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របាយររ  
ស�ពីី 

លទ�ផលយររររារយពលពីរឆា �ំ កន� (ែខំ��  ឆា �២០១៣ ដល ់ែខមីន ឆា �២០១៦) 
កិងទិសយដយរររឆា �២០១៦ របស់្ ំសសងមមខរររររ 

rrrr1ssss 
 
១.យសចំ�ីយផ�ម 

រជរដ �ភិបាលកម នីត�កិលី៥ ៃនជដដសភ ភននបេងីត្បសសេាកុខជរជធបរណ្េដរ្បា
បិុ នស/ជបា/១២១៣/០១៦  ចកដៃថ�លី៩ ែុធ�ូ ឆ� �២០១៣ ែដិ្នកសសប្នីចរនីស្ីេី “កជនបេងតី្បសសេាកុខជ
រជធ” បរណភនរបីនប�ូ ិ នបនច�នសននីជសាមន ជដដបិេធ�កជរដ នាកុខជរជធ ្បធា្នៈប្ប�ែ
ល្ាេីជដដភិ ន�េសូា�ន�ជដដភិ ែដិមនាកុខជន�េបនសបបាកស�េនីប�កេកជដៈប� ្រនី្រេ ន�េអ�វឌ្
វ �សបណាកុខជរជធៃន្េដរមច្បបាលកមន�េកជខជែបល្ាេីជដដភិរជធ 

ប្កាកជដៈប�្ នបនបរណរត�នយ� តជនសីសបា្ចអរេាហបសនតីបតបម ហ៊មក ែសក ណបជដដាមន្ី
ៃន្េដរមច្បបាលកម រជរដ �ភិបាលកមភនបេ្តកជណបច�ត្លកបរបីដ េេ �េបិកីជអ�វឌ្បសដដប�ច� សេេា
ន�េកជបិបីបាលសីបសសរជធ ែៈ។បបិីក ជតីបនដ បាកវ �ធីែបល្ាេីសកីប្របិី្រនីវ �សបណ្តរវភនរបីបចក 
បដីា្បីិីបស�សណអ�ភិប�ច�ិ ។ែដិមស�ូិៃនណកលុមស្ចតកបក ណកលុមសច្តកបក ដ�បីកិលី៣ 
ភនរូសនប� បីដ េចរសីេចីបពកវ �សបណប�កេកជបេជដដភិរជធសកនីែតមនភេបឆីណតន ្នស�លភុេ 
្នស�លុៈិ �បននលកបច�ត ្ កជបិីបបាលសីវន្ធាមបសសរជធ ឆន�ធម� សីកជ ប្ីភេ ន�េានស�កជវ �ម� ីវធ
ជនសីាមន្ីរកជ បដីា្ែី្នក ណេីអ�ប្រនី្រេបសសរជធសប្មអ�បៈ្ិ ីបសសរជធដសមន្នស�លុភេ 
ស�បដនប្ាី្នមេិជដដកនីែតិ។្ នបសីជបរេីន�េមៃដរូែដិលចបនលកបច�ត្ភន 

ែៈ។បបិីលស្នននេេបិី ្បសសេាកុខជរជធ មនកជលលសិ កុស្តរវដ េធ�បធេប�កេកជន�បេក
កតេពប�ច�ម នបនែដិ្តរវ�ាកុបិកីជបជីនច� ស្ានស្ារិ ន�េ�ជកកកជអនកវត្បគិនបដភណ បាកវ �ធីមត� 
ចរនី ិ�ុ �តនរដ នរត�ណកតស្្មនី្រនី្រេវ �សបណាកុខជរជធន�េកជែបល្ាេីជដដភិរជធ លន�ៈា
បនដ ្បសសេាកុខជរជធ ្តរវបធពីកជធារន ្តរតេ�ន�តសន�េសណតៃាកជអនកវត្បគិនបដភណណកលុមស្
ែៈនកជសបាកភេៃនប�ែល្ាេីជដដភិរជធ ន�េ ស្ានស្ារិ អន្ជ្បសសេ  នបន ន�េអន្ជវ �សបណបិី
ល�ដដភេនបដភណ នបច�បបលសន�េធនរន បដីា្គី�្ លកជសប្ាចសភននូវចបពកវ �សបណជនសីរជរដ �ភិន�េ
បឆីណតនប្នៈេនជ �នលបាលកម ត�ននី ន�េេ�េបសប 

ប�កេជណធបេិេីជឆ� �បនដៃនកជអនកវត្ាកុខជន�េបនសបបាកជនសីុសន ្បសសេាកុខជរជធ ភន្នកនី
េ� នីនូវភេមម� សីន�េដៈប�កជបិីអ�្បានកបជសបាកច�បមដកជខជ បរណភនសរកជដ េិ។មាសណ្បសសេ 
 នបនមបីេបនុន�េ� បីមត� ន�េ� បីប្កាមត� ន្ៃដរូអ�វឌ្ន៍ ្េាន�េមាសណន្្នបលសសម�ប    
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លស នប�កេក ជតីៃនកជ្នាូិៈ្ក �នូវធនរនសមា ជធ ថវ �ក ន�េនប ន ែដិសប្ាចភននូវសា�លុៈិដ េ
ប្ចីនម្នបដន៍ដិីាមន្ីរកជន�េ្នមេិជដដ ប�កេបដជសាមនា កជ្រនី្រេន�េអ�វឌ្ធនរនានកស្ន�េ
 នបន កជែបិា។បសសរជធ កជែបិា។្នេបនុបនីវត  ្កជស្ានស្ារិ ប�កេ្បនុយ ប�ែល្ាេីអន្ជវ �សបណ
ន�េប�ច�សរ្នត�នត្�កជមាសណៃដរូអ�វឌ្ន�េ្នបលសមសម�បលស ន 

២.យបសំំម� មមខររ កិងភរំចិច 
 ្បសសេាកុខជរជធ  មនបនសបបាកដៈប� ្រនី្រេ ន�េ អ�វឌ្ន៍វ �សបណាកុខជរជធ 
ៃន្េដរមច្បបាលកម សបឆីណតនប្នៈេត្ារវកជអ�វឌ្មត� ្េាន�េ្សនធាកជវ �វត្មអន្ជមត� ន�េ 
មនាកុខជន�េភជប�ច� ដូចេេប្កាា 

− បជីនច�ន�េប�តីបគិនបដភណណកលុមស ្  ែៈនកជសបាកភេ ចរនី ន�េិ�ុ �តនលរដ នរត�ណកត្
បដីា្ី្ រនី្រេវ �សបណាកុខជរជធ 

− ្តរតេ�ន�តសន�េសណតៃា្នស�លភុេៃន្នេបនុ្រនី្រេាកុខជរជធ ធាជណធកជធារន កជអនកវត្
បគិនបដភណ ែៈនកជណកលុមស្ ែៈនកជសបាកភេ ចរនី ន�េិ�ុ�តនលរដ នរត�ណកត ្

− ដៈប�ន�េ�ជកកកជអនកវត្បគិនបដភណធនរនានកស្ប�កេជដដភិរជធ ន�េ បគិនបដភណ
ស្ីេីកជៈ្ិីបសសរជធ ្េាន�េបធីពកជសណតៃាន�េ�ជកកកជែបិា។រកភេធនរនានកស្
ន�េបសសរជធ 

− ស�ប្្វ្មវន�េបិីបស�បីអ�េីកជបធពីល�បនីនបាកន�េសន�ននបាកវ �សបណាកុខជរជធ 
− េ�ន�តសន�េៈ្ិីបដនិីបិីស�បីមបីេបនុនៈេកជនបេងតីកជែបស្ារិ កជបជីនច� ន�េកជ្ន្េៈត្ប្
ជនសី្បសសេ  នបន� បីមត�ន�េ� បីប្កាមត�   

− េ�ន�តសន�េបរដ្ណមបសន្ៈ េតស ជនសីាមន្ីរកជសកីវ �ិ ែដិមនវ �សលមបីេបននុៈេប�ច�កជាកុខជ
រជធ 

− ្រនី្រេ្បនុយ  ែៈនកជ្បនុយ  ន�េ្នស�លុភេៃនកជប្នី្ភសី្បនុយ ាមន្ីរកជសកីវ �ិ  
ាមន្ីមនីប�ច�សនន ន�េនករេិ�បអែ្តន�េ� បីមត� ន�េ� បីប្កាមត� ្េាន�េបិបីស�បីែៈនកជ
្បនុយ ្នប�ឆ� � ន�េ ត្ារវកជប�ភចីន�េកជប្នី្ភសីនករេិ�បូនរជរដ �ភិេ�ន�តសន�េសប្ាច 

− ដៈប�ធារនន�េ�ជកកកជ្រនី្រេន�េកជអ�វឌ្ធនរនានកស្ប�កេវ �សបណាកុខជរជធស 
បឆីណតនប្នៈេត្ារវកជអ�វឌ្មត� ស្ានធាកជជបីចប្ាីនប�កេត�ននីន�េសបិបសប 

− បជីនច�ន�េ�ជកកកជអនកវត្្នេបនុបិីបលៈបច�ត្ កជែបិា។្នេបនុបនីវត្ន�េសកជ ន�េកជបិីបបាលសី
សកុមិភេាមន្ីរកជសកីវ �ិ  

− ចូិជសាន�េ្តរតេ�ន�តសកជបជីនច�កជ្នរេ្នែេចូិ្បនុយ ជដដ ន�េ កជ្នរេ្នែេបៈ្េបលីត
ប�កេាកុខជរជធន�េ� បីមត�ន�េ� បីប្កាមត� 

− េ�ន�តស បៈ��េេ� តី ន�េៈ្ិីល�រដ កជបិីិ�ុ �តនលរដ នទបត្នប�កេកជ្រនី្រេាមន្ីរកជសកីវ �ិ  ន�េ
បិីបស�បីសក�េ សីន្ូជ នភេជដដភិន�េ នភេ្ររជជនសីាមន្ីរកជន�េ� បីមត� ន�េ� បី
ប្កាមត� 

− បជីនច�ន�េ្រនី្រេល�ន�នបណាមន្ីរកជសកីវ �ិ ន�េបទ� បីមត�ន�េ� បីប្កាមត�ធា្នេបនុេបតមមនវ �លន 
− ្រនី្រេកជរបីាមន្ីរកជសកីវ �ិ សចូិន�វតន៍្ 
− សរ្នត�នត្�កជមអន្ជមត�ប�កេប�ច�កជាកុខជរជធ មេ�បសសមាសណលស នន�េ្នបលសប�កេត�ននី 
− ្រនី្រេកជខជជដដភិ នករេិ �ប រ�ជប វតក ន�េ្លេសសា្ត្�ជដដែដិប្កាកជ្រនី្រេជនសី្បសសេ
ាកុខជរជធ 
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៣.រចនសមម�ក�របស់្ ំសសង  

្បសសេាកុខជរជធ មនជចសាលបនុដូចេេប្កាា 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ស 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

៤.លទ�ផលយរររសយ្មចបករារយពលពីរឆា �ំ កន� 
  ្បសសេាកុខជរជធ ភនបជីនច�ន�េសរកជបជីនច�្បនុយ រត�ណកតម្ប្ចនីមបីេបនុនៈេកជ្រនី្រេ
ាមន្ីរកជ បដាី្គី�្ លដិីសបាកភេកជខជជនសី្បសសេាកុខជរជធន�េកជរដ នប�ែល្ាេីន�េន ី្េាន�េ
ស្ានស្ារិ មាសណ្បសសេ  នបន� បីមត�ន�េ� បីប្កាមត�បជីនច�ន�េៈ្េពៈ្ណិ�ុ �តនលរដ នរត�ណកត្មបីេបនុ
នៈេប�ច�កជាកុខជរជធ (្បនុយ រត�ណកត្មបីេននុៈេកជ្រនី្រេាមន្ីរកជមនភ� នីប�កេភនសាលបនុៃន
ជភណកជ៍បនដ) 

ាន�ីជាកុខជរជធ 

ររនី បុត្ 

រដ�ម�ក�ី 

ជដដបិេធ�កជ 

អនកជដដបិេធ�កជ 

 

អរេណបរដ ន 
ជដដភិន�េរ�ជប វតក 

អរេណបរដ ន 
្រនី្ រេាកុខជ 

រជធ 

អរេណបរដ ន 
បគិនបដភណ 
ាកុខជរជធ 

 
អគេ ធ�កជរដ ន 

 

ស 
ូា�ន�ជដដភិ 

ណបរដ ន 
ជដដភិន�េសជកន 

ណបរដ ន 

្រនី្ រេនករេ �ិប 

ណបរដ នែៈនកជ
រ�ជប វតក ន�េៈេេៈីេេី 

ណបរដ ននីត�បាកន�េ

វ �សលាកុខជរជធ 

ណបរដ ន 

្រនី្ រេ្បនុយ  

ណបរដ ន្តរតេ�ន�តស 
ជដដភិន�េកជ្រនី្ រេ 
ាមនី្រកជសកីវ �ិ  

ណបរដ ន្រនី្ រេ
្នេបនុេបតមមនវ �លនន�េ 
ទបជាមនី្រកជសកីវ �ិ  

ា្ាយ ិធនរន 
លស នបាលកមន�េប�ច�

សរ្នត�នត្�កជអន្ជមត� 

ណបរដ ន 
បសសរជធ 

ណបរដ នអ�វឌ្ន៍ 

ធនរនានកស្ន�េ នបន 

ណបរដ ន 
បគិនបដភណសកជ

ន�េសា�លុបាក 

ណបរដ នស្ានស្ារិ
កជែបល្ាេអីន្ជវ �សបណ 

ណបរដ ន 

្តរតេ�ន�តសន�េសណតៃា 

កុល�ក បិណ 

អេេភេ្តរតេ�ន�តស

រ�ជប វតក 

ណបរដ ន 

សវនបាកៃៈ�ប�កេ 
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ប�កេជណធបេិេីជឆ� �បនដបនេាប � បីដៈប�ន�េាមន្ីរកជៃន្បសសេាកុខជរជធ បរណមនប�ច�
សរកជិ។មាសណ្រនីភរមីបីេបន ុ ភនុ�តុ�្នៈេែ្នេន�បេកកជខជដ េសបាកន�េសប្ាចភននូវសា�លៈុិ
មែៈេង រសជមលីបិបីលៈបច�តប្�កេែៈ�ប (១)កជ្រនី្រេាកុខជរជធ (២)កជអនកវត្បាកវ �ធីមត�ែបល្ាេីជដដភិ
រជធ២០១៥-២០១៨ ជនសីរជរដ �ភិ (៣)កជបេធនរនានកស្ធាជណធវរេន្ក ដន្ិបៈ្េៗ 
(៤)កជអ�វឌ្ នបនៃន្បសសេាកុខជរជធ ្េាន�េ (៥)កជចូិជសាប�កេកជ្តរតេ�ន�តសន�េកជគ�្ លកជ
អនកវត្បាកវ �ធីបគិនបដភណន�េណកលុមសច្តកបកដ�បីកិលី៣ជនសីរជរដ �ភិបាលកម  
 

 
 
 
 

 
 
 

សបាកភេ� បដីៈប�្ បសសេអបប� ីកចូិជសាប�កេអេេ្នក�បេកអេេរធជដដាមន្ ី
ប�កេសាបណ្នក�ៃថ�លី១៨ ែុាី ឆ� �២០១៦ 

 

 
ប�ច�សវនកជជសេរធបាកកជាហៃៈ� កជមជមត� ន�េាកុខជរជធ (ល៤ី) ៃនជដដសភ ន�េ ្បសសេាកុខជរជធ 

២០ ាបរ ២០១៥ 

៤.១.យរររ្រប់្រងមមខរររររ   
កជ្រនី្រេាកុខជរជធបេ្តបិីកជ្រនី្រេាមន្ីរកជសកីវ �ិ  ែដិប�េកេន�បេកកជខជបទធា

ជចសាលបនុ្បសសេ  នបន ន�េអេេភេបទ� បីមត�ន�េ� បីប្កាមត� ប�កេបដកជនមប� នបណនឌបជប�កេវ �សបណ 
ាកុខជរជធ្តរវភនរជរដ �ភិៈ្ិីកជណបច�តល្កបរបីមលល�ភេ លន�ៈាបនដ កជប្នី្ភសីាមន្មីនី
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ប�ច�សនន ្ររនប្េីនមនីប�ច�សនន ន�េ្ររនប្េីនមនីប�ច�សននអនីជ �ប្់្នេបនុបសមែៈ�បាសណែដិមនកជមបីេបនុ
បរណេ� ិីមាសណនៈេកជ្រនី្រេាកុខជរជធៈេែដជ 
៤.១.១.យរ្រប់្រងម�ក�ីន�យរសមីិល 
 ្បសសេាកុខជរជធ ភនចូិជសាច�ែបន�េន�បេកកជខជដ េសបាកបិីកជ្រនី្រេាមន្ីរកជ
សកីវ �ិ  បនីធ�េេដី�បីកិៃនកជរ�តរូជកជបជីនច�ែៈនកជ្បនុយ ្នប�ឆ� � (ាមន្រីកជសកីវ �ិ  ាមន្ីមនីប�ច�
សនន ្ររនប្េីនមនីប�ច�សនន ន�េ្ររនប្េីនមនីប�ច�សននអនីជ �ប្់្នេបនុ) កជប្សីបជសី្បនុយ ថក ីកជែតេធ�េ 
កជដ�បរេី� បី ់នន្ជសបប្� កជេ សីន្ូជ នភេជដដភិ កជអ�វឌ្សាតភេាមន្ី កជអនកវត្លយ បាកេេវ �នបណ 
កជសណតៃាសា�លុបាកកជខជ កជខជអធ�កជប�ច�ាកុខជរជធ ្េាន�េកជនប� នីលីេាមន្ី 

មិលុៈិ ្បសសេាកុខជរជធ សប្ាចភនប�កេជណធបេិេីជឆ� �បនដបនដនូវសា�លុៈិស�េនីៗ 
ដូចេេប្កាា 

យរយ្ប្បស់្ ំបខរ ្បខ�ឆា � 
បដីា្េី្េៈេ្នស�លុភេៃនកជប្នី្ភសី្បនុយ ្នប�ឆ� � កជប្ីសបជសី្បនុយ ថកី ្តរវភនអនកវត្ែៈ។ប

បិីច�នសន្បនុយ ែដិភតីនេី កជចូិន�វត្ន៍ ាជភេ កជភតីនេីសា្នវ �ម� ីវធ កជបភដនេីកជខជន�េបសចប្ី
្តរវកជេ�ត្ភបដន�េប�ភចីន�ៈកត បិសីេីបនដ កជប្សីបជសី្តរវែៈ។បបិាីកុត�ែេ អេេភេន�េលបីែនេន�បេក
កជខជចរសីសសីប�កេបគិបដន�បេកាកុត�ែេល�បនជែតនកបែ ដ មិលុៈិ អ្ធប�បីនៃន្បនុយ
ាមន្ីរកជសកីវ �ិ មាធសាប�កេាសណឆ� � បនីេីឆ� �២០១៣ ដិីឆ� �២០១៦ មន្តៈា ០.៨៥% នកបែ ដ 

យរ្បបងយ្�សយរ ស្ំបខរ ្បខ�ឆា � 
្បសសេាកុខជរជធ ភនសរកជមាសណ្រនី្បសសេ  នបន ប�កេកជ្នរេប្ីសបជសី្បនុយ

្នប�ឆ� �អនកបសាធាច�នសនែដិលលសិ ភនបគិកជ៍អនកប តេីរជរដ �ភិ ្បសសេាកុខជរជធ 
ភនបធពីកជែ�ដិី្រនី្បសសេ  នបន ប�កេកជ្នរេប្ីសបជសី្បនុយ ថកីបរណ្តរវៈ្ិីលល�ភេដិីាមន្ី
រកជែដិមន្បនុយ ្នី បរណីលល�ភេន� នីរាបធពីកជប្សីបជសីេីប�កេច�បាបនបពនស�ស្ ន�ស្�តសកលុ
ធ បដីា្ាី (១)�ជកកកជេ្ខណាមន្ីរកជប�កេជដដភិរជធ (២)ៈ្ិ ីកសដិីាមន្ីរកជបដីា្អី�វឌ្
សាតភេន�េេ សីន្ូជលីេ ន�េ(៣) កិនន�ភតីកជ្នរេ្នែេៃៈ�ប�កេេ សីន្ូជ្នបល្បនុយ ែដិា�នបឆីណ
តននៈេបសចប្ី្តរវកជៃនកជន�បេកាកុត�ែេល�បនជ  

មិលុៈិ កជ្នរេប្ីសបជសី្បនុយ ថកី ស្មនីឆ� �២០១៣ មនច�នសន ៩.៤១០ បែនេ ឆ� �២០១៤ 
មនច�នសន ១០.១០៤ បែនេ ឆ� �២០១៥ មនច�នសន ៥.០០១ បែនេ ន�េឆ� �២០១៦ មនច�នសន ៧.៦៨៤ បែនេ 
កជប្ីសបជសីបនដ្តរវភនរ�តរូជៈ្ិ ីលល�ភេដិីបនបពនមមស្ីសមនីម េជេី ២០% ប្ ៥០% ប�កេច�នសន
្បនុយ លលសិភន្នប�ឆ� � ន�េត្ារវសប្ីសបជសីនេ�កជចូិ្បនុយ ប�កេអ្ធ ០២% ៃន្បនុយ សជកន
ជនសី្បសសេ  នបន នាីសណៗ 

យររន សប់�បររ កភពរដ�បលកិងយរបបចប់់�ីពម�ក�ីន�យរសមីិល 

កជខជ្រនី្រេន�េកជ្តរតេ�ន�តសកជេ សីន្ូជ នភេជដដភិាមន្ីរកជសកីវ �ិ  បេ្តស�េនីប្បិីកជ
េ�ន�តសសសបន្តទបត្ន កជធ�េសសនីប�កេ្បនុយ  កជ្តរតេ�ន�តសបនីវត្ កជដ�បរេី� បី ់នន្ជសបប្�ន�េន�ណបត
បាក� បីន�េ់នន្ជសបប្� កជេ សីន្ូជ្នបល្បនុយ  កជែតេធ�េ កជៈ្ិីន�តននកបូិភេ កជរបីាមន្ីរកជ
សស�តប�កេភេល�បនជគក នបនីវត្ កជរបីាមន្ីរកជសស�តបទប្់្បនុយ បដីា កជេ សីន្ូជបែនេបធពីកជ ន�េ
កជចូិន�វត្ន៍ បរណភនេ្េៈេកជខជ្រនី្រេាមន្ីរកជសកីវ �ិ  ដូចេេប្កាា 



6 

− ភនេ�ន�តសបៈ��េេ� តីន�េៈ្ិ ីល�រដ កជបិសីសបន្តូនាមន្ីរកជសកីវ �ិ  ែដិបលីនភន្នរេមនី
ន�េបៈ�ជនប�ូ ិប�កេ្បនុយ ថក ីច�នសន ២២.២៧៤ បី ្េាន�េភនបជីនច�កជធ�េសសនីប�កេ្បនុយ
ច�នសន ១៤.៧០១ បី 

− ្បសសេាកុខជរជធន�េាន�ីជាកុខជរជធររនី បុត្ ភនជបបឃីកលៈប្ភបីច�នសន 
៦.០០២.៥៧៦.១៤០ បជីិ ែដិ្បសសេ  នបន ាន�ីជ ន�េអេេភេ�កររន ី បុត្មបីេបន ុ
ភនបនីបបិីស ា�ន្សនធាបគិកជ៍ ( កិនបឈក ដ ល�បនជគក នបនីវត្ ចូិន�វត្ន៍ បៈ�ជ្បនុយ  
ស្ារិភជប�ច� បជីាជភេ) ន�េ ភន�ជកកស្បសសេ  នបន បធពីកជនែេពជលៈប្ភបីបនដចូិ
ប�កេថវ �កជដដវ �ក 

− ្បសសេាកុខជរជធន�េាន�ីជាកុខជរជធររនី បុត្ ភនុ�តុ�្នៈេែ្នេេ�ន�តសបៈ��េេ� តី
ស�បីសក�នែ្ាន្ារិ  នភេជដដភិន�េ នភេ្ររជាមន្ីរកជសកីវ �ិ  ជនសី្បសសេ  នបន ាន�ជី
ន�េអេេភេ�ក ររនី បុត ្ ន�េបភដេកាលធរេលូនតីបនីវត្ បដាី្រីសកជបនបីៈ្ិីបនីវត្
្នប�ែុភនននីប�កេសភ្រសលីនសនៃនែុនីាសណៗ 

− ភនបជីនច�បាកវ �ធីកតីេនុបិី្ភបីបនីវត្ាមន្ីរកជសកីវ �ិ បរណសពបណ្នវត្� ប�កេ្នេបនុេបតមមនវ �លន 
បដីា្នីបេងីនច�ូិថវ �កជដដន�េស្ារិដិី្បសសេ  នបន ាន�ីជ ន�េអេេភេ�កររនី បុត ្
ែដិរ នីែតរបរណៃដ 

− ភនបជីនច�បេ្នេបនេុបតមមនវ �លន Drag & Drop បដីា្ៈី្ិីភេខណ្សរិប�កេកជនប�ូ នន�េលលសិ
ល�ន�នបណជសេ្បសសេ  នបន ន�េអេេភេមបីេបនុប�កេ្បនុយ ៃនកជបនបីៈ្ិី្ភបីបនីវត្ូនាមន្ីរកជ
សកីវ �ិ  

− ភនែបស្ារិ ្នេបនុ្រនី្រេាមន្ីរកជសកីវ �ិ សមនាកុខជ (១)លចៈ្ិ ី្ភបីវ �ភន៍្ររជស្មនី
បូនាមន្ីរកជសកីវ �ិ ជរូតដិីលណក២១ឆ� � ន�េ កតីបចកបរណសពបណ្នវត្�បទបេិបិីសលណកប�តី 
(២)នប�ូិបរណសពបណ្នវត្�នូវ្ភបីន�ចីាកុខជថកីូនាមន្ីរកជសកីវ �ិ  បទបេិមនកជដ�បរេី
្ភបីន�ចីាកុខជ (៣)នែនា្ភបីភនតាាបិីបដ�នូេាេ្រតីប្ប�កេបនីវត្ែុចកេប្កណជនសីាមន្ី
រកជសកីវ �ិ ាកនបេិចូិន�វត្ន៍ ន� នីាបកតីបឈក ដគតីបចកេី្នេបនុបរណសពបណ្នវត្�បទែុន� នី 
ន�េ (៤)នែនា្ភបីភនតាាប�កេកសេ�ធីនកសចូិឆ� �ថកី្ នៃេីមត�ប្ប�កេបនីវត្ជនសីាមន្ីរកជ
ន�េអសីបរណសពបណ្នវត្� ែដិាកុខជន�េបនដ មជនសី្នេបនុ្រនី្រេាមន្ីរកជសកីវ �ិ ប�កេកជសណកតី
ននណនន�កបកជខជជនសី្បសសេ  នបន ាន�ីជ ន�េអេេភេ�កមបីេបន ុ

− ភនបធពីសមរជបាក្នេបនុាកុខជរជធបសីប្ប�កេ្នេបនុាកុខជរជធថកី ធាជណធ
កជអនកវត្្នេបនុេបតមមនវ �លនែដិបធពីសសមរជបាកបនដ សប្ាចភនន�េ្សធេច�នសន៦២៨.១៨៩បី 
ន�េននីបេិបវសប�កេែុាបរ ឆ� �២០១៥  

− ភនេ�ន�តសបៈ��េេ� តីកជដ�បរេី� បី ់នន្ជសបប្� ន�េអតីតភេកជខជជនសីាមន្ីរកជសកីវ �ិ ែដិ
ុបេនដ�បរេី� បី ធាជណធកជបធពីន�ណបតបាក� បី០២ឆ� � ច�នសនាសណ� បី បរណរ�តបនីធ�េេីឆ� �
២០០២ ជរូតដិីៃថ�ល១ី៣ ែុបា ឆ� �២០១៤ ភនច�នសន ១៥៦.៥៣៦ បី ន�េ ន�ណបត់នន្ជ
សបប្�ភនច�នសន ៣.៩០៤ បី 

− ភន្តរតេ�ន�តសបៈ��េេ� តីប�កេកជៈ្ិីល�រដ កជ ច�បមដកជែតេធ�េប្ធាប្ា�ត់នក្បាៃនាកុត�ែេ 
នីាសណៗច�នសន ៧.៧៩៥ បី  
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− ភន្តរតេ�ន�តសបៈ��េេ� តីប�កេកជបៈ�ជ្បនុយ ជសេ្បសសេ  នបន កជបៈ�ជធាសរេបលុ កជបៈ�ជ
្បនុយ េីបម �េ្នរនីលវកធន�េ្បធានីត�ន្ប ត្� ច�នសន ១.៨៣២ បី  

− ភន្តរតេ�ន�តសន�េេ្ចីបនីវត្ាមន្ីរកជសកីវ �ិ ែដិ្តរវភនរបីសស�តបទប�កេភេល�បនជគក នបនីវត្ 
ច�នសន ៤.៤៣៨ បី ្េាន�េភន កិនបឈក ដាមន្ីបចកេី្បនុយ  បរណបរតក ាជភេ កជភតីនេី 
សា្នវ �ម� ីវធ កជបភដនេីកជខជ ន�េកជចូិន�វត្ន៍ ច�នសន ១៥.១៥៤ បី  

− ភនែបស្ារិសសបន្តចូិន�វត្ន៍ជនសីាមន្ីរកជសកីវ �ិ  បដាី្រីដ�បីជកជៃនកជរបីសចូិ
ន�វត្ន៍ន�េកជបនីបៈ្ិី្ភបីភនតាាន�វត្ន៍នាសណបិីបន�េ្ភបីបធនន�វត្ន៍ភនឆនីជរបសន�េននី
បេិបវសប�តី 

ិលុៈិៃនកជខជ្រនី្រេន�េកជ្តរតេ�ន�តសកជេ សីន្ូជ នភេជដដភិាមន្ីរកជសកីវ �ិ  ប�កេជណធបេិ
េីជឆ� �បនដ ដូចមនបទប�កេ្ករព�បេេប្កាា 
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សរតិិច�កសកម�ក�ីន�យរែដលយបំយបេតវ 

យនម្ំសសង រ ប�ក បា ំ់ថតិកិងបា ំ់យ្យមថតិ (រិត្តតមែខមីន ឆា �២០១៦) 

ិជ ្បសសេ  នបន 

ច�នសនាមនី្� បមីត� ច�នសនាមនី្� បបី្កាមត� 

សជកនជសា ្ប.ុ 
"ប" 

្ប.ុ 
"ុ" 

្ប.ុ 
"រ" 

គក ន 
្ប.ុ 

សជកន 
្ប.ុ 
"ប" 

្ប.ុ 
"ុ" 

្ប.ុ 
"រ" 

សជកន 

1 បស�បាក ជកកព ្នមកី ន�េបនល 1951 788 1100 25 3864 614 610 1152 2376 6240 

2 
ល�បលី�នេមាសណជដដសភ 
្េៈលុសភ ន�េអធ�កជប�ច� 

350 26 5 27 408 223 57 51 331 739 

3 លកសចជសកីវ �ិ  332 118 142 7 599 0 0 0 0 599 

4 ាកុខជរជធ 380 26 6 16 428 147 47 21 215 643 

5 ម� �បាក 1012 41 47 29 1129 210 48 143 401 1530 

6 លីសី្កជរធជដដាមនី្ 1319 119 110 683 2231 0 0 0 0 2231 

7 ធាកកជន�េស 272 51 15 49 387 201 180 327 708 1095 

8 វន្ធាមន�េវ �ច�្តស�ិ្ធ 657 421 273 60 1411 175 210 537 922 2333 

9 បសដដប�ច�ន�េរ�ជប វតក 2465 827 842 34 4168 196 184 141 521 4689 

10 អនជី � ណកវន ន�េ បីលរ 2137 530 191 26 2884 12145 41777 58030 111952 114836 

11 នជ � ន 481 103 16 26 626 231 212 226 669 1295 

12 
កជនជបលសន�េសរ្នត�នត្�កជ
អន្ជមត� 

312 35 50 12 409 0 0 0 0 409 

13 សកេ�ភិ 1923 1463 163 47 3596 3060 7331 5604 15995 19591 

14 ភស្របាកន�េស�ន្បាក 413 60 7 15 495 196 152 96 444 939 

15 េបតមមន 421 204 325 123 1073 166 117 335 618 1691 

16 ាហៃៈ� 455 236 101 167 959 1563 2364 4485 8412 9371 

17 ណកត្�ធាម 403 81 24 8 516 402 511 42 955 1471 

18 ែៈនកជ 622 114 26 74 836 514 236 174 924 1760 

19 ៃ្នសីណន៍�េលូជរារាន៍ 318 72 122 29 541 86 130 203 419 960 

20 រជកជន�េដៈបប�ូ ន 652 298 447 73 1470 702 302 878 1882 3352 

21 ្េដនជារស �េ 177 92 69 128 466 0 0 0 0 466 

22 អ�វឌ្ន៍ននល 346 49 90 45 530 374 135 655 1164 1694 

23 
សេេាប�ច� អតីតណកលុន  
ន�េណកវនីត�សា្ន 

425 56 107 66 654 396 189 376 961 1615 

24 បលសចជ៍ 430 52 61 14 557 273 72 100 445 1002 

25 
បជីនច�ែដនដី នរជូននីណបាក 
ន�េស�េី 

471 106 52 26 655 820 762 651 2233 2888 

26 ធនរនលៈបន�េភតកន�ណា 532 138 116 24 810 125 137 213 475 1285 

27 ប�ច�កជជ ី 209 23 22 30 284 224 165 323 712 996 

28 កជខជន�េន្ក ដន្ វិ �ម� ីវធ 1351 233 88 43 1715 1217 343 146 1706 3421 

29 អេេភេ្នឆ�េអ�បេីេកបជិសណ 233 20 13 6 272 0 0 0 0 272 

30 ែជ ន�េាេិ 301 51 10 15 377 123 102 83 308 685 

សជកនជសា 21350 6433 4640 1927 34350 24383 56373 74992 155748 190098 

*ច�នសនបនដា�នរននីប�ូ ិអនកជប្េនុគជ ាមនី្រកជែដិល�បនជគក នបន វីត្ ស�តប�កេ នភេបៈ�ជ ា�នននលីលសិ ភនបនីវត  ្
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យររររិយរំិចចមមខរររររ 

អគេ ធ�កជរដ ន ប�កេា្បសសេាកុខជរជធ ភនេ្េៈេ្នស�លុភេប�កេកជបធពអីធ�កជប�ច� ធារន  
ន�េ្តរតេ�ន�តសបិី្នេបនុ្រនី្រេាកុខជរជធ នូវរិីកជអនកវត្ន៍ ិ�ុ �តនលរដ ន រត�ណកត្ ជសាមន 
ចរនី ្េដរ្បៈតស អនក្បៈតស រចជ រចជែ� បសចប្ីសប្ាច បទ្រនី្បសសេ  នបន� បីមត�ន�េ
� បីប្កាមត� ្េាន�េ្តរតេ�ន�តសនូវរិីនីត�វ �ធនី�េធណែដិចរនីភនប�តី អគេ ធ�កជរដ ន បធពអីធ�កជប�ច�
បិីវ �សលស�តប�កេ្បនុយ ាកុខជរជធ បធពីកជសន��រដ នន�េសណតៃាច�បមដកជខជែដិ្បសសេ  នបនភន
អនកវត្បនេាប 

មជសាអគេ ធ�កជរដ ន មនតសលីមែ�បម្ចាកដជនសី� បីបិីន�េមា�ត្ជនសី� បីប្កា មននបណ
�ហនដ�នូេ រាសរកជ ស្ានស្ារិប�កេនបណេ្េៈេសាតភេជនសី្បសសេ  នបន ន�េអេេភេសអនកវត្្តៈា្តរវ
ធាចរនី ធាិ�ុ�តនលរដ នរត�ណកត្�បៈ្េៗ ន�េន� នីាប្នស�នបនីា�នមនកជេ សីន្ូជ កជែបស្ារិ  ន�េជបីច�បជនី
បល បដនៈេមនវ �រនកជធាៈូវចរនី  

មិលុៈិ្បសសេាកុខជរជធភនចកដេ�ន�តស្វ្មវ ន�េបរដ្ណបជីា�ន្ន្បត ីជនសីាមន្ី
រកជសកីវ �ិ ច�នសន ១៥ បជី ជសាមនដូចេេប្កាា  

១. ភនចកដ្វ្មវបជីា�ន្ន្បតីៃនកជរបីសាមន្ីរកជចូិន�វត្ន៍ ន�េភនជបបឃកីកជែបេនន�
ទបជន�េភនបរដ្ណស្ានស្ារិរបីសចូិន�វត្ន៍ធានីត�វ �ធ ី

២. ភនចកដ្វ្មវបជីា�ន្ន្បតីជនសីាមន្ីរកជ ន�េភនជបបឃកី ាីុសនភនែបននណលណក
ចូិន�វត្ន៍បិសីសបន្តេបតមមន បជីបនដ្តរវភនរបីាីុសនចូិន�វតន៍្ន�េនែេពជថវ �កចូិជដដវ �ក 

៣.  ភនចកដ្វ្មវន្ៈ េអា�ប ស្េីីភេា�ន្ន្បតបី�កេកជ្នរេេ សីន្ូជ្បន បុយ ជនសីាមន្ីរកជ 
ន�េេក�ភនជបបឃកីភេា�ន្ន្បតីដូចកជបបល្នកនីបដបល 

៤. ភនេ�ន�តសន�េបរដ្ណន្ៈ េូនាមន្ីរកជប�កេកជេ សីន្ូជតសលីន�េាកុត�ែេ បរណជ
ុសនភនទបភេលលសិ ណបធាកជស្ានស្ារិ ជសចបរណី 

៥. ភនេ�ន�តសស�ប្្វ្មវន�េបរដ្ណបជី កិនបឈក ដាមន្ីរកជច�នសន០២ ជូនបចកេី្បនុយ
ជដដ្តៈា្តរវធានីត�វ �ធមីធជមន 

៦. ភនេ�ន�តសស�ប្្វ្មវន�េបរដ្ណបជីបៈ�ជភជប�ច� ន�េ បែនេបធពីកជជនសីាមន្ីរកជច�នសន 
០២បី បឃកី្សនធានីត�វ �ធីមធជមន 

៧. ភនេ�ន�តសស�ប្្វ្មវ ន�េ បរដ្ណបជីែតេធ�េ្នរនកជ �ដ បិណសកេ�ភិ្សធប
្នត�នត្�អនកវត្ កុសនតី�វ �ធី បជីបនដ្បសសេាកុខជរជធ ភនែ�សអនកវតធ្ានីត�វ �ធីៃន
កជែតេធ�េែដិបទមធជមន 

៨.  ភនេ�ន�តសន�េបរដ្ណវ �សលាកុខជរជធប�កេកជែតេធ�េ្នរនាយ ិសកុភេ មិលុៈិ
ាីុសនន�េេីជភនលលសិ ណបធាកជបរដ្ណជសចបរណី 

៩. ភនេ�ន�តសន�េស�ប្្វ្មវបជីែបឆ� �ប�បីតជនសីាមន្ីរកជ បជីបនដាីុសនភនលលសិ
េ ិីភនែបលណកេ�ត្ភបដែានន�េភននប� នីបរណរបីសចូិន�វតន៍្ធានីត�វ �ធ ី

១០.ភនចកដបធពអីធ�កជប�ច�ាមន្ីរកជច�នសន០២បី ែដិមនបឈក ដស�សន ប�កេធរេលូនតីបនីវត្ ន�េ
ភន កិនបឈក ដាសណបចកេីធរេលូនតីបនីវត  ្្េាន�េសនែេពជថវ �កចូិជដដវ �កភនច�នសន០២បជី  

១១.ភនចកដបធពអីធ�កជប�ច�បជីាមន្ីរកជ០១ជូន ែដិមនបឈក ដ០២បែនេ ប�កេធរេលូនតីបនីវត្ 
ន�េភនស កិនបឈក ដាសណបចកេីធរេលូនតីបនីវត្ ្េាន�េសនែេពជថវ �កចូិជដដវ �ក 
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៤.១.២.យរ្រប់្រងម�ក�ីថប់ំ ិចចសកច  
្បសសេាកុខជរជធ ន�េ ្បសសេបសដដប�ច�ន�េរ�ជប វតក ភនបធពកីជែ�ដិី្រនី្បសសេ  នបន 

សររនី បុត្ ាន�ីជ ន�េអេេភេ�កររនី បុត្សអនកវតនូ្វជននសពបណ្នកសប�កេបគិន�េេ្េៈេ
្នស�លុភេ្រនី្រេកជប្នី្ភសីាមន្មីនីប�ច�សនន ្ររនប្េីនមនីប�ច�សនន ន�េ្ររនប្េីនមនីប�ច�សននអនីជ �
ប្់្នេបនុ្នបនបរណកជលលសិ កុស្តរវ ន�េរបនណសភេសកនីែតមន្នស�លុភេមេាកន 

ប�កេ្បនុយ េ្េៈេ្នស�លភុេៃនកជអនកវត្ ្បសសេាកុខជរជធ ន�េាន�ីជាកុខជរជធររន ី
បុត្ ភន្តរតេ�ន�តសន�េសណតៃាបរេីវ �កប�កេកជប�តីសភនចរសីសសីន�េេ�ត្ភបដៃនកជប្នី្ភសីាមន្ី
មនីប�ច�សនន្រនី្បសសេ  នបន មេ�បសសសរកជមាសណ្បសសេអនីជ � ណកវន ន�េបីធ ន�េាន�ីជអនីជ � ណកវន
ន�េបីធររនី បុត្ ប�កេកជ្រនី្រេន�េកជប្នី្ភសី្ររនប្េីនមនីប�ច�សននបទធា្រៈដ ន ននាស�ប្
រជធ ន�េ្ររនប្េីនមនីប�ច�សននអនីជ �ប្់្នេបនុ 

មិលុៈិ កជ្រនី្រេន�េប្នី្ភសីាមន្មីនីប�ច�សនន ្ររនប្េីនមនីប�ច�សនន ន�េ្ររនប្េីនមនី
ប�ច�សននអនីជ �ប្់្នេបនុមនដូចេេប្កាា 

១. ភនជប្ច�នសនាមន្ីមនីប�ច�សននែដិប្នី្ភសីប�កេបេិនច�កន្ន� ន�េ្តរវប្នី្ភសីស្មនីកជខជា�ន
មនិបពធអច�ៃមនណ្ ៍ ឬ ្នបលកជខជន� នីនន្�ជនសីជដដភិ ន�េភនដ�បរេី្ភបីបៃ្ា្នប�ែុ
េីប្ា�តអត�ន្ជម ២៤០.០០០ បជីិ ដិី ៤០០.០០០ បជីិ 

២. ្ បសសេាកុខជរជធន�េាន�ីជាកុខជរជធររនី បុត្ ភនេ្េៈេ្នស�លុភេកជ្រនី្រេ 
ន�េកជប្នី្ភសីាមន្ីមនីប�ច�សនន ធាច�នសនប�តីែដិលលសិភនកជអនកប តេីរជរដ �ភិ 
ស្មនីឆ� �២០១៣ មនច�នសន ២០.០៩៣ បី ស្មនីឆ� �២០១៤ មនច�នសន ២៣.០៩៤ បី 
ស្មនីឆ� �២០១៥ មនច�នសន ២៣.៤៨៨ បី ន�េស្មនីឆ� �២០១៦ មនច�នសន ១៩.៨៧៤ បី  
ប�កេបដរនីនប�ូ ិន�េ ភលននកជប្ ្ររនប្េីនេកលុ�បមនីប�ច�សននន�េនករេិ �បអែ្ត 

សបាកភេចកដអធ�កជប�ច�បទ្សធបភ�� បុត្ៃ្េែវេ បទៃថ�លី១៤ ែុាី ឆ� �២០១៦ 
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៣. កជប្នី្ភសី្ររនប្េីនមនីប�ច�សនន ស្មនីឆ� �២០១៣ មនច�នសន ១.៨៦៣បី ឆ� �២០១៤
មនច�នសន ១.៧៣០បី ន�េ ឆ� �២០១៥ មនច�នសន ២.៧៩៩បី ន�េ ឆ� �២០១៦ មនច�នសន 
៦.១៧៦បី 

៤. ភនេ្េៈេកជ្រនី្រេច�នសន្ររនប្េីនមនីប�ច�សននអនីជ �ប្់្នេបន ុ ប�កេបដមននសនបាកវ �ធី (១)
បាកវ �ធីអបពជបាកវ �ម� ីវធ (២)បាកវ �ធីសាាូិននា (៣)បាកវ �ធីចូិបជីនបរេីវ �ក ន�េ (៤)បាកវ �ធីនបេងនី
្ភបីច�ូិ ស្មនីឆ� �២០១៣ មនច�នសន ៣.០៣៥ បី ឆ� �២០១៤ មនច�នសន ២.៩៦៨ បី ឆ� �
២០១៥ មនច�នសន ៤.៥៥៧ បី ន�េឆ� �២០១៦ មនច�នសន ២.៤៧២ បី 

៥. ភនរបីសអនកវត្្នេបនុ្រនី្រេាមន្ីមនីប�ច�សននធា្នេបនេុបតមមនវ �លន ន�េ កជបនបីៈ្ិី្ភបីបៃ្ា
្នប�ែុ ូនាមន្ីមនីប�ច�សននធា្នេបនុធគជ មិលៈុិ ្បសសេ  នបន� បីមត� ន�េាន�ីជាកុខជ
រជធ ភននប�ូ ិល�ន�នបណាមន្ីមនីប�ច�សននប្ប�កេ្នេបនុេបតមមនវ �លនភនច�នសន ១០.៥២៩
បី (រ�ត្តៈាៃថ�លី២៨ ែុាី ឆ� �២០១៦) ន�េ ប�េកេនន្នប�ូ ិល�ន�នបណប្ប�កេ្នេបនុនែនាបលីត 

 
េ� �េបាកវ �ធី្នេបនុ្រនី្រេន�េប្នី្ភសាីមន្ីមនបី�ច�សនន 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

សបាកភេ� បីដៈប�្ បសសេន�េាមន្ី�ក្នក�េ�ភប្បិីបសចប្ី្មេអនក្បៈតសស្ីេីកជ្រនី្រេន�េកជប្នី្ភសីាមន្ីមនីប�ច�សនន ៃថ�លី១៦ ែុធ�ូ ឆ� �២០១៥ 
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សរតិយិរយ្ប្បសម់�ក�ថីប់ំចិចសកច 

ឆ� � ាមន្មីនីប�ច�សនន នករេិ �បអែ្ត ភលននកជប្ ្ររនប្េីនេកលុ�បមនីប�ច�សនន 

២០១២ ១១.៩៩៥ ៧.៨២៧   

២០១៣ ១២.០៥៦ ៨.០៣៧   

២០១៤ ១៣.៤១៦ ៩.៦៧៨   

២០១៥ ១៣.៩៣៥ ៩.៥៥៣ ៩៦០  

២០១៦ ១០.៩២១ ៦.៥៣០ ៩៦០ ១.៤៦២ 
 

សរតិយិរយ្ប្បសម់�ក�ថីប់ំចិចសកចំាមងសិ�ាប់រ � 

ឆ� � 
ច�នសន្ររនប្េីន 

មនីប�ច�សនន 

ច�នសន្ររនប្េីនមនីប�ច�សននអនីជ �ប្់្នេបន ុ

សជកន អបពជបាក 

វ �ម� វីធ 

សាាូិ 

ននា 

ចូិបជីន 

បរេីវ �ក 

នបេងនី្ភបី 

ច�ូិ 

២០១២ ១.៨៥២ ១.១៣១ ៦៦ ១.១៤៧ ៥៦១ ៤.៧៥៧ 

២០១៣ ១.៨៦៣ ១.១៨៤ ៧ ១.៣៣២ ៥១២ ៤.៨៩៨ 

២០១៤ ១.៧៣០ ១.១៨៨ ១៥ ១.១៦៩ ៥៩៦ ៤.៦៩៨ 

២០១៥ ២.៧៩៩ ៣.១០០ ១៧៨ ៧៧៣ ៥០៦ ៧.៣៥៦ 

២០១៦ ៦.១៧៦ ១.០០២ ២៤៦ ៦៩៨ ៥២៦ ៨.៦៤៨ 
 

៤.១.៣.យរររប��� បយាកយ�រ 
 កជនមប� នបណនឌបជប្ប�កេចរនី បគិនបដភណ ណកលុមស្ ែៈនកជសបាកភេ ន�េិ�ុ �តនលរដ នរត�ណកត្ 
បៈ្េៗប�កេវ �សបណាកុខជរជធ មនជធស�េនីន�ៈកត បដីា្ជីសាច�ែបបិីបបាលសី នភេបណនឌបជបទប�កេ
្នបលសបាលកម កជនបេងនីច�នសនមស្ីបទប�កេសជាមន្ីរកជ ធាជណធកជប្ីសបជសីសចូិបធពីកជ ន�េកជធ�េសសនី
ប�កេ្បនុយ  បដីា្បីឆីណតនប្នៈេែៈនកជណកលុមស្នមប� នបណនឌបជ ប�កេវ �សបណាកុខជរជធ ដ�បីកិ
លី៣ ឆ� �២០១៤-២០១៨ បសដូចមកជបឆីណតនប្នៈេ អនកសន៍ ន�េវ �រនកជ រាមបធ្ាសណស�េនីសី
បដីា្េីសបគតីលលសិភនកជខជបធពី បរណីលចនបេងីន្ភបីច�ូិបទប�កេ្ររជ កជែតេធ�េសកនីាកុត�ែេ 
កជដ�បរេី់នន្ជសបប្� ន�េ� បីូនាមន្ីរកជសកីវ �ិ មមស្ី បសម្នកជាសណែដិ្តរវសណបច�ត្លកបរបីៈេែដជ 
បដីា្ីសមស្កីនីែតប្ចីនលចបឈេបនីណបតសលីមអ�បបធពីបសចប្ីសប្ាច 

 ប�កេជណធបេិេីជឆ� �បនដបនេាបបនដ ្បធាកជខជបណនឌបជ ៃន្បសសេាកុខជរជធភនអនកវត្ធា 

តសលី ភជប�ច� បនសបបាកកជខជ ន�េែៈនកជណកលុមស្ធាដ�បីកិនីាសណៗ មិលុៈិ សប្ាចភន
នូវវឌ្នភេកជខជស�េនីៗ ដូចេេប្កា ា 

− ភនបជីនច�បភដេកាលែៈនកជណកលុមស្នមប� នបណនឌបជប�កេវ �សបណាកុខជរជធ ដ�បីកិលី៣ 
ឆ� �២០១៤-២០១៨ ច�នសន ២៥០០ចរនី ប្កាកជភនតាាគ�្ លជនសី UNDP 

− ភនបជីនច�ស�កព សច�នសន០៦បិីប ន�េវរេន្ក ដន្ិច�នសន០៥បិីប មនអ�បចូិជសាសជកនច�នសន
៩៧៦បី ប�កេបដមស្ីច�នសន ៥២៦បី ប្កា្នរននលស្ីេី (១)ៈ្េពៈ្ណែៈនកជណកលុមស្ 
នមប� នបណនឌបជប�កេវ �សបណាកុខជរជធដ�បីកិលី៣ ឆ� �២០១៤-២០១៨ (២)កជនមប� ន
បណនឌបជប�កេវ �សបណាកុខជរជធដិីាមន្ីរកជសកីវ �ិ ្បនុយ ថក ី(៣)េ្េៈេសាតភេអ�បស្ាន
ស្ារិ  (៤)មស្ភីេមអ�បដៈប�ប�កេវ �សបណាកុខជរជធ (៥)បសចប្ី្មេបគិនបដភណ ន�េ
ណកលុមស្មត�បិបីបាលសីមស្ីភេមអ�បដៈប�ប�កេវ �សបណាកុខជរជធ ន�េ (៦)� បីដៈប�មមស្ ី
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ែដិមនាកុខជមជដដបិេធ�កជន�េអនកជដដបិេធ�កជ ច�នសន ៨៤បី ែដិមនជណធបេិ១០០បម េ 
បទសូា�ន�ជដដភិ 

− ភនចកដ MOU មាសណអេេកជ UN WOMEN បដីា្អីនកវត្ន៍រប្មេស្េីី “កជបិបីបាលសីភេម
ត�េជនសីមស្ីបទប�កេាកុត�ែេបធពីបសចប្ីសប្ាចច�ត្ប�កេវ �សបណាកុខជរជធ” មនជណធបេិ
៨ែុ បនីេីៃថ�លី២១ ែុបា ដិីៃថ�លី២១ ែុធ�ូ ឆ� �២០១៥ 

− ភនបធីពនលនខង កស្ីេលីស្នវ �សបណៃនកជនមប� នបណនឌបជប�កេវ �សបណាកុខជរជធ ន�េបគិកជ៍
ែ�ស�េនីៗប�កេវរេន្ក ដន្ិ ស្ីេីលស្នធមិបពធ្រៈដន�េកជនមប� នបណនឌបជដិី� បី
ដៈប�្ បសសេវន្ធាមន�េវ �ច�្តស�ិ្ធ នលនខង កស្ីេីកជបិីបបាលសីភេមអ�បដៈប�ប�កេវ �សបណាកុខជ
រជធបទទសន��សីលអ�េីមស្ីបិីបលី៣ ស្ីេីបគិបដអ�វឌ្ន៍្នបនបរណចីជភេបជីនច�បរណ
អេេកជវ �លន នបនីបលូសណ (Open Institute) ន�េនលនខង កស្ីេីបណនឌបជប�កេវ �សបណាកុខជ
រជធបទស�កព សស្ីេីកជៈ្េពៈ្ណែៈនកជណកលុមស្នមប� នបណនឌបជប�កេវ �សបណបលសចជ៍ 
ដ�បីកិលី៣ ឆ� �២០១៦-២០១៨ បជីនច�បរណ្បសសេបលសចជ៍ 

 

 

ភរជណាមន្រីកជសកីវ �ិ ែដិមនាកុត�ែេបនេីី� បីកជ �ដិបណធា្បធេ/្សធប/ុយ   

ជរូតដិី� បីអរេណប ន�េ� បីបសក ីនកជស មសី្ ឆ� �២០១៣-២០១៥ 

80% 80% 79% 
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ឆ� �២០១៣ ឆ� �២០១៤ ឆ� �២០១៥ 

នកជស 

មសី្ 

63% 62% 61% 
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នកជស 

មសី្ 

ភរជណាមន្រីកជសកីវ �ិ សជកន នកជស មសី្ ឆ� �២០១៣-២០១៥  
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៤.១.៤.យរកមត�ិម�ជយរកិងសិហម�ជយរំាមងសិ�ាមមខរររររ 

 កជខជវ �ា្កជន�េវ �សរា្កជៃន្បសសេាកុខជរជធ សប្ាចភនិលុៈិដូចេេប្កាា    
− ភនសរកជបជីនច�អនក្បៈតសស្ីេី កជបធពី្នត�ូបាកអ�ចដិីជដដភិ� បីប្កាមត�ប�កេកជែតេធ�េ 
កជេ សីន្ូជ ន�េកជនប� នីភជប�ច�ាមន្ីរកជសកីវ �ិ ែដិន�បេកកជខជបទ� បីប្កាមត� 

− ភនបជីនច�បគិនបដភណ ស្ីេីកជ្រនី្រេន�េកជអ�វឌ្ធនរនានកស្បទជដដភិ� បីប្កាមត� 
ែដិ្តរវភនអនកាបតបរណរជរដ �ភិ បទៃថ�ល១ី៨ ែុបា ឆ� �២០១៤ ន�េភនបភដេកាា បដីា្ី
ៈ្េពៈ្ណដិីាមន្ីរកជ� បីមត�ន�េ� បីប្កាមត� 

− ភនបជីនច�ន�េរបីសអនកវតប្សចប្ីែ� ស្ីេនីីត�វ �ធីៃនកជែតេធ�េ កជេ សីន្ូជ ន�េកជនប� នីភជប�ច�
ាមន្ីរកជសកីវ �ិ  ែដិន�បេកកជខជបទ� បីប្កាមត�  

− ភនៈ្េពៈ្ណបគិនបដភណន�េិ�ុ�តនលរដ នរត�ណកត្មបីេបនុកជ្រនី្រេនករេិ�បជដដភិ� បី
ប្កាមត� ២៥ររនី បុត្  

− ភនបជីនច�បសចប្ី្មេ្េដរ្បៈតស ស្ីេីិ បពន្�បធបរណែរបស្មនីនករេិ �បជដដភិ� បីប្កាមត�
ូនរធបមក ធ�កជមត�ស្មនីកជអ�វឌ្ធាែនន្នមធ�នបតណសបទ� បីប្កាមត� (រ..អ.ន) 
អនកាបតជសចបរណីន�េភនបជីនច�របីឆេប�កេអេេ្ នក�បេកអេេរធជដដាមន្ី កិេីៃថ�ល១ី៨ ែុាី ឆ� �
២០១៥ 

៤.២.យរកមត�ំ ម�ិរថីតិំ�ែទ្មង់រដ�បលរររ ២០១៥-២០១៨ 
្បសសេាកុខជរជធន�េរធបមក ធ�កជែបល្ាេីជដដភិរជធភនបជីនច�កជេ�ប្គដបដនិី

មាសណ� បីដៈប�ន�េាមន្ីរកជ�កន�េ� បីមត� ន�េ� បីប្កាមត�ជសាមាសណៃដរូអ�វឌ្ន៍ប�កេកជបជីនច�
ធបីែតេបាកវ �ធមីត�ប�ែល្ាេីជដដភិរជធ២០១៥-២០១៨ បដីា្រីបីូនរធបមក ធ�កជែបល្ាេី  
ជដដភិរជធន�េប�ច�្នក�បេកអេេរធជដដាមន្ីេ�ន�តសន�េអនកាបត ែៈ។បបិណីកលុមស្ចតកបក ដ�បី
កិលី៣ បាកវ �ធីមត�ប�ែល្ាេីជដដភិរជធ បនដបេ្តមស�េនីប្បិាី 

១.កជេ្េៈេរកភេន�េ្នស�លុភេៃនកជៈ្ិ ីបសសរជធ  
២.កជអ�វឌ្សាតភេ កជែបិា។ កជ្រនី្រេ ន�េកជអ�វឌ្ធនរនានកស្ 
៣.កជែបល្ាេី្នេបនុបនីវត្ន�េ្ភបីភនតាាបៈ្េៗជនសីាមន្ីរកជ 
ប្កណេីភនលលសិកជអនកាបតេីរធជដដាមន្ីកិេីៃថ�លី០៩ ែុាបរ ឆ� �២០១៥ បិេធ�កជរដ ន

ៃនរធបមក ធ�កជែបល្ាេីជដដភិរជធ ភនបជីនច�ស�កព សៈ្េពៈ្ណបាកវ �ធីមត�ប�ែល្ាេី 
ជដដភិរជធ២០១៥-២០១៨ លូន�េ២៥ ររន-ីបុត ្សជកនច�នសន៧បិីបជសាមនា � បីមត�ច�នសន១បិបី 
ន�េ� បីប្កាមត�ច�នសន៦បិបី ែដិភនៈ្េពៈ្ណន�េនប្ណេនសិីដិីាមន្ីរកជ្រនី្បសសេ  នបន� បី
មត�ន�េ� បីប្កាមត�សជកនច�នសន ២០១៣ បី (មស្២ី២៨បី) 

 

ិជ កិនជ �បចចល/លបីែនេ សមសភេអ�បចូិជសា 
ច�នសនអ�បចូិជសា 

សជកនជសា មសី្ 

១ 
០១-បា-២០១៥ បទសដ គជ
ល�េែលបកេលីេធីិ ី

ភនបជីនច�ៈ្េពៈ្ណបាកវ �ធីមត�ជដដភិរជធ ២០១៥-២០១៨ បទ� បមីត� 
សមសភេចូិជសាេី្ រនី្បសសេ  នបន� បីមត� ន�េ� បីប្កាមត� 

៤៧០ ៥០ 

២ 
០៦-បបងរ-២០១៥ 
បទបុត្បសីារន 

បុត្បស ាីរន បុត្ភតជ្មនបណ បុត្ន� ណមនបណ បុត្ប�េេីធ� ន�េបុត្្េដវ �ហជ  
២៦៧ ២២ 

៣ 
១០-សីហ-២០១៥  
បទបុត្ភតដី�នេ 

បុតភ្តដី�នេ បុតៃ្ន �ិន បុតប្មធសតី ន�េបុត ្ប�េេីឆ� �េ 
២២៩ ២៦ 

៤ 
០៣-បប -២០១៥ 
បទបុត្ព ណបជីេ 

បុត្ព ណបជីេ បុត្ៃ្េែវេ បុត្ប្  ិបុត្ប�េេ ីបា ន�េបុត្ធែបវ 
៣១០ ៣២ 
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ិជ កិនជ �បចចល/លបីែនេ សមសភេអ�បចូិជសា 
ច�នសនអ�បចូិជសា 

សជកនជសា មសី្ 

៥ 
២៨-បប -២០១៥ 
បទបុត្ជតនរ�ជ ី

បុត្ជតនរ�ជ ីបុត្ាយ រិ�ជ ីប តុ្្បបចដ ប តុ្ស�ៈេែ្តេ បុតត្្ូេឃកក � ២៥៧ ២៧ 

៦ 
០៩-ធ�ូ-២០១៥ 
បទបុត្្ េដសីរនក 

បុត្្េដសីរនក បុតប្កដបកេ បុតប្�េត បុត្ែបន ន�េបុតប្�េេីសលា 
២៤០ ២៨ 

៧ 
២៩-ធ�ូ-២០១៥ 
បទររនី��បេក 

� បីដៈប� ន�េាមន្ីរកជៃន្បសសេ  នបន� ប ីមត� សររនី��បេក អេេភេ
ក�វ �កររន ី��បេក ្រៈដ នរជធ ន�េអេេកជសេេាសកីវ �ិ  

២៤០ ៤៣ 

សជកន ២០១៣ ២២៨ 

 

 
ស�កព ស� បតី�ននីសី្េីកជៈ្េពៈ្ណបាកវ �ធមីត�ប�ែល្ាេីជដដភិរជធ២០១៥-២០១៨ បទបុត្ជតនរ�ជ ីៃថ�លី២៨ ែុបប  ឆ� �២០១៥ 

 

ន� នីាបបិេធ�កជរដ នៃនរធបមក ធ�កជែបល្ាេីជដដភិរជធ ភនបជីនច�ទបជបគិកជ៍ 
ែ�ស្េីីកជធារន្តរតេ�ន�តសន�េសណតៃាកជអនកវត្បាកវ �ធីមត�ែបល្ាេីជដដភិរជធ ២០១៥-២០១៨ 
បរណីលលសិ ភនកជអនកាបតេរីធបមក ធ�កជែបល្ាេីជដដភិរជធបទៃថ�ល០ី៣ ែុបកាាធ ឆ� �២០១៦ ទបជ 
បគិកជ៍ែ�បនដ រាមភនបជ៍ាសណដសប�ភចីស្មនី�ជកកន�េធារន ្តរតេ�ន�តស ន�េសណតៃាកជអនកវត្
បាកវ �ធមីត�ប�ែល្ាេីជដដភិរជធ ២០១៥-២០១៨   
៤.២.១.យរែំលមមយសសរររ 

្បសសេាកុខជរជធន�េរធបមក ធ�កជែបល្ាេីជដដភិរជធភនសរកជមាសណ� បីដៈប� 
ន�េាមន្រីកជជនសី្បសសេ  នបន� បីមត�ន�េ� បីប្កាមត�ប�កេកជ្តរតេ�ន�តសន�េែបិា។ែនននលន�េនីត�វ �ធីប�កេ
កជៈ្ិីបសសរជធ បដាី្នីបេងីនរកភេន�េ្នស�លភុេ ជសាន�េេ សីន្ូជៈ�តីរ�ន�តន�េិជ �ដនលាមន្ីរកជ
ប�កេកជៈ្ិីបសសរជធូន្នមេ ជិដដសកនីែតិ។្ នបសីជបរេី ប�កេែៈ�បបនដសា�លុៈិស�េនីៗសប្ាចភន
ជសាមនា 
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− ភនែបស្ារិនតី�វ �ធី ៃនកជេ�ន�តសន�េៈ្ិ ី្ភបីវ �ភន៍្ររជស្មនីបូនាមន្ីរកជសកីវ �ិ ជរូតដិី
លណក២១ឆ� �មសពបណ្នវត្� 

− ភនែបស្ារិនតី�វ �ធី ៃនកជរបីាមន្ីរកជសកីវ �ិ សចូិន�វត្ន៍ បរណា�នត្ារវសន�វត្ន៍នន�បេក
ទបជនែនា ន�វតន៍្ននៈេលលសិភន្ភបីភនតាាា្េរតី បរណចូិប្ប�កេរនីជនសីាីន
បរណេ� ិី្តៈាែុចកេប្កណាកនកិនជ �បចចលប�តីៃនកជចូិន�វត្ន៍ ្េាន�េលចបនបី្ភបីបធន
ន�វត្ន៍បទែុន� នី 

− ភនបជីនច�ទបជស្េីរបសសរជធ ស្មនីប្តីាចកដបធពីកជស�ប្វឌ្នភេៃនកជអនកវត្ែៈនកជ
សបាកភេប�កេកជែបិា។បសសលល�ភេស�េនីៗែដិនដមិីីវភេជសីបទជនសី្នមេិជដដ បទធា 
្បសសេ  នបន 

− ភនប�តីបសសលល�ភេជនសី្បសសេ  នបនច�នសន២០ សជកនមនច�នសន៨៧បសស  ន�េ ប�េកេ�ជកក 
កជែបិា។ន�េៈ្េពៈ្ណសភនលូិ�លូសណដិីរជធន 

− ភនស�ប្ន�េៈ្ិីអនកសន៍ែបិា។បសសលល�ភេច�នសន៤ ជនសី្បសសេរជកជន�េដៈបប�ូ ន រា
កជៈ្ិីនបែបនីបនជ  កជចកដនប� ីន�េ បបិុដនណន្  កជៈ្ិីវ �ប នននប្ត្តរតេ�ន�តសិបពធ
នបច�បបលសដនណន្  ន�េកជអនកប តបធពលីីវបាកដៈបប�ូ ន 

− ភន្ាធកកជៈ្ិីបសសរជធធា្នេបនុេបតមមនវ �លនបទ្បសសេម� �បាក ្បសសេបលសចជ៍  
្បសសេបសដដប�ច�ន�េរ�ជប វតក  ្បសសេកជនជបលសន�េប�ច�សរ្នត�នត្�កជអន្ជមត�  

− ភនបជីនច�បធពលីស្នប�ច�ស�ប្ៃនកជៈ្ិីបសសរជធបទ្េដរមច្បៃថរេី បិី្នរននល
ស្ីេីកជៈ្ិីបសសរជធបទធា្បសសេ  នបន ន�េជដដភិ� បីប្កាមត�ាសណច�នសនដូចមា ាន�ីជ 
បេលសនរជភិ  ណបរដ នបកេសសកិៃន្បសសេកជនជបលស  ា្ាយ ិៈ្ិីបសសវ �ន�បដរ  ា្ាយ ិ 
ៈ្ិីវ �ប ននន្ត�បចកៃន្បសសេម� �បាក  ណបរដ នដៈបប�ូ នៈូវបគបៃន្បសសេដៈបប�ូ ន 
កជ �ដ បិណ្នមេិជដដ  រប្មេ្វ្មវន�េអ�វឌ្នជ � នែដិមរ�ន�តៈ្សចបៈ្ីាជនសី្េដាហប្្ត
ៃថ ន�េា្ាយ ិៈ្ិីបសសបទជដដភិបុត្្ភនីរីជ ីុ យ  

− ភននប� នីកជបជីនច�បសចប្ី្មេ្េដរ្បៈតសស្េីីកជៈ្ិ ីបសសរជធ មន១៣�េូប ន�េែចប
ម៥២ម្ធ នច�កន្ន�បសចប្ី្មេអនក្បៈតសបនដ ប�េកេស�តប�កេដ�បីកិេ�ន�តសេ�ភប្� បី 
អរេណបរដ នបគិនបដភណាកុខជរជធ 

សបាកភេ្បធាកជខជអន្ជ្បសសេចកដស�ប្កជៈ្ិបីសស 

បទាន�ីជបេលសនែេ។បបុតប្�េត ៃថ�លី២៣ ែុបកាាធ ឆ� �២០១៦ 

សបាកភេ្បធាកជខជ្បសសេាកុខជរជធន�េ្បសសេ 
រជកជន�េដៈបប�ូ នប�កេប�ច�្នក�សី្េីកជេ�ន�តសន�េែបិា។ 
រកភេបសសរជធជនសី្ បសសេរជកជន�េដៈបប�ូ ន 

ៃថ�លី១៦ ែុបប  ឆ� �២០១៥ 
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− ភនចកដស�ប្កជៈ្ិ ីបសសជនសីាន�ីជបេលសនែេ។បបុត្ប�េត បុត្ៃ្េែវេ បុត្្បបចដ ន�េបុត្ប�េេីធ� 
៤.២.២.យរ្រប់្រងកងិយរភិយ្រករកមកមសវ 

 ែៈ។បបិីបគិនបដភណស្ីេកីជ្រនី្រេធនរនានកស្ន�េ� បីមត�ន�េ� បីប្កាមត� ្បសសេាកុខជ
រជធ ភនបជីនច�ិ�ុ �តនលរដ នរត�ណកត្ន�េណកលុមស្ស�េនីៗាសណច�នសនស្មនីេ្េៈេកជ្រនី្រេន�េ
កជ្តរតេ�ន�តសច�នសនាមន្ីរកជន�េាមន្ីមនីប�ច�សនន ជសាន�េជចសាលបនុជនសី្បសសេ  នបនន�េ� បីមត� ន�េ
� បីប្កាមត� បដីា្បីធពមីាូិរដ ន្រៈដប�កេកជែបិា។នីត�វ �ធីប�កេកជ្រនី្រេន�េកជអ�វឌ្ធនរនានកស្ បរណ
រ�តបនីធ�េេីបេិប្ីសបជសីជរូតដិីរបីសចូិន�វត្ន៍ កជៈ ជ្ភ� នីកជន្ក ដន្ិម្នេបនុន�េមកតេពប�ច�
ប្នៈេកជអ�វឌ្លេីជនសីាមន្ីរកជ កជៈ្ជភ� នីកជែតេធ�េន�េកជដ�បរេី� បីប្នៈេសា�លុបាកជនសីាមន្ី
រកជម� បីៗ បរណីន�េកជៈ្ជភ� នីកជដ�បរេី្ភបីបនីវត្ជប៍្នៈេរកៈិន�េល�ន�ៈិកជខជជនសីអេេភេបទ
ប�កេ្បសសេ  នបន � បីមត�ន�េ� បីប្កាមត� ប�កេែៈ�បបនដសា�លុ�ៈិស�េនីៗសប្ាចភនជសាមនា 

ប.កជអ�វឌ្ធនរនានកស្ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េ�ធីបនបីបាកវ �ធីអ�វឌ្ន៍សាតភេាមន្រីកជសកីវ �ិ  ២០១៤-២០១៥  

ប្កាអធ�នតីទបភត្ាប�ត្�នយ� ត យព្� ប៊មករិក ជដដាមន្ី្បសសេាកុខជរជធ 

− ភនន្ក ដន្ិាមន្ីរកជសជកនច�នសន 
១.៩៦៥ ជូន ប�កេបដមស្ីច�នសន ៤៩២ ជូន
បរណ្រនដ្នី ២៩្បសសេ  នបន ន�េ
១៤ររន ី បុត្ បនីេីែុា�ថក ឆ� �
២០១៤ ដិីែុភសភ ឆ� �២០១៥ ប្កា
រប្មេ្រនី្រេរ�ជប វតករជធ
ស្មនីបាកវ �ធីអ�វឌ្ន៍ននល អនកបាកវ �ធី
លី២ ែដិគ�្ លបរណធគជអ�វឌ្ន៍
លសក ី

 
 

ច�នសនស�កព កាសជកន� បីមត� ន�េ� បីប្កាមត� 
ែដិភនលលសិ កជន្ក ដន្ិ 

 
្សី ្នធស សជកន 

សជកន� បមីត�  144 542 686 

សជកន� បបី្កាមត� 34 931 1279 

សជកនជសា 492 147 1965 
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− ភនបជីនច�ស�កព សស្ីេកីជសណតៃាកជអនកវតប្ាកវ �ធអី�វឌ្ន៍សាតភេាមន្ីរកជសកីវ �ិ
២០១៤-២០១៥ប្ការប្មេ្រនី្រេរ�ជប វតករជធស្មនីបាកវ �ធអី�វឌ្ន៍ននលអនកបាក
វ �ធីលី២ែដិគ�្ លបរណធគជអ�វឌ្ន៍លសកី បរណលលសិ ភនិលុៈិដូចេេប្កាា 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

− ភនបធពីលស្នប�ច�ស�ប្បិី្នរននលកជ្រនី្រេ ន�េ អ�វឌ្ធនរនានកស្បទ្នបលសនកន

ប្កាកជដៈប�ជនសីទបភតា្ប�ត្�នយ� ត យព្� ប៊មករកិ ជដដាមន្ី្បសសេាកុខជរជធ ន�េម

្នរនរធបមក ធ�កជែបល្ាេីជដដភិរជធ បរណមនកជគ�្ លន�េប�ច�សរកជមាសណ

កជ �ដ បិណធគជអ�វឌ្ន៍លសកី្នប�បាលកម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សបាកភេ� បដីៈប�្ បសសេាកុខជរជធ បធពលីស្នប�ច�ស�ប្បទ្នបលសនកន ៃថ�ល១ី៧-២១ ែុបកាាធ ឆ� �២០១៥ 

2.91 

3 

3.09 

3.18 

3.13 

3.22 

3.21 

3.08 

3.12 

Workforce Planning
Planning & Managing Capacity…

Management Principle and Practices
Managing Changes

Implementation of the HR Policy…
Performance Management

Organizational Effectiveness Skills

4.សប្ាចន�េ្សធេ(Fully achieve)  3.សប្ាចប្ចនីនេេសជ(Mostly achieve)   
2.សប្ាចត�ចតសច(Insufficient)  1.ា�នសប្ាចបដ(Not achieve) 

កជសណតៃាជនសសី�កព កាប្បិាីកុវ �ម� ន�េ៩ (បទ��បេកន�េន្បុត្) 
�ក្រនី្រេ នបន្នបនបរណ្នស�លុភេ (Organizational Effectiveness Skills)  

កជ្ រនី្រេបម ដ ន�េដ�បដ្ណ (Conflict Management and Resolution)  

កជ្ រនី្រេ្នស�លុភេកជខជ (Performance Management)  

កជអនកវត្បគិនបដភណធនរនានកស  ្(Implementation of HR Policies )  

កជេ្េៈេរកភេ ន�េកជៈ្ិបីសស (Improving Service Quality & Delivery)  

កជ្ រនី្រេកជេ សនី្ូជ (Managing Changes)  

បគិកជ៍ៃនកជ្ រនី្រេន�េកជអនកវត្ (Management Principle and Practices) 

កជបជីនច�ែៈនកជ ន�េកជអ�វឌ្សាតភេ (Planning & Managing Capacity Development)  

កជបធពីែៈនកជធនរនានកស  ្(Workforce Planning) 
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− ភនបជីនច�បាកវ �ធីែចបជ �ែិបនលេ�បធន៍ន�េច�បដដៈេមបីេបនុនៈេវ �សបណាកុខជរជធ ច�នសន

០៤ វរេ ដិីាមន្ីរកជ ន�េ� បី្រនី្រេៃន្បសសេាកុខជរជធ សជកនច�នសន ១៦៥បី  

មបីេបនុប្នៈេ កជ្រនី្រេ កជនបេងីតបគិនបដភណ កជអនកវត្បគិនបដភណ ន�េកជែប

ល្ាេីជដដភិរជធជនសី្នបលសប�កេត�ននី ប�កេបដជសាមន នលេ�បធន៍ៃនកជអនកវត្ិ ។ៗ  

ជនសី្នបលសនកន សៈេងនូជ ីបូបជ  មបដីា 

− ភនបធពីកជ្នាូិេបតមមនត្ារវកជន្ក ដន្ិ បដីា្ីមរតកចូិស្មនីបេបាកវ �ធីន្ក ដ 
ន្ិស្មនីាមន្ីរកជសកីវ �ិ បទប�កេឆ� �២០១៦ 

− ភនរបីបចកនូវជភណកជ៍ ស្េីីល�ន�នបណៃនត្ារវកជន្ក ដន្ិជនសីាមន្ីរកជសកីវ �ិ ប្ា�ត
្រនី្រេបទធា្បសសេ  នបន� បីមត�ន�េ� បីប្កាមត�  

ុ.កជ្រនី្រេធនរនានកស្ 
− ភនរបីសដ�បីជកជបិ្េ “្នេបនុនប�ូ នន�េលលសិេបតមមនន�េទបជបនីវត្ធា្នេបនុ 

បអរ�ច្តរន�ច” បដីា្ីសណស្ារិដិីកជ្រនី្រេ កជ្តរតេ�ន�តស ន�េកជបនីបៈ្ិី្ភបីបនីវត្ស
មនភេខណ្សរិន�េននីបេិបវស កជអនកវត្បិ្េ្នេបនុបនដភនសណសន្�ថវ �កជដដ
្នម ៩៦០.០០០.០០០ បជីិប�កេាសណឆ� � ធាជណធកជកតីននណច�ណបិី្បរសន�េលៈប� �
បភដេកាា កជបធពីដ�បីជ ដៈបប�ូ ន ន�េច�ណបនសបបាកមបដីា  

− ភនបជីនច�ន�េរបីសអនកវត្្េដរ្បៈតសស្ីេបីគិកជ៍ជសាៃនកជបជីនច�ាកុខជរជធជនសីជដដ 
− ភនបធពីកជស�ប្ ន�េ វ �ភរាកុខជ ន�េជចសាលបន្រនី្រេជនសី្បសសេអនីជ � ណកវន ន�េបីធ ន�េ 
្បសសេសកេ�ភិ បដីា្ីគ�្ លដិីកជបិីបបាលសីរកភេបសស អនីជ � ន�េ សកេ�ភិ 

− ភនបជីនច�ន�េរបីសអនកវត្អនក្បៈតស ស្ីេីកជ្រនី្រេន�េកជបតីែចេបសសនប្េីនប�កេ្រៈដ នននា
ស�ប្រជធ 

− ភននប� នីកជចកដ្តរតេ�ន�តស ន�េ ្នាូិល�ន�នបណបិីកជប្នី្ភសី្ររនបេីន� បីេីជបវន រសនេីជ ន�េរសន
នី បទ្រៈដ នននាស�ប្ៃន្បសសេអនីជ � ណកវន ន�េបធី លូន�េ ២៥ ររនី បុត្  មិលុៈិ
បណេីបឃកីមនកជប្នី្ភសី្ររនប្េីន� បីេីជបវន រសនេីជ ន�េរសននីច�នសន ២.៨៨៦បី រ�តមលៈប
្ភបីបណេីលចសន្�ភនមាធសាច�នសន្នែរិ ២០.៧៧៩.២០០.០០០ បជីិប�កេាសណឆ� � 

− ភន្នាូិល�ន�នបណន�េបជីនច�ែៈនកជចកដ្តរតេ�ន�តសបិីកជប្នី្ភសីាមន្ីរកជៃន្បសសេអនីជ � ណកវន 
ន�េបីធលូន�េ្នបលស មិលុៈិននាបណេីេ�ន�តសបឃកី លចកតីននណកជប្នី្ ភសី្ររប្ា�ត
វ �លន បិណច�នសន្នែរិ ៦.០០០បែនេ ែដិច�នសនបនដបណេីលចនបេងីន្ររននប្េីនមនីប�ច�សនន
ន�េប្ីសបជសី្ររនប្េីនថកីែដិមណកវនបដីា្នី�បេកច�នសនែដិប្នីបិីស 

− នន្បធពីកជវ �ភរិា។�តប្បិលី�ន�នបណៃនកជប្នី្ភសីាមន្រីកជជនសី្បសសេអនីជ � ណកវន ន�េបីធ 
សភន្រនី្ធេប្មណបទលូន�េ្នបលសប�កេឆ� �២០១៦ 

− ភនបជីនច�អនក្បៈតសស្ីេីកជ្រនី្រេវត្មនាមន្ីរកជសកីវ �ិ ន�េាមន្ីមនីប�ច�សនន 
− ភននប� នីកជស�ប្ន�េកជវ �ភរបិីាកុខជ ជចសាលបន ុន�េនីត�វ �ធៃីនកជន�បេកកជខជជនសីអេេភេ
ធនរនានកស្� បីមត� បរណភនរបីបចកជភណកជ៍ស្េីីកជស�ប្បិីាកុខជ ជចសាលបន ុន�េ
នីត�វ �ធៃីនកជន�បេកកជខជជនសីអេេភេធនរនានកស  ្ ៃន្បសសេ  នបនច�នសន៧ (្បសសេអនីជ � ណកវន 
ន�េបីធ ្បសសេសកេ�ភិ ្បសសេាហៃៈ� ្បសសេបសដដប�ច�ន�េរ�ជប វតក ្បសសេបស�បាក ជកកព ្នមកី
ន�េបនល ្បសសេៃ្នសីណន៍�េលូជរារាន៍ ន�េ្បសសេម� �បាក) 
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− ភនបជីនច�ន�េរបីសអនកវតនូ្វអនក្បៈតសស្ីេីកជប�តីជចសាលបនុ្រនី្រេ ន�េ ាកុត�ែេប�កេជច
សាលបនុ្រនី្រេៃន្បសសេ នបន� បីមត�ន�េ� បីប្កាមត� 

− ភនបជីនច�រ�ជូស្មនីប�តីជចសាលបនុ្រនី្រេ ន�េ ាកុត�ែេប�កេជចសាលបនុ្រនី្រេជនសី្បសសេ 
 នបន� បីមត�ន�េ� បីប្កាមត� 

− ភនបជីនច�រ�ជូៃនកជេ�េម ាកុត�ែេស្មនីាមន្ី� បី្រនី្រេន�េាមន្ី�ក 
− ភននប� នីបសចប្ី្មេទបជែ�ស្ីេី្ នេបនុ្រនី្រេរកៈិ 

៤.២.៣. យរែំទ្មង់្បព�ក�យបេតវ 
 អនកបសាធាណកលុមស្ៃនកជែបល្ាេី្នេបនបុនីវត្ន�េ្ភបីភនតាាបៈ្េៗ ៃនបាកវ �ធីមត�ែបល្ាេី 
ជដដភិរជធ ន�េបដាី្សីប្ាចសភននូវចបពកវ �សបណជនសីរជរដ �ភិប�កេកជដ�បរេីបនីវត្ូនាមន្ីរកជ
សភនបិសីេ ី១សនបជីិ ប�កេាសណែុបទឆ� �២០១៨ ្បធាកជខជែបល្ាេី្នេបនុបនីវត្ជនសីរជរដ �ភិ 
ប្កាកជដៈប�ជនសី្បសសេាកុខជរជធភនេ�ន�តសន�េស�ប្ប្បិី នភេបនីវត្ ន�េកជច�ណប្បិី
នន�កបនករេិ�បន�េអសីន�េភនបិីបមវ �រនកជែបល្ាេី្នេបនុបនីវត្បដីា្ីរសមនសាធាម សេេត�ភេ  
ៈិ�តភេ ន�េិលុភេ្ល្លេីភនៃនថវ �កមត� ប�កេជណធបេិេីជឆ� �បនដ ្បធាកជខជែបល្ាេី្នេបនុបនីវត្
សប្ាចភននូវសា�លុ�ៈិស�េនីៗ ជសាមនា 

− ភនែបិា។បគិកជ៍ ន�េ នតី�វ �ធីៃនកជបនបីបនីវត្ូនាមន្ីរកជសកីវ �ិ  ាមន្ីនរជភិមត� ន�េ
បដធ�នសភនននីបេិបវស ប�កេសភ្រ៍ល៤ី ៃនែុនីាសណៗ  

− ភនបនីបបនីវត្ធា្នេបនុធគជូនាមន្ីរកជសកីវ �ិ ាមន្ីៃន នបន្េៈលសុភ ជដដសភ ្បធា្នៈប្
ធាកនកប  លមា ធជសវនបាកមត� ន�េាមន្ីៃនរធបមក ធ�កជមត�បជីនច�កជបភដបឆ� ត ភន១០០% ន�េ
ាមន្ីនរជភិមត�បនីបភនច�នសន ៩៥% ្េាន�េបដធ�នៃនបេបដធេិបុាជធូា�ន�ភនអនកវត្ប្
ធាដ�បីកិន�េប្ធា នភេមបីែសេ្ 

សបាកភេដៈប�្ នក�សី្េីកជចកដ្សេលី�ន�នបណកជប្នី្ភសី្ បនុបយ ាមន្ីរកជ 
ម្ររនប្េីនន�េែៈ�បជដដភិ ្ររមនីប�ច�សនន្េាន�េ្ររេីជបវន ្ររ� បីរសនបទសបុត្ធែបវ 

 



21 

− ភនកតីេនុបនីវត្្នប�ែុជនសីាមន្ីរកជសកីវ �ិ ធាធរេលូនតីបនីវត្បរណសពបណ្នវត្� បរណភន 
អនកវត្បនីេីែុសីហ ឆ� �២០១៤ មិលុៈិៃនកជកតីេនុបនីវត្ាមន្ីរកជសកីវ �ិ ដូចភន
នខង កប�កេធរេេេប្កាា 

នងទី១៖ យរយត់ពក�យបេតវម�ក�ីន�យរសមីិលមនងទបមត់យបេតវ តថយរេលត 

ែខ ឆា �២០១៤ ឆា �២០១៥ ឆា �២០១៦ 

ាបរ  ២៩៤.៩៥១.២៧៩  ៥៣៦.៧៥៦.៩៥០  

បកាាធ  ២៩៥.៨៣៩.៤២៩  ៥៣៨.៦១៩.៧៦៥  

ាី  ២៩៩.៩៥៣.១៥៨  ៥៤០.៦០៣.៦៩៥  

បា  ៣៩២.២៤២.០២១   

ភសភ  ៣៩៧.៩០២.៩៤៣   

ា�ថក  ៧៣៤.៧១៦.៣០៣   

បបងរ  ៧៦៥.៣១៩.១៤៨   

សីហ ៥៦១.៤៧២.៧៨៩  ៨២១.៨៨៥.៧៩៤   

បប  ៧៨១.៣៨៤.៨៣៦  ៤០៥.២៤២.៣១២   

តកស ៩១៣.៣១៣.២០៨  ៤០៤.៧៥៩.៦៥២   

វ �ច��ក ៩៦៥.៤៣១.០៧៨  ៤១១.៨៨១.០៩៦   

ធ�ូ ៩៦៩.៦៧០.៦៩៩  ៤១១.៨៥៨.៦៦៨   

សរ មប ៤.១៩១.២៧២.៦១០  ៥.៦៣៦.៥៥១.៨០៣  ១.៦១៥.៩៨០.៤១០ 

− ភនបជីនច�្នេបនុច�តី� បីន�េធរេសន�ស្ន៍បនីវត្ថកីជនសីាមន្រីកជសកីវ �ិ  ន�េបេបម �េ្នរនី
លវកធសមនសាធាមន�េសេេត�ភេ ាមន្ីរកជសកីវ �ិ ្នម ១៨៩.៦២៨បី ែដិស�តបទប�កេ
្បនុយ  “ប” “ុ” “រ” ន�េ “ឃ” ្តរវភនបធពីសមរជបាកប្ប�កេ្នេបនចុ�តី� បីថកី មន៣
្នបល្បនុយ  រា្បនុយ  “ប” “ុ” ន�េ “រ” បរណីប្ា�តសន�ស្ន៍បនីវត្ននន�ៈកតមនច�នសន 
២៦៥ សន�ស្ន៍ ន�េ ុលសីន�ៈកត មនច�នសន ៥៥០ សន�ស្ន៍ 

− ភនបជីនច�នែនាជននសន្�សកុសេេា្នប�ែុប្ា�តននន�ៈកតជនសីអតីតាមន្ីរកជសកីវ �ិ  ន�េអតីត 
ណកលុនសបរេីដិី ៣៦០.០០០ បជីិ 

− ភនបជីនច�ដ�បរេី្ភបីន�ចីាកុខជ ឬ ្ភបីន�ចី ឬ ្ភបីភនតាា ឬ ្ភបីបៃ្ាូនសម�ប   
រជរដ �ភិ ាមន្ីរកជសកីវ �ិ  បេបម �េ្នរនីលវកធ បច្បាន�េ្េដរលមា  លី្នៈប្ �នសណកជ 
បិេធ�កជ ន�េាមន្ីែដិមន់នធបសកី ្ររនប្េីន� បីេីជបវន � បីរសន ្ររនប្េីនមនីប�ច�សនន 
្ររនប្េីនអបពជបាកអនីជ �ប្់្នេបនុជនសី្បសសេអនីជ �ណកវនន�េបីធ ាមន្ីមនីប�ច�សននន�េនករេិ�ប
អែ្ត  ្បធា្នៈប្ររនី បុត្ ្បធេ ្សធប ុយ  ្បធា្នៈប្ឃក� សខង តី ន�េាមន្ីូា� េេប្ការា
មិលុៈិៃនកជដ�បរេីបនីវត្អន្នជមន�េ្ភបីន�ចីូនាមន្ីរកជសកីវ �ិ  បេបម �េ្នរនី
លវកធ ្បធា្នៈប្្រនី្នបល ន�េាមន្ូីា�ា 
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នងទី២៖ យរដ�យបងយបេតវបអបរប រ ្បំ់្បតរម់្បខ�ែខស្បប់ម�ក�ីន�យរសមីិល 
ំងំបន �ង្បរប់់មរ ្ំធម្បតំម្រប់្បយភទ កិងម�ក�ភីបមិ តរិតថ្បំ់យរេលត 

បរយិា ឆា �២០១៣ ឆា �២០១៤ ឆា �២០១៥ ឆា �២០១៦ 

វ �សបណជដដភិ កជលូត ន�េនបច�បបលស ៣៤៤.០០០ ៤២៤.០០០ ៥៥២.៨០០ ៧០០.៥០០ 

វ �សបណអនីជ � ៤០២.៨០០ ៥៥០.០០០ ៦៥២.៨០០ ៨០០.៥០០ 

វ �សបណសកេ�ភិ ៣៦០.០០០ ៥៥០.០០០ ៦៥២.៨០០ ៨០០.៥០០ 

នរជភិ ៣៧៩.៩៣០ ៤៦០.៩៣០ ៦២៨.២៧០ ៧៨៤.៧៣០ 

បដធ�ន ៣១៥.៩៩០ ៣៩៦.៩៩០ ៥៨២.៤៣០ ៧៣៣.៧៣០ 

្បធា្នៈប្ររន ីបុត ្ ៨០០.០០០ ៨០០.០០០ ៨០០.០០០ ៨៧០.០០០ 

្បធា្នៈប្្បធេ ្សធប ុយ  ៥០០.០០០ ៥០០.០០០ ៥០០.០០០ ៦៥០.០០០ 

្បធា្នៈប្ឃក� សខង តី ១០០.០០០ ២០០.០០០ ៣៦០.០០០ ៤៨០.០០០ 

បាូា� ៦០.០០០ ១២០.០០០ ១៦០.០០០ ២០០.០០០ 

អនក្នរនូា� ៥០.០០០ ១០០.០០០ ១៤០.០០០ ១៦០.០០០ 

សម�បូា� ៤០.០០០ ៨០.០០០ ១២០.០០០ ១៤០.០០០ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្ករព�ច១េេបិីបនដ នខង កេីកជដ�បរេីបនីវត្អន្នជម្នប�ែុស្មនីាមន្ីរកជសកីវ �ិ  ន�េបេបម �េ
្នរនីលវកធ េីឆ� �២០១៣  ដិីឆ� �២០១៦   
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្ករព�ច១ា កជដ�បរេីបនីវត្អន្នជម្នប�ែុស្មនីាមន្ីរកជសកវី �ិ  ន�េបេបម �េ
្នរនីលវកធ 

បដធ�ន នរជភិ វ �សបណសកេ�ភិ វ �សបណអនជី � វ �សបណជដដភិ កជលូត ន�េនបច�បបលស 
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 បទប�កេឆ� �២០១៣ បនីវត្អន្នជម្នប�ែុជនសីាមន្ីរកជសក�វ �ិ ប�កេវ �សបណជដដភិ កជលូត ន�េ នបច�ប
បលសមនច�នសន ៣៤៤.០០០បជីិ ភនបបីនបរេីដិីច�នសន ៤២៤.០០០បជីិ ប�កេឆ� �២០១៤ បនីវត្អន្នជម
បនដបទែតនន្បបីនមននន្� នីប�កេឆ� �២០១៥ ភនបបនីដិីច�នសន ៥៥២.៨០០បជីិ មេ�បសស បទប�កេឆ� �
២០១៦បនដ ភនបបីនបរេីដិីច�នសន ៧០០.៥០០បជីិ មជសា ្ភបីបនីវត្អន្នជម្នប�ែុស្មនីាមន្រីកជ
សកវី �ិ ប�កេវ �សបណជដដភិ កជលូត ន�េនបច�បបលស បនីេឆី� �២០១៣ ដិីឆ� �២០១៦ បបនីបរេីភនច�នសន ២០៣,៦%  

ស្មនីបនីវត្អន្នជម្នប�ែុជនសីាមន្ីរកជសកីវ �ិ ប�កេវ �សបណអនីជ �មនច�នសន ៤០២.៨០០បជីិ  
(ឆ��  ២០១៣) ភនបបីនបរេីដិីច�នសន ៥៥០.០០០បជីិ (ឆ� �២០១៤) ប�កេឆ� �២០១៥ បនីវត្អន្នជមបនដ 
បទែតនន្បបីនដិីច�នសន ៦៥២.៨០០បជីិ មេ�បសស បទប�កេឆ� �២០១៦បនដ ភនបបីនបរីេដិីច�នសន 
៨០០,៥០០បជីិ មជសា ្ភបីបនីវត្អន្នជម្នប�ែុស្មនីាមន្រីកជសកវី �ិ ប�កេវ �សបណអនីជ �បនីេឆី� �២០១៣ 
ដិីឆ� �២០១៦ បបនីបរេីភនច�នសន ១៩៨.៧%  

បទប�កេឆ� �២០១៣ បនីវត្អន្នជម្នប�ែុជនសីាមន្ីរកជសកីវ �ិ ប�កេសកេ�ភិ មនច�នសន 

៣៦០.០០០បជីិ ភនបបីនបរេីដិីច�នសន៥៥០.០០០បជីិ ប�កេឆ� �២០១៤ បរណីបនីវត្អន្នជមបនដ បទែត

នន្បបីនមនន្ន� នីប�កេឆ� � ២០១៥ ភនបបនីដិីច�នសន ៦៥២.៨០០បជីិ មេ�បសស បទប�កេឆ� �២០១៦បនដ 

ភនបបនីបរេីដិីច�នសន ៨០០.៥០០បជីិ មជសា ្ភបីបនីវត្អន្នជម្នប�ែុស្មនីាមន្រីកជសកវី �ិ ប�កេវ �សបណ

ជដដភិ កជលូត ន�េនបច�បបលសបនីេឆី� �២០១៣ ដិីឆ� �២០១៦ បបនីបរេីភនច�នសន ២២២.៣% 

បនីវត្អន្នជម្នប�ែុជនសីនរជភិមនច�នសន ៣៧៩,៩៣០ បជីិ (ឆ�� ២០១៣) ភនបបីនបរេី

ដិីច�នសន៤៦០,៩៣០បជីិ (ឆ� �២០១៤) ប�កេឆ� � ២០១៥ បនីវត្អន្នជមបនដ បទែតនន្បបីនដិីច�នសន 

៦២៨.២៧០ បជីិ មេ�បសស បទប�កេឆ� �២០១៦បនដ ភនបបីនបរេីដិីច�នសន ៧៨៤,៧៣០ បជីិ មជសា ្ភបី

បនីវត្អន្នជម្នប�ែុស្មនីាមន្រីកជសកវី �ិ ប�កេវ �សបណអនីជ �បនីេឆី� �២០១៣ ដិីឆ� �២០១៦ បបនីបរេីភន

ច�នសន ២០៦.៥%  

បនីវត្អន្នជម្នប�ែុជនសីបដធ�នមនច�នសន ៣១៥,៩៩០ បជីិ (ឆ�� ២០១៣) ភនបបីនបរេីដិី
ច�នសន ៣៩៦.៩៩០ បជីិ(ឆ� �២០១៤) ប�កេឆ� � ២០១៥ បនីវត្អន្នជមបនដ បទែតនន្បបនីដិីច�នសន 
៥៨២,៤៣០ បជីិ មេ�បសស បទប�កេឆ� �២០១៦បនដ ភនបបីនបរេីដិីច�នសន ៧៣៣,៧៣០ បជីិ មជសា ្ភបី
បនីវត្អន្នជម្នប�ែុស្មនីាមន្រីកជសកវី �ិ ប�កេវ �សបណអនីជ �បនីេឆី� �២០១៣ ដិីឆ� �២០១៦ បបនីបរេីភន
ច�នសន ២៣២.២%  

សជកនាប្ភបីបនីវត្អន្នជម្នប�ែុស្មនីាមន្ីរកជសកីវ �ិ ប�កេវ �សបណអនីជ �បនីេឆី� �២០១៣ ដិីឆ� �
២០១៦ រ�តមភរជណបបីនបរេីភនច�នសន ២០៣.៦% នកែន្បទមនប្ា�តៃនកជបបីនបរេីននមេ្ភបីបនីវត្
អន្ជម្នប�ែុស្មនីាមន្រីកជសកីវ �ិ ប�កេវ �សបណសកេ�ភិ ២២២.៣% នរជភិ ២០៦.៥% បដធ�ន
២៣២.២% ដ េា�ក ប្ា�ត្ភបីបនីវត្អន្នជម្នប�ែុបនដ មនកជបបីនបរេីុលសីមេវ �សបណអនីជ �
ែដិមន្តៈាែត១៩៨.៧% 
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 ្ករព�ច២ េេបិីបនដ នខង កេីកជដ�បរេី្ភបីភនតាា្នប�ែុស្មនីសម�ប្បធា្នៈប្ររនី បុត្ 
្បធេ ្សធប ុយ  ឃក� សខង តី ន�េាមន្ូីា� េីឆ� �២០១៣ ដិីឆ� �២០១៦  

បទប�កេឆ� �២០១៣ បនីវត្អន្នជម្នប�ែុជនសី្បធា្នៈប្ររនី បុត្ មនច�នសន ៨០០.០០០បជីិ 
បរណីា�នមនកជនបេងនីបនីវត្បលបទប�កេឆ� �២០១៤ ន�េ២០១៥ រាស�តបទប�កេប្ា�តដែដិ នកែន្បទប�កេឆ� �
២០១៦ ្ភបីបនីវត្បនដ ភនបបីនបរេីដិីច�នសន៨៧០.០០០បជីិ  

បនីវត្អន្នជម្នប�ែុជនសី្បធា្នៈប្្បធេ ្សធប ុយ  មនច�នសន ៥០០.០០០ បជីិ (ឆ�� ២០១៣) 
បរីណច�នសនបនដបថជជរូតដិីឆ� �២០១៥ នកែន្បទប�កេឆ� �២០១៦ ្ភបីបនីវត្បនដ ភនបបីនបរីេដិីច�នសន
៦៥០.០០០ បជីិ 

បទប�កេឆ� �២០១៣ បនីវត្អន្នជម្នប�ែុជនសី្បធា្នៈប្ឃក� សខង តី មនច�នសន ១០០.០០០ បជីិ 
បរណីនន្បបនីបរេីដិីច�នសន ២០០.០០០ បជីិ បទប�កេឆ� �២០១៤ ន�េ ៣០០.០០០ បជីិបទឆ� �២០១៥ ម
េ�បសសមេបនដប្បលីត បទប�កេឆ� �២០១៦ ្ភបីបនីវត្បនដ ភនបបីនបរេីដិីច�នសន ៤៨០.០០០ បជីិ  

បរណែរប ្ភបីបនីវត្អន្នជម្នប�ែុជនសីបាូា� មនច�នសន ៦០.០០០ បជីិ (ឆ� �២០១៣) បរណី
នន្បបីនបរេីមបជីេរិីឆ� �ដិីច�នសន ១២០.០០០ បជីិ (ឆ� �២០១៤) ១៦០,០០០បជីិ (ឆ� �២០១៥) ម
េ�បសស បទប�កេឆ� �២០១៦ ្ភបីបនីវត្បនដ ភនបបីនបរេីដិីច�នសន ២០០.០០០ បជីិ  

បនីវត្អន្នជម្នប�ែុជនសីអនក្នរនូា� មនច�នសន ៥០.០០០ បជីិ (ឆ�� ២០១៣) បរណីនន្បបីន
បរេីមបជីេរិីឆ� �ដិីច�នសន ១០០.០០០ បជីិ (ឆ� �២០១៤) ១៤០.០០០ បជីិ (ឆ� �២០១៥) មាសណគ�
បនដបទប�កេឆ� �២០១៦ ្ភបីបនីវត្បនដ ភននន្បបីនបរេីដិីច�នសន ១៦០.០០០ បជីិ 

បនីវត្អន្នជម្នប�ែុជនសីសម�បូា� មនច�នសន ៤០.០០០ បជីិ (ឆ�� ២០១៣) បរណីនន្បបីន
បរេីមបជីេរិីឆ� �ដិីច�នសន ៨០.០០០ បជីិ (ឆ� �២០១៤) ១២០.០០០ បជីិ (ឆ� �២០១៥) មាសណគ� បនដ
បទប�កេឆ� �២០១៦ ្ភបីបនីវត្បនដ ភននន្បបីនបរេីដិីច�នសន ១៤០.០០០ បជីិ 
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៤.២.៤.យរស្មបស្មល្ំាមង្ំបខរ ំ�ែទ្មង់ក�រសិ�ាកិងំិចចសហយរថមសា   

        ៃដរបភិយ្ករ 
     ប. ណនក្ជ នបនជសាប�កេប្ា�តនបច�បបលសៃនកជខជែបល្ាេីជនសីរជរដ �ភ  ិ

 បិេធ�កជរដ នៃនរធបមក ធ�កជែបល្ាេីជដដភិរជធ បិេធ�កជរដ នៃនរធបមក ធ�កជដៈប� 
កជខជែបល្ាេីកជ្រនី្រេរ�ជប វតករជធ ន�េបិេធ�កជរដ នៃនរធបមក ធ�កជមត�ស្មនីកជអ�វឌ្ធា 
ែនន្នមធ�នបតណសបទ� បីប្កាមត� ភនអនកវតក្ជខជែដិមនិបពធមអន្ជវ �សបណា  

− ភនបជីនច�ធរេសបាកភេកជខជប�ែល្ាេីអន្ជវ �សបណ (Cross-Cutting Issues) 
− ភនបជីនច�ប�ច�្នក�្បធាកជខជនបច�បបលស (PAR TWG) មាសណៃដរូអ�វឌ្ន៍មបីេបននុៈេសបាកភេ 
កជខជែបល្ាេីជដដភិរជធ ន�េកជខជអន្ជវ �សបណ (Cross-Cutting Issues) 

− ភនបជីនច�ប�ច�្នក�ជសេបិេធ�កជរដ នប�ែល្ាេីន�េ៣មប្ចីនបិីបន�េភនទបភេគ� បិីា  
 សបាកភេកជខជែបល្ាេីែដិមនិបពធអន្ជវ �សបណ 
 កជបជីនច�ស�កព សៈ្េពៈ្ណស្ីេីកជន្ក ដន្ិាមន្ីមនីុលសី (អរេបិេធ�កជ អរេណប 
អគេ ធ�កជ អ�ភិររនី បុត្ សជកន្នម១៥០បី) 
 បជីនច�បាកវ �ធនី្ក ដន្ិមបីេបនុប្នៈេកជែបល្ាេីន�េ៣វ �សបណ 
 បជីនច�រប្មេស្មនីបធពកីជសណតៃាបិីត្ារវកជៃនវរេន្ក ដន្ិ 

 .ុ ប�ច�សរ្នត�នត្�កជមាសណៃដរូអ�វឌ្ន�េ្នបលសមសម�បលស ន 
ភនេ្េៈេ ន�េ េ្េបីប�ច�សរ្នត�នត្�កជមាសណៃដរូអ�វឌ្ន៍ប�កេបដ ជសាមន UNDP, ADB, Word 

Bank, Korea (Soonsil University, MOI, MCS), Japan (JICA), Thailand (OPDC & OCSC) ជរដ �ភិ
លិាាេី ធាជណធលីភ� បីខជ (GIZ) មេ�បសសា 

− ជរដ �ភិលិាាេីភនអនកាបតថវ �ក្នមមេ ៣ សនអាជ ូ ស្មនីបាលកមប�កេកជអនកវកជខជែប
ល្ាេី (PAR ន�េ D&D) 

− បិវ �លន បិណ Soonsil University ជនសីបូបជ  ភនៈ្ិ ីកជន្ក ដន្ិាមន្ីរកជៃន្បសសេ
ាកុខជរជធច�នសន៤៥ ជូន (១៥បី/ឆ� �) ប�កេជណធបេិ៣ឆ� �បនេាបបនដ 

− ភរ ីKorea ភននប�ូ នរធ្នត�ូាបស�ប្សណតៃាបិីកជបេ ្នេបនុ្រនី្រេល�ន�នបណាមន្រីកជ 
បរណប�កេបដ ភននខង កេីកជនបេងីត្នេបនគុ�្ លបគិនបដភណនករេិ�ប (Personal Policy 
Support System) ជនសី Korea 

− ភរី Korea ធាជណធ KOICA ភនៈ្ិីលី្នៈប្នបច�បបលស០១ជូន បដាី្ីសណដិីសូា�ន�ជដដភិ 
− ADB ភនៈ្ិីកជន្ក ដន្ិាមន្ីរកជសកីវ �ិ ច�នសន ១៩៦៥ ជូន ប�កេបដ មស្ី ៤៩២ ជូន 
− JICA ភនណិី្េាសណអ�វឌ្សាតភេាមន្ីរកជ ៃន្បសសេាកុខជរជធ ន�េៈ្ិ ី�នសណ
នបច�បបលសបិីកជខជែបល្ាេីជដដភិរជធន�េកជ្វ្មវ បដីា្អី�វឌ្បគិនបដភណែប
ល្ាេីបនីវត្ ន�េនន្បជីនច�ធបីែតេបជីស�ប្ 

− ភនបជីនច�ប�ច�្នក�បិីបលី២ៃន្បធាកជខជនបច�បបលសស្មនីប�ែល្ាេីជដដភិរជធ មាសណ
ៃដរូអ�វឌ្ន៍ 

− ស្ានស្ារិមាសណ្បធា្នៈប្អ�វឌ្ន៍បាលកមប�កេ្បនុយ ប�ែល្ាេីជដដភិរជធ (PAR) 
ប�កេកជអនកវត្សូចបជ្តរតេ�ន�តសធារនជសាគ�  (JMIs) 

− ភនបជីនច�ដ�បីជលស្នប�ច�ស�ប្ជនសី� បីដៈប�្ បសសេាកុខជរជធប្្នបលសនកន បនីេី
ៃថ�ល ី១៦ ដិីៃថ�ល២ី១ ែុបកាាធ ឆ� �២០១៥  
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− ភនចូិជសាប�ច�្នក�ជរដ �ភិមសបិ (Global Government Forum) ែដិបេ្តបិីនបង មបី
ែស្េ ែដិប�េកេបបីតមនបេិនច�កន្ន� ែដិ្ន្េៈតប្្បនីេីៃថ�ល២ី0 ដិីៃថ�លី២១ ែុវ �ចច�ក ឆ� �
២០១៥ បទ្នបលសសៈេងនកជ ី

− ភនស្ានស្ារិ  ន�េបជីនច�លស្នប�ច�ស�ប្ បទលមា ធជនករេិ�បមត� (NPA) ន�េ វ �លន នមត�
ជដដភិរជធ (NIPA) កិេីៃថ�ល២ី៨ ែុបកាាធ ដិីៃថ�ល៦ី ែុាី ឆ� �២០១៦ បទ្នបលសនកន 

៤.៣.យរំងរករកមកមសវំាមង្ំបខរ ៃកយរប�ម �បប� លយនណភបមិករដ�បល 
 សូា�ន�ជដដភិ ម្រៈដ នរជធបធពីកជន្ក ដន្ិស�ស្ាមន្ីន�េបធពីវ �្ បៈតសកជាមន្ីរកជ
ជនសីជដដ សូា�ន�ជដដភិមនណបរដ នេីជែដិលលសិនន�កបន្ក ដន្ិធនរនានកស្ប�កេវ �សបណ
រជធជសាមនណបរដ នន្ក ដន្ិដ�នូេបធពកីជន្ក ដន្ិស�ស្ាមន្ីមនីុលសី ្បាកជ ន�េណបរដ ន
ន្ក ដន្ិននម្នតសលបីធពីវ �្ បៈតសកជាមន្ីមនីុលសីន�េាមន្ាីធសាស្មនីជណធបេិែវេន�េជណធបេិុី ្េាន�េ
កជន្ក ដន្ិវរេុ ីបៈ្េៗ 
៤.៣.១.យរប�ម �បប� លដ�បបង 
 ណបរដ នន្ក ដន្ិដ�នូេ លលសិ នន�កបន្ក ដន្ិស�ស្ាមន្ីមនីុលសីប្សីបជសីបចកេចី�បា
ាមន្ីរកជ ស�ស្ ន�ស�្ត បដីា្លីលសិ ភនន្ក ដន្ិបទសូា�ន�ជដដភិធាជណធកជ្នរេ្នែេ 
កជន្ក ដន្ិដ�នូេមនេីជប្ា�ត រា វរេន្ក ដន្ិស�ស្ាមន្ីមនីុលសីែដិលលសិភនកជន្ក ដន្ិ 
ជណធបេិ ២ ឆ� � បិី�កជដដភិ បសដដប�ច�-រ�ជប វតក ន�េកជលូត ន�េវរេន្ក ដន្ិស�ស្ាមន្ី្បាកជែដិ
លលសិភនកជន្ក ដន្ិជណធបេិ១ឆ� � បិី�កជដដភិលូប្ 
 ប�កេជណធបេិេីជឆ� �បនដ សូា�ន�ជដដភិភនបធពកីជន្ក ដន្ិស�ស្ាមន្នី�េេីជ្នបលលលសិ
ភនិលៈុិ ដូចេេប្កាា 

នជ �ដណ 

ច�នសនស�ស្ាមន្ ី �ក 
ែនេែចបប្ 

្បសសេ  នបន សជកន ្ស ី
ជដដភិ 

លូប្ 

បសដដប�ច� 

ន�េរ�ជប វតក 
កជលូត 

២០១២-២០១៣ា ស�ស្ាមន្ីមនីុលសី 

�នីប�ែល្ាេីជដដ 
៦០ ១៣ ៣២ ១១ ១៧ ២៣ 

២០១៣ា ស�ស្ាមន្ី្បាកជ �នីប្ីភេ ៦១ ២៣    ២៣ 

២០១៤-២០១៥ា ស�ស្�នីភត្ារត�មត� ៥៩ ២០ ២២ ២០ ១៨ ១៩ 

២០១៥ា ស�ស្្បាកជ�នីារេីមត� ៥៥ ១៩    ១៦ 

២០១៦-២០១៧ា  

ស�ស្ាមន្ីមនីុលសី�នីលី៩ 
៥៧ ១១    

ប�េកេលលសិ 

កជន្ក ដន្ិ 

សជកន ២៩២ ៨៦ ៥៤ ៣១ ៣៥  
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េ�ធីបនបីវរេន្ក ដន្ស�ស្ាមន្ីមនីុលសី�នីល៩ី 

៤.៣.២.យរប�ម �បប� លបក� 
 កជន្ក ដន្ិនន្មនេជី្នបល រា វរេវ �្ បៈតសកជាមន្មីនីុលសី ន�េវរេវ �្ បៈតសកជាមន្ីាធសា ាកនឆ� �
២០១៦កជចូិស�ប្វរេវ �្ បៈតសកជេក�មនកជឆេកតី្នរេសណតៃាសាតភេបរណី រា្រនី្បសសេ  នបនន�េ
អសី្គនីែតនប�ូ នាមន្ីរកជជនសីុសនាបលលសិកជន្ក ដន្ិធាកជប�តីច�នសនបរណសូា�ន�ជដដភិ 
នកែន្បនីេឆី� �២០១៦បនដ ្បធា្នៈប្ន�េ� បីដៈប�សូា�ន�ជដដភិភនសប្ាចបធពបី�ែល្ាេីបរណា�ន
ប�តីច�នសនស្មនី្បសសេ  នបនប�កេកជនប�ូ នាមន្រីកជជនសីុសនាបចូិជសា្នរេសណតៃាសាតភេាកន
នៈេប្ីសបជសីសចូិបជីនវរេវ �្ បៈតសកជាមន្ីមនីុលសី ន�េវ �្បៈតសកជាមន្ាីធសា  
 ប�កេជណធបេិេីជឆ� �បនដបនដ សូា�ន�ជដដភិភនបធពីកជន្ក ដន្ិវរេវ �្ បៈតសកជន�េេីជ្នបល
ែដិលលសិ ភនិលៈុិដូចេេប្កាា 

នជ �ដណ 
វរេវ �្ បៈតសកជាមន្មីនីុលសី វ �្ បៈតសកជាមន្ាីធសា សន��សលី 

ឬស�កព ស 
លស្ន 
ប�ច�ស�ប្ បាកស�ប្កជ ី ាកុវ �ម�  បម េ បាកស�ប្កជ ី ាកុវ �ម�  បម េ 

២០១៣ ៩៩ ៣៤ ៨១៣ ៧០ ២២ ៦៧០ ២១ ០៤ 

២០១៤ ៩០ ៣០ ៧៣២ ៨០ ២៧ ៧៥២ ២៤ ០១ 

២០១៥ ១១៥ ៣៣ ៨១៥ ៨៣ ៣០ ៨២០ ៣២ ០៤ 

២០១៦ ១៥០   ១០០     

សជកន ៤៥៤ ៩៧ ២៣៦០ ៣៣៣ ៧៩ ២២៤២ ៧៧ ០៩ 
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សរតិទិិកាក�ាំម�សិំ មយរមី�ក�ីថក់ខមសក់ងិមរិម 

 
៤.៣.៣.រ�ប�ម �បប� លរារយពលខន ី

ធាជណធកជអនកវត្អនកស្ជធៃនកជបដរណិីគ� ជសេ្បសសេាកុខជរជធ ន�េ្បសសេនជ � ន 
្េាន�េ្បសសេបលសចជ៍ សូា�ន�ជដដភិភនន្ក ដន្ិាមន្ី្បសសេនជ � នច�នសន៣វរេ ន�េ វរេន្ក ដ
ន្ិារេកបលសន៍បលសចជ៍ច�នសន១វរេ ែដិប�កេាសណវរេមនជណធបេិ៣ែុ បរណែរបសូា�ន�ជដដភិ
ភននៈេប�េកេន្ក ដន្ិ� បីដៈប�មមស្ី់នធជដដបិេធ�កជ ន�េអនកជដដបិេធ�កជមនជណធបេិ១០០
បម េៈេែដជ 

ប�កេជណធបេិ២ឆ� �បនដបនដ សូា�ន�ជដដភិភនបធពីកជន្ក ដន្ិវរេុីែដិលលសិភនិលុៈិ
ដូចេេប្កាា 

ប) ិលៈុិវរេន្ក ដន្ិាមន្ី្ បសសេនជ � នច�នសន៣វរេា 

នជ �ដណ ច�នសនស�កព កា ច�នសនាកុវ �ម�  ច�នសនបម េ ស�កព ស 

វរេន្ក ដន្ិលី១ ២៣ ១៤ ៣៦៣ ០៨ 

វរេន្ក ដន្ិលី២ ២៣ ១៥ ៤១៦ ១៥ 

វរេន្ក ដន្ិលី៣ ២០ ១៥ ២៥៩ ០៤ 

សជកន ៦៦ ៤៤ ១០៣៨ ២៧ 

ុ) ិលៈុិវរេន្ក ដន្ិាមន្ាីរេកបលសបលសចជ៍ច�នសន១វរេា 

នជ �ដណ ច�នសនស�កព កា ច�នសនាកុវ �ម�  ច�នសនបម េ ស�កព ស 
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នជ �ដណ ស�កព កា ជដដបិេធ�កជ អនកជដដបិេធ�កជ ាកុវ �ម�  បម េ ស�កព ស 

វរេន្ក ដន្ិ 
� បីដៈប�មមស្ ី
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េ�ធ�បនបីវរេន្ក ដន្ិ� បដីៈប�មមសី្ (ជដដបិេធ�កជន�េអនកជដដបិេធ�កជ) បទៃថ�លី១៥ ែុាី ឆ� �២០១៦ 

៤.៤.យរភិយ្រ ប�កៃក្ំសសងមមខរររររ 
៤.៤.១.យរយរេបច�រចនសមម�ក�្ំសសងកងិន�រកី-យខត� 
 បដីា្រីដ�បីជកជ្ន្េៈត្ប្ ៃន្បសសេាកុខជរជធ សមន្នស�លុភេបឆីណតននៈេបគិ
នបដភណជនសីរជរដ �ភិ ន�េែៈនកជណកលុមស ្ ្បសសេភនបជីនច�ន�េរបីសអនកវត្នូវិ�ុ�តនលរដ នរត�
ណកត្ស�េនីៗ បដីា្រីដិីកជអនកវត្ែដនសាតប�ច�ជនសីុសនន�េបទ� បីមត� ន�េ � បីប្កាមត� ជសាមនា 

− ចរនីស្ីេកីជនបេងីត្បសសេាកុខជរជធន�េអនក្បៈតសស្ីេីកជបជីនច�ន�េកជ្ន្េៈត្ប្ៃន្បសសេ
ាកុខជរជធ 

− ្នកសស្េីីកជបជីនច�ន�េកជ្ន្េៈត្ប្ៃនកជ �ដ បិណច�ក ដណបរដ នន�េអេេភេៃនអរេ
ណបរដ ន ន�េអគេ ជធ�កជរដ ន 

− ្នកសស្ីេកីជបជីនច� ន�េកជ្ន្េៈត្ប្ជនសីកជ �ដ បិណច�ក ដណបរដ នៃនសូា�ន�ជដដភ  ិ
− ្នកសស្ីេកីជបជីនច�ន�េកជ្ន្េៈត្ប្ៃនាន�ីជាកុខជរជធររនីបុត ្

− ភនបជីនច� ន�េរបីសអនកវត្ជចសាលបនុកជខជជនសី្បសសេាកុខជរជធ  
− ភនបជីនច�ជចសាលបនុកជខជជនសីាន�ីជាកុខជរជធររនី បុត្ ន�េ២៥ 

− កជបជីនច�ន�េរបីសអនកវត្នូវិបពន្�បធសូា�ន�ជដដភិ ន�េ បជីនច�សមនជចសាលបនុ្រនី្រេ
សចរសីសសី បរណីភនេ្េៈេ ន�េ េ្េបីសាតភេសូា�ន�ជដដភិ បដាី្ៈី្ិីកជន្ក ដ
ន្ិសភនកនីែតលូិ�លូសណបឆីណតនប្នៈេបសចប្ី្ តរវកជជនសីជដដភិ� បីមត� ន�េ� បី
ប្កាមត� ន�េកជរដ នែបល្ាេី ន�េន�េកជអនកវត្ាកុខជ្នប�ៃថ� 

− កជបជីនច�ន�េរបីសដ�បីជកជ្បធាកជខជែបល្ាេី្នេបនុបនីវត្ជនសីរជរដ �ភិ រធបមក ធ�កជ
ែបល្ាេីជដដភិរជធ ន�េបិេធ�កជរដ នៃនរធបមក ធ�កជែបល្ាេីជដដភិរជធ 

៤.៤.២.យរ្រប់្រងកងិយរភិយ្រករកមកមសវ 

− ្បសសេាកុខជរជធ មនាមន្ីរកជសជកនច�នសន៨១៥បី/មស្២ី១៤បី � បីមត�៤៩៣បី/

មស្ី១១៨បី � បីប្កាមត�៣២២បី/មស្៩ី៦បី នេ�កជ១០បី 
−  នភេែ្ន្នរិាមន្ីរកជសកីវ �ិ ប�កេ្បនុយ ្បសសេាកុខជរជធមនច�នសន២៤៧១បជី 
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− ភននប�ូ នាមន្ីជនសី្បសសេចូិជសាវរេន្ក ដន្ិន�េស�កព ស បទប�កេ្នបលសច�នសន ១១០៤
បី/្សី្ ២៣៤បី ន�េ ប្់្នបលសច�នសន ២១៧បី/្សី្ ៣៥បី  

− ភនបជីនច�ស�កព សវរេន្ក ដន្ិច�នសន ២បិីប  ស្ីេអីេេភេថវ �ក ន�េ ថវ �កបាកវ �ធ ី ែដិ
មនអ�បចូិជសាច�នសន ៤០០បី 

− ភនបជីនច�វរេន្ក ដន្ិដ�នូេ (ត្ាេីល�ស) ូាាមន្ី្ បនុយ ថកីជនសី្បសសេាកុខជរជធ 
ច�នសន៤៧ជូន 

− ភនបជីនច�បាកវ �ធីន្ក ដន្ិ្នរនអនក្នរនាន�ីជាកុខជរជធ អនក្នរនណបរដ ន 
្នរនកជ �ដ បិណ (ច�នសនសជកន១០២បី) មបីេបនបុ្នៈេវ �សបណាកុខជរជធ មនដូចម 
បគិនបដភណាកុខជរជធ ន�េកជ្រនី្រេាកុខជរជធ 

− ភនបជីនច�ស�កព ស ស្ីេកីជែចបជ �ែិបេបតមមនន�េនលេ�បធន៍ៃៈ�ប�កេ្បសសេច�នសន ០៣វរេ មន    
ស�កព កាចូិជសា ១៦៥បី 

− ភននបេងីត្បធាកជខជច�នសន២ បដាី្បីធពីកជស្ានស្ារិ មាសណ�កកជ GIZ ប�កេកជស�ប្បិី
ជចសាលបនុរ�ជូអេេភេធនរនានកស្ ន�េ របីសអនកវត្្នេបនុរកៈិ 

− បជីនច�ស�កព ស ស្េីីកជែចបជ �ែិបេបតមមន ន�េនលេ�បធន៍បិកីជ�ជកកបិបីលៈបច�តា្មន្ីរកជ
ូនដិី� បីដៈប�ន�េាមន្ី្រនី្រេបនីេីប្ា�តអនក្នរនណបរដ នដិី� បីជដដបិេធ�កជ 

− ភនបធពីលស្នធប�ច�ស�ប្បទ្នបលសច�ន នកន ៃថ ម បរសកី បវីតា លរ្ៃនរ្េី ន�េសៈេងនកជ ី
បដីា្ីែសពេណិីអ�េីបាកវ �ធីប�ែល្ាេី្នេបនុបនីវត្ កជ្រនី្រេធនរនានកស្ ន�េកជអ�វឌ្
សាតភេ នបន ន�េប�ែល្ាេីវ �ា្កជន�េវ �សរា្កជ 

៤.៤.៣.យរភិយ្យហរ� រចនសមម�ក�រ បបក�កងិយរ្រប់្រង្ទពិសមអត�ិរដ� 
សា�លុៈិស�េនីៗសប្ាចភន ជសាមនា 
− ភនបជីនច�តន្ក Network ន�េ ន្ក Server ស្មនីអគជថកីៃន្បសសេាកុខជរជធ 
− ភនេសេីសសកិអគជ ន�េបជីនច�ែបិា។សសនចរជ ជនសី្បសសេាកុខជរជធ ាន�ីជាកុខជ 
រជធ ន�េសូា�ន�ជដដភិា 
 េសេីអគជលសី្ីកជ្បសសេច�នសន០១ុ�េមនប�េសី០៦មនី បធពីតូនដា បជីនច�ជនេ្បសសេថក ី
បជីនច�្នេបនុិ ូ ន្ូជ បបឈក ដ្បសសេ ែបិា។សសនចរជ ន�េរ�បដីាបក ី

 េសេីអគជាន�ីជាកុខជរជធច�នសន០៣ រា បុតជ្តនរ�ជ ីបុត្ព ណបជីេ បុតប្�េេីបា 
ន�េ សសកិអគជាន�ីជច�នសន០៨ (បុត្្ បបចដ បុតស្�ៈេែ្តេ បុតប្�េេីធ� បុត្បមធសតី បុត្
បកដបកេ បុត្ៃនិ�ន បុត្ប�េេីសលា បុត្ធែបវ) 

 ភនល�កដនី�េអគជាន�ីជាកុខជរជធបុត្ៃ្េែវេ 
 ភនេសេីអគជ្នក�ាសណុ�េមន០២នន�នី 

− ភនបជីនច�ចកដនប� ីជបេីបយ ្លេសសា្ត្�ជដដ ដធីី អគជ ន�េសមា ជធនជ �កព សប្ាចភន១០០% ន�េ
បជីនច�បធពីនច�កន្ន�ភេ្លេសសា្ត្�ជដដឆ� �២០១៥ ជសចរិីម េជៈេែដជ 
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៤.៤.៤.យរែំលមមយរ្រប់្រងហរិប�តរមរររ 

សា�លុៈិស�េនីៗមបីេបននុៈេកជែបិា។កជ្រនី្រេរ�ជប វតករជធជសាមនា 
− ភននបេងីត្បធាកជខជែបល្ាេីកជ្រនី្រេរ�ជប វតករជធៃន្បសសេាកុខជរជធ 
− ភន្ាធកកជអនកវត្បគិនបដភណ ស្ីេីវ �ា្កជរ�ជប វតកជណធបេិាធសា ន�េជណធបេិែវេបទ
អេេភេច�ក ដ្បសសេាកុខជរជធ 

− ភនៈ្េពៈ្ណរចជែ� ន�េ ្នកសស្ីេីកជ្រនី្រេ្លេសសា្ត្�ជដដដិីអេេភេ 
បដីា្បីជីនច�កជចកដនប� ីជបេីបយ ជនសី្បសសេ ន�េ ាន�ីជាកុខជរជធររនី បុត ្

− ភនបជីនច�ន�េរបីសអនកវតែ្ៈនកជសបាកភេជសាដ�បីកិលី៣ជនសី្បសសេាកុខជរជធ 
(MAP3) ២០១៦-២០១៨ បដីា្ចូីិជសាអនកវត្បាកវ �ធីែបល្ាេីកជ្រនី្រេរ�ជប វតករជធជនសី
រជរដ �ភិ 

− ភនចកដេ្េៈេកជ្រនី្រេរ�ជប វតកន�េ្លេសសា្ត្�ជដដបទធាាន�ីជាកុខជរជធររនី បុត្ 
៤.៤.៥.សកំម�ៃផំ ាមង 

សា�លុៈិស�េនីៗ ែដិណបរដ នសវនបាកៃៈ�ប�កេសប្ាចភនប�កេជណធបេិាសណឆ� �្ ភ�នីែុ (០៨
សីហ ២០១៤ ដិី ០៦ បា ២០១៦) លលសិ ភនដូចតប្ា 

− បជីនច�ែៈនកជណកលុមសស្វនបាកៃៈ�ប�កេនីឆ� �ជ �ប�ិ ២០១៥-២០១៧ ន�េ ែៈនកជសវនបាកៃៈ�ប�កេ 
ែៈនកជអនកវត្សវនបាកៃៈ�ប�កេ បាកវ �ធីសវនបាកៃៈ�ប�កេ ្នប�ឆ� �២០១៥ ន�េឆ� �២០១៦ ន�េភនបជីនច�
បគិកជ៍ែ�ស្មនីសវនបជៃៈ�ប�កេបដីា្អីនកវតស្វនបាកធាស្េីរ ន�េបគិកជ៍សវនបាក
ៃៈ�ប�កេែដិរភន្នស�លភុេ រកភេ ន�េកជលលសិ កុស្តរវ 

− អ�វឌ្សាតភេសវនបជៃៈ�ប�កេធាជណធកជនប�ូ នចូិបជីនវរេន្ក ដន្ិ�កប�កេ្សធប ន�េ
ប្់្នបលស ដូចម (១)ចរនីស្ីេីសវនបាកន�េស្េីរបសសរជធ (២)សវនបាកបិីបាកវ �ធី
នបច�បវ �លនេបតមមន (៣)កជេ្េៈេកជអនកវត្សវនបាកមបីែស្េ (៤)កជបធពីសវនបាកបិីសា�លុ�បាក 
(៥)ស្េីរៃនកជបជីនច�ជភណកជ៍សវនបាកននាន�េជភណកជ៍បេកបិក (៦)ចូិជសាវរេ
ន្ក ដន្ិធា កជបតីនប�ូ នជនសី្បសសេ 

− បធពីនច�កន្ន�ភេែៈនកជណកលុមស្សវនបាកៃៈ�ប�កេនឆី� �ជ �ប�ិ  ២០១៥-២០១៧ ន�េែៈនកជសវនបាក 
ៃៈ�ប�កេ ែៈនកជអនកវត្សវនបាកៃៈ�ប�កេ ន�េបាកវ �ធីសវនបាកៃៈ�ប�កេ្នប�ឆ� �ធាជណធកជចកដស្ានស្ារិ 
ន�េស�ប្្វ្មវហន�បណជនសីសវនរដ ន  

ជូនភេៃនកជសសកិាន�ីជាកុខជរជធបុត្ៃន �ិន ជូនភេកជចកដេ�ន�តសកជេសេាីន�ីជ ាស បុត្ប�េេបីា 
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− ៈ្ិីអនកសន៍ែបិា។្នស�លុភេៃនកជអនកវត្កជខជបទសវនរដ ន ធាជណធចកដ្នាូិេបតមមនន�េ 
បធពីសវនបាកប្ធាែៈនកជសវនបាកមនច�នសន១១ាន�ីជមនដូចមា ាន�ីជាកុខជរជធបុត្ 
ន� ណមនបណ ភតីដ�នេ ្េដវ �ហជ ្បបចដ ប�េេីឆ� �េ បមធសតី ៃ្េែវេ ាយ ិរជី ីព ណបជីេ 
ែបន ប�េត ន�េភនបជីនច�ជភណកជ៍សវនបាកសបេពនូន� បីដៈប�្ បសសេ ្េាន�េជភណកជ៍ 
បេកបិកូនលមា ធជសវនបាកមត� 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

៤.៤.៦.់៊កកងិំចិចសហ្បតិបត�ិយរក�រថតិ  

ភនអនកវត្ ន�េចូិជសាប�កេសបាកភេៃនប�ច�សរ្នត�នត្�កជលស នប�កេវ �សបណាកុខជរជធប�កេ
្បនុយ ៃនែៈនកជសបាកភេជនសីប�ច�សរ្នត�នត្�កជលស នន�េលស ននូបនី ស្េីីប�ច�កជាកុខជរជធ 
(ACCSM ន�េ ACCSM+3) រ�ន�តៈ្សចបៈ្ាីសមរជបាកលស នដ�បីកិលី២ (IAI work plan II) ន�េ
បាកវ �ធីអ�វឌ្ន៍សាតភេជនសី្នបលសសម�បលស នន�េ្នបលសនូប៣ ែដិមិលៈុិជសាមនា 

− ភនអ�វឌ្សាតភេ� បីដៈប� ន�េាមន្ីរកជៃន្បសសេាកុខជរជធ ន�េ្បសសេ នបនាសណ
ច�នសនបិី�កែដិមបីេបននុៈេកជ្រនី្រេាកុខជរជធ ជដដភិរជធ អ�ភិប�ច�ិ។ 
ន�េភអេីបរស បដីា្គី�្ លដិីកជបិីបបាលសី្នស�លុ�ភេកជខជ បជីនច�ន�េនសនកវត្ន៍ិ�ុ�តនលរដ ន 
រត�ណកត្ស្មនី្រនី្រេវ �សបណាកុខជរជធ បិីបបាលសីកជអនកវត្បាកវ �ធីមត�ប�ែល្ាេី  
ជដដភិរជធ កជបេ សររាន៍លស ន ន�េកជន្េរារម តប�កេកជអ�វឌ្ ជសេ្នបលស
សម�បលស នបសីន�េ្នបលស CLMV ធាជណធកជចូិជសាវរេន្ក ដន្ិ ស�កព ស លស្ន
ប�ច�ស�ប្ ប�ច�្នក� សន��សលី បវល�ក ន�េកជែចបជ �ែិបេបតមមនេីគ� ប្វ �កប្ាបធាជណធ Focal 
Point ៃន្នបលសសម�បលស ន (ាមន្ីច�នសន ២៣៩ បី ន�េ៤៥ បិីប )  

− ភនចូិជសាបជីនច�ិ�ុ �តនលរដ នលស ន  នបនន�េណនក្ជប�ច�សរ្នត�នត្�កជ ែៈនកជសបាកភេ
ជនសី ACCSM ន�េACCSM+3 ន�េអនកវត្រប្មេ បដីា្បីេ ន�េបធពីសមនច�ជភេនូវវ �សបណ
ាកុខជរជធលស ន្នបនបរណរកៈិុលសី ាេិ ន�េណប្នមេិជដដមស�ូិបដីា្ី
នប្ាី្នមនលស ន  មិលុៈិជសាមនា 
 ភនចូិជសាបជីនច�ន�េអនកវត្ែៈនកជសបាកភេ ACCSM ន�េ ACCSM+3 2009-2015 ន�េ

2016-2020 

ប�ច�្ នក�នប� នីសវនបាកៃៈ�ប�កេបទាន�ជីាកុខជរជធ 
បុត្ប�េេីឆ� �េៃថ�លី១៧ បប  ២០១៥ 

ប�ច�្ នក�នប� នីសវនបាកៃៈ�ប�កេបទាន�ជីាកុខជរជធ 

បុត្ាយ ិរ�ជៃីថ�លី២៨ ាបរ ២០១៦ 
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 បជីនច� PUTRAJAYA Joint Declaration on ASEAN Post-2015 Priorities towards an 
ASEAN Citizen-Centric Civil Service ទបជ បនដរាមបគិកជ៍ារេកបលសស្មនី 
ACCSM ប�កេកជបិីបបាលសីលស នែដិបេ្តកជណបច�ត្លកបរបី ន�េ រ�តរូជដិីៈិ្នបដន៍ 
ជនសី្នមនន�េសណគ�្ លដិីសមសរតកស�ូិៃនលស្នវ �សបណលស នឆ� �២០២៥ 

 បជីនច�ែបស្ារិ ណនក្ជៃនប�ច�្នក�ន�េប�ច�សរ្នត�នត្�កជធាជណធ Focal Point ន�េកជែប
ស្ារិ្នរននលន�េសបាកភេជនសី ARC បដីា្ីបឆីណតនប្នៈេនជ �នលបាលកមន�េលស ន
បេិនច�កន្ន�ន�េអរត 

 ភនចូិជសាប�ច�្នក� ACCSM បិីបល១ី៧ ន�េ បិីបលី១៨ ្េាន�េប�ច�្នក�ន�េ្េៈត្កជ៍ 
មបីេបនុបដីា្េី្េៈេន�េបិីបបាលសីប�ច�សរ្នត�នត្�កជលស នន�េលស ននូបនបី�កេវ �សបណ
ាកុខជរជធ 

 ភនបជីនច�រប្មេ ASEAN Guideline on Public Service Delivery បដីា្បីិបីាលសីរកភេ 
ន�េ្នស�លុ�ភេៃនកជៈ្ិីបសសរជធស្មនី្នបលសសម�បលស ន 

− ភនេ្េៈេន�េេ្េីបប�ច�សរ្នត�នត្�កជបលពភរីមាសណន្្នបលសសម�បលស ន ន�េ្នបលស
ដៃលបលីត(ៃថ  ិយូ បនសកី  នកន  បូបជ   លរាាេី  Azerbaijan) ប�កេកជអ�វឌ្សាតភេធនរន
ានកស្ន�េ នបន ្េាន�េេ្េៈេល�បីល�នេន�េភេមៃដរូ បដីា្គី�្ លសបាកភេជនសី្បសសេាកុខជ
រជធន�េបាកវ �ធីមត�ប�ែល្ាេីជដដភិរជធ 

៤.៥.យរ្ត្តពិកតិិកិងន�្ ទយរកមត�ំម�រិីយនលកយយបាកិងាមទ��ស�ចតមយយ   
  ដ�បំយ់លទី៣ របសន់�ររ� ភបិលំមមមថ  
   អនកវត្ធាបសចបកីសប្ាចជនសីរជរដ �ភិ សកីេីកជនបេងីត្បធាកជខជ� បីមត�ចកដាូិរដ ន ន�េបសចបកី
ែ�បិុ ០១ សន ចកដៃថ�ល២ី៧ ែុាបរ ឆ� �២០១៤ ជនសីរជរដ �ភិ សកេីីតសល ីភជប�ច� ន�េជបនីន
ជននកជខជស្មនី្បធាកជខជចកដន�បេកបនសបបាកធាាូិរដ ន បដីា្ី្តរតេ�ន�តសន�េគ�្ លកជអនកវត្បាកវ �ធី
នបដភណ ន�េណកលុមស្ចតកបកដ�បីកិលី៣  ជនសីរជរដ �ភិបាលកម ែដិមន� បីដៈប�ន�េាមន្ី
�កៃន្បសសេាកុខជរជធច�នសន៣០បីមស្ីច�នសន០៥បី ភនចកដន�បេកបនសបបាកដ េសបាកន�េម
្នប�បទ្រនីររនីបុត ្ធាកជបតីធ�េជនសីរជរដ �ភិ  
  ្រនីបវល�ករជធែដិ� បីដៈប� ន�េ ាមន្ី�កជនសី្បសសេាកុខជរជធភនបធពីបរេីបទ
ធាបគិបដនីាសណៗ មនកជចូិជសាបរណសកប្រច�ត្េសី�បី្នមេិជដដលូប្ ន�េាមន្ីរកជ្រនី្នបល
បរណា�ន្នកនីន�� កជនបដភណ ស ឬវែធប�កេសេេាបរណី បវល�ករជធបនដលលសិ ភនស�ស ជ 
ន�េស�ូាេជេីអ�បចូិជសាដ េប្ចីនមបីេបននុៈេនបង សេេា ន�េីវភេជសីបទជនសី្នមេិជដដដូចម ល�សីដី
ធី នេីបាកស�លុ�ដីធ ីកជនប្ាីបសសរជធ នលបិកសីៃ្េបក ី នលបិកីសនជ � ន នលបិកីសបនល នបង រូតស
បនលសររាន៍ បសសបាកលៈប។ ត លីវបាកនូាុ្ចី លីវបាកដៈបុ្ចី លីវបាកប�េេីដជ លីវបាកសត�្ត 
តៃាល�ន�កបស�ៈិ លីៈ្ជបស�ៈិ សក នីរ� នីន�េសន្�សកុ សកវត�ភេរជធ កជុពដកជខជបធពី កជច�ប
្សធបជនសី្នមេិជដដ កជដ�បរេី្ភបីែុបាកបជបរេច្ប កជបធពីិ �ុ�តឆេែដន កជបធពីអត្សប នែសប� ត�ែុកជ 
នលបិកសីបបជបាក នលបិកសីប្រនេបក�ន ដសីេេាប�ច� នក កអរេ�សននី�េតៃាអរេ�សនី កជសសកិៈូវិ�ន�េបធពី
ល នភបរ កជ្ជ្នធណន�េកជសសកិល�ននីលៈប កជៈ្ិី�នសណបសសសកេ�ភិកជបធពីនេេនីអាបណន�េ
អូ្េលៈប េសេីន�េសសកិសបជីនន�េវត្លរា កជភបី្ប�េលបន នអប្្នបវសន៍ កុសចរនី នបង
តកសកជ នបង បភដបឆ� ត ន�េកជស�ប្បុ្ណជនសីស�ស្មបដីា  
  បរណែរប     ច�បមដស�ស ជឬស�ូាេជែដិភនបិីបបរេីប�កេបវល�ករជធមបីេបនុប្នៈេវ �សបណ 
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រជធឬវ �សបណាកុខជរជធ មនដូចមា ្ភបីបនីវត្ាូិរដ ន ្ភបីន�ចីាកុខជ ឬ ្ភបីភនតាា
បៈ្េៗជនសីាមន្ី ្ភបីភនតាាសរេបលុ ន�េបូនប�កេនន�កប រម តគ� ជសេ្ភបីបធន៍ន�វត្ន៍ជនសីន�វត្ន៍នមអតតី
ាមន្រីកជសកីវ �ិ  ឬអតីតបេបម �េ្នរនីលវកធ កជបនីប្ភបីបនីវត្ធា្នេបនធុគជែដិសនកជិ�ភបបរណ
ជមនលីធ�េបទឆ� ណេីាូិរដ នជសីបទជនសីាមន្ីរកជ ភេ កុសគ� ជសេបធនន�វត្ន៍ជនសីន�វត្ន៍នែដិមន
្បនុយ  ់នន្ជសបប្� ន�េ� បីដូចគ�  ែតកិនជ �បចចលៃនកជចូិន�វត្ន៍ កុសគ�  កជបរេី� បី ន�េ់នន្ជសបប្�ជនសី
ាមន្រីកជមនភេ កុសគ�  ្ភបីបនីវត្ាមន្ីរកជបទមនប្ា�ត កជកតីេនបុិី្ ភបីបនីវត្ជនសីាមន្ីរកជ 
កជដ�បរេី្ភបីភនតាាដិីាមន្ីប�ច�សនន នករេិ�បអែ្តន�េ្ររនប្េីនមនីប�ច�សនន កជុពដ្ររនប្េីនបទ
ប្ា�តាបត្ណសស�ប្ ននាស�ប្ អនកវ �លន បិណ វ �លន បិណបទធាាូិរដ ន ាមន្ីអនីជ �ាសណច�នសនបទាូិរដ នា�នននី
លលសិភនកជែតេធ�េប�កេាកុត�ែេធាជចសាលបនុែដិមន្នី ភេអសបាកជនសីាមន្ីបសក�នឃក�បទធា
ាូិរដ ន កជបធពអីតស្ប នបែសប� ត�ែុកជ ន�េកជប�តីតៃាបសសអ្ធនកបូិរដ ន  
  នែនាេីបិបីនដ ធាជណធបវល�ករជធ ្នមេិជដដបសដូចមាមន្ីរកជភនបិីបបរេីមស�ូាេជ 
ន�េបស�សីក�បលណមនកជសណអ�វឌ្ន៍បទធាាូិរដ នដូចមា កជបេថក ី ន�េ កជក ជបរេីវ �កនូវបររដ
ជចសាលបនុជូនវន្ ដូចមសបជីន ាយ ិសកុភេ វតល្រា ៈូវិ�ននល ៈូវមត� ល ន ្សដលៈប អកូ េលៈប 
ិូលៈប ្នធណលៈប ល�ននីលៈប នេេនីអាបណ នក កអរេ�សន ីនក កលៈប។ ត ្រនីស�ស ជ ឬស�ូាេជែដិ
ភនបិីបបរេី ្បធាកជខជចកដាូិរដ នែដិមនសមសភេន�េ� បីមត� ន�េ � បីប្កាមត� ភនបធពីកជបឆីណ
ន�ា េនសិី ន�េនប្ណូន្នមេិជដដ ន�េាមន្ីរកជែដិភនចូិជសាដ េបបរដបរណ ន�េចរសីសសី
ន�េបិីល�ដដភេចរនី នបដភណ នបច�បបលស ន�េ�ក ្េាន�េភនបរដ្ណនូវស�ូាេជជនសី្នមេិ
ជដដភនប្ចីនរសជបលណបតីសមេ ិី ច�បមដស�ស ជ ឬស�ូាេជែដិបទបសសសិី ្បធាកជខជប�េកេេនដា
សរកជ ស្ានស្ារិ  ន�េនន្បរដ្ណប�កេ្បនុយ សាតប�ច�ជនសីលមា ធជាូិរដ នូា� ឃក� សខង តី រធ
នប� កជទបភេ ្បធេ ្សធប ុយ  រធនប� កជទបភេររនី បុត្ ្បធាកជខជ� បីបុត្ ន�េ្បធាកជខជ� បី
មត� ឬបស�សីក�បគិកជ៍ប្រជរដ �ភិធាជណធ្នរន្បធាកជខជ� បីមត�្នប�ររនី បុត្ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 សបាកភេទបភតា្ជដដាមន្ដីៈប�បវល�ករជធបទប�កេ្សធបស�សិ បុត្្បបចដ 
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៥.បទពិយរករកិងប�� ្បរម 

បទប�កេដ�បីកិដ�នូេៃនកជរបីនប�ូិ នបនន�េនី ្បសសេាកុខជរជធ េ�តមមនកជ្េរណ
ភជាាដ េេ �េបទប�កេកជស្ានស្ារិ � បីដៈប� ាមន្ី្ រនី្រេ ាមន្ី�ក ែដិមនច�បដដៈេ �ក
នបច�បបលសបរណែរបៗេីគ�  បដីា្អីនកវត្កជខជជសាគ� ឈនប្សប្ាចបគិន�េជសាជនសីរជរដ �ភិប�កេ
កជ្រនី្រេ អ�វឌ្វ �សបណាកុខជរជធ ន�េកជែបល្ាេីជដដភិរជធ មនលេ�បធន៍ ្បសសេ 
ភនអនកវតល្លសិ ភនិលុៈិមវ ��មនបរណកជបិីលស្ននន ដូចេេប្កាា  

− បនីបលូសណសមនកជចូិជសា្រនីភរមីបីេបនុ ធាជណធ កជន្ក ដន្ិ ស�កព ស កជែចប
ជ �ែិបច�បដដៈេ នលេ�បធន៍ ប�ច�្នក�េ�ប្គដបដនិី អនកវតរ្ប្មេ បដីា្ីសាមន្ីន�េអសីៃន
្បសសេាកុខជរជធជសានប�ូ ិមធកេាសណប�កេកជអនកវត្កជខជឈនប្សប្ាចបគិបដជសា 

− ៈ្ិីកសន�េនេងិ បពធខណ្សរិសាមន្ីរកជន�េ� បីដៈប� ាមន្ី្រនី្រេ ាមន្ី�ក
នបច�បបលស អនកវតក្ជខជធាសាតភេ ច�បដដៈេ ន�េ�កវ �ម� ីវធែដិុសនមន បរណីន�បេក
កជខជសអសីេីសាតភេន�េិលុភេៃនធនរនែដិលចបធពីប្ភន 

− ធារន សបេងត ត្ាេីល�ស ែបត្ារវបិីច�នកចុពដេត ន�េបិីបលៈបច�ត ្ ្េាន�េន�បេកនែនានូវអពី
ែដិមត្ារវកជស�ូិជនសី� បីដៈប� ាមន្ី្រនី្រេ ន�េ�ក បដីា្ឈីនប្អនកវត្តសលី ភជប�ច� 
ន�េអ�វឌ្វ �ម� ីវធជនសីុសន 

− អនកវត្កជខជបរណ្នកនីេ� នីនូវភេមម� សី ដៈប�កជបិីអ�្បានកបជសបាក ន�េកជលលសិ កុស្តរវ
ុលសី 

− របីបចកនូវណន្កជស្ានស្ារិន�េកជចូិជសាេី្រនីភរីមបីេបនុ� បីមត�ន�េអនជ្មត� បដីា្បីរីជ
រជធនរនន�េប�ច�សរ្នត�នត្�កជ ធាជណធស�កព ស ប�ច�្នក�េ�ប្គដបដនិី អន្ជ នបន ែបល្ាេី
អន្ជវ �សបណ ន�េប�ច�សរ្នត�នត្�កជមាសណៃដរូអ�វឌ្ន៍  

 លន�ៈានៈេកជសប្ាចភននូវសា�លុៈិមវ ��មនេេបិ ី ្បសសេាកុខជរជធ  សន្នលដនូវនបង
្នកាាសណច�នសន ដូចេេប្កាា 

− សាតភេ នបនន�េធនរនានកស្ជនសី្បសសេ បទា�នននីលចបឆីណតនភនបេកបិកប្នៈេ
បសចប្ី្ តរវកជៃនកជអនកវត្បគិនបដភណជនសីរជរដ �ភិ 

− កជបេសាតភេាមន្ីរកជសកីវ �ិ ប�កេ្បនុយ រជរដ �ភិា�នននីមនិបពធម្នេបនុ ន�េ
ា�នននីមន្នស�លុភេបឆីណតនប្នៈេកជវ �វឌ្ជនសីជដដភិរជធ 

− កជវ �ភរាកុខជ នបន អេេភេ  ន�េជ �រូជកជខជប�កេ្បសសេាីន�េអន្ជ្បសសេ  នបន ស្មនី
្នបលបសសនាីសណៗា�នននីប�តីភនចរសីសសីន�េែបិា។សមន្នស�លភុេុលសី 

− កជបធពីល�បនីនបាកជដដភិរជធន�េកជបិបីបាលសីរកភេបសសរជធ ធាជណធកជប្នី
្ភសី្នេបនុនបច�បវ �លនេបតមមនវ �លន (ICT) ា�នននីប�តីចរសីសសី 

− កជៈ្ជភ� នីែៈ�ប នបន ន�េ សបាកភេែបល្ាេីន�េធណប�កេ្បនុយ រជរដ �ភិបទា�នននី
អនកវត្សភនបេកបិកន�េមន្នស�លុភេ 

− កជចូិជសាជនសីសម�បរធបមក ធ�កជែបល្ាេីជដដភិរជធ ប�កេកជស្ានស្ារិន�េ�ជកក
កជអនកវត្បាកវធីីមត�ប�ែល្ាេីជដដភិរជធបទមនប្ា�ត 

− នីត�វ �ធីបទប�កេកជបនីបៈ្ិីថវ �កស្មនីអនកវត្រប្មេ ន�េ សបាកភេកជខជ បទមនភេណាត
ដ វ ន�េា�ន្រនីច�នសន ែដិមភនសរេាសណប�កេកជ�ជកក្នស�លភុេកជខជ 
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− កជណិីដៈេអ�េីលស ន ន�េ ច�បដដៈេភអេីបរសជនសីាមន្ីរកជ ្េាន�េកជអនកវត្ែៈនកជ
កជខជៃនប�ច�សរ្នត�នត្�កជលស នស្េីីប�ច�កជាកុខជរជធ (ACCSM) បទមនប្ា�តនន
ា�នលចបឆណីតនប្នៈេនជ �នលលស ន មេ�បសសកជបេសររាន៍លស នឆ� �២០១៥ ន�េអរត 

៦. ទសិយដយរររបក� 
  នែនាបិីកជអនកវត្ាកុខជ ន�េបនសបបាកម្នប�ជនសីុសនសកនីែតមន្នស�លុភេ ្េាមាសណកជអនកវត្ 
នន្បដីា្ ីេ្េៈេ ន�េេ្េបី  នូវសា�លុៈិកជខជែដិសប្ាចភនបនេាប    ្បសសេាកុខជរជធភនរបី

បចកនូវ ល�សបដកជខជមណកលុមសស្្មនីឆ� �២០១៦ ដូចេេប្កាា  
− នន្បជីនច�្េដរ្បៈតសស្ីេីបសសរជធ បដីា្បី�តីអ�េីណន្កជ ែនននល នីត�វ �ធី ន�េកជសណតៃា 
កជៈ្ិីបសសរជធបទ� បីមត�ន�េ� បីប្កាមត� 

− នន្បធពីកជ្សេីន�េបធពីនច�កន្ន�ភេល�ន�នបណៃនកជប្នី្ភសីាមន្ីរកជសកីវ �ិ ន�េាមន្ីមនីប�ច�សននបទ
ធាជចសាលបនុ� បីមត�ន�េ� បីប្កាមត�ជនសី្បសសេអនីជ � ណកវន ន�េបធី ្បសសេសកេ�ភិ 
្បសសេនជ � ន ្បសសេបស�បាក ជកកព ្នមកី ន�េបនល  

− នន្បជីនច� ែបិា។ ន�េរបីសអនកវត្្នេបនុ្តរតេ�ន�តសន�េសណតៃារកភេន�េ្នស�លភុេ ន�េ ណន្កជ
ៃនកជៈ្ិីបសសរជធស�េនីៗជនសី្បសសេ  នបន ជសាមន ្បសសេាកុខជរជធ ្បសសេ
ាហៃៈ� ្បសសេសកេ�ភិ ្បសសេរជកជន�េដៈបប�ូ ន ្បសសេបជីនច�ែដនដី នរជូននីណបាក 
ន�េស�េី ន�េ្បសសេម� �បាក  

− នន្បជីនច�នបេងីតា្ាយ ិលូជសបេ�ៈ្ិីេបតមមនអ�េីបសសរជធ (Call Centre) ន�េ ្ចបនព ជ
បអរ�ច្តរន�ចៈ្ិ ីេបតមមនអ�េបីសសរជធ (Public Service Gateway) 

− នន្បជីនច�្េដរ្បៈតសស្ីេីកជ្រនី្រេាកុខជរជធជនសីជដដ បដីា្ីប�តីេីកជ្រនី្រេន�េ
កជវ �វត្ន៍លីេជនសីាមន្ីរកជសកីវ �ិ � បីមត�ន�េ� បីប្កាមត� ន�េ ្េដរ្បៈតសស្ីេី្បាសីិធាម
ាមន្ីរកជសកីវ �ិ  

− នន្បជីនច�ន�េរបីសអនកវត្្នេបនុ្រនី្រេវត្មនជនសីាមន្រីកជសកីវ �ិ  ន�េ ាមន្មីនីប�ច�សនន ន�េ
្នេបនុ្ រនី្រេាមន្មីនីប�ច�សននធា្នេបនុេបតមមនវ �លន បដីា្េី្េៈេវ �នបណកជខជ ្នស�លុភេច�ណ 
ន�េរកៈិ 

− នន្បជីនច�្បនុយ រត�ណកត្ន�េសបាកភេមបីេបន ុ បដីា្អីនកវត្សភនបេកបិក្េដរ្បៈតសស្ីេី
ិបពន្�បធបរណែរបនករេិ�បជដដភិ� បីប្កាមត� ្េាន�េគ�្ លដ�បីជកជៃនកជបៈ�ជាកុខជន�េ
ធនរនសប្ដិីជដដភិ� បីប្កាមត� 

− នន្បធពីល�បនីនបាក្នេបនុ្រនី្រេល�ន�នបណាមន្ីរកជសកីវ �ិ ធា្នេបនុេបតមមនវ �លន ្េាន�េេ្េីប
កជតភ� នីន្កន�េកជនប�ូ នេបតមមនជសេ្បសសេ  នបនន�េ� បីមត� ន�េ� បីប្កាមត� ន�េ
កជតភ� នី្នេបនុ្រនី្រេល�ន�នបណាមន្ីរកជសកីវ �ិ មាសណនៈេ្នេបនុ្រនី្រេរ�ជប វតកធា្នេបនុ
េបតមមនវ �លន 

− នន្បជីនច�អេេវ �ម� ីវធាមន្ីរកជសកីវ �ិ  ប�តីាកុត�ែេវ �ម� ីវធ ្នេបនុបិីបលៈបច�ត្ ន�េ្នេបនុ
្រនី្រេរកៈិ អនកបសាធាបគិកជ៍ជសាៃនកជបជីនច�ាកុខជរជធជនសីជដដ 

− នន្បជីនច�ទបជែ�ស្ីេជីចសាលបនុ ន�េ នតី�វ �ធីកជខជរ�ជូជនសីអេេភេ្រនី្រេធនរនានកស្ 
បដីា្បី�តីន�ដាន�េេ្េៈេសាតភេៃនអេេភេ្រនី្រេធនរនានកស្ៃន្បសសេ  នបន� បីមត�
ន�េ� បីប្កាមត� 
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− នន្េ្េៈេ្នេបនុបរដ្ណល�សីមបីេបននុៈេប�ច�កជាកុខជរជធ ជសាមន នតី�វ �ធីៃនកជលលសិ
មបសន្ៈ េ កជស្ានស្ារិ  កជអបេងត្វ្មវ ន�េកជបធពីអធ�កជប�ច� 

− បជីនច�វរេន្ក ដន្ិវ �្បៈតសកជាមន្ីមនីុលសីន�េាធសាច�នសន២៥០បី វរេន្ក ដន្ិជណធបេិ
ុីច�នសន១០០បម េស្មនី� បីដៈប�មមស្ី (ជដដបិេធ�កជន�េអនកជដដបិេធ�កជ) ច�នសន៨៧បី 
ស្មនី្នរនាន�ីជររនី បុត្ ន�េ២៥ ្នរនណបរដ នន�េអេេភេ្រនី្រេធនរនានកស្ៃន
្រនី្បសសេ  នបន� បីមត�ន�េ� បីប្កាមត� ្េាន�េបធពីកជ្នរេប្សីបជសីស�ស្ាមន្ី្បាកជ
ច�នសន១០០បី 

− បជីនច�បសចប្ី្មេចរនីស្ីេកីជនបេងីតរធបមក ធ�កជមត�ស្ានស្ារិកជ្រនី្រេាមន្ីរជធ
ជនសី នបនជដដ 

− នន្បជីនច�ន�េែបស្ារិ្នេបនុបនីវត្ជនសីាមន្ីរកជ បដីា្ីរសភនបនីវត្អន្នជម្នប�ែុ
ស្មនីវ �សបណអនីជ �ន�េសកេ�ភិ  ច�នសន ៩៥០០០០ បជីិ ន�េ ស្មនីវ �សបណបៈ្េបលីតច�នសន 
៨៥០០០០ បជីិ ប�កេឆ� �២០១៧ ្េាន�េសរកជមាសណ្បសសេ  នបនបៈ្េបលីតបដីា្ែីបស្ារិ
ន�េនបេងីនបនីវត្ន�េ្ភបីភនតាាូនដិីបដធ�នៃនបេបដធេិបុាជូា�ន� ាមន្ីនរជភិមត� ាមន្ី
េនុគជ សម�ប្បធា្នៈប្ររនី បុត ្្បធេ ្សធប ុយ  ឃក� សខង តី ាមន្ីូា� ន�េជននសន្�សកុ
សេេាស្មនីអតីតាមន្ីរកជសកីវ �ិ ន�េអតីតណកលុន 

− នន្បជីនច�ន�េរបីសអនកវតរ្ប្មេជនសីបាលកម ប្កាែៈនកជសបាកភេប�ច�សរ្នត�នត្�កជលស ន 
ន�េ លស ននូបនី អ�េបី�ច�កជាកុខជរជធ (ACCSM ន�េ ACCSM+3) ជសាមន ASEAN 
Guildeline on Public Delivery; Performance Management System to Enhance 
Workforce Competencies and Standard ន�េ Reseach and Innovation 

− នន្អ�វឌ្សាតភេធនរនានកស្ន�េ នបនប្កាែៈនកជកជខជ ACCSM ន�េ ACCSM+3 
២០១៦-២០២០ ន�េ ណនក្ជៃនប�ច�សរ្នត�នត្�កជលស នន�េបលពជភរ ី

− នន្�ជកកកជអនកវត្្នេបនុធារន ្តរតេ�ន�តស ន�េសណតៃាកជអនកវតប្ាកវ �ធមីត�ប�ែល្ាេីជដដភិ 
រជធ២០១៥-២០១៨ 

− នន្បជីនច�ន�េរបីសអនកវត្អេេភេថវ �កន�េថវ �កបាកវ �ធីៃន្បសសេាកុខជរជធ បទឆ� �២០១៧ 
៧.យសចំ�សីការិ� ក 

ប�កេជណធបេិេីជឆ� �បនដ រ�តបនីេីែុបប  ឆ� �២០១៣ ដិី ែុាី ឆ� �២០១៦ ្បសសេាកុខជរជធ 
ភនដៈប� ្រនី្រេ ន�េអ�វឌ្វ �សបណាកុខជរជធ ្េាមាសណកជអនកវត្កជខជែបល្ាេីជដដភិរជធ 
សប្ាចភននូវសា�លុៈិមប្ចីនរសជមលីបមលនធ ប�កេបដជសាមន កជបជីនច�ន�េែបិា។បររដ ជចសាលបនុ នបន 
កជេ្េៈេកជ្រនី្រេន�េអ�វឌ្ធនរនានកស្ន�េ នបន កជែបិា។កជៈ្ិ ីបសសរជធ កជែបល្ាេី
្នេបនុបនីវត្ បដីា្នីបេងីនបនីវត្ ្ភបីភនតាាន�េជននសន្�សកុសេេា ្េាន�េកជបិីបបាលសីប�ច�សរ្នត�នត្�
កជមាសណន្ៃដរូអ�វឌ្ន៍ 
 បនដនីមដ េបសបរណ ប�ច�ុ�តុ�្នៈេែ្នេបនេាបបទែតសន្នលដនៈេនបង ្នកាាសណច�នសនែដិ
នានជសមនកជរ�តរូជ ណបច�ត្លកបរបី ន�េរបីបចកនូវវ �រនកជបរដ្ណ ជសាមន កជចូិជសាន�េសរកជេី
្រនីភរីមបីេបនុ កជេ្េៈេសាតភេធនរនានកស្ន�េ នបន កជនបេងីនថវ �កស្មនីគ�្ លដិី្នត�នត្�កជ 
កជបិីបលៈបច�តដ្ិីាមន្ីរកជន�េអេេភេែដិុ�តុ�ន�បេកកជខជ កជេ្េៈេវ �នបណន�េរកៈិ កជ្តរតេ�ន�តស
ន�េសណតៃា មេ�បសស្តរវមនកជបន្មា ច�ត្ុលសីេីរជរដ �ភិ ប�កេកជគ�្ លកជអនកវតប្ាកវ �ធីន�េសបាកភេ 
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 ែៈ។បបិីល�សបដកជខជែដិភនប�តី ្បសសេាកុខជរជធនៈេ្នៈេែ្នេសអសីិលុភេបដាី្ី
សប្ាចភននូវសា�លុៈិថកីៗនែនាបលីតប�កេបគិន�េែបិា។វ �សបណាកុខជរជធបាលកមសបឆីណតនប្
នៈេកជវ �វត្ថកីៗៃនសេេាមត� ប�កេនបណបនដ ជដដភិរជធបាលកមនៈេ្តរវែ្នក ណសកនីែតមនភេជសីជបវបី 
រកភេ ភេវ �ម� ីវធ ន�េ្នស�លុភេប�កេកជន�បេកាកុខជន�េភជប�ច�ជនសីុសន បដាី្នីប្ាី្នមេិជដដកនីែត
្នបសីជរ 
 
 បធពីបទររនី��បេក ៃថ�លី          ែុបា ឆ� �២០១៦ 
 រដ�ម�ក� ី

 
 
 
 យព្� ប៊មករិក 
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្បសម�ក�្ំបខរ រតាិមត�ពំ់ព�ក�តកតងយរ្រប់្រងម�ក�ីន�យរសមីលិ 

រិតខប់ពីឆា �២០១៣ ដល ់ែខមនី  ឆា �២០១៦ 
 

 

ិ.ជ ច�េបេីិ�ុ �តនលរដ នរត�ណកត ្ បិុន�េកិនជ �បចចល បៈ្េៗ 

១ 
បគិនបដភណស្ីេធីនរនានកស្ប�កេជដដភិ  
រជធ 

ភនលលសិ កជទបភេេ ី 
រធជដដាមន្បី�កេសាបណ្នក�

បេកអេេៃថ�ល១ី៤ ែុា�ថក 
ឆ� �២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

២ 
បគិនបដភណស្ីេកីជ្រនី្រេន�េកជអ�វឌ្ 
ធនរនានកស្បទជដដភិ� បីប្កាមត� 

ចកដៃថ�ល១ី៨ ែុបា ឆ� �
២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៣ 
បាកវធីីមត�ប�ែល្ាេីជដដភិរជធ 
ឆ� �២០១៥-២០១៨ 

ភនលលសិ កជទបភេេ ី 
រធជដដាមន្បី�កេសាបណ ្នក�

បេកអេេៃថ�ល៩ី ែុាបរ ឆ� �
២០១៥ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

ច្ប ់

១ 
្េដរ្បា្នកសសប្នីចរនីស្ីេីកជបធពីវ �បធនបាក
ម្ធ៩ ន�េ ម្ធ១០ ៃនចរនីស្ីេីសរិបពន្�បធាមន្ី
រកជសកីវ �ិ ៃន្េដរមច្បបាលកម 

បិុ នស/ជបា/០៣១៣/ 
០០៤ ចកដៃថ�ល២ី១ ែុាី ឆ� �
២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

២ 
្េដរ្បា្នកសសប្នីចរនីស្ីេីកជបធពីវ �បធនបាក
ម្ធ២៨ៃនចរនីស្ីេីកជបជីនច�ន�េកជ្ន្េៈត្ប្ 
ៃនរធជដដាមន្ ី

បិុ នស/ជបា/០៦១៣/ 
០១២ ចកដៃថ�ល២ី០ ែុា�ថក ឆ� �
២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

៣ 
្េដរ្បា្នកសសប្នីចរនីស្ីេីកជនបេងីត 
្បសសេាកុខជរជធ 

បិុ នស/ជបា/១២១៣/ 
០១៦ ចកដៃថ�ល០ី៩ ែុធ�ូ ឆ� �
២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

លខិតិបទរ� ករតាិមត�ំ ្មិតន�ររ� ភិបល 

្ព�ន�្ំតតិ 

១ 

្េដរ្បៈតសស្ីេីកជែបស្ារិ ់នន្ជសបប្� � បី សន�ស្
ន៍បនីវត្ាូិរដ នន�េ្ភបីន�ចីាកុខជជនសី្បន បុយ
ភ� បីខជជដដភិ ភ� បីខជជដដភិ ្បសសេាហៃៈ� 
ន�េភ� បីខជនបច�បបលសជនសីាមន្ីរកជសកីវ �ិ  
ៃន្េដរមច្បបាលកម 

បិុ នស/ជបត/០១១៣/ 
១២០ ចកដៃថ�លី៣០ ែុាបរ ឆ� �
២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

២ 

្េដរ្បៈតសស្ីេីកជែបស្ារិ ម្ធ៥ៃន្េដរ្បៈតស
បិុ នស/ជបត/១២០១/៤៥០ ចកដៃថ�ល០ី១ ែុធ�ូ ឆ� �
២០០១ ស្ីេីបនីវត្ាូិរដ នន�េ្ភបី ន� នីនន្�ៃន
បនីវត្ជនសីាមន្ីរកជសកីវ �ិ  

បិុ នស/ជបត/០៤១៣/ 
៣៣០ ចកដៃថ�ល០ី៤ ែុបា ឆ� �
២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

យនលកយយបាកិងំម�ិរថីត ិ
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ិ.ជ ច�េបេីិ�ុ �តនលរដ នរត�ណកត ្ បិុន�េកិនជ �បចចល បៈ្េៗ 

៣ 
្េដរ្បៈតសស្ីេីកជដ�បរេី� បីន�េន្ូជ្នបល្បនុយ
ធាជណធកជ្នរេ្នែេូនាមន្ីរកជ 
ៃន្បសសេាកុខជរជធ 

បិុ នស/ជបត/០៧១៣/ 
៨៤៧ ចកដៃថ�ល២ី៥ ែុបបងរ ឆ� �
២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៤ 
្េដរ្បៈតសស្ីេីិ បពន្�បធបរណែរបៃន្បនុយ ាមន្ី
េនុគជ្បសសេាហៃៈ� 

បិុ នស/ជបត/០៨១៣/ 
៨៩២ ចកដៃថ�ល០ី៧ ែុសីហ ឆ� �
២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

៥ 
្េដរ្បៈតសស្ីេីកជជ �ណភត្ា្បធា្នៈប្ប�ែ ល្ាេី
ជដដន�េ្បធា្នៈប្ប�ែល្ាេីច�ក ដសភត្ា ្បធា្នៈប្
ប�ែល្ាេីជដដ 

បិុ នស/ជបត/១០១៣/ 
៩៥៦ ចកដៃថ�ល០ី១ ែុតកស ឆ� �
២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

៦ 
្េដរ្បៈតសស្ីេីកជបៈ�ជសូា�ន�ជដដភិសស�តបទ
ប្កាកជ្រនី្រេជនសី្បសសេាកុខជរជធ 

បិុ នស/ជបត/១០១៣/ 
១០៦២ ចកដៃថ�លី២៤ ែុតកស 
ឆ� �២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៧ 

្េដរ្បៈតសស្ីេីកជែបស្ារិ ្េដរ្បៈតសបិុ នស/
ជបត/០៨០៧/៣៩៣ ចកដៃថ�ល៣ី០ ែុសហី ឆ� �២០០៧ 
ស្ីេីកជែបស្ារិ្េដរ្បៈតសបិុ នស/ជបត/១២០២/
៣៥៣ ចកដៃថ�ល២ី៨ ែុធ�ូ ឆ� �២០០២ ស្ីេីកជនបេងីតភត្ា
្បធា្នៈប្បសដដប�ច�មត� 

បិុ នស/ជបត/១១១៣/ 
១១៩០ ចកដៃថ�ល០ី៥ ែុវ �ចច�ក 
ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

៨ 
្េដរ្បៈតសស្ីេីកជនបេងីតរធបមក ធ�កជបគិ
នបដភណបសដដប�ច�ន�េរ�ជប វតក 

បិុ នស/ជបត/១២១៣/ 
១៤៤៤ ចកដៃថ�លី៣១ ែុធ�ូ ឆ� �
២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

៩ 

្េដរ្បៈតសស្ីេីកជែបស្ារិ ម្ធ២៥ៃន្េដរ្បៈតស
បិុ នស/ជបត/១២០១/៤៥០ ចកដៃថ�ល០ី១ ែុធ�ូ ឆ� �
២០០១ ស្ីេីបនីវត្ាូិរដ នន�េ ្ភបីន� នីនន្�ៃន
បនីវត្ជនសីាមន្ីរកជសកីវ �ិ  

បិុ នស/ជបត/០១១៤/ ០១៧ 
ចកដៃថ�ល០ី៤ ែុាបរ ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

១០ 
្េដរ្បៈតសស្ីេីកជបៈ�ជតបាេី្បនុយ មបជី 
េ�បសសូនាមន្ីរកជច�នសន១៧ជូន េី្បសសេ 
សកេ�ភិាប្បសសេាកុខជរជធ 

បិុ នស/ជបត/០២១៤/ 
២១៨ ចកដៃថ�ល១ី៤ ែុបកាាធ ឆ� �
២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

១១ 
្េដរ្បៈតសស្ីេីកជែបស្ារិ ្េដរ្បៈតសបិុ  
នស/ជបត/០៤៩៥/៤០ ចកដៃថ�លី២១ ែុបា ឆ� �១៩៩៥  
ស្ីេីកជនបេងីតសូា�ន�ជដដភិ 

បិុ នស/ជបត/០២១៤/ ១៩៥ 
ចកដៃថ�ល១ី៧ ែុបកាាធ ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

១២ 
្េដរ្បៈតសស្ីេីបគិកជ៍ជសាៃនកជបជីនច� 
ាកុខជរជធជនសីជដដ 

បិុ នស/ជបត/១០១៤/ 
១១៧៥ ចកដៃថ�ល០ី២ ែុតកស 
ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

១
៣ 

្េដរ្បៈតសស្ីេីកជ្រនី្រេន�េកជបនីបៈ្ិី្ភបី
ន�ចីូនលី្នៈប្ �នសណកជ បិេធ�កជ ន�េាមន្ែីដិ

បិុ នស /ជបត/១២១៤/
១៤៩៣ ចកដៃថ�ល២ី៧ ែុធ�ូ ឆ� �

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
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មន់នធបសក ី ២០១៤ ាកុខជរធ 

១៤ 
្េដរ្បៈតសស្ីេីិ បពន្�បធបរណែរបនករេិ�បជដដភិ 
� បីប្កាមត� 

ភនអនកាបតបរណរធ 
ជដដាមន្ ី

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

កម្ំតតិ 

១ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជៈ្ិ ីបសសជដដភិបទជដដភិ 
� បីប្កាមត� 

បិុ ៦៨ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
២១ ែុបកាាធ ឆ� �២០១៣  

សរកជបជីនច� 

២ 
អនក្បៈតសស្ីេីជននស្េីកីជសក�ចរនីន�េកជអនកប តចរនី
កនី្រនី្នបលជនសីាមន្ីរកជសកីវ �ិ  
ៃន្េដរមច្បបាលកម 

បិុ ២១៧ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
០២ ែុភសភ ឆ� �២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៣ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជបជីនច�ន�េកជ្ន្េៈត្ប្ 
ៃនរធបមក ធ�កជមត�សណតៃាបសសរជធ 

បិុ ៤៥៥ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
២៥ ែុា�ថក ឆ� �២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៤ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជប�តី្ភបីភនតាា្នប�ែុ 
ច�បមដសម�ប្បធា្នៈប្ឃក� សខង តី ន�េាមន្ូីា� 

បិុ ៤៦៤ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
១១ ែុបបងរ ឆ� �២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៥ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជន្ូជ្នបល្បនុយ ូនាមន្ីរកជ 
ច�នសន០៣ជូន ធាជណធកជ្នរេ្នែេ 

បិុ ៩០៥ អន្ប.តត ចកដៃថ�លី
២២ ែុបបងរ ឆ� �២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៦ 

អនក្បៈតសស្ីេីកជនបេងីនបនីវត្ាូិរដ នជនសីាមន្រីកជ
សកីវ �ិ ៃន្បន បុយ  ឃ ្បនុយ  រ ់នន្ជសបប្�លី៣ ន�េ
្បន បុយ  រ ់នន្ជសបប្�ល២ី ប្កាចរនីស្េីីសរ- 
ិបពន្�បធាមន្ីរកជសកីវ �ិ ៃន្េដរមច្បបាលកម 

បិុ ៤៦៨ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
០៦ ែុសីហ ឆ� �២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៧ 
អនក្បៈតសស្ីេី្ នត�ល�នកនីស្មបកជខជជនសី 
ាមន្ីរកជ ន�បដ�ត បាកបជ្នប�ឆ� �២០១៤  

បិុ ៤៨៧ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
១៦ ែុតកស ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

៨ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជនបេងីតរធបមក ធ�កជដៈប�កជែប
ល្ាេីចរនីន�េ្នេបនុណកត្�ធាម 

បិុ ៤៩១ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
២៤ ែុតកស ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

៩ 

អនក្បៈតសស្ីេីកជបធពី្នត�ូបាកអ�ចដិីជដដភិ� បី
ប្កាមត�ប�កេកជែតេធ�េ កជេ សីន្ូជ ន�េ កជនប� នី
ភជប�ច�ាមន្ីរកជសកីវ �ិ ែដិន�បេកកជខជបទ� បី
ប្កាមត� 

បិុ ៤៩៧ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
០៦ ែុវ �ចច�ក ឆ� �២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

១០ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជែតេធ�េសម�ប្បធា្នៈប្�ភិ 
ៃនបនធមត�សន្�សកុសេេាស្មនីាមន្ីរកជសកីវ �ិ  

បិុ ១១៥២ អន្ប.នប ចកដៃថ�
ល០ី៩ ែុធ�ូ ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

១១ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជែបស្ារិម្ធ២ៃនអនក្បៈតសបិុ៦៦ 
អន្ប.នប ចកដៃថ�លី១៥ ែុបប  ឆ� �២០០០ ស្េីីកជ

បិុ ៥៦៧ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
២៣ ែុធ�ូ ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 
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នបេងីតរធបមក ធ�កជេ�ន�តសិបពធសា្ត្�វជនែដិ
្តរវូនប្រនេិស្ជ �ណណស 

១២ 

អនក្បៈតសស្ីេីកជនែនាបនីវត្ាូិរដ នូនាមន្ីរកជ 
សកីវ �ិ  កជនបេងីន្ភបីលហជ្នប�ៃថ�ូន បដធ�ន 
នរជភិមត� ន�េាមន្េីនុគជ ន�េកជៈ្ិ ី្ភបីបៃ្ា
នែនាូន្ររនប្េីនមនីប�ច�សនន 

បិុ ០១ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
០២ ែុាបរ ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

១៣ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជបជីនច�ន�េកជ្ន្េៈត្ប្ 
ៃន្បសសេាកុខជរជធ 

បិុ ៦២ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី 
១៣ ែុបកាាធ ឆ� ២០១៤  

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

១៤ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជនបេងីតរធបមក ធ�កជែបល្ាេី 
ជដដភិរជធ 

បិុ ៦៣ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
១៣ ែុបកាាធ ឆ� �២០១៤  

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

១៥ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជប�តី្ភបីភនតាាូន្នរន 
កជ �ដ បិណ្នមេិជដដជនសីជដដភិ្បធេ ្សធប ុយ
ែដិភននបេងីតកជ �ដ បិណ្ចបបចកចូិែតាសណ 

បិុ ៨៩ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
០៥ ែុាី ឆ� �២០១៤  

សរកជបជីនច� 

១៦ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជែតេធ�េសមសភេៃនរធបមក ធ�កជ
ែបល្ាេីជដដភិរជធ 

បិុ ៤៦១ អន្ប.តត ចកដៃថ�លី
១១ ែុបា ឆ� �២០១៤  

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

១៧ អនក្បៈតសស្ីេីិបពន្�បធជនសីសូា�ន�ជដដភិ 
បិុ ១៩៧ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
០៤ ែុា�ថក ឆ� �២០១៤  

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

១៨ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជែតេធ�េសមសភេ្បធា្នៈប្ 
សូា�ន�ជដដភិ 

បិុ ៩៦៣ អន្ប.តត ចកដៃថ�លី
២៤ ែុា�ថក ឆ� �២០១៤  

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

១៩ 
អនក្បៈតសស្ីេី្ភបីបនសបបាកបទប�កេន�េប្ ្់នបលស 
ស្មនីជដដភិ� បីមត�ន�េ� បីប្កាមត� 

បិុ ២១៦ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
២២ ែុបបងរ ឆ� �២០១៤  

សរកជបជីនច� 

២០ 
អនក្បៈតសស្ីេកីជនែនា្ភបីបធន្នប�ែុូនន�វត្ន
ន�េនភតីនេសា្នវ �ម� ីវធែដិមអតីតាមន្ីរកជ
សកវី �ិ  

បិុ ២២១ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
៣១ ែុបបងរ ឆ� �២០១៤  

សរកជបជីនច� 

២១ 
អនក្បៈតសស្ីេី្ភបីន�ចីាកុខជាមន្ីរកជសកីវ �ិ  
ៃន្បសសេអនីជ � ណកវន ន�េបធី 

បិុ ២៤៤ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
០៨ ែុបប  ឆ� �២០១៤  

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

២២ 
អនក្បៈតស ស្ីេី្ភបីន�ចីាកុខជាមន្ីរកជសកីវ �ិ  
ៃន្បសសេសកេ�ភ  ិ

បិ  ុ២៦២ អន្ប.នប ចកដៃថ� លី
២៦ ែុបប  ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 
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២៣ 

អនក្បៈតសស្ីេីកជែបស្ារិម្ធ២ៃនអនក្បៈតសបិ  ុ៦២ 
អន្ប.នប ចកដៃថ�លី៣០ ែុបប  ឆ� �២០០៤ ស្េីី្ ភបី
ន�ចីជនសីសម�ប រជរដ �ភ  ិអនកជដដបិេធ�កជ 
លី្នៈប  ្្ េាន�េាមន្ីរកជសកីវ �ិ ន�េបេបម �េ្នរនី
លវកធបនីេី� បីអនកជដដបិេធ�កជបរេីប  ្

បិ  ុ២៧៧ អន្ប.នបចកដៃថ� លី
១៣ ែុតកស ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

២៤ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជ្ រនី្រេន�េកជបតីែចេបសសនប្េីនប�កេ
្រៈដ នននាស�ប្រជធ 

បិ  ុ៣០៩ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
០៣ ែុធ�ូ ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

២៥ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជែបស្ារ បិន វីត្ាូិរដ នន�េកជបនីបៈ្ិី
បន វីត្ដិីបដធ�នៃនបេបដធេ បិុាជូា�ន� 

បិុ១៤ អន្ប.នប ចកដៃថ�ល២ី៤ 
ែុបកាាដ ឆ� �២០១៥ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

២៦ 
អនក្បៈតសស្ីេីែបស្ារ បិន វីត្ាូិរដ នន�េកជបនីបៈ្ិ ី
បន វីត្ដិីាមន្ីនរជភិមត�បាលកម 

បិុ១៥ អន្ប.នប ចកដៃថ�ល២ី៥ 
ែុបកាាដ ឆ� �២០១៥ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

២៧ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជ្ រនី្រេន�េកជបតីែចេ បសសនប្េីនធា
បាកវ �ធីអនីជ �ប្ ្់នេបន ុ

បិុ២០ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី ០៥ 
ែុាី ឆ� �២០១៥ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

២៨ 
អនក្បៈតសស្ីេកីជៈ្ិ ី្ភបីភនតាាប�កេកសេ�ធចូីិឆ� �ថកី
្នៃេីមត� ឆ� �ាែា សនស្បប េកលសុបរ ២៥៥៩ 

បិុ២១ អន្ប.នប ចកដៃថ�ល០ី៦ 
ែុាី ឆ� �២០១៥ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

២៩ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជស្ារិ្ភបីន�ចីាកុខជាមន្រីកជ  
សកីវ �ិ  

បិ  ុ៣៦ អន្ប.នប ចកដៃថ�ល១ី៨ 
ែុាី ឆ� �២០១៥   

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៣០ 
អនក្បៈតសស្ីេី្ភបីត�ននីស្មនីាមន្ីរកជសកីវ �ិ ប�កេ 
វ �សបណអនីជ �ន�េសកេ�ភិ 

បិុ៣៧ អន្ប.នប ចកដៃថ�ល១ី៨ 
ែុាី ឆ� �២០១៥ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៣១ 
អនក្បៈតសស្ីេកីជប�តីន�េកជបនីបៈ្ិ ីបនីវត្ាូិរដ ន 
្ភបីន� នីនន្�ៃនបនីវត្ ន�េជននភនតាាបៈ្េៗូនាមន្ី
េនុគជ្បសសេាហៃៈ� 

បិុ៣៨ អន្ប.នប ចកដៃថ�ល១ី៨ 
ែុាី ឆ� �២០១៥ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៣២ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជនែនាជននសន្�សកុសេេាស្មនីអតីត
ាមន្ីរកជសកីវ �ិ ន�េអតីតណកលុន 

បិុ១៤ អន្ប.នប ចកដៃថ�ល០ី១ 
ែ បុា ឆ� �២០១៥ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៣៣ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជប�តីជចសាលបនុ្រនី្រេ 
ន�េាកុត�ែេប�កេជចសាលបនុ្រនី្រេៃន្បសសេ 
 នបន� បីមត�ន�េ� បីប្កាមត� 

បិុ ១១៤ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
៧ ែុបប  ឆ� �២០១៥ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 
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ិ.ជ ច�េបេីិ�ុ �តនលរដ នរត�ណកត ្ បិុន�េកិនជ �បចចល បៈ្េៗ 

៣៤ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជ្រនី្រេន�េកជប្នី្ភសីាមន្មីនីប�ច�
សនន 

បិុ ២៦ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
១០ ែុបកាាធ ឆ� �២០១៦ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៣៥ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជែបស្ារិ ន�េកជដ�បរេី្ភបីន�ចី
ាកុខជូនបដធ�នៃនបេបដធេិបុាជូា�ន� 

បិុ៣៧ អន្ប.នប ចកដៃថ�ល៩ី 
ែុាី ឆ� �២០១៦ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៣៦ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជែបស្ារិ ន�េកជដ�បរេី្ភបីន�ចី
ាកុខជូនាមន្ីនរជភិមត�បាលកម 

បិុ៣៨ អន្ប.នប ចកដៃថ�ល៩ី 
ែុាី ឆ� �២០១៦ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៣៧ អនក្បៈតសស្េីី្ភបីន�ចីបច្បាន�េ្េដរលមា  
បិុ៣៩ អន្ប.នប ចកដៃថ�ល៩ី 
ែុាី ឆ� �២០១៦ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៣៨ 

អនក្បៈតសស្ីេីកជប�តី្ភបីភនតាា្នប�ែុច�បមដ
សម�ប្បធា្នៈប្ររនី បុត្ ្បធេ ្សធប ុយ  ឃក� 
សខង តី ាមន្ីូា� ន�េ្នរនកជ �ដ បិណ្នមេិជដដ
ជនសីជដដភិ្បធេ ្សធប ុយ  

បិុ៤០ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី៩ 
ែុាី ឆ� �២០១៦ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៣៩ 
អនក្បៈតសស្េីីកជែបស្ារិម្ធ៤ៃនអនក្បៈតសបិ  ុ៣៦ 
អន្ប.នប ចកដៃថ�លី១៨ ែុាី ឆ� �២០១៥ ស្ីេីកជែប
ស្ារិ្ភបីន�ចីាកុខជាមន្ីរកជសកីវ �ិ  

បិុ៤១ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី៩ 
ែុាី ឆ� �២០១៦ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៤០ 
អនក្បៈតសស្េីីកជនែនាជននសន្�សកុសេេាស្មនី អតតី
ាមន្ីរកជសកីវ �ិ ន�េអតីតណកលុន 

បិុ៥០ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
២៥ ែុាី ឆ� �២០១៦ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៤១ 
អនក្បៈតសស្ីេីកជៈ្ិ ី្ភបីភនតាាប�កេកសេ�ធចូីិឆ� �ថកី
្នៃេីមត� ឆ� �វប អដដសបប េកលុសបរ ២៥៦០ 

បិុ៥១ អន្ប.នប ចកដៃថ�លី
២៥ ែុាី ឆ� �២០១៦ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៤២ 
អនក្បៈតសស្េីីកជ្ រនី្រេវត្មនកជខជាមន្ីរកជសកីវ �ិ
ន�េាមន្ីមនីប�ច�សនន 

អនកាបតជសចបរណរធ 
ជដដាមន្ ី

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

នចរ យសចំ�ីែន� កិងនចរែន� 

១ 
រចជែ�ស្ីេកីជកជ្នរេ្នែេប្ីសបជសី 
ចូិប�កេ្បន បុយ ាមន្ីរកជសកីវ �ិ  

បិុ ០៨ ស.ជ..ន ចកដៃថ�លី
១០ ែុា�ថក ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

២ 
រចជស្ីេីកជបធពីន�ណបតបាក� បី ់នន្ជសបប្�  
ូនាមន្ីរកជសកីវ �ិ ធាអតតីភេកជខជ 

បិុ ០៦ ស.ជ ចកដៃថ�លី១៤ ែុ
តកស ឆ� �២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៣ រចជស្ីេីកជប�តីនតី�វ �ធសី្មនីកជបនបីៈ្ិីបនីវត្ បិុ ០១ ស.ជ ចកដៃថ�ល២ី៩ ែុ ដៈប�ន�េបជីនច�
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ិ.ជ ច�េបេីិ�ុ �តនលរដ នរត�ណកត ្ បិុន�េកិនជ �បចចល បៈ្េៗ 

ូនាមន្ីរកជសកីវ �ិ  ាបរ ឆ� �២០១៤ បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៤ 
រចជស្ីេីកជប�តីនតី�វ �ធសី្មនីកជបនបីៈ្ិីបនីវត្
ូននរជភិមត�ន�េបដធ�ន 

បិុ ០២ ស.ជ ចកដៃថ�ល២ី១ ែុ
បកាាធ ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៥ 
រចជស្ីេីកជប�តីនតី�វ �ធសី្មនីកជបនបីៈ្ិី 
ជននសន្�សកុសេេាូនស�លុ�វន្ន�េូនអតតីណកលុនន�េ
្ររជអតតីណកលុន 

បិុ ០៤ ស.ជ ចកដៃថ�លី០៥ ែុ
ា�ថក ឆ� �២០១៤ 

សរកជបជីនច� 

៦ 
រចជស្ីេីវ �រនកជស្មនីកជ្រនី្រេាមន្រីកជសកីវ �ិ  
បដរ នរជភិមត� ាមន្មីនីប�ច�សនន ន�េនករេ�ិ ប 
អែ្តប�កេឆ� �២០១៥ 

បិុ០១ សជ ចកដៃថ�ល០ី៥ ែុាី
 ឆ� �២០១៥ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៧ 
រចជស្ីេីកជបនីបៈ្ិ ីបនីវត្ស្មនីែុបា 
 ឆ� �២០១៥ន�េ្ភបីភនតាាប�កេកសចូិឆ� �ថក ី
្នៃេីមត� ឆ� �ាែា សន្សបប េកលសុបរ២៥៥៩ 

បិុ០២ សជ ចកដៃថ�លី១៨ ែុាី
 ឆ� �២០១៥ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៨ 
រចជស្ីេីកជែបស្ារិ នតី�វ �ធីៃនកជរបីាមន្រីកជ 
សកីវ �ិ សចូិន�វតន៍្ 

បិុ០៥ សជ ចកដៃថ�លី២១ ែុ
សីហ ឆ� �២០១៥ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៩ 
បសចប្ីែ�ស្ីេីកជេ្េៈេកជប្នី្ភសីន�េកជបនីប 
ៈ្ិី្ភបីបៃ្ាដិីាមន្ីមនីប�ច�សននន�េ 
នករេិ�បអែ្ត 

បិុ៤៩៧ ាស .សន ចកដៃថ�
លី១៩ ែ បុកាាធ ឆ� �២០១៥ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

១០ 
បសចប្ីែ�ស្ីេីកជប្នី្ភសី្ររនប្េីន� បីេីជបវន  
្ររនប្េីន� បីរសន ន�េ្ររនប្េីនមនីប�ច�សនន 
បទ្រៈដ នននាស�ប្រជធ 

បិុ៤៩៨ ាស .សន ចកដៃថ�
លី១៩ ែ បុកាាធ ឆ� �២០១៥ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

យសចំ�សីយ្មច 

១ 
បសចប្សីប្ាចស្េីីកជនបេងីត្បធាកជខជែបល្ាេី  
្នេបនុបនីវត្ 

បិុ ៤៦ សសជ ចកដៃថ�ល ី១៣ 
ែុវ �ចច�ក ឆ� �២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

២ 
បសចប្សីប្ាចស្េីីកជែតេធ�េសមសភេ 
រធបមក ធ�កជមត�បាលកមបដាី្ាីនកស្បសី 

បិុ ៥១ សសជ ចកដៃថ�ល ី០៩ 
ែុធ�ូ ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

៣ 
បសចប្សីប្ាចស្េីីកជែតេធ�េសមសភេ 
រធបាកកជេ�ន�តសិបពសា្ត្�វជនែដិ្តរវូន 
ប្រនេិស្ជ �ណណស 

បិុ ៦១ សសជ ចកដៃថ�ល ី២១ 
ែុាី ឆ� �២០១៤ 

សរកជបជីនច� 

យសចំ�ីែន� 

១ 
បសចប្ីែ�ស្ីេីនតី�វ �ធីៃនកជែតេធ�េ កជេ សីន្ូជ 
ន�េកជនប� នីភជប�ច�ាមន្ីរកជសកីវ �ិ ែដិ ប�េកេន�បេក

បិុ ០១ សន ចកដៃថ�ល២ី៣ 
ែុបា ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 
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ិ.ជ ច�េបេីិ�ុ �តនលរដ នរត�ណកត ្ បិុន�េកិនជ �បចចល បៈ្េៗ 

កជខជបទ� បីប្កាមត� 

២ 

បសចប្ីែ�ស្ីេីតសលី ភជប�ច� ន�េជបនីនជនន កជខជ
ស្មនី្បធាកជខជចកដន�បេកបនសបបាក ធាាូិរដ ន 
បដីា្ី្ តរតេ�ន�តសន�េគ�្ លកជអនកវត្ បាកវ �ធីនបដភណ 
ន�េណកល�មស្ចតកបក ដ�បីកិលី៣ 
ជនសីរជរដ �ភិ 

បិុ ០១ សន ចកដៃថ�ល២ី៧ 
ែុាបរ ឆ� �២០១៤ 

សរកជបជីនច� 

បទប��  

១ 
នលនប� ស្ីេីកជអនកវត្្ េដរ្បៈតសស្ីេីកជជ �ណភតា្
្បធា្នៈប្ប�ែល្ាេីជដដន�េ្បធា្នៈប្ប�ែល្ាេីមបី
េបនុបៈ្េបលីតច�ក ដសភតា្្បធា្នៈប្ប�ែល្ាេីជដដ 

បិុ ០៤នន ចកដៃថ�ល០ី២ ែុ
តកស ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

២ 
នលនប� ស្ីេីកជអនកវត្្េដរ្បៈតសន�េអនក្បៈតស 
បៈ�ជន�េសមរជបាកកជខជជនសី នបនជដដាសណច�នសន 

បិុ ០៥នន ចកដៃថ�លី៣១ ែុ
តកស ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

លខិតិបទរ� ករតាិមត�ំ ្មិត្ំសសង-រ ប�ក 

្បយស ្បយសក�រ្ំសសង 

១ 
្នកសស្េីីកជនបេងតីរធបាកកជច្ាធដលលសិ 
នន�កបរប្មេកជបនីបៈ្ិីបនីវត្ធា្នេបនុធគជ 

បិុ ១០៥១ សរវ.្នប ចកដ
ៃថ�ល៣ី១ ែុតកស ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

២ 
្នកសអន្ជ្បសសេស្ីេកីជៈ្ិ ីជខព នីបិបីលៈបច�តូ្នជដដ
ភិ� បីប្កាមត�ន�េ្បសសេបសដដប�ច�ន�េរ�ជប វតក 

បិុ ៣៨៤៥ ្នប ចកដៃថ�ល២ី៩ 
ែុវ �ចច�ក ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

៣ 
្នកសអន្ជ្បសសេស្ីេកីជៈ្ិ ីបសសជដដភិ 
បទជដដភិ� បីប្កាមត� 

បិុ ៣៨៥៦ ្នប ចកដៃថ�ល០ី២ 
ែុធ�ូ ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

៤ 
្នកសស្េីីកជលលសិេ ិីសមសភេ្បធាកជខជែប
ល្ាេី្នេបនុបនីវត្ 

បិុ ២៣៨៦ ាស.្នប ចកដៃថ�
លី២៣ ែុធ�ូ ឆ� �២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៥ 
្នកសស្េីីកជែនេែចបិននច�ណថវ �ក  
� បីមត�ៃៈ�ប�កេ�េូបធារននី�េអនករនី 
ស្មនីកជ្រនី្រេឆ� �២០១៤ 

បិុ ១៥២១ សរវ.្នប  
ចកដៃថ�ល២ី៦ ែុធ�ូ ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

៦ 
្នកសស្េីីកជនបេងតីរធបមក ធ�កជអ�វឌ្ន៍ធនរន
ានកស្ជនសី្បសសេអ�វឌ្ន៍ននល 

បិុ ០៤៤/១៤ ្នប ចកដៃថ�លី
០៥ ែុបកាាធ ឆ� �២០១៤ 

សរកជបជីនច� 

៧ 
្នកសស្េីីកជែតេធ�េលនបបបៈ�ជស�លុ�ន�េកជបៈ�ជ
ិននថវ �ក�េូប៦៤ (្ភបីបនីវត្) ូន្នរនាន�ីជ
ឬអេេភេបទធាររនី បុត្ 

បិុ ២៥១ សរវ.្នប ចកដៃថ�
លី២៤ ែុបកាាធ ឆ� �២០១៤ 

សរកជបជីនច� 

៨ 
្នកសស្េីីកជលលសិេ ិីសមសភេអនក្បធាកជខជ
នបច�បបលសេ�ន�តសន�េស�ប្អ�េីសមសរតកៃនបនីវត្ 

បិុ ៥៥៦ ាស.្នប ចកដៃថ�លី
០៣ ែុា� ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៩ ្នកសស្េីីកជលលសិេ ិីសមសភេអនក្បធាកជខជ បិុ ៥៥៧ ាស.្នប ចកដៃថ�លី ដៈប�ន�េបជីនច�
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ិ.ជ ច�េបេីិ�ុ �តនលរដ នរត�ណកត ្ បិុន�េកិនជ �បចចល បៈ្េៗ 

នបច�បបលសស�ប្អ�េី្បន បុយ ន�េបនីវត្ ាមន្ីរកជៃន
្បសសេអនីជ � ណកវន ន�េបីធ 

០៣ ែុា� ឆ� �២០១៤ បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

១០ 
្នកសស្េីីកជបជីនច�ន�េកជ្ន្េៈត្ប្ៃនាន�ីជាកុខជ
រជធររន ីបុត ្

បិុ ១៩៧៩ ាស.នប ចកដៃថ�លី
១៩ ែុា�ថក ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

១១ 
្នកសស្េីីកជបជីនច�ន�េកជ្ន្េៈត្ប្ៃនបិេធ� 
កជរដ នរធបមក ធ�កជែបល្ាេីជដដភិរជធ 

បិុ ២៨៤៨ ាស.្នប ចកដៃថ�
លី២១ ែុសីហ ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

១២ 
្នកសស្េីីកជបជីនច�ន�េកជ្ន្េៈត្ប្ៃនកជ �ដ បិណ
ច�ក ដសណបរដ នន�េអេេភេៃនអរេ ណបរដ ន
ន�េអគេ ធ�កជរដ នៃន្បសសេាកុខជរជធ 

បិុ ៣១១៨ ាស.្នប ចកដៃថ�
លី០៨ ែុបប  ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

១៣ 
្នកសស្េីីកជបជីនច�ន�េកជ្ន្េៈត្ប្ៃនកជ �ដ បិណ
ច�ក ដសណបរដ នជនសីសូា�ន�ជដដភិ 
ៃន្បសសេាកុខជរជធ 

បិុ ៣១១៩ ាស.្នប ចកដៃថ�
លី០៨ ែុបប  ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

នចរែន� 

១ 

រចជែ�ស្ីេកីជអនកវតន្ីត�វ �ធីស្មនីកជ បនបីៈ្ិ ី
បនីវត្្នប�ែុូនាមន្ីរកជសកីវ �ិ  នរជភិមត� 
បដធ�ន ន�េ្ភបីបៃ្ាជនសីាមន្ី មនីប�ច�សនន ឬ
នករេិ�បអែ្ត ្េាន�េ្ភបី ភនតាាជនសី្បធា្នៈប្
ៃនជដដភិ� បីប្កាមត� 

បិុ០០៥ សរវ ចកដៃថ�លី ០៧ 
ែុាី ឆ� �២០១៤ 

សរកជបជីនច� 

២ 
រចជែ�ស្ីេកីជកតីលកបេនុបិបី្ភបីបនីវត្ 
ាមន្ីរកជសកីវ �ិ  

បិុ០០៩ សរវ ចកដៃថ�លី ២១ 
ែុសីហ ឆ� �២០១៤ 

សរកជបជីនច� 

យសចំ�សីយ្មច 

១ 
បសចប្សីប្ាចស្េីីកជែតេធ�េ្នរនាយ ិន�េ  
អនករធបាកកជស្មនីកជ្នរេ្នែេ 
ប្ីសបជសីស�ស្ាមន្មីនីុលសីបិីបលី៨ 

បិុ ៤១០ ស..ជ ចកដៃថ�លី
២៧ ែុវ �ចច�ក ឆ� �២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

២ 
បសចប្សីប្ាចស្េីីកជនបេងីត្បធាកជខជលលសិនន�កបបិី
កជខជែបល្ាេី្នេបនុបនីវត្ន�េរប្មេកជបនីបៈ្ិ ី
បនីវត្ធា្នេបនុធគជ 

បិុ ២១៧០ ាស.ជន ចកដៃថ�លី
២៩ ែុវ �ចច�ក ឆ� �២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៣ 
បសចប្សីប្ាចស្េីីកជែតេធ�េនែនាសមសភេ  
អនករធបាកកជ្តរតេ�ន�តសធាអគជ្នរេស្មនីកជ
្នរេ្នែេប្ីសបជសីស�ស្ាមន្ី មនីុលសីបិីបល៨ី 

បិុ ៤១៦ ស..ជ ចកដៃថ�ល២ី៩ 
ែុវ �ចច�ក ឆ� �២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៤ 
បសចប្សីប្ាចស្េីីកជែតេធ�េអក រធបាកកជ 
ប�ែវ �ប សជបសជន�េរបីេ�ន�កវ �ប េ� ិីមតី ន�េ
អនករធបាកកជកតីបរិសនៈបប�ច�កជ្នរេ ចកដបិុ

បិុ ៤១៧ ស..ជ ចកដៃថ�លី
២៩ ែុវ �ចច�ក ឆ� �២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 
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ិ.ជ ច�េបេីិ�ុ �តនលរដ នរត�ណកត ្ បិុន�េកិនជ �បចចល បៈ្េៗ 

សម� តី ន�េ្សេីេ�ន�កស្មនីកជ្នរេ ្នែេប្សីបជសី
ស�ស្ាមន្មីនីុលសីបិបីលី៨ 

៥ 
បសចប្សីប្ាចស្េីីកជនបេងីត្បធាកជខជស្មនី ស�ប្
បជីនច�អ្ធភរននស្មនី្ល្លេីបនធមត� សន្�សកុ
សេេាស្មនីាមន្ីរកជសកីវ �ិ  

បិុ ២២៨៨ ាស.ជន ចកដ ៃថ�លី
១៣ ែុធ�ូ ឆ� �២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៦ 
បសចប្សីប្ាចស្េីីកជនបេងីត្បធាកជខជែបល្ាេី  
កជ្រនី្រេរ�ជប វតករជធ 

បិុ ៨០៥ ាស.ជន ចកដ ៃថ�លី
២៦ ែុាី ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៧ 
បសចប្សីប្ាចស្េីីកជនបេងីត្បធាកជខជៃន្បសសេាកុ
ខជរជធស្មនីល�បីល�នេកជខជមាសណរធ
បាកកជល៤ីៃនជដដសភន�េរធបាកកជ ល៤ីៃន្េៈលុសភ 

បិុ ២៦២២ ាស.នប ចកដៃថ�
លី០៧ ែុសហី ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៨ 

បសចប្សីប្ាចស្េីីកជនបេងីត្បធាកជខជៃន្បសសេ 
ាកុខជរជធស្មនីប្តីាបជីនច�ប�ច�្នក� 
តកាូិ� បីជដដាមន្ីបូបជ -លស នន�េកជធ�េេ�េម 
ស្ីេីអ�ភិប�ច�រជធ 

បិុ ៣០៨៧ ាស.ជន ចកដៃថ�លី
០៤ ែុបប  ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

យសចំ�ីែន� 

១ 
បសចប្ីែ�ស្ីេីកជបជីនច�ជភណកជ៍ជនសីជដដភិ
� បីប្កាមត� 

បិុ ០៣៥ សន ចកដៃថ�លី
១៦ ែុតកស ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

២ 
បសចប្ីែ�ស្ីេីកជបជីនច�ិ បបព បុយ កជខជស្មនី
ាមន្ី នករេិ �បជដដភិររន ីបុត្ ្បធេ ្សធប ុយ  

បិុ ០៣៨ សន ចកដៃថ�លី
២១ ែុវ �ចច�ក ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

៣ 

បសចប្ីែ�ស្ីេីនតី�វ �ធីៃនកជែតេធ�េ កជេ សីន្ូជ 
ន�េកជនប� នីភជប�ច�ាមន្ីរកជសកីវ �ិ ន�បេក កជខជបទ
កជ �ដ បិណ្ចបបចកចូិែតាសណន�េ កជ �ដ បិណ 
្នមេិជដដ 

បិុ ០៣៩ សន ចកដៃថ�លី
២១ ែុវ �ចច�ក ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

៤ 
បសចប្ីែ�ស្ីេីភជប�ច�ជនសីអនករធបាកកជ
ស្មនីកជ្នរេ្នែេប្សីបជសីស�ស្ាមន្ីមនីុលសី
បិីបល៨ី 

បិុ ៤០៧ ស..ជ ចកដៃថ�លី
២៧ ែុវ �ចច�ក ឆ� �២០១៣ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៥ 
បសចប្ីែ�ស្ីេីកជប�តីប្នី្ភសី្នបលតសអប្ជ
ស្មនីកជបជីនច�ធបីែតេិ�ុ �តជដដភិ 

បិុ ១២៧៤ ាស.ជន ចកដៃថ�លី
០៧ ែុភសភ ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៦ 
បសចប្ីែ�ស្ីេីកជែនេែចប្ភបីជខព នីបិីបលៈបច�ត្
ូនជដដភិ� បីប្កាមត�បិីកជៈ្ិីបសសជដដភិ 

បិុ ០១៨ សន ចកដៃថ�លី
១៨ ែុបបងរ ឆ� �២០១៤ 

សរកជបជីនច� 

៧ 
បសចប្ីែ�ស្ីេីនតី�វ �ធីប�កេកជប្ីសបជសីន�េែតេធ�េ
ាមន្ី្រនី្រេ 

បិុ ២១ អណប.សន ចកដ
ៃថ�ល២ី៧ ែុាី ឆ� �២០១៤ 

សរកជបជីនច� 

៨ បសចប្ីែ�ស្ីេីនតី�វ �ធីៃនកជែតេធ�េ កជេ សីន្ូជ បិុ ២២០២ សន ចកដៃថ�លី ដៈប�ន�េបជីនច�
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ិ.ជ ច�េបេីិ�ុ �តនលរដ នរត�ណកត ្ បិុន�េកិនជ �បចចល បៈ្េៗ 

ន�េកជនប� នីភជប�ច�ាមន្ីរកជសកីវ �ិ ែដិន�បេក
កជខជបទ� បីប្កាមត� 

០៤ ែុបបងរ ឆ� �២០១៤ បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

យសចំ��ីបកដ�ត ង 

១ 
បសចប្ីូនដ�ៈ េស្ីេីកជបស�ី បបិុជថណនស្្មនី
សម�ប សម�ករជរដ �ភិថកី  

បិុ ១៤០៣ ិស.ៈរ ចកដៃថ�
លី០១ ែុតកស ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

២ បសចប្ីូនដ�ៈ េស្ីេីល្ាេីថកីៃន្េៈត្�ន្តបង ិបនស  
បិុ ២៥ បណ.ស/១៣ 
ចកដៃថ�ល២ី៧ ែុវ �ចច�ក ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

៣ 

បសចប្ីូនដ�ៈ េស្ីេសី�បីសូាបគជេៈ្ិីអនកសន៍
អ�េីសាតប�ច�មបីេបនុជនសី្បធា្នៈប្អ�បចរនី 
ៃនលីស្ីកជរធជដដាមន្ ីបដីា្េីបន�នកជធបីែតេបសចប្ី
្មេចរនី អនក្បៈតស ន�េិ�ុ�តនលរដ ន 
ជនសីរជរដ �ភិ  

បិុ ២០២៥ ស  
ចកដៃថ�ល១ី១ ែុធ�ូ ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

៤ 
បសចប្ីូនដ�ៈ េស្ីេីបជីបសចប្ី្មេិ�ុ�តនលរដ ន
រត�ណកត្ែដិបៈាាីបលសី្ីកជរធជដដាមន្ី បដាី្ឆីេប�ច�
្នក�ធានតី�វ �ធ ី

បិុ ២០៣៧ ស.អរ ចកដ
ៃថ�លី១២ ែុធ�ូ ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

លខិតិរដ�បលពំ់ព�ក�យរ្រប់្រងម�ក�ីន�យរសមីលិ 

១ 
ិ�ុ�តស្ីេីបជីេ។ បកជបស�ីសក�ែតេធ�េាមន្ី 
្រនី្រេមនបែ ដលសន� 

បិុ ៣៦៨៤ អណប.និ ចកដ
ៃថ�ល០ី៤ ែុវ �ចច�ក ឆ� �២០១៣ 

សរកជបជីនច� 

២ 
ិ�ុ�តស្ីេីបជីៈ្ិីជភណកជ៍ស្ីេីសបាកភេ កជខជ
ជនសី្បសសេ  នបន ្នប�ែុ ្តីមស ឆមស ៩ែុ ន�េ
្នប�ឆ� � 

បិុ ៥៤ ិស.សជ ចកដៃថ�លី
១៦ ែុាបរ ឆ� �២០១៤ 

សរកជបជីនច� 

៣ 
ិ�ុ�តស្ីេីបជីកជនប�ូ នបឈក ដាមន្ី្បធាកជខជបធពី 
ជភណកជ៍ជនសី្បសសេាកុខជរជធ 

បិុ ១៧៥ ាស.ជន ចកដៃថ�លី
២៤ ែុាបរ ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៤ 
ិ�ុ�តស្ីេសី�បីសក�ជភណកជ៍ស្េីីសបាកភេ កជខជ
្នប�ែុ ្តីមស ឆមស ៩ែុ ន�េ្នប�ឆ� � 

បិុ ១៨៤ ាស.ជន ចកដៃថ�លី
២៧ ែុាបរ ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៥ 
ិ�ុ�តស្ីេរី�ជូជភណកជ៍ស្ីេីកជបធពីនច�កន្ន�ភេ ន�េកជ
ជបបឃកីអវត្មនជនសីាមន្ី ស្មនីកជបនីប រនី្ភបី
បនីវត្ាមន្ីរកជស្មនីកជបនីបៈ្ិី ធា្នេបនុធគជ 

បិុ ៨៥៦ សរវ.អជតន ចកដ
ៃថ�លី២៤ ែុបកាាធ ឆ� �២០១៤ 
 

សរកជបជីនច� 

៦ 
ិ�ុ�តស្ីេីកជប�តី្បសសេ  នបនាសណច�នសន 
ែដិ្តរវនប�ូ នទបជស�េនីន�េន� នី្តេី 
ប្សបា្ចណបជដដាមន្ ី

បិុ ៣៣៧ ុន/០១៤ ចកដៃថ�
លី២១ ែុាី ឆ� �២០១៤ 

សរកជបជីនច� 

៧ 
ិ�ុ�តស្ីេសី�បីេបន�នកជបធពីន�ណបតបាក� បី ់នន្ជសបប្� 
ូនាមន្ីរកជសកីវ �ិ ធាអតីតភេកជខជ 

បិុ ២៨១៣ ាស.្តជ ចកដៃថ�
ល១ី៩ ែុសហី ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
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ិ.ជ ច�េបេីិ�ុ �តនលរដ នរត�ណកត ្ បិុន�េកិនជ �បចចល បៈ្េៗ 

ាកុខជរធ 

៨ 
ិ�ុ�តស្ីេកីជេ�ន�តសន�េៈ្ិីល�រដ កជបិជីភណកជ៍ ស្ីេី
កជេ សីន្ូជ នភេជដដភិន�េ នភេ ្ររជជនសី
ាមន្ីរកជសកីវ �ិ បទ� បីប្កាមត� 

បិុ ២៩១៤ ាស.នប ចកដៃថ�លី
២៥ ែុសីហ ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

៩ 
ិ�ុ�តស្ីេីបជី្តរតេ�ន�តសន�េេ្េៈេវត្មនាមន្ី 
ប�កេអេេភេ 

បិុ ៣០៥៥ ាស.ជន ចកដៃថ�លី
០៣ ែុបប  ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

១០ 
ិ�ុ�តស្ីេីកជបស�ីសក�ឬ កិន្ភបីវ �ភន៍្ររជាមន្ីរកជ
សកីវ �ិ  

បិុ ៣១៤២ ាស.នប ចកដៃថ�
លី១០ ែុបប  ឆ� �២០១៤ 

ដៈប�ន�េបជីនច�
បរណ្បសសេ 
ាកុខជរធ 

្នេា ណបរដ ននតី�បាកន�េវ �សលាកុខជរជធៃន្បសសេាកុខជរជធ 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

្រកសួ ងមុខងរងធ 
ផ�ូវវត�អង�តមុិញ ូុិេគាគច បំញ់ ស តបិតិចញមេច ិ ខណ�់ពធិញែនព ័ គិជិញ
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