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ព្រុម្ការងារទរៀបចំគោលនគោបាយ និងផែនការយទុ្ធសាស្តសរបញ្ជ្រា បទេនឌ័រ 

I. ព្កសងួសខុាភិបាល 
១ រោរជំទវ តាន ់វួចគឆ្ង  ដ្ារលខាធិកា  
២ រោរជំទវ ឱ វណ្ណ ឌីន  ដ្ារលខាធិកា  
៣ រោរជំទវ ផប៉ែន ររិសុ ី អនុ ដ្ារលខាធិកា  
៤ រោរជំទវ ព្បារ់ គសាភ័ណនារ ី អនុ ដ្ារលខាធិកា  
៥ ឯក្ឧតតមពេជ្ជ. ហុក គឹមទចង អគគនាយក្បពចេក្ពទ្ររុខាភបិាេ 
៦ ឯក្ឧតតម  អ  ូវិភព អគាគ ធិការ 
៧ ឯក្ឧតតម  សខុ សអំាង អគគនាយក្រដ្ឋបាេនិងហិរញ្ញ េតថុ 
៨ ឯក្ឧតតមសាស្ររត. សាផុន វឌឍន: សាក្េេទិ្ាធិការននសាក្េេទិ្ាេ័យេទិ្ាសាស្ររតរុខាភបិាេ 
៩ ឯក្ឧតតមសាស្ររត. ឈាង រា៉ា  អគគនាយក្មនទរីពេទ្យកាេ់ផម៉ែត 
១០ ឯក្ឧតតមពេជ្ជ. ឡ ូវាសនាគីរ ី ទ្ីស្បឹក្ាស្ក្រួងរុខាភបិាេនិងជាស្បធាននាយក្ោឋ នផផ្នការ និងេត័ា៌នរុខាភបិាេ 

១១ ឯក្ឧតតមពេជ្ជ. មីុ សបូំរ ទ្ីស្បឹក្ាស្ក្រួងរុខាភបិាេនិងជាស្បធាននាយក្ោឋ នស្គបស់្គងបុគគេិក្ 

១២ ពោក្ពេជ្ជ. សខុ ព្ស ុន ស្បធាននាយក្ោឋ នមនទីរពេទ្យ 

១៣ ឯក្ឧតតមពេជ្ជ. ទ ៉ា  តាន់អា ង ទី្ស្បឹក្ាស្ក្រួងរុខាភបិាេនិងជាស្បធានមជ្ឈ.ជាតិកំ្ចាតព់ោគរពបង និងហងរិ់ន 

១៤ រោរ ហុរ គខៀវ ស្បធាននាយក្ោឋ ននីតិក្មម 
១៥ ពោក្រវជា. ល ីសវូា៉ែ ន់ ស្បធាននាយក្ោឋ នស្បយុទ្ធនឹងជំ្ងឺ ល្ង 

១៦ ពោក្រវជា. ស ងុ វិនត: ស្បធាននាយក្ោឋ នរហស្បតិបតតកិារអនតរជាតិ 

១៧ ពោក្រវជា. កលុ ទហរ ៉ា ូ ស្បធាននាយក្ោឋ នការពាររុខភ្នេ 
១៨ ពោក្រវជា. ស ុ៊ុំ សារទិ្ធ ស្បធាននាយក្ោឋ នរដ្ឋបាេ 
១៩ ររញ រវជា. ទូ្ច សខុនាង ស្បធាននាយក្ោឋ នអភេិឌ្ឍធនធានមនុរស 
២០ រោរឱ្រថបណ្ឌិ ត ទហង ប ុនទគៀត ស្បធាននាយក្ោឋ នឱ្រថ ចំណី្អាហារ បរកិាា ពេទ្យ និងពស្គឿងរំអាង 
២១ រោរ ប ុន រ ុ ិ ស្បធាននាយក្ោឋ នថេកិា និងហិរញ្ញ េតថុ 
២២ រោររវជា. ឈតិ សផុល ក្បធាននាយរោា នរុខភ្នេផ្លូេចិតត និងការបំពានពស្គឿងពញៀន 
២៣ រោររវជា. អីុវ សបុុណណ  ក្បធាននាយរោា នរេនក្មមនផ្ទក្នុង 
២៤ រោរក្សីសាញ្ជ្សាត ចា យ ទុ្ង រដាា វី ក្បធានមជឈ.ជាតិគពំា មាតា និងទ រ 
២៥ ពោក្ស្រីពេជ្ជ. ឈា េដាភា ស្បធានមជ្ឈមណ្ឌ េជាតិពេើក្កំ្េរ់រុខភ្នេ 
២៦ ពោក្ពេជ្ជ. សខុ ប៉ា ូ ស្បធានមជ្ឈមណ្ឌ េជាតិផ្តេ់ឈាម 
២៧ ពោក្ពេជ្ជ. ល ីទពញស នុ ស្បធានមជ្ឈមណ្ឌ េជាតិស្បយុទ្ធនឹងជ្ំងឺពអដ្រ៍ ពរើផរែក្ និងកាមពោគ 
២៨ ពោក្ពេជ្ជ. ហ ុេ ទរ ៉ាកលុ ស្បធានមជ្ឈ.ជាតិស្បយុទ្ធនឹងជំ្ងឺស្គុនចាញ់ បា៉ែ ោ៉ែ រីុតសាស្ររត និង បាណ្ក្សាស្ររត 

២៩ ពោក្ពេជ្ជ. មឹុង វណាណ រ ុ ំ ក្បធានមជឈមែឌ លជាតិ្ក្សាវក្ជាវរវជាសាញ្ជ្សតបូរាែ 
៣០ រោរសាញ្ជ្សាត ចា យ ងី ទម៉ាង នាយក្មនទីរពេទ្យមតិតភ្នេផខមរ-រូពេៀត 
៣១ រោរសាញ្ជ្សាត ចា យ ល ូលឃីាង នាយក្មនទីរពេទ្យស្េោះអងគឌួ្ង 
៣២ រោរសាញ្ជ្សាត ចា យ តាន ់សគុុន នាយក្មនទីរពេទ្យមតិតភ្នេក្មពុជា-ចិនស្េោះកុ្រុម: 
៣៣ រោរក្សីរវជា. ទកើត ទពព្ជចិនាត  នាយក្ទី្ភ្នន ក្ង់ារបរជ ក្ចំ់ណាយពរវារុខាភបិាេ 



 

 
 

៣៤ រោរសាញ្ជ្សាត ចា យ រឹម្ សាវួន អនុក្បធាននាយរោា នមនទីរពេទ្យ 
៣៥ រោរ នុន សវុឌឍនា អនុក្បធាននាយរោា នរដ្ឋបាេ 
៣៦ រោរក្សីរវជា. ជន សុនួីន អនុក្បធាននាយរោា នមនទីរពេទ្យ 
៣៧ រោរក្សីរវជា. ផលម្ វិរាវណណ  អនុក្បធាននាយរោា នរហស្បតិបតតិការអនតរជាតិ 
៣៨ ពោក្ស្រីរវជា. គតង ព្ស ី អនុស្បធាននាយក្ោឋ នស្បយុទ្ធនឹងជំ្ងឺ ល្ង 
៣៩ រោរក្សីឱ្រថការ.ី ឈមឹ្ មា៉ែ ល ី អនុក្បធាននាយរោា នស្គបស់្គងបុគគេិក្ 
៤០ រោររនតបណ្ឌិ ត ោាំ សុនួីន អនុស្បធាននាយក្ោឋ ននីតិក្មម 
៤១ រោរក្សីរវជា. ឡារ់ ម្យួសា៊ា ង អនុក្បធាននាយរោា នការពាររុខភ្នេ 
៤២ រោរក្សី ម្៉ែម្ សថុាវ ី អនុក្បធាននាយរោា នថេកិា និងហិរញ្ញ េតថុ 
៤៣ រោររវជា. គចវ ម្ុនី អនុក្បធាននាយរោា នផផ្នការ និងេត័ា៌នរុខាភបិាេ 
៤៤ រោរក្សីរវជា. ហាវ រត័ននារ ី ក្រឹរធបុ ស ងមហាវរិាល័យរវជាសាញ្ជ្សត 
៤៥ រោរក្សីរវជា. រឹម្ រតនា អនុក្បធានមជឈមណ្ឌ េជាតិគពំា មាតា និងទ រ 
៤៦ រោររវជា. ឡាន វណណ គសង អនុក្បធានមជឍមណ្ឌ េជាត្ិស្បយុទ្ធនឹងជ្ំងឺពអដ្រ៍ ពរើផរែក្ និងកាមពោគ 
៤៧ រោរក្សីរវជា. ហួត ចានធ់ានី នាយក្រងក្បធានមនទី រររយរុមា ជាតិ្ 
៤៨ រោរក្សីរវជា. ប៊ាគូខង ថាវរនី អនុក្បធានមជឍមែឌ លជាត្ិស្បយុទ្ធនឹងជ្ំងឺស្គនុចាញ់ បា៉ែ ោ៉ែ រីុសាស្ររត និងបាណ្ក្សាស្ររត 

៤៩ រោរក្សីរវជា. សខុ សរូតនា អនុក្បធានមជឈមែឌ លជាតិ្ក្សាវក្ជាវរវជាសាញ្ជ្សតបូរាែ 
៥០ រោរក្សីសាស្ររតរវជច. ចរ ធតីា នាយរ ងមនទី រររយមតិតភ្នេផខមរ-រូពេៀត 
៥១ រោរក្សីរវជា. ផម្៉ែន នារសីជុាត ិ នាយក្រងមនទី រររយមតិតភ្នេក្មពុជា-ចិនក្រះកុ្រុម: 
៥២ រោរក្សីឱ្សថការ ីឆ្យ រដ្ាធាន ី អនុស្បធាននាយរោា នឱ្សថ ចំែីអាហា  ប កិាខ រររយ និងរក្រឿងសំអាង 
៥៣ ពោក្ពេជ្ជ. ងង៉ាត សវុណ្ណ  នាយក្ោឋ នការពាររុខភ្នេ 
៥៤ រោរក្សី ផហម្ ណាវី ក្បធានកា ោិល័យរិោនុោា ក្និង ម្ប នាយក្ោឋ នមនទីរពេទ្យ 
៥៥ រោរពេជ្ជ គអៀន សខុគឺ ស្បធានការ.ិ ក្របក់្រងរក្គះមេនតរាយ និងសុខភារប សិាថ ន  នា.ការពាររុខភ្នេ 

៥៦ រោរ គង់ ព្សួន ក្បធានកា .ិក្តួ្ត្និនិត្យននអគគ ធិកា ោឋ ន 
៥៧ ពោក្ពេជ្ជ. នុត មុនី ស្បធានពេខាធិការោឋ នអគគនាយក្បបពចេក្ពទ្រុខាភបិាេ 
៥៨ រោររវជា. គសាម្ សហីារត័ន អនុកា .ិ និយត័្រមម និងក្រមសីលធម ៌នាយក្ោឋ នមនទីរពេទ្យ 
៥៩ រោរក្សី ហួត មាលតី នាយក្ោឋ នសុខភារែលូវចិត្ត និងកា បំពានរក្រឿងរញៀន 
៦០ ពោក្ អ កុ សផុល មស្រនតនីាយរោា នសុខភារែលូវចិត្ត និងកា បំពានរក្រឿងរញៀន 
៦១ រោរក្សីពេជ្ជ. គអៀ ដារា៉ែ វី មញ្ជ្នតនីាយក្ោឋ នមនទីរពេទ្យ 
៦២ ររា  ឆ្យ ភារម្យ មញ្ជ្នតីនាយរោា ន ដ្ាបាល 
៦៣ រោរក្សីរវជា. ឡាាំ ភរីណុ មជឈមណ្ឌ េជាតិគពំា មាតា និងទ រ 
៦៤ ពោក្ស្រីពេជ្ជ. ណុ្ប សធុារតន: មជឈមែឌ លជាតិ្កំ្ចាតព់ោគរពបងនិងហងរិ់ន 
៦៥ រោរក្សីឱ្សថ. យស ់សលុែភា មនទី រររយក្រះអងគឌួ្ង 
៦៦ ពោក្ស្រី ជាម សុនិីត មជឈមែឌ លជាតិ្ផ្តេ់ឈាម 
៦៧ រោរ. អ៊ាូច រតនា មស្រនតីនាយក្ោឋ នស្បយុទ្ធនឹងជំ្ងឺ ល្ង 
៦៨ រោរក្សីសាញ្ជ្សត. អឹុម្ សទិ្ធកិារយ មនទីរពេទ្យកាេ់ផម៉ែត 



 

 
 

 
II. អងគការដៃគូអភវិឌឍ 
៦៩ រោរពេជ្ជ. សសួ ព្បិមព្បិេ Deputy Chief of Party, USAID-EQHA, FHI360 
៧០ រោរ លយុ តិចគឆ្ង Gender Specialist, ADB-GMS-HSP 
៧១ រោរក្សី ឈាង រននិដាា  Technical Officer, WHO 
៧២ រោរ ម្៉ែូ នម្៉ែ Technical Officer, WHO 
៧៣ រោរក្សីរវជា. សាំ សជុា Reproductive Health Specialist 
៧៤ រោរក្សី សុមឹ្ ចនិាា  Gender Specialisţ, World Bank 
៧៥ រោរក្សី គហា សភា Gender Specialist, USAID-EQHA, FHI360 
៧៦ រោរក្សី អាាំង សខុគរ ើន Gender Analyst, UNFPA 
៧៧ រោរក្សី Kristine Parco Chief of Mission, IOM to Cambodia 
៧៨ រោរក្សី ឌំ ចនទធីតា មស្រនតីអងគការអនតរជាតិពទ្រនតរស្បពេរន ៍(IOM) 
៧៩ រោររវជា. គសាម្ជុាំ ដាការ Community Health Specialist, ADB-GMS-HSP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

ពារយបាំព្រួញ និងអរសរកាត់ 

ADB ធនាគ អភវិឌឍនអ៍ាសីុ 
AusAID រីភាន រង់ា អូញ្ជ្សាត លីសក្មាបក់ា អភវិឌឍអនត ជាត្ ិ
CCWC រែៈរមាម ធិកា ឃំុររួលបនទុរនា  ីនិងរុមា  
CDC ការស្តួតេិនិតយជ្ំងឺ្ លង 
CEDAW អនុសរា សតីរីកា លុបបំបាត្ក់ា រ ើសរអើងក្របក់្បរភរក្បឆ្ងំញ្ជ្សតី 
CNCW ក្រុមក្បឹរាជាត្រិមពុជារដ្ើមបញី្ជ្សតី 
CDCD នាយក្ោឋ នស្បយុទ្ធនងឹជ្ំងឺ្ លង 
CDHS កា អរងកត្ស្បជាសាញ្ជ្សតនិងសុខភារពៅក្មពុជា 
DMHSA នាយក្ោឋ នរុខភ្នេផ្លូេចិតត និងការបំពានពស្គឿងពញៀន 
CENAT មជ្ឈមណ្ឌ េជាតិក្ំចាតព់ោគរពបងនិងហងរិ់ន 
CNM មជ្ឈមណ្ឌ េជាតិស្បយុទ្ធនងឹជ្ំងឺស្គុនចាញ់ បា៉ែ ោ៉ែ រីុតសាស្ររត និងបាណ្ក្សាស្ររត 
DP នាយរោា នក្របក់្រងបុរគលិរ 
DPHI នាយរោា នណែនកា  និងរត័្ម៌ានសុខាភបិាល 
FHI 360 អងគកា សុខភារក្រសួា អនត ជាត្ិ ៣៦០ 
GBV អំពេើហឹងាពេើរយនឌ ័ 
GM កា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័ 
GMS-HSP ររក្មាងបងាក   និងរបស់ាក ត្ជ់ងំឺ្លងរនុងមហាអនុត្ំបនរ់មរងគ 
GMAG ក្រុមសរមមភារបញ្ជ្រា បរយនឌ ័ 
GMAP ណែនកា សរមមភារបញ្ជ្រា បរយនឌ ័ 
DHS នាយរោា នមនទី រររយ 
DIC នាយរោា នរហស្បតិបតតិការអនតរជាត ិ
HIV/AIDS ពមពោគពអដ្រ៍/ជ្ំងឺពអដ្រ៍ 
HRD នាយរោា នអភវិឌឍធនធានមសុស 
IOM អងគការអនតរជាតិពទ្រនតរស្បពេរន ៍
MCH មជ្ឈមណ្ឌ េជាតិគាពំារាតានិងទារក្ 
M&E កា ក្ត្ួត្រិនិត្យតាមោន និងវាយត្នមល 
MoEYS ក្រសួងអប ់ ំយុវជន និងរឡីា 
MoH ក្រសួងសុខាភបិាល 
MOWA ក្រសួងរិចចកា នា  ី
NCHADS មជ្ឈមណ្ឌ េជាតិស្បយុទ្ធនងឹជ្ំងឺពអដ្រ៍ ពរើផរែក្ និងកាមពោគ 
NCHP មជ្ឈមណ្ឌ េជាតិពេើក្ក្មពរ់រុខភ្នេ 
NSSF របឡាជាត្ិ បបសនតិសុខសងគម 
NRHP  
PCA ទ្ីភ្នន ក្ង់ារបរជ ក្ច់ំណាយពរវារុខាភបិាេ 



 

 
 

PMD នាយរោា នការពាររុខភ្នេ 
RGC រាជ ោា ភបិាលរមពុជា 
RS យុរធសាញ្ជ្សតចតុ្រកាែ 
SDG ណែនកា អភវិឌឍនរ៍ោយរច ភារ 
WB ធនាគ រិភររោរ 
WHO អងគកា សុខភាររភិររោរ 
UHS សាក្េេទិ្ាេ័យេទិ្ាសាស្ររតរុខាភបិាេ 
UNFPA មូលនិធិសេក្បជាជាត្ិសស្ាបក់្បជាជន 
USAID ទ្ីភ្នន ក្ង់ាររហរដ្ឋអាពមរកិ្រស្ាបអ់ភេិឌ្ឍអនតរជាត ិ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

១ 

១. សាវតា 

ក្រសួងសុខាភបិាល បានបរងកើត្ណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតបញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងវស័ិយសុខាភបិាលចំនួនរី 
ដ្ំណារក់ាលមររេើយ រោយមានកា សេកា ជាមយួក្រសួងរិចចកា នា  ី និងអងគកា នដ្រូ ដូ្ចជា UNFPA, 

AusAID, USAIDត្ណំារក់ាលនីមយួៗមានដូ្ចខាងរក្កាម៖ 

 ១- ណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតបញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងវស័ិយសុខាភបិាលឆ្ន ២ំ០០៦-២០១០ជាដ្ំណារក់ាលរ១ី 

 ២-យុរធសាញ្ជ្សតនិងណែនកា សរមមភារបញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងវស័ិយសុខាភបិាលរមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨
ជាដ្ំណារក់ាលរ២ី 

 រៅដ្ំណារក់ាលរី៣រដ្ើមបរីធវើឱ្យក្បរសើរព្លើយតបនឹងការរកី្ចពស្មើនននសាថ នភាររយនឌ ័ពាររ់ន័ធនងឹសុខ
ភារ បស់ញ្ជ្សតីក្នុងការរក្ងីររសវារាបាលណថទសុំខភារជារិរសសដ្ល់ក្បជាជនក្រីក្រ ក្រសួងសុខាភបិាលបាន
រ ៀបចំផក្រស្មួេយុរធសាញ្ជ្សត និងណែនកា សរមមភារបញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងវស័ិយសុខាភបិាលឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨
ពៅជារគលនរោបាយនិងណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតរតីេ ី ការបញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងវស័ិយសុខាភបិាលឆ្ន ២ំ០២០-
២០២៤។ 

២. សាា នភារគយនឌ័រគៅព្ពះរាជាណាចព្ករម្ពុជា 

២.១-គសចររីគែរើម្ 

សនរភិារ រឺជាមូលោា នក្រឹះរដ្ើមបធីានាដ្ល់កា  រីចរក្មើនននលរធិក្បជាធបិរត្យយ សិរធិមនុសស កា 
អភវិឌឍរោយរច ភារ សមធម ៌ នងិធានាជីវភារ ស់រៅរោយសុខសានត ក្បរបរោយរិត្ិតយស បស់ក្បជាជន  
រមពុជា។ការបាត្ប់ងស់នតិភារ រសមើនឹងបាត្ប់ងអ់វីៗ ទងំអស់។ ដូ្ចរនះ រយើងក្ត្ូវ មួគន កា ពា សុខសនតិភារជាត្ិ 
រក្កាមមលបស់នតិភារ។ ស្េោះោជាណាចស្ក្រមពុជាបានចាររចញរីក្បររសក្រីក្របំែុត្ កាល យរៅជាក្បររសណដ្លមាន
ចំែូលមធយមរក្មតិ្ទប រនុងឆ្ន ២ំ០១៥ រេើយរំរុងរឆ្ព ះរៅក្បររសណដ្លមានក្បារច់ំែូលមធយមរក្មតិ្ខពស់
រៅឆ្ន ២ំ០៣០ និងរក្ត្ៀមខលួនឈានរៅជាក្បររសណដ្លមានចំែូលខពស់រនុងឆ្ន ២ំ០៥០តាមយ យៈកា អនុវត្ត
យុរធសាញ្ជ្សតចតុ្រកាែដ្ំណារក់ាលរី៤ “គដ្ើម្បរីាំគណើ នការងារ សម្ធម្៌ នងិព្បសទិ្ធភារ” បាននងឹ
រំរុង   រសាងម្លូដាា នគឆ្ព ះគៅសគព្ម្ចចរខវុសិយ័រម្ពជុា ឆ្ន ាំ២០៥០ ។ 

រ្លើយត្បរៅនឹងគោលគៅអភិវឌឍគដាយគចរភារ (SDG) រនុងរគលរៅរី១៖ កាត្ប់នថយភារ
ក្រីក្ររគលរៅរ៥ី៖ កាត្ប់នថយវសិមភាររយនឌ ័ និងរគលរៅរី១០៖ កាត្ប់នថយរមាល ត្សងគម ក្រមទងំកា របត
ជាា ចិត្ត បស់ សគម្រចអគគម្ហាគសនាបតីគតគជា ហ៊ាុន ផសន នាយរ ដ្ាមញ្ជ្នតីននក្រះរាជាណាចក្ររមពុជា
រៅរនុងរិចចក្បជុអំនរដ្រឹនារំិភររោរសតីរី សមភាររយនឌ ័និងកា រលើររមពស់ញ្ជ្សតីរៅរីក្រុងញូយ៉ែក្(New 
York) រនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ណដ្លបានែតល់អារិភាររៅរលើកា ងា មយួចំនួនដូ្ចជា (១) កា បរងកើនកា វនិិរោររៅពេើ



 

 

២ 

សមភាររយនឌ ័ (២) កា កា ពា សិរធិ បស់ញ្ជ្សតីររញរលញ និងរសមើភាររៅរនុងកា សរក្មចចិត្តរៅក្របរ់ក្មតិ្ 
(៣) កា រក្ងងឹ យនតកា រែរនយយភារសំរាបស់មភាររយនឌ ័ និង(៤) ការបនតរលើររមពស់កា ចូល មួ បស់ញ្ជ្សតី
រៅរនុងវស័ិយរសដ្ារិចច និងប ោិបន័នេិ ញ្ា វត្ថុសស្ាបញ់្ជ្សតី។ជាមយួគន រនះ សននបិាតគណៈរម្មការស្តសរសីតរីី
សាា នភារស្តសរ ី គលើរទ្ី៦៣ ឆ្ន ាំ២០១៩ របរ់អងគកា សេក្បជាជាត្ិសតីរី ក្បរន័ធគពំា សងគមបានផ្តេ់
អនុសារនរ៍ស្ាបក់ា ររលួបានរសវាសាធា ែៈ និងរេោា  ចនាសមពន័ធក្បរបរោយរច ភាររដ្ើមបសីមភារ
រយនឌ ័ និងរក្ងឹងភារអងអ់ាចដ្ល់ញ្ជ្សតីផដ្េអនុសារនព៍នោះមានភារក្បទរក់្រឡាគន ជាមយួនឹង យទុ្ធសាស្តសរ
ចតុគកាណដ្ាំណារក់ាលទ្៤ី ណដ្លរតត ត្រៅរលើកា បរងកើនរលបឿនននរំណែរក្មងអ់ភបិាលរិចច ណដ្លចតុ្
រកាែរី១ បានរែំត្យ់រកា អភវិឌឍធនធានមនុសសជាអារិភារ និងបានចាត្រុ់រកា រក្ងឹងសមភាររយនឌ ័ 
និងរិចចគពំា សងគម ជាមាសភារដ្សំ៏ខានម់យួ ។ 

ក្សបជាមយួនឹងចរខុវស័ិយទងំឡាយខាងរលើ រាជ ោា ភបិាលបានោររ់ចញនូវ ព្របខណ័ឌ គោល-
នគោបាយជាតោិ ាំពារសងគម្ ២០១៦-២០២៥ ណដ្លបានែតល់នូវឧត្តមក្បរោជនជ៍ារក្ចើន ជារិរសស
ដ្ល់ញ្ជ្សតីណដ្លមាននែទរពាះ រុមា  ជនរិកា  ជនចាស់ជរាគម នរីរឹងនិងែតល់កា គពំា ហានិភយ័រលើណែនររសាធន
ណថទសុំខភារ ហានភិយ័កា ងា  រិកា ភារ និងដ្ល់ក្បជាជនរនុងវស័ិយរសដ្ារចិចទងំរនុងនងិរក្ៅក្បរន័ធ ក្រម
ទងំែតល់កា គពំា ដ្ល់ក្បជាជនណដ្ល ស់រៅរក្កាម និងណរប បនាទ ត្ភ់ារក្រីក្រ រោយមនិរុរន ណាមាន រឱ់្យរៅឯ
រកា ។ ក្របខែ័ឌ រគលនរោបាយជាត្ិគពំា សងគមរនះ មានលរខែៈរូលំរូោយ និងរតត ត្រលើសស      សតមភរី 
រឺ ក្បរន័ធជនំួយសងគម (Social Protection System) នងិក្បរន័ធសនតិសុខសងគម (Social Security System)។ 
កា រ្លើយត្បរៅនឹងសមភាររយនឌ ័ និងកា គពំា សងគម រឺជាអភកិ្រមរនលឹះននកា បំររញបណនថមឱ្យគន រៅវញិរៅ
មរ រដ្ើមបសីរក្មចរគលរៅឱ្យកានណ់ត្មានក្បសិរធភារខពស់។ តាម យៈរគលនរោបាយជាត្ិរនះ រមមរ  រមមកា 
នីណដ្លរធវើកា រៅតាមររាងចក្រ សេក្គសបចចុបបននរនះររួលបានអត្ថក្បរោជនធ៍ំៗរ ីរឺកា  គពំា ណែនររក្គះ
ថ្នន រក់ា ងា និងកា គពំា ណែនរណថទសុំខភារ។រមមរ  រមមកា នីររាងចក្រ ររួលបានក្បារណ់ខរគលររើនរ ើងដ្ល់ 
១៨២ដុ្ោល   រនុងមយួណខ ចាបរ់ីឆ្ន ២ំ០១៩ រេើយនឹងបនតររើនរ ើងរៅឆ្ន បំនតបនាទ បរ់រៀត្។ រលើសរីរនះ ញ្ជ្សតីណដ្ល

បំរៅរោះរូនក្ត្ូវបានែតល់ររល ១រមា៉ា ងរនុងររលរមា៉ា ងរធវើកា រ ៀងរាល់នថៃ រដ្ើមបបីំរៅរោះរូន(1 )។  រៅររល
សក្មាលរូន រមមកា នីររាងចក្រររួលបានក្បារឧ់បត្ថមភចនំួន ១០០ ដុ្ោល  ររួលបានកា សក្មារលំណេមាតុ្ភារ
មាន យៈររលបីណខ រោយររួលបានក្បារណ់ខរគលររញ   ក្រមទងំរក្កាយសក្មាលររួលបានក្បារឧ់បត្ថមភ     
១ោនរ ៀលបណនថមររៀត្រីរាជ ោា ភបិាលរមពុជា។  ឯីមញ្ជ្នតរីាជកា  និងក្បជារល ដ្ាក្រីក្រណដ្លមានបែណ  ប.ស.ស 
និងបែណ សមធម ៌ ររ៏រួលបានកា រាបាលរោយឥត្បងក់្បារ ់ រៅតាមមនទី រររយ ដ្ា និងមនទីរររយណដ្លបានចុះ
រិចចក្រមរក្រៀងជាមយួ ប.ស.ស (NSSF)។ ក្បកាសអនត ក្រសួង  វាងក្រសួងរសដ្ារិចចនិងេិ ញ្ា វត្ថុ    និងក្រសួង  
សុខាភបិាលចុះ នថៃរី២១ ណខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩ បានបណនថមកា យរចិត្តរុរោរច់ំរពាះញ្ជ្សរីមាននែទរពាះ និងរុមា 
អាយុរក្កាម២ឆ្ន នំនក្រួសា ណដ្លមានបែ័ណ សមធម ៌ និងបែ័ណ អារិភារ រោយែរល់នូវកា ឧបត្ថមភសាចក់្បារណ់ដ្ល
ណចរជា៣ដ្ំណារក់ាល។ ដ្ណំារក់ាលរ១ី៖ ែរល់កា ឧបត្ថមភចនំួន ៤០ ០០០ រ ៀល រនុង១ដ្ងសក្មាបក់ា មរ
ររួលរសវារិនតិ្យនែទរពាះ ណដ្លែរល់ជាអត្ិប មាចនំួន៤ដ្ង មុនររលសក្មាល។ ដ្ណំារក់ាលរី២៖ ែរល់កា 

 
1ចាបស់រីរីកា ងា  មាក្តា១៨៤ 



 

 

៣ 

ឧបត្ថមភចំនួន ២០០ ០០០ រ ៀលណត្១ដ្ងរត្រ់ៅររលសក្មាលរូននិងដ្ំណារក់ាលរ៣ី៖ ែរល់កា ឧបត្ថមភចំនួន 
៤០ ០០០ រ ៀលចំនួន១ដ្ង ណដ្លែរល់ជាអត្ិប មាចនំួន១០ដ្ង រនុងរនាះ ៣ដ្ង រៅររលមរររួលរសវារិនិត្យ
សុខភាររក្កាយររលសក្មាលរូន ចួនិង៧ដ្ងរៅររលយររូនមររិនតិ្យណថទសុំខភារ េូត្ដ្ល់អាយុ២ឆ្ន ំ
រនុងរគលបំែងរលើររមពស់រេោា  ចនាសមពន័ និងមូលោា នសុខាភបិាល ឱ្យរ្លើយត្បរៅនឹងត្ក្មូវកា រយនឌ ័ 
រៅឆ្ន ២ំ០១៨ ក្រសួងសុខាភបិាលរប៏ានោររ់ចញនូវរសចររីណែនាថំ្នន រជ់ាត្ិសរីរី កា សាងសងម់ែឌ លសុខ
ភារក្ត្ូវណត្មានកា រ ៀបចំឱ្យមាននូវបនទប ់ងច់ាសំក្មាបញ់្ជ្សតីមាននែទរពាះ សក្មារបានមុនររល នងិរក្កាយររល
សក្មាលរូន។ 

២.២-សម្ិទ្ធែលននការបស្តរា បគយនឌ័រតាម្វិសយ័នានា 

ក្រសួងណែនកា  ស្ក្រួងសុខាភបិាល នងិក្រសួងរចិចកា នា សីេកា សក្មបសក្មួលជាមយួក្រសួង     
សាថ បន័ពាររ់ន័ធ អងគកា នដ្រូអភវិឌឍន ៍ បានរធវើកា សិរាក្សាវក្ជាវអំររើេិងារលើញ្ជ្សតីរីនដ្រូសនិត្សាន ល រនុងឆ្ន ំ
២០១៥ នងិកា អរងកត្ក្បជាសាញ្ជ្សតនិងសុខភាររៅរមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៤ (CDHS 2014)ផដ្េជាលរធែលបាន
បងាា ញថ្ន អំររើេិងារលើញ្ជ្សតីរីនដ្រូសនិត្សាន លមានកា ថយចុះ។វឌឍនភារននកា កាត្ប់នថយរមាល ត្រយនឌ ័រនះ
ក្ត្ូវបានណសតងរ ើងថមីៗរនះ តាម យៈកា ចំណាត្ថ់្នន រក់្បររសរមពុជា រោយរវរិការសដ្ារិចចរភិររោរ (World 
Economic Forum) ណដ្លបានបងាា ញរនុងឆ្ន ២ំ០១៨ រមពុជាមានចណំាត្ថ់្នន រទ់្ី ៩៣ ណដ្លរធៀបកាលរីឆ្ន ំ
២០១៦ រមពុជាមានចំណាត្ថ់្នន រទ់្ី ១១២រឺអាក្ស័យរោយភារ រីចរក្មើនោ៉ា ងឆ្ប ់េ័សទររ់ងនងឹកាោនុវត្ត
ភារ និងកា ចូល មួ បស់ញ្ជ្សតីនិងររមងក្សី ។ 

កា ចូល មួ បស់ក្សីតរៅរនុងវស័ិយសាធា ែៈ និង នរោបាយមានកា ររើនរ ើងរ ួឱ្យរត្ស់មាគ ល់។ 
រដ្ើមបរីលើររមពស់ញ្ជ្សតីរនុងវស័ិយសាធា ែៈនងិពគាេនរោបាយរាជ ោា ភបិាលរមពុជាបានោររ់ចញនូវវធិានកា 
ជារោ់រជ់ារក្ចើនរនុងកា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័ និងបរងកើនត្នួារីញ្ជ្សតីរនុងកា រធវើរសចរតីសរក្មចចិត្ត  មួទងំកា បញ្ចូ ល
រៅរនុងរគលនរោបាយជាត្ិ លិខិត្បរោា នរត្ិយុតតិនានានិងរមមវធិឬីររក្មាងរែសងៗ។ តាមសថិត្ិបានបងាា ញថ្ន 
មានសមាមាក្ត្ញ្ជ្សតីរៅរនុង ដ្ាសភារៅឆ្ន ២ំ០០០ មាន ១២.៣%   ឯីឆ្ន ២ំ០១៩ មានរំរែើ ន េូត្ដ្ល់២០.៨%
។ ញ្ជ្សតីជា ដ្ាមញ្ជ្នរីរៅ ឆ្ន ២ំ០០០ មាន៧.៤%  ឯីឆ្ន ២ំ០១៩ មាន១០.៣៤% ចំណែរឯញ្ជ្សតីជា ដ្ារលខាធិកា រៅ
ឆ្ន ២ំ០០០ មាន៦%  ឯីឆ្ន ២ំ០១៩ មាន១៦.៣៦% និងញ្ជ្សតីជាអនុ ដ្ារលខាធិកា  រៅឆ្ន ២ំ០០០ មាន ៤%  ឯីឆ្ន ំ
២០១៩ មាន១៦.៨៧%។ ចំណែរឯសមាមាក្ត្ញ្ជ្សតីរនុងក្រុមក្បឹរាឃំុ-សងាក ត្ម់ាន ៩.៤% ឆ្ន ២ំ០០២ និងររើន
រ ើងដ្ល់១៤% ឆ្ន ២ំ០១៩ ( បាយកា ែ៍ក្រសួងរចិចកា នា  ី ឆ្ន ២ំ០១៩)។ ញ្ជ្សតីជាមញ្ជ្នរីរាជកា រូទងំក្បររស
មាន ៤១% រនុងចំរណាម   មញ្ជ្នតីរាជកា ស ុប ( បាយកា ែ៍ក្រសួងមខុងា សាធា ែៈឆ្ន ២ំ០១៩)។ 

រទះបីជាមានរំរែើ នកា ចូល មួ បស់ញ្ជ្សតីោ៉ា ងណារររីក៏ា ចូល មួ បស់ញ្ជ្សរីរនុងត្ួនារីរធវើរសចររី
សរក្មចរៅណត្រុំទនម់ានសមភាររៅរ ើយរបើរធៀបនឹងបុ ស ដូ្ចជារនុងចំរណាមឧបនាយរ ដ្ាមញ្ជ្នតី ១០ ូប មាន
ញ្ជ្សតីណត្មយួ ូបប៉ាុរណាណ ះ ចំនួនញ្ជ្សតីរៅរនុងត្ួនារីរធើវរសចរតីសរក្មចចិត្តរឺមានត្ិចត្ចួបំែុត្ រនុងចំរណាម ដ្ាមញ្ជ្នតីចំននួ 
២៨ ូប រនុងជួ       ោា ភបិាលមានណត្ ៣ ូបប៉ាុរណាណ ះណដ្លជាញ្ជ្សតី (ក្បភរ៖ ក្រះរាជក្រមឆ្ន ២ំ០១៨)។ 



 

 

៤ 

ចាបត់ាងំរីឆ្ន  ំ ២០១៤ វស័ិយអប ់រំៅក្រះរាជាណាចក្ររមពុជាមានកា  រីចរក្មើនរួ ឱ្យរត្ស់មាគ ល់ 
រោយចំនួនមនុសសវយ័ជរំង ់ (អាយុចាបរ់១ី៥ឆ្ន )ំ ណដ្លរចះអាននងិស រស  មានកា ររើនរ ើង េូត្ដ្ល់ 
៨២.៥% រនុងរនាះអក្តាបុ សណដ្លរចះអាន នងិស រស មាន េូត្ដ្ល់ ៨៧.៣% ខែៈណដ្លញ្ជ្សតីមានក្ត្ឹមណត្ 

៧៨.១%(2) ។ 

កា ចូល មួ បស់ញ្ជ្សតីរនុងវស័ិយរសដ្ារិចចមានភារសរមម និងររើនរ ើងរួ ឱ្យរត្ស់មាគ ល់ ញ្ជ្សតីរមពុជារមួ
ទាងំជ្នពទ្រនតរស្បពេរនប៍ានកាល យរៅជារមាល ងំចលរ  ណដ្លបាន មួចំណែររនុងកា បរងកើនរសដ្ារិចចជាត្រិនលង
មររេើយបចចុបបននញ្ជ្សតីមានកាលនុវត្តភារ រនុងកា អភវិឌឍចរំែះដ្ឹង ជំនាញបរចចរររស ណដ្លជាមូលោា នក្រឹះ
រនុងកា ចូល មួក្បរួត្ក្បណជងក្បរបរោយ     សកាត នុរលរៅរនុងរីែា រសដ្ារិចច រេើយជាអនរររួលបានភារែល
រីរិចចអភវិឌឍរលើក្របវ់ស័ិយណដ្លរធវើឱ្យជីវភារ ស់រៅរនុងក្រុមក្រួសា  បស់ររមានភារក្បរសើ រ ើង បានកាត្់
បនថយភារងាយ ងរក្គះ នងិ មួចំណែរោ៉ា ងសំខានរ់នុងកា កាត្ប់នថយភារក្រីក្រ។ រោងតាមរិនននយ័ននអក្តា
ចូល មួរមាល ងំរលរមម  បស់ក្បជាជនអាយុរី ១៥ឆ្ន  ំ រៅ ៦៤ឆ្ន  ំ  បស់វរិាសាថ នសថិត្ិននក្រសួងណែនកា បាន
បងាា ញឱ្យរឃើញថ្ន ញ្ជ្សតីណដ្លមានអាយុចាបរ់ ី២៥ឆ្ន  ំ ដ្ល់ ៣៤ឆ្ន  ំ និងក្រមុអាយុរ ី៣៥ឆ្ន  ំ ដ្ល់ ៤៤ឆ្ន  ំមាន       
អក្តាខពស់បំែុត្ ររឺនុងចំរណាម ១០នារ ់មានក្បណេល ៩នារប់ានចូល មួរនុងរមាល ងំរលរមម រេើយអក្តាសក្មាប់
ក្រុមអាយុទងំរី រនះមានកា ររើនរ ើងជាបនតបនាទ ប ់ចាបត់ាងំរីឆ្ន  ំ២០០៩  េូត្ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០១៧។ ត្ួរលខរនះ
សបរា រឱ់្យរឃើញថ្ន ញ្ជ្សតីបានចូល មួចំណែររនុងកា អភវិឌឍរសដ្ារិចចក្រួសា នងិសងគមជាត្។ិ រៅអំ ុងឆ្ន ំ
ដ្ផដ្េរនះរយើងរស៏រងកត្រឃើញថ្ន សាថ នភារកា ងា  បស់ញ្ជ្សតីណដ្លរធវើកា រដ្ើមប ី មួចំណែរជួយ ដ្ល់ក្រួសា  បស់
ខលួនមានកា ណក្បក្បួលរួ ឱ្យរត្ស់មាគ ល់រោយរៅរនុងរនាះ ភារ យនននិរោជិត្ជាញ្ជ្សតីររួលក្បារប់ំណាចប់ាន
ររើនរ ើងរី ២២,៨% រៅ ៥៦,៦% រៅឆ្ន ២ំ០០៩ នងិឆ្ន ២ំ០១៧ ក្សបររលណដ្លភារ យញ្ជ្សតីរៅរនុងសាថ ន
ភារអនររធវើកា ងា ឱ្យក្រួសា មនិមានក្បាររ់នក្មបានថយចុះខាល ងំរឺ រី ២៤,៥% រនុងឆ្ន ២ំ០០៩ រៅ ៤% រនុងឆ្ន ំ

២០១៧(3) ។ 

 ចាប ់ នងិរគលនរោបាយជារក្ចើនក្ត្ូវបានោររ់ចញរដ្ើមបកីា ពា សិរធិ បស់ញ្ជ្សតី ណដ្លរនុងរនាះមាន មួ
បញ្ចូ លទងំក្រមក្រេមរែឌ នងិស្ក្មនីតិេធិីក្រេមរែឌ  ចាបស់តីរីកា ក្របក់្រង ដ្ាបាលរាជធានី រខត្ត ក្រងុ ក្សុរ 
ខែឌ  ចាបស់តីរីកា របាះរឆ្ន ត្ រក្ជើសរ ើសក្រុមក្បឹរារាជធានី រខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខែឌ  ។ល។ ក្រមជាមយួគន រនះ
ណដ្  ណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតអភវិឌឍនជ៍ាត្ិ ២០១៩-២០២៣បានបញ្ចូលសូចនារ ទររ់ងនឹងសមភាររយនឌ ័និង
ជំ ុញបណនថមររៀត្ដ្ល់ក្រសួងសាថ បន័ពាររ់ន័ធរនុងកា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័រៅតាមវស័ិយ។ រយនឌ ័ស្តូេបានបញ្ជ្រា ប
រនុងរមមវធិរីំណែរក្មងជ់ាត្សំិខាន់ៗ ដូ្ចជារំណែរក្មង ់ដ្ាបាលសាធា ែៈ រំណែរក្មងក់ា ក្របក់្រងេិ ញ្ា វត្ថុ
សាធា ែៈរៅរនុងរមមវធិីជាត្ិ១០ឆ្ន  ំ សក្មាបក់ា អភវិឌឍតាមណបបក្បជាធិបរត្យយរៅថ្នន ររ់ក្កាមជាត្ិ។ កា 
រក្ងឹងយនតកា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័ ណដ្ល មួបញ្ចូ លទងំក្រុមកា ងា បរចចរររសរយនឌ ័ជាណែនរមយួ បស់រែៈរមាម
ធិកា សក្មបសក្មួល វាង      ោា ភបិាល និងនដ្រូអភវិឌឍន ៍និងដ្ំរែើ  កា  បស់ក្រុមកា ងា រយនឌ ័តាមក្រសួង

 
2CSES 2017 

3អរងកត្រសដ្ារិចច និងសងគមរិចចរមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៧, វរិាសាថ នសថិតិ្ននក្រសួងណែនកា  



 

 

៥ 

 សាថ បន័ពាររ់ន័ធនានា។ រសទើ ក្របក់្រសួង សាថ បន័បានរ ៀបចំ និងអនុវត្តណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតបញ្ជ្រា បរយនឌ ័តាម  
វស័ិយរៅថ្នន ររ់ក្កាមជាត្ិ។   រែៈរមាម ធិកា រិរក្គះរោបល់រិចចកា ញ្ជ្សតី និងរុមា  (រ.រ.ស.រ)រៅថ្នន ររ់ាជធាន ី
ក្រុង ក្សុរ ខែឌ  បានបរងកើត្រ ើងរោយរដ្ើ ត្ួនារីរនុងកា ែតល់រោបល់ នងិរលើរជាអនុសាសនជូ៍នដ្ល់ក្រុម
ក្បឹរា រែៈអភបិាល អភបិាល និងរែៈរមាម ធិកា នានា បស់ក្រុមក្បឹរារលើបរា ពាររ់ន័ធនឹងសមភាររយន 
ឌ ័ ញ្ជ្សតី និងរុមា រៅរនុង ដ្ាបាល បស់ខលួន។ រែៈរមាម ធិកា ររួលបនទុររិចចកា នា  ី និងរុមា  (រ.រ.ន.រ) ឃំុ-
សងាក ត្ ់រក៏្ត្ូវបានបរងកើត្រ ើងក្របឃំុ់-សងាក ត្រូ់ទងំក្បររសែងណដ្ ។ 

៣. គយនឌ័រ និងសខុភារគៅព្ពះរាជាណាចព្ករម្ពុជា 

ភារខុសគន ននរភរ ណែនរជីវសាញ្ជ្សតប៉ាះពាល់ដ្ល់ត្ក្មូវកា ណែនរសុខភារ បស់បុ ស និងញ្ជ្សតី(ដូ្ចជា
មហា រីរុដ្ន ់ និងមហា រីក្បូសាត ត្) ចំណែរឯភារខុសគន ណែនររយនឌ ័ប៉ាះពាល់រៅរលើ របៀបណដ្លញ្ជ្សតី បុ ស 
កុ្ាោ និងកុ្ារមីក្ររួលរសវាសុខភារ និងការកា ពា រតាត ក្បឈមនងិកា រលើររមពស់សុខភារ បស់ររួររ។ 
ខែៈណដ្លរគលកា ែ៍ននសមភាររយនឌ ័ និងដ្ំរែើ  កា ននកា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័រៅរនុងវស័ិយសុខាភបិាល 
ក្ត្ូវបានអនុមត័្ជាែលូវកា រោយរាជ ោា ភបិាលរមពុជា និងមានកា សេកា ោ៉ា ងជតិ្សនិត្ជាមយួនដ្រូអភវិឌឍន៍
នានា និងអងគកា នដ្រូរនុងវស័ិយសុខាភបិាល ររ៏មាល ត្រយនឌ ័រៅណត្ររើត្មានរៅរ ើយទងំសាថ នភារននអនរែរល់
រសវា និងអនររក្បើក្បាស់រសវាសុខាភបិាល។ 

៣.១-សម្ិទ្ធែលសគព្ម្ចបាន 

ស្េោះោជាណាចស្ក្រមពុជាបានរលើររមពស់ របៀបវា ៈសុខភារ បស់ខលួន តាម យៈរេោា  ចនាសមពន័ធសុខ
ភារណដ្លរំរុង រីចរក្មើន រំរែើ នរសដ្ារចិច នងិកា កាត្ប់នថយភារក្រីក្រ ណដ្លនាឱំ្យសាថ នភារ ស់រៅមានភារ
ក្បរសើ រ ើង និងបរងកើនអាយុសងឃមឹ ស់រីរំរែើ ត្។ រនុង យៈររល១០ឆ្ន  ំ ចាបរ់ីឆ្ន ២ំ០០៥ ដ្ល់ឆ្ន  ំ ២០១៥ 

ក្បររសរមពុជាមានកា ររើនរ ើងអាយុសងឃមឹ ស់រីរំរែើ ត្សក្មាបញ់្ជ្សតីចាបរ់ី ៦៨,៩៧ឆ្ន  ំ ដ្ល់ ៧១,៥ឆ្ន (ំ4)។
 កា ណរលមអរសវារមមសក្មាបម់ាត យ  មួទងំកា ណថទមំុនររលសក្មាល និងរក្កាយររលសក្មាល រំនងជារតាត
ជំ ុញដ្សំ៏ខានស់ក្មាបក់ា សរក្មចបាននូវកា កាត្ប់នថយអក្តាម ែភារទ រ និងរុមា អាយុរក្កាម ៥ ឆ្ន ។ំ 

ចំនួនមែឌ លសុខភារបានររើនរ ើងរី ១,១០៥ រនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ដ្ល់ ១,២០៥ និងមនទី រររយបផងែក្រ ី
៩៧ ដ្ល់ ១២៣រនុងឆ្ន ២ំ០១៨។ កា ែតល់ថ្នន បំងាក  ដ្ល់រុមា  និងចនំួនមាត យណដ្លបំរៅរូនរោយរឹររោះរប៏ាន
ររើនរ ើងែងណដ្ ។ 

ចរនាល ះរីឆ្ន ២ំ០១0 និងឆ្ន ២ំ០១៤ អក្តាម ែភារមាតាបានធាល រចុ់ះរី ២០៦ក្រណី្ មរក្ត្ឹម ១៧០
ក្រណី្រនុង ១០០.០០០ រំរែើ ត្ ស់ រេើយអក្តាម ែភារទ របានថយចុះរី ៤៥ក្រណី្មរក្ត្មឹ២៨ក្រណី្រនុង 
១,០០០ រំរែើ ត្ ស់ រោងតាមរិនននយ័ CDHS ២០១៤។ បចចុបបននរនះ វត្តមានននបុរគលិរសុខាភបិាលមាន
ជំនាញសក្មាបក់ា សក្មាលរូនបានររើនរ ើងដ្ល់ ៨៥% និងសក្មាបក់ា ណថទរំក្កាយររលសក្មាលបានររើន
រ ើងដ្ល់៩០%។ ចនំួនននកា សក្មាលរោយកា វះកាត្រ់ម៏ានកា ររើនរ ើងខពស់ែងណដ្  ចាបត់ាងំរីកា រធវើឱ្យ

 
4កា ក្តួ្ត្រិនិត្យរោយសម័ក្រចិត្ត២០១៩៖ កា អនុវត្ត របៀបវា ៈឆ្ន ២ំ០៣០ ននកា អនុវត្តក្បរបរោយរច ភារ 



 

 

៦ 

ក្បរសើ រ ើងននវត្តមាន បស់បុរគលិរសុខាភបិាលណដ្លមានជំនាញ។  សក្មាបរ់ ែីសុខភារបនតរូជ រៅចរនាល ះ
ឆ្ន ២ំ០១០-២០១៤ (CDHS 2014) មានភារវជិាមានននកា រក្បើក្បាស់វធិីរនា រំរែើ ត្ ខែៈកា រក្បើក្បាស់វធិី
រនា រំរែើ ត្បានររើនរ ើងរី ៥៤% ដ្ល់ ៥៧% ។ 

អក្តាែតល់រំរែើ ត្ស ុប (ចនំួនរូនររើត្រនុងញ្ជ្សតីមាន រ)់ បានធាល រចុ់ះ០,៤នារ ់ រនុងញ្ជ្សតីមាន ររ់ៅចរនាល ះឆ្ន ំ
២០០៥ និងឆ្ន ២ំ០១០រី ៣,៤នារដ់្ល់ ៣.០ នារ ់រនុងញ្ជ្សតីមាន ររ់េើយថយចុះបនតិចបនតួចដ្ល់ក្ត្ឹម ២,៧ នាររ់នុង
ឆ្ន  ំ២០១៤។ 

 កា យល់ដ្ឹងអំរីពមពោគពអដ្រ៍/ជ្ំងពឺអដ្រ៍ HIV/AIDS រៅស្េោះោជាណាចស្ក្រមពុជាមានលរខែៈរូលំ
រូោយ ញ្ជ្សតីនងិបុ សណដ្លមានអាយុេី ១៥-១៩ ឆ្ន  ំរសទើ ណត្ទងំអស់បានយេ់ដ្ឹងអរំីពមពោគពអដ្រ៍/ជ្ំងឺពអដ្រ៍ 
HIV/AIDS ខែៈណដ្លញ្ជ្សតីមានកា យល់ដ្ឹងរក្ចើនជាងប ុស ណដ្លថ្ន ពមពោគពអដ្រ៍HIV អាចចមលងរៅរូនតាម 
 យៈកា បំរៅរោះ រេើយកា ចមលងរនះអាចកាត្ប់នថយបានរោយរក្បើក្បាស់ថ្នន រំិរសស (៦០% រល់នឹង ៥១%) 
CDHS ២០១៤។ 

សាថ នភារននជំងឺ្លងក្ត្ូវបានររដ្ឹងថ្នមានភារខុសណបលរគន ោ៉ា ងខាល ងំរនុងចំរណាមញ្ជ្សតី និងបុ រោយសា 
ណត្ភារខុសគន ននកា ប៉ាះពាល់ និងកា រ្លើយត្បែា ភាា បរ់ៅនឹងមុខងា  រមាល ប ់បនទុរកា ងា  អាហា ូបត្ថមភ កា បនត
រូជនិងកា ណថទរុំមា ។ រតាត ជារក្ចើន មួចំណែររនុងកា ររួលបានរសវាសុខភារ បស់ញ្ជ្សតី មួមាន ែនត្រ់ំនតិ្    
វបបធម ៌កា រធវើដ្ំរែើ   សនតសុិខ បនទុរកា ងា  នងិធនធាន…។ ជាធមមតា ញ្ជ្សតីរដ្ើ ត្ួនារីជាអនរែតល់កា ណថទបំឋម 
និងររួលខុសក្ត្ូវចំរពាះកា កា ពា  កា  ររឃើញ និងការណថទជំំងឺ្លងរនុងចំរណាមសមាជិរក្រួសា ។ បុរគលិរ
រៅរនុងវស័ិយសុខាភបិាល ជាញ្ជ្សតីមានចំនួន ៥២.៦% (សថិត្ិបុរគលិរសុខាភបិាលឆ្ន ២ំ០១៩) ប៉ាុណនតមានចនំួនត្ចិ
រៅថ្នន រក់្របក់្រង និងថ្នន ររ់ធវើកា សរក្មចចិត្តពហើយបរុគលិរញ្ជ្សតីររ៏រួលបានឱ្កាសបែតុ ះបណាត លត្ចិណដ្ ។ 
រទះបីជាោ៉ា ងណា ក្របរ់ិនននយ័ននក្បរន័ធតាមោននិងរ្លើយត្បជំងឺ្ លង មានកា ណបងណចរពៅតាមរភរ។ 

កា វភិាជថវកិា ដ្ា សក្មាបសុ់ខភារបានររើនរ ើងរនុង យៈររលមយួរសវត្ស រ៍នលងមររនះដ្ល់៤៨៧
ោនដុ្ោល   រនុងឆ្ន ២ំ០១៨។ សមធមរ៌នុងកា មរររួលបានរសវាសុខភារ និងរនុងេិ ញ្ាបបទនសុខាភបិាលក្ត្ូវ
បានរលើរសទួយជាបនតបនាទ ប ់ តាម យៈកា ក្របដ្ែត បន់នមូលិធិសមធមរ៌ៅរូទងំក្បររសតាងំរីបណំាចឆ់្ន ំ
២០១៥ (២៣%) ណដ្លែតល់មូលនិធិរោយរាជ ោា ភបិាលនិងនដ្រូអភវិឌឍន ៍ មួជាមយួរគលនរោបាយ បស់រាជ
 ោា ភបិាលរនុងកា រលើរណលងកា បងន់ថលរសវាបានដ្រ បាងំឧបសរគភមូសិាញ្ជ្សត នងិ បាងំឧបសរគេិ ញ្ា វត្ថុ រពាល
រឺែតល់កា បងាក  ហានភិយ័េិ ញ្ា វត្ថុដ្ល់ក្រួសា ក្រីក្រឱ្យមររក្បើក្បាស់រសវាសុខភាររៅតាមមូលោា នសុខាភ ិ    
បាលសាធា ែៈរោយគម នបងន់ថល។ ក្បកា រនះមនិក្ត្ឹមណត្ជួយ រលើររមពស់សាថ នភារសុខភារក្បជាជនក្រីក្រឱ្យ
កានណ់ត្ក្បរសើ រ ើងប៉ាុរណាណ ះររ ប៉ាុណនតណថមទងំបានកា ពា ក្បជារល ដ្ាទងំរនាះរុំឱ្យធាល រខ់លួនរៅរនុងភារក្រីក្រ
រោយសា កា ចំណាយរលើកា ណថទសុំខភារែងណដ្ ។ រទះបីជាោ៉ា ងណារត ី ររក្មាងមូលនិធិសមធមសុ៌ខភារ
និងររក្មាងដ្នរររៀត្អាចណរលមអសាថ នភារបានរោយរោះក្សាយបរា ននកា បាត្ប់ងឱ់្កាសោ៉ា ងខពស់សក្មាប់
ញ្ជ្សតី ណដ្លណសវង រកា ណថទសុំខភារ (ដូ្ចជា កា សក្មាលរូន កា រធវើដ្ំរែើ  ររលយប ់និងកា ណថទរូំន)។ 

 



 

 

៧ 

កា វភិាររយនឌ ័ននណែនរធនធានមនុសស បស់ក្រសួងសុខាភបិាលបានបងាា ញថ្នបរុគលិរសុខាភបិាលជា
ញ្ជ្សតីមានកា ររើនរ ើងរនុង យៈររល១០ឆ្ន ចុំងរក្កាយរនះ រី ៨,០៧២នាក្(់៤៤.៥៦%) រនុងឆ្ន ២ំ០១០ ដ្ល់ 
១៣,៧៨៦នាក្(់៥២.៩៤%) រៅបំណាចឆ់្ន ២ំ០១៩  ណត្ភាររក្ចើនសថិត្រៅរនុងក្បរភរមុខត្ំណែងជា្មប មញ្ជ្នតធីមម
តា និងជំនួយកា ប៉ាុរណាណ ះ ជាមយួគន រនះណដ្  ញ្ជ្សតីកានម់ុខត្ំណែងមញ្ជ្នតីសុខាភបិាលជានខ់ពស់រម៏ានកា ររើនរ ើង 
រី ១៦៩នារ ់រនុងចំរណាម ១,២០៩ (១៣.៩៨%) រនុងឆ្ន ២ំ០១៣ ដ្ល់ ១៨៦នារ ់រនុងចំរណាម ១,១៦០នាក្ ់
(១៦.០៣%) រនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ចាបរ់ីថ្នន រអ់រគនាយរោា ន េូត្ដ្ល់អនុស្បធានកា ោិល័យរៅថ្នន រជ់ាត្ិ និងថ្នន រ់
រក្កាម ជាត្ិ។ វសិមភាររយនឌ ័រៅរនុងកា អប ់ថំ្នន រម់ធយមសិរារុត្ិយភូម ិ នងិឧត្តមសិរារ ៏មួចំណែរដ្ល់
វសិមភាររៅរនុងត្ួនារី បស់រសវា   សុខភារែងណដ្ ។ ញ្ជ្សតីមានក្បមាែ ២១.៦៧% (៥៩៣/២,៧៣៦) ននរវជា
បែឌិ ត្ណែនរជំងរូឺរៅ ១៥.៩១% (១០៩/៦៨៥) ននរវជាបែឌិ ត្ឯរររស ៣៣.០៥% (៩៣៦ /២,៨៣២) នន   រិ
ោនុបោា របឋម ៣៩.១៩% (៣០៨១ /៧,៨៦១) ននរោិនុបោា រមធយមនិង ១០០% (២,២៥១/២,២៥១) នន         
្មបបឋម (សថិត្ិមញ្ជ្នតីរាជកា សីុវលិ បស់ក្រសួងសុខាភបិាល ឆ្ន ២ំ០១៩)។ 

ណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតវស័ិយសុខាភបិាល ២០១៦-២០២០ រឺជាយុរធសាញ្ជ្សតែរល់មរគុររសក្ដ៍្ល់ក្រសួង
សុខាភបិាល  នងិអងគភារសុខាភបិាលទងំអស់  ក្រមទងំនដ្រូពាររ់ន័ធ។  ណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតសុខាភបិាល 
២០១៦-២០២០ បរា រជ់ាថមីរីចរខុវស័ិយ យៈររលណវងននកា អភវិឌឍវស័ិយសុខាភបិាល និងោររ់ចញនូេ
ក្របខែ័ឌ យុរធសាញ្ជ្សតសក្មាបរ់ក្ងឹងក្បត្បិត្តិកា រនុងវស័ិយសុខាភបិាលទងំមូល ទងំណែនរសាធា ែៈនិងឯរជន
រដ្ើមបរីោះក្សាយបរា អារភិារ និងធានាថ្នយុរធសាញ្ជ្សតវស័ិយសុខាភបិាលក្ត្ូវបានយររៅអនុវត្តឱ្យមានសងគតិ
ភាររៅរនុងអនតរារមនន៍នរមមវធិីនានា។ ណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតរប៏ានែរល់ក្របខែ័ឌ ក្ត្ួត្រិនិត្យតាមោនវឌឍនភារ 
និងវាយត្នមលលរធែលននកា អនុវត្ត និងកា ធានាឱ្យមានសមភាររយនឌ ័រនុងវស័ិយសុខាភបិាល។ ណែនកា នងឹ
ក្ត្ូវបានរក្បើក្បាស់ រដ្ើមបរីរៀ រ ធនធានេិ ញ្ា វត្ថុឱ្យបានក្របក់្គន ់ និងែរល់រត័្ម៌ានដ្ល់កា វភិាជនស៍ា ររើរនធ
ក្រមទងំត្ក្មងរ់ិសជំនួយអភវិឌឍរនុងវស័ិយសុខាភបិាល។ 

៣.២-បរា ព្បឈម្ 

 រនទឹមនងឹសមរិធែលសរក្មចបានជារក្ចើន ររ៏ៅមានបរា រសសសល់ មយួចំននួណដ្លត្ក្មូវឱ្យក្រសួង  
សាថ បន័ នដ្រូអភវិឌឍន ៍វស័ិយឯរជន អងគកា មនិណមន ោា ភបិាល និងសងគមសីុវលិ មួគន រោះក្សាយ ដូ្ចជា៖ 

• ភារ យញ្ជ្សតីរនុងមុខត្ំណែងក្របក់្រងរៅមានរក្មតិ្ទបរៅរ ើយណដ្លទមទ មានកា យរចិត្តរុរោរ់
ខពស់រលើកា អនុវត្តរគលកា ែ៍បញ្ជ្រា បរយនឌ ័ក្បរបរោយប ោិបនន នងិសមធម ៌រនុងកា ណត្ងតាងំមខុ
ត្ំណែងក្របក់្រងរនុងវស័ិយសុខាភបិាល។ 

• បុរគលិររៅតាមមូេោឋ នេាបាេនិងផថទារុំខភ្នេមយួចំនួនរុំទនក់្របត់ាមក្បរភរសតងោ់ បុរគលិរ
ណដ្លបានរំែត្រ់នុងរសចរតីណែនាសំតីរីសំែំុសរមមភារបញ្ជ្ងគប(់CPA) និងពរចក្តីផណ្នាសំ្បតិបតតិរតីេី
សំែំុសរមមភារអបែបរា(MPA)រៅរ ើយ។ 



 

 

៨ 

• ក្របជ់ន ងរក្គះជាញ្ជ្សតីនិងរុមា ណដ្លមានបររិរសាធនរ៍រួល ងនូវអំររើេិងាែលូវកាយ ែលូវចិត្ត និងែលូវ

រភរមនិទនប់ានណសវង រការអនតរារមនរ៍ីរសវាសុខាភបិាលរៅរ ើយ(5)។ 

• រមាល ត្រយនឌ ័រៅណត្ររើត្មានរៅរសទើ ណត្ក្របរ់ក្មតិ្និងសាថ នភារ       ជារិរសសរៅត្ំបនជ់នបរោច ់    
ក្សោល ណដ្លជារតាត ក្បឈមដ្ល់ញ្ជ្សតី និងររមងក្សី ជ្នពទ្រនតរស្បពេរន ៍ជនជាត្ិរដ្ើមភារត្ចិ ចាស់
ជរា ជនក្សោញ់រភរដូ្ចគន ។ល។ រនុងកា ររួលបានរសវាសុខាភបិាលបានររញរលញ និងរ្លើយត្ប
រៅតាមត្ក្មូវកា ជារណ់សរង បស់រួរររ។ 

• រសចរតីណែនា ំ (Guideline) សតីរីកា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័មនិទនប់ានក្របដ្ែត បក់្របក់្ជុងរក្ជាយរៅរនុង
ក្បរន័ធសុខាភបិាល។ 

• សមត្ថភារ បស់មញ្ជ្នតីពាររ់ន័ធរៅថ្នន រជ់ាត្ិ និងថ្នន ររ់ក្កាមជាត្ិអំរីកា វភិាររយនឌ ័ និងការបញ្ជ្រា បរយន
ឌ ័រៅរនុងវស័ិយសុខាភបិាលរៅមានរក្មតិ្ ណដ្លជាកា ចាបំាចក់្ត្ូវមានកា រក្ងឹងបណនថមជាបនតបនាទ ប។់ 

• រិចចសេកា  វាងសាថ បន័ពាររ់ន័ធរៅក្របរ់ក្មតិ្រនុងវស័ិយសុខភាភបិាលរៅរុំទនប់ានររញរលញ 
រដ្ើមបជីំ ុញ រក្ងឹងកា រលើររមពស់សមភាររយនឌ ័រនុងវស័ិយសុខភាភបិាលរោយរតរ ត្រលើអនរែរល់ និង
អនររក្បើក្បាស់រសវាសុខាភបិាល។ 

• អក្តាម ែភារមាតារៅណត្មានរក្មតិ្ខពស់ របើរធៀបនឹងសតងោ់ អនត ជាត្ិ។ 

• ចំរែះដ្ងឹជាមូលោា ន បស់ក្បជាជនអរំីកា ណថទសុំខភាររៅមានរក្មតិ្ណដ្លត្ក្មូវឱ្យក្រសួងសុខាភិ
បាល មូលោា នសុខាភបិាលក្របរ់ក្មតិ្ នងិនដ្រូពាររ់ន័ធនានា បរងកើននិងរក្ងងឹកា ែសរវែាយ និងែរល់
ចំរែះដ្ងឹបណនថមដ្ល់ក្បជាជន ជារិរសសរៅត្ំបនោ់ចក់្សោល រដ្ើមបឱី្យមានរំរែើ នរក្បើក្បាស់រសវា
បណនថមររៀត្។ 

• រនុងចំរណាមក្បជាជនរមពុជាមានក្បជាជនវយ័ររមងរក្ចើន ណដ្លរួរររក្បឈមនឹងហានភិយ័ននកា ្លងរម
ររាររអដ្ស៍ ជងំឺកាមររារ អំររើេិងា អំររើជួញដូ្ នងិកា ររងក្បវញ័ែលូវរភរជារដ្ើម រេើយរួរររជាក្រុម
ក្បជាជនណដ្លរិបាររនុងកា រំែត្រ់គលរៅរដ្ើមបែីរល់ចរំែះដ្ឹងនិងចូល មួរនុងបណារ ញរដ្ើមបរីរួល

បានរសវា(6)។ 

៤. គោលនគោបាយ 

៤.១-ទ្សសនៈវិសយ័ 

ក្បជាជនណដ្លក្ត្ូវកា រសវាសុខាភបិាល និងមញ្ជ្នតីសុខាភបិាលរនុងក្រះរាជាណាចក្ររមពុជា  ររួលបាន     
សមធមណ៌ដ្លរ្លើយត្បណែនររយនឌ ័លអក្បរសើ ។ 

៤.២-គបសររម្ម 
ែតល់នូវក្របខែឌ កា ងា រយនឌ ័រៅថ្នន រជ់ាត្ិ និងថ្នន ររ់ក្កាមជាត្ិរនុងក្បរន័ធសុខាភបិាលរដ្ើមបសីក្មប

សក្មួលកា ងា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងកា ធានានូវែលក្បរោជនដ៍្ល់មញ្ជ្នតីសុខាភបិាល និងក្បជាជនណដ្លក្ត្ូវកា 
រសវាសុខាភបិាលរនុងក្រះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្បរបរោយសមធមរ៌ដ្ើមប ីមួចំណែររនុងកា អភវិឌឍនសុ៍ខភារ 
និងសុខុមាលភារជាត្ិ។

 
5វរិាសាថ នសថិតិ្ ឆ្ន ២ំ០១៥ 
6Unicef (2018), Updated Situation Analysis of Children and Women in Cambodia, Phnom Penh, Cambodia 



 

 

 ៩ 

៤.៣-គោលបាំណង 

បរងកើត្ប ោិកាសរដ្ើមបសីរក្មចឱ្យបានរុែភារជីវតិ្កានណ់ត្ក្បរសើ  សក្មាបម់ញ្ជ្នតីសុខាភបិាល និងក្បជា
ជនរមពុជាក្រប ូ់បតាម យៈកា កាត្ប់នថយវសិមភាររយនឌ ័រៅរនុងវស័ិយសុខាភបិាល 

៤.៤-វិសាលភារ 

រគលនរោបាយ និងណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតសតីរីកា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងវស័ិយសុខាភបិាល សងកត្ធ់ៃនរ់លើ
មញ្ជ្នតីសុខាភបិាល នងិក្បជាជនណដ្លក្ត្ូវកា រសវាសុខាភបិាល រនុងក្រះរាជាណាចក្ររមពុជា ទងំរនុងណែនរ
សាធា ែ:និងឯរជន ។ 

៤.៥-គោលគៅននគោលនគោបាយ 

បរងកើនលរធភារ បស់មញ្ជ្នតីសុខាភបិាល និងក្បជាជនណដ្លក្ត្ូវកា រសវាសុខាភបិាល ឱ្យររួលបាន
សមភាររយនឌ ័រនុងវស័ិយសុខាភបិាលននក្រះរាជាណាចក្ររមពុជា 

៤. ៦-យទុ្ធសាស្តសររបសគ់ោលនគោបាយ (Guiding Principle) 

• ណរលមអណែនកា ថវកិា បស់ក្រសួងសុខាភបិាល រដ្ើមបរី្លើយត្បរៅនឹងកា ងា រយនឌ ័ 
• រលើររមពស់សមភារ ននឱ្កាសរៅរនុងកា រក្ជើសរ ើស  កា បែតុ ះបណាត ល កា រដ្ំព ើងមុខ

ត្ំណែង  បស់មញ្ជ្នតរីាជកា ននក្រសួងសុខាភបិាល 

• បរងកើនកា រ្លើយត្ប បស់រមមវធិី និងកា ែតល់រសវាសុខាភបិាលព្លើយតបរៅនឹងកា ងា រយនឌ ័ 
• បរងកើនកា រ្លើយត្បជាក្បរន័ធរលើរ ែីអំររើេិងារលើញ្ជ្សតីសក្មាបក់្បរន័ធសុខាភបិាល 

• រក្ងឹងកា របស់ាក ត្ ់នងិែលប៉ាះពាល់រលើណែនរចិត្តសងគមននអំររើជួញដូ្ មនុសសរនុងវស័ិយសុខាភបិាល 

• រក្ងឹងសមត្ថភារ បស់ GMAG ទងំថ្នន រជ់ាត្ិនិងថ្នន ររ់ក្កាមជាត្ិរដ្ើមបរីោះក្សាយបរា រ្លើយត្ប
នឹង រយនឌ ័ រនុងក្រសួងសុខាភបិាល។ 

 

៤.៧-យទុ្ធសាស្តសរសតពីកីារបស្តរា បគយនឌ័រ៖ 

ឋានានុក្រម ននរគល
បំណ្ង 

សូចនារ  រិនននយ័ 

រដ្ើមក្គ 

២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ រែទៀងតទ ត្ ់

រគលបំណ្ង 

បរងកើត្ប ោិកាស
រដ្ើមបសីរក្មចឱ្យ បាន
រុែភារជីវតិ្កានណ់ត្
ក្បរសើ  សក្មាបម់ញ្ជ្នតី
សុខាភបិាលនិងក្បជា
ជនរមពុជាក្រប ូ់បតាម 
 យៈកាត្ប់នថយវសិម
ភាររយនឌ ័រៅរនុងវ ិ
ស័យសុខាភបិាល 

អក្តាម ែភារមាតារនុង
ចំរណាម ១00,000 
រំរែើ ត្ ស់ 

១៧០ ១៣០    ១០០ CDHS 

អក្តាែតល់រំរែើ ត្ស ុប 
(ចំនួនរូនររើត្រនុងញ្ជ្សតីមាន រ)់ 

២,៧ ២,១     CDHS 

%មញ្ជ្នតីរាជកា សុខាភបិាល
ជាញ្ជ្សតីរនុងចំរណាមមញ្ជ្នតីរាជ
កា សុខាភបិាលទងំអស់ 

៥២,៦៥ ៥២,៩៤ 

% 

    DP 

យុរធសាញ្ជ្សតរី១ 

ណរលមអណែនកា ថវកិា 
 បស់ក្រសួងសុខាភិ

%ននក្បជាជនណដ្លក្រប    
ដ្ែត បរ់ោយ ក្បរន័ធគពំា 
សុខភារសងគម(មូលនិធិ

២៣% ៥០,០%     DPHI 

PCA 



 

 

 ១០ 

ឋានានុក្រម ននរគល
បំណ្ង 

សូចនារ  រិនននយ័ 

រដ្ើមក្គ 

២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ រែទៀងតទ ត្ ់

បាល រដ្ើមបរី្លើយត្ប
នឹងកា ងា រយនឌ ័ 

សមធម ៌និងធានារា៉ា ប ់ង
សុខភារ)-ចំនួនបុ ស និង
ញ្ជ្សតី 

យុរធសាញ្ជ្សតរី២ 

រក្ងឹងសមភារននឱ្
កាសរៅរនុងកា  
រក្ជើសរ ើស  កា  
បែតុ ះបណាត ល កា 
ដ្ំរ ើងមុខត្ំណែង
 បស់មញ្ជ្នតីរាជកា 
ក្រសួងសុខាភបិាល 

% ននមែឌ លសុខភារណដ្ល
មាន្មបោ៉ា ងត្ិច ២នារ ់

៩១% ៩២% ៩៣% ៩៤% ៩៥% ៩៦% DP 

ោ៉ា ងរហាចណាស់មាន
បុរគលិរញ្ជ្សតីមាន ររ់ៅក្រប់
ក្រុមរ្លើយត្បបនាទ នថ់្នន រ់
ជាត្ិនិងថ្នន ក្ព់ស្កាមជាតិ 

៦០% > ៦០% >៧០% >៨០% >៩០% ១០០
% 

CDCD 

%ននកា ចូល មួ បស់មញ្ជ្នតី 
សុខាភបិាលជាញ្ជ្សតីរធៀបនឹង
អនរបានចូល មួស ុបរៅរនុង
សននិសីរអនត ជាត្ិ និងឱ្
កាសបែតុ ះបណាត ល 

 ១៥% ២០% ២០% ២០% ២០% HRD 

 

% ននរវជាបែឌិ ត្ជាញ្ជ្សតី រនុង
ចំរណាមរវជាបែឌិ ត្ទងំ
អស់ណដ្លក្បរបវជិាា ជីវៈរៅ
រនុងក្របខែឌ ក្រសួងសុខា 
ភបិាល   

១៩,៣៤ ១៩.៦ 

% 

   ២០% DP 

%ក្បធានមែឌ លសុខភារ
ជាញ្ជ្សតី 

១៩.២% 

២៣៤/ 
១២២១ 

១៩.៤%    ២០% DP 

ចំនួនញ្ជ្សតីណដ្លររួលមុខត្ំ 
ណែងជានខ់ពស់រនុងក្រសួង៖ 

-អនុក្បធាននាយរោា នដ្ល់
អរគនាយរ 

-អនុក្បធានកា ោិល័យ 
ក្សុរក្បតិ្បត្តិ  និងថ្នន រ់
ក្បហារក់្បណេលរ ើងរៅ 
 េូត្ដ្ល់អនុក្បធានមនទី  

 
 
៣៣ 

 
 
៣១ 

    
 
>៣១ 

DP 

 
១៤៩ 

 
១៥៥ 

    
>១៥៥ 

DP 

ចំនួនមញ្ជ្នតីសុខាភបិាល
ររួលបានកា បែតុ ះបណាត
លរីរយនឌ ័ និងសុខភារ 

 ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ CDC, 

GMAG 

 

ចំនួនមញ្ជ្នតីសុខាភបិាលជា
ញ្ជ្សតីណដ្លររួលបាននូវកា ប
ែតុ ះបណាត ល រីកា ក្សាវ 

២៩ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ PMD 



 

 

 ១១ 

ឋានានុក្រម ននរគល
បំណ្ង 

សូចនារ  រិនននយ័ 

រដ្ើមក្គ 

២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ រែទៀងតទ ត្ ់

ក្ជាវ រជំងឺមហា រីមាត្់
សបូន 

ចំនួនមញ្ជ្នតីសុខាភបិាលជា
ញ្ជ្សតីណដ្លររួលបាននូវកា  
បែតុ ះបណាត លរីកា 
ក្សាវក្ជាវ រជំងឺមហា រី
រុដ្ន ់

២៩ ៦០ ៦០ ៦០ ៦០ ៦០ PMD 

%មញ្ជ្នតីសុខាភបិាលជាញ្ជ្សតី
ណដ្លររួលបានកា បែតុ ះ 
បណាត ល ណែនរសុខភារែលូវ
ចិត្ត និងភាររញៀនរក្រឿង
រញៀន(%ននអនរណដ្លបាន
ចូល មួបែតុ ះបណាត លជា
ញ្ជ្សតីរធៀបនឹងសិកាខ កាមចូល
 មួស ុប) 

២០% ២៣% ២៦% ២៩% ៣១% ៣៤% DMHSA 

%មញ្ជ្នតីសុខាភបិាលជាញ្ជ្សតី
ររួលបានកា បែតុ ះបណាត
លអំរីកា បនាុំរៅនឹងកា 
ណក្បក្បួលអាកាសធាតុ្និង
កា កាត្ប់នថយហានិភយ័ 
រក្គះមេនតរាយសក្មាប់
សុខភារសាធា ែៈ(%នន
អនរណដ្លបានចូល មួបែតុ ះ
បណាត លជាញ្ជ្សតី) 

២០% ២២% ២៤% ២៦% ២៨% ៣០% PMD 

យុរធសាញ្ជ្សតរី៣ 

កា បរងកើនកា រ្លើយ
ត្ប បស់រមមវធិី និង
កា ែតល់រសវាសុខាភិ
បាលព្លើយតបរៅនឹង
កា ងា រយនឌ ័ 

%ននញ្ជ្សតីវយ័ជំរងអ់ាយុ១៥-
១៩ឆ្ន ណំដ្លមានរភ ៌

១២% ៨,០%    ៦,០% MCH 

CDHS 

SDG 

%ញ្ជ្សតីមាននែទរពាះមរររួល
កា រិនិត្យនែទរពាះមុន
សក្មាលោ៉ា ងត្ិច ៤ដ្ង 

៦៧% ៨៨% ៨៩% ៩០% ៩១% ៩២% MCH 

%ននញ្ជ្សតីសក្មាលររួលកា 
រិនិត្យណថទរំក្កាយសក្មាល 
រលើររីមយួ (សបាត េ៍រី ១) 

៦៨,៤៦ 
% 

៧០% ៧០% ៧០% ៧១% ៧២% MCH 

%ញ្ជ្សតីអាយុ ៣០-៤៩ឆ្ន  ំ
ណដ្លបានររួលកា ក្សាវ 
ក្ជាវ រជំងឺមហា រី មាត្់
សបូនោ៉ា ងត្ិចមយួរលើរ 

០,៤% 

 
០,៦% ០,៨% ១% ១,២% ១,៤% PMD 



 

 

 ១២ 

ឋានានុក្រម ននរគល
បំណ្ង 

សូចនារ  រិនននយ័ 

រដ្ើមក្គ 

២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ រែទៀងតទ ត្ ់

ចំនួនញ្ជ្សតីអាយុ ៣០-៤៩ឆ្ន  ំ
ណដ្លបានររួលកា ក្សាវ 
ក្ជាវ រជំងឺមហា រី  សុដ្ន 
និងររួលបានកា បរក្ងៀនរី
កា សាទ ប រដុ្ំសាចរ់ៅរលើ
សុដ្ន បស់ខលួន 

៤១៥,៤៦១ ៤៦០,០០០ ៥១០,០០០ ៥៦០,០០០ ៦១០,០០
០ 

 PMD 

ចំនួនក្បរភរសំភា ៈអប ់ ំ
ែសរវែាយនឹងក្ត្ូវបាន
បរងកើត្រ ើងរោយណែអររលើ
កា រិរក្គះរោបល់លមអតិ្
ជាមយួញ្ជ្សតីនិងបុ សរៅរនុង
សេរមន ៍

 ៧ ៨ ៩ ១០ ១១  បាយកា ែ៍
រមមវធិ ី
NCHP 

យុរធសាញ្ជ្សតរី៤ 

បរងកើនកា រ្លើយត្បជា
ក្បរន័ធរលើរ ែីអំររើ
េិងារលើញ្ជ្សតីនិង
កុ្ារសក្មាបក់្បរន័ធ
សុខាភបិាល 

ចំនួនសរមមភាររនលឹះរ្លើយ
ត្បនឹងអំររើេិងាទររ់ង
នឹង រយនឌ ័ក្ត្ូវបានោរ់
ចូលរនុងណែនកា យុរធសាញ្ជ្សត
 បស់ក្រសួងសុខាភបិាល 

      MCH 

ចំនួនបុរគលិរសុខាភបិាល 
ណដ្លររួលបានវរគបែរុ ះ
បណារ លអំរីកា ណថទ/ំកា 
រ្លើយត្បរៅនឹងញ្ជ្សតី ងរក្គះ
រោយអំររើេឹងា (ញ្ជ្សតី) 

៥៨ ៧០ ១៤០ ១៤០ ១៤០ ១៤០ 

(៦០% 
ជាញ្ជ្សតី 

MCH 

GMAG 

ចំនួនជន ងរក្គះជាញ្ជ្សតី និង
កុ្ារពោយកា  រំោភែលូវ
រភរមរររួលរសវា     
រកាសលយវចិយ័ (*) 

២៧៨ 

(២០១៨) 
២៥០ ២៣០ ២០០ ១៧០ ១៥០ GMAG/ 

DHS/ 

MCH 

 

ចំនួនមូលោា នសុខាភបិាល
ណដ្លបាន បែតុ ះបណាត ល
អំរីកា ែរល់រសវាទររ់ង
នឹងអំររើេឹងារលើញ្ជ្សតី 

១០១ ១០១     MCH 

រិនននយ័អំរីជន ងរក្គះ
រោយអំររើេិងាបាន
បងាា ញរៅរនុងក្បរន័ធ
រត័្ម៌ានសុខាភបិាល 

      MCH/ 

DPHI 

ចំនួនញ្ជ្សតី និងរុមា  ី ងរក្គះ
រោយអំររើេិងារនុងក្រួសា 

៥០ ៥០     MCH 



 

 

 ១៣ 

ឋានានុក្រម ននរគល
បំណ្ង 

សូចនារ  រិនននយ័ 

រដ្ើមក្គ 

២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ រែទៀងតទ ត្ ់

ណដ្លររួលបានរសវាសុខា
ភបិាល 

ចំនួនមូលោា នសុខាភបិាល
ណដ្លមានរណនលងែតល់រសវា
ចស្មុោះទររ់ងនឹង GBV 

០ ២     GMAG 

 ចំនួននិសសតិ្បុ ស និងនា ី
រៅរនុងក្រឹះសាថ នបែតុ ះប
ណាត លរនុងវស័ិយសុខាភ ិ 
បាលររួលបានកា បែតុ ះ 
បណាត លរីរយនឌ ័ ឬអំររើ
េិងារលើរយនឌ ័ 

  ចាបរ់ែតើម
រនុ ងឆ្ន  ំ
២០២១ 

   HRD 

UHS 

GMAG 

យុរធសាញ្ជ្សតរី៥ 

រក្ងឹងកា របស់ាក ត្ ់
និងែលប៉ាះពាល់រលើ
ណែនរចិត្តសងគមននអំររើ
ជួញដូ្ មនុសសរនុង 

វស័ិយសុខាភបិាល 

ចំនួនមញ្ជ្នតីសុខាភបិាលណដ្ល
បានបែតុ ះបណាត ល និង
ររួលបានចំរែះដ្ឹងអំរី
ែលប៉ាះពាល់រលើណែនរចិត្ត
សងគមបណាត ល មររីកា 
ជួញដូ្ មនុសស 

      GMAG/ 

DMHSA/ 

IOM 

 

រសៀវរៅរគលកា ែ៍
ណែនាសំតីរីកា បងាក  រប់
សាក ត្អ់ំររើជួញដូ្ មនុសសក្ត្ូវ
បានបរងកើត្ 

     ១ GMAG/ 

DMHSA/ 

IOM 

 

ចំនួនមញ្ជ្នតីសុខាភបិាលណដ្ល
បានបែតុ ះបណាត លអំរី
រគលកា ែ៍ណែនាសំតីរី
កា បងាក  របស់ាក ត្អ់ំររើជួញ
ដូ្ មនុសស 

      GMAG/ 

DMHSA/ 

IOM 

 

យុរធសាញ្ជ្សតរី ៦ 

រក្ងឹងសមត្ថភារ
 បស់ GMAG ទងំ
ថ្នន រជ់ាត្និិងថ្នន រ់
រក្កាមជាត្ិរដ្ើមបរីោះ
ក្សាយបរា ននកា 
រ្លើយត្បនឹងរយនឌ ័
រៅរនុងស្បេន័ធ 
សុខាភបិាល 

រមមវធិីសិរាអំរីរយនឌ ័ 
និងសុខភារបានរធវើបចចុបបនន
ភារ 

 ១     GMAG 

ចំនួនក្រូបរងាគ លននក្រុម
កា ងា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័ណដ្
លបានបែតុ ះបណាត ល 

៩ ២០     GMAG 

ចំនួនសិកាខ សាោក្បចាឆំ្ន ំ
សតីរីវឌឍនភារននកា អនុវត្ត
នព៍គាេនពោបាយនិង
ណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតរតីេីការ

គម ន ១ ១ ១ ១ ១ GMAG 



 

 

 ១៤ 

ឋានានុក្រម ននរគល
បំណ្ង 

សូចនារ  រិនននយ័ 

រដ្ើមក្គ 

២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ រែទៀងតទ ត្ ់

បញ្ជ្រា បរយនឌ ័ក្នុងេរ័ិយ
សុខាភបិាល២០២០-
២០២៤ 

ចំនួនសិកាខ សាោរិនិត្យ
រ ើងវញិពាររ់ណាត ល      
អាែត្តិ និងចុងបញ្ចបន់ន
កា អនុវត្តនព៍គាេនពោ 
បាយនិងណែនកា យុរធ
សាញ្ជ្សតរតីេីការបញ្ជ្រា បរយ
នឌ ័ក្នុងេរ័ិយសុខាភបិាល 
២០២០-២០២៤ ក្ត្ូវបាន
រ ៀបចំ 

គម ន   ១  ១ GMAG 

ចំនួនអភបិាលរក្ងឹងក្រុម
កា ងា រយនឌ ័ថ្នន ររ់ាជធានី 
-រខត្ត 

គម ន ៥ ១០ ១២ ១២ ១២ GMAG 

 បាយកា ែ៍ក្បចាំ្ មាស 
និងឆ្ន ទំងំអស់រាយកា ែ៍
បានក្របក់្ជុងរក្ជាយអំរីកា 
អនុវត្តពគាេនពោបាយ 
និងណែនកា យុរធសាញ្ជ្សត
រតីេីការបញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុង
វស័ិយសុខាភបិាល 
២០២០-២០២៤ 

 ២ ២ ២ ២ ២ GMAG 

ចំនួនសិកាខ សាោែសរវ 
ែាយពគាេនពោបាយនិង
ណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតរតីេីការ
បញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងវស័ិយ
សុខាភ ិបាល ២០២០-
២០២៤ 

 ១     GMAG 

ពគាេនពោបាយនិង
ណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតរតីេីការ
បញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងវស័ិយ
សុខាភបិាល ២០២០-
២០២៤ក្ត្ូវបានរបាះរុមភ 
និងណចរចាយដ្ល់ GMAG 
និងនដ្រូពាររ់ន័ធ 

 ១០០០     CDC 



 

 

 ១៥ 

ឋានានុក្រម ននរគល
បំណ្ង 

សូចនារ  រិនននយ័ 

រដ្ើមក្គ 

២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ រែទៀងតទ ត្ ់

ក្បរន័ធក្បមូលរិនននយ័តាម
ក្បរន័ធDigital បានបរងកើត្
និងដ្ំរែើ  កា  

គម ន  ១  
  

  GMAG 

 រសចរតីណែនាសំតីរីកា ប
ញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងវស័ិយសុ
ខាភបិាលក្ត្ូវបានបរងកើត្និង
ែសរវែាយោរឱ់្យអនុវត្ត 
រៅថ្នន រជ់ាត្ិនិងថ្នន ររ់ក្កាម
ជាត្ិ 

   ១   GMAG 

 

៥. ផែនការសរម្មភារ 

សរមមភារ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ អនរអនុវត្ត 
យុរធសាញ្ជ្សតរី១៖ ណរលមអណែនកា ថវកិា  បស់ក្រសួងសុខាភបិាល រដ្ើមបរី្លើយត្បនឹងកា ងា រយនឌ ័ 
១.១ រ ៀបចំរធវើកា វភិារថវកិារយនឌ ័រៅរលើណែនកា ថវកិាជាត្ិ 
និងមាច ស់ជំនួយក្របរ់មមវធិី  បស់ក្រសួងសុខាភបិាលរដ្ើមបបីរងកើត្
ភស័តុតាងសក្មាបស់មធមសុ៌ខភារណែនរេិ ញ្ា វត្ថុ 

     GMAG 

១.២ រ ៀបចំកា វភិាររយនឌ ័នន បាងំណែនរររួលរសវា ចំរពាះកា 
ររួលបានមូលនិធិសមធមសុ៌ខភាររៅត្ំបនជ់នបរ 

     DPHI/ 

GMAG 

១.៣ រ ៀបចំណែនកា សរមមភារ រៅរនុងសមាសភាររី3នន
ក្របខែ័ឌ រគលនរោបាយេិ ញ្ា វត្ថុ រដ្ើមបបីរងកើនកា រ្លើយត្ប
នឹងរយនឌ ័ បស់ររក្មាងមូលនិធិសមធមសុ៌ខភារ/ឧបត្ថមភធន 
(ដូ្ចជា រោះក្សាយបរា បាត្ប់ងឱ់្កាសពាររ់ន័ធនឹងរយនឌ ័) 

     DPHI 
 

១.៤ ត្ស ូមត្ិរសនើសំុកា ោរប់ញ្ចូ លកា ណរសក្មួលណដ្លរ្លើយត្ប
នឹងរយនឌ ័ រៅរនុងកា ក្របដ្ែត បម់ូលនិធិសមធមសុ៌ខភារ
ណដ្លរក្ងីរថមី 

     GMAG, 

MOWA 

យុរធសាញ្ជ្សតរី២៖ រក្ងឹងសមភារននឱ្កាសរៅរនុងកា រក្ជើសរ ើស  កា បែតុ ះបណាត ល កា ដ្ំរ ើងមុខត្ំណែង បស់មញ្ជ្នតីក្រសួង
សុខាភបិាល 

២.១ រក្ជើសរ ើស្មបោ៉ា ងត្ិច 2 នាររ់នុងមយួមែឌ លសុខភារ      DP 

២.២ រក្ជើសរ ើស្មបមធយមឱ្យបានោ៉ា ងត្ិចចំនួន ១០០ នារ់
បណនថមររៀត្រនុង១ឆ្ន  ំណដ្លរក្ត្ៀមរធវើកា  យៈររលោ៉ា ងត្ិចរី ឆ្ន ំ
រៅរនុងត្ំបនជ់នបរនិងោចក់្សោល 

     DP 

២.៣ ក្សាវក្ជាវក្បត្ិបត្តិសតីរីកា អនុវត្តរញ្ចបរ់លើររឹរចិត្ត
សក្មាប់្ មបណដ្លរធវើកា រៅត្ំបនោ់ចក់្សោល (ដូ្ចជា រោះ
ក្សាយកា ចំណាយរលើកា តល ស់បតូ រីលំរៅ សនតិសុខ កា ណថទំ
រូន) 

     GMAG 



 

 

 ១៦ 

សរមមភារ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ អនរអនុវត្ត 
២.៤ ត្ស ូមត្ិរសនើសំុបរងកើត្ររក្មាង “រលើររឹរចិត្តសក្មាប់្ មប
ណដ្លរធវើកា រៅត្ំបនោ់ចក់្សោល” រៅរនុងប បិរននកា 
រិភារារូលំរូោយអំរីរញ្ចបរ់លើររឹរចិត្តសក្មាបប់ុរគលិរ 

សុខាភបិាលណដ្លរធវើកា រៅត្ំបន ់

     GMAG, 

NRHP 

២.៥ សិរាសថិត្ិមញ្ជ្នតីណែនររ្លើយត្បបនាទ នរ់ោយមានណបងណចរ
តាមរភរ រដ្ើមបធីានាឱ្យមានោ៉ា ងរហាចញ្ជ្សតីមាន ររ់ៅរនុងក្រុម
រ្លើយត្បបនាទ នន់ីមយួៗ 

     CDCD 

២.៦ រ ៀបចំកា វភិាររលើវធិីនានាណដ្លរិដ្ាភាររយនឌ ័ (ដូ្ចជា 
ឱ្កាសអប ់)ំ អាចក្ត្ូវបានរោះក្សាយរដ្ើមបកីាត្ប់នថយ 

រមាល ត្ វាងកា ចូលរ ៀន បស់ញ្ជ្សតីនិងបុ សរនុងកា បែតុ ះបណាត ល
មូលោា ន និងបែតុ ះបណាត លបនត និងែសរវែាយលរធែល 

     GMAG, 

MOWA 

២.៧ ែតល់ជំនួយណែនរេិ ញ្ា វត្ថុសក្មាបក់ា ចូល មួ បស់ញ្ជ្សតីមាន រ់
សក្មាបរ់ាល់បុ សមាន រណ់ដ្លបានចាត្ត់ាងំឱ្យចូល មួរនុងសននិសីរ
អនត ជាត្ិ ឬឱ្កាសបែតុ ះបណាត ល (ក្បមាែ ក្បាមំយួនារ ់
ក្បចាឆំ្ន )ំ 

     

GMAG, 

HRD/DIC 

២.៧ រ ៀបចំកា បែតុ ះបណាត លសតីរីភារជាអនរដ្ឹរនានំិងកា 
ក្របក់្រងណដ្លរ្លើយត្បនឹងរយនឌ ័សក្មាបស់មាជិរ សមាជិកា 
GMAG 

     GMAG, 

DP/HRD 

២.៨ រ ៀបចំ បាយកា ែ៍ណបងណចរតាមរភរ សតីរីក្បរភរនិង
ចំនួនបុរគលិររនុងក្រសួងសុខាភបិាល 

     DP 

២.៩ រ ៀបចំចំែុចរៅសក្មាបក់្បរភរក្របខែ័ឌ កា ងា និង
លាយជំនាញននសមាសភាររមាល ងំកា ងា  បស់ក្រសួង 

សុខាភបិាលររលអនារត្   

     DP 
 

២.១០ រ ៀបចំយនតកា ក្ត្ួត្រិនិត្យតាមោននិងែសរវែាយសក្មាប់
វឌឍនភាររៅរនុងកា កាត្ប់នថយរមាល ត្រយនឌ ័រៅរនុងកា ដ្ំរ ើង
ឋានៈតាមត្ំបន ់ក្របខែ័ឌ កា ងា  និងមុខត្ំណែង 

     GMAG 

២.១១ រំែត្ ់រ និងែតល់អនុសាសនដ៍្ល់របរខនា ណីដ្លមាន
សមត្ថភារសក្មាបរ់ាល់ឱ្កាសដ្ំរ ើងមុខត្ំណែងនីមយួៗ 

     GMAG 

២.១២ ជំ ុញ និងរលើររឹរឱ្យសិកាខ កាមជាញ្ជ្សរីចូល មួរនុងវរគ
បែរុ ះបណារ លអំរីជំងឺមហា រីមាត្ស់បូន ជំងឺមហា រីរុដ្ន ់
ណែនរសុខភារែលូវចិត្ត និងភាររញៀនរក្រឿងរញៀន 

     PMD 
DMHSA 

យុរធសាញ្ជ្សតរី៣៖ កា បរងកើនកា រ្លើយត្ប បស់រមមវធិី និងកា ែតល់រសវាសុខាភបិាលព្លើយតបរៅនឹងកា ងា រយនឌ ័ 
៣.១ បរងកើនកា ក្របដ្ែត ប ់និងលរធភារររួលបានរសវាសុខ
ភារបនតរូជមានរុែភារ ជារិរសសសក្មាប ់ញ្ជ្សតីបុ ស 

វយ័ជំរង ់

     MCH 

៣.២ បរងកើនកា ក្របដ្ែត ប ់និងលរធភារររួលបានរសវាណថទ ំ
រត្ម៌ុនសក្មាល សក្មាលមានសុវត្ថិភារ ណថទរំក្កាយសក្មាល 

     MCH 



 

 

 ១៧ 

សរមមភារ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ អនរអនុវត្ត 
រសវាសមភរសរញ្ជ្ងាគ ះបនាទ ន ់និងណថទទំ រមានរុែភារ ក្រម
ទងំរសវាបងាក  កា ចមលងរមររាររអដ្ស៍រីមាត យរៅរូន 

៣.៣ ែសរវែាយ ែតល់ក្បឹរា អប ់ ំយុរធនាកា  ែលិត្ IEC, 
SBC, និងរក្ងីរកា ែសរវែាយតាមក្បរន័ធែសរវែាយសងគម 

     MCH 

៣.៤ រក្ងីរកា ចុះអប ់ែំសរវែាយតាម សេរមន ៍      PMD 

៣.៥ អប ់ែំសរវែាយតាម យៈវរិយុ រូ រសសន ៍និងបណារ ញសងគម      PMD 

៣.៦ រ ៀបចំយុរធនាកា ែសរវែាយ និងរិវាក្បយុរធនឹងមហា រី      PMD 

៣.៧ រ ៀបចំរពស្ាងណែនកា ថវកិានិងកាលវភិារននកា ែលិត្ 

សំភា ៈ ណចរចាយនិងែសរវែាយពាក្េ់ន័ធនឹងជ្ំងឺ្លង 

     CDC 
NCHADS 
CNM 
CENAT 
NCHP 

យុរធសាញ្ជ្សតរី៤៖ បរងកើនកា រ្លើយត្បជាក្បរន័ធរលើរ ែីអរំរើេិងារលើញ្ជ្សតីនិងកុ្ារសក្មាបក់្បរន័ធសុខាភបិាល 

៤.១ ោរប់ញ្ចូ លសរមមភាររ្លើយត្បនឹងអំររើេិងាទររ់ងនឹង
រយនឌ ័រនុងណែនកា យុរធសាញ្ជ្សត បស់ក្រសួងសុខាភបិាល 

     GMAG 

MCH 

 

៤.២ ែតល់កា បែតុ ះបណាត លដ្ល់បុរគលិរសុខាភបិាលសតីរីកា 
ណថទ/ំរ្លើយត្បរៅនឹងញ្ជ្សតី ងរក្គះរោយអំររើេិងា 

     GMAG 

MCH 

៤.៣ រិនិត្យតាមោនរី ដ្ងរនុងមយួឆ្ន  ំ      MCH 

៤.៤ បែតុ ះបណាត លអនរែតល់រសវា      MCH 

៤.៥ ចុះែសរវែាយដ្ល់សេរមន ៍      MCH 

៤.៦ ផក្រស្មួេរារភ្នេគណ្:ក្មមការរកាសលយវចិយ័
ថ្នន ក្ជ់ាតិ-ពស្កាមជាតិ 

     DHS 

៤.៧ បរងកើនឧបរ ែ៍បរចចរររសពធវើរកាសលយវចិយ័      DHS/MCH 

៤.៨ ែតល់កា បែតុ ះបណាត លឯរររសដ្ល់មូលោា នសុខាភ ិ   
បាលណដ្លររួលខុសក្ត្ូវរាបាលជន ងរក្គះរោយអំររើេិងា
ែលូវរភរ  មួទងំជំនាញរំភ្នសនស៍មក្សប កា រិនិត្យ កា  
រាបាល (ដូ្ចជា កា បងាក  រក្កាយររលប៉ាះពាល់) 
កា រាយកា ែ៍ និងកា បញ្ាូ ន 

     GMAG/ 

MCH/ 

 

៤.៨ ណរលមអកា ក្បមូល និងកា បញ្ចូ លរិនននយ័អំរីជន ងរក្គះ
រោយអំររើេិងារៅរនុងក្បរន័ធរត័្ម៌ានសុខាភបិាល 

     MCH/ 

DPHI 

៤.៩ រក្ងឹង កា ក្បឹរាសក្មាបអ់នរជំងឺណដ្លមររិនិត្យនិង
រាបាល បរា សុខភាររោយសា ណត្អំររើេិងាែលូវរភរ 

     GMAG/ 

MCH/ 

៤.១០ បរងកើត្ក្បរន័ធ បាយកា ែ៍រោយរក្បើ App      GMAG/ 

MCH 

៤.១១ បរក្ងៀនរី របៀបរត្ក់្តា និងរាយកា ែ៍      GMAG/ 

MCH 

៤.១២ បរងកើត្រណនលងែតល់រសវាចក្មុះសក្មាបជ់ួយ ជន ងរក្គះ
រោយអំររើេិងាទររ់ងនឹងរយនឌ ័ រៅក្នុងមនទី រររយ 

     GMAG/ 

MCH 

យុរធសាញ្ជ្សតរី៥៖ រក្ងឹងកា របស់ាក ត្ ់និងែលប៉ាះពាល់រលើណែនរចិត្តសងគមននអំររើជួញដូ្ មនុសសរនុងវស័ិយសុខាភបិាល 



 

 

 ១៨ 

សរមមភារ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ អនរអនុវត្ត 
៥.១ ែតល់កា បែតុ ះបណាត លមញ្ជ្នតីសុខាភបិាលអំរីែលប៉ាះពាល់ 
រលើណែនរចិត្ត-សងគម បណាត លរីអំររើជួញដូ្ មនុសស 

     GMAG/ 

DMHSA/ 

IOM 

៥.២ រ ៀបចំរគលកា ែ៍ ណែនាសំតីរីកា បងាក   របស់ាក ត្អ់ំររើ
ជួញដូ្  មនុសសរនុងវស័ិយសុខាភបិាល 

     GMAG/ 

DMHSA/ 

IOM 

៥.៣ ែតល់កា បែតុ ះបណាត លមញ្ជ្នតីសុខាភបិាលអំរីរគលកា ែ៍
ណែនាសំតីរីកា បងាក  របស់ាក ត្អ់ំររើជួញដូ្ មនុសស 

     GMAG 

DMHSA/ 

IOM 

 

យុរធសាញ្ជ្សតរី៦៖ រក្ងឹងសមត្ថភារ បស់ GMAG រដ្ើមបរីោះក្សាយបរា ននកា រ្លើយត្បនឹងរយនឌ ័រៅរនុងក្រសួងសុខាភបិាល 

៦.១ សេកា ជាមយួ FHI360 រ ៀបចំរធវើបចចុបបននភាររមមវធិី 
សិរាអំរីរយនឌ ័ និងសុខភារ 

     GMAG 

FHI360 

៦.២ ែតល់វរគបែតុ ះបណាត លក្រូបរងាគ លដ្ល់សមាជិរ GMAG      GMAG 

៦.៣ រ ៀបចំសិកាខ សាោក្បចាឆំ្ន រំដ្ើមបកី្ត្ួត្រិនិត្យកា អនុវត្តន ៍
ពគាេណ្ពោបាយណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតរតីេីការបញ្ជ្រា បរយន 
ឌ ័រនុងវស័ិយសុខាភបិាល 

     GMAG 

CDC 

ADB-GMS 

And others 

៦.៤ រ ៀបចំសិកាខ សាោរិនិត្យរ ើងវញិពាររ់ណាត លអាែត្តិ 
កា អនុវត្តន ៍ពគាេណ្ពោបាយណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតរតីេីការ    
បញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងវស័ិយសុខាភបិាល២០២០-២០២៤ 

     GMAG 

CDC 

ADB-GMS 

And others 

៦.៥ ចុះអភបិាលរក្ងឹងក្រុមកា ងា រយនឌ ័ថ្នន ររ់ាជធានីរខត្ត      GMAG 

៦.៦ បរងកើត្ក្បរន័ធក្បមូលរិនននយ័តាមក្បរន័ធ Digital និងោរឱ់្យ
ដ្ំរែើ  កា  

     GMAG 

 

៦.៧  ណសវង រធនធាននិងរីក្បឹរាបរចចរររសរដ្ើមបរី ៀបចំ 
រសចរតីណែនាសំតីរីកា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងវស័ិយសុខាភបិាល 
និងែសរវែាយោរឱ់្យអនុវត្តរៅថ្នន រជ់ាត្ិនិងថ្នន ររ់ក្កាមជាត្ិ 

     GMAG 

៦.៨ រធវើ បាយកា ែ៍រ ៀងរាល់្មាស      GMAG 

៦. ការគលើររម្ពសអ់ភបិាលរិចចគៅទ្ទូ ាំងព្បរន័ធសខុាភិបាលសតពីកីារងារបស្តរា បគយនឌ័រ 
- អភបិាលរិចចក្បរន័ធសុខាភបិាលមានបំែង ជំ ុញឱ្យមានកា រធវើសរមមភារ មួគន  ទងំរៅរនុង និងរក្ៅ    

វស័ិយសុខាភបិាល វាងសុខាភបិាលសាធា ែៈ និងឯរជន និងសេរមនរ៍ដ្ើមបរីលើររមពស់លរធែល
កា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័ អនុរោមតាមរមមវធិីរំណែរក្មងវ់មិជឈកា  និងវសិេមជឈកា ។ រលខាធិកា ោា ន
ក្រុមកា ងា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័សថិត្រៅរក្កាមនាយរោា ន ដ្ាបាល ននក្រសួងសុខាភបិាលបំររញត្ួនារីជា
នាយរោា នបរងាគ លរៅថ្នន រជ់ាត្ិរនុងកា សក្មបសក្មួលកា ងា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័ រនុងក្បរន័ធសុខាភបិាល
ថ្នន រជ់ាត្ិថ្នន ររ់ក្កាមជាត្ិ ក្រសួងពាររ់ន័ធនិងអនត ជាត្ិ។នាយរោា ន ដ្ាបាលដ្ឹរនាកំា អនុវត្ត កា រធវើ
បចចុបបននភារ១) រគលនរោបាយ និងណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតបញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងវស័ិយសុខាភបិាល ២) 
ោរប់ញ្ចូ លណែនកា រយនឌ ័រៅរនុងណែនកា ក្បចាឆំ្ន  ំបស់ក្រសួងសុខាភបិាល ៣). រធវើកា ែសរវែាយកា 
អនុវត្តណែនកា ក្បចាឆំ្ន រំនះដ្ល់មញ្ជ្នតីសុខាភបិាលណដ្លពាររ់ន័ធ ៤). អភវិឌឍរសចរតីណែនា ំឧបរ ែ៍វាយ
ត្នមលនិងបរោា នរត្ិយុត្តិនានាពាររ់ន័ធនឹងកា ងា រយនឌ ័ សក្មាបោ់រឱ់្យអនុវត្តរនុងក្បរន័ធសុខាភបិាល។



 

 

១៩ 

- បរងកើត្ក្រុមកា ងា បរចចរររសថ្នន ររ់ក្កាមជាត្ិរនុងមនទី សុខាភបិាលរាជធានីរខត្ត រក្កាមកា សក្មបសក្មួល 
 បស់ថ្នន រជ់ាត្ិ រដ្ើមបបីំររញមុខងា  និងភា រិចចទររ់ងនឹងកា ងា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័  បស់មនទី សុខាភបិាល  
រាជធានីរខត្ត។ សមាជិរភារ និងកា ររួលខុសក្ត្ូវ បស់ក្រុមកា ងា រនះ ក្ត្ូវសរក្មច រោយ ដ្ាបាលរាជ
ធានីរខត្ត។ 

- ចាត្ត់ាងំមញ្ជ្នតីជំនាញពាររ់ន័ធជាមញ្ជ្នតបីរងាគ លរដ្ើមបបីំររញត្ួនារីរនុងកា ោរប់ញ្ចូ លណែនកា សរមមភារ
និងថវកិាកា ងា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងនាយរោា ន មនទី រររយជាត្ិ មជឈមែឌ លជាត្ិ មនទ ីសុខាភបិាល រាជ
ធានី      រខត្ត។ ក្រុមកា ងា បរចចរររសនិងមញ្ជ្នតីបរងាគ លក្ត្ូវររួលបានកា បែតុ ះបណាត លជំនាញបណនថម
ណែនររយនឌ ័ និងររួលបានអត្ថក្បរោជន ៍សមក្សបរែសងររៀត្រដ្ើមបបីំររញកា ងា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័។ 

- ណសវង រកា គកំ្ររី ដ្ាបាលថ្នន ររ់ក្កាមជាត្ិ សាថ បន័ពាររ់ន័ធ អងគកា ជាត្/ិអនរ ជាត្ិ និងនដ្រូរដ្ើមបធីានា
និ នរភារនូវកា អនុវត្តរគលនរោបាយនិងណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតសតីរីកា ងា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងវស័ិយ
សុខាភបិាល។ 

- រិនិត្យរគលនរោបាយណដ្លមានក្សាប ់ និងរគលនរោបាយថមីៗ ក្រមទងំរសនើែតល់រោបល់
បរចចរររសសក្មាបរ់គលនរោបាយសុខភារ  មួទងំកា ងា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័ រនុងនាយរោា ន សាថ បន័ 
ក្រសួងពាររ់ន័ធ និង ដ្ាបាលថ្នន ររ់ក្កាមជាត្ិ។ 

- រក្ងឹងរិចចសេកា ជាមួយអងគភារវជិាា ជីវៈនានារដ្ើមបសីរក្មចបានកា ែតល់រសវាសុខភាររតត ត្រលើកា 
បញ្ជ្រា បរយនឌ័  ក្បរបរោយរុែភារខពស់។ 

៧.  រញ្ចប់លវិកាសព្មាប់ការងារបស្តរា បគយនឌ័រ 
        រគលនរោបាយ និងណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតសតីរីកា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងវស័ិយសុខាភបិាល២០១៩-២០២៣
ក្ត្ូវបានោរឱ់្យរក្បើក្បាស់រដ្ើមបរីរៀងរ ធនធានថវកិាជាត្ ិថវកិានដ្រូអភវិឌឍនងិក្បភរថវកិាក្សបចាបរ់ែសងររៀត្
ឱ្យបានក្របក់្គន ់ រដ្ើមបជីយួ ដ្ល់ក្រុមកា ងា បញ្ជ្រច បរយនឌ ័រធវើកា រៅរលើកា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័រៅរនុងក្បរន័ធសុ
ខាភបិាលក្រសួងសុខាភបិាលទ្ទ្ួេបានពជាគជ្យ័ស្គបស់្ជ្ុងពស្ជាយ។ 

៨. ការព្តួតរិនិតយតាម្ដាន និងវាយតនម្ែ 

ក្រុមកា ងា បញ្ជ្រច បរយនឌ ័ស្ក្រួងរុខាភបិាេនងឹរ ៀបចំរិកាា សាោឬក្ិចេស្បជុ្ំពដ្ើមែរីិនិត្យរ ើងវញិ
រលើលរធែលក្បចាឆំ្ន មំយួ នងិរ ៀបចំណែនកា ក្បត្ិបត្តិក្បចាឆំ្ន លំមអតិ្រ ៀងរាល់ឆ្ន  ំ រោយណែអររលើកា ណែនារូំរៅ
ណដ្លមានក្ំណ្តរ់ៅរនុងរគលនរោបាយ នងិណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតសតីរីកា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងវស័ិយសុខាភ ិ 
បាល២០១៩-២០២៣។ 

កា អនុវត្តរគលនរោបាយ និងណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតរតីេីការបញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងវស័ិយសុខាភបិាល
សថិត្រៅរនុងរក្មតិ្ខពស់រនុងក្របខែ័ឌ ក្រសួងសុខាភបិាល រេើយក្រុមកា ងា រយនឌ ័នឹងរដ្ើ ត្ួនារីោ៉ា ងសំខាន់
រនុងដ្ំរែើ  កា រនះ។រលខាធកិារោា នក្រុមកា ងា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័នឹងររួលខុសក្ត្ូវចំរពាះការរ ៀបចំណែនកា ចុះ
ក្ត្ួត្រិនិត្យតាមោន និងវាយត្នមលនូវកា អនុវត្តកា ងា ររៀងទត្ន់ិងរធវើ បាយកា ែ៍វឌឍនភារក្បចាឆំ្ន អំំរីសមរិធ
ែលណដ្លសរក្មចបាន។



 

 

២០ 

កា ក្ត្ួត្រិនិត្យតាមោនជាក្បចានំនផផ្នការសរមមភារ និងកា ចំណាយ នងឹក្ត្ូវោរប់ញ្ចូ លគន រាល់
្មាសរី បាយកា ែ៍ បស់នាយរោា ន ដ្ាបាលននក្រសួងសុខាភបិាលរោយក្រុមកា ងា រយនឌ ័ រោយរក្បើ
រក្មង ់បាយកា ែ៍លរធែលសាមញ្ាមយួ ណដ្លអាចបំររញតាមក្បរន័ធ Digital និងរភិារាគន រនុងរិចចក្បជុរំិនិត្យ
រ ើងវញិក្បចាឆំ្ន ។ំ  កា ចុះអភបិាលរក្ងឹងក្រមុកា ងា រយនឌ ័ថ្នន ររ់ាជធានី-រខត្តនឹងក្ត្ូវរធវើរ ើងោ៉ា ងររៀងទត្ ់
ក្រមទងំមានកា វាយត្នមលខាងរក្ៅពាររ់ណាត លអាែត្តនិិងចុងបញ្ចបន់ងឹក្ត្ូវរធវើរ ើងរៅររលមានជំនួយណែនរ
េិ ញ្ា វត្ថុនិងបរចចរររសេីនដ្គូអភេិឌ្ឍនានារបរ់ស្ក្រួងរុខាភបិាេ។រគលនរោបាយ និងណែនកា យុរធ
សាញ្ជ្សតសតីរ ី កា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងវស័ិយសុខាភបិាល២០១៩-២០២៣នឹងក្ត្ូវរធវើបចចុបបននភារតាមកា ចាបំាច់
តាមកា  រីចរក្មើនននកា ងា រយនឌ ័រនុងវស័ិយសុខាភបិាល។



 

 

២១ 

៩.  គសចររីសននិដាា ន 

កា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងវស័ិយសុខាភបិាលរឺជាជហំានដ្សំ៏ខានម់យួរនុងកា រលើររមពស់កា យរចិត្តរុរ 
ោរច់ំរពាះសុខភារក្បជាជន។ រគលនរោបាយ នងិណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតរតីេីការបញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុងវស័ិយ  
សុខាភបិាល២០១៩-២០២៣ពនោះ រឺជាភសតុតាងននកា របតជាា ចិត្ត បស់ថ្នន រដ់្ឹរនារំនុងកា ែតួចរែតើមរំនតិ្ រដ្ើមបឱី្យ 
មញ្ជ្នតីសុខាភបិាលក្របរ់ក្មតិ្ និងអនរពាររ់ន័ធអនុវត្តកា ងា  បស់ខលួនរនុងក្របខែឌ ជារោ់រ។់ 

រគលនរោបាយ និងណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតក្រមទងំណែនកា សរមមភារជារោ់ររ់តីេីការបស្ររជ ប
ពយនឌ្រ័នឹងក្ត្ូវរធវើកា ែសរវែាយ និងរក្ងីរកា អនុវត្តនដ៍្ល់មញ្ជ្នតីសុខាភបិាលសាធាែៈ នងិឯរជនទងំរៅថ្នន រ់
ជាត្ិ និងថ្នន ររ់ក្កាមជាត្ិននក្រះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

កា ចូល មួកា បរងកើនកា យល់ដ្ឹង កា បែតុ ះបណាត លមញ្ជ្នតីសុខាភបិាល និងការគាសំ្ទ្េីនដ្គូអភេិឌ្ឍរឺ
មានសា ៈសំខានណ់ាស់ រនុងកា អនុវត្តរគលនរោបាយ  និងណែនកា យុរធសាញ្ជ្សតរតីេីការបញ្ជ្រា បរយនឌ ័រនុង      
វស័ិយសុខាភបិាល ២០១៩-២០២៣ ក្បរបរោយភាររជារជយ័។
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(*): រូចនាក្រណ៍្រមិទ្ធផ្េពរវាពការេយេចិយ័ស្តេូបានកំ្ណ្តតិ់ចជាងក្នុ ងឆ្ន បំនតបនាទ បា់នពគាេបំណ្ងពដ្ើមែីស្គបស់្ក្រួង សាថ បន័
ពាក្េ់ន័ធរហគម និងេេរដ្ឋស្គបរ់ូបស្តេូរមួគាន ទ្បស់ាា តក់ាររពំោភផ្លូ េពភទ្ពេើ ស្ររតី និងកុ្ារស្េមទាងំអំពេើហឹងាដ្នទ្ពទ្ៀតតាមភ្នរកិ្ចេពរៀង
ៗខលួ ន។ក្រណី្ានចំនួនពេើរេីការកំ្ណ្តព់នោះជ្នរងពស្គាោះពោយការរពំោភផ្លូ េពភទ្ពៅផតទ្ទ្េួបានពរវាពការេយេចិយ័តាមតស្មេូការ។



 

 

២៣ 

១១. ឧបសម្ព័នធ 

១១.១-បញ្ាវីារយសរ័ទបគចចរគទ្សគយនឌ័រ 
រយនឌ ័៖ រឺសំរៅយរត្ួនារី ឥ ោិបថ និងត្នមលទងំឡាយណដ្លវបបធមន៌ានា និងសងគមោរ់

រំែត្ ់ ឱ្យបុ ស និងញ្ជ្សតីអនុវត្តរោយណ ររីគន រីត្ួនារី ឥ ោិបថ រេើយរុែត្នមល
ទងំរនះរែំត្នូ់វអារបបរិ ោិ និងរំនាររ់នំង វាងបុ ស និងញ្ជ្សតី។ ត្ួនារី ឥ ោិបថ 
និងរុែត្នមលទងំរនះ ក្ត្ូវបានបរងកើត្រ ើង នងិណថ រារោយសាថ បន័សងគមនានា ដូ្ច
ជា ក្រួសា    ោា ភបិាល សេរមន ៍សាោរ ៀន វត្តអារាម និងសា រត័្ម៌ាន។ 

រភរ៖ សំរៅភារខុសគន តាមធមមជាត្ិ និងលរខែៈជីវសាញ្ជ្សត ណដ្លរំែត្ម់នុសសណាមយួ 
ថ្នជាបុ ស ឬញ្ជ្សតី។ រភរសំរៅយរលរខែៈ ូបរាងកាយ និងស រីាងគ បស់មនុសសមាន
រ់ៗ ។ 

កា យល់ដ្ឹងរីរយនឌ ័៖ កា យល់ដ្ឹងអំរីភារខុសគន  វាងបុ ស នងិញ្ជ្សតីណដ្លសងគមបានរំែត្រ់ ើងរោយឈ 
រលើចំរែះដ្ឹងសតីរីអារបបរិ ោិនានា ណដ្លជះឥរធរិលរៅរលើសមត្ថភារននកា 
ររួលបាន នងិ កា ក្របក់្រងធនធានឱ្កាស និងែលក្បរោជន។៍ 

រមាល ត្រយនឌ ័៖ ជារមាល ត្ វាងបុ ស និងញ្ជ្សតីរៅរនុងកា ចូល មួ កា ររួលបានសិរធិ ឱ្កាស និងកា 
ក្របក់្រងរលើធនធាន និងែលក្បរោជនរ៍ៅរនុងវស័ិយណាមយួ។ 

សមភាររយនឌ ័៖ ជាដ្ំរែើ  កា ននកា ក្បក្រឹត្តរោយយុត្តិធមរ៌ៅរលើញ្ជ្សតី និងបុ ស រដ្ើមបបីនថយរមាល ត្រយ
នឌ ័ និងឱ្យមានសមភាររយនឌ ័។ 

កា វភិាររយនឌ ័៖ សំរៅរលើដ្ំរែើ  កា វភិារ និងរិនតិ្យហមត្ច់ត្រ់លើត្ួនារី បស់បុ ស និងញ្ជ្សតី រោយ មួ
បញ្ចូ លបរា រនលឹះនានា ដូ្ចជា កា ណបងណចររមាល ងំរលរមម សរមមភារ ែលិត្រមម នងិ
កា បនតរូជ កា ររួលបាន នងិកា ក្របក់្រងធនធាន ត្ក្មូវកា  និងែលក្បរោជន ៍រតាត
សងគម នងិ  រសដ្ារិចចនានា ណដ្លមានឥរធរិលរលើបុ ស នងិញ្ជ្សតី។ កា វភិាររយនឌ ័ក្ត្ូវ
រធវើរ ើងរៅក្របជ់ំហានននកា រ ៀបចំណែនកា រមមវធិី ររក្មាង រោយចាបរ់ែតើមរីកា 
រំែត្អ់ារិភារ កា ក្បមូលរិនននយ័ កា រ ៀបចំ កា អនុវត្តន ៍កា តាមោន និងវាយត្នមល
រមមវធិី និងររក្មាង។ 

កា បញ្ជ្រា បរយនឌ ័៖ ជាកា ោរប់ញ្ចូ លបរា  នងិត្ក្មូវកា  បស់បុ ស និងញ្ជ្សតីរៅរនុងកា វភិារ កា បា៉ា ន់
ក្បមាែ និងកា តាមោនក្ត្ួត្រិនតិ្យកា រ ៀបចំ និងអនុវត្តរមមវធិី ររក្មាង រគល
នរោបាយ និងចាបន់ានា រដ្ើមបធីានាថ្នបុ ស និងញ្ជ្សតីបានចូល មួរនុងកា អនុវត្តរធវើរស
ចរតីសរក្មច និងររួលែលក្បរោជនរ៍សមើគន ។



 

 

២៤ 

កា រ្លើយត្បរយនឌ ័៖ ជាកា រោះក្សាយត្ក្មូវកា  បរា  និងែលក្បរោជនខុ៍សគន  វាងបុ សញ្ជ្សតី រុមារា 
រុមា  ី រដ្ើមបរីជៀសវាងកា សនមត្ថ្ន បុ ស ញ្ជ្សតី និងរុមារា រុមា  ីសថិត្រនុងសាថ នភារដូ្ច
គន ។ 

ថវកិារ្លើយត្បនឹងរយនឌ ័៖ ជាកា ធានាថ្ន បរា  ត្ក្មូវកា  ែលក្បរោជន ៍និងកា ចូល មួ បស់បុ សញ្ជ្សតី 
និងរុមារា រុមា កី្ត្ូវបានរោះក្សាយ និងោរប់ញ្ចូ លរៅររលរ ៀបចំ និងវភិារថវកិា
សក្មាបក់ា អនុវត្តរមមវធិី ររក្មាង ឬសរមមភាររែសងៗ។ ថវកិារយនឌ ័ ណដ្លមាន
ក្បសិរធភារក្ត្ូវ ធានាថ្ន បរា រយនឌ ័ក្ត្ូវបានវភិារ នងិរោះក្សាយចាបត់ាងំរីកា 
រ ៀបចំអនុវត្ត តាមោន និងវាយត្នមលររក្មាង និងរមមវធិី។ 

រិនននយ័ណបងណចរតាមរភរ៖ ជាសថិត្ិណដ្លរិរែ៌នារសីាថ នភារខុសគន  វាងបុ សញ្ជ្សតី និងរុមា  រុមា  ី ជា
ឧទេ ែ៍ចំននួមញ្ជ្នតីរាជកា ជាបុ ស និងញ្ជ្សតី ឬចនំួនរុមារា រុមា រីំរុងរ ៀនរៅរក្មតិ្ 
បឋមសិរា។ 

រយនឌ ័ និងកា អភវិឌឍ៖ យុរធវធិីមា៉ាង ណដ្លយរចិត្តរុរោរ់ខ់ាល ងំរៅរលើវសិមភារ ននរំនាររ់ំនង វាងបុ ស និង
ញ្ជ្សតី ណដ្លបណាត លមររ ីភារលពមែៀងរនុងកា បំររញមខុងា រៅរនុងសងគម។ 

ភារមនិមានរសសនៈរយនឌ ័៖ ជាកា មនិររួលសាគ ល់ នងិមនិយរចតិ្តរុរោររ់លើបរា  ត្ក្មូវកា  និងកា 
ររួល ែលក្បរោជនខុ៍សគន  វាងបុ ស និងញ្ជ្សតីរនុងកា ររួលបានធនធាន កា រធវើកា 
សរក្មចចិត្ត នងិត្ួនារខុីសគន  វាងបុ ស និងញ្ជ្សតី។ រគលនរោបាយមនិមានរសសនៈ
រយនឌ ័សនមត្ថ់្នរុំមានភារខុសគន  វាងបុ ស និងញ្ជ្សតីររ។ 

កា វភិារែលប៉ាះពាល់រលើរយនឌ ័៖ កា វភិាររីកា ជះឥរធិរលននរគលនរោបាយ ឬរមមវធិមីយួរៅរលើ
បុ ស និងញ្ជ្សតី ូបភាររែសងៗគន ។ 

ត្ួនារីរយនឌ ័ រំនាររ់ំនងសងគមននរយនឌ ័៖ រឺជាត្ួនារី បស់បុ ស និងញ្ជ្សតីណដ្លរែំត្រ់ោយសងគម។ រំនារ់
រំនងសងគមននរយនឌ ័រនយល់ឱ្យរឃើញចាស់អំរីភារមនិ្លុះ (សីុរមក្រីគន ) ណដ្លររើត្
រ ើងជារូរៅរនុងរំនាររ់ំនង វាងបុ ស និងញ្ជ្សតី រោយណែអររលើត្ួនារីរភរ និងកា ណបង
ណចរអំណាច រនុងកា សរក្មចចិត្ត កា ណបងណចររលរមមទងំរៅរនុងែទះ នងិទងំរៅរនុង
សងគមទងំមូល។ រំនាររ់នំងសងគមនងិរយនឌ ័រនះ រធវើឱ្យរយើងចាបអ់ា មមែ៍រោយ
ចំរពាះរៅរលើលរខែៈសមបត្តិទងំឡាយណដ្លររួលបាន តាម យៈសងគម ូបនីយរមម 
កា ឲ្យ       និយមនយ័អំរីក្រមុ និងអំរីខលួនរយើង កា ដ្ឹងរតី្ួនារី រុែត្នមល និងអារបប
រិ ោិសមក្សប បស់រយើង។ រេើយរលើសរីរនះររៀត្ រឺដ្ឹងរអីនត សរមមភារណដ្ល
 រំឹងរុរ នងិអាចររួលយរបានរនុងរំនាររ់ំនង វាងបុ ស និងញ្ជ្សតីែងណដ្ ។ 

 









 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


