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បញជ ៃីនបទសមភ សន៍ 

ថ បន័ កលបរេិចឆទៃនកិចច្របជុ ំ

្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ - រតនគរ ៃថងទី០៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៨ 
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េសចក្តីសេងខប 

ករសិក េលើគំនូសែផនទីៃនពត័ម៌នស្តីពីថវកិកនុងវស័ិយសុខភបិលេនះ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុង

កំឡុងេពលចបព់ីែខធនូ ឆន ២ំ០០៨ ដល់ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៩ កនុងេគលបំណងផ្តល់នូវទិដ្ឋភពទូេទមយួស្តីពី
ឯក រថវកិែដលមនជ ធរណៈ េដើមបជីំនួយដល់ករយល់ដឹងបែនថមរបស់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលស្តី
ពីដំេណើ រករេរៀបចំែផនករ នងិេធ្វើថវកិេនកនុងវស័ិយសុខភបិល ែដល្របករេនះនឹងអនុញញ តឲយកមមវធិី
អភវិឌ ននរបស់ពួកេគ ចបំេពញបែនថមេលើករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ 

ករសិក េនះ យតៃម្លេលើ (១)-ពត័ម៌នឬឯក រស្តីពីថវកិែដលមនជ ធរណៈ មរយៈនីតវិធិី
ចបស់ ស់ ែដលធនឲយមនករផ ព្វផ យនូវឯក រ ធរណៈននដល់ភគីែដលចប់ រមមណ៍កនុង

េពលដំ លគន  កដូ៏ចជ (២)-ពត័ម៌នឬឯក រស្តីពីថវកិទងំ យ ែដល ចទទួលបនលគឹក

មនករេសនើសំុ និងករអនុញញ តពីអជញ ធរ។  

ករសិក េនះបនបង្ហ ញថ ្របេភទពត័ម៌នថវកិខ្លះមនជ ធរណៈរចួជេ្រសច ខណៈែដល

្របេភទខ្លះេទៀត ចទទលួបនលុះ្រ ែតមនករអនុញញ តពីថន កេ់លើតួយ៉ង ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ 

និង្រកសួងសុខភបិល ឬ មរយៈ្រកុមករងរបេចចកេទសរមួ េហើយេដើមបី ច ម ន នងិេ្របើ្របស់

ពត័ម៌នថវកិកនុងវស័ិយសុខភបិលបន្រតឹម្រតូវនិងេទៀងទត ់ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលចបំច្់រតូវយល់ពី
ករេរៀបចំហិរញញបបទន និងករផ្តល់េស េនកនុងវស័ិយេនះ។ 

ដំបូងគឺយល់ពីេគលនេយបយ ដេំណើ រករេរៀបចំែផនករនិង យតៃម្លកនុងវស័ិយសុខភបិល ែដល

ស្រមបក់រងរេនះ ឯក រទកទ់ងមយួចំននួរមួមនដូចជ៖ េគលេ អភវិឌ នស៍ហស វត រ ៍ ែផនករ

យុទធ ្រស្តអភវិឌ នជ៍តិ កមមវធិីវនិិេយគ ធរណៈ ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយសុខភបិលទី១ និងទី២  

ែផនករបីឆន រំកំិលនិងែផនករ្របតិបត្តិករ្របចឆំន  ំសថិតិសុខភបិល្របចឆំន  ំនិងរបយករណ៍ យតៃម្លរមួ។ 

ករេរៀបចហិំរញញបបទន នងិទំនកទំ់នងរ ងេគលនេយបយឬករេធ្វើែផនករនិងថវកិគឺជទិដ្ឋភព

ដសំ៏ខនម់យួេផ ងេទៀតែដល្រតូវយល់ដឹង។ ថវកិេនកនុងវស័ិយសុខភបិលែចកេចញជ ចំ យចរន្ត និង

ចំ យមូលធន ែដលបចចុបបននេនះ ្របភពៃនចំ យទងំពីរ្របេភទេនះ រមួទងំចំ យរបស់ឃ្ល ងំបរកិខ រ

េពទយក ្ត លែដលមនតួនទេីធ្វើលទធកមម នងិែចកចយថន ដំល់មនទីេពទយជតិនិងអងគភពផ្តល់េស ជួរមុខេន

ថន កេ់្រកមជតិ គឺបនមកពីថវកិជតិ និងថវកិរបស់ៃដគូអភវិឌ ននិ៍ងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល។ 

ចបបស់្តីពី្របពន័ធហិរញញ វតថុ ធរណៈឆន ២ំ០០៨ (ម្រ ៨៤) បនែចងថ “... ល់របយករណ៍គណេនយយ
នងិហិរញញ វតថុ ្រតូវមនតម្ល ភព នងិផ ព្វផ យជ ធរណៈ។” េទះជយ៉ង កេ៏ យ កេ៏នកនុងករ

អនុវត្ត េគេឃើញថមនបញ្ហ ្របឈមមយួចំននួទកទ់ងនឹងករទទលួបនពត័ម៌នេនះ។ ស្រមបថ់វកិជតិ 

បញ្ហ ្របឈមគបឺ ្ត លមកពី្របករែដលពត័ម៌នថវកិ្រតូវបន្របមូលផ្តុ ំេន្រកសួងេសដ្ឋកចិចនិងហិរញញ វតថុ 

និង្រកសួងសុខភបិល េហើយករែបកែខញករ ងចំ យចរន្ត (ែដល្រគប្់រគងេ យនយក ្ឋ នថវកិៃន

្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ) និងចំ យមូលធន (សថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់នយក ្ឋ នវនិិេយគនិង

សហ្របតិបត្តិករ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ) កជ៏បញ្ហ មយួេផ ងេទៀតែដរ។ 

 ករែបកែខញកេនះរតឹែតេចទបែនថមេទៀតដល់ករ្របមូល នងិវភិគពត័ម៌នស្តីពីករគ្ំរទរបស់មច ស់

ជំនួយនិងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុងវស័ិយសុខភបិល ែដលៃដគូអភវិឌ នទ៍ងំេនះេធ្វើករកនុងែផនកេផ ងៗ

បេ្រមើដល់ករផ្តល់េស សុខភពរមួមន ករផគតផ់គងថ់ន សំងកូវ មូលនិធសិមធមសុ៌ខភព និងែផនក្របតបិត្តិករ
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េផ ងៗេទៀតៃនអងគភពផ្តល់េស ជរួមុខ។ មនករខិតខំ្របឹងែ្របងននកនុងករ្របមូលពត័ម៌នស្តីពីករគ្ំរទ

ទងំេនះែដលរមួមនជ ទិ៍ ករេធ្វើបចចុបបននកមមមូល ្ឋ នទិនននយ័ស្តីពីជំនួយអភវិឌ នអ៍ន្តរជតិរបស់្រកុម

្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ មូល ្ឋ នទិនននយ័របស់អងគករេមឌ៉ខី ំ និង្របពន័ធពត័ម៌នែដល្រតូវបនផ្តួចេផ្តើមគំនតិ

េឡើង នងិកំពុង្រតូវបនព្រងឹងបែនថមេ យនយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិៃន្រកសួងសុខភបិល។ 

េទះបីជមនករខិតខំ្របឹងែ្របងទងំេនះ កក៏រ្របមូលទុក កព់ត័ម៌នកនុងកែន្លងែតមយួេនែតជ 

បញ្ហ ។ ្រកសួងសុខភបិល នងិៃដគូអភវិឌ នន៍ន បននឹងកំពុងេលើកេឡើងនូវគំនិតផ្តួចេផ្តើមមយួចំននួេដើមបី
េឆ្លើយតបនឹងបញ្ហ េនះរមួមន៖ ករេ្របើ្របស់នូវែផនករ្របតិបត្តិករ្របចឆំន  ំ ែដល្រតូវបនេរៀបចំនិង យ

តៃម្លរមួគន េ យ្រកសួងសុខភបិល និងៃដគូអភវិឌ ន ៍ ែដលឯក រេនះគឺមនលកខណៈលម្អតិ នងិ ច

ទទួលបនជ ធរណៈ ករបេងកើតនូវ្រកុមករងរបេចចកេទសរមួកនុងវស័ិយសុខភបិលេដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរ

េឡើងនូវករទទលួបនពត័ម៌ន ស្តីពីថវកិកនុងវស័ិយ។ គនិំតផ្តួចេផ្តើមេផ ងៗដៃទេទៀតរមួមនករព្រងឹង

យន្តករែផនករបីឆន រំកំិលនិងែផនករ្របតិបត្តិករ្របចឆំន  ំករេធ្វើថវកិកមមវធិី  ទីភន កង់រ្របតិបត្តិករពិេសស 

និង្របពន័ធពត័ម៌នសុខភបិល។  

េនថន កេ់្រកមជតិ មនទីរសុខភបិលេខត្តទទួលខុស្រតូវកនុងករប្រងួមចូលគន នូវែផនករ្របតិបត្តិករ

្របចឆំន  ំ ពីមនទរីេពទយបែង្អក មណ្ឌ លសុខភព នងិ្រសុក្របតិបត្តិករនន េហើយបញជូ នេទកន្់រកសួង

សុខភបិល។ ែផនករ្របតិបត្តិករ្របចឆំន ថំន កេ់ខត្តគឺ្រតូវបនេរៀបចំរមួគន េ យ ថ បន័សុខភបិល នងិ

ៃដគូអភវិឌ នព៍កព់ន័ធនន ែដលេនក្រមតិដែដលេនះ យន្តករ្រកុមករងរបេចចកេទសរមួថន កេ់ខត្ត្រតូវបន

បេងកើតេឡើង េហើយជួប្របជុំជេរៀង ល់ែខ នងិេរៀង ល់្រតីមស។ មរយៈ្រកុមករងរបេចចកេទសរមួថន ក់

េខត្ត ពត័ម៌នថវកិពកព់ន័ធ ចេសនើសំុ និង្រតួតពិនតិយបន។ ពីមនទីរេពទយបែង្អក មណ្ឌ លសុខភព នងិ្រសុក

្របតបិត្តិករនន កម៏នរក ទុក្របេភទសថិតិសុខភបិល នងិពត័ម៌នថវកិជក់ កផ់ងែដរ ែតេទះជយ៉ង

េនះក្តី កព៏ត័ម៌នទងំេនះ ចទទួលយកបនលុះ្រ ែតមនករអនុញញ តពីអជញ ធរពកព់ន័ធ ឬ មរយៈ្រកុម

ករងរបេចចកេទសរមួថន កេ់ខត្ត។ 

េដើមបី ច ម នពត័ម៌នស្តីពីថវកិកនុងវស័ិយសុខភបិល ករសំខនគ់ឺយល់ នងិទទលួបននូវ

បចចុបបននកមមទកទ់ងនឹងគំនតិផ្តួចេផ្តើមទងំ យខងេលើេនកនុងវស័ិយ ប៉ុែន្តទងំេនះមនិទន្់រគប្់រគនេ់ទ 

េហើយគួរមនករយកចិត្តទុក កេ់លើករែកទ្រមងឆ់្លងកតវ់ស័ិយននជពិេសសកមមវធិីែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគង

ហិរញញ វតថុ ធរណៈ និងវមិជឈករនិងវសិហមជឈករ។ កនុងកមមវធិីែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណៈ 

ករែណននូំវប្លងគ់ណនថីមី ករែកលម្អនូវករ្រគបដណ្ត បន់ិងភព្រគប្់រជុងេ្រជយៃនថវកិជតិ និងមូល ្ឋ ន

ទិនននយ័ជំនួយមយួែដលេពញេលញជងមុន គមឺនលកខណៈសម្រសបជពិេសសេទនឹងករេធ្វើមនពត័ម៌ន

ថវកិកនុងវស័ិយសុខភបិលេ្រចើនជងមុន។ 

េលើសពីេនះេទៀត ករែកទ្រមងវ់មិជឈករនិងវសិហមជឈករកំពុងែតែណននូំវករែកទ្រមងម់យួែដល

មនលកខណៈសីុជេ្រម ែតបន្តចិម្តងៗដល់រេបៀបែដលធនធន និងេស ធរណៈ្រតូវបនែបងែចកនិងផគត់

ផគង។ ជមយួនឹងករមនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិមយួែដលដំេណើ រករល្អ នងិេឆ្លើយតបបនកនែ់ត្របេសើរ 

អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល នងិ ធរណជនទូេទនឹងមនភពងយ្រសួលេ្រចើនកនុងករទកទ់ងជមយួនឹង

្រកុម្របឹក រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិេដើមបេីសនើសំុពត័ម៌ន ែដលរេបៀបេនះ នឹងមនភព្រសួលេ្របើជងករែដល

្រតូវ កជ់សំេណើ រផ្លូវករ មរយៈ ននុ្រកម្រកសួងក ្ត ល។ ្រកុម្របឹក រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិែដល

េឆ្លើយតបបនកនែ់ត្របេសើរ កន៏ឹងជួយ ធនឲយមនករ្រតួតពិនិតយបនកនែ់ត្របេសើរេលើសកមមភពគេ្រមង
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របស់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និងមច ស់ជនំួយផងែដរ ែដលលទធផលមយួេចញពីេនះគឺករែចកចយ

ពត័ម៌នស្តីពីបញ្ហ ថវកិបនកនែ់ត្របេសើរជងមុន។ 

ចុងបញចប ់ ករធនឲយបន និងករេលើកកមពស់ករផ ព្វផ យពត័ម៌នកនុងវស័ិយសុខភបិលគឺមនិ

ែមនជករងរមយួែដល ចសេ្រមចបនេ យករេធ្វើករែតមន កឯ់ងេនកនុងវស័ិយេនះេទ េហើយកម៏និ

្រស័យេលើសកមមភពមយួេពលប៉ុេ ្ណ ះែដរ។ ផទុយេទវញិ ទមទរឲយមនយន្តករមយួ ែដលអនុញញ តឲយ

មនករ្រប្រស័យទកទ់ងគន រ ងភគីពកព់ន័ធសំខន់ៗ នន នងិពត័ម៌នទនេ់ហតុករណ៍ស្តីពីវឌ នកមមៃន

ករែកទ្រមងន់ន។ យ៉ងេនះក្តី កម៏និែមនមននយ័ថ្រតូវបេងកើតឲយមននូវយន្តករថមីេឡើងវញិែដរ ប៉ុែន្ត្រតូវ

ព្រងងឹនូវអ្វីែដលមនរចួជ្រ ប ់ (ដូចជ ្រកុមករងរបេចចកេទសរមួ នងិមូល ្ឋ នទិនននយ័ហិរញញបបទននិង

ជំនួយេផ ងៗេទៀត)។ 
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ព័ត៌មនថវិកែដលមនស្រមប់វិសយ័សខុភិបលេន្របេទសកមពុជ 

ថ បន័ ឯក រ កលេវ ផ ព្វផ យ ចផ ព្វផ យបន 

ជរ ្ឋ ភបិល 
ចបបថ់វកិជតិ ្របចឆំន  ំ ធរណៈ 

ចបបទូ់ទតថ់វកិជតិ ្របចឆំន  ំ ធរណៈ 

្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង

ហិរញញ វតថុ 

ឯក រ្រគប្់រគងថវកិ (៤ភគ) ្របចឆំន  ំ ធរណៈ 

របយករណ៍ស្តីពី្របតិបត្តិករថវកិរដ្ឋ ្របចែំខ និង្របចឆំន  ំ ធរណៈ 

្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ មូល ្ឋ នទិនននយ័ជំនួយ បចចុបបននកមមជ្របច ំ ធរណៈ 
 

្រកសួងសុខភបិល 

នយក ្ឋ នែផនករ 

សថិតិសុខភបិល្របចឆំន  ំ ្របចឆំន  ំ ធរណៈ 

ែផនករ្របតិបត្តិករ្របចឆំន  ំ និងែផន

ករបីឆន រំកិំល 

្របចឆំន  ំ ធរណៈ 

របយករណ៍ យតៃម្លរមួ ្របចឆំន  ំ ធរណៈ 

្រកសួងសុខភបិល 

នយក ្ឋ នហិរញញ វតថុ 

ែផនករថវកិ្របចឆំន  ំ ្របចឆំន  ំ

មរយៈ្រកុម

ករងរបេចចកេទស

រមួ 

របយករណ៍ចំ យ ្របចែំខ ្រតីមស 

និង្របចឆំន  ំ

្រកសួងសុខភបិល 

ឃ្ល ងំបរកិខ រេពទយក ្ត ល 

របយករណ៍ថន សំងកូវ និងបរកិខ រ ្របច្ំរតីមស 

និង្របចឆំន  ំ

្រកសួងសុខភបិល 

នយក ្ឋ ន 

សហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតិ 

មូល ្ឋ នទិនននយ័ជំនួយកនុងវស័ិយ

សុខភបិល 

បចចុបបននកមមជ្របច ំ

 

មនទីរសុខភបិលេខត្ត និង

្រសុក្របតិបត្តិករ 

្របពន័ធពត័ម៌នសុខភបិល បចចុបបននកមមជ្របច ំ

មរយៈ្រកុម

ករងរបេចចកេទស

រមួថន កេ់ខត្ត 

ែផនករ្របតិបត្តិករ្របចឆំន  ំ និងែផន

ករបីឆន រំកិំល 

្របចឆំន  ំ

ែផនករថវកិ ្របចឆំន  ំ

ថ នភពចំ យ និងចំណូល្របចំ

ែខ និងឆន  ំ

្របចែំខ និង្របចឆំន  ំ

របយករណ៍ស្តីពីមូលនិធិសមធម៌

សុខភព 

្របច្ំរតីមស 

របយករណ៍ថន សំងកូវ និងបរកិខ រ ្របច្ំរតីមស និង

្របចឆំន  ំ

របយករណ៍ស្តីពី្រកុមករងរបេចចក

េទសរមួថន កេ់ខត្ត 

្របចែំខ និង្របចឆំន  ំ

មណ្ឌ លសុខភព  

ឬមនទីរេពទយបែង្អក 

របយករណ៍ស្តីពី ន ៃដអនុវត្ត្របចំ

ែខ និងឆន  ំ

្របចែំខ និង្របចឆំន  ំ

 របយករណ៍ស្តីពីករវភិគចំណូល-

ចំ យ 

្របចែំខ និង្របចឆំន  ំ

 ងស្តីពី មូលនិធិសមធមសុ៌ខភព ្របចែំខ 
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១. េសចក្តីេផ្តើម 

ករសិក េនះសំេ យតៃម្លករមនពត័ម៌នហិរញញ វតថុ (ថវកិ) និងពត័ម៌នមនិែមនហិរញញ វតថុ 

(លទធផលៃនចំ យ) េនកនុងវស័ិយសុខភបិលកមពុជេនថន កជ់តិ ថន កេ់ខត្ត និងមូល ្ឋ ន និងមន

េគលបំណងជក់ កច់ំនួនបគីឺ៖ ១)-កំណតរ់េបៀប រៈែស្វងរកករគ្ំរទមតិេដើមបទីមទរឱយមនជ

ធរណៈនូវពត័ម៌នស្តីពីថវកិកនែ់តេ្រចើនេឡើង ២)-កំណត្់របេភទចំ យ្រកុមសងគមសីុវលិ ច្រតួត

ពិនតិយបន ៣)-កំណត្់រកុមអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលឬអងគករសងគមសីុវលិែដលចប់ រមមណ៍កនុងករេធ្វើករ

ទកទ់ងនឹងបញ្ហ ថវកិកនុងវស័ិយសុខភបិល។   

២. វ រ 

ករសិក េនះគឺជសមទិធផលមយួៃនករងររបស់កមមវធិបីញ្ហ អភវិឌ ន ៍ កនុងករ ម នថវកិជតិ 

េហើយផ រភជ បេ់ទនឹងករងររបស់កមមវធិី កនុងករ ម នែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ នជ៍តិឆន ២ំ០០៦-

២០១០ ករវភិគថវកិជតិ ករ្រ វ្រជវសនទស នថ៍វកិេបើកចំហ នងិករេចញផ យេសៀវេភែណនសំ្តីពី
ថវកិជតិនេពលថមីៗេនះ។ ករសិក េនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យមនករសហករយ៉ងជិតសនិទធជមយួនឹង

ករសិក ស្តីពី “គំនូសែផនទីៃនពត័ម៌នស្តីពីថវកិេនកនុងវស័ិយអបរ់”ំ ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យគេ្រមង

្របសិទធភពជំនយួៃនកមមវធិីបញ្ហ អភវិឌ ន។៍ 

ថ្វីេបើេជគជយ័ៃនករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ នជ៍ត ិែផ្អកេលើករផ្តល់មូលនិធដិ្៏របកបេ យ 

្របសិទធិភព និង្របសិទធផលដល់ែផនករ មវស័ិយសំខន់ៗ (សុខភបិល អបរ់ ំកសិកមម ៘)ក្តី  កេ៏គមនិ

សូវេឃើញមនករពិនិតយេមើលរបស់អងគករសងគមសីុវលិេលើចំ យរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល និងមច ស់ជំនួយេន

កនុងវស័ិយទងំេនះេឡើយ។ កង្វះករពិនិតយេមើលរបស់អងគករសងគមសីុវលិ ច្រតូវបនពនយល់ យ៉ងេ ច

ស់មយួែផនក េ យកង្វះសមតថភពៃនអងគករសងគមសីុវលិកមពុជ និងកង្វះតម្ល ភព និងលទធភពរកបន

ពត័ម៌នអំពីចំ យ ធរណៈេនកនុងវស័ិយទងំេនះ និងលទធផលៃនចំ យ ធរណៈ។  

េដើមបជីយួ ឱយអងគករសងគមសីុវលិ ចចូលរមួជមយួ ជរ ្ឋ ភបិល និងៃដគូអភវិឌ នប៍ន ករសិក

េនះនងឹ យតៃម្លេមើលថេតើពត័ម៌នអ្វីខ្លះស្តីពីថវកិែដលមនផ យជ ធរណៈ ពត័ម៌នអ្វីខ្លះែដលរកមនិ

បន ចំ យ ធរណៈអ្វីខ្លះែដល ច្រតួតពិនតិយេមើលបនេ យ្រកុមសងគមសីុវលិ េហើយអងគករមនិែមន 

រ ្ឋ ភបិល ឬអងគករសងគមសីុវលិ ខ្លះែដល ចចប់ រមមណ៍េលើករអនុវត្តករងរេនះ។  

ករសិក អំពីលទធភពទទួលពត័ម៌នស្តីពីថវកិេនកនុងវស័ិយសុខភបិលេនះនឹង្រតូវបន្រតួតពិនតិយ 

េ យ្រកុមអងគករមយួ្រកុមែដលមនសមសភពដូចខងេ្រកម៖ 

 េមឌ៉ខី ំ (MEDiCAM) ជអងគករសមជិកភពឈនមុខេគេនកនុងវស័ិយសុខភបិល ែដលមនសមជិក 

អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលជង១០០ ែដលសកមមេនកនុងវស័ិយសុខភបិលេនកមពុជ។ អងគករេមឌ៉ីខ ំ

បំេពញមុខងរជ ព នមយួភជ បអ់ងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលេនកនុងវស័ិយសុខភបិល និង ជរ ្ឋ ភបិល 

កមពុជ។ ណត្តិរបស់អងគករេនះគេឺដើមបផី្ល ស់ប្តូរពត័ម៌ន ស្រមបស្រមួលករែស្វងរកករគ្ំរទមត ិ

ក ងសមតថភព ជូនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក និងតំ ងឱយសេម្លងរបស់អងគករមនិែមន 

រ ្ឋ ភបិល។ អងគករេមឌ៉ខីគឺំជសមជកិសកមមមយួៃន្រកុមករងរបេចចកេទសៃន ជរ ្ឋ ភបិល-មច ស់
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ជំនួយស្តីពីសុខភព និង្រកុមករងរបេចចកេទសៃន ជរ ្ឋ ភបិល-មច ស់ជនំួយស្តីពីេមេ គេអដស៍ឬជមងឺ
េអដស៍។  

 អងគករេហល នលី់មតីធដី (Health Unlimited) ជសមជិកសកមមមយួៃនអងគករេមឌ៉ខី ំ និងេវទិកៃន

អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ស្តីពីកមពុជបនេធ្វើករយ៉ងសកមមភព ែដលេនកមពុជ ងំពីឆន ១ំ៩៩០ មក។ 

អងគករេនះមនករយិល័យេនកនុងេខត្តចំននួ៤៖ េខត្តរតនគរិ ី ្រពះវ ិ រ មណ្ឌ លគរិ ីនងិកពំត។ ករងរ

របស់អងគកររមួមនករផ្តល់េស សុខភព ករងរែស្វងរកករគ្ំរទមតិ និងករផ្តល់អំ ចរមួមន

សុខភពម និងទរក អនមយ័ទឹក េមេ គេអដស៍ឬជមងេឺអដស៍ និងករបងក រជមង្ឺរគុនចញ់ សិទធិជនជតិ
េដើមភគតចិ ករអបរ់សុំខភពសហគមន ៍ និងករពយបលជមងរឺេបង មសហគមន ៍ េ យករជួប

្រប្រស័យផទ ល់។ 

 អងគករែឃរកមពុជ (CARE Cambodia) ជសមជិកសកមមមយួៃនអងគករេមឌ៉ខី ំនិងេវទិកៃនអងគករមនិ

ែមនរ ្ឋ ភបិល ស្តីពីកមពុជ ែដលបនេធ្វើករជមយួ្របជជនកមពុជ ងំពីឆន ១ំ៩៥៨ េលើកដំបូងកនុងករ

ផ្តល់បរកិខ រេពទយ េហើយបនេបើកករយិល័យមយួកនុងឆន ១ំ៩៧៣ និងចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៧៥ បនេធ្វើករ 

ជមយួ្របជជនកមពុជេនកនុងជរំុ ំ ម្រពែំដនៃថ-កមពុជ។ េនកនុងឆន ១ំ៩៩០ អងគករែឃរបនជួយ គ្ំរទករ 

េធ្វើមតុភូមនិវិត្តន្៍របជជនកមពុជចំននួ ៣៥០.០០០នក ់ឱយ្រតឡបម់កផទះវញិ។ អងគករែឃរអនុវត្តកមមវធិី
សុខភពននដទូ៏លំទូ យេនកមពុជែដលរមួមន ករព្រងឹង្របពន័ធសុខភបិល ករជួយ ឧតថមភជ្របចំ

ចំេពះ្របជជនែដលឆ្លងឬរងផលបះ៉ពល់េ យេមេ គេអដស៍ ករគ្ំរទដល់វស័ិយអបរ់ ំ ែដលរមួមន

កមមវធិីអបរ់េំ្រក្របពន័ធ និងកមមវធិអីបរ់ពំរីភ  ករអភវិឌ នជ៍នបទ រមួមនករេ្រត មលកខណៈទបទ់ល់ 

និងករបេញជ សផលបះ៉ពល់ៃនកររកី ល លជមងនឺិងេ្រគះមហន្ត យ សន្តិសុខេសប ង និងករេ ះមនី

ែបបច្រមុះ កដូ៏ចជករេឆ្លើយតបេទនឹងេ្រគះ សននេនកនុង ថ នភពេ្រគះទកឹជំននឬ់េ្រគះ ងំសងួត។ 

អងគករែឃរមនករយិល័យថន កេ់ខត្តេនេខត្តៃបលិ៉ន េកះកុង ៃ្រពែវង និងរតនគិរ។ី  

 េវទកិៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ស្តីពីកមពុជ ជអងគករសមជិកភពមយួែដលមនសមជិកអងគករ 

មនិែមនរ ្ឋ ភបិលជង ៨០ េហើយែដលេធ្វើករពិភក  ជែជក និងបង្ហ ញករបរមភរបស់អងគករមនិែមន 

រ ្ឋ ភបិលទកទ់ិននឹងករអភវិឌ ្របេទសកមពុជ។ េវទិកៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ស្តីពីកមពុជ មន

កមមវធិីធំៗចនំួនបរីមួមនកមមវធិីបញ្ហ អភវិឌ ន ៍(េគលនេយបយអភវិឌ ន ៍និងេគលនេយបយេសដ្ឋកិចច 

ថវកិជតិ និងជំនួយ) កមមវធិីបរ ិ ថ ន នងិកមមវធិីដីនងិជវីភព។ េវទិកៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ស្តីពី
កមពុជ គឺជសមជិកសកមមមយួៃន្រកុមករងរបេចចកេទសៃន ជរ ្ឋ ភបិល-មច ស់ជនំួយស្តីពីកំែណទ្រមង់

ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណៈ និង្រកុមករងរបេចចកេទសៃន ជរ ្ឋ ភបិល-មច ស់ជនំួយស្តីពីករេធ្វើ
ែផនករ នងិករកតប់នថយភព្រកី្រក។ 

 យូ.អ.សីុ (URC) គេ្រមងព្រងឹង្របពន័ធសុខភបិលេនកមពុជ  (ែដល្រតូវបនផ្តល់កិចចសនយអនុវត្ត 

គេ្រមងេ យទីភន កង់រ េមរកិស្រមបអ់ភវិឌ នអ៍ន្តរជតិ (USAID) កនុងេគលបំណងព្រងឹងសមតថភព 

របស់្រកសួងសុខភបិលេនកមពុជ កនុងករេធ្វើែផនករ្រគប្់រគង និងករអនុវត្តកមមវធិនីន េដើមបេីឆ្លើយតប 

េទនឹងេមេ គេអដស៍ឬជមងេឺអដស៍ ជមងរឺេបង និងសុខភព្រគួ រេនកនុងេខត្តចំនួន៧)។ ្រកុមករងរ

យូ.អ.សីុ ផ្តល់ជំនួយបេចចកេទសជូន្រកសួងសុខភបិល េ យអនុវត្តអភ្ិរកម្របពន័ធេពញេលញមយួ
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េដើមបពី្រងងឹសមតថភពដល់្របពន័ធសុខភបិលកមពុជ េដើមបី ចេធ្វើែផនកររេបៀបចំថវកិហិរញញបបទន និង

ផ្តល់កញចបេ់ស សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពកុមរឱយបនកនែ់ត្របេសើរេឡើង។ េ យអនុវត្តអភ្ិរកម

្របពន័ធេពញេលញមយួេដើមបកីំណត ់ នងិេ ះ្រ យបញ្ហ ននទកទ់ិននឹង ន ៃដអនុវត្តកនុង្របពន័ធ

សុខភបិល យូ.អ.សីុ ផ្តល់ជំនួយបេចចកេទសជូន្រកសួងសុខភបិល និងៃដគូរបស់្រកសួងេនក្រមតិមនទីរ

សុខភបិលេខត្ត ្រសុក្របតិបត្តិករ និងមណ្ឌ លសុខភពេនកនុងសមសភគបនួគឺ ករអភវិឌ សមតថភព

្រគប្់រគង ករព្រងឹង្របពន័ធព្រងីកេស សុខភព សមហរណកមមនងិករផ រភជ បេ់ស េមេ គេអដស៍ឬជមងឺ
េអដស៍ជមយួមនទរីេពទយបែង្អកនិងជមងរឺេបង ្រពមទងំករ ម ននិង យតៃម្លកមមវធិនិីងករែស្វងរកករ

គ្ំរទមតិស្រមបក់រែកលម្អ្របពន័ធសុខភបិលេនកមពុជ។  

៣. េតើករសកិ នឹង យតៃម្លព័ត៌មនអ្វីខ្លះ? 

ករសិក េនះពិនតិយេមើលពត័ម៌នស្តីពថីវកិេនកនុងវស័ិយសុខភបិល និងករមនពត័ម៌នេនះទងំ 

េនថន កក់ ្ត ល និងថន កេ់្រកមជតិ។ ករសិក េនះេផ្ត តេលើអ្វីែដលេកើតេឡើងកនុងករ្របតបិត្តិជកែ់ស្តង

ជជងេលើអ្វី ែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងចបបឬ់បទបបញញត្តិ។ និយមនយ័ៃនករមនពត័ម៌នជ ធរណៈ

្រតូវបនដក្រសងេ់ចញពី ភពជៃដគូថវកិអន្តរជត ិ(IBP) ែដលរមួមន៖ 

• ពត័ម៌នែដលមន មរយៈនីតិវធិកីំណតច់បស់ ស់ ែដលធនករបេញច ញកនុងេពលដំ លគន  

នូវឯក រ ធរណៈជូនដល់្រគបភ់គីចប់ រមមណ៍ទងំអស់ កដូ៏ចជ 

• ពត័ម៌នឬឯក រទងំ យ ែដលមនែត មសំេណើ សំុប៉ុេ ្ណ ះ។  

េនកមពុជករផ្តល់េស សុខភពទទួលហិរញញបបទនជចមបងព្ីរបភពហិរញញបបទនពីរគ៖ឺ ថវកិជតិ 

និងថវកិមច ស់ជំនួយឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល។ ករសិក េនះនងឹពិនិតយេមើល្របភពទងំពីរេនះ េ យ

េផ្ត តែតេលើបរមិណៃនពត័ម៌នែដលមន េហើយ យតៃម្លថេតើពត័ម៌នេនះមនលកខណៈេពញេលញ ទន់

េពលេវ  និងសម្រសបស្រមបក់រវភិគេគលនេយបយែដរឬេទ។ ទិនននយ័ថវកិែដលបនផលិតគឺេកើត

េចញព្ីរបពន័ធ្រគប្់រគងថវកិែដលបននឹងកំពុងផ្ល ស់ប្តូរជនិចចកល េហើយករផ្ល ស់េនះគឺប ្ត លមកព ី

កំែណទ្រមងេ់ផ ងៗកនុង ជរ ្ឋ ភបិលទងំមូល។ ករសិក េនះកំណត៖់ 

• ពត័ម៌នែដលមនជ ធរណៈ 

• ពត័ម៌នែដល្រតូវបនផ្តល់យ៉ងេទៀងទត ់ឧទហរណ៍ ជូនដល់សមជិកៃន្រកុមករងរបេចចកេទស 

េនថន កជ់តិ ឬថន កេ់្រកមជតិ កនុងករណីែដល ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបញជ កថ់ពត័ម៌នេនះ ច

ផ ព្វផ យជ ធរណៈបន 

• ពត័ម៌នែដល្រតូវបនផ្តល់យ៉ងេទៀងទតជូ់នដល់សមជិកៃនគណៈកមម ធិករ្រគប្់រគងបរកិខ រ។ 

៤. វិធី ្រស្ត និងរចនសមព័នធៃនរបយករណ៍ 

ករសិក េនះេ្របើវធិី ្រស្តទងំ យដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
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• ្រ វ្រជវឯក រ៖ ករសិក េនះចបេ់ផ្តើម េ យពិនិតយេមើលេគលនេយបយ មវស័ិយ របយ-

ករណ៍ យតៃម្ល និងេគលនេយបយ និងកំែណទ្រមងទ់កទ់ិននឹងករផ្តល់េស នន ដូចជកមមវធិី
ែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណៈ(PFMRP) និងវមិជឈករនិងវសិហមជឈករ(D&D)។ 

• បទសមភ សនជ៍មយួសមជិកសំខន់ៗ ៃន្រកុម្របភពពត័ម៌ន៖ ករសមភ សនេ៍នះគឺេដើមបទីទួលបន 

េយបល់ពីអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលេផ ងៗ ែដលមនបទពេិ ធនេ៍ធ្វើករេលើវស័ិយទងំេនះ និង

េដើមបធីនផងែដរថមនិមនករេមើលរលំងឯក រ និងរបយករណ៍សំខន់ៗ  កនុងករពិនតិយេមើល

េលើករសិក ពកព់ន័ធននែដលមន្រ ប។់  

• បទសមភ សនជ៍មយួ ថ បន័ក ្ត ល៖ ថ បន័ក ្ត លទងំេនះរមួមន ្រកសួងសុខភបិល ្រកសួង 

េសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ និង្រកសួងម ៃផទ។ ជកំណតស់មគ ល់ ្រកសួងម ៃផទគឺពកព់ន័ធជពិេសស 

ស្រមបក់រសិក  េនះេ យ រថវមិជឈករនិងសហវមិជឈករ ែដលបននងឹកំពុងេកើតេឡើងនឹង

មនឥទធពិលខ្ល ងំេលើករផ្តល់េស សុខភព កដូ៏ចជលទធភពទទួលបនពត័ម៌នហិរញញ វតថុ និង

ពត័ម៌នមនិែមនហិរញញ វតថុៃនករផ្តល់េស សុខភព។ 

• បទសមភ សនេ៍នក្រមតិមូល ្ឋ នជមយួតំ ងេនថន កេ់ខត្ត ្រសុក្របតិបត្តិករ នងិមណ្ឌ លសុខភព 

កិចចករេនះរមួមនករេធ្វើដេំណើ រេទកនេ់ខត្តចំនួនពីរេពលគឺ េខត្តក ្ត ល េនៃថងទី២៦ ែខធនូ 

ឆន ២ំ០០៨ និងេខត្ត្រពះសីហនុ េនៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៩។  

េដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹងេគលេ ៃនករសិក  នងិឆ្លុះបញច ំងព្ីរបេភទៃន្របពន័ធផ្តល់ហិរញញបបទននងិ 

ថវកិេនកនុងវស័ិយេនះ កនុងេពលកន្លងមក និងេពលខងមុខែដលមនករផ្ល ស់ប្តូរេគលនេយបយ 

របយករណ៍េនះ្រតូវបនេរៀបចំដូចខងេ្រកម៖ 

 ករពិនិតយេមើលជរមួេលើេគលនេយបយ និងហិរញញបបទនកនុងវស័ិយ៖ ជពូំកេនះចបេ់ផ្តើមេ យផ្តល់នូវ 

ទស នៈរមួសេងខបមយួអំពីបរបិទេគលនេយបយ និងចំ តក់រហិរញញបបទនេនកនុងវស័ិយ។ ជំពូក

េនះពភិក េលើ្របភពហិរញញបបទនសំខន់ៗ  ធតុៃនថវកិសំខន់ៗ  និងលំហូរៃនមូលនធិិពី្របភពទងំេនះ

េទកនអ់ងគភពចំ យេផ ងៗេនថន កជ់តិ ថន កេ់ខត្ត ្រសុក និងក្រមតិផ្តល់េស កមមផទ ល់។  

 ឯក រថវកិែដលបនផលិត នងិលទធភពរកបនឯក រទងំេនះ៖ ភជ បេ់ទនងឹ្របេភទថវកិនីមយួៗគឺ 

ឯក រថវកិេផ ងៗ ែដល្រតូវបនេរៀបចំនងិ យករណ៍េ យ ថ បន័ចំ យេន មក្រមតិេផ ងៗ។ 

បនទ បម់ក ែផនកេនះកំណត ់ នងិពនយល់ពីឯក រថវកិសំខន់ៗ ែដលបនផលិតេន មក្រមតិនីមយួៗ 

េពលគឺពត័ម៌នថវកិសំខន់ៗ អ្វខី្លះែដលមន េហើយឯក រទងំេនះ ចរកបនេ យរេបៀប ។ 

 ករមនពត័ម៌នស្តីពីថវកិេនកនុងវស័ិយសុខភបិល៖ ករែ្រប្របួលែដលរពឹំងកនុងរយៈេពលខ្លី និងមធយម៖ 

អ្វីែដលសំខនគឺ់ថ ្របពន័ធថវកិេនកនុងវស័ិយសុខភបិល  និងលទធភពរកបនឯក រថវកិទងំេនះវវិត្ត

ជបន្តបនទ ប ់ ែដលជលទធផលៃនកំែណទ្រមងន់នទងំេនកនុងវស័ិយ និងទងំេនកនុងករេរៀបចំ ថ បន័ 

និងករេរៀបចំថវកិជរមួ។ បនទ បម់កែផនកេនះនឹងបង្ហ ញពីករផ្ល ស់ប្តូរននកនុងេគលនេយបយថវកិ 

ែដលនឹងេកើតេឡើងកនុងវស័ិយទងំេនះ កដូ៏ចជក នុវត្តភព និងបញ្ហ ្របឈមទងំ យែដល ច

េកើតេឡើង។ 
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 អនុ សន៖៍ អនុ សនម៍យួចំនួន្រតូវបនផ្តល់អពំីអ្វែីដលអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលគបបេីធ្វើកនុងករែស្វង

រកករគ្ំរទមតរិបិស់ខ្លួនអំពីលទធភពទទួលពត័ម៌ន ថវកិេនកនុងវស័ិយសុខភបិលស្រមបរ់យៈេពលខ្លី 

មធយម និងែវង។  

៥. ទស នៈរមួអំពីវិសយ័៖ េគលនេយបយវឌ នភព និងករេរៀបចំហរិញញបបទន 

៥.១. េគលនេយបយ នងិករេធ្វើែផនករ 

ឯក រេគលនេយបយេក្ត បរមួស្រមបវ់ស័ិយសុខភបិលរមួមន េគលេ អភវិឌ ន៍

សហស វត រក៍មពុជ (េគលេ ទី៤ ៥ និង ៦) និងែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ នជ៍តិឆន ២ំ០០៦-២០១០។ 

វស័ិយសុខភបិល កជ៏ែផនកមយួែដរៃនវស័ិយយុទធ ្រស្តស្រមបអ់នុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណ (ឆន ២ំ០០៤ 

និង ២០០៨) េ យេផ្ត តេលើសសរស្តមភទ៤ី៖ ក ងសមតថភពនិងអភវិឌ នធ៍នធនមនុស ។ េហតុដូេចនះ 

ករអភវិឌ វស័ិយសុខភបិលចបំច្់រតូវែតពនយល់ឱយបនថេតើវស័ិយេនះជួយ សេ្រមចេគលនេយបយ 

អភវិឌ នធ៍ំៗរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលយ៉ងដូចេម្តច។ 

េគលនេយបយលម្អតិមយួស្រមបវ់ស័ិយសុខភបិល គឺែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយសុខភបិលឆន  ំ

២០០៣-២០០៧ ែដលេគេ ថែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយសុខភបិលទី១។ ែផនករេនះផ្តល់្រកបខណ័្ឌ

មយួស្រមបឱ់យ ជរ ្ឋ ភបិល ៃដគូអភវិឌ ន ៍ និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល សហករគន េដើមប ី សេ្រមចបន

េគលេ ែដលបនកណំតច់បស់ ស់ទងំ យ។ េហើយបនអនុមត័យុទធ ្រស្តចំនួន២០ ែដលេនកនុង

េនះយុទធ ្រស្តចំននួ៨ គឺជសនូលសំខនប់ផុំត។ កនុងចេំ មយុទធ ្រស្តសនូលទងំេនះ ទិភពកពូំលគឺ 

្រតូវែកលម្អករផ្តល់េស សុខភពែដលរមួមន (១)-ករែកលម្អលទធភពទទួលេស  នងិវ ិ លភពផ្តល់

េស ជូនដល់្របជជន្រកី្រក (២)-ករផ្តល់នូវកញចបស់កមមភពអបបបរមេនក្រមតិមណ្ឌ លសុខភព និង 

(៣)ករផ្តល់នូវកញចបស់កមមភពបំេពញបែនថមេនមនទរីេពទយបែង្អក។ ែដល្រតូវបន បជ់យុទធ ្រស្ត ទិភព

ផងែដររមួមនករផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបថរបស់អនកផ្តល់េស សុខភព ករែកលម្អគុណភព ករអភវិឌ ធនធន

មនុស េ យេផ្ត តេលើករបណ្តុ ះប ្ត លឆមប នងិកំែណទ្រមង់ ថ បន័េផ ងេទៀត។ េនចុងឆន ២ំ០០៧ 

ករ យតៃម្លែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយសុខភបិលមយួបនរកេឃើញថេនកនុងអំឡុងេពលេនះ ្របេទស

កមពុជសេ្រមចបនករែកលម្អខ្លះៗកនុងករបេងកើនករេ្របើ្របស់េស សុខភព ករកតប់នថយអ្រ េ្រប ៉ ឡង់

េមេ គេអដស៍ នងិអ្រ មរណភពទរកនិងកុមរ ប៉ុែន្តស្រមបក់រែកលម្អអ្រ មរណភពម  សមទិធិផល

េនមនលកខណៈតិចតួចេនេឡើយ (Ortendahl, Donoghue និងអនកេផ ងេទៀត ឆន ២ំ០០៧)។   

 កលពែីខេម  ឆន ២ំ០០៨ ្រកសួងសុខភបិលបនអនុមត័ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយសុខភបិល 

ទី២ស្រមបឆ់ន ២ំ០០៨-២០១៥។ ែផនករេនះេលើកេឡើងនូវ ទិភព (១)-កតប់នថយករមនជមងនិឺង

មរណភពៃនម  ទរក និងកុមរ ទនទឹមគន នឹងករជ្រមុញបេងកើនសុខភពបន្តពូជ (២)-កតប់នថយករមន

ជមងនឺិងមរណភពពីេមេ គេអដស៍ឬជមងេឺអដស៍ ជមង្ឺរគុនចញ់ រេបង នងិជមងឆឺ្លងេផ ងេទៀត និង (៣)-កត់

បនថយបនទុកៃនជមងមឺនិឆ្លងនិងបញ្ហ សុខភពដៃ៏ទេទៀត។ ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយសុខភបិលទី២ បន្ត

េបសកកមមគន្លឹះមយួចនួំនពែីផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយសុខភបិលទី១ ប៉ុែន្តផ្តល់នូវទស នៈេផ ងមយួអពំី 

ទិភពៃនវស័ិយសុខភបិលនេពលអនគត។ ទីមយួ ដូចែដល្រតូវបនេលើកេឡើងេ យឯក ររបស់

ធនគរពិភពេ កផងែដរ (កមមវធិីគ្ំរទវស័ិយសុខភបិលទី២ ទំពរ័២៨) ្របេទសកមពុជ ចបំច្់រតូវេផ្ត ត

បែនថមេលើសុខភពម  បន្តព្រងឹងសុខភពកុមរ និងេ ះ្រ យបញ្ហ ជមងឆឺ្លងនន។ ្របពន័ធសុខភបិលក៏
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ចបំច្់រតូវេ្រត មលកខណៈផងែដរេដើមបេីឆ្លើយតបនឹងជមងឆឺ្លងេទើបេលចេចញនេពលថមីៗេនះ និងជមងមឺនិឆ្លង

នន េហើយអន្ត គមនអ៍ន្តរវស័ិយកម៏ន រៈសំខនផ់ងស្រមបក់រេ ះ្រ យបញ្ហ ននដូចជ ករអបរ់ ំ

កុមរ ីករមនបងគនអ់នមយ័ និងទឹក ្អ ត។ 

េដើមបអីនុវត្តេគលេ េគលនេយបយទងំេនះ វស័ិយសុខភបិលបនអនុមត័នូវដំេណើ រករេរៀបចំ

ែផនករនិងេធ្វើថវកិ ែដលមនសសរស្តមភពីរគឺ៖ ែផនករបីឆន រំកំិល និងែផនករ្របតិបត្តិករ្របចឆំន ។ំ 

ែផនករបីឆន រំកំលិគឺជ្រកបខណ័្ឌ ចំ យរយៈេពលមធយម ែដល្រតូវបនេរៀបចំេ យអងគភពេផ ងៗៃន

្រកសួងសុខភបិល នយក ្ឋ ន មណ្ឌ លជតិនងិេខត្ត។ ែផនករទងំេនះគឺែផ្អកេលើត្រមូវករហិរញញបបទន

ននៃនវស័ិយេនះ  (ពីេ្រកមេឡើងេលើ) និងករពយករកញចបធ់នធនពី្រគប្់របភពទងំអស់ (ពីេលើចុះេ្រកម)។ 

ៃថ្លចំ យពីេ្រកមេឡើងេលើ និងកញចបធ់នធនពីេលើចុះេ្រកម ្រតូវបនផគូរផគងគន េនកនុងបរបិទៃនដេំណើ រករ 

េរៀបចំែផនករនងិេធ្វើថវកិ្របចឆំន  ំ េដើមបជីពត័ម៌នស្រមបក់រសេ្រមចចិត្តស្តីពីវភិជនធ៍នធនដល់ ទិភព

ននទងំេនកនុងវស័ិយនិងអន្តរវស័ិយ។ ែផនករបីឆន រំកំិលទងំេនះ្រតូវបនបំែបកជ ែផនករ្របតិបត្តិករ

្របចឆំន  ំ ែដលបញជ កព់ីែផនករសកមមភពនិងថវកិលម្អតិ រមួនឹងសូចនករអនុវត្តជក កន់ន។ ថ្វេីបើ
បចចុបបននេនះមនិទនម់នក្តី កេ៏នទីបំផុតែផនករ្របតិបត្តិករ្របចឆំន នឹំងបញចូ ល្រគបស់កមមភពទងំអស់ 

េ យមនិគិតពី្របភពមូលនិធិ (ឧទហរណ៍ ថវកិ ជរ ្ឋ ភបិល មច ស់ជំនួយ និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល) 

(ធនគរពិភពេ ក ឆន ២ំ០០៨ ទំពរ័៦០)។ ្របករសំខនែ់ដល្រតូវកតស់មគ ល់គឺថ ែផនករ្របតិបត្តិករ

្របចឆំន  ំ គឺជែផនករែដល្រតូវ កជូ់ន្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ េដើមបសំុីករយល់្រពម ឬេធ្វើករចរចរ 

េហើយែផនករេនះមនិមនវភិជន ៍ ឬសិទធិទទួលវភិជនជ៍កែ់ស្តងេទ។ ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមស្តីពីែផនករ

្របតបិត្តិករ្របចឆំន  ំសូមេមើលែផនក៦.១. (ស្តីពីពត័ម៌នស្តីពីថវកិេនថន កជ់តិ)។ 

ដំេណើ រករេរៀបចំែផនករនិងេធ្វើថវកិ ចបេ់ផ្តើមកនុងែខមក  ជមយួនឹងករេធ្វើបចចុបបននកមមែផនករបី
ឆន រំកំិល េហើយបនទ បម់កមនករេធ្វើម សននិបតសុខភបិល្របចឆំន កំនុងែខមនី េដើមបី យតៃម្លសកមមភព

វស័ិយជទូេទ េហើយម សននិបតេនះមនករចូលរមួពី ជរ ្ឋ ភបិល និងៃដគូអភវិឌ នន៍ន។ បនទ បព់ី
ម សននិបតេនះ មនករពិនិតយេឡើងវញិរមួគន េលើ ន ៃដអនុវត្ត្របចឆំន  ំ ែដលេនកនុងេនះ (ក)-្រកុមភគី
ពកព់ន័ធដធ៏ំមយួេធ្វើករពិភក េលើេគលនេយបយសុខភបិលនន (ខ)-មនករ ស់ែវងវឌ នភពេ្រប ប

េធៀបេទនឹងសូចនករសនូល និង (គ)-មនករកំណតេ់គលេ ថន កជ់តិននស្រមបែ់ផនក ទិភពទងំ

យៃនវស័ិយសុខភបិលែដល្រតូវបនកណំតស់្រមបវ់គគបនទ ប។់ ករពិនតិយេឡើងវញិេនះ េរៀបចំមូល ្ឋ ន

ស្រមបក់រេរៀបចំែផនករ្របតបិត្តិករ្របចឆំន ៃំនឆន បំនទ ប។់ ែផនករ្របតិបត្តិករ្របចឆំន ្ំរតូវបនេរៀបចំ

េ យមណ្ឌ លសុខភព មនទីរេពទយ ្រសុក្របតិបត្តិករ មនទីរសុខភបិលេខត្ត និងនយក ្ឋ នក ្ត លៃន

្រកសួងសុខភបិល ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល និងមជឈមណ្ឌ លជតិទងំអស់ េហើយបូកសរុបបញចូ លគន េន

ថន កេ់ខត្តនិងថន កជ់តិ។ នយក ្ឋ នែផនករនិងពត័ម៌នសុខភបិលេ្របើ្របស់ែផនករេនះកនុងករចរចរ

ថវកិជមយួ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ កនុងែខកកក  េហើយេធ្វើករពិនតិយេមើលេឡើងវញិ និង យតៃម្លេលើ
ែផនករេនះកនុងែខសី  និងែខកញញ  រមួទងំ យតៃម្លរមួេ យ្រកសួងសុខភបិល នងិៃដគូអភវិឌ ន។៍ 

បនទ បព់ីថវកិរដ្ឋ្រតូវបនអនុមត័េ យចបបរ់ចួ ែផនករ្របតបិត្តិករ្របចឆំន ែំដលបនបញចបេ់នះ ្រតូវបន ក់

ជូនគណៈកមម ធិករដឹកនវំស័ិយសុខភបិល េដើមបសំុីករយល់្រពម (ធនគរពភិពេ ក ឆន ២ំ០០៨ 

ទំពរ័៦០)។  
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៥.២. ហិរញញបបទន 

វស័ិយសុខភបិលេន

កមពុជទទួលហិរញញបបទនព្ីរបភព 

េផ ងៗរមួមន (១)-ចំ យេចញ 

ពីេ េប៉របស់្រគួ រ (២)-ថវកិ 

ជតិ និង (៣)-មច ស់ជនំួយ នងិ

អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលនន 

ែដលជួយ គ្ំរទ និងេធ្វើករេនកនុង

វស័ិយេនះ។ ដូចេនកនុងប ្ត

្របេទសកំពុងអភវិឌ េផ ងេទៀត

ជេ្រចើនែដរ 

ហិរញញបបទនវស័ិយសុខភបិលកមពុជគឺ ្រគបដណ្ត បេ់ យចំ យេចញពេី េប៉។ េ្រប បេធៀបេទ

នឹង្របេទសជិតខង ចំែណកដធ៏ៃំនចំ យសុខភពរបស់្របេទសកមពុជគឺបនមកពី្រកុម្រគួ រឯកជន 

(រូបទី១)។ កនុងឆន ២ំ០០៥ ជមយួ្របកចំ់ណូល្របចឆំន កំនុង្របជជនមន កច់ំនួន ៤៣០ដុ ្ល រ េមរកិ 

ចំ យកនុង្របជជនមន កេ់លើសុខភព្រតូវបនប៉ន់ ម នថមនចនំួន ៣៧ដុ ្ល រ េមរកិ ែដលេនកនុងេនះ 

៦៨% គឺជចំ យេចញពីេ េប៉ផទ ល់ ២២% បនមកពីមច ស់ជំនយួឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល នងិ 

១០% បនមកពី្រកសួងសុខភបិល។  

 េ យមនិគិតពចំី យេចញពីេ េប៉ ចំែណកៃនចំ យថវកិជតិបនេកើនេឡើងជ្របចពំីមយួ

ឆន េំទមយួឆន ។ំ េ្រប បេធៀបេទនឹងឆន ២ំ០០៧ ថវកិជតិស្រមបវ់ស័ិយេនះេកើនេឡើងបន ២០% កនុងឆន  ំ

២០០៨ េបើេយង មចបបថ់វកិជតិឆន ២ំ០០៧ និង២០០៨។ មយ៉ងេទៀត េ យេយង មែផនករ

្របតបិត្តិករ្របចឆំន ២ំ០០៨ ដូចែដលមនបង្ហ ញជូនកនុងរូបទី២ ថវកិជតិរមួចំែណក ៦២%ៃនហិរញញបបទន

សរុបចំនួន ១៦៥ នដុ ្ល រ េមរកិ េហើយវភិគទនរបស់មច ស់ជំនួយឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលរមួ

ចំែណកជិត ៣៥% ែដលេនកនុងេនះ ១៥% បនមកពកីមមវធិីធនធនរមួែដលមនេឈម ះថ កមមវធិីគ្ំរទ

វស័ិយសុខភបិល ែដលគជឺ្របេភទអភ្ិរកមទូទងំវស័ិយមយួ (Sector Wide Approach) មយួៃន

ហិរញញបបទនេ យជំនួយបរេទស។ យ៉ង ក្តី ែផនករ្របតបិត្តិករ្របចឆំន ទំទួល គ ល់ថ ហិរញញបបទន

ពីមច ស់ជនំួយឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ចមនិ្រតូវបន ប់

បញចូ លបនេពញេលញេទ េ យ រពត័ម៌នហិរញញបបទន

ែដលផ្តល់េ យៃដគូអភវិឌ ន ៍ នងិអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល 

មនលកខណៈមនិេពញេលញ។ 

ដូចបនេលើកេឡើងខងេដើម ែផនករ្របតិបត្តិករ្របចំ

ឆន ឬំែផនករបីឆន រំកំិលគឺជ ឯក រេរៀបចំែផនករនងិេធ្វើថវកិ

ចមបងេគៃនវស័ិយសុខភបិល។ ឯក រទងំេនះបង្ហ ញទងំ

្របភពហិរញញបបទនសំខន់ៗ  (តួយ៉ងថវកិជតិ និងថវកិមច ស់

ជំនួយឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល) ្រពមទងំកមមវធិី និង

អនុកមមវធិីែដល្រតូវទទួលមូលនិធិេនះ។ ឧទហរណ៍ េនកនុង

របូទី១៖ ចំ យេលើសុខភពកនុង

្របជជនមន កក់នុងឆន  ំ២០០៥ 

(ដុ ្ល រ េមរកិ) 

របូទី២៖ ហិរញញបបទនវស័ិយ

សុខភបិលស្រមបឆ់ន  ំ២០០៨ 

  

្របភព៖ ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយ

សុខភបិលទី២ 

្របភព៖ ែផនករ្របតិបត្តិករ្របចឆំន  ំ

២០០៨ 

រូបទី៣៖ វភិជនម៍ូលនិធិ មកមមវធិី និង 

េ្រកកមមវធីិ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
្របភព៖ ែផនករ្របតិបត្តិករ្របចឆំន  ំ២០០៨ 
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ឆន ២ំ០០៨ មនកមមវធិីចំនួន៤ និងមនិែមនកមមវធិីចំនួន១ ែដល្រតូវផ្តល់មូលនិធិ េហើយកមមវធិីទងំ៤េនះរមួ

មន (១)-អភវិឌ ន៍ ថ បន័ (២)-សុខភពម និងកុមរ (៣)-ជមងឆឺ្លង និង (៤)-ជមងមឺនិឆ្លង។ មនិែមនកមមវធិីគឺ
សំេ ជចមបងដល់ករផគតផ់គងថ់ន នំិងសមភ រៈេពទយ។ េដើមបផី្តល់ជរូបភពងយយល់មយួៃនរេបៀបែដល

ហិរញញបបទនសរុប្រតូវបនែបងែចកស្រមបឆ់ន ២ំ០០៨  រូបទ៣ីបង្ហ ញពីសំេណើ ថវកិ1 ចំនួន្របែហល 

២០១ នដុ ្ល រ េមរកិ (េ្រប បេធៀបនឹងមូលនធិិចំននួែត ១៦៥ នដុ ្ល រ េមរកិ 

ប៉ុេ ្ណ ះែដល្រតូវបនអនុមត័ ដូចែដលបនបង្ហ ញជូនខងេលើ) ែដល្រតូវបនែបងែចកស្រមបក់មមវធិី 

និងមនិែមនកមមវធិីនន េហើយដូចែដលបនបង្ហ ញ ចំ យមនិែមន

កមមវធិីគឺជចែំណកធំបំផុតៃនសំេណើ ថវកិទងំអស់។ 

ហិរញញបបទនេ យថវកិជត្ិរតូវបន្រគប្់រគង ម្របពន័ធហិរញញ វតថុជតិ ែដលខុសគន ពី្របពន័ធែដល

្រតូវអនុវត្តេលើថវកិរបស់មច ស់ជំនួយឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល។ េយង មអនុ្រកឹតយេលខ ១៧០ អន្រក 

ចុះៃថងទី៣០ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៦ ថវកិជតិមនសមភគដូចខងេ្រកម៖   

ចំ យចរន្ត 

• ករទិញទំនិញ (ជំពូក៦០ - ជំពូកេនះ បប់ញចូ លមយួែផនកធំៃនជពូំក១១ ៃនប្លងគ់ណនីចស់ េហើយ

មនជំពូករងចំនួន ៧ និងអនុជំពូករងចំនួន ២១)។ ខទងច់ំ យធំៗេ្រកមសមសភគេនះរមួមន 

ចំ យ្របតបិត្តិករទូេទនិងែថទ ំចំ យេលើេ្រគ ងសង្ហ រមឹនិងទឹកេភ្លើង។  

• ករទិញេស  (ជំពូក៦១ - ជំពូកេនះ បប់ញចូ លែផនកខ្លះៗៃនជំពូក១១ ៃនប្លងគ់ណនីចស់ េហើយមន

ជំពូករងចំនួន ៨ និងអនុជំពូករងចំននួ ១១)។ ខទងច់ំ យធំៗេ្រកមសមសភគេនះរមួមន 

ករបណ្តុ ះប ្ត ល ជួសជុល ធន ៉ បរ់ង និងមេធយបយដឹកជញជូ ន។ 

• េស េផ ងេទៀត (ជំពូក៦២ - ជំពូកេនះ បប់ញចូ លែផនកខ្លះៗៃនជំពូក១១ ៃនប្លងគ់ណនីចស់ េហើយ

មនជពូំករងចំននួ ៨ និងអនុជំពូករងចំនួន ១៨) េនកនុងសមសភគេនះ ខទងច់ំ យសំខន់ៗ

រមួមន ្របកក់ៃ្រមស្រមបបុ់គគលិកជបកិ់ចចសនយ ចំ យ“ទទួលេភញ វ” ចំ យពិធេីផ ងៗមយួ

ចំននួ នងិចំ យេលើករផ យ ម រពត័ម៌ន។ 

• ចំ យបុគគលិក (ជំពូក៦៤ - ជំពូកេនះ បប់ញចូ លមយួែផនកធំៃនជំពូក១០ ៃនប្លងគ់ណនីចស់ 

េហើយមនជំពូករងចនំួន ៥ និងអនុជំពូករងចំននួ ៣០)។ ខទងច់ំ យធំៗេ្រកមសមសភគេនះ 

រមួមន្របកែ់ខមូល ្ឋ ន ្របកឧ់បតថមភ កេន ម ទិភព និងសងគមកិចច (ឧទហរណ៍ ្របក់

េ ធននវិត្តន)៍។  

ចំ យមូលធន 

• វនិិេយគមនិមនរូប ង (ជំពូក២០) ភគេ្រចើនរមួមន ករ្រ វ្រជវនិងអភវិឌ ន។៍ 

• វនិិេយគមនរូប ង (ជំពូក២១) រមួមន ករ ងសង ់ករជួសជុល គរ យនយន្ត និង្រទពយេ្របើ
បនយូរដៃទេទៀត។ 

                                                 
1ពត័ម៌នអំពីរេបៀបែដលមូលនិធិចំនួន ១៦៥ នដុ ្ល រ េមរកិ ្រតូវបនែបងែចកជកែ់ស្តងគឺមនិ ចរកបន។ 
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េគគបបគីួរកតស់មគ ល់ថដូចករណីៃនវស័ិយេផ ងេទៀតែដរ មនែតថវកិចរន្តប៉ុេ ្ណ ះែដល្រតូវបន 

វភិជេទឱយវស័ិយសុខភបិល រឯីចំ យមូលធនែដលទទួលហិរញញបបទនពីថវកិជតិ្រតូវសថិតេ្រកមករ

្រគប្់រគងរបស់នយក ្ឋ នវនិិេយគនិងសហ្របតិបត្តិករៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ។ ថវកិចរន្តែដល

បនវភិជទងំេនះ ្រតូវបនេ្របើជចមបងេលើៃថ្លបុគគលិក ្របតបិត្តិករ និងសមភ រៈេ្របើ្របស់។  

េនកនុងចំ យចរន្តេនះ វស័ិយសុខភបិលកម៏នករេធ្វើថវកិ មកមមវធីិផងែដរ ែដលគឺជគំនតិ

ផ្តួចេផ្តើមកំែណទ្រមងថ់មីមយួ ែផ្អកេលើបទពិេ ធនពី៍គនិំតផ្តួចេផ្តើម្រគប្់រគងហិរញញ វតថុចំនួន២គឺ ពេន្ល នករ

េ្របើ្របស់ចំ យថន ក្់រសុក (Accelerated District Disbursement) ែដលបនចបេ់ផ្តើម ងំពីឆន ១ំ៩៩៦ 

និងកមមវធិីសកមមភព ទិភព ែដលបនចបេ់ផ្តើមកនុងឆន ២ំ០០០ និងបញចបក់នុងឆន ២ំ០០៦។ យ៉ង ក្ត ី

ខុសពីវស័ិយអបរ់ ំ វ ិ លភពៃនករេធ្វើថវកិ មកមមវធិីកនុងវស័ិយសុខភបិលគេឺនមនក្រមតិេហើយេធ្វើបន

្រតឹមែត ១០% ប៉ុេ ្ណ ះៃនចំ យចរន្តសរុបកនុងឆន ២ំ០០៨ និង្រតូវបនអនុវត្តែតេនថន កជ់តបិ៉ុេ ្ណ ះ។  

ថវកិជតិ ករ៏មួចំែណកផងែដរដល់មូលនិធិសមធម ៌និងធន ៉ បរ់ងសុខភព ែដលចបេ់ផ្តើមេឡើងពី 

ឆន ២ំ០០៧ ប៉ុែន្តេនកនុងឆន េំនះ វភិគទនរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលចំេពះមូលនិធេិនះគឺមន្រតមឹែត ២៧% 

ប៉ុេ ្ណ ះ េហើយចំែណកែដលេនេសសសល់ទងំបុនម នទទួលហិរញញបបទនពីមច ស់ជនំួយឬអងគករមនិែមន

រ ្ឋ ភបិល (របយករណ៍របស់្រកសួងសុខភបិលស្តីពីវឌ នភពសុខភបិលពីឆន ២ំ០០៣-២០០៧ ែដល

្រតូវបនេចញផ យកនុងឆន ២ំ០០៨)។ 

៥.៣. ករស្រមបស្រមួលរបស់មច ស់

ជំនយួ នងិអងគករមនិែមន

រ ្ឋ ភបិលកនុងវស័ិយ

សុខភបិល 

កមពុជគឺជ្របេទសមយួ

ែដលពឹងែផ្អកេលើជំនួយបរេទសជ

េ្រចើន ស្រមបផ់គតផ់គងវ់ស័ិយេផ ងៗ

របស់ខ្លួន។ សុខភបិលគឺជ វស័ិយ

មយួកនុងចេំ មវស័ិយទងំ យ

ែដលទទួលបនករជួយ គ្ំរទខពស់

បំផុតពមីូលនិធទិងំេនះ េហើយមច ស់

ជំនយួផ្តល់ហិរញញបបទនដល់វស័ិយេនះ មវធិេីផ ងៗជេ្រចើនរមួមន ករ កធ់នធនរមួ គេ្រមង ច់

េ យែឡក នងិ មរយៈអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល។ ចំ តក់រហិរញញបបទនមនលកខណៈ ចេ់ ចខ្ល ងំ 

េហើយេគមនិដឹងេទថ េតើមនករជួយ គ្ំរទប៉ុនម នស្រមបឆ់ន នំីមយួៗ។ របយករណ៍ស្តី្របសិទធិភពជំនួយ 

ែដលេទើបេចញេនេពលថមីៗេនះ (ែដល្របែហលគឺជ្របភព ចទុកចតិ្តបនជងេគបំផុត) បង្ហ ញថ វស័ិយ

សុខភបិល បប់ញចូ លទងំករជួយ គ្ំរទជក់ កស់្រមបវ់ស័ិយេមេ គេអដស៍ គឺជ ថ បន័ទទលួជំនួយ

បរេទសធំជងេគបំផុតមកដល់េពលេនះ ដូចែដលមនបង្ហ ញជូនកនុងរូបទី៤។ 

ចំែណកដធំ៏ៃនមូលនិធិរបស់មច ស់ជំនួយ កប៏ង្ហ ញផងែដរពីសកមមភពដេ៏្រចើនរបស់មច ស់ជំនួយ និង

អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល។ េនកនុងចំេ មៃដគូអភវិឌ នច៍ំននួ ៣២ ែដលេធ្វើករេនកមពុជ ៃដគូអភវិឌ ន៍

រូបទី៤៖ ករជយួ គ្ំរទរបស់មច ស់ជំនួយចំេពះវស័ិយសុខភបិល 

្របភព៖ របយករណ៍ស្តីពី្របសិទធភពជំនួយឆន  ំ២០០៨ 
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ចំននួ ២២ បននងឹកំពុងេធ្វើករេនកនុងវស័ិយេនះ េ យដំេណើ រករគេ្រមងចំនួន ១០៩ េហើយកនុងចំេ ម

មូលនធិិចំននួ ១៨៣,៥ នដុ ្ល រ េមរកិ ែដលបនមកពីអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល មូលនិធ្ិរបែហល 

២៥% ្រតូវបនវភិជេទឱយវស័ិយសុខភបិល។ មយ៉ងេទៀត េយង មបទសមភ សនជ៍មយួម្រន្តីៃន

នយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិៃន្រកសួងសុខភបិល មនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលចំនួន្របែហល  

១២០ ែដលឥឡូវេនះកពុំងេធ្វើករេនកនុងវស័ិយ។  

្របករ់បស់មច ស់ជំនួយ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបច់ំ យ្រគប្់របេភទទងំអស់ដូចជ ចំ យ

បុគគលិក ្របតិបត្តិករ ឱសថ និងចំ យដៃទេទៀត េហើយហិរញញបបទនស្រមបចំ់ យទងំេនះគឺមន

រេបៀបខុសគន េ្រចើន។ ថវកិមច ស់ជំនួយ ្រតូវបនផ្តល់ជូនទងំខងែផនកផគតផ់គង ់ (ដូចជ ស្រមបែ់កលម្អេស

សុខភព) និងខងែផនកត្រមូវករ (ដូចជ មូលនិធិសមធមសុ៌ខភព និងហិរញញបបទនធន ៉ បរ់ងដៃទេទៀត)។ 

េគកក៏តស់មគ ល់េឃើញផងែដរថ មច ស់ជនំួយបននឹងកំពុងគ្ំរទរតឹែតេ្រចើនដល់កមមវធិីជតេិផ ងៗដូចជ 

េមេ គេអដស៍ឬជមងេឺអដស៍ ជមង្ឺរគុនចញ់  ជមងរឺេបង និងជមងេឺផ ងៗេទៀត ជជងដល់ករែថទសុំខភពបឋម 

(្រកសួងសុខភបិល ឆន ២ំ០០៨)។ 

ទំហំៃនករជួយ គ្ំរទរបស់មច ស់ជំនួយ និងរេបៀបហិរញញបបទនេផ ងៗែដលមច ស់ជនំួយបនេ្របើេចទ

ជបញ្ហ ្របឈមធមំយួស្រមបសុ់ខុដុមនីយកមមនងិករត្រមមឹ មែផនករ្របេទស។ សុខុដុមនីយកមមនងិករ

ត្រមមឹ មែផនករ្របេទស េនកនុងវស័ិយសុខភបិល មននយ័ថ្រគបហិ់រញញបបទនទងំអស់ែដលមន្រតូវ

បនេ្របើ្របស់កនុងលកខណៈចុះស្រមុងនឹងគន  េដើមបជីយួ គ្ំរទដល់ ទិភពជតិែតមយួ (្រកសួងសុខភបិល 

ឆន ២ំ០០៨)។ មនវធិនករេផ ងៗ ែដល្រតូវបនេគអនុវត្តេដើមបសីេ្រមចបនេគលេ េនះេនកនុងវស័ិយ

សុខភបិល (កមមវធិីគ្ំរទវស័ិយសុខភបិលទី២ ទំពរ័៦២): 

• អនុមត័ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយសុខភបិលទី១ និងែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយសុខភបិលទី២ 

ែដលកំណត់ ទិភពននរបស់វស័ិយែដលមច ស់ជំនួយនិងករគ្ំរទឯេទៀតចបំច្់រតូវស្រមប ម។ 

• េ្របើ្របស់អភ្ិរកមទូទងំវស័ិយឬករ្រគប្់រគងទូទងំវស័ិយ (SWAp/SWiM) េដើមប្ីរបមូលធនធន

របស់មច ស់ជំនួយ ករ់មួគន  េដើមបគី្ំរទដល់វស័ិយេនះ (បចចុបបននេនះ មនមច ស់ជំនួយែតមយួចំននួ

តូចប៉ុេ ្ណ ះ ែដល្រតូវបន បប់ញចូ លកនុងកមមវធីិគ្ំរទវស័ិយសុខភបិលទ២ី និង SWiM ែដល

រមួមន ធនគរពភិពេ ក ទីភន កង់រអូ្រ ្ត លីស្រមបអ់ភវិឌ នអ៍ន្តរជតិ (AusAID) និងអងគករ 

DFID)។ 

• បេងកើត្រកុមករងរបេចចកេទសរមួែផនកសុខភបិល និងយន្តករ្រសេដៀងគន េនថន កេ់ខត្ត ែដលមន 

េឈម ះថ្រកុមករងរបេចចកេទសរមួែផនកសុខភបិលថន កេ់ខត្ត។  

• បេងកើតេវទកិេផ ងេទៀត ែដលរមួបញចូ លទងំ្រកុមៃដគូវស័ិយសុខភបិល និង្រកុមករងរ ជ

រ ្ឋ ភបិលស្តីពីសុខុដុមនីយកមម និងករត្រមមឹ មែផនករ្របេទស។ 

• េធ្វើករ យតៃម្លរមួេលើ ន ៃដអនុវត្ត្របចឆំន  ំ យតៃម្លែផនករ្របតិបត្តិករ្របចឆំន  ំ ្រពមទងំពិនតិយ

េឡើងវញិ និង យតៃម្លវដ្តៃនករេរៀបចំែផនករ និងេធ្វើថវកិរបស់្រកសួងសុខភបិល ៘ 

• អនុមត័ែផនករ្របតិបត្តិករ្របចឆំន  ំ(សូមេមើលខងេលើ)។ 
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៥.៤. រចនសមពន័ធ ថ បន័ នងិ្របពន័ធផ្តល់េស  

 ្រកសួងសុខភបិលគឺជ ថ បន័ចមបង ទទួលបនទុកេលើករផ្តល់េស សុខភព េហើយ្រតូវបនេរៀបចំ

ជរចនសមពន័ធែខ បេ ្ត យមយួែដលមន ថ បន័ននដូចខងេ្រកម៖ 

• ថន កក់ ្ត ល៖ ្រកសួងសុខភបិល កមមវធិីថន កជ់តិ និងមនទីរេពទយជត ិ

• ថន កេ់ខត្ត៖ (មនទរីសុខភបិលេខត្ត) 

• ថន ក្់រសុក៖ (្រសុក្របតបិត្តិករ) 

• អងគភពផ្តល់េស ជួរមុខ (មនទរីេពទយបែង្អក មណ្ឌ លសុខភព នងិប៉ុស្តសុខភព) 

• អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ែដលេធ្វើករជអនកេម៉ករផ្តល់េស  

• គណៈកមម ធិករសុខភពសហគមន ៍និង 

• ្របជជន 

 ចប់ ងំពីដំ កក់លដំបូងៃនករអភវិឌ ថ បន័របស់ខ្លួន វស័ិយសុខភបិលបនេផ្ត តេលើ រៈ 

សំខនៃ់នថន ក ់ “្រសុក” េពលគឺ ្រសុក្របតិបត្តិករ។ យុ ្ត ធកិរៃន្រសុក្របតិបត្តិករមយួមនិែមនសុទធែត្រតូវ 

គន ជមយួ្រសុករដ្ឋបលមយួេឡើយ េ យ រែត្រពំែដនរបស់ ្រតូវបនគូសេ យែផ្អកេលើចនួំន្របជជន 

េពលគឺ មនិែមនែផ្អកេលើ្រពំែដនរដ្ឋបល មទម្ល បេ់ឡើយ។ េនកនុង្របពន័ធបចចុបបនន (ឆន ២ំ០០៧) េយង ម

ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយសុខភបិលទី២ (្រកសួងសុខភបិល ឆន ២ំ០០៨ ទំពរ័១៦) ្របជជនចំននួ

្របែហល ២២% ែស្វងរកេស សុខភពពី ថ បន័ ធរណៈ នងិបនទទួលេស េនះពបី ្ត ញមយួ ែដល

ភគេ្រចើនរមួមន៖  

• ្រសុក្របតិបត្តិករចនួំន ៧៧ ែដលេនកនុងេនះមន  

• មណ្ឌ លសុខភពចនួំន ៩៥៦ នងិ 

• មនទរីេពទយបែង្អកចំនួន ៧៤ 

 ែផនករផ្តល់េស សុខភពមយួ ែដល្រតូវបនអនុមត័កនុងឆន ១ំ៩៩៦ បនែ្របក្ល យឱយេទជ្របពន័ធ 

នូវករ ថ បនេឡើងវញិ និងករបំពកបុ់គគលិកស្រមបប់ ្ត ញមនទរីេពទយ ធរណៈ ឲយ្រសប មបទ ្ឋ ន

ែដលែផ្អកេលើចំននួ្របជជន េហើយបនកណំតនូ់វកញចបេ់ស ែដលគបប្ីរតូវបនផ្តល់េនក្រមតិនមីយួៗ។ 

មណ្ឌ លសុខភពែដលផ្តល់នូវកញចបស់កមមភពអបបបរមមយួ ្រតូវបនរពំឹងថបេ្រមើដល់្របជជនចំននួ

្របែហល ១០.០០០នក ់ និងសថិតេនកនុងចមង យ្របមណ ១០គីឡូែម្៉រត ឬចមង យេដើរ្របែហល ២េម៉ង 

ពី្រកុម្របជជនែដលមណ្ឌ លសុខភពេនះបេ្រមើ។ កញចបស់កមមភពអបបបរម េផ្ត តភគេ្រចើនេលើសកមមភព

បងក រជមង្ឺរបកបេ យ្របសិទធភពចំ យ និងេស សុខភពម នងិកុមរ។ ផទុយេទវញិ មនទីរេពទយបែង្អក

ផ្តល់កញចបេ់ស បំេពញបែនថម កនុងក្រមតិេស កមមចំនួន ៣ក្រមតិ (កញចបស់កមមភពបេំពញបែនថម ១ ២ និង 

៣) និង្រតូវបនរពឹំងថបេ្រមើដល់្របជជនចំននួ ១០០.០០០-២០០.០០០ នក ់ េហើយសថិតេនកនុងចមង យ

្របមណ ២០-៣០គីឡូែម្៉រត ពី្រកុម្របជជនែដលខ្លួនបេ្រមើ ឬចមង យេធ្វើដំេណើ រ មរថយន្តឬទូកយ៉ងយូរ

បំផុត ៣េម៉ង។ េស កមមៃនកញចបស់កមមភពបំេពញបែនថមក្រមតិខពស់ជងេនះ្រតូវបនផ្តល់េនថន កេ់ខត្ត 
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េនកនុងេខត្តទងំ ២៤ និងេនក្រមតិតំបន ់ េន មមណ្ឌ លតំបនច់ំនួន៨។ េលើសពេីនះេទៀត មនទរីេពទយជតិ
ផ្តល់េស លំ បទ់២ី និងទី៣ េហើយែដលមនទីរេពទយខ្លះមនផ្តល់ផងែដរនូវករបណ្តុ ះប ្ត លពយបលេ គ 

រមួទងំករបណ្តុ ះប ្ត លឯកេទសេពទយ។ មនទីរេពទយជតិមនកររកីលូត ស់េលឿនជងេគកនុងចំេ ម

សកមមភពមនទីរេពទយ ធរណៈទងំអស់ េ យេកើនេឡើងពី ២៩% ៃនអនកជមងេឺចញពីមនទរីេពទយកនុង

ឆន ២ំ០០២ ដល់ ៤៤% កនុងឆន ២ំ០០៦ (ធនគរពភិពេ ក ឆន ២ំ០០៨)។ 

 ្រកសួងបនអនុវត្តចំ តក់រចុះកិចចសនយចូល និងេចញ (contracting-in & contracting-out) 

មយួចំននួេន ម្រសុក្របតិបត្តិករ និងមណ្ឌ លសុខភព។ េនកនុងចំ តក់រទងំេនះ អងគករមនិែមន

រ ្ឋ ភបិល ្រតូវបនផ្តល់ឆនទ នុសិទធិេលើថវកិ បុគគលិក នងិទដិ្ឋភពបេចចកេទសកនុងករ្រគប្់រគង្របចៃំថង។ 

េមេរៀនែដលបនទទួលពីចំ តក់រចុះកិចចសនយជមយួអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលេនះ បននឱំយមននូវ

គំនតិៃចន្របឌតិថមីមយួេទៀតេនកនុងវស័ិយេនះ េពលគឺែផនករបេងកើត “ទីភន កង់រ្របតិបត្តិករពិេសស”។ 

អនុេ ម មចបបថ់មី ទីភន កង់រ្របតបិត្តិករពិេសស មនស្វ័យភពេ្រចើនកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចតិ្ត និង

េរៀបចំរចនសមពន័ធរបស់ខ្លួនេហើយខណៈែដល្របកែ់ខបុគគលិក្រតូវែផ្អកេលើក្រមតិកំណតរ់បស់ ជរ ្ឋ ភបិល 

ក្៏របកែ់ខពកួេគ ច្រតូវបនបំេពញបែនថមេ យ្របកចំ់ណូលេផ ងេទៀត ែដលមយួែផនកបនមកពីៃថ្លេមើល

ជមង ឺ និងមូលនធិិជំនួយ។  ទីភន កង់រ្របតិបត្តិករពិេសសេនកនុងវស័ិយសុខភបិល កន៏ឹង្រតូវបនអនុញញ ត

ផងែដរឱយកំណតៃ់ថ្លេស របស់ខ្លួន េ យេគរព មេគលករណ៍ែណន ំ និងករ ម នរបស់្រកសួង

សុខភបិល េហើយ្របកច់ំណូលពីករផ្តល់េស ចែបងែចកេទេលើចំ យ្របតបិត្តិករ និង្របកែ់ខ។ 

យ៉ង ក្តី េគមនិដឹងចបស់េទថេតើទីភន កង់រ្របតិបត្តិករពិេសសេនះនឹង្រតូវបន កឱ់យអនុវត្តបនេលឿន

ប៉ុ ្ណ  េទះបីជមនែផនករអនុវត្តកនុង្រសុក្របតិបត្តិករចំននួ ១១ កនុងឆន ២ំ០០៩ ក្តី។ 

 បែនថមេលើេស សុខភពធមម របស់ខ្លួន ្រកសួងកម៏នកមមវធិីមយួចំននួស្រមបេ់គលបំណង

ពិេសសៗផងែដរ ដូចជករបងក រនិងពយបលជមង្ឺរគុនឈម ជមង្ឺរគុនចញ់ និងេមេ គេអដស៍ឬជមងេឺអដស៍។ 

កមមវធិីទងំេនះភគេ្រចើនទទលួមូលនធិិពីមច ស់ជំនួយ នងិដំេណើ រករកនុងលកខណៈឯក ជយ េ យមន

េគលករណ៍ែណនសំ្រមបក់រផ្តល់េស  និងនីតវិធិីស្រមបក់រេធ្វើែផនករ េធ្វើហិរញញបបទន ផ្តល់េ្រគ ង

េលើកទឹកចិត្តដល់បុគគលិក ម ននងិ្រតួតពិនិតយរបស់មច ស់ជំនួយផទ ល់។ ភគេ្រចើនៃនកមមវធិីទងំេនះ 

សហករេ យផទ ល់ជមយួ្រសុក្របតិបត្តិករ និងមណ្ឌ លសុខភព ប៉ុែន្តរេបៀប្របតិបត្តិករេផ ងគន ៃនកមមវធិី
ទងំេនះេធ្វើឱយមនករលំបកដល់្រសុក្របតិបត្តិករ និងមណ្ឌ លសុខភពកនុងករស្រមបស្រមួលសកមមភព 

និង កប់ញចូ លសកមមភពទងំេនះេទកនុងករេធ្វើកមមវធីិជ្របច។ំ រដ្ឋបលែបបមជឈករេលើកមមវធិទីងំេនះក៏

េធ្វើឱយខូចខតផងែដរដល់គណេនយយភពកនុងមូល ្ឋ ន។  

៥.៥. វភិជន ៍និងលំហូរមូលនធិ ិ

 ករផ្តល់មូលនិធពិី្របភពេផ ងៗគន  (ដូចែដល្រតូវបនពិភក េនកនុងែផនកហិរញញបបទន) ហូរ ម

រយៈរចនសមពន័ធ ថ បន័ែដលបនេរៀប ប ់ េហើយហិរញញបបទនព្ីរបភពទងំអស់ ( ជរ ្ឋ ភបិល ៃថ្លេស  

មច ស់ជនំួយ នងិអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល) ្រតូវបនវភិជនិងចយេលើចំ យ្រគប្់របេភទ (ឧទហរណ៍ 

្របកែ់ខ ្របតិបត្តិករ)។ ដូចរូបទ៥ី បនបង្ហ ញ ករគ្ំរទភគេ្រចើន ែដលមនចំនួនជង ៤០% ្រតូវបនផ្តល់

េទឱយ្រកសួងសុខភបិល និងកមមវធិីថន កជ់តិ កនុងឆន ២ំ០០៤ េហើយ រូបទី៦ កប៏ង្ហ ញផងែដរថមច ស់ជំនួយ

បននឹងកំពុងេផ្ត តករជួយ គ្ំរទរបស់ខ្លួនយ៉ងេ្រចើនេលើកមមវធិីជតិទងំេនះែដរ។ 
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រូបទី៥៖ វភិជនមូ៍លនិធិស្រមបឆ់ន ២ំ០០៤ របូទ៦ី៖ ភគរយ្របភពផ្តល់មូលនិធិ និងករេ្របើ្របស់ 

្របភព៖ អេងកត ម នចំ យ ធរណៈ(PETS) 
ឆន ២ំ០០៨ 

្របភព៖ ែផនករ្របតិបត្តិករ្របចឆំន  ំ២០០៧ 

 

 ឌីយ៉្រកមមយួេទៀតខងេ្រកមបង្ហ ញនូវលំហូរមូលនិធិពថីន កជ់តិេទថន កម់នទីរេពទយ។ ជរមួ

ដូចបនបង្ហ ញជូន ្របភពហិរញញបបទន ចមកពីថវកិជតិផង និងមច ស់ជំនួយឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល

ផង េហើយ ចហូរេទកនក់្រមតិេផ ងៗៃន្របតិបត្តិកររបស់្រកសួងសុខភបិល រមួទងំអងគករមនិែមន

រ ្ឋ ភបិលជបក់ិចចសនយ ែដលេធ្វើករេលើមូលនធិិសមធមសុ៌ខភព និងទ្រមងេ់ផ ងេទៀតៃនករធន ៉ បរ់ង

សុខភបិល។ ចណុំចមយួែដលគបបេីលើកេឡើងគឺថឱសថ និងបរកិខ រេពទយជេ្រចើនេផ ងេទៀត្រតូវបនេធ្វើ
លទធកមមែបបមជឈករេ យ្រកសួងសុខភបិល និងទុក កេ់នកនុងឃ្ល ងំបរកិខ រេពទយក ្ត ល។ មច ស់ជំនួយ

ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល កចូ៏លរមួផគតផ់គងផ់ងែដរនូវបរកិខ រទងំេនះដល់្រកសួងសុខភបិល ែដល្រតូវរក

ទុកេនឃ្ល ងំបរកិខ រេពទយក ្ត ល េហើយឃ្ល ងំបរកិខ រេពទយក ្ត លែចកចយឱសថ និងបរកិខ រេពទយជូនដល់

ក្រមតិេផ ងៗៃន្របតិបត្តិករសុខភបិល។ 

 កំណតស់មគ ល់សំខនម់យួេទៀតគឺថ ថវកិជតិភគេ្រចើនបំផុត្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបេីធ្វើហិរញញ -

បបទនេលើចំ យចរន្ត ជជងេលើចំ យមូលធន។ ផទុយេទវញិ មច ស់ជំនួយ និងអងគករមនិែមន

រ ្ឋ ភបិល េ យ រករជួយ គ្ំរទដេ៏្រចើនរបស់ពកួេគ បនរមួវភិគទនជេ្រចើនដល់ទងំចំ យចរន្ត 

(ឧទហរណ៍ ឱសថ និងបរកិខ រេពទយ) និងចំ យមូលធន (ឧទហរណ៍ ងសងម់នទរីេពទយ)។  យ៉ង ក្តី 

កក៏រសិក េនះមនិ ចរកបនពត័ម៌នថេតើចំ យចរន្តប៉ុនម ន និងចំ យមូលធនប៉ុនម ន ្រតូវបនេធ្វើ
ហិរញញបបទនេ យមច ស់ជនំួយឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល។ សូមេមើលែផនកទី៦ ស្រមបក់រអធបិបយ

បែនថមេទៀតអំពរីេបៀបែដលពត័ម៌នស្តីពីថវកិ ទងំថវកិជតិនងិថវកិរបស់មច ស់ជំនួយឬអងគករមនិែមន

រ ្ឋ ភបិល្រតូវបនចង្រកងជឯក រ និងរេបៀបែដលឯក រទងំេនះ្រតូវបនផ ព្វផ យ។  
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របូទី៧៖ លំហូរៃនមូលនិធិ និងករជយួ គ្ំរទ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

្របភព៖ បទសមភ សន ៍និងករសិក ឯក រ 

៦. ព័ត៌មនស្តពីីថវិក និងករមនព័ត៌មនេនះេនក្រមិតេផ ងៗ 

 េនកនុងជំពូកេនះ របយករណ៍េនះចបេ់ផ្តើមពីថន កជ់តិរហូតដល់ថន កម់ណ្ឌ លសុខភពឬសហគមន ៍

េ យកំណតថ់េតើឯក រនិងពត័ម៌នអ្វីខ្លះស្តីពីថវកិ្រតូវបនផលិត េហើយ ចរកបនែដរឬេទ។ ពត័ម៌នស្តី
ពីថវកិេនះ្រតូវបនែចកេចញជថវកិជត ិ និងហិរញញបបទនរបស់មច ស់ជនំួយឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល។ 

ស្រមបឯ់ក រស្តីពថីវកិនីមយួៗែដលបនផលិត នឹងមនករកំណតថ់េតើឯក រេនះ្រតូវបនផលិត៖ 

• យ៉ងេទៀងទតឬ់េទ? េបើេទៀងទត ់េតើញឹកញបប់៉ុ ្ណ ? 

• ស្រមបែ់តេគលបំណងេ្របើ្របស់ៃផទកនុងប៉ុេ ្ណ ះ េពលគឺមនិែមនផ ព្វផ យជ ធរណៈ? 

• ស្រមបផ់ ព្វផ យជ ធរណៈ ែតកនុងករណីមនសំេណើ ផ្លូវករប៉ុេ ្ណ ះ? និង 

• ស្រមបផ់ ព្វផ យជ ធរណៈ េ យមនិចបំច្់រតូវករសំេណើ ផ្លូវករ? 

េបើ ចេធ្វើបន ករពិភក េនះនឹងបង្ហ ញឲយបនចបស់ថ េតើ្របេភទពត័ម៌នជក់ ក់ ច

ផ ព្វផ យបន៖ 

** ចំ យមូលធន្រតូវបនចតទុ់កថជចំ យមនិទនែ់បងែចក េ យសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់នយក ្ឋ នវនិិេយគ

និងសហ្របតិបត្តិករ។ វស័ិយសុខភបិលដូចជវស័ិយេផ ងេទៀតជេ្រចើនែដរ ្រតូវេលើកសំេណើ រគេ្រមង និងទទួលបនករ

យល់្រពមពីនយករដ្ឋម្រន្តីេ យផទ ល់ មរយៈនយក ្ឋ នវនិិេយគនិងសហ្របតិបត្តិករ េដើមបី ចចយថវកិមូលធន។

ថវកិចរន្ត និង

មូលធន

ថវកិមូលធន**

ថវកិចរន្ត 

ថវកិជតិ 
ហិរញញបបទន

មច ស់ជំនួយ 

្រកសួង 

សុខភបិល

ឃ្ល ងំបរកិខ រេពទយ

ក ្ត ល (CMS)

មនទីរេពទយជត/ិ 

កមមវធីិជតិ 

មនទីរសុខភបិល

េខត្ត 

្រសុក

្របតិបត្តិករ

មណ្ឌ លសុខភព/ 

មនទរីេពទយបែង្អក 

អងគករមនិែមន

រ ្ឋ ភបិល 

ៃថ្លេស  

ៃថ្លេស  

នយក ្ឋ នវនិិេយគ
និងសហ្របតិបត្តិករ

MEF 

ថន េំពទយថន េំពទយ

ថន េំពទយ

ថន េំពទយ 
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• ជូន ធរណជនទូេទ 

• យ៉ងេទៀងទតជូ់នសមជិកៃន្រកុមករងរបេចចកេទសេនថន កជ់តឬិថន កេ់្រកមជតិ ្របសិនេបើ
ជរ ្ឋ ភបិលបញជ កថ់ពត័ម៌នេនះ ចផ ព្វផ យបនជ ធរណៈបន នងិ 

• យ៉ងេទៀងទតជូ់នសមជិកៃនគណៈកមម ធិករ្រគប្់រគងបរកិខ ររូបវន័្ត នងិ្រកុម្របឹក មូល ្ឋ នេផ ង

េទៀត ្របសិនេបើ ជរ ្ឋ ភបិលបញជ កថ់ពត័ម៌នេនះ ចផ ព្វផ យបនជ ធរណៈបន 

៦.១. េនថន កជ់ត ិ

ស្តីពីថវកិជតិ (ជចមបង) 

 មន ថ បន័េផ ងៗែដលផលិត នងិផ ព្វផ យឯក រស្តីពីថវកិជតិជរមួ និងេ យែឡកស្រមប ់

វស័ិយសុខភបិល។ រដ្ឋសភអនុមត័ និងផ ព្វផ យចបបថ់វកិជត។ិ ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៧ មក ចបបេ់នះ

បន កប់ញចូ លទងំចំ យចរន្ត និងចំ យមូលធនែដល្រតូវបនឧបតមភមូលនិធេិ យមច ស់ជំនួយ និង

ែដល្រតូវបនែចក មវស័ិយឬ្រកសួង។ ថវកិចរន្ត បង្ហ ញបរមិណវភិជន៍ ម ថ បន័ ជរ ្ឋ ភបិលនីមយួ

ៗ (និងវភិជនស៍្រមបថ់ន កជ់តិ នងិថន កេ់ខត្ត) េហើយែផនកថវកិមូលធនបង្ហ ញនូវបញជ ីមូយ ៃនគេ្រមងនន

របស់ ថ បន័ ជរ ្ឋ ភបិលនីមយួៗ។ ជេរៀង ល់ឆន  ំ កនុងរ ងែខមនី ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុកេ៏ចញ

ផងែដរនូវឯក រ្រគប្់រគងថវកិជតិមយួឈុត ែដលមនចំននួបនួកបល ែដលផ្តល់ពត័ម៌នលម្អតិអំពីរេបៀប

ែដលថវកិ្រតូវបនវភិជ មវស័ិយ និង មេខត្ត2។ ស្រមបវ់ស័ិយសុខភបិល េគ ចរកបននូវពត័ម៌ន

ដូចខងេ្រកម៖ 

• េសៀវេភទី១៖ ថវកិជត ិ ែដល កប់ញចូ លទងំតួេលខថវកិជតិ ដូចែដល្រតូវបនអនុមត័េ យ

រដ្ឋសភ និងករវភិគ វ រេលើ ថ នភពេសដ្ឋកចិច ករពយករណ៍ រេបៀប រៈកែំណទ្រមងេ់ផ ងៗ

ស្រមបឆ់ន  ំនិងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិឯេទៀតៗែដល្រតូវបនេចញផ យេនកនុងឆន  ំទកទ់និនឹងបញ្ហ

្រគប្់រគងថវកិ។  

• េសៀវេភទី២៖ ករវភិជថវកិស្រមប្់រកសួងក ្ត ល ែដលលម្អតិពត័ម៌នៃនករវភិជេនះ ម

ក្រមតិថន កក់ ្ត ល និងថន កេ់ខត្ត និងស្រមបេ់ខត្តនមីយួៗ ប៉ុែន្តឯក រេនះបញចូ លែតចំ យចរន្ត

ស្រមបឆ់ន បំ៉ុេ ្ណ ះ។    

• េសៀវេភទី៣៖ ករវភិជថវកិ មេខត្ត ែដលលម្អតិពត័ម៌នអំពកីរវភិជ មមនទរីពកព់ន័ធ េហើយ

ដូចគន ែដរ ឯក រេនះបញចូ លែតចំ យចរន្តប៉ុេ ្ណ ះ។  

• េសៀវេភទី៤៖ ករវភិជថវកិេទឱយ ជញ ធរេខត្ត ែដលជធមម េគេ ថ េខត្ត ែដលលម្អតិ

ពត័ម៌ន មេខត្ត។ េគគបបកីតស់មគ ល់ថមូលនធិិេនះ (េពលគឺស្រមប់ េខត្ត) គឺបញចូ លទងំ

ចំ យចរន្ត និងមយួចំែណកតូចៃនចំ យមូលធន។  

 ឯក រែដលបនេលើកេឡើងខងេលើេនះ ច្រតូវបនេ្របើរមួជមយួកមមវធិីវនិិេយគ ធរណៈ 

ែដលជែផនករវនិេិយគបីឆន រំកំិលរ ស្រមបឱ់យ្រគបវ់ស័ិយទងំអស់ទទូលបននូវទិដ្ឋភពទងំមូលអំពីថវកិ

                                                 
2 ករជបួ្របជំុជមយួម្រន្តីៃននយក ្ឋ នថវកិៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ កលពីៃថងទី២៧ ែខមក  ឆន ២ំ០០៩។ 
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ចរន្ត និងថវកិមូលធនស្រមបវ់ស័ិយ។ កមមវធិវីនិេិយគ ធរណៈ្រតូវបនេបះផ យេ យ (និង ចរក

បនពី) ្រកសួងែផនករ េហើយ្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននកមមេរៀង ល់ឆន  ំ និងេបះផ យេនេដើមឆន ។ំ េនកនុងកមមវធិី
វនិិេយគ ធរណៈេនះ វស័ិយសុខភបិល្រតូវបនចតថ់ន កេ់នកនុងវស័ិយសងគមកិចច ជមយួគន នឹងវស័ិយ

អបរ់។ំ ឯក រេនះកប៏ង្ហ ញផងែដរនូវបញជ ីៃនគេ្រមងននែដល្រតូវបនែបងែចកជ គេ្រមង ទិភពកំពុង

ដំេណើ រករ និងប្រមុង។ េនកនុង្របេភទគេ្រមងទងំពរីេនះ មនករេធ្វើចំ តថ់ន កប់ែនថមេទៀតេទ ម 

គេ្រមងវនិិេយគមូលធន នងិគេ្រមងជំនួយបេចចកេទស។ េគគបបគីរួកតស់មគ ល់ផងែដរ ថគេ្រមងននៃន

កមមវធិីវនិិេយគ ធរណៈ ្រតូវបន កប់ញចូ លេនកនុងែផនកមូលធន ( ង គ និង ឃ) ៃនចបបថ់វកិជតិ។ 

 ទកទ់ងនឹងករអនុវត្តថវកិ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ េ យមនពត័ម៌នពីរតនគរជតិ េចញ

របយករណ៍្របចែំខមយួស្តីពកីរអនុវត្តថវកិរដ្ឋ ែដលេគ គ ល់ថជ ង្របតបិត្តិករហិរញញ វតថុរបស់រដ្ឋ3 

េហើយ ងេនះ ចទិញបនព្ីរកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ។ ឯក រេនះគឺជ ឯក រេយងដល៏្អមយួអំពី
ករអនុវត្ត្របចែំខនូវថវកិជតិ និងករជួយ គ្ំរទរបស់មច ស់ជំនួយ។  

 ្របភពពត័ម៌នពរីេផ ងេទៀតស្តីពីហិរញញបបទនវស័ិយសុខភបិលគបប្ីរតូវបនេលើកេឡើងេនទីេនះ។ 

ស្រមបក់រជួយ គ្ំរទរបស់មច ស់ជំនួយ មូល ្ឋ នទិនននយ័ស្តីពីជំនួយអភវិឌ នអ៍ន្តរជតិរបស់្រកុម្របកឹ

អភវិឌ នក៍មពុជគឺជ្របភពទិនននយ័ល្អមយួ ថ្វេីបើមនិល្អបំផុតក្តី។ េ យ្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននកមមយ៉ងេទៀងទត ់

និងផ ព្វផ យជ ធរណៈមូល ្ឋ នទិនននយ័េនះផ្តល់ពត័ម៌នអំពីករបេញច ញមូលនិធ្ិរបចឆំន ពីំមច ស់ជំនួយ

េផ ងៗ ប៉ុែន្តមូល ្ឋ នទិនននយ័េនះមនលកខណៈពិបកេ្របើ។ េលើសពីេនះេទៀត មនែតពត័ម៌នស្តីពីករ 

បេញចញ ច្់របកេ់ យមច ស់ជំនួយេទកនុងគេ្រមងឬកមមវធិីប៉ុេ ្ណ ះេទែដល ចរកបន រឯីពត័ម៌នអំពី
មូលនធិិែដល្រតូវបនបេញច ញេចញពីគេ្រមងឬកមមវធិនីីមយួៗវញិគឺមនិមនេទ។4 មូល ្ឋ នទិនននយ័ស្តីពី
ជំនួយអភវិឌ នអ៍ន្តរជតិរបស់្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ ចចូលេមើលបនេនេលើេគហទំពរ័ៈ 

http://cdc.khmer.biz/។ 

 ថ្វីេបើមនជ ធរណៈបងគួរ ឯក រថវកិែដលបនេលើកេឡើងខងេលើភគេ្រចើនផ្តល់ែតទិនននយ័

សរុបែដលស្រមបេ់គលបំណង ម ន និងវភិគវភិជនន៍ងិករអនុវត្តថវកិេនកនុងវស័ិយជក់ កម់យួ 

ដូចជវស័ិយសុខភបិលជេដើមគឺទមទរចបំចឲ់យមនទិនននយ័លម្អតិ។ ពត័ម៌នសរុបមនិអនុញញ តឲយអនក

វភិគផ រភជ បអ់្វីែដល្រតូវបនចយ េទនឹងអ្វីែដលសេ្រមចបនជមយួចំ យទងំេនះេឡើយ េហើយ កម៏និ

អនុញញ តឱយមនករវភិគលម្អតិបែនថមេទៀតែដរេលើ ចំណុចដូចជ អតុលយភពភូមិ ្រស្តេនកនុងរេបៀបែដល

ថវកិ្រតូវបនវភិជ។ 

 ពត័ម៌នសរុបបែនថមស្តីពថីវកិ្រតូវបនផលិតេ យ្រកសួងសុខភបិល។ ពត័ម៌នែដលេពញេលញ 

និងមន្របេយជនជ៍ងេគគឺ ែផនករ្របតបិត្តិករ្របចឆំន ឬំែផនករបឆីន រំកំិល ែដលគឺជឯក រែដល

ទមទរឲយេរៀបចំេ យ ថ បន័សុខភពេន្រគបក់្រមតិទងំអស់។ ឯក រេនះបង្ហ ញពីអ្វីែដលគឺជត្រមូវករ

េសនើសំុេ យ្រគប់ ថ បន័សុខភពទងំអស់ (ពីេ្រកមេឡើងេលើ) និងថេតើមនធនធនប៉ុនម ន្រតូវបនផ្តល់ 

េដើមបបីំេពញេសចក្តី្រតូវករទងំេនះ (ពីេលើចុះេ្រកម)។ េយង ម្របតិទនិវស័ិយសុខភបិល ែផនករ

្របតបិត្តិករ្របចឆំន េំន ម ថ បន័នីមយួៗ្រតូវបនេរៀបចំេនេដើមែខមនី េហើយេសចក្តី្រពងែផនករ

                                                 
3 ង្របតិបត្តិករហរិញញ វតថុរបស់រដ្ឋ។ 
4 Lienert, I. J. Helis និង អនកដៃទ (២០០៨)។ កមពុជ៖ ែកលម្អគណេនយយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ ភនេំពញ, មូលនិធិរូបិយវតថុអន្តរជតិ 

(IMF)។ 
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្របតបិត្តិករ្របចឆំន កំនុងទូទងំវស័ិយ្រតូវបនបញចបក់នុងែខធនូ។ ករបូកសរុបេលើកទីមយួៃនែផនករ្របតិបត្តិករ

្របចឆំន រំបស់មនទីរេពទយបែង្អក មណ្ឌ លសុខភព និង្រសុក្របតបិត្តិករ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនថន កេ់ខត្ត េហើយ

េនេពល្រតូវបនបញជូ នេទឱយថន កជ់តិ នយក ្ឋ នែផនករនិងពត័ម៌នសុខភបិលៃន្រកសួងសុខភបិល 

នឹងបញចូ លគន បែនថមនូវែផនករថន កេ់ខត្ត និងកមមវធិីថន កជ់តិឬនយក ្ឋ ន។ េនកនុងែផនករ្របតិបត្តិករ្របចំ

ឆន  ំេគ ចេឃើញនូវឧបសមពន័ធេពរេពញេ យពត័ម៌ន ែដលរមួមន ងេផ ងៗដូចជ ចំ យ មកមមវធិី 

មណ្ឌ ល្រគប្់រគងថវកិ េលខកូដថវកិ និងកមមវធិរីង ្របភពផ្តល់មូលនិធ ិនិងចំ តថ់ន កស់កមមភព។  

 ែផនករ្របតិបត្តកិរ្របចឆំន  ំ ្រតូវបនេរៀបចំរមួគន រ ង ជរ ្ឋ ភបិល ៃដគូអភវិឌ ន ៍ និងៃដគូវស័ិយ 

សុខភបិលេផ ងេទៀត េហើយក្៏រតូវបន យតៃម្លរមួគន ផងែដរ េ យភគីពកព់ន័ធទងំេនះ។ ជេរៀង ល់ឆន  ំ

កនុងរ ងែខមនី មនម សននិបតសុខភបិលថន កជ់តិមយួ ែដល្រប្រពឹត្តេទទនទមឹគន នឹងករ យតៃម្លរមួ

េលើ ន ៃដអនុវត្ត្របចឆំន  ំ និងករ យតៃម្លរមួគន េលើែផនករបីឆន រំកំិល។ របយករណ៍ទងំេនះេលើកេឡើងព ី

សមទិធផិល និងប ជយ័ៃនឆន កំន្លងេទ េ យេផ្ត តេលើវស័ិយគន្លះឹមយួចំននួដូចជ ថ នភពផ្តល់េស

សុខភព ករផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបថនិងករ្រប្រស័យទកទ់ង ករែកលម្អគុណភព ករអភវិឌ នធ៍នធនមនុស  

ហិរញញបបទនសុខភបិល នងិករអភវិឌ ថ បន័។ យ៉ង ក្តី ទ្រមងៃ់នរបយករណ៍ពមីយួឆន េំទមយួឆន ំ

ចែ្រប្របួលបន្តចិបន្តួច
5។  

 េគគបបកីតស់មគ ល់ជថមីថែផនករ្របតិបត្តកិរ្របចឆំន  ំបង្ហ ញ្របភពមូលនិធពិីថវកិជតិផង និងករ

ជួយ គ្ំរទរបស់មច ស់ជំនួយឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលផង។ ចេំពះចំែណកថវកិជតិ ករទទួលខុស្រតូវេលើ
ករេរៀបចំគឺសថិតេនេ្រកមនយក ្ឋ នហិរញញ វតថុៃន្រកសួងសុខភបិល េហើយមនជំ នមយួចំនួនែដល

ករងរេនះ្រតូវបនអនុវត្ត។ ទមីយួ នយក ្ឋ នេនះេរៀបចំែផនករថវកិស្រមបឆ់ន នំីមយួៗ ជែផនកមយួៃន

ែផនករ្របតិបត្តិករ្របចឆំន  ំ េហើយែផនកខ្លះៃនែផនករថវកិេនះេធ្វើ មទ្រមងៃ់នែផនករ្របតិបត្តិករ្របចឆំន  ំ

េលើកែលងែតថស្រមបរ់បយករណ៍េនះ ករេផ្ត តគឺេទេលើែតថវកិជតិប៉ុេ ្ណ ះ។ បែនថមេលើេនះែផនករ

េនះកប៏ង្ហ ញផងែដរនូវថវកិវស័ិយេគរពេទ មប្លងគ់ណេនយយ ែដលមននយ័ថែចក ម ្របកេ់បៀវត រ ៍

(ជំពូក៦៤) ទំនញិ និងេស  (ជំពូក ៦០ ៦១ ៦២ និង ៦៣)។ េ យ រវស័ិយសុខភបិលកប៏នអនុមត័

ករេធ្វើថវកិ មកមមវធិផីងែដរេនះ ែផនករេនះែបងែចករ ងករេធ្វើថវកិ មកមមវធិ ីនិងករេធ្វើថវកិមនិែមន

មកមមវធិី។ ែផនករថវកិេនះ ែដល្រតូវបនេរៀបចំ្រសប មប្លងគ់ណេនយយ ្រតូវ កជូ់ន្រកសួងេសដ្ឋកចិច

និងហិរញញ វតថុ េដើមបេីធ្វើករចរចរ និងអនុមត័ េ យេគរព ម្របតិទិនេរៀបចំថវកិជត។ិ  

 នយក ្ឋ នហិរញញ វតថុ ករ៏ក ទុកផងែដរនូវឯក រអនុវត្តថវកិ្របចែំខ ្រតមីស និង្របចឆំន  ំ (ែដល

េនេពលេនះសូមេ ថថវកិជតិ)។ េ្រប បេធៀបនឹងែផនករថវកិែដលបនអនុមត័ ឯក រេនះបង្ហ ញពី
ករអនុវត្ត មខទងថ់វកិ រ ងករេធ្វើថវកិ មកមមវធីិ នងិករេធ្វើថវកិមនិែមន មកមមវធិី ទងំេនថន កជ់តិ
និងថន កេ់្រកមជតិ។ េយង មបទសមភ សនជ៍មយួនយក ្ឋ នហិរញញ វតថុ និងនយក ្ឋ នវនិិេយគនិង

សហ្របតិបត្តិករ ពត័ម៌នេនះ្រតូវបនែចកជូនជេរៀង ល់្រតីមសដល់្រកុមករងរបេចចកេទសរមួ នងិេវទកិ

                                                 
5 េ្រកពីរបយករណ៍្របចឆំន ទំងំេនះ ចមនរបយករណ៍ យតៃម្លពិេសសផងែដរដូចជរបយករណ៍ស្តីពីករពិនិតយ យតៃម្ល 

ករជលួេស សុខភពកមពុជ (ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៧) ករ្រគប្់រគងទូទងំវស័ិយ (SWiM) (ែខមនី ឆន ២ំ០០៧) ករពិនិតយ យតៃម្ល 

វស័ិយសុខភបិល ឆន ២ំ០០៣-២០០៧ (ែខសី  ឆន ២ំ០០៧) ៘ មកររពំឹងទុក េ យ រវស័ិយសុខភបិលពឹង ្រស័យ

េ្រចើនេលើជំនួយ ករ យតៃម្លេផ ងៗ្រតូវបនេធ្វើេដើមបជីផល្របេយជនរ៍បស់មច ស់ជំនយួទងំេនះ។  
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មច ស់ជនំួយ- ជរ ្ឋ ភបិលេផ ងេទៀត ដូចជេវទិកសហ្របតិបត្តិករអភវិឌ នក៍មពុជ (CDCF) ជេដើម។ 

ករ យករណ៍អំពកីរអនុវត្តថវកិជតិ គឺជករសនយរបស់្រកសួងសុខភបិលចេំពះៃដគូរបស់ខ្លួន េដើមបី
បង្ហ ញថេរៀង ល់ឆន  ំវស័ិយេនះអនុវត្តយ៉ងេ ច ស់កប៏ន ៩៥% ៃនថវកិជតែិដលបនអនុមត័ែដរ។ 

ម្រន្តី្រកសួងសុខភបិលបនឲយដឹងថ េ យ រែតតំ ងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលមយួ (អងគករេមឌ៉ខី)ំ 

កចូ៏លរមួកនុងកិចច្របជុំេនះែដរ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលគបបទីទួលបនពត័ម៌នយ៉ងេទៀតទតអ់ំពី ថ នភព

ៃនករអនុវត្តថវកិជតិរបស់្រកសួងសុខភបិល។ 

្របភពពត័ម៌នដសំ៏ខនម់យួេទៀតគឺ ឃ្ល ងំបរកិខ រេពទយក ្ត ល។ ឃ្ល ងំបរកិខ រេពទយក ្ត លេធ្វើ 

របយករណ៍្របច្ំរតីមស និង្របចឆំន  ំ ស្តីពីករេផទរេចញចូលៃនឱសថនិងបរកិខ រេពទយនន។ ស្រមបក់រ 

េផទរចូល របយករណ៍េនះបង្ហ ញតៃម្លៃនករេផទរចូលពី ជរ ្ឋ ភបិល ធនគរពិភពេ ក និងមច ស់ជំនយួ

ដៃទេទៀត េហើយស្រមបក់រេផទរេចញវញិ ឯក រេនះបង្ហ ញថេតើ្រសុក្របតបិត្តិ ទទួលបនករេផទរចូល

ប៉ុនម ន។ បទសមភ សន ៍ ជមយួម្រន្តីនយក ្ឋ នហិរញញ វតថុ នងិម្រន្តីនយក ្ឋ នវនិិេយគនិងសហ្របតបិត្តិករ

បង្ហ ញថ ពត័ម៌នខងេលើជធមម ្រតវូបនបង្ហ ញជូន្រកុមករងរបេចចកេទសរមួេរៀង ល់្រតីមស មករ

សនយរបស់្រកសួងសុខភបិលចេំពះៃដគូវស័ិយសុខភបិលរបស់ខ្លួន។  

  ចំ យមូលធនេនកនុងវស័ិយសុខភបិលមន២ែផនកគឺ៖ មយួែផនកទទួលហិរញញបបទនកនុង្រសុក 

និងមយួែផនកេទៀតទទួលជំនួយពីបរេទស។ េនកនុង្របពន័ធបចចុបបនន ចំ យមូលធនទងំមូល ែដល្រតូវបន

បំែបកេចញជគេ្រមងឬកមមវធិអីភវិឌ ន៍ បរ់យ សថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់នយក ្ឋ នវនិិេយគនិង

សហ្របតិបត្តិករៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ។ ថ្វីេបើនយក ្ឋ នេនះមនិបនផលិតឯក រ ធរណៈ

ស្តីពីគេ្រមងឬករអនុវត្តថវកិ កន៏យក ្ឋ នេនះមនផ្តល់ពត័ម៌នស្រមប់ កប់ញចូ លកនុង ង្របតិបត្តិករ

ហិរញញ វតថុរដ្ឋ
6ែដរ។ ហិរញញបបទនកនុង្រសុកទងំអស់ និងែផនកខ្លះៃនចំ យមូលធនែដលបនទទួលមូលនធិិ

ពីបរេទស្រតូវបនចយ(បេញច ញ) មរយៈ្របពន័ធរតនគរជតិ ដូេចនះករអនុវត្តចំ យទងំេនះ្រតូវបន

កត្់រ ទុកេ យរតនគរជតិ និងបញជូ នេទឱយនយក ្ឋ នេគលនេយបយេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ
ធរណៈៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ ស្រមបក់រេរៀបចំ ង្របតិបត្តិករហិរញញ វតថុរដ្ឋ្របចែំខ។ 

ស្រមបមូ់លនិធិបរេទសែដលមនិបនផ្តល់ ម្របពន័ធរតនគរជតិ ពត័ម៌នស្តីពកីរអនុវត្តមូលនិធិទងំេនះ

ចរកបនពី្រកុម្របកឹ អភវិឌ នក៍មពុជ។ យ៉ង ក្តី ដូចែដលបនពិភក ខងេលើ ឯក រស្តីពី
ករជួយ គ្ំរទរបស់មច ស់ជនួំយ (ែដលមយួចំននួ្រតូវបន េធ្វើេឡើង មរយៈអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល) េន

មនិទនម់នលកខណៈេពញេលញេនេឡើយ ទងំេនកនុងករណីៃនមូល ្ឋ នទិនននយ័ស្តីពីជំនួយអភវិឌ នផ៍្លូវករ

ៃន្រកុម្របកឹ អភវិឌ នក៍មពុជ នងិមូល ្ឋ នទិនននយ័ែដលេទើបបនបេងកើតេឡើងថមីៗរបស់នយក ្ឋ នវនិិេយគ

និងសហ្របតិបត្តិករៃន្រកសួងសុខភបិល7។  

 ពត័ម៌នែដលមនេនកនុងមូល ្ឋ នទនិននយ័ខងេលើ និងឯក រនងិរបយករណ៍ថវកិមយួចំននួ 

គឺមនលកខណៈសមបូរណ៍ែបប ស់។ មពិតេទឯក រទងំេនះគតឺ្រមូវស្រមបក់រ យតៃម្លឬ ម ន

ៃផទកនុងវស័ិយផង និងស្រមបស់កមមភពសវនកមមននែដលជធមម ្រតូវបនេធ្វើេ យ្រកសួងេសដ្ឋកចិចនិង

ហិរញញ វតថុ និង ថ បន័សវនកមមេផ ងេទៀតផងែដរ។ េយងបទសមភ សនជ៍មយួម្រន្តថីន កថ់ន កជ់តិ ឯក រ 

និងពត័ម៌នទងំអស់េនះ ចផ ព្វផ យបនលុះ្រ ែតមនករយល់្រពមជផ្លូវករពថីន កេ់លើ េពលគឺថន ក់
                                                 
6 ករជបួ្របជំុជមយួម្រន្តីៃននយក ្ឋ នវនិិេយគនិងសហ្របតិបត្តិករេនៃថងទី០៣ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៩។ 
7 ែផ្អកេលើបទសមភ សនជ៍មយួម្រន្តីរតនគរជតិ (ៃថងទី០៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៨)។  
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្រកសួង េហើយចបំច្់រតូវមនករ កជូ់ននូវលិខិតេសនើសំុ មរយៈនីតិវធិីរដ្ឋបល ែដលនីតវិធិីេនះ ច

ចំ យេពល បស់ប្ត ហ៍មុនេពលេគដឹងថេតើសំេណើ ្រតូវបនយល់្រពមឬេទ។ េបើមនករយល់្រពមេនះ 

េគ ចទទួលបនទិនននយ័យ៉ងេ្រចើន មែដលេគ ច។ េហតុដូេចនះករេសនើសំុពត័ម៌នែបបេនះគឺជ

ថ នភពមយួែដលមនលកខណៈ “បនទងំអស់ ឬមនិបនេ ះ”។ 

 យ៉ង ក្តី េគបនដឹងថភគេ្រចើនៃនពត័ម៌នខងេលើ្រតូវបនផ្តល់ជូន្រកុមករងរបេចចកេទសរមួ 

ែដល ជករេប្តជញ មយួរបស់្រកសួងសុខភបិលចំេពះៃដគូវស័ិយសុខភបិលរបស់ខ្លួន េហើយកម៏នករ

បញជ កផ់ងែដរថពត័ម៌នភគេ្រចើនែដលបនេសនើសំុនិងផ្តល់ជូន្រកុមករងរបេចចកេទសរមួ ចែចករែំលក

បន្តជមយួភគីពកព់ន័ធដៃទេទៀតបន។ េពលសួរថេតើពត័ម៌នទងំេនះ ចផ ព្វផ យជូន “ ធរណជន” 

បនឬេទ ម្រន្តីែដល្រតូវបនសមភ សនសួ៍រ្រតឡបម់កវញិថ េតើចងន់ិយយអំពីែផនក ខ្លះៃន ធរណជន។ 

្របករេនះមននយ័ថេនកនុង ថ នភពបចចុបបនន ពកយ “ ធរណជន” កនុងបរបិទេនះគបបគួីរ្រតូវកំណតឱ់យ

បនជក់ ក។់  

សថិតសុិខភព 

 ពត័ម៌នកនែ់តលម្អតិ ្រតូវបនេរៀបចំេ យ្រកសួងសុខភបិល ជពេិសសនយក ្ឋ នែផនករនិង

ពត័ម៌នសុខភបិល នយក ្ឋ នហិរញញ វតថុ និងនយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ។ ទមីយួ នយក ្ឋ ន

ែផនករនិងពត័ម៌នសុខភបិល ផលិតនិងរក ទុកសថិតិសុខភបិល្របចឆំន  ំ ែដលែផ្អកេលើ្របពន័ធពត័ម៌ន

សុខភបិលេផញើមកពីថន កេ់ខត្ត េហើយែដលផ្តល់ពត័ម៌នេផ ងៗជេ្រចើន រមួទងំទិនននយ័្របជ ្រស្ត 

ករេ្របើ្របស់េស សុខភព េ យគិត មសូចនករសុខភពេខត្ត៘ សថិតិេនះគួរ្រតូវេចញជេរៀង ល់ឆន  ំ

ប៉ុែន្ត ចយឺតយ៉វេ យ រមូលេហតុេផ ងៗ ែដលរមួមន ងំពីសមតថភពរហូតដល់ករយឺតយ៉វកនុង

ករេផទរទិនននយ័ពី្របភពេផ ងៗ។ េគបនដងឹ មរយៈបទសមភ សនជ៍មយួម្រន្តី្រកសួងសុខភបិល8 ថ

្រកសួងែផនករកំពុងបញចប ់ “ករកំណតជ់មុននូវអត្តសញញ ណ្រគួ រ្រក្ីរក” ែដលមនលកខណៈដូចជជំេរឿន

មយួែដរ េហើយលទធផលពីករងររបស់្រកសួងែផនករេនះនឹង្រតូវបនេ្របើស្រមបែ់ចកចយបណ័្ណ ធន

សុខភពជូនដល់្រគួ រទងំ យ ែដល្រតូវបនកំណតអ់ត្តសញញ ណថ្រក។  

ករជួយ គ្ំរទពីមច ស់ជនំយួ នងិអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល 

 ែផ្អកេលើករពិភក ខងេលើ ពត័ម៌នស្តីពីថវកិជតិស្រមបវ់ស័ិយសុខភបិលេ្រចើន្រគនេ់បើ្រតូវបន

ផលិត ប៉ុែន្តករមនពត័ម៌នទងំេនះមនលកខណៈមជឈករខ្ល ងំ ែដលត្រមូវឱយមនសំេណើ ផ្លូវករ និងករយល់

្រពមពីថន កេ់លើ។ ស្រមបព់ត័ម៌នស្តីពីករជួយ គ្ំរទរបស់មច ស់ជំនួយឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល រូបភពគឺ
ខុស្រសលះ៖ ពត័ម៌នេនះមនលកខណៈរប៉តរ់ប៉យ។ មផ្លូវករ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ ្រកុម្របកឹ

អភវិឌ នក៍មពុជ ្រកសួងែផនករ និង្រកសួងសុខភបិលគឺជ ថ បន័ពកព់ន័ធកនុងករស្រមបស្រមួលករជួយ 

គ្ំរទរបស់មច ស់ជំនួយ។ ្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ បនេរៀបចំ និងេធ្វើបចចុបបននភពយ៉ងេទៀងទតនូ់វ

មូល ្ឋ នទិនននយ័ស្តីពីជំនួយអភវិឌ នផ៍្លូវករ េដើមបី ម នករជួយ គ្ំរទរបស់មច ស់ជំនួយដល់ ជរ ្ឋ ភបិល

                                                 
8 ករជួបជមយួម្រន្តីនយក ្ឋ នែផនករនិងពត័ម៌នសុខភបិល ៃន្រកសួងសុខភបិល និងនយក ្ឋ នវនិិេយគនិងសហ្របតិបត្តិករ េនៃថងទ១ី២ 

ែខវចិឆិក និងៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩។ 
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ទងំមូល និង មវស័ិយ។ មូល ្ឋ នទិនននយ័េនះ កឲ់យអនកែដលមនចំ ប់ រមមណ៍េលើ្របធនបទេនះ

ចេ្របើ្របស់បន េហើយគុណភពរបស់ បននឹងកំពុងែកលម្អជ្របច។ំ  

 យ៉ង កេ៏ យ កែ៏ផនកមយួចំននួេន្រតូវករែកលម្អបែនថមេទៀត។ ទីមយួ មូល ្ឋ នទនិននយ័ស្តីពី
ជំនួយអភវិឌ នផ៍្លូវករេនមនិទនម់នលកខណៈងយេ្របើេនេឡើយ េពលគឺមនែតអនកែដលមនចំេណះដឹង

ជក់ កអ់ំពីមូល ្ឋ នទិនននយ័ នងិករ្រគប្់រគងពត័ម៌នវទិយប៉ុេ ្ណ ះែដល ចេ្របើបន្រសួល។ ទពីីរ 

មូល ្ឋ នទិនននយ័េនះ ពឹងែផ្អកេលើពត័ម៌នែដល្រតូវបនេផញើជូន មករសម័្រគចតិ្តេ យមច ស់ជនំួយ េហើយ

មច ស់ជំនួយទងំអស់េន មនិទនប់នសហករឱយបនេពញេលញេនេឡើយេលើចំណុចេនះ។ ទីបី មូល ្ឋ ន

ទិនននយ័េនះេទៀតេ តេន មនិទនម់នលកខណៈេពញលេញនិង្រតមឹ្រតូវ្រគប្់រគនេ់នេឡើយ។ េគេឃើញ

មនបញ្ហ ប្់រតួតគន  និងចំ ត ់ថន កទ់ិនននយ័ែដលគម នសងគតិភព9។ 

 ចំេពះអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលវញិ េគេឃើញមនមូល ្ឋ នទិនននយ័មយួេន្រកុម្របកឹ អភវិឌ ន៍

កមពុជ ែដល្រតូវបន្រគប្់រគងេ យែឡកពីមូល ្ឋ នទិនននយ័ស្តីពីមច ស់ជំនយួ។ យ៉ង ក្តី ដូចែដលម្រន្តី
នយក ្ឋ នវនិិេយគនិងសហ្របតិបត្តិករបនេលើកេឡើង (ៃថងទ២ី៨ ែខវចិឆិក) ពត័ម៌នេនកនុងមូល ្ឋ ន

ទិនននយ័េនះេន្រតូវករែកលម្អបែនថមេទៀត េហើយសំខនជ់ងេនះេទេទៀត ផ្តល់ភគេ្រចើនែតពត័ម៌នសរុប 

ែដល្របករេនះត្រមូវឱយ្រកសួងសុខភបិលបេងកើតមូល ្ឋ នទិនននយ័មយួេផ ងេទៀត ស្រមបរ់ក ទុកពត័ម៌ន

លម្អតិជងេនះស្តីពីអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល សកមមភព នងិ ថ នភពហិរញញ វតថុរបស់អងគករមនិែមន

រ ្ឋ ភបិលទងំេនះ។ េនឯ្រកសួងម ៃផទ កម៏ននយក ្ឋ នមយួែដរ ែដលទទលួបនទុកេលើករចុះបញជ ី
អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ប៉ុែន្តសូមបែីតេនទីេនះ កក៏ិចចសហករពីអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលមនលកខណៈ

មនិេសមើគន ែដរ។ ្របភពពត័ម៌នមយួេទៀតគឺអងគករេមឌី៉ខ ំ ែដលអងគករេនះមនមូល ្ឋ នទិនននយ័មយួស្តីពី
អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលជង ១២០ េធ្វើករេនកនុងវស័ិយសុខភបិល។ មូល ្ឋ នទិនននយ័អន្តរកមមេនះ គូស

ែផនទីវត្តមនៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល មអនុវស័ិយសុខភបិលរហូតដល់ថន កឃំុ់ េហើយមនែត

សមជកិអងគករេមឌ៉ីខបំ៉ុេ ្ណ ះែដល្រតូវបនបញចូ លេទកនុងមូល ្ឋ នទិនននយ័េនះ យ៉ងេនះក្តកីមូ៏ល ្ឋ ន

ទិនននយ័េនះតំ ងឱយអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលពកព់ន័ធនឹងសុខភពភគេ្រចើន េហើយ បប់ញចូ លអងគករ

មនិែមនរ ្ឋ ភបិលធំៗ ទងំអស់ផងែដរ។  

 េនកនុង្រកសួងសុខភបិល នយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិទទួលបនទុកេលើករស្រមបស្រមួល 

និង ម នពត័ម៌នស្តីពីជំនួយពីមច ស់ជំនួយនិងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល។ ចប់ ងំពីេដើមឆន ២ំ០០៨ មក 

នយក ្ឋ នេនះ ែដលគឺជនយក ្ឋ នមយួេនេកមងខចីេនេឡើយបន កលបងបេងកើតមូល ្ឋ នទិនននយ័មយួ 

េ យេ្របើពត័ម៌នែដលបនផ្តល់មកពីមច ស់ជំនួយ និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ប៉ុែន្តេយង ម

បទសមភ សនជ៍មយួម្រន្តនីយក ្ឋ ន10 មូល ្ឋ នទិនននយ័េនះេនមនិទនេ់ពញេលញេនេឡើយ េ យ រែត

អ្រ េឆ្លើយតបពីមច ស់ជនំួយ នងិអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលមនិទន្់រគប្់រគន។់ ករលំបកេនះ ក្៏រតូវបន

បង្ហ ញឲយេឃើញចបស់ផងែដរេនកនុងរបយករណ៍របស់នយក ្ឋ ន ស្តីពីជំនួយបរេទសស្រមបវ់ស័ិយ

                                                 
9 ឧទហរណ៍ ដូចែដលបនបង្ហ ញេនកនុងបទសមភ សនរ៍បស់េយើង ្របករែដលថេតើអងគភព្រគប្់រគងគេ្រមង្រតូវបនកំណតយ៉់ង

ដូចេម្តចេនមនិទនម់នលកខណៈចបស់ ស់េនេឡើយ។ េគេឃើញមនលទធភព ប្់រតួតគន ខពស់ េ យ រ ថ បន័េលើសពីមយួ ច

យករណ៍អំពីវត្តមនៃនអងគភព្រគប្់រគងគេ្រមងែតមយួ។ បញ្ហ ទងំេនះ្រតូវបនទទួល គ ល់េ យ្រកុមករងរ្រកុម្របឹក អភវិឌ ន៍

កមពុជ ែដលេធ្វើករេលើបញ្ហ ស្រមបស្រមួលជំនួយ េហើយពួកេគកំពុងចតវ់ធិនករេដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ។  
10 ករជបួេនៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩។ 
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សុខភបិល (ឆន ២ំ០០៧-២០០៩) ចុះែខមនី ឆន ២ំ០០៨។ េគកប៏នកតស់មគ ល់េឃើញផងែដរថ ពត័ម៌ន

ែដល្រកសួងសុខភបិលបនទទួលមកដល់េពលេនះអំពីករជួយ គ្ំរទរបស់មច ស់ជនំួយឬអងគករមនិែមន

រ ្ឋ ភបិល ចមនភពខុសគន េ្រចើនពីពត័ម៌នែដល្រតូវបនបញចូ លេទកនុងមូល ្ឋ នទិនននយ័របស់្រកុម្របកឹ

អភវិឌ នក៍មពុជ។ ឧទហរណ៍ ដូចជភពខុសគន ្រសលះរ ងចំ យ និងករពយករណ៍អពីំជនួំយបរេទស

ស្រមបវ់ស័ិយសុខភបិល ែដលបនបង្ហ ញេនកនុងចេម្លើយេទនឹងក្រមងសំណួររបស់្រកសួងសុខភបិល 

និងករពយករណ៍និងបេញច ញ ច្់របក ់ ែដលបន្របមូលេ យមូល ្ឋ នទិនននយ័របស់្រកុម្របកឹ អភវិឌ ន៍

កមពុជស្រមបឆ់ន ២ំ០០៧៖ ក្រមងសំណួរបស់្រកសួងសុខភបិលបង្ហ ញចំននួ ១០៤ នដុ ្ល រ េមរកិ 

ខណៈែដល្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជបង្ហ ញចំននួ ៣៩,៥ នដុ ្ល រ េមរកិ។ យ៉ង ក្តី េគរពឹំងថ

មូល ្ឋ នទិនននយ័េនះនឹង្រតូវបនែកលម្អេឡើង ខណៈែដល្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ និងេគលករណ៍

ែណនសំ្តីពី្របតិបត្តិករ (ចុះែខសី  ឆន ២ំ០០៧) ស្រមបស់្រមបស្រមួលៃដគូអភវិឌ នេ៍ន្រតូវបនេគបន្ត

អនុវត្ត។ ែផនកបនទ បន់ឹងពិភក កនែ់តលម្អតិបែនថមេទៀតអំពីអ្វីែដល ចរពំឹងបន ្របសិនេបើ្រកបខណ្ឌ

េគលនេយបយ្រតូវបនបន្តអនុវត្ត្របកបេ យេជគជយ័។ 

៦.២. េនថន កេ់្រកមជត ិ

 េនកនុងរចនសមពន័ធផ្តល់េស សុខភពបចចុបបនន ថន កេ់្រកមជតិរមួមន មនទរីសុខភបិលេខត្ត ្រសុក 

្របតបិត្តិករ មនទីរេពទយបែង្អកឬមណ្ឌ លសុខភព និងក្រមតិសហគមន។៍ ពត័ម៌នែដលបនផលិតេនក្រមតិ

ទងំេនះទកទ់និនងឹ ន ៃដករងរនិងថវកិវស័ិយបនែ្រប្របួលជហូរែហរ ែដល្របករេនះឆ្លុះបញច ំងពីកំែណ

ទ្រមងជ់បន្តបនទ បេ់នកនុងវស័ិយសុខភបិលទងំមូល។ មនទរីសុខភបិលេខត្ត និង្រសុក្របតិបត្តិករ រក

ទុកឯក រថវកិ្រសេដៀងគន  េហើយមនទរីសុខភបិលេខត្តគឺជក្រមតិខពស់ជងេគបំផុតេនថន កេ់្រកមជតិ 

ែដល កប់ញចូ លគន នូវរបយករណ៍ និងសថិតិេផញើមកព្ីរសុក្របតិបត្តិករ និងក្រមតិទបជងេនះ។ ឯក រ

ទងំេនះរមួមន11៖ 

• ែផនករ្របតិបត្តកិរេខត្ត្របចឆំន  ំ ែដលភគេ្រចើនមនែផនករ្របតិបត្តិករ្របចឆំន រំបស់ ្រសុក 

្របតិបត្តិករ មនទរីេពទយបែង្អក និងមណ្ឌ លសុខភពេផ ងៗ។ សូមេមើលែផនក ៥.១ ស្តីពីែផនករ 

្របតិបត្តិករ្របចឆំន  ំនិងដេំណើ រករេរៀបចំែផនករេនះ។ ែផនករ្របតិបត្តិករេខត្ត្របចឆំន  ំបង្ហ ញពី
កមមវធិីនិងកមមវធិរីងេផ ងៗ ែដលវស័ិយសុខភបិលចងស់េ្រមចបនេនកនុងឆន ខំងមុខ ្រពមទងំ

្របភពមូលនិធិមកពី (១)-ថវកិជតិ និង (២)-ថវកិែដលបនសនយរចួេហើយពីអងគករមនិែមន

រ ្ឋ ភបិល ែដលមនែផនករេធ្វើ្របតិបត្តិករេនកនុងេខត្តពកព់ន័ធេនកនុងឆន ថំវកិបនទ ប។់  

• ែផនករ្របតិបត្តកិរ្របចឆំន  ំ យតៃម្លេលើករអនុវត្តែផនករ។ ឯក រទមីយួ តំ ងឱយករអនុវត្ត

េនះគ ឺ ្របពន័ធពត័ម៌នសុខភបិលែដល្រតូវបនផលិត  និងេផញើមកពី្រសុក្របតបិត្តិករជេរៀង ល់ែខ

មនិឱយហួសពីៃថងទី១០ ៃនែខបនទ បេ់ឡើយ។ ពត័ម៌នេនះ្រតូវបន កប់ញចូ លគន  និងេផញើេទឱយ្រកសួង

សុខភបិល មនិឱយហួសពីៃថងទី២០ េឡើយ ប៉ុែន្តក៏ ចមនករយឺតយ៉វខ្លះែដរេនកនុងករេផញើ

                                                 
11 ែផ្អកេលើបទសមភ សនជ៍មយួម្រន្តីមនទីរសុខភបិលេខត្តមយួរូប េនៃថងទី២៦ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៨ និងៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៩។ 

សំ កគំរូៃនឯក រទងំអស់ែដលបនេលើកេឡើងខងេ្រកម ចផ្តល់ជូនបន។ 
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របយករណ៍ទងំេនះ។ ្របពន័ធពត័ម៌នសុខភបិល រមួមនពត័ម៌នសមបូរណ៍ែបបស្តីពីសកមមភព

ៃនករផ្តល់េស សុខភព ដូចែដលមន បប់ញចូ លកនុងែផនករ្របតបិត្តិករ្របចឆំន ។ំ  

• ្របពន័ធពត័ម៌នសុខភបិល មនលកខណៈដូចជរបយករណ៍ ន ៃដអនុវត្តមយួ។ រឯីរបយករណ៍

ស្តីពីករអនុវត្តថវកិ ដូចែដលបនេលើកេឡើងេ្រចើនដងរចួមកេហើយ ចបំច្់រតូវមនករែបងែចក

រ ងពត័ម៌នស្តីពីថវកិជតិនិងពត័ម៌នស្តីពីថវកិមច ស់ជំនយួឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល។ ស្រមប់

ថវកិជតិ េគេឃើញមនរបយករណ៍្របចែំខ និង ្របចឆំន សំ្តីពកីរអនុវត្តថវកិ េផញើមកពី ្រសុក

្របតិបត្តិករ និង្រតូវបន កប់ញចូ លគន បន្តេទៀត ស្រមបេ់ផញើជូន្រកសួងសុខភបិល។ របយករណ៍

ទងំេនះបញចូ លខទងថ់វកិ (ជតិ) ្រគប្់របេភទទងំអស់ ងំព្ីរបកេ់បៀវត រ ៍្របតិបត្តិករនិងករែថទ ំ

ៃថ្លេស  មូលនិធិសមធម ៌សុខភព និងខទងេ់ផ ងេទៀត។ គួរកតស់មគ ល់ថ មនែតមនទីរេពទយបែង្អក 

និងមណ្ឌ លសុខភពប៉ុេ ្ណ ះ ែដលមន យករណ៍អពីំៃថ្លេស េនកនុងសកមមភពរបស់ខ្លួន 

េ យ រមនែតក្រមតិទងំពីរេនះេទ ែដលចូលរមួេ យផទ ល់កនុងករផ្តល់េស សុខភព េហើយគួរ

កតស់មគ ល់ផងែដរេនះគឺ េនកនុងវស័ិយសុខភបិល ពុំមនករអនុវត្តករេធ្វើថវកិ មកមមវធិីេន

ថន កេ់ខត្តេទ ដូេចនះមនិ មនពត័ម៌នស្តីពថីវកិស្រមបចំ់ណុចេនះេឡើយ។  

• របយករណ៍ស្តីពីករេផទរឱសថនិងបរកិខ រេពទយពីថន កជ់ត ិ និងករេ្របើ្របស់ឱសថនិងបរកិខ រេពទយ

ទងំេនះ ្រតូវបនផលិត្របច្ំរតីមសនិង្របចឆំន ។ំ បទសមភ សនផ៍ទ ល់បង្ហ ញថ ឱសថនិង

បរកិខ រេពទយ សុទធែត្រតូវបនេធ្វើលទ្ឋកមម និងរក ទុកេនឃ្ល ងំបរកិខ រេពទយក ្ត ល។ បនទ បម់ក 

ឱសថ និងបរកិខ រេពទយទងំេនះ្រតូវបនេផទរេ យផទ ល់េទឱយ ្រសុក្របតបិត្តិករេផ ងៗេរៀង ល់

្រតមីស។ មនទីរសុខភបិលេខត្តរក ទុកែតឯក រស្តីពីករេផទរទងំេនះប៉ុេ ្ណ ះ។ ្រសុក

្របតិបត្តិករ ទទួលបនទុកកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍្របច្ំរតីមសស្តីពីករេ្របើ្របស់ឱសថនិងបរកិខ រ

េពទយទងំេនះ េហើយេផញើរបយករណ៍ទងំេនះេទឲយមនទីរសុខភបិលេខត្ត ស្រមប់ កប់ញចូ លគន  ំ

និងេផញើបន្តេទឱយ្រកសួងសុខភបិលឬឃ្ល ងំបរកិខ រក ្ត ល។ របយករណ៍ទងំេនះមនបញជ ី
លម្អតិស្តីពី្របេភទឱសថ និងបរកិខ រនីមយួៗ ្រពមទងំបរមិណែដលបនេផទរនិងេ្របើ្របស់។ 

 អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលេធ្វើសកមមភពេ្រចើនេនថន កេ់្រកមជតិកនុងករអនុវត្តគេ្រមងរបស់ខ្លួន។ 

េន មេខត្តែដលបនចុះសិក  អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលភគេ្រចើនបនចុះបញជ ីជមយួ្រកសួងសុខភបិល 

និងេធ្វើករេលើបញ្ហ ទកទ់និនឹងេមេ គេអដស៍ឬជមងេឺអដស៍។ េ យ រកររមួចំែណកដសំ៏ខនរ់បស់ពួកេគ 

គឺជករសំខនែ់ដលសកមមភពរបស់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល្រតូវស្រមបស្រមួល និងគិតពិចរ ឱយ

បនល្អ។ ស្រមបេ់គលបំណងទងំេនះ យន្តករមយួែដលមនេឈម ះថ្រកុមករងរបេចចកេទសរមួែផនក

សុខភបិលថន កេ់ខត្ត្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបឱីយម្រន្តីសុខភបិលថន កេ់្រកមជតិ ែដលដឹកនេំ យមនទរី

សុខភបិលេខត្ត ចជួបជមយួអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលទងំអស់ ែដលេធ្វើករេនកនុងែដនដរីបស់ខ្លួន ជ

េរៀង ល់ែខ ឬេរៀង ល់ពីរែខម្តង ( ្រស័យេលើេពលេវ  និងក្រមតិៃនភពបនទ នច់បំច)់។ រេបៀប រៈ្រតូវ

បនកំណតស់្រមប ់ កិចច្របជំុនមីយួៗ េហើយជធមម  បទបង្ហ ញមយួ្រតូវបនេធ្វើពីខង ជរ ្ឋ ភបិលស្តីពី
ថ នភពៃនករអនុវត្តថវកិជតិ។ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ក្៏រតូវបនេសនើផងែដរឱយ យករណ៍អំពី

សកមមភព និង ថ នភពថវកិរបស់ខ្លួន ប៉ុែន្តដូចែដល្របធនមនទីរសុខភបិលេខត្តបនេលើកេឡើង អងគករ

មនិែមនរ ្ឋ ភបិលមយួចំនួនមនិចង ់ យករណ៍អំពី ថ នភពថវកិរបស់ខ្លួនេឡើយ។  
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 េនក្រមតិសហគមន ៍ មណ្ឌ លសុខភពគឺជអងគភពសំខនជ់ងេគកនុងករផ្តល់េស សុខភព។ 

មណ្ឌ លសុខភពនមីយួៗ្រតូវបនសនមតថបេ្រមើដល់្របជជនពី ៨.០០០ េទ ១៥.០០០នក។់ ចំណុចេនះ

មននយ័ថមណ្ឌ លសុខភពនមីយួៗ ចមនវ ិ លភពេលើែដនដីេលើសពីឃំុរដ្ឋបលចំនួនមយួ ្រស័យ

េលើទហំំចំនួន្របជជនរបស់ឃំុរដ្ឋបល េហើយស្រមបម់ណ្ឌ លសុខភពនមីយួៗ គណៈកមម ធកិរ្រទ្រទង់

មណ្ឌ លសុខភពមយួ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យមនសមជិកភពពី ៧ េទ ១១នក ់ រមួទងំេមឃំុពកព់ន័ធ

ផងែដរ។ គណៈកមម ធិករ្រតូវបនសនមតថគឺជយន្តករ ែដល មរយៈេនះេមឃំុ ចទទួលបនពត័ម៌ន 

(រមួទងំពត័ម៌នស្តីពីថវកិផងែដរ) អំពមីណ្ឌ លសុខភព និងេលើកសំេណើ អំពីរេបៀបែដលេសចក្ត្ីរតូវករខង

សុខភពរបស់្របជជន ច្រតូវបនេឆ្លើយតប្របកបេ យ្របសិទធភព។ ដូចបនែចងកនុងវធិន ពត័ម៌នថវកិ

របស់មណ្ឌ លសុខភពចបំច្់រតូវផ្តល់ជូនេមឃំុ មករទមទរ។ 

 ដូចែដលបនេរៀប ប ់ ពត័ម៌នថវកិជេ្រចើន្រតូវបនផលិតេនថន កេ់្រកមជតិ ប៉ុែន្តពត័ម៌នេនះ 

ភគេ្រចើនគឺេដើមបេីគលបំណងេធ្វើសវនកមមនងិអធិករកិចចេ យ ថ បន័ក ្ត លនន (្រកសួងសុខភបិល 

្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ និង ថ បន័សវនកមម) និងមច ស់ជំនួយ មនិែមនស្រមបែ់ចករែំលកជមយួ

ធរណជនេឡើយ ថ្វេីបើ ច្រតូវបនផ្តល់ជូន ជញ ធរមូល ្ឋ នដូចជេមឃំុជេដើមក្ត។ី េនេពលសួរថ

េតើពត័ម៌នេនះ ចផ ព្វផ យជូន ធរណជនឬេទ ចេម្លើយគឺថ េ យ រ្របពន័ធបចចុបបននមនលកខណៈ 

មជឈករខ្ល ងំេនកនុងទិដ្ឋភពជេ្រចើន ករផ ព្វផ យែបបេនះ ចេធ្វើបនលុះ្រ ែតមនករយល់្រពមជផ្លូវករ

ពី្រកសួងសុខភបិល ឬ ថ បន័ហិរញញ វតថុពកព់ន័ធដូចជ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុប៉ុេ ្ណ ះ េហើយ្របសិន

េបើមនករអនុញញ តែបបេនះ ថន កេ់្រកមជតរិកី យកនុងករែចករែំលកពត័ម៌ន ែដល្រតូវករ។ និយយ

មយ៉ងេទៀត គឺជ ថ នភពមយួែដលមនលកខណៈ “បនទងំអស់ ឬមនិបនេ ះ”។  

៧. ករមនព័ត៌មនស្តពីីថវិកេនកនងុវិសយ័សខុភិបល៖ ករផ្ល សប់្តូរែដលរពឹំងទុកកនងុ
រយៈេពលខ្លី និងមធយម 

 េនកនុងទិដ្ឋភពជេ្រចើន ្របពន័ធេធ្វើថវកិេនកនុងវស័ិយសុខភបិល នងិជរមួគេឺនទនេ់ខ យ េហើយ  

ែ្រប្របួលជនិចច មរយៈកំែណទ្រមងេ់ផ ងៗ។ កំែណទ្រមងខ់្លះមនលកខណៈៃផទកនុងចេំពះវស័ិយ ខណៈែដល 

កំែណទ្រមងខ់្លះេទៀតគឺជលទធផលៃនកំែណទ្រមងធំ់ទូ យមយួចំនួន ែដលេនកនុងេនះកំែណទ្រមងេ់លច

េធ្ល ជងេគគឺ ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណៈ និងវមិជឈករនិងវសិហមជឈករ។ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល 

ែដលេធ្វើករងរថវកិកនុងវស័ិយសុខភបិលចបំច្់រតូវ ម នកំែណទ្រមងខ់ងកនុង និងខងេ្រកទងំេនះ។ 

ខងេ្រកមេនះ គឺជកែំណទ្រមងគ់ន្លឹះៗ ែដលនឹងមនផលបះ៉ពល់រយៈេពលខ្លី និងមធយមេលើករទទួល

ពត័ម៌នស្តីពីថវកិេនកនុងវស័ិយសុខភបិល។  

៧.១. េនកនុងកំែណទ្រមងវ់ស័ិយសុខភបិល 

ែផនករ្របតិបត្តកិរ្របចឆំន និំងែផនករបីឆន រំកំិល៖ ែផនក ៥.១ ខងេលើបនពិពណ៌នរចួមកេហើយ

នូវែផនករទងំេនះ។ ែផនករ្របតិបត្តិករ្របចឆំន ្ំរតូវបនអនុវត្ត ងំពីឆន ២ំ០០៥ មក ែតេទះជយ៉ង ក្តី 

កប៏ទសមភ សនជ៍មយួម្រន្តីថន កក់ ្ត លបង្ហ ញថ ែផនករ្របតបិត្តកិរ្របចឆំន េំន្រតូវករករែកលម្អបែនថម 

េដើមបបីញចូ លឲយកនែ់តបនេពញេលញ ្រគប្់របភពមូលនធិិសក្ត នុពលទងំអស់។ េ យមនករសនយពី
្រកសួងនិងៃដគូអភវិឌ ន ៍ ែផនករ្របតបិត្តិករ្របចឆំន ឬំែផនករបីឆន រំកិំល មនសក្ត នុពលកនុងករក្ល យជ
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្របភពពត័ម៌នមយួដម៏ន្របេយជន ៍ ែដល្របសិនជមនិ្រតូវបនផ្តល់ឱយេ យរដ្ឋសភេទេនះ ក៏ ចេសនើសំុ

បនពី្រកសួងសុខភបិលែដរ។ ពត័ម៌ននឹង បប់ញចូ លករជួយ គ្ំរទរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល និងមច ស់ជំនួយឬ

អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលផង ្រពមទងំរេបៀបែដលករគ្ំរទេនះ្រតូវបនផ រភជ បេ់ទនឹងសូចនករ ន ៃដ

អនុវត្តមយួចំនួន។ មយ៉ងេទៀត េ យ រែផនករ្របតិបត្តិករ្របចឆំន មំនទងំសមសភគពីេ្រកមេឡើងេលើ 

និងពីេលើចុះេ្រកម ែផនករេនះ ចនឹងក្ល យជ្របភពៃនពត័ម៌នស្តីពី ន ៃដអនុវត្តនិងថវកិដេ៏ពញេលញមយួ 

(រមួទងំ ជរ ្ឋ ភបិល និងមច ស់ជំនួយឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល) ស្រមប្់របតបិត្តិករសុខភពេនថន ក់

េ្រកមឯេទៀតៗ។ េទះបីជេនេពលបចចុបបនន ែផនករ្របតបិត្តិករ្របចឆំន  ំ េនមនិទនម់នលកខណៈ

េពញេលញក្តី ក៏ ជឯក រដម៏ន្របេយជនម៍យួរចួេទេហើយ ជពិេសសេនេពលេ្របើរមួជមយួនឹង

របយករណ៍ ឬេវទកិ ម ននិង យតៃម្លេផ ងេទៀត ដូចជករពិនិតយ យតៃម្លរមួេលើ ន ៃដអនុវត្ត្របចឆំន  ំ

និងម សននិបត សុខភបិល្របចឆំន ។ំ 

ករផ្ល ស់ប្តូរេទកនក់រេធ្វើថវកិ មកមមវធិ ី និងទីភន កង់រ្របតបិត្តិករពេិសស៖ វស័ិយសុខភបិល

្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស រមួជមយួវស័ិយអបរ់ ំ នងិវស័ិយេផ ងេទៀតចនួំន្រប ំ ឱយដំេណើ រករករេធ្វើថវកិ

មកមមវធិី។ ថ្វីេបើករេធ្វើថវកិ មកមមវធិ្ីរតូវបនអនុវត្តែតេលើ ចំ យ្របតិបត្តិករមនិែមន្របកែ់ខែតេន

ថន កជ់តិ នងិអនុវត្តបន្រតឹមែត ៦% កនុងឆន ២ំ០០៧ និង ៩,៦% កនុងឆន ២ំ០០៨ (ចបបថ់វកិឆន  ំ២០០៧ នងិ

២០០៨) ក៏ គឺជអនគតែដលករេធ្វើថវកិកនុងវស័ិយសុខភបិលកមពុជកពុំងសំេ េឆព ះេទរក។ ករផ្លស់ប្តូរ

្រសបគន មយួេទៀតគឺ ករ កឱ់យេ្របើ្របស់ទីភន កង់រ្របតបិត្តិករពេិសស។ និយយេ យខ្លី ទីភន កង់រ

្របតបិត្តិករពិេសសគឺជ ទីភន កង់រផ្តល់េស ែផ្អកេលើ ន ៃដអនុវត្ត ែដលបំេពញករងរេ្រកមកិចចសនយ

្រគប្់រគងមយួជមយួ្រកសួងេម។ ទីភន កង់រេនះេរៀបចថំវកិផទ ល់ខ្លួន នងិទទលួហិរញញបបទនពថីវកិជតិ 

ថវកិមច ស់ជំនួយ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល នងិៃថ្លេស ។ ទីភន កង់រ្របតិបត្តិករពេិសស្រតូវបនបេងកើត

េ យ្រពះ ជ្រកម ដូេចនះមន នៈ្រសបចបបដ់រ៏ងឹមេំដើមបបីន្តដំេណើ រករេទមុខ (្រពះ ជ្រកមេលខ៣៤៦ 

ចុះែខមនី ឆន ២ំ០០៨)។ ឥទធិពលៃនករេធ្វើថវកិ មកមមវធិី និងទីភន កង់រ្របតិបត្តិករពិេសសគឺមនដូចតេទ

េនះ។ មយួ នងឹផលិតពត័ម៌ន ែដល ចផ រភជ បរ់ ងធតុ ចូលនិងធតុេចញ ែដលគឺជ្របធនបទមយួដ៏

គួរឱយចប់ រមមណ៍ស្រមបអ់ងគករសងគមសីុវលិ និង្របជជនែដលទទួលេស ធរណៈ។ មយួេទៀតគឺថ 

ករេធ្វើថវកិ មកមមវធិី និងទីភន កង់រ្របតិបត្តិករពិេសស េធ្វើឱយមន្របពន័ធថវកិមយួែដលមនលកខណៈ

វមិជឈករជងមុន ែដលខុសព្ីរបពន័ធថវកិែបបមជឈករបចចុបបនន។ ឧទហរណ៍ ជមយួនឹងករមនវមិជឈករ

កនែ់តខ្ល ងំេឡើង គណេនយយភពរបស់ទីភន កង់រ្របតិបត្តិករពិេសស នឹងមនិមន្រតឹមែតែខ បេ ្ត យេឡើង

្រតងេ់ទេលើប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថមទងំមនែខ េឆព ះេទកន្់រកុម្របកឹ េខត្ត ្រសុក និងឃំុ និង្របជជនែថម

េទៀតផង (សូមេមើលបែនថមេនខងេ្រកមស្តីពី្រកុម្របកឹ េខត្ត និង្រសុកេ្រកមវមិជឈករ និងវសិហមជឈករ)។   

្របពន័ធពត័ម៌នសុខភបិល៖ កលពែីខសី  ឆន ២ំ០០៨ ្រកសួងសុខភបិលបនអនុមត័ជេលើកទីមយួនូវ

ែផនករយុទធ ្រស្ត្របពន័ធពត័ម៌នសុខភបិល (HISSP) ស្រមបឆ់ន ២ំ០០៨-២០១៥។ ចកខុវស័ិយេនះ

ែផនករេនះគឺ “្រតូវមនពត័ម៌នសុខភបិល នងិពត័ម៌នែដលទកទ់ងេទនងឹសុខភបិល ែដលមន
លកខណៈពកព់ន័ធទនេ់ពលេវ  នងិមនគុណភពខពស់ ស្រមបេ់ធ្វើេគលនេយបយ េធ្វើករសេ្រមចចិត្ត
េ យែផ្អកេទេលើភស័្តុ ងជកែ់ស្តង ករអនុវត្តកមមវធិ ី នងិករ្រតួតពនិតិយ ម ន នងិករ យតៃម្លេដើមបី
ចូលរមួចំែណកេធ្វើឲយសុខភព្របជជនបនល្អ្របេសើរេឡើង។” ែផនករយុទធ ្រស្តេនះនឹងមនសមសភគ

សំខន់ៗ ចំននួ្រប ំ រមួទងំពត័ម៌នស្តីពីធនធន និងហិរញញបបទន។ យុទធ ្រស្តេនះ្រតូវបនេសនើេឡើង េដើមបី
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ជចេម្លើយតបមយួេទនឹងពត័ម៌នសុខភបិល បចចុបបននែដលេនមនក្រមតិេនេឡើយ ជពេិសសទកទិ់ននឹង

ពត័ម៌នស្តីពីករមនធនធន។ េគមនិដឹង្របកដេទថេតើេនេពល េទើប្របពន័ធពត័ម៌នសុខភបិលនឹង

្រតូវបនអភវិឌ ឲយបន្រគប្់រគន ់ ប៉ុែន្តេគលបំណងៃន ្របពន័ធពត័ម៌នេនះគឺសំេ េធ្វើឱយពត័ម៌ន ច្រតូវ

្របមូលបនជ្របពន័ធមនិ្រតឹមែតស្រមបប់េ្រមើដល់អនកេធ្វើេគលនេយបយប៉ុេ ្ណ ះេទែថមទងំ ធរណជន 

រមួទងំអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលែថមេទៀតផង។ ករេធ្វើបចចុបបននកមមេលើករេរៀបចំ្របពន័ធពត័ម៌នេនះ ច

េធ្វើបន មរយៈករពិេ្រគះេយបល់ជមយួភគីពកព់ន័ធសំខន់ៗ រមួមន នយក ្ឋ នែផនករនិងពត័ម៌ន

សុខភបិលៃន្រកសួងសុខភបិល វទិយ ថ នជតិសថិតិ នងិមច ស់ជំនយួមយួចំននួដូចជ អងគករសុខភព

ពិភពេ ក (WHO) និងប ្ត ញែម្៉រត ្រស្តសុខភព (Health Metrics Networks) (្រកសួងសុខភបិល 

ឆន ២ំ០០៨)។ 

គំនតិផ្តួចេផ្តើមនិងមូល ្ឋ នទិនននយ័របស់នយក ្ឋ នសហ្របតបិត្តិករអន្តរជតិៃន្រកសួងសុខភបិល៖ 

ដូចបនេលើកេឡើងខងេដើម នយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិៃន្រកសួងសុខភបិល កពុំងេធ្វើឲយ

េជឿនេលឿនេឡើងនូវមូល ្ឋ នទិនននយ័ថមមីយួ េ យេធ្វើឱយ មនលកខណៈេពញេលញ មែដល ចេធ្វើេទបន 

េហើយនយក ្ឋ នេនះកម៏នបំណងផ រភជ បមូ់ល ្ឋ នទិនននយ័េនះជមយួនឹងមូល ្ឋ នទិនននយ័របស់

្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជផងែដរ។ េ្រកយេពលែកលម្អេហើយ មូល ្ឋ នទិនននយ័េនះនឹងមន្របេយជនខ៍្ល ងំ

ស្រមប ់ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និងអនកែដលចប់ រមមណ៍អំពីហិរញញបបទនសុខភបិលរបស់មច ស់

ជំនួយ។ លទធភពទទលួបនទិនននយ័េនះេដើេមបើេ្របើ្របស់ទំនងជ ចេទរចួ េ យ រនយក ្ឋ ន

សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ្រតូវេធ្វើករសហករយ៉ងជតិសនិទធជមយួអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និងមច ស់

ជំនួយ។  

៧.២. ពីកំែណទ្រមងទូ់ យជងេផ ងេទៀត 

កំែណទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណៈ - ចបបស់្តីព្ីរបពន័្ឋហិរញញ វតថុ ធរណៈឆន ២ំ០០៨៖ 

កំែណទ្រមងេ់នះមនផលបះ៉ពល់ខ្ល ងំបំផុតេលើលទធភពទទួលបនពត័ម៌នស្តីពថីវកិេនកនុងវស័ិយ

សុខភបិល និងជរមួ។ មុនេពលអនុមត័ចបបស់្តីពី្របពន័្ឋហិរញញ វតថុ ធរណៈឆន ២ំ០០៨ ្របពន័ធថវកិអនុវត្ត

មចបបស់្តីពី្របពន័្ឋហិរញញ វតថុឆន ១ំ៩៩៣ ែដលេផ្ត តេលើមជឈករអំ ច និងអនុេ មភព។ េយង ម

ចបបឆ់ន ១ំ៩៩៣ ករេធ្វើថវកិគឺភគេ្រចើនេផ្ត តេលើករ្រគប្់រគងៃផទកនុងរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល េ យមន្រកសួង

េសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ នងិរតនគរជតិ បេំពញមុខងរជតួអងគក ្ត ល និងតួអងគសំខន។់ ចបបឆ់ន ១ំ៩៩៣

េនះ មនិមនែចងពីតួនទីរបស់ ធរណជនេនកនុងកិចចករេធ្វើថវកិេទ។ ផទុយេទវញិ កែំណទ្រមង់

ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណៈ េបើនិយយជរមួ និងចបបស់្តីពី្របពន័្ឋហិរញញ វតថុ ធរណៈឆន ២ំ០០៨ េបើ
និយយេ យែឡក ែចងពីករចូលរមួរបស់ ធរណជន និងសងគមសីុវលិ។ ម្រ ៨៤ ៃនចបបថ់មីេនះែចង

ដូចខងេ្រកម៖ 

“ ល់ករអនុវត្តចំណូល និងចំ យៃនថវកិរដ្ឋ ្រតូវេធ្វើេឡើងេទ មបទបបញញត្តិ នងិេសចក្តែីណន ំ

របស់រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងេសដ្ឋកិចចនងិហិរញញ វតថុ។ ល់ករកត្់រ  ចណូំល និងចំ យរបស់រដ្ឋបលថន ក ់

ជតិ និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ្រតូវេគរពេទ មប្លងគ់ណេនយយ និងមតិករថវកិ េហើយ ល់ 

របយករណ៍គណេនយយ និងហរិញញ វតថុ្រតូវមនតម្ល ភព នងិផ ព្វផ យជ ធរណៈ។” 
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បបញញត្តិចបបថ់មីេនះេបើកទូ យនូវឱកសស្រមបឱ់យអងគករសងគមសីុវលិសំុចូលរមួ និងក ង

វធិី ្រស្ត អំពីរេបៀបចូលរមួេ យសុទធចិត្តកនុងកិចចករេធ្វើថវកិរបស់រដ្ឋ។  

កំែណទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណៈ - ែកលម្អ្របពន័ធគណេនយយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល៖ 

េទះបីជមនករ កឱ់យអនុវត្តប្លងគ់ណនីថម ី និងករ កប់ញចូ លគេ្រមងផ្តល់មូលនិធិេ យមច ស់ជំនួយេទ

កនុងចបបថ់វកិចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៧ មកក្តី កព៏ត័ម៌នស្តីពីថវកិេនកមពុជេនែតមនលកខណៈមជឈករ 

(ស្រមបព់ត័ម៌នស្តីពីថវកិជតិ) និងរប៉តរ់ប៉យ (ស្រមបព់ត័ម៌នស្តីពីជំនួយរបស់មច ស់ជនួំយ) និង

ភគេ្រចើនមនិមនទនេ់ពលេវ ។ កំែណទ្រមងេ់នះសំេ ៖ (១)-អនុវត្តប្លងគ់ណនីចេំពះចំ យមូលធន

ែដលទទួលហិរញញបបទនកនុង្របេទស (មកដល់េពលេនះប្លងគ់ណនីអនុវត្តែតចំេពះចំ យចរន្តប៉ុេ ្ណ ះ) 

(២)-ផ្តល់ពត័ម៌នជំនួយែដល្រតូវបនបេញច ញ និងចំ យែដល្រតូវបនចយេចញពីគណនីៃនគេ្រមង

មច ស់ជនំួយផងែដរ (៣)-កតប់នថយករយឺតយ៉វកនុងករេរៀបចំ ង្របតិបត្តិករហិរញញ វតថុរបស់រដ្ឋ (៤)-អនុវត្ត

ឲយបនេពញេលញនូវ្របពន័ធកុំពយូទរ័េនកនុង្របពន័ធរតនគជតិ (៥)-ែណនឱំយអនុវត្ត្របពន័ធពត័ម៌ន្រគប្់រគង

ហិរញញ វតថុេន មអងគភពមយួចំននួឱយបនមុនដំ ចឆ់ន ២ំ០១១ និង (៦)- កេ់ចញចំ តថ់ន កថ់វកិ

កនែ់តលម្អតិេទ មេខត្តនិង ថ បន័វសិហមជឈករ12។ ជមយួនឹងបបញញត្តៃិនចបបស់្តីពី្របពន័្ឋហិរញញ វតថុ
ធរណៈឆន ២ំ០០៨ កំែណទ្រមងេ់នះនឹងផ្តល់ឱយអងគករសងគមសីុវលិយ៉ងមន្របសិទធិភពនូវលទធភពកន់

ែតេ្រចើនេឡើង កនុងករទទួលបនទិនននយ័ថវកិកនែ់តេពញេលញ និងបែំបកលម្អតិទងំេនថន កជ់តិ និងថន ក់

េ្រកមជតិ។ 

កំែណទ្រមងវ់មិជឈករនិងវសិហមជឈករ៖ កែំណទ្រមងេ់នះ គេឺធ្វើេនកនុង ជរ ្ឋ ភបិលទងំមូល។ 

េ យមនចបបអ់ងគករអនុមត័រចួ (ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨) និងករគ្ំរទជ ធរណៈពីសេម្តចនយក

រដ្ឋម្រន្តផីទ ល់ កែំណទ្រមងេ់នះនងឹេបះជំ នេទមុខ។ កមមវធិីជតមិយួកពុំង្រតូវបនេរៀបចសំ្រមបក់រ

អនុវត្តកនុងរយៈេពលដបឆ់ន ខំងមុខ (ឆន ២ំ០១០-២០១៩)។ កែំណទ្រមងេ់នះនឹងមនផលបះ៉ពល់ដល់វស័ិយ

េផ ងៗ រមួទងំវស័ិយសុខភបិល និងរេបៀបែដលេស ធរណៈ្រតូវបនផ្តល់ មរយៈសមសភគ 

្របជធិបេតយយឬេ យមនករចូលរមួេ្រចើនជងមុន។ កនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩ ្រកុម្របកឹ ជធនី េខត្ត 

្រសុក នងិ្រកុង នឹង្រតូវបនេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស (េ យ្របេយលេ យសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ)។ 

្រកុម្របឹក េនះ នឹងមនរដ្ឋបលនិងថវកិឯកភពមយួ។ ថវកិ្រតូវបនកំណតឱ់យផ ព្វផ យជ ធរណៈ 

និង្រគបដណ្ត បផ់ងែដរេលើ ថ បន័វសិហមជឈករមយួចំននួ េនះេបើេយង មចបបអ់ងគករ និងេសចក្តី្រពង

ចបបស់្តីពីករ្រគប្់រគងថវកិរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ 

                                                 
12 សូមេមើល Lienert, I. J. Helis និង អនកដៃទ (២០០៨)។ កមពុជ៖ ែកលម្អគណេនយយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ ភនេំពញ, មូលនិធិ

រូបិយវតថុអន្តរជតិ (IMF)។ 
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៨. េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងអនុ សន៍ 

 របយករណ៍េនះសននិ ្ឋ នថបញ្ហ ៃនករមនពត័ម៌នស្តីពីថវកិេនកនុងវស័ិយសុខភបិលមនិមន 

លកខណៈងយយល់ដូចែដលេគគិតេនះេទ។ មនិែមន្រតឹមែតជបញ្ហ ៃនបទបបញញត្តិចបបប់៉ុេ ្ណ ះេទ ែថម

ទងំជបញ្ហ អនុវត្ត មនិែមន្រតឹមែតជបញ្ហ របស់ ជរ ្ឋ ភបិលប៉ុេ ្ណ ះេទ ែថមទងំជបញ្ហ របស់មច ស់

ជំនួយនិងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលែថមេទៀតផង េហើយ មនិែមនេន្រទឹងេទ ប៉ុែន្តែ្រប្របួលជេរឿយៗ ែដល

ត្រមូវឱយអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលែដលចប់ រមមណ៍្រតូវែត ម នឲយបនជបនូ់វបចចុបបននកមមរបស់ពត័ម៌ន

ថវកិ និងែកស្រមួលជ្របចនូំវយុទធ ្រស្តែដលខ្លួនេ្របើេដើមបទីទលួពត័ម៌ន នងិមនឥទធពិលេលើករសេ្រមច

ចិត្តនន។ យ៉ង ក្តី ជមយួនឹងកំែណទ្រមងែ់ដលកំពុងែតដេំណើ រករេទមុខ ពត័ម៌នស្តីពីថវកិស្រមប់

វស័ិយសុខភបិល (និងស្រមបទូ់ទងំ ជរ ្ឋ ភបិល) នឹង្រតូវបនផ ព្វផ យ ែដល្របករេនះផ្តល់ឱកស

ដល៏្អមយួដល់អងគករសងគមសីុវលិែដលេធ្វើករកនុងវស័ិយេនះ។  

 របយករណ៍េនះផ្តល់អនុ សនថ៍អងគករសងគមសីុវលិែដលចប់ រមមណ៍ចបំច្់រតូវសេ្រមចយក

យុទធវធិជីក់ កម់យួចនួំន និងបេងកើតភពជៃដគូចបំចេ់ដើមបទីទួលបនទិនននយ័្រគប្់រគន ់ ជពេិសសេន

ចំេពះមុខភពរប៉តរ់ប៉យៃន្របពន័ធបចចុបបនន។ យុទធវធិទីងំេនះចបំច្់រតូវ កែ់តងេឡើងស្រមបរ់យៈេពល

ភ្ល មៗ រយៈេពលមធយម និងរយៈេពលែវង េហើយយុទធវធីិទងំេនះចបំច្់រតូវឆ្លុះបញច ំងនូវករែ្រប្របួលនន

ែដលប ្ត លមកពីកែំណទ្រមងេ់ផ ងៗ។ 

៨.១. ស្រមបរ់យៈេពលភ្ល មៗ 

 េ្របើ្របស់យន្តករ្រកុមករងរបេចចកេទសរមួ និង្រកុមករងរបេចចកេទសេខត្តឱយបនកនែ់ត្របេសើរ

េឡើង េដើមបទីទួលបនទិនននយ័ស្តីពីករអនុវត្តថវកិេនកនុងវស័ិយសុខភបិល។ ពត័ម៌នស្តីពី ន ៃដអនុវត្ត

វស័ិយ និងថវកិេនកនុងវស័ិយសុខភបិលមនលកខណៈលម្អតិខ្ល ងំ ជពិេសសេបើេគ ចទទលួបននូវ

របយករណ៍្របចែំខ ្រតីមស និង្របចឆំន  ំ ែដល្រតូវបនេរៀបចំេនកនុងវស័ិយសុខភបិលខ្លួនឯង ប៉ុែន្ត

មវធិន ពត័ម៌នលម្អតិទងំេនះ ចផ្តល់ជូនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបនលុះ្រ ែតមនករយល់្រពមជ

ផ្លូវករពីថន កេ់លើប៉ុេ ្ណ ះ (េពលគឺ្រកសួងសុខភបិល និង្រកសួងេសដ្ឋកចិចនិងហិរញញ វតថុ)។ យ៉ងេនះក្តី 

កនុងេគលបំណងែកលម្អភពជៃដគូជមយួមច ស់ជំនួយ និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ជរ ្ឋ ភបិលបន

េប្តជញ ែចករែំលកពត័ម៌នស្តីពីថវកិ េ យេ្របើយន្តករ្រកុមករងរបេចចកេទសរមួថន កជ់តិ នងិ្រកុមករងរ

បេចចកេទសរមួថន កេ់ខត្ត។ ជែផនកមយួៃនវមិជឈករយ៉ងទូលំទូ យ កម៏នករជ្រមុញផងែដរឲយមនករែចក

រែំលកពត័ម៌នជមយួ ជញ ធរឃំុ មរយៈេវទិកគណៈកមម ធិករគ្ំរទមណ្ឌ លសុខភព។ អងគករេមឌ៉ីខ ំ

្រតូវបនេគដឹងថបនតំ ងឱយអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលេនកនុងយន្តករ្រកុមករងរបេចចកេទសរមួ និង

េ យេហតុេនះេហើយ កទ៏ទួលបនពត័ម៌នបចចុបបននភពស្តីពីករអនុវត្តថវកិរដ្ឋ និងពត័ម៌នេផ ងេទៀត។ 

មយ៉ងេទៀត កនុង នៈជអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលឈនមុខេគេនកនុងវស័ិយសុខភបិល អងគករេមឌី៉ខកំ៏

មនពត័ម៌នជេ្រចើនស្តីពីសកមមភពរបស់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលៃដគូ។ េហតុដូេចនះ ស្រមបរ់យៈេពល

មធយម េដើមបធីនបននូវករទទួលពត័ម៌នស្តីពីថវកិជតិ និងករជួយ គ្ំរទរបស់មច ស់ជនំួយឬអងគករ

មនិែមនរ ្ឋ ភបិលឱយបនកនែ់ត្របេសើរេឡើង អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលគបបគីួរស្រមបស្រមួលគន ឱយបន

កនែ់តខ្ល ងំេឡើង េហើយេ្របើ្របស់យន្តករ្រកុមករងរបេចចកេទសរមួែដលមន្រ បឱ់យបនកនែ់ត្របេសើរ។  
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ក ងទំនកទ់នំងផ្លូវករជមយួ្រកសួងសុខភបិល៖ េដើមបបីេំពញបែនថមេលើយន្តករ្រកុមករងរ

បេចចកេទសរមួ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលគបបគីួរស្រមបស្រមួល និងឯកភពគន េលើករក ងទំនកទ់នំង 

ផ្លូវករជមយួ្រកសួងសុខភបិល េដើមបទីទលួពត័ម៌នស្តីពីថវកិឱយបនេទៀងទត។់ ដូចែដលបទពិេ ធន៍

បនបង្ហ ញ្រ ប ់ ននុ្រកមករយិធបិេតយយេន្រកសួងសុខភបិល ចមនលកខណៈែវងអន្ល យេពក 

និង្រតូវចំ យេពលដេ៏្រចើន ្របសិនេបើលិខិតេសនើសំុករយល់្រពមពីរដ្ឋម្រន្តឬីរដ្ឋេលខធិករ្រតូវ កជូ់ន ល់

េពលែដលអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលមយួចងប់នពត័ម៌នស្តីពថីវកិសុខភបិល។ ចមន្របសិទធភព

ជង ្របសិនទំនកទំ់នងដូចជអនុស រណៈៃនករេយគយល់គន  (MOU) ជេដើម ្រតូវបនបេងកើតេឡើងរ ង

្រកុមអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និង្រកសួងសុខភបិល ទកទ់ិននឹងបញ្ហ ទទួលពត័ម៌នស្តីពីថវកិេនះ។  

៨.២. ស្រមបរ់យៈេពលមធយម នងិែវង 

 ចំេពះមុខករែ្រប្របួលជ្របចៃំនករេធ្វើែផនករនិងករេធ្វើថវកិេនកនុងវស័ិយសុខភបិល កដូ៏ចជ

ដំេណើ រករេទមុខៃនកមមវធិីែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណៈ និងវមិជឈករនិងវសិហមជឈករ 

អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ែដលពយយមទទួលពត័ម៌នអពំី នងិចូលរមួកនុងបញ្ហ ថវកិេនកនុងវស័ិយ

សុខភបិលចបំច្់រតូវពិចរ ចំណុចខងេ្រកម៖ 

ទទួលពត័មនបចចុបបននភពេទៀងទតអំ់ពីកំែណទ្រមងសំ់ខន់ៗ ទងំេនកនុងវស័ិយសុខភបិល នងិ

អន្តរវស័ិយ។ េនកនុងរយៈេពលពីបីេទ្របឆំន ខំងមុខ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលពកព់ន័ធគបបធីនឱយបននូវ

ពត័ម៌នបចចុបបននភពេទៀងទត ់និងសម្រសបស្តីពីករែកលម្អែផនករ្របតបិត្តកិរ្របចឆំន  ំ ្រកបខណ័្ឌ ចំ យ

ពកក់ ្ត ល ណត្តិ និងករេ្របើ្របស់ទភីន កង់រ្របតិបត្តិករពិេសសេនកនុងវស័ិយសុខភបិល។ កំែណ

ទ្រមងទ់ងំេនះនឹងនមំកនូវករផ្ល ស់ប្តូរដល់រេបៀបែដលេស សុខភព្រតូវបនផ្តល់ នងិេហតុដូេចនះេហើយ

រេបៀបែដលថវកិ្រតូវបនេរៀបចំ និង យករណ៍។ រេបៀបែដលថវកិ មកមមវធិី្រតូវបនព្រងីក និងែដល

ករ្រគប្់រគងរបស់ បនផ្ល ស់ប្តូរកគ៏បបគួីរ្រតូវ ម នផងែដរ េហើយទនទមឹនងឹេនះ សកមមភពកមមវធិីែកទ្រមង់

ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណៈ េលើករែកលម្អគណេនយយ ធរណៈ គបបគីួរ្រតូវបនសេងកតឱយបន

េទៀងទត។់ ទំនកទ់ំនងជ្របចជំមយួនឹងមច ស់ជំនួយសំខន់ៗ ដល់ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណៈ 

រមួមនធនគរពភិពេ ក និងមូលនិធរូិបយិវតថុអន្តរជតិ (IMF) និងជមយួសមជិកៃន្រកុមករងរ

បេចចកេទស្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណៈ កន៏ឹង ចជជំនយួកនុងករទទលួពត័ម៌នបចចុបបននភពបនែដរ។ 

ក ងេលើបបញញត្តិៃនចបបស់្តីពី្របពន័្ឋហិរញញ វតថុ ធរណៈឆន ២ំ០០៨ស្តីពីភពចបំច្់រតូវផ ព្វផ យ 

ពត័ម៌នស្តីពីថវកិជ ធរណៈ។ ចបបេ់នះែចងថពត័ម៌នស្តីពីថវកិចបំច្់រតូវផ ព្វផ យជ ធរណៈ។ 

ចំណុចេនះគឺផទុយ្រសលះេទនឹងចបបឆ់ន ១ំ៩៩៣ ែដលមនិមនែចងអ្វីេ ះអំពីតួនទីរបស់ ធរណជនេន

កនុងកិចចករេធ្វើថវកិ ប៉ុែន្តយ៉ងេនះក្តី កេ៏នមនកចិចករេ្រចើនេទៀតែដល្រតូវេធ្វើេដើមបអីនុវត្តចបបឆ់ន ២ំ០០៨ 

េនះ។ បបញញត្តិៃនចបបេ់នះគឺជចំណុចចបេ់ផ្តើម ស្រមបអ់ងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលែដលខិតខំជ្រមុញករ

ទទួលបនពត័ម៌ន ធរណៈ េហើយ្របធនបទេនះគបបគីួរ្រតូវបនេលើកេឡើងេនកនុងេវទិក ជរ ្ឋ ភបិល-

មច ស់ជំនួយ-អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលមយួចំនួនដូចជ ្រកុមករងរបេចចកេទសរមួ ្រកុមពិេ្រគះេយបល់ឬ

េវទកិសហ្របតិបត្តិករអភវិឌ នក៍មពុជ និងេវទកិេផ ងៗេទៀត។ 

យកចតិ្តទុក កប់ែនថមេលើវមិជឈករនងិវសិហមជឈករ។ េ យមនករេចញចបបអ់ងគករកនុងពក់

ក ្ត លឆន ២ំ០០៨ វមិជឈករនិងវសិហមជឈករកំពុង កឱ់យដំេណើ រករនូវកែំណទ្រមងសីុ់ជេ្រមមយួ ែដល
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មនលកខណៈសន មឹៗ េលើរេបៀបែដលេស ធរណៈ្រតូវបនផ្តល់ និងរេបៀបែដលធនធន្រតូវបនវភិជ 

និង្រគប្់រគង។  េគនឹងេឃើញមនវត្តមន្រកុម្របឹក េខត្តនងិ្រសុកកនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩ ែដល្រកុម្របឹក

ទងំេនះ នឹងបំេពញមុខងរជតំ ងមយួៃនមនទរីែខ បេ ្ត យវមិជឈករទងំអស់។ ថ្វេីបើថវកិ នឹង្រតូវបន

េផទរបន្តចិម្ៗត  េទឱយថន កេ់្រកមជតិក្ត ីកជ៏មយួកំែណទ្រមងេ់នះ ្របពន័ធថវកិនឹងមនលកខណៈមជឈករកនែ់ត

តិចេទៗ។ ចបបអ់ងគករ និងេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីហិរញញ វតថុស្រមបថ់ន កេ់្រកមជតែិចងថថវកិ្រកុម្របកឹ

ចបំច្់រតូវផ ព្វផ យជ ធរណៈ ែដល្របករេនះ ចមននយ័ថ កនុងករទទលួបនពត័ម៌នស្តីពថីវកិ 

អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល កដូ៏ចជ្របជជន ចបំច្់រគនែ់ត្រតូវទកទ់ងជមយួនឹង្រកុម្របកឹ នីមយួៗ

ប៉ុេ ្ណ ះ។ ្របករេនះគឺមនលកខណៈងយ្រសួលេ្រចើនជង្របករែដល្រតូវ កសំ់េណើ ផ្លូវករមយួ មរយៈ

ននុ្រកម្រកសួងថន កក់ ្ត ល។ ្រកុម្របឹក កនឹ៏ង្របែម្របមូលគេ្រមងទងំ យរបស់អងគករមនិែមន

រ ្ឋ ភបិល នងិមច ស់ជនំួយមក កេ់្រកមដំបូលែតមយួ ថ្វេីបើកិចចករេនះ្រតូវករេពលេវ បន្តចិក្តី។ 

 ជចុងេ្រកយ របយករណ៍បនបង្ហ ញថកធនឱយបន និងករជ្រមុញករទទួលពត័ម៌នស្តីពី
ថវកិេនកនុងវស័ិយសុខភបិល (និងេនកនុងវស័ិយឯេទៀត) មនិែមនកំណតែ់តេនកនុងវស័ិយេនះែតមយួ

ប៉ុេ ្ណ ះេទ េហើយកម៏និែមនជសកមមភពែតមយួដងចបេ់នះែដរ។ គឺជករងរអន្តរវស័ិយ ែដលត្រមូវឱយ

មនករយល់ដឹង ករេធ្វើបចចុបបននកមមេទៀងទត ់និងភពជៃដគូជមយួ ថ បន័េផ ងៗ និងយន្តករមយួចំនួន។ 

មយ៉ងេទៀត េគមនិចបំច ់ “បេងកើតថមីេឡើងវញិេទ” ឧទហរណ៍ដូចជបេងកើតយន្តករថមី៘ ប៉ុែន្តផទុយេទវញិ 

េគគបបគីួរខិតខំព្រងងឹ និងបំេពញបែនថមេលើអ្វែីដលមនរចួជេ្រសច។ េ យសម្លងឹេមើលេទអនគតដខ៏្លី 

លទធភពទទលួបនពត័ម៌នស្តីពីថវកិេនកនុងវស័ិយេនះមនលកខណៈកនែ់តល្អ្របេសើរ េពលគមឺនមូល ្ឋ ន

ចបបរ់ងឹមេំដើមបជី្រមុញរេបៀប រៈេនះេទមុខ និងករេប្តជញ ចិត្តជេ្រចើនពី ជរ ្ឋ ភបិល និងមច ស់ជំនួយ

ឬអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល កនុងករខិតខំេធ្វើឱយមនកិចចសហ្របតិបត្តិករកនែ់តល្អ្របេសើរេឡើង។   
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ឯក រេយង 

Lienert, I. J. Helis នងិអនកេផ ងេទៀត។ (ឆន ២ំ០០៨)។ កមពុជ៖ ែកលម្អគណេនយយ របស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ 

ភនេំពញ មូលនិធិរូបិយវតថុអន្តរជតិ (IMF)។ 

 

្រកសួងសុខភបិល (ឆន ២ំ០០៨)។ ែផនករយុទធ ្រស្ត្របពន័ធពត័ម៌នសុខភបិលឆន ២ំ០០៨-១៥។ 

ជធនីភនេំពញ ្រកសួងសុខភបិល។ 

 

្រកសួងសុខភបិល (ឆន ២ំ០០៨)។ ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយសុខភបិល២ (ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយ 

សុខភបិលទី២)។ 

 

្រកសួងសុខភបិល (ឆន ២ំ០០៨)។ របយករណ៍ស្តីពីជំនយួពីេ្រកចំេពះវស័ិយសុខភបិលឆន ២ំ០០៧-

០៩។ 

 

្រកសួងសុខភបិល (ឆន ២ំ០០៨)។ ្រកបខណ័្ឌ យុទធ ្រស្តស្រមបហិ់រញញបបទនសុខភបិលឆន ២ំ០០៨-

១៥។ ជធនីភនេំពញ ្រកសួងសុខភបិល។ 

 

Ortendahl Donoghue និងអនកេផ ងេទៀត។ (ឆន ២ំ០០៧)។ ករពិនិតយ យតៃម្លវស័ិយសុខភបិល 

(ឆន ២ំ០០៣-០៧)។ ជធនីភនេំពញ ្រកសូងសុខភបិល/hlsp។ 

 

ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ (ឆន ១ំ៩៩៣)។ ចបបស់្តីពី្របពន័ធហិរញញ វតថុ ធរណៈ។ 

 

ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ (ឆន ២ំ០០៨)។ ចបបស់្តីពី្របពន័ធហិរញញ វតថុ ធរណៈ។ 

 

ធនគរពិភពេ ក (ឆន ២ំ០០៨)។ ករ យតៃម្លកមមវធីិស្រមបក់មមវធិីគ្ំរទវស័ិយសុខភបិលទីពរី។ 

ជធនីភនេំពញ ធនគរពិភពេ ក។ 
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ឧបសមពន័ធ១៖ លំហូរពត័ម៌ននិងឯក រែដលផលិតេ យក្រមតិនងិ ថ បន័េផ ងៗគន  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

លំហូរពត័ម៌ន 

រចនសមពន័ធ ថ បន័ 

ផលិតពត័ម៌ន/ឯក រ 

កំណតស់មគ ល់ 

- ចបបស់្តីពីថវកិជតិ 

- ចបបស់្តីពីករទូទតថ់វកិ 

 

រដ្ឋសភ 

ង្របតិបត្តិករហិរញញ វតថុរបស់រដ្ឋ 

េសៀវេភ្រគប្់រគងថវកិជតិ
៤កបល/ ្រកបខណ័្ឌ ចំ យ

ពកក់ ្ត ល ណត្តិ 

គណៈរដ្ឋម្រន្តី

- មលូ ្ឋ នទិនននយ័ជំនួយបរេទស
- របយករណ៍្របចឆំន សំ្តីពី្របសិទធភព
ជំនួយ 
 

កមមវធិវីនិិេយគ

ធរណៈ ្រកសួង

ែផនករ 

្រកសួងេសដ្ឋកិចច

និងហិរញញ វតថុ 

នយក ្ឋ នថវកិ 

នយក ្ឋ នេគល

នេយបយេសដ្ឋកិចច 

្រកុម្របឹក អភវិឌ កមពុជ 

ថន េំពទយនិងបរកិខ រេពទយ 

- ្របពន័ធពត័ម៌នសុខភបិល 

- ែផនករបីឆន រំកិំល 

- អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល

- ថវកិជតិ រមួទងំមូលនិធិ
សមធមសុ៌ខភព ស្រមបែ់ផន
ករ និងករអនុវត្ត 
- រេពើភណ័្ឌ  

 

របយករណ៍ស្តីពីថន េំពទយនិងបរកិខ រ

េ្របើ្របស់ 

មូល ្ឋ នទិនននយ័ស្តីពីជំនួយបរេទស

ស្រមបវ់ស័ិយសុខភបិល 

- ែផនករថវកិ្របចឆំន ំ
- របយករណ៍ចំ យ (ថវកិជតិ 
រមួទងំករេធ្វើថវកិ មកមមថិធី) 

្រកសួងសុខភបិល 

នយក ្ឋ នែផនករនិង

ពត័ម៌នសុខភបិល 

នយក ្ឋ នហិរញញ វតថុ 

- សថិតិសុខភបិល្របចឆំន ំ
- ែផនករ្របតិបត្តិករ្របចឆំន /ំែផនករបីឆន រំកិំល 
- ករពិនិតយ យតៃម្លរមួេលើវស័ិយសុខភបិល 

ឃ្ល ងំបរកិខ រេពទយក ្ត ល 

នយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករ

អន្តរជតិ 

មនទរីសុខភបិលេខត្ត (ដូចគន

ស្រមប្់រសុក្របតិបត្តិករ) 

មនទីរេពទយបែង្អក/ 

មណ្ឌ លសុខភព

ករយិល័យែផនករ 

ករយិល័យហិរញញ វតថុ 

្រកុម្របឹក ឃំុ 

គណៈកមមកធិករ្រទ្រទង់

មណ្ឌ លសុខភព 

អងគភពេផ ងេទៀត 

- សថិតិទូេទ 

- ្របកែ់ខ ៃថ្លេស  

- រេពើភណ័្ឌ  រមួទងំថន េំពទយ

និងបរកិខ រេពទយ 

- មលូនិធិសមធមសុ៌ខភព 

- អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល 
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ឧបសមពន័ធ២៖ ករមនឯក រថវកិេនថន កជ់ត ិ

ថ បន័ ឯក រ នងិ 

េពលេវ ៃនករ 

េបះផ យ 

ពត័ម៌នពកព់ន័ធ ករមន 

១. ស្តីពីថវកិជតិ 

ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 

 

ចបបស់្តីពីហិរញញ វតថុ៖ 

មនជ្របចឆំន  ំ 

រកបនមុនដំ ចែ់ខធនូ 

ៃនឆន មុំនឆន ថំវកិ 

− សនិទនភពគ្ំរទថវកិ 

− បទបបញញត្តិថវកិសំខន់ៗ  

ែដល្រតូវបនេចញកនុងឆន  ំ

− វភិជនចំ៍ណូលនិងចំ យ 

ែដល្រតូវបនអនុមត័ (ចរន្ត 

កមមវធីិ និង ជធនី) និង 

គិត មថន កក់ ្ត ល និង

ថន កេ់ខត្ត 

− មន និងមនិចបំច ់

មនសំេណើ ផ្លូវករ 

មនិចំ យេពលេ្រចើន  

− ទកទ់ងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ 

ឬ ្រកសួង 

េសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ  

ចបបទូ់ទតថ់វកិ៖ 

មនិបនអនុមត័េទៀងទត ់ 

ចយឺតដល់េទពីរឆន  ំ

- ករអនុវត្តថវកិែដល្រតូវ 

បនអនុមត័ស្រមប់ ល់ 

ចំណូល និងចំ យ 

ែដលបនអនុមត័ 

− មន និងមនិចបំច ់

មនសំេណើ ផ្លូវករ 

មនិចំ យេពលេ្រចើន  

− ទកទ់ងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ 

ឬ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិង

ហិរញញ វតថុ  

្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិង 

ហិរញញ វតថុ 

 

េសៀវេភ្រគប្់រគងថវកិ៤

កបលស្តីពីចបបថ់វកិជតិ 

ែដលរមួមន៖ 

− េសៀវេភទី១៖ ចបបស់្តីពី 

ថវកិជតិ 

− េសៀវេភទី២៖ ថវកិ 

ស្រមប្់រកសួងថន កជ់តិ 

− េសៀវេភទី៣៖ ថវកិ 

ស្រមបម់នទីរេខត្ត 

−  េសៀវេភទី៤៖ ថវកិ 

ស្រមប់ េខត្ត 

មនជ្របចឆំន  ំ

− ពត័ម៌នទងំអស់ែដលមន

េនកនុងចបបថ់វកិជតិ 

(ខងេលើ) 

−  ពត័ម៌នលម្អតិស្តីពីករ 

វភិជថវកិ្រកសួង ម 

មុខងរេសដ្ឋកិចច មេខត្ត 

និងពត័ម៌នលម្អតិអំពីេខត្ត 

នីមយួៗ 

− មន និងមនិចបំច ់

មនសំេណើ ផ្លូវករ 

មនិចំ យេពលេ្រចើន 

ប៉ុែន្ត ច្រតូវទិញ 

− ទកទ់ងនយក ្ឋ ន 

ថវកិៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច 

និងហិរញញ វតថុ 

ករអនុវត្តថវកិរដ្ឋ ( ង 

្របតិបត្តិករហិរញញ វតថុរបស់ 

រដ្ឋ)៖ មន្របចែំខ និង

្របចឆំន  ំនិង ចយឺតរហូត

ដល់េលើសមយួែខ 

- បង្ហ ញករអនុវត្តថវកិ ម

ែខ មវស័ិយ និង ម

គេ្រមង 

- មនជ ធរណៈ និង 

មនិចបំចម់នសំេណើ  ផ្លូវករ 

មនិចំ យេពលេ្រចើន 

ប៉ុែន្ត ច្រតូវទិញពី្រកសួង 

េសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ 

្រកសួងែផនករ  ែផនករអភវិឌឈន៍ − បង្ហ ញ ទិភពវស័ិយ - មនជ ធរណៈពី 
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យុទធ ្រស្តជតិ (NSDP) 

ឆន ២ំ០០៦-២០១០ 

សូចនករ និង ត្រមូវករ 

ធនធនស្រមបរ់យៈ 

េពលេនះ។ 

្រកសួងែផនករ 

កមមវធិីវនិិេយគ ធរណៈ 

(PIP)៖ មនជ្របចឆំន  ំ

  

− ែផនករ៣ឆន រំកិំលៃនករ 

វនិិេយគ ធរណៈែដល 

ផ្តល់ពត័ម៌នលម្អតិអំពី 

គេ្រមង មវស័ិយ នងិ ម

ឆន  ំ

− មនជ ធរណៈ   

និងមនិចបំចម់នសំេណើ
ផ្លូវករេទ ប៉ុែន្ត ច្រតូវទិញ 

្រកសួងសុខភបិល  

នយក ្ឋ នែផនករ  

 

 

សថិតិសុខភបិល្របចឆំន ៖ំ 

មនជ្របចឆំន  ំ

− ពត័ម៌នលម្អតិស្តីពីវឌ ន- 

ភពេលើសូចនករសំខន់ៗ  

កនុងវស័ិយសុខភបិល 

− មនជ ធរណៈ និងមនិ

ចបំច្់រតូវមនករយល់

្រពមជផ្លូវករេទ 

ែផនករ្របតិបត្តិករណ៍ 

និងែផនករ៣ឆន រំកិំល 

− ពត័ម៌នសរបុថន កជ់តិស្តីពី 

កមមវធីិ និងមនិែមនកមមវធីិ  

− មនជ ធរណៈ និងមនិ

ចបំច្់រតូវមនករយល់

្រពមជផ្លូវករេទ 

របយករណ៍ យតៃម្លរមួ 

េលើវស័ិយសុខភបិល 

មនជ្របចឆំន  ំ

− ករពិនិតយ យតៃម្ល្របចឆំន ំ

េ្រប បេធៀបនឹងសូចនករ 

ទងំ យ ែដល្រតូវបន 

កំណតេ់នកនុងែផនករ 

្របតិបត្តិករ្របចឆំន  ំ 

− មនជ ធរណៈ និងមនិ

ចបំច្់រតូវ មនករយល់

្រពមជផ្លូវករេទ 

្រកសួងសុខភបិល  

នយក ្ឋ នហិរញញ វតថុ 

 

េសៀវេភថវកិ្របចឆំន  ំ

មនជ្របចឆំន  ំ

 

− ថវកិជតិែចក មកមមវធីិ 

កមមវធីិរង និង មជំពូក និង 

ជំពូករងថវកិ 

 

− ចផ្តល់ជូនអងគករ 

មនិែមនរ ្ឋ ភបិល 

មរយៈ្រកុមករងរ 

បេចចកេទសរមួ 

របយករណ៍ស្តីពី ថ នភព 

ចំ យ្របចែំខ ្របចំ

្រតីមស និង្របចឆំន  ំ

មនជ្របចែំខ ្របចំ

្រតីមស និង្របចឆំន  ំ

− ពត័ម៌នលម្អតិស្តីពីមូលនិធិ

សមធមសុ៌ខភពថន កជ់តិ 

និងថន កេ់ខត្ត ករេធ្វើថវកិ 

មកមមវធិី ៃថ្លេស  

្រកសួងសុខភបិល

ឃ្ល ងំបរកិខ រេពទយ 

ក ្ត ល 

ងសរុបចណូំល 

ចំ យឱសថ្របចែំខ និង

្របចឆំន  ំ
មនជ្របច្ំរតីមស និងឆន  ំ

− ពត័ម៌នលម្អតិស្តីពីករេផទរ 

ចូលេផទរេចញ្របេភទឱសថ

/បរកិខ រ ្របភពៃនករេផទរនិង 

ទិសេ ៃនករេផទរ 

២. ស្តីពីហិរញញបបទន និង ករជយួ គ្ំរទពីមច ស់ជំនយួ និង អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល 

្រកុម្របឹក  អភវិឌ ន ៍

កមពុជ 

មូល ្ឋ នទិននិនយ័ជំនយួ

បរេទស 

ពុំមនេពល កំណតេ់ទ 

 

 

− ករជយួ គ្ំរទរបស់មច ស់ 

ជំនួយទងំអស់ មវស័ិយ 

ឆន  ំនិងេខត្ត និងករផ្តល់

មូលនិធិចូលកនុងគេ្រមង 

នីមយួៗ (ប៉ុែន្តមនិែមនអ្វី 

− មនជ ធរណៈ និង 

មនិចបំចម់នសំេណើ  

ផ្លូវករេទ 

− ពត័ម៌នពីមូល ្ឋ ន     

ទិនននយ័េនះ្រតូវបនេ្របើ  
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ែដល្រតូវបនចយេចញពី 

គេ្រមងេទ) 

េដើមបេីរៀបចំរបយករណ៍

ស្តីពី្របសិទធភពជំនយួ 

េរៀង ល់ឆន  ំ

្រកសួងសុខភបិល  

នយក ្ឋ ន 

សហ្របតិបត្តកិរ 

អន្តរជតិ 

 

 

មូល ្ឋ នទិនននយ័ស្តីពី 

ជំនួយបរេទសចំេពះវស័ិយ 

សុខភបិល (សថិតកនុងករ

េរៀបចំ) 

-ចំនួនៃនករជួយ គ្ំរទរបស់ 

មច ស់ជំនយួ និងអងគករមនិ

ែមនរ ្ឋ ភបិល (សកមមភព 

ហិរញញបបទន ទីកែន្លង 

៘) និងពយករណ៍

ចំ យ មែផនកៃនកមមវធីិ

និងខទងចំ់ យទូ យ 

(ជំនួយបេចចកេទស 

ៃថ្លចំ យ មូលធន

និងចរន្ត)13  

− ចផ្តល់ជូនអងគករ 

មនិែមនរ ្ឋ ភបិល 

មរយៈ្រកុមករងរ 

បេចចកេទសរមួ 

 

                                                 
13 េយង មរបយករណ៍របស់្រកសួងសុខភបិលស្តីពីជំនួយបរេទសចំេពះវស័ិយសុខភបិល (ឆន  ំ២០០៨)។ 
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ឧបសមពន័ធ៣៖ ករមនឯក រថវកិេនថន កេ់្រកមជត ិ

្របេភទពត័ម៌ន 

ករមនពត័ម៌ន 

ឯក រនងិេពលេវ ៃន

ករេបះពុមពផ យ 

ពត័ម៌នពកព់ន័ធ ករមនពត័ម៌ន 

មនទរីសុខភបិលេខត្ត និង្រសុក្របតិបត្តិករ 

ន ៃដអនុវត្ត្របច ំ

វស័ិយ 

របយករណ៍សកមមភព 

្របចែំខ និង្របចឆំន  ំ

មនជ្របចែំខ និង្របចឆំន  ំ

− មនលកខណៈលម្អតិខ្ល ងំ

ស្តីពី ថ នភពទូេទ និង

សូចនករសុខភព

សំខន់ៗ ស្រមបេ់ខត្ត 

ែដល្រតូវបំែបកលម្អតិ 

ម្រសុក្របតិបត្តិករ  

− ចផ្តល់ជូនអងគករ 

មនិែមនរ ្ឋ ភបិល 

មរយៈ្រកុមករ 

ងរបេចចកេទសរមួ 

ែផនកសុខភបិល 

ថន កេ់ខត្ត និង 

ជញ ធរថន ក ់

េ្រកមជតិ  

ែផនករ 

្របតបិត្តិករ និង 

ថវកិ 

 

 

 

 

ែផនករ្របតិបត្ត ិ

សុខភបិល្របចឆំន  ំ

− ថ នភពសុខភពទូេទ

េនកនុងេខត្ត និង 

រចនសមពន័ធរដ្ឋបល 

− ែផនករបីឆន រំកិំល 

ស្រមបេ់ខត្ត 

− ែផនករសកមមភព ម 

កមមវធិីទងំបនួ និងកមមវធិី
រងេ យបង្ហ ញ 

សូចនករ និង ថ បន័

អនុវត្ត   

− កររេរៀបចំថវកិលម្អតិ 

ស្រមបក់មមវធិី និងកមមវធិី 

រងនមីយួៗ េ យបង្ហ ញ 

ែផនករថវកិសរុបជ 

េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 

បដិភគថវកិជតិ 

ៃថ្លបងេ់ស និង 

មច ស់ជនំួយ (ឧទហរណ៍ 

កមមវធិីគ្ំរទវស័ិយ 

សុខភបិល 

មូលនធិិសកល ពហុភគី 

និងេទ្វភគី និងអងគករ 

មនិែមនរ ្ឋ ភបិល) 
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ថវកិជតិ − ែផនករថវកិ ែដល្រតូវ

បន កប់ញចូ លរចួេហើយ

េនកនុង ែផនករ

្របតបិត្តិករ្របចឆំន  ំ

(សូមេមើលខងេលើ )។ 

សូមេមើលេសៀវេភថវកិ 

េបះផ យ្របចឆំន  ំ

(េសៀវេភទី៣) របស់ 

្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិង 

ហិរញញ វតថុ 

− មនជ្របចឆំន  ំ

− ែផនករថវកិលម្អតិែដល 

្រតូវបនែចកេចញជ 

ជំពូក នងិជពូំករងៃន 

ចំ យនិង ែដល

ស្រមបក់មមវធិី ឬ 

មនិែមនសកមមភព។ 

  

 ថ នភពចំណូលចំ យ

ថវកិ ្របចែំខ និង ្របចឆំន  ំ

− ចំ យកនុងែខ 

− ចំននួសរុបនិងភគរយៃន 

ករ្របតិបត្តិថវកិ្របចឆំន  ំ

− ែចកលម្អតិ ម្រសុក 

្របតបិត្តិករ មនទីរេពទយ 

បែង្អក និងមណ្ឌ ល

សុខភព 

− ែចកលម្អតិ មជំពូក 

ថវកិរមួទងំ្របក ់

ចំណូល (ៃថ្លេស ) និង 

ចំ យ មជពូំក ៦០ 

(ទងំ មបុេរ្របទន និង 

ករេផទរេ យផទ ល់) 

ជំពូក ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ 

(រមួទងំចំនួនបុគគលិក 

និងៃថ្លចំ យកនុងមយួ

ឯក និងេ្រគ ងេលើក 

ទឹកចិត្តពិេសស)      

ជំពូក៦៥ និងជំពូករងៃន 

ជំពូកទងំេនះ។ 

− ពត័ម៌នស្តីពីករជួយ  
គ្ំរទរបស់មច ស់ជំនួយ 
និងអងគករមនិែមន 
រ ្ឋ ភបិលក៏ ច 
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្រតូវបន កប់ញចូ លេនទី
េនះែដរ ្រស័យេលើករ 
មនពត័ម៌នេនះពី 
អងគករមនិែមន

រ ្ឋ ភបិល 

មូលនធិិសមធម ៌

សុខភព 

របយករណ៍្របច្ំរតីមស

ស្តីពីករបងៃ់ថ្លជសួដល់អនក

ជមង្ឺរកី្រក  

មនជ្របច្ំរតីមស 

 

− ពត័ម៌នលម្អតិស្តីពី 

ចំ យមូលនធិិសមធម ៌

សុខភព ែដលែចក

លម្អតិ ម្រសុក

្របតបិត្តិករ េឈម ះ

អនកជមង ឺករបងៃ់ថ្លជំនួស

អនកជមងទឺងំេនះ 

កលបរេិចឆទៃនករ

បង្់របក ់្របេភទៃនេស  

ែដលបនបង្់របក ់  

ឱសថនិងបរកិខ រ 

េពទយ 

របយករណ៍ចណូំល        

ចំ យ ឱសថសំភរៈ 

បរកិខ រេពទយ្របច្ំរតីមស 

និង្របចឆំន  ំ

 

 

− ពត័ម៌នលម្អតិស្តីពីឱសថ

និងបរកិខ រេពទយែដល 

បនេផទរចូល នងិ្រតូវបន

េ្របើែបងែចកលម្អតិ ម

្រសុក្របតិបត្តិករ។ 

ស្រមប្់រសុក្របតិបត្តិករ

នីមយួៗ មនបង្ហ ញ ម 

្របេភទឱសថ/បរកិខ រ 

េពទយ អ្វែីដលេនសល់ពី 

ករេផទរចូលពីឃ្ល ងំ 

បរកិខ រេពទយក ្ត ល នងិ

ែដលទិញកនុង មូល ្ឋ ន

ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់

និងែដលេនសល់។ 

គេ្រមងរបស់មច ស់ 

ជំនួយ/ អងគករ 

មនិែមនរ ្ឋ ភបិល  

របយករណ៍្របជុំ្រកុមករ

ងរ រមួថន កេ់ខត្ត 

្របចែំខ នងិ្របច្ំរតីមស 

 

− ចំននួៃនអងគករមនិែមន 

រ ្ឋ ភបិលែដលចូលរមួ 

សកមមភពរបស់ពួកេគ 

និងជួនកលមនពត័ ៌

មនស្តីពីថវកិរបស់ 

ពួកេគ 
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មណ្ឌ លសុខភព / មនទរីេពទយបែង្អក 

សថិតិទូេទ របយករណ៍សកមមភព្រប

ចែំខ/ឆន  ំ

− ចំននួនិង្របេភទៃនអនក 

ជមង ឺ ែដលបនពយបល 

ឬែដលបនពិេ្រគះជមង ឺ 

− ចផ្តល់ជូនអងគករ 

មនិែមនរ ្ឋ ភបិល 

មរយៈ្រកុមករ 

ងរបេចចកេទសរមួ 

ែផនកសុខភបិល 

ថន កេ់ខត្ត និង 

ជញ ធរថន កេ់្រកម

ជតិ រមួទងំ្រកុម 

្របឹក ឃំុ 

ពត័ម៌នទូេទស្តីពី 

ថវកិ 

របយករណ៍វភិគចំណូល-

ចំ យ 

មនជ្របចែំខ និង្របចឆំន  ំ

− ្របកច់ំណូលពកីរេផទរ 

និង ៃថ្លបងេ់ស  

− ចំ យេលើបុគគលិក  

និងទំនិញនិងេស  

− ចំ យេលើឱសថ 

និងបរកិខ រេពទយ  

មូលនធិិសមធម ៌

សុខភព និង 

កមមវធិីធន ៉ បរ់ង 

ងស្រមងព់តម៌ន 

ហិរញញបបទនសុខភបិល 

− ចំននួនិង្របេភទៃនអនក 

មកពិេ្រគះជមងែឺដល្រតូវ 

បនេ្របើជមូល ្ឋ ន 

ស្រមបក់រគណន 

មូលនធិិសមធម ៌

សុខភព និងករធន

៉ បរ់ង ែដល្រតូវបងជ់

ករបងៃ់ថ្ល ជំនួសឱយអនក

ជមងេឺទកន ់មណ្ឌ ល

សុខភព/ មនទីរេពទយ

បែង្អក 
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