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ចក្ខវុសិយ័ 
 

 ធានាសន្តិសុខសង្គមប្រករដោយសមធម៌ និ្ង្សាមគ្គីធម៌សង្គម និ្ង្ដ ើមបីដ ើកកមពស់ 

សុខុមា ភាព និ្ង្ជីវភាពប្រជាព រ ឋ។ 

 

 

បេសក្ក្ម្ម 
ផ្ត ់ដសវាផ្ផ្ែកសន្តិសុខសង្គម ប្រករដោយប្រសិទ្ធភាព និ្រន្តរភាព និ្ង្សង្គតិភាព សប្មារ់

រុគ្គ ផ្  សថិតដៅកែុង្វស័ិយសាធារណៈ រុគ្គ ទាំង្ឡាយផ្  សថិតដៅដប្ោមរទ្របញ្ញតតិនន្ច្បារ់ 

សតីពីោរងារ ដោយរមួរញ្ចូ  ទាំង្រុគ្គ ិកដធវើោរតាមផ្លូវអាោសនិ្ង្នាវាសមុប្ទ្ ប្ពមទាំង្អ្ែករដប្មើ
កែុង្ផ្ទះ និ្ង្រុគ្គ សវ័យនិ្ដោជន៍្។ 

 

 

បោលបៅ 

ក. ពប្ងឹ្ង្ និ្ង្ពប្ងី្កោរអ្នុ្វតតរររសន្តិសុខសង្គមផ្ផ្ែកហានិ្ភ័យោរងារ  
ខ. ពប្ងឹ្ង្ និ្ង្ពប្ងី្កោរអ្នុ្វតតរររសន្តិសុខសង្គមផ្ផ្ែកផ្ែទាំសុខភាព  
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 

 

 

បេឡាជាតិសន្តិសខុសង្គម្ 

 

របាយការណ៍ 

សតរីី 
លទ្ធផលការងារសបព្ម្ចបាន្ឆ្ន ាំ ២០២០ ន្ិង្ទ្ិសបៅអន្ុវតតេន្ត  

រេសប់េឡាជាតិសន្តសិខុសង្គម្ (េ.ស.ស.) 

 

១. បសចរតីបផតើម្  
រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ដ្ឋក់ឱ្យដំប ើ រការប្េព័ន្ធគំពារសង្គម ជាដំណាក់កាលបៅតាមការវវិឌ្ឍនន្

បសដាកិច្ច និ្ង្សង្គម។ បៅឆ្ន ំ២០០២ ច្ាេ់សតីពីរេេសន្តិសុខសង្គមសប្ាេ់ជន្ទំង្ឡាយដដលសថិត
បៅបប្កាមេទេបញ្ញតតិនន្ច្ាេ់សតីពីការងារ ប្តូវបាន្ដ្ឋក់ឱ្យដំប ើ រការបដ្ឋយច្ាេ់បន្េះាន្វសិាលភាព 

ប្រេដ ត េ់មិន្ទន់្ទូលំទូលាយ និ្ង្មិន្ទន់្ាន្លកខ ៈ សង្គតិភាព ចំ្បពាេះវស័ិយសាធារ ៈ 
និ្ង្វស័ិយឯកជន្ ដូបច្នេះប ើយរាជរដ្ឋា ភិបាលក៏បាន្េបង្កើតច្ាេ់សតីពីរេេសន្តិសុខសង្គមថ្មី ដដលាន្
វសិាលភាពអនុ្វតតចំ្បពាេះេុរគលដដលសថិតបៅកនុង្វស័ិយសាធារ ៈ េុរគលទំង្ឡាយដដលសថិតបៅ
បប្កាមេទេបញ្ញតតិនន្ច្ាេ់សតីពីការងារ បដ្ឋយរមួេញ្ចូ លទំង្េុរគលិកដដលប្វើការតាមផ្លូវអាកាស និ្ង្
នាវាសមុប្ទ ប្ពមទំង្អនកេបប្មើកនុង្ផ្ទេះ និ្ង្េុរគលសវ័យនិ្បោជន៍្ កនុង្ការអនុ្វតតរេេសន្តិសុខសង្គម
បៅប្ពេះរាជាណាច្ប្កកមពុជា ដដលរួមាន្ដផ្នកប្បាក់បសា្ន្ ដផ្នកដថ្ទំសុខភាព ដផ្នកហានិ្ភ័យ-

ការងារ និ្ង្ដផ្នកនិ្កមមភាពការងារ។ ច្ាេ់ថ្មីបន្េះ រឺជាដផ្នកមួយកនុង្ការចូ្លរួមចំ្ដ កអនុ្វតតស្សេ
តាមយុទធសាស្តសតច្តុបកា ដំណាក់កាលទី៤ ដផ្ន្ការយុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍្ជាតិឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣ 
ប្កេខ ឌ បគលន្បោបាយជាតិគំពារសង្គមឆ្ន ំ២០១៦-២០២៥ យុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយ ិរញ្ញវតថុ 
និ្ង្ដផ្ន្ការយុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយការងារ និ្ង្េ តុ េះេណាត លវជិាា ជីវៈឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣។ 

រយៈបពលប្េា ជាង្១០ឆ្ន ំកន្លង្មកបន្េះ បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម បាន្អនុ្វតតការងារបដ្ឋយ
បជារជ័យបៅបលើរេេសន្តិសុខសង្គម សប្ាេ់វស័ិយសាធារ ៈ វស័ិយឯកជន្ រមួាន្៖ ដផ្នកហានិ្ភ័យ-

ការងារ ដផ្នកដថ្ទំសុខភាព និ្ង្ការអនុ្វតតការដថ្ទំសុខភាពតាមប្េព័ន្ធមូលនិ្្ិសម្ម៌សុខាភិបាល
សប្ាេ់កមមករនិ្បោជិតបប្ៅប្េព័ន្ធ និ្ង្ការផ្តល់ប្បាក់ឧេតថមភេដន្ថមសប្ាេ់កមមករនិ្បោជិតជាស្តសតី
បៅបពលសប្ាលកូន្។ បទេះេីជាកនុង្ឆ្ន ំ២០២០ បន្េះ ប្េបទសកមពុជាក៏ដូច្ជាសកលបលាកទំង្មូល 
ជួេនឹ្ង្វេិតតិការរកីរាលដ្ឋលនន្ជំងឺ្កូវដី-១៩ ក៏បដ្ឋយ េ.ស.ស. បៅដតេន្តផ្តល់ជូន្អតថប្េបោជន៍្ 
ដល់សាជិកជា្មមតា។ 
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សមិទធផ្លទំង្បន្េះបាន្ឆលុេះេញ្ច ំង្ឱ្យកាន់្ដតច្ាស់អំពីការរកីច្បប្មើន្នន្ប្េព័ន្ធគំពារសង្គមកមពុជា 
បដើមបីឈាន្បៅរកប្េព័ន្ធមួយដដលាន្លកខ ៈជាសកល និ្ង្សង្គតិភាព បដើមបីរកាបាន្នូ្វប្េសិទធ-
ភាពនន្ការអនុ្វតតការងារខាង្បលើជាេ់ជាប្េចំ។ េ.ស.ស. សង្ឃឹមោ៉ា ង្មុតាំថា តាមរយៈលទធផ្ល
ការងារសបប្មច្បាន្ឆ្ន ំ២០២០ បន្េះ វានឹ្ង្កាល យជាឧេករ ៍ដ៏ាន្ប្េសិទធភាពមួយ សប្ាេ់វាស់ដវង្
តាមដ្ឋន្ និ្ង្វាយតនមលបលើការអនុ្វតតរេេសន្តិសុខសង្គម។ ប ើយវាជាកញ្ច ក់ឆលុេះេញ្ច ំង្ឱ្យប ើញពី
ចំ្ ុច្វជិាាន្ និ្ង្អវជិាាន្ ប្ពមទំង្េញ្ា ប្េឈមនានា បដើមបីប្វើការដកតប្មូវ និ្ង្ប្វើការបដ្ឋេះស្សាយ
សប្ាេ់បរៀេចំ្ទិសបៅអនុ្វតតេន្តឱ្យបាន្កាន់្ដតលអប្េបសើរដថ្មបទៀត។ 

២. លទ្ធផលការងារសបព្ម្ចបាន្រនងុ្ឆ្ន ាំ២០២០ 

រិតប្តឹមឆ្ន ំ២០២០ បន្េះ បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម បាន្ចុ្េះេញ្ា ិកាស ប្គសសរេុ ១៦ ១៦៣
ស ប្គស និ្ង្ាន្សាជិកសរេុ ២ ៥៣៣ ០៤៣នាក់ ស្សី ១ ៥៣៣ ៩៣៣នាក់។ 

រ.  រព្ង្ឹង្ ន្ិង្រព្ង្ីរការអន្ុវតតរេេសន្តិសខុសង្គម្ផ្ផនរហាន្ិភ័យការងារ 

រ.១. វិសយ័ឯរជន្ 

ក.១.១. ការងារេញ្ា ិកា និ្ង្ភារទន្ 

❖ ការងារេញ្ា ិកា 

ចេ់តំាង្ពីការអនុ្វតតរេេសន្តិសុខសង្គមដផ្នកហានិ្ភ័យការងារសប្ាេ់កមមករនិ្បោជិត រ ូត
មកដល់ឆ្ន ំ២០២០ បន្េះ េ.ស.ស. បាន្ចុ្េះេញ្ា ិកាស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្ ដផ្នកហានិ្ភ័យការងារ សរេុ
ចំ្នួ្ន្ ១៦ ១២៥ស ប្គស ាន្កមមករនិ្បោជិតចំ្នួ្ន្ ២ ១៤១ ០៣០នាក់ ស្សី ១ ៤១៨ ៩៩៦នាក់។ 

តារាង្ទី១៖ ស ប្គស ចុ្េះេញ្ា ិ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 ាំ2020      16,125  2,141,030  1,418,996        9,451  1,141,001    725,536        6,674  1,000,029     693,460 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 6.53% 35.41% 48.59% 9.36% 44.23% 41.41% 2.77% 26.57% 56.93%

បរយិាយ
សរបុ ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា

ប្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា កិា និ្ង្ភារទន្  
តារាង្ទី២៖ េច្ចុេបន្នភាព ស ប្គស ប្រឹេះសាថ 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 ាំ2020      11,589  1,101,209     704,667        6,681    588,529    346,639        4,908    512,680    358,028 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 5.33% -8.68% -10.63% 7.64% -6.69% -9.49% 2.34% -10.87% -11.71%

បរយិាយ
សរបុ ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា

ប្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា កិា និ្ង្ភារទន្ (ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្តារាង្ឧេសមព័ន្ធទី១) 
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តារាង្ទី៣៖ េច្ចុេបន្នភាពស ប្គសវស័ិយកាត់បដរ និ្ង្ផ្លិតដសបកបជើង្  

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 ាំ2020        1,106    599,397    490,637           637    271,663    221,276           469    327,734    269,361 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -1.25% -13.02% -13.14% -4.93% -14.60% -14.32% 4.22% -11.67% -12.14%

បរយិាយ
សរបុ ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា

ប្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា កិា និ្ង្ភារទន្ (ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្តារាង្ឧេសមព័ន្ធទី២) 
 

❖ ការងារចុ្េះេញ្ា ិកាស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្ 

កនុង្ឆ្ន ំ២០២០ បន្េះ េ.ស.ស. បាន្ចុ្េះេញ្ា ិកាស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្ថ្មី សរេុចំ្នួ្ន្ ១ ៤២៨ស ប្គស 
ដដលាន្កមមករនិ្បោជិតសរេុចំ្នួ្ន្ ៤៣ ៦២៥នាក់ ស្សី ២៣ ៦៨៩នាក់។ 

តារាង្ទី៤៖ ស ប្គសចុ្េះេញ្ា ិកា និ្ង្សាជិកថ្មី  

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 ាំ2020        1,428      43,625      23,689           861      19,349        9,142           567      24,276      14,547 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -33.98% -46.00% -53.40% -32.04% -53.31% -63.82% -36.72% -38.30% -43.10%

បរយិាយ
សរបុ ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា

 
ប្េភព៖ការោិល័យេញ្ា ិកា និ្ង្ភារទន្ (ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្តារាង្ឧេសមព័ន្ធទី៣) 
ប្កា វិកទី១. ស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្បាន្ចុ្េះេញ្ា ិកាតាមវស័ិយ 

 

 

ប្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា កិា និ្ង្ភារទន្ 

❖ ការងារភារទន្ 

កនុង្ឆ្ន ំ២០២០ បន្េះ ចំ្នួ្ន្ស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិតទំង្អស់ដដលបាន្ចុ្េះេញ្ា ិកា 
េ.ស.ស. បាន្ដ្ឋក់ឱ្យជាេ់ភារទន្ចំ្នួ្ន្ ១០ ៩៤៣ស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្ កនុង្បនាេះស ប្គស ចំ្នួ្ន្ 
៨២.៩៨% បាន្េង់្ភារទន្ទន់្បពលបវលា បដ្ឋយដែកស ប្គសប្េា ជា ១៧.០២% បទៀត 
ាន្ការយឺតយូរ ឬបាន្ប្វើការបសនើសំុពន្ារបពលកនុង្ការេង់្ភារទន្។ 
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0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

សណាា គរ

អង្គការបប្ៅរដ្ឋា ភិបាល

េបប្មើបសវាកមមបផ្េង្ៗ

បភាជនី្យដ្ឋា ន្

វស័ិយកាត់បដរ

សកមមភាពអាជីវកមមបផ្េង្ៗ

ស ប្គសបផ្េង្ៗ

សរេុ
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តារាង្ទី៥៖ ចំ្នួ្ន្ស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិតបាន្េង់្ភារទន្ 

សរបុ ស្សី

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

ឆ្ន ាំ2020                10,943                  9,080           1,234,981              808,780 115.02 82.98%

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 11.81% 1.69% -6.76% -8.89% -8.69% -9.05%

ភាគរយសហគ្រាស
បានបង់ភាគទាន

បរយិាយ
សហគ្រាស
ជាប់ភាគទាន
(ែធ្យែភាគ)

សហគ្រាស
បានបង់ភាគទាន

(ែធ្យែភាគ)

កែមករនិខយាជិត្
(ែធ្យែភាគ)

ភាគទាន 
(ប លីានខរៀល)

ប្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា កិា និ្ង្ភារទន្ និ្ង្ការោិល័យ ិរញ្ញវតថុ និ្ង្កិច្ចការរ បន្យយ 

ក.១.២. ការងារអ្ិការកិច្ច និ្ង្កិច្ចការនី្តិកមម 
ការងារអ្ិការកិច្ច និ្ង្កិច្ចការនី្តិកមម ាន្មុខងារកនុង្ការធានាឱ្យាន្ការអនុ្វតតច្ាេ់ និ្ង្ផ្តល់ការ

េកស្សាយពន្យល់តាមច្ាេ់ចំ្បពាេះេញ្ា ពាក់ព័ន្ធនានា។ បដើមបីេបង្កើន្ប្េសិទធភាព នន្ការចុ្េះេញ្ា ិកា 
និ្ង្េង់្ភារទន្ ការចុ្េះអបង្កតបប្គេះថាន ក់ការងារ ការពប្ងឹ្ង្ការអនុ្វតតច្ាេ់តាមរយៈការប្វើអ្ិការកិច្ច 
ការដ្ឋក់កំ ិត ការពិន័្យ និ្ង្ការដ្ឋក់េ តឹ ង្បៅតុលាការ កនុង្ករ ីស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្ មិន្ប្ពម
អនុ្វតតតាមច្ាេ់។ 

❖ ការងារអ្ិការកិច្ចចុ្េះេញ្ា ិកា 

តារាង្ទី៦៖ ការចុ្េះអ្ិការកិច្ចចុ្េះេញ្ា ិកា  

ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរុប
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរុប
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរុប
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរុប ខលើក
សហ
គ្រាស

1 ស្ស្នវគ្រជាវសហគ្រាស គ្រគរឹះស្នា នថ្មី        237          182     419     1,343          659   2,002          96            66     162        304          246     550 -61.34% -72.53%

2 ម្ែកលិេិត្ជូនដាំណ្រ ងអធិ្ការកិែច        180          220     400     1,017          812   1,829          64            85     149        298          278     576 -62.75% -68.51%

3 អធិ្ការកិែចែុឹះបញ្ជ ិកា(ដាក់កាំហិត្)        811          307   1,118     1,544          637   2,181        263          111     374        493          198     691 -66.55% -68.32%

4 អធិ្ការកិែចពិន័យែុឹះបញ្ជ ិកា        100            22     122        181            43     224        109              6     115        196              9     205 -5.74% -8.48%

5 សគ្រែបសគ្រែលួែុឹះបញ្ជ ិកា           -               -         -              -               -         -              -               -         -              -               -         -    0.00% 0.00%

    1,328          731   2,059     4,085       2,151   6,236        532          268     800     1,291          731   2,022 -61.15% -67.58%

បម្គ្រែបគ្រែួល(± %)
ដង.ខលើក ដង.សហគ្រាស ដង.ខលើក ដង.សហគ្រាស

សរបុលទ្ធផល

ល.រ សកែមភាព

 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020

ប្េភព៖ ការោិល័យអ្ិការកិច្ច និ្ង្កិច្ចការនី្តិកមម 

❖ ការងារចុ្េះអ្ិការកិច្ចទរភារទន្ 

តារាង្ទី៧៖ ការងារចុ្េះអ្ិការកិច្ចទរភារទន្     

ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរុប
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរុប
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរុប
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរុប ខលើក
សហ
គ្រាស

1 ម្ែកលិេិត្ជូនដាំណ្រ ងជាប់ភាគទាន           4             10       14         11             50       61          -                -       -              -               -        -    -100.00% -100.00%

2 ម្ែកលិេិត្ទារភាគទាន       255           329     584    1,500        1,769  3,269        139           174   313        842           725  1,567 -46.40% -52.06%

3 ម្ែកលិេិត្ពិន័យទារភាគទាន(ដាក់កាំហិត្)         91             62     153       458           205     663          46             53    99        214           250    464 -35.29% -30.02%

4 ែុឹះអធិ្ការកិែចទារភាគទាន       237             53     290       412             85     497        294           204   498        529           639  1,168 71.72% 135.01%

5 អធិ្ការកិែចពិន័យែាំនួនកែមករ           2             13       15           2             15       17          -                 3      3           -                 3        3 -80.00% -82.35%

6 អធិ្ការកិែចទារគ្របាក់ពិន័យ          -               -         -             -                -         -             -                -       -              -               -        -    0.00% 0.00%

7 ពិន័យខដាយឯ.ឧ អគគនាយក          -               -         -             -                -         -             -                -       -              -               -        -    0.00% 0.00%

8 សហគ្រាសគ្រគរឹះស្នា នម្ដលបារងខៅតុ្លាការ           5             -          5          -                -         -             -                -       -              -               -        -    -100.00% 0.00%

      594           467  1,061    2,383        2,124  4,507        479           434   913     1,585        1,617  3,202 -13.95% -28.95%

បម្គ្រែបគ្រែួល(± %)
ដង.ខលើក ដង.សហគ្រាស ដង.ខលើក ដង.សហគ្រាស

សរបុលទ្ធផល

ល.រ សកែមភាព

 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020

 

ប្េភព៖ ការោិល័យអ្ិការកិច្ច និ្ង្កិច្ចការនី្តិកមម 
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❖ ការងារចុ្េះអ្ិការកិច្ចដតមួយ 

តារាង្ទី៨៖ ការងារចុ្េះអ្ិការកិច្ចដតមួយ  

ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរុប
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរុប
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរុប
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរុប

1 ែុឹះអធិ្ការកិែចស្នែញ្ញ    1,437          248  1,685    1,437          351  1,788       364            36     400       364            38     402 

2 ែុឹះអធិ្ការកិែចពិខសស       135            29     164       135            30     165         21             -        21         21             -        21 

3 ែុឹះអធិ្ការកិែចខគ្រៅកែមវធីិ្         13              2      15         13              3      16          -                1        1          -                1        1 

   1,585          279  1,864    1,585          384  1,969       385            37     422       385            39     424 សរបុលទ្ធផល

ល.រ សកែមភាព

 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020

ដង.ខលើក ដង.សហគ្រាស ដង.ខលើក ដង.សហគ្រាស

ប្េភព៖ ការោិល័យអ្ិការកិច្ច និ្ង្កិច្ចការនី្តិកមម 

❖ ការងារបផ្េង្ៗដផ្នកអ្ិការកិច្ច  
តារាង្ទី៩៖ ការងារបផ្េង្ៗ ដផ្នកអ្ិការកិច្ច 

ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរុប
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរុប
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរុប
ស្នន ក់ការ
កណ្តា ល

ស្នខា
េណ្ឌ -ខេត្ា

សរុប

1 ែុឹះពិនិត្យសហគ្រាស គ្រគរឹះស្នា នសងស័យ បិទ្-ខបើក ឬពយួរ       174          200     374       444          451     895       315           323     638       849          741  1,590 

2 ែុឹះម្ែកវញិ្ញញ បនបគ្រត្សហគ្រាស គ្រគរឹះស្នា ន         73          238     311       165          560     725         33             77     110         85          198     283 

3 ែុឹះម្ែកលិេិត្ទារភាគទាន និងគ្របាក់ពិន័យគ្រពែទាាំងការគ្របាក់          -               -         -             -               -         -             -               -         -             -               -         -    

4 ែុឹះទាររបាយការណ៍្ហានិភ័យការងារ       181          304     485       863       1,337   2,200         92           117     209       402          461     863 

5 ពិនិត្យខែើលករណី្សុាំផ្អា កភាគទាន         10            10       20         13            17       30         62             51     113       146            93     239 

6 ការងារខផសងៗ       211       2,129   2,340       486       5,054   5,540       108           604     712       132       2,011  2,143 

      649       2,881   3,530    1,971       7,419   9,390       610        1,172  1,782    1,614       3,504  5,118 

ដង.ខលើក ដង.សហគ្រាស ដង.ខលើក ដង.សហគ្រាស

សរបុលទ្ធផល

ល.រ សកែមភាព

 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020

ប្េភព៖ ការោិល័យអ្ិការកិច្ច និ្ង្កិច្ចការនី្តិកមម 

❖ ការងារនី្តិកមម 
តារាង្ទី១០៖ ការងារនី្តិកមម 

ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020

សហគ្រាស សហគ្រាស

1
 ផ្អកពិន័យែិនបង់ភាគទាន ែិនគ្រពែែុឹះបញ្ជ ិកា 
និងរាយការណ៍្ែាំនួនកែមករនិខយាជិត្ែិនគ្រត្រែគ្រត្ូវ

21                    2                      -90.48%

2  ដាក់ពាកយបណ្ារ ងខៅតុ្លាការ និងតាែដាន 5                      3                      -40.00%

26                    5                      -80.77%

ល.រ បរយិាយ បម្គ្រែបគ្រែួល (± %)

សរបុ

ប្េភព៖ ការោិល័យអ្ិការកិច្ច និ្ង្កិច្ចការនី្តិកមម 
តារាង្ទី១១៖ របាយការ ៍ហានិ្ភ័យការងារ និ្ង្លទធផ្លអបង្កត 

ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា សរុប ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា សរុប
7,436        11,981      19,417  5,011        10,549      15,560  -19.86%

ថ្មី 5,000        4,322        9,322   3,143        3,898        7,041   -24.47%

ចាស់ 2,555        8,281        10,836  1,799        6,640        8,439   -22.12%

សរបុ 7,555        12,603      20,158  4,942        10,538      15,480  -23.21%

លទ្ធផលអខងេត្

ឆ្ន ាំ2020
បម្គ្រែបគ្រែួល (± %)

ឆ្ន ាំ2019

របាយការណ៍្ហានិភ័យការងារ

សកែមភាព

ប្េភព៖ ការោិល័យអ្ិការកិច្ច និ្ង្កិច្ចការនី្តិកមម (ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្តារាង្ឧេសមព័ន្ធទី៤) 
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❖ សាថ ន្ភាពហានិ្ភ័យការងារ 

តារាង្ទី១២៖ លទធផ្លអបង្កតហានិ្ភ័យការងារតាមប្េបភទបប្គេះថាន ក់ 

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

ឆ្ន ាំ2020 15,200    8,895      8,323        4,775        6,877        4,120        -            -            

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -21.49% -28.56% -30.80% -41.43% -6.22% -4.14% 0.00% 0.00%

បរយិាយ
ហានិភ័យការងារ ខគ្រាឹះថ្នន ក់កម្នែងខធ្វើការ ខគ្រាឹះថ្នន ក់ខពលខធ្វើដាំខណ្ើ រ ជាំងឺវជិាជ ជីវៈ

ប្េភព៖ ការោិល័យតាវកាលិក (ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្តារាង្ឧេសមព័ន្ធទី៥) 
 

តារាង្ទី១៣៖ សាថ ន្ភាពហានិ្ភ័យការងារតាមកប្មិតរេួស  

សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី

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

ឆ្ន ាំ2020 15,200   8,895     13,126   7,984     1,886     860        188        51          418         235         

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -21.49% -28.56% -22.56% -29.77% -12.44% -15.10% -27.13% -27.14% -36.57% -47.31%

ស្នែ ប់
លទ្ធផលអខងេត្ហានិភ័យការងារ(នាក់)  ែិនម្ែន

ហានិភ័យការងារបរយិាយ ហានិភ័យការងារ ស្ស្នល ធ្ងន់

ប្េភព៖ ការោិល័យតាវកាលិក (ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្តារាង្ឧេសមព័ន្ធទី៦) 
តារាង្ទី១៤៖ អបង្កតសិទធិទទួលបាន្តាវកាលិកឧតតរជីវ ី

អខងេត្ បានផាល់ ែិនបានផាល់

ឆ្ន ាំ2019 252                                           165                                           87                                             

ឆ្ន ាំ2020 205                                           163                                           42                                             

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -18.65% -1.21% -51.72%

បរយិាយ
តាវកាលិកឧត្ារជីវ(ីឯកស្នរ)

ប្េភព៖ ការោិល័យអ្ិការកិច្ច និ្ង្កិច្ចការនី្តិកមម 

ក.១.៣. ការងារតាវកាលិក 

ថ្វីតបិតចំ្នួ្ន្បប្គេះថាន ក់ការងារបាន្េន្តបកើតាន្ជាេន្តេនាទ េ់កតីក៏បដ្ឋយ េ.ស.ស. បាន្បរៀេចំ្ 
អភិវឌ្ឍន៍្ដេេេទការងារ និ្ង្បាន្ពប្ងី្កយន្តការនន្ការផ្តល់តាវកាលិកឱ្យកាន់្ដតាន្ភាពងាយស្សួល 
ទូលំទូលាយេដន្ថមបទៀត បដើមបីឱ្យកមមករនិ្បោជិតដដលទទួលរង្បប្គេះថាន ក់ការងារ ទទួលបាន្បសវា
ប្េកេបដ្ឋយប្េសិទធភាព និ្ង្ទន់្បពលបវលា។ 

❖ ការទមទរតាវកាលិកហានិ្ភ័យការងារ 

បៅកនុង្ឆ្ន ំ២០២០ បន្េះ េ.ស.ស. បាន្ទទួលការទមទរតាវកាលិកហានិ្ភ័យការងារសរេុចំ្នួ្ន្ 

១៣ ០៤០ឯកសារ បសមើនឹ្ង្ ៨ ៣១៦នាក់ ស្សី ៤ ៤០២នាក់។ 

តារាង្ទី១៥៖ ការទមទរតាវកាលិកហានិ្ភ័យការងារ 

ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020  បម្គ្រែបគ្រែួល(± %)

1 តាវកាលិកម្ថ្ទាាំ និងពាបាល 6,773                 5,306                 -21.66%

2 តាវកាលិកបាត់្បង់សែត្ាភាពបខណ្តា ឹះអាសនន 8,140                 6,741                 -17.19%

3 តាវកាលិកបាត់្បង់សែត្ាភាពអែិន្ត្នាយ៍ 592                    615                    3.89%

4 តាវកាលិកឧត្ារជីវ ី 189                    188                    -0.53%

5 វភិាជន៍បូជាសព 240                    190                    -20.83%

15,934               13,040               -18.16%

ល.រ គ្របខភទ្តាវកាលិក
ការទាែទារ (ឯកស្នរ)

សរបុ

ប្េភព៖ ការោិល័យតាវកាលកិ 
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❖ ការចំ្ណាយតាមប្េបភទតាវកាលិក  
បៅកនុង្ឆ្ន ំ២០២០ បន្េះ េ.ស.ស. បាន្ផ្តល់តាវកាលិកហានិ្ភ័យការងារសរុេចំ្នួ្ន្ ៨ ១៩២នាក់ 

ស្សី ៤ ៣១៨នាក់ ចំ្ណាយសរេុអស់ ១៨.៧៧េ ីលាន្បរៀល។ 

តារាង្ទី១៦៖ ការផ្តល់តាវកាលិកហានិ្ភ័យការងារ 

ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020  បម្គ្រែបគ្រែួល(± %)

1 តាវកាលិកពាបាល 4,783              3,344              -30.09%

2 តាវកាលិកម្ថ្ទាាំ 2,453              2,298              -6.32%

3 តាវកាលិកបាត់្បង់សែត្ាភាពបខណ្តា ឹះអាសនន 8,184              6,451              -21.18%

4 តាវកាលិកបាត់្បង់សែត្ាភាពអែិន្ត្នាយ៍ខគ្រកាែ 20% (វភិាជន៍) 209                 201                 -3.83%

5 តាវកាលិកបាត់្បង់សែត្ាភាពអែិន្ត្នាយ៍ចាប់ពី 20% (ធ្នលាភ) 424                 407                 -4.01%

6 វភិាជន៍បូជាសព 269                 191                 -29.00%

7 តាវកាលិកឧត្ារជីវ ី 162                 191                 17.90%

8 តាវកាលិកអនកចាាំម្ថ្រកា 27                   26                   -3.70%

16,511            13,109            -20.60%សរបុ

ការផាល់តាវកាលិក (ឯកស្នរ)
គ្របខភទ្តាវកាលិកល.រ

ប្េភព៖ ការោិល័យតាវកាលកិ 

តារាង្ទី១៧៖ ការចំ្ណាយតាវកាលិកហានិ្ភ័យការងារ  

ល.រ គ្របខភទ្តាវកាលិកហានិភ័យការងារ
 ឆ្ន ាំ2019

(ប លីានខរៀល)

 ឆ្ន ាំ2020

(ប លីានខរៀល)
 បម្គ្រែបគ្រែួល(± %)

1 តាវកាលិកពាបាល 1.36                 1.14                 -16.53%

2 តាវកាលិកម្ថ្ទាាំ 0.18                 0.17                 -6.69%

3 តាវកាលិកបាត់្បង់សែត្ាភាពបខណ្តា ឹះអាសនន 2.27                 2.05                 -9.85%

4 តាវកាលិកបាត់្បង់សែត្ាភាពអែិន្ត្នាយ៍ខគ្រកាែ 20% (វភិាជន៍) 0.78                 0.87                 12.21%

5 តាវកាលិកបាត់្បង់សែត្ាភាពអែិន្ត្នាយ៍ចាប់ពី 20% (ធ្នលាភ) 1.47                 1.76                 19.23%

6 វភិាជន៍បូជាសព 1.08                 0.76                 -29.00%

7 តាវកាលិកឧត្ារជីវ ី 2.92                 3.95                 35.40%

8 តាវកាលិកអនកចាាំម្ថ្រកា 0.11                 0.11                 4.52%

10.17               10.81               6.32%

ល.រ គ្របខភទ្ែូលដាា នសុខាភិបាល
 ឆ្ន ាំ2019

(ប លីានខរៀល)

 ឆ្ន ាំ2020

(ប លីានខរៀល)
 បម្គ្រែបគ្រែួល(± %)

1 ែនទរីខពទ្យផែូវការ 7.89                 7.50                 -4.87%

2 ែនទរីខពទ្យខគ្រៅផែូវការ 0.86                 0.45                 -47.58%

8.75                 7.96                 -9.09%

18.92               18.77               -0.80%

សរបុ (េ)

សរបុរែួ (ក)+(េ)

សរបុ (ក)

ប្េភព៖ ការោិល័យ ិរញ្ញវតថុ និ្ង្កិច្ចការរ បន្យយ 

ក.១.៤. ការងារសាត រនី្តិសមបទ 

េនាទ េ់ពីទទួលបាន្បសវាពាបាល និ្ង្ដថ្ទំសុខភាពដដលទទួលរង្បដ្ឋយហានិ្ភ័យការងារ
េណាា លឱ្យបាត់េង់្សមតថភាពការងារជាអចិ្ន្ន្តយ៍ ជន្រង្បប្គេះាន្សិទធិទទួលបាន្បសវាសាា រនី្តិ-
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សមបទដផ្នកបវជាសាស្តសត បសវាសាត រនី្តិសមបទដផ្នកេ តុ េះេណាត លវជិាា ជីវៈបែើង្វញិ បសវាសាត រនី្តិ-

សមបទដផ្នកសង្គម និ្ង្ការជួយសប្មេសប្មួលរកការងារឱ្យប្វើ។  
តារាង្ទី១៨៖ ការផ្តល់បសវាសាត រនី្តិសមបទដផ្នកហានិ្ភ័យការងារ 

សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី

1 ខសវាស្នា រម្ផនកខវជជស្នស្រសា 69         25         49         22         -28.99% -12.00%

2 ខសវាស្នា រម្ផនកបណ្ាុ ឹះបណ្តា លវជិាជ ជីវៈ 8           1           2           1           -75.00% 0.00%

3 ខសវាស្នា រម្ផនកសងគែ 2           1           -        -        -100.00% -100.00%

4 ការជួយសគ្រែបសគ្រែលួរកការងារឱ្យខធ្វើ -        -        -        -        0.00% 0.00%

79         27         51         23         -35.44% -14.81%

បម្គ្រែបគ្រែួល(± %)

សរបុ

ល.រ បរយិាយ

ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020

ដង.នាក់ ដង.នាក់ ដង.នាក់

ប្េភព៖ ការោិល័យសាត រនី្តិសមបទ 

តារាង្ទី១៩៖ ការចំ្ណាយបសវាសាត រនី្តិសមបទដផ្នកហានិ្ភ័យការងារ 

ល.រ បរយិាយ
 ឆ្ន ាំ2019

(លានខរៀល)

 ឆ្ន ាំ2020

(លានខរៀល)
 បម្គ្រែបគ្រែួល(± %)

1 ខសវាស្នា រម្ផនកខវជជស្នស្រសា 27.60                     36.67                     32.88%

2 ខសវាស្នា រម្ផនកបណ្ាុ ឹះបណ្តា លវជិាជ ជីវៈ 5.17                       2.60                       -49.67%

3 ខសវាស្នា រម្ផនកសងគែ -                         -                         0.00%

4 ការជួយសគ្រែបសគ្រែលួរកការងារឱ្យខធ្វើ -                         -                         0.00%

32.76                     39.27                     19.86%សរបុ

ប្េភព៖ ការោិល័យ ិរញ្ញវតថុ និ្ង្កិច្ចការរ បន្យយ 
តារាង្ទី២០៖ ពិនិ្តយ និ្ង្តាមដ្ឋន្សាថ ន្ភាពរេួសជន្រង្បប្គេះដផ្នកហានិ្ភ័យការងារ 

សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី

ឆ្ន ាំ2019 142                  58                    23                  8                    119                50                  

ឆ្ន ាំ2020 74                    30                    16                  6                    58                  24                  

បម្គ្រែបគ្រែួល(± %) -47.89% -48.28% -30.43% -25.00% -51.26% -52.00%

បរយិាយ សរបុ ស្សី
ែូលខធ្វើការវញិ ែិនទាន់ែូលខធ្វើការ

ប្េភព៖ ការោិល័យសាត រនី្តិសមបទ 

រ.២. វិសយ័សាធារណៈ  
េ.ស.ស. បាន្ទទួលនូ្វទំនុ្កចិ្តត និ្ង្បសច្កតីបជឿជាក់ទំង្ស្សុង្ពីសំណាក់រាជរដ្ឋា ភិបាលចំ្បពាេះ 

សមិទធផ្លកន្លង្មក ដដលការ ៍បន្េះប ើយ េ.ស.ស. ប្តូវទទួលភារកិច្ចថ្មីកនុង្ការបរៀេចំ្ដ្ឋក់ឱ្យអនុ្វតត 
រេេសន្តិសុខសង្គម ដផ្នកហានិ្ភ័យការងារសប្ាេ់ម្ន្តីសាធារ ៈ បប្គង្នឹ្ង្ដ្ឋក់ឱ្យអនុ្វតតបៅកនុង្
ឆាសទី១ ឆ្ន ំ២០២១ ខាង្មុខបន្េះ។ 
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ខ. រព្ង្ឹង្ ន្ិង្រព្ង្រីការអន្ុវតតរេេសន្តសិខុសង្គម្ផ្ផនរផ្ែទាំសខុភារ 

ខ.១. វិសយ័ឯរជន្ 

ខ.១.១. ការងារេញ្ា ិកា និ្ង្ភារទន្ 

❖ ការងារេញ្ា ិកា 

ចេ់តំាង្ពីការអនុ្វតតរេេសន្តិសុខសង្គមដផ្នកដថ្ទំសុខភាពសប្ាេ់កមមករនិ្បោជិត រ ូត
មកដល់ឆ្ន ំ២០២០ បន្េះ េ.ស.ស. បាន្ចុ្េះេញ្ា ិកាស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្ ដផ្នកដថ្ទំសុខភាពសរុេ
ចំ្នួ្ន្ ១១ ៣២៦ ស ប្គស ាន្កមមករនិ្បោជិតចំ្នួ្ន្ ២ ១៤១ ០៣០នាក់ ស្សី ១ ៤១៨ ១៦៥នាក់។  

តារាង្ទី២១៖ ចំ្នួ្ន្ស ប្គស ប្រឹេះសាថ 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  1,149,705    729,268        4,461     554,010    466,735 

ឆ្ន ាំ2016- ឆ្ន ាំ2020      11,326  2,141,030  1,418,165        6,605  1,141,001    724,705        4,721  1,000,029    693,460 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 2.24% 25.67% 18.58% -0.18% -0.76% -0.63% 5.83% 80.51% 48.58%

បរយិាយ
សរបុ ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា

ប្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា កិា និ្ង្ភារទន្  
តារាង្ទី២២៖ េច្ចុេបន្នភាព ស ប្គស ប្រឹេះសាថ 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 ាំ2020      11,366  1,284,521    782,720        6,543    659,173    373,031        4,823    625,348    409,689 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 6.01% 7.24% -0.17% 6.20% 4.73% -2.45% 5.74% 10.02% 2.01%

បរយិាយ
សរបុ ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា

ប្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា កិា និ្ង្ភារទន្  (ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្ឧេសមព័ន្ធទី៧) 

❖ ការងារចុ្េះេញ្ា ិកាស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្ 

កនុង្ឆ្ន ំ២០២០ បន្េះ េ.ស.ស. បាន្ចុ្េះេញ្ា ិកាស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្ថ្មី សរុេចំ្នួ្ន្ ១ ៤២៨
ស ប្គស ដដលាន្កមមករនិ្បោជិតសរេុចំ្នួ្ន្ ៤៣ ៦២៥នាក់ ស្សី ២៣ ៦៨៩នាក់។ 

តារាង្ទី២៣៖ ស ប្គសចុ្េះេញ្ា ិកា និ្ង្សាជិកថ្មី  

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 ាំ2020        1,428      43,625      23,689           861      19,349        9,142           567      24,276      14,547 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -33.98% -46.00% -53.40% -32.04% -53.31% -63.82% -36.72% -38.30% -43.10%

បរយិាយ
សរបុ ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា

ប្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា កិា និ្ង្ភារទន្ 

❖ ការងារភារទន្ 

កនុង្ឆ្ន ំ២០២០ បន្េះ េ.ស.ស. បាន្ដ្ឋក់ឱ្យស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្ ជាេ់ភារទន្ចំ្នួ្ន្ ១០ ៦៣២
ស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្ កនុង្បនាេះបាន្េង់្ភារទន្ាន្ចំ្នួ្ន្ ៨ ៨៥៥ស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្ និ្ង្ាន្
កមមករនិ្បោជិតសរេុចំ្នួ្ន្  ១ ២១៧ ៤០៧នាក់ ស្សី ៧៩៧ ៧៦០នាក់ បសមើនឹ្ង្ ៨៣.២៩% បាន្េង់្
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ភារទន្ទន់្បពលបវលា បដ្ឋយដែកស ប្គសប្េា ជា ១៦.៧១% ាន្ការយឺតយូរ ឬបាន្ប្វើ
ការបសនើសំុពន្ារបពលកនុង្ការេង់្ភារទន្។ 

តារាង្ទី២៤៖ ចំ្នួ្ន្ស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិត បាន្េង់្ភារទន្ 

សរបុ ស្សី

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

ឆ្ន ាំ2020 10,632             8,855               1,217,407        797,760           372.65             83.29%

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 11.26% 0.79% -7.86% -10.03% -8.54% -9.41%

ភាគរយសហគ្រាស
បានបង់ភាគទាន

បរយិាយ
សហគ្រាស
ជាប់ភាគទាន
(ែធ្យែភាគ)

សហគ្រាស
បានបង់ភាគទាន

(ែធ្យែភាគ)

កែមករនិខយាជិត្
(ែធ្យែភាគ)

ភាគទាន 
(ប លីានខរៀល)

ប្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា កិា និ្ង្ភារទន្ និ្ង្ការោិល័យ ិរញ្ញវតថុ និ្ង្កិច្ចការរ បន្យយ 

ខ.១.២. ការងារតាវកាលិក 

បដើមបីឱ្យកមមករនិ្បោជិតទទួលបាន្បសវាដដលបៅជិតកដន្លង្ប្វើការ និ្ង្លំបៅសាថ ន្ េ.ស.ស. 
បាន្ពប្ងី្កវសិាលភាពចុ្េះកិច្ចប្ពមបប្ពៀង្ជាមួយមូលដ្ឋា ន្សុខាភិបាលទូទំង្រាជធានី្-បខតត ដដលរមួ
ាន្៖ មន្ទីរបពទយថាន ក់ជាតិ មន្ទីរបពទយេដង្អក ម ឌ លសុខភាព មន្ទីរបពទយឯកជន្សរេុចំ្នួ្ន្ ១ ៤៣៨
មូលដ្ឋា ន្។ 

តារាង្ទី២៥៖ េច្ចុេបន្នភាពមូលដ្ឋា ន្សុខាភិបាលចុ្េះកិច្ចប្ពមបប្ពៀង្ជាមួយ េ.ស.ស. ដផ្នកដថ្ទំសុខភាព 

ថ្នន ក់ជាតិ្ ែនទរីខពទ្យបម្ងាក ែណ្ឌ លសុេភាព ឯកជន

ថ្នន ក់កណ្តា ល 5                                    8                                    42                                  60                                     

ថ្នន ក់ខេត្ា -                                 109                                1,167                             47                                     

សរបុ 5                                    117                                1,209                             107                                   

សរបុរែួ

បរយិាយ
ែូលដាា នសុខាភិបាលែុឹះកិែចគ្រពែខគ្រពៀងជាែួយ ប.ស.ស.

1,438

ប្េភព៖ ការោិល័យធានារា៉ាេ់រង្សខុភាព (ទិន្នន័្យលមអិតសូមបមើលកនុង្ឧេសមព័ន្ធទី៨) 

❖ ការទមទរតាវកាលិកដថ្ទំសុខភាព 

ឆ្ន ំ២០២០ បន្េះ េ.ស.ស. បាន្ទទួលការទមទរតាវកាលិកដថ្ទំសុខភាពសរេុចំ្នួ្ន្ ៨៦ ៥០៧ 
ឯកសារ បសមើនឹ្ង្ ៨៦ ០៣១នាក់ ស្សី ៨២ ៧៦៥នាក់។ 

តារាង្ទី២៦៖ ការទមទរតាវកាលិកដផ្នកដថ្ទំសុខភាព 

ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020

1 តាវកាលិកគ្របាក់បាំណ្តែ់គ្របចាាំន្តថ្ង 17,075 14,513 -15.00%

2 តាវកាលិកខសវាពាបាល និងម្ថ្ទាាំខវជជស្នស្រសា (ករណី្សខ្ងាគ ឹះបនាទ ន់) 909 194 -78.66%

3 តាវកាលិកលាំម្ហមាតុ្ភាព 66,762 71,800 7.55%

84,746 86,507 2.08%

ល.រ ការទាែទារតាែគ្របខភទ្តាវកាលិក
ឯកស្នរ បម្គ្រែបគ្រែួល

(± %)

សរបុ

ប្េភព៖ ការោិល័យតាវកាលកិ 

❖ ការផ្ាល់តាវកាលិកដថ្ទំសុខភាព 

ឆ្ន ំ២០២០ បន្េះ េ.ស.ស. បាន្ផ្តល់តាវកាលិកដថ្ទំសុខភាពសរេុចំ្នួ្ន្ ៨៦ ៨១៦ឯកសារ 
កនុង្បនាេះាន្បសវាសប្ងាគ េះេនាទ ន់្ចំ្នួ្ន្ ៣៨២ឯកសារ ប្បាក់េំណាច់្លំដ ាតុភាពចំ្នួ្ន្ ៧១ ៧៨១ 
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ឯកសារ និ្ង្ប្បាក់ចំ្ណាច់្ប្េចំនថ្ៃចំ្នួ្ន្   ១៤ ៦៥៣ឯកសារ ដដលាន្ជន្រង្បប្គេះបៅបប្េើប្បាស់បសវា 
ចំ្នួ្ន្ ២ ៤១១ ៤៩១ដង្.នាក់។ 

តារាង្ទី២៧៖ ការផ្តល់តាវកាលិកដផ្នកដថ្ទំសុខភាព 

ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020

1 តាវកាលិកគ្របាក់បាំណ្តែ់គ្របចាាំន្តថ្ង 17,446 14,653 -16.01%

2 តាវកាលិកខសវាពាបាល និងម្ថ្ទាាំខវជជស្នស្រសា (ករណី្សខ្ងាគ ឹះបនាទ ន់) 709 382 -46.12%

3 តាវកាលិកលាំម្ហមាតុ្ភាព 69,061 71,781 3.94%

87,216 86,816 -0.46%សរបុ

ល.រ ការផាល់តាែគ្របខភទ្តាវកាលិក
ឯកស្នរ បម្គ្រែបគ្រែួល

(± %)

ប្េភព៖ ការោិល័យតាវកាលកិ 

តារាង្ទី២៨៖ ការចំ្ណាយតាវកាលិកដផ្នកដថ្ទំសុខភាព 

ល.រ ការែាំណ្តយតាែគ្របខភទ្តាវកាលិក
ឆ្ន ាំ2019

(ប លីានខរៀល)

ឆ្ន ាំ2020

(ប លីានខរៀល)

បម្គ្រែបគ្រែួល
(± %)

1 តាវកាលិកគ្របាក់បាំណ្តែ់គ្របចាាំន្តថ្ង 6.87 5.81 -15.38%

2 តាវកាលិកខសវាពាបាល និងម្ថ្ទាាំខវជជស្នស្រសា (ករណី្សខ្ងាគ ឹះបនាទ ន់) 0.29 0.18 -38.61%

3 តាវកាលិកលាំម្ហមាតុ្ភាព 143.26 147.81 3.17%

150.42 153.80 2.24%

ល.រ ែនទរីខពទ្យ
ឆ្ន ាំ2019

(ប លីានខរៀល)

ឆ្ន ាំ2020

(ប លីានខរៀល)

បម្គ្រែបគ្រែួល
 (± %)

1 ែនទរីខពទ្យផែូវការ 135.17 172.63 27.72%

135.17 172.63 27.72%

285.59 326.43 14.30%

សរបុ(េ)

សរបុ(ក)+(េ)

សរបុ(ក)

ប្េភព៖ ការោិល័យ ិរញ្ញវតថុ និ្ង្កិច្ចការរ បន្យយ 

តារាង្ទី២៩៖ ចំ្នួ្ន្អនកបប្េើប្បាស់បសវាដថ្ទំសុខភាព 

ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020

 ដង.នាក់ ដង.នាក់

1 ពិខគ្រាឹះជាំងឺខគ្រៅ (OPD) 2,092,691 2,172,619 3.82%

2 សគ្រមាកខៅខពទ្យ  (IPD) 372,420 238,872 -35.86%

2,465,111 2,411,491 -2.18%សរុប

ល.រ បរយិាយ បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 

ប្េភព៖ ការោិល័យធានារា៉ាេ់រង្សខុភាព 

ខ.១.៣. ការងារសាត រនី្តិសមបទ  

តារាង្ទី៣០៖ ការផ្តល់បសវាសាត រនី្តិសមបទដផ្នកបវជាសាស្តសត 

ល.រ បរយិាយ ឯកតា ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020
បម្គ្រែបគ្រែួល

(± %)

1 ការផាល់ខសវាស្នា រម្ផនកខវជជស្នស្រសា ដង.នាក់ 14 11 -21.43%

2 ែាំណ្តយម្ផនកខវជជស្នស្រសា លានខរៀល 3.66 4.09 11.91%

ប្េភព៖ ការោិល័យសាត រនី្តិសមបទ និ្ង្ការោិល័យ ិរញ្ញវតថុ និ្ង្កិច្ចការរ បន្យយ 
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តារាង្ទី៣១៖ ពិនិ្តយ និ្ង្តាមដ្ឋន្សាថ ន្ភាពរេួសជន្រង្បប្គេះដផ្នកដថ្ទំសុខភាព 

សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី

ឆ្ន ាំ2019 21                    11                    6                    2                    15                  9                    

ឆ្ន ាំ2020 16                    4                      5                    1                    11                  3                    

បម្គ្រែបគ្រែួល(± %) -23.81% -63.64% -16.67% -50.00% -26.67% -66.67%

បរយិាយ សរបុ ស្សី
ែូលខធ្វើការវញិ ែិនទាន់ែូលខធ្វើការ

ប្េភព៖ ការោិល័យសាត រនី្តិសមបទ 

ខ.២. វិសយ័សាធារណៈ  
េ.ស.ស. បាន្ចេ់បផ្តើមអនុ្វតតរេេសន្តិសុខសង្គមដផ្នកដថ្ទំសុខភាពសប្ាេ់ម្ន្តីសាធារ ៈ 

អតីតម្ន្តីរាជការ និ្ង្អតីតយុទធជន្ បៅដខមករា ឆ្ន ំ២០១៨ រ ូតមកដល់ ឆ្ន ំ២០២០ បេឡាជាតិសន្តិ-
សុខសង្គមបាន្ចុ្េះេញ្ា ិកាសាថ េ័ន្ ចំ្នួ្ន្ ៣៨សាថ េ័ន្ ដដលាន្សាជិកសរេុ ចំ្នួ្ន្ ៤២៨ ៥៨២នាក់ 
ស្សី ១១៨ ៧៥៦នាក់។ 

ខ.២.១. ការងារេញ្ា ិកា និ្ង្ភារទន្ 

❖ ការងារចុ្េះេញ្ា ិកា 

តារាង្ទី៣២៖ េច្ចុេបន្នភាពការចុ្េះេញ្ា ីសាថ េ័ន្ ម្ន្តីសាធារ ៈ អតីតម្ន្តីរាជការ 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 ាំ2020       38  391,875  115,704       36  270,744  97,797         1   56,272  13,968         1    64,859   3,939 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 5.56% 15.76% 7.43% 5.88% 20.92% 8.20% 0.00% 0.07% 0.20% 0.00% 11.08% 16.68%

បរយិាយ
សរបុ ែ្នាសី្នធារណ្ៈ អតី្ត្ែ្នារីាជការ អតី្ត្យុទ្ធជន

ប្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា កិា និ្ង្ភារទន្ 

❖ ការងារភារទន្ 

តារាង្ទី៣៣៖ ចំ្នួ្ន្សាថ េ័ន្ ម្ន្តីសាធារ ៈ អតីតម្ន្តីរាជការ និ្ង្អតីតយុទធជន្ េង់្ភារទន្ 

សរបុ ស្សី

ឆ្ន ាំ2019 36                          36                          338,533                 107,705                 23.84                        

ឆ្ន ាំ2020 38                          38                          391,875                 115,704                 33.57                        

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 5.56% 5.56% 15.76% 7.43% 40.79%

បរយិាយ ស្នា ប័នជាប់ភាគទាន ស្នា ប័នបង់ភាគទាន
សមាជិក ភាគទាន

(ប លីានខរៀល)

ប្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា កិា និ្ង្ភារទន្ និ្ង្ការោិល័យ ិរញ្ញវតថុ និ្ង្កិច្ចការរ បន្យយ  

ខ.២.២. ការងារតាវកាលិក  
តារាង្ទី៣៤៖ សាជិកបៅបប្េើប្បាស់បសវា 

សរបុ ស្សី

ឆ្ន ាំ2019 99,870                                                44,941

ឆ្ន ាំ2020 334,388 150,475

 បម្គ្រែបគ្រែួល(± %) 234.82% 234.83%

បរយិាយ
សមាជិកខៅខគ្របើគ្របាស់ខសវា (ដង.នាក់)

ប្េភព៖ ការោិល័យធានារា៉ាេ់រង្សខុភាព 
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តារាង្ទី៣៥៖ ការចំ្ណាយតាវកាលិកដផ្នកដថ្ទំសុខភាព 

ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020

1 ខសវាបញ្ជូ ន ពាបាល និងម្ថ្ទាាំខវជជស្នស្រសា(ករណី្សខ្ងាគ ឹះបនាទ ន់) 0.45 0.10 -78.49%

2 ែាំណ្តយែនទរីខពទ្យផែូវការ 22.14 44.42 100.66%

22.58 44.51 97.12%

ល.រ បរយិាយ

ការែាំណ្តយ

(ប លីានខរៀល) បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 

សរុប

ប្េភព៖ ការោិល័យ ិរញ្ញវតថុ និ្ង្កិច្ចការរ បន្យយ 

ខ.២.៣. ការងារសាត រនី្តិសមបទ 

តារាង្ទី៣៦៖ ការផ្តល់បសវាសាត រនី្តិសមបទដផ្នកដថ្ទំបវជាសាស្តសត (ដង្.នាក់) 

សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី

1 ែ្នាសី្នធារណ្ៈ 3                   2                   5                   1                   66.67% -50.00%

2 អតី្ត្ែ្នារីាជការ -                    -                    -                    -                    0.00% 0.00%

3 អតី្ត្យុទ្ធជន 3                   -                    -                    -                    -100.00% 0.00%

6              2              5              1              -16.67% -50.00%

បម្គ្រែបគ្រែូល (± %)

សរបុ

ល.រ បរយិាយ
ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020

ប្េភព៖ ការោិល័យសាត រនី្តិសមបទ 

តារាង្ទី៣៧៖ ការចំ្ណាយបសវាសាត រនី្តិសមបទដផ្នកដថ្ទំបវជាសាស្តសត 

ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 បម្គ្រែបគ្រែួល(± %)

1 ែ្នាសី្នធារណ្ៈ 4.50                                  -                                    -100.00%

2 អតី្ត្ែ្នារីាជការ -                                    -                                    0.00%

3 អតី្ត្យុទ្ធជន 3.85                                  -                                    -100.00%

8.35                        -                          -100.00%

ល.រ បរយិាយ

សរបុ

គិត្ជា (លានខរៀល)

ប្េភព៖ ការោិល័យ ិរញ្ញវតថុ និ្ង្កិច្ចការរ បន្យយ 

គ. ជព្ម្ុញការបរៀេចាំ ន្ិង្ដារ់ឱ្យដាំបណើ រការរេេសន្តិសខុសង្គម្ផ្ផនរព្បារ់បសាធន្ 

ការបរៀេចំ្េបង្កើតឱ្យាន្រេេប្បាក់បសា្ន្ សប្ាេ់កមមករនិ្បោជិតកនុង្វស័ិយឯកជន្េងាា ញឱ្យ
ប ើញនូ្វការខិតខំប្េឹង្ដប្េង្រេស់រាជរដ្ឋា ភិបាលចំ្បពាេះអនារត នន្កាល ំង្ពលកមមសកមមនាបពល
េច្ចុេបន្ន និ្ង្មា៉ាង្បទៀតក៏ជាការរមួចំ្ដ កបលើកកមពស់ផ្លិតភាពពលកមមផ្ង្ដដរ បប្ពាេះថាតាមរយៈ
យន្តការបន្េះ កមមករនិ្បោជិតដដលជាកាល ំង្ពលកមមសកមម នឹ្ង្ាន្ភាពកក់បៅត កនុង្ចិ្តតចំ្បពាេះអនារត 
រេស់ខលួន្ បទេះេីជាកំពុង្ប្វើការកនុង្វស័ិយឯកជន្កតី ក៏ពួកបរអាច្ាន្លទធភាពរស់បៅបដ្ឋយខលួន្ឯង្
បាន្បៅបពលជរាភាព បដ្ឋយមិន្អាស្ស័យទំង្ស្សុង្បៅបលើការចិ្ញ្ច ឹមជីវតិពីកូន្បៅបនាេះបែើយ។ 
ចំ្ ុច្បន្េះរឺជាដផ្នកមួយបលើកកមពស់សិទធិមនុ្សេសប្ាេ់ជន្ចស់ជរា។ 

េច្ចុេបន្ន េ.ស.ស. បាន្បរៀេចំ្បសច្កាីប្ពាង្លិខិតេទដ្ឋា ន្រតិយុតតសបប្មច្លទធផ្លការងារដូច្
ខាង្បប្កាម៖ 

- ប្េជំុបសច្កាីប្ពាង្អនុ្ប្កឹតយសាីពី “រេេសន្តិសុខសង្គមដផ្នកប្បាក់បសា្ន្សប្ាេ់េុរគលទំង្-

ឡាយដដលសថិតបៅបប្កាមេទេបញ្ញតតិនន្ច្ាេ់សតីពីការងារ បដ្ឋយរមួេញ្ចូ លទំង្េុរគលិកប្វើ
ការតាមផ្លូវអាកាស និ្ង្នាវាសមុប្ទ ប្ពមទំង្អនកេបប្មើកនុង្ផ្ទេះ” បាន្ចំ្នួ្ន្ ៣បលើក 
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- ប្េជំុសតីពីនី្តិវ ិ្ ីនន្ការអនុ្វតតជាមួយម្ន្តីជំនាញនន្អរគបលខា្ិការដ្ឋា ន្រដាសភា និ្ង្ប្ពឹទធសភា 
ចំ្នួ្ន្ ១បលើក។ 

ឃ. ការអន្ុវតតការផ្ែទាំសខុភារវិសយ័បសដឋរិចចបព្ៅព្េរ័ន្ធ ន្ិង្ការផតលព់្បារ់ឧេតថម្ភ
េផ្ន្ថម្សព្ាេ់រម្មររន្ិបោជិតជាស្រសតបីៅបរលសព្ាលរនូ្ 

ឃ.១. ការអន្ុវតតការផ្ែទាំសខុភារវិសយ័បសដឋរិចចបព្ៅព្េរន័្ធ 
 .១.១. ការងារេញ្ា ិកា 

េ.ស.ស. ទទួលេន្ទុកចុ្េះេញ្ា ីកមមករនិ្បោជិតបប្ៅប្េព័ន្ធចេ់ពីឆ្ន ំ២០១៨ រ ូតមកដល់ឆ្ន ំ
២០២០ បាន្ចុ្េះេញ្ា ិកា ចំ្នួ្ន្ ៩៥០ស ប្គស ដដលាន្សាជិកសរុេ ចំ្នួ្ន្ ១៣១ ៧៥៥នាក់ 
ស្សី ២៧ ៥៤០នាក់។ 

តារាង្ទី៣៨៖ េច្ចុេបន្នភាពស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិតបាន្ចុ្េះេញ្ា ិកាបប្ៅប្េព័ន្ធ 

សហគ្រាស សមាជិក ស្សី សហគ្រាស សមាជិក ស្សី សហគ្រាស សមាជិក ស្សី

ឆ្ន ាំ2019           944      88,190      17,577           221      35,284        3,359           723      52,906      14,218 

ឆ្ន ាំ2020           948      93,558      19,859           223      40,652        5,646           725      52,906      14,213 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) 0.42% 6.09% 12.98% 0.90% 15.21% 68.09% 0.28% 0.00% -0.04%

បរយិាយ
សរបុ ថ្នន ក់កណ្តា ល ថ្នន ក់ខេត្ា

ប្េភព៖ ការោិល័យេញ្ា កិា និ្ង្ភារទន្ 

 .១.២. ការងារតាវកាលិក 

កមមករនិ្បោជិតបប្ៅប្េព័ន្ធ ប្តូវបប្េើប្បាស់បសវាតាមប្េព័ន្ធផ្តល់បសវាពីថាន ក់េឋមបៅមូលដ្ឋា ន្
សុខាភិបាលពីថាន ក់ទេ បៅមូលដ្ឋា ន្សុខាភិបាលថាន ក់ខពស់។ កនុង្ករ ីសប្ងាគ េះេនាទ ន់្ ជន្រង្បប្គេះ 
ឬអនកជំងឺ្ អាច្ចូ្លបៅទទួលបសវាមូលដ្ឋា ន្សុខាភិបាលសាធារ ៈដដលបៅជិតេំផុ្ត។ 

ឃ.២.ការផតលព់្បារឧ់េតថម្ភេផ្ន្ថម្សព្ាេរ់ម្មររន្ិបោជិតជាស្រសតបីៅបរលសព្ាលរនូ្ 

តារាង្ទី៣៩៖ ប្បាក់ឧេតថមភេដន្ថមសប្ាេ់កមមករនិ្បោជិតជាស្តសតីបៅបពលសប្ាលកូន្ 

ស្សីាសគ្រមាលកូនសរបុ ស្រសាកូីនខភាែ ឹះពីរ ស្រសាកូីនខភាែ ឹះបី
ឆ្ន ាំ2019                       77,449                       509                           4             77,966           400,000              31.19 

ឆ្ន ាំ2020                       80,499                       518                           2             81,031           400,000              31.91 

បម្គ្រែបគ្រែួល(± %) 3.94% 1.77% -50.00% 3.93% 0.00% 2.32%

ស្សីាសគ្រមាលកូនសរបុ ស្រសាកូីនខភាែ ឹះពីរ ស្រសាកូីនខភាែ ឹះបី
ឆ្ន ាំ2019                       77,229                       506                           4             77,743           400,000              31.10 

ឆ្ន ាំ2020                       80,355                       517                           2             80,886           400,000              31.85 

បម្គ្រែបគ្រែួល(± %) 4.05% 2.17% -50.00% 4.04% 0.00% 2.42%

ស្សីាសគ្រមាលកូនសរបុ ស្រសាកូីនខភាែ ឹះពីរ ស្រសាកូីនខភាែ ឹះបី
ឆ្ន ាំ2019                            220                           3                          -                    223           400,000                0.09 

ឆ្ន ាំ2020                            144                           1                          -                    145           400,000                0.06 

បម្គ្រែបគ្រែួល(± %) -34.55% -66.67% 0.00% -34.98% 0.00% -32.74%

កែមករនិខយាជិត្ជាស្រសាខីៅខគ្រៅគ្របព័នធ

បរយិាយ
ែាំនួនស្សីាសគ្រមាលកូន (នាក់) ែាំនួនកូន

សរបុ (នាក់)

ទ្រកគ្របាក់កនុង
កូនមាន ក់(ខរៀល)

ទ្រកគ្របាក់សរបុ 
( ប លីានខរៀល)

កែមករនិខយាជិត្ជាស្រសាខីៅកនុងគ្របព័នធ

បរយិាយ
ែាំនួនស្សីាសគ្រមាលកូន (នាក់) ែាំនួនកូន

សរបុ (នាក់)

ទ្រកគ្របាក់កនុង
កូនមាន ក់(ខរៀល)

ទ្រកគ្របាក់សរបុ 
( ប លីានខរៀល)

គ្របាក់ឧបត្ាែភបម្នាែសគ្រមាប់កែមករនិខយាជិត្ជាស្សីាខៅខពលសគ្រមាលកូន

បរយិាយ
ែាំនួនស្សីាសគ្រមាលកូន (នាក់) ែាំនួនកូន

សរបុ (នាក់)

ទ្រកគ្របាក់កនុង
កូនមាន ក់(ខរៀល)

ទ្រកគ្របាក់សរបុ 
( ប លីានខរៀល)

ប្េភព៖ ការោិល័យតាវកាលកិ 
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ង្. អភិបាលរិចចលអ 
ង្.១. ព្រុម្ព្េឹរាភិបាលនន្បេឡាជាតិសន្តសិខុសង្គម្ 

ប្កុមប្េឹកាភិបាលនន្បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម ដតង្តំាង្បដ្ឋយអនុ្ប្កឹតយបលខ ៧១៣ អន្ប្ក.តត 
ចុ្េះនថ្ៃទី៣០ ដខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០២០ និ្ង្បាន្អបញ្ា ើញចូ្លរមួកនុង្ពិ្ីប្េកាសសាសភាពប្កុមប្េឹកាភិ-

បាល នន្បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម អា តតិទី១ បៅនថ្ៃទី ០៦ ដខសីហា ឆ្ន ំ២០២០ ាន្បេសកកមម
ដឹកនំា តប្មង់្ទិសការអនុ្វតតសកមមភាពការងារ និ្ង្ប្វើការប្តួតពិនិ្តយបលើដំប ើ រការរេស់ េ.ស.ស.។ 
េនាទ េ់ពីពិ្ីប្េកាសសាសភាពរចួ្មក ប្កុមប្េឹកាភិបាលនន្ េ.ស.ស. បាន្បរៀេកិច្ចប្េជំុអា តតិទី១ 
រេស់ខលួន្ បាន្ចំ្នួ្ន្ ៤បលើក ជាលទធផ្លសបប្មច្បាន្ដូច្ខាង្បប្កាម៖ 

- ការបរៀេចំ្ និ្ង្ការប្េប្ពឹតតបៅនន្បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម និ្ង្េទេញ្ា នផ្ទកនុង្រេស់បេឡាជាតិ 

សន្តិសុខសង្គម  
- ដេេេទ និ្ង្នី្តិវ ិ្ ី នន្ការប្េជំុរេស់ប្កុមប្េឹកាភិបាល នន្បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម  
- បសច្កតីប្ពាង្អនុ្ប្កឹតយ សតីពីរេេសន្តិសុខសង្គមដផ្នកប្បាក់បសា្ន្ សប្ាេ់េុរគលទំង្ឡាយ

ដដលសថិតបៅបប្កាមេទេញ្ញតតិនន្ច្ាេ់សតីពីការងារ បដ្ឋយរមួេញ្ចូ លទំង្េុរគលិកប្វើការតាម
ផ្លូវអាកាស និ្ង្នាវាសមុប្ទ ប្ពមទំង្អនកេបប្មើកនុង្ផ្ទេះ 

- លកខន្តិកៈេុរគលិក នន្បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម  
- បសច្កតីប្ពាង្អនុ្ប្កឹតយសតីពី ការកំ ត់ប្បាក់ឈនួល ឬប្បាក់បេៀវតេជាេ់ភារទន្ដផ្នកប្បាក់

បសា្ន្។ 

ង្.២. ព្រុម្ព្េឹរាធនាភិបាលសន្តិសខុសង្គម្ 

ប្កុមប្េឹកា្នាភិបាលសន្តិសុខសង្គមនន្ េ.ស.ស. ាន្តួនាទីកនុង្ការប្រេ់ប្រង្ការវនិិ្បោរ 
ដផ្ន្ការវនិិ្បោរ និ្ង្កញ្ច េ់វនិិ្បោរ រ ូតមកដល់េច្ចុេបន្នបន្េះ ប្កមុប្េឹកា្នាភិបាលសន្តិសុខសង្គម 
សថិតកនុង្បសច្កតីប្ពាង្អនុ្ប្កឹតយេបង្កើតបៅបែើយ។ 

ង្.៣. គណៈរម្មការបវជជសាស្រសត 
កនុង្ឆ្ន ំ២០២០ បន្េះ រ ៈកមមការបវជាសាស្តសតបាន្ប្េជំុចំ្នួ្ន្ ១៧បលើក បដើមបីវាយតំនលតាវកាលិក 

បាត់េង់្សមតថភាពការងារអចិ្ន្ន្តយ៍ជូន្ជន្រង្បប្គេះចំ្នួ្ន្ ១៣៨នាក់ ស្សី ៥៦នាក់។ 

តារាង្ទី៤០៖ វាយតនមលកប្មិតបាត់េង់្សមតថភាពការងារជាអចិ្ន្ន្តយ៍ 

សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី

ឆ្ន ាំ2019 22 54 27 144 52 198            79              

ឆ្ន ាំ2020                  17               27               15             111               41 138            56              

បម្គ្រែបគ្រែួល (±%) -22.73% -50.00% -44.44% -22.92% -21.15% -30.30% -29.11%

ជនរងខគ្រាឹះសរបុ
បរយិាយ គ្របជុាំ (ខលើក)

កគ្រែិត្តិ្ែជាង ២០% កគ្រែិត្ចាប់ពី ២០%

ប្េភព៖ ការោិល័យធានារា៉ាេ់រង្សខុភាព 
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ង្.៤. ព្រុម្ការងារ 

ង្.៤.១. ប្កមុការងារសុវតថិភាពច្រាច្រ ៍ផ្លូវបគកសប្ាេ់គំពារកមមករនិ្បោជិត (ស.ផ្.ក.) 
បៅកនុង្ឆ្ន ំ២០២០ បន្េះ ប្កុមការងារសុវតថិភាពច្រាច្រ ៍ផ្លូវបគកសប្ាេ់គំពារកមមករនិ្បោជិត

បាន្បរៀេចំ្កិច្ចប្េជំុនផ្ទកនុង្ចំ្នួ្ន្ ៣បលើកដូច្ខាង្បប្កាម៖ 

- េូកសរេុលទធផ្លការងារសបប្មច្បាន្ប្េចំឆ្ន ំ២០១៩ និ្ង្ទិសបៅអនុ្វតតេន្តឆ្ន ំ២០២០  
- របាយការ ៍លទធផ្លការងារសបប្មច្បាន្ប្េចំឆាសទី១ ឆ្ន ំ២០២០ 

- វបីដអូបមបរៀន្ សតីពីសិទធិអាទិភាពបេើកេរបៅប្តង់្ផ្លូវប្េសពវ, ការបប្េើប្បាស់ប្ទូង្ផ្លូវ, ការេត់ 
ការដជង្ និ្ង្ការកំ ត់បលបឿន្បេើកេរោន្យន្ត 

 ប្កុមការងារសុវតថិភាពច្រាច្រ ៍ផ្លូវបគកសប្ាេ់គំពារកមមករនិ្បោជិត បាន្ចុ្េះអបង្កតករ ី
កមមករនិ្បោជិតាន្បប្គេះថាន ក់ច្រាច្រ ៍ និ្ង្ជួយសប្ងាគ េះេនាទ ន់្បាន្ចំ្នួ្ន្ ១៥ករ ី កនុង្បនាេះាន្
កមមករនិ្បោជិតទទួលរង្បប្គេះថាន ក់សរេុចំ្នួ្ន្ ៣៥៣នាក់ ស្សី ៣៣០នាក់។ 

ប្កា វិកទី២. ចំ្នួ្ន្កមមករនិ្បោជិតទទួលរង្បប្គេះថាន ក់ទំង្ ១៥ករ ី 

 

 

ង្.៤.២. ប្កមុការងារទេ់សាក ត់ករ ីសន្លេ់ និ្ង្េងាក របប្គេះថាន ក់ការងាររេស់កមមករនិ្បោជិត 

            (ទ.ស.េ.ក) 
បៅកនុង្ឆ្ន ំ២០២០ បន្េះ ប្កុមការងារ ទ.ស.េ.ក បាន្ចុ្េះអបង្កតករ ីកមមករនិ្បោជិតសន្លេ់ 

សប្មេសប្មលួចត់វធិាន្ការដកលមអ និ្ង្ជួយសប្ងាគ េះេនាទ ន់្បាន្ចំ្នួ្ន្ ៣បរាង្ច្ប្ក និ្ង្ាន្កមមករ
និ្បោជិតសន្លេ់សរុេចំ្នួ្ន្ ២៣៩នាក់ ស្សី ២៣៩នាក់។ កនុង្បនាេះប្កមុការងារ ទ.ស.េ.ក សបង្កត
ប ើញថា មូលប តុច្មបង្ៗដដលេណាត លឱ្យាន្ករ ីកមមករនិ្បោជិតសន្លេ់ាន្ដូច្ជា៖ 
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ប្កា វិកទី៣. មូលប តុដដលេណាត លឱ្យកមមករនិ្បោជិតសន្លេ់កនុង្ចំ្បណាមបរាង្ច្ប្កទំង្៣៖ 

 

 

តារាង្ទី៤១៖ ទិន្នន័្យបរាង្ច្ប្ក និ្ង្កមមករបរាង្ច្ប្កសន្លេ់ 

ខរាងែគ្រក ខលើក សរបុ ស្សី

ឆ្ន ាំ2019                                   11                                   13                                 831                                 822 

ឆ្ន ាំ2020                                     3                                     3                                 239                                 239 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -72.73% -76.92% -71.24% -70.92%

បរយិាយ
ខរាងែគ្រកម្ដលមានករណី្កែមករនិខយាជិត្សនែប់ កែមករនិខយាជិត្សនែប់

ប្េភព៖ ការោិល័យបគលន្បោបាយ 

ង្.៤.៣. ប្កមុការងារេបច្ចកបទសព័ត៌ាន្វទិាសប្ាេ់ប្វើសុខដុមនី្យកមមប្េព័ន្ធចុ្េះេញ្ា ី និ្ង្
ប្រេ់ប្រង្ទិន្នន័្យគំពារសង្គម 

ប្កុមការងារបន្េះ ាន្តួនាទីភារកិច្ចបរៀេចំ្នី្តិវ ិ្ ី ដេេេទនន្ការកំ ត់អតតសញ្ញ  កមមករ
និ្បោជិតដដលជាសាជិក េ.ស.ស. ភាា េ់េណាត ញព័ត៌ាន្វទិារវាង្នាយកដ្ឋា ន្ន្ររបាលសថិតិ និ្ង្
លិខិតឆលង្ដដន្ នន្អរគសនង្ការន្ររបាលជាតិប្កសួង្មហានផ្ទ បដើមបីផ្តល់ និ្ង្ទទួលទិន្នន័្យេញ្ា ក់
អតតសញ្ញ  កមមករនិ្បោជិតកនុង្រេេធានារា៉ា េ់រង្សុខភាព និ្ង្ស ការជាមួយប្កសួង្ សាថ េ័ន្ 
អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ បរៀេចំ្ដផ្ន្ការ បដើមបីផ្តល់អតតសញ្ញ  េ័ ណសញ្ា តិដខមរបអែិច្ប្តូនិ្ច្ឱ្យបាន្ប្តឹម
ប្តូវតាមនី្តិវ ិ្ ី ជូន្សាជិក េ.ស.ស.។  

បៅកនុង្ឆ្ន ំ២០២០ បន្េះ ប្កុមការងារបាន្បរៀេចំ្កិច្ចប្េជំុផ្េពវផ្ាយសតីពី នី្តិវ ិ្ ីនន្ការចុ្េះេញ្ា ិកា
សាជិក េ.ស.ស. និ្ង្នី្តិវ ិ្ ីនន្ការផ្តល់អតតសញ្ញ  េ័ ណសញ្ា តិដខមរសប្ាេ់សាជិក េ.ស.ស. 
បៅកនុង្រាជធានី្ភនំបពញ ដដលាន្ការអបញ្ា ើញចូ្លរមួពី តំណាង្ េ.ស.ស. សាខា េ.ស.ស. តំណាង្
សាលាដំេូង្រាជធានី្ភនំបពញ តំណាង្មន្ទីរការងារ សនង្ការរង្ នាយការោិល័យ អភិបាលរង្ខ ឌ  
អ្ិការរង្ខ ឌ  បៅសងាក ត់ នាយេ៉ាុសតិ៍ បមភូមិ និ្ង្តំណាង្ស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្។ 

ជាមួយគន បន្េះផ្ង្ដដរ ប្កមុការងារបាន្បរៀេចំ្ប្វើអតតសញ្ញ  េ័ ណថ្មី ទទួលពាកយេ តឹ ង្បាត់
អតតសញ្ញ  េ័ ណ អតតសញ្ញ  េ័ ណខូច្រុ ភាព និ្ង្អតតសញ្ញ  េ័ ណដកតប្មវូ ជូន្ដល់សាជិក 
េ.ស.ស. បាន្ចំ្នួ្ន្ ១១រាជធានី្-បខតត ដដលាន្សាជិក ថ្តថ្មីសរេុ ៦៧១នាក់ ស្សី ៤៩០នាក់ ទទួល
ពាកយេ តឹ ង្បាត់អតតសញ្ញ  េ័ ណចំ្នួ្ន្ ៩៩៩នាក់ ស្សី ៦៣៣នាក់ អតតសញ្ញ  េ័ ណខូច្រុ ភាព
ចំ្នួ្ន្ ២២៦នាក់ ស្សី ៣៩នាក់ និ្ង្អតតសញ្ញ  េ័ ណដកតប្មវូចំ្នួ្ន្ ១១៦នាក់ ស្សី ៨៥នាក់។ 

 

34%

22%

11%
22%

0%

0%

11%

េញ្ា ចិ្តតសាស្តសតសង្គម ៣៤%

េញ្ា រេូសាស្តសត ២២%

េញ្ា វទិាសាស្តសតបរៀេចំ្ការងារ ១១%

េញ្ា ជីវសាស្តសត  ២២%

េញ្ា រីមី ០%

េញ្ា បមកានិ្ច្ ០%

េញ្ា ការងារេដន្ថមបា៉ា ង្ ១១%
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ង្.៥. ការងារគាំព្ទ្សាថ េ័ន្ 

ង្.៥.១. ការងាររដាបាល និ្ង្ ិរញ្ញវតថុ 
❖ ការងាររដាបាល 

ការងាររដាបាល ាន្តួនាទីោ៉ា ង្សំខាន់្បៅកនុង្ការប្រេ់ប្រង្ឯកសារ ការផ្គត់ផ្គង់្ និ្ង្ការ
ប្រេ់ប្រង្ម្ន្តី េុរគលិក បដើមបីធានាបាន្នូ្វការអនុ្វតតេទេញ្ា នផ្ទកនុង្ឱ្យាន្ប្េសិទធភាព និ្ង្ស្សេតាម
ច្ាេ់សតីពីស លកខន្តិកៈម្ន្តីរាជការសីុវលិ នន្ប្ពេះរាជាណាច្ប្កកមពុជា និ្ង្ធានាបាន្នូ្វប្េសិទធភាព
ការងារខពស់។ 

❖ ការងារ ិរញ្ញវតថុ 
ការងាររ បន្យយ និ្ង្កិច្ចការ ិរញ្ញវតថុរេស់ េ.ស.ស. ប្េតិេតតិការតាមរយៈប្េព័ន្ធ្នាគរ 

ទំង្ស្សងុ្បពាលរឺ រាល់កិច្ចដំប ើ រការនន្ការប្រេ់ប្រង្ចំ្ ូល និ្ង្ចំ្ណាយ ាន្ជាអាទិ៍ ការប្េមូល
ភារទន្ពីស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្ ការេង់្ប្បាក់ពិន័្យ ការចំ្ណាយតាវកាលិកដល់កមមករនិ្បោជិត
ដដលរង្ហានិ្ភ័យការងារ និ្ង្ការចំ្ណាយរដាបាល ប្តូវបាន្ប្េប្ពឹតតបៅបដ្ឋយឆលង្កាត់តាមប្េព័ន្ធ
្នាគរនដរូ កនុង្ការប្េមូលភារទន្ បេើកផ្តល់តាវកាលិក និ្ង្ការរកាមូលនិ្្ិេប្មុង្សន្តិសុខសង្គម 
កនុង្បគលបៅធានាពីប្េសិទធភាព និ្ង្រ បន្យយភាព។ បដ្ឋយដផ្អកតាមការអនុ្វតតកនុង្ឆ្ន ំ២០២០ និ្ង្
សកខីេ័ប្តរ បន្យយ បាន្ឆលុេះេញ្ច ំង្នូ្វប្េភពចំ្ ូល ពីភារទន្បាន្ទទួលសប្ាេ់រេេសន្តិសុខ
សង្គម ផ្ល ិរញ្ញវតថុ ឧេតថមភពីថាន ក់ជាតិ ចំ្ ូលពីប្េភពបផ្េង្ៗ ផ្លពីការផាកពិន័្យបផ្េង្ៗ និ្ង្
ផ្លពីការប្រេ់ប្រង្រដាបាល ចំ្ណាយតាវកាលិករេេសន្តិសុខសង្គម និ្ង្ចំ្ណាយប្េតិេតតិការ។ 

តារាង្ទី៤២៖ សាថ ន្ភាពចំ្ ូលចំ្ណាយ  
ក. ចំ្ ូលភារទន្ (បរៀល) ក. ចំ្ណាយតាវកាលិក (បរៀល) 

១. ចំ្ ូលភារទន្បាន្ទទួល សប្ាេ់រេេសន្តិសុខសង្គម ១. តាវកាលិកតាមដផ្នកនី្មួយៗ 

 ដផ្នកហានិ្ភ័យការងារ (វស័ិយឯកជន្)  114,978,288,344  ដផ្នកហានិ្ភ័យការងារ (វស័ិយឯកជន្)  18,806,960,000 

 ដផ្នកដថ្ទំសុខភាព (វស័ិយឯកជន្)  375,499,619,542  ដផ្នកដថ្ទំសុខភាព (វស័ិយឯកជន្)  327,396,117,000 

 ដផ្នកដថ្ទំសុខភាព  

(វស័ិយសាធារ ៈ)  27,844,646,554 
 ដផ្នកដថ្ទំសុខភាព (វស័ិយសាធារ ៈ)  44,502,625,900 

ការេងាក រហានិ្ភ័យការងារ  4,879,507,800 

សរបុ(១) 518,322,544,440 សរបុ(១) 395,585,210,700 

២. ចំ្ ូលពីការផាកពិន័្យបផ្េង្ៗ ២. ចំ្ណាយជំនួ្យសង្គមដល់ប្េជាពលរដា 

 ការពិន័្យ និ្ង្ការប្បាក់  7,627,800 
ឧេតថមភសប្ាេ់កមមករនិ្បោជិតជាស្តសតី
បពលសប្ាលកូន្  

32,112,800,000 

ពិន័្យអ្ិការកិច្ច  40,600,000 ជំនួ្យសង្គមបផ្េង្ៗ 496,518,000 

សរបុ(២) 48,227,800 សរបុ(២) 32,609,318,000 

៣. ចំ្ ូលពីការប្រេ់ប្រង្រដាបាល ៣. ចំ្ណាយអតថប្េបោជន៍្រេេសន្តិសុខសង្គម 

ការអនុ្ញ្ញ តរដាបាល ទប្មង់្ការរដា- 
បាល និ្ង្ការប្រេ់ប្រង្រដាបាលបផ្េង្ៗ  

120,764,000 
ចំ្ណាយភារទន្រេេសន្តិសុខសង្គម 

(ហានិ្ភ័យការងារនិ្ង្ដថ្ទំសុខភាព)  556,276,900 

៤. ការឧេតថមភពីថាន ក់ជាតិ ៤.ចំ្ណាយឧេតថមភដល់អង្គភាពាន្លកខ ៈសង្គម និ្ង្វេប្ម៌ 

ការឧេតថមភ្ន្ពីរាជរដ្ឋា ភិបាល 

(ឧេតថមភេដន្ថមសប្ាេ់កមមករ
និ្បោជិតជាស្តសតីបពលសប្ាលកូន្)  

28,036,000,000 

ឧេតថមភស រមន៍្ កីឡា និ្ង្វេប្ម៌  4,000,000 

សរេុ (ក) 428,754,805,600 
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៥. ចំ្ ូលពីប្េភពបផ្េង្ៗ ខ.ចំ្ណាយប្េតិេតតិការ 

ការឧេតថមភរេស់អង្គការ  167,225,800 ការងាររដាបាល  12,728,701,200 

៦. ផ្ល ិរញ្ញវតថុ េន្ទុកេុរគលិក  25,064,132,900 

ការប្បាក់នន្ប្បាក់េបញ្ញើ 
(រ នី្ាន្កាលកំ ត់) 46,109,771,042 សរេុ (ខ) 37,792,834,100 

សរេុចំ្ ូល(១)+(២)+(៣)+(៤)+(៥)+(៦) 592,804,543,082 សរេុចំ្ណាយ (ក) និ្ង្ (ខ) 466,547,639,700 

សម្តុលយែវិកាព្េចាំឆ្ន ាំ២០២០ ាន្ចាំន្ួន្ 126,256,903,382 

ប្េភព៖ ការោិល័យ ិរញ្ញវតថុ និ្ង្កិច្ចការរ បន្យយ 

ង្.៥.២. កិច្ចស ប្េតិេតតិការ និ្ង្ការងារេ តុ េះេណាត ល្ន្ធាន្មនុ្សេ 

កិច្ចស ប្េតិេតតិការ និ្ង្ការងារេ តុ េះេណាត ល្ន្ធាន្មនុ្សេ ជាការងារមួយសំខាន់្កនុង្
ការអភិវឌ្ឍអង្គភាព និ្ង្ពប្ងឹ្ង្នូ្វកិច្ចស ប្េតិេតតិការរវាង្ដផ្នកដដលពាក់ព័ន្ធ និ្ង្នដរូអភិវឌ្ឍន៍្នានា 
ទំង្បៅកនុង្ប្េបទស និ្ង្បប្ៅប្េបទស បដើមបីធានានូ្វនិ្រន្តរភាពនន្កិច្ចដំប ើ រការរេស់អង្គភាព បលើការ 

បរៀេចំ្ដផ្ន្ការ ដេេេទ និ្ង្នី្តិវ ិ្ ីការងារ ក៏ដូច្ជាការអភិវឌ្ឍនូ្វចំ្ប េះដឹង្ ការដកស្សង់្ និ្ង្ផាល ស់េតូរ 

េទពិបសា្ន៍្ការងារថ្មីៗ។ កិច្ចស ប្េតិេតតិការ និ្ង្ការងារេ តុ េះេណាត ល្ន្ធាន្មនុ្សេ ក៏ជាការ
ចូ្លរមួចំ្ដ កបៅកនុង្សកមមភាពការងារសង្គមទំង្មូលឱ្យាន្ការរកីច្បប្មើន្ផ្ង្ដដរ ដដលថាន ក់ដឹកនំា 
ក៏ដូច្ជាម្ន្តី េ.ស.ស. បាន្ចូ្លរមួកិច្ចប្េជំុពិភាកាផ្តល់បោេល់ សិកាខ សាលា វរគេ តុ េះេណាត ល និ្ង្
ទសេន្កិច្ចសិកាទំង្បៅកនុង្ប្េបទស និ្ង្បប្ៅប្េបទសដូច្ខាង្បប្កាម៖ 

❖ កិច្ចស ប្េតិេតតិការ េ.ស.ស. និ្ង្នដរូអភិវឌ្ឍន៍្ 

តារាង្ទី៤៣៖ កិច្ចស ប្េតិេតតិការ 

ល.រ សាថ េ័ន្/អង្គភាព កិច្ចស ប្េតិេតតិការ 
• នដរូអភិវឌ្ឍន៍្ 

១ 
អង្គការអន្តរជាតិខាង្ការងារ 
(ILO) 

− គំប្ទបលើរបប្ាង្ទំបន្ើេភាវូេនី្យកមម េ.ស.ស. (Modernization Project) 

− េ តុ េះេណាត លសតីពីការបរៀេចំ្បគលន្បោបាយ និ្ង្ ិរញ្ញេបទន្រេេប្បាក់បសា្ន្  
− េញ្ាូ ន្ម្ន្តីជំនាញ េ.ស.ស. ចូ្លរួមវរគេ តុ េះេណាត លសតីពីបគលន្បោបាយរេេប្បាក់

បសា្ន្ (Executive Course on Pension Policy) បៅប្េបទសា៉ា បែសីុ 

− េញ្ាូ ន្ម្ន្តីជំនាញ េ.ស.ស. ចូ្លរួមវរគេ តុ េះេណាត លសតីពីការវភិារបលើការវាយតនមល
ដផ្នក ិរញ្ញវតថុ នន្មូលនិ្្ិធានារា៉ាេ់រង្សុខភាពសង្គម បៅប្េបទសបវៀតណាម 

− ផ្តល់ដផ្នកេបច្ចកបទសសប្ាេ់ការផ្លិត ឧេករ ៍ និ្ង្យុទធសាស្តសតផ្េពវផ្ាយ សតីពីការ
អនុ្វតតរេេសន្តិសុខសង្គម បៅដល់សាជិក េ.ស.ស. 

២ 
កិច្ចស ប្េតិេតតិការ 
អាែឺម៉ាង់្(GIZ) 

− ផ្តល់ការេ តុ េះេណាត លភាសាអង់្បរលសដល់ថាន ក់ដឹកនំា  េ.ស.ស. 
− ផ្តល់អនកជំនាញការេបច្ចកបទសដផ្នកសន្តិសុខសង្គមរឺបលាក Hubert Zander  

− េញ្ាូ ន្ថាន ក់ដឹកនំា និ្ង្ម្ន្តីជំនាញ េ.ស.ស. ចូ្លរួមវរគេ តុ េះេណាត លសតីពី៖ 

• ដផ្នក ិរញ្ញវតថុសាធារ ៈសប្ាេ់ការវភិារប្េព័ន្ធគំពារសង្គម បៅមជឈម ឌ ល
េ តុ េះេណាត លអន្តរជាតិ នន្អង្គការអន្តរជាតិខាង្ការងារ (ILO) 

• ការវាយតនមលហានិ្ភ័យ ិរញ្ញវតថុដផ្នកគំពារសង្គម (Actuarial Training on Social 

Protection) បៅអង្គភាពធានារា៉ាេ់រង្សុខភាព  វីលីពីន្ ( PhilHealth) នន្ប្េបទស
 វីលីពីន្ 

• កិច្ចស ការជាមួយនដរូពាក់ព័ន្ធ បៅបខតតបសៀមរាេ 

• ការប្រេ់ប្រង្របប្ាង្ (Project management training) បៅសណាា គរសាន់្បវ ៉ា 
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• ការវាយតនមលហានិ្ភ័យ ិរញ្ញវតថុដផ្នកប្េព័ន្ធគំពារសង្គម ប្េបទសបវៀតណាម 

− េញ្ាូ ន្ថាន ក់ដឹកនំានន្ េ.ស.ស. ថាន ក់កណាត ល និ្ង្ប្េធាន្ការោិល័យ េ.ស.ស. សាខា
បខតតចំ្នួ្ន្ ៨ បាន្ចូ្លរួមទសេន្កិច្ចសិកា បៅអង្គភាពធានារា៉ាេ់រង្សុខភាព វីលីពីន្ 
(PhilHealth) នន្ប្េបទស វីលីពីន្ 

− េញ្ាូ ន្ថាន ក់ដឹកនំា េ.ស.ស. បាន្ចូ្លរួមកិច្ចប្េជំុសកលរេស់អង្គភាព Joint Learning 

Network បៅប្េបទស Bahrain   

− ឧេតថមភគំប្ទដល់ដំប ើ រការ នន្កមមវ ិ្ ីតាមរយៈទូរស័ពទនដសប្ាេ់សាជិក េ.ស.ស. 
(NSSF Mobile Application)។ 

៣ អង្គការ GRET 

− ស ការអនុ្វតតរបប្ាង្ពប្ងី្ករេេគំពារសង្គមដផ្នកដថ្ទំសុខភាពសប្ាេ់អនករត់ម៉ាូតូ- 

រុមឺ៉ាក និ្ង្អនកេបប្មើកនុង្ផ្ទេះ (Social Protection: Innovations for Informal Sector, SPIN 

Project) 

− ស ការបរៀេចំ្សិកាខ សាលាសតីពី ការសិកានូ្វសមិទធិលទធភាព នន្ការអនុ្វតតបគល
ន្បោបាយកិច្ចគំពារសង្គម បលើវស័ិយបសដាកិច្ច បប្ៅប្េព័ន្ធ 

− ស ការបរៀេចំ្កិច្ចប្េជំុរ ៈកមមការសប្មេសប្មួលរបប្ាង្កិច្ចគំពារសង្គម ដផ្នកន្វា-

នុ្វតតន៍្សប្ាេ់វស័ិយបសដាកិច្ចបប្ៅប្េព័ន្ធ (SPIN Project) 

៤ 
ភាន ក់ងារស ប្េតិេតតិការ 
អន្ារជាតិ-ជេ៉ាុន្ (JICA) 

− បាន្សិកាសមិទធិលទធភាពរបប្ាង្សាីពី ការធានារា៉ាេ់រង្សុខភាពសង្គមសប្ាេ់វស័ិយ 

បសដាកិច្ចបប្ៅប្េព័ន្ធ (SHIP Project) 

− េញ្ាូ ន្ថាន ក់ដឹកនំា េ.ស.ស. ចូ្លរួមសន្និសីទនន្មូលនិ្្ិប្ពេះអង្គាច ស់ Mahidol (Prince 

Mahidol Award Conference) បៅប្េបទសនថ្។ 

៥ 

ទីភាន ក់ងារស ប្េតិេតតិការ
អន្តរជាតិនន្ប្េបទស 

កូបរ ៉ា (KOICA) 

− េញ្ាូ ន្ថាន ក់ដឹកនំា េ.ស.ស. ចូ្លរួមវរគេ តុ េះេណាត លសតីពី អនកជំនាញសាត រនី្តិសមបទ 
ដផ្នកបវជាសាស្តសត ពាក់ព័ន្ធនឹ្ង្បប្គេះថាន ក់ការងារ បៅសាធារ ៈរដាកូបរ ៉ា 

− បាន្ឧេតថមភគំប្ទជូន្ដល់ថាន ក់ដឹកនាំ េ.ស.ស. ចូ្លរួមវរគេ តុ េះេណាត លសតីពី “ការបលើក
កមពស់បគលន្បោបាយសុខុាលភាពសង្គម” តាមរយៈប្េព័ន្ធអន្ឡាញ។ 

៦ មូលនិ្្ិ Weave Our Future 
− បាន្គំប្ទរបប្ាង្ពប្ងី្ករេេគំពារសង្គមដផ្នកដថ្ទំសុខភាពសប្ាេ់អនករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាកនិ្ង្ 

អនកេបប្មើកនុង្ផ្ទេះ (Social Protection: Innovations for Informal Sector, SPIN Project)។ 

៧ 
ទីភាន ក់ងារបដើមបីការអភិវឌ្ឍ
បារាងំ្ (AFD) 

− បាន្គំប្ទរបប្ាង្ពប្ងី្ករេេគំពារសង្គមដផ្នកដថ្ទំសុខភាពសប្ាេ់អនករត់ម៉ាូតូរុមឺ៉ាក 
និ្ង្អនកេបប្មើកនុង្ផ្ទេះ (Social Protection: Innovations for Informal Sector, SPIN 

Project)។ 

• នដរូពាក់ព័ន្ធ 

៨ 

The National Health Insurance 

Service, Republic of Korea (NHIS) 

អនុ្សេរ ៈនន្ការបោរយល់គន  រវាង្អង្គភាពធានារា៉ា េ់រង្សុខភាពជាតិសាធារ រដា
កូបរ ៉ា ជាមួយបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម នន្ប្េបទសកមពុជា បលើវស័ិយធានារា៉ាេ់រង្សុខភាព 

៩ 

The Ph i l ippine Heal th  

Insurance Corporat ion 

(PhilHealth) 

អនុ្សេរ ៈនន្ការបោរយល់គន សតីពី ភាពជានដរូបទវភារីរវាង្បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម
ជាមួយ អង្គភាពធានារា៉ាេ់រង្សុខភាព វីលីពីន្ (PhilHealth) 

១០ 

Korea Worker's Compensation & 

Welfare Service (K-COMWEL) 
អនុ្សេរ ៈនន្ការបោរយល់គន ដផ្នកធានារា៉ា េ់រង្ហានិ្ភ័យការងារ ជាមួយអង្គភាព
សំ ង្បប្គេះថាន ក់ការងារ និ្ង្សុខុាលភាព នន្សាធារ ៈរដាកូបរ ៉ា និ្ង្បេឡាជាតិសន្តិ
សុខសង្គម 

ប្េភព៖ ការោិល័យសប្មេសប្មលួ និ្ង្ទំនាក់ទំន្ង្សាធារ ៈ 
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❖ ការងារេ តុ េះេណាត ល្ន្ធាន្មនុ្សេ 

តារាង្ទី៤៤៖ ការងារេ តុ េះេណាត ល្ន្ធាន្មនុ្សេ 

សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី

1 25    561    173    6      328    130    -76.00% -41.53% -24.86%

ក 13    540    167    6      328    130    -53.85% -39.26% -22.16%

េ 12    21      6        -   -     -     -100.00% -100.00% -100.00%

2 -   -     -     -   -     -     0.00% 0.00% 0.00%

ក -   -     -     -   -     -     0.00% 0.00% 0.00%

េ -   -     -     -   -     -     0.00% 0.00% 0.00%

25    561    173    6      328    130    -76.00% -41.53% -24.86%

វគគ
បម្គ្រែបគ្រែួល (±%)

ខគ្រៅគ្របខទ្ស
សរុប (1+2)

ការែូលរួែវគគបណ្ាុ ឹះ បណ្តា ល និងសិកាា ស្នលា
កនងុគ្របខទ្ស
ខគ្រៅគ្របខទ្ស

ការែូលរួែទ្សសន កិែចសិកា
កនងុគ្របខទ្ស

ល.រ បរយិាយ
វគគ

នាក់ នាក់

ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020

ប្េភព៖ ការោិល័យរដាបាល 

ង្.៥.៣. ការងារព័ត៌ាន្វទិា 

េ.ស.ស. បាន្បរៀេចំ្កិច្ចប្េតិេតតិការការងារ និ្ង្ការប្រេ់ប្រង្ទិន្នន័្យតាមរយៈេបច្ចកវទិា
ព័ត៌ាន្វទិាបលើការងារចុ្េះេញ្ា ិកា េង់្ភារទន្ ការផ្តល់តាវកាលិក ការប្រេ់ប្រង្វតតាន្ម្ន្តី និ្ង្
ការងារសំខាន់្ៗមួយចំ្នួ្ន្បទៀត ជាក់ដសតង្បៅកនុង្ឆ្ន ំ២០២០ បន្េះ េ.ស.ស. សបប្មច្បាន្បលើការងារ
ព័ត៌ាន្វទិា ដូច្ខាង្បប្កាម៖ 

❖ ការងារេច្ចុេបន្នភាពកមមវ ិ្ ីឱ្យកាន់្ដតប្េបសើរបែើង្ 

− កមមវ ិ្ ី Sage 

− កមមវ ិ្ ី ប្េែង្ 

− កមមវ ិ្ ី NSSF Scan Document (កមមវ ិ្ ីបសកន្ឯកសារតាមការោិល័យ) 

− កមមវ ិ្ ី E-Form (Window Application) 

− កមមវ ិ្ ីេ តឹ ង្ (Compliant System) 
− កមមវ ិ្ ី HSPIS 
− កមមវ ិ្ ីេញ្ា ិកា និ្ង្ភារទន្ 

− កមមវ ិ្ ីរដាបាល 

− កមមវ ិ្ ីសប្ាេ់ទញទិន្នន័្យម្ន្តីរាជការសាធារ ៈ 

− កមមវ ិ្ ីប្រេ់ប្រង្ការទូទត់ចំ្ណាយមន្ទីរបពទយរាជធានី្/បខតត 
− បរ ទំព័រ េ.ស.ស. 
− កមមវ ិ្ ីតាវកាលិកថ្មី (New NSSF Benefit)។ 

❖ ការងារេបង្កើតកមមវ ិ្ ីសប្ាេ់េំបពញការងារ 

− កមមវ ិ្ ី NSSF Mobile App 

− កមមវ ិ្ ី្ន្ធាន្មនុ្សេ 

− កមមវ ិ្ ីប្រេ់ប្រង្រ នី្បប្េើប្បាស់កមមវ ិ្ ី េ.ស.ស. រមួ (User Account) 

− កមមវ ិ្ ីប្រេ់ប្រង្របាយការ ៍ េ.ស.ស. (Web Application) 

− កមមវ ិ្ ីេងាា ញរបាយការ ៍តាមរយៈទូរស័ពទនដ (Android + iOS)។ 

ង្.៥.៤. ការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង្ 

ពប្ងឹ្ង្ការអនុ្វតតមុខងារសវន្កមមនផ្ទកនុង្ ចុ្េះប្វើសវន្កមមបៅការោិល័យជំនាញសាន ក់ការ 

កណាត ល និ្ង្ការោិល័យសាខាបខតត-ខ ឌ ។ 
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ង្.៦. ការងារផសរវផាយអេ់រ ាំ ន្ិង្េងាា រ 

ង្.៦.១. ពប្ងឹ្ង្ការផ្េពវផ្ាយការអនុ្វតតរេេសន្តិសុខសង្គម  
តារាង្ទី៤៥៖ ផ្េពវផ្ាយការអនុ្វតតរេេសន្តិសុខសង្គម 
 

សរបុ ស្សី
ឆ្ន ាំ2019                            90                                                     6,466                                                     4,915 

ឆ្ន ាំ2020                            17                                                     1,178                                                        806 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -81.11% -81.78% -83.60%

សរបុ ស្សី
ឆ្ន ាំ2019                            37                                                     2,885                                                     2,161 

ឆ្ន ាំ2020                              8                                                        544                                                        375 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -78.38% -81.14% -82.65%

សរបុ ស្សី
ឆ្ន ាំ2019                            53                                                     3,581                                                     2,754 

ឆ្ន ាំ2020                              9                                                        634                                                        431 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -83.02% -82.30% -84.35%

បរយិាយ ខលើក
អនកែូលរែួ

បរយិាយ ខលើក
អនកែូលរែួ

ផសពវផាយម្ផនកហានិភ័យការងារ

បរយិាយ ខលើក
អនកែូលរែួ

ផសពវផាយម្ផនកម្ថ្ទាាំសុេភាព

ប្េភព៖ ការោិល័យបគលន្បោបាយ 

ង្.៦.២. ប្កុមការងារ េ.ស.ស. ស ការជាមួយប្កុមការងារផ្េពវផ្ាយបគលន្បោបាយ 

            អភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយការងារ 

តារាង្ទី៤៦៖ ប្កមុការងារ េ.ស.ស. ស ការជាមួយប្កមុការងារផ្េពវផ្ាយ ពប្ងឹ្ង្បគលន្បោបាយអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយការងារ 

សហគ្រាស ខលើក សរបុ ស្សី

ឆ្ន ាំ2019                                   459                                   459                              21,991                              15,448 

ឆ្ន ាំ2020                                   134                                   134                                6,638                                3,545 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -70.81% -70.81% -69.81% -77.05%

បរយិាយ
សហគ្រាសបានទ្ទួ្លការផសពវផាយអប់រ ាំ កែមករនិខយាជិត្ែូលរែួ

ប្េភព៖ ការោិល័យបគលន្បោបាយ 

ង្.៦.៣. ការងារផ្េពវផ្ាយអេ់រអំំពីលកខខ ឌ អនាម័យ សុវតថិភាពការងារ លកខខ ឌ ការងារ 
និ្ង្អតថប្េបោជន៍្រេេសន្តិសុខសង្គម ជូន្ដល់កមមករនិ្បោជិត 

តារាង្ទី៤៧៖ ការងារផ្េពវផ្ាយអេ់រអំំពីលកខខ ឌ អនាម័យ សុវតថិភាពការងារ លកខខ ឌ ការងារ និ្ង្អតថប្េបោជន៍្រេេ
សន្តិសុខសង្គម ជូន្ដល់កមមករនិ្បោជិត 

សហគ្រាស ខលើក សរបុ ស្សី

ឆ្ន ាំ2019                                     34                                     34                                2,677                                2,106 

ឆ្ន ាំ2020                                     28                                     28                                2,799                                2,312 

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -17.65% -17.65% 4.56% 9.78%

បរយិាយ
សហគ្រាសបានទ្ទួ្លការផសពវផាយអប់រ ាំ កែមករនិខយាជិត្ែូលរែួ

ប្េភព៖ ការោិល័យបគលន្បោបាយ 
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ង្.៦.៤. ការងារផ្េពវផ្ាយអេ់រចំ្ាេ់សតីពីច្រាច្រ ៍ផ្លូវបគកដល់កមមករនិ្បោជិត និ្ង្អនកបេើកេរ 

តារាង្ទី៤៨៖ ការងារផ្េពវផ្ាយអេ់រចំ្ាេ់សតីពីច្រាច្រ ៍ផ្លូវបគកដល់កមមករនិ្បោជិត និ្ង្អនកបេើកេរ 

ខរាងែគ្រក ខលើក អនកែូលរែួ ស្សី ខរាងែគ្រក ខលើក អនកែូលរែួ ស្សី

ឆ្ន ាំ2019             351             351        30,747        23,844             314             314        23,873                 1 

ឆ្ន ាំ2020             119             119        13,629        10,911               91               91          8,821                -   

បម្គ្រែបគ្រែួល (± %) -66.10% -66.10% -55.67% -54.24% -71.02% -71.02% -63.05% -100.00%

បរយិាយ
កែមករនិខយាជិត្ អនកខបើកបរយានយនាដរកកែមករនិខយាជិត្

ប្េភព៖ ការោិល័យបគលន្បោបាយ 

ង្.៦.៥. ការងារផ្េពវផ្ាយតាមប្េព័ន្ធេណាត ញសង្គម 

តារាង្ទី៤៩៖ ការងារផ្េពវផ្ាយតាមប្េព័ន្ធេណាត ញសង្គម 

ល.រ បរយិាយ ែាំនួនព័ត៌្មាន

1 ផសពវផាយតាែរយៈFacebook Page (ខបឡាជាតិ្សនាសុិេសងគែ-ប.ស.ស.) 404

2 ផសពវផាយតាែរយៈខគហទ្ាំព័រ www.nssf.gov.kh 42

3 ផសពវផាយតាែរយៈ Youtube និង Telegram Channel (ខបឡាជាតិ្សនាសុិេសងគែ) 122

4 ការងារផាយផ្អទ ល់ (Live) ខលើFacebook Page 22

5 ការងារគ្រពរត្ាបិគ្រត្ព័ត៌្មាន ប.ស.ស. 3

ប្េភព៖ ការោិល័យបគលន្បោបាយ 

៣. េញ្ហា ព្េឈម្រនងុ្ការអន្ុវតតរេេសន្តសិខុសង្គម្ 

− ចំ្បពាេះស ប្គសប្េបភទ បភាជនី្យដ្ឋា ន្ កលឹេកំសាន្ត ខារា៉ា អូបខ ដដលភារបប្ច្ើន្ប្វើអាជីវកមម
បពលយេ់ ពិបាកណាត់ជួេាច ស់ ឬអនកតំណាង្ បដើមបីពន្យល់អំពីការអនុ្វតតរេេសន្តិសុខ
សង្គម 

− ចំ្បពាេះស ប្គសវស័ិយសំ ង់្ ែឥដា ដដលាន្ច្លនាេុរគលិកញឹកញាេ់ ពិបាកកនុង្
ការចុ្េះេញ្ា ីកមមករនិ្បោជិត 

− េិទទវ រ ផាអ កសកមមភាព េតូរអាសយដ្ឋា ន្ េតូររដាបាលថ្មី េតូរាច ស់ េតូរយីបហាថ្មី បដ្ឋយមិន្
បាន្ជូន្ដំ ឹង្មក េ.ស.ស. 

− ប្េបភទសិេបកមមមិន្បរៀេរយ គម ន្ឯកសាររតិយុតតប្តឹមប្តូវ 

− ស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្ មួយចំ្នួ្ន្េង់្ភារទន្មិន្ប្តឹមប្តូវ ឬយឺតយូរ និ្ង្រាយការ ៍
ចំ្នួ្ន្កមមករនិ្បោជិតមិន្ប្រេ់ចំ្នួ្ន្។ 

− មិន្ាន្ឯកសារេញ្ា ក់ពីអតតសញ្ញ  ច្ាស់លាស់ ជាពិបសសកមមករនិ្បោជិតបៅកនុង្ 
ស ប្គសតូច្ៗ មិន្បរៀេរយ 

− កមមករនិ្បោជិតមួយចំ្នួ្ន្តូច្ មិន្ាន្សំេុប្តអាពា ៍ពិពា ៍ 

− កមមករចំ្ណាកស្សុកមួយចំ្នួ្ន្ (ចំ្ការបៅស ូ ែឥដា សំ ង់្...) គម ន្ឯកសារកំ ត់េញ្ា ក់
អតតសញ្ញ   



 

បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម                                                                                                                            ទំព័រទី  24  / 73 

 

៤. ដាំបណាះព្សាយ ន្ិង្ទ្ិសបៅអន្ុវតត 
 បដើមបីធានាដល់ការអនុ្វតតច្ាេ់សតីពីរេេសន្តិសុខសង្គមឱ្យាន្ប្េសិទធភាព ទន់្បពលបវលា និ្ង្
បដើមបីបដ្ឋេះស្សាយនូ្វេញ្ា ប្េឈមនានា បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម ាន្ទិសបៅសំខាន់្ៗមួយចំ្នួ្ន្
សប្ាេ់អនុ្វតតេន្ត ដូច្ខាង្បប្កាម៖  

− េន្តផ្េពវផ្ាយពន្យល់ដ នំាពីយន្តការអនុ្វតតជា្រាន្ និ្ង្ចត់វធិាន្ការតាមច្ាេ់ចំ្បពាេះ 
ស ប្គស ប្េបភទ បភាជនី្យដ្ឋា ន្ កលឹេកំសាន្ត ខារា៉ា អូបខ 

− បរៀេចំ្នី្តិវ ិ្ ីចុ្េះេញ្ា ីស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិត វស័ិយសំ ង់្ ែឥដា 
ដដលាន្ច្លនាេុរគលិកញឹកញាេ់ 

− បរៀេចំ្យន្តការ នន្ការជូន្ដំ ឹង្ ចំ្បពាេះស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្ េិទទវ រ ផាអ កសកមមភាព េតូរ
អាសយដ្ឋា ន្ េតូររដាបាលថ្មី េតូរាច ស់ េតូរយីបហាថ្មី 

− ស ការជាមួយប្កសួង្ សាថ េ័ន្ាន្សមតថកិច្ច អាជាា ្រដដន្ដី បដើមបីកំ ត់អតតសញ្ញ   
សិេបកមមមិន្បរៀេរយ គម ន្ឯកសាររតិយុតតប្តឹមប្តូវ 

− ពប្ងឹ្ង្ការចុ្េះអ្ិការកិច្ច ចំ្បពាេះស ប្គស ប្រឹេះសាថ ន្ ដដលេង់្ភារទន្មិន្ប្តឹមប្តូវ ឬ
យឺតយូរ និ្ង្រាយការ ៍ចំ្នួ្ន្កមមករនិ្បោជិតមិន្ប្រេ់ចំ្នួ្ន្។ 

− េន្តផ្េពវផ្ាយ និ្ង្ស ការជាមួយអរគនាយកដ្ឋា ន្អតតសញ្ញ  កមម នន្ប្កសួង្មហានផ្ទ 
កនុង្ការផ្តល់អតតសញ្ញ  េ័ ណសញ្ា តិដខមរដល់កមមករនិ្បោជិតបៅកនុង្ស ប្គសតូច្ៗ 
មិន្បរៀេរយ 

− ផ្េពវផ្ាយសារៈសំខាន់្នន្សំេុប្តអាពា ៍ពិពា ៍ ដល់កមមករនិ្បោជិត 

− ផ្េពវផ្ាយដល់កមមករចំ្ណាកស្សុក ដដលប្វើការបៅចំ្ការបៅស ូ ែឥដា សំ ង់្... ដដល
គម ន្ឯកសារកំ ត់អតតសញ្ញ   ឱ្យបាន្យល់ដឹង្ពីអតថប្េបោជន៍្នន្ឯកសារ 

− េន្តបរៀេចំ្េញ្ច េ់លិខិតេទដ្ឋា ន្រតិយុតត សប្ាេ់អនុ្វតតរេេសន្តិសុខសង្គមដផ្នកប្បាក់
បសា្ន្ 

− េន្តបរៀេចំ្េញ្ច េ់លិខិតេទដ្ឋា ន្រតិយុតត សប្ាេ់អនុ្វតតរេេសន្តិសុខសង្គមដផ្នកហានិ្ភ័យ 
ការងារសប្ាេ់វស័ិយសាធារ ៈ។ 

៥. បសចរតសីន្និដាឋ ន្ 

 បទេះេីជាកនុង្ឆ្ន ំ២០២០ បន្េះ ប្េបទសកមពុជាក៏ដូច្ជាសកលបលាកទំង្មូលជួេនឹ្ង្វេិតតិការរកីរាល
ដ្ឋលនន្ជំងឺ្កូវដី-១៩ ក៏បដ្ឋយ េ.ស.ស. បៅដតេន្តផ្តល់បសវាជូន្ដល់សាជិកប្េកេបដ្ឋយ ប្េសិទធភាព 
និ្រន្តរភាព និ្ង្សង្គតិភាព។ ដដលឆលុេះេញ្ច ំង្ឱ្យប ើញពីការយកចិ្តតទុកដ្ឋក់ពីប្េមុខរាជរដ្ឋា ភិបាល 
និ្ង្ការខិតខំប្េឹង្ដប្េង្រេស់ថាន ក់ដឹកនំា ម្ន្តី និ្ង្េុរគលិក េ.ស.ស. ទំង្អស់។ 

 ទន្ទឹមនឹ្ង្លទធផ្លការងារខាង្បលើ េ.ស.ស. បាន្សបង្កតប ើញបៅាន្េញ្ា ប្េឈមមួយចំ្នួ្ន្បទៀត 
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ឧេសមព័ន្ធទី១ 
ផ្នែកហានិភ័យការងារ 

3 
១. េច្ចុេបន្នភាពសហគ្រាស គ្រ រ្ឹះស្ថា ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិត ផ្ននកហានិ្ភ័យការងារ 

សហគ្រាស កម្មករ/និយោជិត ស្សី

1 យេតតបន្ទា យមានជ័យ                                        267                                      14,851                                        8,561 

2 យេតតបាត់ដំបង                                        673                                        9,504                                        4,338 

3 យេតតកំពង់ចាម្                                        223                                      36,304                                      30,288 

4 យេតតកំពង់ឆ្ន ងំ                                        123                                      33,302                                      28,068 

5 យេតតកំពង់សពឺ                                        221                                      74,566                                      60,889 

6 យេតតកំពង់ធំ                                        207                                      10,685                                        4,321 

7 យេតតកំពត                                          99                                        7,428                                        4,153 

8 យេតតកណ្តត ល                                        459                                     113,496                                      84,681 

9 យេតតយ ោះកុង                                          45                                      11,364                                        7,370 

10 យេតតគ្រកយ ោះ                                        176                                        6,696                                        2,518 

11 យេតតម្ណ្ឌ លគិរ ី                                          60                                        1,209                                           458 

12 រាជធានីភ្នំយពញ                                     6,681                                     588,529                                     346,639 

13 យេតតគ្រពោះវហិារ                                        153                                        1,520                                           578 

14 យេតតព្គ្រពវវង                                          72                                        4,594                                        3,963 

15 យេតតយោធិ៍សាត់                                        242                                        9,390                                        7,638 

16 យេតតរតនគិរ ី                                        159                                        7,463                                        2,987 

17 យេតតយសៀម្រាប                                        634                                      22,037                                      10,797 

18 យេតតគ្រពោះសីហនុ                                        347                                      40,572                                      22,460 

19 យេតតសាឹងវគ្រតង                                          43                                        1,691                                           716 

20 យេតតសាា យយរៀង                                        168                                      52,973                                      35,726 

21 យេតតតាវកវ                                        163                                      37,410                                      29,889 

22 យេតតឧតតរមានជ័យ                                          76                                        3,600                                        1,843 

23 យេតតវកប                                          49                                           560                                           264 

24 យេតតព្ប៉ៃលិន                                          84                                        1,349                                           648 

25 យេតតតបូងឃមុំ                                        165                                      10,116                                        4,874 

                                  11,589                                 1,101,209                                    704,667 

ឆ្ន ំ២០២០

សរបុ

ល.រ រាជធានី-យេតត
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១.១. គ្រេបភទ និ្ង្ចំ្នួ្ន្សហគ្រាសចុ្ឹះេញ្ជ កិាតាមវស័ិយ 

សរបុ ស្សី

1 130  រ ិញ្ច ឹម្សតា និងដំដំណំ្ត                     121                    11,071                      4,119 

2 1110 ឧសាហកម្មបូម្យគ្របង និងឧសម័ន                        5                         574                         237 

3 1429 សកម្មភាពវសាងរកវរ ៉ៃ                      14                         167                          32 

4 1513 ផលិតកម្មវផែយ ើ និងបវនែកំប៉ៃុង                      10                      1,118                         624 

5 1533 ផលិតកម្ម ំណី្សតា                      20                      3,645                      1,514 

6 1542 យរាង គ្រកផលិតសករ                        3                         857                          80 

7 1544 ផលិតកម្មយសបៀង                      21                         216                          67 

8 1549 ផលិតកម្ម ំណី្                      85                      3,608                      1,411 

9 1553 ផលិតកម្មស្សាយបៀរ                      13                      3,414                      1,000 

10 1554 ផលិតកម្មយភ្សជជៈ                     167                      4,946                      1,466 

11 1600 ផលិតកម្មព្នផលិតផលវដលមានគ្របភ្ពពីថ្ន ជំក់                      14                      1,566                         413 

12 1711 តម្ាញ                      26                      8,179                      6,448 

13 1712  ត់យដរ                     733                  427,364                  349,986 

14 1729 ផលិតកម្ម ត់យដរយផេងៗ                      34                      2,086                      1,582 

15 1912 ផលិតកម្ម បូប                     100                    46,490                    38,240 

16 1920 ផលិតកម្មវសបកយជើង                     135                  109,226                    92,353 

17 2029 ផលិតកម្មយគ្រគឿងយ ើ និងយសាន រ                      48                      3,118                      1,149 

18 2102 ផលិតកម្មគ្រកដស                      47                      2,828                         835 

19 2221 យបាោះពុម្ពគ្រកដស                      51                      1,256                         418 

20 2222 យបាោះពុម្ព                      88                      6,084                      2,883 

21 2320 ផលិតកម្មព្នផលិតកម្ម គ្រមាញ់យគ្របងឥនធនៈ                       -                             -                             -   

22 2423 ផលិតកម្មឱសថ                      11                         736                         348 

23 2429 ផលិតថ្ន គីំមី្ ថ្ន ពុំល                        4                         332                         205 

24 2519 ផលិតកម្មផលិតផលយៅស ូ                      71                    20,843                      7,854 

25 2520 ផលិតកម្មបាែ សាកី                      58                      2,073                         935 

26 2610 ផលិតកម្មកញ្ច ក់ និងផលិតផលពីកញ្ច ក់                      16                         372                          56 

27 2695 ផលិតកម្មសីុម្៉ៃង់ត៍ យបតុង-យម្ៅយបៀក                      34                      3,227                         403 

28 2696  រ ត់ រ ន្ទ ថម និងឡឥដឋ                     288                      4,285                      1,653 

29 2710 ផលិតកម្មវដក  និងស័ងកសី                      66                      2,304                         437 

30 3120 ផលិតអគគិសនី                     116                      2,891                         591 

ល.រ
យលេគ្របយភ្ទ
ោណិ្ជជកម្ម

គ្របយភ្ទសហគ្រាស  ំនួនសហគ្រាស
 ំនួនកម្មករនិយោជិត
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31 3130 ផលិតកម្មវេេ ប                        6                          90                          20 

32 3190 ផលិតកម្មបរ ិា រយអឡិ គ្រតូនិ                      44                    23,286                    16,573 

33 3311 ផលិតកម្មផលិតបរ ិា រឱសថ                        3                         525                         357 

34 3410 ផលិតកម្មរថយនត                        9                         327                         124 

35 3591 យរាង គ្រកផលិតម្៉ៃូតូ                        9                      3,204                         680 

36 3592 យរាង គ្រកផលិតកង់                        4                      3,528                         999 

37 3691 យគ្រគឿងអលង្កក រ                        6                      1,470                      1,026 

38 3694 ផលិតកម្មវលបងកំសានត និងគ្របដប់គ្របដរយកមងយលង                        8                      1,455                      1,183 

39 3699 យរាង គ្រកផលិតផលិតផលយផេងៗ                     393                    31,503                    19,201 

40 4020 ផលិតកម្មឧសម័ន និងវ កចាយ                        6                          58                            8 

41 4520 សំណ្ង់                     288                    11,806                      2,263 

42 5010 លក់រថយនត                      38                      1,536                         475 

43 5050 លក់យគ្របងឥនធនៈ                     123                      3,987                         972 

44 5122 លក់អាហារយភ្សជជៈ និងថ្ន ជំក់                      41                         725                         256 

45 5139 លក់ទំនិញគ្រគួសារ                      27                         306                         156 

46 5141 លក់ឧបករណ៍្ពនែត់អគគីភ័្យ                        6                         238                          51 

47 5150 លក់មា៉ៃ សីុន បរ ិា រអគគិសនី និងផគត់ផគង់                     100                      2,439                         632 

48 5190 លក់ដំុទំនិញយផេងៗ                     228                      4,235                      1,461 

49 5220 លក់អាហារយភ្សជជៈ និងថ្ន ជំក់                      50                      1,050                         481 

50 5231 លក់ឱសថ បរ ិា រយពទយ យគ្រគឿងសំអាង និងគ្របដប់សំអិតសំអាង                      88                      1,917                         818 

51 5323 ផារទំយនើប                      43                      4,907                      2,039 

52 5410 ជួលជុលរថយនត                      89                         848                         126 

53 5434 ជួសជុលសមាា រៈគ្រគួសារ គ្របដប់គ្របដរ និងបរ ិា អគគិសនី                      25                         838                         190 

54 5510 សណ្តឋ ារ                     794                    23,464                    10,754 

55 5521 យភាជនីយដឋ ន                     824                    17,306                      8,628 

56 6010  រដឹកជញ្ជូ នតាម្ផែូវវដក                        1                         667                          74 

57 6110  រដឹកជញ្ជូ នតាម្ផែូវទឹក និងសមុ្គ្រទ                        5                         101                          43 

58 6210 អា សោនដឋ ន                      14                      2,278                         700 

59 6304 សកម្មភាពយទស រណ៍្                     113                      1,702                         852 

60 6309 ភាន ក់ង្ករដឹកជញ្ជូ ន                      58                      4,411                      1,392 

61 6420 ទូរគម្ន្ទគម្ន៍                      34                      6,271                      1,820 

62 6511 ធន្ទារ                     216                    79,005                    27,927 

63 6601 ធាន្ទរា៉ៃប់រងជីវតិ                      17                      1,481                         723 

64 6603 ធាន្ទរា៉ៃប់រង (មិ្នវម្នជីវតិ)                      25                         718                         325 

65 6712 សកម្មភាពផារហ ុន (មូ្លបគ្រត)                      17                         263                         137 
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66 7010 សកម្មភាពទិញ-លក់-ជួល  អ លនគ្រទពយ                     295                      6,969                      2,858 

67 7220 ផគត់ផគង់ និងគ្របឹកាវផនកទន់ព្នកំុពយូទ័រ                     107                      1,816                         463 

68 7411 សកម្មភាព ាប់                      14                         299                         162 

69 7412 សកម្មភាពសវនកម្ម                      73                      1,553                         975 

70 7413 សកម្មភាពស្សាវគ្រាវទីផារ                      50                         875                         347 

71 7414 សកម្មភាពអាជីវកម្ម                     426                      8,239                      3,305 

72 7421 សាា បតយកម្មវសិាកម្ម និងគ្របឹកាបយ ចកយទស                      40                      1,204                         536 

73 7430 ផេពាផាយោណិ្ជកម្ម                      74                      1,404                         502 

74 7491 យគ្រជើសយរ ើសពលករ                      72                      1,756                         638 

75 7492 សនតិសុេ                      95                      9,189                      1,581 

76 7494 សកម្មភាពថតរបូ                      12                         106                          44 

77 7495  រយវ េចប់                      18                      1,875                      1,211 

78 7499 សកម្មភាពអាជីវកម្មយផេងៗ                  1,669                    46,085                    17,897 

79 7511 សកម្មភាពផដល់យសវាសាធារណ្ៈទូយៅ (សាលាស្សុក)                       -                             -                             -   

80 7530 សនតិសុេសងគម្                        1                      1,302                         637 

81 8010 សាលាបឋម្សិកា                     281                      7,272                      4,628 

82 8021 វទិាល័យ                      82                      6,245                      3,907 

83 8022 សាលាបណ្តុ ោះបណ្តត លបយ ចកវាិជ   និងវាិជ ជីវៈ                     159                      3,541                      2,045 

84 8030 សាកលវទិាល័យ                      65                      2,981                      1,240 

85 8511 ម្នាីរយពទយ                     207                      4,018                      2,402 

86 8512 គែីនីកយធមញ                      20                         342                         243 

87 9000 អន្ទម័្យសំអាត                      25                      4,839                      1,762 

88 9120 សមាគម្ោណិ្ជជកម្ម                      12                         287                         103 

89 9191 សកម្មភាពអងគ រ សាសន្ទ                      17                         211                         107 

90 9213 វទិយុ និងទូរទសេន៍                      32                      2,085                         506 

91 9219 សកម្មភាពកំសានតយផេងៗ                     168                      3,903                      2,136 

92 9220 សកម្មភាពភាន ក់ង្ករសារព័ត៌មាន                        8                         231                          66 

93 9232 សារម្នាីរ សកម្មភាពវថរកាអាារ និងទីកវនែង                        5                      3,030                         955 

94 9241 សកម្មភាពកីឡា                      15                         566                         300 

95 9249 សកម្មភាពវលបងភាន ល់យផេងៗ                      59                    23,025                    12,692 

96 9250 លក់សំបុគ្រតយឆ្ន ត                        5                         184                          57 

97 9310 យបាកគក់                      24                      2,054                         727 

98 9392 សកម្មភាពកំពង់វផ                        4                      1,860                         216 

99 9399 បំយរ ើយសវាកម្មយផេងៗ                     538                    15,132                      7,055 

100 9900 អងគ រយគ្រៅរដឋ ភិ្បាល                     766                    23,910                    11,559 

101 9999 គ្រកសួង សាា ប័ន                       -                             -                             -   

               11,589               1,101,209                  704,667 សរបុ

 (វស័ិយកាត់បេររមួមាន្៖ 1711, 1712, 1912, 1920, 2222, 9310)  
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ឧេសមព័ន្ធទី២ 

២. េច្ចុេបន្នភាពសហគ្រាសវស័ិយកាត់បេរ និ្ង្នលិតផ្សបកបជើង្ថ្នន ក់កណ្តត ល/ថ្នន ក់បខតត

សរបុ ស្សី

1 យេតតបន្ទា យមានជ័យ                                            6                                        5,637                                        3,861 

2 យេតតបាត់ដំបង                                            2                                             43                                             23 

3 យេតតកំពង់ចាម្                                          14                                      29,445                                      26,552 

4 យេតតកំពង់ឆ្ន ងំ                                          22                                      31,156                                      27,144 

5 យេតតកំពង់សពឺ                                        119                                      66,888                                      56,974 

6 យេតតកំពង់ធំ                                            1                                               2                                               2 

7 យេតតកំពត                                            8                                        3,017                                        2,697 

8 យេតតកណ្តត ល                                        164                                      96,535                                      75,404 

9 យេតតយ ោះកុង                                            2                                        6,745                                        4,545 

10 យេតតគ្រកយ ោះ                                          -                                               -                                               -   

11 យេតតម្ណ្ឌ លគិរ ី                                          -                                               -                                               -   

12 រាជធានីភ្នំយពញ                                        637                                     271,663                                     221,276 

13 យេតតគ្រពោះវហិារ                                          -                                               -                                               -   

14 យេតតព្គ្រពវវង                                            2                                        3,876                                        3,602 

15 យេតតយោធិ៍សាត់                                            2                                        7,152                                        6,697 

16 យេតតរតនគិរ ី                                          -                                               -                                               -   

17 យេតតយសៀម្រាប                                            5                                           701                                           590 

18 យេតតគ្រពោះសីហនុ                                          29                                      11,626                                        7,918 

19 យេតតសាឹងវគ្រតង                                          -                                               -                                               -   

20 យេតតសាា យយរៀង                                          32                                      28,527                                      23,393 

21 យេតតតាវកវ                                          59                                      35,080                                      28,682 

22 យេតតឧតតរមានជ័យ                                          -                                               -                                               -   

23 យេតតវកប                                          -                                               -                                               -   

24 យេតតព្ប៉ៃលិន                                          -                                               -                                               -   

25 យេតតតបូងឃមុំ                                            2                                        1,304                                        1,277 

                                    1,106                                    599,397                                    490,637 

ល.រ រាជធានី-យេតត

សរបុ

សហគ្រាស
 ំនួនកម្មករនិយោជិត
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ឧេសមព័ន្ធទី៣ 

៣.ចំ្នួ្ន្សហគ្រាសចុ្ឹះេញ្ជ កិាថ្មី និ្ង្កមមករនិ្បោជិត តាមេណ្តត រាជធានី្-បខតត 

សហគ្រាស កម្មករ/និយោជិត ស្សី

1 យេតតបន្ទា យមានជ័យ                                          11                                           165                                             84 

2 យេតតបាត់ដំបង                                          48                                           698                                           247 

3 យេតតកំពង់ចាម្                                          22                                        1,065                                           634 

4 យេតតកំពង់ឆ្ន ងំ                                          12                                           524                                           444 

5 យេតតកំពង់សពឺ                                          42                                        4,742                                        3,365 

6 យេតតកំពង់ធំ                                          15                                           219                                             96 

7 យេតតកំពត                                          11                                           401                                           109 

8 យេតតកណ្តត ល                                          46                                        2,947                                        1,616 

9 យេតតយ ោះកុង                                            3                                           253                                           115 

10 យេតតគ្រកយ ោះ                                            6                                           108                                             42 

11 យេតតម្ណ្ឌ លគិរ ី                                            5                                             65                                             33 

12 រាជធានីភ្នំយពញ                                        861                                      19,349                                        9,142 

13 យេតតគ្រពោះវហិារ                                          36                                           157                                             51 

14 យេតតព្គ្រពវវង                                            9                                             52                                             25 

15 យេតតយោធិ៍សាត់                                          42                                           248                                           117 

16 យេតតរតនគិរ ី                                          23                                           227                                           105 

17 យេតតយសៀម្រាប                                          84                                        1,632                                           983 

18 យេតតគ្រពោះសីហនុ                                          53                                        4,193                                        2,423 

19 យេតតសាឹងវគ្រតង                                            4                                             46                                             23 

20 យេតតសាា យយរៀង                                          29                                        4,247                                        2,383 

21 យេតតតាវកវ                                          22                                        1,897                                        1,463 

22 យេតតឧតតរមានជ័យ                                          14                                           135                                             66 

23 យេតតវកប                                            4                                             62                                             33 

24 យេតតព្ប៉ៃលិន                                            6                                             47                                             19 

25 យេតតតបូងឃមុំ                                          20                                           146                                             71 

                                    1,428                                      43,625                                      23,689 

ល.រ រាជធានី-យេតត
ឆ្ន ំ២០២០

សរបុ
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៣.១. ចំ្នួ្ន្សហគ្រាស គ្រ រ្ឹះស្ថា ន្ចុ្ឹះេញ្ជ កិាតាមផ្ខ និ្ង្តាមរាជធានី្បខតត 
ល.រ រាជធានី-យេតត ម្ករា កុម្ាៈ មី្ន្ទ យម្សា ឧសភា មិ្ថុន្ទ កកកដ សីហា កញ្ញា តុលា វ ិឆិ ធនូ សរបុ

1 យេតតបន្ទា យមានជ័យ         2         3         2       -          -          -          3        -          -          -          -          1          11 

2 យេតតបាត់ដំបង         6       15       19        4         2         1       -          -          -          -           1       -            48 

3 យេតតកំពង់ចាម្         7         5         2       -          -          -          1        -          -           1         3        3          22 

4 យេតតកំពង់ឆ្ន ងំ         2         1         1       -           1        -          1         1         1         2         1        1          12 

5 យេតតកំពង់សពឺ         8         3         4        1         2         2        3        -           4         2         6        7          42 

6 យេតតកំពង់ធំ         3         3         1       -          -          -          1         2         2        -          -          3          15 

7 យេតតកំពត         1         2         3        1        -          -         -          -           1         1         1        1          11 

8 យេតតកណ្តត ល         4       11         5        2         5         5        2         2         1         3         5        1          46 

9 យេតតយ ោះកុង        -          -           1       -          -          -         -          -          -           1         1       -              3 

10 យេតតគ្រកយ ោះ        -          -           1       -           1         1       -          -          -           1         1        1            6 

11 យេតតម្ណ្ឌ លគិរ ី         3        -           1       -          -          -         -          -          -           1        -         -              5 

12 រាជធានីភ្នំយពញ     135       86     110       46       49       53       62       44       49       77       77      73        861 

13 យេតតគ្រពោះវហិារ         4         6       10       -          -          -         -           1         1        -         11        3          36 

14 យេតតព្គ្រពវវង        -           1        -         -          -           1       -           1         2        -           3        1            9 

15 យេតតយោធិ៍សាត់         7         8         4        3        -           4        2        -           4         5         4        1          42 

16 យេតតរតនគិរ ី         4         4         4       -          -           1        3         1         1         1         3        1          23 

17 យេតតយសៀម្រាប       15       20         7        3         4         4        4         3         7         5         5        7          84 

18 យេតតគ្រពោះសីហនុ         9         4         3        2        -           3        5         2         6       10         4        5          53 

19 យេតតសាឹងវគ្រតង        -           2        -         -          -          -         -          -          -          -           1        1            4 

20 យេតតសាា យយរៀង         3         8        -          1         3         4        2        -           4         2        -          2          29 

21 យេតតតាវកវ         4        -           2        1         1        -          5         3         2         2         1        1          22 

22 យេតតឧតតរមានជ័យ        -           3         2       -          -           1       -           3         1         2        -          2          14 

23 យេតតវកប         1         1         1       -          -          -         -          -          -          -           1       -              4 

24 យេតតព្ប៉ៃលិន        -           1         4       -          -          -         -          -          -          -          -          1            6 

25 យេតតតបូងឃមុំ         2         2         4       -           1        -          2         7        -           1         1       -            20 

    220     189     191       64       69       80       96       70       86     117     130    116     1,428 សរបុ
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ឧេសមព័ន្ធទី៤ 
៤. របាយការណ៍ហានិ្ភ័យការងារ និ្ង្លទធនលអបង្េត 

ថមី ចាស់ សរបុ

1 យេតតបន្ទា យមានជ័យ                               145                               72                               77                             149 

2 យេតតបាត់ដំបង                                 95                               51                               47                               98 

3 យេតតកំពង់ចាម្                               709                             320                             399                             719 

4 យេតតកំពង់ឆ្ន ងំ                               847                             303                             529                             832 

5 យេតតកំពង់សពឺ                                 13                                -                                 13                               13 

6 យេតតកំពង់ធំ                                 85                               22                               67                               89 

7 យេតតកំពត                                 47                               19                               30                               49 

8 យេតតកណ្តត ល                               601                             290                             315                             605 

9 យេតតយ ោះកុង                                 54                                 8                               51                               59 

10 យេតតគ្រកយ ោះ                                 52                                 8                               37                               45 

11 យេតតម្ណ្ឌ លគិរ ី                                   9                                 5                                 6                               11 

12 រាជធានីភ្នំយពញ                            5,011                          3,143                          1,799                          4,942 

13 យេតតគ្រពោះវហិារ                                   2                                 1                                 1                                 2 

14 យេតតព្គ្រពវវង                               332                             211                             154                             365 

15 យេតតយោធិ៍សាត់                               159                               53                             108                             161 

16 យេតតរតនគិរ ី                                 40                               22                               18                               40 

17 យេតតយសៀម្រាប                               298                             147                             137                             284 

18 យេតតគ្រពោះសីហនុ                            1,666                             227                          1,479                          1,706 

19 យេតតសាឹងវគ្រតង                                   2                                -                                   3                                 3 

20 យេតតសាា យយរៀង                            1,351                             243                          1,014                          1,257 

21 យេតតតាវកវ                            2,346                          1,133                          1,241                          2,374 

22 យេតតឧតតរមានជ័យ                                 15                                 3                               13                               16 

23 យេតតវកប                                   1                                 1                                 1                                 2 

24 យេតតព្ប៉ៃលិន                                 15                                 7                               10                               17 

25 យេតតតបូងឃមុំ                            1,227                             479                             734                          1,213 

26 ដយង្កក                                   2                                 1                                 1                                 2 

27 មានជ័យ                               186                               99                               86                             185 

28 ឫសេីវកវ                               167                             123                               38                             161 

29 យោធិ៍វសនជ័យ                                 83                               50                               31                               81 

30 យគ្រាយ ង្កា រ                                 -                                  -                                  -                                  -   

                         15,560                          7,041                          8,439                        15,480 

ល.រ រាជធានី-យេតត
របាយ រណ៍្

ហានិភ័្យ រង្ករ

សរបុ

លទធផលអយងកត
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ឧេសមព័ន្ធទី៥ 
៥.លទធនលអបង្េតហានិ្ភ័យការងារតាមគ្រេបភទបគ្រាឹះថ្នន ក់ តាមរាជធានី្-បខតត 

សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី សរបុ ស្សី

1 យេតតបន្ទា យមានជ័យ               57               19               89               40                -                  -               146               59 

2 យេតតបាត់ដំបង               42                 3               55               18                -                  -                 97               21 

3 យេតតកំពង់ចាម្             447             387             233             192                -                  -               680             579 

4 យេតតកំពង់ឆ្ន ងំ             338             228             497             355                -                  -               835             583 

5 យេតតកំពង់សពឺ                 1                -                 10                -                  -                  -                 11               -   

6 យេតតកំពង់ធំ               23                 2               66               34                -                  -                 89               36 

7 យេតតកំពត               14                 4               35               19                -                  -                 49               23 

8 យេតតកណ្តត ល             322             189             278             191                -                  -               600             380 

9 យេតតយ ោះកុង               14                 6               45               27                -                  -                 59               33 

10 យេតតគ្រកយ ោះ               20                 3               22                 5                -                  -                 42                8 

11 យេតតម្ណ្ឌ លគិរ ី                 4                 1                 7                 3                -                  -                 11                4 

12 រាជធានីភ្នំយពញ          2,281          1,333          2,513          1,449                -                  -            4,794          2,782 

13 យេតតគ្រពោះវហិារ                 1                -                   1                 1                -                  -                  2                1 

14 យេតតព្គ្រពវវង             149               98             217             158                -                  -               366             256 

15 យេតតយោធិ៍សាត់               54               30             106               82                -                  -               160             112 

16 យេតតរតនគិរ ី               17                 4               22                 2                -                  -                 39                6 

17 យេតតយសៀម្រាប             110               47             170               63                -                  -               280             110 

18 យេតតគ្រពោះសីហនុ          1,213             356             498             224                -                  -            1,711             580 

19 យេតតសាឹងវគ្រតង                 2                 1                 2                 1                -                  -                  4                2 

20 យេតតសាា យយរៀង             750             414             483             246                -                  -            1,233             660 

21 យេតតតាវកវ          1,430          1,097             929             670                -                  -            2,359          1,767 

22 យេតតឧតតរមានជ័យ                 4                 2               13                 2                -                  -                 17                4 

23 យេតតវកប                 1                -                   1                 1                -                  -                  2                1 

24 យេតតព្ប៉ៃលិន                 8                 2                 9                 7                -                  -                 17                9 

25 យេតតតបូងឃមុំ               29                 7               52               16                -                  -                 81               23 

26 េណ្ឌ ដយង្កក             779             433             406             246                -                  -            1,185             679 

27 េណ្ឌ មានជ័យ                -                  -                   2                 1                -                  -                  2                1 

28 េណ្ឌ ឬសេីវកវ             105               41               72               37                -                  -               177               78 

29 េណ្ឌ យោធិ៍វសនជ័យ             108               68               44               30                -                  -               152               98 

30 មូ្លដឋ នសុខាភិ្បាល                -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                 -   

31 េណ្ឌ យគ្រាយ ង្កា                -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                 -   

         8,323          4,775          6,877          4,120                -                  -          15,200          8,895 សរបុ

ល.រ រាជធានី-យេតត-េណ្ឌ យគ្រាោះថ្ន ក់កវនែងយធាើ រ យគ្រាោះថ្ន ក់យពលយធាើដំយណ្ើ រ ជំងឺវាិជ ជីវៈ

លទធផលអយងកតហានិភ័្យ រង្ករ (ន្ទក់)

សរបុរមួ្
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ឧេសមព័ន្ធទី៦ 
៦.ស្ថា ន្ភាពហានិ្ភ័យការងារតាមកគ្រមិតរេួស តាមរាជធានី្-បខតត 

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

1 យេតតបន្ទា យមានជ័យ       145         59        124       52       15         4         7         3        146         59          3          2 

2 យេតតបាត់ដំបង         98         20          64       17       26         4         7        -            97         21          1         -   

3 យេតតកំពង់ចាម្       709       607        620     539       50       35       10         5        680       579         39         37 

4 យេតតកំពង់ឆ្ន ងំ       866       606        741     528       92       54         2         1        835       583          8          5 

5 យេតតកំពង់សពឺ         13          -            -          -           1        -         10        -            11         -            2         -   

6 យេតតកំពង់ធំ         85         36          45       27       38         9         6        -            89         36         -           -   

7 យេតតកំពត         47         21          28       15       15         8         6        -            49         23         -           -   

8 យេតតកណ្តត ល       604       388        523     332       73       46         4         2        600       380          4          1 

9 យេតតយ ោះកុង         55         31          44       25       15         8        -          -            59         33         -           -   

10 យេតតគ្រកយ ោះ         52         12          26         4       12         3         4         1          42          8          4         -   

11 យេតតម្ណ្ឌ លគិរ ី         10           4           8         3         2         1         1        -            11          4         -           -   

12 រាជធានីភ្នំយពញ     5,075    2,901     3,975   2,441     766     326       53       15     4,794    2,782       217       106 

13 យេតតគ្រពោះវហិារ           2           1           1        -          -          -           1         1           2          1          1         -   

14 យេតតព្គ្រពវវង       334       240        320     226       43       28         3         2        366       256          5          4 

15 យេតតយោធិ៍សាត់       159       107        137       96       22       16         1        -          160       112          3          1 

16 យេតតរតនគិរ ី         40           7          23         2       10         2         6         2          39          6          1          1 

17 យេតតយសៀម្រាប       298       116        175       72       93       37       12         1        280       110         10          2 

18 យេតតគ្រពោះសីហនុ     1,673       559     1,525     517     173       61       13         2     1,711       580         17          9 

19 យេតតសាឹងវគ្រតង           2           2           1         1         2        -           1         1           4          2         -           -   

20 យេតតសាា យយរៀង     1,351       704     1,109     615     109       38       15         7     1,233       660         33         22 

21 យេតតតាវកវ     2,357    1,754     2,250   1,693     103       70         6         4     2,359    1,767         18          5 

22 យេតតឧតតរមានជ័យ         15           2          11         2         3         1         3         1          17          4          1         -   

23 យេតតវកប           1           1           2         1        -          -          -          -             2          1         -           -   

24 យេតតព្ប៉ៃលិន         17           9          10         5         7         4        -          -            17          9         -           -   

25 យេតតតបូងឃមុំ         83         26          36       12       37       11         8        -            81         23          2          1 

26 េណ្ឌ ដយង្កក     1,227       721     1,052     615     126       63         7         1     1,185       679         29         23 

27 េណ្ឌ មានជ័យ           2           1           2         1        -          -          -          -             2          1         -           -   

28 េណ្ឌ ឬសេីវកវ       186         87        153       67       24       11        -          -          177         78         11         10 

29 េណ្ឌ យោធិ៍វសនជ័យ       167       107        121       76       29       20         2         2        152         98          9          6 

30 មូ្លដឋ នសុខាភិ្បាល          -            -            -          -          -          -          -          -            -           -           -           -   

31 េណ្ឌ យគ្រាយ ង្កា          -            -            -          -          -          -          -          -            -           -           -           -   

  15,673    9,129   13,126   7,984   1,886     860     188       51   15,200    8,895       418       235 សរបុ

ទទួល
របាយ រណ៍្

សរបុ
ហានិភ័្យ រង្ករល.រ រាជធានី-យេតត-េណ្ឌ

ហានិភ័្យ រង្ករ (ន្ទក់) មិ្នវម្ន
ហានិភ័្យ រង្ករស្សាល ធងន់ សាែ ប់
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តារាងចំណាត់ថ្នែ ក់ហានិភ័យការងារ 
៦.១. ហានិ្ភ័យការងារតាមសកមមភាពបសេឋកិច្ច 

សរបុ ស្សី

1  រ ិញ្ច ឹម្សតា និងដំដំណំ្ត                              61                              19 

2 ឧសាហកម្មបូម្យគ្របង និងឧសម័ន                                2                                1 

3 សកម្មភាពវសាងរកវរ ៉ៃ                               -                                 -   

4 ផលិតកម្មវផែយ ើ និងបវនែកំប៉ៃុង                                1                               -   

5 ផលិតកម្ម ំណី្សតា                              27                                4 

6 យរាង គ្រកផលិតសករ                              13                               -   

7 ផលិតកម្មយសបៀង                                5                                1 

8 ផលិតកម្ម ំណី្                              21                                6 

9 ផលិតកម្មស្សាយបៀរ                              13                                2 

10 ផលិតកម្មយភ្សជជៈ                              35                                2 

11 ផលិតកម្មព្នផលិតផលវដលមានគ្របភ្ពពីថ្ន ជំក់                                3                                1 

12 តម្ាញ                              56                              26 

13  ត់យដរ                          5,457                          3,994 

14 ផលិតកម្ម ត់យដរយផេងៗ                                7                                1 

15 ផលិតកម្ម បូប                          1,518                          1,081 

16 ផលិតកម្មវសបកយជើង                          2,587                          1,968 

17 ផលិតកម្មយគ្រគឿងយ ើ និងយសាន រ                             658                             163 

18 ផលិតកម្មគ្រកដស                              51                                6 

19 យបាោះពុម្ពគ្រកដស                                5                               -   

20 យបាោះពុម្ព                              35                              10 

21 ផលិតកម្មព្នផលិតកម្ម គ្រមាញ់យគ្របងឥនធនៈ                               -                                 -   

22 ផលិតកម្មឱសថ                                2                               -   

23 ផលិតថ្ន គីំមី្ ថ្ន ពុំល                                2                                1 

24 ផលិតកម្មផលិតផលយៅស ូ                             104                              20 

25 ផលិតកម្មបាែ សាកី                              60                              11 

26 ផលិតកម្មកញ្ច ក់ និងផលិតផលពីកញ្ច ក់                                3                                1 

27 ផលិតកម្មសីុម្៉ៃង់ត៍ យបតុង-យម្ៅយបៀក                              47                                6 

28  រ ត់ រ ន្ទ ថម និងឡឥដឋ                              21                                6 

29 ផលិតកម្មវដក  និងស័ងកសី                              52                                5 

30 ផលិតអគគិសនី                              76                                7 

ល.រ គ្របយភ្ទសហគ្រាស
 ំនួនជនរងយគ្រាោះ
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31 ផលិតកម្មវេេ ប                              -                                -   

32 ផលិតកម្មបរ ិា រយអឡិ គ្រតូនិ                            403                            238 

33 ផលិតកម្មផលិតបរ ិា រឱសថ                              10                              -   

34 ផលិតកម្មរថយនត                                9                                2 

35 យរាង គ្រកផលិតម្៉ៃតូូ                            108                              15 

36 យរាង គ្រកផលិតកង់                              52                              14 

37 យគ្រគឿងអលង្កក រ                              15                                8 

38 ផលិតកម្មវលបងកំសានត និងគ្របដប់គ្របដរយកមងយលង                              21                              18 

39 យរាង គ្រកផលិតផលិតផលយផេងៗ                         1,188                            441 

40 ផលិតកម្មឧសមន័ និងវ កចាយ                                1                              -   

41 សំណ្ង់                            108                              11 

42 លក់រថយនត                                2                              -   

43 លក់យគ្របងឥនធនៈ                              13                                2 

44 លក់អាហារយភ្សជជៈ និងថ្ន ជំក់                                4                                1 

45 លក់ទំនិញគ្រគួសារ                                2                                1 

46 លក់ឧបករណ៍្ពនែត់អគគភ័ី្យ                                5                                1 

47 លក់មា៉ៃ សីុន បរ ិា រអគគសិនី និងផគត់ផគង់                              19                                6 

48 លក់ដំុទំនិញយផេងៗ                              23                              10 

49 លក់អាហារយភ្សជជៈ និងថ្ន ជំក់                                6                                2 

50 លក់ឱសថ បរ ិា រយពទយ យគ្រគឿងសំអាង និងគ្របដប់សំអិតសំអាង                                1                                1 

51 ផារទំយនើប                              35                              12 

52 ជួលជុលរថយនត                                4                              -   

53 ជួសជុលសមាា រៈគ្រគួសារ គ្របដប់គ្របដរ និងបរ ិា អគគសិនី                                6                              -   

54 សណ្តឋ ារ                            181                              83 

55 យភាជនីយដឋ ន                              65                              27 

56  រដឹកជញ្ជូ នតាម្ផែវូវដក                                4                              -   

57  រដឹកជញ្ជូ នតាម្ផែវូទឹក និងសមុ្គ្រទ                              -                                -   

58 អា សោនដឋ ន                              14                                3 

59 សកម្មភាពយទស រណ៍្                                5                                1 

60 ភាន ក់ង្ករដឹកជញ្ជូ ន                              17                                2 

61 ទូរគម្ន្ទគម្ន៍                              18                              -   

62 ធន្ទារ                            506                            141 

63 ធាន្ទរា៉ៃប់រងជីវតិ                                3                                1 

64 ធាន្ទរា៉ៃប់រង (មិ្នវម្នជីវតិ)                                1                              -   

65 សកម្មភាពផារហ នុ (មូ្លបគ្រត)                              -                                -   
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66 សកម្មភាពទិញ-លក់-ជួល  អ លនគ្រទពយ                              46                                7 

67 ផគត់ផគង់ និងគ្របឹកាវផនកទន់ព្នកំុពយូទ័រ                                1                              -   

68 សកម្មភាព ាប់                                1                              -   

69 សកម្មភាពសវនកម្ម                                1                              -   

70 សកម្មភាពស្សាវគ្រាវទីផារ                                1                                1 

71 សកម្មភាពអាជីវកម្ម                              48                                5 

72 សាា បតយកម្មវសិាកម្ម និងគ្របឹកាបយ ចកយទស                                4                                1 

73 ផេពាផាយោណិ្ជកម្ម                                2                              -   

74 យគ្រជើសយរ ើសពលករ                              27                                1 

75 សនតសុិេ                              69                                7 

76 សកម្មភាពថតរបូ                              -                                -   

77  រយវ េចប់                              25                              16 

78 សកម្មភាពអាជីវកម្មយផេងៗ                            498                            172 

79 សកម្មភាពផដល់យសវាសាធារណ្ៈទូយៅ (សាលាស្សុក)                              -                                -   

80 សនតសុិេសងគម្                              26                              14 

81 សាលាបឋម្សិកា                              17                              12 

82 វទិាល័យ                                9                                7 

83 សាលាបណ្តុ ោះបណ្តត លបយ ចកវាិជ   និងវាិជ ជីវៈ                              15                                9 

84 សាកលវទិាល័យ                                3                              -   

85 ម្នារីយពទយ                              10                                5 

86 គែនីីកយធមញ                                1                                1 

87 អន្ទម័្យសំអាត                              48                              15 

88 សមាគម្ោណិ្ជជកម្ម                                4                                2 

89 សកម្មភាពអងគ រ សាសន្ទ                                2                              -   

90 វទិយុ និងទូរទសេន៍                                3                                1 

91 សកម្មភាពកំសានតយផេងៗ                              12                                6 

92 សកម្មភាពភាន ក់ង្ករសារព័ត៌មាន                                1                              -   

93 សារម្នារី សកម្មភាពវថរកាអាារ និងទីកវនែងគ្របវតតសិាស្រសត                              12                                4 

94 សកម្មភាពកីឡា                                1                              -   

95 សកម្មភាពវលបងភាន ល់យផេងៗ                            293                            158 

96 លក់សំបុគ្រតយឆ្ន ត                              -                                -   

97 យបាកគក់                              62                              11 

98 សកម្មភាពកំពង់វផ                              14                              -   

99 បំយរ ើយសវាកម្មយផេងៗ                              60                              17 

100 អងគ រយគ្រៅរដឋ ភិ្បាល                            113                              40 

101 គ្រកសួង សាា ប័ន                              -                                -   

              15,200                 8,895 សរុប

 

 



បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម                                                                                                                  ទំព័រទី 39 / 73 

 

៦.២. ហានិ្ភ័យការងារតាមគ្រេបភទបគ្រាឹះថ្នន ក់ 

សរបុ ស្សី

1 យភ្ែើងឆក់                           111                        111                          56 

2 យភ្ែើងយឆោះ/រលាក                           270                        272                        181 

3 ធាែ ក់ពីទីេពស់                           106                        106                          18 

4 សមាា រៈ ឬឧបករណ៍្ធាែ ក់/សងកត់យលើ                           632                        633                        293 

5 រអិល/ដួល                           598                        599                        449 

6 ាបយដយវតាុ ឬមា៉ៃ សីុន                        1,026                     1,026                        566 

7 ផាុោះឧបករណ៍្សមាព ធេពស់                              6                            6                            4 

8 មុ្តយដយវតាុ                        2,863                     2,864                     1,759 

9  រធែុោះ/ធាែ យ                            21                          21                            9 

10  រជំពប់ ឬប៉ៃោះទងគិ យដយវតាុ                           437                        439                        236 

11  រមួ្ល ឬរតឹបនតឹង                              2                            2                            2 

12 សកម្មភាពបយញ្ច ញកមាែ ងំខាែ ងំ                            44                          44                          23 

13  រគ្រប ម្នឹងសីតុណ្ហ ភាព/សមាព ធបរោិ សមិ្នសម្ស្សប                             -                             -                             -   

14  រគ្រប ម្នឹងវទិយុ ំរសមី                             -                             -                             -   

15  រគ្រប ម្នឹងសារធាតុយគ្រាោះថ្ន ក់                              6                            6                            5 

16  រថប់ដយងហើម្                              4                          17                            1 

17 សនែប់                           156                        535                        519 

18 យគ្រាោះថ្ន ក់ រា រណ៍្                        5,956                     6,727                     3,985 

19 យគ្រាោះថ្ន ក់យដយ រយកវរ ៉ៃ                             -                             -                             -   

20 ជំងឺវាិជ ជីវៈ                             -                             -                             -   

21 ជំងឺគ្របដប់ដយងហើម្                             -                             -                             -   

22 ជំងឺវផនកយបោះដូង                              1                            1                           -   

23 ជំងឺវផនកេួរកាល                             -                             -                             -   

24 គ្របយភ្ទយគ្រាោះថ្ន ក់ដព្ទយទៀត                        1,675                     1,746                        744 

25 រលូតកូន                            45                          45                          45 

                     13,959                   15,200                     8,895 សរបុ

ល.រ គ្របយភ្ទយគ្រាោះថ្ន ក់ ករណី្
 ំនួនជនរងយគ្រាោះ
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៦.៣. ហានិ្ភ័យការងារតាមគ្រេបភទរេួស

សរបុ ស្សី

1  របាក់ឆអឹង                                      1,133                                         473 

2  រ ុកយរាយ                                         145                                         103 

3 ដំយណ្ើ រយគ្រគ  ឬភាែ ត់                                         445                                         278 

4  រដ ់/មុ្ត                                      1,173                                         727 

5  រដ ់ធែុោះធាែ យ/រយោះ                                      4,398                                      2,419 

6  រដ ់រលាត់                                      2,659                                      1,643 

7 ភាពាំ និងគ្រាំយដយទងគិ ខាែ ងំ                                      1,845                                      1,241 

8 របួសយសើវសបក                                           28                                           14 

9 រលាក                                         415                                         264 

10 ខាា ក់                                             2                                           -   

11 ពុល                                           58                                           32 

12 លង់ទឹក                                             1                                             1 

13 របួសសររីាងគខាងកនុង                                           22                                           14 

14 គ្របយភ្ទរបួសដព្ទយទៀត                                      2,876                                      1,686 

                                   15,200                                      8,895 

ល.រ គ្របយភ្ទព្នមុ្េរបួស
 ំនួនជនរងយគ្រាោះ

សរបុ
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៦.៤. ហានិ្ភ័យការងារតាមផ្ននកមុខរេួស 

សរបុ ស្សី

1 កាល (េួរកាល,លលាដ៏កាល,វសបកកាល)                                         438                                         201 

2 វភ្នក                                         738                                         393 

3 មុ្េ                                         152                                           76 

4 គ្រតយ ៀក  (ខាងកនុង និងខាងយគ្រៅ)                                           10                                            4 

5 មាត់                                           17                                           10 

6 យធមញ                                            3                                            3 

7 ក                                           30                                           16 

8 សាម                                         124                                           42 

9 គ្រទូង                                           82                                           48 

10 េនង                                           34                                           18 

11  យងកោះ                                         155                                         102 

12 យោោះ                                         143                                         129 

13 គ្រតយគៀក                                           41                                           29 

14 ព្ដ                                      1,024                                         444 

15 គ្របអប់ព្ដ                                         411                                         230 

16 គ្រមាម្ព្ដ                                      3,318                                      2,147 

17 យជើង                                      1,536                                         842 

18 គ្របអប់យជើង                                         374                                         170 

19 គ្រមាម្យជើង                                         348                                         166 

20 គ្របដប់គ្របព័នធឈាម្                                            1                                            1 

21 គ្របដប់គ្របព័នធដយងហើម្                                            5                                            4 

22 គ្របដប់គ្របព័នធរលំាយអាហារ                                            1                                            1 

23 សររីាងគយភ្ទ                                            8                                            2 

24 គ្របព័នធគ្របសាទ                                           -                                             -   

25 មុ្េរបួសមិ្ន ាស់លាស់                                            8                                            7 

26 របួសយគ្រ ើនកវនែងយលើរាងគ យ                                      5,229                                      3,035 

27 រាង យទំងមូ្ល                                            8                                            2 

28 វផនកព្នមុ្េរបួសដព្ទយទៀត                                         962                                         773 

                                   15,200                                      8,895 

ល.រ វផនកព្នមុ្េរបួស
 ំនួនជនរងយគ្រាោះ

សរបុ
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៦.៥. ហានិ្ភ័យការងារតាមមបយោបាយបគ្រេើគ្របាស់ 

សរបុ ស្សី

1 មា៉ៃ សីុនសយណ្តត ងយគ្រៅពីមា៉ៃ សីុនយដើរយដយអគគិសនី                                           -                                             -   

2 មា៉ៃ សីុនបំវលង                                           -                                             -   

3 មា៉ៃ សីុនផលិតយលាហៈ                                            2                                           -   

4 មា៉ៃ សីុនយភ្ែើង                                            7                                            1 

5 មា៉ៃ សីុនផលិតយ ើ                                            1                                           -   

6 មា៉ៃ សីុនផលិតបាែ សា ិ                                            1                                           -   

7 មា៉ៃ សីុនលាយ                                           -                                             -   

8 មា៉ៃ សីុនកសិកម្ម                                            1                                           -   

9 មា៉ៃ សីុនយកវរ ៉ៃ                                           -                                             -   

10 មា៉ៃ សីុនយដរ                                      1,303                                      1,167 

11 មា៉ៃ សីុនផុង                                           46                                           39 

12 មា៉ៃ សីុន ត់                                         278                                           95 

13 មា៉ៃ សីុនអ ុត                                           73                                           56 

14 មា៉ៃ សីុនវាយយឡវ                                         343                                         236 

15 មា៉ៃ សីុនបា៉ៃ ក់                                           56                                           47 

16 មា៉ៃ សីុនយបាកគក់                                            9                                           -   

17 មា៉ៃ សីុនសម្ងួត                                            4                                            2 

18 មា៉ៃ សីុនដព្ទយទៀត                                         884                                         566 

1 ឧបករណ៍្ និងមា៉ៃ សីុនយលើកដក់                                            8                                            3 

2 ម្យធាបាយដឹកជញ្ជូ នផែូវវដក                                           -                                             -   

3 ម្យធាបាយដឹកជញ្ជូ នផែូវយាកយគ្រៅពីផែូវវដក                                            1                                           -   

4 ម្យធាបាយដឹកជញ្ជូ នផែូវអា ស                                           -                                             -   

5 ម្យធាបាយដឹកជញ្ជូ នផែូវទឹក                                           -                                             -   

6 ម្យធាបាយដឹកជញ្ជូ នដព្ទយទៀត                                           92                                           73 

1 ភាជន៍សមាព ធ                                           -                                             -   

2 ឡកំយៅ                                            2                                           -   

3 ឡសែវដក                                           -                                             -   

4 ឡ ំអិន                                           -                                             -   

5 ឡឥដឋ                                            1                                           -   

6 យរាង គ្រកបងកក                                            1                                           -   

7 ថ្បនភ័្ណ្ឌ អគគិសនី                                           -                                             -   

8 ម្៉ៃូទ័រអគគិសនី                                           22                                           -   

9 ទុពាសមាា រៈអគគិសនីយគ្របើយដយព្ដ                                            2                                            1 

10 ទុពាសមាា រៈ,គ្របដប់គ្របដ និងសមាា រៈយគ្របើគ្របាស់ដព្ទយទៀត                                         186                                           83 

11 ជយណ្តើ រ ឬគ្រ កផែូវជគ្រមាល ល័ត                                            6                                           -   

12 រន្ទា រ                                           13                                           -   

13 យគ្រគឿងបរ ិា រដព្ទយទៀត                                           12                                            3 

2- ម្យធាបាយដឹកជញ្ជូ ន និងមា៉ៃ សីុនយលើកដក់

3- សមាា រៈបរ ិា រ

ល.រ ម្យធាបាយយគ្របើគ្របាស់
 ំនួនជនរងយគ្រាោះ

1- មា៉ៃ សីុន
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1 សារធាតុផាុោះ                                          -                                            -   

2 សារធាតុពុល                                          -                                            -   

3 សារធាតុគីមី្វដលមិ្នរាប់បញ្ចូ លសារធាតុផាុោះ និងពុល                                          -                                            -   

4 ធូលី                                          -                                            -   

5 ឧសមន័                                          -                                            -   

6 វតារុាវ                                            3                                            2 

7 បំវណ្កខាា ត                                            8                                          -   

8 វទិយុ ំរសមី                                          -                                            -   

9 សមាា រៈនិងសារធាតុដព្ទ                                            6                                            2 

1 យគ្រៅអារ                                          -                                            -   

2 កនងុអារ                                          -                                            -   

3 យគ្រ ម្ដី                                          -                                            -   

4  រយធាើដំយណ្ើ រតាម្ផែវូ                                          -                                            -   

1 សតាោហនៈ                                            1                                          -   

2 ម្យធាបាយយគ្របើគ្របាស់ដព្ទយទៀតវដលមិ្នគ្រតូវបានចាត់ថ្ន ក់                                     4,566                                     2,178 

1 យថមើរយជើង                                        571                                        410 

2 ម្៉ៃតូូ                                     5,889                                     3,280 

3 រុមឺ្៉ៃក                                          78                                          62 

4 រថយនត                                          93                                          22 

5 រថយនតដឹកកម្មករ                                        596                                        541 

6 កង់                                          35                                          26 

                       15,200                          8,895 

6-  ម្យធាបាយ យគ្របើ គ្របាស់ ដព្ទយទៀ ត

7-  យធាើ ដំយណ្ើ រ

សរុប

4-  សមាា រៈ សារ ធាតុ និងវទិយុ  ំរសមី

5-  បរោិ ស កវនែង យធាើ  រ

 

សរបុ ស្សី

1 យគ្រៅអារ                                        503                                        156 

2 កនងុអារ                                     7,848                                     4,643 

3 យគ្រ ម្ដី                                            7                                            4 

4  រយធាើដំយណ្ើ រ                                     6,842                                     4,092 

                        15,200                          8,895 

 តារាង ំណ្តត់ថ្ន ក់ហានិភ័្យ រង្ករតាម្ទីកវនែង និងយភ្ទ

ល.រ បរោិ ស រង្ករ
 ំនួនជនរងយគ្រាោះ

សរុប
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ឧេសមព័ន្ធទី៧ 

ផ្នែកផ្ែទសំខុភាព 

3 
៧.េច្ចុេបន្នភាពសហគ្រាស គ្រ រ្ឹះស្ថា ន្ និ្ង្កមមករនិ្បោជិត ផ្ននកផ្ថ្ទំសុខភាព 

សហគ្រាស កម្មករ ស្សី

1 យេតតបន្ទា យមានជ័យ                                        293                                      15,093                                        7,747 

2 យេតតបាត់ដំបង                                        687                                      10,951                                        4,047 

3 យេតតកំពង់ចាម្                                        202                                      37,946                                      31,182 

4 យេតតកំពង់ឆ្ន ងំ                                        122                                      38,148                                      31,580 

5 យេតតកំពង់សពឺ                                        210                                     105,827                                      79,308 

6 យេតតកំពង់ធំ                                        212                                        9,258                                        2,790 

7 យេតតកំពត                                          98                                      11,212                                        7,047 

8 យេតតកណ្តត ល                                        378                                     143,517                                      99,049 

9 យេតតយ ោះកុង                                          46                                        5,185                                        2,923 

10 យេតតគ្រកយ ោះ                                        175                                        5,886                                        1,904 

11 យេតតម្ណ្ឌ លគិរ ី                                          61                                        1,492                                           526 

12 រាជធានីភ្នំយពញ                                     6,543                                     659,173                                     373,031 

13 យេតតគ្រពោះវហិារ                                        147                                        1,775                                           426 

14 យេតតព្គ្រពវវង                                          58                                        2,814                                        2,200 

15 យេតតយោធិ៍សាត់                                        241                                      10,294                                        8,184 

16 យេតតរតនគិរ ី                                        160                                        6,059                                        2,336 

17 យេតតយសៀម្រាប                                        657                                      22,300                                        8,305 

18 យេតតគ្រពោះសីហនុ                                        334                                      56,090                                      28,118 

19 យេតតសាឹងវគ្រតង                                          41                                        1,704                                           702 

20 យេតតសាា យយរៀង                                        181                                      72,539                                      42,153 

21 យេតតតាវកវ                                        168                                      55,421                                      44,214 

22 យេតតឧតតរមានជ័យ                                          77                                        1,893                                           548 

23 យេតតវកប                                          54                                           466                                           162 

24 យេតតព្ប៉ៃលិន                                          83                                           760                                           284 

25 យេតតតបូងឃមុំ                                        138                                        8,718                                        3,954 

                                  11,366                                 1,284,521                                    782,720 

ល.រ រាជធានី-យេតត
ឆ្ន ំ២០២០

សរបុ
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ឧេសមព័ន្ធទី៨ 
បញ្ជមីូលដ្ឋា នសខុាភិបាលផ្ែលបានចុុះកិចចព្ពមពព្ពៀង ផ្នែកផ្ែទសំខុភាព 

ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

១. រាជធានីភែំពពញ  

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មជឈមណឌ លជាតិាំពារមាតា និ្ង្ទរក ២៩ មណឌ លសុខភាព ពង្ទរក 

២ មន្ទីរបពទយកាល់ផ្ម៉ែត ៣០ មណឌ លសុខភាព ពន្សំង្ 

៣ មន្ទីរបពទយគ្រពឹះកុសុមៈ ៣១ មណឌ លសុខភាព បពាយិ៍មង្គល 

៤ មន្ទីរបពទយគ្រពឹះអង្គឌួង្ ៣២ មណឌ លសុខភាព បពាយិ៍ផ្សន្ជ័យ 

៥ មន្ទីរបពទយមិតតភាពផ្ខមរ-សូបវៀត ៣៣ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកកំពរស 

៦ មណឌ លសុខភាព ពញាពន់្ ៣៤ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកថ្មី 
៧ មណឌ លសុខភាព ៧ មករា ៣៥ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកឯង្ 

៨ មណឌ លសុខភាព បកាឹះដ្ឋច់្ ៣៦ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពផ្វង្ 

៩ មណឌ លសុខភាព កាលបកាឹះ ៣៧ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពស 

១០ មណឌ លសុខភាព គ្រកំាង្យនង់្ ៣៨ មណឌ លសុខភាព ភនំបពញថ្មី 
១១ មណឌ លសុខភាព កំេូល ៣៩ មណឌ លសុខភាព រលួស 

១២ មណឌ លសុខភាព ្ីឡូផ្ម៉ែគ្រតបលខ ៩ ៤០ មណឌ លសុខភាព ស្ថក់សំបៅ 

១៣ មណឌ លសុខភាព ្ីឡូផ្ម៉ែគ្រតបលខ៦ ៤១ មណឌ លសុខភាព ស្ថម្គី 
១៤ មណឌ លសុខភាព បាករកា ៤២ មណឌ លសុខភាព សទរង្មាន្ជ័យ 

១៥ មណឌ លសុខភាព ឃ្មួញ ៤៣ មណឌ លសុខភាព បស្ថន រ 
១៦ មណឌ លសុខភាព ចាក់អផ្គ្រង្ ៤៤ មណឌ លសុខភាព សំបរាង្ 

១៧ មណឌ លសុខភាព ច្ារអំបៅ ៤៥ មណឌ លសុខភាព សំបរាង្បគ្រកាម 

១៨ មណឌ លសុខភាព ចំ្ការេូង្ ៤៦ មណឌ លសុខភាព អន្លង់្កាា ន្ 

១៩ មណឌ លសុខភាព បជើង្ឯក ៤៧ មណឌ លសុខភាព ឱបឡាក 

២០ មណឌ លសុខភាព បគ្រជាយច្ងាា រ ៤៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក  ផ្គ្រពកបៅន  
២១ មណឌ លសុខភាព េូន្បពញ ៤៩ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ច្តុមុខ 

២២ មណឌ លសុខភាព ទរកថ្នល  ៥០ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក េបងាេ  
២៣ មណឌ លសុខភាព ទួលបាក ៥១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បពាយិចិ្ន្តុង្ 

២៤ មណឌ លសុខភាព ទួលស្ថា យព្គ្រព ៥២ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក មាន្ជ័យ 

២៥ មណឌ លសុខភាព និ្បរាយ ៥៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក មិតតភាពកមពុជា-ចិ្ន្ផ្សន្សុខ 

២៦ មណឌ លសុខភាព េរង្យំ ៥៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក រាជធានី្ភនំបពញ 

២៧ មណឌ លសុខភាព គ្រេទឹះឡាង្ ៥៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក សបមតច្ឪ 

២៨ មណឌ លសុខភាព នសរបេើមថ្េូវ     

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ វទិោស្ថា ន្បា៉ែសទ័រ(ភនំបពញ) ៣១ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល ផាសុខភាពភនំបពញ 

២ ្លីនិ្ក រតន្ៈ ៣២ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល វឌឍន្ៈបមគ្រតី 

៣ ្លីនិ្កមា៉ែ រសីតូេច្ារអំបៅ ៣៣ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល សុខលាភ ទួលសផ្ង្េ 
៤ ្លីនិ្ករា៉ែក់ ទរកថ្នល  ៣៤ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល សុភមង្គល 

៥ ្លីនិ្ករា៉ែក់ចាក់អផ្គ្រង្បគ្រកាម ៣៥ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល សុភ័ក្រកតវសិ្ថល 

៦ ្លីនិ្ករា៉ែក់គ្រតពំាង្ថ្លរង្ ៣៦ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល ផ្សន្មបោរមយ 
៧ ្លីនិ្ករា៉ែក់ឬសសីផ្កវ ៣៧ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល ហា៊ា ង្ មុន្នីវយុ៣១៧ 
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

៨ ្លីនិ្ករា៉ែក់សទរង្មាន្ជ័យ ៣៨ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល ឯករាជយ២ 

៩ មន្ទីបពទយសកលវទិោល័យអន្តរជាតិផ្សន្សុខ ៣៩ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភព គ្រ្សួ្ថរបយើង្ 

១០ មន្ទីរពហុពោបាល និ្ង្សមភពសុខលាភបមគ្រតី១ ៤០ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលនិ្ង្សមពពសុវណណរា៉ែ  
១១ មន្ទីរពហុពោបាល គ្រេជាគ្រេិយ ៤១ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលនិ្ង្សមភព គ្រេសិទធិភាព 

១២ មន្ទីរពហុពោបាល រតន្ៈមាន្ជ័យ ៤២ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលគ្រេជាគ្រេិយ៣៧១ 
១៣ មន្ទីរពហុពោបាល សុខ បហង្ ៤៣ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលម៉ែូគ្រតា 

១៤ មន្ទីរពហុពោបាល សុខស្ថន្ត ៤៤ មន្ទីរសំរាកពោបាល សុភមិតត 
១៥ មន្ទីរពហុពោបាល សុវណ្តណ រា៉ែ II ៤៥ មន្ទីរសំរាកពោបាល ផ្ហលស៍ 

១៦ មន្ទីរពហុពោបាលច្ក្រោទ  ៤៦ មន្ទីរសំរាកពោបាល និ្ង្ សមភព ចំ្េីុស 

១៧ មន្ទីរពហុពោបាលគ្រេជាគ្រេិយទួលពគ្រង្ ៤៧ មន្ទីរសំរាកពោបាល និ្ង្សមពព សុខភាពគ្រ្ួស្ថរ 
១៨ មន្ទីរពហុពោបាល សុខផ្កវ ៤៨ មន្ទីរសំរាកពោបាល និ្ង្សមភពមិតតភាពវតតផ្សលង្ 

១៩ មន្ទីរបពទយគ្រពឹះសីហនុ្មណឌ លព្ន្កតីសង្ឍរម ៤៩ មន្ទីរសំរាកពោបាល និ្ង្សមភពរសមីសុខភាពថ្មី 
២០ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភព កណណិ កា ៥០ មន្ទីរសំរាកពោបាល និ្ង្សមភពស្ថម្គីផ្សន្ជ័យ 

២១ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភព លីណ្ត ៥១ មន្ទីរសំរាកពោបាល ឯករាជយ 
២២ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភព សុវតតិភាពបចាមបៅ ៥២ មន្ទីរសំរាកពោបាលសុខភាពបយើង្អង្គតាមិុញ 

២៣ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភពព្េតង្ ៥៣ មន្ទីសគ្រមាកពោបាល ហា៊ា ង្ មុន្នីវយុ 

២៤ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភព នុន្ សុខបម៉ែង្ ៥៤ មន្ទីរបពទយវទិោស្ថា ន្វទិោស្ថស្រសតសុខាភិបាល ខ.ភ.ម 

២៥ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភព ផ្សន្ជ័យ ៥៥ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភពេូរនិ្ 

២៦ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភពគ្រកំាង្ពគ្រង្ ៥៦ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលមូលមិតត 
២៧ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភពជមពូវន័្ ៥៧ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលសុខាទំន្េ់ថ្មី 
២៨ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភពមាតាអូរឌរម ៥៨ មន្ទីរសំរាកពោបាល និ្ង្សមភពសុខាកំេូល 

២៩ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភពសុខលាភបមគ្រតី២ ៥៩ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភពយូនិ្ក 

៣០ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភពសុខលាភបមគ្រតី៤ ៦០ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភពសុខេុមរមយោ 

២. ពខតតកណាត ល  

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព  បគ្រតើយស្ថល  ៥៦ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកសតី 
២ មណឌ លសុខភាព  េរង្ខោង្ ៥៧ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកហូរ 
៣ មណឌ លសុខភាព បកាឹះផ្កវ ៥៨ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកអញ្ចច ញ 

៤ មណឌ លសុខភាព បកាឹះផ្ខល ៥៩ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកអំេិល ១ 

៥ មណឌ លសុខភាព បកាឹះខសច់្ទោល  ៦០ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកអំេិល ២ 

៦ មណឌ លសុខភាព បកាឹះចិ្ន្ ៦១ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកអំពិល 

៧ មណឌ លសុខភាព បកាឹះចូ្រា៉ែម ៦២ មណឌ លសុខភាព គ្រពឹះគ្រេសេ់ 

៨ មណឌ លសុខភាព បកាឹះយំ ក ៦៣ មណឌ លសុខភាព ភូមិយំ 

៩ មណឌ លសុខភាព បកាឹះយំ ខ ៦៤ មណឌ លសុខភាព ភូមិយំសុខសេាយ 

១០ មណឌ លសុខភាព បកាឹះរឹះ ៦៥ មណឌ លសុខភាព ភនំបាត 

១១ មណឌ លសុខភាព បកាឹះឧកញា៉ែតី ៦៦ មណឌ លសុខភាព រកាបកាង្ 

១២ មណឌ លសុខភាព កែមសំណរ ៦៧ មណឌ លសុខភាព រកាជន្លរង្ 

១៣ មណឌ លសុខភាព កំពង់្កុង្ ៦៨ មណឌ លសុខភាព រលាងំ្ផ្កន្ 

១៤ មណឌ លសុខភាព កំពង់្ចំ្លង្ ៦៩ មណឌ លសុខភាព ឬសសីបគ្រជាយ 

១៥ មណឌ លសុខភាព កំពង់្ភនំ ៧០ មណឌ លសុខភាព លាា សរ 
១៦ មណឌ លសុខភាព កំពង់្លួង្ ៧១ មណឌ លសុខភាព វហិារសួ្៌ 
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

១៧ មណឌ លសុខភាព កំពង់្ស្ថា យ ៧២ មណឌ លសុខភាព វហិារហលួង្ 

១៨ មណឌ លសុខភាព កំពង់្អុស ៧៣ មណឌ លសុខភាព សណ្តត រ 
១៩ មណឌ លសុខភាព ខពេ ៧៤ មណឌ លសុខភាព សន្លុង្ 

២០ មណឌ លសុខភាព ្្ីរយំ ៧៥ មណឌ លសុខភាព ស្ថរកិាផ្កវ 
២១ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រជលាស់ ៧៦ មណឌ លសុខភាព សិតបូ 
២២ មណឌ លសុខភាព បគ្រជាយតាផ្កវ ៧៧ មណឌ លសុខភាព បសៀមរាេ 

២៣ មណឌ លសុខភាព ជ័យយំ ៧៨ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យគ្រេទល 

២៤ មណឌ លសុខភាព ប ើបមម  ៧៩ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យរលំ 

២៥ មណឌ លសុខភាព ប ើទល ៨០ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យអំពារ 
២៦ មណឌ លសុខភាព ា្ ំង្ ៨១ មណឌ លសុខភាព ស្ថែ ង្ភនំ 
២៧ មណឌ លសុខភាព េីឥេឋ ៨២ មណឌ លសុខភាព សំេួរមាស 

២៨ មណឌ លសុខភាព បេើមឬស ៨៣ មណឌ លសុខភាព សំបៅពូន្ 

២៩ មណឌ លសុខភាព តាបមម  ៨៤ មណឌ លសុខភាព សំបរាង្យំ 

៣០ មណឌ លសុខភាព តាលន់្ ៨៥ មណឌ លសុខភាព ហ៊ាុន្ផ្សន្គ្រកំាង្យ៉ែូវ 
៣១ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្ផ្វង្ ៨៦ មណឌ លសុខភាព អរយិកសគ្រត 

៣២ មណឌ លសុខភាព ទរកឃ្ល ងំ្ ៨៧ មណឌ លសុខភាព អំបៅព្គ្រព 

៣៣ មណឌ លសុខភាព ទរកវលិ ៨៨ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យគ្រជំ 

៣៤ មណឌ លសុខភាព ទំន្េ់យំ ៨៩ មណឌ លសុខភាព បតបជាផ្សន្វហិារសួ្៌ 

៣៥ មណឌ លសុខភាព េោទ យផ្េក ៩០ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យរបមៀត 

៣៦ មណឌ លសុខភាព បាក់ដ្ឋវ ៩១ មណឌ លសុខភាព បលើកផ្េក 

៣៧ មណឌ លសុខភាព បារងុ្ ៩២ មណឌ លសុខភាព េំណ្តក់អំពិល 

៣៨ មណឌ លសុខភាព គ្របាស្ថទ ៩៣ មណឌ លសុខភាព ផ្េកចាន្ 

៣៩ មណឌ លសុខភាព ពញាឮ ៩៤ មណឌ លសុខភាព បពើក 

៤០ មណឌ លសុខភាព ពាមរាងំ្ ៩៥ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពពួច្ 

៤១ មណឌ លសុខភាព ពាមឧកញា៉ែអុង្ ៩៦ មណឌ លសុខភាព មាេ ក់ 

៤២ មណឌ លសុខភាព ពុកឬសសី ៩៧ មណឌ លសុខភាព លំហាច្ 

៤៣ មណឌ លសុខភាព បពាយិបាន្ ៩៨ មណឌ លសុខភាព សំបរាង្បលើ 
៤៤ មណឌ លសុខភាព បពាយិរាមាម  ៩៩ មណឌ លសុខភាព ហ៊ាុន្ផ្សន្ទួលបគ្រពជ 

៤៥ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពក្យ ១០០ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក កណ្តត លសទរង្ 

៤៦ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកព្គ្រជ ១០១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បកៀន្ស្ថា យ 

៤៧ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកដ្ឋច់្ ១០២ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ខសច់្កណ្តត ល 

៤៨ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកេំេង្ ១០៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បលើកផ្េក 

៤៩ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកតាកូវ ១០៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក លាា ឯម 

៥០ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកតាមាក់ ១០៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ស្ថែ ង្ 

៥១ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកថ្មី ១០៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បកាឹះយំ 

៥២ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកទោល េ់ ១០៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក េ៊ាុន្រា៉ែ នី្ហ៊ាុន្ផ្សន្រកាបកាង្ 

៥៣ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកឬសសី ១០៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ពញាឮ 

៥៤ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកព្រ ១០៩ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ជ័យជំន្ឹះ 
៥៥ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកលួង្ ១១០ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក អង្គសនួល 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ ្លីនិ្កមា៉ែ រសីតូេគ្រកុង្តាបមម  ៦ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភពច្តុមុខ  
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

២ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល ថ្នល់ទទរង្ ៧ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល បសៀមរាេកន្ទួត 

៣ មន្ទីរសំរាកពោបាល សុខមង្គល ៨ មន្ទីរពហុពោបាល និ្ង្សមភពសុខាផ្េកចាន្ 

៤ មន្ទីពហុពោបាល សុខលាភបមគ្រតី៣ ៩ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមពព សុខ បម៉ែង្ 

៥ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល បទពមង្គល     

៣. ពខតតផ្កប 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពយំ ៤ មណឌ លសុខភាព អបងាេ ល 

២ មណឌ លសុខភាព ពង្ទរក ៥ មណឌ លសុខភាព អូរគ្រកស្ថរ 
៣ មណឌ លសុខភាព ចំ្ការេី ៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតផ្កេ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភព សុខុមាលផ្កេ     

៤. ពខតតពកាុះកងុ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព បា៉ែ ក់ខលង្ ៩ មណឌ លសុខភាព តានួ្ន្ 

២ មណឌ លសុខភាព ស្ថម ច់្មាន្ជ័យ ១០ មណឌ លសុខភាព ថ្មស 

៣ មណឌ លសុខភាព សទរង្ផ្វង្ ១១ មណឌ លសុខភាព េរង្គ្រពាវ 
៤ មណឌ លសុខភាព ្ីរសី្ថ្រ ១២ មណឌ លសុខភាព ផ្រសអំេិល 

៥ មណឌ លសុខភាព ោង្កុក ១៣ មណឌ លសុខភាព អណតូ ង្ទរក 

៦ មណឌ លសុខភាព ឬសសីគ្រជុំ ១៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតបកាឹះកុង្ 

៧ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្រងូ្ ១៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ផ្រសអំេិល 

៨ មណឌ លសុខភាព ជីផាត     

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលនិ្ង្សមភពបកាឹះកុង្     

៥. ពខតតព្កពចុះ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព កន្ទួត ១៨ មណឌ លសុខភាព បគ្រជាយេោទ យ 

២ មណឌ លសុខភាព ច្ក្រង្េង់្ ១៩ មណឌ លសុខភាព រលួស 

៣ មណឌ លសុខភាព រកាកណ្តត ល ២០ មណឌ លសុខភាព ឫសសីផ្កវ 
៤ មណឌ លសុខភាព កំពង់្ចាម ២១ មណឌ លសុខភាព សណ្តត ន់្ 

៥ មណឌ លសុខភាព ចំ្េក់ ២២ មណឌ លសុខភាព បស្ថេ 

៦ មណឌ លសុខភាព បគ្រជាយថ្ម ២៣ មណឌ លសុខភាព សំេូរ 
៧ មណឌ លសុខភាព កញ្ជ រ ២៤ មណឌ លសុខភាព អូរបគ្រ្ៀង្ 

៨ មណឌ លសុខភាព ដ្ឋរ ២៥ មណឌ លសុខភាព អូរឫសសី 
៩ មណឌ លសុខភាព តាប ៉ែ ២៦ មណឌ លសុខភាព កាលគ្រតាច្ 

១០ មណឌ លសុខភាព េុសលាវ ២៧ មណឌ លសុខភាព សនួល 

១១ មណឌ លសុខភាព ថ្មី ២៨ មណឌ លសុខភាព ឃ្សរម 

១២ មណឌ លសុខភាព ថ្មផ្គ្រ្ ២៩ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្ផ្រស 

១៣ មណឌ លសុខភាព េំរនុីង្ ៣០ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យគ្រជឹះ 
១៤ មណឌ លសុខភាព ពគ្រង្ ៣១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ឆ្លូង្ 
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

១៥ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកគ្រេសពា ៣២ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតគ្រកបច្ឹះ 
១៦ មណឌ លសុខភាព ខសច់្អផ្ណត ត ៣៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក សនួល 

១៧ មណឌ លសុខភាព មបោរមយ     

៦. ពខតតកំពង់ចាម 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព បកាឹះមិតត ៥០ មណឌ លសុខភាព ពាមបកាឹះស្ថន  
២ មណឌ លសុខភាព ្្រ ៥១ មណឌ លសុខភាព ពាមជីកង្ 

៣ មណឌ លសុខភាព វហិារយំ ៥២ មណឌ លសុខភាព ពាមគ្រេបធាន ឹះ 
៤ មណឌ លសុខភាព បកាឹះរកា ៥៣ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកគ្រកបៅ 

៥ មណឌ លសុខភាព គ្រកឡា ៥៤ មណឌ លសុខភាព ទួលសំេូរ 
៦ មណឌ លសុខភាព វាលវង់្ ៥៥ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកតាន្ង់្ 

៧ មណឌ លសុខភាព តំាង្គ្រកស្ថងំ្ ៥៦ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកបាក់ 

៨ មណឌ លសុខភាព សូរ្ង្ ៥៧ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រជបវៀន្ 

៩ មណឌ លសុខភាព បកាឹះសំបរាង្ ៥៨ មណឌ លសុខភាព ពគ្រង្មហាលាភ 

១០ មណឌ លសុខភាព សផ្ណត ក ៥៩ មណឌ លសុខភាព មាឃ្៣ 

១១ មណឌ លសុខភាព កំពង់្រាេ ៦០ មណឌ លសុខភាព រាយបា៉ែយ 

១២ មណឌ លសុខភាព បមច  ៦១ មណឌ លសុខភាព លាា  
១៣ មណឌ លសុខភាព មហាខញូង្ ៦២ មណឌ លសុខភាព បតត  
១៤ មណឌ លសុខភាព ខនុរេំេង្ ៦៣ មណឌ លសុខភាព លាា បលើ 
១៥ មណឌ លសុខភាព េរង្កុក ៦៤ មណឌ លសុខភាព េង្កាត រ 
១៦ មណឌ លសុខភាព គ្រទន្ ៦៥ មណឌ លសុខភាព ចំ្ការអណតូ ង្ 

១៧ មណឌ លសុខភាព បជើង្ឆ្នុក ៦៦ មណឌ លសុខភាព រសផ្ង្ 

១៨ មណឌ លសុខភាព បជើង្ព្គ្រព ៦៧ មណឌ លសុខភាព សូភាស 

១៩ មណឌ លសុខភាព រកាអារ ៦៨ មណឌ លសុខភាព សូរផ្សន្យ 
២០ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្គ្រពឹះ ៦៩ មណឌ លសុខភាព សគន់្ 

២១ មណឌ លសុខភាព េូន្េំុ ៧០ មណឌ លសុខភាព សពឺ 
២២ មណឌ លសុខភាព ទួលគ្រពឹះឃ្ល ងំ្ ៧១ មណឌ លសុខភាព តាគ្រេុក 

២៣ មណឌ លសុខភាព េូន្យី ៧២ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យមាស 

២៤ មណឌ លសុខភាព ទំន្េ់ ៧៣ មណឌ លសុខភាព ស្ថែ ង្ 

២៥ មណឌ លសុខភាព សំេួរមាស ៧៤ មណឌ លសុខភាព សំេូរ 
២៦ មណឌ លសុខភាព ចំ្ការបៅស៊ាូចំ្ការអណតូ ង្ ៧៥ មណឌ លសុខភាព អង្គរបាន្ 

២៧ មណឌ លសុខភាព ្រ ៧៦ មណឌ លសុខភាព ថ្មពូន្ 

២៨ មណឌ លសុខភាព តាអុង្ ៧៧ មណឌ លសុខភាព គ្រកចូ្ 

២៩ មណឌ លសុខភាព តំាង្គ្រកង់្ ៧៨ មណឌ លសុខភាព ជបោ 

៣០ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកកក់ ៧៩ មណឌ លសុខភាព ខពេតាងួ្ន្ 

៣១ មណឌ លសុខភាព គ្រតេ់ ៨០ មណឌ លសុខភាព អូរមលូ 
៣២ មណឌ លសុខភាព រសក ៨១ មណឌ លសុខភាព ទង្គ្រតឡាច្ 

៣៣ មណឌ លសុខភាព បមៀន្ ៨២ មណឌ លសុខភាព បារាយណ៍ 

៣៤ មណឌ លសុខភាព គ្រពីង្គ្រជុំ ៨៣ មណឌ លសុខភាព គ្របំាោ៉ែម 

៣៥ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យទេ ៨៤ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យបពាយិ 

៣៦ មណឌ លសុខភាព ហាន់្ជ័យ ៨៥ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកេំេូក 
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

៣៧ មណឌ លសុខភាព បកៀន្ព្គ្រជ ៨៦ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកបពាយិ៍ 
៣៨ មណឌ លសុខភាព បកាឹះសូទិន្ ៨៧ មណឌ លសុខភាព មាន្ជ័យ 

៣៩ មណឌ លសុខភាព អំពិល ៨៨ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យខសច់្ភនំ 
៤០ មណឌ លសុខភាព បារាយណ៍ ៨៩ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពករបំេង្ 

៤១ មណឌ លសុខភាព តុង្រ ៉ែងុ្ ៩០ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតកំពង់្ចាម 

៤២ មណឌ លសុខភាព បលា ៩១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ហ៊ាុន្ផ្សន្សទរង្គ្រតង់្ 

៤៣ មណឌ លសុខភាព សំពង្ជ័យ ៩២ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ចំ្ការបលើ 
៤៤ មណឌ លសុខភាព បាធាយ ៩៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បកាឹះសូទិន្ 

៤៥ មណឌ លសុខភាព េុសខនុរ ៩៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ព្គ្រព រ 
៤៦ មណឌ លសុខភាព បមសរព្គ្រជ ៩៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក កង្មាស 

៤៧ មណឌ លសុខភាព អារកសបតាន ត ៩៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បាធាយ 

៤៨ មណឌ លសុខភាព ផាែ វ ៩៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បជើង្ព្គ្រព 

៤៩ មណឌ លសុខភាព បសតើង្ជ័យ ៩៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក រសីសន្ធរ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរពហុពោបាល និ្ង្សមពពសុវណណរា៉ែ  ៣ ៣ វទិោស្ថា ន្បា៉ែសទ័រ(កំពង់្ចាម) 
២ ្លីនិ្ករា៉ែក់កំពង់្ចាម     

៧. ពខតតកំពង់ធាែ ងំ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 

១ មណឌ លសុខភាព កំពង់្ឆ្ន ំង្ ២៤ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យ 

២ មណឌ លសុខភាព ស្ថលាបលខគ្របំា ២៥ មណឌ លសុខភាព នសរឆ្ន ំង្ 

៣ មណឌ លសុខភាព បកាឹះថ្េូវ ២៦ មណឌ លសុខភាព ពាមបឆ្េ ក 

៤ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យរពំារ ២៧ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពផ្ខមរ 
៥ មណឌ លសុខភាព ផ្សេ ២៨ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពគ្រ្ី 

៦ មណឌ លសុខភាព កាលទរក ២៩ មណឌ លសុខភាព គ្រកំាង្ស្ថគ រ 
៧ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យជុក ៣០ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រជបាក់ 

៨ មណឌ លសុខភាព កំពង់្បៅ ៣១ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពមូល 

៩ មណឌ លសុខភាព បជៀេ ៣២ មណឌ លសុខភាព ផ្រសថ្មី 
១០ មណឌ លសុខភាព យលកបវៀន្ ៣៣ មណឌ លសុខភាព ពគ្រង្ 

១១ មណឌ លសុខភាព កតុល ៣៤ មណឌ លសុខភាព អំពិលទរក 

១២ មណឌ លសុខភាព ពាម ៣៥ មណឌ លសុខភាព តាបជស 

១៣ មណឌ លសុខភាព តំាង្គ្រកស្ថងំ្ ៣៦ មណឌ លសុខភាព លផ្ង្ាក 

១៤ មណឌ លសុខភាព  ូកស ៣៧ មណឌ លសុខភាព អភិវឌឍន៍្ 

១៥ មណឌ លសុខភាព គ្រកំាង្លាវ ៣៨ មណឌ លសុខភាព បជើង្គ្រាវ 
១៦ មណឌ លសុខភាព ឆ្នុកគ្រទ ូ ៣៩ មណឌ លសុខភាព កំពង់្គ្រតឡាច្បលើ 
១៧ មណឌ លសុខភាព គ្រកំាង្លាា  ៤០ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យគ្រជុំ 
១៨ មណឌ លសុខភាព គ្រពឹះកុសមៈ  ៤១ មណឌ លសុខភាព នសរ 
១៩ មណឌ លសុខភាព គ្រច្ណូក ៤២ មណឌ លសុខភាព ពព្ន្ល 
២០ មណឌ លសុខភាព ផ្តបង្ខពស់ ៤៣ មណឌ លសុខភាព បគ្រច្ស 

២១ មណឌ លសុខភាព គ្រេឡាយមាស ៤៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក កំពង់្គ្រតឡាច្ 
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

២២ មណឌ លសុខភាព បពគ្រជច្ងាា រ ៤៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតកំពង់្ឆ្ន ំង្ 

២៣ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្ចាន់្ ៤៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក េរេូិណ៌ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល ផ្ត វណ្តណ  ២ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភព មាតារកីរាយ 

៨. ពខតតកំពង់ធ ំ

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព េំរសី្ថល េ់ ២៩ មណឌ លសុខភាព  ូកខសច់្ 

២ មណឌ លសុខភាព ជ័យ ៣០ មណឌ លសុខភាព ស្ថលាវស័ិយ 

៣ មណឌ លសុខភាព សំបគ្រពាជ ៣១ មណឌ លសុខភាព ពគ្រង្ 

៤ មណឌ លសុខភាព បស្ថទ ង្ ៣២ មណឌ លសុខភាព េោទ យបស្ថទ ង្ 

៥ មណឌ លសុខភាព កំពង់្បា ៣៣ មណឌ លសុខភាព តំាង្គ្រកស្ថងំ្ 

៦ មណឌ លសុខភាព សំេូរ ៣៤ មណឌ លសុខភាព កបកាឹះ 
៧ មណឌ លសុខភាព ប ើទល ៣៥ មណឌ លសុខភាព បតាន តជំុ 

៨ មណឌ លសុខភាព ចំ្ណ្តរបលើ ៣៦ មណឌ លសុខភាព មសគ្រកង្ 

៩ មណឌ លសុខភាព េូង្ ៣៧ មណឌ លសុខភាព គ្រទ 

១០ មណឌ លសុខភាព បាកងួ្ន្ ៣៨ មណឌ លសុខភាព គ្រេឡាយ 

១១ មណឌ លសុខភាព  ូក ៣៩ មណឌ លសុខភាព អាចារយលាក់ 

១២ មណឌ លសុខភាព រសយ៉ែូវ ៤០ មណឌ លសុខភាព េល័លង្គ 
១៣ មណឌ លសុខភាព កំពង់្យំ ៤១ មណឌ លសុខភាព ទីបពា 

១៤ មណឌ លសុខភាព តំាង្គ្រកបត ៤២ មណឌ លសុខភាព ចុ្ង្េូង្ 

១៥ មណឌ លសុខភាព កំពង់្ស្ថា យ ៤៣ មណឌ លសុខភាព រសបៅ 

១៦ មណឌ លសុខភាព គ្រកវា៉ែ ៤៤ មណឌ លសុខភាព កំពង់្ថ្ម 
១៧ មណឌ លសុខភាព េំរជីាន់្ខាល  ៤៥ មណឌ លសុខភាព គ្របាស្ថទ 

១៨ មណឌ លសុខភាព បារាយណ៍ ៤៦ មណឌ លសុខភាព េរង្ 

១៩ មណឌ លសុខភាព បាកគ្រតផ្េក ៤៧ មណឌ លសុខភាព បច្ើង្បេើង្ 

២០ មណឌ លសុខភាព តបូង្គ្រកបពើ ៤៨ មណឌ លសុខភាព លែក់ 

២១ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រព្ុយ ៤៩ មណឌ លសុខភាព បគ្រទៀល 

២២ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពគ្រេស់ ៥០ មណឌ លសុខភាព តំាង្បាក 

២៣ មណឌ លសុខភាព មាន្ជ័យ ៥១ មណឌ លសុខភាព រសឹះេោទ យ 

២៤ មណឌ លសុខភាព បគ្រ ើ្ល ៥២ មណឌ លសុខភាព គ្រេបតាង្ 

២៥ មណឌ លសុខភាព ស្ថន្្រ ៥៣ មណឌ លសុខភាព ្្ីរយំ 

២៦ មណឌ លសុខភាព ចំ្ណ្តរបគ្រកាម ៥៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បស្ថទ ង្ 

២៧ មណឌ លសុខភាព សណ្តត ន់្ ៥៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតកំពង់្យំ 

២៨ មណឌ លសុខភាព សបមតច្ឪគ្រកោស្ថគ្រកាម ៥៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បារាយណ៍-សន្ទុក 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ ្លីនិ្កមា៉ែ រសីតូេកំពង់្យំ     

៩. ពខតតកំពង់សព ឺ
មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព មហាស្ថងំ្ ៣១ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពជមពូមាន្អង្គ 
២ មណឌ លសុខភាព វលលិ៍ស ៣២ មណឌ លសុខភាព បកសមកសន្តគ្រតាច្ទង្ 

៣ មណឌ លសុខភាព សំបរាង្រេួំល ៣៣ មណឌ លសុខភាព េរបសេឋ 
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

៤ មណឌ លសុខភាព កាផ្ហង្តាអរ ៣៤ មណឌ លសុខភាព ចំ្េក់ 

៥ មណឌ លសុខភាព វាលអង្គពបពល ៣៥ មណឌ លសុខភាព គ្រកចូ្មាស 

៦ មណឌ លសុខភាព និ្ទន្ចំ្បរ ើន្ ៣៦ មណឌ លសុខភាព រកាបកាឹះ 
៧ មណឌ លសុខភាព រលាងំ្ច្ក ៣៧ មណឌ លសុខភាព គ្រពឹះនិ្ពាន្ា 
៨ មណឌ លសុខភាព ជាសីុមឱរា៉ែល់ ៣៨ មណឌ លសុខភាព គ្រកំាង្សគុឹះ 
៩ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យច្ចិ្េ ៣៩ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្្ង្ 

១០ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពវហិារ ៤០ មណឌ លសុខភាព នុង្ 

១១ មណឌ លសុខភាព កាត់ភលុក ៤១ មណឌ លសុខភាព ទួលអំពិល 

១២ មណឌ លសុខភាព ជគ្រង្ុក ៤២ មណឌ លសុខភាព ច្ារយំ 

១៣ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្បជារ ៤៣ មណឌ លសុខភាព តាឡាត់ 

១៤ មណឌ លសុខភាព េំុគ្រកវា៉ែន់្ ៤៤ មណឌ លសុខភាព ភនំតូច្ពំាង្លាា  
១៥ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពញាតិ ៤៥ មណឌ លសុខភាព ភកតី 
១៦ មណឌ លសុខភាព ទួលស្ថលា ៤៦ មណឌ លសុខភាព បពាយិគ្រមាល 

១៧ មណឌ លសុខភាព េំុខាិត ៤៧ មណឌ លសុខភាព សតុក 

១៨ មណឌ លសុខភាព េំណ្តក់ស្ថម ច់្ ៤៨ មណឌ លសុខភាព សនំគ្រកបពើ 
១៩ មណឌ លសុខភាព អមលាងំ្ ៤៩ មណឌ លសុខភាព រសង់្ 

២០ មណឌ លសុខភាព គ្រកស្ថងំ្បច្ក ៥០ មណឌ លសុខភាព រពំារមាន្ជ័យ 

២១ មណឌ លសុខភាព មហាឬសសី ៥១ មណឌ លសុខភាព រលាងំ្ផ្សន្ 

២២ មណឌ លសុខភាព គ្រកំាង្ពាន យ ៥២ មណឌ លសុខភាព រកាបទព 

២៣ មណឌ លសុខភាព បពាយិអក្រង្គង្ ៥៣ មណឌ លសុខភាព អន្លង់្ព្គ្រជ 

២៤ មណឌ លសុខភាព កក់គ្រពឹះផ្ខ ៥៤ មណឌ លសុខភាព វាងំ្គ្រពឹះផ្រស 

២៥ មណឌ លសុខភាព បជើង្រាស់ស្ថម្គី ៥៥ មណឌ លសុខភាព បពាយិ៍ចំ្បរ ើន្ 

២៦ មណឌ លសុខភាព បពគ្រជមុនី្ទរកលែក់ ៥៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ឧេុង្គ 
២៧ មណឌ លសុខភាព េំណ្តក់ចាន់្ ៥៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក គ្រតពំាង្គ្រកឡរង្ 

២៨ មណឌ លសុខភាព មបោរងុ្បរឿង្ ៥៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ្ង្ពិសី 

២៩ មណឌ លសុខភាព សំបរាង្សំេូរ ៥៩ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតកំពង់្សពឺ 
៣០ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រតង្គ្រតយរង្     

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរសំរាកពោបាលជំងឺ្អង្គបមគ្រតី ៥ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល ជា សុខលរម 

២ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលបទពគ្រេសិទធ ៦ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលមូលមិតតបេើមរការ 
៣ ្លីនិ្ករា៉ែក់កំពង់្សពឺ ៧ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល បនង្ សុភ័ក្រកាត  
៤ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល សុខណ្តកំពង់្សពឺ ៨ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភព មុន្នីោថ្ 

១០. ពខតតកំពត 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព េោទ យមាស ៣៦ មណឌ លសុខភាព េរង្និ្មល 

២ មណឌ លសុខភាព កូន្សតា ៣៧ មណឌ លសុខភាព អង្គសុរភី 

៣ មណឌ លសុខភាព ឬសសីរសុក ៣៨ មណឌ លសុខភាព គ្រេភនំ 
៤ មណឌ លសុខភាព ផ្រសផ្ច្ង្ ៣៩ មណឌ លសុខភាព ោរាយណ៍ 

៥ មណឌ លសុខភាព កំពង់្ផ្គ្រ្ង្ ៤០ មណឌ លសុខភាព តានី្ 

៦ មណឌ លសុខភាព សទរង្ផ្កវ ៤១ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកគ្រករស 

៧ មណឌ លសុខភាព កំពង់្គ្រតាច្ ៤២ មណឌ លសុខភាព បកាឹះតូច្ 
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

៨ មណឌ លសុខភាព គ្រកំាង្អំពិល ៤៣ មណឌ លសុខភាព ទូកមាស 

៩ មណឌ លសុខភាព ចំ្េីុ ៤៤ មណឌ លសុខភាព គ្រពឹះធាតុរង្សី 
១០ មណឌ លសុខភាព បតាន តចុ្ង្រសង់្ ៤៥ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពឃ្ជ យ 

១១ មណឌ លសុខភាព បគ្រច្ស ៤៦ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពឃ្មុំ 
១២ មណឌ លសុខភាព អីុទួន្ស្ថ៊ា ង្ជំុបគ្រ្ៀល ៤៧ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពថ្នង្ 

១៣ មណឌ លសុខភាព េរង្ស្ថលាខាង្តបូង្ ៤៨ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពទបន្ល 
១៤ មណឌ លសុខភាព  ូក ៤៩ មណឌ លសុខភាព ផ្រសកនុង្ 

១៥ មណឌ លសុខភាព ផ្រសជា ៥០ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យទង្ 

១៦ មណឌ លសុខភាព បេើមេូង្ ៥១ មណឌ លសុខភាព ច្គ្រកីទីង្ 

១៧ មណឌ លសុខភាព េំណ្តក់កន្ទួត ៥២ មណឌ លសុខភាព បសតច្្ង់្ 

១៨ មណឌ លសុខភាព ទទុង្ ៥៣ មណឌ លសុខភាព គ្រកំាង្ស្ថន យ 

១៩ មណឌ លសុខភាព េ៊ាុន្រា៉ែ នី្ហ៊ាុន្ផ្សន្បកាឹះស្ថល  ៥៤ មណឌ លសុខភាព ខាន ច់្ព្គ្រព 

២០ មណឌ លសុខភាព េូន្យ៉ែយ ៥៥ មណឌ លសុខភាព ភនំបលាៀង្ 

២១ មណឌ លសុខភាព អង្គភនំតូច្ ៥៦ មណឌ លសុខភាព កំពង់្កណ្តត ល 

២២ មណឌ លសុខភាព បាបន្ៀវ ៥៧ មណឌ លសុខភាព សំឡាញ 

២៣ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្របៅ ៥៨ មណឌ លសុខភាព សនំគ្របំាពីរ 
២៤ មណឌ លសុខភាព អង្គរមាស ៥៩ មណឌ លសុខភាព បកាឹះស្ថល  
២៥ មណឌ លសុខភាព េំេូកខពស់ ៦០ មណឌ លសុខភាព បគ្រតើយបកាឹះ 
២៦ មណឌ លសុខភាព គ្រតផ្មង្ ៦១ មណឌ លសុខភាព វតត្ យ 

២៧ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្េី ៦២ មណឌ លសុខភាព ដ្ឋន្បាម 

២៨ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្រាងំ្ ៦៣ មណឌ លសុខភាព មាន្ជ័យ 

២៩ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្សផ្ង្េ ៦៤ មណឌ លសុខភាព ឫសសីរសុកខាង្បកើត 

៣០ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្ភាល ំង្ ៦៥ មន្ទីរពទយេផ្ង្ែក កំពង់្គ្រតាច្ 

៣១ មណឌ លសុខភាព សំបរាង្បលើ ៦៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក េ៊ាុន្រា៉ែ នី្ ហ៊ាុន្ផ្សន្បកាឹះស្ថល  
៣២ មណឌ លសុខភាព ជមពូវន័្ ៦៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក  ូក 

៣៣ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្ស្ថលា ៦៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក អង្គរជ័យ 

៣៤ មណឌ លសុខភាព វតតអង្គ ៦៩ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតកំពត 

៣៥ មណឌ លសុខភាព េង្ទង់្     

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ ្លីនិ្ករា៉ែក់កំពត     

១១. ពខតតតាផ្កវ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព តាអូ ៤៥ មណឌ លសុខភាព សំបរាង្ 

២ មណឌ លសុខភាព បពាយិ៍រចំាក ៤៦ មណឌ លសុខភាព រសផ្ង្៉ែ 
៣ មណឌ លសុខភាព រកាកនុង្ ៤៧ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពផាគ ំ 
៤ មណឌ លសុខភាព កណតរ ង្ ៤៨ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពបមលង្ 

៥ មណឌ លសុខភាព កំពង់្គ្រកស្ថងំ្ ៤៩ មណឌ លសុខភាព គ្រកពំុ ូក 

៦ មណឌ លសុខភាព សំេួរ ៥០ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពលាា  
៧ មណឌ លសុខភាព គ្រកំាង្ស្ថល  ៥១ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពសលរក 

៨ មណឌ លសុខភាព យលក ៥២ មណឌ លសុខភាព េូង្ 

៩ មណឌ លសុខភាព ជាន់្ជំុ ៥៣ មណឌ លសុខភាព របមញ 
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

១០ មណឌ លសុខភាព កំពង់្រាេ ៥៤ មណឌ លសុខភាព ចំ្បា៉ែ  
១១ មណឌ លសុខភាព កំណេ់ ៥៥ មណឌ លសុខភាព អង្គគ្របាស្ថទ 

១២ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្គ្រកស្ថងំ្ ៥៦ មណឌ លសុខភាព លំច្ង់្ 

១៣ មណឌ លសុខភាព ពត់សរ ៥៧ មណឌ លសុខភាព គ្រទ 

១៤ មណឌ លសុខភាព សន្លុង្ ៥៨ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្ស្ថេ 

១៥ មណឌ លសុខភាព កំផ្ពង្ ៥៩ មណឌ លសុខភាព គ្រពឹះបាទហ៊ាុន្បទៀន្ 

១៦ មណឌ លសុខភាព បាកបពាយិ៍ ៦០ មណឌ លសុខភាព ចំ្េក់ 

១៧ មណឌ លសុខភាព គ្រកំាង្លាវ ៦១ មណឌ លសុខភាព បស្ថម 

១៨ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពរបំេង្ ៦២ មណឌ លសុខភាព ជីខាម រ 
១៩ មណឌ លសុខភាព េូង្ខពស់ ៦៣ មណឌ លសុខភាព ឆ្យ្ីម  

២០ មណឌ លសុខភាព ឧតតមសូរោិ ៦៤ មណឌ លសុខភាព បាកបគ្រពច្ 

២១ មណឌ លសុខភាព ខាា វ ៦៥ មណឌ លសុខភាព លាយេូរ 
២២ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពយុថ្នេ  ៦៦ មណឌ លសុខភាព ជំរឹះបពន្ 

២៣ មណឌ លសុខភាព កំផ្ពង្ ៦៧ មណឌ លសុខភាព ធាល គ្រេជំុ 

២៤ មណឌ លសុខភាព រាមអបណតើ ក ៦៨ មណឌ លសុខភាព េូរជីលស្ថរ 
២៥ មណឌ លសុខភាព ខាា វ ៦៩ មណឌ លសុខភាព ផ្ញ៉ែង្ញ៉ែង្ 

២៦ មណឌ លសុខភាព ផ្រសរបោង្ ៧០ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្គ្រពីង្ 

២៧ មណឌ លសុខភាព រោម ៧១ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្អំពិល 

២៨ មណឌ លសុខភាព អង្គខនុរ ៧២ មណឌ លសុខភាព ្ុស 

២៩ មណឌ លសុខភាព បារាយណ៍ ៧៣ មណឌ លសុខភាព េុសសតានង់្ 

៣០ មណឌ លសុខភាព រកាបគ្រៅ ៧៤ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពជួរ 
៣១ មណឌ លសុខភាព គ្រតំាខាន រ ៧៥ មណឌ លសុខភាព អង្គរកា 

៣២ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពអំពក ៧៦ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពសាត 

៣៣ មណឌ លសុខភាព លំពង់្ ៧៧ មណឌ លសុខភាព តាបភម 

៣៤ មណឌ លសុខភាព របវៀង្ ៧៨ មណឌ លសុខភាព គ្រតំាកក់ 

៣៥ មណឌ លសុខភាព ទបន្លបាទី ៧៩ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្អបណតើ ក 

៣៦ មណឌ លសុខភាព បាកយលក ៨០ មណឌ លសុខភាព អង្គតាបស្ថម 

៣៧ មណឌ លសុខភាព េរង្គ្រតាញ់ ៨១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បាទី 

៣៨ មណឌ លសុខភាព គ្របំាេីមំុ ៨២ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បកាឹះអផ្ណត ត 

៣៩ មណឌ លសុខភាព ភនំេិន្ ៨៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក អង្គរេូរ ី
៤០ មណឌ លសុខភាព ពព្ន្ល ៨៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ្ិរវីង់្ 

៤១ មណឌ លសុខភាព បាផ្រស ៨៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ព្គ្រពកេាស 

៤២ មណឌ លសុខភាព ស្ថល  ៨៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតតាផ្កវ 
៤៣ មណឌ លសុខភាព វា៉ែជាង្ព្គ្រពកេាស ៨៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក អង្គរកា 

៤៤ មណឌ លសុខភាព តំាង្ោ៉ែេ     

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ ្លីនិ្ករា៉ែក់តាផ្កវ ៤ មន្ទីរបពទយផ្ភនកបខតតតាផ្កវ 
២ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល បស្ថម រា៉ែ  លាយេូរ ៥ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភពគ្របាស្ថទ២ 

៣ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល សុខាបាទី     
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

១២. ពខតតតបងូឃ្ុ ំ
មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព កំពង់្គ្រទស ៣៧ មណឌ លសុខភាព ជំាបគ្រទៀក 

២ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកអាជី ៣៨ មណឌ លសុខភាព ដ្ឋរ 
៣ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យឃ្ល ងំ្ ៣៩ មណឌ លសុខភាព បមមត់ 

៤ មណឌ លសុខភាព រកាខនុរ ៤០ មណឌ លសុខភាព ទរកបគ្រៅ 

៥ មណឌ លសុខភាព បេុើស២ ៤១ មណឌ លសុខភាព តំផ្េរ 
៦ មណឌ លសុខភាព ទួលសនួល ៤២ មណឌ លសុខភាព ថ្នល់ផ្កង្ 

៧ មណឌ លសុខភាព គ្រេបឆ្ឹះកណ្តត ល ៤៣ មណឌ លសុខភាព ថ្មទទរង្ 

៨ មណឌ លសុខភាព ជំនី្ក ៤៤ មណឌ លសុខភាព គ្រពឹះធាតុ 

៩ មណឌ លសុខភាព  ូក ៤៥ មណឌ លសុខភាព បតបជាផ្សន្ ពាមជំាង្ 

១០ មណឌ លសុខភាព រកាពគ្របំា២ ៤៦ មណឌ លសុខភាព ពបពល 

១១ មណឌ លសុខភាព ថ្មបពគ្រជ ៤៧ មណឌ លសុខភាព កបណ្តត លគ្រជុំ 
១២ មណឌ លសុខភាព ជី្រ ៤៨ មណឌ លសុខភាព ពព្ន្ល 
១៣ មណឌ លសុខភាព ្រ ៤៩ មណឌ លសុខភាព បកាង្កាង្ 

១៤ មណឌ លសុខភាព េរង្គ្រពលួ ៥០ មណឌ លសុខភាព វាលមលូ 
១៥ មណឌ លសុខភាព មង់្បរៀវ ៥១ មណឌ លសុខភាព េូន្តី 

១៦ មណឌ លសុខភាព ទបន្លេិទ ៥២ មណឌ លសុខភាព អន្លង់្ព្គ្រជ 

១៧ មណឌ លសុខភាព បលាៀង្ ៥៣ មណឌ លសុខភាព ទួលសូភី 

១៨ មណឌ លសុខភាព រកាពគ្របំា១ ៥៤ មណឌ លសុខភាព េបង្ហើរផ្ខលង្ 

១៩ មណឌ លសុខភាព ជីបរាទិ៍ទី២ ៥៥ មណឌ លសុខភាព ជីពំាង្ 

២០ មណឌ លសុខភាព អបញ្ច ើម ៥៦ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រកក1 

២១ មណឌ លសុខភាព ពាមជីលាងំ្ ៥៧ មណឌ លសុខភាព ជ័យនិ្្ម 

២២ មណឌ លសុខភាព ជេ់ ៥៨ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្គ្រពីង្ 

២៣ មណឌ លសុខភាព ជីបរាទិ៍ទី១ ៥៩ មណឌ លសុខភាព េំរលិ 

២៤ មណឌ លសុខភាព សួង្ ១ ៦០ មណឌ លសុខភាព អំពិលតាពក 

២៥ មណឌ លសុខភាព រសឡេ់ ៦១ មណឌ លសុខភាព បសដ្ឋ 

២៦ មណឌ លសុខភាព វហិារលួង្ ៦២ មណឌ លសុខភាព បតបជាផ្សន្ផាល កសំបរាង្ 

២៧ មណឌ លសុខភាព សួង្ ២ ៦៣ មណឌ លសុខភាព បសដ្ឋផ្សន្ជ័យ 

២៨ មណឌ លសុខភាព ច្ក ៦៤ មណឌ លសុខភាព ផ្រសព្សព 
២៩ មណឌ លសុខភាព បមៀន្ ៦៥ មណឌ លសុខភាព ស្ថល  
៣០ មណឌ លសុខភាព ជំាគ្រកបវៀន្ ៦៦ មណឌ លសុខភាព សំបរាង្ 

៣១ មណឌ លសុខភាព របំច្ក ៦៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក គ្រកូច្ឆ្ម  
៣២ មណឌ លសុខភាព ្្ីរ ៦៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតតបូង្ឃ្មុំ 
៣៣ មណឌ លសុខភាព ចាន់្មូល ៦៩ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក អូររាងំ្ឪ 

៣៤ មណឌ លសុខភាព ចុ្ង្ជាច្ ៧០ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ពញាផ្គ្រកក 

៣៥ មណឌ លសុខភាព រងូ្ ៧១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក តំផ្េរ 
៣៦ មណឌ លសុខភាព កំពាន់្ ៧២ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បមមត់ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភព សុខ សំណ្តង្ ២ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភពបទពនិ្មមិត 
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

១៣. ពខតតបន្ទា យមានជ័យ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព មា៉ែ ព្ឡ ៣៩ មណឌ លសុខភាព រសឹះជីក 

២ មណឌ លសុខភាព សំបរាង្ ៤០ មណឌ លសុខភាព សរង្ហ 
៣ មណឌ លសុខភាព ស្ថព ន្ផ្រសង្ ៤១ មណឌ លសុខភាព ឬសសីបគ្រកាក1 

៤ មណឌ លសុខភាព ្ំរ ូ ៤២ មណឌ លសុខភាព កំពង់្ស្ថា យ2 

៥ មណឌ លសុខភាព បបា៉ែយផ្េ៉ែត1 ៤៣ មណឌ លសុខភាព កំពង់្ស្ថា យ1 

៦ មណឌ លសុខភាព ទួលពគ្រង្ ៤៤ មណឌ លសុខភាព អូរេីជាន់្ 

៧ មណឌ លសុខភាព សលគ្រកាម ៤៥ មណឌ លសុខភាព បាកេលល័ង្គ 
៨ មណឌ លសុខភាព ណំ្តបៅ ៤៦ មណឌ លសុខភាព អូរឬសសី 
៩ មណឌ លសុខភាព ច្ក់ពួក ៤៧ មណឌ លសុខភាព អូររសបៅ 

១០ មណឌ លសុខភាព គ្រពឹះបន្គ្រតគ្រពឹះ ៤៨ មណឌ លសុខភាព អូរសំព័រ 
១១ មណឌ លសុខភាព  នួរមាន្ជ័យ ៤៩ មណឌ លសុខភាព ចំ្បណ្តម 

១២ មណឌ លសុខភាព តានូ ៥០ មណឌ លសុខភាព សំេួរ 
១៣ មណឌ លសុខភាព ពព្ន្ល ៥១ មណឌ លសុខភាព តាឡំ 

១៤ មណឌ លសុខភាព ទរកបជារ ៥២ មណឌ លសុខភាព ទរកថ្នល  
១៥ មណឌ លសុខភាព េុសសសបូវ ៥៣ មណឌ លសុខភាព េត់គ្រតង់្ 

១៦ មណឌ លសុខភាព បបា៉ែយចារ ៥៤ មណឌ លសុខភាព េោទ យោង្ 

១៧ មណឌ លសុខភាព គ្របាស្ថទ ៥៥ មណឌ លសុខភាព បសឿ 
១៨ មណឌ លសុខភាព ភូមិថ្មី ៥៦ មណឌ លសុខភាព ្យផ្ម៉ែង្ 

១៩ មណឌ លសុខភាព ទន្កំា ៥៧ មណឌ លសុខភាព រហាត់ទរក 

២០ មណឌ លសុខភាព បាកកឋិន្ ៥៨ មណឌ លសុខភាព បកាឹះពង្សតា 
២១ មណឌ លសុខភាព គ្រទស ៥៩ មណឌ លសុខភាព ភនំតូច្ 

២២ មណឌ លសុខភាព និ្មិតត ៦០ មណឌ លសុខភាព មាេ ក់ 

២៣ មណឌ លសុខភាព េរង្គ្រតកួន្ ៦១ មណឌ លសុខភាព រសឹះរាងំ្ 

២៤ មណឌ លសុខភាព េលល័ង្គ ៦២ មណឌ លសុខភាព ឬសសីបគ្រកាក2 

២៥ មណឌ លសុខភាព បបា៉ែយផ្េ៉ែត 2 ៦៣ មណឌ លសុខភាព បភនៀត 

២៦ មណឌ លសុខភាព ផាគ ំ ៦៤ មណឌ លសុខភាព អូរគ្របាស្ថទ 

២៧ មណឌ លសុខភាព ស្ថរង្គ ៦៥ មណឌ លសុខភាព អូរអំេិល 

២៨ មណឌ លសុខភាព ភនំបលៀេ ៦៦ មណឌ លសុខភាព គ្រពឹះពោល  
២៩ មណឌ លសុខភាព កូេ ៦៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក សិរបីស្ថភ័ណឌ  
៣០ មណឌ លសុខភាព រលួស ៦៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក អួរបគ្រៅ 

៣១ មណឌ លសុខភាព ជេ់វារ ី ៦៩ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក មា៉ែ ព្ឡសន្តិភាព 

៣២ មណឌ លសុខភាព េរង្បេង្ ៧០ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក គ្រពឹះបន្គ្រតគ្រពឹះ 
៣៣ មណឌ លសុខភាព រហាល ៧១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ស្ថា យបច្ក 

៣៤ មណឌ លសុខភាព សិលាផ្ខមរ ៧២ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ភនំរសុក 

៣៥ មណឌ លសុខភាព សូភី ៧៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ថ្មពួក 

៣៦ មណឌ លសុខភាព បាករបមៀត ៧៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បបា៉ែយផ្េ៉ែត 

៣៧ មណឌ លសុខភាព ភនំេី ៧៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតត មិតតភាពកមពុជា-ជេ៉ែុន្មង្គលេូរ ី
៣៨ មណឌ លសុខភាព េោទ យឆ្ម រ     
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរសំរាកពោបាល និ្ង្សមភព ឳកទីន្ណ្ត ២ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលអារថ្មី 

១៤. ពខតតបប៉ៃលនិ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព អូរគ្រចា ៥ មណឌ លសុខភាព សួន្កុមារ 
២ មណឌ លសុខភាព ភនំសពង់្ ៦ មណឌ លសុខភាព ភនំគ្រពាល 

៣ មណឌ លសុខភាព នសរគ្រពំ ៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតព្េ៉ែលិន្ 

៤ មណឌ លសុខភាព គ្រកចាេ់     

១៥. ពខតតបាត់ែំបង 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព កបកាឹះ ៤៦ មណឌ លសុខភាព ពាមឯក 

២ មណឌ លសុខភាព កន្ទឺ ១ ៤៧ មណឌ លសុខភាព បពគ្រជចិ្ោត  
៣ មណឌ លសុខភាព កន្ទឺ2 ៤៨ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកជីក 

៤ មណឌ លសុខភាព បកាឹះជីវាងំ្ ៤៩ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកន្រនិ្ទ 
៥ មណឌ លសុខភាព កតុល ៥០ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកហលួង្ 

៦ មណឌ លសុខភាព កតុលតាផ្ហន្ ៥១ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពខពស់ 

៧ មណឌ លសុខភាព កំពង់្បគ្រពៀង្ ៥២ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពចាស់ 

៨ មណឌ លសុខភាព កំពង់្គ្រពឹះ ៥៣ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពតូច្ 

៩ មណឌ លសុខភាព កំពង់្បពព  ៥៤ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពគ្រតឡាច្ 

១០ មណឌ លសុខភាព កំបរៀង្ ៥៥ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពស្ថា យ 

១១ មណឌ លសុខភាព ខាន ច្រមាស ៥៦ មណឌ លសុខភាព ភនំសំបៅ 

១២ មណឌ លសុខភាព ារ ៥៧ មណឌ លសុខភាព មាន្ជ័យ 

១៣ មណឌ លសុខភាព ាស់គ្រកឡ ៥៨ មណឌ លសុខភាព បមាង្ 

១៤ មណឌ លសុខភាព បាកឃ្មុំ ៥៩ មណឌ លសុខភាព រតន្ៈ 
១៥ មណឌ លសុខភាព ឃ្ល ងំ្មាស ៦០ មណឌ លសុខភាព រេស់មង្គល 

១៦ មណឌ លសុខភាព ផ្ច្ង្មាន្ជ័យ ៦១ មណឌ លសុខភាព រសមីសងាហ  
១៧ មណឌ លសុខភាព ចំ្ការសំបរាង្ ៦២ មណឌ លសុខភាព រសមីស្ថម្គី 
១៨ មណឌ លសុខភាព ចំ្លង្្ួយ ៦៣ មណឌ លសុខភាព ឬសសីគ្រកំាង្ 

១៩ មណឌ លសុខភាព ឆ្ករកា ៦៤ មណឌ លសុខភាព រាងំ្បកសី 

២០ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រជ ៦៥ មណឌ លសុខភាព រងូ្ព្គ្រជ 

២១ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រជ ៦៦ មណឌ លសុខភាព លាា  
២២ មណឌ លសុខភាព បគ្រជាយបតត  ៦៧ មណឌ លសុខភាព វតត្ រ 
២៣ មណឌ លសុខភាព ប ើទល ៦៨ មណឌ លសុខភាព វតតតាមិម 

២៤ មណឌ លសុខភាព តាគ្រកី ៦៩ មណឌ លសុខភាព ស បខង្ កំពីង្ពួយ 

២៥ មណឌ លសុខភាព តាគ្រាម ៧០ មណឌ លសុខភាព សិរមីាន្ជ័យ 

២៦ មណឌ លសុខភាព តាេ៉ែុន្ ៧១ មណឌ លសុខភាព បតត  
២៧ មណឌ លសុខភាព តាពូង្ ៧២ មណឌ លសុខភាព សនរង្ 

២៨ មណឌ លសុខភាព តាមឺុន្ ៧៣ មណឌ លសុខភាព ស្ថល ផ្កត 

២៩ មណឌ លសុខភាព តាលាស់ ៧៤ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យបបា៉ែ  
៣០ មណឌ លសុខភាព តាស្ថញ ៧៥ មណឌ លសុខភាព សំបៅលូន្ 
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

៣១ មណឌ លសុខភាព គ្រតាង្ ៧៦ មណឌ លសុខភាព សំបរាង្កនុង្ 

៣២ មណឌ លសុខភាព គ្រតាវជូរ ៧៧ មណឌ លសុខភាព អន្លង់្រនុ្ 

៣៣ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រតង្ ៧៨ មណឌ លសុខភាព អន្លង់្វលិ 

៣៤ មណឌ លសុខភាព ទួលតាឯក ៧៩ មណឌ លសុខភាព អូរេំេង្1 

៣៥ មណឌ លសុខភាព យិេតី ៨០ មណឌ លសុខភាព អូរេំេង្2 

៣៦ មណឌ លសុខភាព េន្សយផ្គ្រតង្ ៨១ មណឌ លសុខភាព អូរតា្ី 

៣៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក េបវល ៨២ មណឌ លសុខភាព អូរមា៉ែ ល់ 

៣៨ មណឌ លសុខភាព េបវល2 ៨៣ មណឌ លសុខភាព អំពិលគ្របំាបេើម 

៣៩ មណឌ លសុខភាព បារាងំ្ធាល ក់ ៨៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតបាត់េំេង្ 

៤០ មណឌ លសុខភាព បាស្ថក់ ៨៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ថ្មបាល 

៤១ មណឌ លសុខភាព េរង្គ្របំា ៨៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បមាង្ឬសសី 
៤២ មណឌ លសុខភាព េរង្គ្រពីង្ ៨៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក រកា 

៤៣ មណឌ លសុខភាព េរង្រនុ្ ៨៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក សំបៅលូន្ 

៤៤ មណឌ លសុខភាព េួរ ៨៩ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ឯកភនំ 
៤៥ មណឌ លសុខភាព នលូវមាស     

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ ្លីនិ្កមា៉ែ រសីតូេបាត់េំេង្ ២ វទិោស្ថា ន្បា៉ែសទ័រ(បាត់េំេង្) 

១៦. ពខតតពោធិ៍សាត់ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព អូរតាបបា៉ែង្ ២៣ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យស 

២ មណឌ លសុខភាព វតតបពាយិ៍ ២៤ មណឌ លសុខភាព គ្រេបមា៉ែយ 

៣ មណឌ លសុខភាព ហ៊ាុន្ផ្សន្ថ្មដ្ឋ ២៥ មណឌ លសុខភាព កញ្ជ រ 
៤ មណឌ លសុខភាព ប ើតំុ ២៦ មណឌ លសុខភាព ផ្រសសតុក 

៥ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្ជង្ ២៧ មណឌ លសុខភាព កំពង់្បពាយិ៍ 
៦ មណឌ លសុខភាព បមទរក ២៨ មណឌ លសុខភាព សំបរាង្ 

៧ មណឌ លសុខភាព ពាលផ្ញក ២៩ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកបតាន ត 

៨ មណឌ លសុខភាព ភនំគ្រកវាញ ៣០ មណឌ លសុខភាព កបណត ៀង្ 

៩ មណឌ លសុខភាព គ្រពងិ្ល ៣១ មណឌ លសុខភាព រលាេ 

១០ មណឌ លសុខភាព អន្សចំ្េក់ ៣២ មណឌ លសុខភាព រហាលទិល 

១១ មណឌ លសុខភាព អន្លង់្រាេ ៣៣ មណឌ លសុខភាព រាងំ្ទិល 

១២ មណឌ លសុខភាព  ូកមាស ៣៤ មណឌ លសុខភាព របំលច្ 

១៣ មណឌ លសុខភាព តាបលា ៣៥ មណឌ លសុខភាព វតតហលួង្ 

១៤ មណឌ លសុខភាព តាស្ថស់ ៣៦ មណឌ លសុខភាព ស្ថន មគ្រពឹះ 
១៥ មណឌ លសុខភាព បកាឹះជំុ ៣៧ មណឌ លសុខភាព ស្ថន អន្ស 

១៦ មណឌ លសុខភាព េរង្កន្ទួត ៣៨ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យេូន្ផ្កវ 
១៧ មណឌ លសុខភាព េរង្េត់កបណ្តត ល ៣៩ មណឌ លសុខភាព គ្រក្រ 
១៨ មណឌ លសុខភាព កំពង់្លួង្ ៤០ មណឌ លសុខភាព បាក់ចិ្បញ្ច ៀន្ 

១៩ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពញី ៤១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ភនំគ្រកវាញ 

២០ មណឌ លសុខភាព េរង្ខាន រ ៤២ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បាកាន្ 

២១ មណឌ លសុខភាព សោ ៤៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក គ្រក្រ 
២២ មណឌ លសុខភាព ខាន រទទរង្ ៤៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតបពាយិ៍ស្ថត់ 
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

១៧. ពខតតបព្ពផ្វង 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព ចុ្ង្អំពិល ៦៣ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកព្គ្រជ 

២ មណឌ លសុខភាព បតាន ត ៦៤ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកតាសរ 
៣ មណឌ លសុខភាព បាក្ង់្លិច្ ៦៥ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពរសឡិត 

៤ មណឌ លសុខភាព បកតឿង្រាយ ៦៦ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពខាល  
៥ មណឌ លសុខភាព ថ្មពូន្ ៦៧ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្ផ្រស 

៦ មណឌ លសុខភាព គ្រពាល ៦៨ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពបឃ្នស 

៧ មណឌ លសុខភាព បាក្ង់្បកើត ៦៩ មណឌ លសុខភាព ពាន្បរាង្ 

៨ មណឌ លសុខភាព កបក្រញ្ជ ៀច្ ៧០ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពទទរង្ 

៩ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកសំេួរ ៧១ មណឌ លសុខភាព គ្រពឹះបសតច្ 

១០ មណឌ លសុខភាព កំពង់្គ្របាស្ថទ ៧២ មណឌ លសុខភាព បស្ថម ង្តបូង្ 

១១ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យបភាល ឹះ ៧៣ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពបៅន  
១២ មណឌ លសុខភាព ឬសសីរសុក ៧៤ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រព រ 
១៣ មណឌ លសុខភាព អង្គរអង្គ ៧៥ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពបសនៀត 

១៤ មណឌ លសុខភាព បកាឹះរកា ៧៦ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពបពាន្ 

១៥ មណឌ លសុខភាព គ្រកំាង្តាយ៉ែង្ ៧៧ មណឌ លសុខភាព បជើង្ភនំ 
១៦ មណឌ លសុខភាព បកាឹះបច្ក ៧៨ មណឌ លសុខភាព បមសរគ្រេចាន់្ 

១៧ មណឌ លសុខភាព បកាឹះសំបៅ ៧៩ មណឌ លសុខភាព បមេុណយ 
១៨ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកគ្រកបៅ ៨០ មណឌ លសុខភាព ជាសីុមកំពង់្លាវ 
១៩ មណឌ លសុខភាព ពាមមាន្ជ័យ ៨១ មណឌ លសុខភាព លាា  
២០ មណឌ លសុខភាព បាបបាង្ ៨២ មណឌ លសុខភាព បលា 
២១ មណឌ លសុខភាព ពាមរក៍ ៨៣ មណឌ លសុខភាព ជីនុច្ 

២២ មណឌ លសុខភាព េន្លិច្គ្របាស្ថទ ៨៤ មណឌ លសុខភាព រាេ 

២៣ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពកបណត ៀង្ ៨៥ មណឌ លសុខភាព ស្ថ៊ា ង្ឃ្ា ង្ 

២៤ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកខសយ (ខ) ៨៦ មណឌ លសុខភាព របំច្ក 

២៥ មណឌ លសុខភាព អនកបលឿង្ ៨៧ មណឌ លសុខភាព បតត បកាង្ 

២៦ មណឌ លសុខភាព កញ្ច ំ ៨៨ មណឌ លសុខភាព អំពិលបគ្រៅ 

២៧ មណឌ លសុខភាព កបន្សមអក ៨៩ មណឌ លសុខភាព រកា 

២៨ មណឌ លសុខភាព ចាម ៩០ មណឌ លសុខភាព ធាយ 

២៩ មណឌ លសុខភាព បរាង្េំរ ី ៩១ មណឌ លសុខភាព កំពង់្សរង្ 

៣០ មណឌ លសុខភាព គ្រកបៅ ៩២ មណឌ លសុខភាព កំពង់្ឬសសី 
៣១ មណឌ លសុខភាព អង្គររាជយ ៩៣ មណឌ លសុខភាព សពឺ«ក» 

៣២ មណឌ លសុខភាព កំពង់្គ្រតផ្េក ៩៤ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យអណតូ ង្ 

៣៣ មណឌ លសុខភាព កំពង់្ពពិល ៩៥ មណឌ លសុខភាព ជាខាល ង្ 

៣៤ មណឌ លសុខភាព តាបកា ៩៦ មណឌ លសុខភាព កំពង់្គ្របំាង្ 

៣៥ មណឌ លសុខភាព ពពឺស ៩៧ មណឌ លសុខភាព សំបរាង្ 

៣៦ មណឌ លសុខភាព បាខចក ៩៨ មណឌ លសុខភាព ជាង្ផ្េក 

៣៧ មណឌ លសុខភាព សពឺ«ខ» ៩៩ មណឌ លសុខភាព អង្គរបគ្រទត 

៣៨ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពរបំេង្ ១០០ មណឌ លសុខភាព អង្គរស 

៣៩ មណឌ លសុខភាព គ្រតផ្េក ១០១ មណឌ លសុខភាព េរង្គ្រពឹះ 
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

៤០ មណឌ លសុខភាព េំរពួីន្ ១០២ មណឌ លសុខភាព អបន្សង្ 

៤១ មណឌ លសុខភាព គ្របាស្ថទ ១០៣ មណឌ លសុខភាព របំលច្ 

៤២ មណឌ លសុខភាព បគ្រច្ស ១០៤ មណឌ លសុខភាព បៅន ទី1 

៤៣ មណឌ លសុខភាព គ្រេធាតុ ១០៥ មណឌ លសុខភាព បៅន ទី2 

៤៤ មណឌ លសុខភាព គ្រកញូង្ ១០៦ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពទរង្ 

៤៥ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រជកំពង់្គ្រតផ្េក ១០៧ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រជឃ្មុំ 
៤៦ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រជ ១០៨ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកច្ក្រងាេ ន្ 

៤៧ មណឌ លសុខភាព រកសជ័យ ១០៩ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពបេើមថ្នរង្ 

៤៨ មណឌ លសុខភាព េូន្ករង្ ១១០ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពកបោល ង្ 

៤៩ មណឌ លសុខភាព ពាមមោទ រ ១១១ មណឌ លសុខភាព បពាយិ៍ទី 

៥០ មណឌ លសុខភាព រាយរ ១១២ មណឌ លសុខភាព ឫសសីស្ថញ់ 

៥១ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកអន្ទឹះ ១១៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ពារាងំ្ 

៥២ មណឌ លសុខភាព ព្ជកំពក ១១៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក សីុយរកណ្តត ល 

៥៣ មណឌ លសុខភាព ទរកថ្នល  ១១៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក កបក្រញ្ជ ៀច្ 

៥៤ មណឌ លសុខភាព បស្ថម ង្បជើង្ ១១៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ពាមជរ 
៥៥ មណឌ លសុខភាព ជាច្ ១១៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក អនកបលឿង្ 

៥៦ មណឌ លសុខភាព បសោរាជឧតតម ១១៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក គ្រពឹះបសតច្ 

៥៧ មណឌ លសុខភាព ថ្េូវ ១១៩ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក កំចាយមារ 
៥៨ មណឌ លសុខភាព េរង្បដ្ឋល ១២០ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បាភនំ 
៥៩ មណឌ លសុខភាព េោទ យច្គ្រកី ១២១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ស្ថា យអន្ទរ 
៦០ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យអន្ទរ ១២២ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បមស្ថង្ 

៦១ មណឌ លសុខភាព បពាយិបរៀង្ ១២៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក កំពង់្គ្រតផ្េក 

៦២ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យគ្រជុំ ១២៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតព្គ្រពផ្វង្ 

១៨. ពខតតព្ពុះវិហារ 
មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព កំពង់្រសបៅ ១៥ មណឌ លសុខភាព របវៀង្ 

២ មណឌ លសុខភាព ្ូផ្លន្ ១៦ មណឌ លសុខភាព ផ្សន្ជ័យ 

៣ មណឌ លសុខភាព ផ្ឆ្េ ១៧ មណឌ លសុខភាព ផ្សន្បតជៈ 
៤ មណឌ លសុខភាព េរេូិរណ៍ ១៨ មណឌ លសុខភាព ផ្សន្រងុ្បរឿង្1 

៥ មណឌ លសុខភាព  នួន្ ១៩ មណឌ លសុខភាព ផ្សន្រងុ្បរឿង្2 

៦ មណឌ លសុខភាព បតបជាេុសសសបូវ ២០ មណឌ លសុខភាព ផ្សន្រងុ្បរឿង្3 

៧ មណឌ លសុខភាព បតបជាមរកត ២១ មណឌ លសុខភាព ផ្សន្រងុ្បរឿង្4 

៨ មណឌ លសុខភាព ចំ្បរ ើន្ ២២ មណឌ លសុខភាព តាករង្ 

៩ មណឌ លសុខភាព សបមេច្ជាសីុម ២៣ មណឌ លសុខភាព បកាឹះបករ តិ៍ 
១០ មណឌ លសុខភាព គ្រចាច់្ ២៤ មណឌ លសុខភាព រសផ្អម 

១១ មណឌ លសុខភាព បពើក ២៥ មណឌ លសុខភាព ស្ថែ ង្ 

១២ មណឌ លសុខភាព ភនំផ្េក ២៦ មណឌ លសុខភាព ផ្តបង្មាន្ជ័យ 

១៣ មណឌ លសុខភាព មលូព្គ្រព ២៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ជំាកសន្ត 
១៤ មណឌ លសុខភាព ោង្ ២៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតត 16មករា 
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

១៩. ពខតតព្ពុះសហីនុ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព អូរបគ្រៅ ៩ មណឌ លសុខភាព ទរកលែក់ 

២ មណឌ លសុខភាព អូរតាបសក ១០ មណឌ លសុខភាព ទួលទទរង្ 

៣ មណឌ លសុខភាព សទរង្ហាវ ១១ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពន្េ់ 

៤ មណឌ លសុខភាព សងាេ ត់បលខ១ ១២ មណឌ លសុខភាព ហ៊ាុន្ផ្សន្ ផ្កវនុស 

៥ មណឌ លសុខភាព គ្រកុង្គ្រពឹះសីហនុ្ ១៣ មណឌ លសុខភាព រាម 

៦ មណឌ លសុខភាព តកេវទិ ១៤ មណឌ លសុខភាព វាលបរញ 

៧ មណឌ លសុខភាព បជើង្បា ១៥ មណឌ លសុខភាព អូរឧកញា៉ែបហង្ 

៨ មណឌ លសុខភាព អណតូ ង្ថ្ម ១៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតគ្រពឹះសីហនុ្ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ ្លីនិ្ករា៉ែក់គ្រកងុ្គ្រពឹះសីហនុ្ ២ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល កង្បកង្ 

២០. ពខតតមណ្ឌ លគីរ ី

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព គ្រកង់្បតឹះ ៨ មណឌ លសុខភាព ផ្កវសីមា 

២ មណឌ លសុខភាព បមម៉ែង់្ ៩ មណឌ លសុខភាព អូរអាម 

៣ មណឌ លសុខភាព ទួល ១០ មណឌ លសុខភាព អូររាងំ្ 

៤ មណឌ លសុខភាព ដ្ឋក់ដំ្ឋ ១១ មណឌ លសុខភាព ផ្សន្មបោរមយ 
៥ មណឌ លសុខភាព បពគ្រជាដ្ឋ ១២ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បកាឹះផ្ញក 

៦ មណឌ លសុខភាព ពូព្គ្រជ ១៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក មណឌ ល្ីរ ី
៧ មណឌ លសុខភាព បកាឹះផ្ញក     

២១. ពខតតរតនគីរ ី
មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព អូរជំុ ១៥ មណឌ លសុខភាព វុនឺ្ព្ស 

២ មណឌ លសុខភាព កូន្មំុ ១៦ មណឌ លសុខភាព អូរោ៉ែដ្ឋវ 
៣ មណឌ លសុខភាព កាចូ្ន្ ១៧ មណឌ លសុខភាព អណតូ ង្បពគ្រជ 

៤ មណឌ លសុខភាព លាំង្មួយ ១៨ មណឌ លសុខភាព មា៉ែលិក 

៥ មណឌ លសុខភាព តឺន្ ១៩ មណឌ លសុខភាព ញា៉ែង្ 

៦ មណឌ លសុខភាព ជំរុេីំរសកុ ២០ មណឌ លសុខភាព តាឡាវ 
៧ មណឌ លសុខភាព បាន្លុង្ ២១ មណឌ លសុខភាព េរខំា 

៨ មណឌ លសុខភាព លំផាត់ ២២ មណឌ លសុខភាព អណតូ ង្មាស 

៩ មណឌ លសុខភាព តាផ្វង្ ២៣ មណឌ លសុខភាព លុង្ឃុ្ង្ 

១០ មណឌ លសុខភាព ស្ថម្គី ២៤ មណឌ លសុខភាព កិចុ្ង្ 

១១ មណឌ លសុខភាព កាចាញ ២៥ មណឌ លសុខភាព បស្ថមយំ 

១២ មណឌ លសុខភាព វរិៈជ័យ ២៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតរតន្ៈ្ិរ ី
១៣ មណឌ លសុខភាព េ៉ែូយ ២៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក េរផ្កវ 
១៤ មណឌ លសុខភាព បសដ្ឋ     

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភពសុខេញ្ចា  II     



បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម                                                                                                                  ទំព័រទី 62 / 73 

 

ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

២២. ពខតតពសៀមរាប 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព កន្ទួត ៥០ មណឌ លសុខភាព បសៀមរាេ 

២ មណឌ លសុខភាព កក្រោទ ំង្ ៥១ មណឌ លសុខភាព េោទ យរសី 

៣ មណឌ លសុខភាព លាា គ្រកំាង្ ៥២ មណឌ លសុខភាព ខាន បពាយិ៍ 
៤ មណឌ លសុខភាព េូន្ផ្កវ ៥៣ មណឌ លសុខភាព ទរកវលិ 

៥ មណឌ លសុខភាព សំបរាង្ោ ៥៤ មណឌ លសុខភាព គ្រេីយ៍ 

៦ មណឌ លសុខភាព តាអាន្ ៥៥ មណឌ លសុខភាព កំពង់្ឃ្ល ងំ្ 

៧ មណឌ លសុខភាព ពគ្រង្បលើ ៥៦ មណឌ លសុខភាព ពគ្រង្បគ្រកាម 

៨ មណឌ លសុខភាព អង្គរជំុ ៥៧ មណឌ លសុខភាព ពាក់ផ្សនង្ 

៩ មណឌ លសុខភាព ន្្រយំ ៥៨ មណឌ លសុខភាព ជីផ្គ្រកង្ 

១០ មណឌ លសុខភាព បមាង្ ៥៩ មណឌ លសុខភាព េលល័ង្េ 
១១ មណឌ លសុខភាព កំពង់្កតី ៦០ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពគ្រជកូ 

១២ មណឌ លសុខភាព កំពង់្ថ្េូវ ៦១ មណឌ លសុខភាព ពបពល 

១៣ មណឌ លសុខភាព ខាច ស់ ៦២ មណឌ លសុខភាព អង្គរយំ 

១៤ មណឌ លសុខភាព គ្រកចូ្្រ ៦៣ មណឌ លសុខភាព មណឌ ល1 

១៥ មណឌ លសុខភាព ឃុ្ន្រាម ៦៤ មណឌ លសុខភាព ចារ ូក 

១៦ មណឌ លសុខភាព ខាា វ ៦៥ មណឌ លសុខភាព ោង្ 

១៧ មណឌ លសុខភាព បាល ៦៦ មណឌ លសុខភាព គ្រកេីបរៀល 

១៨ មណឌ លសុខភាព បាកេូង្ ៦៧ មណឌ លសុខភាព រសផ្ង្៉ែ 
១៩ មណឌ លសុខភាព កផ្ណត ក ៦៨ មណឌ លសុខភាព បា្ង្ 

២០ មណឌ លសុខភាព បាកយលកបលើ ៦៩ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យស 

២១ មណឌ លសុខភាព បពាយិមាន្ជ័យ ៧០ មណឌ លសុខភាព ឫសសីលក 

២២ មណឌ លសុខភាព រសណ្តល ៧១ មណឌ លសុខភាព រនុ្តាឯក 

២៣ មណឌ លសុខភាព សបង្ាើយ ៧២ មណឌ លសុខភាព បរ ើល 

២៤ មណឌ លសុខភាព ច្ោល សព្េ ៧៣ មណឌ លសុខភាព បរាង្បា 

២៥ មណឌ លសុខភាព ផ្សន្សុខ ៧៤ មណឌ លសុខភាព ផ្រសណូយ 

២៦ មណឌ លសុខភាព ផ្សលង្ស្ថព ន្ ៧៥ មណឌ លសុខភាព វា៉ែរនិ្ 

២៧ មណឌ លសុខភាព ជេ់តាគ្រតាវ ៧៦ មណឌ លសុខភាព សសរសតមភ 
២៨ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យបលើ ៧៧ មណឌ លសុខភាព េូន្សុខ 

២៩ មណឌ លសុខភាព មាន្ជ័យ ៧៨ មណឌ លសុខភាព របំច្ក 

៣០ មណឌ លសុខភាព ខាន ត ៧៩ មណឌ លសុខភាព សនួល 

៣១ មណឌ លសុខភាព គ្រជាវ ៨០ មណឌ លសុខភាព ស្ថព ន្បតាន ត 

៣២ មណឌ លសុខភាព បកៀន្សផ្ង្េ ៨១ មណឌ លសុខភាព គ្រតំាសសរ 
៣៣ មណឌ លសុខភាព រសីសនំ ៨២ មណឌ លសុខភាព ផ្រសខាា វ 
៣៤ មណឌ លសុខភាព ដ្ឋន្រនុ្ ៨៣ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យបច្ក 

៣៥ មណឌ លសុខភាព គ្របាស្ថទបា្ង្ ៨៤ មណឌ លសុខភាព សំេួរ 
៣៦ មណឌ លសុខភាព េំផ្េក ៨៥ មណឌ លសុខភាព សំេួរ 
៣៧ មណឌ លសុខភាព េំណ្តក់ស្ថល ញ ៨៦ មណឌ លសុខភាព គ្រកឡាញ់ 

៣៨ មណឌ លសុខភាព តាផ្យ៉ែក ៨៧ មណឌ លសុខភាព សំបរាង្ 

៣៩ មណឌ លសុខភាព ផ្តបង្ ៨៨ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្យំ 
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

៤០ មណឌ លសុខភាព បាកច្ក ៨៩ មណឌ លសុខភាព ខនង្ភនំ 
៤១ មណឌ លសុខភាព ចាន់្ស ៩០ មណឌ លសុខភាព អន្លង់្សំណរ 
៤២ មណឌ លសុខភាព ផ្លាង្ឬសសី ៩១ មណឌ លសុខភាព គ្រពឹះដ្ឋក់ 

៤៣ មណឌ លសុខភាព បាកយលកបគ្រកាម ៩២ មណឌ លសុខភាព តាបស្ថម 

៤៤ មណឌ លសុខភាព ន្្រភាស ៩៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក អង្គរជំុ 

៤៥ មណឌ លសុខភាព ចុ្ង្បឃ្នៀស ៩៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ពួក 

៤៦ មណឌ លសុខភាព បពាយិ៍គ្រទយ ៩៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក គ្រកឡាញ់ 

៤៧ មណឌ លសុខភាព គ្រតីញ័រ ៩៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក សូគ្រទនិ្្ម 

៤៨ មណឌ លសុខភាព អំពិល ៩៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតបសៀមរាេ 

៤៩ មណឌ លសុខភាព េត់     

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទិរពហុពោបាលនិ្ង្សមភពនសរបគ្រកាម ៣ មន្ទីរពហុពោបាល បខមរអង្គរ២ 

២ ្លីនិ្កមា៉ែ រសីតូេបសៀមរាេ     

២៣. ពខតតសាងឹផ្ព្តង 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព ផ្រសសំេូរ ៩ មណឌ លសុខភាព សទរង្ផ្គ្រតង្ 

២ មណឌ លសុខភាព គ្រពឹះរកិំល ១០ មណឌ លសុខភាព ផ្រសគ្រកស្ថងំ្ 

៣ មណឌ លសុខភាព បកាឹះគ្រពឹះ ១១ មណឌ លសុខភាព ផ្រស្រ 
៤ មណឌ លសុខភាព ផ្រសពក ១២ មណឌ លសុខភាព កាលរមាស 

៥ មណឌ លសុខភាព ចំ្ការបលើ ១៣ មណឌ លសុខភាព បកាឹះរសឡាយ 

៦ មណឌ លសុខភាព ថ្នឡាេរវិា៉ែត់ ១៤ មណឌ លសុខភាព ស្ថម្គី 
៧ មណឌ លសុខភាព កំភុន្ ១៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតសទរង្ផ្គ្រតង្ 

៨ មណឌ លសុខភាព បសៀមបា៉ែង្ ១៦ មន្ទីរបពទយបោធាភូមិភា្ទី១ 

២៤. ពខតតសាា យពរៀង 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព ្្ីរ ២៦ មណឌ លសុខភាព បគ្រកាលបា 

២ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យរពំារ ២៧ មណឌ លសុខភាព បគ្រច្ស 

៣ មណឌ លសុខភាព មុខដ្ឋ ២៨ មណឌ លសុខភាព េុសមន្ 

៤ មណឌ លសុខភាព គ្រកស្ថងំ្ ២៩ មណឌ លសុខភាព កបណត ៀង្រាយ 

៥ មណឌ លសុខភាព ថ្នន យនង់្ ៣០ មណឌ លសុខភាព បមសរថ្ាក 

៦ មណឌ លសុខភាព ផ្ខសគ្រត ៣១ មណឌ លសុខភាព បតាន ត 

៧ មណឌ លសុខភាព ច្ក ៣២ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រព្្ីរ 
៨ មណឌ លសុខភាព ច្ក្រន្តី ៣៣ មណឌ លសុខភាព សំឡីស្ថា យតាោន្ 

៩ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យអង្គ ៣៤ មណឌ លសុខភាព សំបោ៉ែង្ 

១០ មណឌ លសុខភាព តាសួស ៣៥ មណឌ លសុខភាព គ្រ្សួ 

១១ មណឌ លសុខភាព ជីកេី ៣៦ មណឌ លសុខភាព គ្រមាម 

១២ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពអង្គុញ ៣៧ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យោ 

១៣ មណឌ លសុខភាព េូង្ ៣៨ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រជយំ 

១៤ មណឌ លសុខភាព ទួលសតី ៣៩ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យបរៀង្ 

១៥ មណឌ លសុខភាព េូន្ស ៤០ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យយំ 
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

១៦ មណឌ លសុខភាព កំពង់្គ្រតាច្ ៤១ មណឌ លសុខភាព ញរ 
១៧ មណឌ លសុខភាព បាវតិ ៤២ មណឌ លសុខភាព គ្រពឹះពោល  
១៨ មណឌ លសុខភាព ចំ្ឡង្ ៤៣ មណឌ លសុខភាព អំពិល 

១៩ មណឌ លសុខភាព បាស្ថក់ ៤៤ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យគ្រជំ 

២០ មណឌ លសុខភាព ផ្ម៉ែន្សំអន្ គ្រតពំាង្បតត  ៤៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ជីភូ 

២១ មណឌ លសុខភាព អង្គគ្រេផ្រស ៤៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ស្ថម្គីរេួំល 

២២ មណឌ លសុខភាព ពផ្ពត ៤៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ស្ថា យទេ 

២៣ មណឌ លសុខភាព សង្ឃ័រ ៤៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ស្ថា យគ្រជំ 

២៤ មណឌ លសុខភាព បច្ក ៤៩ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក រមាសផ្ហក 

២៥ មណឌ លសុខភាព ពង្ទរក ៥០ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតស្ថា យបរៀង្ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ ្លីនិ្កមា៉ែ រសីតូេស្ថា យបរៀង្ ៣ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលបស្ថភ័ណអូវា៉ែង្ 

២ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលពន្លឺេូព៌ា ៤ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលផាសុកភាព២ 

២៥. ពខតតឧតតរមានជ័យ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព វលលិ៍ោវ ២១ មណឌ លសុខភាព ទំន្េ់ដ្ឋច់្ 

២ មណឌ លសុខភាព អូរគ្រកូច្ ២២ មណឌ លសុខភាព េន្សយរាក់ 

៣ មណឌ លសុខភាព អូរស្ថម ច់្ ២៣ មណឌ លសុខភាព េុសសសបូវ 
៤ មណឌ លសុខភាព កូន្បគ្រកៀល ២៤ មណឌ លសុខភាព បេង្ 

៥ មណឌ លសុខភាព បាកខពស់ ២៥ មណឌ លសុខភាព ពគ្រង្ 

៦ មណឌ លសុខភាព បាកភលុក ២៦ មណឌ លសុខភាព ផាែ វ 
៧ មណឌ លសុខភាព បាកមន្ ២៧ មណឌ លសុខភាព ពបពលផ្សន្ជ័យ 

៨ មណឌ លសុខភាព ចុ្ង្កាល់ ២៨ មណឌ លសុខភាព គ្របាស្ថទគ្រកហមផ្សន្ជ័យ 

៩ មណឌ លសុខភាព គ្រកស្ថងំ្ ២៩ មណឌ លសុខភាព រេួំលផ្សន្ជ័យ 

១០ មណឌ លសុខភាព បាកមន្ផ្សន្ជ័យ ៣០ មណឌ លសុខភាព  ូក 

១១ មណឌ លសុខភាព អំពិលផ្សន្ជ័យ ៣១ មណឌ លសុខភាព ផ្សន្មបោរមយ១និ្ង្២ 

១២ មណឌ លសុខភាព សំបរាង្ ៣២ មណឌ លសុខភាព រសឹះផ្កវ 
១៣ មណឌ លសុខភាព តាមាន់្ផ្សន្ជ័យ ៣៣ មណឌ លសុខភាព សំបរាង្ផ្សន្ជ័យ 

១៤ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្គ្របាស្ថទ ៣៤ មណឌ លសុខភាព ហាបលៀមផ្សន្ជ័យ 

១៥ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្មែមផ្សន្ជ័យ ៣៥ មណឌ លសុខភាព េូន្ផ្កន្ 

១៦ មណឌ លសុខភាព របំច្ក ៣៦ មណឌ លសុខភាព អន្លង់្ផ្វង្ 

១៧ មណឌ លសុខភាព បតបជាថ្មេូន្ ៣៧ មណឌ លសុខភាព អំពិល 

១៨ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្គ្រេីយ៍ ៣៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក អន្លង់្ផ្វង្ 

១៩ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្តាវ ៣៩ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតឧតតរមាន្ជ័យ 

២០ មណឌ លសុខភាព ទួលស្ថា យផ្សន្ជ័យ     
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បញ្ជមីូលដ្ឋា នសខុាភិបាលផ្ែលបានចុុះកិចចព្ពមពព្ពៀង 

ផ្នែកហានិភ័យការងារ 

ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

១. រាជធានីភែំពពញ  

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មជឈមណឌ លជាតិាំពារមាតា និ្ង្ទរក ១៥ មណឌ លសុខភាព រលួស 

២ មន្ទីរបពទយកាល់ផ្ម៉ែត ១៦ មណឌ លសុខភាព ស្ថក់សំបៅ 

៣ មន្ទីរបពទយគ្រពឹះកុសុមៈ ១៧ មណឌ លសុខភាព ស្ថម្គី 
៤ មន្ទីរបពទយគ្រពឹះអង្គឌួង្ ១៨ មណឌ លសុខភាព សទរង្មាន្ជ័យ 

៥ មន្ទីរបពទយមិតតភាពផ្ខមរ-សូបវៀត ១៩ មណឌ លសុខភាព បស្ថន រ 
៦ មណឌ លសុខភាព ពញាពន់្ ២០ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក  ផ្គ្រពកបៅន  
៧ មណឌ លសុខភាព ្ីឡូផ្ម៉ែគ្រតបលខ ៩ ២១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ច្តុមុខ 

៨ មណឌ លសុខភាព ្ីឡូផ្ម៉ែគ្រតបលខ៦ ២២ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក េបងាេ  
៩ មណឌ លសុខភាព បាករកា ២៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បពាយិចិ្ន្តុង្ 

១០ មណឌ លសុខភាព ឃ្មួញ ២៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក មាន្ជ័យ 

១១ មណឌ លសុខភាព េូន្បពញ ២៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក មិតតភាពកមពុជា-ចិ្ន្ផ្សន្សុខ 

១២ មណឌ លសុខភាព ទរកថ្នល  ២៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក រាជធានី្ភនំបពញ 

១៣ មណឌ លសុខភាព ទួលបាក ២៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក សបមតច្ឪ 

១៤ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកឯង្     

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីបពទយសកលវទិោល័យអន្តរជាតិផ្សន្សុខ ២១ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល សុភ័ក្រកតវសិ្ថល 

២ មន្ទីរពហុពោបាល និ្ង្សមភពសុខលាភបមគ្រតី១ ២២ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល ផ្សន្មបោរមយ 
៣ មន្ទីរពហុពោបាល គ្រេជាគ្រេិយ ២៣ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល ហា៊ា ង្ មុន្នីវយុ៣១៧ 

៤ មន្ទីរពហុពោបាល រតន្ៈមាន្ជ័យ ២៤ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលនិ្ង្សមពពសុវណណរា៉ែ  
៥ មន្ទីរពហុពោបាល សុខ បហង្ ២៥ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលគ្រេជាគ្រេិយ៣៧១ 
៦ មន្ទីរពហុពោបាល សុខស្ថន្ត ២៦ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលម៉ែូគ្រតា 

៧ មន្ទីរពហុពោបាល សុវណ្តណ រា៉ែ II ២៧ មន្ទីរសំរាកពោបាល ផ្ហលស៍ 

៨ មន្ទីរពហុពោបាលគ្រេជាគ្រេិយទួលពគ្រង្ ២៨ មន្ទីរសំរាកពោបាល និ្ង្ សមភព ចំ្េីុស 

៩ មន្ទីរពហុពោបាល សុខផ្កវ ២៩ មន្ទីរសំរាកពោបាល និ្ង្សមពព សុខភាពគ្រ្ួស្ថរ 
១០ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភព កណណិ កា ៣០ មន្ទីរសំរាកពោបាល និ្ង្សមភពរសមីសុខភាពថ្មី 
១១ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភព លីណ្ត ៣១ មន្ទីរសំរាកពោបាល និ្ង្សមភពស្ថម្គីផ្សន្ជ័យ 

១២ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភព សុវតតិភាពបចាមបៅ ៣២ មន្ទីរសំរាកពោបាលសុខភាពបយើង្អង្គតាមិុញ 

១៣ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភពព្េតង្ ៣៣ មន្ទីសគ្រមាកពោបាល ហា៊ា ង្ មុន្នីវយុ 

១៤ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភពគ្រកំាង្ពគ្រង្ ៣៤ មន្ទីរបពទយវទិោស្ថា ន្វទិោស្ថស្រសតសុខាភិបាល ខ.ភ.ម 

១៥ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភពមាតាអូរឌរម ៣៥ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភពេូរនិ្ 

១៦ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភពសុខលាភបមគ្រតី២ ៣៦ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលមូលមិតត 
១៧ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភពសុខលាភបមគ្រតី៤ ៣៧ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលសុខាទំន្េ់ថ្មី 
១៨ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល ផាសុខភាពភនំបពញ ៣៨ មន្ទីរសំរាកពោបាល និ្ង្សមភពសុខាកំេូល 

១៩ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល វឌឍន្ៈបមគ្រតី ៣៩ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភពយូនិ្ក 

២០ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល សុភមង្គល ៤០ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភពសុខេុមរមយោ 
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

២. ពខតតកណាត ល 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព ្្ីរយំ ១៤ មណឌ លសុខភាព េំណ្តក់អំពិល 

២ មណឌ លសុខភាព ជ័យយំ ១៥ មណឌ លសុខភាព ផ្េកចាន្ 

៣ មណឌ លសុខភាព េីឥេឋ ១៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក កណ្តត លសទរង្ 

៤ មណឌ លសុខភាព េោទ យផ្េក ១៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បកៀន្ស្ថា យ 

៥ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកលួង្ ១៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ខសច់្កណ្តត ល 

៦ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកហូរ ១៩ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បលើកផ្េក 

៧ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកអញ្ចច ញ ២០ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក លាា ឯម 

៨ មណឌ លសុខភាព វហិារសួ្៌ ២១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ស្ថែ ង្ 

៩ មណឌ លសុខភាព បសៀមរាេ ២២ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បកាឹះយំ 

១០ មណឌ លសុខភាព សំបរាង្យំ ២៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក េ៊ាុន្រា៉ែ នី្ហ៊ាុន្ផ្សន្រកាបកាង្ 

១១ មណឌ លសុខភាព អំបៅព្គ្រព ២៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ពញាឮ 

១២ មណឌ លសុខភាព បតបជាផ្សន្វហិារសួ្៌ ២៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ជ័យជំន្ឹះ 
១៣ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យរបមៀត ២៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក អង្គសនួល 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល ថ្នល់ទទរង្ ៥ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភពច្តុមុខ  

២ មន្ទីរសំរាកពោបាល សុខមង្គល ៦ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល បសៀមរាេកន្ទួត 

៣ មន្ទីពហុពោបាល សុខលាភបមគ្រតី៣ ៧ មន្ទីរពហុពោបាល និ្ង្សមភពសុខាផ្េកចាន្ 

៤ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល បទពមង្គល ៨ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមពព សុខ បម៉ែង្ 

៣. ពខតតផ្កប 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតផ្កេ     

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភព សុខុមាលផ្កេ     

៤. ពខតតពកាុះកងុ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតបកាឹះកុង្ ២ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ផ្រសអំេិល 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលនិ្ង្សមភពបកាឹះកុង្     

៥. ពខតតព្កពចុះ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព រលួស ៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតគ្រកបច្ឹះ 
២ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ឆ្លូង្ ៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក សនួល 

៦. ពខតតកំពង់ចាម 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព តំាង្គ្រកស្ថងំ្ ៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ព្គ្រព រ 
២ មណឌ លសុខភាព បសតើង្ជ័យ ៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក កង្មាស 

៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតកំពង់្ចាម ៩ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បាធាយ 
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ហ៊ាុន្ផ្សន្សទរង្គ្រតង់្ ១០ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បជើង្ព្គ្រព 

៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ចំ្ការបលើ ១១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក រសីសន្ធរ 
៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បកាឹះសូទិន្     

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរពហុពោបាល និ្ង្សមពពសុវណណរា៉ែ  ៣     

៧. ពខតតកំពង់ឆ្ែ ងំ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព ស្ថា យជុក ៥ មណឌ លសុខភាព បគ្រច្ស 

២ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពផ្ខមរ ៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក កំពង់្គ្រតឡាច្ 

៣ មណឌ លសុខភាព អំពិលទរក ៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតកំពង់្ឆ្ន ំង្ 

៤ មណឌ លសុខភាព កំពង់្គ្រតឡាច្បលើ ៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក េរេូិណ៌ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល ផ្ត វណ្តណ  ២ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភព មាតារកីរាយ 

៨. ពខតតកំពង់ធ ំ

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព ស្ថលាវស័ិយ ៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បស្ថទ ង្ 

២ មណឌ លសុខភាព តំាង្គ្រកស្ថងំ្ ៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតកំពង់្យំ 

៣ មណឌ លសុខភាព ្្ីរយំ ៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បារាយណ៍-សន្ទុក 

៩. ពខតតកំពង់សព ឺ
មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព វាលអង្គពបពល ៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ឧេុង្គ 
២ មណឌ លសុខភាព ព្គ្រពញាតិ ៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក គ្រតពំាង្គ្រកឡរង្ 

៣ មណឌ លសុខភាព រសង់្ ៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ្ង្ពិសី 

៤ មណឌ លសុខភាព វាងំ្គ្រពឹះផ្រស ៩ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតកំពង់្សពឺ 
៥ មណឌ លសុខភាព បពាយិ៍ចំ្បរ ើន្     

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលបទពគ្រេសិទធ ៤ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលមូលមិតតបេើមរការ 
២ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល សុខណ្តកំពង់្សពឺ ៥ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល បនង្ សុភ័ក្រកាត  
៣ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល ជា សុខលរម ៦ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភព មុន្នីោថ្ 

១០. ពខតតកំពត 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព គ្រតពំាង្រាងំ្ ៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក េ៊ាុន្រា៉ែ នី្ ហ៊ាុន្ផ្សន្បកាឹះស្ថល  
២ មណឌ លសុខភាព សំឡាញ ៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក  ូក 

៣ មណឌ លសុខភាព ឫសសីរសុកខាង្បកើត ៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក អង្គរជ័យ 

៤ មន្ទីរពទយេផ្ង្ែក កំពង់្គ្រតាច្ ៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតកំពត 

១១. ពខតតតាផ្កវ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព គ្រកំាង្លាវ ៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បកាឹះអផ្ណត ត 

២ មណឌ លសុខភាព ឧតតមសូរោិ ៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក អង្គរេូរ ី
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

៣ មណឌ លសុខភាព គ្រតំាខាន រ ៩ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ្ិរវីង់្ 

៤ មណឌ លសុខភាព គ្របំាេីមំុ ១០ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ព្គ្រពកេាស 

៥ មណឌ លសុខភាព អង្គរកា ១១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតតាផ្កវ 
៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បាទី ១២ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក អង្គរកា 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល បស្ថម រា៉ែ  លាយេូរ ៣ មន្ទីរបពទយផ្ភនកបខតតតាផ្កវ 
២ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល សុខាបាទី ៤ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភពគ្របាស្ថទ២ 

១២. ពខតតតបងូឃ្ុ ំ

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព សួង្ ២ ៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក អូររាងំ្ឪ 

២ មណឌ លសុខភាព បមៀន្ ៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ពញាផ្គ្រកក 

៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក គ្រកូច្ឆ្ម  ៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក តំផ្េរ 
៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតតបូង្ឃ្មុំ ៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បមមត់ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភព សុខ សំណ្តង្ ២ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្ សមភពបទពនិ្មមិត 

១៣. ពខតតបន្ទា យមានជ័យ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព រលួស ៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ស្ថា យបច្ក 

២ មណឌ លសុខភាព ទរកថ្នល  ៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ភនំរសុក 

៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក សិរបីស្ថភ័ណឌ  ៩ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ថ្មពួក 

៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក អួរបគ្រៅ ១០ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បបា៉ែយផ្េ៉ែត 

៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក មា៉ែ ព្ឡសន្តិភាព ១១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតត មិតតភាពកមពុជា-ជេ៉ែុន្មង្គលេូរ ី
៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក គ្រពឹះបន្គ្រតគ្រពឹះ     

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរសំរាកពោបាល និ្ង្សមភព ឳកទីន្ណ្ត ២ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលអារថ្មី 

១៤. ពខតតផ្ប៉ៃលនិ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតព្េ៉ែលិន្     

១៥. ពខតតបាត់ែំបង 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព កន្ទឺ ១ ៨ មណឌ លសុខភាព បតត  
២ មណឌ លសុខភាព ប ើទល ៩ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតបាត់េំេង្ 

៣ មណឌ លសុខភាព គ្រតាង្ ១០ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ថ្មបាល 

៤ មណឌ លសុខភាព បាស្ថក់ ១១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បមាង្ឬសសី 
៥ មណឌ លសុខភាព មាន្ជ័យ ១២ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក រកា 

៦ មណឌ លសុខភាព រសមីសងាហ  ១៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក សំបៅលូន្ 

៧ មណឌ លសុខភាព ស បខង្ កំពីង្ពួយ ១៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ឯកភនំ 
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

១៦. ពខតតពោធិ៍សាត់ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព ប ើតំុ ៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បាកាន្ 

២ មណឌ លសុខភាព ស្ថន មគ្រពឹះ ៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក គ្រក្រ 
៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ភនំគ្រកវាញ ៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតបពាយិ៍ស្ថត់ 

១៧. ពខតតបព្ពផ្វង 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព បកាឹះរកា ១២ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក កបក្រញ្ជ ៀច្ 

២ មណឌ លសុខភាព បកាឹះបច្ក ១៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ពាមជរ 
៣ មណឌ លសុខភាព បកាឹះសំបៅ ១៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក អនកបលឿង្ 

៤ មណឌ លសុខភាព ផ្គ្រពកគ្រកបៅ ១៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក គ្រពឹះបសតច្ 

៥ មណឌ លសុខភាព តាបកា ១៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក កំចាយមារ 
៦ មណឌ លសុខភាព ពាមមោទ រ ១៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បាភនំ 
៧ មណឌ លសុខភាព ជាច្ ១៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ស្ថា យអន្ទរ 
៨ មណឌ លសុខភាព រាេ ១៩ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បមស្ថង្ 

៩ មណឌ លសុខភាព ឫសសីស្ថញ់ ២០ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក កំពង់្គ្រតផ្េក 

១០ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ពារាងំ្ ២១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតព្គ្រពផ្វង្ 

១១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក សីុយរកណ្តត ល     

១៨. ពខតតព្ពុះវិហារ 
មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព ភនំផ្េក ៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ជំាកសន្ត 
២ មណឌ លសុខភាព រសផ្អម ៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតត 16មករា 

១៩. ពខតតព្ពុះសហីនុ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព រាម ៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតគ្រពឹះសីហនុ្ 

២ មណឌ លសុខភាព វាលបរញ     

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល កង្បកង្ ២ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល បសបត 

២០. ពខតតមណ្ឌ លគីរ ី

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព ផ្កវសីមា ៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បកាឹះផ្ញក 

២ មណឌ លសុខភាព អូរអាម ៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក មណឌ ល្ីរ ី

២១. ពខតតរតនគីរ ី
មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព កូន្មំុ ៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតរតន្ៈ្ិរ ី
២ មណឌ លសុខភាព លំផាត់ ៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក េរផ្កវ 
៣ មណឌ លសុខភាព ស្ថម្គី     

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាល និ្ង្សមភពសុខេញ្ចា  II     
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ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល ល.រ ប ម្ ឹះមូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាល 

២២. ពខតតពសៀមរាប 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព ន្្រយំ ៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ពួក 

២ មណឌ លសុខភាព ខាា វ ៧ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក គ្រកឡាញ់ 

៣ មណឌ លសុខភាព បសៀមរាេ ៨ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក សូគ្រទនិ្្ម 

៤ មណឌ លសុខភាព តាបស្ថម ៩ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតបសៀមរាេ 

៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក អង្គរជំុ     

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរពហុពោបាលនិ្ង្សមភពនសរបគ្រកាម ២ មន្ទីរពហុពោបាល បខមរអង្គរ២ 

២៣. ពខតតសាងឹផ្ព្តង 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព ស្ថម្គី ៣ មន្ទីរបពទយបោធាភូមិភា្ទី១ 

២ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតសទរង្ផ្គ្រតង្     

២៤. ពខតតសាា យពរៀង 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ជីភូ ៤ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ស្ថា យគ្រជំ 

២ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ស្ថម្គីរេួំល ៥ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក រមាសផ្ហក 

៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក ស្ថា យទេ ៦ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតស្ថា យបរៀង្ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលឯកជន្ 

១ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលពន្លឺេូព៌ា ៣ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលផាសុកភាព២ 

២ មន្ទីរសគ្រមាកពោបាលបស្ថភ័ណអូវា៉ែង្     

២៥. ពខតតឧតតរមានជ័យ 

មូលដ្ឋឋ ន្សុខាភិបាលស្ថធារណៈ 
១ មណឌ លសុខភាព អូរស្ថម ច់្ ៣ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក បខតតឧតតរមាន្ជ័យ 

២ មន្ទីរបពទយេផ្ង្ែក អន្លង់្ផ្វង្     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម                                                                                                                  ទំព័រទី 71 / 73 

 

ឧេសមព័ន្ធទី៩ 
អាសយដ្ឋា ន និងពលខទូរសព័ាសព្មាប់ទំន្ទក់ទំនងជាមួយ ប.ស.ស. តាមបណាត ពខតត 

អាស័យដ្ឋឋ ន្ និ្ង្បលខទូរស័ពទសគ្រមាេ់ទំោក់ទំន្ង្ជាមួយ េ.ស.ស. តាមេណ្តត ខណឌ  កនុង្រាជធានី្ភនំបពញ 

ល.រ 
េ.ស.ស. 
ស្ថខាបខតត 

អាសយដ្ឋឋ ន្ បលខទូរស័ពទព្េ បលខទូរស័ពទបលើតុ 

១ កណ្តេ ល 

ភូមិអន្លង់្ នលូវបលខ០៨ ឃំុ្ផ្គ្រពកតាមាក់  
រសុកខសច់្កណ្តេ ល បខតតកណ្តេ ល                                          
(ស្ថន ក់ការផ្គ្រពកតាមាក់) 

០៨៥ ៥៦៧ ៧៦៦ 

០១២ ៨៥៤ ២២៦ 
០២៣ ៩៩៩ ២១៩ 

នទឹះបលខ០១ នលូវ២០២ ភូមិបេើមបមៀន្ សងាេ ត់បេើមបមៀន្ 
គ្រកុង្តាបមម  បខតតកណ្តេ ល (ស្ថន ក់ការគ្រកុង្តាបមម ) 

០៩៦ ៦១៥ ៦១៦៨ 

០១២ ៧៨៨ ៧១១ 

០៦៩ ៧៨៨ ៧១១ 

០២៣ ៩៨៨ ៤១១ 
០២៣ ៤២៥ ៧០៧  
០២៤ ៦៤០ ៦៧៦ 

២ កំពង់្សពឺ 

នលូវជាតិបលខ៤ ភូមិគ្រតពំាង្ស្ថា យ ឃំុ្គ្រកំាង្មាេ ក់ 

រសុកអង្គសនួល បខតតកណ្តេ ល (ស្ថន ក់ការផ្េកចាន្) 

០១២ ២៨៦ ៨៧៩ 

០៨១ ៥៥៦ ៦៧៧ 

០៦០ ២១២ ២១២ 

០២៣ ៩៨៨ ៤១២ 

នទឹះបលខD6-01 ភូមិគ្រកំាង្ពលបទព សងាេ ត់រការយំ  
គ្រកុង្ច្ារមន្ បខតតកំពង់្សពឺ (ស្ថន ក់ការច្ារមន្) 

០១២ ៥៤១ ១៩៨ 

០៨៦ ៥៤១ ១៩៨ 
០២៥ ៩០០ ០១២ 

៣ គ្រពឹះសីហនុ្ 
នលូវជាតិបលខ៤ ភូមិ១ សងាេ ត់១ គ្រកុង្គ្រពឹះសីហនុ្  
បខតតគ្រពឹះសីហនុ្ 

០៧៧ ៦៦៣ ២១៥ 

០២៣ ៩៨៨ ៤០៩ 
០៣៤ ៩៣៤ ៦០៧ 
០៣៤ ៩៣៤ ៦០៦ 

៤ ស្ថា យបរៀង្ 

នលូវបលខ១១៧ ភូមិបរាង្េផ្ន្ល សងាេ ត់ស្ថា យបរៀង្  
គ្រកុង្ស្ថា យបរៀង្ បខតតស្ថា យបរៀង្ (ស្ថន ក់ការគ្រកុង្ស្ថា យបរៀង្) 

០៧៧ ៦៦៣ ២១៤ 
០៤៤ ៩៤៦ ២៦៧  
០៤៤ ៩៤៦ ២៦៦ 

នទឹះបលខ២៣-២៥ ភូមិតាេរេ សងាេ ត់បាវតិ គ្រកុង្បាវតិ 
បខតតស្ថា យបរៀង្ (ស្ថន ក់ការគ្រកុង្បាវតិ) 

០៩៦ ៧៨៧ ៨២៣៤ 

០៩៧ ៩៧០ ៣២៨១ 
០២៣ ៩៨៨ ៤០៨ 

៥ កំពង់្ឆ្ន ំង្ 

 ភូមិទី០៨ សងាេ ត់ខសម គ្រកុង្កំពង់្ឆ្ន ំង្ បខតតកំពង់្ឆ្ន ំង្ 
(ស្ថន ក់ការគ្រកុង្កំពង់្ឆ្ន ំង្) 

០៧៧ ៦៦៣ ២១៦ 

០១៦ ៨៨៤ ៣៤៨ 

០២៣ ៩៨៨ ៤០៤  
០២៦ ៩៨៨ ៨៩១  
០២៦ ៧៧៥ ៥៦៦ 

ភូមិកាអត ឃំុ្ពានី្ រសុកកំពង់្គ្រតឡាច្ បខតតកំពង់្ឆ្ន ំង្ 
(ស្ថន ក់ការរសុកកំពង់្គ្រតឡាច្) 

០១២ ៩០៧ ២០១ 

០៩៨ ២៦២ ២៣៣ 
០២៣ ៩៨៨ ៤០៤ 

៦ បសៀមរាេ 
នទឹះបលខ១៣-១៥ នលូវេបណ្តេ យទី១ ភូមិខាន រ សងាេ ត់គ្រជាវ 
គ្រកុង្បសៀមរាេ បខតតបសៀមរាេ 

០១២ ៥៣៤ ៣៤៥ 

០៩៨ ៦៦៥ ៤៣២ 

០២៣ ៩៨៨ ៣៥៥  
០៦៣ ៩៦៥ ៩៣៥  
០៦៣ ៩៦៥ ៩៣៤ 

៧ កំពង់្យំ 
ភូមិកំពង់្យំ សងាេ ត់កំពង់្របទឹះ គ្រកុង្សទរង្ផ្សន្  
បខតតកំពង់្យំ 

០៩២ ៧៤៧ ០៩៩ 

០១៦ ៧៤៧ ០៩៩ 

០២៣ ៩៨៨ ៣៥៣ 
០៦២ ២១០ ៤៦៣ 

៨ េោទ យមាន្ជ័យ 

នទឹះបលខD៤២ េូរផី្យ៉ែម ណ្តរ ីភូមិ១ សងាេ ត់គ្រពឹះពោល  
គ្រកុង្សិរបីស្ថភ័ណ បខតតេោទ យមាន្ជ័យ (ស្ថន ក់ការគ្រកុង្
សិរបីស្ថភ័ណ) ០៧៧ ៦៦៣ ២១៨ 

០៨៩ ៩៨៧ ៨៨៧ 

០២៣ ៩៨៨ ៤១៨  
០៥៤ ៩៦៧ ៤៤៩ 

 

ភូមិស្ថម្គីមាន្ជ័យ សងាេ ត់បបា៉ែយផ្េ៉ែត គ្រកុង្បបា៉ែយផ្េ៉ែត 
បខតតេោទ យមាន្ជ័យ                                    
(ស្ថន ក់ការគ្រកុង្បបា៉ែយផ្េ៉ែត) 

០៥៤ ៧១១ ៤៤១ 
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៩ កំពង់្ចាម 

នលូវបលខ៤៧ (អ គ្ិសនី្ថ្មី) ភូមិេរង្កុក២ សងាេ ត់េរង្កុក 
គ្រកុង្កំពង់្ចាម បខតតកំពង់្ចាម (ស្ថន ក់ការគ្រកុង្កំពង់្ចាម) ០៨៦ ៥៦២ ៩០០ 

០១០ ៧៥២ ៣៣៦ 

០៧៧ ៩៩០ ០៤៨ 

០២៣ ៩៨៨ ៤១៣  
០៤២ ៩៤៣ ៣៨៨ 

ភូមិរបវៀង្ ឃំុ្ខនុរេំេង្ រសុកបជើង្ព្គ្រព បខតតកំពង់្ចាម  
(ស្ថន ក់ការរសុកបជើង្ព្គ្រព) 

០២៣ ៩៨៨ ៤១៣ 

១០ គ្រកបច្ឹះ ភូមិអូរឬសសី១ សងាេ ត់អូរឬសសី គ្រកុង្គ្រកបច្ឹះ បខតតគ្រកបច្ឹះ 
០៩២ ៨៧៣ ០៥១ 

០៩៧ ២៦២ ៧៥៤៧ 

០២៣ ៩៨៨ ៣៥៧  
០៧២ ២១០ ៤២៣ 

១១ ព្គ្រពផ្វង្ 
នទឹះបលខ១០៧ ភូមិបលខ០៣ សងាេ ត់កំពង់្លាវ  
គ្រកុង្ព្គ្រពផ្វង្ បខតតព្គ្រពផ្វង្ 

០១២ ៧៨៨ ៧១១ 

០៩២ ៧០៨ ៨០៣ 

០១២ ៣៦៣ ៩៨៦ 

 ០២៣ ៩៨៨ ៤១៥ 

១២ តាផ្កវ 
នលូវបលខ៣ គ្រកុមទី៣៤ ភូមិច្ក សងាេ ត់រកាកនុង្  
គ្រកុង្េូន្ផ្កវ បខតតតាផ្កវ 

០១២ ៦៣៦ ៤៣៩ 

០២៣ ៩៨៨ ៣៥៤  
០៣២ ២១០ ៨៧០  
០៣២ ២១០ ៦៦៦ 

១៣ កំពត 
ភូមិកំពង់្បាយខាង្បជើង្ សងាេ ត់កំពង់្បាយ គ្រកុង្កំពត 
បខតតកំពត 

០១២ ៦២៣៣៣២ 

០១២ ៨២៣ ១៩២ 

០២៣ ៩៨៨ ៤០៧  
០៣៣ ៩៣២ ១៣៣ 

១៤ ផ្កេ ភូមិអូរគ្រកស្ថរ សងាេ ត់អូរគ្រកស្ថរ គ្រកុង្ផ្កេ បខតតផ្កេ 
០៩៣ ៩៣៣ ៣៨៣ 

០៧៨ ២៨៦ ១១១ 
០២៣ ៩៨៨ ៤០៦ 

១៥ បកាឹះកុង្ 
នទឹះបលខ២៦ ភូមិ៣ សងាេ ត់េង្ទង់្ គ្រកុង្បខមរភូមិន្ទ  
បខតតបកាឹះកុង្ 

០៩៧ ៩៧៣ ៩០០៦ 

០១២ ៦២៥ ៨៥៥ 

០១៥ ៦២៩ ៩៤៤  

០២៣ ៩៨៨ ៤១៤  
០៣៥ ៩៣៦ ៤៣៦ 

១៦ បាត់េំេង្ 
នទឹះបលខ១១៧ ភូមិរបំច្ក៤ សងាេ ត់រតន្ៈ គ្រកុង្បាត់េំេង្ 
បខតតបាត់េំេង្ 

០៩៧ ៩៩៧ ២៨២៩ 
០២៣ ៩៨៨ ៤១៧ 
០៥៣ ៩០០ ៣៣៦ 

១៧ ព្េ៉ែលិន្ ភូមិេឌិន្បន្ៀវ សងាេ ត់ព្េ៉ែលិន្ គ្រកុង្ព្េ៉ែលិន្ បខតតព្េ៉ែលិន្ 
០៨៦ ៨៩៣ ៧៧៧ 

០១២ ២៤០ ០០០ 

០២៣ ៩៨៨ ៣៥២ 
០៥៥ ៩៥៦ ៦៦៧ 

១៨ បពាយិ៍ស្ថត់ 
ភូមិស្ថព ន្ថ្ម សងាេ ត់ព្គ្រពញី គ្រកុង្បពាយិ៍ស្ថត់  
បខតតបពាយិ៍ស្ថត់ 

០៩២ ៩៣៤ ០៩៤ 

០៩២ ៧០៧ ៣៨៥ 

០២៣ ៩៨៨ ៤១៦ 
០៥២ ៩៥១ ១២៣ 

១៩ សទរង្ផ្គ្រតង្ 
ភូមិថ្មលាត សងាេ ត់រសឹះឬសសី គ្រកុង្សទរង្ផ្គ្រតង្  
បខតតសទរង្ផ្គ្រតង្ 

០១២ ៤០៥ ៤៥១ ០២៣ ៩៨៨ ៣៥៩ 

២០ រតន្្ិរ ី
ភូមិបទសអន្លុង្ សងាេ ត់េរង្កផ្ន្សង្ គ្រកុង្បាន្លុង្  
បខតតរតន្្ិរ ី

០១១ ៤៥១ ៧៧៧ 

០៩៧ ៩៦៦ ៧៦៦៦ 

០២៣ ៩៨៨ ៣៥១ 
០៧៥ ៩៧៤ ១៨៤ 

២១ មណឌ ល្ិរ ី
ភូមិចំ្ការផ្ត សងាេ ត់ស្ថព ន្មាន្ជ័យ គ្រកុង្ផ្សន្មបោរមយ 
បខតតមណឌ ល្ិរ ី

០១២ ២០៥ ៧៥៦ 

០៨៨ ៨២០ ៥៧៥៦ 
 ០២៣ ៩៨៨ ៣៥៨ 

២២ ឧតតរមាន្ជ័យ 
ភូមិ ូក សងាេ ត់សំបរាង្ គ្រកុង្សំបរាង្  
បខតតឧតេរមាន្ជ័យ 

០៩៧ ៥២៣ ៤៦៦៦ 

០៩៥ ៣១១ ៣០០ 
 ០២៣ ៩៨៨ ៣៥៦ 

២៣ គ្រពឹះវហិារ 
នលូវមលូព្គ្រព ភូមិកណ្តេ ល សងាេ ត់កំពង់្គ្រេណ្តក  
គ្រកុង្គ្រពឹះវហិារ បខតតគ្រពឹះវហិារ 

០៩៧ ៣៦៦ ៦០៦០ 

០១២ ២៥៩ ២៥៨ 
 ០២៣ ៩៨៨ ៤១០ 

២៤ តបូង្ឃ្មុំ 
នលូវថ្នល់ជាតិ ភូមិព្គ្រជេិទមាស សងាេ ត់សួង្ គ្រកុង្សួង្ 
បខតតតបូង្ឃ្មុំ 

០៩៦ ២៨៨ ៦៦៦៦ 

០១២ ៧៦៣ ៨៣៤ 
 ០២៣ ៩៨៨ ៤០៥ 
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អាស័យដ្ឋឋ ន្ និ្ង្បលខទូរស័ពទសគ្រមាេ់ទំោក់ទំន្ង្ជាមួយ េ.ស.ស. តាមេណ្តត ខណឌ  កនុង្រាជធានី្ភនំបពញ 

ល.រ 
េ.ស.ស. 
ស្ថខាភនំបពញ 

អាសយដ្ឋឋ ន្ បលខទូរស័ពទព្េ បលខទូរស័ពទបលើតុ 

១ បពាយិ៍ផ្សន្ជ័យ 
នទឹះបលខ៨១ នលូវេរង្ព្េតង្១ ភូមិគ្រតពំាង្ទ សងាេ ត់
គ្រតពំាង្គ្រកស្ថំង្ ខណឌ បពាយិ៍ផ្សន្ជ័យ រាជធានី្ភនំបពញ 

០១២ ៨០៨ ៦៨៤ 

០៨១ ៨០៨ ៦៨៤ 
០២៣ ៩៩៩ ២១៩ 

២ ឫសសីផ្កវ 
នទឹះបលខ០៦អឺ០អឺ១អឺ២ នលូវបលខ៣៤២ (នលូវបក្រហគន្ភនំបពញ) 
ភូមិ០៤ មណឌ ល០៦ សងាេ ត់គ្រចំាង្ចំ្បរឹះទី១ ខណឌ ឫសសីផ្កវ 
រាជធានី្ភនំបពញ 

០៩២ ៤៨៦ ២៥៦ 

០៨៧ ៤៨៦ ២៥៦ 
០២៣ ៩៨៨ ៣៤០ 

៣ មាន្ជ័យ 

នទឹះបលខ៤៣ នលូវP10-C សងាេ ត់និ្បរាយ ខណឌ ច្ារអំបៅ 
រាជធានី្ភនំបពញ  
(បៅកនុង្េុរបីេ៉ែង្ហួតេរស្ថត ផាល ទីនី្ម េ៉ែូឡារសី) 

០៧៧ ៣៦៦ ៥៥៥ ០២៣ ៩៩៩ ២១៩ 

៤ េបងាេ  
នទឹះបលខអា១០៤អឺ០អឺ១ នលូវស្ថមសិេផ្ម៉ែគ្រត ភូមិេំណ្តក់
គ្រតយរង្ សងាេ ត់បចាមបៅទី១ ខណឌ បពាយិ៍ផ្សន្ជ័យ  
រាជធានី្ភនំបពញ 

០១២ ៩៩១ ៥៥៨ 
០២៣ ៩៩៥ ៤៨៤ 
០២៣ ៩៨៨ ៣៣៩ 
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