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បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម (េ.ស.ស)        1 
 

 របាយការណ៍ 

ស្តពីី 
លទ្ធផលការងារស្ម្រេចបានឆ្ន ាំ២០១៩ និងទ្ិស្ម្ៅអនុវត្តបនត 

របស្ម់្បឡាជាត្ិរបបស្នតិស្ខុស្ងគេ (ប.ស្.ស្) 

 

I. ម្ស្ចក្តីម្ផតើេ 

វស័ិយសន្តិសុខសង្គម ក៏ដូចជាវស័ិយបសេង្  ៗត្តូវបាន្េំផ្លា ញទំង្ស្សុង្កនុង្រេេត្េល័យពូជសាសន៍្។ 
េន្ទា េ់ពីថ្ងៃរបំ ោះ ៧មករា ឆ្ន ំ១៩៧៩ វស័ិយបន្ោះត្តូវសាត រប ើង្វញិ ត្េព័ន្ធគំពារសង្គមត្តូវបាន្អនុ្វតតជា 

េប ត្ើ រៗ  ប ើយជាេន្តេន្ទា េ់រេេសន្តិសុខសង្គម ជាពិបសសផ្សនកត្បាក់បសាធន្ សត្ាេ់មន្តន្តីសាធារ្ ៈ 

ត្តូវបាន្េបង្កើត និ្ង្អនុ្វតតរ ូតដល់បពលបន្ោះ។ ចាេ់សតីពីការងារត្តូវបាន្អនុ្ម័តបៅកនុង្សម័យរដឋកមពុជា 
ន្ទឆ្ន ំ១៩៩២ និ្ង្ត្តវូបាន្បរៀេចំប ើង្វញិបៅឆ្ន ំ១៩៩៧ ចាេ់សតីពីរេេសន្តិសុខសង្គមសត្ាេ់ជន្ទំង្ 
ឡាយផ្ដលសថិតបៅបត្កាមេទេបញ្ញតតិថ្ន្ចាេ់សតីពីការងារ ត្តូវបាន្អនុ្ម័តនិ្ង្ត្េកាសឱ្យបត្េើបៅឆ្ន ំ
២០០២។ ប យផ្ ក េ.ស.ស បាន្អនុ្វតតរេេសន្តិសុខសង្គមផ្សនកហានិ្ភ័យការងារបៅឆ្ន ំ២០០៨ 
រេេសន្តិសុខសង្គមផ្សនកផ្ងទំសុខភាព សត្ាេ់វស័ិយឯកជន្បៅឆ្ន ំ២០១៦ រេេសន្តិសុខសង្គមផ្សនក
ផ្ងទំសុខភាព សត្ាេ់វស័ិយសាធារ្ៈបៅឆ្ន ំ២០១៨ និ្ង្អនុ្វតតការផ្ងទំសុខភាពតាមត្េព័ន្ធ
មូលនិ្ធិសមធម៌សុខាភិបាល សត្ាេ់កមមករនិ្បោជិតបត្ៅត្េព័ន្ធ និ្ង្ការសតល់ត្បាក់ឧេតថមភេផ្ន្ថម
សត្ាេ់កមមករនិ្បោជិតជាស្តសតីបៅបពលសត្ាលកូន្។ សមិទធសលទំង្បន្ោះបាន្ឆាុោះេញ្ច ងំ្ឱ្យកាន់្ផ្ត
ចាស់អំពីការរកីចំបរ ើន្ថ្ន្ត្េព័ន្ធគំពារសង្គមកមពុជា បដើមបីឈាន្បៅរកត្េព័ន្ធមួយផ្ដលាន្លកខ្ ៈ
ជាសកល និ្ង្សង្គតិភាព បដើមបីរកាបាន្នូ្វត្េសិទធភាពថ្ន្ការអនុ្វតតការងារខាង្បលើជាេ់ជាត្េចំ 
រាជរ ឋ ភិបាលបាន្ ក់បចញនូ្វចាេ់សតីពីរេេសន្តិសុខសង្គមងមី ផ្ដលាន្វសិាលភាពអនុ្វតតចំបពាោះ
េុគ្គលផ្ដលសថិតបៅកនុង្វស័ិយសាធារ្ៈ េុគ្គលទំង្ឡាយផ្ដលសថិតបៅបត្កាមេទេបញ្ញតតិថ្ន្ចាេ់
សតីពីការងារ ប យរមួេញ្ចូ លទំង្េុគ្គលិកផ្ដលបធវើការតាមសាូវអាកាស និ្ង្ន្ទវាសមុត្ទ ត្ពមទំង្អនក
េបត្មើកនុង្សាោះ និ្ង្េុគ្គលិកសវ័យនិ្បោជន៍្ កនុង្ការអនុ្វតតរេេសន្តិសុខសង្គមបៅត្ពោះរាជាណាចត្កកមពុជា 
ផ្ដលរមួាន្ផ្សនកត្បាក់បសាធន្ ផ្សនកផ្ងទំសុខភាព ផ្សនកហានិ្ភ័យការងារ និ្ង្ផ្សនកនិ្កមមភាពការងារ។ 
ចាេ់ងមីបន្ោះ គឺ្ជាផ្សនកមួយកនុង្ការចូលរមួចំផ្្កអនុ្វតតស្សេតាមយុទធសាស្តសតចតុបកា្ដំណាក់កាល
ទី៤ ផ្សន្ការយុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍្ជាតិ២០១៩-២០២៣ ត្កេខ ឌ្ បគលន្បោបាយជាតិគំពារសង្គម 
២០១៦-២០២៥ យុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយ ិរញ្ញវតថុ ផ្សន្ការយុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយការងារ និ្ង្
េ ត្ុ ោះេណាត លវជិាា ជីវៈ ២០១៩-២០២៣។ 

េ.ស.ស សង្ឃឹមោ៉ា ង្មុតាំថា តាមរយៈលទធសលការងារសបត្មចបាន្ឆ្ន ំ២០១៩ បន្ោះ វានឹ្ង្កាា យជា
ឧេករ្៍ដ៏ាន្ត្េសិទធភាពមួយ សត្ាេ់វាស់ផ្វង្តាម ន្ និ្ង្វាយតថ្មាបលើការអនុ្វតតវស័ិយសន្តិសុខ 
សង្គមសត្ាេ់ជន្ទំង្ឡាយផ្ដលសថិតបៅបត្កាមេទេបញ្ញតតិថ្ន្ចាេ់សតីពីការងារ និ្ង្ផ្សនកផ្ងទំសុខភាព 
សត្ាេ់មន្តន្តីសាធារ្ៈ អតីតមន្តន្តីរាជការ និ្ង្អតីតយុទធជន្ ការអនុ្វតតផ្សនកផ្ងទំសុខភាពតាមត្េព័ន្ធ 
មូលនិ្ធិសមធម៌សុខាភិបាល សត្ាេ់កមមករនិ្បោជិតបត្ៅត្េព័ន្ធ និ្ង្ការសតល់ត្បាក់ឧេតថមភេផ្ន្ថម
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សត្ាេ់កមមករនិ្បោជិតជាស្តសតីបៅបពលសត្ាលកូន្ ប ើយវាជាកញ្ច ក់ឆាុោះេញ្ច ងំ្ឱ្យប ើញពីចំ្ុច
វជិាាន្ និ្ង្អវជិាាន្ ត្ពមទំង្េញ្ា ត្េឈមន្ទន្ទ បដើមបីបធវើការផ្កតត្មូវ និ្ង្បធវើការប ោះស្សាយសត្ាេ់ 
បរៀេចំទិសបៅអនុ្វតតេន្តឱ្យបាន្កាន់្ផ្តលអត្េបសើរផ្ងមបទៀត។ 

 

II. លទ្ធផលការងារស្ម្រេចបានឆ្ន ាំ២០១៩ 

   

ជាលទធសលសបត្មចបាន្បៅកនុង្ឆ្ន ំ២០១៩ (គិ្តចេ់ពីផ្ខមករា ដល់ផ្ខធនូ) បេឡាជាតិរេេសន្តិ
សុខសង្គម បាន្ចុោះេញ្ា ិកាងមីសាជិកសរេុរមួាន្ ផ្សនកហានិ្ភ័យការងារចំនួ្ន្ ៨០ ៧៨៥ន្ទក់ ស្សីចំនួ្ន្ 
៥០ ៨៣៥ន្ទក់ (វស័ិយឯកជន្) ផ្សនកផ្ងទំសុខភាពចំនួ្ន្ ៥០៧ ៥១៨ន្ទក់ ស្សីចំនួ្ន្ ១៧៦ ១២៣ន្ទក់     
(វស័ិយឯកជន្ វស័ិយសាធារ្ៈ និ្ង្កមមករនិ្បោជិតបត្ៅត្េព័ន្ធ)។ 

ក្. ការអនុវត្តរបបស្នតិស្ខុស្ងគេស្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថតិ្ម្ៅម្រកាេបទ្បបញ្ញត្តិ 
ននចាប់ស្តពីីការងារ 

១. ពរងឹងការអនុវត្តរបបស្នតិស្ខុស្ងគេដផនក្ហានិភ័យការងារ 

១.១. ការងារបញ្ជកិា និងភាគទន 

និ្បោជក ឬាច ស់ស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ទំង្អស់ ផ្ដលសថិតបៅកនុង្ផ្ដន្អនុ្វតតថ្ន្ចាេ់សតី
ពីរេេសន្តិសុខសង្គមសត្ាេ់ជន្ទំង្ឡាយផ្ដលសថិតបៅបត្កាមេទេបញ្ញតតិថ្ន្ចាេ់សតីពីការងារ ត្តូវ
ាន្កាតពវកិចចចុោះេញ្ា ិកាស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ និ្ង្េង់្ភាគ្ទន្ហានិ្ភ័យការងារមកកនុង្ េ.ស.ស។ 
អត្តាភាគ្ទន្ផ្សនកហានិ្ភ័យការងារ ជាអត្តាឯកភាព ផ្ដលត្តូវបាន្កំ្ត់បសមើនឹ្ង្ ០,៨ភាគ្រយ ថ្ន្
ត្បាក់ឈនួលមធយមកនុង្លំ េ់ថាន ក់ ថ្ន្ត្បាក់ឈនួលត្េចំផ្ខរេស់កមមករនិ្បោជិត។ 

១.១.១. ការងារចុោះេញ្ា កិាស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ 

ចេ់តំាង្ពីដំប ើ្ រការដំេូង្ន្ទផ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០៨ រ ូតមកដល់ឆ្ន ំ២០១៩ បន្ោះ េ.ស.ស 
បាន្ចុោះេញ្ា ិកា ស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ សរេុចំនួ្ន្ ១៥ ១៣៦ស ត្គស ាន្កមមករនិ្បោជិត សរេុ
ចំនួ្ន្ ១ ៥៨១ ១៨១ន្ទក់ ស្សីចំនួ្ន្ ៩៥៤ ៩៦០ន្ទក់។  
តារាង្ទី១៖ ស ត្គស ចុោះេញ្ា ិកា និ្ង្សាជិកថាន ក់កណាត ល / ថាន ក់បខតត 

សហគ្រាស សមាជិក ស្សី សហគ្រាស សមាជិក ស្សី សហគ្រាស សមាជិក ស្សី
ឆ្ន ាំ2008-ឆ្ន ាំ2019                15,136         1,581,181             954,960             8,642      791,076      513,056             6,494      790,105      441,904 

ឆ្ន ាំ2008-ឆ្ន ាំ2018                12,973         1,500,396             904,125             7,375      749,639      487,787             5,598      750,757      416,338 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 16.67% 5.38% 5.62% 17.18% 5.53% 5.18% 16.01% 5.24% 6.14%

សហគ្រាស សមាជិក ស្សី សហគ្រាស សមាជិក ស្សី សហគ្រាស សមាជិក ស្សី
ឆ្ន ាំ2019                   2,163                80,785                50,835             1,267         41,437         25,269                 896         39,348         25,566 

ឆ្ន ាំ2018                   2,124                65,080                35,939             1,353         58,728         32,471                 771            6,352            3,468 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 1.84% 24.13% 41.45% -6.36% -29.44% -22.18% 16.21% 519.46% 637.20%

សហគ្រាស ច ុះ បញ្ជ ិកា និងសមាជិកថ្មី  

បរយិាយ
សរ ប ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា

សហគ្រាស ច ុះ បញ្ជ ិកា និងសមាជិកសរ ប  

បរយិាយ
សរ ប ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា

 

ត្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា ិកា និ្ង្ភាគ្ទន្  ឆ្ន ំ២០១៩ (ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្តារាង្ឧេសមព័ន្ធទី២) 
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ត្កា វិកទី១. សាថ ន្ភាពស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ ចុោះេញ្ា ិកាងមីតាមរាជធានី្-បខតត ឆ្ន ំ២០១៩ (ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្តារាង្ឧេសមព័ន្ធទី៣) 

 
 

តារាង្ទី២៖ េចចុេបន្នភាព ស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិត 

សហគ្រាស សមាជិក ស្សី សហគ្រាស សមាជិក ស្សី សហគ្រាស សមាជិក ស្សី
ឆ្ន ាំ2019             11,003      1,205,898          788,488                6,207          630,714          382,978                4,796          575,184          405,510 

ឆ្ន ាំ2018                9,595      1,208,134          799,902                5,313          627,072          386,558                4,282          581,062          413,344 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 14.67% -0.19% -1.43% 16.83% 0.58% -0.93% 12.00% -1.01% -1.90%

បរយិាយ
សរ ប ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា

 
 

 

ត្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា ិកា និ្ង្ភាគ្ទន្  ឆ្ន ំ២០១៩ (ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្តារាង្ឧេសមព័ន្ធទី៤) 
 

តារាង្ទី៣៖ េចចុេបន្នភាពស ត្គសវស័ិយកាត់បដរ និ្ង្សលិតផ្សបកបជើង្  
 

សហគ្រាស សមាជិក ស្សី សហគ្រាស សមាជិក ស្សី សហគ្រាស សមាជិក ស្សី
ឆ្ន ាំ2019                     1,120               689,149               564,830                         670               318,098               258,244                         450               371,051               306,586 

ឆ្ន ាំ2018                     1,038               809,485               663,989                         611               368,659               301,413                         427               440,826               362,576 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 7.90% -14.87% -14.93% 9.66% -13.71% -14.32% 5.39% -15.83% -15.44%

បរយិាយ
សរ ប ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា

ត្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា ិកា និ្ង្ភាគ្ទន្  ឆ្ន ំ២០១៩ (ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្តារាង្ឧេសមព័ន្ធទី៥) 

១.១.២. ស ត្គសេិទទវ រ និ្ង្ផ្លអ កដំប ើ្ រការ 

តារាង្ទី៤៖ េចចុេបន្នភាពស ត្គសេិទទវ រ និ្ង្ផ្លអ កដំប ើ្ រការ  

សហគ្រាស សមាជិក ស្សី សហគ្រាស សមាជិក ស្សី សហគ្រាស សមាជិក ស្សី
ឆ្ន ាំ2019              4,133       375,283   166,472              2,435      160,362      130,078              1,698      214,921         36,394 

ឆ្ន ាំ2018              1,036          39,795      23,584                  566         32,316         21,390                  470            7,479            2,194 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 298.94% 843.04% 605.87% 330.21% 396.23% 508.13% 261.28% 2773.66% 1558.80%

បរយិាយ
សរ ប ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា

ត្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា ិកា និ្ង្ភាគ្ទន្  ឆ្ន ំ២០១៩ 
  

ជាការគួ្រឱ្យកត់សាគ ល់ កនុង្ចំបណាមស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ ផ្ដលបាន្ឈេ់ដំប ើ្ រការខាង្ 

បលើរ ូតមកដល់បពលបន្ោះ ាន្ស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ មួយចំនួ្ន្បាន្បេើកដំប ើ្ រការប ើង្វញិប ើយ 
ផ្ដលកនុង្បន្ទោះ មួយចំនួ្ន្បាន្េតូរបឈាម ោះ មួយចំនួ្ន្បទៀតបាន្េតូរាច ស់ផ្ដលភាគ្បត្ចើន្ជា សិេបកមម,  ឥដឋ, 
បភាជនី្យ ឋ ន្...... ផ្ដលាន្ទីតំាង្បៅឆ្ៃ យ។ 
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១.១.៣. ស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ តាមវស័ិយផ្ដលបាន្ចុោះេញ្ា កិា  

ឆ្ន ំ២០១៩ បន្ោះ េ.ស.ស បាន្ទទួលចុោះេញ្ា ិកាស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ងមីសរេុចំនួ្ន្  ២ ១៦៣ 
កនុង្បន្ទោះាន្៨៧ វស័ិយ (ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្តារាង្ឧេសមព័ន្ធទី៦)  
 

ត្កា វិកទី២. ត្េបភទស ត្គសបាន្ចុោះេញ្ា ិកា ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

ត្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា ិកា និ្ង្ភាគ្ទន្  ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

១.១.៤. ការងារភាគ្ទន្ 

កនុង្ចំនួ្ន្ស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិតទំង្អស់ ផ្ដលបាន្ចុោះេញ្ា ិកា េ.ស.ស 
បាន្ ក់ឱ្យជាេ់ភាគ្ទន្ចំនួ្ន្ ៩ ៧៨៧ ស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ ប ើយកនុង្បន្ទោះបាន្េង់្ភាគ្ទន្ចំនួ្ន្ 
៨ ៩២៩ ស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្  ាន្កមមករនិ្បោជិតចំនួ្ន្ ១ ៣២៤ ៥៦៥ ន្ទក់ ស្សី ៨៨៧ ៥៦៥ន្ទក់។ 
 

តារាង្ទី៥៖ ចំនួ្ន្ស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិតបាន្េង់្ភាគ្ទន្ 

សរ ប ស្សី
 ឆ្ន ាំ2019 9,787                  8,929                1,324,565            887,656         125.97               91.23%

 ឆ្ន ាំ2018 8,723                  7,887                1,255,337            854,283         112.35               90.42%

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 12.20% 13.21% 5.51% 3.91% 12.12% 0.90%

ភាគរយសហគ្រាស
បានបង់ភាគទាន

បរយិាយ
សហគ្រាស

ជាប់ភាគទាន
(ែធ្យែភាគ)

សហគ្រាស
បានបង់ភាគទាន

(ែធ្យែភាគ)

កែមករនិខយាជិត្
(ែធ្យែភាគ)

ភាគទាន 
(ប លីានខរៀល)

ត្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា ិកា និ្ង្ភាគ្ទន្ និ្ង្ការោិល័យ ិរញ្ញវតថុនិ្ង្កិចចការគ្្បន្យយ ឆ្ន ំ២០១៩  
 

១.២. ការងារអធិការក្ិចច និងក្ិចចការនីត្ិក្េម 
 ការងារអធិការកិចច និ្ង្កិចចការនី្តិកមម ាន្មុខងារកនុង្ការធាន្ទឱ្យាន្ការអនុ្វតតចាេ់ 
និ្ង្សតល់ការេកស្សាយពន្យល់តាមចាេ់ចំបពាោះេញ្ា ពាក់ព័ន្ធន្ទន្ទ។ បដើមបីេបង្កើន្ត្េសិទធភាព ថ្ន្ការ
ចុោះេញ្ា ិកា និ្ង្េង់្ភាគ្ទន្ ការចុោះអបង្កតបត្គោះថាន ក់ការងារ ការពត្ងឹ្ង្ការអនុ្វតតចាេ់តាមរយៈការ
បធវើអធិការកិចច ការ ក់កំ ិត ការពិន័្យ និ្ង្ការ ក់េ ត្ឹ ង្បៅតុលាការ កនុង្ករ្ីស ត្គស 
ត្គឹ្ោះសាថ ន្ មិន្ត្ពមអនុ្វតតតាមចាេ់។ 
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១.២.១. ការងារអធិការកិចច 
១.២.១.១. ការងារអធិការកិចចចុោះេញ្ា កិា 

តារាង្ទី៦៖ ការចុោះអធិការកិចចចុោះេញ្ា ិកា 

ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរ ប(1)
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរ ប(2)
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរ ប(3)
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរ ប(4) ខលើក សហគ្រាស

1 ស្ស្នវគ្រជាវសហគ្រាស គ្រគរុះស្នា នថ្មី           237               182           419        1,343               659         2,002             46               141             187           330               459            789 124.06% 153.74%

2 ម្ចកលិេិត្ជូនដាំណ្រ ងអធិ្ការកិចច           180               220           400        1,017               812         1,829             75               132             207           396               497            893 93.24% 104.82%

3 អធិ្ការកិចចច ុះបញ្ជ ិកា(ដាក់កាំហិត្)           811               307        1,118        1,544               637         2,181           222               119             341           418               227            645 227.86% 238.14%

4 អធិ្ការកិចចពិន័យច ុះបញ្ជ ិកា           100                 22           122           181                 43            224              -                     1                 1              -                     1                1 12100.00% 22300.00%

5 សគ្រែបសគ្រែួលច ុះបញ្ជ ិកា              -                    -                -                -                   -                 -                 1               101             102               1               101            102 -100.00% -100.00%

       1,328               731        2,059        4,085            2,151         6,236           344               494             838        1,145            1,285         2,430 145.70% 156.63%

សហគ្រាស

សរ បលទ្ធផល

ល.រ សកែមភាព

 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2018
បម្គ្រែបគ្រែួល(± %)

ខលើក (ដង) សហគ្រាស ខលើក (ដង)

 
ត្េភព៖ ការោិល័យអធិការកិចច និ្ង្កិចចការនី្តិកមម ឆ្ន ំ២០១៩ 

១.២.១.២. ការងារចុោះអធិការកិចចផ្តមួយ 

តារាង្ទី៧៖ ការងារចុោះអធិការកិចចផ្តមួយ 

ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរ ប(1)
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរ ប(2)
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរ ប(3)
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរ ប(4) ខលើក សហគ្រាស

1 ច ុះអធិ្ការកិចចស្នែញ្ញ         1,437                248              1,685            1,437              351              1,788         1,057              199              1,256          1,057              289              1,346 34% 36%

2 ច ុះអធិ្ការកិចចពិខសស            135                  29                 164               135                30                 165              32                  5                   37               32                  5                   37 343% 322%

3 ច ុះអធិ្ការកិចចខគ្រៅកែមវធីិ្              13                    2                   15                 13                  3                   16                2                -                       2                 5                 -                       5 650% 160%

        1,585                279              1,864            1,585              384              1,969         1,091              204              1,295          1,094              294              1,388 44% 42%

សហគ្រាស

សរ បលទ្ធផ ល

ល.រ សកែមភាព

 ឆ្ន ាំ2019  ឆ្ន ាំ2018 បម្គ្រែបគ្រែួល
(± %)ខលើក (ដង) សហគ្រាស ខលើក (ដង)

ត្េភព៖ ការោិល័យអធិការកិចច និ្ង្កិចចការនី្តិកមម ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

១.២.១.៣. ការចុោះអធិការកិចចទរភាគ្ទន្ 

តារាង្ទី៨៖ ការងារចុោះអធិការកិចចទរភាគ្ទន្         

ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរ ប(1)
ស្នន ក់
ការ

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរ ប(2)
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរ ប(3)
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរ ប(4) ខលើក សហគ្រាស

1 ម្ចកលិេិត្ជូនដាំណ្រ ងជាប់ភាគទាន              4                10               14           11                50               61          171                50            221      1,170              235       1,405 -94% -96%

2 ម្ចកលិេិត្ទារភាគទាន          255              329            584     1,500          1,769         3,269          151              120            271          915              677       1,592 115% 105%

3 ម្ចកលិេិត្ពិន័យទារភាគទាន (ដាក់កាំហិត្)            91                62            153         458              205            663             -                  28              28             -                  93             93 446% 613%

4 ច ុះអធិ្ការកិចចទារភាគទាន          237                53            290         412                85            497          280                19            299          513                38           551 -3% -10%

5 អធិ្ការកិចចពិន័យចាំនួនកែមករ              2                13               15             2                15               17              7                  9              16              7                10             17 -6% 0%

6 អធិ្ការកិចចទារគ្របាក់ពិន័យ             -                   -                  -              -                   -                  -                1                 -                  1              1                 -                 1 -100% -100%

7 ពិន័យខដាយ ឯ.ឧ នាយក             -                   -                  -              -                   -                  -                4                 -                  4              4                 -                 4 -100% -100%

8 សហគ្រាសគ្រគរុះស្នា ន ម្ដលបារងខៅត្ លាការ              5                 -                   5            -                   -                  -                1                 -                  1              1                 -                 1 400% -100%

         594              467         1,061     2,383          2,124         4,507          615              226            841      2,611          1,053       3,664 26% 23%

សហគ្រាស

សរ បលទ្ធផ ល

ល.រ សកែមភាព

 ឆ្ន ាំ2019  ឆ្ន ាំ2018
បម្គ្រែបគ្រែួល(± %)

ខលើក (ដង) សហគ្រាស ខលើក (ដង)

 

ត្េភព៖ ការោិល័យអធិការកិចច និ្ង្កិចចការនី្តិកមម ឆ្ន ំ២០១៩ 
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១.២.១.៤. ការងារបសេង្ៗផ្សនកអធិការកិចច  
តារាង្ទី៩៖ ការងារបសេង្ៗ ផ្សនកអធិការកិចច 

ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរ ប(1)
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរ ប(2)
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរ ប(3)
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរ ប(4) ខលើក សហគ្រាស

1 ច ុះពិនិត្យសហគ្រាស គ្រគរុះស្នា នសងស័យ បិទ្-ខបើក ឬពយួរ            174              200              374            444              451              895          153               149              302            441                 298              739 24% 21%

2 ច ុះម្ចកវញិ្ញញ បនបគ្រត្សហគ្រាស គ្រគរុះស្នា ន              73              238              311            165              560              725            49               163              212            102                 428              530 47% 37%

3 ច ុះម្ចកលិេិត្ទារភាគទាន និងគ្របាក់ពិន័យ គ្រពែទាាំងការគ្របាក់               -                  -                   -                -                   -                   -              68                 19                87              61                 574              635 -100% -100%

4 ច ុះទាររបាយការណ៍្ហានិភ័យការងារ            181              304              485            863           1,337           2,200          233               199              432         1,018                 708           1,726 12% 27%

5 ពិនិត្យខែើលករណី្ស ាំផ្អា កភាគទាន              10                10                20              13                17                30            20                   8                28              32                     9                41 -29% -27%

6 ការងារខផសងៗ            211           2,129           2,340            486           5,054           5,540          391            1,451           1,842         2,574              2,573           5,147 27% 8%

           649           2,881           3,530         1,971           7,419           9,390          914            1,989           2,903         4,228              4,590           8,818 22% 6%

សហគ្រាស

សរ បលទ្ធផ លនន ការ ងារ អធិ្ការ កិចចខផសង ៗ

ល.រ សកែមភាព

 ឆ្ន ាំ2019  ឆ្ន ាំ2018
បម្គ្រែបគ្រែួល(± %)

ខលើក (ដង) សហគ្រាស ខលើក (ដង)

ត្េភព៖ ការោិល័យអធិការកិចច និ្ង្កិចចការនី្តិកមម ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

១.២.១.៥. ការងារអបង្កតហានិ្ភ័យការងារ 

១.២.១.៥.១. របាយការ្៍ហានិ្ភ័យការងារ និ្ង្លទធសលអបង្កត 

តារាង្ទី១០៖ របាយការ្៍ហានិ្ភ័យការងារ និ្ង្លទធសលអបង្កត 

ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា សរ ប (1) ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា សរ ប (2)

                      7,436                    11,981            19,417                    13,119                    21,701         34,820 
-44.24%

   ថី្ម                       5,000                       4,322               9,322                       7,870                       8,394         16,264 
-42.68%

ចាស់                         2,555                       8,281            10,836                       6,095                    13,057         19,152 
-43.42%

សរ ប                       7,555                    12,603            20,158                    13,965                    21,451         35,416 
-43.08%

របាយការណ៍្ហានិភ័យការងារ

លទ្ធផលអខងេត្

សកែមភាព
 ឆ្ន ាំ2019  ឆ្ន ាំ2018

បម្គ្រែបគ្រែួល(± %)

 

ត្េភព៖ ការោិល័យអធិការកិចច និ្ង្កិចចការនី្តិកមម ឆ្ន ំ២០១៩ (ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្ឧេសមព័ន្ធទី៧) 
 

១.២.១.៥.២. សាថ ន្ភាពហានិ្ភ័យការងារ 

បាន្ទទួលរបាយការ្៍ហានិ្ភ័យការងារចំនួ្ន្ ១៩ ៤១៧ន្ទក់ កនុង្បន្ទោះអបង្កតបាន្ចំនួ្ន្ 
២០ ១៥៨ន្ទក់ បត្គោះថាន ក់ការងារសរេុចំនួ្ន្ ១៩ ៤៩០ន្ទក់ រមួាន្បត្គោះថាន ក់បៅកផ្ន្ាង្បធវើការាន្
ចំនួ្ន្ ១២ ០៨៨ន្ទក់ និ្ង្បត្គោះថាន ក់បពលបធវើដំប ើ្ រាន្ចំនួ្ន្ ៧ ៤០២ន្ទក់ និ្ង្មិន្ផ្មន្បត្គោះថាន ក់
ការងារចំនួ្ន្ ៦៦៨ន្ទក់។ 

 

១.២.១.៥.៣. អបង្កតសិទធិទទួលបាន្តាវកាលិកឧតតរជីវ ី

តារាង្ទី១១៖ អបង្កតសិទធិទទួលបាន្តាវកាលិកឧតតរជីវ ី

អខងេត្ បានផាល់ ែិនបានផាល់

ឆ្ន ាំ2019 252 165 87

ឆ្ន ាំ2018 238 155 83

បម្គ្រែបគ្រែួល(± %) 5.88% 6.45% 4.82%

សកែមភាព
តាវកាលិកឧត្ារជីវ ី(ឯកស្នរ)

 

ត្េភព៖ ការោិល័យអធិការកិចច និ្ង្កិចចការនី្តិកមម ឆ្ន ំ២០១៩ 
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១.២.២.ការងារនី្តិកមម 
តារាង្ទី១២៖ ការងារនី្តិកមម 

ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2018

សហគ្រាស សហគ្រាស
1 ផ្អកពិន័យែិនបង់ភាគទាន និងរាយការណ៍្ចាំនួនកែមករនិខយាជិត្ែិនគ្រត្រែគ្រតូ្វ 21 32 -34%

2 ដាក់ពាកយបណ្ារ ងខៅត្ លាការ និងតាែដាន 5 1 400%

26 33 -21%សរ ប

ល.រ សកែមភាព បម្គ្រែបគ្រែួល(± %)

ត្េភព៖ ការោិល័យអធិការកិចច និ្ង្កិចចការនី្តិកមម ឆ្ន ំ២០១៩ 

១.៣. ការងារតាវកាលកិ្ 

 ងវីតបិតចំនួ្ន្បត្គោះថាន ក់ការងារបាន្េន្តបកើតាន្ជាេន្តេន្ទា េ់កតីក៏ប យ េ.ស.ស បាន្បរៀេចំ 
អភិវឌ្ឍន៍្ផ្េេេទការងារ និ្ង្បាន្ពត្ងី្កយន្តការថ្ន្ការសតល់តាវកាលិកឱ្យកាន់្ផ្តាន្ភាពងាយស្សួល 
ទូលំទូលាយេផ្ន្ថមបទៀត បដើមបីឱ្យកមមករនិ្បោជិតផ្ដលទទួលរង្បត្គោះថាន ក់ការងារ ទទួលបាន្បសវា
ត្េកេប យត្េសិទធភាព និ្ង្ទន់្បពលបវលា ប យបាន្ពត្ងី្កការចុោះកិចចត្ពមបត្ពៀង្ជាមួយមូល ឋ ន្
សុខាភិបាល បៅតាមតំេន់្អាទិភាព ត្ពមទំង្បាន្ ក់ភាន ក់ងារឱ្យត្េចំការបាន្មួយចំនួ្ន្ សត្ាេ់ជួយ
បៅតាមមន្ាីរបពទយជាថ្ដគូ្រ។ 

តារាង្ទី១៣៖ មូល ឋ ន្សុខាភិបាលចុោះកិចចត្ពមបត្ពៀង្ជាមួយ េ.ស.ស ផ្សនកហានិ្ភ័យការងារ 

ថ្នន ក់ជាតិ្ ែនទីរខពទ្យបម្ងាក ែណ្ឌ លស េភាព ឯកជន

ថ្នន ក់កណ្តា ល 5                                    6                                    13                                  31                                  

ថ្នន ក់ខេត្ា -                                 87                                  72                                  19                                  

សរ ប 5                                    93                                  85                                  50                                  

សរ បរួែ

បរយិាយ
ែូលដាា នស ខាភិបាលច ុះកិចចគ្រពែខគ្រពៀងជាែួយ ប.ស.ស
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ត្េភព៖ ការោិល័យធាន្ទរា៉ាេ់រង្សុខភាព ឆ្ន ំ២០១៩(ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្ឧេសមព័ន្ធទី១២) 

១.៣.១. របាយការ្៍ហានិ្ភ័យការងារ  
ឆ្ន ំ២០១៩ បន្ោះ េ.ស.ស បាន្ទទួលរបាយការ្៍ហានិ្ភ័យការងារពីេណាត ស ត្គស

ត្គឹ្ោះសាថ ន្ តាមេណាត រាជធានី្-បខតត បៅទូទំង្ត្េបទសាន្ចំនួ្ន្ ១៦ ៤៤៨ករ្ី ាន្កមមករនិ្បោជិត 
ចំនួ្ន្ ១៩ ៣០៦ន្ទក់ ស្សីចំនួ្ន្ ១២ ១៩៥ន្ទក់ ប ើយតាមរយៈលទធសលថ្ន្ការអបង្កតហានិ្ភ័យ
ការងារាន្ចំនួ្ន្ ១៩ ៣៦១ន្ទក់ ស្សីចំនួ្ន្ ១២ ៤៥១ន្ទក់។ 

តារាង្ទី១៤៖ សាថ ន្ភាពហានិ្ភ័យការងារតាមកត្មិតរេួស  

សរ ប ស្សី សរ ប ស្សី សរ ប ស្សី សរ ប ស្សី សរ ប ស្សី
 ឆ្ន ាំ2019 19,361       12,451       16,949    11,368    2,154       1,013       258            70               659                446                

 ឆ្ន ាំ2018 33,712       24,619       30,790    23,111    2,715       1,442       207            66               1,704           1,397           

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -42.57% -49.43% -44.95% -50.81% -20.66% -29.75% 24.64% 6.06% -61.33% -68.07%

ធ្ងន់ ស្នា ប់បរយិាយ
លទ្ធផលអខងេត្ហានិភ័យការងារ (នាក់) ែិនម្ែនហានិភ័យ 

ការងារ (នាក់)ហានិភ័យការងារ ស្ស្នល

 

ត្េភព៖ ការោិល័យតាវកាលិក ឆ្ន ំ២០១៩(ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្តារាង្ឧេសមព័ន្ធទី៨) 
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តារាង្ទី១៥៖ លទធសលអបង្កតហានិ្ភ័យការងារតាមត្េបភទបត្គោះថាន ក់ 

សរ ប ស្សី សរ ប ស្សី សរ ប ស្សី សរ ប ស្សី
 ឆ្ន ាំ2019               19,361               12,451                12,028                   8,153                   7,333                   4,298                       -                         -   

ឆ្ន ាំ2018               33,712               24,619                24,201                18,794                   9,511                   5,825                       -                         -   

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -42.57% -49.43% -50.30% -56.62% -22.90% -26.21%  - -

ហានិភ័យការងារសរ ប ខគ្រាុះថ្នន ក់កម្នាងខធ្វើការ ខគ្រាុះថ្នន ក់ខពលខធ្វើដាំខណ្ើ រ ជាំងឺវជិាជ ជីវៈ
បរយិាយ

 

ត្េភព៖ ការោិល័យតាវកាលិក ឆ្ន ំ២០១៩(ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្តារាង្ឧេសមព័ន្ធទី៩) 
 

១.៣.២. បត្េៀេបធៀេសាថ ន្ភាពហានិ្ភ័យការងារ 

ត្កា វិកទី៣. ចំនួ្ន្កមមករនិ្បោជិតបាន្ចុោះេញ្ា ិកា និ្ង្ចំនួ្ន្ហានិ្ភ័យការងារ (ន្ទក់) 

 

តាមត្កា វិកខាង្បលើបាន្េងាា ញឱ្យប ើញថា កមមករនិ្បោជិតទទួលរង្ហានិ្ភ័យការងារ 
ឆ្ន ំ២០១៩ បេើបធៀេជាមួយ ឆ្ន ំ២០១៨ គិ្តជាភាគ្រយាន្ការងយចុោះចំនួ្ន្ ៥៧,៨០ ភាគ្រយ។ 
 

១.៣.៣. ការទមទរតាវកាលិកហានិ្ភ័យការងារ 

កនុង្ឆ្ន ំ២០១៩ េ.ស.ស បាន្ទទួលការទមទរតាវកាលិកហានិ្ភ័យការងារសរុេចំនួ្ន្      
៩ ៩៥៩ន្ទក់ ស្សីចំនួ្ន្ ៥ ៦០២ន្ទក់ បសមើនឹ្ង្ ១៥ ៩៣៤ ឯកសារ។ 

 

តារាង្ទី១៦៖ ការទមទរតាវកាលិកហានិ្ភ័យការងារ  

ឆ្ន ាំ2019  ឆ្ន ាំ2018 បម្គ្រែបគ្រែួល(± %)

1 តាវកាលិកម្ថ្ទាាំ និងពាបាល 6,773 14,410 -53.00%

2 តាវកាលិកបាត់្បង់សែត្ាភាពបខណ្តា ុះអាសនន 8,140 14,280 -43.00%

3 តាវកាលិកបាត់្បង់សែត្ាភាពអចិន្នាយ៍ 592 455 30.11%

4 តាវកាលិកឧត្ារជីវ ី 189 156 21.15%

5 វភិាជន៍បូជាសព 240 211 13.74%

15,934                                           29,512 -46.01%

ល.រ គ្របខភទ្តាវកាលិក
ការទាែទារ (ឯកស្នរ)

សរ ប
ត្េភព៖ ការោិល័យតាវកាលិក ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

១.៣.៤. ការចំណាយតាមត្េបភទតាវកាលិក 

កនុង្ឆ្ន ំ២០១៩ េ.ស.ស បាន្សតល់តាវកាលិកហានិ្ភ័យការងារសរេុចំនួ្ន្ ១០ ២៧៦ន្ទក់  
ស្សី ៥ ៨០៩ចំណាយសរេុអស់ ១៨,៩២េ ីលាន្បរៀល។ 
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តារាង្ទី១៧៖ ការសតល់តាវកាលិកហានិ្ភ័យការងារ 

ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2018 បម្គ្រែបគ្រែួល (± %)

1 តាវកាលិកពាបាល 4,783                              10,979 -56.44%

2 តាវកាលិកម្ថ្ទាាំ 2,453                                 4,084 -39.94%

3 តាវកាលិកបាត់្បង់សែត្ាភាពការងារបខណ្តា ុះអាសនន 8,184                              13,610 -39.87%

4 តាវកាលិកបាត់្បង់សែត្ាភាពការងារអចិន្នាយ៍ខគ្រកាែ ២០ % (វភិាជន៍) 209                                     181 15.47%

5 តាវកាលិកបាត់្បង់សែត្ាភាពការងារអចិន្នាយ៍ខលើ ២០ % (ធ្នលាភ) 424                                     767 -44.72%

6 វភិាជន៍បូជាសព 269                                     193 39.38%

7 តាវកាលិកឧត្ារជីវ ី 162                                     651 -75.12%

8 តាវកាលិកអនកចាាំម្ថ្រកា 27                                        51 -47.06%

                             16,511                              30,516 -45.89%

ការផាល់តាវកាលិក (ឯកស្នរ)

សរ ប

ល.រ គ្របខភទ្តាវកាលិក

ត្េភព៖ ការោិល័យតាវកាលិក ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
 

តារាង្ទី១៨៖ ការចំណាយតាមត្េបភទតាវកាលិកហានិ្ភ័យការងារ  

ល.រ ក. គ្របខភទ្តាវកាលិកហានិ ភ័យការងារ
ឆ្ន ាំ2019

(ប ីលាន ខរៀ ល)

 ឆ្ន ាំ2018

(ប ីលាន ខរៀ ល)
បម្គ្រែ បគ្រែួល (±  %)

1 តាវកាលិកពាបាល 1.36                                                   1.85 -26.42%

2 តាវកាលិកម្ថ្ទាាំ 0.18                                                   0.19 -5.64%

3 តាវកាលិកបាត់្បង់សែត្ាភាពបខណ្តា ុះអាសនន 2.27                                                   2.38 -4.49%

4 តាវកាលិក.អចិន្នាយ៍ខគ្រកាែ ២០% (វភិាជន៍) 0.78                                                   0.79 -1.32%

5 តាវកាលិក.អចិន្នាយ៍ចាប់ពី ២០% 1.47                                                   0.99 48.83%

6 វភិាជន៍បូជាសព 1.08                                                   0.85 26.59%

7 តាវកាលិកឧត្ារជីវ ី 2.92                                                   2.17 34.37%

8 តាវកាលិកអនកចាាំម្ថ្រកា 0.11                                                   0.07 57.08%

                                               10.17                                                   9.29 9.45%

ល.រ េ. គ្របខភទ្ែូលដាា នស ខាភិបាល
ឆ្ន ាំ2019

(ប ីលាន ខរៀ ល)

ឆ្ន ាំ2018

(ប ីលាន ខរៀ ល)
បម្គ្រែ បគ្រែួល (±  %)

1 ែនទរីខពទ្យផាវូការ                                                   7.89                                                   9.58 -17.66%

2 ែនទរីខពទ្យខគ្រៅផាវូការ                                                   0.86                                                   1.59 -45.71%

                                                  8.75                                                11.17 -21.66%

                                               18.92                                                20.46 -7.53%

សរ ប (ក)

សរ ប (េ)

សរ បរួែ (ក+េ)

ត្េភព៖ ការោិល័យ ិរញ្ញវតថុ និ្ង្កិចចការគ្្បន្យយ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

ចំនួ្ន្អនកបសនើសំុ និ្ង្ចំនួ្ន្អនកត្តវូបាន្សតល់តាវកាលិកមិន្ដូចគន បទ ប យសារឯកសារមួយ
ចំនួ្ន្បាន្េន្េល់ទុកមកពីឆ្ន ំចស់ ប ើយេន្តសតល់រ ូតមកដល់ឆ្ន ំេន្ទា េ់។            
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១.៣.៥. ការងារវាយតថ្មាកត្មិតបាត់េង់្សមតថភាពការងារជាអចិថ្ន្តន្តយ៍ 

គ្្ៈកមមការបវជាសាស្តសតបាន្អនុ្វតតតួន្ទទីភារកិចចរេស់ខាួន្ត្េកេប យតាា ភាព យុតតិធម៌ 
មន្សិការ វជិាា ជីវៈ និ្ង្កសាង្បាន្ជំបន្ឿទុកចិតតពីសំណាក់មជឈ ឋ ន្ទូបៅ និ្ង្សាជិករេស់ េ.ស.ស 
ជាពិបសសពីនិ្បោជកជាាច ស់ស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ មកបលើការអនុ្វតតរេស់ េ.ស.ស តាមរយៈការ
ចូលរួមេង់្ភាគ្ទន្ ធាន្ទរា៉ា េ់រង្ហានិ្ភ័យការងារជូន្កមមករនិ្បោជិត ប ើយវាក៏បាន្ជត្មុញឱ្យ
និ្បោជកសតល់ព័ត៌ាន្ពិតអំពីចំនួ្ន្កមមករនិ្បោជិត និ្ង្អំពីចំនួ្ន្ត្បាក់ផ្ខរេស់កមមករនិ្បោជិត បដើមបី 
បជៀសវាង្ការបាត់េង់្អតថត្េបោជន៍្ផ្ដលាន្ផ្ចង្កនុង្ចាេ់។ 

 

តារាង្ទី១៩៖ វាយតថ្មាកត្មិតបាត់េង់្សមតថភាពការងារជាអចិថ្ន្តន្តយ៍ 

សរ ប ស្សី សរ ប ស្សី សរ ប ស្សី
 ឆ្ន ាំ2019                    22                  54                  27               144                  52 198              79                

 ឆ្ន ាំ2018 50 203 72 292 122 495 194

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -56.00% -73.40% -62.50% -50.68% -57.38% -60.00% -59.28%

ជនរងខគ្រាុះសរ ប
បរយិាយ គ្របជ ាំ (ខលើក)

កគ្រែិត្តិ្ចជាង ២០% កគ្រែិត្ចាប់ពី ២០%

ត្េភព៖ ការោិល័យធាន្ទរា៉ាេ់រង្សុខភាព ឆ្ន ំ២០១៩ 

  

១.៤. ការងារស្តត រនីត្ិស្េបទ 

 េន្ទា េ់ពីទទួលបាន្បសវាពាបាល និ្ង្ផ្ងទំសុខភាពផ្ដលទទួលរង្ប យហានិ្ភ័យការងារ
េណាត លឱ្យបាត់េង់្សមតថភាពការងារជាអចិថ្ន្តន្តយ៍ ជន្រង្បត្គោះាន្សិទធិទទួលបាន្បសវាបវជាសាស្តសត 
ឬបសវាេ ត្ុ ោះេណាត លវជិាា ជីវៈប ើង្វញិ ឬបសវាសង្គម។ ប យកនុង្ឆ្ន ំ២០១៩ បន្ោះ េ.ស.ស ស ការ
ជាមួយ៖  

− អង្គភាពសន្តិសុខសង្គមបវៀតណាម (Vietnam Social Security) កនុង្ការទសេន្កិចចសិកាបសវា
សាត រនី្តិសមបទ បដើមបសិីកា និ្ង្ដកស្សង់្េទពិសាធន៍្ពីការសតល់បសវាសាត រនី្តិសមបទ 
បៅត្េបទសបវៀតណាម 

− ផ្សវង្យល់ពីគ្បត្ាង្រេស់អង្គការ JICA ផ្ដលបាន្សតល់ឱ្យត្េបទសកមពុជាបៅបលើផ្សនក
ជន្ពិការ 

− សិកាស្សាវត្ជាវពីតថ្មាថ្ន្ការសតល់អវៈយវៈសិេបនិ្មមិត និ្ង្សថិតកនុង្ការពិភាកាជាមួយ
Exceed 

តារាង្ទី២០. ការសតល់បសវាសាត រនី្តិសមបទផ្សនកហានិ្ភ័យការងារ 

សរ ប ស្សី សរ ប ស្សី សរ ប ស្សី

1 ខសវាស្នា រម្ផនកខវជជស្នស្រសា 69 25 72 34 -4.17% -26.47%

2 ខសវាស្នា រម្ផនកបណ្ា ុះបណ្តា លវជិាជ ជីវៈ 8            1            1            1            700.00% 0.00%

3 ខសវាស្នា រម្ផនកសងគែ 2            1            -        -        ខកើន ខកើន

4 ការជួយសគ្រែបសគ្រែួលរកការងារឲ្យខធ្វើ -        -        -        -        -            -            

79 27 73 35 8.22% -22.86%

បម្គ្រែបគ្រែួល(%)

សរ ប

ល.រ បរយិាយ
ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2018

ត្េភព៖ ការោិល័យសាត រនី្តិសមបទ ឆ្ន ំ២០១៩ 
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តារាង្ទី២១. ការចំណាយបសវាសាត រនី្តិសមបទផ្សនកហានិ្ភ័យការងារ 

ឆ្ន ាំ2019  ឆ្ន ាំ2018 បម្គ្រែបគ្រែួល(%)

1 ខសវាស្នា រម្ផនកខវជជស្នស្រសា 0.03 0.06 -50.00%

2 ខសវាស្នា រម្ផនកបណ្ា ុះបណ្តា លវជិាជ ជីវៈ 0.01 -                                      ខកើន

3 ខសវាស្នា រម្ផនកសងគែ -                                      -                                      -                                      

4 ការជួយសគ្រែបសគ្រែួលរកការងារឲ្យខធ្វើ -                                      -                                      -                                      

0.04                                    0.06                                    -33.33%សរ ប

ល.រ បរយិាយ
ចាំណ្តយខសវាស្នា រនីតិ្សែបទា (ប ីលានខរៀល)

ត្េភព៖ ការោិល័យ ិរញ្ញវតថុ និ្ង្កិចចការគ្្បន្យយ ឆ្ន ំ២០១៩ 

តារាង្ទី២២. ពិនិ្តយ និ្ង្តាម ន្សាថ ន្ភាពរេួសជន្រង្បត្គោះផ្សនកហានិ្ភ័យការងារ 

សរ ប ស្សី សរ ប ស្សី
ឆ្ន ាំ2019 142 58

23 8 119 50

ឆ្ន ាំ2018 -                              -                              
-                             -                             -                             -                             

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) ខកើន ខកើន ខកើន ខកើន ខកើន ខកើន

បរយិាយ សរ ប ស្សី
ចូលខធ្វើការវញិ ែិនទាន់ចូលខធ្វើការ

ត្េភព៖ ការោិល័យសាត រនី្តិសមបទ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

 

២. ពរងឹងការអនុវត្តរបបស្នតិស្ខុស្ងគេដផនក្ដែទាំស្ខុភាព 

២.១. ការងារបញ្ជកិា និងភាគទន 

២.១.១. ការងារេញ្ា កិា  
 េ.ស.ស បាន្ចេ់បសតើមអនុ្វតតរេេសន្តិសុខសង្គមផ្សនកផ្ងទំសុខភាពសត្ាេ់កមមករនិ្បោជិត 
បៅផ្ខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៦ រ ូតមកដល់ឆ្ន ំ២០១៩ បន្ោះ េ.ស.ស បាន្ចុោះេញ្ា ិកាស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ 
ផ្សនកផ្ងទំសុខភាព សរេុចំនួ្ន្ ១១ ០៧៨ស ត្គស ាន្កមមករនិ្បោជិតចំនួ្ន្ ១ ៧០៣ ៧១៥
ន្ទក់ ស្សី ១ ១៩៦ ០០៣ន្ទក់។  
 

តារាង្ទី២៣៖ ចំនួ្ន្ស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិត  

សហគ្រាស សមាជិក ស្សី សហគ្រាស សមាជិក ស្សី សហគ្រាស សមាជិក ស្សី
ឆ្ន ាំ2016- ឆ្ន ាំ2019         11,078     1,703,715    1,196,003         6,617   1,249,705      729,268         4,461      454,010      466,735 

ឆ្ន ាំ2016-ឆ្ន ាំ2018          8,915     1,622,930    1,145,168         5,350   1,208,268      703,999         3,565      414,662      441,169 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 24.26% 4.98% 4.44% 23.68% 3.43% 3.59% 25.13% 9.49% 5.80%

សហគ្រាស សមាជិក ស្សី សហគ្រាស សមាជិក ស្សី សហគ្រាស សមាជិក ស្សី
ឆ្ន ាំ2019          2,163         80,785         50,835         1,267       41,437       25,269            896       39,348       25,566 

ឆ្ន ាំ2018          8,248       963,480       602,278         5,004      890,767      440,797         3,244       72,713      161,481 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -73.78% -91.62% -91.56% -74.68% -95.35% -94.27% -72.38% -45.89% -84.17%

បរយិាយ
សរ ប ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា

សហគ្រាស ច ុះ បញ្ជ ិកា និងសមាជិ កសរ ប  

បរយិាយ
សរ ប ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា

សហគ្រាស ច ុះ បញ្ជ ិកា និងសមាជិ កថ្មី  

 

ត្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា ិកា និ្ង្ភាគ្ទន្ ឆ្ន ំ២០១៩ (ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្តារាង្ឧេសមព័ន្ធទី៣) 
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តារាង្ទី២៤៖ េចចុេបន្នភាពស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិត 

សហគ្រាស សមាជិក ស្សី សហគ្រាស សមាជិក ស្សី សហគ្រាស សមាជិក ស្សី
ឆ្ន ាំ2019           10,722     1,197,806    784,021             6,161       629,411       382,396             4,561       568,395       401,625 

ឆ្ន ាំ2018             9,389     1,503,786    887,919             5,286       935,058       482,063             4,103       568,728       405,856 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 14.20% -20.35% -11.70% 16.55% -32.69% -20.68% 11.16% -0.06% -1.04%

បរយិាយ
សរ ប ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា

ត្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា ិកា និ្ង្ភាគ្ទន្ ឆ្ន ំ២០១៩ (ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្ឧេសមព័ន្ធទី១១) 

 ២.១.២. ការងារភាគ្ទន្ 

 ឆ្ន ំ២០១៩ េ.ស.ស បាន្ ក់ឱ្យជាេ់ភាគ្ទន្ចំនួ្ន្ ៩ ៥៥៦ស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ កនុង្
បន្ទោះបាន្េង់្ភាគ្ទន្ាន្ចំនួ្ន្ ៨ ៧៨៦ស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ និ្ង្ាន្កមមករនិ្បោជិតសរេុចំនួ្ន្   
១ ៣២១ ២៤៩ ន្ទក់ ស្សីចំនួ្ន្ ៨៨៦ ៧០៧ន្ទក់។ 

តារាង្ទី២៥ ៖ ចំនួ្ន្ស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិត បាន្េង់្ភាគ្ទន្ 

សរ ប ស្សី
 ឆ្ន ាំ2019 9,556                8,786                1,321,249         886,707             407.46            91.94%

 ឆ្ន ាំ2018 8,664                7,558                1,262,128         865,238             340.50            87.23%

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 10.30% 16.25% 4.68% 2.48% 19.67% 5.40%

ភាគរយសហគ្រាស
បានបង់ភាគទាន

បរយិាយ
សហគ្រាស

ជាប់ភាគទាន
(ែធ្យែភាគ)

សហគ្រាស
បានបង់ភាគទាន

(ែធ្យែភាគ)

កែមករនិខយាជិត្
(ែធ្យែភាគ)

ភាគទាន 
(ប លីានខរៀល)

 

ត្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា ិកា និ្ង្ភាគ្ទន្ និ្ង្ការោិល័យ ិរញ្ញវតថុ និ្ង្កិចចការគ្្បន្យយ ឆ្ន ំ២០១៩ 

២.២. ការងារតាវកាលកិ្ 

បដើមបីឱ្យកមមករនិ្បោជិតទទួលបាន្បសវាផ្ដលបៅជិតកផ្ន្ាង្បធវើការ និ្ង្លំបៅសាថ ន្ កនុង្
ដំណាក់កាលបន្ោះ េ.ស.ស បាន្ពត្ងី្កវសិាលភាពចុោះកិចចត្ពមបត្ពៀង្ជាមួយមូល ឋ ន្សុខាភិបាល   

ទូទំង្រាជធានី្-បខតត ផ្ដលាន្ដូចជា មន្ាីរបពទយថាន ក់ជាតិ មន្ាីរបពទយេផ្ង្អក ម ឌ្ លសុខភាព មន្ាីរបពទយ
ឯកជន្សរេុចំនួ្ន្ ១ ៣៨៩មូល ឋ ន្។ 

តារាង្ទី២៦៖ មូល ឋ ន្សុខាភិបាលចុោះកិចចត្ពមបត្ពៀង្ 
 

បរយិាយ ថ្នន ក់ជាតិ្ ែនទីរខពទ្យបម្ងាក ែណ្ឌ លស េភាព ឯកជន

ថ្នន ក់កណ្តា ល 5                                   8                                   42                                 49                                 

ថ្នន ក់ខេត្ា -                                107                               1,147                           35                                 

សរ ប 5                                   115                               1,189                           84                                 

សរ បរួែ 1,393

ត្េភព៖ ការោិល័យធាន្ទរា៉ាេ់រង្សុខភាព ឆ្ន ំ២០១៩ (ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្ឧេសមព័ន្ធទី១២) 
 

េ.ស.ស បាន្សតល់តាវកាលិកផ្ងទំសុខភាពសរុេចំនួ្ន្ ៨៧ ២១៦ឯកសារ ផ្ដលាន្
ជន្រង្បត្គោះចំនួ្ន្ ៨៦ ៧៧០ន្ទក់ (ស្សី ៨៣ ២៧២ន្ទក់) កនុង្បន្ទោះាន្បសវាសបន្តងាគ ោះេន្ទា ន់្ចំនួ្ន្ 
៧០៩ឯកសារ ត្បាក់េំណាច់លំផ្ ាតុភាពចំនួ្ន្ ៦៩ ០៦១ឯកសារ និ្ង្ត្បាក់ចំណាច់ត្េចំថ្ងៃចំនួ្ន្    
១៧ ៤៤៦ឯកសារ ផ្ដលាន្ជន្រង្បត្គោះបៅបត្េើត្បាស់បសវាចំនួ្ន្ ២ ៤៦៥ ១១១ ដង្/ន្ទក់។ 
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តារាង្ទី២៧៖ ការសតល់តាលិកផ្សនកផ្ងទំសុខភាព  

ឆ្ន ាំ2019  ឆ្ន ាំ2018

1 តាវកាលិកគ្របាក់បាំណ្តច់គ្របចាាំនថ្ង 17,446 10,315 69.13%

2 តាវកាលិកខសវាពាបាល និងម្ថ្ទាាំខវជជស្នស្រសា(ករណី្សខ្ងាគ ុះបនាទ ន់) 709 698 1.58%

3 តាវកាលិកលាំម្ហមាត្ ភាព 69,061 44,174 56.34%

87,216 55,187 58.04%

ឯកស្នរ
បម្គ្រែ បគ្រែួល(± %)

សរុប

ល.រ ការផាល់តាែគ្របខភទ្តាវកាលិក

ត្េភព៖ ការោិល័យតាវកាលិក ឆ្ន ំ២០១៩ 

តារាង្ទី២៨៖ ការចំណាយតាវកាលិកផ្សនកផ្ងទំសុខភាព 

ឆ្ន ាំ2019  ឆ្ន ាំ2018

1 តាវកាលិកគ្របាក់បាំណ្តច់គ្របចាាំនថ្ង 6.87 8.87 -22.55%

2 តាវកាលិកខសវាពាបាល និងម្ថ្ទាាំខវជជស្នស្រសា(ករណី្សខ្ងាគ ុះបនាទ ន់) 0.29 0.33 -12.12%

3 តាវកាលិកលាំម្ហមាត្ ភាព 143.26 81.77 75.20%

150.42 90.97 65.35%

ល.រ ែនទី រខពទ្យ
 ឆ្ន ាំ២០១៩ 

(ប ីលានខរៀ ល)

 ឆ្ន ាំ២០១៩ 
(ប ីលានខរៀ ល)

បម្គ្រែ បគ្រែួល
 (± %)

1 ែនទីរខពទ្យផាូវការ 135.17 73.22 84.61%

135.17 73.22 84.61%

285.59 164.19 73.94%សរ ប(1)+(2)

ការចាំណ្តយតាែែនទី រខពទ្យ

សរ ប(2)

សរ ប(1)

ល.រ ការចាំណ្តយតាែគ្របខភទ្តាវកាលិក បម្គ្រែ បគ្រែួល (± %)

គិត្ជាប ីលានខរៀ ល

 

ត្េភព៖ ការោិល័យ ិរញ្ញវតថុ និ្ង្កិចចការគ្្បន្យយ ឆ្ន ំ២០១៩ 

តារាង្ទី២៩៖ ការទូទត់តាមត្េបភទអនកបត្េើត្បាស់បសវាផ្ងទំសុខភាព 

 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2018

 ដង/នាក់ ដង/នាក់

1 ពិខគ្រាុះជាំងឺខគ្រៅ (OPD) 2,092,691 1,183,849 76.77%

2 សគ្រមាកខៅខពទ្យ  (IPD) 372,420 43,049 765.11%

2,465,111 1,226,898 100.92%

ល.រ ការទូ្ទាត់្តាែគ្របខភទ្អនកខគ្របើគ្របាស់ខសវាម្ថ្ទាាំស េភាព បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 

សរុប
 

ត្េភព៖ ការោិល័យធាន្ទរា៉ាេ់រង្សុខភាព ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

២.៣. ការងារស្តត រនីត្ិស្េបទ 

តារាង្ទី៣០៖ ការសតល់បសវាសាត រនី្តិសមបទផ្សនកបវជាសាស្តសត 
ល.រ បរយិាយ ឯកតាា ឆ្ន ាំ2019  ឆ្ន ាំ2018 បម្គ្រែ បគ្រែួ ល(±

1 ការផាល់ខសវាស្នា រម្ផនកខវជជស្នស្រសា ដង/នាក់ 14 3 366.67%

2 ចាំណ្តយម្ផនកខវជជស្នស្រសា ប ីលានខរៀល 0.004 0 ខកើន
ត្េភព៖ ការោិល័យសាត រនី្តិសមបទ និ្ង្ការោិល័យ ិរញ្ញវតថុ និ្ង្កិចចការគ្្បន្យយ ឆ្ន ំ២០១៩ 
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តារាង្ទី៣១៖ ពិនិ្តយ និ្ង្តាម ន្សាថ ន្ភាពរេួសជន្រង្បត្គោះផ្សនកផ្ងទំសុខភាព 

សរ ប ស្សី សរ ប ស្សី
ឆ្ន ាំ2019

21 11 6 2 15 9

ឆ្ន ាំ2018
0 0 0 0 0 0

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) ខកើន ខកើន ខកើន ខកើន ខកើន ខកើន

បរយិាយ សរ ប ស្សី
ចូលខធ្វើការវញិ ែិនទាន់ចូលខធ្វើការ

ត្េភព៖ ការោិល័យសាត រនី្តិសមបទ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

៣. ជរេុញការម្រៀបចាំ និងដាក្់ឱ្យែាំម្ណើ រការរបបស្នតិស្ខុស្ងគេដផនក្របាក្់ម្ស្តធន 

ការបរៀេចំេបង្កើតឱ្យាន្រេេត្បាក់បសាធន្ សត្ាេ់កមមករនិ្បោជិតកនុង្វស័ិយឯកជន្េងាា ញឱ្យ 
ប ើញនូ្វការខិតខំត្េឹង្ផ្ត្េង្រេស់រាជរ ឋ ភិបាលចំបពាោះអន្ទគ្ត ថ្ន្កាា ំង្ពលកមមសកមម ន្ទបពល
េចចុេបន្ន និ្ង្មា៉ាង្បទៀតក៏ជាការរមួចំផ្្កបលើកកមពស់សលិតភាពពលកមមសង្ផ្ដរ បត្ពាោះថាតាមរយៈ
យន្តការបន្ោះ កមមករនិ្បោជិត ផ្ដលជាកាា ំង្ពលកមមសកមមនឹ្ង្ាន្ភាពកក់បៅត កនុង្ចិតតចំបពាោះអន្ទគ្ត 
រេស់ខាួន្ បទោះេីជាកំពុង្បធវើការកនុង្វស័ិយឯកជន្កតី ក៏ពួកបគ្អាចាន្លទធភាពរស់បៅប យខាួន្ឯង្
បាន្បៅបពលជរាភាព ប យមិន្អាស្ស័យទំង្ស្សុង្បលើការចិញ្ច ឹមជីវតិពីកូន្បៅបន្ទោះប ើយ។ ចំ្ុច
បន្ោះគឺ្ជាផ្សនកមួយបលើកកមពស់សិទធិមនុ្សេសត្ាេ់ជន្ចស់ជរា។ 

េចចុេបន្ន េ.ស.ស បាន្និ្ង្កំពុង្សិកាេទ ឋ ន្គ្តិយុតត ផ្ដលឈាន្ដល់ការបរៀេចំសមិទធិលទធភាព 
 ក់ឱ្យដំប ើ្ រការផ្សនកត្បាក់បសាធន្បន្ោះបៅឆ្ន ំ២០២០ ខាង្មុខ។ 
 

ខ. ការអនុវត្តរបបស្នតិស្ខុស្ងគេស្រាប់េន្តនតីស្តធារណៈ អត្ីត្េន្តនតីរាជការ និងអត្ីត្
យទុ្ធជន 

១. ជរេុញការម្រៀបចាំ និងដាក្់ឱ្យែាំម្ណើ ការរបបស្នតិស្ខុស្ងគេដផនក្ហានិភ័យការងារ 

េ.ស.ស បាន្ទទួលនូ្វទំនុ្កចិតត និ្ង្បសចកតីបជឿជាក់ទំង្ស្សុង្ពីសំណាក់រាជរ ឋ ភិបាលចំបពាោះ 
សមិទធិសលកន្ាង្មក ផ្ដលការ្៍បន្ោះប ើយ េ.ស.ស ត្តូវទទួលភារកិចចងមីកនុង្ការបរៀេចំ និ្ង្ ក់ឱ្យ
អនុ្វតតរេេសន្តិសុខសង្គមផ្សនកផ្ងទំសុខភាពសត្ាេ់មន្តន្តីសាធារ្ៈ អតីតមន្តន្តីរាជការ និ្ង្អតីត
យុទធជន្ បៅឆ្ន ំ២០១៨ ប យផ្ កផ្សនកហានិ្ភ័យការងារសត្ាេ់មន្តន្តីសាធារ្ៈ បត្គង្ ក់ឱ្យអនុ្វតត 
បៅឆ្ន ំ២០២០។ 
 

២. ពរងឹងការអនុវត្តរបបស្នតិស្ខុស្ងគេដផនក្ដែទាំស្ខុភាព 

    ២.១. ការងារចុុះបញ្ជកិា និងភាគទន 

២.១.១. ការងារចុោះេញ្ា កិា 

តារាង្ទី៣២៖ េចចុេបន្នភាពការចុោះេញ្ា ីសាថ េ័ន្ មន្តន្តីសាធារ្ៈ អតីតមន្តន្តីរាជការ និ្ង្អតីតយុទធជន្ 

ស្នា ប័ន សមាជិក ស្សី ស្នា ប័ន សមាជិក ស្សី ស្នា ប័ន សមាជិក ស្សី ស្នា ប័ន សមាជិក ស្សី
ឆ្ន ាំ2019           36  338,533   107,705           34   223,910  90,389              1     56,234  13,940              1     58,389     3,376 

ឆ្ន ាំ2018           36  317,078   100,361           34   207,087  83,695              1     55,221  13,577              1     54,770     3,089 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 0% 7% 7% 0% 8% 8% 0% 2% 3% 0% 7% 9%

បរយិាយ
សរ ប ែ្នាសី្នធារណ្ៈ អតី្ត្ែ្នារីាជការ អតី្ត្យ ទ្ធជន

 

ត្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា ិកានិ្ង្ភាគ្ទន្ ឆ្ន ំ២០១៩ 
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២.១.២. ការងារភាគ្ទន្ 

តារាង្ទី៣៣. ចំនួ្ន្សាថ េ័ន្ មន្តន្តីសាធារ្ៈ អតីតមន្តន្តីរាជការ និ្ង្អតីតយុទធជន្ េង់្ភាគ្ទន្ 

សរ ប ស្សី
ឆ្ន ាំ2019 36                                   36                                   338,533                  107,705                  23.84                

ឆ្ន ាំ2018 36                                   36                                   317,078                  100,361                  20.79                

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 0.00% 0.00% 6.77% 7.32% 14.67%

សមាជិក ភាគទាន
(ប លីានខរៀល)

ស្នា ប័នបង់ភាគទានបរយិាយ ស្នា ប័នជាប់ភាគទាន

ត្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា ិកា និ្ង្ភាគ្ទន្ និ្ង្ការោិល័យ ិរញ្ញវតថុ និ្ង្កិចចការគ្្បន្យយ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

២.២. ការងារតាវកាលកិ្ 

តារាង្ទី៣៤៖ សាជិកបៅបត្េើត្បាស់បសវា 

សរ ប ស្សី
 ឆ្ន ាំ2019 99,870 44,941

 ឆ្ន ាំ2018 30,727                                                           13,827

 បម្គ្រែបគ្រែួល(± %) 225.02% 225.02%

សមាជិកខៅខគ្របើគ្របាស់ខសវា (ដង/នាក់)
បរយិាយ

ត្េភព៖ ការោិល័យធាន្ទរា៉ាេ់រង្សុខភាព ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

តារាង្ទី៣៥៖ ការចំណាយតាវកាលិកផ្សនកផ្ងទំសុខភាព 

 ឆ្ន ាំ2019  ឆ្ន ាំ2018

1 ខសវាបញ្ជូ ន ពាបាល និងម្ថ្ទាាំខវជជស្នស្រសា(ករណី្សខ្ងាគ ុះបនាទ ន់) 0.45 0.32 39.56%

2 ចាំណ្តយែនទីរខពទ្យផាូវការ 22.14 2.79 693.39%

22.58 3.11 626.11%សរ ប

ល.រ បរយិាយ
ការចាំណ្តយ

(ប ីលានខរៀល) បម្គ្រែបគ្រែួល(± %)

ត្េភព៖ ការោិល័យ ិរញ្ញវតថុ និ្ង្កិចចការគ្្បន្យយ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

២.៣. ការងារស្តត រនីត្ិស្េបទ 

តារាង្ទី៣៦៖ ការសតល់បសវាសាត រនី្តិសមបទផ្សនកផ្ងទំសុខភាព 

សរ ប ស្សី សរ ប ស្សី សរ ប ស្សី

1 ែ្នាីស្នធារណ្ៈ 3 2 -                 -                 ខកើន -             

2 អតី្ត្ែ្នាីស្នធារណ្ៈ -                 -                 -                 -                 -             -             

3 អតី្ត្យ ទ្ធជន 3                    -                 -                 -                 ខកើន -             

6                    2                    -                 -                 ខកើន -             សរ ប

បម្គ្រែបគ្រែូល ( (± %)ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2018

ល.រ បរយិាយ

ត្េភព៖ ការោិល័យសាត រនី្តិសមបទ ឆ្ន ំ២០១៩ 
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តារាង្ទី៣៧៖ ការចំណាយបសវាសាត រនី្តិសមបទផ្សនកផ្ងទំសុខភាព 

ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2018 បម្គ្រែបគ្រែួល(± %)

1 ែ្នាីស្នធារណ្ៈ 0.005 -                              ខកើន

2 អតី្ត្ែ្នាីស្នធារណ្ៈ -                              -                              -                                   

3 អតី្ត្យ ទ្ធជន 0.00 -                              ខកើន

0.009 - -

បរយិាយ
ប ីលានខរៀល

ល.រ

សរ ប
ត្េភព៖ ការោិល័យ ិរញ្ញវតថុ និ្ង្កិចចការគ្្បន្យយ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

គ. ការអនុវត្តការដែទាំស្ខុភាពតាេរបព័នធេូលនិធិស្េធេ៌ស្ខុាភិបាល ស្រាបក់្េមក្រ
និម្ោជិត្ម្រៅរបព័នធ និងការផតលរ់បាក្់ឧបត្ថេភបដនថេស្រាបក់្េមក្រនិម្ោជិត្ជាន្តស្តី
ម្ៅម្ពលស្រាលក្នូ 

 

១. ការចុុះបញ្ជកិា 

តារាង្ទី៣៨៖ េចចុេបន្នភាពស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិតបាន្ចុោះេញ្ា កិាបត្ៅត្េព័ន្ធ 
 

ស/ហ សមាជិក ស្សី ស/ហ សមាជិក ស្សី ស/ហ សមាជិក ស្សី
ឆ្ន ាំ2019              944    88,190    17,577              221    35,284      3,359              723    52,906    14,218 

ឆ្ន ាំ2018              941    30,918    16,511              218    25,022      2,296              723      5,896    14,215 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 0.32% 185.24% 6.46% 1.38% 41.01% 46.30% 0.00% 797.32% 0.02%

បរយិាយ
សរ ប ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា

ត្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា ិកា និ្ង្ភាគ្ទន្ ឆ្ន ំ២០១៩ (ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្ឧេសមព័ន្ធទី១១) 

២. ការងារតាវកាលកិ្ 

កមមករនិ្បោជិតបត្ៅត្េព័ន្ធត្តូវបត្េើត្បាស់បសវាតាមត្េព័ន្ធសតល់បសវាពីថាន ក់េឋមបៅមូល ឋ ន្
សុខាភិបាលថាន ក់ទេ បៅមូល ឋ ន្សុខាភិបាលថាន ក់ខពស់។ កនុង្ករ្ីសបន្តងាគ ោះេន្ទា ន់្ ជន្រង្បត្គោះ ឬ
អនកជំងឺ្ អាចចូលបៅទទួលបសវាមូល ឋ ន្សុខាភិបាលសាធារ្ៈផ្ដលបៅជិតេំសុត។ 

៣. ការម្បើក្ផតលរ់បាក្់ឧបត្ថេភបដនថេស្រាប់ក្េមក្រនិម្ោជិត្ជាន្តស្តមី្ៅម្ពលស្រាល
ក្នូ 

តារាង្ទី៣៩៖ ត្បាក់ឧេតថមភេផ្ន្ថមសត្ាេ់កមមករនិ្បោជិតជាស្តសតីបៅបពលសត្ាលកូន្  

ស្សីាសគ្រមាលកូនសរ ប ស្រសាីកូនខភាា ុះពីរ ស្រសាីកូនខភាា ុះបី
 ឆ្ន ាំ2019                    77,449                  509                     4             77,966          400,000                31.19 

ឆ្ន ាំ2018                    65,054                  470 5             65,534          400,000                26.21 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 19.05% 8.30% -20.00% 18.97% 0.00% 18.97%

ទ្រកគ្របាក់សរ ប 
( ប ីលានខរៀល)

បរយិាយ
ចាំនួនស្សីាសគ្រមាលកូន (នាក់) ចាំនួនកូន

សរ ប (នាក់)

ទ្រកគ្របាក់កន ង
កូនមាន ក់(ខរៀល)

ត្េភព៖ ការោិល័យតាវកាលិក ឆ្ន ំ២០១៩ 
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តារាង្ទី៣៩.១. ត្បាក់ឧេតថមភេផ្ន្ថមសត្ាេ់កមមករនិ្បោជិតកនុង្ត្េព័ន្ធជាស្តសតីបៅបពលសត្ាលកូន្   

ស្សីាសគ្រមាលកូនសរ ប ស្រសាីកូនខភាា ុះពីរ ស្រសាីកូនខភាា ុះបី
 ឆ្ន ាំ2019                     77,229                506                  4          77,743          400,000              31.10 

ឆ្ន ាំ2018                     64,652                467 5          65,129          400,000              26.05 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 19.45% 8.35% -20.00% 19.37% 0.00% 19.37%

ទ្រកគ្របាក់សរ ប 
( ប ីលានខរៀល)

បរយិាយ
ចាំនួនស្សីាសគ្រមាលកូន (នាក់) ចាំនួនកូន

សរ ប (នាក់)

ទ្រកគ្របាក់កន ង
កូនមាន ក់(ខរៀល)

ត្េភព៖ ការោិល័យតាវកាលិក ឆ្ន ំ២០១៩ 

តារាង្ទី៣៩.២. ត្បាក់ឧេតថមភេផ្ន្ថមសត្ាេ់កមមករនិ្បោជិតបត្ៅត្េព័ន្ធជាស្តសតីបៅបពលសត្ាលកូន្   

ស្សីាសគ្រមាលកូនសរ ប ស្រសាីកូនខភាា ុះពីរ ស្រសាីកូនខភាា ុះបី
 ឆ្ន ាំ2019                         220                   3                -                223            400,000               0.09 

ឆ្ន ាំ2018                         402                   3                -                405            400,000               0.16 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -45.27% 0.00%                -   -44.94% 0.00% -44.94%

ទ្រកគ្របាក់សរ ប 
( ប ីលានខរៀល)

បរយិាយ
ចាំនួនស្សីាសគ្រមាលកូន (នាក់) ចាំនួនកូន

សរ ប (នាក់)

ទ្រកគ្របាក់កន ង
កូនមាន ក់(ខរៀល)

ត្េភព៖ ការោិល័យតាវកាលិក ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

ឃ. ការងារគាំរទ្ការអនុវត្ត 
១. ការងារម្រៀបចាំម្គលនម្ោបាយ និងលខិិត្បទ្ដាា នគត្ិយតុ្តិ 
ការបកើន្ប ើង្នូ្វទំ ំការងារ ចំនួ្ន្សាជិក សាថ ន្ភាពថ្ន្ការរកីចបត្មើន្បសដឋកិចចសង្គម និ្ង្

តត្មូវការថ្ន្ការសតល់បសវាសាធារ្ៈ ជូន្ត្េជាពលរដឋ និ្ោយជារមួ និ្ង្និ្ោយប យផ្ កសត្ាេ់ 
កមមករនិ្បោជិតកនុង្ និ្ង្បត្ៅត្េព័ន្ធ មន្តន្តីសាធារ្ៈ អតីតមន្តន្តីរាជការ និ្ង្អតីតយុទធជន្ ឆ្ន ំ២០១៩ 
បន្ោះ េ.ស.ស បាន្ខិតខំត្េឹង្ផ្ត្េង្េំបពញការងារបទវប ើង្ប យបាន្បរៀេចំពត្ងឹ្ង្ និ្ង្ពត្ងី្កការអនុ្វតត 
រេេសន្តិសុខសង្គមតាមរយៈការបរៀេចំផ្សន្ការរយៈបពលផ្វង្ ផ្ដលាន្លកខ្ៈសីុជបត្ៅ និ្ង្ការ
កសាង្លិខិតេទ ឋ ន្គ្តិយុតត សត្ាេ់ជាមូល ឋ ន្កនុង្ការអនុ្វតត បដើមបធីាន្ទកនុង្ការសតល់បសវាសន្តិសុខ 
សង្គម ត្េកេប យត្េសិទធភាពទន់្បពលបវលា និ្ង្បឆាើយតេតាមតត្មវូការ។ 

 

២. ការងាររគប់រគង និងបណតុ ុះបណ្តត លធនធានេនុស្ស 

២.១. ការងាររែាបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ 
២.១.១. ការងាររដឋបាល 

ការងាររដឋបាល ាន្តួន្ទទីោ៉ា ង្សំខាន់្បៅកនុង្ការត្គ្េ់ត្គ្ង្ឯកសារ ការសគត់សគង់្ និ្ង្ការ
ត្គ្េ់ត្គ្ង្មន្តន្តី េុគ្គលិក បដើមបីធាន្ទបាន្នូ្វការអនុ្វតតេទេញ្ា ថ្សាកនុង្ឱ្យាន្ត្េសិទធភាព និ្ង្ស្សេតាម
ចាេ់សតីពីស លកខន្តិកៈមន្តន្តីរាជការសីុវលិ ថ្ន្ត្ពោះរាជាណាចត្កកមពុជា និ្ង្ធាន្ទបាន្នូ្វត្េសិទធភាព
ការងារខពស់។ 

២.១.២. ការងារ ិរញ្ញវតថុ 
ការងារគ្្បន្យយ និ្ង្កិចចការ ិរញ្ញវតថុរេស់ េ.ស.ស ត្េតិេតតិការតាមរយៈត្េព័ន្ធធន្ទគរ 

ទំង្ស្សងុ្បពាលគឺ្ រាល់កិចចដំប ើ្ រការថ្ន្ការត្គ្េ់ត្គ្ង្ចំ្ូល និ្ង្ចំណាយ ាន្ជាអាទិ៍ ការត្េមូល
ភាគ្ទន្ពីស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ ការេង់្ត្បាក់ពិន័្យ ការចំណាយតាវកាលិកដល់កមមករនិ្បោជិត
ផ្ដលរង្ហានិ្ភ័យការងារ និ្ង្ការចំណាយរដឋបាល ត្តូវបាន្ត្េត្ពឹតតបៅប យឆាង្កាត់តាមត្េព័ន្ធ
ធន្ទគរ កនុង្បន្ទោះាន្ធន្ទគរបអសីុលី  ធន្ទគរកាណាឌី្ោ៉ា  និ្ង្ធន្ទគរឯកបទសវងី្ កនុង្ការត្េមូល 
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២.៣. ការងារព័ត្៌ានវិទ្ា 

េ.ស.ស បាន្បរៀេចំកិចចត្េតិេតតិការការងារ និ្ង្ការត្គ្េ់ត្គ្ង្ទិន្នន័្យតាមរយៈេបចចកវទិា
ព័ត៌ាន្វទិាបលើការងារចុោះេញ្ា ិកា េង់្ភាគ្ទន្ ការសតល់តាវកាលិក ការត្គ្េ់ត្គ្ង្វតតាន្មន្តន្តី និ្ង្
ការងារសំខាន់្ៗមួយចំនូ្ន្បទៀត ជាក់ផ្សតង្បៅឆ្ន ំ២០១៩ េ.ស.ស សបត្មចបាន្បលើការងារព័ត៌ាន្
វទិា ដូចខាង្បត្កាម៖ 

២.៣.១. ការងារេចចុេបន្នភាពកមមវធីិឱ្យកាន់្ផ្តត្េបសើរប ើង្ 

− កមមវធីិ NSSF Scan Document 

− កមមវធីិ E-Form (Window Application) 

− កមមវធីិេ ត្ឹ ង្ (Compliant System) 

− កមមវធីិផ្សវង្រកសាជិក និ្ង្បសាៀង្ផ្លា ត់សាជិកតាមមន្ាីរបពទយឯកជន្ 

− កមមវធីិ NSSF Sage App (កមមវធីិគ្្នី្) 

− បធវើការ Run Script Update Eligible បលើត្េព័ន្ធ HSPIS ជាត្េចំ 

− កមមវធីីត្គ្េ់ត្គ្ង្ព័ត៌ាន្ និ្ង្វតតាន្មន្តន្តី និ្ង្េុគ្គលិក 

− កមមវធីិេញ្ា ិកា និ្ង្ភាគ្ទន្ 

− កមមវធីិត្គ្េ់ត្គ្ង្ការសតល់តាវកាលិកជូន្សាជិក េ.ស.ស។ 

 

២.៣.២ ការងារេបង្កើតកមមវធីិសត្ាេ់េំបពញការងារ 

− កមមវធីិបរៀេចំទិន្នន័្យ (API) សត្ាេ់ Mobile App ងមី សត្ាេ់សតល់ព័ត៌ាន្អំពីការោិល័យ 
េ.ស.ស សាខា បខតត-ខ ឌ្  និ្ង្េងាា ញព័ត៌ាន្មូល ឋ ន្សុខាភិបាល 

− កមមវធីិត្គ្េ់ត្គ្ង្គ្្នី្បត្េើត្បាស់កមមវធីិ េ.ស.ស រមួ (User Account) 

− សិកាេបង្កើតកមមវធីិត្គ្េ់ត្គ្ង្របាយការ្៍ 

− កមមវធីិេងាា ញរបាយការ្ ៍  និ្ង្ផ្សវង្រកព័ត៌ាន្រេស់កមមករនិ្បោជិតតាមរយៈទូរស័ពាថ្ដ 
(Android និ្ង្ IOS) 

 

២.៤. ការងារស្វនក្េមនផៃក្នងុ 

ពត្ងឹ្ង្ការអនុ្វតតមុខងារសវន្កមមថ្សាកនុង្ ចុោះបធវើសវន្កមមបៅការោិល័យជំន្ទញសាន ក់ការ  
កណាត ល និ្ង្ការោិល័យសាខាបខតត-ខ ឌ្ ។ 

 

២.៥. គណៈក្េមការម្ដាុះរស្តយវិវាទ្ ឬបណតឹ ង នន ប.ស្.ស្ 

គ្្ៈកមមការប ោះស្សាយវវិាទ ឬេ ត្ឹ ង្ ថ្ន្ េ.ស.ស ត្តវូបាន្េបង្កើតប ើង្ បដើមបីប ោះស្សាយ 
វវិាទ ឬេ ត្ឹ ង្ផ្ដលទក់ទង្បៅនឹ្ង្ការអនុ្វតតេទេបញ្ញតតិ និ្ង្េទេញ្ា ខាង្វស័ិយសន្តិសុខសង្គម រវាង្
សាជិក េ.ស.ស និ្បោជក និ្ង្ េ.ស.ស ផ្ដលគ្្ៈកមមការបន្ោះាន្ការចូលរួមត្តីភាគី្ រួមាន្
តំណាង្ េ.ស.ស តំណាង្និ្បោជក និ្ង្កមមករនិ្បោជិត។  
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៣. ពរងឹងការងារផសពវផាយអប់រ ាំ និងបងាា រ 

៣.១. ការពរងឹងការផសពវផាយការអនុវត្តរបបស្នតិស្ខុស្ងគេ  
តារាង្ទី៤២៖ ការងារសេពវសាយការអនុ្វតតរេេសន្តិសុខសង្គម 

សរ ប ស្សី
 ឆ្ន ាំ2019                                                                                                90                                                                                        6,466                                                                                        4,915 

ឆ្ន ាំ2018                                                                                             290                                                                                     50,164                                                                                     41,440 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -68.97% -87.11% -88.14%

បរយិាយ
អនកចូលរែួ

ខលើក

ត្េភព៖ ការោិល័យបគលន្បោបាយ ឆ្ន ំ២០១៩ 

តារាង្ទី ៤២.១៖ សេពវសាយផ្សនកហានិ្ភ័យការងារ  

សរ ប ស្សី
 ឆ្ន ាំ2019                                                                                                   37                                                                                           2,885                                                                                      2,161 

ឆ្ន ាំ2018                                                                                                126                                                                                        21,761                                                                                   18,129 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -70.63% -86.74% -88.08%

បរយិាយ
អនកចូលរែួ

ខលើក

ត្េភព៖ ការោិល័យបគលន្បោបាយ ឆ្ន ំ២០១៩ 

តារាង្ទី ៤២.២៖ សេពវសាយផ្សនកផ្ងទំសុខភាព 

សរ ប ស្សី
 ឆ្ន ាំ2019                                                                                              53                                                                                         3,581                                                                                     2,754 

ឆ្ន ាំ2018                                                                                           164                                                                                      28,403                                                                                  23,311 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -67.68% -87.39% -88.19%

បរយិាយ
អនកចូលរែួ

ខលើក

ត្េភព៖ ការោិល័យបគលន្បោបាយ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

៣.២. រក្ុេការងារ ប.ស្.ស្ ស្ហការជាេួយរក្ុេការងារផសពវផាយពរងងឹម្គល-

នម្ោបាយអភិវឌ្ឍនវ៍ិស្យ័ការងារ 

តារាង្ទី៤៣៖ ត្កុមការងារ េ.ស.ស ស ការជាមួយត្កុមការងារសេពវសាយ ពត្ងឹ្ង្បគលន្បោបាយអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយការងារ 

សហគ្រាស ខលើក សរ ប ស្សី

 ឆ្ន ាំ2019                                       459                                       459                                  21,991                                  15,448 

ឆ្ន ាំ2018                                       815                                       815                                206,950                                184,363 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -43.68% -43.68% -89.37% -91.62%

បរយិាយ
សហគ្រាសបានទ្ទួ្លការផសពវផាយអប់រ ាំ កែមករនិខយាជិត្ចូលរែួ

ត្េភព៖ ការោិល័យបគលន្បោបាយ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

៣.៣. រក្ុេការងារទ្ប់ស្តា ត្់ក្រណីស្នលប់ និងបងាា រម្រគុះថ្នន ក្់ការងារ (ទ្.ស្.ប.ក្) 

ឆ្ន ំ២០១៩ បន្ោះ ត្កុមការងារ ទ.ស.េ.ក បាន្ចុោះអបង្កតករ្ីកមមករនិ្បោជិតសន្ាេ់ សត្មេ
សត្មួលចត់វធិាន្ការផ្កលមអ និ្ង្ជួយសបន្តងាគ ោះេន្ទា ន់្ បៅបរាង្ចត្កចំនួ្ន្ ១១និ្ង្ាន្កមមករនិ្បោជិត
សន្ាេ់ចំនួ្ន្ ៨៣១ន្ទក់ ស្សីចំនួ្ន្ ៨២២ន្ទក់។ កនុង្បន្ទោះ ត្កុមការងារ ទ.ស.េ.ក សបង្កតប ើញថា 
មូលប តុចមបង្ៗផ្ដលេណាត លឱ្យាន្ករ្ីកមមករនិ្បោជិតសន្ាេ់ាន្ដូចជា៖ 
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− សាថ ន្ភាពកមមករនិ្បោជិតសន្ាេ់ 

ត្កា វិកទី៤. មូលប តុថ្ន្កមមករនិ្បោជិតសន្ាេ់ទំង្ ១១បរាង្ចត្កកាត់បដរ និ្ង្សលិតផ្សបកបជើង្ 

 

 

តារាង្ទី៤៤៖ ទិន្នន័្យបរាង្ចត្ក និ្ង្កមមករបរាង្ចត្កសន្ាេ់ 

ខរាងចគ្រក ខលើក សរ ប ស្សី
 ឆ្ន ាំ2019                                                                 11                                                                 13                                                              831                                                              822 

ឆ្ន ាំ2018                                                                 17                                                                 17                                                         2,109                                                         2,096 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -35.29% -23.53% -60.60% -60.78%

បរយិាយ
ខរាងចគ្រកម្ដលមានករណី្កែមករនិខយាជិត្សនាប់ កែមករនិខយាជិត្សនាប់

 

ត្េភព៖ ការោិល័យបគលន្បោបាយ ឆ្ន ំ២០១៩ 

− ការសេពវសាយអេ់រ ំ

តារាង្ទី៤៥៖ ការសេពវសាយអេ់រអំំពីលកខខ ឌ្ អន្ទម័យ សុវតថិភាពការងារ លកខខ ឌ្ ការងារ អតថត្េបោជន៍្រេេសន្តិសុខ-

សង្គម និ្ង្សុវតថិភាពចរាចរ្៍កនុង្ការបធវើដំប ើ្ ររេស់កមមករនិ្បោជិត 

សហគ្រាស ខលើក សរ ប ស្សី
ឆ្ន ាំ2019 34                                         34                                         2,677                               2,106                               

ឆ្ន ាំ2018 105                                       105                                       20,802                             15,816                             

បម្គ្រែបគ្រែួល(±) -67.62% -67.62% -87.13% -86.68%

បរយិាយ
សហគ្រាស កែមករនិខយាជិត្ចួលរែួ

ត្េភព៖ ការោិល័យបគលន្បោបាយ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
 

៣.៤. រក្ុេការងារស្វុត្ថិភាពចរាចរណ៍ផលូវម្គក្ស្រាប់គ ាំពារក្េមក្រនិម្ោជិត្ 

បដើមបីចូលរួមចំផ្្កកនុង្ការកាត់េន្ថយ ក៏ដូចជាទេ់សាក ត់ករ្ីបត្គោះថាន ក់ចរាចរ្៍បន្ោះ 
េ.ស.ស បាន្ស ការជាមួយត្កសួង្សាថ េ័ន្ពាក់ព័ន្ធ បដើមបីសេពវសាយអេ់រផំ្្នំ្ទពីចាេ់ និ្ង្សុវតថិ-
ភាពចរាចរ្៍ដល់កមមករនិ្បោជិត និ្ង្អនកបេើកេរោន្យន្តដឹកកមមករនិ្បោជិត។ 
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− សាថ ន្ភាពបត្គោះថាន ក់ចរាចរ្៍ 

តារាង្ទី៤៦៖ សាថ ន្ភាពបត្គោះថាន ក់ចរាចរ្៍រេស់កមមករនិ្បោជិត 

ស្នា ប់ របួសធ្ងន់ របួសស្ស្នល សរ ប ស្សី ែ ូតូ្ រថ្យនា ខផសង ៗ រថ្យនាដរកកែមករ  រថ្យនាដនទ្ ខរាង ចគ្រក
ធ្នាា

/ែីគ្រកូហិរញ្ញវ ត្ា 
ខផសង ៗ

 ឆ្ន ាំ2019            1,554               50              341              1,615         2,006         1,220 92.54% 2.77% 4.70% 25.93% 74.07% 44.92% 15.64% 39.45%

ឆ្ន ាំ2018            1,710               42              332              1,489         1,863         1,042 91.93% 1.66% 6.76% 45.24% 54.85% 45.68% 16.22% 38.50%

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -9.12% 19.05% 2.71% 8.46% 7.68% 17.08% 0.66% 66.69% -30.51% -42.68% 35.04% -1.67% -3.59% 2.46%

យានយនាទូ្ខៅ (%) យានយនាបងេខហ ត្ (%) តាែវស័ិយ(%)

បរយិាយ ករណី្
ស្នា នភាពជនរងខគ្រាុះ (នាក់ )

ត្េភព៖ ការោិល័យបគលន្បោបាយ ឆ្ន ំ២០១៩ 

−  ការងារសេពវសាយអេ់រ ំ

តារាង្ទី៤៧៖ ការងារសេពវសាយអេ់រចំាេ់សតីពីចរាចរ្៍សាូវបគកដល់កមមករនិ្បោជិត និ្ង្អនកបេើកេរ 

សរ ប ខលើក កែមករនិខយាជិត្ អនកខបើកបរ សរ បរួែ ស្សី
 ឆ្ន ាំ2019 665                        665                        30,747                      23,873                 54,620              23,845             

 ឆ្ន ាំ2018 818                        818                        107,628                    42,126                 149,754            96,685             

បម្គ្រែបគ្រែួល (±%) -18.70% -18.70% -71.43% -43.33% -63.53% -75.34%

បរយិាយ
សហគ្រាស ចាំនួនអនកចូលរួែ

 

ត្េភព៖ ការោិល័យបគលន្បោបាយ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

៣.៥. ការងារផសពវផាយតាេរបព័នធបណ្តត ញស្ងគេ 

តារាង្ទី៤៨៖ ការងារសេពវសាយតាមត្េព័ន្ធេណាត ញសង្គម 

ល.រ បរយិាយ ចាំនួនព័ត៌្មាន

1 ផសពវផាយតាែរយៈFacebook Page (ខបឡាជាតិ្របបសនាសិ េសងគែ-ប.ស.ស) 86                                 

2 ផសពវផាយតាែរយៈខគហទ្ាំព័រ www.nssf.gov.kh 128                               

3 ផសពវផាយតាែរយៈ Youtube និង Telegram Channel (ខបឡាជាតិ្សនាសិ េសងគែ) 194                               

4 ការងារផាយផ្អទ ល់ (Live) ខលើFacebook Page 50                                 

5 ការងារគ្រពរត្ាបិគ្រត្ព័ត៌្មាន ប.ស.ស 3                                   
 

ត្េភព៖ ការោិល័យបគលន្បោបាយ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

III. បញ្ហា របឈេក្នងុការអនុវត្តរបបស្នតសិ្ខុស្ងគេ 

 

ក. និ្បោជកស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ មួយចំនួ្ន្តូច៖ 

− ចំបពាោះស ត្គសត្េបភទ បភាជនី្យ ឋ ន្ កាឹេកំសាន្ត ខារា៉ា អូបខ ផ្ដលភាគ្បត្ចើន្បធវើអាជីវ-

កមមបពលយេ់ ពិបាកណាត់ជួេាច ស់ ឬអនកតំណាង្ បដើមបីពន្យល់អំពីការអនុ្វតតរេេសន្តិ
សុខសង្គម 

− ចំបពាោះស ត្គសវស័ិយសំ្ង់្  ឥដឋ ផ្ដលាន្ចលន្ទេុគ្គលិកញឹកញាេ់ ពិបាកកនុង្
ការចុោះេញ្ា ីកមមករនិ្បោជិត 

− េិទទវ រ ផ្លអ កសកមមភាព េតូរអាសយ ឋ ន្ េតូររដឋបាលងមី េតូរាច ស់ េតូរយីបហាងមី ប យមិន្
បាន្ជូន្ដំ្ឹង្មក េ.ស.ស 

− ត្េបភទសិេបកមមមិន្បរៀេរយ គម ន្ឯកសារគ្តិយុតតត្តឹមត្តូវ 

− សតល់ឯកសារទមទរតាវកាលិកហានិ្ភ័យការងារមិន្ត្តឹមត្តូវ យឺតោ៉ា វ 
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− ស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ មួយចំនួ្ន្េង់្ភាគ្ទន្មិន្ត្តឹមត្តូវ ឬយឺតយូរ និ្ង្រាយការ្៍
ចំនួ្ន្កមមករនិ្បោជិតមិន្ត្គ្េ់ចំនួ្ន្។ 

ខ. កមមករនិ្បោជិត៖ 

− មិន្ាន្ឯកសារេញ្ា ក់ពីអតតសញ្ញ ្ចាស់លាស់ ជាពិបសសកមមករនិ្បោជិតបៅកនុង្ 
ស ត្គសតូចៗ មិន្បរៀេរយ 

− កមមករនិ្បោជិតមួយចំនួ្ន្តូច មិន្ាន្សំេុត្តអាពា ៍ពិពា ៍ 

− កមមករចំណាកស្សុកមួយចំនួ្ន្ (ចំការបៅស ូ  ឥដឋ សំ្ង់្...) គម ន្ឯកសារកំ្ត់
េញ្ា ក់អតតសញ្ញ ្ 

− កមមករនិ្បោជិតមួយចំនួ្ន្តូចបៅេន្ត៖ 

➢ ខចីឯកសារបគ្បត្េើ មិន្ហា ន្ត្បាេ់ខាា ចបគ្េញ្ឈេ់ការងារ 

➢ ខាា ចបាត់អតីតភាពការងារ បពលេតូរបឈាម ោះត្តឹមត្តូវវញិ 

− លិខិតេទ ឋ ន្សត្ាេ់អនុ្វតតរេេសន្តិសុខសង្គមផ្សនកបសាធន្ បៅមិន្ទន់្បរៀេចំបាន្ចេ់ 
សពវត្គ្េ់។ 

 

IV. ការម្ដាុះរស្តយ នងិទ្ិស្ម្ៅអនុវត្តបនត 
 បដើមបីធាន្ទដល់ការអនុ្វតតចាេ់សតីពី រេេសន្តិសុខសង្គមសត្ាេ់ជន្ទំង្ឡាយផ្ដលសថិតបៅ
បត្កាមេទេបញ្ញតតិថ្ន្ចាេ់សតីពីការងារឱ្យាន្ត្េសិទធភាព ទន់្បពលបវលា និ្ង្បដើមបីប ោះស្សាយនូ្វ
េញ្ា ត្េឈមន្ទន្ទ បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម ាន្ទិសបៅសំខាន់្ៗមួយចំនួ្ន្សត្ាេ់អនុ្វតតេន្ត 
ដូចខាង្បត្កាម៖  

ក. និ្បោជកស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ 

− េន្តសេពវសាយពន្យល់ផ្្នំ្ទពីយន្តការអនុ្វតតជាធរាន្ និ្ង្ចត់វធិាន្ការតាមចាេ់ចំបពាោះ 
ស ត្គស ត្េបភទ បភាជនី្យ ឋ ន្ កាឹេកំសាន្ត ខារា៉ា អូបខ 

− បរៀេចំនី្តិវធីិចុោះេញ្ា ីស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិត វស័ិយសំ្ង់្  ឥដឋ 
ផ្ដលាន្ចលន្ទេុគ្គលិកញឹកញាេ់ 

− បរៀេចំយន្តការ ថ្ន្ការជូន្ដំ្ឹង្ ចំបពាោះស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ េិទទវ រ ផ្លអ កសកមមភាព េតូរ
អាស័យ ឋ ន្ េតូររដឋបាលងមី េតូរាច ស់ េតូរយីបហាងមី 

− ស ការជាមួយត្កសួង្ សាថ េ័ន្ាន្សមតថកិចច អាជាា ធរផ្ដន្ដី បដើមបកំី្ត់អតតសញ្ញ ្ 
សិេបកមមមិន្បរៀេរយ គម ន្ឯកសារគ្តិយុតតត្តឹមត្តូវ 

− ផ្កសត្មលួនី្តិវធីិ ថ្ន្ការជូន្ដំ្ឹង្ហានិ្ភ័យការងារ 

− ពត្ងឹ្ង្ការចុោះអធិការកិចច ចំបពាោះស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ ផ្ដលេង់្ភាគ្ទន្មិន្ត្តឹមត្តូវ ឬ
យឺតយូរ និ្ង្រាយការ្៍ចំនួ្ន្កមមករនិ្បោជិតមិន្ត្គ្េ់ចំនួ្ន្។ 
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ខ. កមមករនិ្បោជិត 

− េន្តសេពវសាយ និ្ង្ស ការជាមួយអគ្គន្ទយក ឋ ន្អតតសញ្ញ ្កមម ថ្ន្ត្កសួង្មហាថ្សា 
កនុង្ការសតល់អតតសញ្ញ ្េ ណ្សញ្ា តិផ្ខមរដល់កមមករនិ្បោជិតបៅកនុង្ស ត្គស តូចៗ
មិន្បរៀេរយ 

− សេពវសាយសារៈសំខាន់្ថ្ន្សំេុត្តអាពា ៍ពិពា ៍ ដល់កមមករនិ្បោជិត 

− សេពវសាយដល់កមមករចំណាកស្សុក ផ្ដលបធវើការបៅចំការបៅស ូ  ឥដឋ សំ្ង់្... ផ្ដល
គម ន្ឯកសារកំ្ត់អតតសញ្ញ ្ ឱ្យបាន្យល់ដឹង្ពីអតថត្េបោជន៍្ថ្ន្ឯកសារ 

− សេពវសាយដល់កមមករនិ្បោជិតអំពីសលវបិាកថ្ន្ការខចីឯកសារអនកដថ្ទ ឬការភ័យខាា ច កនុង្
ការបាត់េង់្អតីតភាពការងារ 

− េន្តបរៀេចំេញ្ច េ់លិខិតេទ ឋ ន្គ្តិយុតត សត្ាេ់អនុ្វតតរេេសន្តិសុខសង្គមផ្សនកបសាធន្ 

− បរៀេចំ ក់ឱ្យដំប ើ្ រការរេេសន្តិសុខសង្គមផ្សនកត្បាក់បសាធន្។ 

  

ម្ស្ចក្តីស្ននិដាា ន 

តាមរយៈលទធសលការងារសបត្មចបាន្ខាង្បលើ បាន្ឆាុោះេញ្ច ងំ្ឱ្យប ើញោ៉ា ង្ចាស់ថា េ.ស.ស 
បាន្បបាោះជំហាន្បៅមុខមួយកត្មិតបទៀត ប យការអនុ្វតតរេេសន្តិសុខសង្គមផ្សនកហានិ្ភ័យការងារ 
និ្ង្ផ្សនកផ្ងទំសុខភាព ផ្ដលទទួលបាន្ការគំត្ទពីថាន ក់ជាតិ និ្ង្អន្តរជាតិ។ េ.ស.ស បាន្ពត្ងឹ្ង្ និ្ង្
ពត្ងី្កការអនុ្វតតរេេសន្តិសុខសង្គម បដើមបីធាន្ទបាន្នូ្វការសតល់បសវាត្េកេប យ ត្េសិទធភាព និ្រន្តរភាព 

និ្ង្សង្គតិភាព។ 

ការសបត្មចបាន្នូ្វលទធសលការងារខាង្បលើបន្ោះ ប យសារថាន ក់ដឹកនំ្ទ មន្តន្តី និ្ង្េុគ្គលិក េ.ស.ស 
ទំង្អស់បាន្យកចិតតទុក ក់េំបពញការងារត្េកេប យមន្សិការ វជិាា ជីវៈ និ្ង្ឆន្ាៈទទួលខុសត្តូវ
ខពស់ រមួទំង្ាន្ការគំត្ទស ការពីត្កសួង្ សាថ េ័ន្ពាក់ព័ន្ធ អង្គការជាតិ អន្តរជាតិ ថ្ដគូ្អភិវឌ្ឍន៍្
ន្ទន្ទ និ្ង្ការចូលរមួអនុ្វតតចាេ់បាន្លអត្េបសើរពីសំណាក់ាច ស់ស ត្គស ត្គឹ្ោះសាថ ន្ និ្ង្កមមករ
និ្បោជិត។ 

  ទន្ាឹមនឹ្ង្លទធសលការងារខាង្បលើ េ.ស.ស បាន្សបង្កតប ើញបៅាន្េញ្ា ត្េឈមមួយចំនួ្ន្ 
បទៀត ទក់ទង្នឹ្ង្ការអនុ្វតតកាតពវកិចចមិន្ទន់្បាន្លអត្េបសើរពីសំណាក់និ្បោជក និ្ង្កមមករនិ្បោជិត 
មួយចំនួ្ន្តូច គុ្្ភាពថ្ន្ការសតល់បសវាពាបាលផ្ងទំបវជាសាស្តសត ត្តវូបាន្ផ្កលមអជាេន្តេន្ទា េ់ និ្ង្
េញ្ា រេស់ េ.ស.ស មួយចំនួ្ន្សង្ផ្ដរ។ ទក់ទង្េញ្ា ត្េឈមបន្ោះ េ.ស.ស ក៏បាន្កត់សំគល់ប ើញ 
ថា បទោះេីជាចំនួ្ន្បត្គោះថាន ក់ការងារងយចុោះេន្តិចផ្មន្ េ៉ាុផ្ន្តចំនួ្ន្បត្គោះថាន ក់ករ្ីរេួសធៃន់្ និ្ង្
បត្គោះថាន ក់បៅបពលបធវើដំប ើ្ របៅផ្តាន្ការបកើតប ើង្ បលើករ្ីបត្គោះថាន ក់ចរាចរ្៍ប យការបត្េើ
ត្បាស់បទចត្កោន្យន្ត ករ្ីបន្ោះបៅផ្តាន្ចំនួ្ន្គួ្រឱ្យត្ពួយបារមភសង្ផ្ដរ។ ដូចបន្ោះ បដើមបីចូល
រួមប ោះស្សាយេញ្ា ត្េឈមខាង្បលើ វាទមទរឱ្យាន្ការេន្តជួយបត្ជាមផ្ត្ជង្គំត្ទស ការេផ្ន្ថម
បទៀត ពីសំណាក់ត្កសួង្ សាថ េ័ន្ពាក់ព័ន្ធ អង្គការជាតិ អន្តរជាតិ និ្ង្ថ្ដគូ្អភិវឌ្ឍន៍្ន្ទន្ទ បៅកនុង្ការ
អភិវឌ្ឍវស័ិយសន្តិសុខសង្គមបៅកមពុជាឱ្យាន្ការរកីចបត្មើន្ និ្ង្សូមឱ្យាន្ការចូលរមួោ៉ា ង្សកមម
កនុង្ការចត់វធិាន្ការសេពវសាយអេ់រ ំ បដើមបីេងាក រ និ្ង្ទេ់សាក ត់កនុង្កត្មិត បត្គោះថាន ក់ការងារឱ្យបៅ
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ឧេសមព័ន្ធទី១ 

អាសយ័ដ្ឋា ន និងលេខទូរសព័្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ ប.ស.ស តាមបណ្តា លខត្ា 

អាស័យដ្ឋា ន្ និ្ង្បេខទូរស័ព្ទសម្រាេ់ទំនាក់ទំន្ង្ជាមួយ េ.ស.ស តាមេណ្តត ខណ្ឌ  កនុង្រាជធានី្ភ្នំបព្ញ 

េ.រ 
េ.ស.ស 

សាខាបខតត 
អាស័យដ្ឋា ន្ បេខទូរស័ព្ទដៃ បេខទូរស័ព្ទបេើតុ 

១ កណ្តា េ 

ផ្ទះបេខ០១ ផ្លូវបេខ២០២ 
ភូ្មិបៃើមបមៀន្សង្កា ត់បៃើមបមៀន្ ម្រកុង្តាបមៅ  
បខតតកណ្តត េ 

០៨៥ ៥៦៧ ៧៦៦ 

០១២ ៨៥៤ ២២៦ 
០២៣ ៤២ ៥៧ ០៧ 

ភូ្មិកនុង្ ឃំុព្ម្រព្កតាាក់ ស្សុកខាច់កណ្តត េ 

បខតតកណ្តត េ 

០៩៦ ៦១៥ ៦១៦៨ 

០១២ ៧៨៨ ៧១១ 

០៦៩ ៧៨៨ ៧១១ 

០២៣ ៥១៩ ៨៩៩៩ 

២ កំព្ង់្សពឺ 

ផ្លូវជាតិបេខ៤ ភូ្មិម្រតពំង្សាា យ ឃំុម្ររំង្ាា ក់ 
ស្សុកអង្គសនួេ បខតតកណ្តា េ 

០១២ ២៨៦ ៨៧៩ 

០៨១ ៥៥៦ ៦៧៧ 

០៦០ ២១២ ២១២ ០២៥ ៩០០ ០១២ 

ផ្លូវជាតិបេខ៤ ភូ្មិព្េបទព្ សង្កា ត់ររធំ ម្រកុង្ចារមន្ 
បខតតកំព្ង់្សពឺ 

០១២ ៥៤១ ១៩៨ 

០៨៦ ៥៤១ ១៩៨ 

៣ ម្រព្ះសីហនុ្ ភូ្មិ០១ សង្កា ត់បេខ១ ម្រកុង្ម្រព្ះសីហនុ្ បខតតម្រព្ះសីហនុ្ ០៧៧ ៦៦៣ ២១៥ ០២៣ ៩៨៨ ៤០៩ 

៤ សាា យបរៀង្ 

ផ្លូវជាតិបេខ១ ផ្ទះបេខ២៣ និ្ង្២៥ 
(សំណ្ង់្ផ្ទះព្េាង្CK)  ភូ្មិតាេឹេ សង្កា ត់បាវតិ 
ម្រកុង្បាវតិ បខតតសាា យបរៀង្ 

០៧៧ ៦៦៣ ២១៤ ០៤៤ ៩៤៦ ២៦៦ 

ផ្លូវបេខ១១៧ ភូ្មិបរាង្េព្ន្ល សង្កា ត់សាា យបរៀង្ 

ម្រកុង្សាា យបរៀង្ បខតតសាា យបរៀង្ 

០៩៦ ៧៨ ៧៨ ២៣៤ 

០៩៧ ៩៧ ០៣ ២៨១ 
០២៣ ៩៨៨ ៤០៨ 

៥ កំព្ង់្ឆ្ន ំង្ 

ផ្លូវជាតិបេខ៥ ភូ្មិទី៨ សង្កា ត់ខាម ម្រកុង្កំព្ង់្ឆ្ន ំង្ 
បខតតកំព្ង់្ឆ្ន ំង្ 

០៧៧ ៦៦៣ ២១៦ 

០១៦ ៨៨៤ ៣៤៨ 
០២៦ ៩៨៨ ៨៩១ 

០២៦ ៧៧៥ ៥៦៦ 

០២៣ ៩៨៨ ៤០៤ ភូ្មិរអត ឃំុពនី្ ស្សុកកំព្ង់្ម្រតឡាច បខតតកំព្ង់្ឆ្ន ំង្ 
០១២ ៩០៧ ២០១ 

០៩៨ ២៦២ ២៣៣ 

៦ បសៀមរាេ 
េុរបីសៀង្ណំ្ត ភូ្មិខាន រ សង្កា ត់ម្រជាវ ម្រកុង្បសៀមរាេ 
បខតតបសៀមរាេ 

០១២ ៥៣៤ ៣៤៥ 

០៩៨ ៦៦៥ ៤៣២ 
០៦៣ ៩៦៥ ៩៣៤ 

៧ កំព្ង់្ធំ 
ភូ្មិកំព្ង់្ធំ សង្កា ត់កំព្ង់្របទះ ម្រកុង្សទឹង្ព្សន្ 
បខតតកំព្ង់្ធំ 

០៩២ ៧៤៧ ០៩៩ 

០១៦ ៧៤៧ ០៩៩ 
០៦២ ២១០ ៤៦៣ 

៨ េនាទ យាន្ជ័យ 

ភូ្មិសាមគ្គីាន្ជ័យ សង្កា ត់បបា៉ោយព្េ៉ោត ម្រកុង្បបា៉ោយព្េ៉ោត 
បខតតេនាទ យាន្ជ័យ ០៧៧ ៦៦៣ ២១៨ 

០៨៩ ៩៨៧ ៨៨៧ 
០៥៤ ៧១១ ៤៤១ 

ភូ្មិ០៣ សង្កា ត់ម្រព្ះព្នាល  ម្រកុង្សិរបីសាភ័្ណ្ 

បខតតេនាទ យាន្ជ័យ 

៩ កំព្ង់្ចាម 

ភូ្មិទី៤ សង្កា ត់វាេវង់្ ម្រកុង្កំព្ង់្ចាម បខតតកំព្ង់្ចាម ០៨៦ ៥៦២ ៩០០ 

០១០ ៧៥២ ៣៣៦ 

០៧៧ ៩៩០ ០៤៨ 

០៤២ ៦៥២ ១៩៩៩ 

០៤២ ៩៤៣ ៣៨៨ ផ្លូវបេខ៦A ភូ្មិរបវៀង្ ឃំុខនុរៃំេង្ ស្សុកបជើង្ដម្រព្ 

បខតតកំព្ង់្ចាម 

១០ ម្រកបចះ 
ផ្លូវជាតិបេខ៧ ភូ្មិអូរឫសសី សង្កា ត់អូរឫសសី ម្រកុង្ម្រកបចះ 
បខតតម្រកបចះ 

០៩២ ៨៧៣ ០៥១ 

០៩៧ ២៦២ ៧៥៤៧ 
០៧២ ២១០ ៤២៣ 
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១១ ដម្រព្ព្វង្ 
ផ្ទះបេខ១០៧ ភូ្មិបេខ០៣ សង្កា ត់កំព្ង់្លាវ 
ម្រកុង្ដម្រព្ព្វង្ បខតតដម្រព្ព្វង្ 

០១២ ៧៨៨ ៧១១ 

០៩២ ៧០៨ ៨០៣ 

០១២ ៣៦៣ ៩៨៦ 

  

១២ តាព្កវ 
ផ្លូវបេខ០២ ភូ្មិចក សង្កា ត់ររកនុង្ ម្រកុង្ៃូន្ព្កវ 
បខតតតាព្កវ 

០១២ ៦៣៦ ៤៣៩ ០៣២ ២១០ ៦៦៦ 

១៣ កំព្ត 
ភូ្មិ០១ ឧសភា ឃំុកំព្ង់្កណ្តត េ ស្សុកកំព្ង់្បាយ 
ម្រកុង្កំព្ត បខតតកំព្ត 

០១២ ៦២៣៣៣២ 

០១២ ៨២៣ ១៩២ 
០៣៣ ៩៣២ ១៣៣ 

១៤ ព្កេ 
ផ្លូវបេខ ៣៣A ភូ្មិអូរម្រកសា សង្កា ត់អូរម្រកសា ម្រកុង្ព្កេ 
បខតតព្កេ 

០៩៣ ៩៣៣ ៣៨៣ 

០៧៨ ២៨៦ ១១១ 
០២៣ ៩៨៨ ៤០៦ 

១៥ បរះកុង្ 
ផ្ទះបេខ២៦ ម្រកុម០២ ភូ្មិ០៣ សង្កា ត់ៃង្ទង់្ 
ម្រកុង្បខមរភូ្មិន្ទ បខតតបរះកុង្ 

០៩៧ ៩៧៣ ៩០០៦ 

០១២ ៦២៥ ៨៥៥ 

០១៥ ៦២៩ ៩៤៤  

០៣៥ ៩៣៦ ៤៣៦ 

១៦ បាត់ៃំេង្ 
ផ្ទះបេខK2 117 ផ្លូវ ៦១៦ ភូ្មិរបំចក៤ សង្កា ត់រតន្ៈ 
ម្រកុង្បាត់ៃំេង្ បខតតបាត់ៃំេង្ 

០៩៧ ៩៩៧ ២៨២៩ ០៥៣ ៩00 ៣៣៦ 

១៧ ដេ៉ោេិន្ 
ផ្លូវជាតិបេខ៥៧ ភូ្មិេរឌិន្បន្ៀវ  
សង្កា ត់ដេ៉ោេិន្ ម្រកុង្ដេ៉ោេិន្ បខតតដេ៉ោេិន្ 

០៨៦ ៨៩៣ ៧៧៧ 

០១២ ២៤០ ០០០ 
០៥៥ ៩៥៦ ៦៦៧ 

១៨ បពធិ៍សាត់ 
ភូ្មិសាព ន្ថ្ៅ, សង្កា ត់ដម្រព្ញី, ម្រកុង្បពធិ៍សាត់, 

បខតតបពធិ៍សាត់ 

០៩២ ៩៣៤ ០៩៤ 

០៩២ ៧០៧ ៣៨៥ 
០៥២ ៩៥១ ១២៣ 

១៩ សទឹង្ព្ម្រតង្ 
ផ្លូវបេខ១៨, ភូ្មិថ្ៅលាត, សង្កា ត់ស្សះឬសសី, 
ម្រកុង្សទឹង្ព្ម្រតង្, បខតតសទឹង្ព្ម្រតង្ 

០១២ ៤០៥ ៤៥១ ០៧៤ ២១០ ១៨២ 

២០ រតន្គិ្រ ី
ភូ្មិបទសអន្លុង្  សង្កា ត់េឹង្កព្ន្សង្ ម្រកុង្បាេុង្  

បខតតរតន្គិ្រ ី
០១១ ៤៥១ ៧៧៧ 

០៩៧ ៩៦៦ ៧៦៦៦ 
០៧៥ ៩៧៤ ១៨៤ 

២១ មណ្ឌ េគិ្រ ី
ភូ្មិចំររព្ត  សង្កា ត់សាព ន្ាន្ជ័យ ម្រកុង្ព្សន្មបនារមយ  
បខតតមណ្ឌ េគិ្រ ី

០១២ ២០៥ ៧៥៦ 

០៨៨ ៨២០ ៥៧៥៦ 
  

២២ ឧតតរាន្ជ័យ ភូ្មិឈូក សង្កា ត់សំបរាង្ ម្រកុង្សំបរាង្ បខតតឧតតរាន្ជ័យ 
០៩៧ ៥២៣ ៤៦៦៦ 

០៩៥ ៣១១ ៣០០ 
  

២៣ ម្រព្ះវហិារ 
ភូ្មិកណ្តត េ ផ្លូវមលូដម្រព្ សង្កា ត់កំព្ង់្ម្រេណ្តក 
ម្រកុង្ម្រព្ះវហិារ បខតតម្រព្ះវហិារ 

០៩៧ ៣៦៦ ៦០៦០ 

០១២ ២៥៩ ២៥៨ 
  

២៤ តបូង្ឃៅុំ 
េុរបីហង្បហង្៤៩ ភូ្មិដម្រជេិទាស សង្កា ត់សួង្ 
ម្រកុង្សួង្ បខតតតបូង្ឃៅុំ  

០៩៦ ២៨៨ ៦៦៦៦ 

០១២ ៧៦៣ ៨៣៤ 
  

អាស័យដ្ឋា ន្ និ្ង្បេខទូរស័ព្ទសម្រាេ់ទំនាក់ទំន្ង្ជាមួយ េ.ស.ស តាមេណ្តត ខណ្ឌ  កនុង្រាជធានី្ភ្នំបព្ញ 

េ.រ 
េ.ស.ស 

សាខាភ្នំបព្ញ 
អាស័យដ្ឋា ន្ បេខទូរស័ព្ទដៃ បេខទូរស័ព្ទបេើតុ 

១ បពធិ៍ព្សន្ជ័យ 

ផ្ទះបេខA04, ផ្លូវ៣០ព្ម៉ោម្រត, ភូ្មិៃំណ្តក់ម្រតយឹង្, 

សង្កា ត់បចាមបៅ២, ខណ្ឌ បពធិ៍ព្សន្ជ័យ, 

រាជធានី្ភ្នំបព្ញ 

០១២ ៨០៨ ៦៨៤ 

០៨១ ៨០៨ ៦៨៤ 
០២៣ ៩៩៥ ៤៨៤ 

២ ឬសសីព្កវ 
ផ្ទះបេខ០៦ ផ្លូវបេខ៣៤២ (ផ្លូវបៅប្ហគន្ភ្នំបព្ញ) 
ព្កង្ផ្លូវ៥៩៨  ភូ្មិ៤ មណ្ឌ េ៦ សង្កា ត់ម្រចំាង្ចំបរះទី១ 

ខណ្ឌ ឬសសីព្កវ រាជធានី្ភ្នំបព្ញ 

០៩២ ៤៨៦ ២៥៦ 

០៨៧ ៤៨៦ ២៥៦ 
០២៣ ៦៦៣ ៣០៣០ 

៣ ចារអំបៅ 
េុរបីេ៉ោង្ហួត  ផ្ទះបេខ៤៣  ផ្លូវ P-១០C សង្កា ត់និ្បរាធន៍្ 
ខណ្ឌ ចារអំបៅ រាជធានី្ភ្នំបព្ញ 

០៧៧ ៣៦៦ ៥៥៥ ០២៣ ៩០១ ៥៣០ 

៤ បម្រជាយចង្កា រ 
ផ្ទះបេខ៣១  ផ្លូវសបមាចជាសីុម សង្កា ត់ព្ម្រព្កលាភ្  

ខណ្ឌ បម្រជាយចង្កា រ រាជធានី្ភ្នំបព្ញ 
០១២ ៩៩១ ៥៥៨ ០២៣ ៩០១ ៥២៩ 
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ឧេសមព័ន្ធទី២ 

ផ្នែកហានិភ័យការងារ 

3

ល.រ  រាជធានី-ខេត្ត មករា កុមភៈ មីនា ខមសា ឧសភា មិថុនា កកកដា សីហា កញ្ញា តុ្លា វចិ្ឆិកា ធ្នូ សរបុ

1 រាជធានីភ្នំខេញ 102    91      89      84      62         117     162    125    108    106    97      124    1,267      

2 ខេត្តកណ្តត ល 4        4        6        3        4           6         10      13      -     3        9        7        69           

3 ខេត្តកំេង់សពឺ -     1        3        2        2           3         4        4        4        7        1        9        40           

4 ខេត្តបនាា យមានជ័យ 1        -     4        -     1           3         4        9        1        7        1        2        33           

5 ខេត្តខសៀមរាប 9        5        12      5        5           3         9        4        9        3        6        6        76           

6 ខេត្តព្េះសីហនុ 9        6        3        2        6           3         15      9        5        5        8        5        76           

7 ខេត្តសាា យខរៀង 1        1        2        3        2           1         4        6        2        5        2        4        33           

8 ខេត្តកំេង់ឆ្ន ំង -     1        2        7        -       1         6        1        3        2        23           

9 ខេត្តកំេង់ចាម 2        2        6        3        3           3         10      2        1        1        10      3        46           

10 ខេត្តព្កខច្ះ 1        2        1        -     3           1         1        -     3        1        1        14           

11 ខេត្តតាកកវ 1        3        2        3        3           7         1        -     5        7        5        1        38           

12 ខេត្តព្ព្េកវង -     -     -     -     -       3         1        3        -     1        1        1        10           

13 ខេត្តកំេត្ 3        1        2        3        1           -      2        1        3        1        1        2        20           

14 ខេត្តកកប 1        -     3        -     -       -      1        2        1        -     1        9             

15 ខេត្តខកាះកុង 1        1        -     -     -       -      -     -     -     -     2             

16 ខេត្តបាត់្ដំបង 8        7        7        10      26         4         25      27      30      11      30      26      211         

17 ខេត្តព្ប៉ៃលិន -     -     1        -     -       -      2        1        2        -     -     6             

18 ខេត្តខោធ្ិ៍សាត់្ 1        -     6        1        3           10       2        3        5        4        1        3        39           

19 ខេត្តកំេង់ធំ្ 3        3        1        2        2           1         9        5        3        1        2        32           

20 ខេត្តសាឹងកព្ត្ង -     -     1        -     -       -      -     -     -     -     1        2             

21 ខេត្តរត្នគិរ ី 1        -     4        1        1           1         1        6        8        2        9        34           

22 ខេត្តមណ្ឌ លគិរ ី 1        1        2        -     1           2         1        2        4        -     -     2        16           

23 ខេត្តឧត្តរមានជ័យ -     -     5        -     -       3         2        1        -     -     1        12           

24 ខេត្តព្េះវហិារ -     -     -     -     -       -      6        10      8        7        -     31           

25 ខេត្តត្បូងឃ្ុំ 1        1        2        2        3           3         4        1        2        3        1        1        24           

150   130   164   131   128     175    270   239   208   181   186   201   2,163    សរបុ

១. ចំ្នួនសហព្ាស ព្គឹះសាា ន ចុ្ះបញ្ជ ិកាថ្ីតាមកេ និងតាមបណ្តត រាជធានី-ខេត្ត 
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ឧេសមព័ន្ធទី៣ 

ស.ហ កមក្រ ស្សី

1 រាជធានីភ្នំខេញ 1,267                       41,864                     25,310                     

2 ខេត្តកណ្តត ល 69                            6,673                       4,972                       

3 ខេត្តកំេង់សពឺ 40                            3,493                       2,656                       

4 ខេត្តបនាា យមានជ័យ 33                            654                          369                          

5 ខេត្តខសៀមរាប 76                            1,799                       836                          

6 ខេត្តព្េះសីហនុ 76                            7,708                       4,444                       

7 ខេត្តសាា យខរៀង 33                            2,048                       874                          

8 ខេត្តកំេង់ឆ្ន ំង 23                            509                          101                          

9 ខេត្តកំេង់ចាម 46                            3,663                       3,056                       

10 ខេត្តព្កខច្ះ 14                            141                          66                            

11 ខេត្តតាកកវ 38                            6,006                       4,740                       

12 ខេត្តព្ព្េកវង 10                            49                            20                            

13 ខេត្តកំេត្ 20                            691                          382                          

14 ខេត្តកកប 9                              61                            33                            

15 ខេត្តខកាះកុង 2                              166                          41                            

16 ខេត្តបាត់្ដំបង 211                          1,849                       1,035                       

17 ខេត្តព្ប៉ៃលិន 6                              145                          77                            

18 ខេត្តខោធ្ិ៍សាត់្ 39                            397                          186                          

19 ខេត្តកំេង់ធំ្ 32                            1,736                       1,151                       

20 ខេត្តសាឹងកព្ត្ង 2                              24                            7                              

21 ខេត្តរត្នគិរ ី 34                            339                          157                          

22 ខេត្តមណ្ឌ លគិរ ី 16                            146                          70                            

23 ខេត្តឧត្តរមានជ័យ 12                            80                            49                            

24 ខេត្តព្េះវហិារ 31                            202                          75                            

25 ខេត្តត្បូងឃ្ុំ 24                            342                          128                          

2,163                       80,785                     50,835                     

 ឆ្ន ំ២០១៩

សរបុ

ល.រ  រាជធានី-ខេត្ត

២.ចំ្នួនសហព្ាសចុ្ះបញ្ជ ិកាថ្ី និងកមក្រនិខោជិត្ តាមបណ្តត រាជធានី-ខេត្ត 
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ឧេសមព័ន្ធទី៤ 

ស.ហ កមក្រ ស្សី
1 រាជធានីភ្នំខេញ 6,207                        630,714                     382,978                    

2 ខេត្តកណ្តត ល 439                           128,498                     97,901                      

3 ខេត្តកំេង់សពឺ 194                           81,579                       67,243                      

4 ខេត្តបនាា យមានជ័យ 281                           20,535                       12,154                      

5 ខេត្តខសៀមរាប 693                           30,260                       14,805                      

6 ខេត្តព្េះសីហនុ 378                           47,928                       27,013                      

7 ខេត្តសាា យខរៀង 159                           61,148                       40,555                      

8 ខេត្តកំេង់ឆ្ន ំង 118                           39,262                       33,319                      

9 ខេត្តកំេង់ចាម 204                           35,772                       30,723                      

10 ខេត្តព្កខច្ះ 178                           6,472                         2,479                        

11 ខេត្តតាកកវ 150                           40,559                       32,898                      

12 ខេត្តព្ព្េកវង 66                             4,752                         3,974                        

13 ខេត្តកំេត្ 101                           8,587                         4,946                        

14 ខេត្តកកប 52                             504                            233                           

15 ខេត្តខកាះកុង 42                             12,871                       8,031                        

16 ខេត្តបាត់្ដំបង 660                           10,706                       5,238                        

17 ខេត្តព្ប៉ៃលិន 92                             2,571                         1,502                        

18 ខេត្តខោធ្ិ៍សាត់្ 203                           9,289                         7,689                        

19 ខេត្តកំេង់ធំ្ 198                           9,282                         3,793                        

20 ខេត្តសាឹងកព្ត្ង 43                             1,078                         441                           

21 ខេត្តរត្នគិរ ី 141                           5,161                         2,062                        

22 ខេត្តមណ្ឌ លគិរ ី 55                             1,191                         443                           

23 ខេត្តឧត្តរមានជ័យ 67                             3,588                         1,820                        

24 ខេត្តព្េះវហិារ 128                           1,436                         553                           

25 ខេត្តត្បូងឃ្ុំ 154                           12,155                       5,695                        

11,003                      1,205,898                  788,488                    

៣. បច្ចុបបននភាេសហព្ាស ព្គឹះសាា ន និងកមក្រនិខោជិត្ កននកហានិភ័្យការងារ

ល.រ  រាជធានី-ខេត្ត
ឆ្ន ំ២០១៩

សរបុ
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ឧេសមព័ន្ធទី៥

សរបុ ស្សី

1 រាជធានីភ្នំខេញ 670                                318,098                          258,244                          

2 ខេត្តកណ្តត ល 155                                110,772                          87,958                            

3 ខេត្តកំេង់សពឺ 106                                74,077                            63,302                            

4 ខេត្តបនាា យមានជ័យ 6                                    6,874                             4,648                             

5 ខេត្តខសៀមរាប 2                                    37                                  33                                  

6 ខេត្តព្េះសីហនុ 42                                  16,411                            11,745                            

7 ខេត្តសាា យខរៀង 32                                  33,076                            26,808                            

8 ខេត្តកំេង់ឆ្ន ំង 20                                  37,017                            32,376                            

9 ខេត្តកំេង់ចាម 12                                  30,168                            27,605                            

10 ខេត្តព្កខច្ះ

11 ខេត្តតាកកវ 57                                  38,334                            31,742                            

12 ខេត្តព្ព្េកវង 3                                    3,921                             3,640                             

13 ខេត្តកំេត្ 8                                    3,633                             3,222                             

14 ខេត្តកកប                       -                        -                        -  

15 ខេត្តខកាះកុង 2                                    8,071                             5,360                             

16 ខេត្តបាត់្ដំបង 1                                    93                                  64                                  

17 ខេត្តព្ប៉ៃលិន                       -                        -                        -  

18 ខេត្តខោធ្ិ៍សាត់្ 2                                    7,264                             6,805                             

19 ខេត្តកំេង់ធំ្ 1                                    3                                    3                                    

20 ខេត្តសាឹងកព្ត្ង                       -                        -                        -  

21 ខេត្តរត្នគិរ ី                       -                        -                        -  

22 ខេត្តមណ្ឌ លគិរ ី                       -                        -                        -  

23 ខេត្តឧត្តរមានជ័យ                       -                        -                        -  

24 ខេត្តព្េះវហិារ                       -                        -                        -  

25 ខេត្តត្បូងឃ្ុំ 1                                    1,300                             1,275                             

1,120                             689,149                          564,830                          សរបុ

៤. បច្ចុបបននភាេសហព្ាសវស័ិយកាត់្ខដរ និងនលិត្កសបកខជើង ថ្នន ក់កណ្តត ល/ថ្នន ក់ខេត្ត

ល.រ រាជធានី/ខេត្ត ចំ្នួនស.ហ
ចំ្នួនកមក្រនិខោជិត្
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ឧេសមព័ន្ធទី៦ 

សរុប ស្សី
1 130 ការចិ្ញ្ច ឹមសត្ា និង ដំាដំណំ្ត 19 1,158 441

2 1429 សកមភ្ាេកសាងរកករ ៉ៃ 3 52 5

3 1513 នលិត្កមក្នែខ ើ និងបកនែកំប៉ៃុង 3 431 333

4 1533 នលិត្កមចំ្្ណី្សត្ា 3 83 19

5 1542 ខរាងច្ព្កនលិត្សករ 1 5 1

6 1544 នលិត្កមខ្សបៀង 7 62 16

7 1549 នលិត្កមចំ្្ណី្ 9 272 149

8 1553 នលិត្កមស្្សាខបៀរ 1 7 4

9 1554 នលិត្កមខ្ភ្សជជៈ 26 193 71

10 1600 នលិត្កមព្្ននលិត្នលកដលមានព្បភ្េេីថ្នន ំជក់ 1 17 4

11 1711 ត្មាញ 2 69 31

12 1712 កាត់្ខដរ 82 16,778 13,995

13 1729 នលិត្កមក្ាត់្ខដរខនេងៗ 14 1,999 1,639

14 1912 នលិត្កមក្ាបូប 41 8,311 6,651

15 1920 នលិត្កមក្សបកខជើង 14 6,544 6,087

16 2029 នលិត្កមខ្ព្គឿងខ ើ និងខសាន រ 15 644 251

17 2102 នលិត្កមព្្កដាស 9 483 260

18 2221 ខបាះេុមពព្កដាស 6 118 45

19 2222 ខបាះេុមព 13 391 172

20 2423 នលិត្កមឳ្សថ 1 1 0

21 2519 នលិត្កមន្លិត្នលខៅស ូ 6 210 75

22 2520 នលិត្កមប្ាែ សាីក 12 188 87

23 2610 នលិត្កមក្ញ្ច ក់និងនលិត្នលេីកញ្ច ក់ 3 219 39

24 2695 នលិត្កមសីុ្ម៉ៃង់ត៍្ខបតុ្ង-ខមៅខបៀក 5 162 24

25 2696 ការកាត់្ រច្នា ថ ្និងឡឥដឋ 20 289 115

26 2710 នលិត្កមក្ដក  និងស័ងកសី 9 64 23

27 3120 នលិត្អគគិសនី 17 325 74

28 3130 នលិត្កមក្េេកាប 1 6 3

29 3190 នលិត្កមប្រកិាា រខអឡិច្ព្តូ្និច្ 13 393 211

30 3410 នលិត្កមរ្ថយនត 1 4 0

៥. ព្បខភ្ទ និងចំ្នួនសហព្ាស ព្គឹះសាា នបានចុ្ះបញ្ជ ិកា

ល.រ
ខលេព្បខភ្ទោណិ្ជជ

កម្
ព្បខភ្ទសហព្ាស ចំ្នួនស.ហ

ចំ្នួនកមក្រនិខោជិត្

 



 

បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម (េ.ស.ស)        35 

31 3591 ខរាងច្ព្កនលិត្ម៉ៃូតូ្ 2 36 6

32 3592 ខរាងច្ព្កនលិត្កង់ 2 40 10

33 3691 ខព្គឿងអលងាក រ 1 5 2

34 3694 នលិត្កមក្លបងកំសានត និងព្បដាប់ព្បដារខកង្ខលង 2 499 328

35 3699 ខរាងច្ព្កនលិត្នលិត្នលខនេងៗ 55 2,370 1,239

36 4520 សំណ្ង់ 64 2,479 513

37 5010 លក់រថយនត 6 65 27

38 5050 លក់ខព្បងឥនធនៈ 37 324 136

39 5122 លក់អាហារខភ្សជជៈ និងថ្នន ំជក់ 12 172 49

40 5139 លក់ទំនិញព្គួសារ 8 58 37

41 5141 លក់ឧបករណ៍្េនែត់្អគគីភ័្យ 2 16 2

42 5150 លក់មា៉ៃ សីុន បរកិាា រអគគិសនី និងនគត់្នគង់ 23 227 62

43 5190 លក់ដំុទំនិញខនេងៗ 53 552 190

44 5220 លក់អាហារខភ្សជជៈ និងថ្នន ំជក់ 5 41 27

45 5231 លក់ឳសថ បរកិាា ខេទយ ខព្គឿងសំអាង និងព្បដាប់សំអិត្សំអាង17 268 120

46 5323 នារទំខនើប 10 707 302

47 5410 ជួលជុលរថយនត 15 89 17

48 5434 ជួសជុលសមាភ រៈព្គួសារ ព្បដាប់ព្បដារ និងបរកិាា អគគិសនី 5 49 10

49 5510 សណ្តឋ ារ 142 3,686 1,947

50 5521 ខភាជនីយដាឋ ន 164 2,813 1,581

51 6210 អាកាសោនដាឋ ន 2 356 137

52 6304 សកមភ្ាេខទសច្រណ៍្ 28 436 284

53 6309 ភាន ក់ងារដឹកជញ្ជូ ន 15 180 50

54 6511 ធ្នាារ 22 667 202

55 6601 ធានារា៉ៃប់រងជីវតិ្ 3 29 14

56 6603 ធានារា៉ៃប់រង (មិនកមនជីវតិ្) 4 26 14

57 6712 សកមភ្ាេនារហ ុន (មូលបព្ត្) 1 30 20

58 7010 សកមភ្ាេទិញ-លក់-ជួល  អច្លនព្ទេយ 83 1992 921

59 7220 នគត់្នគង់និងព្បឹកាកននកទន់ព្នកំុេយួទ័រ 30 636 219

60 7411 សកមភ្ាេច្ាប់ 2 26 12

61 7412 សកមភ្ាេសវនកម្ 23 213 149

62 7413 សកមភ្ាេស្សាវព្ាវទីនារ 9 50 22

63 7414 សកមភ្ាេអាជីវកម្ 150 2042 1525

64 7421 សាា បត្យកមវ្សិាកម ្និងព្បឹកាបខច្ចកខទស 3 36 15

65 7430 នេេានាយោណិ្ជកម្ 16 265 90

66 7491 ខព្ជើសខរ ើសេលករ 26 594 113
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67 7492 សនតិសុេ 9 286 43

68 7494 សកមភ្ាេថត្រូប 2 17 3

69 7495 កាខវច្េចប់ 2 84 28

70 7499 សកមភ្ាេអាជីវកមខ្នេងៗ 316 6218 3023

71 8010 សាលាបឋមសិកា 70 922 606

72 8021 វទិាល័យ 14 402 275

73 8022 សាលាបណ្តុ ះបណ្តត លបខច្ចកវាិជ និងវាិជ ជីវៈ 32 343 172

74 8030 សាកលវទិាល័យ 3 39 25

75 8511 មនាីរខេទយ 45 914 607

76 8512 គែីនីកខធ្ញ្ 1 30 19

77 9000 អនាម័យសំអាត្ 4 197 104

78 9120 សមាគមោណិ្ជជកម្ 2 14 5

79 9213 វទិយុ និងទូរទសេន៍ 7 181 71

80 9219 សកមភ្ាេកំសានតខនេងៗ 34 855 480

81 9220 សកមភ្ាេភាន ក់ងារសារេ័ត៌្មាន 2 123 31

82 9241 សកមភ្ាេកីឡា 1 5 1

83 9249 សកមភ្ាេកលបងភាន ល់ខនេងៗ 21 3552 1784

84 9310 ខបាកគក់ 6 760 446

85 9399 បំខរ ើខសវាកមខ្នេងៗ 107 1414 622

86 9900 អងគការខព្ៅរ ដាឋ ភិ្បាល 85 2593 1200

87 9999 ព្កសួង សាា ប័ន 1 284 73

2,163 80,785 50,835សរុប
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ឧេសមព័ន្ធទី៧

ថ្ី ចាស់ សរបុ
1 រាជធានីភ្នំខេញ                               7,436           5,000           2,555           7,555 

2 ខេត្តកណ្តត ល                                  226              118              112              230 

3 ខេត្តកំេង់សពឺ                                  106               36               67              103 

4 ខេត្តកំេង់ឆ្ន ំង                                  978              323              923           1,246 

5 ខេត្តព្ព្េកវង                                  876              372              576              948 

6 ខេត្តកំេង់ចាម                                    71                 3               76               79 

7 ខេត្តព្កខច្ះ                                    80               32               53               85 

8 ខេត្តសាឹងកព្ត្ង                                    82               15               63               78 

9 ខេត្តសាា យខរៀង                                  519              244              272              516 

10 ខេត្តតាកកវ                                    71                 8               85               93 

11 ខេត្តកំេត្                                    78               18               61               79 

12 ខេត្តកកប                                      7                 3                 3                 6 

13 ខេត្តព្េះសីហនុ                                      9                 2                 9               11 

14 ខេត្តខកាះកុង                                  956              611              336              947 

15 ខេត្តកំេង់ធំ្                                  136               61               76              137 

16 ខេត្តខោធ្ិ៍សាត់្                                    40               14               27               41 

17 ខេត្តបាត់្ដំបង                                  190              104               80              184 

18 ខេត្តខសៀមរាប                               1,675              226           1,384           1,610 

19 ខេត្តបនាា យមានជ័យ                                      7                 2                 4                 6 

20 ខេត្តឧត្តរមានជ័យ                               1,529              274           1,333           1,607 

21 ខេត្តព្ប៉ៃលិន                               1,511              531           1,073           1,604 

22 ខេត្តព្េះវហិារ                                    33               11               23               34 

23 ខេត្តមណ្ឌ លគិរ ី                                      8                -                   6                 6 

24 ខេត្តរត្នគិរ ី                                    49               24               30               54 

25 ខេត្តត្បូងឃ្ុំ                               2,197              994           1,323           2,317 

26 ដខងាក                                      5                 3                 3                 6 

27 មានជ័យ                                  314              164              171              335 

28 បញសេីកកវ                                    59               32               27               59 

29 ខោធ្ិ៍កសនជ័យ                                  169               97               85              182 

30 ខព្ាយច្ងាា រ                                     -                  -                  -                  -   

                           19,417          9,322        10,836        20,158 សរបុ

៦.របាយការណ៍្ហានិភ័្យការងារ និងលទធនលអខងកត្

ល.រ រាជធានី-ខេត្ត របាយការណ៍្ហានិភ័្យ លទធនលអខងកត្

ម្រេភ្ព្៖ ររយិាេ័យអធិររកិចច និ្ង្កិចចររនី្តិកមៅ ឆ្ន ំ២០១៩ 



 

បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម (េ.ស.ស)        38 

ឧេសមព័ន្ធទី៨

សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី

1 ខេត្តបនាា យមានជ័យ          226          102            194              95              23                5                7                4          224          104         6         2 

2 ខេត្តបាត់្ដំបង          103            33              65              21              33              11                3               -            101            32         2        -   

3 ខេត្តកំេង់ចាម          978          876          1,142          1,076              58              31                7               -          1,207        1,107       43       41 

4 ខេត្តកំេង់ឆ្ន ំង          857          617            810            587              97              77                5               -            912          664         5         1 

5 ខេត្តកំេង់សពឺ            71            55              41              40              12                9              24              12            77            61         2        -   

6 ខេត្តកំេង់ធំ្            80            30              38              19              34                9                9               -              81            28         3         3 

7 ខេត្តកំេត្            82            41              64              35              10                6                3               -              77            41         1        -   

8 ខេត្តកណ្តត ល          516          335            449            308              57              32                6               -            512          340         1        -   

9 ខេត្តខកាះកុង            70            37              76              52              12                8                4                3            92            63         1        -   

10 ខេត្តព្កខច្ះ            78            20              53              15              16                3                3                1            72            19         5         3 

11 ខេត្តមណ្ឌ លគីរ ី              6              1                3                1                3               -                 -                 -                6              1        -          -   

12 រាជធានីភ្នំខេញ        7,373        4,499          6,098          3,900            988            435              74              22        7,160        4,357     304     182 

13 ខេត្តព្េះវហិារ              9              1                4                1                4               -                  2               -              10              1        -          -   

14 ខេត្តព្ព្េកវង          954          767            888            715              54              45                1                1          943          761         6         5 

15 ខេត្តខោធ្ិ៍សាត់្          136            98            109              80              21              12                1               -            131            92         4         4 

16 ខេត្តរត្នគីរ ី            40              8              24                5              15                3                2               -              41              8        -          -   

17 ខេត្តខសៀមរាប          190            60              82              29              77              26              16                2          175            57         2        -   

18 ខេត្តព្េះសីហនុ        1,669          677          1,430            623            145              42              23                5        1,598          670         6         2 

19 ខេត្តសាឹងកព្ត្ង              7              1                3                1                1               -                  1               -                5              1        -          -   

20 ខេត្តសាា យខរៀង        1,529          950          1,357            877            116              59              19                4        1,492          940       72       41 

21 ខេត្តតាកកវ        1,500        1,228          1,524          1,296              79              48                9                5        1,612        1,349         7         3 

22 ខេត្តឧត្តរមានជ័យ            33              6              14                2              17                2                1                1            32              5        -          -   

23 ខេត្តកកប              8              2                2               -                  4                3               -                 -                6              3        -          -   

24 ខេត្តព្ប៉ៃលិន            47            15              43              13              11                3               -                 -              54            16        -          -   

25 ខេត្តត្បូងឃ្ុំ          169            57              94              36              65              21              19                6          178            63         5         1 

26 េណ្ឌ ដខងាក        2,197        1,464          2,049          1,378            145              90                7                2        2,201        1,470     144     126 

27 េណ្ឌ មានជ័យ              5              2                5                3                1               -                 -                 -                6              3        -          -   

28 េណ្ឌ ឬសេីកកវ          314          186            245            140              43              28              12                2          300          170       37       30 

29 េណ្ឌ ខោធ្ិ៍កសនជ័យ            59            27              43              20              13                5               -                 -              56            25         3         2 

30 មូលដាឋ នសុខាភិ្បាល             -               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -          -          -   

31 េណ្ឌ ខព្ាយច្ងាា             -               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -               -               -          -          -   

   19,306    12,195      16,949      11,368        2,154        1,013           258            70    19,361    12,451    659    446 សរបុ

៧. សាា នភាេហានិភ័្យការងារតាមកព្មិត្របួស តាមរាជធានី-ខេត្ត 

ល.រ រាជធានី/ខេត្តេណ្ឌ
ទទួល

របាយការណ៍្
ហានិភ័្យការងារ សរបុ

ហានិភ័្យការងារ
មិនកមន

ហានិភ័្យស្សាល ធ្ងន់ សាែ ប់
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 ឧេសមព័ន្ធទី៩

សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី
1 ខេត្តបនាា យមានជ័យ            104                  50              120                      54               -              -              224            104 

2 ខេត្តបាត់្ដំបង              43                    8                58                      24               -              -              101              32 

3 ខេត្តកំេង់ចាម         1,045                985              162                    122               -              -           1,207         1,107 

4 ខេត្តកំេង់ឆ្ន ំង            412                285              500                    379               -              -              912            664 

5 ខេត្តកំេង់សពឺ              42                  41                35                      20               -              -                77              61 

6 ខេត្តកំេង់ធំ្              38                  13                43                      15               -              -                81              28 

7 ខេត្តកំេត្              20                  13                57                      28               -              -                77              41 

8 ខេត្តកណ្តត ល            268                168              244                    172               -              -              512            340 

9 ខេត្តខកាះកុង              44                  37                48                      26               -              -                92              63 

10 ខេត្តព្កខច្ះ              35                  12                37                        7               -              -                72              19 

11 ខេត្តមណ្ឌ លគីរ ី                5                    1                  1                      -                 -              -                  6                1 

12 រាជធានីភ្នំខេញ         4,058             2,623           3,102                 1,734               -              -           7,160         4,357 

13 ខេត្តព្េះវហិារ                5                   -                    5                        1               -              -                10                1 

14 ខេត្តព្ព្េកវង            640                543              303                    218               -              -              943            761 

15 ខេត្តខោធ្ិ៍សាត់្              54                  36                77                      56               -              -              131              92 

16 ខេត្តរត្នគីរ ី              16                    2                25                        6               -              -                41                8 

17 ខេត្តខសៀមរាប              51                  17              124                      40               -              -              175              57 

18 ខេត្តព្េះសីហនុ         1,081                433              517                    237               -              -           1,598            670 

19 ខេត្តសាឹងកព្ត្ង                1                    1                  4                      -                 -              -                  5                1 

20 ខេត្តសាា យខរៀង            848                558              644                    382               -              -           1,492            940 

21 ខេត្តតាកកវ         1,229             1,066              383                    283               -              -           1,612         1,349 

22 ខេត្តឧត្តរមានជ័យ              10                    1                22                        4               -              -                32                5 

23 ខេត្តកកប               -                     -                    6                        3               -              -                  6                3 

24 ខេត្តព្ប៉ៃលិន              28                    6                26                      10               -              -                54              16 

25 ខេត្តត្បូងឃ្ុំ              67                  28              111                      35               -              -              178              63 

26 េណ្ឌ ដខងាក         1,659             1,115              542                    355               -              -           2,201         1,470 

27 េណ្ឌ មានជ័យ                4                    2                  2                        1               -              -                  6                3 

28 េណ្ឌ ឬសេីកកវ            192                  99              108                      71               -              -              300            170 

29 េណ្ឌ ខោធ្ិ៍កសនជ័យ              29                  10                27                      15              56              25 

30 មូលដាឋ នសុខាភិ្បាល               -                     -                   -                        -                -                -   

31 េណ្ឌ ខព្ាយច្ងាា               -                     -                   -                        -                 -              -                -                -   

សរបុ       12,028             8,153           7,333                 4,298               -              -         19,361       12,451 

៨. លទធនលអខងកត្ហានិភ័្យការងារតាមព្បខភ្ទខព្ាះថ្នន ក់ តាមរាជធានី-ខេត្ត-េណ្ឌ  ឆ្ន ំ២០១៩

ល.រ រាជធានី/ខេត្ត/េណ្ឌ
សរបុរមួ

ខព្ាះថ្នន ក់កកនែងខធ្ាើការ ខព្ាះថ្នន ក់ខេលខធ្ាើដំខណ្ើ រ ជំងឺវាិជ ជីវៈ

លទធនលអខងកត្ហានិភ័្យការងារ (នាក់)

 

 

 



 

បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម (េ.ស.ស)        40 

 

ឧេសមព័ន្ធទី១០ 

តារាងចំណ្តត្់ថ្នែ ក់ហានិភ័យការងារ 
 

សរុប ស្សី
1 ការចិ្ញ្ច ឹមសត្ា និង ដំាដំណំ្ត 89 19

2 ឧសាហកមបូ្មខព្បង និងឧស័ន្ 0 0

3 សកមភ្ាេកសាងរកករ ៉ៃ 0 0

4 នលិត្កមក្នែខ ើ និងបកនែកំប៉ៃុង 2 0

5 នលិត្កមចំ្្ណី្សត្ា 24 8

6 ខរាងច្ព្កនលិត្សករ 21 1

7 នលិត្កមខ្សបៀង 13 2

8 នលិត្កមចំ្្ណី្ 34 6

9 នលិត្កមស្្សាខបៀរ 25 7

10 នលិត្កមខ្ភ្សជជៈ 68 17

11 នលិត្កមព្្ននលិត្នលកដលមានព្បភ្េេីថ្នន ំជក់ 3 2

12 ត្មាញ 144 88

13 កាត់្ខដរ 8,579 6523

14 នលិត្កមក្ាត់្ខដរខនេងៗ 37 35

15 នលិត្កមក្ាបូប 1,398 1002

16 នលិត្កមក្សបកខជើង 3,266 2725

17 នលិត្កមខ្ព្គឿងខ ើ និងខសាន រ 477 106

18 នលិត្កមព្្កដាស 54 8

19 ខបាះេុមភព្កដាស 6 1

20 ខបាះេុមព 57 22

21 នលិត្កមព្្ននលិត្នលចំ្រាញ់ខព្បងឥនធនៈ 0 0

22 នលិត្កមឱ្សថ 4 0

23 នលិត្ថ្នន ំគីមី ថ្នន ំេុល 0 0

24 នលិត្កមន្លិត្នលខៅស ូ 135 33

25 នលិត្កមប្ាែ សាីក 59 6

26 នលិត្កមក្ញ្ច ក់និងនលិត្នលេីកញ្ច ក់ 6 0

27 នលិត្កមសីុ្ម៉ៃង់ត៍្-ខបតុ្ង-ខមៅខបៀក 64 1

28 ការកាត់្ រច្នា ថ ្និង ឡឥដឋ 44 13

29 នលិត្កមក្ដក និង ស័ងកសី 55 1

30 នលិត្អគគីសនី 63 5

31 នលិត្កមក្េេកាប 0 0

32 នលិត្កមប្រកិាា រខអឡិច្ព្តូ្និច្ 218 131

33 នលិត្ខព្គឿងបរកិាា រខេទយនិងឧបករណ៍្សំរាប់វះកាត់្ខព្បើខដាយអូតូ្ 0 0

34 នលិត្កមរ្ថយនត 10 3

35 ខរាងច្ព្កនលិត្ម៉ៃូតូ្ 83 9

36 ខរាងច្ព្កនលិត្កង់ 34 9

37 នលិត្កមខ្ព្គឿងអលងាក រ 10 7

38 នលិត្កមក្លបងកំសានត និងព្បដាប់ព្បដារខកង្ខលង 8 7

39 ខរាងច្ព្កនលិត្នលិត្នលខនេងៗ 1,144 585

40 នលិត្កមឧ្ស្័ន និងកច្កចាយ 0 0

41 សំណ្ង់ 113 20

42 លក់រថយនត 4 0

43 លក់ខព្បងឥនធនៈ 18 2

៩. តារាងចំ្ណ្តត់្ថ្នន ក់ហានិភ័្យការងារតាមសកមភ្ាេខសដឋកិច្ច ខភ្ទ និងកព្មិត្ខព្ាះថ្នន ក់

ល.រ សកមភ្ាេខសដឋកិច្ច ចំ្នួនជនរងខព្ាះ
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44 លក់អាហារ ខភ្សជជៈ និងថ្នន ំជក់(លក់ដំុ) 14 1

45 លក់ទំនិញព្គួសារ 0 0

46 លក់ឧបករណ៍្េនែត់្អគគីភ័្យ 4 0

47 លក់មា៉ៃ សីុន បរកិាា រអ-នី និងនគត់្នគង់ 31 8

48 លក់ដំុទំនិញខនេងៗ 23 7

49 លក់អាហារ ខភ្សជជៈ ថ្នន ំជក់(លក់រាយ) 8 1

50 លក់ឱសថ បរកិាា រខេទយ ខព្គឿងសំអាង និងព្បដាប់សំអិត្សំអាង 2 1

51 នារទំខនើប 36 10

52 ជួសជុលរថយនត 5 0

53 ជួសជុលសំភារៈព្គួសារ ព្បដាប់ព្បដារ និងបរកិាា អ -នី 2 0

54 សណ្តឋ ារ 274 97

55 ខភាជនីយដាឋ ន 64 30

56 ការដឹកជញ្ជូ នតាមនែូវកដក 7 2

57 ការដឹកជញ្ជូ នតាមនែូវទឹក និងសមុព្ទ 0 0

58 អាកាសោនដាឋ ន 37 12

59 សកមភ្ាេភាន ក់ងារខទសច្រណ៍្ 7 1

60 ភាន ក់ងារដឹកជញ្ជូ ន 29 6

61 ទូរគមនាគមន៍ 37 7

62 ធ្នាារ 569 167

63 ធានារា៉ៃប់រងជីវតិ្ 3 1

64 ធានារា៉ៃប់រង (មិនកមនជីវតិ្) 1 0

65 សកមភ្ាេនារហុន (មូលបព្ត្) 0 0

66 សកមភ្ាេទិញ-លក់-ជួល អច្លនព្ទេយ 33 5

67 នគត់្នគង់និងព្បឹកាកននកទន់ព្នកំុេយូទ័រ 8 2

68 សកមភ្ាេច្ាប់ 0 0

69 សកមភ្ាេសវនកម្ 0 0

70 សកមភ្ាេស្សាវព្ាវទីនារ 1 0

71 សកមភ្ាេអាជីវកម្ 27 3

72 សាា បត្យកម ្វសិាកម ្និងព្បឹកាបខច្ចកខទស 1 0

73 នេេានាយោណិ្ជជកម្ 3 1

74 ខព្ជើសខរ ើសេលករ 2 1

75 សនតិសុេ 115 14

76 សកមភ្ាេថត្របូ 0 0

77 ការខវច្េចប់ 36 14

78 សកមភ្ាេអាជីវកមខ្នេងៗ 452 128

79 សកមភ្ាេនតល់ខសវាសាធារណ្ៈទូខៅ  (សាលាស្សុក) 0 0

80 សនតិសុេសងគម 30 14

81 សាលាបឋមសិកា 22 14

82 វទិាល័យ 16 3

83 សាលាបណ្តុ ះបណ្តត លបខច្ចកវាិជ  និងវាិជ ជីវៈ 21 9

84 សាកលវទិាល័យ 12 1

85 មនាីរខេទយ 15 6

86 គែីនីកខធ្ញ្ 1 0

87 អនាម័យ សំអាត្ 109 39

88 សមាគមោណិ្ជចកម្ 6 0
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89 សកមភ្ាេអងគការ សាសនា 0 0

90 វទិយុ និង ទូរទសេន៍ 6 1

91 សកមភ្ាេកំសានដខនេងៗ 29 9

92 សកមភ្ាេភាន ក់ងារសារេ័ត្មាន 1 0

93 សារមនាីរ និងសកមភ្ាេកថរកាអាារនិងទីកកនែងព្បវត្តិសាស្តសត 13 4

94 សកមភ្ាេកីឡា 5 0

95 សកមភ្ាេកលបងភាន ល់ខនេងៗ 642 345

96 ខបាកគក់ 35 5

97 សកមភ្ាេកំេង់កន 20 1

98 បំខរ ើខសវាកមខ្នេងៗ 78 29

99 អងគការខព្ៅរដាឋ ភិ្បាល 100                                  48 

100 ព្កសួង សាា ប័ន 0                                   -   

19,361 12,451                         សរុប
 

 



 

បេឡាជាតិរេេសន្តិសុខសង្គម (េ.ស.ស)        43 

សរបុ ស្សី
1 ខភ្ែើងឆក់ 104                 104                 59                   

2 ខភ្ែើងខឆះ/រលាក 319                 328                 198                 

3 ធាែ ក់េីទីេពស់ 128                 128                 22                   

4 សមាភ រៈ ឬឧបករណ៍្ធាែ ក់/សងកត់្ខលើ 705                 733                 355                 

5 រអិល/ដួល 703                 704                 518                 

6 ាបខដាយវត្ាុ ឬមា៉ៃ សីុន 976                 976                 552                 

7 នាុះឧបករណ៍្សមាព ធ្េពស់ 3                     3                     -                  

8 មុត្ខដាយវត្ាុ 3,067              3,071              1,894              

9 ការធ្ែុះ/ធាែ យ 39                   39                   22                   

10 ការជំេប់ ឬប៉ៃះទងគិច្ខដាយវត្ាុ 548                 548                 295                 

11 ការមួល ឬរតឹ្បនតឹង 2                     2                     1                     

12 សកមភ្ាេបខញ្ច ញកមាែ ំងខាែ ំង 62                   62                   22                   

13 ការព្ប មនឹងសីតុ្ណ្ហ ភាេ/សមាព ធ្បរោិកាសមិនសមស្សប -                  -                  -                  

14 ការព្ប មនឹងវទិយុកំារស្ី -                  -                  -                  

15 ការព្ប មនឹងសារធាតុ្ខព្ាះថ្នន ក់ 4                     4                     1                     

16 ការថប់ដខងហើម 6                     21                   1                     

17 សនែប់ 814                 3,511              3,402              

18 ខព្ាះថ្នន ក់ច្រាច្រណ៍្ 6,440              7,041              4,101              

19 ខព្ាះថ្នន ក់ខដាយការយកករ ៉ៃ -                  -                  -                  

20 ជំងឺវាិជ ជីវៈ -                  -                  -                  

21 ជំងឺព្បដាប់ដខងហើម -                  -                  -                  

22 ជំងឺកននកខបះដូង -                  -                  -                  

23 ជំងឺកននកេួរកាល -                  -                  -                  

24 ព្បខភ្ទខព្ាះថ្នន ក់ដព្ទខទៀត្ 1,928              1,962              884                 

25 រលូត្កូន 124                 124                 124                 

15,972            19,361            12,451            សរបុ

៩.១. តារាងចំ្ណ្តត់្ថ្នន ក់ហានិភ័្យការងារតាមព្បខភ្ទខព្ាះថ្នន ក់ និងខភ្ទ

លរ ព្បខភ្ទខព្ាះថ្នន ក់ ករណី្
ចំ្នួនជនរងខព្ាះ
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សរបុ ស្សី

1 ការបាក់ឆអឹង 1,232                         497                            

2 ការចុ្កខរាយ 144                            97                              

3 ដំខណ្ើ រខព្គច្ ឬភាែ ត់្ 508                            280                            

4 ការដាច់្/មុត្ 1,438                         979                            

5 ការដាច់្ធ្ែុះធាែ យ/រយះ 4,555                         2,423                         

6 ការដាច់្រលាត់្ 2,789                         1,664                         

7 ភាេាំ និងព្ាំខដាយទងគិច្ខាែ ំង 1,993                         1,392                         

8 របួសខសើកសបក 28                              24                              

9 រលាក 409                            236                            

10 ខាា ក់ 1                                -                             

11 េុល 151                            145                            

12 លង់ទឹក 2                                -                             

13 របួសសររីាងគខាងកនុង 72                              60                              

14 ព្បខភ្ទរបួសដព្ទខទៀត្ 6,039                         4,654                         

19,361                      12,451                      

ល.រ ព្បខភ្ទព្នមុេរបួស
ចំ្នួនជនរងខព្ាះ

សរបុ

៩.២. តារាងចំ្ណ្តត់្ថ្នន ក់ហានិភ័្យការងារតាមព្បខភ្ទរបួស និងខភ្ទ
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សរុប ស្សី
1 កាល (េួរកាល,លលាដ៏កាល,កសបកកាល) 575                                 318                                 

2 កភ្នក 886                                 428                                 

3 មុេ 178                                 84                                   

4 ព្ត្ខច្ៀក  (ខាងកនុង និងខាងខព្ៅ) 17                                   8                                     

5 មាត់្ 27                                   11                                   

6 ខធ្ញ្ 6                                     3                                     

7 ក 27                                   11                                   

8 ស្ា 149                                 59                                   

9 ព្ទូង 104                                 56                                   

10 េនង 33                                   22                                   

11 ច្ខងកះ 151                                 74                                   

12 ខោះ 273                                 250                                 

13 ព្ត្ខគៀក 58                                   40                                   

14 ព្ដ 1,102                               518                                 

15 ព្បអប់ព្ដ 403                                 202                                 

16 ព្មាមព្ដ 3,456                               2,235                               

17 ខជើង 1,910                               1,094                               

18 ព្បអប់ខជើង 383                                 178                                 

19 ព្មាមខជើង 441                                 179                                 

20 ព្បដាប់ព្បេ័នធឈាម -                                  -                                  

21 ព្បដាប់ព្បេ័នធដខងហើម 493                                 491                                 

22 ព្បដាប់ព្បេ័នធរលំាយអាហារ -                                  -                                  

23 សររីាងគខភ្ទ 7                                     4                                     

24 ព្បេ័នធព្បសាទ -                                  -                                  

25 មុេរបួសមិនច្ាស់លាស់ 17                                   16                                   

26 របួសខព្ច្ើនកកនែងខលើរាងគកាយ 5,135                               2,946                               

27 រាងកាយទំងមូល 17                                   6                                     

28 កននកព្នមុេរបួសដព្ទខទៀត្ 3,513                               3,218                               

19,361                           12,451                           

ល.រ កននកព្នមុេរបួស
ចំ្នួនជនរងខព្ាះ

សរុប

៩.៣. តារាងចំ្ណ្តត់្ថ្នន ក់ហានិភ័្យការងារតាមកននកព្នរបួស និងខភ្ទ
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សរបុ ស្សី

1 មា៉ៃ សីុនសខណ្តត ងខព្ៅេីមា៉ៃ សីុនខដើរខដាយអគគិសនី 1                                         -                                      

2 មា៉ៃ សីុនបំកលង -                                      -                                      

3 មា៉ៃ សីុននលិត្ខលាហៈ 9                                         1                                         

4 មា៉ៃ សីុនខភ្ែើង 3                                         -                                      

5 មា៉ៃ សីុននលិត្ខ ើ 13                                       5                                         

6 មា៉ៃ សីុននលិត្បាែ សាចិ្ 1                                         -                                      

7 មា៉ៃ សីុនលាយ 1                                         -                                      

8 មា៉ៃ សីុនកសិកម្ 1                                         1                                         

9 មា៉ៃ សីុនយកករ ៉ៃ -                                      -                                      

10 មា៉ៃ សីុនខដរ 1,734                                   1,568                                   

11 មា៉ៃ សីុននុង 52                                       47                                       

12 មា៉ៃ សីុនកាត់្ 345                                     127                                     

13 មា៉ៃ សីុនអ ុត្ 108                                     70                                       

14 មា៉ៃ សីុនវាយខឡវ 540                                     377                                     

15 មា៉ៃ សីុនបា៉ៃ ក់ 87                                       73                                       

16 មា៉ៃ សីុនខបាកគក់ 13                                       1                                         

17 មា៉ៃ សីុនសមងួត្ 14                                       1                                         

18 មា៉ៃ សីុនដព្ទខទៀត្ 1,404                                   1,053                                   

1 ឧបករណ៍្ និងមា៉ៃ សីុនខលើកដាក់ 11                                       3                                         

2 មខធ្ាបាយដឹកជញ្ជូ ននែូវកដក -                                      -                                      

3 មខធ្ាបាយដឹកជញ្ជូ ននែូវខាកខព្ៅេីនែូវកដក -                                      -                                      

4 មខធ្ាបាយដឹកជញ្ជូ ននែូវអាកាស -                                      -                                      

5 មខធ្ាបាយដឹកជញ្ជូ ននែូវទឹក -                                      -                                      

6 មខធ្ាបាយដឹកជញ្ជូ នដព្ទខទៀត្ 31                                       16                                       

1 ភាជន៍សមាព ធ្ -                                      -                                      

2 ឡកំខៅ 12                                       -                                      

3 ឡសែកដក -                                      -                                      

4 ឡចំ្អិន 3                                         1                                         

5 ឡឥដឋ -                                      -                                      

6 ខរាងច្ព្កបងកក 1                                         1                                         

7 ថ្នបនភ័្ណ្ឌ អគគិសនី -                                      -                                      

8 ម៉ៃូទ័រអគគិសនី 36                                       2                                         

9 ទុេាសមាភ រៈអគគិសនីខព្បើខដាយព្ដ 3                                         3                                         

10 ទុេាសមាភ រៈ,ព្បដាប់ព្បដា និងសមាភ រៈខព្បើព្បាស់ដព្ទខទៀត្ 560                                     418                                     

11 ជខណ្តើ រ ឬព្ច្កនែូវជព្មាលច្ល័ត្ 11                                       4                                         

12 រនាា រ 7                                         -                                      

13 ខព្គឿងបរកិាា រដព្ទខទៀត្ 18                                       2                                         

2 - មខធ្ាបាយដឹកជញ្ជូ ន និងមា៉ៃ សីុនខលើកដាក់

3 - សមាភ រៈបរកិាា រ

៩.៤. តារាងចំ្ណ្តត់្ថ្នន ក់ហានិភ័្យការងារតាមមខធ្ាបាយខព្បើព្បាស់

លរ មខធ្ាបាយខព្បើព្បាស់
ចំ្នួនជនរងខព្ាះ

1 - មា៉ៃ សីុន
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1 សារធាតុ្នាុះ -                                     -                                     

2 សារធាតុ្េុល -                                     -                                     

3 សារធាតុ្គីមីកដលមិនរាប់បញ្ចូ លសារធាតុ្នាុះ និងេុល 3                                        1                                        

4 ធូ្លី -                                     -                                     

5 ឧស្័ន -                                     -                                     

6 វត្ាុរាវ 2                                        -                                     

7 បំកណ្កខាា ត្ 4                                        1                                        

8 វទិយុកំារស្ី -                                     -                                     

9 សមាភ រៈនិងសារធាតុ្ដព្ទ 5                                        1                                        

1 ខព្ៅអារ -                                     -                                     

2 កនុងអារ -                                     -                                     

3 ខព្កាមដី -                                     -                                     

4 ការខធ្ាើដំខណ្ើ រតាមនែូវ -                                     -                                     

1 សត្ាោហនៈ 6                                        4                                        

2 មខធ្ាបាយខព្បើព្បាស់ដព្ទខទៀត្កដលមិនព្តូ្វបានចាត់្ថ្នន ក់ 6,608                                 4,138                                 

1 ខថ្ើរខជើង 638                                    466                                    

2 ម៉ៃូតូ្ 6,272                                 3,405                                 

3 រុមឺ៉ៃក 42                                      26                                      

4 រថយនត 173                                    95                                      

5 រថយនត ដឹក កមក្រ 543                                    502                                    

6 កង់ 46                                      38                                      

19,361                               12,451                               សរបុ

4 - សមាភ រៈ សារធាតុ្ និងវទិយុកំារស្ី

5 - បរោិកាសកកនែងខធ្ាើការ

7 - ខធ្ាើដំខណ្ើ រ

6 - មខធ្ាបាយខព្បើព្បាស់ដព្ទខទៀត្

 

សរបុ ស្សី

1 ខព្ៅអារ 739                                              274                                              

2 កនុងអារ 11,310                                         7,901                                           

3 ខព្កាមដី 5                                                 3                                                 

4 ការខធ្ាើដំខណ្ើ រ 7,307                                           4,273                                           

19,361                                         12,451                                         សរបុ

៩.៥. តារាងចំ្ណ្តត់្ថ្នន ក់ហានិភ័្យការងារតាមទីកកនែង និងខភ្ទ

ល.រ បរោិកាសការងារ
ចំ្នួនជនរងខព្ាះ
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ឧេសមព័ន្ធទី១១ 

ផ្នែកផ្ែទសំខុភាព្ 

3

ស .ហ កមក្ រ ស្សី
1 រាជធានីភ្នំខេញ 6,161                     629,411                   382,396                  

2 ខេត្តកណ្តត ល 342                        125,446                   96,073                   

3 ខេត្តកំេង់សពឺ 189                        80,195                    66,112                   

4 ខេត្តបនាា យមានជ័យ 281                        20,535                    12,154                   

5 ខេត្តខសៀមរាប 680                        29,707                    14,611                   

6 ខេត្តព្េះសីហនុ 366                        47,434                    26,819                   

7 ខេត្តសាា យខរៀង 158                        61,068                    40,484                   

8 ខេត្តកំេង់ឆ្ន ំង 108                        38,973                    33,258                   

9 ខេត្តកំេង់ចាម 181                        35,536                    30,624                   

10 ខេត្តព្កខច្ះ 178                        6,472                      2,479                     

11 ខេត្តតាកកវ 149                        40,544                    32,884                   

12 ខេត្តព្ព្េកវង 51                          4,648                      3,963                     

13 ខេត្តកំេត្ 101                        8,587                      4,946                     

14 ខេត្តកកប 51                          501                         233                        

15 ខេត្តខកាះកុង 42                          12,871                    8,031                     

16 ខេត្តបាត់្ដំបង 652                        10,616                    5,197                     

17 ខេត្តព្ប៉ៃលិន 92                          2,571                      1,502                     

18 ខេត្តខោធ្ិ៍សាត់្ 201                        9,283                      7,687                     

19 ខេត្តកំេង់ធំ្ 187                        9,221                      3,765                     

20 ខេត្តសាឹងកព្ត្ង 43                          1,078                      441                        

21 ខេត្តរត្នគិរ ី 139                        5,157                      2,062                     

22 ខេត្តមណ្ឌ លគិរ ី 55                          1,191                      443                        

23 ខេត្តឧត្តរមានជ័យ 62                          3,542                      1,796                     

24 ខេត្តព្េះវហិារ 127                        1,425                      546                        

25 ខេត្តត្បូងឃ្ុំ 126                        11,794                    5,515                     

10,722                    1,197,806                784,021                  

១០ .  បច្ចុបបននភាេ សហព្ាស  ព្គឹះ សាា ន  និងកមក្ រនិខោជិ ត្ កននក កថ ទំសុេភាេ

ល .រ  រាជ ធានី -ខេ ត្ត
ឆ្ន ំ២០១៩

សរុប
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ឧេសមព័ន្ធទី១២ 

បញ្ជមីូេដ្ឋា នសខុាភិបាេផ្ែេបានចុុះកិចចម្រព្មលម្រព្ៀងជាមួយ ប.ស.ស 

ផ្នែកហានិភ័យការងារ 

េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

1-រាជធានី្ភ្នំបព្ញ 

១ មជឈមណ្ឌ េជាតិគំពរាតា និ្ង្ទារក ៣០ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ និ្ង្សមភព្ាតាអូរឌឹម 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ គី្ឡូព្ម៉ោម្រតបេខ៦ ៣១ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ សុខាកំេូេ 

៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឃៅួញ ៣២ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ សុខាទំន្េ់ថ្ៅី 
៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃូន្បព្ញ ៣៣ មន្ទីរព្ហុព្ាបាេ សុខសាន្ត 
៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទឹកថ្លល  ៣៤ មន្ទីរព្ហុព្ាបាេ រតន្ៈាន្ជ័យ 

៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទួេបគក ៣៥ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ ហា៊ា ង្ មន្នីវធុ៣១៧ 

៧ មន្ទីរព្ហុព្ាបាេម្រេជាម្រេិយទួេព្ម្រង្ ៣៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ញាព្ន់្ 

៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាមគ្គី ៣៧ មន្ទីរសំរាកព្ាបាេ និ្ង្សមភព្សាមគ្គីព្សន្ជ័យ 

៩ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេមូេមិតត ៣៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគកររ 

១០ េន្ទេ់ព្ថ្ទំាជមងឺ េឹម េ៊ាុន្ឆុន្ ៣៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ សទឹង្ាន្ជ័យ 

១១ មន្ទីរបព្ទយរេ់ព្ម៉ោត ៤០ មន្ទីរសំរាកព្ាបាេ ព្ហេស៍ 

១២ មន្ទីរសំរាកព្ាបាេ និ្ង្ សមភព្ ចំេីុស ៤១ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ និ្ង្ សមភព្ កណ្ណិ រ 

១៣ មន្ទីរសំរាកព្ាបាេនិ្ង្សមភព្រសៅីសុខភាព្ថ្ៅី ៤២ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ ផាសុខភាព្ភ្នំបព្ញ 

១៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ៃបង្កា  ៤៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ គី្ឡូព្ម៉ោម្រតបេខ ៩ 

១៥ ឱសថ្សាា ន្ហាា ា៉ោត ៤៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កឯង្ 

១៦ មន្ទីរសំរាកព្ាបាេ និ្ង្សមពព្អីុសាព្េ៊ាេ ៤៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ រេួស 

១៧ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បពធិចិន្តុង្ ៤៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាក់សំបៅ 

១៨ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ាន្ជ័យ ៤៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ បសាន រ 
១៩ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក រាជធានី្ភ្នំបព្ញ ៤៨ មន្ទីរសំរាកព្ាបាេនិ្ង្សមពព្សុខភាព្ម្រគួ្សារ 
២០ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក សបមតចឪ ៤៩ មន្ទីរព្ហុព្ាបាេ និ្ង្សមភព្ សុខលាភ្ បមម្រតី 

២១ មន្ទីរព្ហុព្ាបាេ សុវណ្ណរា៉ោ២ ៥០ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ចតុមុខ 

២២ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ សុភ្មង្គេ ៥១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក មិតតភាព្កមពុជាចិន្-ព្សន្សុខ 

២៣ មន្ទីរបព្ទយម្រព្ះកុសុមៈ ៥២ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ បអម បអម សីុ 

២៤ មន្ទីរបព្ទយម្រព្ះអង្គឌួង្ ៥៣ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ វឌឍន្ៈបមម្រតី 

២៥ មន្ទីរសំរាកព្ាបាេសុខភាព្បយើង្អង្គតាមិុញ ៥៤ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ ហា៊ា ង្ មុន្នីវធុ 

២៦ មន្ទីរបព្ទយមិតតភាព្ព្ខៅរ-សូបវៀត ៥៥ មន្ទីបព្ទយសកេវទិាេ័យអន្តរជាតិព្សន្សុខ 

២៧ មន្ទីរព្ហុព្ាបាេ សុខព្កវ ៥៦ មន្ទីរព្ហុព្ាបាេ ម្រេជាម្រេិយ 

២៨ មន្ទីរសំរាកព្ាបាេ មិតតភាព្វតតព្សលង្ ៥៧ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេនិ្ង្សមភព្សុវតតិភាព្បចាមបៅ 

២៩ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេនិ្ង្សមភព្សុខលាភ្បមម្រតី២   

2-បខតតកណ្តត េ 

១ មណ្ឌ េសុខភាព្ គ្គី្រធំ ១៦ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ សុខាព្េកចាន្ 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បឈើទាេ ១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ វហិារសួគ៌្ 

៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃំណ្តក់អំពិ្េ ១៨ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បកៀន្សាា យ 

៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្េកចាន្ ១៩ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេបទព្មង្គេ 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កអញ្ចច ញ ២០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជ័យធំ 

៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ បសៀមរាេ ២១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃីឥៃា 
៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបរាង្ធំ ២២ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាបមៅ  
៨ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក កណ្តត េសទឹង្ ២៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ េនាទ យព្ៃក 

៩ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បរះធំ ២៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ េឹង្ខាង្ 

១០ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ខាច់កណ្តត េ ២៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កេួង្ 

១១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ជ័យជំន្ះ ២៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កហូរ 
១២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បេើកព្ៃក ២៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ អំបៅដម្រព្ 

១៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក លាា ឯម ២៨ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក េ៊ាុន្រា៉ោ នី្ហ៊ាុន្ ព្សន្ ររបរង្ 

១៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក សាែ ង្ ២៩ មន្ទីរព្ហុព្ាបាេ សុខលាភ្បមម្រតី៣ 

១៥ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក អង្គសនួេ   

3-បខតតព្កេ 

១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតព្កេ   

4-បខតតបរះកុង្ 

១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតបរះកុង្ ២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ព្ស្សអំេិេ 

5-បខតតម្រកបចះ 
១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតម្រកបចះ ៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក សនួេ 

២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ឆលូង្   

6-បខតតកំព្ង់្ចាម 

១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតកំព្ង់្ចាម ៧ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ព្ម្រព្កកក់ (សទឹង្ម្រតង់្) 
២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បជើង្ដម្រព្ ៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ តុង្រ ៉ោងុ្ 

៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បាធាយ ៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ បសតើង្ជ័យ 

៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ដម្រព្ឈរ ១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ បមៀន្ 

៥ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ស្សីសន្ធរ ១១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ហ៊ាុន្ព្សន្សទឹង្ម្រតង់្ 

៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ចំររបេើ   

7-បខតតកំព្ង់្ឆ្ន ំង្ 

១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក កំព្ង់្ម្រតឡាច ៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យជុក 

២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតកំព្ង់្ឆ្ន ំង្ ៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ អំពិ្េទឹក 

៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ម្រតឡាចបេើ ៨ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក េរេូិរណ៍្ 

៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រជបាក់ ៩ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ ព្ត វណ្តណ  
៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ព្ខៅរ   

8-បខតតកំព្ង់្ធំ 

១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតកំព្ង់្ធំ ៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ តំាង្ម្រកសំាង្ 

២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បសាទ ង្ ៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាលាវស័ិយ 

៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បារាយណ៍្-សន្ទុក ៦ េន្ទេ់ព្ថ្ទំាជមងឺទូបៅ រ ៉ោន្ សុខចាន់្ 

9-បខតតកំព្ង់្សព ឺ
១ មណ្ឌ េសុខភាព្ វាងំ្ម្រព្ះព្ស្ស ៧ មន្ទីរសំរាកព្ាបាេជំងឺ្អង្គបមម្រតី 

២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក គ្ង្ពិ្សី ៨ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ ជា សុខេឺម 

៣ គ្លីនិ្ក ជិន្ បថ្ន្ ៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ញាតិ 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ឧៃុង្គ ១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ វាេអង្គព្បព្េ 

៥ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេមូេមិតតបៃើមររ ១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ស្សង់្ 

៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក កំព្ង់្សពឺ ១២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ម្រតពំង្ម្រកឡឹង្ 

10-បខតតកំព្ត 

១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក កំព្ង់្ម្រតាច ៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ស្សព្ចង្ 

២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតកំព្ត ៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំឡាញ 

៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្រាងំ្   

11-បខតតតាព្កវ 
១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតំាខាន រ ១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ គុ្ស 

២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បរះអព្ណ្ត ត ១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាបភ្ម 

៣ ម្រគូ្បព្ទយព្ាបាេ  ព្េ៉ោន្  កំសាន្ត ១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្របំាេីមំុ 

៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតតាព្កវ ១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្សាត 

៥ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក គិ្រវីង់្ ១៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ លាយេូរ 
៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បាទី ១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ អង្គតាបសាម 

៧ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ដម្រព្កេាស ១៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ អង្គររ 

៨ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក អង្គររ ១៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឧតតមសូរយិា 

៩ មន្ទីរបព្ទយព្ភ្នកបខតតតាព្កវ ២០ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក អង្គរេូរ ី
១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្ររំង្លាវ ២១ ឱសថ្សាា ន្ វាិន្ទិព្ា 
១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ខាា វ   

12-បខតតតបូង្ឃៅុ ំ
១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ព្ញាព្ម្រកក ៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជេ់ 

២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បមមត់ ៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ សួង្ ២ 

៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក អូររាងំ្ឪ ៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតតបូង្ឃៅុំ 
13-បខតតេនាទ យាន្ជ័យ 

១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ម្រព្ះបន្ម្រតម្រព្ះ ៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក មិតតភាព្កមពុជា-ជេ៉ោុន្មង្គេេុរ ី
២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ភ្នំស្សុក ៧ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក សាា យបចក 

៣ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ និ្ង្សមភព្ឳកទីណ្ត ៨ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បបា៉ោយព្េ៉ោត 

៤ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេអគរថ្ៅី ៩ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ថ្ៅពួ្ក 

៥ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក សិរបីសាភ័្ណ្   

14-បខតតដេ៉ោេិន្ 

១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតដេ៉ោេិន្   

15-បខតតបាត់ៃំេង្ 

១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ថ្ៅបគេ ៥ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតបាត់ៃំេង្ 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បតត  ៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បាង្ឬសសី 
៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតាង្ ៧ មន្ទីរបព្ទយហាន់្ដ្ឋ អីុមបមើបជន្សីុ 

៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក សំបៅេូន្   

16-បខតតបពធិ៍សាត់ 

១ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាន មម្រព្ះ ៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បារន្ 

២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ម្រកគ្រ ៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ បឈើតំុ 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតបពធិ៍សាត់ ៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ភ្នំម្រកវា៉ោញ 

17-បខតតដម្រព្ព្វង្ 

១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជាច ៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ពមមនាទ រ 
២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក កំចាយារ ១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ស្សឡិត 

៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក កំព្ង់្ម្រតព្េក ១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បមសរម្រេចាន់្ 

៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតដម្រព្ព្វង្ ១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឬសសីសាញ់ 

៥ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក សាា យអន្ទរ ១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ រាេ 

៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក អនកបេឿង្ ១៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បាភ្នំ 
៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ បកតឿង្រាយ ១៥ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ពរាងំ្ 

៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាបរ ១៦ គ្លីនិ្កនិ្ង្សមភព្បខៀង្ សុគ្នាា  
18-បខតតម្រព្ះវហិារ 
១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជំាកាន្ត ៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ស្សព្អម 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ភ្នំព្ៃក ៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតត ១៦មករា 

19-បខតតម្រព្ះសីហនុ្ 

១ មណ្ឌ េសុខភាព្ រាម ៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ អណ្តូ ង្ថ្ៅ 
២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតម្រព្ះសីហនុ្ ៦ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេកង្បកង្ 

៣ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ បសបត ៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរបម្រៅ 

៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ វាេបរញ   

20-បខតតមណ្ឌ េគី្រ ី
១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បរះព្ញក ៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក មណ្ឌ េគី្រ ី
២ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរអាម ៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្កវសីា៉ោ  
៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ព្សន្មបនារមយ   

21-បខតតរតន្គី្រ ី
១ មណ្ឌ េសុខភាព្ កូន្មំុ ៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក េរព្កវ 
២ មណ្ឌ េសុខភាព្ េំផាត់ ៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតរតន្ៈគិ្រ ី
22-បខតតបសៀមបរៀេ 

១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ម្រកឡាញ់ ៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ កព្ណ្ត ក 

២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតបសៀមរាេ ៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ន្គ្រធំ 

៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ពួ្ក ៧ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក អង្គរជំុ 

៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក សូម្រទនិ្គ្ម ៨ មន្ទីរព្ហុព្ាបាេបខមរអង្គរ២ 

23-បខតតសទឹង្ព្ម្រតង្ 

១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតសទឹង្ព្ម្រតង្   

24-បខតតសាា យបរៀង្ 

១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតសាា យបរៀង្ ៤ េន្ទេ់ពិ្និ្តយនិ្ង្ព្ាបាេជំងឺ្ទូបៅសន្តិភាព្ថ្ៅីម្រកុង្បាវតិ 

២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ជីភូ្ ៥ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក សាា យទាេ 

៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក សាា យម្រជំុ ៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក សាា យទាេ 

25-បខតតឧតតរាន្ជ័យ 

១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតឧតតរាន្ជ័យ ៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក អន្លង់្ព្វង្ 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរសាៅ ច់   
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បញ្ជមូីេដ្ឋា នសខុាភិបាេផ្ែេបានចុុះកិចចម្រព្មលម្រព្ៀងជាមួយ ប.ស.ស. 
ផ្នែកផ្ែទសំខុភាព្ 

េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

1-រាជធានី្ភ្នំបព្ញ 

១ មជឈមណ្ឌ េជាតិគំពរាតា និ្ង្ទារក ៥០ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បពធិចិន្តុង្ 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ញាព្ន់្ ៥១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក មិតតភាព្កមពុជា-ចិន្ព្សន្សុខ 

៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៧ មករា ៥២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែករាជធានី្ភ្នំបព្ញ 

៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះដ្ឋច់ ៥៣ មន្ទីរបព្ទយម្រព្ះកុសុមៈ 
៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ កាេបរះ ៥៤ មន្ទីរបព្ទយម្រព្ះអង្គឌួង្ 

៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្ររំង្ធនង់្ ៥៥ មន្ទីរបព្ទយមិតតភាព្ព្ខៅរ-សូបវៀត 

៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំេូេ ៥៦ មន្ទិរសំរាកព្ាបាេ ផុ្ន្សុខបម៉ោង្ 

៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ គី្ឡូព្ម៉ោម្រតបេខ ៩ ៥៧ មន្ទីរបព្ទយវទិាសាា ន្វទិាសាស្រសតសុខាភិ្បាេខ.ភ្.ម 

៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ គី្ឡូព្ម៉ោម្រតបេខ៦ ៥៨ មន្ទីរសំរាកព្ាបាេ សុភ្មិតត 
១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគកររ ៥៩ Institut Pasteur du Cambodge 

១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឃៅួញ ៦០ គ្លីនិ្ក រតន្ៈ 
១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចាក់អព្ម្រង្ ៦១ គ្លីនិ្កា៉ោ រសីតូេចារអំបៅ 

១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចារអំបៅ ៦២ គ្លីនិ្ករា៉ោ ក់ ទឹកថ្លល  
១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចំររៃូង្ ៦៣ គ្លីនិ្ករា៉ោ ក់ចាក់អព្ម្រង្បម្ររម 

១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ បជើង្ឯក ៦៤ គ្លីនិ្ករា៉ោ ក់ម្រតពំង្ថ្លឹង្ 

១៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ បម្រជាយចង្កា រ ៦៥ គ្លីនិ្ករា៉ោ ក់ឬសសីព្កវ 
១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃូន្បព្ញ ៦៦ គ្លីនិ្ករា៉ោ ក់សទឹង្ាន្ជ័យ 

១៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទឹកថ្លល  ៦៧ មន្ទីបព្ទយសកេវទិាេ័យអន្តរជាតិព្សន្សុខ 

១៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទួេបគក ៦៨ មន្ទីរព្ហុព្ាបាេ ម្រេជាម្រេិយ 

២០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទួេសាា យដម្រព្ ៦៩ មន្ទីរព្ហុព្ាបាេ រតន្ៈាន្ជ័យ 

២១ មណ្ឌ េសុខភាព្ និ្បរាធ ៧០ មន្ទីរព្ហុព្ាបាេ សុខព្កវ 
២២ មណ្ឌ េសុខភាព្ េឹង្ធំ ៧១ មន្ទីរព្ហុព្ាបាេ សុខសាន្ត 
២៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រេទះឡាង្ ៧២ មន្ទីរព្ហុព្ាបាេ សុខាកំេូេ 

២៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ផ្ារបៃើមថ្ាូវ ៧៣ មន្ទីរព្ហុព្ាបាេ សុវណ្ណរា៉ោ២ 

២៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ង្ទឹក ៧៤ មន្ទីរព្ហុព្ាបាេច្នាទ  
២៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ន្ាំង្ ៧៥ មន្ទីរព្ហុព្ាបាេម្រេជាម្រេិយ៣៧១ 

២៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ បពធិ៍មង្គេ ៧៦ មន្ទីរព្ហុព្ាបាេម្រេជាម្រេិយទួេព្ម្រង្ 

២៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ បពធិ៍ព្សន្ជ័យ ៧៧ មន្ទីរបព្ទយម្រព្ះសីហនុ្មណ្ឌ េដន្កតីសង្ឍឹម 

២៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កកំពឹ្ស ៧៨ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ និ្ង្សមភព្ជមពូវន័្ 

៣០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កថ្ៅី ៧៩ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ និ្ង្សមភព្ាតាអូរឌឹម 

៣១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កឯង្ ៨០ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ ផាសុខភាព្ភ្នំបព្ញ 

៣២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ព្វង្ ៨១ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ មូេមិតត 
៣៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ស ៨២ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ វឌឍន្ៈបមម្រតី 

៣៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ភ្នំបព្ញថ្ៅី ៨៣ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ សុខលាភ្ ទួេសព្ង្ា 
៣៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ រេួស ៨៤ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ សុខលាភ្បមម្រតី១ 

៣៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាក់សំបៅ ៨៥ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ សុខលាភ្បមម្រតី២ 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

៣៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាមគ្គី ៨៦ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ សុភ្មង្គេ 

៣៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ សទឹង្ាន្ជ័យ ៨៧ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ ហា៊ា ង្ មុន្នីវធុ 

៣៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ បសាន រ ៨៨ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ ហា៊ា ង្ មុន្នីវធុ៣១៧ 

៤០ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបរាង្ ៨៩ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ ឯករាជយ២ 

៤១ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបរាង្បម្ររម ៩០ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ និ្ង្ សមភព្ ម្រគួ្សារបយើង្ 

៤២ មណ្ឌ េសុខភាព្ អន្លង់្រង ន្ ៩១ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេនិ្ង្សមភព្ ម្រេសិទធិភាព្ 

៤៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឳបឡាក ៩២ មន្ទីរសម្រាក់ព្ាបាេសុខាទំន្េ់ថ្ៅី 
៤៤ មន្ទីរបព្ទយរេ់ព្ម៉ោត ៩៣ មន្ទីរសំរាកព្ាបាេ និ្ង្សមពព្ សុខភាព្ម្រគួ្សារ 
៤៥ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ៃបង្កា  ៩៤ មន្ទីរសំរាកព្ាបាេ និ្ង្សមភព្សាមគ្គីព្សន្ជ័យ 

៤៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ព្ម្រព្កបៅន  ៩៥ មន្ទីរសំរាកព្ាបាេ មិតតភាព្វតតព្សលង្ 

៤៧ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ាន្ជ័យ ៩៦ មន្ទីរសំរាកព្ាបាេ សុខភាព្បយើង្អង្គតាមិុញ 

៤៨ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  សបមតចឪ ៩៧ មន្ទីរសំរាកព្ាបាេ ព្ហេស៍ 

៤៩ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ចតុមុខ ៩៨ មន្ទីរសំរាកព្ាបាេ ឯករាជយ 
2-បខតតកណ្តត េ 

១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរង្រង្ ៥៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កដរ 
២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះព្កវ ៥៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កេួង្ 

៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះព្ខេ ៦០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កសតី 
៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះខាច់ទនាល  ៦១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កហូរ 
៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះចិន្ ៦២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កអញ្ចច ញ 

៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះចូរា៉ោម ៦៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កអំេិេ ១ 

៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះធំ ក ៦៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កអំេិេ ២ 

៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះធំ ខ ៦៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កអំពិ្េ 

៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះរះ ៦៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ពួ្ច 

១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះឩកញា៉ោ តី ៦៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រព្ះម្រេសេ់ 

១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ កែមសំណ្រ ៦៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ភូ្មិធំ 

១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្កុង្ ៦៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ភូ្មិធំសុខសេាយ 

១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ចំេង្ ៧០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ភ្នំបាត 

១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ភ្នំ ៧១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ាា ក់ 

១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្េួង្ ៧២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ររជន្លឹង្ 

១៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្សាា យ ៧៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ រលំាង្ព្កន្ 

១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្អុស ៧៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឬសសីបម្រជាយ 

១៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ខពេ ៧៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ បេើកព្ៃក 

១៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ គ្គី្រធំ ៧៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ លាា សរ 
២០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រជលាស់ ៧៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ េំហាច 

២១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បម្រជាយតាព្កវ ៧៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ វហិារសួគ៌្ 

២២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជ័យធំ ៧៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ វហិារហលួង្ 

២៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បឈើបមៅ  ៨០ មណ្ឌ េសុខភាព្ សណ្តត រ 
២៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ បឈើទាេ ៨១ មណ្ឌ េសុខភាព្ សន្លុង្ 

២៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ា្ ំង្ ៨២ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាររិព្កវ 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

២៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃីឥៃា ៨៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ សិតបូ 
២៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ បៃើមឬស ៨៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ បសៀមរាេ 

២៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃំណ្តក់អំពិ្េ ៨៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យម្រជំុ 

២៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាបមៅ  ៨៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យម្រេទាេ 

៣០ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាេន់្ ៨៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យរេំ 

៣១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្ព្វង្ ៨៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យអំពរ 
៣២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បម្រតើយសាល  ៨៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាែ ង្ភ្នំ 
៣៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទឹកឃ្ល ំង្ ៩០ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំេួរាស 

៣៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទឹកវេិ ៩១ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបៅពូ្ន្ 

៣៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទំន្េ់ធំ ៩២ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបរាង្ធំ 

៣៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ េនាទ យព្ៃក ៩៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបរាង្បេើ 
៣៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ បាក់ដ្ឋវ ៩៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ហ៊ាុន្ព្សន្ម្ររំង្យ៉ោូវ 
៣៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ បារងុ្ ៩៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ហ៊ាុន្ព្សន្ទួេបម្រព្ជ 

៣៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ េឹង្ខាង្ ៩៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ អរយិកសម្រត 

៤០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្េកចាន្ ៩៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ អំបៅដម្រព្ 

៤១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្របាសាទ ៩៨ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  កណ្តត េសទឹង្ 

៤២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ញាឮ ៩៩ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បកៀន្សាា យ 

៤៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ពមរាងំ្ ១០០ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បរះធំ 

៤៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ពមឧកញា៉ោ អុង្ ១០១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ខាច់កណ្តត េ 

៤៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ពុ្កឬសសី ១០២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ព្ញាឮ 

៤៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ បព្ើក ១០៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  លាា ឯម 

៤៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ បពធិបាន្ ១០៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  សាែ ង្ 

៤៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ បពធិរាាៅ  ១០៥ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  អង្គសនួេ 

៤៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កគ្យ ១០៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ជ័យជំន្ះ 
៥០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កដម្រជ ១០៧ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក េ៊ាុន្រា៉ោ នី្ហ៊ាុន្ព្សន្រររបរង្ 

៥១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កដ្ឋច់ ១០៨ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បេើកព្ៃក 

៥២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កៃំេង្ ១០៩ គ្លីនិ្កា៉ោ រសីតូេម្រកុង្តាបមៅ  
៥៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កតាកូវ ១១០ មន្ទីព្ហុព្ាបាេ សុខលាភ្បមម្រតី៣ 

៥៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កតាាក់ ១១១ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ ថ្នេ់ទទឹង្ 

៥៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កថ្ៅី ១១២ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ បទព្មង្គេ 

៥៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កទនាល េ់ ១១៣ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេនិ្ង្សមភព្សុខាព្េកចាន្ 

៥៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កឬសសី ១១៤ មន្ទីរសំរាកព្ាបាេ សុខមង្គេ 

3-បខតតព្កេ 

១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចំររេី ៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ អបង្កា េ 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ង្ទឹក ៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរម្រកសារ 
៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ធំ ៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បខតតព្កេ 

4-បខតតបរះកុង្ 

១ មណ្ឌ េសុខភាព្ គី្រសីាគ្រ ៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឬសសីម្រជំុ 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជីផាត ១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ សទឹង្ព្វង្ 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ តានួ្ន្ ១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាៅ ច់ាន្ជ័យ 

៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្រូង្ ១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ស្សអំេិេ 

៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ថ្ៅស ១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ អណ្តូ ង្ទឹក 

៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ នាង្កុក ១៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បខតតបរះកុង្ 

៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ បា៉ោ ក់ខលង្ ១៥ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ព្ស្សអំេិេ 

៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ េឹង្ម្រពវ ១៦ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេនិ្ង្សមភព្បរះកុង្ 

5-បខតតម្រកបចះ 
១ មណ្ឌ េសុខភាព្ កញ្ជ រ ១៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រង្ 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ កន្ទួត ១៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កម្រេសព្ា 
៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ កាេម្រតាច ២០ មណ្ឌ េសុខភាព្ មបនារមយ 
៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ចាម ២១ មណ្ឌ េសុខភាព្ រររកណ្តត េ 

៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ខាច់អព្ណ្ត ត ២២ មណ្ឌ េសុខភាព្ រេួស 

៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឃសឹម ២៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឫសសីព្កវ 
៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ច្ង្ាង់្ ២៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ សណ្តត ន់្ 

៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចំេក់ ២៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ បសាេ 

៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ បម្រជាយថ្ៅ ២៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ សនួេ 

១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ បម្រជាយេនាទ យ ២៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យម្រជះ 
១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដ្ឋរ ២៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំេូរ 
១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃំរផុី្ង្ ២៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរបម្រគ្ៀង្ 

១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាប ៉ោ ៣០ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរឫសសី 
១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្ព្ស្ស ៣១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បខតតម្រកបចះ 
១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ថ្ៅព្ម្រគ្ ៣២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ឆលូង្ 

១៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ថ្ៅី ៣៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  សនួេ 

១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ េុសលាវ   

6-បខតតកំព្ង់្ចាម 

១ មណ្ឌ េសុខភ្ព្ ទួេសំេូរ ៥០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កបពធ៌ 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បកៀន្ដម្រជ ៥១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្ករបំៃង្ 

៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះមិតត ៥២ មណ្ឌ េសុខភាព្ មហាខញូង្ 

៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះររ ៥៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ាឃ៣ 

៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះសូទិន្ ៥៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ាន្ជ័យ 

៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះសំបរាង្ ៥៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ បមៀន្ 

៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រកឡា ៥៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ បមសរដម្រជ 

៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រកូច ៥៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ររអារ 
៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្រាេ ៥៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ រាយបា៉ោយ 

១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ បមច  ៥៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ លាា  
១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ខនុរៃំេង្ ៦០ មណ្ឌ េសុខភាព្ លាា បេើ 
១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ខពេតាងួ្ន្ ៦១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បេា 
១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ គ្គ្រ ៦២ មណ្ឌ េសុខភាព្ វាេវង់្ 

១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ គ្រ ៦៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ វហិារធំ 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចំររអណ្តូ ង្ ៦៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ សព្ណ្ត ក 

១៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជបយា ៦៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ សូភាស 

១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ បជើង្ឆនុក ៦៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ សូរគ្ង្ 

១៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ បជើង្ដម្រព្ ៦៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ សូរព្សន្យ 
១៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រជបវៀន្ ៦៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ សគន់្ 

២០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃូន្ៃំុ ៦៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ បសតើង្ជ័យ 

២១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃូន្ធី ៧០ មណ្ឌ េសុខភាព្ បតត  
២២ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាម្រេុក ៧១ មណ្ឌ េសុខភាព្ សពឺ 
២៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាអុង្ ៧២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ស្សក 

២៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ តំាង្ម្រកង់្ ៧៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ស្សព្ង្៉ោ 
២៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ តុង្រ ៉ោងុ្ ៧៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យខាច់ភ្នំ 
២៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតេ់ ៧៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យទាេ 

២៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្ម្រព្ះ ៧៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យបពធិ៍ 
២៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ថ្ៅពូ្ន្ ៧៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យាស 

២៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទង្ម្រតឡាច ៧៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាែ ង្ 

៣០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទួេម្រព្ះឃ្ល ំង្ ៧៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំេូរ 
៣១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រទាន្ ៨០ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំេួរាស 

៣២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទំន្េ់ ៨១ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំព្ង្ជ័យ 

៣៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បាធាយ ៨២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ហាន់្ជ័យ 

៣៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ បារាយណ៍្ ៨៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ អង្គរបាន្ 

៣៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ បារាយណ៍្ ៨៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ អារកសបតាន ត 

៣៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ េឹង្កុក ៨៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរមលូ 
៣៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ េុសខនុរ ៨៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ អំពិ្េ 

៣៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្របំាយា៉ោម ៨៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃង្រត រ 
៣៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ផាែ វ ៨៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ចំររបៅស៊ាូចំររអណ្តូ ង្ 

៤០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រង្មហាលាភ្ ៨៩ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ចំររបេើ 
៤១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ពមបរះសាន  ៩០ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បាធាយ 

៤២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ពមជីកង្ ៩១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ដម្រព្ឈរ 
៤៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ពមម្រេបធាន ះ ៩២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ស្សីសន្ធរ 
៤៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រពី្ង្ម្រជំុ ៩៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ហ៊ាុន្ព្សន្សទឹង្ម្រតង់្ 

៤៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កកក់ ៩៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បរះសូទិន្ 

៤៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កម្រកបៅ ៩៥ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតកំព្ង់្ចាម 

៤៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កៃំេូក ៩៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បជើង្ដម្រព្ 

៤៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កតាន្ង់្ ៩៧ គ្លីនិ្ករា៉ោ ក់កំព្ង់្ចាម 

៤៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កបាក់   

7-បខតតកំព្ង់្ឆ្ន ំង្ 

១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះថ្ាូវ ២៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ដន្ល 
២ មណ្ឌ េសុខភាព្ កតុេ ២៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ពម 

៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ កាេទឹក ២៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ពមបឆ្ា ក 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្ររំង្លាវ ២៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ បព្ម្រជចង្កា រ 
៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្ររំង្លាា  ២៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ព្ខៅរ 
៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្ររំង្សាគ រ ៣០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ម្រគី្ 

៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ឆ្ន ំង្ ៣១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្មូេ 

៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ម្រតឡាចបេើ ៣២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រព្ះកុសមៈ 
៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្បៅ ៣៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ េព្ង្ាក 

១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រចណូ្ក ៣៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាលាបេខម្របំា 

១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឆនុកម្រទូ ៣៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្សេ 

១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បជើង្ម្រគវ ៣៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ស្សថ្ៅី 
១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បជៀេ ៣៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យ 

១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រជបាក់ ៣៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យជុក 

១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឈូកស ៣៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យម្រជំុ 

១៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាបជស ៤០ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យរពំរ 
១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ តំាង្ម្រកសំាង្ ៤១ មណ្ឌ េសុខភាព្ អភិ្វឌឍន៍្ 

១៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្តបង្ខពស់ ៤២ មណ្ឌ េសុខភាព្ អំពិ្េទឹក 

១៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្ចាន់្ ៤៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក កំព្ង់្ម្រតឡាច 

២០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ធលកបវៀន្ ៤៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតកំព្ង់្ឆ្ន ំង្ 

២១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រេឡាយាស ៤៥ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក េរេូិរណ៍្ 

២២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ផ្ារ ៤៦ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ និ្ង្សមភព្ ព្សន្ជ័យ 

២៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ផ្ារឆ្ន ំង្ ៤៧ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ និ្ង្ សមភព្ាតារកីរាយ 

២៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រង្   

8-បខតតកំព្ង់្ធំ 

១ មណ្ឌ េសុខភាព្ កបរះ ២៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ េនាទ យបសាទ ង្ 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រកវា៉ោ ៣០ មណ្ឌ េសុខភាព្ េេល័ង្ា 
៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្បគ ៣១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បារាយណ៍្ 

៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ថ្ៅ ៣២ មណ្ឌ េសុខភាព្ េឹង្ 

៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ធំ ៣៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រេបតាង្ 

៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្សាា យ ៣៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រេឡាយ 

៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគកងួ្ន្ ៣៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្របាសាទ 

៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគកម្រតព្េក ៣៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រង្ 

៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ បម្រគ្ើេ ៣៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្គុ្យ 

១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចុង្ៃូង្ ៣៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ម្រេស់ 

១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បចើង្បៃើង្ ៣៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ាន្ជ័យ 

១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចំណ្តរបម្ររម ៤០ មណ្ឌ េសុខភាព្ មាម្រកង្ 

១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចំណ្តរបេើ ៤១ មណ្ឌ េសុខភាព្ េែក់ 

១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជ័យ ៤២ មណ្ឌ េសុខភាព្ សណ្តត ន់្ 

១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឈូក ៤៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ សបមតចឪម្រកយាសាម្ររម 

១៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឈូកខាច់ ៤៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាន្គ្រ 
១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ បឈើទាេ ៤៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាលាវស័ិយ 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

១៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃូង្ ៤៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ បសាទ ង្ 

១៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃំរជីាន់្ខាល  ៤៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ស្សយ៉ោូវ 
២០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃំរសីាល េ់ ៤៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ស្សបៅ 

២១ មណ្ឌ េសុខភាព្ តំាង្ម្រកសំាង្ ៤៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ស្សះេនាទ យ 

២២ មណ្ឌ េសុខភាព្ តំាង្ម្រកបត ៥០ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំេូរ 
២៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ តំាង្បគក ៥១ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបម្រពជ 

២៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ បតាន តជំុ ៥២ មណ្ឌ េសុខភាព្ អាចារយលាក់ 

២៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ តបូង្ម្រកបព្ើ ៥៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បសាទ ង្ 

២៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទីបព ៥៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតកំព្ង់្ធំ 

២៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រទា ៥៥ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បារាយណ៍្សន្ទុក 

២៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ បម្រទៀេ ៥៦ គ្លីនិ្កា៉ោ រសីតូេកំព្ង់្ធំ 

9-បខតតកំព្ង់្សព ឺ
១ មណ្ឌ េសុខភាព្ កក់ម្រព្ះព្ខ ៣៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រព្ះនិ្ពន្ា 
២ មណ្ឌ េសុខភាព្ រត់ភ្លុក ៣៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ភ្កតី 
៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ រព្ហង្តាអរ ៣៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ភ្នំតូចពំង្លាា  
៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រកសំាង្បចក ៣៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ មបនារងុ្បរឿង្ 

៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្ររំង្ពន យ ៣៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ មហាឬសសី 
៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្ររំង្សគុះ ៣៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ មហាសំាង្ 

៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រកូចាស ៤០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ររបរះ 
៨ មណ្ឌ េសុខភាព្បកសមកាន្តម្រតាចទង្ ៤១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ររបទព្ 

៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចារធំ ៤២ មណ្ឌ េសុខភាព្ រលំាង្ចក 

១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចំេក់ ៤៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ រលំាង្ព្សន្ 

១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជម្រងុ្ក ៤៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ រពំរាន្ជ័យ 

១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជាសីុមឱរា៉ោេ់ ៤៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ វេលិ៍ស 

១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បជើង្រាស់សាមគ្គី ៤៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ វាេអង្គព្បព្េ 

១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃំុម្រកវា៉ោន់្ ៤៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ វាងំ្ម្រព្ះព្ស្ស 

១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃំុខាិត ៤៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ សតុក 

១៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃំណ្តក់ចាន់្ ៤៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ សនំម្រកបព្ើ 
១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃំណ្តក់សាៅ ច់ ៥០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ស្សង់្ 

១៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាឡាត់ ៥១ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យចចិេ 

១៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្ម្រកឡឹង្ ៥២ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបរាង្រៃួំេ 

២០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្គ្ង្ ៥៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបរាង្សំេូរ 
២១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្បជារ ៥៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ អន្លង់្ដម្រជ 

២២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រតង្ម្រតយឹង្ ៥៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ អមលំាង្ 

២៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទួេសាលា ៥៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បខតតកំព្ង់្សពឺ 
២៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទួេអំពិ្េ ៥៧ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  គ្ង្ពិ្សី 

២៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ និ្ទាន្ចំបរ ើន្ ៥៨ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ម្រតពំង្ម្រកឡឹង្ 

២៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ េរបសៃា ៥៩ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ឧៃុង្គ 
២៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ផុ្ង្ ៦០ គ្លីនិ្កា៉ោ រសីតូេកំព្ង់្សពឺ 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

២៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ បព្ម្រជមុនី្ទឹកេែក់ ៦១ គ្លីនិ្ករា៉ោ ក់កំព្ង់្សពឺ 
២៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ បពធិម្រាេ ៦២ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ ជា សុខេឺម 

៣០ មណ្ឌ េសុខភាព្ បពធិអ្ង្គង្ ៦៣ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ សុខណ្តកំព្ង់្សពឺ 
៣១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ជមពូាន្អង្គ ៦៤ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេបទព្ម្រេសិទធ 
៣២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ញាតិ ៦៥ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេមូេមិតតបៃើមររ 

៣៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្វហិារ ៦៦ មន្ទីរសំរាកព្ាបាេជំងឺ្អង្គបមម្រតី 

10-បខតតកំព្ត 

១ មណ្ឌ េសុខភាព្ កូន្សតា ៣៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ េ៊ាុន្រា៉ោ នី្ហ៊ាុន្ព្សន្បរះសាល  
២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះតូច ៣៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ បាបន្ៀវ 
៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះសាល  ៣៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ េឹង្និ្មេ 

៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្ររំង្សាន យ ៣៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ េឹង្សាលាខាង្តបូង្ 

៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្ររំង្អំពិ្េ ៣៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រេភ្នំ 
៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្កណ្តត េ ៤០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កម្រកឹស 

៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ព្ម្រគ្ង្ ៤១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ឃ្ជ យ 

៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ម្រតាច ៤២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ឃៅុំ 
៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ខាន ច់ដម្រព្ ៤៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ថ្នង្ 

១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចម្រកីទីង្ ៤៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ទបន្ល 
១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បម្រចស ៤៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រព្ះធាតុរង្សី 
១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចំេីុ ៤៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ភ្នំបេងៀង្ 

១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជមពូវន័្ ៤៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ាន្ជ័យ 

១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឈូក ៤៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឬសសីស្សុក 

១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃង្ទង់្ ៤៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ វតតគ្យ 

១៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដ្ឋន្បគម ៥០ មណ្ឌ េសុខភាព្ វតតអង្គ 
១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃូន្យ៉ោយ ៥១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បសតចគ្ង់្ 

១៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ បៃើមៃូង្ ៥២ មណ្ឌ េសុខភាព្ សទឹង្ព្កវ 
១៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃំណ្តក់កន្ទួត ៥៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ សនំម្របំាពី្រ 
២០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃំេូកខពស់ ៥៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ស្សកនុង្ 

២១ មណ្ឌ េសុខភាព្ តានី្ ៥៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ស្សព្ចង្ 

២២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បតាន តចុង្ស្សង់្ ៥៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ស្សជា 

២៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្េី ៥៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យទង្ 

២៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្ភាល ំង្ ៥៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបរាង្បេើ 
២៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្របៅ ៥៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំឡាញ 

២៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្រាងំ្ ៦០ មណ្ឌ េសុខភាព្ អង្គភ្នំតូច 

២៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្សព្ង្ា ៦១ មណ្ឌ េសុខភាព្ អង្គរាស 

២៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្សាលា ៦២ មណ្ឌ េសុខភាព្ អង្គសុរភី្ 

២៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតព្មង្ ៦៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ អីុទួន្សា៊ា ង្ជំុបម្រគ្ៀេ 

៣០ មណ្ឌ េសុខភាព្ បម្រតើយបរះ ៦៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  កំព្ង់្ម្រតាច 

៣១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទទុង្ ៦៥ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បខតតកំព្ត 

៣២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទូកាស ៦៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ឈូក 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

៣៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ នារាយណ៍្ ៦៧ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  េ៊ាុន្រា៉ោ នី្ ហ៊ាុន្ព្សន្បរះសាល  
៣៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ េនាទ យាស ៦៨ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  អង្គរជ័យ 

11-បខតតតាព្កវ 
១ មណ្ឌ េសុខភាព្ កណ្តឹ ង្ ៤៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ដន្ល 
២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រកពំុ្ឈូក ៤៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ បពធិ៍រចំាក 

៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្ររំង្លាវ ៤៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ជួរ 
៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្ររំង្សាល  ៤៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ផាគ ំ 
៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំណ្េ់ ៥០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្បមេង្ 

៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ម្រកសំាង្ ៥១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្យុថ្លា  
៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្រាេ ៥២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្របំៃង្ 

៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ព្ង្ ៥៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្លាា  
៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ព្ង្ ៥៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្សាត 

១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ខាា វ ៥៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្សលឹក 

១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ខាា វ ៥៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្អំព្ក 

១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ គុ្ស ៥៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រព្ះបាទហ៊ាុន្បទៀន្ 

១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគកធលក ៥៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ភ្នំៃិន្ 

១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគកបពធិ៍ ៥៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ររកនុង្ 

១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគកបម្រព្ច ៦០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ររបម្រៅ 

១៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចំេក់ ៦១ មណ្ឌ េសុខភាព្ រនាម 

១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចំបា៉ោ  ៦២ មណ្ឌ េសុខភាព្ របមញ 

១៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឆ្យគី្ម  ៦៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ របវៀង្ 

១៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជាន់្ជំុ ៦៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ រាមអបណ្តើ ក 

២០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជីខាៅ រ ៦៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ លាយេូរ 
២១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជំរះបព្ន្ ៦៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ េំចង់្ 

២២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ញ៉ោង្ញ៉ោង្ ៦៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ េំព្ង់្ 

២៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃូង្ ៦៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ វា៉ោជាង្ដម្រព្កេាស 

២៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃូង្ខពស់ ៦៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ សន្លុង្ 

២៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាបភ្ម ៧០ មណ្ឌ េសុខភាព្ បសាម 

២៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាអូ ៧១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ស្សព្ង្៉ោ 
២៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ តំាង្យា៉ោេ ៧២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ស្សរបនាង្ 

២៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្ម្រកសំាង្ ៧៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាល  
២៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្ម្រពី្ង្ ៧៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំេួរ 
៣០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្សាេ ៧៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបរាង្ 

៣១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្អបណ្តើ ក ៧៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ អង្គខនុរ 
៣២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្អំពិ្េ ៧៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ អង្គតាបសាម 

៣៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតំាកក់ ៧៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ អង្គម្របាសាទ 

៣៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតំាខាន រ ៧៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ អង្គររ 

៣៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទបន្លបាទី ៨០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឧតតមសូរយិា 

៣៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រទា ៨១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បរះអព្ណ្ត ត 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

៣៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ធលក ៨២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បខតតតាព្កវ 
៣៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ធាល ម្រេជំុ ៨៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  គី្រវីង់្ 

៣៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ បារាយណ៍្ ៨៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បាទី 

៤០ មណ្ឌ េសុខភាព្ បាព្ស្ស ៨៥ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ដម្រព្កេាស 

៤១ មណ្ឌ េសុខភាព្ េឹង្ម្រតាញ់ ៨៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  អង្គររ 

៤២ មណ្ឌ េសុខភាព្ េុសសតាផ្ង់្ ៨៧ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  អង្គរេូរ ី
៤៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ េូរជីេសារ ៨៨ គ្លីនិ្ករា៉ោ ក់កំព្ត 

៤៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្របំាេីមំុ ៨៩ គ្លីនិ្ករា៉ោ ក់តាព្កវ 
៤៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ត់សរ ៩០ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ សុខាបាទី 

12-បខតតតបូង្ឃៅុ ំ
១ មណ្ឌ េសុខភាព្ កណ្តត េម្រជំុ ៣៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រេបឆះកណ្តត េ 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរង្រង្ ៣៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ដន្ល 
៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រកក ១ ៣៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្បព្េ 

៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ម្រទាស ៤០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ពមជីលំាង្ 

៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំពន់្ ៤១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កអាជី 

៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ គ្គី្រ ៤២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រព្ះធាតុ 

៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ គ្រ ៤៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ មង់្បរៀវ 
៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចក ៤៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ បមៀន្ 

៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចាន់្មូេ ៤៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ បមមត់ 

១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចុង្ជាច ៤៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ររព្ម្របំា១ 

១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជេ់ ៤៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ររព្ម្របំា២ 

១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជំាម្រកបវៀន្ ៤៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ រររខនុរ 
១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជំាបម្រទៀក ៤៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ រងូ្ 

១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជីគ្រ ៥០ មណ្ឌ េសុខភាព្ របំចក 

១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជីពំង្ ៥១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បេងៀង្ 

១៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជីបរាទិ៍ទី១ ៥២ មណ្ឌ េសុខភាព្ វាេមលូ 
១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជីបរាទិ៍ទី២ ៥៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ វហិារេួង្ 

១៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជំនី្ក ៥៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ សួង្ ១ 

១៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជ័យនិ្គ្ម ៥៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ សួង្ ២ 

២០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឈូក ៥៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ បសដ្ឋ 

២១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដ្ឋរ ៥៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ បសដ្ឋព្សន្ជ័យ 

២២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃូន្តី ៥៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ស្សឡេ់ 

២៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃំរេិ ៥៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ស្សដសព 
២៤ មណ្ឌ េសុខភាព្បតបជាព្សន្ផាល កសំបរាង្ ៦០ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាល  
២៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្ម្រពី្ង្ ៦១ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យឃ្ល ំង្ 

២៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ តំព្េរ ៦២ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបរាង្ 

២៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ថ្នេ់ព្កង្ ៦៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ អបញ្ច ើម 

២៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ថ្ៅទទឺង្ ៦៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ អន្លង់្ដម្រជ 

២៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ថ្ៅបព្ម្រជ ៦៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ អំពិ្េតាព្ក 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

៣០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទបន្លេិទ ៦៦ មណ្ឌ េសុខភាព្បតបជាព្សន្ ពមជំាង្ 

៣១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទឹកបម្រៅ ៦៧ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ម្រកូចឆ្ៅ រ 
៣២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទួេសូភី្ ៦៨ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  តបូង្ឃៅុំ 
៣៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទួេសនួេ ៦៩ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  តំព្េរ 
៣៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ េបង្ហើរព្ខលង្ ៧០ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ព្ញាព្ម្រកក 

៣៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ បេុើស២ ៧១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បមមត់ 

៣៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ េឹង្ម្រពួ្េ ៧២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  អូររាងំ្ឪ 

13-បខតតេនាទ យាន្ជ័យ 

១ មណ្ឌ េសុខភាព្ កូេ ៣៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ភូ្មិថ្ៅី 
២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះព្ង្សតា ៣៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ បភ្នៀត 

៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្សាា យ ២ ៤០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ភ្នំៃី 

៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្សាា យ ២ ៤១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ភ្នំតូច 

៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ គ្យព្ម៉ោង្ ៤២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ភ្នំបេៀេ 

៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគកកឋិន្ ៤៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ា៉ោ ដឡ 

៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគកបាេល័ង្ ៤៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ាា ក់ 

៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគករបមៀត ៤៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ រេួស 

៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ គំ្រូ ៤៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឬសសីបម្ររក ១ 

១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចក់ពួ្ក ៤៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឬសសីបម្ររក ២ 

១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចំបណ្តម ៤៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ រហាត់ទឹក 

១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជេ់វារ ី ៤៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ រហាេ 

១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឈនួរាន្ជ័យ ៥០ មណ្ឌ េសុខភាព្ សារង្គ 
១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ណំ្តបៅ ៥១ មណ្ឌ េសុខភាព្ សិលាព្ខៅរ 
១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាផូ្ ៥២ មណ្ឌ េសុខភាព្ សឹង្ហ 
១៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាឡំ ៥៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ សូភី្ 

១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទាន្រំ ៥៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ បសឿ 
១៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទឹកបជារ ៥៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាព ន្ព្ស្សង្ 

១៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទឹកថ្លល  ៥៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ស្សះជីក 

២០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទួេព្ម្រង្ ៥៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ស្សះរាងំ្ 

២១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រទាស ៥៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ សលម្ររម 

២២ មណ្ឌ េសុខភាព្ និ្មិតត ៥៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំេួរ 
២៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ េត់ម្រតង់្ ៦០ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបរាង្ 

២៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ េនាទ យឆ្ៅ រ ៦១ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរេីជាន់្ 

២៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ េនាទ យនាង្ ៦២ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរម្របាសាទ 

២៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ េេល័ង្គ ៦៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរឫសសី 
២៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ បបា៉ោយចារ ៦៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរស្សបៅ 

២៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ បបា៉ោយព្េ៉ោត ១ ៦៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរសំព័្រ 
២៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ បបា៉ោយព្េ៉ោត ២ ៦៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរអំេិេ 

៣០ មណ្ឌ េសុខភាព្ េឹង្ម្រតកួន្ ៦៧ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែកបខតត មិតតភាព្កមពុជាជេ៉ោុន្មង្គេេូរ ី
៣១ មណ្ឌ េសុខភាព្ េឹង្ព្េង្ ៦៨ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បបា៉ោយព្េ៉ោត 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

៣២ មណ្ឌ េសុខភាព្ េុសបូវ ៦៩ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែកសរបីសាភ័្ណ្ 

៣៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្របាសាទ ៧០ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ថ្ៅពួ្ក 

៣៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ផាគ ំ ៧១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ម្រព្ះបន្ម្រតម្រព្ះ 
៣៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ដន្ល ៧២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ភ្នំស្សុក 

៣៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រព្ះបន្តយម្រព្ះ ៧៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  សាា យបចក 

៣៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រព្ះព្នាល    

14-បខតតដេ៉ោេិន្ 

១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រកចាេ់ ៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ សួន្កុារ 
២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ផ្ារម្រពំ្ ៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរម្រចា 

៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ភ្នំម្រពេ ៧ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បខតតដេ៉ោេិន្ 

៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ភ្នំសពង់្   

15-បខតតបាត់ៃំេង្ 

១ មណ្ឌ េសុខភាព្ កបរះ ៤៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ផ្លូវាស 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ កន្ទឺ ២ ៤៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ពមឯក 

៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះជីវាងំ្ ៤៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ បព្ម្រជចិនាត  
៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ កតុេ ៤៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កជីក 

៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ កតុេតាព្ហន្ ៤៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កហលួង្ 

៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្បម្រព្ៀង្ ៤៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ខពស់ 

៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ម្រព្ះ ៤៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ចាស់ 

៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្បពព  ៥០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្តូច 

៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំបរៀង្ ៥១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ម្រតឡាច 

១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ខាន ចរាស ៥២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្សាា យ 

១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ គរ ៥៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ភ្នំសំបៅ 

១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ គស់ម្រកឡ ៥៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ បាង្ 

១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគកឃៅុំ ៥៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ រតន្ៈ 
១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឃ្ល ំង្ាស ៥៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ រេស់មង្គេ 

១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ចង្ាន្ជ័យ ៥៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ រសៅីសាមគ្គី 
១៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចំររសំបរាង្ ៥៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឬសសីម្ររំង្ 

១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចំេង្គួ្យ ៥៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ រាងំ្បកសី 

១៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឆកររ ៦០ មណ្ឌ េសុខភាព្ រងូ្ដម្រជ 

១៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រជ ៦១ មណ្ឌ េសុខភាព្ លាា  
២០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រជ ៦២ មណ្ឌ េសុខភាព្ វតតគ្រ 
២១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បម្រជាយបតត  ៦៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ វតតតាមិម 

២២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បឈើទាេ ៦៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ សិរាីន្ជ័យ 

២៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាម្រកី ៦៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ បតត  
២៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាម្រគម ៦៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ សនឹង្ 

២៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាេ៉ោុន្ ៦៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាល ព្កត 

២៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាពូ្ង្ ៦៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យបបា៉ោ  
២៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាមឺុន្ ៦៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបៅេូន្ 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

២៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាលាស់ ៧០ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបរាង្កនុង្ 

២៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាសាញ ៧១ មណ្ឌ េសុខភាព្ អន្លង់្រនុ្ 

៣០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតាង្ ៧២ មណ្ឌ េសុខភាព្ អន្លង់្វេិ 

៣១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតាវជូ ៧៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូា៉ោ េ់ 

៣២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រតង្ ៧៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរៃំេង្ ១ 

៣៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទួេតាឯក ៧៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរៃំេង្ ២ 

៣៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ធិេតី ៧៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរតាគី្ 

៣៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ េន្ាយព្ម្រតង្ ៧៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ អំពិ្េម្របំាបៃើម 

៣៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ េបវេ ១ ៧៨ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែកបខតត បាត់ៃំេង្ 

៣៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ េបវេ ២ ៧៩ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ថ្ៅបគេ 

៣៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ បារាងំ្ធាល ក់ ៨០ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ព្ម្រព្កន្រនិ្ទ 
៣៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ េឹង្ម្របំា ៨១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ររ 

៤០ មណ្ឌ េសុខភាព្ េឹង្ម្រពី្ង្ ៨២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  សំបៅេូន្ 

៤១ មណ្ឌ េសុខភាព្ េឹង្រនុ្ ៨៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បាង្ឬសសី 
៤២ មណ្ឌ េសុខភាព្ េួរ ៨៤ គ្លីនិ្កា៉ោ រសីតូេបាត់ៃំេង្ 

16-បខតតបពធិ៍សាត់ 

១ មណ្ឌ េសុខភាព្ កញ្ជ រ ២៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ រលាេ 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ កបណ្ត ៀង្ ២៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ រហាេទិេ 

៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះជំុ ២៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ រាងំ្ទិេ 

៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រកគ្រ ២៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ របំេច 

៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្បពធិ៍ ២៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ វតតបពធិ៍ 
៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្េួង្ ២៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ វតតហលួង្ 

៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ខាន រទទឹង្ ២៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាន មម្រព្ះ 
៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឈូកាស ៣០ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាន អន្ារ 
៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ បឈើតំុ ៣១ មណ្ឌ េសុខភាព្ សា 

១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាបលា ៣២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ស្សសតុក 

១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាសាស់ ៣៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យៃូន្ព្កវ 
១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្ជង្ ៣៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យស 

១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បាក់ចិបញ្ច ៀន្ ៣៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបរាង្ 

១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ េឹង្កន្ទួត ៣៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ហ៊ាុន្ព្សន្ថ្ៅដ្ឋ 

១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ េឹង្ខាន រ ៣៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ អន្លង់្រាេ 

១៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ េឹង្េត់កបណ្តត េ ៣៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ អន្ាចំេក់ 

១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រេបា៉ោយ ៣៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរតាបបា៉ោង្ 

១៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ពេព្ញក ៤០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រព្ងិ្េ 

១៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កបតាន ត ៤១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ម្រកគ្រ 
២០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ញី ៤២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បខតតបពធិ៍សាត់ 

២១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ភ្នំម្រកវាញ ៤៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បារន្ 

២២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បមទឹក ៤៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ភ្នំម្រកវា៉ោញ 

17-បខតតដម្រព្ព្វង្ 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

១ មណ្ឌ េសុខភាព្ កញ្ច ំ ៦០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កសំេួរ 
២ មណ្ឌ េសុខភាព្ កបន្ាមអក ៦១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កអន្ទះ 
៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បកតឿង្រាយ ៦២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្កបណ្ត ៀង្ 

៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រកញូង្ ៦៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ខាល  
៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រកបៅ ៦៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្បឃនស 

៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ម្រតព្េក ៦៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ឈរ 
៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ម្របាសាទ ៦៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្បៃើមថ្នឹង្ 

៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ម្របំាង្ ៦៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ទទឹង្ 

៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ព្ពិ្េ ៦៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ទឹង្ 

១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ឬសសី ៦៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្បពន្ 

១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្សឹង្ ៧០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្បៅន  
១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគកគ្ង់្បកើត ៧១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្របំៃង្ 

១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគកគ្ង់្េិច ៧២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្បសនៀត 

១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគខចក ៧៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ស្សឡិត 

១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចាម ៧៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រព្ះបសតច 

១៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចុង្អំពិ្េ ៧៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ បមេុណ្យ 
១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ បម្រចស ៧៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ បមសរម្រេចាន់្ 

១៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជាខាល ង្ ៧៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ររ 

១៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជាង្ព្ៃក ៧៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឬសសីស្សុក 

២០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជាច ៧៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ រាធរ 
២១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជាសីុម កំព្ង់្លាវ ៨០ មណ្ឌ េសុខភាព្ រាេ 

២២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជីផុ្ច ៨១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរាង្ៃំរ ី
២៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បជើង្ភ្នំ ៨២ មណ្ឌ េសុខភាព្ របំចក 

២៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដជកំព្ក ៨៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ របំេច 

២៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រជ ៨៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ លាា  
២៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រជកំព្ង់្ម្រតព្េក ៨៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ បេា 
២៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រជឃៅុំ ៨៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ សា៊ា ង្ឃ្ា ង្ 

២៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃូន្កឹង្ ៨៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ បសនារាជឧតតម 

២៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃំរពួី្ន្ ៨៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ បតត បរង្ 

៣០ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាបរ ៨៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ សពឺ ក 

៣១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បតាន ត ៩០ មណ្ឌ េសុខភាព្ សពឺ ខ 

៣២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតព្េក ៩១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បសាៅ ង្បជើង្ 

៣៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្ព្ស្ស ៩២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បសាៅ ង្តបូង្ 

៣៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ថ្ាូវ ៩៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យម្រជំុ 

៣៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ថ្ៅពូ្ន្ ៩៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យបភាល ះ 
៣៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទឹកថ្លល  ៩៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យអណ្តូ ង្ 

៣៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ធាយ ៩៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យអន្ទរ 
៣៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ េនាទ យចម្រកី ៩៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបរាង្ 

៣៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ េន្លិចម្របាសាទ ៩៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ អង្គរបម្រទត 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

៤០ មណ្ឌ េសុខភាព្ បាបបាង្ ៩៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ អង្គររាជយ 
៤១ មណ្ឌ េសុខភាព្ េឹង្បដ្ឋេ ១០០ មណ្ឌ េសុខភាព្ អង្គរស 

៤២ មណ្ឌ េសុខភាព្ េឹង្ម្រព្ះ ១០១ មណ្ឌ េសុខភាព្ អង្គរអង្គ 
៤៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ េញសសីសាញ់ ១០២ មណ្ឌ េសុខភាព្ អបន្ាង្ 

៤៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រេធាតុ ១០៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ អនកបេឿង្ 

៤៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្របាសាទ ១០៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ អំពិ្េបម្រៅ 

៤៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ពឺ្ស ១០៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ រកសជ័យ 

៤៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ពន្បរាង្ ១០៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  កប្ញ្ជ ៀច 

៤៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ពមមនាទ រ ១០៧ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  កំចាយារ 
៤៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ពមាន្ជ័យ ១០៨ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  កំព្ង់្ម្រតព្េក 

៥០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ពមរក៍ ១០៩ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បខតតដម្រព្ព្វង្ 

៥១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បពធិ៍ទី ១១០ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បាភ្នំ 
៥២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បពធិ៍បរៀង្ ១១១ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ម្រព្ះបសតច 

៥៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បៅន ទី១ ១១២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បមសាង្ 

៥៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ បៅន ទី២ ១១៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  សីុធរកណ្តត េ 

៥៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រពេ ១១៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  សាា យអន្ទរ 
៥៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កខាយ ខ ១១៥ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  អនកបេឿង្ 

៥៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កច្ង្កា ន្ ១១៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ពមជរ 
៥៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កដម្រជ ១១៧ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ពរាងំ្ 

៥៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រព្កតាសរ   

១៨-ម្រព្ះវហិារ 
១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះបករ តិ៍  ១៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ មលូដម្រព្ 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ស្សបៅ ១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ យាង្ 

៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ គូ្ព្េន្ ១៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ របវៀង្ 

៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រចាច់ ១៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ សបមតចជាសីុម 

៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចំបរ ើន្ ២០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្សន្ជ័យ 

៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ឆេ ២១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្សន្បតជៈ 
៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជំាកាន្ត ២២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្សន្រងុ្បរឿង្១ 

៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឈនួន្ ២៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្សន្រងុ្បរឿង្២ 

៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាកឹង្ ២៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្សន្រងុ្បរឿង្៣ 

១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ បតបជាេុសសសបូវ ២៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្សន្រងុ្បរឿង្៤ 

១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បតបជាមរកត ២៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ស្សព្អម 

១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្តបង្ាន្ជ័យ ២៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាែ ង្ 

១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ េរេូិរណ៍្ ២៨ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ជំាកាន្ត 
១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ បព្ើក ២៩ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បខតត១៦មករា 

១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ភ្នំព្ៃក   

19-បខតតម្រព្ះសីហនុ្ 

១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រកុង្ម្រព្ះសីហនុ្ ១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ សទឹង្ហាវ 
២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បជើង្បគ ១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ហុុ៑ន្ព្សន្ ព្កវផុ្ស 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ តកាវទិ ១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ អណ្តូ ង្ថ្ៅ 
៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទឹកេែក់ ១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរបម្រៅ 

៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទួេទទឹង្ ១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរតាបសក 

៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ន្េ់ ១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរឧកញា៉ោ បហង្ 

៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ រាម ១៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែកបខតតម្រព្ះសីហនុ្ 

៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ វាេបរញ ១៧ គ្លីនិ្ករា៉ោ ក់ម្រកុង្ម្រព្ះសីហនុ្ 

៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ សង្កា ត់បេខ១ ១៨ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេកង្បកង្ 

20-បខតតមណ្ឌ េគី្រ ី
១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្កវសីា ៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ បមម៉ោង់្ 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះព្ញក ៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្សន្មបនារមយ 
៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រកង់្បតះ ១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូររាងំ្ 

៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដ្ឋក់ដំ្ឋ ១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរអាម 

៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទួេ ១២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បរះព្ញក 

៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ពូ្ដម្រជ ១៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក មណ្ឌ េគី្រ ី
៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ បព្ម្រជាដ្ឋ   

21-បខតតរតន្ៈគី្រ ី
១ មណ្ឌ េសុខភាព្ រចាញ ១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ េាំង្មួយ 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ រចូន្ ១៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ េំផាត់ 

៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ កិចុង្ ១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ វុនី្ដស 

៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ កូន្មំុ ១៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ វរិៈជ័យ 

៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជំរុេីំស្សុក ១៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាមគ្គី 
៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ញា៉ោង្ ២០ មណ្ឌ េសុខភាព្ បសដ្ឋ 

៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាព្វង្ ២១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បសាមធំ 

៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាឡាវ ២២ មណ្ឌ េសុខភាព្ អណ្តូ ង្បព្ម្រជ 

៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ តឺន្ ២៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ អណ្តូ ង្ាស 

១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ េរខំា ២៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរជំុ 

១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ េ៉ោូយ ២៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរយា៉ោដ្ឋវ 
១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បាន្េុង្ ២៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បខតតរតន្គី្រ ី
១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ា៉ោ េិក ២៧ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  េរព្កវ 
១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ េុង្ឃុង្   

22-បខតតបសៀមរាេ 

១ មណ្ឌ េសុខភាព្ កព្ណ្ត ក ៥១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្បព្េ 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ កន្ទួត ៥២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ពក់ព្សនង្ 

៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ក្នាទ ំង្ ៥៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បពធិាន្ជ័យ 

៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ បកៀន្សព្ង្ា ៥៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ បពធិ៍ម្រទាយ 

៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រកេីបរៀេ ៥៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្ម្រជូក 

៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រកឡាញ់ ៥៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រព្ះដ្ឋក់ 

៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រកូចគ្រ ៥៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ មណ្ឌ េ១ 

៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្កតី ៥៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ាន្ជ័យ 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ឃ្ល ំង្ ៥៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ បាង្ 

១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ថ្ាូវ ៦០ មណ្ឌ េសុខភាព្ យាង្ 

១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ខាច ស់ ៦១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឫសសីេក 

១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ខនង្ភ្នំ ៦២ មណ្ឌ េសុខភាព្ រនុ្តាឯក 

១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ខាន ត ៦៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរ ើេ 

១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ខាន បពធិ៍ ៦៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរាង្បគ 

១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ខាា វ ៦៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ របំចក 

១៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគកចក ៦៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ លាា ម្ររំង្ 

១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគកៃូង្ ៦៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្េាង្ឬសសី 
១៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគកធលកបម្ររម ៦៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ វា៉ោរនិ្ 

១៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគកធលកបេើ ៦៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ សបង្ាើយ 

២០ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគេ ៧០ មណ្ឌ េសុខភាព្ សសរសតមភ 
២១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឃុន្រាម ៧១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បសៀមរាេ 

២២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចនាល សដៃ ៧២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្សន្សុខ 

២៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចាន់្ស ៧៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ សនួេ 

២៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចារឈូក ៧៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាព ន្បតាន ត 

២៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចុង្បឃនៀស ៧៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ស្សព្ង្៉ោ 
២៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជេ់តាម្រតាវ ៧៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ស្សណ្តេ 

២៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជីព្ម្រកង្ ៧៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ស្សីសនំ 
២៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រជាវ ៧៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ស្សខាា វ 
២៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដ្ឋន្រនុ្ ៧៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ស្សណូ្យ 

៣០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃូន្ព្កវ ៨០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្សលង្សាព ន្ 

៣១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃូន្សុខ ៨១ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យបចក 

៣២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃំព្ៃក ៨២ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យបេើ 
៣៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃំណ្តក់សាល ញ ៨៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យស 

៣៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាព្យ៉ោក ៨៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំេួរ 
៣៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាអាន្ ៨៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំេួរ 
៣៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្តបង្ ៨៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបរាង្ 

៣៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្ធំ ៨៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបរាង្យា 

៣៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតំាសសរ ៨៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ អង្គរជំុ 

៣៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតីញ័រ ៨៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ អង្គរធំ 

៤០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទឹកវេិ ៩០ មណ្ឌ េសុខភាព្ អន្លង់្សំណ្រ 
៤១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ន្គ្រធំ ៩១ មណ្ឌ េសុខភាព្ អំពិ្េ 

៤២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ន្គ្រភាស ៩២ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ម្រកឡាញ់ 

៤៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ េត់ ៩៣ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បខតតបសៀមរាេ 

៤៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ េនាទ យស្សី ៩៤ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ពួ្ក 

៤៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ េេល័ង្ា ៩៥ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  សូម្រទនិ្គ្ម 

៤៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ បាគ្ង្ ៩៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  អង្គរជំុ 

៤៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្របាសាទបាគ្ង្ ៩៧ មន្ទិរព្ហុព្ាបាេនិ្ង្សមភព្ផ្ារបម្ររម 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

៤៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រេីយ៍ ៩៨ មន្ទីរព្ហុព្ាបាេបខមរអង្គរ២ 

៤៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រង្បម្ររម ៩៩ គ្លីនិ្កា៉ោ រសីតូេបសៀមរាេ 

៥០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រង្បេើ   

២៣-សទឹង្ព្ម្រតង្ 

១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះម្រព្ះ ៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ បសៀមបា៉ោង្ 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បរះស្សឡាយ ១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ សទឹង្ព្ម្រតង្ 

៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ កាេរាស ១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ស្សម្រកសំាង្ 

៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំភុ្ន្ ១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ស្សគ្រ 
៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចំររបេើ ១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ស្សព្ក 

៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ថ្លឡាេរវិា៉ោត់ ១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ស្សសំេូរ 
៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រព្ះរកិំេ ១៥ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក បខតតសទឹង្ព្ម្រតង្ 

៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាមគ្គី   

24-បខតតសាា យបរៀង្ 

១ មណ្ឌ េសុខភាព្ កបណ្ត ៀង្រាយ ២៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្អង្គុញ 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រកសំាង្ ២៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រព្ះព្នាល  
៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បម្ររេបគ ៣០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម៉ោន្សំអន្ ម្រតពំង្បតត  
៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ កំព្ង់្ម្រតាច ៣១ មណ្ឌ េសុខភាព្ មុខដ្ឋ 

៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ខសម្រត ៣២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បមសរថ្ងក 

៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ គ្គី្រ ៣៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រាម 

៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រគួ្ស ៣៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ សង្ឃ័រ 
៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចក ៣៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យម្រជំ 

៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ច្ន្តី ៣៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យម្រជំ 

១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ បចក ៣៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យធំ 

១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បម្រចស ៣៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យយា 

១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចំឡង្ ៣៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យបរៀង្ 

១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ជីកៃី ៤០ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យរពំរ 
១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រជធំ ៤១ មណ្ឌ េសុខភាព្ សាា យអង្គ  
១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ញរ ៤២ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបយា៉ោង្ 

១៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃូង្ ៤៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំឡីសាា យតាយាន្ 

១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃូន្ស ៤៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ អង្គម្រេព្ស្ស 

១៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាសួស ៤៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ អំពិ្េ 

១៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ បតាន ត ៤៦ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បខតតសាា យបរៀង្ 

២០ មណ្ឌ េសុខភាព្ ថ្លន ធនង់្ ៤៧ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  ជីភូ្ 

២១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទួេសតី ៤៨ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  រាសព្ហក 

២២ មណ្ឌ េសុខភាព្ បាវតិ ៤៩ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  សាមគ្គីរៃួំេ 

២៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បាសាក់ ៥០ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  សាា យទាេ 

២៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ េុសមន្ ៥១ គ្លីនិ្កា៉ោ រសីតូេសាា យបរៀង្ 

២៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ង្ទឹក ៥២ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ ផាសុកភាព្២ 

២៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ព្ព្ត ៥៣ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេ បសាភ័្ណ្ អូវា៉ោង្ 
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េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ េ.រ ប ៅ្ ះមូេដ្ឋា ន្សុខាភិ្បាេ 

២៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ដម្រព្គ្គី្រ ៥៤ មន្ទីរសម្រាកព្ាបាេព្ន្លឺេូព៌ 

25-បខតតឧតតរាន្ជ័យ 

១ មណ្ឌ េសុខភាព្ កូន្បម្រកៀេ ២១ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្របាសាទម្រកហមព្សន្ជ័យ 

២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រកសំាង្ ២២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ផាែ វ 
៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគកខពស់ ២៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្ម្រង្ 

៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគកភ្លុក ២៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្បព្េព្សន្ 

៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគកមន្ ២៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ របំចក 

៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ បគកមន្ព្សន្ជ័យ ២៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ រៃួំេព្សន្ជ័យ 

៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ចុង្រេ់ ២៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ វេលិ៍យាវ 
៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ឈូក ២៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ ព្សន្មបនារម១និ្ង្២ 

៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ៃូន្ព្កន្ ២៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ ស្សះព្កវ 
១០ មណ្ឌ េសុខភាព្ តាាន់្ព្សន្ជ័យ ៣០ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបរាង្ 

១១ មណ្ឌ េសុខភាព្ បតបជាថ្ៅៃូន្ ៣១ មណ្ឌ េសុខភាព្ សំបរាង្ព្សន្ជ័យ 

១២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្តាវ ៣២ មណ្ឌ េសុខភាព្ ហាបេៀមព្សន្ជ័យ 

១៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្ម្របាសាទ ៣៣ មណ្ឌ េសុខភាព្ អន្លង់្ព្វង្ 

១៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្ម្រេីយ៍ ៣៤ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរម្រកូច 

១៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ ម្រតពំង្មែមព្សន្ជ័យ ៣៥ មណ្ឌ េសុខភាព្ អូរសាៅ ច់ 

១៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទួេសាា យព្សន្ជ័យ ៣៦ មណ្ឌ េសុខភាព្ អំពិ្េ 

១៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ ទំន្េ់ដ្ឋច់ ៣៧ មណ្ឌ េសុខភាព្ អំពិ្េព្សន្ជ័យ 

១៨ មណ្ឌ េសុខភាព្ េន្ាយរាក់ ៣៨ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក  បខតតឧតតរាន្ជ័យ 

១៩ មណ្ឌ េសុខភាព្ េុសបូវ ៣៩ មន្ទីរបព្ទយេព្ង្ែក ស្សុកអន្លង់្ព្វង្ 

២០ មណ្ឌ េសុខភាព្ បេង្   
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