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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជាុ
មម្មរាគជំងមឺ េដស៍ និងរលរម្មមេសនតព្រមេសន៏រងនុ ព្រមេសម្ហាេនុតរំ ន់េមនេមម្គងគ
JUNIMA POLICY BRIEF

ព្រមេសរម្ពុជា
គឺជាព្រភរសព្ារ់ការចំណារព្សុរមៅម្វើការមៅព្រមេសថៃមោយានព្រជាជនរម្ពុជាបានចំណា
រព្សុររួម្ ១០.៩% ថនចំនួនសរុររម្មររមេសនតព្រមេសន៏រនុងព្រមេសថៃរនុងឆ្នំ ២០១១។ មៅ
ព្រមេសថៃ រម្មររជារុរសរម្ពុជាម្វើការជា រម្មររសំណង់ រសិរម្ម និងមនសាេ
ចំណណរឯព្សតីេិញភាគមព្ចើនម្វើការជា រម្មររសំណង់ រសិរម្ម ការងារមសវារម្ម
ររសុីព្ររររររផ្េូេមភេមៅតាម្រណាតមេតតម្ួយចំនួនតាម្រមណាតយព្រំណដន។ ព្ាន់ណតមៅណេ រុម្ភៈ

24.4%
13.9%

ឆ្នំ២០១១ ានរម្មររចំណារមេសនតព្រមេសន៏ចំនួន ១០៣,៨២៦នារ់
ណដលបានចុះរញ្ជីម្ររីព្រមេសរម្ពុជាមៅម្វើការមៅព្រមេសថៃ។
រ៉ាុណនតយ៉ាងមហាចណាស់រ៏ានរម្មររចំនួន១៨០,០០០នារ់ ណដរណដលម្ិនបានចុះរញ្ជីព្តឹម្ព្តូេ
បានមៅម្វើការតាម្ម្ម្ោបាយម្ិនព្រព្រតីមោយម្វើដំមណើរឆ្េងកាត់តាម្ព្រំណដនព្តូេចារ់េេះម្ិនព្តូេ
ចារ់េេះ២។ ព្រមេសមេៀតណាម្
គឺព្រមេសេិសមៅណដលានព្រជាព្រីយ៍ម្ួយមេៀតរម្មររចំណារព្សុររម្ពុជា ជារិមសសព្សតី
និងរុារណដលបានចារមចញរីព្សុរមៅម្វើការមៅព្រមេសមេៀតណាម្មោយម្វើការមៅតាម្ដងផ្េូេ
ជាេនរសុំទាន។ ព្រមេសរម្ពុជាគឺជាព្រមេសមាលមៅ្ំរំផ្ុតេីរីររនុងតំម្ហាេនុតំរន់េមនេមម្គងគ
មោយានរម្មររចំណារព្សុរភាគមព្ចើនម្ររីព្រមេសថៃ មេៀតណាម្ និងចិន។
ានរម្មររចំណាចព្សុរជាជនជាតិមេៀតណាមព្ចើនជាងម្ួយលាននារ់ចូលម្រម្វើការេុសចារ់មៅ
ព្រមេសរម្ពុជាេនរេេះរមព្រើការណផ្នរសំណង់និង រេឹររំសានតនានា។
ព្សតីជនជាតិមេៀតណាម្ម្ួយភាគ្ំរមព្រើការជាព្សតីររសុីផ្េូេមភេ
ម ើយការងារមនះព្រឈម្ម្ុេមព្ាះថ្ននរ់មៅការមរើនម ើងថនមម្មរាគ ុីេ
មោយសារណតសាា នភារការងាម្ិនព្រព្រតី និងេវះសុេតាិភារ។
1

2.2%
75,566

ព្រមេសរម្ពុជាានកាឆ្េងរីររាលោលជំងឺមេដស៍តាម្រយៈការរួម្មភេ និងចារ់ថ្ននំមព្រើព្បាស់មោយព្រុម្ម្នុសសងាយនឹងរងមព្ាះថ្ននរ់។
មព្រវា៉ា ង់ថ្ននរ់ជាតិថនម្នុសសជំេង់ណដលផ្ទុរមម្មរាគមេដស៏ានចំនួន ០.៦% េណៈណដលព្រុម្ព្រុសព្សឡាញ់មភេដូចាន ានមព្រវា៉ា ង់មរើនម ើងេពស់រ ូត
២.២%។ េព្តាជំងឺមេដស៍ចំម ះេនរររសុីផ្េូេមភេបានៃយចុះមោយសារណតានយុេធនាការរួម្ាន រងាាជំងឺមេដស៍ជាងម្ួយេសេតសចុងមព្កាយ
ម ើយានការៃយចុះរ ូតដល់ ១៣.៩% រនុងឆ្នំ២០១១
ម ើយេនរមព្រើព្បាស់ថ្ននំមោយចារ់ម្ជុលគឺជាព្រុម្ណដលេេួលរងការមព្ាះថ្ននរ់រំផ្ុតមោយម្វើការបា៉ាន់ព្រាណមព្រវា៉ា ង់ានចំនួន ២៤.៤% រនុងឆ្នំ២០១១
។ មៅឆ្នំ ២០១១ ានម្នុសស ៨៣,០០០ បានឆ្េងជំងឺមេដស៍ និងេេួលការរោបាលមោយមព្រើថ្ននំរនោជីេិតដល់៨៩.៥%២។
េិននន័យណដលគួរឲ្យេុរចិតតសតីេំរីមព្រវា៉ា ង់ជំងឺមេដស៍មៅមលើចំនួនរលររចំណាររនុងព្រមេសរម្ពុជាានចំនួនរំណត់
ណតការសិរារនុងរណាតព្រមេសម្ហាេនុតំរន់េមនេមម្គងគបានរងាាញថ្នមព្ាះថ្ននរ់ជំងឺមេដស៏វាអាចជារ់ទារ់េងមៅ និងម្ុេរររណដលានការចល័តេពស់
ណដលជារតាតលំនាំការមព្ាះថ្ននរ់េពស់ណផ្នរផ្េូេមភេ ឬឥរិយរេថនការមព្រើព្បាស់មព្គឿងមញៀន េីតាំងភូម្ិសាព្សតជារ់លារ់
និងការចូលានការរំណត់មដើម្បីរងាា និងរោបាលជំងឺមេដស៍ ។
រម្មររមេសនតព្រមេសន៏មៅរនុងម្ហាេនុតំរន់េមនេមម្គងគព្រឈម្ម្ុេនឹងភារងាយរងមព្ាះរីជំងឺមេដស៍ មោយសារណតការោរ់រព្ម្ិត
និងរារាំងម្ិនឲ្យានការាំ រសុេភារ និងមសវារម្មមម្មរាគមេដស៍។ សាា នភាររស់មៅ និងការងារសាិតមព្កាម្ការមរងព្រេ័ញ្ច មាលនមយបាយ
រោា ភិបាលម្ិដល់សព្ារ់រួរមគ និមយជរានការលារ់បាំង និងមរីសមេើងមៅានរព្ម្ិតេពស់
េិននន័យសតីេំរីេព្តាជំងឺមេដស៍ចំម ះរលររចំណារព្សុររម្ពុជា សាិតមៅព្រមេសថៃរងាាញថ្នានការមរើនម ើង
និងានហានិភ័យេពស់សព្ារ់រួរព្រុសៗណដលរំរុងម្វើការមៅឧសា រម្មមនសាេ។ េនរសិរាបានឃ្េ ំមម្ើលយ៉ា ងជារ់លារ់ រីឆ្នំ២០០២
ដល់ឆ្នំ២០០៤ មព្រវា៉ា ង់ការឆ្េងជំងឺមេដស៍រងាាញឲ្យម ើញថ្នានការរព្ម្ិតេពស់ជាងេព្តាមព្រវា៉ា ង់រនុងព្រមេសរម្ពុជា និងថៃ។
េនរមរើររៃយនតផ្េូេឆ្ាយម្ររីព្រមេសរម្ពុជានិងព្រមេសដថេមេៀតរនុងម្ហាេនុតំរន់េមនេមម្គងគព្តូេបានមគចាត់េុរថ្នព្រុម្ម្ួយណដលានមព្ាះេពស់មោយ
សារណតការរួម្មភេ ឫានថដគូរួម្មភេចំនួនព្ចីនរារ់រញ្ចួលទាំងេនរររសុីផ្េូេមភេផ្ង ថដគូររួម្មភេ្ម្មតាចំម ះរតីព្ររនធ
និងការមព្រើព្បាស់មព្សាម្េនាម្័យានរព្ម្ិតចុះៃយ។ េនរររសុីផ្េូេមភេចំណារព្សុរម្ររីព្រមេសរម្ពុជាម្វើការមៅតាម្ព្រំណដនមេតតព្តាតព្រមេសថៃ
បានរងាាញយ៉ា ងជារ់លារ់ថ្នេព្តាឆ្េងជំងឺមេដស៍ និងកាម្មរាគានរព្ម្ិតេពស់
មោយេព្តាឆ្េងជំងឺកាម្មរាគចំម ះចំនួនរលររគឺេពស់ជាងដរ់ដងម្ៀរមៅនឹងេព្តាឆ្េងជំងឺកាម្មរាគរនុងព្រមេសថៃរនុងឆ្នំ ២០០៦។
មៅព្រមេសរម្ពុជារម្មររចំណារព្សុរព្សតី ងាយនិងឆ្េងជំងឺ មេដស៍េពស់ េនរទាំងមនាះរារ់រញ្ចូលទាំងេនរព្ររររររររសុីផ្េូេមភេ
និងរម្មរររម្មការិនីមរាងចព្រកាត់មដររម្ពុជាណដលម្ិនានលេធភាររនុងការការ រ និងរោបាលជំងឺមេដស៍មោយសារណតរណនេងម្វើការានលរខណៈតឹងរុ៉ឹង។
មាលនមយបាយថ្ននរ់ជាតិ ចំម ះរលររចំណារព្សុរទារ់េងមៅនឹង សុេភារ និងជំងឺមេដស៏ សព្ារ់រម្ពុជា (២០១០) េនុព្រឹតយ
ព្ររេ័ណឌេភិបាលរិចចសព្ារ់មេសនតព្រមេសន៍ និងអាណតតិណដលបានចុះរិចចសនោការងារសព្ារ់
រលររចំណារព្សុរជាជនជាតិរម្ពុជាមៅម្វើការមៅមព្ៅព្រមេស
និងការរណតុ ះរណាតលសតីរីសុេភារនិងជំងឺមេដស៍ម្ុនមរលមចញដំមណើរានការមរើនម ើង។
ព្រម្ុ ុនមព្ជើសមរីសរលររឯរជនព្តូេបានរំណត់មោយេនុព្រិតយមដើម្បីឲ្យរណតុ ះរណាតល មព្ជើមរីសនិងជួយសព្ម្ួលណផ្នរចារ់
សព្ារ់ការចំណារព្សុរមៅម្វើការរនុងព្រមេសមាលមៅទាំងឡាយ។ ការម្វើមតសតររមម្ើលជំងឺមេដស៍ម្ិនព្តូេបានទាម្ទារសព្ារ់រលររចំណារព្សុរ
រនុងរណាតព្រមេសម្ហាេនុតំរន់េមនេមម្គងគមេ។
រ៉ាុណនតសព្ារ់រលររចំណារព្សុរណដលនឹងរនតមៅម្វើការមៅព្រមេសមាលមៅណដលតព្ម្ូេឲ្យម្វើមតសតររជំងឺមេដស៍ មោយភាជរ់េិជជរញ្ជជ
ម ើយណដលបានរញ្ជជរ់រនុងេនុព្រិតយ។ ចារ់សតីរីការរងាារ និងការ រការឆ្េងមម្មរាគមេដស៍ ជំងឺមេដស៍ ឆ្នំ២០០២
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សព្ារ់េនររស់មៅជាម្ួយមម្មរាគមេដស៍ ជំងឺមេដស៍មៅរនុងព្រមេសរម្ពុជា បានមតត តមៅមលើភារាម នការមរីសមេើងរនុងការងារ សុេភារ និងការេរ់រំ និង
ការមលើររំរស់រណតុ ះរណាតលជំនាញេិជាជជីេៈ (VCT) និងការយល់ដឹងជាសរលសតីរីការរងាានិងការរោបាលជំងឺមេដស៍។ េនុព្រិតយមលេ ០៨០៦
ឆ្នំ ២០០៦ សតីរីការឆ្េងមម្មរាគមេដស៍ និងជំងឺមេដស៍មៅរនុងរណនេងម្វើការហាម្ព្បាម្ការមរីសមេើង
និងព្រកាន់ឋានៈេនរផ្ទុរមម្មរាគមេដស៍ចំម ះរម្មររព្គរ់រូរ។
ព្រមេសរម្ពុជាបានរមងាើតតំរន់មសដារិចចរិមសសជាម្ួយព្រមេសចិន ថៃ និងម្ីយ៉ាន់ា៉ា ម ើយបានេនុម្័តយល់ព្សរាន មៅមលើតំរន់
ឆ្េងកាត់េូទាំងព្រមេសចំនួន ២១រណនេងណដលានសាិតមៅជិតចំណុចឆ្េងកាត់តាម្ព្រំណដន និងាត់ព្ចរសម្ុព្េ។ តំរន់មសដារិចចរិមសសរម្ពុជា
មេៀតណាម្ណដលព្គរ់ព្គងរួម្ ម ើយសព្ារ់រម្មរររនុងព្សុរ និង
ចំណារព្សុរជាជនមេៀតណាម្ានតួនាេីសំរារ់េនរម្វើដំមណើរឆ្េងកាត់តាម្ព្រំណដនសព្ារ់មរលម្ូយថៃា ឬចំណារព្សុរសព្ារ់ម្វើការជា
រមណាតះអាសនន។ គេីនិរសុេភារព្តូេបានមគផ្តល់ឲ្យមៅរនុងតំរន់េេះ ម ើយការ
ចុះម្ម ះរលររចំណារព្សុរអាចម្វើមៅបានតាម្រយៈការេេួលបានធានារា៉ារ់រងសុេភារមៅរនុងរិចចសនោការងារ។ គមព្ាងរងាាការឆ្េងជំងឺមេដស៍
ណដលឧតាម្ភមោយាំព្េមោយ្នាារេភិេឌ្ឍអាសុីរនុងមាលរំណងរព្ងឹងមសវាសុេភារមៅតាម្រមណាតយព្រំណដន និង
ផ្តល់ជូននូេចំមណះដឹងដ៏េូលំេូលាយរនុងការ រការឆ្េងមម្មរាគមេដស៍ដល់េនរម្វើការចំណារព្សុរតាម្ព្ចររមរៀងមសដារិចច និងមេសចរណ៍។
ការចុះេនុសសរណៈថនការមយគយល់មេវរភាគីជាម្ួយព្រមេសថៃឆ្នំ ២០០៣
េនុញ្ជាតិឲ្យានការមផ្ទររំណត់ព្តាតាម្ោនសុេភារសព្ារ់រម្មររចំណារព្សុរណដលព្ត រ់ម្រាតុភូម្ិេិញតព្ម្ូេឱ្យានការរញ្ជជរ់ថ្នានជំងឺកាម្មរាគ
(ART) ឬេត់។ េនុសសរណៈមយគយល់ានមនះានណចងផ្ងណដរថ្នរលររចំណារព្សុររម្ពុជាមៅរនុងព្រមេសថៃព្តេូ េេួលបាននូេព្បារ់ឈនួល
េតាព្រមយជន៍ និងការេេួលបានមសវា
មផ្សងៗ ដូចណដលបានណចងមៅមព្កាម្ចារ់ររស់ព្រមេសថៃ។
ានរីរចំណុចសព្ារ់ការាំ រសុេភារចំម ះមសវាសុភារ និងជំងឺមេដស៍ ណដលានេីតាំងមៅតាម្ព្ចរព្រំណដនរវាងព្រមេសរម្ពុជា និងថៃ
ម ើយការិយល័យព្រសួងការងារ និងេតីតៈយុេជន រម្ពុជាព្រចាំមៅេីព្រុងបាងររ។
រាជរោា ភិបាលរម្ពុជាស ការជាម្ូយរាជរោា ភិបាលថៃមៅមលើការមផ្ទៀងតទ ត់សញ្ជជតិមដើម្បីរព្ងឹងឯរសារសព្ារ់រលររចំណាព្សុររម្ពុជាណដលរំរុងម្វើការ
មៅរនុងព្រមេសថៃ។េនុសសរណៈថនការមយគយល់មៅឆ្នំ ២០១១សតីរីភារងាយងាយរងមព្ាះមោយការឆ្េងជំងឺមេដស៍ និងចលនារាេ ស់េី
ររស់ព្រជាជនបានចុះ តាមលខាមោយព្រមេសរម្ពុជាជាម្ួយនិងរណាតព្រមេសម្ហាេនុតំរន់េមនេមម្គងគដថេមេៀត
ការចុះ តាមលមនះគឺមតត តសំខាន់មៅមលើការរងាារ និងការរោបាលជំងឺមេដស៍សព្ារ់រលររចំណារព្សុរ និងម្វើឲ្យព្រមសើរម ើងនូេមាលនមយបាយ
និងយុេធសាព្សតេភិេឌ្ឍម្ហាេនុតំរន់េមនេមម្គងគរួម្ាន ។ព្រមេសរម្ពុជារំរុងណតេភិេឌ្ឍណផ្នការសរម្មភារថ្ននរ់ជាតិសតីរីការព្គរ់ព្គងរលររចំណារព្សុរ។
ណផ្នការយុេធសាព្សតថ្ននរ់ជាតិមដើម្បីមឆ្េើយតរយ៉ា ងេូលំេូលាយ និងរ ុេិស័យចំម ះមម្មរាគមេដស៍និងជំងឺមេដស៍ ឆ្នំ២០១១ ដល់ ២០១៥ (NSP)
មតត តមៅមលើចំណុចមព្ាះថ្ននរ់េពស់ សព្ារ់រលររចំណារព្សុរ និងព្រជាជនេូមៅ រួម្ទាំងេនរររសុីផ្េេូ មភេ
ណដលម្វើការរនុងម្ុេរររណដលានការរនាេស់េីេពស់ដូចជាេនរមនសាេ រម្មររមរាងចព្រ រុគគលិកាកាសុីណូ រម្មររសំណង់ និងរត់ម្៉ាូតូឌ្ុរ
ណដលជាេនររងមព្ាះថ្ននរ់េពស់ (ម លគឺសុេធណតជាេតិៃិជនររស់េនរសុីផ្េូេមភេ) ម ើយយុេធសាព្សតការរងាារ និង
ការរោបាលចំម ះេនរររសុីផ្េូេមភេគឺព្តូេបានរំណត់មព្កាម្េនុព្រិតយមលេ ០៨០៦ សតីការរងាារការឆ្េងជំងឺមេដស៍មៅរណនេងម្វើការ និងរណនេងរំសានត។
ព្ររេណឌ ព្រតិរតតិការររស់រដាភិបាលសព្ារ់ការរនតរការណៃទាំងេនរឆ្េងមម្មរាគមេដស៍ និងជំងឺមេដស៍រនុងមាលរំណងរព្ជារជាសរល
សព្ារ់េនរឆ្េងមម្មរាគមេដស៍ តាម្រយៈមសវាសុេភារសាធារណៈ នាយរោា នសុេភារតាម្រណាតមេតត និងរណាតព្សុរនានា។ មៅព្រមេសរម្ពុជា
រម្មេិ្ីរងាារការឆ្េងមម្មរាគមេដស៍រីាតយមៅទាររ (PMTCT) ព្តូេបានមគោរ់រញ្ចូលផ្ងណដររនុងមសវាសុេភារលំោរ់ស គម្ន៍។
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យុេធសាព្សតជាតិាំ រសងគម្រួម្ានព្គួសាររលររចំណារព្សុរណដលជាព្រុម្មាលមៅសព្ារ់ជំនួយរនុងររណីឆ្េងមម្មរាគមេដស៍
និងជំងឺមេដស៍ម ើយណដលរស់មៅរនុងភារព្រីព្រ។ គមព្ាងម្ូលនិ្ិជាតិ និងសនតិសុេសងគម្រម្ពុជា (NSSF) គឺចាំបាច់ណាស់សព្ារ់រលររ
និងនិមយជរម ើយរួម្ទាំងេតាព្រមយជន៍មសា្ននិេតតន៍ និងភាររស់រានានជីេិត រ៉ាុណនតាមនការផ្តល់ការណៃទាំសុេភារឲ្យបានេូលំេូលាយមៅម ើយមេ។
មទាះជាយ៉ា ងណារ៏មោយរម្មេិ្ីាំ រសងគម្មៅព្រមេសរម្ពុជាគឺានោរ់រញ្ចូលមៅរនុងការេភិេឌ្ឍន៍ និងយុេធសាព្សតការងារយ៉ា ងសម្រម្យមៅរម្ពុជានា
ឆ្នំ២០១១ដល់ ២០១៥ មាលរំណងានរារ់រញ្ចូលការមតត តមៅមលើការាំព្េសងគម្សព្ារ់េនរជំងឺ
មេដស៍មរើមទាះជាមៅជំហានមនះម្ិនទាន់បានរព្ងីរដល់រម្មររចំណារព្សុរររមេសម្រម្វើការមៅរម្ពុជារ៏មោយ។
សងគម្សុីេិលគឺជាណផ្នរដ៏សំខាន់ថនការមឆ្េើយតរររស់េនរជំងឺមេដស៍រនុងព្រមេសរម្ពុជាណដលម្វើការជាម្ួយេងគការស គម្ន៍ជាង
៣០រនុងរណាតញេងគការមព្ៅរោា ភិបាលសព្ារ់រលររចំណារព្សុរ (MNN) ម ើយេងគការម្ួយចំនួនរំរុងណតម្វើការសព្ារ់េនរចំណារព្សុរ។
គមព្ាងការម្ូលោា នសំរារ់ស គម្ន៍ណដលមរៀរចំមោយមោយភានរ់ងារេងគកាមព្ៅរោា ភិបាលម្វើការជាម្ួយេនរររសុីផ្េូេមភេចំណារព្សុរជាជនជាតិមេៀត
ណាម្មោយានការរមព្ងៀនាន មៅេិញមៅម្រ (Peer Educators) មដើម្បីមលើររម្ពស់ការការ រការឆ្េងមម្មរាគមេដស៍។
រម្មេ្ិ ីេនុេតតន៍ និងគំនតិ ផ្តួចមផ្តើម្រនងុ ការតសម្ូ តិសរតី ីសេុ ភាររលររចំណារព្សរុ សតេី រំ ី មម្មរាគមេដស៍
ការឧតាម្ភាំព្េណផ្នរចារ់រម្ពុជាសព្ារ់រុារ និងព្សតីជាម្ួយរណាតញព្សតីរម្ពុជាឆ្នំ
២០១១បានផ្តល់ជូនការរណតុ ះរណាតលសព្ារ់រលររចំណារព្សុរណដលមព្តៀម្មចញមៅ និងការេរ់រំណផ្នរចារ់ ម ើយតំណាងឲ្យេនរររសុីផ្េូេមភេ
រារ់រញ្ចូលសិេធិទាំងឡាយណដលានមៅមព្កាម្ចារ់មម្មរាគមេដស៍ និងជំងឺមេដស៍។
ការព្រតិរតិតការ មេតតថព្រណេង-រៈយ៉ាង សតរី ីសកាតនុរលចំណារព្សរុ និងការមឆ្េយើ តរមៅនឹងជំងមឺ េដស៍ (PROMDAN) ឆ្នំ២០០០២០១០៖ រម្មេិ្ីសុេភារមាលមៅ និងរម្មេិ្ីេភិេឌ្ឍន៍ដល់រលររចំណារព្សុរណដលរំលាស់េីរីព្រមេសរម្ពុជា ម្រព្រមេសថៃ
ណដលរម្មេិ្ីមនះផ្តល់ជូននូេមសវាចំណារព្សុរព្រររមោយសុេតាិភារ មសវាេរ់រំសុេភារ និងមសវាទារ់េង និងជំងឺមេដស៍ ការជំនួយសាម រតីណផ្នរចារ់
និងម្វើការតាម្ោនចំម ះរលររណដលបានព្ត រ់មៅ េិញ។
រម្មេ្ិ ីេនតរាគម្ន៍ការចំណារព្សុរនិង ព្រជាជនចល័ត (MMP) េងគការខារាម្រម្ពជាុ CARAM Cambodia
ផ្តល់ជូននូេការរណតុ ះរណាតលម្ុនមរលមចញដំមណើរសព្ារ់រលររចំណារព្សុរ និងជំនូយណផ្នរចារ់ ការរញ្ជូនព្ត រ់មៅេិញមោយសុេតាិភារ
និងការម្វើសា រណរម្មម ើងេិញថនជនរងមព្ាះមោយសារការជួញដូរ និងការមរងព្រេ័ញ្ចរាេ ំងរលរម្ម ការេរ់រំានមៅេិញមៅម្រ
និងមសវារម្មម្នទីរមរេយរណងែរសព្ារ់រម្មររសំណង់ និងរុគគលិររមព្ម្ើតាម្រេឹររំសានតសតីរីសិេធិសុេភាររនតរូជ មម្មរាគមេដស៍/ជំងឺមេដស៍
និងការមព្រើព្បាស់ថ្ននំ។
គមព្ាងមព្រើថ្ននំព្រយុេព្ធ រឆ្ំងជំងឺមេដស៍ថ្ននរ់ជាតិរព្ងីរ ផ្តល់ការយល់ដឹងដល់េនរឆ្េងមម្មរាគមេដស៍/ជំងឺមេដស៍ ២០០៩ ណដលាំព្េមោយម្ូលនិ្ិសរល
Global Fund ណដលានម្ូលោា នមៅព្រមេសថៃ មោយមតត តសំខាន់មៅមលើការរោបាល និងការណៃទាំដល់រលររចំណារព្សុរផ្ទុរមម្មរាគមេដស៍
និងរួម្រញ្ចូលទាំងគមព្ាងសារលបងររស់ព្រសួងសុខាភិបាលរម្ពុជា
និងថៃមដើម្បីេនុញ្ជាតិឲ្យរលររចំណារព្សុររម្ពុជាណដលម្វើការមៅរនុងព្រមេសថៃមដើម្បីេិលព្ត រ់មៅកាន់ព្រមេសរម្ពុជាមោយេេួលបានការរោរឥតគិត
ថៃេរយៈមរល ៣ណេ រនុងការរោបាលមោយមព្រើថ្ននំព្រឆ្ំងនិងមម្មរាគមេដស៍។
ភារម្ិនមសមើានថននមយបាយរចចុរបនន និងគាេ តសតរី ីសេុ ភារជនចំណារព្សរុ និងមម្មរាគ មេដស៍ ការរោបាលជំងឺមេដស៍ និងគាេ តការរោបាល
NASP រនយល់ព្បារ់រីយុេធសាព្សតទាំងឡាយចំម ះព្រជាជនចល័តមាលមៅមទាះរីជាព្តូេការនមយបាយមឆ្េើយតរជារ់លារ់
សព្ារ់រលររចំណារព្សុរម្ួយចំនួន្ំរួម្ានរលររណដលម្ិនានឯរសារព្តឹម្ព្តូេម្ររីព្រមេសរម្ពុជាណដលរំរុងម្វើការរនុងរណាតព្រមេសម្ហាេនុតំរន់
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េមនេគងគ និងរលររចំណារព្សុរររមេសណដលម្ិនានឯរសារព្គរ់ព្ាន់ម្ររីរណាតព្រមេសម្ហាេនុតំរន់េមនេគងគណដលរំរុងម្វើការរនុងព្រមេសរម្ពុជា។
រលររចំណារព្សុរម្ិនព្រព្រតីទាំងរនុងព្រភរ្នធាននិងព្រមេសមាលមៅានការរំណត់មៅមសវារោបាលជំងឺមេដស៍
ការយល់ដឹងរីមសវាផ្េូេមភេឲ្យបានេូលំេូលាយ មសវាសុេភាររនតររូជមោយសារភារងាយព្តេូ បានមគមរងព្រេ័ញ្ជ។ NASP
ព្តូេការរួម្រញ្ចូលនមយបាយេូលំេូលាយ
និងរម្មេិ្ីមឆ្េើយតរសព្ារ់រលររររមេសចំណារព្សុរណដលានឯរសារព្តឹម្ព្តូេរំរុងម្វើការមៅព្រមេសរម្ពុជាមដើម្បីរំណត់សិេធិឲ្យព្រមសើម ើងចំម ះការ
យល់ដឹងជំងឺមេដស៍ ការណៃររាសុេភារ និងការាំ រសងគម្រនុងព្រមេសរម្ពុជា។
មៅតាម្តំរន់ព្រំណដនសំខាន់ៗ និងតំរន់េភិេឌ្ឍន៍មសដារិចចរនុងព្រមេសរម្ពុជាមសវាការរងាារជំងឺមេដស៍
និងការរោបាលានណដនរំណត់រនុងការផ្តល់ម្ូលនិ្ិជាចំរងតាម្រយៈការរំណត់មរលមេលា
គមព្ាងណផ្ែរមលើការផ្តូចមផ្តើម្គំនិតជាងរញ្ចូលាន រនុងការណចរចាយមសវាសុេភារសាធារណៈ។
មនះគឺជាការរងវះខាតណដលានលរខណៈជារេោា នព្តឹម្ព្តូេសព្ារ់ការណរងណចររ័តានឆ្េងកាត់ព្រំណដន
និងម្នទីររោបាលរណងែរសព្ារ់រលររចំណារព្សុរណដលផ្ទុរ មម្មរាគមេដស៍។
េណៈមរលណដលានយល់ដឹងរីការរោបាលមោយមព្រើថ្ននំរនោជីេិតានការមរើន ីងយ៉ា ងេពស់រំផ្ុតរនុងរណាតព្រមេសម្ហាេនុតំរន់េមនេមម្គងគ
ការេេួលបាននូេថ្ននំ រនោសព្ារ់រលររចំណារព្សុរររមេសមៅរនុងព្រមេសរម្ពុជាគឺរឹងណផ្ែរមលើការផ្តល់ ិរញ្ារបទានព្រមេសេនរផ្តល់ជំនួយ
និងានរំណត់។ នាមរលៃមីៗមនះការមឆ្េើយតរថ្ននរ់ជាតិររស់រម្ពុជាានអាេិភាររនុងការរងាារ
និងសរម្មភារេំនារ់េំនងនឹងការណចររំណលររេរិមសា្ន៍សព្ារ់ព្រជាជនចល័តណដលបានមព្ជើសមរីស រ៏រ៉ាុណនតមសវាណៃទាំជំងឺមេដស៍ថ្ននរ់ជាតិ
ណដលានលរខណៈេូលំេូលាយ និងចិរភាររនុងរយៈមរលណេងសព្ារ់រលររចំណារព្សុរនូេមាលនមយបាយសុេភារជាតិ
និងព្ររ័នធណៃររាសុេភាររឋម្ានព្រសិេធិភារសព្ារ់ការរងាារជំងឺមេដស៍។
មៅព្រមេសរម្ពុជាការយល់ដឹងជាសរលសព្ារ់ការការ រថនការឆ្េងមម្មរាគមេដស៍និងការរោបាលមោយថ្ននំរនោជីេិតម្ិនទាន់បានព្ជារមៅដល់តាម្តំរ
ន់ជនរេោច់ព្សយលររស់ព្រមេសរម្ពុជាណដលជារណនេងណដលរលររចំណារព្សុររម្ពុជារស់មៅម ើយនិងព្ត រ់មៅេិញ
យុេធសាព្សតាំ រសងគម្ព្តូេការម្វើឲ្យ្នមៅព្រុម្ព្គួសារររស់រលររចំណារព្សុរ
និងរលររចំណារព្សុរេិលព្ត រ់ម្រព្សុររំមណើតេិញមោយបានផ្ទុរមម្មរាគមេដស៍ម្រជាម្ួយផ្ងព្រម្ទាំងរស់មៅរនុងសាា នភារព្រីព្រផ្ង។
រងវះខាតថនការតាម្ោនជាព្ររ័នធ ការព្រម្ូលេិននន័យ និងការព្សាេព្ជាេណដលានរំណត់មៅមលើរលររចំណារព្សុរមៅរនុងព្រមេសរម្ពុជា
រងាាញលេធផ្លឲ្យម ើញរីេវះខាតភសតុតាងម្ួយសតីរីនិនានការ
និងការរោបាលមម្មរាគមេដស៍ជូនដល់រលររចំណារព្សុរណដលចាំបាច់ព្តូេជូនដំណឹងសតីរមី ាលនមយបាយដ៏េូលំេូលាយនិងការមឆ្េើយតររនុងការរិនិតយ
រោបាលេនរជំង។ឺ
ឧរសគគរាងំ សទះដល់ការរមងាើតររិសាាន មាលនមយបាយចំណារព្សុរ និងព្ររ័នធចំណារព្សុរព្តូេបានមគរ៉ឹតរនតឹងណដលម្ិនអាចដំមណើរការបាន
និងរងាឱ្យានការម្វើចំណារព្សុរម្ិនព្រព្រតីានរព្ម្ិតេពស់មៅរនុងរណាតព្រមេសម្ហាេនុតំរន់េមនេមម្គងគណដលរតាតរងាឲ្យានការរគំរាម្រំណ ងដ៏្ាន់្ារ
ដល់សុេភាររលររចំណារព្សុរ និងការរងាារមម្មរាគមេដស៍មៅរនុងព្រមេសរម្ពុជា និងរនុងតំរន់។
មាលនមយបាយមេវភាគីររស់រម្ពុជាជាម្ួយព្រមេសថៃ (នីតិេិ្ី NVP និងេនុសារណៈមយគយល់ាន) ការម្វើចំណារព្សុរព្សរចារ់ានតំថលថៃេ
សុីមរលមេលា និងរត់ណរនតិចជាងការម្វើចំណារព្សុរមព្ៅផ្េូេការ
ម ើយដូមចនះការឆ្េងមម្មរាគមេដស៏មៅណតានេព្តាេពស់ររស់រលររចំណារព្សុរម្ិនព្រព្រតី រលររចំណារព្សុររម្ពុជាាម នឯរសារព្តឹម្ព្តូេ
និងម្ិនព្សរចារ់
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រុាំ នសិេធិចូលមៅេេួលេគគរណតុ ះរណាតលការយល់ដឹងរីរញ្ជាជំងឺមេដស៍ម្ុនមរលមចញដំមណើររុំានសិេធិេេួលបាននូេការផ្សរវផ្ាយរីរញ្ជាសុេភារផ្េូេ
មភេ និងសុេភាររនតរូជ ឬការការ រសិេធិការងារមេ។
ការនិរមេសរលររម្ួយចំនួន្ំររស់រលររាម នឯរសាររីព្រមេសថៃជាលេធផ្លរនុងការព្រឈម្ម្ុេ និងការសព្ម្រសព្ម្ួល
និងតាម្ោនសព្ារ់មសវាការរោបាលមម្មរាគមេដស៍សព្ារ់រលររចំណារព្សុរេិលព្ត រ់ម្រេិញ ម ើយការចំណាយ រំណុល
និងការមរងព្រេ័ញ្ចមលើរាេ ំងរលររចំណារព្សុរានការមរើន ីង។ សព្ារ់រលររចំណារព្សុរ េនុសារណៈព្រមេសរម្ពុជា ថៃ ឆ្ំន ២០០២
ម្ិនបានរួម្រញ្ចូលទាំងសិេធិាំ រសុេភារជាេរបរា ឬយុេធសាព្សតធានារា៉ារ់រងសុេភារ
សព្ារ់រលររចំណារព្សុរមេមលើរណលងណតេនរទាំងមនាះសាិតចារ់ព្គងព្គងររស់ព្រមេសថៃ
ណដលជាមរឿងអាចតេ ស់រតូរបានមៅរនុងមាលនមយបាយសុេភារ និងសនតិសុេសងគម្រនុងព្រមេសថៃ។
េនរសុីផ្េូេមភេចំណារព្សុររនុងព្រមេសរម្ពុជាព្តូេបានេេួលផ្លរ៉ាះ ល់េេិជជានមោយសារចារ់សតីរីការរព្ងាារថនការជួញដូរម្នុសស
និងការមរងព្រេ័ញ្ចផ្េូេមភេឆ្នំ២០០៨ ណដលានការមរីសមេើងចំម ះមរសោរម្ម ។
ទាំងមនះរណាតលឲ្យានការរីររាលោលថនការមរៀតមរៀនផ្េូេមភេររស់េនរររសុីផ្េូេមភេ រុរសណដលរួម្មភេជាម្ួយរុរសដូចាន
និងព្រុម្ណរមភេមោយានការរ៉ឹរេូសយរបានមព្សាម្េនាម្័យរីសំណារ់រងរាេ ំងនគរបាលណដលជាភសតុតាងថនការព្រព្រឹតតមលមើសមៅនឹងចារ់។
មរឿងមនះានផ្លរ៉ាះ ល់មាលនមយបាយការមព្រើព្បាស់ព្សម្េនាម្័យ 100%
ណដលជាឧរសគគដល់ការេេួលបាននូេមសវាសុេភារសព្ារ់ព្រុម្ណដលងាយនឹងរងមព្ាះ
រួម្ទាំងេនរររសុីផ្េូេមភេចំណារព្សុរណដលព្តូេបានមគរងខំឱ្យមៅរស់មៅ និងម្វើការរនុងរណនេងមព្ាះថ្ននរ់ និងរណនេងេនា្ិរមតយយាម នចារ់
េំលារ់ព្គរ់ព្គង។ ចារ់សតីរីការព្តួតរិនិតយមព្គឿងមញៀននាមរលរចចុរបននមនះរួម្រញ្ចូលទាំងេិ្ីសាព្សតកាត់រនាយមព្ាះថ្ននរ់ផ្ងណដរ។
រ៉ាុណនតានការរោបាលសព្ារ់ជនមលមើសមព្គឿងមញៀនមោយានរ ូតដល់មៅ
២ឆ្នំមៅរនុងម្ជឈម្ណឌ លរនារថ្ននំមញៀនររស់រដាណដលម្វើឲ្យេនតរាយរ៉ាះ ល់ដល់យុេធសាព្សតកាត់រនាយភារព្រីព្រ។
ភារេុសាន រនុងការេនុេតតមាលនមយបាយសុេតាិភារ ុំសងាាត់
(2010ជាលេធផ្លម្វឱ្ើ យានឧរសគគរនុងការេេួលបាននូេមសវាផ្ទុរមម្មរាគមេដស៍សព្ារ់េនរររសុីផ្េូេមភេ និងេនរមព្រើព្បាស់មព្គឿងមញៀន
ណដលបានព្រឈម្ម្ុេនឹងការចារ់ ុំេេួនណដលជាលេធផ្លថនការណសវងររការរោបាលសព្ារ់ការមព្រើព្បាស់ថ្ននំមញៀន ឬេនរផ្ទុរមម្មរាគមេដស៍។
ចារ់មេដស៍ររស់ព្រមេសរម្ពុជារំណត់រេព្រ មេណឌ ថនការចម្េងមម្មរាគមេដស៍មោយមចតនា នឹងានមទាសេណឌ ដូចានណចងរនុងាព្តា១៨
មោយម្វើការរិន័យជាមទាសព្រ មេណឌ ោរ់រនធនាាររី ១០ឆ្នំ រ ូតដល់ ១៥ឆ្នំ (មៅរនុងាព្តា ៥០)។
េនុសាសន៍
1.

ភានរ់ងារ

រិនិតយម ើងេិញ និងម្វើសុេដុម្រនីយ៍រម្មសតីរីមាលនមយបាយជាតិ

ព្រសួងការងារនិងរណតុ ះរណាត

និងការចំណារព្សុរមដើម្បីផ្តល់ជូនសំមណើរដ៏សម្រម្យម្ួយថនមសវាសុេភារផ្េូេមភេ មសវាសុេភាររនតរូជ

លេិជាជជីេៈ

មសវារងាារ និងរោបាលជំងឺមេដស៍ដល់េនរ ចំណារព្សុរមោយម្ិនគិតរីសាានភារព្សរចារ់

និងព្រសួងសុខាភិបាល

មោយម្ិនានការមរីសមេើង។

រម្ពុជា
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2.

3.

4.

5.

ព្រម្ូលេិននន័យថ្ននរ់ជាតិមដើម្បីរួម្ានការតាម្ោនឃ្េ ំមម្ើលេនរជំងឺ មេដស៍ តាម្ោនសុេភារ

ព្រសួងការងារនិងរណតុ ះរណាត

និងការព្រព្រឹតតដ៏មព្ាះថ្ននរ់ររស់េនរជំងឺមេដស៍រនុងចំមណាម្រលររចំណារព្សុរ

លេិជាជជីេៈ

មរៀរចំព្ររ័នធព្គរ់ព្គងសុេភារសព្ារ់ព្រជាជនចល័ត េិននន័យការចំណាយ និងរលររចំណារព្សុរណដល

និងព្រសួងសុខាភិបាល

ព្ត រ់មៅេិញ រួម្ទាំងការរញ្ជូនព្ត រ់រីព្រមេសថៃម្រេិញ។

រម្ពុជា

រមងាើនឲ្យានការចូលរួម្ររស់រលររចំណារព្សុររនុងការរងាារជំងឺមេដស៍តាម្រយៈស គម្ន៍

អាជាា្រជាតិព្រយុេធព្រឆ្ំងនិង

ការជួយផ្សរវរីម្ិតតមៅេិញមៅម្រ មោយានការផ្តល់ ិរញ្ារបទានសព្ារ់រម្មេិ្ីណដលានរយៈមរលណេង។

ជំងឺមេដស៍ព្រមេសរម្ពុជា

រិចារណាការចាត់េិធានការមដើម្បីរមងាើនភារព្រមសើរម ើងសព្ារ់ព្រជាជននិង

ព្រសួងសុខាភិបាល

រលររចំណារព្សុរររមេសនូេព្ររ័នធធានារា៉ារ់រងសុេភារថ្ននរ់ជាតិនិង ការការ រសនតិសុេសងគម្។

រម្ពុជា

រិនិតយម ើងេិញ និងម្វើេិមសា្នរម្មចារ់ និងមាលនមយបាយណដលានការមរីសមេើងចំម ះរលរម្មផ្េូេមភេ

ព្រសួងយុតតិ្ម្៌

រម្មេិ្ីការមព្រើព្បាស់ថ្ននំមោយចារ់រញ្ចូលតាម្សថសរ្ម្ និងការតេ ស់រតូរម្ជុល

រម្ពុជា

និងការចាត់េិធានការមដើម្បីេរ់សាាត់ម្ិនឲ្យមព្រើព្បាស់មព្សាម្េនាម្័យណដលព្តូេបានមគមព្រើព្បាស់រួច
េុរជាភសតុតាងថនសរម្មភាររេមលមើសព្រ មេណឌ
និងរិនិតយម ើងេិញនូេការោរ់រិន័យព្រ មេណឌ រនុងចារ់មេដស៍មដើម្បីសាងនូេររិសាានមរើរចំ សព្ារ់ការរងាារមម្
មរាគមេដស៍។
6.

េភិេឌ្ឍមាលនមយបាយរ ុេិស័យណដលានចិរភារដ៏េូលំេូលាយមដើម្បីមឆ្េើយតរមៅនឹងការចំណារព្សុរ
និងមម្មរាគមេដស៍មៅរនុងរណាតព្រមេសម្ហាេនុតំរន់េមនេមម្គងគមដើម្បីរំណត់បាននូេសិេធិចាស់លាស់សព្ារ់រល អាជាា្រជាតិព្រយុេធព្រឆ្ំងនិង
ររចំណារព្សុរទាំងេស់ និងដឹងរីការរងាារជំងឺមេដស៍ការរោបាលនិងការាំ រ

ជំងឺមេដស៍ព្រមេសរម្ពុជា

និងយនដការណចរចាយមៅថ្ននរ់មព្កាម្ជាតិព្តូេណដលឧរតាម្ភាំព្េមោយ្នធានរមចចរមេស និង ិរញ្ាេតាុ។

ព្រសួងការងារនិងរណតុ ះរណាត

កាធានាថនការររាការសំងាត់ និង

លេិជាជជីេៈ និង

េិធានការោរ់មទាសេណឌ ដល់ជនចំណារព្សុរម្ិនព្រព្រតីណដលណសវងររមសវាណៃទាំសុេភារ

ព្រសួងសុខាភិបាល

និងមសចរតីណៃេងការណ៍ជារ់លារ់ម្ួយណដលជារ់ទារ់េង និងសិេធិរលររចំណារព្សុរ

រម្ពុជា
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និងយនតការមដើម្បីឲ្យបានេេួលនូេការរោបាលមោយមព្រើថ្ននំរនោជីេិត។
7.

8.

េភិេឌ្ឍយនដការស ការាន រនុងតំរន់ និងរូរណររដ៏ានព្រសិេធិភារសព្ារ់ការរញ្ជូនេនរផ្ទុរមម្មរាគមេដស៍

អាជាា្រជាតិព្រយុេធព្រឆ្ំងនិង

ការរោបាល និងការធានារា៉ារ់រងសុេភារសព្ារ់រលររចំណារព្សុរ

ជំងឺមេដស៍ព្រសួងសុខាភិបាល

រនុងរណាតព្រមេសម្ហាេនុតំរន់េមនេមម្គងគព្រមេសឆ្េងកាត់ និងជាេិសមៅ។

ព្រសួងការងារនិងរណតុ ះរណាត

ម្វើឲ្យព្រមសើរម ើងនូេយនតការរលររចំណារព្សុរជាផ្េូេការណដលធានាបាននូេការងារសម្រម្យ សិេធិការងារ

លេិជាជជីេៈ

និងសិេធិេេួលបានសុេាលភារដ៏េូលំេូលាយសព្ារ់រលររចំណារព្សុរទាំងេស់។

ព្រសួងការររមេសនិងស ព្រ

រព្ងឹងនូេការេនុេតតន៍យនតការចំណារព្សុរមេវរភាគីជាផ្េូេការជាម្ួយព្រមេសថៃ(េនុសារណៈថនការមយគយល់

តិរតិតការេនតរជាតិ
និងថដគូររណាតព្រមេសម្ហាេ

និង NVP) មដើម្បីកាត់រនាយតថម្េ និងភារសមុគសាម ញ
មដើម្បីឲ្យរលររចំណារព្សុរម្ររីព្រមេសរម្ពុជាបានចូលរួម្រនុងគមព្ាងធានារា៉ារ់រងសុេភារជាតិថនព្រមេសថៃមោ
យាម នការោរ់រិន័យឬ ការរ៉ឹតរនតឹង។
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នុតំរន់េមនេមម្
គងគ
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