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របាយការណ៍សង្ខេបសតពីីការវាយតម្លៃបឋលង្ ើ 
ប្បកាសសតពីីការប្របប់្រខសណំលព់ីង្សវាថែទាំសខុភាពក្នខុប្ពះរាជាណាចប្ក្ក្លពុជា 

 
ប្រកាសសតីពីការប្ររ់ប្រងសំណល់ពីសសវាថែទំសុខភាពក្នុងព្រះរាជាណាចព្ក្ក្ម្ពុជាប្រូវបាន

រសងកើរស ើងសោយប្រសួងសុខាភិបាល និងបានផ្សពវផ្ាយឲ្យសប្រើប្បាស់ ស ើម្បីធានាសុខភាពម្នុសស 
សរវនិងររសិ្ថា ន តាម្រយៈការទរ់ស្ថក រ់ការរាលរារការឆ្លងសម្សរារពីសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតសៅ 
ម្នុសសសរវ  និងការ់រនាយការរំផ្លល ញររសិ្ថា នសោយោរ់សេញនូវលរខណៈរសេេរសទស ជារ់លារ់
រនុងការប្ររ់ប្រងទុរោរ់និងសបាោះសោលសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតឲ្យប្រឹម្ប្រូវតាម្រទោា នរសេេរសទស។ 
ព្រកាសន ះព្រូវបា ថរសប្ម្ួលស ើងវញិនោយបា នចញព្រកាសនេខ០៥៤អរសម្រចុះថ្ងៃទី២៣
ក្ញ្ញា ឆ្ន ំ២០០៩ សោយសប្ម្រសៅតាម្រទោា នរសេេរសទសអនតរជារិ ថ លរំណរ់សីរុណហ ភាព 
 រ ុរ ោរ់ពី៨០០ អងារ សៅ ១០០០ អងារ ទីតំាងទំងឡាយ ណាថ លមានសំណល់
ពីសសវាថែទំសុខភាពប្រវូអនុវរតតាម្រសេេរសទសរនុងការប្ររ់ប្រង ទុរោរ់ និងសបាោះសោលថ លមាន
រំណរ់សៅរនុងប្រកាសសនោះ។ 
 

សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតរមួ្មាន ផ្លិរផ្លឱសែ រំថណរម្នុសស សរវ សឺរុាងំ ម្ជុលសំណល់
រាវ...។ល។ សំណល់ទូសៅថ លមានលាយជាមួ្យសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតរ៏ោរ់ទុរជាសំណល់សវជ្ជ 
ស្ថស្រសតថ រ។ សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតប្រូវបានថរងថេរសៅតាម្រប្មិ្រពុល និងសប្រោះថ្នន រ់សៅសពលមាន 
ការរ ោះពាល់ ឬ រលិន ថ លមានការថរងថេរសេញជា៩ ប្រសភទ ថ លមានរប្មិ្រប្រប្ពឹរតិរម្ម
សផ្សងៗរន ។ 
 
បញ្ហា ប្បឈលលុខៈ សៅរនុងម្នទីរសពទយការប្ររ់ប្រង ទុរោរ់និងសបាោះសោលសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតមិ្ន
ប្រឹម្ប្រូវតាម្រទោា នរសេេរសទសនឹងរសងកើរជាជ្ប្ម្រននសម្សរារនិងជាេំណុេោរ់សផ្តើម្ននការេម្លងសម្សរារ
រងកឲ្យមានជំ្ងឺ និងមានសប្រោះថ្នន រ់ ល់ម្នុសស សរវជាងសំណល់ទូសៅ ថ លមានររមិាណេំនួន ៨០% នន
សំណល់ពីសសវាថែទំសុខភាព។ពីសប្ពាោះសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត មានសមាសភាព និងលរខណ:ស្សស ៀង
សំណល់ទូសៅនឹងមានសប្រោះថ្នន រ់ជាងសំណល់ទូសៅ។ ការររីេសប្ម្ើនររស់ប្រសទសជារិ ការសរើនស ើង
ននប្រជាស្ថស្រសតនំាឲ្យមូ្លោា នថែទំពាបាលសុខភាពប្រឹោះស្ថា នរណតុ ោះរណាត លរនុងវស័ិយសុខាភិបាល
ទំងស្ថធារណនិងឯរជ្នប្ពម្ទំងសរម្មភាពសស ារិេេសងគម្សផ្សងៗមានការសរើនស ើងយ ងឆ្រ់រហ័ស។
រួយ ង ូេជាការផ្តល់សសវាថែទំសុខភាពរ៏សរើនស ើងថ រ។ ស ើម្បរំីសពញរប្ម្វូការររស់សងគម្តាម្រយ
រំសណើ នទំងអស់សនោះ រ៏មានការសរើនស ើងនូវការសំណល់សផ្សង  ៗ ថ លរងកភាពសប្រោះថ្នន ក់្  ល់ 
សុខភាពម្នុសស សរវររសិ្ថា ននិងសទសេររមួ្ទំងរងកឲ្យមានជាជំងឺពិការភាព និងម្រណភាព ល់ 
ប្រជាជ្ន។សទោះរីជាមានលិខិររទោា នររិយុរតិរប្ម្ូវឲ្យនីរិរុរគល ឬររូវន័ត រុរគលថ លពារ់ព័នធនឹង 
ការផ្តល់សសវាថែទំរាបាេសុខភាព និងប្ររិររតិការសផ្សងសទៀរថ លរសងកើរឲ្យមានសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត 
ឲ្យអនុវរតតាម្លរខណៈរសេេរសទសរនុងការប្ររ់ប្រង ទុរោរ់ និងសបាោះសោលសំណល់ប្រសភទសនោះ រ៏រ ុថនត 
ការអនុវរតជារ់ថសតងសៅពំុទន់មានប្រសិទធភាពសៅស ើយសទ ពីសប្ពាោះសរសសងករស ើញថ្ន សំណល់ 
សវជ្ជស្ថស្រសតសៅថររងកហានិភ័យ ល់ សុខភាពម្នុសស សរវររសិ្ថា ន និង សទសេរយ ងធ្ងន់ធ្ងរសៅស ើយ។ 
ប្រសួងសុខាភិបាលមិ្នមានអំណាេរនុងការប្ររ់ប្រងសំណល់ សវជ្ជស្ថស្រសតសោយខវោះការសហការជាមួ្យ
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ស្ថា រ័នសម្រារិេេរ ា ៏នទសទៀរ និង ការទទួលខុសប្រវូ  រនុងការប្ររ់ប្រង ទុរោរ់ និងសបាោះសោល
សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត តាម្រទោា នរេេរសទស សោយសររិរថ្ន សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតជាភាររិេេររស់ប្រសួង
សុខាភិបាល ូេជា (មានម្នទីរសពទយខលោះសាិរសៅសប្កាម្ការប្ររ់ប្រងររស់ប្រសួងសផ្សង ូេជាប្រសួងការពារ
ជារិ ប្រសួងម្ហានផ្ទ ប្រសួងរសិរម្ម ប្រសួងររសិ្ថា ន ប្រសួងម្ហានផ្ទ ការបាទប្រហម្) ។តាម្
របាយការណ៍បានរូសរញ្ជជ រ់ថ្នមាន ប្រជាពលរ ាប្រីប្រប្រមាណ ២០០០នារ់ (របាយការណ៍អសងករឆ្ន ំ 
២០០២ ររស់ប្រសួងររសិ្ថា ន) បានប្ររររររេិញ្េ ឹម្ជី្វរិតាម្រយៈការស ើរប្រមូ្ល សំរាម្សៅទីលានសទឹង
មានជ័្យ។ពួរសរសនាោះអាេទទួលរងររួសសោយផ្លទ ល់ពីការមុ្រជាមួ្យនឹងម្ជុលោរ់ថ្នន ំថ លសំរូរសៅ
សោយជំ្ងឺប្ររ់ប្រសភទៈជំ្ងឺសែលើម្ប្រសភទសរ និង សស និងជំ្ងឺសអស ៍ ថ លជាប្រសភទ ជំ្ងឺរំពុងររីរាលោល
យ ងខាល ំង។ពំុទន់មានការសិរាផ្លូវការណាមួ្យសៅរម្ពុជារញ្ជជ រ់់ថ្នផ្លរ ោះពាល់សោយស្ថរសំណល់
សវជ្ជស្ថស្រសតសលើសុខភាពម្នុសស សរវ  និងការរំផ្លល ញររសិ្ថា នមានទំហំរ ុណាា សទ។រ ុថនតតាម្ការបា ន់
ប្រមាណផ្លរ ោះពាល់មានទំហំធំ្សធ្ងរ ុថនតអាេការ់រនាយបានសហើយរ ាទទួលផ្ល េំសណញយ ងសប្េើន
រនុងររណីមានយនតការេំណាយសលើការប្ររ់ប្រង សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតសនោះបានប្រឹម្ប្រូវ។ឧទហរណ៍សរើរ ា
េំណាយរនុងការប្ររ់ប្រងសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតសនោះអស់ទឹរប្បារ់ X Million Riels សនាោះរ ានឹងបានផ្ល
េំសណញម្រវញិធំ្ជាងឬសប្េើនជាង X Million Riels តាម្រយ:សុខភាពម្នុសសសរវ ររសិ្ថា នមាន
ភាពលអប្រសសើរ។ 
 

ង្ោ បាំណខៈ សលើររម្ពស់រុណភាពសសវាថែទំសុខភាពម្នុសស សរវ តាម្រយៈការទរ់ស្ថក រ់ 
ការរាលរារ ការឆ្លងសម្សរារពីសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតសៅម្នុសស សរវ  និងការ់រនាយការរំផ្លល ញររសិ្ថា ន។ 
 
ជង្ប្លើសៈ  
១- ពប្ងឹងយនតការប្ររ់ប្រង ររាប្រកាស ពប្ងឹងសរម្មភាព េុោះផ្សពវផ្ាយអរ់រ ំនិងប្ររួពិនិរយ 
២- សំសណើ វនិិសយរសោយសប្រើប្បាស់រសេេរវទិាទំសនើរេុងសប្កាយ 
៣- សំសណើ រញ្ជា រតិរម្មជាអនុប្រឹរយ ស ើម្បីមានវធិានការណ៍រឹងរងឹ  និងមានវសិ្ថលភាពប្រសួងពារ់ព័នធ  
     និងអាជាា ធ្រមូ្លោា ន អនុវរតនូវ ការផ្លរពិន័យ អនរពារ់ព័នធសធ្វើអវីខលោះ ូេជាការវនិិសយរ។ 
 
ការបា៉ា ន់ស្មា នបឋលង្ ើប្បង្េទបនទុក្ចាំណាយកាតពវក្ចិច នខិិផ ចាំង្ណញ 
ជ្សប្ម្ើសទី១- ពប្ងឹងយនតការប្ររ់ប្រង ររាប្រកាស ពប្ងឹងសរម្មភាព េុោះផ្សពវផ្ាយអរ់រ ំនិងប្ររួពិនិរយ 
តាម្ការវភិារសលើព័រ៌មានថ លសយើងស្ស្ថវប្ជាវស ើញថ្ន ជ្សប្ម្ើសទី១សនោះមានរនទុរេំណាយ សៅសលើថផ្នរ 
ប្ររិររតិការ រ ាបាល និងវរគរណតុ ោះរណាត លនិងសិកាខ ស្ថលា សៅ៣ឆ្ន ំ ំរូងេំនួន ប្រមាណ ៦,២៦០,៧១២ 
 ុលាល អាសម្ររិ សហើយសរើរិរេំណាយសររុ រយៈសពល១០ឆ្ន ំខាងមុ្ខ េំនួនប្រមាណ ២២,២១៧,២៧៦ 
 ុលាល អាសម្ររិ ថ លមាន ៣១០ ម្នទីរសពទយ និងសម្ភព (សម្ភព១០ ម្នទីរសំរារពាបាល២៣៨ 
ពហុពាបាល៤៩ ម្នទីរសពទយឯរជ្ន១៣) ទូទំងប្រសទស។ រ ុថនតជ្សប្ម្ើសទី១សនោះផ្ងថ ររ៏បានផ្តល់នូវ 
ផ្លេំសណញមួ្យេំនួនរួរឱយររ់សំរល់ ផ្ងថ រ ូេជា៖ ម្នុសសទទួលបានេំសណោះ ឹងពីប្រកាសោស់ 
មានការការពារផ្លទ ល់ខលួនសៅតាម្េំសណោះ ឹងថ លទទួលបាន មានការសឆ្លើយររសៅនិងវធិានការអនតរជារិ 
រ ុថនតមិ្នទន់ប្ររ់លរខណៈ និងនិរនតភាព។ 
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ជ្សប្ម្ើសទី២- សំសណើ វនិិសយរសោយសប្រើប្បាស់រសេេរវទិាទំសនើរេុងសប្កាយ 
តាម្ការវភិារសលើព័រ៌មានថ លសយើងទទួលបាន ស ើញថ្នជ្សប្ម្ើសទី២សនោះមានការវនិិសយរថ លប្រវូ 
េំណាយសររុសៅរនុងរយៈសពល ៣ឆ្ន ំ េំនួន ២៣,៣៥៨,៩៨០ (េំណាយរោា ភិបាល និងធុ្ររិេេសររុ 
២៩,៣៤១,៦៦៨  ុលាល រអាសម្ររិ និងេំសណញរោា ភិបាលនិងធុ្ររិេេសររុ ៥,៩៨២,៦៨៧  ុលាល រអាសម្ររិ) 
សហើយសរើរិរេំណាយសររុ រយៈសពល១០ឆ្ន ំខាងមុ្ខមាន េំនួនប្រមាណ ៣៣,៥៤២,២២៧  ុលាល អាសម្ររិ 
(េំណាយសររុេំនួន ៥០,៧៣៦,៦១៧  ុលាល អាសម្ររិ និងេំសណញេំនួន ១៧,១៩៤,៣៩០  ុលាល អាសម្ររិ) 
សោយរនុងរយៈសពល ៣ឆ្ន ំ ំរូងសនោះទំងរោា ភិបាល និងធុ្ររិេេ ប្រូវបាន េំណាយសប្េើនសលើការវនិិសយរ 
រ ុថនតសៅឆ្ន ំរនតរនាទ រ់សទៀរ ស ើញថ្នផ្លេំសណញថ លទទួលមានការ សរើនស ើងប្ពម្ទំងផ្លេំសណញ 
ធំ្ សៗផ្សងសទៀរថ លមិ្នអាេ រណនាជារួសលខបាន  ូេជា៖  
- េំសណញការរំថលងថ្នម្ពលសៅជាអរគីសនី(នែលលរ់អរគីសនី)  
- េំសណញប្រោំថខប្រជាជ្ន(សំណល់ទូសៅ)  
- េំសណញសសវាប្រោំថខម្នទីរសពទយរ ា(សំណល់ទូសៅ)  
- ររសិ្ថា នស្ថអ រមានសស្ថភ័ណភាពលអនិងទីប្រុងមានអនាម័្យ 
- មានការប្ររ់ប្រងប្រព័នធទិននន័យប្រឹម្ប្រូវឈានសៅ ល់ការលុររំបារ់ទីលានោរ់សំរាម្រម ន 

ប្រព័នធសុវរាិភាព  
- មានការវនិិសយរធំ្េូលប្រសទស  
- មានេំណូលេូលរ ា (ការរង់ពនធជាភាររយននប្បារ់េំសណញររស់ប្រមុ្ហ ុន)  
- ប្រជាជ្នមានការងារសធ្វើនិងមានសុវរាិភាព 
- និង េំសណញខាងសលើសនោះរូររមួ្ទំងេំសណញជ្សប្ម្ើសទី៣ រថនាម្ផ្ងថ រ។ 
 
ជ្សប្ម្ើសទី៣- សំសណើ រញ្ជា រតិរម្មជាអនុប្រឹរយ ស ើម្បមីានវធិានការណ៍រឹងរងឹ  និងមានវសិ្ថលភាព  
តាម្ការវភិារសលើព័រ៌មានថ លសយើងទទួលបាន ស ើញថ្នជ្សប្ម្ើសទី៣សនោះមានរនទុរេំណាយសៅសលើ 
ថផ្នរប្ររិររតិការ រ ាបាល វរគរណតុ ោះរណាត លនិងសិកាខ ស្ថលា និងសំនងជ្ម្ងឺេិរត សៅ៣ឆ្ន ំ ំរូងេំនួន 
ប្រមាណ ១៥,១៤៣,៩១៧  ុលាល អាសម្ររិ សហើយសរើរិរេំណាយសររុ រយៈសពល១០ឆ្ន ំខាងមុ្ខ 
េំនួនប្រមាណ ៥១,២២២,៧៦៣  ុលាល អាសម្ររិ ថ លមាន ម្នទីរសពទយ និងសម្ភព ទូទំងប្រសទស។ 
រ ុថនតជ្សប្ម្ើសទី៣សនោះផ្ងថ ររ៏បានផ្តល់នូវផ្លេំសណញ  រយៈសពល រ់ឆ្ន ំខាងមុ្ខថ លមិ្នអាេរណនា 
ជារួសលខបានថ លមាន ូេជា៖  
- មានរុណភាពននសសវានិងការសជ្ឿទុរេិរត (សុខមាលភាព ទំងម្នុសស សរវនិង ររសិ្ថា ន) 
- សឆ្លើយររសៅនិងវធិានការណ៍អនតរជារិនិងទរ់ស្ថក រ់រទសលមើសភាវររម្មសផ្សង  ៗ 
- មានរទោា នជារិសប្មារ់អនុវរតស ើម្បីសមាហរណ៍រម្មជាមួ្យេារ់អនតរជារិ 
- ការអនុវរតរញ្ារតិរម្មមានវធិានការថរមួ្យ ូេៗរន រម នពីរឬរីស ើយ 
- មានទិននន័យពិរប្បារ មានថផ្នការសប្រៀម្ជាមុ្ននឹងសម្ស្សរការអនុវរតថ លសម្ស្សរសៅ 

និងេំណាយររស់រោា ភិបាល 
- យល់ ឹងពីការេំណាយសររុនិងលម្អិរតាម្ថផ្នរនីមួ្យ  ៗ 
- ថរលម្អស្ថា នភាពនិងជំ្រញុនូវសុខមាលភាព 
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ក្ិចចពិង្ប្ោះង្ោប ៈ់ 
ការវភិារនិងវាយរនម្លអំពីផ្លរ ោះពាល់សលើប្រកាសសតីពីការប្ររ់ប្រងសំណល់ពីសសវាថែទំសុខភាព 

ប្រុម្ការងារវាយរនម្លផ្លរ ោះពាល់លិខិររទោា នររិយុរតប្រសួងសុខាភិបាល បានសធ្វើការពិសប្រោះសយរល់ជាមួ្យ 
ភារីពារ់ព័នធ ូេជា៖ 

១-ប្រជំុ្ជាផ្លូវការមួ្យ ង និងពិភារាមួ្យ ងជាមួ្យអរគសលខាធិ្ការោា នអាជាា ធ្រ អាវធុ្រីមី្ នាយរោា ន 
រុរគលិរ និងនាយរោា ននីរិរម្ម 
២- ពិភារាជាមួ្យប្រុម្ ORIA ប្រោំECOSSOC ននទីសតីការរណៈរ ាម្ន្រនតី េំនួន៦ ង 
៣- ស្ស្ថវប្ជាវសៅសលើរុ ទូរស័ពទ ការអានទំនារ់ទំនង (ស្ថា នភាព សស ារិេេ និងវរបធ្ម៌្) 
 
លទធផ្ល៖ សយងតាម្ការពិសប្រោះសយរល់ខាងសលើ សយើងទទួលបានការរំប្ទពី រនុងការពប្ងីរ 
និងពប្ងឹងការងារប្ររ់ប្រងសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត។ 
 
សននដិ្ឋា ន 
ថផ្អរតាម្ការវភិារអំពីរនទុរេំណាយ និងផ្លេំសណញននជ្សប្ម្ើសទំងរីខាងសលើសនោះ បានរងាហ ញថ្ន 
ជ្សប្ម្ើសទី២ មានផ្លេំសណញ សប្េើនជាងតាម្រយៈការវនិិសយរររស់ររសទស ការប្រមូ្លេំណូលេូលរ ា 
ប្រជាជ្នមានការងារសធ្វើ និងមានសុវរាិភាពថផ្នរសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត។  ូសេនោះ ជ្សប្ម្ើសទី២ រួរប្រូវបាន 
សប្ជ្ើសសរ ើស។ 
 
 
ការអនុវតត  
ប្រសួងសុខាភិបាល ជាពិសសស នាយរោា នម្នទីរសពទយ សោយសហការជាមួ្យប្រសួង ស្ថា រ័នពារ់ព័នធ 
ស ើម្បីជំ្រញុឱយការអនុវរត សោយថផ្អរសលើសរលការណ៍វនិិសយរ។ 
ប្រុម្ការងារវាយរនម្លសលើផ្លរ ោះពាល់ននលិខិររទោា នររិយុរតប្រូវពិនិរយនិងវាយរនម្លសលើផ្លរ ោះពាល់ 
ជារ់ថសតងននការអនុវរត និងសលើរជាសយរល់ជូ្នថ្នន រ់ ឹរនំា ពិនិរយ ថ្នសរើរួរការសប្រើប្បាស់រសេេរវទិា 
េុងសប្កាយសនោះនិងមានការ ំសណើ រយ ងណា? ប្រសិនសរើប្រុម្ការងារររស ើញថ្ន ការអនុវរតការ 
វនិិសយរនូវរសេេរវទិាេុងសប្កាយសនោះ មិ្នបានផ្តល់ផ្លេំសណញ ូេការរពឹំងទុរ ប្រមុ្ការងារនឹងសលើរ 
សយរល់ជូ្នថ្នន រ់ ឹរនំា ស ើម្បពិីនិរយ ថណនំារប្ម្ង់ទិសរនុងការអនុវរតរនត។ 
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ការវាយតម្លៃបឋលង្ ើផ ប៉ាះពា  ់
 
េំណងសជ្ើងរញ្ារតិរម្ម : ប្រកាសសតីពីការប្ររ់ប្រងសំណល់ពីសសវាថែទំសុខភាព  
ប្រសួងសុខាភិបាល  : ប្រសួងសុខាភិបាល  
កាលររសិេេទោរ់សផ្ដើម្ : នែង១៨ ថខ  ឧសភា   ឆ្ន ំ២០១៨  
កាលររសិេេទរញ្េ រ់ : នែង១២ ថខមិ្ែុនា  ឆ្ន ំ២០១៩ 
 
អតាា ធិ្រាយសសងខរអំពីរញ្ារតិរម្ម 
 

មុ្នឆ្ន ំ ១៩៩៨ ការប្ររ់ប្រងសំណល់ពីសសវាថែទំសុខភាពសៅតាម្រសេេរសទសសរៀងៗខលួនររស់
ម្នទីរសពទយនីមួ្យៗ។ សោយសមាភ រៈឧរររណ៍សវជ្ជស្ថស្រសតមានការររីេសប្ម្ើន ថ លនំាឲ្យមាន
សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតសប្េើន ូេជាការផ្លល ស់រតូរម្រសប្រើសឺរុាងំជ័្រសប្មារ់ោរ់ថ្នន ំ សទើរមានការរសងកើរ 
ប្រុម្ការងារប្ររ់ប្រងសំណល់មុ្រស្សេួ សៅឆ្ន ំ១៩៩៨។ សៅឆ្ន ំ២០០៦ ប្រុម្ការងារសនោះប្រូវបាន 
ពប្ងីរសម្រាភាពរថនាម្សទៀរ សោយរសងកើរជារណៈរម្មការវាយរនម្ល។ ឆ្ន ំ ២០០៨ ប្រកាស 
សតីពីការប្ររ់ប្រងសំណល់ពីសសវាថែទំសុខភាពប្រូវបានរសងកើរស ើង សោយប្រសួងសុខាភិបាល 
បានផ្សពវផ្ាយឲ្យសប្រើប្បាស់ ស ើម្បីធានាសុខភាពម្នុសស សរវ និងររសិ្ថា ន តាម្រយៈ 
ការទរ់ស្ថក រ់ការរាលរារការឆ្លងសម្សរារពីសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតសៅម្នុសស សរវ  និងការ់រនាយ 
ការរំផ្លល ញររសិ្ថា ន សោយោរ់សេញនូវលរខណៈរសេេរសទសជារ់លារ់រនុងការប្ររ់ប្រងទុរោរ់ 
និងសបាោះសោលសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតឲ្យមានប្រឹម្ប្រូវតាម្រទោា នរសេេរសទស។ រ៏រ ុថនតមានការថរ 
សប្ម្ួលស ើងវញិឆ្ន ំ ២០០៩ សោយសប្ម្រសៅតាម្រទោា នរសេេរសទសអនតរជារិ ថ លរំណរ់ 
សីរុណហ ភាព  រ ុរ សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតោរ់ពី៨០០ អងារ សៅ ១០០០ អងារ ទីតំាងឡាយ 
ណាថ លមានសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតប្រូវអនុវរតតាម្រសេេរសទសរនុងការប្ររ់ប្រង ទុរោរ់ និងសបាោះ 
សោល ថ លមានរំណរ់សៅរនុងប្រកាសសនោះ។ 
សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតរមួ្មាន ផ្លិរផ្លឱសែ រំថណរម្នុសស សរវ សឺរុាងំ ម្ជុល...។ល។ 
សំណល់ទូសៅមានលាយជាមួ្យសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតរ៏ោរ់ទុរជាសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតថ រ។ 
សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតប្រូវបានថរងថេរសៅតាម្រប្មិ្រពុល និងសប្រោះថ្នន រ់សៅសពលមានការ រ ោះពាល់ 
ឬរលិន ថ លមាន ការថរងថេរសេញជា៩ ប្រសភទ ថ ម្មានរប្មិ្រប្រប្ពឹរតិរម្មសផ្សងៗរន ។ 

 
 
ប្រសភទរញ្ារតិរម្ម   
 

េារ់ ប្ពោះរាជ្ប្រឹរយ អនុប្រឹរយ ប្រកាស សេចក្តីេសរេច ស្ថរាេរ សផ្សងសទៀរ 
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ផ្លរ ោះពាល់ននរញ្ារតិរម្មសលើវស័ិយ ៖ 
សងគម្រិេេ         សស ារិេេ       ររសិ្ថា ន       ...សផ្សងៗ 
 
១. ការក្ាំណត់បញ្ហា   
១.រ. រញ្ជហ េម្បងថ លរញ្ារតិរម្មមានរំណងសោោះស្ស្ថយ សោយផ្តល់អំណោះអំណាង 
(ភសតតុាង/ភាពជារ់ថសដង ប្រសិនសរើោំបាេ់) 
រញ្ជហ សុខភាពនិងសុវរាិភាពស្ថធារណៈ 
ការប្ររ់ប្រង ទុរោរ់ និងសបាោះសោលសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតមិ្នប្រឹម្ប្រវូតាម្រទោា នរសេេរសទស 
នំាឲ្យមានការេម្លងសម្សរារ រងកឲ្យមានជំ្ងឺ និងមានសប្រោះថ្នន រ់ ល់ម្នុសស សរវ ជាងសំណល់ទូសៅ 
ថ លមានររមិាណេំនួន ៨០% ននសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត។ពីសប្ពាោះសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតមានសមាស
ភាព និងលរខណស្សស ៀងសំណល់ទូសៅនឹងមានសប្រោះថ្នន រ់ជាងសំណល់ទូសៅការររីេសប្ម្ើនររស់ 
ប្រសទសជារិ ការសរើនស ើងននប្រជាស្ថស្រសត នំាឲ្យមានការសរើនស ើងសរម្មភាពសងគម្សផ្សងៗ 
រួយ ង ូេជាការផ្តល់សសវាថែទំសុខភាពរ៏សរើនស ើងថ រ ស ើម្បីរំសពញរប្ម្ូវការររស់សងគម្ ទនទឹម្ 
នឹងសនោះ រំសណើ នទំងអស់សនោះ រ៏មានការសរើនស ើងនូវការសំណល់សផ្សងៗ ថ លមានភាពរងក 
សប្រោះ ល់សុខភាពម្នុសស សរវ។ សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតថ លសរើរស ើងរនុងមួ្យនែងមាន ៣៩៨២ 
រី ូប្កាម្ រនុងឆ្ន ំ២០១៦ ថ លរនុងសនាោះមានសុខាភិបាលរ ា (ម្នទីរសពទយសពទយជារិ/ម្.ជ្ជារិ 
ម្នទីរសពទយទូទំងប្រសទស សៅម្នទីរសពទយរថងអរ និងម្ណឌ លសុខភាព) មានសំណល់េំនួន ២៩៦៦ 
រី ូប្កាម្ និងសុខាភិបាលឯរជ្ន(ម្នទីរសពទយឯរជ្ន ម្នទីរពហុពាបាលឯរជ្ន ម្នទីរសំរារ 
ពាបាលឯរជ្ន និងម្នទីរសម្ភពឯរជ្ន) មានសំណល់េំនួន ១០១៦ រី ូប្កាម្។  
 
រញ្ជហ ននការអនុវរតប្រកាសថ លមានស្ស្ថរ់មិ្នមានប្រសិទធភាព 
សទោះរីជាមានលិខិររទោា នររិយុរតរប្ម្ូវឲ្យនីរិរុរគល ឬររូវន័តរុរគលថ លពារ់ព័នធនឹង ការផ្តល់ 
សសវាថែទំសុខភាព និងប្ររិររតិការសផ្សងសទៀរថ លរសងកើរឲ្យមានសំណល់សវជ្ជ ស្ថស្រសត អនុវរត 
តាម្លរខណៈរសេេរសទសរនុងការប្ររ់ប្រង ទុរោរ់ និងសបាោះសោល សំណល់ប្រសភទសនោះ នូវពំុទន់ 
មានប្រសិទធភាពសៅស ើយសទ ពីសប្ពាោះសរសសងករស ើញថ្ន សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតសៅថររងកហានិភ័យ 
 ល់ សុខភាពយ ងធ្ងន់ធ្ងរសៅស ើយ។  
រញ្ជហ េំរងថ លនំាឲ្យមានការថរសប្ម្លួប្រកាសសនោះស ើងវញិ និងការមិ្នអនុវរតតាម្ប្រកាសសនោះថ ល 
មានស្ស្ថរ់ 
ការអនុវរតប្រកាសសនោះបានប្រឹម្ថរទីតំាងសប្កាម្ថ នសម្រារិេេររស់ប្រសួងសុខាភិបាល រ ុសណាា ោះសៅ 
មានទីតំាងជាសប្េើនសទៀរថ លប្រសួងសុខាភិបាលមិ្នមានអំណាេរនុងការប្ររ់ប្រងរងវោះការសហការ
ជាមួ្យស្ថា រ័នរ ា ៏នទសទៀរ និងការទទួលខុសប្រូវ  រនុងការប្ររ់ប្រង ទុរោរ់ និងសបាោះសោលសំណល់ 
សវជ្ជស្ថស្រសតតាម្រទោា នរេេរសទស សោយសររិរថ្នសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតជាភាររិេេររស់ប្រសួង 
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សុខាភិបាល (មានម្នទីរសពទយខលោះសាិរសៅសប្កាម្ការប្ររ់ប្រងររស់ប្រសួងសផ្សង ូេជាប្រសួងការពារជារិ 
ប្រសួងម្ហានផ្ទ ប្រសួងរសិរម្ម ប្រសួងររសិ្ថា ន ប្រសួងការងារនិងរណតុ ោះរណាត លវជិាជ ជី្វៈ 
ការបាទប្រហម្) ការងារប្ររ់ប្រងសំណល់ជាការងារពហុវស័ិយទម្ទរការសហការពីស្ថា រ័នសផ្សង 
សទៀរសោយសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត មិ្នសាិរថរសៅរនុងទីតំាងផ្តល់សសវាសុខភាពរ ុសណាា ោះសទ សំណល់សវជ្ជ 
ស្ថស្រសតខលោះប្រូវមានទីតំាងោរ់ទុរប្រឹម្ប្រូវ និងមានរថនលងប្រប្ពឹរតិរម្មខាងសប្ៅម្នទីរសពទយ រងវោះអនរ 
រសេេរសទសខាងការ ប្ររ់ប្រងសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត ការទុរោរ់សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតមិ្នប្រឹម្ប្រវូតាម្ 
រសេេរសទស សោយមិ្ន បានយល់ ឹង សោយមានថញរសំណល់ទំងសនោះតាម្ការថណនំារសេេរសទស 
សោយមិ្នបានយល់ ឹង ការ ុរមិ្ន ល់រប្មិ្ររំសៅតាម្រទោា នរសេេរសទសប្រកាសសនោះមិ្នមានថេង 
ពីការោរ់ពិន័យេំសពាោះការមិ្នអនុវរតតាម្ និងការប្រួរពិនិរយ រងវោះខារធ្នធានម្នុសស និងែវកិាមិ្ន 
អាេឲ្យប្រសួង រនុងការេុោះពប្ងឹងអនុវរតប្រកាសឲ្យបានសទៀងទរ់ម្ា ងសទៀរប្រសួងសុខាភិបាលមិ្ន 
បានោរ់ការងារប្ររ់ប្រង សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតជាអាទិភាពសទ។ 
សោយស្ថរភាពរងកសប្រោះ ឲ្យមានជាពិការភាព និងម្រណភាព តាម្របាយការណ៍បានរូសរញ្ជជ រ់ថ្នមាន 
ប្រជាពលរ ាប្រីប្រប្រមាណ ២០០០នារ់(របាយការណ៍អសងករឆ្ន ំ ២០០២ ររស់ប្រសួងររសិ្ថា ន) បាន
ប្ររររររេិញ្េ ឹម្ជី្វរិតាម្រយៈការស ើរប្រមូ្លសំរាម្សៅទីលានសទឹងមានជ័្យ។ ពួរសរសនាោះអាេទទួល 
រងររួសសោយផ្លទ ល់ពីការមុ្រជាមួ្យនឹងម្ជុលោរ់ថ្នន ំថ លសំរូរសៅសោយជំ្ងឺប្ររ់ប្រសភទៈ ជំ្ងឺសែលើម្ 
ប្រសភទ សរ និងសស និងជំ្ងឺសអស ៍ថ លជាប្រសភទជំ្ងឺរំពុងររីរាលោលយ ងខាល ំង។ 

 
 
 
 
 
 
១.ខ. រញ្ជហ ពារ់ព័នធសផ្សងសទៀរថ លរញ្ារតិរម្មអាេជួ្យសោោះស្ស្ថយផ្ងថ រ  
សោយផ្តល់អំណោះអំណាង (ភសតតុាង/ភាពជារ់ថសដង ប្រសិនសរើោំបាេ់) 

 

រញ្ជហ ការការពារ និងអភិររសររសិ្ថា ន 
ការ ុរមិ្ន ល់រប្មិ្ររំសៅរសេេរសទស ទុរោរ់ ការសបាោះសោល សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតមិ្នប្រឹម្ប្រវូ
តាម្រទោា នរសេេរសទសអាេរំពុលររយិកាស រំពុលទឹរ និង រំផ្លល ញជី្វៈេប្ម្ុោះ។ រេេុរបននមាន 
ររមិាណស្ថធារណៈសោយសៅរនុងសនាោះឆ្ន ំ២០០៧ មានេំនួនថប្រ ៨,៦៧៨ ថប្រ និងឆ្ន ំ២០១៥ 
មានេំនួន ១៨,៣៩៨ ថប្រ។ រឯីសសវាឯរជ្ន សៅរនុងឆ្ន ំ២០០៧ មានេំនួនថប្រ ១,៩១១ថប្រ 
និងឆ្ន ំ២០១៥ មានេំនួន ៣,៩៨២ ថប្រ និងមានការសរើនស ើងជាលំោរ់ (សរើសយើងសធ្វើសប្រៀរ
សធ្ៀរពីឆ្ន ំ ២០០៧ និង ២០១៥)។  សយើងសលើការស្ស្ថវប្ជាវសៅសលើរុ  ទូរស័ពទ ការអានទំនារ់ទំនង 
ទិននន័យពីប្រសទសនែ(ស្ថា នភាពសស ារិេេ និងវរបធ្ម៌្)។ 

 

 
1-Safe management of wastes from healthcare activities WHO 1999 
2-Progress Report for Asia Development Assistance Facility 19 December 2000, Department of Environment Pollution Control, 

Ministry of Environment, Kingdom of Cambodia. 

3-National Plan for the Management of Healthcare Wastes in Cambodia July 2008, prepare by WPRO 

4-Safe Injection Global Network (SIGN) Annual Meeting Report 24-25 October 2002 

5-Medical Waste Management Survey Report & Medical Waste Management Plan, in Septober 2002 (MoE & MoH). 
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១.រ. សូម្រាយរញ្ជ ីលិខិររទោា នររិយុរតថ លមានស្ស្ថរ់ ថ លពារ់ព័នធ ឬប្រហារ់ប្រថហល។ 
េូររញ្ជជ រ់ថ្ន សរើសហរុអវីបានជាលិខិររទោា នររិយុរតទំងសនោះមិ្នទន់ប្ររ់ប្រន់? 
១. េារ់សតីពីរិេេការពារររសិ្ថា ន និងការប្ររ់ប្រងធ្នធានធ្ម្មជារិ ឆ្ន ំ១៩៩៦។ សោយេារ់សនោះ  

បានសផ្លត រសៅសលើររសិ្ថា ន និងធ្នធានធ្ម្មជារិ ថររ ុសណាា ោះពំុបានថេងពីការប្ររ់ប្រង  
សំណល់សនាោះសទ។ 

២. អនុប្រឹរយសលខ៣៦សតីពីការប្ររ់ប្រងសំណល់រងឹ ឆ្ន ំ១៩៩៩។ អនុប្រឹរយសនោះបានថេងពីការ  
ប្ររ់ប្រងសំណល់រងឹថ លសំសៅសលើវរាុរងឹ ស្ថរធារុរងឹ ផ្លិរផ្ល ឬររស់រំសទេរំទី ថ ល  
ថលងប្រវូការសប្រើប្បាស់  សហើយថ លប្រវូបានសរសបាោះរង់សោលមានរំណង សបាោះសោល  
ឬរប្ម្ូវឱយសបាោះសោលថ លអនុប្រឹរយសនោះមិ្នបានថេងពីសំណល់ សវជ្ជស្ថស្រសត សទ។ 

៣. អនុប្រឹរយសលខ២៧សតីពីការប្រួរពិនិរយការរំពុលទឹរ ឆ្ន ំ១៩៩៩។ អនុប្រឹរយសនោះ រំណរ់ការ  
ប្រួរពិនិរយការរំពុលទឹរ និងអភិររសជី្វៈេំរោុះ ថ លមិ្នបានររយិយពី សំណល់ទូសៅ 
ឬសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត។ 

៤. អនុប្រឹរយសលខ ១៦អនប្រ.ររ េុោះនែងទី១ ថខរុម្ភៈ ឆ្ន ំ២០១៦ សតីពីការប្ររ់ប្រងសំណល់ 
ររកិាខ រអរគិសនី និងសអ ិេប្រូនិរ រាជ្រោា ភិបាល។ អនុប្រឹរយសនោះនិយយពីការប្ររ់ប្រង 
សំណល់ររកិាខ រអរគិសនី និងសអ ិេប្រនិូរ សោយមិ្នបានសផ្លត រសលើសសវាថែទំសនាោះសទ។ 

៥. ស្ថរាេរអនតរប្រសួងសលខ១០៧០ ស.ជ្.ណ.រ.សា េុោះនែងទី១២ ថខវេិេិកា ឆ្ន ំ២០១៥ 
សតីពីការអនុវរតអនុប្រឹរយសតីពីការប្ររ់ប្រងសំរាម្ សំណល់រងឹ ទីប្រជំុ្ជ្ន 
(រវាងប្រសួងម្ហានផ្ទ និងប្រសួងររសិ្ថា ន)។ ស្ថរាេរសនោះបានសលើរពីការប្ររ់ប្រងសំរាម្ 
សំណល់រងឹ ថររ ុសណាា ោះពំុមានរញ្ជជ រ់ពីការប្ររ់ប្រង សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតសនាោះសទ។  

៦. សទោះរីជាមានសរលនសយបាយជារិររស់ប្រសួងសុខាភិបាល សលខ ០២៧ អរស.ម្ព 
េុោះនែងទី០៥ ថខមិ្ែុនា ឆ្ន ំ២០០៩ សតីពីការប្ររ់ប្រងសំណល់ពីសសវាថែទំសុខភាពសៅ 
ប្ពោះរាជាណាេប្ររម្ពុជា រ៏រ ុថនតប្រន់ថរជាការតំាងេិរត ររស់រោា ភិបាល រនុងការអនុវរត 
វាពំុថម្នជា រញ្ជា រិឱយអនុវរតសនាោះសទ ។ 

៧. ម្រគុសទសរ៏ជារិសតីពីការប្ររ់ប្រងសំណល់ពីសសវាថែទំសុខភាព។ម្រគុសទសរ៏សនោះប្រន់ថរ  
ផ្តល់ការសធ្វើការសសប្ម្េេិរត និងការថណនំា អំពីសមាសភាពននការ ប្ររ់ប្រង សំណល់ពី  
សសវាថែទំសុខភាពប្រូវបានសរៀរេំ អនុវរត និងល័រខខ័ណឌ ថ លប្រូវរញ្េូ លសៅរនុងការ សរៀរេំ  
សប្រងសមាសភាពទំងសនាោះ រ ុថនតមិ្នបានរប្ម្ូវឱយសសវាទំទំងអស់អនុវរតតាម្។ 

 

ប ើប ើងប្វើការប្ ៀ ប្ៀ នឹង្ បេសជិតខាង ដូចជា្ បេសហ្វើលើពើន និង្ បេសប ៀតណាម ប ើងនឹងេេួលបានៈ 
១. ្  បេសកមពុជា  : ០.៣១៨ 
២. ្  បេសប ៀតណាម : ០.៣០ 
៣. ្  បេសហ្វើលើពើន : ០.៣១ ដល់ ០.៣៤ 
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សទោះរីជាមានលិខិររទោា នសរលធំ្ៗ ខាងសលើសហើយនិងប្រកាសសនោះរ៏សោយ រ៏ការអនុវរត 
សៅថរពំុបានលអ សៅមានេសនាល ោះប្រសហាង និងការសធ្វសប្រថហសយ ងខាល ងំ  ូសេនោះសហើយសទើរប្រសួង 
សំសរេេិរតពិោរណា សោយសលើប្រកាសសនោះ ម្រសិរាស ើងវញិ។ 
 

  
១. . សរើសំសណើ រញ្ារតិរម្មមានផ្លរ ោះពាល់អវជិ្ជមាន ល់ការប្ររួរប្រថជ្ងថ រឬសទ?   
(ប្រសិនសរើមាន សូម្ពនយល់) 
រញ្ារតិរម្មសនោះពំុមានផ្លរ ោះពាល់អវជិ្ជមាន ល់ការប្ររួរប្រថជ្ងសទ  

 
២. ង្ោ បាំណខ - សរើសយើងេង់សសប្ម្េបានអវី? 

សលើររម្ពស់រុណភាពសសវាថែទំសុខភាពម្នុសស សរវ តាម្រយៈការទរ់ស្ថក រ់ការរាលរារ 
ការឆ្លងសម្សរារពីសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតសៅម្នុសស សរវ  និងការ់រនាយការរំផ្លល ញររសិ្ថា ន។ 
 
៣. ជង្ប្លើស 
 
១- ពប្ងឹងយនតការប្ររ់ប្រង ររាប្រកាស ពប្ងឹងសរម្មភាព េុោះផ្សពវផ្ាយអរ់រ ំនិងប្រួរពិនិរយ 
២- សំសណើ វនិិសយរសោយសប្រើប្បាស់រសេេរវទិាទំសនើរេុងសប្កាយ 

- ការសប្រើប្បាស់ ធុ្នធំ្ និងមានការរំពារ់ឧរររណ៍ទំសនើរ 
- ការប្រមូ្លសំណល់សប្រើរសេេរវទិាខពស់ និងមានភាពងាយស្សលួ ការថរនេនស ើងវញិសោយ 

យរថ្នម្ពលម្រសប្រើប្បាស់ 
- ការទុរោរ់ និងររាមានសតង់ោរ 

៣- សំសណើ រញ្ជា រតិរម្មជាអនុប្រឹរយ ស ើម្បីមានវធិានការណ៍រឹងរងឹ  និងមានវសិ្ថលភាព ប្រសួង 
ពារ់ព័នធ និងអាជាា ធ្រមូ្លោា ន អនុវរតនូវ ការផ្លរពិន័យ អនរពារ់ព័នធសធ្វើអវីខលោះ  ូេជាការវនិិសយរ។ 
 
៤. ការបា៉ា ន់ស្មា នបឋលង្ ើប្បង្េទបនទកុ្ចាំណាយកាតពវក្ិចច និខិផ ចាំង្ណញ 
៤.១. ការរំណរ់ភាររិេេ និងប្រសភទរនទុរេំណាយ  
 

ជ្សប្ម្ើសទី១- ពប្ងឹងយនតការប្ររ់ប្រង ររាប្រកាស ពប្ងឹងសរម្មភាព េុោះផ្សពវផ្ាយអរ់រ ំ
និងប្ររួពិនិរយ 

តាម្ការវភិារសលើព័រ៌មានថ លសយើងស្ស្ថវប្ជាវស ើញថ្ន ជ្សប្ម្ើសទី១សនោះមានរនទុរេំណាយ 
សៅសលើថផ្នរប្ររិររតិការ រ ាបាល និងវរគរណតុ ោះរណាត លនិងសិកាខ ស្ថលា សៅ៣ឆ្ន ំ ំរូងេំនួន 
ប្រមាណ ៦,២៦០,៧១២  ុលាល អាសម្ររិ សហើយសរើរិរេំណាយសររុ រយៈសពល១០ឆ្ន ំខាងមុ្ខ 
េំនួនប្រមាណ ២២,២១៧,២៧៦  ុលាល អាសម្ររិ ថ លមាន ៣១០ ម្នទីរសពទយ និងសម្ភព (សម្ភព១០ 
ម្នទីរសំរារពាបាល២៣៨ ពហុពាបាល៤៩ ម្នទីរសពទយឯរជ្ន១៣) ទូទំងប្រសទស។ 
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រ ុថនតជ្សប្ម្ើសទី១សនោះផ្ងថ ររ៏បានផ្តល់នូវផ្លេំសណញមួ្យេំនួនរួរឱយររ់សំរល់ ផ្ងថ រ ូេជា៖ 
ម្នុសសទទួលបានេំសណោះ ឹងពីប្រកាសោស់ មានការការពារផ្លទ ល់ខលួនសៅតាម្េំសណោះ ឹងថ ល 
ទទួលបាន មានការសឆ្លើយររសៅនិងវធិានការអនតរជារិរ ុថនតមិ្នទន់ប្ររ់លរខណៈ និងនិរនតភាព។ 

 
ជ្សប្ម្ើសទី២- សំសណើ វនិិសយរសោយសប្រើប្បាស់រសេេរវទិាទំសនើរេុងសប្កាយ 
តាម្ការវភិារសលើព័រ៌មានថ លសយើងទទួលបាន ស ើញថ្នជ្សប្ម្ើសទី២សនោះមានការវនិិសយរ 

ថ លប្រវូេំណាយសររុសៅរនុងរយៈសពល ៣ឆ្ន ំ េំនួន ២៣,៣៥៨,៩៨០ (េំណាយរោា ភិបាល 
និងធុ្ររិេេសររុ ២៩,៣៤១,៦៦៨  ុលាល រអាសម្ររិ និងេំសណញរោា ភិបាលនិងធុ្ររិេេសររុ 
៥,៩៨២,៦៨៧  ុលាល រអាសម្ររិ) សហើយសរើរិរេំណាយសររុ រយៈសពល១០ឆ្ន ំខាងមុ្ខមាន 
េំនួនប្រមាណ ៣៣,៥៤២,២២៧  ុលាល អាសម្ររិ (េំណាយសររុេំនួន ៥០,៧៣៦,៦១៧ 
 ុលាល អាសម្ររិ និងេំសណញេំនួន ១៧,១៩៤,៣៩០  ុលាល អាសម្ររិ) សោយរនុងរយៈសពល ៣ឆ្ន ំ ំរូង 
សនោះទំង រោា ភិបាល និងធុ្ររិេេ ប្រូវបានេំណាយសប្េើន សលើការវនិិសយរ រ ុថនតសៅឆ្ន ំរនត 
រនាទ រ់សទៀរ ស ើញថ្នផ្លេំសណញថ លទទួលមានការសរើនស ើងប្ពម្ទំងផ្លេំសណញធំ្ៗសផ្សង 
សទៀរថ លមិ្នអាេ រណនាជារួសលខបាន  ូេជា៖  

- េំសណញការរំថលងថ្នម្ពលសៅជាអរគីសនី(នែលលរ់អរគីសនី)  
- េំសណញប្រោំថខប្រជាជ្ន(សំណល់ទូសៅ)  
- េំសណញសសវាប្រោំថខម្នទីរសពទយរ ា(សំណល់ទូសៅ)  
- ររសិ្ថា នស្ថអ រមានសស្ថភ័ណភាពលអនិងទីប្រងុមានអនាម័្យ 
- មានការប្ររ់ប្រងប្រព័នធទិននន័យប្រឹម្ប្រូវឈានសៅ ល់ការលុររំបារ់ទីលានោរ់សំរាម្រម ន 

ប្រព័នធសុវរាិភាព  
- មានការវនិិសយរធំ្េូលប្រសទស  
- មានេំណូលេូលរ ា (ការរង់ពនធជាភាររយននប្បារ់េំសណញររស់ប្រុម្ហ ុន)  
- ប្រជាជ្នមានការងារសធ្វើនិងមានសុវរាិភាព 
- េំសណញខាងសលើសនោះរូររមួ្ទំងេំសណញជ្សប្ម្ើសទី៣ រថនាម្ផ្ងថ រ។ 

 
ជ្សប្ម្ើសទី៣- សំសណើ រញ្ជា រតិរម្មជាអនុប្រឹរយ ស ើម្បមីានវធិានការណ៍រឹងរងឹ  និងមាន 

វសិ្ថលភាព  
តាម្ការវភិារសលើព័រ៌មានថ លសយើងទទួលបាន ស ើញថ្នជ្សប្ម្ើសទី៣សនោះមានរនទុរ 

េំណាយសៅសលើថផ្នរប្ររិររតិការ រ ាបាល វរគរណតុ ោះរណាត លនិងសិកាខ ស្ថលា និងសំនងជ្ម្ងឺេិរត 
សៅ៣ឆ្ន ំ ំរូងេំនួន ប្រមាណ ១៥,១៤៣,៩១៧  ុលាល អាសម្ររិ សហើយសរើរិរេំណាយសររុ 
រយៈសពល១០ឆ្ន ំខាងមុ្ខ េំនួនប្រមាណ ៥១,២២២,៧៦៣  ុលាល អាសម្ររិ ថ លមាន ម្នទីរសពទយ 
និងសម្ភព ទូទំងប្រសទស។ រ ុថនតជ្សប្ម្ើសទី៣សនោះផ្ងថ ររ៏បានផ្តល់នូវផ្លេំសណញរយៈសពល 
 រ់ឆ្ន ំ ខាងមុ្ខថ លមិ្នអាេរណនាជារួសលខបានថ លមាន ូេជា៖  
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- មានរុណភាពននសសវានិងការសជ្ឿទុរេិរត (សុខមាលភាព ទំងម្នុសស សរវនិង ររសិ្ថា ន) 
- សឆ្លើយររសៅនិងវធិានការណ៍អនតរជារិនិងទរ់ស្ថក រ់រទសលមើសភាវររម្មសផ្សងៗ  
- មានរទោា នជារិសប្មារ់អនុវរតស ើម្បីសមាហរណ៍រម្មជាមួ្យេារ់អនតរជារិ 
- ការអនុវរតរញ្ារតិរម្មមានវធិានការថរមួ្យ ូេៗរន រម នពីរឬរីស ើយ 
- មានទិននន័យពិរប្បារ មានថផ្នការសប្រៀម្ជាមុ្ននឹងសម្ស្សរការអនុវរតថ លសម្ស្សរ 

សៅនិងេំណាយររស់រោា ភិបាល 
- យល់ ឹងពីការេំណាយសររុនិងលម្អិរតាម្ថផ្នរនីមួ្យៗ  
- ថរលម្អស្ថា នភាពនិងជំ្រញុនូវសុខមាលភាព 

 
៥. ក្ិចចពិង្ប្ោះង្ោប ប់ឋល(ជាមួ្យអនរពារ់ព័នធ) 

ការវភិារនិងវាយរនម្លអំពីផ្លរ ោះពាល់សលើប្រកាសសតីពីការប្ររ់ប្រងសំណល់ពីសសវាថែទំ
សុខភាព ប្រុម្ការងារវាយរនម្លផ្លរ ោះពាល់លិខិររទោា នររិយុរតប្រសួងសុខាភិបាល បានសធ្វើការ 
ពិសប្រោះសយរល់ជាមួ្យភារីពារ់ព័នធ ូេជា៖ 

១-ប្រជំុ្ជាផ្លូវការមួ្យ ង និងពិភារាមួ្យ ងជាមួ្យអរគសលខាធិ្ការោា នអាជាា ធ្រ អាវធុ្រីមី្ 
នាយរោា នរុរគលិរ និងនាយរោា ននីរិរម្ម 
២-ពិភារាជាមួ្យប្រមុ្ ORIA ប្រោំECOSSOC ននទីសតីការរណៈរ ាម្ន្រនតី េំនួន៦ ង 
៣- ស្ស្ថវប្ជាវសៅសលើរុ ទូរស័ពទ ការអានទំនារ់ទំនង (ស្ថា នភាព សស ារិេេ និងវរបធ្ម៌្) 
 

 ទធផ ៖  
១) សយងតាម្រិេេប្រជំុ្ និងពិភារា សយើងទទួលបានការរំប្ទពីអរគសលខាធិ្ការោា ននិង 

នាយរោា នទំងពីររនុងការពប្ងីរ និងពប្ងឹងការងារប្ររ់ប្រងសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត 
 
 
 

៦. សននិដ្ឋា ន 

សរើោំបាេ់សធ្វើ RIS ថ រឬសទ?  
 ោំបាេ់  
 

 មិ្នោំបាេ់  
 

ថផ្អរតាម្ការវភិារអំពីរនទុរេំណាយ និងផ្លេំសណញននជ្សប្ម្ើសទំងរីខាងសលើសនោះ បានរងាហ ញថ្ន 
ជ្សប្ម្ើសទី២ មានផ្លេំសណញ សប្េើនជាងតាម្រយៈការវនិិសយរររស់ររសទស ការប្រមូ្លេំណូលេូលរ ា 
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ប្រជាជ្នមានការងារសធ្វើ និងមានសុវរាិភាពថផ្នរសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត។  ូសេនោះ ជ្សប្ម្ើសទី២ រួរប្រូវបាន 
សប្ជ្ើសសរ ើស។ 
 
៧. ការអនុវតត និខការតាលដ្ឋន 

ប្រសួងសុខាភិបាល ជាពិសសស នាយរោា នម្នទីរសពទយ សោយសហការជាមួ្យប្រសួង ស្ថា រ័នពារ់ព័នធ 
ស ើម្បីជំ្រញុឱយការអនុវរត សោយថផ្អរសលើសរលការណ៍វនិិសយរ។ 

ប្រុម្ការងារវាយរនម្លសលើផ្លរ ោះពាល់ននលិខិររទោា នររិយុរតប្រូវពិនិរយនិងវាយរនម្លសលើផ្លរ ោះពាល់ 
ជារ់ថសតងននការអនុវរត និងសលើរជាសយរល់ជូ្នថ្នន រ់ ឹរនំា ពិនិរយ ថ្នសរើរួរការសប្រើប្បាស់រសេេរវទិាេុងសប្កាយ 
សនោះនិងមានការ ំសណើ រយ ងណា? ប្រសិនសរើប្រុម្ការងារររស ើញថ្ន ការអនុវរតការវនិិសយរនូវរសេេរវទិា 
េុងសប្កាយសនោះ មិ្នបានផ្តល់ផ្លេំសណញ ូេការរពឹំងទុរ ប្រមុ្ការងារនឹងសលើរ សយរល់ជូ្នថ្នន រ់ ឹរនំា ស ើម្ប ី
ពិនិរយ ថណនំារប្ម្ង់ទិសរនុងការអនុវរតរនត។ 
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សមាសភាពចូ រលួក្នខុការង្រៀបចាំរបាយការណ៍ 

 

ដំណណើ រការ ណ ម្ ោះ មុខងារ ទំនាកទ់ំនង 

 

ន ៀរចំនោយព្ក្សួងសុខាភិបាល 

១. ឯ.ឧ ស្ថស្រស្ថត ោរយ ស្ថ  ហួង ព្រធា  ០១១ ៨១៦ ៣៤៧ 

២. សលារសវជ្ជរណឌិ រ សុខ ស្ស ុន អនុព្រធា  ០១២ ៩១២ ១២២ 

៣.សលារសវជ្ជរណឌិ រ មីុ្ សំរូរ អនុព្រធា  ០១២ ៨២៤ ៥៤៤ 

៤.សលារ ហុរ សខៀវ អនុព្រធា អេិនន្រនតយ៍ ០១២ ៩៧៥ ៧៧៨ 

៥. សលារ រំ សីុនួន សមាជិក្ ០១២ ៩៦៤ ៤២២ 

៦. សលារ យ  សុធា ប្រុម្សលខាធិ្ការោា ន ០៧៨ ៨៧៧ ៦២៨ 

ផ្តល់សយរល់សោយ 

ប្រុម្ RIA 

ររស់ ECOSOCC៖ 

 

ឯ.ឧ រិុេ សុខា  អនរប្ររ់ប្រង 
រសប្មាងRIA 

០១២ ៦៩៨ ៩៩៩ 

ឯ.ឧ សអង ររនមុ្នី ប្រធានប្រុម្ 
ថផ្នររណតុ ោះរណាត ល 
និងសប្ម្រសប្ម្ួល 

០១២ ៩១២ ០០៩ 

ឯ.ឧ សំ សំណាង ប្រធានប្រុម្៣ ០៧៧ ៦៤៤ ០៩៥ 

សលារ អ ុ៊ុំ វេិិប្រ សមាជិ្រប្រុម្៣ ០១១ ២១៧ ៧១៧ 

រញ្ជា  សៅ រននិកា សមាជិ្រប្រុម្៣ ០៨៥ ២៥៥ ២៨៨ 

ជំ្នួយការ  រញ្ជា  ឡំា វេិហួង រុរគលិររ ាបាល ០៨៩ ៣៤៨ ៧៨៧ 

 

នែង១២ ថខមិ្ែុនា  ឆ្ន ំ២០១៩ 
                 អ្នកប្វើរបា ការណ៍ 
             បានង្ ើញនិខឯក្ភាព            ្កមុការងារRIAក្រសួងសុខាភបិាល 
ប្បធានប្ក្ុលការងារRIAប្ក្សខួសខុាេិបា  


