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ពិធីប្រជុ្ំរូកសរ្ុរលទ្ធផលការងារឆ្នា ២ំ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្ត្រន្ត
រ្រសប់ករុមការងារ ស.ផ.ក

	 	ដោយដ្រោះថ្នា ក់ចរាចរណ៍ដ�ើមដ្យោបាយដឹកជញ្ជូន		និងមដ្យោបាយដ្វើដំដណើររបស់កម្មករនិដោជិត		ពីមួយថ្ងៃដៅមួយថ្ងៃដៅតតបន្ត		

ដកើតដ�ើងជាបន្តបន្ទា ប់។	ជាក់តស្តងដៅកនានុងឆ្នា ំ២០១៥	ដ្វើឱ្យមនុស្សទទួ�រងរបួស	និងស្លា ប់បាត់បង់ជីវិតដោយដ្រោះថ្នា ក់ចរាចរណ៍ោ៉ា ង	

អាដោចអា្ម្មបំផុត។	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

				ដេតុដនោះដទើប	ដៅឆ្នា ំ២០១៥		កនលាងដៅ		ឯកឧត្តមបណ្ឌិត  អ៊ឌិត សំហេង	រដ្ឋមនន្តី្កសួងការងារ	និងបណ្តនុ ោះបោ្ត �វិជ្ាជីវៈ		

             បានដ្វើការតកស្មរួ�បតនថែមសមាសភាព្កនុមការងារ	ស.ផ.ក	ចំនួន		

            	ពីររូបបតនថែមដទៀតមកពី	កាកបាត្កេមកម្នុជា	សេភាពសេព័ន្ធ  

	 	 	 	 	 	 	 			 					យុវជនកម្នុជា		ដដើម្ីបដងកើនការជំរុញចុោះផ្សពវផសាយអប់រំចបាប់	ស្តីពី		

	 	 	 	 	 	 	 	 					ចរាចរណ៍ផលាជូវដរក		បដចចេកដទសសុវតថែិភាពោនយន្ត			វិជ្ាសដនងារ ោះ		

             បឋម	ដ�់កម្មករនិដោជិត	និដោជក	ពិដសសអនាកដបើកបរដឹកកម្មករ	

	 	 	 	 	 	 		 	 					និដោជិត។

	 ទនទាឹមរនា ដនោះ	្ កនុមការងារ	ស.ផ.ក	បានដរៀបចំកិចច្េ បជុំផ្សពវផសាយ	

អប់រំអំពីចបាប់	ស្តីពីចរាចរណ៍ផលាជូវដរក	និងសុវតថែិភាពដ្វើដំដណើររបស់	

កម្មករនិដោជិតបានចំនួន	១០៣	ដ�ើក	មានដរាងច្កចូ�រួម	៣០៧ 

ដរាងច្ក		និងមានការចូ�រួមពីអនាកដបើកបរដឹកកម្មករនិដោជិតផង

តដរ។	្កនុមការងារ	បានសេការជាមួយ្កសួងស្ធារណការ	និង	

ដឹកជញ្ជូន	បានបណ្តនុ ោះបោ្ត �្ ជ្ូបដងារ �តផនាកសុវតថែិភាពចរាចរណ៍	

ជូនដ�់	រដ្ឋបា�ដរាងច្ក	្ បតិភូបុ្រ�ិក	បុ្រ�ិកសេព័ន្ធ		សេជីព 

និងបុ្រ�ិកសេជីពមូ�ោ្ឋ នបានចំនួន	៣៨០ន្ក់	្ប�ងយកប័ណ្ណ 	

ដបើកបរជាប់ជាស្ថែ ពរចំនួន		១១៣ន្ក់		ដ�់អនាកដបើកបរដឹកកម្មករ	

និដោជិតតដ�រ្ម នប័ណ្ណ ដបើកបរ។

ឯកឧតម្	បសង	សក្ា	អបញ្ើញជាអធិេតីកនារុងកិច្ចបេជុំ

បលាក	ជាវ	េ៊ុនរិទ្ធ	បធ្វើេទេងាហា ញកនារុងកិច្ចបេជុំ

សិកាខា កាមក�លជាតំណាងនិបោជក		មា្ច ស់សេបោស	បគរឹោះស្ានចូលរូមកនារុងកិច្ចបេជុំ



 ដោយត�កដៅ្ពឹកថ្ងៃទី០៤	តែកុមៈ្	ឆ្នា ំ២០១៦	ដបឡាជាតិរបប	

សន្តិសុែសងរម			បានដរៀបចំកិចច្េ បជុំបូកសរុប�ទ្ធផ�ការងារឆ្នា ំ	

២០១៥		និងទិសដៅអនុវត្តបន្តរបស់្កនុមការងារ	ស.ផ.ក	ដ្កាម	

អ្ិបតីភាព	ឯកឧត្តម	ដសង	សកា្ត 	អ្រន្យក	ថនអ្រន្យកោ្ឋ ន	

ការងារ	និងជា្បធាន្កនុម្បឹកសាភិបា�	ថនដបឡាជាតិរបបសន្តិសុែ	

សងរម		ដោយមានការអដញ្ើញចូ�រួមពី	ន្យក	ន្យករង	ប.ស.ស 

្កនុមការងារ	ស.ផ.ក	តំោង្កសួង	ស្ថែ ប័ន	អងរភាពពាក់ព័ន្ធ	ថដ	

្ូអភិវឌ្ឍ	តំោងនិដោជក	សេជីពមូ�ោ្ឋ ន		ចំនួន	១០០ន្ក់។	

កិចច្េ បជំុ	បានឆលានុោះបញ្ចេ ងំពីស្ថែ នភាពដ្រោះថ្នា ក់ចរាចរណ៍ដ�ើមដ្យោ-	

បាយដ្វើដំដណើររបស់កម្មករនិដោជិត	និងករណីតដ�ជាមូ�ដេតុ

បងកឱ្យមានដ្រោះថ្នា ក់ដនោះ		ដដើម្ីចូ�រួមទប់ស្ក ត់		បងាក រ		និងអនុវត្ត	

ដៅតាមចបាប់ជា្រមាន៕

បលាក	អ៊ុក	សមវិទយោ	នាយក	េ.ស.ស	កែង្សុន្ទរកថ្កនារុងកិច្ចបេជុំ

សុន្ទរកថ្	ឯកឧតម្	បសង	សក្ា	កនារុងកិច្ចបេជុំ



បករុមប្ររឹកសាភិបាល នន្រ.ស.ស ដរៀ្រចំកិច្ចប្រជុ ំដ�ើម្ពីិនិត្យកកសបមរួលដលើដសចក្តីបរាង 

ប្រកាសស្តពីីការកំណត់�ណំាក់កាល និងកាល្ររដិចឆេទ ននការអនុវត្តរ្រ្រសន្តិសខុ 

សង្គមកផនាកកែទាសំខុភាព 

  	កា�ពី្ពឹកថ្ងៃទី១៥	តែកុមៈ្	ឆ្នា ំ២០១៦	្កនុម្បឹកសាភិបា�	ថន	

ដបឡាជាតិរបបសន្តិសុែសងរម	(ប.ស.ស)	បានដរៀបចំកិចច្េ បជុំដ�ើក	

ទី២៧	អាណត្តិទី៣	ដ្កាមអ្ិបតីភាព	ឯកឧត្តម សេង េក្តា 

្បធាន្កនុម្បឹកសាភិបា�	ថនដបឡាជាតិរបបសន្តិសុែសងរម	តដ�	

មានសមាសភាពចូ�រួមរបស់សមាជិក្កនុម្បឹកសាភិបា�ចំនួន០៨

រូប។	 	 	 	 	 	 	 	

				កិចច្េ បជុំដ្វើដ�ើងដដើម្ីពិភាកសា	និងអនុម័ត	"ដសចក្តី្ពាង្បកាស	

ស្តីពីការកំណត់ដំោក់កា�	និងការបរិដចឆេទ	ថនការអនុវត្តរបបសន្តិ

សុែសងរមតផនាកត្ទាសំុែភាព"។		ដៅកនានុងដសចក្តី្ពាង្បកាសខាង	

ដ�ើបានតបងតចកជាពីដំោក់កា�		ថនការអនុវត្ត	និងកា�បរិដចឆេទ

ថនដំដណើរការដៅថ្ងៃទី០១	តែឧសភា	ឆ្នា ំ២០១៦	ខាងមុែ។

  បចចេនុប្នន្ា កនុមការងារតផនាកត្ទាសំុែភាពបានចុោះ្សង់សថែិតិ	 	និង	

ដង់សីុដតកម្មករនិដោជិតរស់ដៅតាមតំបន់ជាក់តស្តង			ដ្ពាោះដព�	

ផ្ត�់	 	 ដសវាត្ទាសុំែភាពដយើងកំពុងដ្វើការដ្បៀបដ្ៀបដង់សីុដត	

កម្មករនិដោជិតជាមួយមូ�ោ្ឋ នសុខាភិបា�			ឬឯកជនដៅដែត្ត	

កោ្ត �		និងដែត្តកំពង់ស្ពឺ។		ជាក់តស្តងដៅកនានុងដែត្តកំពង់ស្ពឺ		្សនុក

្ងពិសី		និង្សនុកបរដសដ្ឋ		តដ�ជាដែត្តតដ�មានកម្មករនិដោជិត	

រស់ដៅដ្ចើន៕

ទិ�្ឋភាពកិច្ចបេជុំបករុមបេរឹកសាភិបាលនន	េ.ស.ស	ពិភាកសាបលើការដាក់	

អនុរេេកែទំាសុខភាពនាកខឧសភា	ឆ្នា ំ២០១៦ខាងមុខ

ទិ�្ឋភាពរួមននកិច្ចបេជុំបករុមបេរឹកសាភិបាល



កិច្ចប្រជុ ំស្តពីីការផ្សព្វផសាយដោលនដោបាយ ននការពបងរឹង 
ដសវាផ្តលត់ាវកាលកិហានិភ័យការងារ 

			ប�ើម្ីពបងរឹងបសវាផល្់តាវកាលិកហានិភព័យការងារជូន�ល់េង	

េ្អលូនកម្មករនិបោជិត		បទើេបៅកនារុងកខកុមៈ្		ឆ្នា ំ២០១៦		កនង្មក	

បនោះ	បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម	បានបរៀេចំកិច្ចបេជុំផ្សព្វផសាយ	

បោលនបោបាយ		ននការពបងរឹងបសវាផល់្តាវកាលិកហានិភព័យ

ការងារ	បៅតាមេណ្ាបរាងចបក	សេបោស	បគរឹោះស្ាន	ចំនួន០៤

កនារុងបនាោះបៅតាមេណ្ាបខត០្៣		និងរាជោនីភនាំបពញ		ចំនួន០១

សេបោស	បដាយមានសមាសភាពចូលរួមពី	មនន្ី	និងេុគ្គលិក	

សាខា	េ.ស.ស	បខត	្បពមទំាងមានការចូលរួមពីបលាក	បលាកបសី		

ជានិបោជក	នាយក	មា្ច ស់	ឬតំណាង	សេបោស	បគរឹោះស្ាន	ជា	

បបចើនរូេបទៀត។	 	 	 	 	 			 	

	 	 បលាក	ម េ៉ង ហុង នាយករង ប.ស.ស	 ក៏បានេញ្្ក់ពី	

បោលេំណង	ននកិច្ចបេជុំបនោះប្្តសំខាន់បៅបលើការពបងរឹងបសវា	

រេស់មន្ទីរបពទ្យ		បសវារេស់ធនាោរបអសុីលីដា	ភីអិលសុី		បសវា	

សាខា	េ.ស.ស	បខត	្ រួមទំាងេទេងាហា ញសី្ពីការចុោះេញិ្កា	ការ	

បេមូលភាគទាន		ការចុោះអធិការកិច្ច		ការអបងកេតបបោោះថ្នា ក់	និងការ	

ផល្់អតប្េបោជន៍បផ្សងៗបទៀត		�ូចមានកចងកនារុងចបាេ់ជាធរមាន

			ជាចុងេញ្ចេ់ននកិច្ចបេជុំ	 បលាក	បមោង	េុង	បាន្្បំផញើ	ចំបរាោះ	

បរាងចបក			សេបោស			បគរឹោះស្ាន			រាល់បពលមានេញ្ហា បផ្សងៗ	

ទាក់ទងនរឹងការផល្់បសវារេស់	េ.ស.ស	អាចបធ្វើការរាយការណ៍	

មកកាន់សានា ក់ការកណ្ាល		តាមរយៈបលខទូរសព័ព្ទ	០២៣	៨៨២	

៤៣៤,	០២៣	៩៩៨	៤១៧,	០២៣	៩៩៨	៤១៨		សបមាេ់ករណី

សបនងា្គ ោះេនា្ទ ន់បតលូវទំនាក់ទំនងមកកាន់បលខ	១២៨៦	បដាយឥត	

គិតនែ។្		បលាកបានសំណមូពរឱ្យសេបោស		បគរឹោះស្ាន		បធ្វើការ	

បេកាសចំនួនកម្មករ	និងការេង់ភាគទានឱ្យបានបតរឹមបតលូវ៕

កនារុងនព័យេបងកេើនការយល់�រឹងកនារុងការអនុវត	្	និងសិទ្ធិកនារុងការទទួល	

បានតាវកាលិកក�លជាកផនាកមួយ�៏សំខាន់	បដាយមានការចូលរួមពី	

បគេ់ភាគីកនារុងការបដាោះបសាយេញ្ហា រួមោនា 		ប�ើម្ីអភិវឌ្ឍកិច្ច�ំបណើរ	

ការបេបពរឹតប្ៅរេស់	េ.ស.ស	ឱ្យកាន់កតល្អ 		និងមានបេសិទ្ធភាព	

ខស្់េកនម្បទៀត។	 	 	 	 	

អធិេតីចូលរួម	កនារុងអង្គពិធី

េទេងាហា ញរេស់	បលាក	បមោង	េុង	នាយករង	េ.ស.ស	កនារុងអង្គពិធី

សិកាខា កាមក�លជានិបោជក	និងតំណាងបរាងចបក	សេបោសចូលរួមកនារុងកិច្ចបេជុំ



ការចូលរួមសិកាខា សាលាស្ីពីការវិនិបោគននបេឡារេេសន្ិសុខសង្គម	

ទិ�្ឋភាពរួមននអង្គសិកាខា សាលាពិភាកសាអំពីេញ្ហា បេឈម

វគ្គសកិាខា សាលាសមាគមសន្តិសខុសង្គមអន្តរជាតិ ស្តពីីការវិនិដោគ
ននដ្រឡារ្រ្រសន្តិសខុសង្គម

 កា�ពីថ្ងៃទី០៨	តែ្នាជូ	ឆ្នា ំ២០១៥	ដបឡាជាតិរបបសន្តិសុែសងរម	

បានចាត់តាងំ	សោក សមេង ហុង នាយករង ប.ស.ស	ដឹកន្ំ
សេការីដៅចូ�រួមសិកាខា ស្លារបស់សមា្មសន្តសុិែសងរមអន្តរ

ជាតិ	(ASSA)	ស្តីពីការវិនិដោ្ថនដបឡារបបសន្តិសុែសងរម	ស្មាប់	

បោ្ត ្បដទសសមាជិក	ISSA		និង្បដទសអាស្៊ា ន		តដ�្ប្ពឹត្ត	

ដៅសោ្ឋ ររ		Renaissance		Hotel		ថន្បដទសមា៉ា ដ�សុីតដ�

ដរៀបចំដោយអងរភាពសន្តិសុែសងរមអាស្៊ា ន	(SOCSO)	និងសេការ

ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌ �មូ�និ្ិប្មនុងស្មាប់កម្មករនិដោជិត	(EPF) 

មា៉ា ដ�សីុ។	វ្រសិកាខា ស្លាដរៀបចំដ�ើងដ្កាមអ្ិបតី	ឯកឧត្តម 
សេជ្ជបណ្ឌិត Mohammed Azman, CEO of SOCSO មាន	
សិកាខា កាមចូ�រួម្បតេ�	២៥ន្ក់	មកពីបោ្ត ្បដទសចំនួន១៧	

្បដទសរួមមាន៖	អងរភាពសន្តិសុែសងរមតំោង្បដទស	Bhutan,	

្ពោះរាជាោច្កកម្នុជា	(តំោងដោយ	ប.ស.ស),	Fiji,	Gambia,	

India,	Jordan,	Kiribati,	Kuwait,	Malaysia,	Nepal,	Sierra		

ភាពជាថដ្ូដស្មើភាពរនា 	ការផ្លា ស់ប្តជូរទស្សនៈរនា 	ដក់្សងបទពិដស្្ន៍     

ការពិភាកសាដ�ើចំនុចអវិជ្មាន			និងដោោះ្ស្យបញ្ហា ្បឈមរួមរនា 		

ដដើម្ី	ព្ងឹងការងាររបស់ែលារួនតដ�មាន្ស្ប់		និងមិនទាន់មានតដ�		

អាចតសវងយ�់បតនថែមដទៀត		អំពីសកម្មភាពវិនិដោ្ថនដបឡារបប				

សន្តសិុែសងរម៕

Leone,	Sudan,	Thailand,	Vietnam,	Yemen,	Switzerland	

and	Philippine។	 	 	 	 	 	

 ដរ�បំណងថនវ្រសិកាខា ស្លាដនោះ	ដរៀបចំដដើម្ីដ្វើការតសវងយ�់

ពីព័ត៌មាន	ចំដណោះដឹង បទពិដស្្ន ៍ការអភិវឌ្ឍន៍តផនការការងារ ការ	

ពិភាកសាអំពីបញ្ហា ្បឈម	ជាមួយអនាកជំន្ញការខាងវិនិដោ្	ការ 

ចង្នុ�បងាហា ញពី្នលាឹោះសំខាន់ៗតដ�រំាងសទាោះដដើម្ីដ្វើការផ្លា ស់ប្តជូរ	និងការ 

ផ្សពវផសាយអំពីការវិនិដោ្	ថនដបឡាជាតិរបបសន្តិសុែសងរម។	 	

	 ដ្កាយពីបញចេប់	វ្រសិកាខា ស្លាបានបងាហា ញអំពីស្រៈសំខាន់	និង	

ការយកចិត្តទុកោក់ែ្ស់	ដោយតផក្ដ�ើដរ�ការណ៍ថនការជូនដំណឹង,



បករុមការងារសវុត្ិភាពចរាចរណ៍ផ្ូវដោក សបមា្រ់ោរំារកម្មករនិដោជិត 
បានដរៀ្រចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផសាយអ្រ់រសំ ្តពីីសវុត្ិភាពដលើមដធយោបាយ�រឹក 

ជញូ្នកម្មករនិដោជិត

			បដាយបមើលប�ើញពីេញ្ហា បបោោះថ្នា ក់ចរាចរណ៍			បៅប�ើមឆ្នា ំ	

២០១៦បនោះ		បៅកតេនប្កើតមានជាបរៀងរាល់នែងៃ	 	ភាគបបចើនបផ្ើម	

បចញពីអនាកបេើកេរមិន	បានបោរពចបាេ់ចរាចរណ៍ឱ្យបានខ្ាេ់ខ្រួន		

បដាយមានការបធ្វសបេកេស	ការបេើកេរបល្ម ើសបល្ឿនការបេើកេរ	

បបកាមឥទ្ធិពល	ននបបគឿងបសវឹងជាប�ើម	។	 	 	 	

						ប�ើម្ីបធ្វើការកាត់េនយ្នូវបបោោះថ្នា ក់ទំាងបនោះ		បទើេបៅកនារុងកខ	

កុមៈ្	ឆ្នា ំ២០១៦	បករុមសុវត្ិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវបោកសបមាេ់ោំរារ	

កម្មករនិបោជិត		ននបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម		បានបរៀេចំ	

កិច្ចបេជុំផ្សព្វផសាយអេ់រំ			និងបសង់ស្ិតិអនាកបេើកេរ�រឹកកម្មករឱ្យ

បានយល់�រឹងចបាេ់		 	និងបោរពចបាេ់ស្ីពីចរាចរណ៍ផ្លូវបោកឱ្យ

មានបេសិទ្ធភាព។		 	 	 	 	 	

	 	 	កិច្ចបេជុំផ្សព្វផសាយខាងបលើ	មានការអបញ្ើញចូលរួមជាអធិេតី	

ពីថ្នា ក់�រឹកនំាបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម		េណ្ាបកសួងជំនាញ	

រាក់ពព័ន្ធក�លមានសមាសភាពកនារុងបករុមការងារ	មនន្ីេោូលីសជំនាញ	

សណ្ាេ់ោនា េ់ចរាចរណ៍បខត	្	និបោជកឬអនាកតំណាង		និងមាន

ការចូលរួមពីេណ្ាអនាកបេើកេរជាបបចើននាក់បទៀត។	 	 	

			បោលេំណងកិច្ចបេជុំបនោះបធ្វើបឡើង	ប�ើម្ីអេ់រំកណនំា�ល់កម្មករ	

និបោជិត		ឱ្យបានយល់ចបាស់ពីចបាេ់		ស្ីពីចរាចរណ៍ផ្លូវបោក	

េបច្ចកបទសបតរួតពិនិត្យោនយន	្និងវិជ្ាសបនងា្គ ោះេឋម	ប�ើម្ីឱ្យ	

បសេតាមកផនការសកម្មភាព	រេស់បេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម		

ននបកសួងការងារ	និងេណ្រុ ោះេណ្ាលវិជ្ាជីវៈ	 ប�ើម្ីចូលរួមផ្សព្វ-	

ផសាយអេ់រំេងាកេ រ	និងទេ់សាកេ ត់កាត់េនយ្បបោោះថ្នា ក់ការងារ	ក�ល

ប្្តសំខាន់បលើបបោោះថ្នា ក់បពលបធ្វើ�ំបណើរពីកកនង្បធ្វើការបៅផ្ទោះ	

និងពីផ្ទោះបៅកកនង្បធ្វើការផងក�រ៕

អធិេតីអបញ្ើញចូលរួមកនារុងវគ្គេណ្រុ ោះេណ្ាល

សិកាខា កាមក�លជាអនាកបេើកេរ�រឹកកម្មករនិបោជិតចូលរួមវគ្គេណ្រុ ោះេណ្ាល

ពិធីផល្់មួកសុវត្ិភាពជូន�ល់សិកាខា កាម



កម្មករ ២០នាក់ សន្្រ់ដៅដរាងចបក សាន់ ស្តនូ ដខត្តកណា្ត លមូលដេតុមកពី
្រញ្ហា សខុភាពមិនសវូល្អ មានអាការៈធីងដោងទន់ន�ទន់ដជើងដទើ្រសន្្រ់តៗោនា
 ដោយករណីកម្មករសនលាប់ដៅតតបន្តដកើតមានដ�ើងជាបន្តបន្ទា ប់។	

្សបរនា ដនោះ្កសួងការងារ	និងបណ្តនុ ោះបោ្ត �វិជ្ាជីវៈ	បានដ្វើការ

ជំរុញឱ្យ្កនុមការងារទប់ស្ក ត់ករណីសនលាប់	និងបងាក រដ្រោះថ្នា ក់ការ	

ងាររបស់កម្មករនិដោជិត	ឱ្យបន្តសិកសា្ស្វ្ជាវពិនិត្យរកមូ�ដេតុ

សនលាប់,			ចាត់វិធានការសដនងារ ោះបន្ទា ន់			និងរកវិ្ីកនានុងការទប់ស្ក ត់

ករណីសនលាប់របស់កម្មករនិដោជិត			ដកើតមានដ�ើងដៅកតនលាងដ្វើការ,		

សេការជាមួយមនទារីពេុពយោបា�			ដដើម្ីបដងកើតរូបមន្តពយោបា�	

ករណីសនលាប់	និងកំណត់តថមលាពយោបា�,	សេការជាមូយស្ថែ ប័ន		និង 

អាជាញា ្រពាក់ព័ន្ធ	ដដើម្ីដឹកជញ្ជូនជនរងដ្រោះដៅមនទាីរពេុពយោបា�,  

្បកបដោយសុវតថែិភាព		បានទាន់ដព�ដវលា។		ជាពិដសសដ្វើការ	

តណន្	ំ		និងផ្សពវផសាយកម្មវិ្ីបងាក រដ្រោះថ្នា ក់			ដ�់និដោជកឱ្យ	

យ�់ដឹង	និងអនុវត្តតាម។

	 ជាក់តស្តងកា�ពីថ្ងៃទី០៩	តែកុមៈ្	ឆ្នា ំ២០១៦	មានករណីកម្មករ-	

កម្មការិនី	តដ�កំពុងបដ្មើការងារដៅដរាងច្ក	ស្ន់	ស្តជូន	សថែិតដៅ	

តាមបដោ្ត យផលាជូវជាតិដ�ែ២		ភូមិជ័យជំនោះ		ឃុំដសៀមរាប		្សនុក	

កោ្ត �សទាឹង	ដែត្តកោ្ត �	បានសនលាប់ចំនួន	២០ន្ក់	(្សីទាងំអស់)	

មូ�ដេតុមកពីការេូបមិនបាន្្ប់្រន់	បញ្ហា សុែភាពមិនសូវ�	្

បោ្ត �ឱ្យមានអាការៈ្ីងដធាង	វិ�មុែ		ទន់ថដទន់ដជើងបោ្ត �	

ឱ្យសនលាប់តៗរនា ។	 	 	 	 	 	 	

 	ដេតុការណ៍ខាងដ�ើមនន្តី		ប.ស.ស		ស្ខាដែត្តកោ្ត �បាន	

សេការជាមួយរដ្ឋបា�ដរាងច្ក		បញ្ជូនជនរងដ្រោះដៅស្មាក

ពយោបា�ដៅមនទាីរដពទ្យបតងក្ជ័យជំនោះ។			ចំដពាោះស្ថែ នភាពដៅកនានុង	

ដរាងច្ក		បានអនុញ្ញា តឱ្យកម្មករឈប់ស្មាក		និង្ត�ប់ដៅផទាោះ	

ជាបដោ្ត ោះអាសននាសិន៕

រូេភាពជនរងបបោោះសបមាកពយោបាលបៅមន្ទីរបពទ្យ



កម្មករ ១៤នាក់សន្្រ់ដៅដរាងចបក ឥណូ្ចិន ្រណា្ត លមកពីពុលថ្នា បំាញប់សរូវ 
ក�ល្រណា្ត លឱ្យមានអាការៈធីងដោងទន់ន�ទន់ដជើងដទើ្រសន្្រ់តៗោនា  

ស្មរួ�ជាមួយរដ្ឋបា�ដរាងច្ក	បញ្ជូនជនរងដ្រោះដៅសដនងារ ោះដៅ 

មនទារីដពទ្យបតងក្្សនុកែសាច់កោ្ត �។	ចំដពាោះរា�់ការចំោយដៅ	

ដ�ើដសវាពយោបា�រេូត	ដ�់ជាសោះដស្ើយជាបនទានុករបស់ដបឡាជាតិ

របបសន្តិសុែសងរ	(ប.ស.ស)	ទាងំ្សនុង៕

	 ដោយស្រតតករណីសនលាប់ដៅបន្តដកើតដ�ើងចំដពាោះបងប្ជូនកម្មករ

និដោជិត	ដទើប្កសួងការងារ	និងបណ្តនុ ោះបោ្ត �វិជ្ាជីវៈ	បានជំរុញ

ឱ្យ្កនុមការងារទប់ស្ក ត់ករណីសនលាប់	 	 និងបងាក រដ្រោះថ្នា ក់ការងារ	

របស់កម្មករនិដោជិត	(ទ.ស.ប.ក)	បានចុោះដ្វើការផ្សពវផសាយអប់រំ	

ដ�់កម្មករនិដោជិត			ដដើម្ីតណន្ដំ�់បងប្ជូនកម្មករនិដោជិតឱ្យ

ដចោះការពារទប់ស្ក ត់ករណីសនលាប់ដនោះឱ្យដៅក្មិតទាប។		ផទានុយដៅ	

វិញដព�ដកើតមានករណីសនលាប់	្កនុមការងារបានចុោះដៅសិកសា្ស្វ

្ជាវពិនិត្យរកមូ�ដេតុសនលាប់,		ចាត់វិធានការសដនងារ ោះបន្ទា ន់		និង

រកវិ្ីកនានុងការទប់ស្ក ត់ករណីសនលាប់		របស់កម្មករនិដោជិត		តដ�	

ដកើតមានដៅកតនលាងដ្វើការ,	សេការជាមួយមនទាីរពេុពយោបា�ដដើម្ី

បដងកើតរូបមន្តពយោបា�សនលាប់	 និងកំណត់ពីតថមលាពយោបា�,	សេការ	

ជាមួយស្ថែ ប័ន	និងអាជាញា ្រពាក់ព័ន្ធដដើម្ីដឹកជញ្ជូនជនរងដ្រោះដៅ	

មនទាីរពេុពយោបា�្បកបដោយសុវតថែិភាព	បានទាន់ដព�ដវលា។	ជា	

ពិដសសដ្វើការតណន្	ំ	និងផ្សពវផសាយកម្មវិ្ីបងាក រដ្រោះថ្នា ក់		ដ�់	

និដោជកឱ្យយ�់ដឹង	និងអនុវត្តតាម។	 	 	 	

	 ជាក់តស្តងកា�ពីថ្ងៃទី០១	តែមីន្	ឆ្នា ំ២០១៦	មានករណីកម្មករ	

ដៅដរាងច្ក	ឥណ្ឌជូ ចិន	មានទីតាងំសថែិតដៅកនានុងតំបន់	៧ដអនជី	្សនុក	

ែសាច់កោ្ត �	ដែត្តកោ្ត �	បានសនលាប់ចំនួន	១៤ន្ក់	មូ�ដេតុ	

បឋមអាចបោ្ត �មកពីពុ�ថ្នា ំបាញ់្សជូវ		ដទើបបងកឱ្យមានអាការៈ 

្ីងដធាង	វិ�មុែ	ទន់ថដទន់ដជើងសនលាប់តៗរនា ។		 	 	

  ករណីដនោះតដរ		មនន្តីស្ខា		ប.ស.ស		ដែត្តបានចុោះជួយស្មប

រូេភាពជនរងបបោោះសបមាកពយោបាលបៅមន្ទីរបពទ្យ























បករុមការងារ	Hotline	ជាកផនាកមួយ�៏សំខាន់	ននបេឡាជាតិរេេសន្ិសុខសង្គម		ក�លមាន	ភានា ក់ងារបេចំាការ	២៤បមាោ ង	ប�ើម្ីជួយ	

សបមរួល	និងផល្់ពព័ត៌មានបាន	�ល់េងេ្អលូនកម្មករនិបោជិត		បៅបពលក�លជួេេញ្ហា 		ឬសាកសួរពព័ត៌មាន		ទាក់ទងបៅនរឹងការេបបមើបសវា	

សាោរណៈ	និងជួេបបោោះថ្នា ក់បដាយបេការណាមួយបេើិយស្ិតកនារុងបមាោ ងការងារ។	 	 	 	 	 	

	 ចំបរាោះបរាងចបក	សេបោស	បគរឹោះស្ាននានា	រាល់បពលមានេញ្ហា បកើតបឡើងេនា្ទ ន់មកបលើកម្មករនិបោជិត	សូមបធ្វើការទំនាក់ទំនង

មកកាន់សានា ក់ការ	េ.ស.ស	ឬអាចបធ្វើការរាយការណម៍កកាន់	េ.ស.ស	ថ្នា ក់កណ្ាលតាមរយៈបលខទូរសព័ព្ទ	១២៨៦	បៅបចញ	

បានបគេ់បេពព័ន្ធបដាយឥតគិតនែ។្	 				 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	

				សបមាេ់ពព័ត៌មានបផ្សងៗសូមបធ្វើការទំនាក់ទំនង	 	 	 	 									មកកាន់បលខទូរសព័ព្ទ	០២៣	៨៨២	៤៣៤,	

០២៣	៩៩៨	៤១៧,	០២៣	៩៩៨	៤១៨,	 	 	 	 	 	 				០២៣	៩៩៨	៤១៩ឬអាចចូលបៅកាន់	

បគេទំពព័ររេស់	េ.ស.ស	មាន�ូចជា	៖	 	 	 	 	 	 								Email:	Info@nssf.gov.kh	និង	

បគេទំពព័រ៖	Website	nssf.gov.kh		 	 	 	 	 	 	 	Page	Facebook	 ប�ើម្ីទាញ	

យកពព័ត៌មានមួយចំនួនក�លទាក់ទង		 	 	 	 	 	 	 នរឹងចបាេ់ការងារ	ឬពព័ត៌មានបផ្សង	

បទៀតទាក់ទងនរឹងរេេសន្ិសុខសង្គម៕

សកម្មភាពទំន្ក់ទំនងការងារ	របស់អតិ្ិជនជាមួយ្កនុមការងារ	HotLine





	អាសយដា្ឋ នៈ	ផ្ទោះបលខ០១		ផ្លូវបលខ២០២,
	ភូមិប�ើមបមៀន,	សងាកេ ត់ប�ើមបមៀន,	បករុងតាប ្្ម ,
បខតក្ណ្ាល

	អាសយដា្ឋ នៈ	ភូមិកនារុង,		�ុំកបពកតាមាក់,
បសរុកខសាច់កណ្ាល,		បខតក្ណ្ាល

	អាសយដា្ឋ នៈ	ផ្ទោះបលខ៣៦A		ភូមិសា្វ យបជរុំ,
�ុំកេកចាន,	បសរុកអង្គសនារួល,	បខតក្ណ្ាល

	អាសយដា្ឋ នៈ	សងាកេ ត់បលខ០៤,	បករុងបពោះសីេនុ,
បខតប្ពោះសីេនុ

													០៨៥	៥៦៧	៧៦៦
០៧៧	៩៦៣	០៧៨

														០៩៦	៦១៥	៦១៦៨
															០១២	៥៤៨	៨០៥
								០៩៨	៥៤៨	៨០៥

														០១២	២៨៦	៨៧៩
															០១៥	២១០	២១០
០៦០	២១២	២១២

												០១៧	៩៣៣	៣៩៦
០៧៧	៦៦៣	២១៥

												០១២	៥៣៤	៣៤៥
០៧៧	៦៦៣	២១៧

			០៧៧	៦៦៣	២១៤

													០៧៧	៦៦៣	២១៦
០១៦	៨៨៤	៣៤៨

០២៤	៦៤០	១៦៧៦

០២៣	៥១៩	៨៩៩៩

០២៤	៥០៨	០៧៧៧

០៣៤	៩៣៤	៦០៦

០៦៣	៩៦៥	៩៣៤

០៤៤	៧១៥	៨៣១

																			០២៦	៩៨៨	៨៩១
០២៦	៧៧៥	៥៦៦

samphearak@nssf.gov.kh

nssf_reythearith@nssf.gov.kh

movratha@yahoo.com

tong_samnieng@nssf.gov.kh

pang_sokchea@yahoo.com													
sokchea@nssf.gov.kh

pek.samol@nssf.gov.kh

nssf_kcn@nssf.gov.kh

	អាសយដា្ឋ នៈ	ផ្លូវជាតិបលខ០១,		ភូមិបាវិតបលើ,
សងាកេ ត់បាវិត,	បករុងបាវិត,	បខតស្ា្វ យបរៀង

	អាសយដា្ឋ នៈ	ភូមិខានា ប,	�ុំបជាវ,	បករុងបសៀមរាេ,
បខតប្សៀមរាេ

	អាសយដា្ឋ នៈ	ផ្ទោះបលខC៤៩៥,	បករុមទី១៨,
	ភូមិមោុងបារាងំ,	សងាកេ ត់បេ្អរ,	បករុងកំពង់ឆ្នា ំង,
បខតក្ំពង់ឆ្នា ំង

ខេត្តកណ្្ត ល

ខេត្តកណ្្ត ល

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ខេត្តពពរះសីហនុ

ខេត្តស្វា យខ�ៀង

ខេត្តកំពង់ឆ្នា ងំ

ខេត្តខសៀមរាប

ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ

ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ

ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ

ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ

ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ

ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ

ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ

ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ

ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ

ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ

ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ

ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ

ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ

ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ

E-mail

E-mail

E-mail

E-mail

E-mail

E-mail

E-mail

ស្ខា ប.ស.ស តាមបណ្្ត រាជធានី / ខេត្ត



ខេត្តកំពង់ចាម ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ E-mail

	អាសយដា្ឋ នៈ	ភូមិគីឡលូកមោត	បលខ០៤,
	សងាកេ ត់ផសារកណ្ាល,	បករុងបបាោ យកេោត,
បខតេ្នា្ទ យមានជព័យ

	អាសយដា្ឋ នៈ	ភូមិទី១៤,	សងាកេ ត់វាលវង់,
បករុងកំពង់ចាម,	បខតក្ំពង់ចាម

	អាសយដា្ឋ នៈ	ផ្លូវបលខ១០,	ភូមិ០២,
សងាកេ ត់រកាកនារុង,	បករុង�ូនកកវ,	បខតត្ាកកវ

	អាសយដា្ឋ នៈ	ភូមិែ្មលាត,	សងាកេ ត់បសោះឬស្សី,
បករុងស្ទ រឹងកបតង,	បខតស្្ទ រឹងកបតង

	អាសយដា្ឋ នៈ	ផ្ទោះបលខ១០៧,	ភូមិបលខ៣,
សងាកេ ត់កំពង់លាវ,	បករុងនបពកវង,	បខតន្បពកវង

		អាសយដា្ឋ នៈ	ផ្លូវជាតិបលខ៧៣,
	ភូមិរកាកណ្ាលទី០១,	សងាកេ ត់រកាកណ្ាល,
បករុងបកបចោះ,	បខតប្កបចោះ

០៧៧	៦៦៣	២១៨			 	
០៨៩	៩៨៧	៨៨៧

												០១២	៥២០	៧៦៧
០៧៧	៩៩០	០៤៨

				០១២	៦៣៦	៤៣៩

				០១២	៤០៥	៤៥១

			០៧២	២១០	៤២៣

														០១២	៥៤៨	៨០៥
០៩២	៧០៨	៨០៣

													០៩២	៨៧៣	០៥១
០៩៧	២៦២	៧៥៤៧

០៥៤	៧១១	៤៤១

																០៤២	៦៥២	១៩៩៩
០៤២	៩៤៣	៣៨៨

០៣២	២១០	៦៦៦

nssf_bmc@nssf.gov.kh

say.sothon@nssf.gov.kh

												vannak-rk@nssf.gov.kh
vannaknssf@gmail.com

nganrachana@gmail.com

																							reythearith@yahoo.com
rey.thearith@nssf.gov.kh

																										kratie@nssf.gov.kh
soksay.he@nssf.gov.kh

ខេត្តបន្្ទ យមានជ័យ ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ E-mail

ខេត្តដពពវែង ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ E-mail

ខេត្តតាវកែ ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ E-mail

ខេត្តស្ទទឹងវពតង ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ E-mail

ខេត្តពកខេរះ ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ E-mail



	អាសយដា្ឋ នៈ	ភូមិ០១ឧសភា,
	�ុំកំពង់កណ្ាល,	បសរុកកំពង់បាយ,	បករុងកំពត,
បខតក្ំពត

	អាសយដា្ឋ នៈ	ផ្ទោះបលខ០០៧,	ភូមិរា៉ា ,
សងាកេ ត់ផ្ទោះនបព,	បករុងបរាធិ៍សាត់,	បខតប្រាធិ៍សាត់

	អាសយដា្ឋ នៈ	ផ្ទោះបលខB០៩,
	េូរីរាណិជក្ម្មបាត់�ំេង,	សងាកេ ត់សា្វ យបបាោ ,
បករុងបាត់�ំេង,	បខតប្ាត់�ំេង

	អាសយដា្ឋ នៈ	ផ្ទោះបលខ២៦,	បករុម២,	ភូមិ៣,
សងាកេ ត់�ងទង់,	បករុងបខមរភូមិន្ទ,	បខតប្កាោះកុង

	អាសយដា្ឋ នៈ	ភូមិវត,្	សងាកេ ត់នេោលិន,
បករុងនេោលិន,	បខតន្េោលិន

	អាសយដា្ឋ នៈ	ភូមិទី០៧,	សងាកេ ត់កំពង់ធំ,
បករុងស្ទ រឹងកសន,	បខតក្ំពង់ធំ

ខេត្តកំពត ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ E-mail

ខេត្តខោធិ៍ស្ត់ ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ E-mail

ខេត្តបាត់ៃំបង ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ E-mail

ខេត្តខោរះកុង ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ E-mail

ខេត្តដបៃលិន ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ E-mail

ខេត្តកំពង់ធំ ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ E-mail

												០១២	៦២៣	៣៣២
០៧២	៦៨៨	៨៨៦

០៩២	៧០៧	៣៨៥

០៩៧	៩៩៧	២៨២៩

											០៩៧	៩៧៣	៩០០៦
០១២	៦២៥	៨៥៥

០៨៦	៨៩៣	៧៧៧

០៩២	៧៤៧	០៩៩

			០៣៣	៩៣២	១៣៣

			០៥២	៩៥១	១២៣

			០៥៣	៩៥៣	៣៣៦

០៣៥	៩៣៦	៤៣៦

០៥៥	៩៥៦	៦៦៧

០៦២	២១០	៤៦៣

phokchetra@gmail.com							sin.kosal@nssf.
gov.kh

nssf_ps@nssf.gov.kh

battambang@nssf.gov.kh

kongkea.nssf.kk@gmail.com

somit.ream@nssf.gov.kh

ly_sokha2007@yahoo.com



		អាសយដា្ឋ នៈ	ភូមិបទសអន្រុង,
សងាកេ ត់េរឹងកកន្សង,	បករុងបាលុង,	បខតរ្តនគិរី

	អាសយដា្ឋ នៈ	ផ្ទោះបលខ១២A,	ផ្លូវបវងបបសង,
	សងាកេ ត់បចាមបៅ,		ខណ្បរាធិ៍កសនជព័យ,
រាជោនីភនាំបពញ,	(ទល់មុខកផរសងៃរួ តសូរងួន)

	អាសយដា្ឋ នៈ	ផ្ទោះបលខ៥០EoE1,		ផ្លូវបលខ០៣,
	ភូមិេរឹងឈូក,	សងាកេ ត់គីឡលូកមោត០៦,
ខណ្ឬស្សីកកវ,	រាជោនីភនាំបពញ

	អាសយដា្ឋ នៈ	ភូមិចំេក់,		សងាកេ ត់ស្ានមានជព័យ,
បករុងកសនមបនារម្យ,	បខតម្ណ្លគិរី

	អាសយដា្ឋ នៈ	ភូមិឈូក,		សងាកេ ត់សំបរាង,
បករុងសំបរាង,	បខតឧ្តរ្មានជព័យ

		អាសយដា្ឋ នៈ	ភូមិកណ្ាល,
	សងាកេ ត់កំពង់បេណាក,	បករុងបពោះវិហារ,
បខតប្ពោះវិហារ

													០១១	៤៥១	៧៧៧
០៩៧	៩៦៦	៧៦៦៦

														០១២	៦៩៥	៥៥០
០៨៦	២៧១	៣៧១

														០៩២	៤៨៦	២៥៦
០៨៨	៦៩១	៦៩១១

													០១២	២០៥	៧៥៦
០៨៨	៨២០	៥៧៥៦

											០៩៧	៥២៣	៤៦៦៦
០៨៥	៣១១	៣០០

									០៩៧	៣៦៦	៦០៦	០
០១២	២៥៩	២៥៨

០៧៥	៩៧៤	១៨៤

០២៣	៩៩៥	៤៨៤

០២៣	៦៦៣	៣០៣០

sam_ath@nssf.gov.kh

lpl@nssf.gov.kh

vannaknssf@nssf.gov.kh

kosol_vicheth@yahoo.com

simmao2013@gmail.com

											nssf_pvh@nssf.gov.kh
savuthnou22@gmail.com

ខេត្ត�តនគិ�ី ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ E-mail

ខេត្តមណ្ឌ លគិ�ី ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ E-mail

ខេត្តឧត្ត�មានជ័យ

ខេត្តពពរះវិហា�

ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ

ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ

ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ

ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ

E-mail

E-mail

ស្ខា ប.ស.ស េណ្ឌ ៃខ ក្ោ ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ E-mail

ស្ខា ប.ស.ស េណ្ឌ ឬស្ីវកែ ខលេទូ�ស័ព្ទដៃ ខលេទូ�ស័ព្ទខលើតុ E-mail



ភនាំដពញ

កណា្ត ល

ល.រ ដ ្្ម ោះមន្ីរដពទ្យ ឡានសាម៉ុយ                   ទូរសព័្ទាន់
ដេតុការណ៍ ភានា ក់ងារ     ្រ.ស.ស រាជោនី/ដខត្ត

០១

០២

០៤

០៥

០៦

០៧

០៨

០៩

១០

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

២២

០៣

មនទាីរដពទ្យកា�តម៉ាត

មនទាីរដពទ្យ្ពោះកុសុមៈ

មនទាីរដពទ្យ្ពោះអងរឌួង

មនទាីរពេុពយោបា�	និងសមព្	សុែ	លាភ	ដម្តី

មនទាីរដពទ្យមិត្តភាពតែ្មរ-សូដវៀត

មនទាីដពទ្យបតងក្ដពា្ិ៍ចិនតុង

មនទាីដពទ្យបតងក្ដកាោះ្ំ

មនទាីដពទ្យបតងក្្សនុកស្្ង

មណ្ឌ �សុែភាពសទាឹងមានជ័យ

មណ្ឌ �សុែភាពតបកចាន

មណ្ឌ �សុែភាពសំដរាង្ំ

មនទាីរដពទ្យជ័យជំនោះ

មនទាីរដពទ្យបតងក្អងរសនារួ�

មណ្ឌ �សុែភាពត្ពកអញ្ចេ ញ

មណ្ឌ �សុែភាពវិហារសួ្៌

មនទាីរដពទ្យបតងក្ែសាច់កោ្ត �

មនទាីរស្មាកពយោបា�មូ�មិត្ត

មណ្ឌ �សុែភាពដរករកា

មណ្ឌ �សុែភាពទួ�ដរក

មនទាីរដពទ្យបតងក្សដម្តចឪ

មណ្ឌ �សុែភាពទឹកថ្លា

                         ១១៩

                         ១១៩

                     ០១៦	៥០៥	៤៥៣

០១១	៣៩៨	៨៨៨

                        ១១៩
                      ០៧៨	៩៩៧	៩៧៨

                        ១១៩
  ០១៧	៧២២	០៦៣

                       ១១៩
    ០១៧	៧២២	០៦៥

                        ១១៩
    ០១៧	៧២២	០៦៥

                   ០១២	៩៧១	៤៧៦
   ០១២	៨៣៩	១៦២

        ០១២	១៧៥	៨២៨៥
  ០៩៧	៤៩៩	៨៩៣៦

០១៥	៥១៩	១១៩

០១២	៥៨១	៦៣៩

០១២	៦៦៥	០៣៩

០៧៧	៩២៦	៦៩២

០៩៧	៥៤០	៤០០៦

  ០៩៧	៧៦៣	៩០០៣

                        ១១៩
០១២	៥១៩	៩១៦

                        ១១៩
០៧៨	៣៩៨	៦៦៧

                         ១១៩
០៧៧	៧៩៧	៩៦៧

            ០២៣	៤២៦	៩៤៨
០២៣	៧២៤	៨៩១

             ០១២	៦៥៧	៦៥៣
០១៦	៩០៩	៧៧៤

             ០១១	៧៥៥	១១៩
០៧៧	៥៥០	០១៧

          ០២៣	៦៦៦	៦២៣៧
០១២	៦០៣	១៣១

            ០២៣	២១៧	៧៦៤
០១២	៨៥៨	១៨៤

             ០១៧	៧២២	០៦៥
០២៣	៣៥១	១៩៨

                ០២៣	៣៥១	១៩៨
០១៦	៤៧១	៨៨៧

០២៣	៣៥១	១៩៨

              ០១២	៩៧១	៤៧៦
០១១	២៦២	២៥៦

០១២	៨៩៤	២៦០

           ០៩៧	៧៩៣	៩៩៧៤
០១២	៩៨៤	៥៩០

            ០១២	៩១២	៥២៣
០៧៧	៩៣៣	៤៥៩

              ០១២	៨៩៤	២៦០
០៦៩	៧០៥	៧៥៧

            ០១៧	៥៥២	៣២៣
០១២	៨៤០	៥២០

            ០១២	៨៣២	៣៤៣
០១២	៤៩៥	៩៨៣

              ០១២	៤៤៦	៥៩២
០១២	៤៣៤	៥៤៦

០១២	៤៤៩	៦០៨

០១២	៧៧៥	៤៧២

           ០១១	៨៣៣	៣៣៩
០២៣	៣៥១	១៩៨

            ០១២	៥៣២	៨០៣
០១២	៨៦៤	៥០៩

            ០១៧	៧២២	០៦៥
០២៣	៣៥១	១៩៨

         ០៩៧	៦៨៧	២៤២៦
០៩២	១៥១	៨៤៥

            ០១៧	៣៧៨	៤៥៦
០៧៨	៣២១	៨១៨

            ០១០	២៦៤	០១៧
០១២	៦៦៩	៩៤៦

             ០១២	៩១៨	១៥៩
០១២	៣៩៦	០៨៥

០៧៨	៦៦៨	៨៩៧

             ០១២	៩១៨	១៥៩
០១២	៣៩៦	០៨៥

             ០១២	៩១៨	១៥៩
០១២	៣៩៦	០៨៥

             ០១២	៩១៨	១៥៩
០១២	៣៩៦	០៨៥

           ០៩២	៣៤២	២២៤
០៨៦	៥៨២	៤២៣

           ០៧០	៧៦៣	៨៦៤
០១២	៣៥៣			៩១៦

            ០១២	៨៨៤	៧៦៦
០៧៨	៦១៥	៩៨៩

           ០៧៧	៦៣៦	៣៦០
០១២	៩០៤	៦៨០

           ០៩៧	២៩៩	៦៦៦៩
០៩៦	៣៦៩	៥៩១២

            ០១២	២៨៦	៨៧៦
០៩២	២២៧	៧១២

០១២	៥៤៨	៨០៥

០៧៧	៥៧០	៩០៨

០១២	៥៤៨	៨០៥

០១២	៥៤៨	៨០៥

           ០១២	៩០៣	៧៣៥
០១២	៨៥៤	២២៦

០១២	៥៤៨	៨០៥

         ០៩៧	៦៨៧	២៤២៨
០១២	៣០៥	៣៧១

បញ្ីខ ម្ រះមូលដ្ឋា នសុខាភិបាលេុរះកិេ្ចពពមខពពៀងជាមួយ ប.ស.ស

មណ្ឌ �សុែភាពពញាពន់                    ០១២	៧៩៦	៩៩៦
   ០១០	២៧៦	៦៨៣

            ០៩២	៤៨៦	២៥៦
   ០១២	៨០៨	៦៨៤១១



កណា្ត ល

កំពង់ស្ពឺ

សា្វ យដរៀង

កំពង់ឆ្នា ងំ

បពោះសេីនុ

ដសៀមរា្រ

កំពង់ចាម

្រ
នា

យ
មា

ន
ជ័

យ

មនទាីរដពទ្យបតងក្ប៊ាុន	រា៉ា នី	េ៊ាុន	តសន	រកាដកាង

២៦ មនទាីរដពទ្យបតងក្្សនុក្ងពិសី ០៩៧	៣៥៨	៨៤៩០          ០១២	២៨៦	៨៧៩
០៩២	២២៧	៧១២

២៣

២៤

២៧

២៨

២៩

៣០

៣១

៣២

៣៣

៣៤

៣៥

៣៦

៣៧

៣៨

៣៩

៤០

៤១

៤២

៤៥

៤៣

៤៦

៤៤

៤៧

២៥

                  ០១៧	៥៥២	៣២៣
   ០៩៧	៩៥៣	៩៥២៥ ០៩២	៤០៧	៨៦៨

មនទាីរដពទ្យបតងក្កំពង់ស្ពឺ

មនទាីរដពទ្យបតងក្កំពង់្តឡាច

មនទាីរដពទ្យបតងក្ដបា៉ា យតប៉ាត

មនទាីរដពទ្យបតងក្្សនុកដជើងថ្ព

មនទាីរដពទ្យបតងក្ដែត្តកំពង់ចាម

មនទាីរដពទ្យបតងក្្សនុកពញាត្កក

មនទាីរដពទ្យបតងក្្សនុកដមមត់

មនទាីរដពទ្យបតងក្ដែត្តមិត្តភាព	កម្នុជា-ជប៉ាុន

មណ្ឌ �សុែភាពវា�ដរញ

មនទាីរដពទ្យបតងក្ដែត្្ត ពោះសីេនុ

មនទាីរដពទ្យបតងក្ជីភូ

មនទាីរដពទ្យបតងក្កំពង់ឆ្នា ំង

មនទាីរដពទ្យបតងក្ស្វ យដរៀង

មនទាីរដពទ្យបតងក្ដសៀមរាប

មនទាីរដពទ្យបតងក្សិរីដស្ភ័ណ

មនទាីរដពទ្យបតងក្ពួក

មណ្ឌ �សុែភាពអណ្តជូ ង្្ម

មណ្ឌ �សុែភាពរាម

មនទាីរដពទ្យបតងក្ឧដុងរ

មនទាីរដពទ្យCT	(ដែត្្ត ពោះសីេនុ)

០១៦	៦៩៦	៤៨០

០៨៥	៥៨៧	៧៥៧

០១២	៧៨៦	២៨៦

           ០១២	៦៦៧	៤៨៨
០៨៨	៧៧៤	៤៧៨៨

            ០១១	៣៩៨	១៣៥
០៨៨	៧៧៤	៤៧៦៦

           ០១២	៩០៤	៣០៦
០៩២	៣២២	៤១៣

០១២	៩៣២	៥២១

០១៦	៤៥២	៧៦១

០១៦	៦៨៦	៨៤៣

០១១	៣៩៤	១៧៨

០២៦	៩៨៨	១១១

០៤៤	៩៤៥	១១១

០១៦	៨០០	១១៩

០១២	៩១០	៤៦៧

០៨៨	៨៣៤	៦២៥៧

           ០៧៨	៨៩១	៩១៣
០១២	៩១០	០៦២

           ០៨៩	៨៨៦	៦៦៦
០៨៥	៨៨៦	៦៦៦

          ០២៥	៩៨៧	៣១៣
០១៦	៤៧១	៨៨៧

          ០៨៥	៥៨៧	៧៩០
០១២	៤៥៧	៣០៨

          ០១២	៨៣៣	១៥៩
០៨៩	៨៣៧	៦៣៧

០១៧	៤២៣	៥៤៨

        ០៩៧	៧៣៣	២២៥៥
០៨៥	៤១៤	៥៥៦

            ០១២	៤៩៥	១៤៨
០១១	២៩៤	៥៣២

          ០១២	៩២៣	៣៥៤
០៩៧	៧៤០	៥៤០១

             ០១៦	២៦៩	៧៤៤
០១២	៩៨៣	៦១២

            ០១៦	៧១២	៦៤៦
០១២	៧១២	៦៤៦

          ០១២	៨០៥	២៣៦
០១២	៧៦១	០៨៩

            ០១៥	២៥០	១១១
០១២	៧០២	២៥១

០១២	៩៥៣	៩៧៥

០១២	៩២៥	០៦១

០១២	៨៥៤	៩៨៣

០៩២	៩១០	០២៧

             ០៩២	៣៤០	១៧១
០១៥	៤៥៤	៥៦២

              ០១៦	៦៨៨	៥៨៥
០៩៧	៨៦៥	៤៩០៣

 ០១២	៩៧៨	៩២៥

០៨១	៨៨៦	៦៦៦

         ០៩៧	៧៨៣	៩៣៩១
០១២	២៨៦	៨៧៩

០៩៧	៧៨៣	៩៣៩១

០១២	៥៤៨	៨០៤

            ០៨៨	៩៧២	១០១៦
០៧៧	៦៦៣	២១៦

         ០៧៧	៦៦៣	២១៧
០១២	៥៣៤	៣៤៥

             ០៩២	៩០៩	៤១៤
០៧៧	៦៦៣	២១៨

            ០៩២	៩០៩	៤១៤
០៦៩	២៥២	៧៩៧

           ០៩២	៩០៩	៤១៤
០៧៧	៦៦៣	២១៨

      ០៩៣	៨៧១	០៤៣
០៧៧	៩៩០	០៤៨

           ០៧៧	៩៩០	០៤៨
០១២	៨២២	៤១១

           ០៧៧	៩៩០	០៤៨
០១២	៨២២	៤១១

             ០៧៧	៦៦៣	២១៥
០១៦	៥៦៥	៩៥៨

        ០៧៧	៦៦៣	២១៥
០១៦	៥៦៥	៩៥៨

            ០៧៧	៦៦៣	២១៥
០១៦	៥៦៥	៩៥៨

       ០៧៧	៦៦៣	២១៥
០១៦	៥៦៥	៩៥៨

            ០៧៧	៦៦៣	២១៥
០១៦	៥៦៥	៩៥៨

      ០៩៧	៣៦៨	៦៧៧៧
០៩៧	២៨៥	៦៦៤១

      ០៩៧	៣៦៨	៦៧៧៧
០៩៧	២៨៥	៦៦៤១

          ០៧៧	៦៦៣	២១៦
០១៦	៨៨៤	៣៤៨

         ០៧៧	៦៦៣	២១៧
០១២	៣៨២	៣២៣

មនទាីរដពទ្យបតងក្្សនុកថ្ពឈរ

មនទាីរដពទ្យបតងក្្សនុកត្ជូងឃ្មនុ ំ ០៨៨	៧៧៤	៤៧០០             ០១១	៨៦២	០៣៩
០១២	៤៩៥	៦៥០

            ០៨៥	៤១៤	៨១៩
០៨៥	៤១៤	៨១៩

            ០៨៨	៧៧៤	៤៧១១
០១១	៦៦៩	៤០៨

               ០៧៧	៩៩០	០៤៨
០១២	៨២២	៤១១

               ០៧៧	៩៩០	០៤៨
០១២	៨២២	៤១១

 ០១២	៨២៣	៧០៩											
០៩២	៩៥៧	៨៧១

           ០៩២	៩៣៩	៤៨០
០៩២	៩១៧	៣៨៨

          ០១២	៥២០	៧៦៧
០៧៧	៩៩០	០៤៨

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

០១២	៨២២	៤១១

  មនទាីរដពទ្យបតងក្ត្ពកកក់

ត្ងូឃ្មុំ



បកដចោះ

នបពកវង

តាកកវ

កក្រ

ស្រឹងកបតង

កំពត

ដរាធិ៍សាត់

ដកាោះកងុ

៤៨

៤៩

៥១

៥២

៥៣

៥៥

៥៦

៥៧

៥៨

៥៩

៦០

៦១

៦២

៦៣

៦៤

៦៥

៦៦

៦៧

៧០

៦៨

៧១

៦៩

៧២

៥០

មនទាីរដពទ្យបតងក្ដែត្្ត កដចោះ

មណ្ឌ �សុែភាព្តាខំានា រ

មនទាីរដពទ្យបតងក្្សនុកឆលាជូង

មនទាីរដពទ្យបតងក្បាទី

មនទាីរដពទ្យតភនាកតាតកវ

មនទាីរដពទ្យដែត្តដពា្ិ៍ស្ត់

មនទាីរដពទ្យបតងក្្សនុក្ក្រ

មណ្ឌ �សុែភាពស្នា ម្ពោះ

មនទាីរដពទ្យបតងក្ត្សអំបិ�

មនទាីរដពទ្យបតងក្ដែត្តដកាោះកុង

មនទាីរដពទ្យបតងក្្សនុកភនាំ្កវា៉ាញ

មណ្ឌ �សុែភាពដឈើតុំ

មនទាីរដពទ្យបតងក្្សនុកសនារួ�

មនទាីរដពទ្យបតងក្អនាកដ�ឿង

មនទាីរដពទ្យបតងក្ដែត្តថ្ពតវង

មនទាីរដពទ្យបតងក្ពារំាង

មនទាីរដពទ្យបតងក្ដែត្តសទាឹងត្តង

មនទាីរដពទ្យបតងក្បាកាន

មណ្ឌ �សុែភាពដក្តឿងរាយ

មនទាីរដពទ្យដែត្តតាតកវ

មនទាីរដពទ្យដែត្តតកប

មនទាីរដពទ្យបតងក្ដែត្តកំពត

មនទាីរដពទ្យបតងក្កំពង់្តាច

មនទាីរដពទ្យបតងក្្សនុកកំចាយមារ

            ០៧២	២១០	៣៩១
០១២	៨២២	៣៩១

             ០៨១	៤៤៤	១៧៤
០១២	៤២៤	០៦៣

            ០១២	៥០២	៩០៣
០១៧	៩០៩	៦៥៣

            ០១២	៧២៤	០៩៣
០៩៧	៦៤៧	៤៣០៣

               ០៩៧	៨០១	៦៧០៥
០១៦	៣២០	០៦៦

១៣៥៣/០០១០

០៩២	៨១១	១៦១

០១៦	២២២	១៨៦

០១៦	៣០០	១១៩

០១២	៨៥០	៥៩០

០៩២	៣០៧	២៧៨

០៩៧	៧៥២	៧៩៩៦

០១២	៧៧៥	៣១៩

        ០៩៧	២៣៤	១៧៨២
០១២	៦៥៨	៣០៣

                ០៩២	៦៥៣	៥៩៥
០១២	៦៥៣	៥៩៥

           ០៩២	៧៩៩	៤៦៤
០៨៨	៨៨៤	៩៤៨៣

           ០៧៨	៦៨១	៤៧៤
០៩៧	៦៦៨	៧៥៤២

០១២	៦៥៨	៣០៣

០១២	៩៣៥	៨១៤

០១២	៩១២	៣២០

០១២	២៩៧	២៦៨

០១២	៧៣៣	៤៦៨

០១២	៦៩៣	៩៤០

០១២	៩៣១	៨៦៨

                ០៩៧	៩៥៩	៤៦៥៣
០១២	៧២៤	០៩៣

០១២	៣៦៧	៧០២

០៣២	៦៩០	១៩៣៩

០១៦	៩០៤	៨៩០

០១២	៨២៨	៤៦៦

០៩៧	១២២	២៣៤៤

០៩២	៦៧៧	៦៨៥

០១៦	៨៧៧	០០៦

             ០១៦	២០៤	៨៨៧
០៩៧	៧៩៥	៨៧៨៨

         ០៩៧	៨០០	៨៥៥៥
០៩៧	៦៥៩	៧២៩៩

០១២	៦៦០	៨១៥

           ០៩៧	៧៩៥	៧៤៧២
០១២	៩២១	២០០
               ០៩២	២២៣	៦១៤
០៤៣	៦៩០	០៩០៥

           ០៩៧	៩៧៨	០៨៧៨
០១២	៩០៨	៥៩០

           ០១២	៤៣៩	៣៤៣
០១២	២៩៧	៤៩១

                 ០១១	៩០៥	០១៩
០១២	១៧២	៨៣៤៨

                ០១២	៨២៥	២៧៧
០១២	៤៥៦	២៤៧

             ០១២	៣១៦	១៣៥
០១២	៩៥៥	៩៨៦

            ០៩២	៣៨៣	៦៣២
០៨៨	៨៧៣	២៤៦៨

                ០១២	៥៨៨	៤៩៥
០៩៥	៨៨១	៧០៧

          ០៩២	៨៧៣	០៥១
០៩៧	៩៨៩	៦៦៩១

            ០៩២	៨៧៣	០៥១
០៩៧	៩៨៩	៦៦៩១

            ០១២	៥៤៨	៨០៥
០៩៣	២៨១	០១៩

            ០៩២	៧០៨	៨០៣
០៩៣	២៨១	០១៩

              ០១២	៥៤៨	៨០៥
០៩២	៧០៨	៨០៣

            ០១២	៥៤៨	៨០៥
០៩២	៧០៨	៨០៣

          ០៩២	៧០៨	៨០៣
០៩៣	២៨១	០១៩

        ០១២	៩៣៩	៤៣៩
០៧៧	៥៧០	៩០៥

           ០៧៨	៧៨៩	៩៥៥
០៩៧	២០០	២៨៥២

         ០៨៨	៦៧៧	២៨៣២
០៩២	៨៧៣	០៥១

            ០១២	៦៣៦	៤៣៩
០៧៧	៥៧០	៩០៥

            ០១២	៦៣៦	៤៣៩
០៧៧	៥៧០	៩០៥

              ០៩២	៧០៧	៣៨៥
០១៧	៣៩២	៥៥២

             ០៩២	៧០៧	៣៨៥
០១៧	៣៩២	៥៥២

             ០៩២	៧០៧	៣៨៥
០១៧	៣៩២	៥៥២

            ០៩២	៧០៧	៣៨៥
០១៧	៣៩២	៥៥២

              ០៩២	៧០៧	៣៨៥
០១៧	៣៩២	៥៥២

             ០១២	៧៣៣	៦២៧
០៩៧	៩៧៣	៩០០៦

              ០១២	៦២៥	៨៥៥
០៩៧	៩៧៣	៩០០៦

               ០៩២	៩៣៤	០៩៤
០១៧	៣៩២	៥៥២

             ០១២	៤០៥	៤៥១
០៩៨	៩៦៨	៤១៩

              ០១២	៦២៣	៣៣២
០៨៨	៨៥៥	៦២៣៤

              ០១២	៦២៣	៣៣២
០៨៨	៨៥៥	៦២៣៤

              ០១២	៩៩៣	៨៧៧
០៨៨	៨៥៥	៩២៣៤

៥៤ មនទាីរដពទ្យបតងក្ស្វ យអនទារ ០៩៧	៥៥៧	៧៦៤៧             ០១២	៥៤៨	៨០៥
០៩២	៧០៨	៨០៣



បាត់�ំ្រង

កំពង់ធំ

រតនគិរ ី

មណ្លគិរ ី

ឧត្តរមានជ័យ

បពោះវិហារ

៧៥

៧៦

៧៨

៧៩

៨០

៨១

៨២

៨៣

៨៤

៨៥

៨៦

៨៧

៨៨

៨៩

៩០

៩១

៩២

៩៣

៧៧

មណ្ឌ �សុែភាព្តាង

មណ្ឌ �សុែភាពដ ្្ត

មនទាីរដពទ្យបតងក្សំដៅ�ូន

មនទាីរដពទ្យបតងក្្្មដរ�

មនទាីរដពទ្យបារាយណ៍-សនទានុក

មនទាីរដពទ្យបតងក្ដែត្តកំពង់្ំ

មនទាីរដពទ្យបតងក្ដស្ទា ង

មនទាីរដពទ្យបតងក្ដែត្តរតន្ិរី

មនទាីរដពទ្យបតងក្បរតកវ

មណ្ឌ �សុែភាពអូរអាម

មណ្ឌ �សុែភាពតកវសីមា៉ា

មនទាីរដពទ្យបតងក្តសនមដន្រម្យ

មនទាីរដពទ្យបតងក្ដែត្ត	ឧត្តរមានជ័យ

មនទាីរដពទ្យបតងក្្សនុកអនលាង់តវង

មនទាីរដពទ្យបតងក្	១៦	មករា

មណ្ឌ �សុែភាពភនាំតដក

មណ្ឌ �សុែភាពជាកំសាន្ត

មណ្ឌ �សុែភាព្សតអម

មណ្ឌ �សុែភាពអូរស្្ម ច់

                 ០៩៥	២២៨	៨៩៣
០៩៧	៩១៤	៥៨៧០

                     ០១២	៥៨១	៦៥៤
០៩២	២៦៤	១៦៣

                   ០១២	៩៧៤	២២៣
០៨៨	៩១៨	១០០៥

០៩២	៧៨៦	៣៥៦

                ០១២	៩២៧	១៤២
០១២	៧៨២	៤១៧

                 ០១៧	៣៩៨	៧៥០
០១២	៩៤៧	៩៣២

              ០១២	៧៦៨	៤៤៣
០១២	៧៩៤	៣៤៩

                 ០១៧	៩៣៦	៩៤៥
០១២	៨៤០	៨០៨

០៩៧	៩៩០	៩៨៩៩

០៩៧	៤៧៨	៧៧៩៧

០៩៧	៦៧៨	៨៥៣៣

              ០៩៧	៧១២	១៤៤៥
០១២	៩៦១	៧៤៤

           ០៩២	១៤១	៨៣៥
០១២	៧២៣	១២១

០៧៦	៥២៦	២៤៩១

០១២	៣៧១	៦១៨

០៩២	២២៧	៦១៦

០១១	៧៣៦	៨៨៦

០១៧	២៦៩	៣៦៣

០១២	៦៧០	៩៩៦

០១២	៤៤៨	១៩៦

            ០៩២	៩០៣	៤៩៤
០១២	៧០១	១៦០

                ០១៧	៥៥៩	៣៨៧
០១២	៨៦៧	៥៧៣

០៩២	៩៥៤	៣៦៧

០៩២	២៩១	៩៥៩

               ០១២	៥០៥	០០៨
០១២	៥២៨	០០៨

               ០១១	៨៣៨	៣០០
០១២	៥១១	៣៦៩

                  ០១១	៦០៧	៧៨៣
០៨៨	៣៣២	៩១១៨

                   ០១២	២៦៦	១៥២
០៩៧	៨៥០	៤៧៦៥

               ០៩៧	៤៧៣	៩៦៨៥
០៨៨	៩៩៨	៦៥៦៦

              ០៧៨	២២៩	៧៩៧
០៧៨	៩៧៩	៧២៩

                   ០៧៧	៥០៨	០៥៧
០១១	៦៧០	១៧៤

               ០១២	៤២៦	៥១៩
០១២	៨៩២	៩០៩

                   ០៩៧	៣៩៤	៤៦៦៩
០៩២	៩៥៦	៥៦៩

                   ០១២	៩៣៨	១៥៩
០៩៧	៧៥២	៧៧៧៣

០៩៩	៣៥៨	៤៤៧

៧៤

៧៣

មនទាីរដពទ្យបតងក្ដែត្តបាត់ដំបង             ០១២	២៦៩	៣៨៨
០១២	៨៣៣	២៦១ ០១២	៨៣៣	២៦១

មនទាីរដពទ្យបតងក្ដែត្តថប៉ា�ិន ០៩៧	៦២៨	៤៣៣៣
              ០៩៧	៧៦៩	៩៨៣៧
                  ០៧១	៩១៤	៤៤១៨
០១៥	៥៣២	៣២៣

               ០៨៦	៨៩៣	៧៧៧
០១២	៥០៥	៤៨៨

              ០៩៥	៨៨៥	៨៥៥
០៩៧	៩៩៧	២៨២៩

                 ០៩២	៧៦៤	៨៩៧
០៩៧	៥០០	០៤៥០

              ០៩០	៨៨៥	៦៩៨
០៩២	៧៤៧	០៩៩

              ០៩០	៨៨៥	៦៩៨
០៩២	៧៤៧	០៩៩

              ០៩៧	៩៦៦	៧៦៦៦
០១១	៤៥១	៧៧៧

             ០៩៧	៩៦៦	៧៦៦៦
០១១	៤៥១	៧៧៧

            ០១២	២០៥	៧៥៦
០៩៧	៩០០	០១០៩

              ០១២	២០៥	៧៥៦
០៩៧	៩០០	០១០៩

              ០១២	២០៥	៧៥៦
០៩៧	៩០០	០១០៩

              ០៩៧	៥២៣	៤៦៦៦
០៩៧	៧៦២	៨៨២៨

              ០៩៧	៥២៣	៤៦៦៦
០៩៧	៧៦២	៨៨២៨

               ០៩៧	៥២៣	៤៦៦៦
០៩៧	៧៦២	៨៨២៨

                ០៩៧	៣៦៦	៦០៦០
០៨៨	៧៤៦	២៧៧៤

                ០៩៧	៣៦៦	៦០៦០
០៨៨	៧៤៦	២៧៧៤

                 ០៩៧	៣៦៦	៦០៦០
០៨៨	៧៤៦	២៧៧៤

               ០៩៧	៣៦៦	៦០៦០
០៨៨	៧៤៦	២៧៧៤

០៩៧	៩៩៧	២៨២៩

០៩៧	៩៩៧	២៨២៩

០៩៧	៩៩៧	២៨២៩

០៩៧	៩៩៧	២៨២៩

ន្រ៉លនិ






