកីរក និងសលើកកាំពស់សទិរភាពសងគម។ មា៉ាងវញិសទៀត្កមមករនិសយជិត្
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ខលួនឯងផ្អធ ល់រតូ្វានការយល់ដឹងចាំសពាោះបញ្ហា សុខភាព និងរបុងរបយត័្បខពស់សៅកបុងការបាំសពញការងារ ជា
ពិសសសការសធវើដាំសណើ រសៅមក សដើមផសីជៀសវាងកុាំឱ្យានសរគោះថ្នប ក ់សរពាោះវានាាំឱ្យខាត្បងក់ារងារ សពលសវោ 
ែវកិា និងជាយថ្នសហតុ្បណ្តថ លឱ្យាត្់បង់ដល់អាយុជីវតិ្សទៀត្ផង។ 
  

  

រាជធានីភបាំសពញ នែងទី           ផ្ខ           ឆ្ប ាំ២០១៦ 
                                                                  នាយកម្បឡាជាត្ិរបបស្នតិស្ខុស្ងគម 
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លទ្ធផលសម្រមចបានម្ ៀបនឹងផផនការសកមមភាពអនុវត្តយទុ្ធសាស្រសតគ ាំពារសងគមសរាប់ជនទាំងឡាយ 
ផែលសថតិ្ម្ៅម្រកាមបទ្បបញ្ញត្តិននចាប់សតពីកីារងារឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ 

3 
អនុកមមវិ ីទី្១៖ ពរងឹង និងពរងីកការអនុវត្តរបបធានារ៉ា ប់រងហានិភ័យការងារ  
 

 

ល.រ សកមមភាព សចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ាំអនុវត្ត 

អងគភាព 

របត្ិបត្តិ 

២០១៤ ២០១៥ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ផផន
ការ 

លទ្ធផល 
ផផន
ការ 

លទ្ធផល 

ចាំនួន 

ឯកតា 

ផល
ម្ ៀប
(%) 

ចាំនួន
ឯកតា 

ផល
ម្ ៀប 
(%) 

ចម្ងាោ មសកមមភាពទី្១. ពរងីកផែនអនុវត្តរបបធានារ៉ា ប់រងហានិភ័យការងារ 

១.១ 
បន្តផ្សព្វផ្ាយការអនុ្វត្តគោលន្គោ
បាយរបបធានារុ៉ ប់រងហាន្ិភយ័ការងារ 

កិច្ចរបជុុំផ្សព្វផ្ាយតាម 

បណ្តត រជធាន្-ីគេត្ត 
គលើក ១៥ ២៣ ១៥៣ ១២ ៤៦ ៣៨៣ ១២ ១២ ១២ ប.ស.ស 

១.២ 
បគងកើត្ការោិល័យសាខា ប.ស.ស តាម  

បណ្តត រជធាន្ ីគេត្ត រកុង រសុក េណ្ឌ  

ច្ុំនួ្ន្ការោិល័យសាខា 

ប.ស.ស តាមបណ្តត រជធាន្ី 
គេត្ត រកុង រសុក េណ្ឌ  

ការោិល័យ ០២ ០២ ១០០ ០៦ ០ ០ ១០ ១០ ១០ ប.ស.ស 

១.៣ 
ចុ្ុះកិច្ចសន្ាជាមយួមូលដ្ឋា ន្សុខាភបិាល 
គៅតាមបណ្តត  រជធាន្ ីគេត្ត រកុង រសុក 
េណ្ឌ  

ច្ុំនួ្ន្មូលដ្ឋា ន្សុខាភបិាល
គៅតាមបណ្តត រជធាន្ី គេត្ត 
រកុង រសុក េណ្ឌ  

មូលដ្ឋា ន្ 

សុខាភបិាល 
២៥ ២០ ៨០ ១៥០ ០៨ ៥ ៥០ ៣០ ២០ ប.ស.ស 

១.៤ 
ចុ្ុះបញ្ជ ិកាសហរោស រ្ឹុះសាថ ន្ ន្ិងកមមករ 
ន្ិគោជិត្ 

ច្ុំនួ្ន្សហរោស រ្ឹុះសាថ ន្
ន្ិងកមមករន្ិគោជិត្ 

សហរោស ១.០០០ ៩៣៤ ៩៣ ១.០០០ ៧៥៥ ៧៥ ១.០០០ ១.០០០ ៥.០០០ 

ប.ស.ស កមមករ 
(នាក់) 

១០០.០០០ ១៧៤.៤១៣ ១៧៤ ៥០.០០០ ៥៥.៤៩១ ១១១ ៥០.០០០ ៥០.០០០ ៤០០.០០០ 

១.៥ 

កកសរមួលរបកាសសតីព្កីារកុំណ្ត្់
ដុំណ្តក់កាល ន្ិងវសិាលភាព្នន្ការអនុ្វត្ត 
របបធានារុ៉ ប់រងហាន្ិភយ័ការងារ ន្ិង
របកាសសតីព្បីញ្ជ ិកាសហរោសរ្ឹុះសាថ ន្ 
ន្ិងកមមករន្ិគោជិត្កនុងគបឡាជាត្រិបប
សន្តិសុេសងគម 

ដុំគណ្ើ រការនន្ការកកសរមួល 

របកាស 
% 

 

 

 

 

 

 

០ ០ ០ ០ ០ ០  ១០០  ប.ស.ស 
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១.៦ 
អនុ្វត្តការចុ្ុះបញ្ជ ិកាច្ុំគ ុះន្ិគោជក
កដលមាន្គរបើកមមករចាប់ព្០ី១ នាក់ 

ដុំគណ្ើ រការអនុ្វត្ត % ០ ០ ០ ០ ០ ០   ២០ ប.ស.ស 

១.៧ 

ព្រងីកការត្ភាជ ប់របព្ន័្ធរ្ប់រ្ង ន្ិងភាជ ប់
បណ្តត ញព្ត័្៌មាន្វទិ្យា គៅតាមការោិល័យ 
សាខា ប.ស.ស  រជធាន្ី គេត្ត រកុង 
រសុក េណ្ឌ  

ដុំគណ្ើ រការត្ភាជ ប់បណ្តត ញ  % ១០០ ១០០ ១០០ ០ ០ ០    ប.ស.ស 

ចម្ងាោ មសកមមភាពទី្២. ពរងឹង និងអភិវឌ្ឍរបបធានារ៉ា ប់រងហានិភ័យការងារ 

២.១ 
គ វ្ ើអ្ិការកិច្ចតាមបណ្តត  

សហរោស  រ្ឹុះសាថ ន្  
ច្ុំនួ្ន្ការគ វ្ើអ្ិការកិច្ច គលើក ៥.៧៦

០ 
៥.០៦៣ ៨៨ ៦.៣៣៦ ៦.១០៩ ៩៦ ៦.៧៧៩ ៧.១១៧ ១០.៦៧៥ ប.ស.ស 

២.២ អគងកត្គរោុះថ្នន ក់ការងារ  
កមមករន្ិគោជិត្រងគរោុះ
ថ្នន ក់ការងារទ្យទួ្យលបាន្
តាវកាលិកតាមច្ាប ់

នាក់ ១៧.៦
៧៥ 

១៨.៦៩៩ ១០៦ ១៧.៥៤៣   ៣០.២៨១ ១៧៣ ១៧.៣១១ ១៦.៩៧៩ ២១.៤៤៧ ប.ស.ស 

២.៣ 
ចាត្វ់ធិាន្ការរដាបាលច្ុំគ ុះសហរោស 
រ្ឹុះសាថ ន្កដលមិន្រព្មអនុ្វត្ត តាមច្ាប ់

អរតាសហរោស រ្ឹុះសាថ ន្ 
អនុ្វត្តតាមច្ាប ់

% ៨៩  ៨៧ ៩៨ ៩០  ៩៦ ១០៦ ៩១ ៩២  ៩៣  ប.ស.ស 

២.៤ 
គរៀបច្ុំគោលការណ៍្សតីព្កីាររ្ប់រ្ងការ ិ
យភារចី្ុំគ ុះរបបធានារុ៉ ប់រងហាន្ិភយ័
ការងារ 

ដុំគណ្ើ រការនន្ការគរៀបច្ុំ
របកាសសតីព្ីការរ្ប់រ្ងការ ិ
យភារ ី

% ៥០  
មនិ្ទាន្់
បាន្អនុ្វត្ត 

០ ១០០ ០ ០    ប.ស.ស 

២.៥ 
កុំណ្ត្់គោលការណ៍្សតីព្សិីសសសាលា 
វជិាជ ជីវុៈ ន្ិងកូន្ជាង  

ដុំគណ្ើ រការនន្ការគរៀបច្ុំ
របកាសសតីព្ីការធានារុ៉ ប់រង
ហាន្ិភយ័ការងារច្ុំគ ុះ
សិសសសាលាវជិាជ ជីវុៈន្ិងកូន្
ជាង 

% ៥០ 
មនិ្ទាន្់
បាន្អនុ្វត្ត 

០ ១០០ ០ ០    ប.ស.ស 

២.៦ 
គរៀបច្ុំគោលការណ៍្សតីព្ីវជិាជ ជីវុៈគសរ ី
ការងារមតងមាក ល ឬតាមរដូវ  

ដុំគណ្ើ រការនន្ការគរៀបច្ុំ
របកាសសតីព្ីការធានារុ៉ ប់រង
ហាន្ិភយ័ការងារច្ុំគ ុះអនក
របកបវជិាជ ជីវុៈគសរ ីការងារ
មតងមាក ល ឬតាមរដូវ 

% ៥០ 

មនិ្ទាន្់
បាន្អនុ្វត្ត 

០ ១០០ ០ ០    ប.ស.ស 

២.៧ 
សិកាច្ងរកងរបគភទ្យ 

ជុំងឺវជិាជ ជីវុៈ 

ដុំគណ្ើ រការនន្ការគរៀបច្ុំ 
របកាសអន្តររកសួងសតីព្ីការ
កុំណ្ត្់របគភទ្យជុំងឺវជិាជ ជីវុៈ 

% ៥០  
មនិ្ទាន្ប់ាន្
អនុ្វត្ត 

០ ១០០ ០ ០    ប.ស.ស 

២.៨ គ វ្ ើឲ្យកាន្់កត្របគសើររបព្ន័្ធរ្ប់រ្ង ដុំគណ្ើ រការនន្ការគរៀបច្ុំ % ១០០ ១០០ ១០០ ០ ៥០ ០    ប.ស.ស 
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បញ្ជ ិកា ន្ិងភា្ទាន្កមមករន្ិគោជិត្ 
ន្ិងសហរោស រ្ឹុះសាថ ន្ 

របព្ន័្ធរ្ប់រ្ងបញ្ជ ិកា ន្ិង
ភា្ទាន្ 

២.៩ 
គ វ្ ើឲ្យកាន្់កត្របគសើររបព្ន័្ធរ្ប់រ្ង 

តាវកាលិក  
របសិទ្យធភាព្ នន្ការផ្តល់
តាវកាលិក ជូន្ជន្រងគរោុះ  

% ៩៥ ៨០ ៨៤ ៩៦ ៩០ ៩៤ ៩៧ ៩៨ ៩៩ ប.ស.ស 

២.១០ 
ដុំគឡើងរបព្ន័្ធ SMS សរមាប់កមមករ
ន្ិគោជិត្ 

ដុំគណ្ើ រការដុំគឡើង  

របព្ន័្ធ SMS % ១០០  ១០០ ១០០ ០ ៧០ ០    ប.ស.ស 

ទិ្សម្ៅចម្ងាោ មសកមមភាពទី្៣. ចាត្់វិធានការបងាោ រម្រគោះថ្នន ក់ការងារ 

៣.១ សិកាច្ងរកងសថិត្គិរោុះថ្នន ក់ការងារ 
ដុំគណ្ើ រការនន្ការសិកាច្ង
រកងសថិត្គិរោុះថ្នន ក់ការងារ 

% ៧០  ២០ ២៩ ១០០ ៤០ ៤០    ប.ស.ស 

៣.២ 
របជុុំព្គិរោុះគោបល់ជាមយួនដ្ូ ក់ព្ន័្ធ 
គរៀបច្ុំវធិាន្ការបងាក រទ្យប់សាក ត្ ់ន្ិង      
សគគងាគ ុះបនាទ ន្់ករណី្  គរោុះថ្នន ក់ការងារ 

ច្ុំនួ្ន្របជុុំព្គិរោុះគោបល់ 

ជាមួយនដ្ូ ក់ព្ន័្ធ 
គលើក ២០ ១១ ៥៥ ២០ ១៤ ៧០ ២០ ២០ ២០ 

ប.ស.ស,  
្ណ្ុៈកមមការ ស.ទ្យ.
ប.ក ន្ិង រកុមការងារ 

ស.ផ្.ក 

៣.៣ 

ផ្សព្វផ្ាយ ន្ិងព្ន្យល់កណ្នាុំព្វីធិាន្ការ
បងាក រ ទ្យប់សាក ត្ ់ន្ិងសគគងាគ ុះបនាទ ន្់ករណី្
គរោុះថ្នន ក់ការងារ គៅដល់ន្ិគោជក កមម
ករន្ិគោជិត្ ន្ិងនដ្ូ ក់ព្ន័្ធនានា 

ច្ុំនួ្ន្របជុុំផ្សព្វផ្ាយ ន្ិង
ព្ន្យល់កណ្នាុំ 

គលើក ៤៤ ៤១ ៩៣ ៤០ ១៩៩ ៤៩៧ ៣០ ៣០ ៣០ 

ប.ស.ស,  
្ណ្ុៈកមមការ ស.ទ្យ.
ប.ក ន្ិង រកុមការងារ 

ស.ផ្.ក 

៣.៤ 
សហការជាមួយនដ្ូ ក់ព្ន័្ធ ចាត្់វធិាន្
ការកផ្នកសន្តសុិេការងារ អនាម័យ ន្ិង  

សគគងាគ ុះបនាទ ន្់ករណី្គរោុះថ្នន ក់ការងារ  

អរតាកាត្ប់ន្ថយបាន្នូ្វ
ករណី្គរោុះថ្នន ក់ការងារ 

% ១,៨០ ១,៨៣ ១០២ ១,៧០ ២.៨១ ១៦៥ ១,៦០ ១,៥០  ១,៤០  

ប.ស.ស,  
្ណ្ុៈកមមការ ស.ទ្យ.
ប.ក ន្ិង រកុមការងារ 

ស.ផ្.ក 

៣.៥ 
ចុ្ុះព្និ្ិត្យផ្ទទ ល់ ន្ិងជួយ សរមបសរមួល
ករណី្គរោុះថ្នន ក់ការងារឲ្យជន្រងគរោុះ
ទ្យទួ្យលបាន្ការសគគងាគ ុះបនាទ ន្់ 

របសិទ្យធភាព្នន្ការទ្យទួ្យល
បាន្ការសគគងាគ ុះបនាទ ន្់  

% ៨៥  ៩០ ១០៦ ៩០  ៩០ ១០០ ៩៣  ៩៥  ៩៧  

ប.ស.ស,  
្ណ្ុៈកមមការ ស.ទ្យ.
ប.ក ន្ិង រកុមការងារ 

ស.ផ្.ក 

ចម្ងាោ មសកមមភាពទី្៤. ផតលម់្សវាបុននីត្ិសមបទ 

៤.១ 
បគងកើត្យន្តការគរៀបច្ុំការផ្តល់គសវាបុន្
ន្ីត្សិមបទា 

ដុំគណ្ើ រការគរៀបច្ុំយន្តការ  
គសវាបុន្ន្ីត្សិមបទា 

% ៥០ ២០ ៤០ ១០០ ៧០ ៧០    ប.ស.ស 

៤.២ 
បណ្តុ ុះបណ្តត ល្ន្ធាន្មនុ្សសកផ្នកបុន្
ន្ីត្ិសមបទា 

ច្ុំនួ្ន្មគន្តីទ្យទួ្យលបាន្ 

ការបណ្តុ ុះបណ្តត លកផ្នកបុន្
នាក់ ៧  ៣ ៤៣ ១០    ១៥  ២០  ២៥  ប.ស.ស 
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ន្ីត្សិមបទា  

៤.៣ 
សិការសាវរជាវ ន្ិង សហការជាមួយនដ
្ូ ក់ព្ន័្ធ 

ដុំគណ្ើ រការនន្ 

ការសិការសាវរជាវ 
% ៥០ ២០ ៤០ ១០០ ៧០ ៧០    ប.ស.ស 

៤.៤ គរៀបច្ុំលិេតិ្បទ្យដ្ឋា ន្្ត្យុិត្ត 
ដុំគណ្ើ រការគរៀបច្ុំ លិេតិ្
បទ្យដ្ឋា ន្្ត្យុិត្ត 

% ៥០ ២០ ៤០ ១០០ ៧០ ៧០    ប.ស.ស 

៤.៥ 
កុំណ្ត្ ់ន្ិងវាយត្នមលអុំព្ីសាថ ន្ភាព្
បាត្ប់ង់សមត្ថភាព្ការងាររបស់ជន្រង
គរោុះ គដើមបផី្តល់គសវា 

របសិទ្យធភាព្ នន្ការផ្តល់គសវា
បុន្ន្ីត្សិមបទាជូន្ជន្រង
គរោុះ 

% ៥០  
មនិ្ទាន្ប់ាន្
អនុ្វត្ត 

០ ៦៥ ០ ០ ៧៥  ៨៥ ៩៥ ប.ស.ស 

៤.៦ 
បគងកើត្របព្ន័្ធរ្ប់រ្ងទ្យិន្នន្័យ ការផ្តល់
គសវាបុន្ន្ីត្សិមបទា 

ដុំគណ្ើ រការ នន្ការគរៀបច្ុំ
របព្ន័្ធរ្ប់រ្ងទ្យិន្នន្័យ 

% ៥០ 
មនិ្ទាន្ប់ាន្
អនុ្វត្ត 

០ ១០០ ៣០ ៣០    ប.ស.ស 

៤.៧ ចុ្ុះកិច្ចសន្ាជាមួយអងគភាព្ផ្តល់គសវា  

ច្ុំនួ្ន្អងគភាព្ផ្តល់ 

គសវាបុន្ន្ីត្សិមបទា  
អងគភាព្ 

 មនិ្ទាន្ ់ 

បាន្អនុ្វត្ត 
 

០ ០ ០ ០ ៥ 

 

៥ 

 

 

៥ 

 

ប.ស.ស 

 

អនុកមមវិ ីទ្ី២៖ ដាក់ឲ្យែាំម្ ើ រការរបបធានារ៉ា ប់រងសខុភាព  
 

ល.រ សកមមភាព សចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ាំអនុវត្ត 

អងគភាព 

របត្ិបត្តិ 

២០១៤ ២០១៥ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ផផន
ការ 

លទ្ធផល  

ផផន
ការ 

 

លទ្ធផល 

ចាំនួន
ឯកតា 

ផល
ម្ ៀប
(%) 

ចាំនួន
ឯកតា 

ផល
ម្ ៀប
(%) 

ចម្ងាោ មសកមមភាពទី្១. ម្រៀបចាំផបបបទ្ និងនីត្ិវិ ីអនុវត្តរបបធានារ៉ា ប់រងសខុភាព 

១.១ 
គរៀបច្ុំលិេតិ្បទ្យដ្ឋា ន្្ត្យុិត្ត សរមាប់
ការអនុ្វត្តរបបធានារុ៉ ប់រងសុេភាព្ 

ដុំគណ្ើ រការគរៀបច្ុំ 
លិេិត្បទ្យដ្ឋា ន្្ត្យុិត្ត 

% ១០០ ១០០ ១០០ ០ ០ ០    ប.ស.ស 

១.២ 
គរៀបច្ុំកិច្ចរបជុុំព្គិរោុះគោបល់ ជាមួយ
នដ្ូ ក់ព្ន័្ធ គដើមបរីបមូលនូ្វ្ុំន្ិត្គោប
ល់ ន្ិងបទ្យព្គិសា្ន្ ៍

ច្ុំនួ្ន្កិច្ចរបជុុំព្គិរោុះ 
គោបល់ 

គលើក ១០  ៥ ៥០ ០ ៤ ០    ប.ស.ស 

១.៣ 
សិការសាវរជាវ ន្ិងវភិា្ព្លីទ្យធភាព្    
រ្បដណ្ត ប់គសវាកដលមិន្ទាន្់រប់
បញ្ចូ ល 

ដុំគណ្ើ រការសិការសាវរជាវ 
ន្ិងវភិា្របគភទ្យគសវាកដល
រតូ្វដ្ឋក់បញ្ចូ លគៅកនុងរបប

% ០ ០ ០ ០ ០ ០ ៥០ ៧០ ១០០ ប.ស.ស 
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ធានារុ៉ ប់រងសុេភាព្ 

១.៤ 
គរៀបច្ុំកបបបទ្យ ន្ិងបគងកើត្ឧបករណ៍្វាយ
ត្នមលគសវារបស់មូលដ្ឋា ន្សុខាភបិាល 

ច្ុំនួ្ន្មូលដ្ឋា ន្សុខាភបិាល
កដលបាន្ទ្យទួ្យលសាគ ល់  

្ុណ្ភាព្ 

មូលដ្ឋា ន្ 

សុខាភបិាល 
៦០ 

មនិ្ទាន្ប់ាន្
អនុ្វត្ត 

០ ១០០ ០ ០ ២០០ ៣០០ ៥០០ ប.ស.ស 

ចម្ងាោ មសកមមភាពទី្២. ម្រៀបចាំរបព័នធព័ត្៌ានវិទ្ា សរាប់ការអនុវត្តរបបធានារ៉ា ប់រងសខុភាព 

២.១ 
បគងកើត្របព្ន័្ធនន្ការចុ្ុះបញ្ជ ិកា  
ន្ិងបងភ់ា្ទាន្  

ដុំគណ្ើ រការ នន្ការគរៀបច្ុំ
របព្ន័្ធរ្ប់រ្ងការចុ្ុះ
បញ្ជ ិកា ន្ិងបងភ់ា្ទាន្  

% ១០០ ១០០ ១០០ ០ ០ ០    ប.ស.ស 

២.២ គរៀបច្ុំរបព្ន័្ធរ្ប់រ្ងការផ្តល់តាវកាលិក  
ដុំគណ្ើ រការ នន្ការគរៀបច្ុំ
របព្ន័្ធរ្ប់រ្ងតាវកាលិក  

% ១០០ ១០០ ១០០ ០ ០ ០    ប.ស.ស 

២.៣ 
សហការជាមួយរកសួងមហានផ្ទ គដើមប  ី
កុំណ្ត្់គោលគៅអត្តសញ្ញា ណ្កមមករ
ន្ិគោជិត្  

ភា្រយកមមករន្ិគោជិត្មាន្
អត្តសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ សញ្ញជ ត្ិ
កេមរ (ID Smart Card) 

% ៣០ ១៥ ៥០ ៧០ ០ ០ ១០០   ប.ស.ស 

២.៤ 
បគងកើត្ ន្ិងបុំ ក់របព្ន័្ធនន្ការ ទ្យទួ្យល ប
ណ្តឹ ងត្វាុ៉ ព្សីមាជិក (Complaint 

System) 

ដុំគណ្ើ រការនន្ការបគងកើត្ ន្ិង
បុំ ក់របព្ន័្ធ 

% ១០០ ៧០ ៧០ ០ ១០០ ០    ប.ស.ស 

២.៥ 
សិកាលទ្យធភាព្ផ្ទល ស់បតូ ររបព្ន័្ធរ្ប់រ្ង
មូលដ្ឋា ន្ 
ទ្យិន្នន្័យ (Database Oracle) 

ដុំគណ្ើ រការនន្ការសិកាលទ្យធ
ភាព្ផ្ទល ស់បតូ ររបព្ន័្ធ រ្ប់រ្ង
មូលដ្ឋា ន្ទ្យិន្នន្័យ 

% ៥០ ១០០ ២០០ ១០០ ១០០ ១០០    ប.ស.ស 

២.៦ 
សិកាអុំព្លីទ្យធភាព្ផ្ទល ស់បតូ ររបព្ន័្ធ
រ្ប់រ្ងរមួរវាងរបបធានារុ៉ ប់រងហាន្ភិ័
យ ការងារ ន្ិងរបបធានារុ៉ ប់រងសុេភាព្ 

ដុំគណ្ើ រការនន្ការសិកា លទ្យធ
ភាព្ ន្ិងផ្ទល ស់បតូ ររបព្ន័្ធ 

% ៥០ ១០០ ២០០ ១០០ ០ ០    ប.ស.ស 

២.៧ 
គរៀបច្ុំត្ភាជ ប់រវាងរបព្ន័្ធរ្ប់រ្ង របប
ធានារុ៉ ប់រងសុេភាព្ ជាមួយន្ឹង របព្ន័្ធ
រ្ប់រ្ង្ណ្គន្យយ(Sage) 

ដុំគណ្ើ រការត្ភាជ ប់របព្ន័្ធ % ១០០ ១០០ ១០០ ០ ៧០ ០    ប.ស.ស 

២.៨ 
បគងកើន្គលបឿន្ការបញ្ជូ ន្ទ្យិន្នន្័យរវាងសាន
ក់ការកណ្តត ល ន្ិង  
ការោិល័យសាខា 

របសិទ្យធភាព្នន្ការបញ្ជូ ន្
ទ្យិន្នន្័យបាន្ទាន្់គព្លគវលា % ៩០ ៩០ ១០០ ៩៥ ៩៥ ១០០ ៩៦ ៩៨ ១០០ ប.ស.ស 

២.៩ 
គរៀបច្ុំន្ីត្ិវ ិ្ ី ន្ិងបុំ ក់ឧបករណ៍្ 
រតួ្ត្ព្និ្ិត្យរបព្ន័្ធ 

ដុំគណ្ើ រនន្ការគរៀបច្ុំន្ីត្វិ ិ្ ី 
ន្ិងបុំ កឧ់បករណ៍្      
រតួ្ត្ព្និ្ិត្យរបព្ន័្ធ 

% ១០០ ៥០ ៥០ ០ ១០០ ០    ប.ស.ស 
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ចម្ងាោ មសកមមភាពទី្៣. ម្រៀបចាំវិ ីសាស្រសតទ្ូទត្់នលលម្សវាសខុាភិបាល 

៣.១ 
គរៀបច្ុំយន្តការទូ្យទាត្ន់លលគសវា 

សុខាភបិាល 
ដុំគណ្ើ រការគរៀបច្ុំយន្តការ % ១០០ ១០០ ១០០ ០ ០ ០    ប.ស.ស 

៣.២ 
គរៀបច្ុំរបព្ន័្ធ នន្ការទូ្យទាត្់នលលគសវាសុខា
ភបិាល តាមរបព្ន័្ធព្័ត្ម៌ាន្វទិ្យា 

ដុំគណ្ើ រការនន្ការគរៀបច្ុំ 
របព្ន័្ធ នន្ការទូ្យទាត្់នលលគសវា
សុខាភបិាល 

% ១០០ ១០០ ១០០ ០ ០ ០    ប.ស.ស 

៣.៣ 
គរៀបច្ុំរបកាសអន្តររកសួងសរមាប់ ការ
គរបើរបាស់គសវាសុខាភបិាល  
ច្ុំគ ុះរបបធានារុ៉ ប់រងសុេភាព្ 

ដុំគណ្ើ រការនន្ការគរៀបច្ុំ 
របកាសអន្តររកសួង 

% ១០០ ៩០ ៩០ ០ ០ ០    ប.ស.ស 

៣.៤ 
បគងកើត្ ន្ិងបុំ ក់របព្ន័្ធរតួ្ត្ព្និ្ិត្យសុ
ព្លភាព្ នន្សមាជិកគៅតាម មូលដ្ឋា ន្
សុខាភបិាល  

ច្ុំនួ្ន្មូលដ្ឋា ន្សុខាភិបាល 
កដលរតូ្វបុំ ក់របព្ន័្ធ 

មូលដ្ឋា ន្ 

សុខា 

ភបិាល 
៦០ 

មនិ្ទាន្ប់ាន្
អនុ្វត្ត 

០ ១០០ ០ ០ ២០០ ៣០០ ៥០០ ប.ស.ស 

៣.៥ 
ដ្ឋក់ភាន ក់ងារ ប.ស.ស របចាុំការ គៅតាម
មូលដ្ឋា ន្សុខាភបិាល 

ច្ុំនួ្ន្ភាន ក់ងារ ប.ស.ស 
របចាុំការគៅតាមមូលដ្ឋា ន្សុ
ខាភបិាល 

នាក់ ២៨ ៥ ១៨ ១០០ ៣០ ៣០ ៥០  ៥០  ៥០ ប.ស.ស 

ចម្ងាោ មសកមមភាពទី្៤. ផសពវផាយសាធារ ៈ និងកាំ ត្់ជាំហានអនុវត្ត 

៤.១ 
របជុុំផ្សព្វផ្ាយ សតីព្កីារអនុ្វត្តរបប ធានា 

រុ៉ ប់រងសុេភាព្តាមបណ្តត  រជធាន្-ីគេត្ត 
ច្ុំនួ្ន្កិច្ចរបជុុំផ្សព្វផ្ាយ      គលើក ១ 

មនិ្ទាន្់
បាន្អនុ្វត្ត 

០ ៧ ០ ០ ៥ ៥  ៧ ប.ស.ស 

៤.២ ផ្លិត្សបុ៉ត្ ន្ិងេិត្តប័ណ្ណ ផ្សព្វផ្ាយ 

ច្ុំនួ្ន្សបុ៉ត្ ន្ិង 

េិត្តប័ណ្ណ ផ្សព្វផ្ាយ 

សបុ៉ត្  ១ 

មនិ្ទាន្់
បាន្អនុ្វត្ត 

០ ០ ០ ០ ១  ១ 

ប.ស.ស េិត្តប័ណ្ណ
ផ្សព្វផ្ាយ 

១ 

មនិ្ទាន្់
បាន្អនុ្វត្ត 

០ ០ ០ ០ ១  ១ 

៤.៣ 
ដ្ឋក់ឲ្យអនុ្វត្តរបបធានារុ៉ ប់រង សុេភាព្
តាមបណ្តត រជធាន្-ីគេត្ត 

ច្ុំនួ្ន្រជធាន្-ីគេត្ត រជធាន្ី-គេត្ត ១ 
មនិ្ទាន្់
បាន្អនុ្វត្ត 

០ ៧ ០ ០ ៥      ៥ ៧ ប.ស.ស 

៤.៤ 
ចុ្ុះបញ្ជ ិកា ន្ិងរបមូលភា្ទាន្ សហ
រោស រ្ឹុះសាថ ន្ ន្ិងកមមករន្ិគោជិត្  

ច្ុំនួ្ន្សហរោស រ្ឹុះសាថ ន្ 
ន្ិងកមមករន្ិគោជិត្ចុ្ុះបញ្ជ ី       
កនុងរបព្ន័្ធ 

សហរោស ៦០០ 
មនិ្ទាន្់
បាន្អនុ្វត្ត 

០ ៤.៥០០ ០ ០ ២.០០០ ២.០០០ ៥.៩០០ 

ប.ស.ស 
នាក់    ៣៦០.០០០ 

មនិ្ទាន្់
បាន្អនុ្វត្ត 

០ ៥៥០.០០០ ០ ០ ៨០.០០០ ៨០.០០០ ៤៣០.០០០ 

៤.៥ 
ផ្តល់តាវកាលិករបបធានារុ៉ ប់រង  

សុេភាព្ដល់កមមករន្ិគោជិត្ 
អរតាសមាជិកគរបើរបាស់គស
វាធានារុ៉ ប់រងសុេភាព្ 

% ៦០ 
មនិ្ទាន្់
បាន្អនុ្វត្ត 

០ ៥០ ០ ០ ៤៥ ៤៥        ៤៥ ប.ស.ស 

៤.៦ 
តាមដ្ឋន្ព្ផី្លបុ៉ុះ ល់សុេភាព្ 

របស់សមាជិកគរកាយទ្យទួ្យលបាន្  

អរតាសមាជិករតូ្វបាន្ការ
អគងកត្ 

% ៥ 
មនិ្ទាន្់
បាន្អនុ្វត្ត 

០ ៥ ០ ០ ៥ ៥ ៥ ប.ស.ស 
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គសវាគវជជសាគសត 

៤.៧ 
អនុ្វត្តកមមវ ិ្ ីអប់រ ុំផ្សព្វផ្ាយគលើក 
កមពស់សុេភាព្ កមមវ ិ្ ីបងាក រ ន្ិងសគគងាគ ុះ
បឋមកមមករន្ិគោជិត្ 

ច្ុំនួ្ន្កមមវ ិ្ ីបងាក រ រតូ្វបាន្
អប់រ ុំផ្សព្វផ្ាយ  

គលើក ១០ 
មនិ្ទាន្់
បាន្អនុ្វត្ត 

០ ១៥ ០ ០ ២០ ២៥ ៣០ ប.ស.ស 

 

អនុកមមវិ ីទ្ី៣៖ ដាក់ឲ្យែាំម្ ើ រការរបបរបាក់ម្សា ន  
 

ល.រ សកមមភាព សចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ាំអនុវត្ត 

អងគភាព 

របត្ិបត្តិ 

២០១៤ ២០១៥ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ផផន
ការ 

លទ្ធផល 
ផផន 

ការ 

លទ្ធផល 

ចាំនួន
ឯកតា 

ផល
ម្ ៀប
(%) 

ចាំនួន
ឯកតា 

ផល
ម្ ៀប
(%) 

ចម្ងាោ មសកមមភាពទី្១. សកិាសមិទ្ធិលទ្ធភាពដាក់ឲ្យែាំម្ ើ រការរបបរបាក់ម្សា ន 

១.១ គរៀបច្ុំយន្តការរបបរបាក់គសា្ន្ 
ដុំគណ្ើ រការគរៀបច្ុំយន្ត ការ
របបរបាក់គសា្ន្ 

% ៥០ ២០ ៤០ ១០០ ០ ០ 

   

ប.ស.ស 

១.២ 
សិកាព្សីាថ ន្ភាព្របជាសាគសត ន្ិងកមម
ករន្ិគោជិត្ គលើទ្យរមង់អាយុ សរមាប់
ការអនុ្វត្តរបបរបាក់គសា្ន្ 

ដុំគណ្ើ រការសិកា % ១០០ 
មនិ្ទាន្ប់ាន្
អនុ្វត្ត 

០ ០ ០ ០    ប.ស.ស 

១.៣ 
សិកាព្សីាថ ន្ភាព្គសដាកិច្ច ន្ិងសងគម
កិច្ច 

ដុំគណ្ើ រការសិកា % ១០០ 
មនិ្ទាន្ប់ាន្
អនុ្វត្ត 

០ ០ ០ ០ 
   

ប.ស.ស 

១.៤ 
គរៀបច្ុំកិច្ចរបជុុំព្គិរោុះគោបល់ ជាមួយ
នដ្ូ ក់ព្ន័្ធ  

ច្ុំនួ្ន្កិច្ចរបជុុំព្គិរោុះ
គោបល់ 

គលើក ៨ 
មនិ្ទាន្ប់ាន្
អនុ្វត្ត 

០ ៣ ១ ៣៣ 

   

ប.ស.ស 

១.៥ 
សហការជាមួយជុំនាញការ្ណិ្ត្វទិ្យា
សន្តិសុេសងគមគដើមបកីុំណ្ត្់អរតា ភា្
ទាន្ ន្ិងកញ្ចប់តាវកាលិក 

ដុំគណ្ើ រការកុំណ្ត្់អរតាភា្
ទាន្ ន្ិងតាវកាលិក 

% ៥០ 

មនិ្ទាន្ប់ាន្
អនុ្វត្ត 

០ ១០០ ០ ០ 

   

ប.ស.ស 

ចម្ងាោ មសកមមភាពទី្២. ម្រៀបចាំលខិិត្បទ្ដាា នគត្ិយតុ្ត និងប តុ ោះបណ្តត ល នធានមនុសស 

២.១ គរៀបច្ុំលិេតិ្បទ្យដ្ឋា ន្្ត្ិយុត្ត ដុំគណ្ើ រការគរៀបច្ុំ % ៥០ ៥០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

   ប.ស.ស 
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លិេិត្បទ្យដ្ឋា ន្ 

២.២ 

របជុុំព្គិរោុះគោបល់ជាមួយនដ្ូ ក់ព្ន័្ធ
របមូលផ្តុ ុំនូ្វ មត្គិោបល់ គដើមបដី្ឋក់
បញ្ចូ លគៅកនុងលិេិត្ 

បទ្យដ្ឋា ន្្ត្យុិត្ត 

ច្ុំនួ្ន្កិច្ចរបជុុំព្គិរោុះ 

គោបល់ 

គលើក ៨ 
មនិ្ទាន្ប់ាន្
អនុ្វត្ត 

០ ៥ ៣ ៦០ 

   

ប.ស.ស 

២.៣ 
ចាត្ត់ាុំង ន្ិងគរជើសគរ ើសមគន្តី ន្ិង
បុ គ្លិកកដលមាន្ច្ុំគណ្ុះដឹងកផ្នក 
គសា្ន្ឲ្យបុំគព្ញការងារ 

ច្ុំនួ្ន្មគន្តី ន្ិងបុ គ្លិក 
គ វ្ ើការកផ្នករបាក់គសា្ន្ 

នាក់ ១០ ៦ ៦០ ៥ ៥ ១០០ ៥  ៥ ៥  ប.ស.ស 

២.៤ 
សហការជាមួយនដ្ូអភវិឌឍន្៍គ វ្ ើទ្យសសន្
កិច្ចសិកាដករសង់បទ្យព្គិសា្ន្ ៍ទាុំង
កនុង ន្ិងគរៅរបគទ្យស 

ច្ុំនួ្ន្ទ្យសសន្កិច្ចសិកា គលើក ២ ៥ ២៥០ ២ ៦ ៣០០ ២ ២ ២ ប.ស.ស 

២.៥ 
បណ្តុ ុះបណ្តត លសមត្ថភាព្មគន្តី ន្ិង
បុ គ្លិកកផ្នករបាក់គសា្ន្ 

ច្ុំនួ្ន្មគន្តី ន្ិងបុ គ្លិកមាន្
សមត្ថភាព្ 

នាក់ ១០ ៦ ៦០ ៥ ៥ ១០០ ៥  ៥ ៥  ប.ស.ស 

ចម្ងាោ មសកមមភាពទី្៣. ម្រៀបចាំរបព័នធព័ត្៌ានវិទ្ា សរាប់ការអនុវត្តរបបរបាក់ម្សា ន 

៣.១ 
កសាងមូលដ្ឋា ន្ទ្យិន្នន្័យរបបរបាក់
គសា្ន្ គដ្ឋយសហការជាមួយអនក
ជុំនាញការជាត្ិ ន្ិងអន្តរជាត្ ិ

ដុំគណ្ើ រការកសាងមូលដ្ឋា ន្
ទ្យិន្នន្័យ ន្ិងរបព្ន័្ធរ្ប់រ្ង 

% ៥០ 
មនិ្ទាន្ប់ាន្
អនុ្វត្ត 

០ ១០០ ០ ០ 

   

ប.ស.ស 

៣.២ 
គរៀបច្ុំរបព្ន័្ធរ្ប់រ្ង្ណ្គន្យយ ន្ិង
ហិរញ្ា វត្ថុ  

ដុំគណ្ើ រការគរៀបច្ុំរបព្ន័្ធ  
រ្ប់រ្ង 

% ៥០ 
មនិ្ទាន្ប់ាន្
អនុ្វត្ត 

០ ១០០ ០ ០    ប.ស.ស 

៣.៣ 
បគងកើត្របព្ន័្ធនន្ការចុ្ុះបញ្ជ ិកា ន្ិង        
បងភ់ា្ទាន្  

ដុំគណ្ើ រការគរៀបច្ុំរបព្ន័្ធ ចុ្ុះ
បញ្ជ ិកា ន្ិងបងភ់ា្ទាន្  

% ៥០ 
មនិ្ទាន្ប់ាន្
អនុ្វត្ត 

០ ១០០ ៥០ ៥០    ប.ស.ស 

៣.៤ បគងកើត្របព្ន័្ធនន្ការផ្តល់តាវកាលិក 
ដុំគណ្ើ រការគរៀបច្ុំរបព្ន័្ធ  
នន្ការផ្តល់តាវកាលិក  

% ៥០ 
មនិ្ទាន្ប់ាន្
អនុ្វត្ត 

០ ១០០ ៥០ ៥០    ប.ស.ស 

៣.៥ 
គរៀបច្ុំបញ្ជូ ន្ទ្យិន្នន្័យគៅ្ណ្ន្ីរបស់
ន្ិវត្តន្ជ៍ន្គៅ្នាោរនដ្ូ 

ដុំគណ្ើ រការគរៀបច្ុំបញ្ជូ ន្
ទ្យិន្នន្័យ 

% ៥០ 
មនិ្ទាន្ប់ាន្
អនុ្វត្ត 

០ ១០០ ៣០ ៣០  

  

ប.ស.ស 

ចម្ងាោ មសកមមភាពទី្៤. ផសពវផាយសាធារ ៈ និងកាំ ត់្ជាំហានអនុវត្ត 

៤.១ របជុុំផ្សព្វផ្ាយសតីព្ីការដ្ឋក់ឲ្យអនុ្វត្ត កិច្ចរបជុុំផ្សព្វផ្ាយ តាម    គលើក 
 

០ 
 

០ ០ ៣ ០ ០ ៨ ១៤  ប.ស.ស 
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របបរបាក់គសា្ន្តាមបណ្តត  

 រជធាន្-ីគេត្ត  
បណ្តត រជធាន្ី-គេត្ត 

៤.២ ផ្លិត្សបុ៉ត្ ន្ិងេិត្តប័ណ្ណ ផ្សព្វផ្ាយ 

ច្ុំនួ្ន្សបុ៉ត្ ន្ិងេិត្តប័ណ្ណ
ផ្សព្វផ្ាយ 

សបុ៉ត្   

០ 
 

០ ០ ១ ០ ០ ១ ១ ១ 
ប.ស.ស 

េិត្តប័ណ្ណ   

០ 
 

០ ០ ១ ០ ០ ១ ១ ១ 

៤.៣ 
ដ្ឋក់ឲ្យអនុ្វត្តរបបរបាក់គសា្ន្តាមប
ណ្តត រជធាន្-ីគេត្ត 

ច្ុំនួ្ន្រជធាន្-ីគេត្ត រជធាន្ី-គេត្ត 
 

០ 
 
 

០ ០ ៣ ០ ០ ៨ ១៤  ប.ស.ស 

៤.៤ 
ចុ្ុះបញ្ជ ិកា ន្ិងរបមូលភា្ទាន្សហ
រោស រ្ឹុះសាថ ន្ ន្ិងកមមករន្ិគោជិត្  

ច្ុំនួ្ន្សហរោស រ្ឹុះសាថ ន្ 
ន្ិងកមមករន្ិគោជិត្បាន្ចុ្ុះ
បញ្ជ ិកា ន្ិងបង់ភា្ទាន្ 

សហរោស  

០ 
 

០ 
 

០ 
៥.៥០០ ០ ០ ២.០០០ ១.៥០០ ៦.០០០  

ប.ស.ស 
នាក់ 

 

០ 
 

០ ០ ៧៩០.០០០ ០ ០ ១៦០.០០០ ១០០.០០០ ៤៥០.០០០ 

៤.៥ ផ្តល់វភិាជន្៍ជរភាព្ដល់កមមករន្ិគោជិត្ 
ច្ុំនួ្ន្កមមករន្ិគោជិត្ 

ទ្យទួ្យលបាន្តាវកាលិក វភិាជ
ន្៍ជរ ភាព្  

នាក់ 

 

 

០ 

 

 

០ ០ ១.០៥៣ ០ ០ ១.៥៦៨ ២.៥៧៣ ៤.១៥០ ប.ស.ស 

 

អនុកមមវិ ីទី្៤៖ ម្សវាគាំរទ្      

ល.រ សកមមភាព សចូនាករ ឯកតា 

ឆ្ន ាំអនុវត្ត 

អងគភាព 

របត្ិបត្តិ 

២០១៤ ២០១៥ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ផផន
ការ 

លទ្ធផល 
ផផន 

ការ 

លទ្ធផល 

ចាំនួន
ឯកតា 

ផល
ម្ ៀប
(%) 

ចាំនួន
ឯកតា 

ផល
ម្ ៀប
(%) 

ចម្ងាោ មសកមមភាពទី្១. បម្ងោើនរបសទិ្ធភាព និងគុ ភាពម្សវារែាបាលសាធារ ៈ 

១.១ 
កសាងសមត្ថភាព្ ន្ិងបណ្តុ ុះបណ្តត ល
្ន្ធាន្មនុ្សស 

អរតាមគន្តី ន្ិងបុ គ្លិកទ្យទួ្យល
បាន្ការបណ្តុ ុះបណ្តត ល 

% ៥០ ២៥ ៥០ ៥០ ៧៧ ១៥៤ ៥០ ៥០ ៥០ ប.ស.ស 

១.២ 
ព្រងឹងរបព្ន័្ធរ្ប់រ្ងនផ្ទកនុង ន្ិងគោល
ន្គោបាយ្ន្ធាន្មនុ្សស 

របសិទ្យធភាព្កនុងការរ្ប់រ្ង
នផ្ទកនុង 

% ៩០ ៩០ ១០០ ៩៧ ៩៧ ១០០ ៩៩ ៩៩ ៩៩ ប.ស.ស 

១.៣ 
ព្រងីកការផ្សព្វផ្ាយសាធារណ្ុៈព្កីារផ្ត
ល់គសវាធានារុ៉ ប់រងសន្តិសុេសងគម 

ភាព្រ្បដណ្ត ប់នន្ការផ្តល់
ព្័ត្ម៌ាន្ជាសាធារណ្ុៈ 

% ៧០ ៧០ ១០០ ៧០ ៧០ ១០០ ៧០ ៧០ ៧០ ប.ស.ស 
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១.៤ 
បគងកើត្យន្តការទ្យទួ្យលព្័ត្ម៌ាន្ ន្ិងគដ្ឋុះ
រសាយបញ្ញា  

របសិទ្យធភាព្កនុងការទ្យទួ្យល
ព្័ត្ម៌ាន្ ន្ិងគដ្ឋុះរសាយ
បញ្ញា  

% ៨០ ៨០ ១០០ ៩០ ៩០ ១០០ ៩៥ ៩៧ ៩៧ ប.ស.ស 

១.៥ 
បគងកើត្បណ្តណ ល័យឯកសារព្កីារផ្តល់គស
វាធានារុ៉ ប់រងសន្តិសុេសងគម  

ដុំគណ្ើ រការគរៀបច្ុំ ន្ិងដ្ឋក់ឲ្យ
គរបើរបាស់ 

% ០ ០ ០ ៥០ ០ ០ ១០០ 

  

ប.ស.ស 

១.៦ 
កកសរមួលសមាសភាព្ តួ្នាទ្យីភារកិច្ច្
ណ្ុៈកមមការគវជជសាគសត 

ដុំគណ្ើ រការកកសរមួល
របកាស ្ណ្ុៈកមមការគវជជ
សាគសត នន្គបឡាជាត្រិបប
សន្តិសុេសងគម 

% ១០០  
មនិ្ទាន្ប់ាន្
អនុ្វត្ត 

០ ០ ០ ០    ប.ស.ស 

១.៧ 
គរៀបច្ុំរបព្ន័្ធរ្ប់រ្ងការគរបើរបាស់គសវា
សុខាភបិាល 

របសិទ្យធភាព្នន្ការទូ្យទាត្ ់ន្ិង
ការគរបើរបាស់គសវាសុខាភិបា
ល 

% ៩៥ ៩០ ៩៥ ៩៦ ៩០ ៩៤ ៩៧ ៩៨ ៩៩ ប.ស.ស 

១.៨ 
គរៀបច្ុំ ន្ិងកកលមអគហដ្ឋា រច្នាសមព័ន្ធ
ព្័ត្ម៌ាន្វទិ្យា 

របសិទ្យធភាព្ នន្ការបញ្ជូ ន្ទ្យិន្ន
ន្័យ 

% ៩០ ១០០ ១១១ ៩៥ ១០០ ១០៥ ១០០   ប.ស.ស 

១.៩ 
សិកាអុំព្លីទ្យធភាព្ភាជ ប់បណ្តត ញព្័ត្ម៌ាន្
វទិ្យាជាមួយន្ឹង្នាោរនដ្ូ 

ដុំគណ្ើ រការនន្ការភាជ ប់បណ្តត
ញព្័ត្៌មាន្វទិ្យាជាមួយន្ឹង
្នាោរនដ្ូ 

% ៥០ ៥០ ១០០ ១០០ ៥០ ៥០    ប.ស.ស 

១.១០ 
គរៀបច្ុំន្ីត្ិវ ិ្ ី ន្ិងគោលន្គោបាយអនុ្វត្ត
សរមាប់ការគរបើរបាស់ឧបករណ៍្ 

ន្ិងរបព្ន័្ធព្័ត្ម៌ាន្វទិ្យា  

ដុំគណ្ើ រការនន្ការគរៀបច្ុំ % ១០០ ៨០ ៨០ ០ ០ ០    ប.ស.ស 

ចម្ងាោ មសកមមភាពទី្២. ពរងឹងការរគប់រគងហរិញ្ញវត្ថុ និងរទ្ពយសមបត្តិ 

២.១ 
កុំណ្ត្ន់្ីត្វិ ិ្ ី ន្ិងកបបបទ្យនន្ការរ្ប់រ្ង
ហិរញ្ា វត្ថុ   

ដុំគណ្ើ រការនន្ការកុំណ្ត្ន់្ីត្ិ
វ ិ្ ី ន្ិងកបបបទ្យនន្ការ 
រ្ប់រ្ងហិរញ្ា វត្ថុ   

% ១០០  ៧០ ៧០ ០ ០ ០    ប.ស.ស 

២.២ វភិា្ហិរញ្ា វត្ថុ របបសន្តិសុេសងគម 

ច្ុំនួ្ន្ការវភិា្ហិរញ្ា វត្ថុ របប   
សន្តិសុេសងគម 

ដង ១ ១ ១០០ 

 

០ 
 

០ ០  ១  ប.ស.ស 

២.៣ បគងកើត្្ណ្ុៈកមមការវនិ្ិគោ្ 

ដុំគណ្ើ រការ នន្ការគរៀបច្ុំ
បគងកើត្្ណ្ុៈកមមការវនិ្ិគោ្  

% ១០០ ១០០ ១០០ 
 

០ 
 

០ ០    ប.ស.ស 

២.៤ 
គរៀបច្ុំកផ្ន្ការលទ្យធកមម ន្ិងផ្តត្ផ់្គង់ឲ្យ
រសបតាមច្ាប់សតីព្លីទ្យធកមមសាធារណ្ុៈ 
ន្ិងគោលការណ៍្ហិរញ្ា វត្ថុ  

របសិទ្យធភាព្កនុងការរ្ប់រ្ង 
កិច្ចការលទ្យធកមម ន្ិងផ្គត្ផ់្គង ់

% ៩០ ៩០ ១០០ ៩៧ ១០០ ១០៣ ៩៩ ៩៩ ៩៩ ប.ស.ស 
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២.៥ 
គរៀបច្ុំឲ្យមាន្យន្តការកលរកា ន្ិងគរបើ
របាស់រទ្យព្យសមបត្តិរមួ 

របសិទ្យធភាព្កនុងការគរបើរបាស់
រទ្យព្យសមបត្ត  ិ

% ៩០ ៩០ ១០០ ៩៧ ១០០ ១០៣ ៩៩ ៩៩ ៩៩ ប.ស.ស 

ចម្ងាោ មសកមមភាពទី្៣. ពរងឹង និងពរងីកកិចចសហរបត្ិបត្តិការជាមួយនែគូជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ 

៣.១ 
ព្រងឹង ន្ិងព្រងីកកិច្ចសហការជាមួយន្ឹង
សាថ ប័ន្ជាត្ ិន្ិងអន្តរជាត្កិដលគ វ្ើការគលើ
កផ្នកសន្តិសុេសងគម 

របសិទ្យធភាព្កនុងការផ្ទល ស់បតូ រ 
ព្័ត្ម៌ាន្ ន្ិងទ្យិន្នន្័យគលើកផ្នក
សន្តិសុេសងគម 

% ៧០ ៥០ ៧១ ៧៥ ៦០ ៨០ ៨០ ៨៥ ៩០ ប.ស.ស 

៣.២ 
ព្រងឹងការអនុ្វត្តកាត្ព្វកិច្ច ច្ុំគ ុះ
បទ្យដ្ឋា ន្ជាត្ ិន្ិងអន្តរជាត្ ិ 
គលើកផ្នកសន្តិសុេសងគម 

ការអនុ្វត្តបាន្តាមបទ្យដ្ឋា ន្
ជាត្ ិន្ិងអន្តរជាត្ិ 

% ៧០ ៧០ ១០០ ៧៥ ៧៥ ១០០ ៨០ ៨៥ ៩០ ប.ស.ស 

៣.៣ 
បន្តការតាមដ្ឋន្ ន្ិងអនុ្វត្តនូ្វកិច្ចរព្ម
គរព្ៀង ន្ិងអនុ្សសរណ្ុៈនន្ការគោ្
យល់ោន  

ការរកាបាន្នូ្វច្ុំណ្ងកិច្ច
សហរបត្បិត្តកិារ 

% ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ប.ស.ស 

៣.៤ 
ចូ្លរមួរបជុុំរបចាុំឆ្ន ុំជាមួយ ASSA ន្ិង 
AWCF រព្មទាុំងចូ្លរមួកិច្ចរបជុុំ ន្ិង
សិកាា សាលាគផ្សងៗគទ្យៀត្ 

ច្ុំនួ្ន្កិច្ចរបជុុំ ន្ិងសិកាា
សាលា 

គលើក ១០ ១២ ១២០ ១០ ២០ ២០០ ១០ ១០ ១០ ប.ស.ស 

៣.៥ 
គរៀបច្ុំទ្យសសន្កិច្ចសិកាផ្ទល ស់បតូ របទ្យ
ព្គិសា្ន្៍ទាុំងកនុង ន្ិងគរៅរបគទ្យស ច្ុំនួ្ន្ទ្យសសន្កិច្ចសិកា គលើក ៥ ២ ៤០ ៥ ២ ៤០ ៥ ៥ ៥ ប.ស.ស 

ចម្ងាោ មសកមមភាពទី្៤. ពរងឹងយនតការកសាងផផនការ សថតិ្ិ និងនីត្ិកមម 

៤.១ 
កសាងកផ្ន្ការយុទ្យធសាគសតរយុៈគព្លកវង 
ន្ិងកផ្ន្ការរបចាុំឆ្ន ុំ 

មាន្កផ្ន្ទ្យីបងាា ញផ្លូ វ
សរមាប់ត្រមង់ទ្យិសការអនុ្
វត្តបាន្ច្ុំគោលគៅ 

% ១០០ ៩០ ៩០ ១០០ ១០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ប.ស.ស 

៤.២ 
គ វ្ ើរបាយការណ៍្លទ្យធផ្លការងាររបចាុំឆ្ន ុំ 
ន្ិងគលើកទ្យិសគៅអនុ្វត្ត 

មាន្យន្តការគរបៀបគ្ៀប ន្ិង
វាយត្នមលការអនុ្វត្ត 

របាយការណ៍្ ១ ១ ១០០ ១ ១ ១០០ ១ ១ ១ ប.ស.ស 

៤.៣ 

ច្ងរកង ន្ិងកកសរមួលលិេតិ្បទ្យដ្ឋា ន្
្ត្យុិត្ត គដើមបធីានាផ្តល់គសវាសន្តិសុេ
សងគម ឲ្យបាន្កាន្់កត្មាន្របសិទ្យធភាព្ ន្ិង
រសបតាមសាថ ន្ភាព្អភិវឌឍទាុំងគៅ
ករមិត្ថ្នន ក់ជាត្ ិត្ុំបន្់ ន្ិងអន្តរជាត្ ិ

របសិទ្យធភាព្ ន្ិងវឌឍន្ភាព្ 
នន្គសវាសន្តិសុេសងគម 

% ៨០ ៨០ ១០០ ៨៥ ៨៥ ១០០ ៩០ ៩៥ ៩៧ ប.ស.ស 

៤.៤ 
បន្តសហការជាមួយរកសួងអាណ្ត
ព្ាបាល ន្ិងសាថ ប័ន្ ក់ព្ន័្ធកនុងការក
សាងកផ្ន្ការ សថិត្ ិន្ិងការងារន្ីត្កិមមតាម

ការអនុ្វត្តបាន្តាម     
គោលន្គោបាយរបស់រជរ
ដ្ឋា ភបិាល 

% ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ប.ស.ស 
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គោលន្គោបាយរបស់រជរដ្ឋា ភបិាល 

៤.៥ 
ព្រងឹងការចាត្់វធិាន្ការរដាបាលច្ុំគ ុះ
ការមិន្អនុ្វត្តតាមច្ាប់ ន្ិងគោល
ការណ៍្សន្តិសុេសងគម 

ច្ុំនួ្ន្ការចាត្វ់ធិាន្ការ នន្
ករណី្មិន្អនុ្វត្តតាមច្ាប់ 
ន្ិងគោលការណ៍្ 

% ៨០ ៨០ ១០០ ៩០ ៩៦ ១០៦ ១០០ ១០០ ១០០ ប.ស.ស 

ចម្ងាោ មសកមមភាពទី្៥. ពរងឹងការងារសវនកមមនផទកនងុ 

៥.១ 

 

កសាងកផ្ន្ការ ន្ិងគ វ្ើរបាយការណ៍្
សវន្កមមរបចាុំឆ្ន ុំ 

របសិទ្យធភាព្កនុងការអនុ្វត្ត
ការងារសវន្កមមនផ្ទកនុងបាន្ច្ុំ
ទ្យិសគៅ 

% ៨៥ ៥០ ៥៩ ៩០ ៧០ ៧៨ ៩៥ ៩៧ ៩៧ ប.ស.ស 

៥.២ 

សហការជាមួយអាជាា ្រសវន្កមមជាត្ ិ
ន្ិងសាថ ប័ន្ជុំនាញ គរៀបច្ុំវ គ្បណ្តុ ុះបណ្តត
លព្ចី្ុំគណ្ុះដឹងកផ្នកសវន្កមម, ការងារ
ហិរញ្ា វត្ថុ, យន្តការរ្ប់រ្ងនផ្ទកនុង ន្ិង
ច្ុំគណ្ុះដឹងគផ្សងៗគទ្យៀត្ 

ច្ុំនួ្ន្វ គ្បណ្តុ ុះបណ្តត ល គលើក ១ 
មនិ្ទាន្់
បាន្អនុ្វត្ត 

០ ១ ០ ០ ១ ១ ១ ប.ស.ស 

៥.៣ 
សហការជាមួយមគន្តីរតួ្ត្ព្និ្ិត្យហិរញ្ា វត្ថុ
នន្រកសួងគសដាកិច្ច ន្ិងហិរញ្ា វត្ថុអនុ្វត្ត
ការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង 

ការគ វ្ើសវន្កមមរបចាុំឆ្ន ុំ គលើក ១ ១ ១០០ ១ ១ ១០០ ១ ១ ១ ប.ស.ស 

៥.៤ 
រតួ្ត្ព្និ្ិត្យ តាមដ្ឋន្ វាយត្នមល ន្ិងផ្តល់
អនុ្សាសន្៍គលើការអនុ្វត្តគោល
ន្គោបាយសន្តិសុេសងគម 

របសិទ្យធភាព្កនុងការរ្ប់រ្ង
គោលន្គោបាយសន្តិសុេ
សងគម 

% ៨០ ៨០ ១០០ ៨៥ ៨០ ៩៤ ៩០ ៩៥ ៩៩ ប.ស.ស 

៥.៥ 

គ វ្ ើសវន្កមម ន្ិងគសុើបអគងកត្គលើកផ្នក
ហិរញ្ា វត្ថុ, ភា្ទាន្, ការផ្តល់តាវកាលិក, 
រព្មទាុំងសកមមភាព្គផ្សងៗគទ្យៀត្ ទាុំង
គៅការោិល័យថ្នន ក់កណ្តត ល ន្ិង
ការោិល័យសាខា 

ការកកសរមួល ន្ិងអភិវឌឍ
បាន្របព្ន័្ធរ្ប់រ្ងហិរញ្ា វត្ថុ
, ភា្ទាន្ ន្ិងការផ្តល់
តាវកាលិករបបសន្តិសុេ    
សងគម 

% ៧០ 
មនិ្ទាន្់
បាន្អនុ្វត្ត 

០ ៧៥ ៦០ ៨០ ៨០ ៨៥ ៩០ ប.ស.ស 

ចម្ងាោ មសកមមភាពទី្៦. ម្លើកកមពសស់មភាពម្យនឌ័្រកនងុវិសយ័សនតិសខុសងគម 

៦.១ 
ជុំរញុ ន្ិងគលើកទ្យឹកច្ិត្តគសតីឲ្យចូ្លបគរមើ
ការគៅកនុងការងារសន្តិសុេសងគមរព្ម
ទាុំងផ្តល់អាទ្យិភាព្ឲ្យមាន្តួ្នាទ្យីសុំខាន្់ៗ 

អរតាមគន្តី ន្ិងបុ គ្លិកជាគសតី
កដលបគរមើការងារគៅ         
ប.ស.ស 

% ៥០ ៣៤ ៦៨ ៥០ ៣៦ ៧២ ៥០ ៥០ ៥០ ប.ស.ស 

៦.២ ផ្តល់ការធានារុ៉ ប់រងគរោុះថ្នន ក់ការងារ, កមមការនិ្ី ន្ិងន្ិគោជិត្ជា % ៧១ ៧១ ១០០ ៧១ ៧១ ១០០ ៧១ ៧១ ៧១ ប.ស.ស 
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ធានារុ៉ ប់រងសុេភាព្ ន្ិងរបបរបាក់
គសា្ន្ 

គសតីទ្យទួ្យលបាន្ការធានា
រុ៉ ប់រង គ្ៀបន្ឹងកមមករន្ិគោ
ជិត្សរបុកដលបាន្ចុ្ុះ
បញ្ជ ិកា 

៦.៣ 

ចូ្លរមួកសាងកផ្ន្ការ ន្ិងរបាយការណ៍្
គលើកកមពស់សមភាព្គយន្ឌ័រកនុងវស័ិយ
សន្តិសុេសងគមជាមួយរកសួង ន្ិងសាថ ប័ន្ 
 ក់ព្ន័្ធនានា 

ការបគញ្ញជ ប ន្ិងកច្ករ ុំកលក
ព្័ត្ម៌ាន្គយន្ឌ័រកនុងវស័ិយ
សន្តិសុេសងគមជាមួយសាថ ប័ន្ 
 ក់ព្ន័្ធ 

% ៧០ ៧០ ១០០ ៧០ ៧០ ១០០ ៧០ ៧០ ៧០ ប.ស.ស 
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អាសយដ្ឋា ន និងលលខទូរសព័្ទសម្រាប់ទនំាកទ់ំនងជាមួយ ប.ស.ស តាមបណ្តា លខត្ា 

3 
 

ល.រ ខេត្ត អាស័យដ្ឋា ន ខលេទូរស័ពទដដ ខលេទូរស័ពទខលើតុ្ E-mail 

១ ខេត្តកណ្តត ល 

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

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

ភមូកិនុង, 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 ភមូសិ្វវ យរជុុំ, ឃុុំព្បកចាន, 

រសុកអងគសនួល, ខេត្តកណ្តត ល 

០១២ ២៨៦ ៨៧៩ 
០១៥ ២១០ ២១០ 
០៦០ ២១២ ២១២ 

០២៤ ៥០៨ ០៧៧៧ movratha@yahoo.com 

៣ ខេត្តស្វវ យខរៀង ផលូវជាតិ្ខលេ០១, ភមូបិាវតិ្ខលើ, 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, ភមូមិ៉ងុបារុំង, 
សង្កា ត្ខ់បេរ, រកុងកុំពងឆ់្ន ុំង, ខេត្តកុំពងឆ់្ន ុំង 

០៧៧ ៦៦៣ ២១៦ 
០១៦ ៨៨៤ ៣៤៨ 

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

៦ ខេត្តខសៀមរប ផទះខលេP១០, ភមូរិត្ពុំងខសះ, ឃុុំខោកចក, 
រកុងខសៀមរប, ខេត្តខសៀមរប 

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

sokchea@nssf.gov.kh 

៧ ខេត្តបន្ទទ យមានជយ័ ភមូគីិឡូព្មត៉្ខលេ០៤, សង្កា ត្ផ់ារកណ្តត ល, 
រកុងខប៉ាយព្បត៉្, ខេត្តបន្ទទ យមានជយ័ 

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

៨ ខេត្តកុំពងច់ាម ភមូទីិ១៤, សង្កា ត្វ់ាលវង,់ រកុងកុំពងច់ាម, 
ខេត្តកុំពងច់ាម 

០១២ ៥២០ ៧៦៧ 
០៧៧ ៩៩០ ០៤៨ 

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

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

៩ ខេត្តរកខចះ ផលូវជាតិ្ខលេ៧៣, ភមូរិកាកណ្តត 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, ភមូខិលេ០៣, 
សង្កា ត្ក់ុំពងល់ាវ, រកុងដរពព្វង, ខេត្តដរពព្វង 

០១២ ៥៤៨ ៨០៥ 
០៩២ ៧០៨ ៨០៣  reythearith@yahoo.com 

rey.thearith@nssf.gov.kh 

១១ ខេត្តតាព្កវ ផលូវខលេ១០, ភមូ០ិ២, សង្កា ត្រ់កាកនុង, 
រកុងដូនព្កវ, ខេត្តតាព្កវ ០១២ ៦៣៦ ៤៣៩ ០៣២ ២១០ ៦៦៦ vannak-rk@nssf.gov.kh 

vannaknssf@gmail.com 

១២ ខេត្តកុំពត្ ភមូ០ិ១ឧសភា, 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, ភមូ០ិ៣, 
សង្កា ត្ដ់ងទុង, រកុងខេមរភមូនិទ, ខេត្តខកាះកុង 

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

១៤ ខេត្តបាត្ដ់ុំបង 
ផទះខលេB០៩, បរូពីណិជជកមមបាត្ដ់ុំបង, 

សង្កា ត្ស់្វវ យខប៉ា, រកុងបាត្ដ់ុំបង, 
ខេត្តបាត្ដ់ុំបង 

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

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

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

១៧ ខេត្តកុំពងធ់ុំ ភមូទីិ០៧,សង្កា ត្ក់ុំពងធ់ុំ, រកុងសទឹងព្សន, 
ខេត្តកុំពងធ់ុំ ០៩២ ៧៤៧ ០៩៩ ០៦២ ២១០ ៤៦៣ ly_sokha2007@yahoo.com 

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

២៩ ខេត្តរត្នគិរ ី ភមូខិទសអនលុង, 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 ី ភមូចិុំបក,់ សង្កា ត្ស់្វព នមានជយ័, 
រកុងព្សនមខន្ទរមយ, ខេត្តមណឌ លគិរ ី

០១២ ២០៥ ៧៥៦ 
០៨៨ ៨២០ ៥៧៥៦  kosol_vicheth@yahoo.com 

២១ ខេត្តឧត្តរមានជយ័ ភមូឈូិក, សង្កា ត្ស់ុំខរង, រកុងសុំខរង, 
ខេត្តឧត្តមានជយ័ 

០៩៧ ៥២៣ ៤៦៦៦ 
០៨៥ ៣១១ ៣០០  simmao2013@gmail.com 

២២ ខេត្តរពះវហិារ ភមូកិណ្តត 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, 
(ទល់មេុព្ផរសងួត្សូរងួន) 

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

២៤ ស្វខាេណឌ បញសសពី្កវ 
ផទះខលេ៥០E0E1, ផលូវខលេ០៣, ភមូបឹិងឈូក, 

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 មហាវថីិ្រពះមនីុវងស សង្កា ត្រ់សះចក 
េណឌ ដូនខពញ រជធានីភនុំខពញ 

០២ មនទីរខពទយរពះកុសុមៈ ១១៩ ០១២ ៦៥៧ ៦៥៣ 
០១៦ ៩០៩ ៧៧៤ 

០១៧ ៣៧៨ ៤៥៦ 
០៧៨ ៣២១ ៨១៨ 

អាោរខលេ១៨៨ ផលូវ ២៧១ សង្កា ត្ទឹ់កលេក២់ 
េណឌ ទួលខោក រជធានីភនុំខពញ 

០៣ មនទីរខពទយមតិ្តភាពព្េមរ-សូខវៀត្ ១១៩ 
០៧៨ ៩៩៧ ៩៧៨ 

០២៣ ២១៧ ៧៦៤ 
០១២ ៨៥៨ ១៨៤ 

០៧០ ៧៦៣ ៨៦៤ 
០១២ ៣៥៣ ៩១៦ 

ផលូវខលេ២៧១ សង្កា ត្ទ់ុំនបទឹ់ក េណឌ ចុំការមន  
រជធានីភនុំខពញ 

០៤ មនទីរខពទយរពះអងគឌួង ០១៦ ៥០៥ ៤៥៣ 
០១១ ៧៥៥ ១១៩ 
០៧៧ ៥៥០ ០១៧ 

០១០ ២៦៤ ០១៧ 
០១២ ៦៦៩ ៩៤៦ 

មហាវថីិ្រពះនខរត្តម សង្កា ត្ផ់ារថ្មីទី១ េណធ ដូនខពញ 
រជធានីភនុំខពញ 

០៥ មណឌ លសុេភាពទួលខោក ១១៩ 
០១២ ៥១៩ ៩១៦ 

០១១ ៨៣៣ ៣៣៩ 
០២៣ ៣៥១ ១៩៨ 

០១២ ៩១៨ ១៥៩ 
០១២ ៣៩៦ ០៨៥ 

ផលូវខលេ ៣៣៩ ភូម៤ិ រកុម៣ សង្កា ត្បឹ់ងកក១់ 
េណឌ ទួលខោក រជធានីភនុំខពញ 

០៦ មនទីរខពទយបព្ងេកសខមតចឪ 
១១៩ 

០៧៨ ៣៩៨ ៦៦៧ 
០១២ ៥៣២ ៨០៣ 
០១២ ៨៦៤ ៥០៩ 

០៧៨ ៦៦៨ ៨៩៧ 
ផលូវជាតិ្ខលេ៥ សង្កា ត្គី់ឡូព្មរ៉ត្ខលេ៦ េណឌ ឬសសពី្កវ 

រជធានីភនុំខពញ 

០៧ មណឌ លសុេភាពទឹកថ្លល  
១១៩ 

០៧៧ ៧៩៧ ៩៦៧ 
០១៧ ៧២២ ០៦៥ 
០២៣ ៣៥១ ១៩៨ 

០១២ ៩១៨ ១៥៩ 
០១២ ៣៩៦ ០៨៥ 

មហាវថីិ្សហពន័ធរុសស ីសង្កា ត្ទឹ់កថ្លល  េណឌ ព្សនសុេ 
រជធានីភនុំខពញ 

០៨ មនទីរខពទយបព្ងេកខពធិចិនតុ្ង ១១៩ 
០១៧ ៧២២ ០៦៣ 

០១៧ ៧២២ ០៦៥ 
០២៣ ៣៥១ ១៩៨ 

០១២ ៨៨៤ ៧៦៦ 
០៧៨ ៦១៥ ៩៨៩ 

ផលូវជាតិ្ខលេ៤ ភូមតិាងួន សង្កា ត្ក់ាកាប េណឌ ដខង្កា   
រជធានីភនុំខពញ 



52 

 

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  
រជធានីភនុំខពញ 

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   

រជធានីភនុំខពញ 

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

០១២ ៦០៣ ១៣១ 
០១២ ៩១៨ ១៥៩ 
០១២ ៣៩៦ ០៨៥ 

ភូមសិ សង្កា ត្បឹ់ងខកងកង េណឌ ចុំការមន រជធានីភនុំខពញ 

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

#៦៧-៦៩ ផលូវ៤២៤ ផលូវខវងខរសង សង្កា ត្ខ់ចាមខៅ  
េណឌ ខពធិព្សនជយ័ រជធានីភនុំខពញ 

II. លខត្ាកណ្តា ល 

១៤ មនទីរខពទយបព្ងេកជយ័ជុំនះ ០១៥ ៥១៩ ១១៩ 
០១២ ៩១២ ៥២៣ 
០៧៧ ៩៣៣ ៤៥៩ 

០៩៧ ៦៨៧ ២៤ ២៨ 
០១២ ៣០៥ ៣៧១ 

ផលូវជាតិ្ខលេ២ ឃុុំតាខមម  រសុកតាខមម  ខេត្តកណ្តត ល 

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

០៩៧ ២៩៩ ៦៦៦៩ 
០៩៦ ៣៦៩ ៥៩ ១២ 

ភូមបិរុកីមមករ ឃុុំព្បកចាន រសុកអងគសនួល 
ខេត្តកណ្តត ល 

១៦ មនទីរខពទយបព្ងេកអងគសនួល 
០១២ ៥៨១ ៦៣៩ ០១២ ៨៩៤ ២៦០ 

០៦៩ ៧០៥ ៧៥៧ 
០១២ ២៨៦ ៨៧៦ 
០៩២ ២២៧ ៧១២ 

ផលូវជាតិ្៤ រសុកអងគសនួល ខេត្តកណ្តត ល 

១៧ មនទីរខពទយបព្ងេកខកាះធុំ ១១៩ 
០១៧ ៧២២ ០៦៥ 

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

ខេត្តកណ្តត ល 
១៨ មនទីរខពទយបព្ងេករសុកស្វេ ង ១១៩ ០២៣ ៣៥១ ១៩៨ ០៧៧ ៥៧០ ៩០៨ ភូមពិ្រពករុន 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 រសុកមេុកុំពូល 

 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 រសុកមេុកុំពូល ខេត្តកណ្តត ល 

III. លខត្ាកំព្ង់សព ឺ

២៤ មនទីរខពទយបព្ងេកកុំពងស់ពឺ ០១៦ ៦៩៦ ៤៨០ 
០២៥ ៩៨៧ ៣១៣ 
០១៦ ៤៧១ ៨៨៧ 

០៩៧ ៧៨៣ ៩៣៩១ 
ផលូវជាតិ្ខលេ៤ ភូមខិស្វន  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 ់រសុកគងពិសី 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 មនទីរខពទយបព្ងេកជីភ ូ ០១១ ៣៩៤ ១៧៨ ០១២ ៨០៥ ២៣៦ 
០១២ ៧៦១ ០៨៩ 

០៩៧ ៣៦៨ ៦៧៧៧ 
០៩៧ ២៨៥ ៦៦៤១ 

ផលូវជាតិ្ខលេ១ 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 

ផលូវជាតិ្ខលេ៥ ភូមកិណ្តត ល ឃុុំកុំពងឆ់្ន ុំង ខេត្តកុំពងឆ់្ន ុំង 

៣០ មនទីរខពទយបព្ងេកកុំពងរ់ត្ឡាច ០៨៥ ៥៨៧ ៧៥៧ ០៨៥ ៥៨៧ ៧៩០ 
០១២ ៤៥៧ ៣០៨ 

០៨៨ ៩៧២ ១០១៦ 
០៧៧ ៦៦៣ ២១៦ 

ផលូវជាតិ្ខលេ៥ ភូមតិាអក ឃុុំពនី 
រសុកកុំពងរ់ត្ឡាចខេត្តកុំពងឆ់្ន ុំង 

VI. លខត្ាម្រព្ុះសហីនុ 

៣១ មនទីរខពទយបព្ងេកខេត្តរពះសីហនុ ០១៦ ៦៨៦ ៨៤៣ ០១២ ៧១២ ៦៤៦ 
០១៦ ៧១២ ៦៤៦ 

០៧៧ ៦៦៣ ២១៥ 
០១៦ ៥៦៥ ៩៥៨ 

#៣១ វថីិ្ឯករជយ 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 យដងគុុំ ខេត្តខសៀមរប 

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

ភូមខិកាកថ្មី ឃុុំពួក រសុកពួក ខេត្តខសៀមរប 

VIII. លខត្ាបនាទ យានជ័យ 

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-ជប៉នុ ០១២ ៩៣២ ៥២១ ០១២ ៩២៣ ៣៥៤ 

០៩៧ ៧៤០ ៥៤០១ 
០៩២ ៩០៩ ៤១៤ 
០៦៩ ២៥២ ៧៩៧ 

ភូមខិកាះព្កវ ឃុុំឬសសខីរកាក រសុកមងគលបរូ ី
ខេត្តបន្ទទ យមានជយ័ 

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

ភូម១ិ ឃុុំរពះពន្ទល  រសុកខសរខីស្វភណឌ   
ខេត្តបន្ទទ យមានជយ័ 

IX. កំព្ង់ចាម 

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 

ផលូវជាតិ្ខលេ៧ ភូមដិរពទទឹង ឃុុំដរជខវៀន រសុកដរពឈរ 
ខេត្តកុំពងច់ាម 

៤៣ មនទីរខពទយបព្ងេកខេត្តកុំពងច់ាម ០១២ ៨២៣ ៧០៩ 
០៩២ ៩៥៧ ៨៧១ 

០៩២ ៩៣៩ ៤៨០ 
០៩២ ៩១៧៣៨៨ 

០១២ ៥២០ ៧៦៧ 
០៧៧ ៩៩០ ០៤៨ 

ភូមទីិ៧ សង្កា ត្ក់ុំពងច់ាម រកុងកុំពងច់ាម 
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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X. លខត្ាត្បងូឃ្ុ ំ

៤៥ មនទីរខពទយបព្ងេករសុកត្បូងឃមុ ុំ ០៨៨ ៧៧៤ ៤៧០០ ០១១ ៨៦២ ០៣៩ 
០១២ ៤៩៥ ៦៥០ 

០៧៧ ៩៩០ ០៤៨ 
០១២ ៨២២ ៤១១ 

ភូមសួិងលិច សង្កា ត្សួ់ង រកុងសួង 
ខេត្តត្បូងឃមុ ុំ 

៤៦ មនទីរខពទយបព្ងេករសុកខមមត្់ 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 រកុងរកខចះ 

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 



57 

 

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

០៩៧ ២០០ ២៨៥២ 
ភូមបិចាម ឃុុំចុំបក ់រសុកបាទី 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 ីរសុកបាទី 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 រកុងព្កប 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 

ភមូកិុំពងប់ាយ សង្កា ត្ក់ុំពងប់ាយ រកុងកុំពត្ ខេត្តកុំពត្ 

៦៤ មនទីរខពទយបព្ងេកកុំពងរ់តាច ០១២ ៧៣៣ ៤៦៨ ០៩២ ៣៨៣ ៦៣២ 
០៨៨ ៨៧៣ ២៤៦៨ 

០១២ ៦២៣ ៣៣២ 
០៨៨ ៨៥៥ ៦២៣៤ 

ភូមកិុំពងរ់តាចទី១ ឃុុំកុំពងរ់តាច រសុកកុំពងរ់តាច  
ខេត្តកុំពត្ 

XVII. លខត្ាលោធិ៍ស្វត់្ 

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 
ភូមបឹិងខាន រ ឃុុំបឹងខាន រ រសុកបាកាន ខេត្តខពធិ៍ស្វត្ ់

XVIII. លខត្ាល ុះកងុ 

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

ភូមទឹិកខប៉ាង ឃុុំបឹងរពវ 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 រកុងដបលិ៉ន ខេត្តដបលិ៉ន 

XX. លខត្ាបាត់្ែំបង 

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

០៩៧ ៩៩៧ ២៨២៩ 
ភូមពិ្រពកមហាខទព ផលូវមាត្ស់ទឹង 

សង្កា ត្ស់្វវ យខប៉ា រកុងបាត្ដ់ុំបង 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. លខត្ាកំព្ង់ធំ 

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 ឃុុំកុំពងចិ់នត្បូង 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.បឹងកព្នសង រកុងបានលុង  
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 លសុេភាពអរូអាម 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 

ភូមគីិរមីងគល 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. ចំនួនសហគ្រាស គ្រ្ឹឹះស្ថា ន ចុឹះបញ្ជ ិកាតាមខែ និងតាមបណ្តា រាជធានី-ខែត្ាឆ្ន ២ំ០១៥ 
 រាជធាន-ីខែត្ា មករា កុមភៈ មីនា ខមស្ថ ឧសភា មិថុនា កកកដា សីហា កញ្ញា  តុ្លា វចិឆ ិកា សរបុ 

រាជធានីភនខំពញ ៤៤ ២៨ ២២ ៣៣ ១៨ ២៧ ៤៧ ៣០ ៥៦ ៣៥ ២៧ ៣៨៨ 

ខែត្ាកណ្តា ល ០៤ ០១ ០៣ ០២ ០១ ០១ ៤ ៣ ៣ ១ ១ ២៦ 

ខែត្ាកំពង់សពឺ ០៣ - - ០៣ ០២ ០១ ៤ ២ ៣ ០ ២ ២៤ 

ខែត្ាបនាា យមានជ័យ ០១ - ០១ ០១ ០៣ ០១ ៣ ០ ២ ០ ០  ១២ 

ខែត្ាខសៀមរាប ០៤ ០៤ ១០ ០៦ ០៤ ០២ ៦ ៩ ៩ ១៣ ៤ ៧៣ 

ខែត្ាគ្រពឹះសីហនុ ០៥ ០១ ០២ ០២ ០១ ០១ ៤ ១ ៤ ៣ ៥ ៣៣ 

ខែត្ាស្ថា យខរៀង ០២ ០៣ - - ០២ ០១ ១ ៥ ១ ១ ៣ ១៩ 

ខែត្ាកំពង់ឆ្ន ងំ - ០១ - - ០៣ - ០ ០ ០ ០  ០ ៥ 

ខែត្ាកំពង់ចាម ០២ - ០២ ០១ - - ១ ២ ០ ០  ០ ៨ 

ខែត្ាគ្រកខចឹះ ០៣ - ០១ - - - ៣ ០ ២ ០ ១ ១៤ 

ខែត្ាព្គ្រពខវង - - - - - - ០ ០ ០ ០  ០ ០ 

ខែត្ាតាខកវ - ០៣ - ០៨ ០១ ០២ ១ ១ ១    ០ ១៧ 

ខែត្ាកំពត្ - - - - ០២ - ០ ១ ០ ២ ១ ៨ 

ខែត្ាខកប - - - - - - ០ ០ ០ ០  ០ ០ 

ខែត្ាត្បូងឃមុ ំ ០៥ - - - ០១ - ០ ០ ០ ០  ០ ៧ 

ខែត្ាខកាឹះកុង - - - - - - ៣ ០ ០ ០  ០ ៣ 

ខែត្ាបាត្ដ់ំបង ១៣ ០៦ ០៩ ០៥ ០១ ០២ ៣ ១ ២ ០  ០ ៤២ 

ខែត្ាព្ប៉ៃលិន - - ០៣ ០២ - ០១ ១ ១ ១ ០  ០ ៩ 

ខែត្ាខោធិ៍ស្ថត្់ - - - ០៤ ០១ ០៥ ០ ០ ០ ០ ១ ១២ 

ខែត្ាកំពង់ធំ - ០២ - - ០២ ០១ ១ ០ ៤ ២ ២ ១៤ 

ខែត្ាសាឹងខគ្រត្ង - - - ០២ - ០២ ០ ១ ០ ០  ០ ៦ 

ខែត្ារត្ន្ិរ ី ០២ - - ០៤ - ០៤ ១ ៥ ៤ ០ ១ ២២ 

ខែត្ាមណ្ឌ ល្ិរ ី - ០១ ០១ - - ០១ ០ ៣ ១ ០  ០ ៧ 

ខែត្ាឧត្ារមានជ័យ - - - - - - ០ ០ ១ ០ ២ ៣ 

ខែត្ាគ្រពឹះវហិារ - - - - - ០២ ១ ០ ០ ០  ០ ៣ 

សរបុ ៨៨ ៥០ ៥៤ ៧៣ ៤២ ៥៤ ៨៤ ៦៥ ៩៤ ៥៧ ៥០ ៧៥៥ 

ឧបសមពន័ធទី១ 



 

69 

 

២. បចចុបបននភាពសហគ្រាសចុឹះបញ្ជ ិកា និងកមមករនិខោជិត្ 

ល.រ រាជធាន/ីខែត្ា 
២០០៨-២០១៥ 

ចនំនួស.ហ កមមករ គ្រសី 

១ រាជធានីភនខំពញ ៣.៧៦៦ ៦៣៨.៥៨៣ ៤២៤.៧២៦ 

២ ខែត្ាកណ្តា ល ៣៥៥ ១៤២.៧៤០ ១១៤.៩០៣ 

៣ ខែត្ាកពំងស់ពឺ ១១៣ ៧០.៨០៧ ៦០.៧៤៦ 

៤ ខែត្ាស្ថា យខរៀង ១១១ ៤៦.៤៨៣ ៣២.២០៥ 

៥ ខែត្ាតាខកវ ៩៧ ៣៥.០៥៨ ៣០.៨៩៣ 

៦ ខែត្ាកពំងឆ់្ន ងំ ៥៥ ៣៤.១១០ ២៩.៧១៣ 

៧ ខែត្ាគ្រពឹះសីហនុ ២០៥ ២៩.៨៧៧ ១៩.៤៤២ 

៨ ខែត្ាកពំងច់ាម ១៣៨ ២៣.៦៤៣ ១៩.៧៤១ 

៩ ខែត្ាខសៀមរាប ៤៩១ ២១.៦៥៧ ១០.១៧៩ 

១០ ខែត្ាបនាា យមានជ័យ ១០៥ ១១.៩៩៣ ៧.១០៣ 

១១ ខែត្ាខកាឹះកុង ៣១ ៧.៩៥៤ ៥.៣៥៨ 

១២ ខែត្ាខោធ៏ស្ថត្ ់ ៩៣ ៧.៩២២ ៦.៧៤៥ 

១៣ ខែត្ាត្បូងឃមុ ំ ៩៤ ៦.៥៨១ ៣.៣៥៥ 

១៤ ខែត្ាគ្រកខចឹះ ១១១ ៥.៣០៩ ១.៥១២ 

១៥ ខែត្ាកពំត្ ៤៨ ៥.០៩២ ២.១៨២ 

១៦ ខែត្ាបាត្់ដបំង ២២៣ ៤.៩៨៥ ២.៤៩០ 

១៧ ខែត្ាព្គ្រពខវង ៣៥ ៤.០៥៤ ៣.៦៨២ 

១៨ ខែត្ាកពំងធ់ ំ ១១២ ៣.៥៤៨ ១.២៤៣ 

១៩ ខែត្ាព្ប៉ៃលិន ៥៦ ២.៨៨៤ ១.៧៣២ 

២០ ខែត្ារត្នៈ្ីរ ី ៨៥ ២.៦០៦ ៨៣២ 

២១ ខែត្ាឧត្ារមានជ័យ ១៩ ១.០២៧ ៤៤១ 

២២ ខែត្ាគ្រពឹះវហិារ ២៨ ៩២៦ ២៦៦ 

២៣ ខែត្ាសាឺងខគ្រត្ង ៤៤ ៨៩៨ ២១៣ 

២៤ ខែត្ាមណ្ឌ ល្ីរ ី ២៨ ៨២៥ ២០២ 

២៥ ខែត្ាខកប ២៧ ៣២៨ ៩៤ 

សរុប ៦.៤៧០ ១.១០៩.៨៩០ ៧៧៩.៩៩៨ 
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៣. សហគ្រាសវស័ិយកាត្ខ់ដរ និងផលិត្ខសបកខជើង ថ្នន កក់ណ្តា ល/ថ្នន កខ់ែត្ា 

ល.រ រាជធានី/ខែត្ា ចំននួស.ហ 
ចំននួកមមករនិខោជិត្ 

សរុប គ្រសី 

១ រាជធានីភនខំពញ ៧៣៣ ៤០៥.១៥៨ ៣៣៣.៧៦៨ 

២ ខែត្ាកណ្តា ល ១៤៤ ១២៧.៧៧៨ ១០៥.១៣៧ 

៣ ខែត្ាកំពងស់ពឺ ៦៤ ៥៨.៨៧០ ៥២.១៨៩ 

៤ ខែត្ាតាខកវ ៤៣ ៣០.២៣៥ ២៧.១០៦ 

៥ ខែត្ាកំពងឆ់្ន ងំ ១៨ ២៣.២៨៤ ២០.៧០០ 

៦ ខែត្ាស្ថា យខរៀង ២៩ ២១.១៦២ ១៧.៥៩៧ 

៧ ខែត្ាកំពងច់ាម ៩ ១៨.៨១៣ ១៧.៣៨៣ 

៨ ខែត្ាគ្រពឹះសីហនុ ២៨ ១៣.៦៣៩ ១០.៨៦២ 

៩ ខែត្ាខោធស៏្ថត្ ់ ២ ៦.១៧៧ ៥.៦២៥ 

១០ ខែត្ាខកាឹះកុង ២ ៣.១៣៤ ២.៥០២ 

១១ ខែត្ាព្គ្រពខវង ២ ២.៣០៨ ២.០៩៦ 

១២ ខែត្ាកំពត្ ៦ ១.៨៣៩ ១.៥១០ 

១៣ ខែត្ាបនាា យមានជយ័ ៤ ១.៧១២ ១.២៤២ 

១៤ ខែត្ាត្បូងឃមុ ំ ១ ១.២៨៤ ១.២៦០ 

១៥ ខែត្ាបាត្ដំ់បង ១ ២២៧ ១៧០ 

១៦ ខែត្ាកំពងធំ់ ១ ១២ ១១ 

១៧ ខែត្ារត្នៈ្ីរ ី ១ ៨ 0 
សរុប ១.០៨៨ ៧១៥.៦៤០ ៥៩៩.១៥៨ 
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៤. គ្របខភទ និងចំនួនសហគ្រាស គ្រ្ឹឹះស្ថា នបានចុឹះបញ្ជ ិកា 

ល.រ 
ខលែគ្របខភទ
ោណិ្ជជកមម 

ខ ម្ ឹះគ្របខភទោណិ្ជជកមម ចនំនួស.ហ 
ចនំនួកមមករនខិោជតិ្ 
សរុប គ្រសី 

១ ១៧១២ កាត់េេរ ៩៩ ២៧.៥៣៥ ២២.៤៧៨ 
២ ២២២២ េ ោះពុមព ១០ ៨១៣ ៤២៧ 
៣ ១៩២០ ផលិតកមមែ្បបកេ ើង ១៥ ៤.៣៣៣ ៣.៨៤៥ 
៤ ៩៣១០ េ កគក ់ ១ ២១១ ៥៥ 
៥ ១៧១១ តមបាញ ៣ ៦៨ ៥២ 
៦ ៧៤១២ ្កមមភាព្វនកមម ៥ ៧៩ ៤៥ 
៧ ៦៤២០ ទូរគមនាគមន ៌ ២ ២០ ៣ 
៨ ២៦៩៥ ផលិតកមម្ ុ៊ីម៉ងត់៌េបតុង-េមបៅេបៀក ១ ៣៤៨ ៦៧ 
៩ ៦៥១១ ធនាគារ ១៤ ៤០២ ១៦៦ 
១០ ២៧១០ ផលិតកមមែេក និង្័ងក្ ៊ី ៤ ៤០ ១ 
១១ ៦៣០៩ ភាាក់ងារេឹក ញ្ជនូ ៧២ ២.៥៧៥ ១.០១៨ 
១២ ១៥៤៤ ផលិតកមមេ្បបៀង ១ ១៥ ៧ 
១៣ ៥១៣៩ លក់ទនំិញរគសួារ ៤ ៩០ ៩ 
១៤ ៥៥១០ ្ណ្ឋាគារ ៦៣ ៣.១២៤ ១.៣០៥ 
១៥ ៥០៥០ លក់េរបងឥនធនៈ ២ ២១ ៧ 
១៦ ៣១២០ ផលិតអគគ៊្ី ន៊ី ១៩ ៣៩៥ ៨៨ 
១៧ ១៥៥៤ ផលិតកមមេភ្ ជៈ ៦ ១៥៥ ៤៤ 
១៨ ២១០២ ផលិតកមមរកដា្ ៤ ១៩៥ ៣០ 
១៩ ៤៥២០ ្ំណង ់ ២៨ ១០៩២ ១៩៥ 
២០ ៧០១០ ្កមមភាពទិញ-លក-់ ួល អចលនរទពបយ ១០ ១៥៩ ៦៧ 
២១ ៥២២០ លក់អាហារេភ្ ជៈ នងិថ្ា ំក ់ ២ ២៣ ១០ 
២២ ១៥៤៩ ផលិតកមមចណំ៊ី ៣ ៥៨ ២៤ 
២៣ ៧៤៩២ ្នតិ្ខុ ៤ ៣១៥ ១៥៧ 
២៤ ៥៣២៣ ផបារទំេនើប ៣ ៧០ ៣៩ 
២៥ ៥០១០ លក់រថយនត ៤ ៦០ ២០ 
២៦ ៧៤៩១ េរ ើ្េរើ្ពលករ ៥ ២៤៩ ១៦៩ 
២៧ ៥៥២១ េភា ន៊ីយដាាន ៤៨ ១.១៣២ ៦១៦ 
២៨ ៥១៩០ លកេុទំំនញិេផបេងៗ ១៥ ៣០២ ៩២ 
២៩ ៧២២០ ផគត់ផគងន់ិងរបឹកបាែផនកទន់ៃនកុំពបយួទ័រ ៥ ១៦០ ២៨ 
៣០ ១៤២៩ ្កមមភាពែ្ែងរកែរ៉ែ ២ ៤៣ ៤ 
៣១ ៨៥១១១ មនទ៊ីរេពទបយ ៤ ៥៤ ២៥ 
៣២ ៨០៣០ សាកលវិទបាលយ័ ៤ ៦៩ ២៣ 
៣៣ ៩៣៩៩ បំេរើេ្វាកមមេផបេងៗ ៤៦ ១.៧១១ ៦៩៧ 
៣៤ ៦៣០៤ ្កមមភាពេទ្ចរណ ៌ ៥ ២៣៥ ១០៧ 
៣៥ ៥២៣១ លក់ឳ្ថ បរិកាាេពទបយ េរគឿង្ំអាង និងរបដាប់្ំអិត្ំអាង ១ ១៣ ៥ 
៣៦ ៥១៥០ លក់ម៉្ា ុ៊ីន បរិកាារអគគិ្ ន៊ី និងផគត់ផគង ់ ១០ ៥២៨ ១៩២ 
៣៧ ៥៤៣៤  ួ្ លុ្មារៈរគសួារ របដាប់របដារ នងិបរកិាាអគគិ្ន៊ី ៣ ១៤៨ ៩៨ 
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៣៨ ៥៤១០  ួល លុរថយនត ៤ ៥៨ ៥ 
៣៩ ៩០០០ អនាមយ័្អំាត ២ ១៩ ៣ 
៤០ ៨០២២ សាលាបណ្តោះបណ្ឋាលបេចចកវិជ្ជានិងវជិ្ជា ៊ីវៈ ១៨ ៣៧៩ ២១៩ 
៤១ ២២២១ េ ោះពុមពរកដា្ ៣ ៤៨ ២៦ 
៤២ ២៥២០ ផលិតកមម ា្ទ៊ីក ២ ៧៦ ៣៦ 
៤៣ ៧៤៩៥ ការេវចខចប ់ ២ ៤៧ ៣២ 
៤៤ ៥១២២ លក់អាហារេភ្ ជៈ នងិថ្ា ំក ់ ២ ១៦ ១ 
៤៥ ៧៤៣០ ផបេពែផបាយពាណ ិកមម ៥ ៨០ ៤០ 
៤៦ ៩២១៣ វិទបយុ និងទរូទ្បេន ៍ ២ ៤១ ១៤ 
៤៧ ១៣០ ការចញិ្ចឹម្តែ និង ដាេំណំ្ឋ ំ ៨ ៥១០ ១៩០ 
៤៨ ៣៦៩៩ េោងចរកផលិតផលិតផលេផបេងៗ ៤៩ ២.៨២៩ ១.៧៣២ 
៤៩ ៧៤៩៤ ្កមមភាពថតរបូ ១ ១៤៥ ១៧ 
៥០ ៩៩០០ អងគការេរៅរដាាភិ ល ៤៩ ១.១៣១ ៣៩៧ 
៥១ ២៦៩៦ ការកាត់ រចនា ថម នងិឡឥេឋ ១០ ២២២ ១៣៥ 
៥២ ៩២២០ ្កមមភាពភាាកង់ារសារពត័៌មន ១ ៩ ៤ 
៥៣ ១៥៣៣ ផលិតកមមចណំ៊្ី តែ ៤ ៣៣៨ ២៤៦ 
៥៤ ៧៤៩៩ ្កមមភាពអា ៊ីវកមមេផបេងៗ ២៩ ៩០៦ ៣៣៧ 
៥៥ ៦៧១២ ្កមមភាពផបារហ៊ុន (មលូបរត) ១ ៤៤ ១៨ 
៥៦ ៦៦០១ ធានាោ៉ាប់រង ៊ីវិត ២ ៧៩ ៤៣ 
៥៧ ២៥១៩ ផលិតកមមផលិតផលេៅ្៊ ូ ៣ ១០៦ ៣០ 
៥៨ ៣១៩០ ផលិតកមមបរិកាារេអឡចិរតនូិច ២ ៣៥ ៩ 
៥៩ ២៦១០ ផលិតកមមកញ្ចកន់ិងផលិតផលព៊ីកញ្ចក ់ ១ ២០ ២ 
៦០ ៩១២០ ្មគមពាណ ិជកមម ១ ១៤ ៩ 
៦១ ៩២១៩ ្កមមភាពកំសានតេផបេងៗ ២៧ ១.៤៩៩ ៩២៦ 

្របុ ៧៥៥ ៥៥.៤៩១ ៣៦៦៨៦ 
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៥. របាយការណ៍្ហានិភយ័ការងារឆ្ន ២ំ០១៥ 

 

បរោិយ ករណី្ 

ចំននួអ្នករងខគ្រាឹះ 
ខផេងៗ 

សរុប គ្រសី គ្របុស 

ទទួលរបាយការណ៍្ហានភិ័យ ២៧.៩១៦          ៣០.៩១៩             ២២.៧៦៤   ៨.១៥៥          
បញ្ជូ នរបាយការណ៍្ខៅអ្ធិការកចិច ២៧.៩១៦          ៣០.៩១៩            ២២.៧៦៤        ៨.១៥៥          
- ខគ្រាឹះថ្នន ក់ខៅកខនែងខធាើការ ២០.៨៨៨        ២៣.០៦៨           ១៧.៧៤៣        ៥.៣២៥     
- ខគ្រាឹះថ្នន ក់ខពលខធាើដំខណ្ើ រ ៧.០១៩           ៧.៨៤២             ៥.០១៦          ២.៨២៦           
- ខគ្រាឹះថ្នន ក់ជំងឺវជិ្ជជ ជីវៈ              ៩ ៩ ៥ ៤  
ទទួលរបាយការណ៍្អ្ខងកត្ពីអ្ធិការកចិច ២៧.៩៩១          ៣១.០៧២ ២២.៨៩៧ ៨.១៧៥  
 ខគ្រាឹះថ្នន ក់ការងារ ២៧.២២៦           ៣០.២៨១ ២២.២៧៣ ៨.០០៨  
ខគ្រាឹះថ្នន ក់ខៅកខនែងខធាើការ ២០.២៣៨           ២២.៤៨៧ ១៧.២៨០ ៥.២០៧          
- របសួគ្រស្ថល   ២១.៣២៨        ១៦.៥០៥        ៤.៨២៣          
- របសួធងន ់      ១.១១០          ៧៥៨         ៣៥២             
- ស្ថែ ប ់       ៤៩              ១៧              ៣២               
ខគ្រាឹះថ្នន ក់ខពលខធាើដំខណ្ើ រ ៦.៩៨៥            ៧.៧៩១            ៤.៩៩១          ២៨០០         
- របសួគ្រស្ថល   ៦.៤៧៤             ៤.២៩៥          ២១៧៩          
- របសួធងន ់    ១.១៨៦            ៦៤៦            ៥៤០             
- ស្ថែ ប ់      ១៣១             ៥០              ៨១               
ខគ្រាឹះថ្នន ក់ជំងឺវជិ្ជជ ជីវៈ ៣ ៣ ២ ១  
- របសួគ្រស្ថល                -         ២  ២ -     
- របសួធងន ់                -                     -    -    -     
- ស្ថែ ប ់                -    ១ -    ១  
- មនិខមនខគ្រាឹះថ្នន ក់ការងារ ៧៦៥              ៧៩១ ៦២៤ ១៦៧  
ខគ្រាឹះថ្នន ក់ខៅកខនែងខធាើការ ៦៩៣ ៧១៨ ៥៨៤ ១៣៤  
ខគ្រាឹះថ្នន ក់ខពលខធាើដំខណ្ើ រ ៦៨ ៦៩ ៣៨ ៣១  
ខគ្រាឹះថ្នន ក់ជំងឺវជិ្ជជ ជីវៈ ៤  ៤ ២ ២  
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តារាងចំណាត់ថ្នា ក់ហានិភ័យការងារ 

3 
 

 

១. តារាងចំណាតថ់្នន កគ់ររោះថ្នន កក់ារងារតាមសកមមភាពគសដឋកិចច គភទ និងករមតិគររោះថ្នន ក ់ 

 

ល.រ សកមមភាពគសដឋកចិច 
ចនំនួជនរងគររោះ 

សរុប របសុ រសី 
១ ការចិញ្ច ឹមសតវ នងិ ដដំំណា ំ ២០២ ១៦២ ៤០ 
២ ឧសាហកមមបមូគរបង និងឧស័នម ២ - ២ 
៣ សកមមភាពស្សវងរកស្រ ៉ែ ៤ ៤ - 
៤ ផលិតកមមស្ផលគឈើ និងបស្នលកំប៉ែងុ ៦ ៣ ៣ 
៥ ផលិតកមមចំណីសតវ ៥៩ ៣៩ ២០ 
៦ ផលិតកមមគសបៀង - - - 
៧ ផលិតកមមចំណី ៣១ ២៣ ៨ 
៨ ផលិតកមមរាគបៀរ ១៣៧ ១០២ ៣៥ 
៩ ផលិតកមមគភសជជៈ ៦៤ ៥៣ ១១ 
១០ ផលិតកមមននផលិតផលស្ដលមានរបភពពីថ្នន ជំក ់ ៦ ៤ ២ 
១១ តមាញ ៥៣០ ១២៤ ៤០៦ 
១២ កាត់គដរ ១៥.៦៩៣ ២.៨២៩ ១២.៨៦៤ 
១៣ ផលិតកមមស្សបកគជើង ៤.៥០៦ ៦០៤ ៣.៩០២ 
១៤ ផលិតកមមគររឿងគឈើ និងគាន រ ២៦០ ១៦៩ ៩១ 
១៥ ផលិតកមមរកដស ៧៧ ៤៧ ៣០ 
១៦ គ ោះពុមភរកដស ១៥ ១៤ ១ 
១៧ គ ោះពុមព ១២៤ ៧៣ ៥១ 
១៨ ផលិតកមមននផលិតផលចរំាញ់គរបងឥនធនៈ - - - 
១៩ ផលិតកមមឱសថ ១ - ១ 
២០ ផលិតថ្នន រំមី ីថ្នន ពុំល ២ ១ ១ 
២១ ផលិតកមមផលិតផលគៅស ូ ៦៥ ៥១ ១៤ 
២២ ផលិតកមម ល សទីក ១០៥ ៦៣ ៤២ 
២៣ ផលិតកមមកញ្ចក់នងិផលិតផលពកីញ្ចក ់ ១២ ១២ - 
២៤ ផលិតកមមសីុម៉ែង់ត-៍គបតុង-គមៅគបៀក ៨១ ៨០ ១ 
២៥ ការកាត់ រចនា ថម និង ឡឥដឋ ៧០ ៥៦ ១៤ 
២៦ ផលិតកមមស្ដក នងិ ស័ងកសសី ៦៩ ៦៣ ៦ 
២៧ ផលិតអរគសីន ី ៤១ ៣៨ ៣ 
២៨ ផលិតកមមស្សែកាប ២ ២ - 
២៩ ផលិតកមមបរកិាា រគអឡិចរតនូិច ២០៩ ១២ ១៩៧ 
៣០ ផលិតកមមឱសថ ៣ ៣ - 
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៣១ ផលិតកមមរថយនត - - - 
៣២ គរាងចរកផលិតម៉ែតូូ ១២៨ ៨៨ ៤០ 
៣៣ គរាងចរកផលិតកង ់ ១១៤ ៥៩ ៥៥ 
៣៤ ផលិតកមមគររឿងអលងាកស រ ២៤ ២ ២២ 
៣៥ ផលិតកមមស្លបងកំានត នងិរបដប់របដរគកមងគលង ១៩ - ១៩ 
៣៦ គរាងចរកផលិតផលិតផលគផែងៗ ២.៩៤០ ៦៥០ ២.២៩០ 
៣៧ ផលិតកមមឧសម័ន នងិស្ចកចាយ - - - 
៣៨ សំណង ់ ៣៥ ៣២ ៣ 
៣៩ លក់រថយនត ៤ ២ ២ 
៤០ លក់គរបងឥនធនៈ ១៦ ១១ ៥ 
៤១ លក់អាហារ គភសជជៈ និងថ្នន ជំក ់ - - - 
៤២ លក់ទនំិញររួារ ៥ - ៥ 
៤៣ លក់ឧបករណ៍ពនលត់អរគីភយ័ ៥ ៣ ២ 
៤៤ លក់មា៉ែ សីុន បរកិាា រអ-នី និងផគតផ់គង ់ ២០ ១៣ ៧ 
៤៥ លក់ដុទំំនញិគផែងៗ ៣៥ ២៤ ១១ 
៤៦ លក់អាហារគភសជជៈ ថ្នន ជំក ់ ២១ ១៨ ៣ 
៤៧ លក់ឱសថ បរកិាា រគពទយ គររឿងសំអាង នងិរបដប់សំអិតសំអាង ៨ ១ ៧ 
៤៨ ផារទំគនើប ៤៦ ២៣ ២៣ 
៤៩ ជួសជុលរថយនត ៨ ៧ ១ 
៥០ ជួសជុលសំភារៈររួារ របដប់របដរ នងិបរកិាា អ-ន ី ១៧ ១៧ - 
៥១ សណាឋ ររ ១.១២៣ ៥៣២ ៥៩១ 
៥២ គភាជនីយដធ ន ១២៤ ៦៩ ៥៥ 
៥៣ ការដឹកជញ្ជូ នតាមផលូវស្ដក ១២ ១២ - 
៥៤ ការដឹកជញ្ជូ នតាមផលូវទកឹ និងសមុរទ - - - 
៥៥ អាកាសយានដឋ ន ៤០ ៣៣ ៧ 
៥៦ សកមមភាពភាន ក់ងារគទសចរណ៍ ៦ ៥ ១ 
៥៧ ភាន ក់ងារដកឹជញ្ជូ ន ១.២២៣ ៥៦៤ ៦៥៩ 
៥៨ ទូររមនារមន ៍ ៣៣ ៣០ ៣ 
៥៩ ធនាររ ៦០៥ ៤១៩ ១៨៦ 
៦០ ធានារា៉ែប់រងជីវតិ ៥ ៣ ២ 
៦១ ធានារា៉ែប់រង (មនិស្មនជីវតិ) - - - 
៦២ សកមមភាពផារហុន (មូលបរត) - - - 
៦៣ សកមមភាពទិញ-លក-់ជួល អចលនរទពយ ៣៥ ២៧ ៨ 
៦៤ ផគតផ់គងន់ិងរបកឹាស្ផនកទន់ននកុពំយូទ័រ ១ - ១ 
៦៥ សកមមភាពចាប ់ - - - 
៦៦ សកមមភាពសវនកមម ១ ១ - 
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៦៧ សកមមភាពរាវរាវទផីារ - - - 
៦៨ សកមមភាពអាជីវកមម ៤ ៤ - 
៦៩ ាា បតយកមម វសិវកមម នងិរបឹកាបគចចកគទស ១៧ ១២ ៥ 
៧០ ផែពវផាយពាណិជជកមម ៦ ៥ ១ 
៧១ គរជើសគរ ើសពលករ ១៤ ៣ ១១ 
៧២ សនតិសុស ១៣៤ ១០៤ ៣០ 
៧៣ សកមមភាពថតរូប - - - 
៧៤ ការគវចសចប ់ ៩៣ ២៧ ៦៦ 
៧៥ សកមមភាពអាជីវកមមគផែងៗ ២០៥ ១១៣ ៩២ 
៧៦ សនតិសុសសងគម ១៨ ៦ ១២ 
៧៧ ាលាបឯមសិកា ២២ ១១ ១១ 
៧៨ វទិាល័យ ១៦ ៨ ៨ 
៧៩ ាលាបណតុ ោះបណាត លបគចចកវាិជ  និងវាិជ ជីវៈ ១៥ ៦ ៩ 
៨០ ាកលវទិាល័យ ២៤ ១៤ ១០ 
៨១ មនទីរគពទយ ១៦ ៦ ១០ 
៨២ រលីនកីគធមញ ១ - ១ 
៨៣ អនាមយ័ សំអាត ១៩២ ១៤២ ៥០ 
៨៤ សមារមពាណិជចកមម - - - 
៨៥ វទិយុ និង ទូរទសែន ៍ ៤ ៣ ១ 
៨៦ សកមមភាពកំានដគផែងៗ ១១ ៦ ៥ 
៨៧ សកមមភាពភាន ក់ងារារពត័មាន ២ ២ - 
៨៨ ារមនទីនងិសកមមភាពស្ថរកាអាររនិងទកីស្នលងរបវតតិាស្តសត - - - 
៨៩ សកមមភាពកីឡា ៤ ២ ២ 
៩០ គ ករក ់ ៧៩ ៦៤ ១៥ 
៩១ សកមមភាពកំពង់ស្ផ ៨ ៤ ៤ 
៩២ បំគរ ើគសវាកមមគផែងៗ ២០៧ ៧៤ ១៣៣ 
៩៣ អងគការគរៅរដឋ ភ ិល ១៦០ ១១៦ ៤៤ 

សរុប ៣០.២៨១ ៨.០០៨ ២២.២៧៣ 
 
 

២. តារាងចំណាតថ់្នន កគ់ររោះថ្នន កក់ារងារតាមរបគភទគររោះថ្នន ក ់និងគភទ 
 

ល.រ របគភទគររោះថ្នន ក ់ ករណី 
ចនំនួជនរងគររោះ 

សរុប របសុ រសី 
១ គភលើងឆក ់ ១៦៧ ១៨០ ៧៤ ១០៦ 
២ គភលើងគឆោះ/រលាក ២៥៦ ២៦០ ១២៨ ១៣២ 
៣ ធាល ក់ពទីីសពស់ ១៩២ ១៩៣ ១៣១ ៦២ 
៤ សមាភ រៈ ឬឧបករណ៍ធាល ក់/សងកសត់គលើ ៩១៧ ៩២២ ៥១៨ ៤០៤ 
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៥ រអិល/ដួល ១.០៥១ ១.០៥៣ ២៤២ ៨១១ 
៦ របគដយវតាុ ឬមា៉ែ សីុន ៨៧៣ ៨៧៤ ៣៦៦ ៥០៨ 
៧ ផទុោះឧបករណ៍សមាព ធសពស់ ១៥ ១៥ ១២ ៣ 
៨ មុតគដយវតាុ ៣.៦៥៨ ៣.៦៦២ ១.៤៩១ ២.១៧១ 
៩ ការធលុោះ/ធាល យ ៨០ ៨០ ៣៨ ៤២ 
១០ ការជំពប់ ឬប៉ែោះទងគចិគដយវតាុ ៧៧១ ៧៧១ ៣៣៩ ៤៣២ 
១១ ការមលួ ឬរតឹបនតងឹ ៥ ៥ ២ ៣ 
១២ សកមមភាពបគញ្ចញកមាល ងំខ្ល ងំ ៩៦ ៩៦ ៥២ ៤៤ 
១៣ ការរបឈមនងឹសីតុណហ ភាព/សមាព ធបរយិាកាសមនិសមរសប ២ ២ ២ ០ 
១៤ ការរបឈមនងឹវទិយុការំសមី ២ ២ ០ ២ 
១៥ ការរបឈមនងឹារធាតុគររោះថ្នន ក ់ ២៨ ២៨ ១១ ១៧ 
១៦ ការថបដ់គងហើម ៥៣ ២១៧ ៦ ២១១ 
១៧ សនលប ់ ៩.៧២៥ ១១.៦៣៩ ៦៦៤ ១០.៩៧៥ 
១៨ គររោះថ្នន ក់ចរាចរណ៍ ៦.៤៩១ ៧.៣៥៧ ២.៧៦៤ ៤.៥៩៣ 
១៩ គររោះថ្នន ក់គដយការយកស្រ ៉ែ ១ ១ ០ ១ 
២០ ជំងឺវាិជ ជីវៈ ៣ ៣ ៣ ០ 
២១ ជំងឺរបដបដ់គងហើម ៣ ៣ ២ ១ 
២២ ជំងឺស្ផនកគបោះដូង ១ ១ ១ ០ 
២៣ ជំងឺស្ផនកសួរកាល ៣ ៣ ១ ២ 
២៤ របគភទគររោះថ្នន កដ់នទគទៀត ២.៣៥៩ ២.៤៤០ ១.១៦១ ១.២៧៩ 
២៥ រលូតកូន ៤៧៤ ៤៧៤ ០ ៤៧៤ 

សរុប ២៧.២២៦ ៣០.២៨១ ៨.០០៨ ២២.២៧៣ 
 
៣. តារាងចំណាតថ់្នន កគ់ររោះថ្នន កក់ារងារតាមរបគភទរបសួ និងគភទ 
 

លរ របគភទននមសុរបសួ 
ចនំនួជនរងគររោះ 

សរុប របសុ រសី 
១ ការ ក់ឆអងឹ ៩៣៣ ៥១១ ៤២២ 
២ ការចុកគរាយ ៨៧១ ២០៦ ៦៦៥ 
៣ ដំគណើ រគររច ឬភាល ត ់ ៩០១ ៣៤៩ ៥៥២ 
៤ ការដច់/មុត ២.៥៧៧ ៩៤៥ ១.៦៣២ 
៥ ការដច់ធលុោះធាល យ/រយោះ ៣.៨៦២ ១.៩៥៨ ១.៩០៤ 
៦ ការដច់រលាត ់ ២.៩៨៩ ១.២៣៩ ១.៧៥០ 
៧ ភាពា ំនិងររគំដយទងគចិខ្ល ងំ ២.៦២៣ ៧៧៥ ១.៨៤៨ 
៨ របសួគសើស្សបក ៨៨ ៣៦ ៥២ 
៩ រលាក ៤៩៦ ២២០ ២៧៦ 
១០ ខ្វ ក ់ ២ ១ ១ 
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១១ ពុល ៣៩ ១១ ២៨ 
១២ លង់ទកឹ ១ ១ - 
១៣ របសួសររីាងគខ្ងកនុង ១២៨ ២៩ ៩៩ 
១៤ របគភទរបសួដនទគទៀត ១.៤៧៧១ ១.៧២៧ ១.៣០៤៤ 

សរុប ៣.០២៨១ ៨.០០៨ ២២.២៧៣ 
 

៤. តារាងចំណាតថ់្នន កគ់ររោះថ្នន កក់ារងារតាមស្ផនកននរបសួ និងគភទ 
 

លរ ស្ផនកននមសុរបសួ 
ចនំនួជនរងគររោះ 

សរុប របសុ រសី 
១ កាល (សួរកាល,លលាដក៏ាល,ស្សបកកាល) ១.០៦៨ ៤៦១ ៦០៧ 
២ ស្ភនក ១.១៦៨ ៦២៤ ៥៤៤ 
៣ មុស ៣៥៩ ១៨៣ ១៧៦ 
៤ រតគចៀក  (ខ្ងកនុង និងខ្ងគរៅ) ៤៣ ២៣ ២០ 
៥ មាត ់ ៧៨ ៤២ ៣៦ 
៦ គធមញ ១៥ ១១ ៤ 
៧ ក ៧១ ២៨ ៤៣ 
៨ ាម  ២៣៣ ១២៤ ១០៩ 
៩ រទូង ២២៦ ៨៨ ១៣៨ 
១០ សនង ៦៩ ៣០ ៣៩ 
១១ ចគងកសោះ ៣០៨ ១៣៣ ១៧៥ 
១២ គពាោះ ១.០១២ ៤០ ៩៧២ 
១៣ រតគរៀក ១៤៧ ៣៤ ១១៣ 
១៤ នដ ១.៨០៤ ៧៩២ ១.០១២ 
១៥ របអប់នដ ៣៩៦ ២៣៦ ១៦០ 
១៦ រមាមនដ ៣.៣១៣ ១.១៣៩ ២.១៧៤ 
១៧ គជើង ២.៧៥៧ ១.១៥៩ ១.៥៩៨ 
១៨ របអប់គជើង ៤២៩ ២៤២ ១៨៧ 
១៩ រមាមគជើង ៤៦៩ ២៥៦ ២១៣ 
២០ របដប់របព័នធឈាម ៧ ១ ៦ 
២១ របដប់របព័នធដគងហើម ២.៥៣៦ ១១០ ២.៤២៦ 
២២ របដប់របព័នធរលំាយអាហារ ១៩ ១០ ៩ 
២៣ សររីាងគគភទ ១២ ១ ១១ 
២៤ របព័នធរបាទ - - - 
២៥ មុសរបសួមនិចាស់លាស់ ១៩១ ១១ ១៨០ 
២៦ របសួគរចើនកស្នលងគលើរាងគកាយ ៣.១០៤ ១.២៣៩ ១.៨៦៥ 
២៧ រាងកាយទងំមូល ៦៣ ១៨ ៤៥ 
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២៨ ស្ផនកននមុសរបសួដនទគទៀត ១០.៣៨៤ ៩៧៣ ៩.៤១១ 
សរុប ៣០.២៨១ ៨.០០៨ ២២.២៧៣ 

៥. តារាងចំណាតថ់្នន កគ់ររោះថ្នន កក់ារងារតាម               
 

លរ មគធា យគរបើរ ស់ 
ចនំនួជនរងគររោះ 

សរុប របសុ រសី 
១ - មា៉ែ សីុន       

១ មា៉ែ សីុនផលិតគលាហៈ ២៨ ១៨ ១០ 
២ មា៉ែ សីុនអ ុត ៦ ៥ ១ 
៣ មា៉ែ សីុន ៉ែ ក ់ ១៧ ១៥ ២ 
៤ មា៉ែ សីុនផលិតគឈើ ១៩ ១៩ - 
៥ មា៉ែ សីុនផលិត ល សទិច ៥ ៤ ១ 
៦ មា៉ែ សីុនផុង ៥ ២ ៣ 
៧ មា៉ែ សីុនយកស្រ ៉ែ ២ ២ - 
៨ មា៉ែ សីុនលាយ ២ ២ - 
៩ មា៉ែ សីុនកសិកមម - - - 
១០ មា៉ែ សីុនសមងួត ៥.០៦៣ ២១៨ ៤.៨៤៥ 
១១ មា៉ែ សីុនសគណាត ងគរៅពីមា៉ែ សីុនគដើរគដយអរគសិន ី ១០៤ ៧ ៩៧ 
១២ មា៉ែ សីុនបំស្លង ៥៣៧ ២៤៣ ២៩៤ 
១៣ មា៉ែ សីុនគភលើង ២១៩ ៥៧ ១៦២ 
១៤ មា៉ែ សីុនដនទគទៀត ៥៤៧ ១៥៨ ៣៨៩ 
១៥ មា៉ែ សីុនវាយគឡវ ២៧០ ៦៣ ២០៧ 
១៦ មា៉ែ សីុនគ ករក ់ ៣៧ ២៨ ៩ 
១៧ មា៉ែ សីុនគដរ ៣ ២ ១ 
១៨ មា៉ែ សីុនកាត ់ ១.៥០៤ ៤៩៧ ១.០០៧ 

២ - មគធា យដកឹជញ្ជូ ន នងិមា៉ែ សីុនគលើកដក ់
១ មគធា យដកឹជញ្ជូ នផលូវអាកាស ៣៥ ២៨ ៧ 
២ មគធា យដកឹជញ្ជូ នផលូវស្ដក - - - 
៣ ឧបករណ៍ និងមា៉ែ សីុនគលើកដក ់ ៤ ៣ ១ 
៤ មគធា យដកឹជញ្ជូ នផលូវទកឹ - - - 
៥ មគធា យដកឹជញ្ជូ នដនទគទៀត ២ ១ ១ 
៦ មគធា យដកឹជញ្ជូ នផលូវគរកគរៅពផីលូវស្ដក ២១៨ ៧១ ១៤៧ 

៣ - សមាភ រៈបរកិាា រ 
១ ភាជនស៍មាព ធ - - - 
២ ទុពវសមាភ រៈ,របដបរ់បដ និងសមាភ រៈគរបើរ ស់ដនទគទៀត ១៦ ១៦ - 
៣ រនាទ រ ១ ១ - 
៤ គរាងចរកបងកសក ៧ ២ ៥ 
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៥ ឡចំអនិ ១ ១ - 
៦ ឡសលស្ដក - - - 
៧ ឡឥដឋ - - - 
៨ ថ្នបនភ័ណឌ អរគិសន ី ៨៦ ៨៤ ២ 
៩ ជគណតើ រ ឬរចកផលូវជរមាលចល័ត ៤ ៣ ១ 
១០ ម៉ែូទ័រអរគិសន ី ២៨៧ ១៤៥ ១៤២ 
១១ ឡកំគៅ ២៤ ២១ ៣ 
១២ ទុពវសមាភ រៈអរគិសនីគរបើគដយនដ ៧ ៧ - 
១៣ គររឿងបរកិាា រដនទគទៀត ១០៧ ៦០ ៤៧ 

៤ - សមាភ រៈ, ារធាតុ នងិវទិយុការំសមី  
១ ារធាតុរមីសី្ដលមនិរាបប់ញ្ចូ លារធាតុផទុោះ និងពុល ៤ ៤ - 
២ ារធាតុពុល ៣ ២ ១ 
៣ បំស្ណកខ្ទ ត ១០ ៧ ៣ 
៤ វទិយុការំសមី ៥ ១ ៤ 
៥ ារធាតុផទុោះ ១ ១ - 
៦ វតាុរាវ ១០ ៥ ៥ 
៧ ធូលី ១៣ ១១ ២ 
៨ សមាភ រៈនិងារធាតុដនទ - - - 
៩ ឧសម័ន ៣១ ១៥ ១៦ 

៥ - បរយិាកាសកស្នលងគធវើការ 
១ គរកាមដ ី ៦ ៤ ២ 
២ ការគធវើដំគណើ រតាមផលូវ ១៩០ ៤៥ ១៤៥ 
៣ គរៅអររ ១ ១ - 
៤ កនុងអររ ៦៨ ៣២ ៣៦ 

៦ - មគធា យគរបើរ ស់ដនទគទៀត 
១ មគធា យគរបើរ ស់ដនទគទៀតស្ដលមនិរតូវ នចាតថ់្នន ក ់ ៤ ១ ៣ 
២ សតវពាហនៈ ១២.០៤៣ ២.៨៨៦ ៩.១៥៧ 

៧ - គធវើដំគណើ រ 
១ កង ់ ១.៥១២ ៤២០ ១.០៩២ 
២ ម៉ែូតូ ៥.៥៨១ ២.៥៣០ ៣.០៥១ 
៣ រុមឺ៉ែក ១៧២ ១៧ ១៥៥ 
៤ គថមើរគជើង ១.៣០១ ២២១ ១.០៨០ 
៥ រថយនត ១៥៩ ២២ ១៣៧ 

សរុប ៣០.២៨១ ៨.០០៨ ២២.២៧៣ 
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៦. តារាងចំណាតថ់្នន កគ់ររោះថ្នន កក់ារងារតាមទីកស្នលង និងគភទ 
 

លរ បរយិាកាសការងារ ចនំនួជនរងគររោះ 

   សរុប របសុ រសី 

១ គរៅអររ ៩៨២ ៦៤៩ ៣៣៣ 
២ កនុងអររ ២១.៣៩៧ ៤.៥៤៩ ១៦.៨៤៨ 
៣ គរកាមដ ី ១១ ៨ ៣ 
៤ ការគធវើដំគណើ រ ៧.៨៩១ ២.៨០២ ៥.០៨៩ 

សរុប ៣០.២៨១ ៨.០០៨ ២២.២៧៣ 
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