មន្ទីី�រពេេទ្្យគន្ធធបុុប្ផាា�ចូូលរួួមយ៉ាា�ងសកម្មមក្នុុ�ងការផ្តតល់់សេេវាសុុខាភិិបាល

Kantha Bopha Hospitals are actively involved in
providing free health services to children and
ដល់់កុុមារ និិងស្រ្តីី��មានផ្ទៃៃ�ពោះះមកពីីគ្ររប់់មជ្្ឈដ្ឋាា�ន ដោយឥតគិិតថ្លៃៃ�។
pregnant women from all over the country. The
និិរន្តតរភាពនៃៃកិិច្ចដំ
ច ណើ
ំ
រើ ការរបស់់មន្ទីីរ� ពេេទ្យ្ កុុមារគន្ធធបុប្ផា
ុ នេះ
�ា ះ� ដើើរតួួនាទីី
sustainability of the Kantha Bopha Hospitals
plays an important role in serving social welfare
យ៉ាាង
� សំំខាន់់ក្នុង
�ុ ការបម្រើដ
ើ� ល់់គោលនយោបាយលើើកកម្ពពស់សុ
់ ខុ
ុ មា
ុ លភាព
policies and contributing to reducing mortality
សង្គគម និិងរួួមចំំណែែកកាត់់បន្ថថយអត្រាា�មរណភាពមាតា និិងទារក
rates of mothers and infants by strengthening and
ដោយពង្រឹឹង
� និិងពង្រីី�កប្ររសិិទ្ធភា
ធ ព និិងស័័ក្តិិ�សិទ្ធិិ�
ិ ភាពសេេវាសុុខាភិិបាល។
expanding effective and efficient health services.
The Government of the Kingdom of Cambodia,
រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជាក្រោោ�មការដឹឹកនាំំដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់ និិងការចង្អុុ�លបង្ហាា�ញ
under the leadership and wise guidance of Samdech
ជាប្ររចាំប្រ
ំ ក
រ បដោយគតិិបណ្ឌិត
�ិ របស់់ សម្តេ�េចអគ្គគមហាសេ�នាបតីីតេ�ជោ�
Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, is
ហ៊ុុ�ន សែ�ន បានប្តេេ�ជ្ញាា�ធានានិិរន្តតរភាពរបស់់មន្ទីី�រពេេទ្្យគន្ធធបុុប្ផាា� ដែែលនេះះ�
committed to ensuring the sustainability of the
hospitals, which demonstrates his dedicated
សបញ្ជាា�ក់ឱ្
់ យ្ ឃើើញពីកា
ី រយកចិិត្តទុ
ត ក
ុ ដាក់់ខ្ពស់
ព ក្នុ
់ ង
�ុ ការលើើកស្ទួួ�យសុុខុមា
ុ លភាព
commitment to the well-being and social equity,
និិងសមធម៌៌សង្គគម ដូូចមានចង្អុុល
� បង្ហាាញ
� ក្នុុង
� "ក្ររបខណ្ឌឌគោលនយោបាយ
as stated in the "National Social Protection Policy
មូលនិធិបរធនស្រ
បតាមស្ត
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ជាតិិគាំំពារសង្គគម ២០១៦២០២៥
 ៉៉។
Framework 2016-2025".
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ខែែឧសភា ឆ្នាំំ��២០២២ - May 2022

មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា៖ បរធនបាលកិច្ចសាធារណៈស្របតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ
CAMBODIA KANTHA BOPHA FOUNDATION: PUBLIC TRUST IN ACCORDANCE WITH
INTERNATIONAL STANDARDS
អនុវតតា
្ត មការណែនាំដខ្ព
៏ ង់ខ្ពស់របស់ សម្តច
េ តេជោនាយករដ្ឋមន្ត,ី្រ

Following the high guidance of Samdech Techo Prime Minister,

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល

the Ministry of Economy and Finance collaborated with the

និងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា

Ministry of Health and Kantha Bopha Hospitals to conduct a

ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

និងគិតគូររួមគ្នាដើមប្ ី

joint study and research to find a specific mechanism to

ស្វង
ែ រកយន្តការជាក់លាក់មយ
ួ កង
្នុ ការធានានិរន្តរភាពនៃកិច្ចដំណរើ ការរបស់

ensure the sustainability of the hospitals’ operation. As a result,

មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា  ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពខ្ពស់។ ផក
្អែ លើលទ្ធផល

the Government of the Kingdom of Cambodia decided to

នៃការសិកសា
្ នេះ, រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កត
ើ “មូលនិធគ
ិ ន្ធបុប្ផាកមជា
្ពុ ”

establish the “Cambodia Kantha Bopha Foundation” in 2018,

ឡើង កង
្នុ ឆ្នាំ២០១៨ ដោយមាន សមច
េ្ត តេជោ ហ៊ន
ុ សន
ែ និងសម្តច
េ

with Samdech Techo Hun Sen and Samdech Kittipritthbandit

កិតព
ិ្ត ្រឹទ្ធបណ្ឌត
ិ ប៊ន
ុ រ៉ន
ា ី ហ៊ន
ុ សន
ែ ជាប្រធានកិត្តិយស និងស្ថិតក្រោម

Bun Rany HunSen as honorary chairpersons and under the

ការដឹកនាំផ្ទាល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាបរធនបាលដែលបច្ចុប្បន្នមានសមាសភាព

direct leadership of the Board of Trustees with the following

ដូចខាងក្រោម៖

current board members:

.
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មូូលនិិធិិគន្ធធបុុប្ផាា�កម្ពុុ�ជាមានទម្ររង់់ជា “បរធនបាលកិិច្ច”ច ដែែលឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងនូូវ

The Cambodia Kantha Bopha Foundation is established in

ការអនុុវត្តតតាមស្តតង់់ដាអន្តតរជាតិិ និិងមានតម្លាា�ភាពក្នុុ�ងការគ្ររប់់គ្ររងធនធាន

the form of a “Trust Fund” of international standards and

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទំំហំំធំំ

ដែែលបរិិច្ចាា�គសម្រាា�ប់់កិិច្ចចការមនុុស្្សធម៌៌។

transparency. The Foundation is governed by a Board of

លើើសពីីនេះះ�

Trustees comprising of individuals of great integrity that

ថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំមូល
ូ និិធិិជាពិិសេស
េ ក្រុុ�មប្រឹឹ�ក្្សាបរធនបាលគឺឺជាឥស្្សរជនសំំខាន់់ៗ

includes the hospitals’ management. The management of the

និិងមានការចូូលរួួមដោយផ្ទាា�ល់់ពីីគណៈៈគ្ររប់់គ្ររងមន្ទីី�រពេេទ្្យគន្ធធបុុប្ផាា� ដែែល

នេះះ�ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីីតម្លាា�ភាព

resources is implemented with clear and efficient procedures

ភាពទុុកចិិត្តតបាន ក្នុុ�ងការគ្ររប់់គ្ររង និិង

defined in compliment with the Kantha Bopha Foundation

ប្រើើ�ប្រាា�ស់់មូូលនិិធិិទាំំងមូូល។ ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការប្រើើ�ប្រាា�ស់់ធនធានរបស់់

Dr. Beat Richner, who share the mutual mission of safeguarding
the sustainability of the hospitals.

មូូលនិិធិិវិិញ, នីីតិិវិិធីីត្រូូ�វបានគិិតគូូរ និិងសម្រួួ�លមិិនឱ្្យមានភាពស្មុុ�គស្មាា�ញ
តែែរក្្សាបាននូូវតម្លាា�ភាព គណនេេយ្្យភាពខ្ពពស់់ និិងធានាបាននូូវភាព

“Trust” means a legal relationship that the trustor (grantor)

ស៊ីី�ចង្វាា�ក់់គ្នាា�ជាមួួយមូូលនិិធិិគន្ធធបុុប្ផាា�ស្វីី�ស ក្នុុ�ងការឧបត្ថថម្ភភ ដើើម្្បីីធានាបាន

or property owners provide to the trustees to care for and

នូូវចីីរភាពនៃៃកិិច្ចចដំំណើើរការរបស់់មន្ទីី�រពេេទ្្យនេះះ�។

use for the benefits of the beneficiaries. This relationship is

បរធនបាលកិិច្ចចមានន័័យថា ទំំនាក់់ទំំនងគតិិយុុត្តតដែែលបរធនបាលទាយក

and manage the property for the beneficiary in which the

a legal obligation that requires trustees the rights to possess
grantor must transfer properties to the trustees by specifying

ឬម្ចាា�ស់់ទ្ររព្្យសម្្បត្តិិ� ផ្តតល់់ដល់់បរធនបាលក្នុុ�ងការមើើលថែែរក្្សា និិងប្រើើ�ប្រាា�ស់់

the purposes of the administration and / or the identity of

ជាប្ររយោជន៍៍ដល់់អត្ថថគាហកៈៈ ឬអ្ននកទទួួលផល។ ទំំនាក់់ទំំនងនេះះ� គឺឺជា
កាតព្វវកិិច្ចចដែែលចែែងដោយច្្បាប់់

the beneficiaries. In this sense, the grantor of the Cambodia

ក្នុុ�ងការតម្រូូ�វឱ្្យបរធនបាលមានសិិទ្ធិិ�

Kantha Bopha Foundation is the Government of the Kingdom

កាន់់កាប់់ និិងគ្ររប់់គ្ររងទ្ររព្្យសម្្បត្តិិ�សម្រាា�ប់់ជាប្ររយោជន៍៍ដល់់បុុគ្គគលត្រូូ�វ

of Cambodia with the participation of all members of the

ទទួួ ល បានផលដោយបរធនបាលទាយកត្រូូ� វ ផ្ទេេ� រ ទ្ររព្្យសម្្បត្តិិ�របស់់ ខ្លួួ� ន

Foundation, and all the branches of Kantha Bopha Hospitals,
as well as children in Cambodia who receive free medical

ទៅឱ្្ យ បរធនបាលដោយបញ្ជាា�ក់់ ពីី គោ លបំំ ណ ងជាក់់ លា ក់់ រ បស់់ ប រធន

treatments without any discrimination as the beneficiaries.

បាលកិិច្ចច និិង/ឬ បញ្ជាា�ក់់ពីីអត្តតសញ្ញាា�ណអត្ថថគាហកៈៈ។ ក្នុុ�ងន័័យនេះះ� បរធន
បាលទាយករបស់់មូូលនិិធិិគន្ធធបុុប្ផាា�កម្ពុុ�ជា គឺឺរាជរដ្ឋាា�ភិិបាល ដែែលមានការ
ចូូលរួួមពីីសំំណាក់់សមាជិិកទាំំងអស់់របស់់មូូលនិិធិិ

ចំំណែែកអត្ថថគាហកៈៈ

ជាមន្ទីី�រពេេទ្្យគន្ធធបុុប្ផាា�គ្ររប់់ទីីតាំំង ក៍៍ដូូចជាកុុមារនៅកម្ពុុ�ជាដែែលបានទទួួល
ការពិិនិិត្្យ ព្្យាបាលជំំងឺឺ ដោយឥតគិិតថ្លៃៃ� និិងមិិនមានការរើើសអើើង នៅ
មន្ទីី�រពេេទ្្យគន្ធធបុុប្ផាា�។
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After 4 years of operation, the Cambodia Kantha Bopha
Foundation received a total donation of 298, 649, 446, 800.00
Riels and $34,979,376.00 USD from 157,092 member donors.
For the year 2021, the foundation received a total donation of
56, 351, 587, 500.00 Riels and 4, 843, 907.00 USD.
Meanwhile in 2020 and 2021, the financial statements of the
Cambodia Kantha Bopha Foundation have been audited
by the international audit firm, PricewaterhouseCoopers

ជារៀងរាល់ថ្ងៃ មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា
ផ្តលឱ
់ យ្ កុមារបមា
្រ ណ ២ ០០០ នាក់
នូវអំណោយជាសុខភាព និងផ្តល់
ឱ្យក្រុមគ្រួសារកុមារនូវអំណោយ
នៃក្តីសង្ឃឹម

(Cambodia) Ltd., after being audited by another international
audit firm, Grant Thornton (Cambodia) Limited, for the first
two years of 2018, and 2019. As a result, the independent
auditors commented, “In our opinion, the financial statements
of Cambodia Kantha Bopha Foundation have been prepared
in all material respects in accordance with proper accounting
principles without any frauds and errors.”. It should be noted
that although the Government established the Cambodia
Kantha Bopha Foundation, this foundation is not to replace
the Kantha Bopha Swiss Foundation. Instead, both foundations

បន្ទាា�ប់់ពីីការដាក់់ឱ្្យដំំណើើរការណ៍៍រយៈៈពេេល ៤ឆ្នាំំ�� កន្លលងមក, មូូលនិិធិិ

operate simultaneously and the collaboration with the Kantha

គន្ធធបុុប្ផាា�កម្ពុុ�ជាបានទទួួលថវិិកាបរិិច្ចាា�គសរុុបចំំនួួន ២៩៨ ៦៤៩ ៤៤៦

Bopha Swiss Foundation remains important to the operation

៨០០ រៀៀល និិង ៣៤ ៩៧៩ ៣៧៦ ដុុល្លាា�រអាមេេរិិក ពីីសប្្បុុរសជន

of the hospitals as a whole.

ដែែលជាសមាជិិកចំំនួួន ១៥៧ ០៩២ នាក់់។ ដោយឡែែកក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០២១
មូូលនិិធិិបានទទួួលថវិិកាបរិិច្ចាា�គសរុុបចំំនួួន ៥៦ ៣៥១ ៥៨៧ ៥០០
រៀៀល និិង ៤ ៨៤៣ ៩០៧ ដុុល្លាា�រអាមេេរិិក។
សម្រាា�ប់់ឆ្នាំំ��២០២០ និិងឆ្នាំំ��២០២១, របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់
មូូលនិិធិិគន្ធធបុុប្ផាា�កម្ពុុ�ជា

ត្រូូ�វបានដាក់់ឱ្្យធ្វើើ�សវនកម្មមដោយក្រុុ�មហ៊ុុ�ន

សវនកម្មមលំំដាប់់អន្តតរជាតិិ Pricewaterhouse Coopers (Cambodia)
Ltd. បន្ទាា�ប់់ពីីការធ្វើើ�សវនកម្មមដោយក្រុុ�មហ៊ុុ�នសវនកម្មមលំំដាប់់អន្តតរជាតិិ
Grant Thornton (Cambodia) Limited ក្នុុ�ងរយៈៈពេេលពីីរឆ្នាំំ��ដំំបូូង
គឺឺឆ្នាំំ��២០១៨ និិងឆ្នាំំ��២០១៩។ ជាលទ្ធធផល សវនករ បានផ្តតល់់មតិិថា “តាម

មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានបើក
ដំណើរការឡើងវិញ
នៅឆ្នាំ១៩៩២

មតិិរបស់់យើើងខ្ញុំំ�, របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់មូូលនិិធិិគន្ធធបុុប្ផាា�កម្ពុុ�ជា ត្រូូ�វ
បានរៀៀបចំំឡើើងគ្ររប់់ទិិដ្ឋឋភាពជាសារវន្តតទាំំងអស់់

ដោយអនុុលោមតាម

គោលការណ៍៍គណនេេយ្្យដោយមិិនមានភាពខុុសឆ្គគង និិងក្លែែ�ងបន្លំំ�”។
គួួរបញ្ជាា�ក់ថា
់ ទោះះបីីជារាជរដ្ឋាា�ភិិបាលបង្កើើ�តមូូលនិិធិិគន្ធធបុុប្ផា�ាកម្ពុុ�ជាក៏៏ដោយ
ក៏៏មូូលនិិធិនេះ
ិ ះ�នឹឹងមិិនជំំនួួស មូូលនិិធិិគន្ធធបុុប្ឆាា�ស្វីី�ស នោះះទេេ។ មូូលនិិធិិ
ទាំំងពីីរមានដំំណើើរការទន្ទឹឹ�មគ្នាា�

ហើើយកិិច្ចចសហការជាមួួយមូូលនិិធិគ
ិ ន្ធធ

បុុ ប្ឆាា�ស្វីី� ស នៅតែែ មា នសារៈៈសំំ ខា ន់់ ចំំ ពោះះកិិ ច្ចច ដំំ ណើើ រ ការនៃៃ ម ន្ទីី� រ ពេេ ទ្្ យ គន្ធធ
បុុប្ឆាា�ទាំំង ៥ ទីីតាំំង។
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អំពី
មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា

ABOUT KANTHA BOPHA
HOSPITAL
At the request of the Government of the Kingdom of Cambodia,
the 1st Kantha Bopha Hospital was renovated in 1991 after
being destroyed during the war and rebegan its operation to
provide freee health care services for infants and children in
1992 with the financial support from the Kantha Bopha Swiss
Foundation, established by Prof. Dr. Beat Richner.
In 1995, due to the increase in the number of patients receiving

វេជ្ជបណ្ឌិត គិលានុបដ្ឋាកគិលានុបដ្ឋាយិកា និងបុគ្គលិក
ជាជនជាតិខ្មែរ ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ
ជាង ២ ៥០០ នាក់

medical examination and treatment services to about 1,000
patients per day, the space of the 1st Kantha Bopha Hospital was
not capable enough to accommodate the patients properly.
Therefore, His Majesty the King Norodom Sihanouk, granted
a plot of land in the Royal Palace for the construction of the
Kantha Bopha Hospital II, which was officially inaugurated in
1996 under the supreme presidency of His Majesty the King
and Swiss President Jean-Pascal Delamuraz.

តាមសំំណើើរបស់់រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជា មន្ទីី�រពេេទ្្យគន្ធធបុុប្ផាា�ទីី១ ត្រូូ�វបាន
ជួួសជុុល ឡើើងវិិញនៅឆ្នាំំ១
�� ៩៩១ បន្ទាា�ប់់ពីីបំំផ្លិិ�ចបំផ្លា
ំ ញ
�ា ក្នុុង
� អំំឡុង
ុ សង្គ្រាាម
��
និិងបានចាប់់ផ្តើើ�មប្ររតិិបត្តិិ�ការផ្តតល់់សេេវាសុុខាភិិបាលដល់់ទារក និិងកុុមារ
នៅឆ្នាំំ១
�� ៩៩២

ដោយមានការគាំំទ្ររផ្នែែ�កហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ពីីមូូលនិិធិគ
ិ ន្ធធបុប្ផា
ុ �ស្វីី
ា ស
�

ដែែលបង្កើើ�តឡើើងដោយលោកសាស្រ្តាា��ចារ្្យវេេជ្ជបណ្ឌិ
ជ
ត
ិ� Beat Richner ។
ក្នុុង
� ឆ្នាំំ១
�� ៩៩៥, ដោយសារកំំណើន
ើ អ្ននកមកទទួួលសេេវាពិិនិត្្
ិ យ និិងព្្យាបាល
ជំំងឺមា
ឺ នរហូូតដល់់ប្រមា
រ ណ ១ ០០០ នាក់់ ក្នុុង
� មួួយថ្ងៃៃ� ដែល
ែ ទំំហំម
ំ ន្ទីីរ� ពេេទ្យ្
គន្ធធបុប្ផា
ុ �ទីី
ា ១ មិិនមានសមត្ថថភាពទទួួលអ្ននកជំំងឺបាន
ឺ
សមរម្្យ, ព្រះ�ះ ករុុណា
ព្រះះ�បាទ នរោត្តតម សីីហនុុ ព្រះ�ះ បរមរតនៈៈកោដ្ឋឋ បានប្រោស
ោ�

Dr. Beat Richner is
Founder of Kantha
Bopha Hospital

ព្រះះ�រាជទាននូូវដីីមួួយកន្លែង
ែ� ក្នុុង
� បរិិវេណ
េ ព្រះះ�បរមរាជវាំំង សម្រាា�ប់់សាងសង់់
មន្ទីី�រពេេទ្្យគន្ធធបុុប្ផាា�ទីី២ និិងបានដាក់់សម្ពោោ�ធឱ្្យដំំណើើរការជាផ្លូូ�វការនៅ
ឆ្នាំំ១
�� ៩៩៦ ក្រោម
ោ� ព្រះះ�រាជាធិិបតីីភាពដ៏៏ខ្ពង់
ព ខ្ព
់ ស់
ព បំ
់ ផុ
ំ ត
ុ របស់់ ព្រះះ�បរមរតនៈៈ
កោដ្ឋឋ និិង លោក Jean-Pascal Delamuraz ប្រធា
រ នាធិិបតីីប្ររទេស
េ
ស្វីី�ស។
នៅឆ្នាំំ��១៩៩៥, ដោយសារកំំណើើនចំំនួួនអ្ននកមកទទួួលសេេវាពិិនិិត្្យ និិង
ព្្យាបាលជំំងឺឺមានរហូូតដល់់ប្ររមាណ ១ ០០០ នាក់់ក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃៃ� ដែែលទំំហំំ
មន្ទីីរ� ពេេទ្យ្ គន្ធធបុប្ផា
ុ �ទីី
ា ១ មិិនមានសមត្ថថភាពទទួួលអ្ននកជំំងឺបាន
ឺ
សមរម្្យ ហេេតុុ
នោះះ ព្រះ�ះ ករុុណាព្រះ�ះ បាទ នរោត្តតម សីីហនុុ ព្រះះ�បរមរតនៈៈកោដ្ឋឋ
បានប្រោោ�សព្រះះ�រាជទាននូូវដីីមួួយកន្លែែ�ង

ក្នុុ�ងបរិិវេេណព្រះះ�បរមរាជវាំំង
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បន្ទាា�ប់់ពីីបានទទួួលដីីមួួយកន្លែែ�ងនៅខេេត្តតសៀៀមរាបពីី

សម្តេេ�ចតេេជោ

នាយករដ្ឋឋមន្រ្តីី�� នៅឆ្នាំំ��១៩៩៨, មន្ទីី�រពេេទ្្យជ័័យវរ្ម័័�នទីី៧ (មន្ទីី�រពេេទ្្យ
គន្ធធបុុប្ផាា�សៀៀមរាប) ត្រូូ�វបានកសាងឡើើង និិងសម្ពោោ�ធដាក់់ឱ្្យដំំណើើរការ
ជាផ្លូូ�វការក្នុុ�ងឆ្នាំំ��១៩៩៩។ នាឱកាសសម្ពោោ�ធនោះះដែែរ សម្តេេ�ចតេេជោ
នាយករដ្ឋឋមន្រ្តីី��

នៅចំំពោះះព្រះះ�រាជវត្តតមានដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់បំំផុុតរបស់់

ព្រះះ�បរមរតនៈៈកោដ្ឋឋ បានប្ររកាសថា រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជានឹឹងផ្តតល់់ដីី
បន្ថែែ�មក្នុុ�ងការពង្រីី�កមន្ទីី�រពេេទ្្យជ័័យវរ្ម័័�នទីី៧ ដែែលការណ៏៏នេះះ�បានអនុុញ្ញាា�ត
ឱ្្យមន្ទីី�រពេេទ្្យអាចសាងសង់់នូូវអគារថ្មីី�ៗ សម្រាា�ប់់ពង្រីី�កវិិសាលភាពសេេវា
ពិិនិិត្្យ

និិងព្្យាបាលជំំងឺឺជាបន្តតបន្ទាា�ប់់រហូូតមកដល់់ពេេលបច្ចុុ�ប្្បន្នន។

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០០៥ មន្ទីី�រពេេទ្្យគន្ធធបុុប្ផាា�ទីី៤

ត្រូូ�វបានសម្ពោោ�ធជាផ្លូូ�វការដោយ

តភ្ជាា�ប់់ទៅនឹឹងមន្ទីី�រពេេទ្្យគន្ធធបុុប្ផាា�ទីី១ នៅភ្នំំ�ពេេញ តែែម្តតង។

After receiving a plot of land in Siem Reap from Samdech
Prime Minister in 1998, Jayavarman VII Hospital (Kantha Bopha
Siem Reap ) was built and officially inaugurated in 1999.
On the auspicious occasion of the inauguration, Samdech
Prime Minister announced in the presence of His Majesty
the King that the Government of the Kingdom of Cambodia
will provide additional land for the expansion of Jayavarman
VII Hospital, which enabled the hospital to build new buildings
when necessary in order to expand the scope of medical
examination and treatment services to the present day. In
2005, the 4th Kantha Bopha Hospital in Phnom Penh was
officially inaugurated with direct connection to the 1st Kantha
Bopha Hospital.
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នៅឆ្នាំំ��២០០៧ ដោយសារអ្ននកមកសម្រាា�កព្្យាបាលជំំងឺឺនៅមន្ទីី�រពេេទ្្យបាន

In 2007, as the number of hospital admissions increased

កើើនឡើើងជាបន្តតបន្ទាា�ប់់រហូូតដល់់ប្ររមាណជាង៥០ភាគរយ, មន្ទីី�រពេេទ្្យ

steadily to about 50%, the fifth Kantha Bopha Hospital was
built and officially inaugurated under the high presidency of

គន្ធធបុុប្ផាា�ទីី៥ ត្រូូ�វបានសាងសង់់បន្ថែែ�ម និិងសម្ពោោ�ធដាក់់ឱ្្យប្រើើ�ប្រាា�ស់់ជា

His Majesty King Norodom Sihamoni. In total, Kantha Bopha

ផ្លូូ�វការក្រោម
ោ� ព្រះះ�រាជាធិិបតីីភាពដ៏៏ខ្ពង់
ព ខ្ព
់ ស់
ព បំ
់ ផុ
ំ ត
ុ របស់់ សម្តេេ�ចព្រះ�ះ ករុុណា

Hospitals have 5 locations, four of which are in Phnom Penh

ព្រះ�ះ បាទសម្តេេ�ចព្រះ�ះ បរមនាថ នរោត្តតម សីីហមុុនីី ព្រះះ�មហាក្្សត្ររ

and one in Siem Reap. As for health service activities, all the

នៃៃព្រះះ�រាជាណាចក្ររកម្ពុុ�ជា។ ជាសរុុបមកទល់់បច្ចុុ�ប្្បន្នន មន្ទីី�រពេេទ្្យ

5 Kantha Bopha Hospitals have been providing medical services

គន្ធធបុុប្ឆាា�មាន ៥ទីីតាំំង ក្នុុ�ងនោះះ ៤ទីីតាំំង ស្ថិិ�តនៅក្នុុ�ងរាជធានីីភ្នំំ�ពេេញ

to children with all kinds of general diseases and major
specialties such as diabetes, general surgery, heart surgery

និិង ១ទីីតាំំងទៀៀត ស្ថិិ�តនៅក្នុុ�ងខេេត្តតសៀៀមរាប។ ចំំពោះះសកម្មមភាពសេេវា

and other services.

សុុខាភិិបាល មន្ទីី�រពេេទ្្យគន្ធធបុុប្ឆាា�ទាំំង ៥ទីីតាំំង បាន និិងកំំពុុងផ្តតល់់សេេវា
សុុខាភិិបាល ដល់់កុុមារទំាា�ងប្ររភេេទជំំងឺឺទូូទៅ និិងជំំងឺឺឯកទេេសសំំខាន់់ៗ
ដូូចជាជំំងឺឺទឹឹកនោមផ្អែែ�ម, ការវះ�កាត់់ទូូទៅ, ការវះ�កាត់់បេះះ�ដូូង ព្ររមទាំំងសេេវា
ផ្្សេេងៗទៀៀត។

មូលនិធិបរធនស្របតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិសម្រាប់គន្ធបុប្ផា | TRUST FUND IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS FOR KANTHA BOPHA

7

មន្ទីី�រពេេទ្្យបើើកទ្វាា�រទទួួលអ្ននកជំំងឺឺជារៀៀងរាល់់ថ្ងៃៃ� ២៤ម៉ោោ�ង ក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃៃ�។

The hospitals are open 24 hours a day, every day. In general,

បច្ចុុ�ប្្បន្នន ក្នុុ�ង១ថ្ងៃៃ� មន្ទីី�រពេេទ្្យទទួួលអ្ននកជំំងឺឺជាមធ្្យមប្ររមាណពីី២ ៥០០នាក់់

the hospitals receive an average of 2,500 to 3,000 patients
a day, of which about 350 to 400 are in serious conditions

ទៅ ៣ ០០០នាក់់ ដែែលក្នុុ�ងនោះះប្ររមាណពីី ៣៥០នាក់់ ទៅ ៤០០នាក់់

that needs to be hospitalized. It is important to note that

ស្ថិិ�តក្នុុ�ងស្ថាា�នភាពត្រូូ�វសម្រាា�កព្្យាបាលក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេេទ្្យ។ កត្តាា�សំំខាន់់ដែែល

the hospitals reflect the provision of quality health services

គួួរឱ្្យកត់់សម្គាា�ល់់គឺឺមន្ទីី�រពេេទ្្យបានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីីការផ្តតល់់សេេវាសុុខាភិិបាល

and trust from the public, which is such a proud result for the

ប្ររកបដោយគុុណភាព និិងមានទំំនុុកចិិត្តតពីីមហាជន។ នេះះ�គឺឺជាលទ្ធធផល

children health care sector in Cambodia that the Kantha

គួួរជាទីីមោទនៈៈសម្រាា�ប់់វិិស័័យគាំំពារសុុខភាពកុុមារនៅកម្ពុុ�ជា ដោយ

Bopha Hospitals have achieved the infant mortality rate as
low as 0.29% from the rate of 6% in 1998. Currently, the 5

បច្ចុុ� ប្្ បន្ននមន្ទីី� រ ពេេ ទ្្ យ គន្ធធ បុុ ប្ផា�ា ស ម្រេេ�ចបាននូូ វ អត្រាា� ម រណភាពកុុ មា រក្នុុ� ង
កម្រិិ�តមួួយដ៏៏ទាបត្រឹឹ�ម ០,២៩%

locations of Kantha Bopha Hospitals have a total of 2,345

ខណៈៈដែែលអត្រាា�នេះះ�នៅឆ្នាំំ�� ១៩៩៨

staff of which 1,749 are health care specialists. All staff of the

មានរហូូតដល់់៦%។ បច្ចុុ�ប្្បន្ននមន្ទីី�រពេេទ្្យគន្ធធបុុប្ផាា�ទាំំង ៥ទីីតាំំង មាន

Kantha Bopha Hospitals are recognized as highly competent

បុុគ្គគលិិកសរុុបចំំនួួន ២,៣៤៥នាក់់ ក្នុុ�ងនោះះ ១,៧៤៩នាក់់ ជាបុុគ្គលិ
គ ិក

and disciplined, no side job as well as no extra informal earnings.

ជំំនាញសុុខាភិិបាល។ បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់របស់់មន្ទីី�រពេេទ្្យគន្ធធបុុប្ផាា�ត្រូូ�វបាន
ទទួួលស្គាា�ល់់ថា មានសមត្ថថភាព និិងវិិន័័យខ្ពពស់់ គ្មាា�នការធ្វើើ�ការក្រៅៅ�ម៉ោោ�ង
នោះះទេេ។
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ការគាំទ្រ

THE GOVERNMENT
SUPPORT

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ការគាំំទ្រយ៉ា
រ ង
�ា ពេេញទំំហឹឹង របស់់រាជរដ្ឋាាភិ
� បា
ិ លចំំពោះះមូូលនិិធិគ
ិ ន្ធធបុប្ផា
ុ ក
�ា ម្ពុុ�ជា

The Governments full support for the Cambodia Kantha Bopha

និិងមន្ទីីរ� ពេេទ្យ្ គន្ធធបុប្ផា
ុ �គឺ
ា ដោ
ឺ យសារ៖

Foundation and Kantha Bopha Hospitals is because of:
1) Promoting the well-being of mothers, infants and children

១) ការលើើកកម្ពពស់់សុុខុុមាលភាពមាតាទារក និិងកុុមារ គឺឺជាអាទិិភាព

is one of the main priorities within the Government’s National

ចម្្បងមួួ យ នៅក្នុុ� ង ក្ររបខណ្ឌឌគោលនយោបាយជាតិិ គាំំ ពា រសង្គគ ម របស់់
រាជរដ្ឋាា�ភិិបាល។

បច្ចុុ�ប្្បន្នន កុុមារដែែលមានអាយុុចាប់់ពីី

Social Protection Policy Framework. Currently about 30% the

០-១៤ឆ្នាំំ�� មាន

total Cambodian population are children between 0-14 years

ចំំនួួនប្ររមាណ ៣០% នៃៃចំំនួួនប្ររជាជនកម្ពុុ�ជាសរុុប។ ប៉ុុ�ន្តែែ� ១០០% នៃៃ

old. However, they will 100% be the country’s future workforce
serving the nation in the coming years, and the parents of the

ពួួកគេេគឺឺជាអនាគត កម្លាំំ��ងពលកម្មម បម្រើើ�ប្ររទេេសជាតិិ និិងជាឪពុុកម្តាា�យ

next generation. Their health is a key factor for economic and

ជំំនាន់់ក្រោោ�យ។ សុុខភាពរបស់់ពួួកគេេជាកត្តាា�ចម្្បង សម្រាា�ប់់ភាពរីីកចម្រើើ�ន

social growth.

នៃៃសេេដ្ឋឋកិិច្ចច និិងសង្គគម។

មូលនិធិបរធនស្របតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិសម្រាប់គន្ធបុប្ផា | TRUST FUND IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS FOR KANTHA BOPHA

9

២)ស្នាា�ដៃៃ និិងគុុណភាពនៃៃការផ្តតល់សេ
់ វា
េ ពិិនិត្្
ិ យ និិងព្្យាបាលមាតា ទារក និិង

2) The achievements and quality healthcare services provided
to mothers, infants and children of Kantha Bopha Hospitals

កុុមារ របស់់មន្ទីីរ� ពេេទ្យ្ គន្ធធបុប្ផា
ុ �ា ត្រូូវ� បានរាជរដ្ឋាាភិ
� បា
ិ លទទួួលស្គាា�ល់់ និិងមាន

are recognized by the Government and the vision is to keep

ទស្្សនវិិស័យ
័ គិិតគូូររក្្សាមន្ទីីរ� ពេេទ្យ្ នេះះ� ជាមន្ទីីរ� ពេេទ្យ្ គំំរូដំ
ូ បូ
ំ ង
ូ នៅក្នុុង
� ខណៈៈ

the hospitals as the first model hospitals due to limited budget

ដែល
ែ ថវិិកា និិងធនធាននៅមានកម្រិិ�ត និិងមិិនអាចអនុុញ្ញាត
�ា ឱ្្យមានមហិិច្ឆតា
ឆ

and resources that withhold any ambition to establish this type

បង្កើើ�តមន្ទីីរ� ពេេទ្យ្ ប្រភេ
រ ទ
េ នេះះ� នៅទូូទាំង
ំ ប្ររទេស
េ បាន។ លើើសពីីនេះះ� កម្ពុុ�ជា

of hospitals across the whole country. In addition, Cambodia

មានមោទនភាព ដែល
ែ មានមន្ទីីរ� ពេេទ្យ្ កុុមារប្ររកបដោយគុុណភាព ដែល
ែ បាន

is proud to have quality pediatric hospitals that responds well
to the needs of infants and children, among which Jayavarman

ឆ្លើយ
ើ� តបយ៉ាាង
� ប្ររសើើរទៅនឹឹងតម្រូូ�វការក្នុុង
� ការថែែទាំំព្្យាបាល ទារក និិងកុុមារ

VII Hospital in Siem Reap provides free maternity services that

ហើើយដែល
ែ ក្នុុ�ងចំំណោមនោះះ មន្ទីី�រពេេទ្្យជ័័យវរ្ម័័�នទីី៧ ក្នុុ�ងខេេត្តតសៀៀមរាប

plays a significant role in reducing maternal and infant mortality

មានផ្តតល់់សេេវាផ្នែែ�កសម្ភភពដោយឥតគិិតថ្លៃៃ�ដែែលរួួមចំំណែែកយ៉ាា�ងសំំខាន់់ក្នុ�ុង

rates.

ការកាត់់បន្ថយ
ថ អត្រាម
ា� រណៈៈរបស់់មាតា និិងទារកទៀៀតផង។

Along with the continuous increase of the state budget,
including the allocation of income from foreign tourists

ទន្ទឹឹ�មនឹឹងការបង្កើើ�នថវិិការដ្ឋឋជាបន្តតបន្ទាា�ប់់ រួួមទាំំងការវិិភាជន៍៍ប្រាា�ក់់ចំំណូូល

visiting Angkor Wat to Kantha Bopha Hospitals, the

ពីទេ
ី ស
េ ចរណ៍៍បរទេេសចូូលទស្្សនាប្រាា�សាទអង្គគរ ជូូនដល់់មន្ទីីរ� ពេេទ្យ្ គន្ធធបុប្ផា
ុ ,�ា

Cambodia Kantha Bopha Foundation was established as

មូូលនិិធិិគន្ធធបុុប្ផាា�កម្ពុុ�ជា ត្រូូ�វបានបង្កើើ�តឡើើង ជាមូូលនិិធិិជាតិិផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់

Cambodia’s own national foundation as a result of the

កម្ពុុ�ជា ជាមួួយនឹឹងមូូលហេេតុុកម្លាំំ��ងសេេដ្ឋឋកិិច្ចច ធនធានហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងកម្លាំំ��ង

country’s economic strength, financial resources and
the emotional support from our local philanthropists that

ទឹឹកចិិ ត្តត ស ប្្បុុរសធម៌៌ រ បស់់ ស ប្្បុុរសជនក្នុុ� ង ស្រុុ�កកាន់់ តែែ មា នផុុ ស ផុុ ល

have become stronger. Public support has also become

ហើើយឧត្តតមគតិិ និិងឆន្ទៈៈ�គាំំទ្រររបស់់មជ្្ឈដ្ឋាា�នសាធារណៈៈក៏៏កាន់់តែែរស់់រវើើក
ក្នុុ�ងការជំំរុុញសកម្មមភាពរបស់់មន្ទីី�រពេេទ្្យគន្ធធបុុប្ផាា�ក្នុុ�ងស្មាា�រតីី

more vibrant towards the activities of Kantha Bopha Hospitals

"ខ្មែែ�រជួួយខ្មែែ�រ"

in the spirit of “Khmer Helping Khmer” with the mission

ដើើម្្បីីបន្តតបេេសកកម្មម ផ្តតល់់ស្នាា�មញញឹឹមដល់់កុុមារដែែលជាអនាគត់់ដ៍៍ភ្លឺឺ�ស្វាា�ង

to continue to give smiles to children, leading to a bright

របស់់កម្ពុុ�ជា។

future for Cambodia.
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