
តួនាទី និងមុខងារ 
 
ថ្នន ក់កណ្តា ល ឬ ថ្នន ក់ជាតិ (ថ្នន ក់ទី៣) 

ចាប់ បញ្ញតា ិនិងលិខិតយុតាកិារ ដែលកណំត់អំពមុីខងាររបស់រកសួងសុខាភិបាល និងមុខងារសុខាភិបាល 
ផ្ផេងៗ ផ្ទៀតមានៈ ចាប់ៈ រកមនស/រកម/០១៩៦/០៦ (១៩៩៦)សាីពីការបផ្ងកីតរកសងួសុខាភបិាល ។ រកមផ្នេះ
កំណត់តួនាទីននការផាល់ផ្សវាសាធារណៈរបស់រកសួងសុខាភិបាល ផ្ យីផ្សចកាលីមអិតននផ្បសកកមម នងិមុខងារ
រកសួងសុខាភិបាលមានអធិបាយផ្ៅកនុងអនុរកិតយ ផ្លខ៦៧ (ឆ្ន ១ំ៩៩៧)។ ផ្បសកកមមរបស់រកសួងសុខាភិបាល 
គឺ «ែកឹនា ំនងិរគប់រគងវស័ិយសុខាភបិាលននរបផ្ទសកមពុជា» ។  

អនុរកិតយផ្លខ ៦៧ បានកណំត់អងគការផ្លខ នងិល័កខខណឌ័ ផ្ោងមុខងារននទីសាីការរកសួងសុខាភិបាល 
និងអងគភាពថ្នន ក់ជាត។ិ អងគការផ្លខនិងលកខខណឌ័ ផ្ោងមុខងារននមនទីរសុខាភិបាលរាជធានី/ផ្ខតា និងរសុករបតិបតា ិ
រតូវបានកណំត់ផ្ោយរបកាសរបស់រកសងួសុខាភិបាល ការទទួលខុសរតូវរបស់រកសងួសុខាភបិាលពាក់ពនធ័និយត
កមមដផនកឯកជន រតូវបានកណំត់ផ្ោយរកម កនុងផ្នាេះបានអធិបាយលមអតិអំពមុីខងារជាកាតពវកចិចរបស់រកសងួសុខា
ភិបាលកនុងនិយតកមមដផនកឯកជន។  

មុខងាររកសងួសុខាភិបាល (ផ្ោងតាមអនុរកិតយផ្លខ ៦៧ ឆ្ន ១ំ៩៩៧) 

មុខងាររកសងួសុខាភបិាល  

 កំណត់ផ្ោលនផ្ោបាយសុខាភិបាល 
 អភិវឌ្ឍដផនការនិងយុទធសាស្រសាសរមាប់វស័ិយសុខាភិបាល 
 អភិវឌ្ឍវធិាន/បទបញ្ជា  និយតកមម និងផ្ោលការណ៍ដណនា ំផ្ែីមបបីផ្ងកីនគុណភាពផ្សវា       សុខភាពជា
អតិបរមាទងំផ្ៅដផនកសាធារណៈនិងឯកជន 

 ពិនិតយតាមោន រតួតពិនិតយនិងវាយតនមលការងាររែឋបាល និងបផ្ចចកផ្ទសរបស់អងគភាព      ផ្រកាមឱវាទ 
 រសាវរជាវផ្ែីមបអីភិវឌ្ឍវស័ិយសុខាភិបាល 
 រគប់រគងធនធាន(មនុសេ សមាា រៈ  រិញ្ញវតថុ និងព័ត៌មាន)ផ្ៅថ្នន ក់កណ្តា ល រាជធានីផ្ខតា រសុក/ខណឌ  
និងឃុ/ំសងាក ត់ 

 ផ្រៀបចំកមមវធិីបងាក រ និងការដថទបំឋម ផ្ែីមបបីនថយមូលផ្ តុននជំងឺ 
 សរមបសរមួលធនធាន 
 សផ្ងកតតាមោនការផលិត ពាណិជាកមម និងដចកចាយឱសថ ឧបករណ៍ផ្ពទយ និងឧបករណ៍  អមផ្វជា
សាស្រសា ផ្ៅរគប់មូលោឋ នសុខាភិបាលសាធារណៈនិងឯកជន 

 រតួតពិនិតយសុវតថិភាពចំណីអាហារ 

 



អងគការផ្លខទីសាកីាររកសងួសុខាភិបាល -បចចុបបននភាពផ្ៅដខធនូ២០១៤ 
 

  
រែឋមស្រនាី 

អគគនាយកោឋ នបផ្ចទកផ្ទសសុខាភិបាល 

នាយកោឋ នដផនការនិង              
ពត័ម៌ានសុខាភិបាល 

នាយកោឋ នអភិវឌ្ឍធនធានមនុសេ 

នាយកោឋ នឱសថ ចំណីអាហារ  រកិាខ រ
ផ្ពទយ ផ្រគឿងសមាអ ង 

នាយកោឋ នការពារសុខភាព  

នាយកោឋ នផ្សវាមនទីរផ្ពទយ 

នាយកោឋ នរបយុទធជំងឺឆលង 

នាយកោឋ នស របតិបតាិការអនារជាត ិ

នាយកោឋ នសុខភាពផលូវចិតា និងបំពាន
ផ្រគឿងផ្ ៀន 

អគគនាយកោឋ នរែឋបាល រិញ្ញវតថុ 

នាយកោឋ នរែឋបាល 

នាយកោឋ នបុគគលិក 

នាយកោឋ នថវកិា រញិ្ញវតថុ 

នាយកោឋ ននិតិរកម 

អោគ ធិការោឋ ន 

រែឋផ្លខាធិការ 
អនុរែឋផ្លខាធិការ 

ខុទទកាលយ័ 

នាយកោឋ នសវនកមមនផទកនុង 
 



អងគភាពសុខាភិបាលថ្នន ក់កណ្តា ល  
 

មជឈមណឌ លជាត ិ
មជឈមណឌ លជាតិោពំារមាតានិងទរក 
មជឈមណឌ លជាតិកំចាត់ជំងឺរផ្បងនិង ង់សនិ 
មជឈមណឌ លជាតិរបយុទធជំងឺផ្អែស៍ ជំងឺផ្សីដសបក នងិកាមផ្រាគ 
មជឈមណឌ លជាតិរបយុទធជំងឺរគុនចា ់ បា៉ា រា៉ា សុីតសាស្រសានងិបាណកសាស្រសា 
មជឈមណឌ លជាតិពិផ្សាធន៍សុខាភិបាល 
មជឈមណឌ លជាតិផាល់ឈាម 
មជឈមណឌ លជាតិផ្លកីកមពស់សុខភាព 
មជឈមណឌ លជាតិរសាវរជាវផ្វជាសាស្រសាបូរាណ 
ឃ្ល ងំឱសថកណ្តា ល 

 
មនទរីផ្ពទយជាត ិ

មនទីរផ្ពទយកាល់ដម៉ាត 
មនទីរផ្ពទយរពេះអងគឌ្ួង 
មនទីរផ្ពទយរពេះកុសមៈ 
មនទីរផ្ពទយមតិាភាពដខមរសូផ្វៀត 
មនទីរផ្ពទយកុមារជាត ិ
មនទីរផ្ពទយគនធបុបាា  
មនទីរផ្ពទយជ័យវរមមន័ទ ី៧ 
មនទីរផ្ពទយរផ្បង (ននមជឈមណឌ លជាតិកចំាត់ជងំឺរផ្បងនងិ ង់សិន) 
មនទីរផ្ពទយសមាពនិងផ្រាគស្រសាី (មជឈមណឌ លជាតិោពំារមាតានិងទរក) 

 
រគេឹះសាថ នបណាុ េះបណ្តា ល 

សាកលវទិាល័យវទិាសាស្រសាសុខាភិបាល (រាប់បញ្ចូ លទងំសាលាបផ្ចចកផ្ទសដថទផំ្វជាសាស្រសា)  
វទិាសាថ នជាតសុិខភាពសាធារណៈ  
សាលាមធយមសិកាបផ្ចចកផ្ទសសុខាភិបាលបាត់ែំបង  
សាលាមធយមសិកាបផ្ចចកផ្ទសសុខាភិបាលកំពត  
សាលាមធយមសិកាបផ្ចចកផ្ទសសុខាភិបាលកំពង់ចាម 
សាលាមធយមសិកាបផ្ចចកផ្ទសសុខាភិបាលសទឹងដរតង  



ថ្នន ក់រាជធានី/ផ្ខតា (ថ្នន ក់ទី២) 

គិតរតឹមែំណ្តច់ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ ផ្ៅថ្នន ក់រាជធានី/ផ្ខតា មានមនទីរសុខាភិបាលរាជធាន/ីផ្ខតា ២៥ និងមនទីរ
ផ្ពទយបដងអករាជធាន/ីផ្ខតា២៥ ដែលសថិតផ្ៅផ្រកាមការរគប់រគងរែឋបាលផ្ទទ ល់ននមនទីរសុខាភិបាល។ថ្នន ក់រាជធានីផ្ខតា
គឺជា «ថ្នន ក់អនារការ»ី ឬ «ទតីាងំទំនាក់ទំនងរបតិបតាិការ» រវាងថ្នន ក់កណ្តា ល និងថ្នន ក់រសុករបតបិតាិ ផ្ៅកនុងរបព័នធ
សុខាភិបាល។   តួនាទីចំបងរបស់មនទីរសុខាភិបាលរាជធានី/ផ្ខតា គឺភាា ប់រកសងួសុខាភិបាល ឬថ្នន ក់ជាតិជាមយួ
រសុករបតបិតាិតាមរយៈ៖  

 ការបករសាយ ផេពវផាយ និងអនុវតាផ្ោលនផ្ោបាយសុខាភិបាលជាតិ និង ដផនការយុទធសាស្រសា
សុខាភិបាល តាមរយៈដផនការនិងថវកិានយីកមមរបចាឆំ្ន  ំ

 ោរំទការអភិវឌ្ឍន៍រសុករបតិបតាិ តាមរយៈការអភិបាលោរំទផ្ទៀងទត់ នងិរតួតពិនិតយតាមោន
និងវាយតនមល។  

 ធានាការដបងដចកធនធាន រិញ្ញវតថុនិងធនធានមនុសេ ផ្ោយសមធម៌ែល់រសុករបតិបតាិ និងផ្របី
របាស់ធនធានទងំផ្នាេះមានរបសិទធភាព។ 

 ផ្កៀងគរធនធានបដនថម 
 ផាល់ការបណាុ េះបណ្តា លបនាែល់បុគគលិកសុខាភិបាលកនុងរាជធានី/ផ្ខតា 
 របតិបតាិរបតិភូកមមមុខងារនិយតកមម ផ្សវាសុខាភិបាលឯកជន និងឱសថ 
 ផ្លីកកមពស់ការសរមបសរមលួ និងកចិចស ការជាមួយភាគីពាក់ព័នធ ផ្ោយរាប់បញ្ចូ លទងំអាជាា
ធរ/រែឋបាលមូលោឋ ន   

ថ្នន ក់រសកុរបតិបតា ិ(ថ្នន ក់ទី ១) 

រសុករបតបិតាិ គឺជាអងគភាពថ្នន ក់ផ្រកាមបងអស់ ដែលសថិតផ្ៅជិតរបជាជនបំផុត ផ្ៅកនុងរបព័នធសុខាភិបាល ។  
រសុករបតបិតាិរគបែណា ប់មនទីរផ្ពទយបដងអក និងបណ្តា  មណឌ លសុខភាព និងប៉ាុសាសុិខភាព។ តួនាទចីំបងរបស់
រសុករបតបិតា ិគអឺនុវតាផ្ោលផ្ៅននការអភិវឌ្ឍន៍រសុករបតិបតាិតាមរយៈ៖ 

 បករសាយ ផេពវផាយ និងអនុវតាផ្ោលនផ្ោបាយសុខាភបិាលជាតិ និងដផនការយុទធសាស្រសាសុខា
ភិបាល។ 

 ផាល់ផ្សវាសុខភាពមានរបសទិធភាព សកាិសទិធភាព នងិរគប់រជុងផ្រជាយ (ផ្សវាផ្លីកកមពស់/អប់រ ំ
សុខភាព  បងាក រជងំឺ ពាបាលជាមូលោឋ ន និងសាា រនិតសិមបទ) អនុផ្លាមតាមពិធសីារ នងិផ្ោល
ការណ៍ដណនារំបតិបតាគិលីនិកជាតិ។ 

 ធានាដបងដចកធនធាន រិញ្ញវតថុ និងធនធានមនុសេ ែល់មនទីរផ្ពទយបដងអកនិងមណឌ លសុខភាព
ផ្ោយសមធម៌ ផ្ យីផ្របីរបាស់ធនធានមានរបសិទធភាព។ 

 ផ្កៀងគរធនធានបដនថមសរមាប់ការផាល់ផ្សវាសុខភាពកនុងរសុករបតបិតា។ិ 



 ផាល់ការបណាុ េះបណ្តា លបនា ែល់បុគគលិកមនទីរផ្ពទយបដងអក មណឌ លសុខភាពនិង   ប៉ាុសាសុិខភាព។ 
 ផាល់ការោរំទែល់មនទីរផ្ពទយបដងអក មណឌ លសុខភាព និងប៉ាុសាិសុខភាពតាមរយៈ អភបិាលោរំទ 
និងការពិនតិយតាមោននងិវាយតនមល។ 

 ផ្លីកកមពស់ការសរមបសរមលួនិងស ការជាមួយភាគពីាក់ព័នធែូចជាអាជាា ធរ/រែឋបាលមូលោឋ ន។ 
  

មណឌ លសុខភាព 
មណឌ លសុខភាពមានតួនាទ ី ផាល់ផ្សវាសុខភាពជាមូលោឋ នែល់របជាជន ែូចដែលបានដចងផ្ៅកនុង «

សំណំុសកមមភាពអបបបរមា» ។ មណឌ លសុខភាពមានលកខណៈសមបតាិែូចតផ្ ៈ 

 រកាទំនាក់ទនំងជតិសនិទធជាមយួរបជាជនកនុងតបំន់ទទួលខុសរតូវរបស់មណឌ លសុខភាព  
 ែំផ្ណីរការមុខងារ(ផាល់ផ្សវាសុខភាព និងរគប់រគង) មានរបសិទធភាព និងនិរនាភាព   ( រិញ្ញវតថុ និង
របតិបតាិការ) 

 ផាល់ផ្សវាផ្លកីកមពស់ និងអប់រសុំខភាព បងាក រជំងឺ និងពាបាលជាមូលោឋ នដែលមានគុណភាពខពស់ 
តាមដបបសមា រណកមម 

 ធានាថ្នរបជាជនទទួលបានផ្សវាសុខភាព សមរសបតាមលកខខ័ណឌ  រិញ្ញវតថុ ភូមសិាស្រសា   វបបធម៌ និង
ទំផ្នៀមទលំាប់របនពណី 

 ផ្លីកទឹកចិតារបជាជននិងស គមន៍ឲ្យចូលរមួកនុងសកមមភាពសុខភាព 

មនទីរផ្ពទយបដងអក (មនទីរផ្ពទយជាតិ  រាជធានី/ផ្ខតា និងរសកុរបតិបតាិ) 
ផ្សវាសុខភាពដែលផាល់ផ្ោយមនទីរផ្ពទយ គឺជាផ្សវាបំផ្ព បដនថមផ្ ផ្លីផ្សវាសុខភាពរបស់មណឌ លសុខ

ភាព ។ របផ្ភទផ្សវាសុខភាពដែលរតូវផាល់ផ្ោយមនទីរផ្ពទយបដងអក តាមករមតិនិមយួៗ (មនទីរផ្ពទយបដងអកករមិតមួយ 
ករមិតពីរ និងករមិតបី) មានអធិបាយផ្ៅកនុងផ្ោលការណ៍ដណនាសំាពីីការអភិវឌ្ឍន៍សំណំុសកមមភាពបស្រងគប់។ តួ
នាទីចំបងននមនទីរផ្ពទយបដងអក គឺ៖  

 ផាល់ផ្សវាសុខភាពដែលមណឌ លសុខភាពោម នលទធភាពផាល់៖ ផ្សវាឯកផ្ទស ផ្ធវីផ្រាគវនិិចា័យ ពាបាល
ដថទ ំនិងការរគប់រគងជំងឺ ឬបញ្ជា សុខភាពមានលកខណៈសមុរគសាម  ។ 

 ចូលរមួកនុងការបណាុ េះបណ្តា លមូលោឋ ន និងបណាុ េះបណ្តា លបនាដផនកគលីនកិ និងអមគលីនកិ និងកមមសិកា
អនុវតាជាក់ដសាងរបស់សសិេនសិេតិផ្ពទយ ។ 

 អភិបាលោរំទដផនកបផ្ចចកផ្ទស  និងគលីនិកែល់បុគគលិកមណឌ លសុខភាព។ 


