របាយការណ៍សង្ខេបសតព
ី ីការវាយតម្លៃបឋលង្

ើ

ប្បកាសសតព
ី ីការប្រប់ប្រខសំណល់ពីង្សវាថែទ ាំសុខភាពក្នខប្ពះរាជាណាចប្ក្ក្លព
ជា
ុ
ុ

រសងកើរស

ប្រកាសសតីពីការប្ររ់ ប្រងសំណល់ពីសសវាថែទំសុខភាពក្នុងព្រះរាជាណាចព្ក្ក្ម្ពុជាប្រូវបាន

ើងសោយប្រសួងសុខាភិ បាល និ ងបានផ្សពវផ្ាយឲ្យសប្រើ ប្បាស់ ស ើម្បីធានាសុខភាពម្នុ សស

សរវនិងររ ិស្ថាន
ម្នុ សសសរវ

តាម្រយៈការទរ់ ស្ថករ់ ការរាលរារការឆ្លងសម្សរារពីសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតសៅ

និងការ់រនាយការរំ ផ្លលញររ ិស្ថានសោយោរ់ សេញនូ វលរខណៈរសេេរសទស ជារ់ លារ់

រនុងការប្ររ់ ប្រងទុរោរ់និងសបាោះសោលសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតឲ្យប្រឹម្ប្រូវតាម្រទោានរសេេរសទស។
ព្រកាសន ះព្រូវបា ថរសប្ម្ួលស ើងវ ិញនោយបា នចញព្រកាសនេខ០៥៤អរសម្រចុ ះថ្ងៃទី២៣
ក្ញ្ញាឆ្នំ២០០៩

សោយសប្ម្រសៅតាម្រទោានរសេេរសទសអនតរជារិ

ថ លរំ ណរ់ សីរុណហភាព

រ ុ រ ោរ់ពី៨០០ អងារ សៅ ១០០០ អងារ ទី តាំងទំងឡាយ ណាថ លមានសំណល់

ពី សសវាថែទំសុខភាពប្រូវអនុវរតតាម្រសេេរសទសរនុងការប្ររ់ ប្រង ទុ រោរ់ និងសបាោះសោលថ លមាន
រំ ណរ់សៅរនុងប្រកាសសនោះ។

សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតរម្
ួ មាន ផ្លិរផ្លឱសែ រំថណរម្នុ សស សរវ សឺរាុង
ំ ម្ជុលសំណល់

រាវ...។ល។

សំណល់ទូសៅថ លមានលាយជាម្ួយសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតរ៏ោរ់ ទុរជាសំណល់សវជ្ជ

ស្ថស្រសតថ រ។ សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតប្រូវបានថរងថេរសៅតាម្រប្ម្ិរពុ ល និ ងសប្រោះថ្ននរ់ សៅសពលមាន
ការរោះពាល់

ឬ

រលិន

ថ លមានការថរងថេរសេញជា៩

ប្រសភទ

ថ លមានរប្ម្ិរប្រប្ពឹ រិរ
ត ម្ម

សផ្សងៗរន។
សៅរនុងម្នទីរសពទយការប្ររ់ ប្រង ទុរោរ់និងសបាោះសោលសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតម្ិន
ប្រឹ ម្ប្រូវតាម្រទោានរសេេរសទសនឹ ងរសងកើរជាជ្ប្ម្រននសម្សរារនិងជាេំ ណុេោរ់ សផ្តើម្ននការេម្លងសម្សរារ
បញ្ហ
ា ប្បឈលលុខៈ

រងកឲ្យមានជ្ំ ងឺ និងមានសប្រោះថ្ននរ់ ល់ម្នុ សស សរវជាងសំណល់ទូសៅ ថ លមានររ ិមាណេំ នួន ៨០% នន
សំណល់ពីសសវាថែទំសុខភាព។ពី សប្ពាោះសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត មានសមាសភាព និ ងលរខណ:ស្សស ៀង
សំណល់ទូសៅនឹងមានសប្រោះថ្ននរ់ ជាងសំណល់ទូសៅ។ ការរ ីរេសប្ម្ើ នររស់ប្រសទសជារិ ការសរើ នស

ននប្រជាស្ថស្រសតនាំឲ្យម្ូ លោានថែទំពាបាលសុខភាពប្រឹ ោះស្ថានរណុត ោះរណា
ត លរនុងវ ិស័យសុខាភិ បាល
ទំងស្ថធារណនិ ងឯរជ្នប្ពម្ទំងសរម្មភាពសស រ
ា ិេេសងគម្សផ្សងៗមានការសរើនស
រួ យង ូ េជាការផ្តល់សសវាថែទំសុខភាពរ៏ សរើ នស
រំ សណើនទំងអស់សនោះ
សុខភាពម្នុ សស

រ៏មានការសរើ នស

ើងថ រ។

ើង

ើងយងឆ្រ់ រហ័ស។

ស ើម្បីរំសពញរប្ម្ូវការររស់សងគម្តាម្រយ

ើងនូ វការសំណល់សផ្សងៗ

ថ លរងកភាពសប្រោះថ្ននក្់

សរវររ ិស្ថាននិងសទសេររួម្ទំងរងកឲ្យមានជាជំងឺពិការភាព

ប្រជាជ្ន។សទោះរី ជាមានលិខិររទោានររិ យុរិ តរប្ម្ូវឲ្យនី រិរុរគល

ឬរូរវ ័នត

ល់

និ ងម្រណភាព ល់

រុរគលថ លពារ់ព័នធនឹង

ការផ្តល់សសវាថែទំរាបាេសុខភាព និងប្ររិររតិការសផ្សងសទៀរថ លរសងកើរឲ្យមានសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត
ឲ្យអនុ វរតតាម្លរខណៈរសេេរសទសរនុងការប្ររ់ប្រង ទុរោរ់ និ ងសបាោះសោលសំណល់ប្រសភទសនោះ រ៏ រុថនត
ការអនុ វរតជារ់ ថសតងសៅពុំទន់ មានប្រសិទធភាពសៅស

ើយសទ

ពី សប្ពាោះសរសសងករស

ើញថ្ន

សំណល់

សវជ្ជស្ថស្រសតសៅថររងកហានិភ័យ ល់ សុខភាពម្នុ សស សរវររ ិស្ថាន និង សទសេរយងធ្ងន់ធ្ងរសៅស

ើយ។

ប្រសួងសុខាភិ បាលម្ិ នមានអំ ណាេរនុងការប្ររ់ប្រងសំណល់ សវជ្ជស្ថស្រសតសោយខវោះការសហការជាម្ួ យ
1

ស្ថារ័ នសម្រារិេរេ ា ៏ នទសទៀរ និង ការទទួ លខុ សប្រូវ

រនុងការប្ររ់ ប្រង ទុ រោរ់ និងសបាោះសោល
សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត តាម្រទោានរេេរសទស សោយសររិ រថ្ន សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតជាភាររិ េេររស់ប្រសួង
សុខាភិ បាល ូ េជា (មានម្នទីរសពទយខលោះសាិរសៅសប្កាម្ការប្ររ់ប្រងររស់ប្រសួងសផ្សង ូេជាប្រសួងការពារ
ជារិ

ប្រសួងម្ហានផ្ទ ប្រសួងរសិរម្ម ប្រសួងររ ិស្ថាន ប្រសួងម្ហានផ្ទ ការបាទប្រហម្) ។តាម្

របាយការណ៍បានរូ សរញ្ជ
ជ រ់ ថ្នមាន ប្រជាពលរ ប្ា រីប្រប្រមាណ ២០០០នារ់ (របាយការណ៍អសងករឆ្នំ

២០០២ ររស់ប្រសួងររ ិស្ថាន) បានប្ររររររេិ ញ្េឹម្ជ្ី វ ិរតាម្រយៈការស ើ រប្រម្ូល សំរាម្សៅទី លានសទឹង
មានជ្័ យ។ពួ រសរសនាោះអាេទទួ លរងររួ សសោយផ្លទល់ពីការម្ុរជាម្ួ យនឹងម្ជុលោរ់ ថ្ននំថ លសំរូរសៅ

សោយជ្ំ ងឺប្ររ់ប្រសភទៈជ្ំងឺសែលើម្ប្រសភទសរ និង សស និ ងជ្ំ ងឺសអស ៍ ថ លជាប្រសភទ ជ្ំ ងឺរំពុងរ ីររាលោល
យងខាលំង។ពុំ ទន់ មានការសិរាផ្លូវការណាម្ួ យសៅរម្ពុជារញ្ជ
ជ រ់់ ថ្នផ្លរោះពាល់សោយស្ថរសំណល់
សវជ្ជស្ថស្រសតសលើសុខភាពម្នុសស

សរវ

និ ងការរំផ្លលញររ ិស្ថានមានទំ ហំរុណាាសទ។រុថនតតាម្ការបាន់

ប្រមាណផ្លរោះពាល់មានទំ ហំធ្ំសធ្ងរុ ថនតអាេការ់ រនាយបានសហើយរ ាទទួ លផ្ល េំ សណញយងសប្េើន

រនុងររណីមានយនតការេំណាយសលើការប្ររ់ ប្រង សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតសនោះបានប្រឹ ម្ប្រូវ។ឧទហរណ៍សរើ រ ា
េំ ណាយរនុងការប្ររ់ ប្រងសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតសនោះអស់ទឹរប្បារ់ X Million Riels សនាោះរ ន
ា ឹងបានផ្ល
េំ សណញម្រវ ិញធ្ំ ជាងឬសប្េើ នជាង

X

Million

ភាពលអប្រសសើរ។
ង្ោ

Riels

តាម្រយ:សុខភាពម្នុសសសរវ

សលើររម្ពស់រុណភាពសសវាថែទំសុខភាពម្នុ សស

បាំណខៈ

សរវ

ររ ិស្ថានមាន

តាម្រយៈការទរ់ ស្ថករ់

ការរាលរារ ការឆ្លងសម្សរារពី សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតសៅម្នុ សស សរវ និងការ់ រនាយការរំ ផ្លលញររ ិស្ថាន។
ជង្ប្លើសៈ

១- ពប្ងឹងយនតការប្ររ់ប្រង ររាប្រកាស ពប្ងឹ ងសរម្មភាព េុ ោះផ្សពវផ្ាយអរ់ រ ំ និងប្រួរពិនិរយ
២- សំសណើវ ិនិ សយរសោយសប្រើ ប្បាស់រសេេរវ ិទាទំ សនើ រេុ ងសប្កាយ

៣- សំសណើរញ្ជារតិរម្មជាអនុ ប្រឹ រយ ស ើម្បីមានវ ិធានការណ៍រឹ ងរ ឹង និ ងមានវ ិស្ថលភាពប្រសួងពារ់ ព័នធ
និ ងអាជាាធ្រម្ូ លោាន អនុវរតនូវ ការផ្លរពិន័យ អនរពារ់ ព័នធសធ្វើអីខ
វ លោះ ូេជាការវ ិនិ សយរ។

ការបា៉ាន់ស្មានបឋលង្

ប្ើ បង្េទបនទក្ចាំ
ណាយកាតពវក្ច
ិ ច និខិផ
ុ

ចាំង្ណញ

ជ្សប្ម្ើ សទី១- ពប្ងឹងយនតការប្ររ់ប្រង ររាប្រកាស ពប្ងឹងសរម្មភាព េុោះផ្សពវផ្ាយអរ់រ ំ និងប្រួរពិនិរយ
តាម្ការវ ិភារសលើព័រ៌មានថ លសយើងស្ស្ថវប្ជាវស

ើញថ្ន ជ្សប្ម្ើ សទី ១សនោះមានរនទុរេំ ណាយ សៅសលើថផ្នរ

ប្ររិររតិការ រ ាបាល និងវរគរណុត ោះរណា
ត លនិ ងសិកាខស្ថលា សៅ៣ឆ្នំ ំរូងេំនួន ប្រមាណ ៦,២៦០,៧១២
ុ លាលអាសម្រ ិរ សហើយសរើរិរេំ ណាយសរុរ រយៈសពល១០ឆ្នំខាងម្ុខ េំនួនប្រមាណ ២២,២១៧,២៧៦
ុ លាលអាសម្រ ិរ

ថ លមាន

ពហុពាបាល៤៩

៣១០

ម្នទីរសពទយ

ម្នទីរសពទយឯរជ្ន១៣)

និងសម្ភព

(សម្ភព១០

ម្នទីរសំរារពាបាល២៣៨

ទូ ទំងប្រសទស។

រុ ថនតជ្សប្ម្ើ សទី ១សនោះផ្ងថ ររ៏ បានផ្តល់នូវ

មានការការពារផ្លទល់ខួនសៅតាម្េំ
ល
សណោះ ឹ ងថ លទទួ លបាន

មានការសឆ្លើយររសៅនិ ងវ ិធានការអនតរជារិ

ផ្លេំ សណញម្ួ យេំនួនរួ រឱយររ់ សំរល់ ផ្ងថ រ ូេជា៖ ម្នុ សសទទួ លបានេំ សណោះ ឹ ងពី ប្រកាសោស់
រុ ថនតម្ិនទន់ ប្ររ់ លរខណៈ និ ងនិ រនតភាព។
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ជ្សប្ម្ើ សទី ២- សំសណើវ ិនិសយរសោយសប្រើប្បាស់រសេេរវ ិទាទំសនើរេុងសប្កាយ
តាម្ការវ ិភារសលើព័រ៌មានថ លសយើងទទួ លបាន

ស

ើញថ្នជ្សប្ម្ើ សទី ២សនោះមានការវ ិនិសយរថ លប្រូវ

េំ ណាយសរុរសៅរនុងរយៈសពល ៣ឆ្នំ េំនួន ២៣,៣៥៨,៩៨០ (េំណាយរោាភិបាល និ ងធ្ុ ររិ េេសរុរ
២៩,៣៤១,៦៦៨

ុលាលរអាសម្រ ិរ និ ងេំ សណញរោាភិ បាលនិ ងធ្ុររិេេសរុរ ៥,៩៨២,៦៨៧

ុ លាលរអាសម្រ ិរ)

សហើយសរើរិរេំ ណាយសរុរ រយៈសពល១០ឆ្នំខាងម្ុខមាន េំនួនប្រមាណ ៣៣,៥៤២,២២៧ ុ លាលអាសម្រ ិរ
(េំ ណាយសរុរេំនួន ៥០,៧៣៦,៦១៧

ុ លាលអាសម្រ ិរ និងេំ សណញេំ នួន ១៧,១៩៤,៣៩០

ុលាលអាសម្រ ិរ)

សោយរនុងរយៈសពល ៣ឆ្នំ ំ រូងសនោះទំងរោាភិ បាល និ ងធ្ុ ររិេេ ប្រូវបាន េំ ណាយសប្េើ នសលើការវ ិនិ សយរ
រុ ថនតសៅឆ្នំរនតរនាទរ់ សទៀរ ស ើញថ្នផ្លេំ សណញថ លទទួ លមានការ សរើនស ើងប្ពម្ទំងផ្លេំ សណញ
ធ្ំ ៗសផ្សងសទៀរថ លម្ិនអាេ រណនាជារួ សលខបាន ូ េជា៖

-

េំ សណញការរំថលងថ្នម្ពលសៅជាអរគីសនី (នែលលរ់ អរគីសនី )

-

េំ សណញសសវាប្រោំថខម្នទីរសពទយរ (ា សំណល់ទូសៅ)

-

េំ សណញប្រោំថខប្រជាជ្ន(សំណល់ទូសៅ)

ររ ិស្ថានស្ថអរមានសស្ថភ័ណភាពលអនិងទី ប្រុងមានអនាម្័ យ

មានការប្ររ់ប្រងប្រព័នធទិនន
ន ័ យប្រឹម្ប្រូវឈានសៅ ល់ការលុររំ បារ់ទីលានោរ់សំរាម្រមន
ប្រព័នធសុវរាិភាព

មានការវ ិនិ សយរធ្ំេូលប្រសទស

មានេំ ណូលេូ លរ ា (ការរង់ ពនធជាភាររយននប្បារ់េំសណញររស់ប្រុម្ហុន)
ប្រជាជ្នមានការងារសធ្វើនិងមានសុវរាិភាព

និ ង េំ សណញខាងសលើសនោះរូររួម្ទំងេំសណញជ្សប្ម្ើ សទី ៣ រថនាម្ផ្ងថ រ។

ជ្សប្ម្ើ សទី៣- សំសណើរញ្ជារតិរម្មជាអនុប្រឹរយ ស ើម្បីមានវ ិធានការណ៍រឹងរ ឹង និងមានវ ិស្ថលភាព
តាម្ការវ ិភារសលើព័រ៌មានថ លសយើងទទួ លបាន

ស

ើញថ្នជ្សប្ម្ើ សទី ៣សនោះមានរនទុរេំ ណាយសៅសលើ

ថផ្នរប្ររិ ររតិការ រ ាបាល វរគរណុត ោះរណា
ត លនិ ងសិកាខស្ថលា និ ងសំនងជ្ម្ងឺេិរត សៅ៣ឆ្នំ ំ រូងេំនួន
ប្រមាណ

១៥,១៤៣,៩១៧

េំ នួនប្រមាណ ៥១,២២២,៧៦៣

ុ លាលអាសម្រ ិរ

សហើយសរើ រិរេំណាយសរុរ

រយៈសពល១០ឆ្នំខាងម្ុខ

ុលាលអាសម្រ ិរ ថ លមាន ម្នទីរសពទយ និងសម្ភព ទូ ទំងប្រសទស។

រុ ថនតជ្សប្ម្ើ សទី ៣សនោះផ្ងថ ររ៏ បានផ្តល់នូវផ្លេំ សណញ
ជារួ សលខបានថ លមាន ូេជា៖

រយៈសពល រ់ ឆ្នំខាងម្ុ ខថ លម្ិនអាេរណនា

-

មានរុ ណភាពននសសវានិ ងការសជ្ឿទុ រេិ រត (សុខមាលភាព ទំងម្នុ សស សរវនិង ររ ិស្ថាន)

-

មានរទោានជារិ សប្មារ់អនុ វរតស ើម្បីសមាហរណ៍រម្មជាម្ួ យេារ់ អនតរជារិ

-

សឆ្លើយររសៅនិងវ ិធានការណ៍អនតរជារិ និងទរ់ ស្ថករ់ រទសលមើសភាវររម្មសផ្សងៗ
ការអនុ វរតរញ្ារិ រ
ត ម្មមានវ ិធានការថរម្ួ យ ូេៗរនរមនពី រឬរី ស

ើយ

មានទិ នន
ន ័ យពិរប្បារ មានថផ្នការសប្រៀម្ជាម្ុននឹងសម្ស្សរការអនុ វរតថ លសម្ស្សរសៅ
និ ងេំ ណាយររស់រោាភិ បាល

យល់ ឹ ងពី ការេំ ណាយសរុរនិងលម្អិរតាម្ថផ្នរនី ម្ួយៗ
ថរលម្អស្ថានភាពនិ ងជ្ំ រញ
ុ នូ វសុខមាលភាព
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ក្ិចចពិង្ប្ោះង្ោប

ៈ់

ការវ ិភារនិ ងវាយរនម្លអំពីផ្លរោះពាល់សលើប្រកាសសតីពីការប្ររ់ប្រងសំណល់ពីសសវាថែទំសុខភាព

ប្រុម្ការងារវាយរនម្លផ្លរោះពាល់លិខិររទោានររិ យុរតប្រសួងសុខាភិ បាល បានសធ្វើការពិសប្រោះសយរល់ជាម្ួយ
ភារី ពារ់ ព័នធ ូ េជា៖
១-ប្រជ្ុំ ជាផ្លូវការម្ួ យ ង និងពិ ភារាម្ួ យ ងជាម្ួ យអរគសលខាធ្ិ ការោានអាជាាធ្រ អាវុធ្រីម្ី នាយរោាន
រុ រគលិរ និងនាយរោាននីរិរម្ម

២- ពិ ភារាជាម្ួ យប្រុម្ ORIA ប្រោំECOSSOC ននទី សីកា
ត ររណៈរ ម្
ា ន្រនតី េំនួន៦ ង
៣- ស្ស្ថវប្ជាវសៅសលើរុ ទូ រស័ពទ ការអានទំ នារ់ ទំនង (ស្ថានភាព សស ារិេេ និងវរបធ្ម្៌ )
លទធផ្ល៖ សយងតាម្ការពិសប្រោះសយរល់ខាងសលើ សយើងទទួ លបានការរំប្ទពី រនុងការពប្ងីរ
និ ងពប្ងឹងការងារប្ររ់ ប្រងសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត។
សននដ្ឋ
ិ ា ន

ថផ្អរតាម្ការវ ិភារអំ ពីរនទុរេំ ណាយ

និងផ្លេំ សណញននជ្សប្ម្ើ សទំងរី ខាងសលើសនោះ

បានរងាហញថ្ន

ជ្សប្ម្ើ សទី ២ មានផ្លេំ សណញ សប្េើនជាងតាម្រយៈការវ ិនិ សយរររស់ររសទស ការប្រម្ូ លេំ ណូលេូ លរ ា
ប្រជាជ្នមានការងារសធ្វើ និងមានសុវរាិភាពថផ្នរសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត។

ូសេនោះ ជ្សប្ម្ើ សទី ២ រួ រប្រូវបាន

សប្ជ្ើ សសរ ើស។

ការអនុវតត

ប្រសួងសុខាភិ បាល ជាពិ សសស នាយរោានម្នទីរសពទយ សោយសហការជាម្ួ យប្រសួង ស្ថារ័ នពារ់ ព័នធ
ស ើម្បីជ្ំរញ
ុ ឱយការអនុ វរត សោយថផ្អរសលើសរលការណ៍វ ិនិសយរ។

ប្រុម្ការងារវាយរនម្លសលើផ្លរោះពាល់ននលិខិររទោានររិ យុរតប្រូវពិ និរយនិ ងវាយរនម្លសលើផ្លរោះពាល់

ជារ់ ថសតងននការអនុ វរត និងសលើរជាសយរល់ជ្ូនថ្ននរ់ ឹ រនាំ ពិ និរយ ថ្នសរើ រួរការសប្រើ ប្បាស់រសេេរវ ិទា
េុ ងសប្កាយសនោះនិ ងមានការ ំ សណើរយងណា?

ប្រសិនសរើប្រុម្ការងារររស

ើញថ្ន

ការអនុ វរតការ

វ ិនិ សយរនូវរសេេរវ ិទាេុងសប្កាយសនោះ ម្ិនបានផ្តល់ផ្លេំ សណញ ូេការរ ំពឹងទុរ ប្រុម្ការងារនឹ ងសលើរ
សយរល់ជ្ូនថ្ននរ់ ឹ រនាំ ស ើម្បីពិនិរយ ថណនាំរប្ម្ង់ទិសរនុងការអនុ វរតរនត។
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ការវាយតម្លៃបឋលង្

ផ
ើ

ប៉ាះពា

់

េំណងសជ្ើងរញ្ា រិតរម្ម

: ប្រកាសសតីពីការប្ររ់ប្រងសំណល់ពីសសវាថែទំសុខភាព

កាលររ ិសេេទោរ់សផ្ដើម្

: នែង១៨ ថខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៨

ប្រសួងសុខាភិបាល

: ប្រសួងសុខាភិបាល

កាលររ ិសេេទរញ្េរ់

: នែង១២ ថខម្ិែុនា ឆ្នំ២០១៩

អតាាធ្ិរាយសសងខរអំពីរញ្ារិរ
ត ម្ម
ម្ុនឆ្នំ

១៩៩៨

ការប្ររ់ប្រងសំណល់ពីសសវាថែទំសុខភាពសៅតាម្រសេេរសទសសរៀងៗខលួនររស់

ម្នទីរសពទយនីម្ួយៗ។

សោយសមាភរៈឧរររណ៍សវជ្ជស្ថស្រសតមានការរ ីរេសប្ម្ើន

សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតសប្េើន ូេជាការផ្លលស់រូរម្រសប្រើ
ត
សឺរាុង
ំ ជ្័រសប្មារ់ោរ់ថ្ននំ

ថ លនាំឲ្យមាន

សទើរមានការរសងកើរ

ប្រុម្ការងារប្ររ់ ប្រងសំណល់ម្ុរស្សួេ សៅឆ្នំ១៩៩៨។ សៅឆ្នំ២០០៦ ប្រុម្ការងារសនោះប្រូវបាន
ពប្ងីរសម្រាភាពរថនាម្សទៀរ

សោយរសងកើរជារណៈរម្មការវាយរនម្ល។

បានផ្សពវផ្ាយឲ្យសប្រើប្បាស់

ស ើម្បីធានាសុខភាពម្នុសស

សតីពីការប្ររ់ប្រងសំណល់ពីសសវាថែទំសុខភាពប្រូវបានរសងកើរស

ើង

សរវ

ឆ្នំ

២០០៨

សោយប្រសួងសុខាភិបាល
និងររ ិស្ថាន

ការទរ់ស្ថករ់ការរាលរារការឆ្លងសម្សរារពីសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតសៅម្នុសស សរវ
ការរំផ្លលញររ ិស្ថាន

តាម្រយៈ

និងការ់រនាយ

សោយោរ់ សេញនូ វលរខណៈរសេេរសទសជារ់លារ់ រុងការប្ររ់
ន
ប្រងទុរោរ់

និងសបាោះសោលសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតឲ្យមានប្រឹម្ប្រូវតាម្រទោានរសេេរសទស។
សប្ម្ួលស

ប្រកាស

រ៏រុថនតមានការថរ

ើងវ ិញឆ្នំ ២០០៩ សោយសប្ម្រសៅតាម្រទោានរសេេរសទសអនតរជារិ ថ លរំណរ់

សីរុណហភាព

រ ុរ សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតោរ់ពី៨០០ អងារ សៅ ១០០០ អងារ ទីតាំងឡាយ

ណាថ លមានសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតប្រូវអនុ វរតតាម្រសេេរសទសរនុងការប្ររ់ ប្រង ទុ រោរ់ និ ងសបាោះ
សោល ថ លមានរំណរ់សៅរនុងប្រកាសសនោះ។

សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតរម្
ួ មាន ផ្លិរផ្លឱសែ រំ ថណរម្នុ សស សរវ សឺរាុង
ំ ម្ជុល...។ល។

សំណល់ទូសៅមានលាយជាម្ួយសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតរ៏ោរ់ទុរជាសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតថ រ។
សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតប្រូវបានថរងថេរសៅតាម្រប្ម្ិរពុល និងសប្រោះថ្ននរ់សៅសពលមានការ រោះពាល់
ឬរលិន ថ លមាន ការថរងថេរសេញជា៩ ប្រសភទ ថ ម្មានរប្ម្ិរប្រប្ពឹរិរ
ត ម្មសផ្សងៗរន។

ប្រសភទរញ្ារិរ
ត ម្ម
េារ់

ប្ពោះរាជ្ប្រឹរយ

អនុប្រឹរយ

ប្រកាស

សេចក្តីេសរេច

ស្ថរាេរ

សផ្សងសទៀរ
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ផ្លរោះពាល់ននរញ្ា រិរ
ត ម្មសលើវ ិស័យ ៖
សងគម្រិេេ

សស រ
ា ិេេ

ររ ិស្ថាន

 ...សផ្សងៗ

១. ការក្ាំណត់បញ្ហ
ា

១.រ. រញ្ជ
ហ េម្បងថ លរញ្ារិរ
ត ម្មមានរំណងសោោះស្ស្ថយ សោយផ្តលអ
់ ំណោះអំណាង
(ភសតតាង/ភាពជារ់
ថសដង ប្រសិនសរើោបា
ំ េ់)
ុ
រញ្ជ
ហ សុខភាពនិងសុវរាិភាពស្ថធារណៈ
ការប្ររ់ប្រង

ទុរោរ់

និងសបាោះសោលសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតម្ិនប្រឹម្ប្រូវតាម្រទោានរសេេរសទស

នាំឲ្យមានការេម្លងសម្សរារ រងកឲ្យមានជ្ំងឺ និងមានសប្រោះថ្ននរ់ ល់ម្នុសស សរវ ជាងសំណល់ទូសៅ

ថ លមានររ ិមាណេំនួន ៨០% ននសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត។ពីសប្ពាោះសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតមានសមាស
ភាព និងលរខណស្សស ៀងសំណល់ទូសៅនឹងមានសប្រោះថ្ននរ់ជាងសំណល់ទូសៅការរ ីរេសប្ម្ើនររស់
ប្រសទសជារិ

ការសរើនស

ើងននប្រជាស្ថស្រសត

រួយង ូេជាការផ្តល់សសវាថែទំសុខភាពរ៏សរើនស

នាំឲ្យមានការសរើនស

នឹងសនោះ រំសណើនទំងអស់សនោះ រ៏មានការសរើនស

ើងសរម្មភាពសងគម្សផ្សងៗ

ើងថ រ ស ើម្បីរំសពញរប្ម្ូវការររស់សងគម្ ទនទឹម្
ើងនូវការសំណល់សផ្សងៗ

សប្រោះ ល់សុខភាពម្នុសស សរវ។ សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតថ លសរើ រស
រី

ថ លមានភាពរងក

ើងរនុងម្ួយនែងមាន ៣៩៨២

ូប្កាម្ រនុងឆ្នំ២០១៦ ថ លរនុងសនាោះមានសុខាភិ បាលរ ា (ម្នទីរសពទយសពទយជារិ /ម្.ជ្ជារិ
ម្នទីរសពទយទូទំងប្រសទស សៅម្នទីរសពទយរថងអរ និងម្ណឌលសុខភាព) មានសំណល់េំនួន ២៩៦៦
រី

ូប្កាម្ និងសុខាភិបាលឯរជ្ន(ម្នទីរសពទយឯរជ្ន ម្នទីរពហុពាបាលឯរជ្ន
ពាបាលឯរជ្ន និងម្នទីរសម្ភពឯរជ្ន) មានសំណល់េំនួន ១០១៦ រី ូប្កាម្។

ម្នទីរសំរារ

រញ្ជ
ហ ននការអនុវរតប្រកាសថ លមានស្ស្ថរ់ម្ិនមានប្រសិទភា
ធ ព

សទោះរី ជាមានលិខិររទោានររិយុរតរប្ម្ូវឲ្យនី រិរុរគល ឬរូរវ ័នតរុរគលថ លពារ់ព័នធនឹង ការផ្តល់
សសវាថែទំសុខភាព និងប្ររិររតិការសផ្សងសទៀរថ លរសងកើរឲ្យមានសំណល់សវជ្ជ ស្ថស្រសត អនុវរត
តាម្លរខណៈរសេេរសទសរនុងការប្ររ់ប្រង ទុ រោរ់ និងសបាោះសោល សំណល់ប្រសភទសនោះ នូវពុំទន់
មានប្រសិទធភាពសៅស

ើយសទ ពីសប្ពាោះសរសសងករស

ល់ សុខភាពយងធ្ងន់ធ្ងរសៅស

ើយ។

រញ្ជ
ហ េំរងថ លនាំឲ្យមានការថរសប្ម្ួលប្រកាសសនោះស
មានស្ស្ថរ់

ើញថ្ន សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតសៅថររងកហានិ ភ័យ
ើងវ ិញ

និងការម្ិនអនុវរតតាម្ប្រកាសសនោះថ ល

ការអនុវរតប្រកាសសនោះបានប្រឹម្ថរទីតាំងសប្កាម្ថ នសម្រារិេេររស់ប្រសួងសុខាភិបាល

រុសណាាោះសៅ

មានទីតាំងជាសប្េើនសទៀរថ លប្រសួងសុខាភិ បាលម្ិនមានអំណាេរនុងការប្ររ់ ប្រងរងវោះការសហការ

ជាម្ួយស្ថារ័នរ ា ៏នទសទៀរ និ ងការទទួលខុ សប្រូវ រនុងការប្ររ់ ប្រង ទុ រោរ់ និ ងសបាោះសោលសំណល់
សវជ្ជស្ថស្រសតតាម្រទោានរេេរសទស
សោយសររិរថ្នសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតជាភាររិេេររស់ប្រសួង
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សុខាភិបាល (មានម្នទីរសពទយខលោះសាិរសៅសប្កាម្ការប្ររ់ប្រងររស់ប្រសួងសផ្សង ូេជាប្រសួងការពារជារិ
ប្រសួងម្ហានផ្ទ

ការបាទប្រហម្)

ប្រសួងរសិរម្ម

ប្រសួងររ ិស្ថាន

ប្រសួងការងារនិ ងរណុត ោះរណា
ត លវ ិជាជជ្ី វៈ

ការងារប្ររ់ ប្រងសំណល់ជាការងារពហុវ ិស័យទម្ទរការសហការពី ស្ថារ័នសផ្សង

សទៀរសោយសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត ម្ិ នសាិរថរសៅរនុងទី តាំងផ្តល់សសវាសុខភាពរុ សណាាោះសទ សំណល់សវជ្ជ
ស្ថស្រសតខលោះប្រូវមានទីតាំងោរ់ទុរប្រឹម្ប្រូវ

និងមានរថនលងប្រប្ពឹរិតរម្មខាងសប្ៅម្នទីរសពទយ

រងវោះអនរ

រសេេរសទសខាងការ ប្ររ់ប្រងសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត ការទុរោរ់សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតម្ិនប្រឹម្ប្រូវតាម្

រសេេរសទស សោយម្ិន បានយល់ ឹង សោយមានថញរសំណល់ទំងសនោះតាម្ការថណនាំរសេេរសទស

សោយម្ិនបានយល់ ឹង ការ ុរម្ិន ល់រប្ម្ិររំសៅតាម្រទោានរសេេរសទសប្រកាសសនោះម្ិនមានថេង
ពីការោរ់ពិន័យេំសពាោះការម្ិ នអនុ វរតតាម្ និ ងការប្រួរពិនិរយ រងវោះខារធ្នធានម្នុសស និ ងែវ ិកាម្ិ ន
អាេឲ្យប្រសួង

រនុងការេុោះពប្ងឹងអនុវរតប្រកាសឲ្យបានសទៀងទរ់ ម្ាងសទៀរប្រសួងសុខាភិបាលម្ិន
បានោរ់ការងារប្ររ់ប្រង សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតជាអាទិភាពសទ។
សោយស្ថរភាពរងកសប្រោះ ឲ្យមានជាពិការភាព និងម្រណភាព តាម្របាយការណ៍បានរូសរញ្ជ
ជ រ់ថ្នមាន

ប្រជាពលរ ាប្រីប្រប្រមាណ ២០០០នារ់(របាយការណ៍អសងករឆ្នំ ២០០២ ររស់ប្រសួងររ ិស្ថាន) បាន
ប្ររររររេិ ញ្េឹម្ជ្ីវ ិរតាម្រយៈការស ើរប្រម្ូលសំរាម្សៅទីលានសទឹងមានជ្័យ។

ពួរសរសនាោះអាេទទួល

រងររួសសោយផ្លទល់ពីការម្ុរជាម្ួ យនឹ ងម្ជុលោរ់ថ្ននំថ លសំរូរសៅសោយជ្ំ ងឺប្ររ់ ប្រសភទៈ
ប្រសភទ សរ និងសស និងជ្ំងឺសអស ៍ថ លជាប្រសភទជ្ំងឺរំពុងរ ីររាលោលយងខាលំង។

ជ្ំងឺសែលើម្

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).

១.ខ. រញ្ជ
ហ ពារ់ព័នសធ ផ្សងសទៀរថ លរញ្ារិរ
ត ម្មអាេជ្ួយសោោះស្ស្ថយផ្ងថ រ
សោយផ្តលអ
់ ំណោះអំណាង (ភសតតាង/ភាពជារ់
ថសដង ប្រសិនសរើោបា
ំ េ់)
ុ
រញ្ជ
ហ ការការពារ និងអភិររសររ ិស្ថាន

ការ ុរម្ិន ល់រប្ម្ិររំសៅរសេេរសទស ទុរោរ់ ការសបាោះសោល សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតម្ិនប្រឹម្ប្រូវ

តាម្រទោានរសេេរសទសអាេរំពុលររ ិយកាស រំពុលទឹរ និ ង រំផ្លលញជ្ីវៈេប្ម្ុោះ។ រេេុរបននមាន
ររ ិមាណស្ថធារណៈសោយសៅរនុងសនាោះឆ្នំ២០០៧ មានេំនួនថប្រ ៨,៦៧៨ ថប្រ និងឆ្នំ២០១៥
មានេំនួន ១៨,៣៩៨ ថប្រ។ រ ីឯសសវាឯរជ្ន សៅរនុងឆ្នំ២០០៧ មានេំនួនថប្រ ១,៩១១ថប្រ
និងឆ្នំ២០១៥ មានេំនួន ៣,៩៨២ ថប្រ និងមានការសរើនស ើងជាលំោរ់ (សរើសយើងសធ្វើសប្រៀរ
សធ្ៀរពីឆ្នំ ២០០៧ និង ២០១៥)។ សយើងសលើការស្ស្ថវប្ជាវសៅសលើរុ ទូរស័ពទ ការអានទំនារ់ទំនង
ទិននន័យពីប្រសទសនែ(ស្ថានភាពសស ារិេេ និងវរបធ្ម្៌)។
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ប ើប ង
ើ ប្វើការប្ ៀ ប្ៀ នឹង្ បេសជិតខាង ដូចជា្ បេសហ្វល
ើ ើពើន និង្ បេសប ៀតណាម ប
១. ្ បេសកមពុជា
: ០.៣១៨
២. ្ បេសប ៀតណាម
៣. ្ បេសហ្វល
ើ ព
ើ ន
ើ

ង
ើ នឹងេេួលបានៈ

: ០.៣០

: ០.៣១ ដល់ ០.៣៤

១.រ. សូម្រាយរញ្ជីលខ
ិ ិររទោានររិយុរថត លមានស្ស្ថរ់ ថ លពារ់ព័នធ ឬប្រហារ់ប្រថហល។
េូររញ្ជ
ជ រ់ថ្ន សរើសហរុអីបា
វ នជាលិខិររទោានររិយរ
ុ ទ
ត ង
ំ សនោះម្ិនទន់ប្ររ់ប្រន់?
១.

២.

េារ់សីព
ត ីរិេកា
េ រពារររ ិស្ថាន និងការប្ររ់ប្រងធ្នធានធ្ម្មជារិ ឆ្នំ១៩៩៦។ សោយេារ់សនោះ
បានសផ្លតរសៅសលើររ ិស្ថាន និងធ្នធានធ្ម្មជារិ ថររុសណាាោះពុំបានថេងពីការប្ររ់ប្រង
សំណល់សនាោះសទ។

អនុប្រឹរយសលខ៣៦សតីពីការប្ររ់ប្រងសំណល់រ ឹង ឆ្នំ១៩៩៩។ អនុប្រឹរយសនោះបានថេងពីការ

ប្ររ់ប្រងសំណល់រ ឹងថ លសំសៅសលើវរាុរ ឹង ស្ថរធារុ រ ឹង ផ្លិរផ្ល ឬររស់រំសទេរំ ទី ថ ល
ថលងប្រូវការសប្រើប្បាស់ សហើយថ លប្រូវបានសរសបាោះរង់ សោលមានរំណង សបាោះសោល

៣.

៤.

៥.

ឬរប្ម្ូវឱយសបាោះសោលថ លអនុប្រឹរយសនោះម្ិនបានថេងពីសំណល់ សវជ្ជស្ថស្រសត សទ។

អនុប្រឹរយសលខ២៧សតីពីការប្រួរពិនិរយការរំពុលទឹរ ឆ្នំ១៩៩៩។ អនុប្រឹរយសនោះ រំណរ់ការ
ប្រួរពិនិរយការរំពុលទឹរ និងអភិររសជ្ីវៈេំរោះ
ុ ថ លម្ិនបានររ ិយយពី សំណល់ទូសៅ
ឬសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត។

អនុប្រឹរយសលខ ១៦អនប្រ.ររ េុោះនែងទី១ ថខរុម្ភៈ ឆ្នំ២០១៦ សតីពីការប្ររ់ប្រងសំណល់
ររ ិកាខរអរគិសនី និងសអ

ិេប្រូនិរ រាជ្រោាភិបាល។ អនុប្រឹរយសនោះនិយយពីការប្ររ់ប្រង

សំណល់ររ ិកាខរអរគិសនី និងសអ

ិេប្រូនិរ សោយម្ិនបានសផ្លតរសលើសសវាថែទំសនាោះសទ។

ស្ថរាេរអនតរប្រសួងសលខ១០៧០ ស.ជ្.ណ.រ.សា េុោះនែងទី១២ ថខវ ិេេិកា ឆ្នំ២០១៥
សតីពីការអនុវរតអនុប្រឹរយសតីពីការប្ររ់ប្រងសំរាម្ សំណល់រ ឹង ទីប្រជ្ុំជ្ន

(រវាងប្រសួងម្ហានផ្ទ និងប្រសួងររ ិស្ថាន)។ ស្ថរាេរសនោះបានសលើរពីការប្ររ់ប្រងសំរាម្
៦.

៧.

សំណល់រ ឹង ថររុសណាាោះពុំមានរញ្ជ
ជ រ់ពីការប្ររ់ប្រង សំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតសនាោះសទ។

សទោះរីជាមានសរលនសយបាយជារិ ររស់ប្រសួងសុខាភិបាល សលខ ០២៧ អរស.ម្ព
េុោះនែងទី០៥ ថខម្ិែុនា ឆ្នំ២០០៩ សតីពីការប្ររ់ប្រងសំណល់ពីសសវាថែទំសុខភាពសៅ

ប្ពោះរាជាណាេប្ររម្ពុជា រ៏រុថនតប្រន់ ថរជាការតាំងេិរត ររស់រោាភិបាល រនុងការអនុ វរត
វាពុំថម្នជា រញ្ជារិឱយអនុវរតសនាោះសទ ។

ម្រគុសទសរ៏ ជារិ សីព
ត ីការប្ររ់ ប្រងសំណល់ពីសសវាថែទំសុខភាព។ម្រគុសទសរ៏ សនោះប្រន់ថរ
ផ្តល់ការសធ្វើការសសប្ម្េេិរត និងការថណនាំ អំពីសមាសភាពននការ ប្ររ់ប្រង សំណល់ពី

សសវាថែទំសុខភាពប្រូវបានសរៀរេំ អនុ វរត និ ងល័រខខ័ណឌថ លប្រូវរញ្ូេ លសៅរនុងការ សរៀរេំ
សប្រងសមាសភាពទំងសនាោះ រុថនតម្ិនបានរប្ម្ូវឱយសសវាទំទំងអស់អនុវរតតាម្។
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សទោះរីជាមានលិខិររទោានសរលធ្ំៗ ខាងសលើសហើយនិងប្រកាសសនោះរ៏សោយ រ៏ការអនុវរត

សៅថរពុំបានលអ សៅមានេសនាលោះប្រសហាង និងការសធ្វសប្រថហសយងខាលង
ំ
សំសរេេិរព
ត ិោរណា សោយសលើប្រកាសសនោះ ម្រសិរាស

ូសេនោះសហើយសទើរប្រសួង

ើងវ ិញ។

. សរើសំសណើរញ្ារិរ
ត ម្មមានផ្លរោះពាល់អវ ិជ្ជមាន ល់ការប្ររួរប្រថជ្ងថ រឬសទ?

១.

(ប្រសិនសរើមាន សូម្ពនយល់)

រញ្ា រិតរម្មសនោះពុំមានផ្លរោះពាល់អវ ិជ្ជមាន ល់ការប្ររួ រប្រថជ្ងសទ

២. ង្ោ

បាំណខ - សរើសយើងេង់សសប្ម្េបានអវី?

សលើររម្ពស់រុណភាពសសវាថែទំសុខភាពម្នុសស សរវ តាម្រយៈការទរ់ស្ថករ់ការរាលរារ

ការឆ្លងសម្សរារពីសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសតសៅម្នុសស សរវ និងការ់រនាយការរំផ្លលញររ ិស្ថាន។
៣. ជង្ប្លើស

១- ពប្ងឹងយនតការប្ររ់ប្រង ររាប្រកាស ពប្ងឹងសរម្មភាព េុោះផ្សពវផ្ាយអរ់រ ំ និងប្រួរពិនិរយ
២- សំសណើវ ិនិសយរសោយសប្រើ ប្បាស់រសេេរវ ិទាទំ សនើ រេុងសប្កាយ
-

ការសប្រើប្បាស់

ធ្ុនធ្ំ និងមានការរំពារ់ឧរររណ៍ទំសនើរ

ការប្រម្ូលសំណល់សប្រើរសេេរវ ិទាខពស់ និងមានភាពងាយស្សួល ការថរនេនស

ើងវ ិញសោយ

យរថ្នម្ពលម្រសប្រើប្បាស់

ការទុរោរ់ និងររាមានសតង់ោរ

៣- សំសណើរញ្ជារតិរម្មជាអនុប្រឹរយ ស ើម្បីមានវ ិធានការណ៍រឹងរ ឹង និ ងមានវ ិស្ថលភាព ប្រសួង
ពារ់ព័នធ និងអាជាាធ្រម្ូលោាន អនុវរតនូវ ការផ្លរពិន័យ អនរពារ់ព័នធសធ្វើអីវខលោះ
៤. ការបា៉ាន់ស្មានបឋលង្

ប្ើ បង្េទបនទក្ចាំ
ណាយកាតពវក្ិចច និខិផ
ុ

៤.១. ការរំណរ់ភាររិេេ និងប្រសភទរនទុរេំណាយ

ូ េជាការវ ិនិសយរ។

ចាំង្ណញ

ជ្សប្ម្ើសទី១- ពប្ងឹងយនតការប្ររ់ប្រង ររាប្រកាស ពប្ងឹងសរម្មភាព េុោះផ្សពវផ្ាយអរ់រ ំ

និងប្រួរពិនិរយ

តាម្ការវ ិភារសលើព័រ៌មានថ លសយើងស្ស្ថវប្ជាវស

សៅសលើថផ្នរប្ររិ ររតិការ
ប្រមាណ

៦,២៦០,៧១២

រ ាបាល

ម្នទីរសំរារពាបាល២៣៨

និ ងវរគរណុត ោះរណា
ត លនិ ងសិកាខស្ថលា

ុលាលអាសម្រ ិរ

េំនួនប្រមាណ ២២,២១៧,២៧៦

ើញថ្ន ជ្សប្ម្ើសទី១សនោះមានរនទុរេំណាយ

សហើយសរើរិរេំណាយសរុរ

សៅ៣ឆ្នំ ំរូងេំនួន

រយៈសពល១០ឆ្នំខាងម្ុខ

ុលាលអាសម្រ ិរ ថ លមាន ៣១០ ម្នទីរសពទយ និងសម្ភព (សម្ភព១០

ពហុពាបាល៤៩

ម្នទីរសពទយឯរជ្ន១៣)

ទូទំងប្រសទស។
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រុថនតជ្សប្ម្ើសទី១សនោះផ្ងថ ររ៏បានផ្តល់នូវផ្លេំសណញម្ួយេំនួនរួរឱយររ់សំរល់ ផ្ងថ រ ូេជា៖
ម្នុសសទទួ លបានេំសណោះ ឹ ងពី ប្រកាសោស់

មានការការពារផ្លទល់ខួនសៅតាម្េំ
ល
សណោះ ឹងថ ល

ទទួលបាន មានការសឆ្លើយររសៅនិ ងវ ិធានការអនតរជារិរុថនតម្ិនទន់ប្ររ់លរខណៈ និ ងនិ រនតភាព។
ជ្សប្ម្ើសទី២- សំសណើវ ិនិសយរសោយសប្រើប្បាស់រសេេរវ ិទាទំសនើរេុងសប្កាយ
តាម្ការវ ិភារសលើព័រ៌មានថ លសយើងទទួ លបាន ស

ថ លប្រូវេំណាយសរុរសៅរនុងរយៈសពល
និងធ្ុររិេេសរុរ
៥,៩៨២,៦៨៧

េំនួនប្រមាណ

២៩,៣៤១,៦៦៨
ុលាលរអាសម្រ ិរ)

៣៣,៥៤២,២២៧

៣ឆ្នំ

េំនួន

ុលាលរអាសម្រ ិរ

រោាភិបាល

រនាទរ់សទៀរ

ស

២៣,៣៥៨,៩៨០

ុលាលអាសម្រ ិរ

និ ងធ្ុ ររិ េេ

(េំណាយរោាភិ បាល

និងេំសណញរោាភិបាលនិងធ្ុររិេស
េ រុរ

សហើយសរើរិរេំណាយសរុរ

ុលាលអាសម្រ ិរ និងេំសណញេំនួន ១៧,១៩៤,៣៩០

សនោះទំង

ើញថ្នជ្សប្ម្ើសទី ២សនោះមានការវ ិនិ សយរ

រយៈសពល១០ឆ្នំខាងម្ុខមាន

(េំណាយសរុរេំនួន

៥០,៧៣៦,៦១៧

ុលាលអាសម្រ ិរ) សោយរនុងរយៈសពល ៣ឆ្នំ ំរូង
ប្រូវបានេំ ណាយសប្េើ ន សលើការវ ិនិ សយរ រុ ថនតសៅឆ្នំរនត

ើញថ្នផ្លេំសណញថ លទទួលមានការសរើនស

សទៀរថ លម្ិនអាេ រណនាជារួសលខបាន

ើងប្ពម្ទំងផ្លេំសណញធ្ំៗសផ្សង

ូេជា៖

- េំសណញការរំថលងថ្នម្ពលសៅជាអរគីសនី(នែលលរ់អរគីសនី)
- េំសណញប្រោំថខប្រជាជ្ន(សំណល់ទូសៅ)

- េំសណញសសវាប្រោំថខម្នទីរសពទយរ ា(សំណល់ទូសៅ)

- ររ ិស្ថានស្ថអរមានសស្ថភ័ណភាពលអនិងទីប្រុងមានអនាម្័យ

- មានការប្ររ់ប្រងប្រព័នទ
ធ ិននន័យប្រឹម្ប្រូវឈានសៅ ល់ការលុររំបារ់ទីលានោរ់សំរាម្រមន
ប្រព័នស
ធ ុវរាិភាព

- មានការវ ិនិសយរធ្ំេូលប្រសទស

- មានេំណូលេូលរ ា (ការរង់ពនធជាភាររយននប្បារ់េំសណញររស់ប្រុម្ហុន)
- ប្រជាជ្នមានការងារសធ្វើនិងមានសុវរាិភាព

- េំសណញខាងសលើសនោះរូររួម្ទំងេំសណញជ្សប្ម្ើសទី៣ រថនាម្ផ្ងថ រ។
ជ្សប្ម្ើសទី៣- សំសណើរញ្ជារតិរម្មជាអនុប្រឹរយ ស ើម្បីមានវ ិធានការណ៍រឹងរ ឹង និងមាន

វ ិស្ថលភាព

តាម្ការវ ិភារសលើព័រ៌មានថ លសយើងទទួលបាន

ស

ើញថ្នជ្សប្ម្ើសទី ៣សនោះមានរនទុរ

េំណាយសៅសលើថផ្នរប្ររិររតិការ រ ាបាល វរគរណុត ោះរណា
ត លនិងសិកាខស្ថលា និងសំនងជ្ម្ងឺេិរត
សៅ៣ឆ្នំ ំរូងេំនួន

ប្រមាណ

១៥,១៤៣,៩១៧

ុលាលអាសម្រ ិរ

រយៈសពល១០ឆ្នំខាងម្ុខ េំនួនប្រមាណ ៥១,២២២,៧៦៣
និងសម្ភព

ទូទំងប្រសទស។

សហើយសរើរិរេំណាយសរុរ

ុលាលអាសម្រ ិរ ថ លមាន ម្នទីរសពទយ

រុថនតជ្សប្ម្ើសទី៣សនោះផ្ងថ ររ៏បានផ្តល់នូវផ្លេំសណញរយៈសពល

រ់ឆ្នំ ខាងម្ុខថ លម្ិនអាេរណនាជារួសលខបានថ លមាន ូេជា៖
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-

មានរុណភាពននសសវានិងការសជ្ឿទុរេិរត (សុខមាលភាព ទំងម្នុសស សរវនិង ររ ិស្ថាន)

-

មានរទោានជារិសប្មារ់អនុវរតស ើម្បីសមាហរណ៍រម្មជាម្ួយេារ់អនតរជារិ

-

សឆ្លើយររសៅនិងវ ិធានការណ៍អនតរជារិនិងទរ់ស្ថករ់រទសលមើសភាវររម្មសផ្សងៗ
ការអនុវរតរញ្ា រិ រ
ត ម្មមានវ ិធានការថរម្ួយ ូ េៗរនរមនពី រឬរី ស

ើយ

មានទិនន
ន ័យពិរប្បារ មានថផ្នការសប្រៀម្ជាម្ុននឹងសម្ស្សរការអនុវរតថ លសម្ស្សរ
សៅនិងេំណាយររស់រោាភិបាល

យល់ ឹងពីការេំណាយសរុរនិងលម្អិរតាម្ថផ្នរនីម្ួយៗ
ថរលម្អស្ថានភាពនិងជ្ំរញ
ុ នូវសុខមាលភាព

៥. ក្ិចចពិង្ប្ោះង្ោប

ប
់ ឋល(ជាម្ួយអនរពារ់ព័នធ)

ការវ ិភារនិងវាយរនម្លអំពីផ្លរោះពាល់សលើប្រកាសសតីពីការប្ររ់ប្រងសំណល់ពីសសវាថែទំ
សុខភាព ប្រុម្ការងារវាយរនម្លផ្លរោះពាល់លិខិររទោានររិយុរប្ត រសួងសុខាភិបាល បានសធ្វើការ
ពិសប្រោះសយរល់ជាម្ួយភារីពារ់ព័នធ ូេជា៖
១-ប្រជ្ុំជាផ្លូវការម្ួយ ង និ ងពិភារាម្ួយ ងជាម្ួយអរគសលខាធ្ិការោានអាជាាធ្រ អាវុធ្រីម្ី
នាយរោានរុរគលិរ និងនាយរោាននីរិរម្ម

២-ពិភារាជាម្ួយប្រុម្ ORIA ប្រោំECOSSOC ននទីសីកា
ត ររណៈរ ម្
ា ន្រនតី េំនួន៦ ង
៣- ស្ស្ថវប្ជាវសៅសលើរុ ទូរស័ពទ ការអានទំនារ់ទំនង (ស្ថានភាព សស រ
ា ិេេ និងវរបធ្ម្៌)
ទធផ

៖

១) សយងតាម្រិេេប្រជ្ុំ និងពិភារា សយើងទទួលបានការរំប្ទពី អរគសលខាធ្ិការោាននិង

នាយរោានទំងពីររនុងការពប្ងីរ និ ងពប្ងឹ ងការងារប្ររ់ប្រងសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត

៦. សននិដ្ឋាន
សរើោបា
ំ េ់សធ្វើ RIS ថ រឬសទ?
 ោំបាេ់
 ម្ិនោំបាេ់
ថផ្អរតាម្ការវ ិភារអំ ពីរនទុរេំណាយ និងផ្លេំ សណញននជ្សប្ម្ើ សទំងរី ខាងសលើសនោះ បានរងាហញថ្ន

ជ្សប្ម្ើ សទី២ មានផ្លេំសណញ សប្េើ នជាងតាម្រយៈការវ ិនិ សយរររស់ររសទស ការប្រម្ូ លេំណូលេូលរ ា
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ប្រជាជ្នមានការងារសធ្វើ

និ ងមានសុវរាិភាពថផ្នរសំណល់សវជ្ជស្ថស្រសត។

ូសេនោះ

ជ្សប្ម្ើ សទី ២

រួ រប្រូវបាន

សប្ជ្ើ សសរ ើស។

៧. ការអនុវតត និខការតាលដ្ឋន

ប្រសួងសុខាភិ បាល ជាពិ សសស នាយរោានម្នទីរសពទយ សោយសហការជាម្ួ យប្រសួង ស្ថារ័ នពារ់ ព័នធ

ស ើម្បីជ្ំរញ
ុ ឱយការអនុ វរត សោយថផ្អរសលើសរលការណ៍វ ិនិសយរ។

ប្រុម្ការងារវាយរនម្លសលើផ្លរោះពាល់ននលិខិររទោានររិ យុរតប្រូវពិ និរយនិ ងវាយរនម្លសលើផ្លរោះពាល់

ជារ់ ថសតងននការអនុ វរត និងសលើរជាសយរល់ជ្ូនថ្ននរ់ ឹរនាំ ពិនិរយ ថ្នសរើរួរការសប្រើ ប្បាស់រសេេរវ ិទាេុងសប្កាយ
សនោះនិ ងមានការ ំ សណើរយងណា? ប្រសិនសរើ ប្រុម្ការងារររស

ើញថ្ន ការអនុវរតការវ ិនិ សយរនូ វរសេេរវ ិទា

េុ ងសប្កាយសនោះ ម្ិ នបានផ្តល់ផ្លេំ សណញ ូ េការរ ំពឹងទុរ ប្រុម្ការងារនឹ ងសលើរ សយរល់ជ្ូនថ្ននរ់ ឹ រនាំ ស ើ ម្បី
ពិ និរយ ថណនាំរប្ម្ង់ទិសរនុងការអនុវរតរនត។
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សមាសភាពចូ
ដំណណើរការ

រ ួលក្នខការង្រៀបចាំ
របាយការណ៍
ុ
ណ្មោះ

១. ឯ.ឧ ស្ថស្រស្ថតោរយ ស្ថ ហួង
ន ៀរចំនោយព្ក្សួងសុខាភិ បាល

ផ្តល់សយរល់សោយ
ប្រុម្ RIA
ររស់ ECOSOCC៖

មុខងារ

ទំនាក់ទំនង

ព្រធា

០១១ ៨១៦ ៣៤៧

២. សលារសវជ្ជរណិឌ រ សុខ ស្សុន

អនុព្រធា

០១២ ៩១២ ១២២

៣.សលារសវជ្ជរណិឌ រ ម្ុី សំរូរ

អនុព្រធា

០១២ ៨២៤ ៥៤៤

៤.សលារ ហុរ សខៀវ

អនុព្រធា អេិនន្រនតយ៍

០១២ ៩៧៥ ៧៧៨

៥. សលារ រំ សុីនួន

សមាជិក្

០១២ ៩៦៤ ៤២២

៦. សលារ យ សុធា

ប្រុម្សលខាធ្ិការោាន

០៧៨ ៨៧៧ ៦២៨

អនរប្ររ់ប្រង

០១២ ៦៩៨ ៩៩៩

ឯ.ឧ រុិេ សុខា

រសប្មាងRIA
ឯ.ឧ សអង ររនម្ុនី

ប្រធានប្រុម្

០១២ ៩១២ ០០៩

ថផ្នររណុត ោះរណា
ត ល
និងសប្ម្រសប្ម្ួល

ឯ.ឧ សំ សំណាង

ជ្ំនួយការ

ប្រធានប្រុម្៣

០៧៧ ៦៤៤ ០៩៥

សលារ អុ៊ុំ វ ិេិ ប្រ

សមាជ្ិរប្រុម្៣

០១១ ២១៧ ៧១៧

រញ្ជា សៅ រននិកា

សមាជ្ិរប្រុម្៣

០៨៥ ២៥៥ ២៨៨

រញ្ជា ឡាំ វ ិេហួង

រុរគលិររ ាបាល

០៨៩ ៣៤៨ ៧៨៧

នែង១២ ថខម្ិែុនា ឆ្នំ២០១៩
បានង្

ញ
ើ និខឯក្ភាព

ប្បធានប្ក្ុលការងារRIAប្ក្សួខសុខាេិបា

អ្នកប្វរើ បា ការណ៍

្កុមការងារRIAក្រសួងសុ ខាភបា
ិ ល
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