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្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

កមមវិធី សមធម៌ និង ែកលម្អគុណភព េស សខុភិបល 

(H-EQIP)(P157291) 

្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយ ងំទីលេំនេឡើងវិញ 

១ េសចក្តីេផ្តើម 

ឯក រេនះជ្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ ស្រមបក់រផ្តល់សំណង ករ ងំទីលំេនេឡើងវញិ ករ ្ត រ េឡើង
វញិ ស្រមបជ់នបន្ល ស់ទី កនុងគេ្រមងសមធមន៌ិងែកលម្អគុណភពេស សុខភបិលកមពុជ (H-EQIP) 
(P157291) ែដលចបេ់ផ្តើមអនុវត្តេនពកក់ ្ត លឆន ២ំ០១៦។ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ នងិ ធនគរពភិព
េ ក បនយល់្រពមអនុវត្តន ៍េគលនេយបយរក សុវតថិភព ែដលជត្រមូវកររបស់គេ្រមង ្រសបេទនឹង
បទ ្ឋ នគតិយុត្តនិងេសចក្តែីណននំនរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ និង េគលនេយបយ បរ ិ ្ឋ ន និងសុវតថិ
ភពសងគមរបស់ ធនគរពិភពេ ក េនកនុងករេលើកគេ្រមង នងិករអនុវត្ត គេ្រមងេនះ រមួមន OP 4.12 
“ករ ងំទីលំេនេឡើងវញិេ យមនិសម័្រគចតិ្ត”។  ស្រមបគ់េ្រមងេនះ ករយកចតិ្តទុក កេ់លើ ករេលើក
គេ្រមង នងិ ករកំណតក់លវភិគ ចឲយមនលទទភព សេ្រមចអំពី វ ិ លភពៃនែផនករ ករ ងំទីលំេន
េឡើងវញិ េនដំ កក់លសិក គេ្រមង។ 

្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ ងំទីលំេនេឡើងវញិ ចង្រកងជេគលករណ៍នងិ និតវិធិី ែដលត្រមូវឲយអនុវត្តន ៍
្របសិនេបើេនដំ កក់លៃនករេលើកគេ្រមង ឬករអនុវត្តគេ្រមង ត្រមូវឲយមនករេ ះដូរដីធ្ល។ី កនុង ថ ន
ភពែបបេនះ្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ ងំទីលំេនេឡើងវញិ ត្រមូវឲយ េរៀបចំែផនករ ងំទីលំេនេឡើង
វញិេ យរ ្ឋ ភបិល ស្រមប់ កជូ់នធនគរពភិពេ ក ពិនតិយនិងសេ្រមច។ ែផនករ ងំទី លំេនេឡើង
វញិនឹងធនថភពធងនធ់ងរៃនផលបះ៉ពល់្រតូវបនកតប់នថយឲយដល់កំរតិអបបបរមិេហើយជនទងំ យ
ែដលរងផលបះ៉ពល់នឹង្រតូវបនផ្តល់នូវឱកស្រគប្់រគន ់ មរយះករផ្តល់សំណងឬក៍ មរូបភពជំនួយ
េផ ងៗ េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង ឬកយ៉៏ងតិចបំផុតេធ្វើឲយ ្របកច់ំណូល និងករំតិជីវភពរស់េន របស់ពកួេគ
េនមន សភពដូចេដើម។ 
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២ ករអធិបបយអំពីគេ្រមង 

គេ្រមងសមធមន៌ិងែកលម្អគុណភពេស សុខភបិលកមពុជ នងឹេរៀបចំេឡើងេលើមូល ្ឋ នគំនិតផ្តួចេផ្តើម 
ែដលបនេ្របើ្របស់កនុង គេ្រមង្រទ្រទងវ់ស័ិយសុខភបិលជំ នទី២ ជពិេសសគ ឺ កមមវធិមូីលនធិិសមធម ៌
និង ថវកិជនំួយេដើមបកីរផ្តល់េស  ជមយួនឹងេគលេ បេងកើននិរន្តរភពៃនគំនិតផ្តួចេផ្តើមទងំេនះ េ យែក
លម្អ ករផ្តល់ធនធន នងិករ្រគប្់រគង ដូចបនែចងកនុង ែផនករយុទ្ឋ ្រស្តសុខភបិល-៣ របស់ ជរ ្ឋ ភិ
បល។ គេ្រមងនឹងបន្តព្រងឹងបែនថមេលើ មូល ្ឋ នេផ្ត តេលើ លទ្ឋផលៃនកមមវធិីទងំពីរគឺ កមមវធិីមូនិធិសមធម ៌
និង ថវកិេដើមបកីរផ្តល់េស  ជមយួគន នឹង េគលេ ជក់ កៃ់នករែកលម្អគុណភពេស សុខភបិលនងិ
ករេ្របើ្របស់េស េ យ្របជជន្រក្ីរក។ បែនថមេលើេនះេទៀតគេ្រមងនឹងេផ្ត តទសិេ េលើករព្រងងឹ្របពន័្ឋ
សុខភបិលជពិេសសគ្ំរទេលើករែកលម្អគុណភពេស  េ យេផ្ត តសំខនេ់លើករែកលម្អចេំណះ ដឹង
របស់អនកផ្តល់េស  មរយះ ករបណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ ន នងិបណ្តុ ះប ្ត លេ្រកយមូល ្ឋ ន កឲ់យមន
នូវសំភរៈឧបករណ៍ចបំចសំ់ខន់ៗ  កនុងមូល ្ឋ នសុខភបិល និងព្រងងឹ ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរ
ណៈ។  េ យេ្របើ្របស់ករទូទតចំ់ យផ រភជ បន់ឹង ងំឌីកទរ័ (DLIs) គេ្រមងនឹងេធ្វើករទូទតមូ់និធ ិ
េ យេធៀបនឹងសមទិ្ឋផិលែដលទទួលបន េ យ ស់ែវងេលើករព្រងឹង្របពន័្ឋសុខភបិល។ យុទ្ឋ ្រស្ត   គ
ន្លឺះមយួេទៀតគឺករេផទរ ករទទួលខុស្រតូវ ៃនកតព្វកិចចេផទ ងផទ តេ់លើករចំ យមូលនិធិសមធម ៌ របស់ ភគី
ទីបី ពីភន កង់រអន្តរជតែិដលបនេ្រជើសេរ ើស េទភន កង់រឯក ជយរបស់រដ្ឋ ែដលនឹងបេងកើតេឡើងនែខ មថុិន 
ឆន  ំ ២០១៨ េហើយព្រងីកករទទលួខុស្រតវូេទេធ្វើករេផទងផទត ់ េលើលទ្ឋផលៃនថវកិេដើមបកីរផ្តល់េស  េន
្រគបលំ់ បថ់ន កៃ់ន្របពន័្ឋសុខភបិល។ 

ករអធិបបយសមសភគគេ្រមង 

សមសភគទ១ី៖ ករព្រងងឹេស សុខភបិល 

សមសភគេនះ នឹងព្រងីកកមមវធិីថវកិេដើមបកីរផ្តល់េស នេពលបចចុបបនន េទជយន្តករស្រមបផ់្តល់ 
ហិរញញបបទន ផ រភជ បនឹ់ង ន ៃដករងរ េទដល់លំ បថ់ន កន់នៃន្របពន័្ឋសុខភបិលកមពុជ រមួមន េន
លំ បថ់ន កប់ឋម និង លំ បទ់ីពីរ េ យែផ្អកេលើលទ្ឋផលែដលទទួលបន។ ថវកិរេដើមបកីរផ្តល់េស េន
មណ្ឌ លសុខភព និងេនមនទរីេពទយ នឹង្រតូវផ ភជ បន់ឹង ន ៃដករងរ ៃនករផ្តល់េស សំណំុ សកមមភព អបប
បរមិ នងិសំណំុសកមមភពប្រងគបរ់បស់មណ្ឌ លសុខភព និង មនទីរេពទយ។ ទងំេនះនឹងរមួបញចូ លនូវេស
ចបំចក់នុងកមមវធិីសុខភពបន្តពូជ កមមវធិីគពំរម  ទរក កុមរ និងកមមវធីិសុខភពយុវវយ័។ កមមវធិី
រូបតថមភ កជ៍ ងំឌីកទរ័ ទិភពមយួ កនុងេនះមនករបំេបកូនភ្ល មៗេ យទឹកេ ះម្ត យ កមមវធិីបែនថម
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ជីវជតិ   កមមវធិទីម្ល ក្់រពូន កមមវធិីផ្តល់បែនថម ជតិែដក សីុតហ្វូលីក នងិ កមមវធិី ម នករ លូត ស់
កុមរ។ 

គេ្រមងមនបំណងនងឹេ្របើ្របស់ ករផ្តល់្របក់ ម្របសិទធភពករងរៃនថវកិេដើមបកីរផ្តល់េស  បេំពញ
បែនថមេលើ កញចបថ់វកិស្រមប្់របតបិត្តកិរព្រងងឹគុណភពនិងេលើកកមពស់សមធម៌េស សុខភបិលចំេពះ
មនទរីេពទយបែង្អកនងិមណ្ឌ លសុខភពៃន្រកសួងសុខភបិលរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ែដលបនេលើកេឡើងសំ ប់
ជនំួយដល់មូល ្ឋ នសុខភបិល ជពេិសសេ យ េធ្វើឲយមន្របសិទធភព ស្រមបស្រមួលចរន្តថវកិ និង 
របយករណ៍ឲយដូចគន ។ កញចបថ់វកិស្រមប្់របតបិត្តកិរព្រងឹងគុណភពនិងេលើកកមពស់សមធម៌េស សុខ
ភបិលចំេពះមនទរីេពទយបែង្អកនងិមណ្ឌ លសុខភពៃននងឹបេងកើតជែផនកមយួៃន្របពន័្ឋថវកិេដើមបកីរផ្តល់េស

 មរយះ្របកសអន្តរ្រកសួង េចញេ យ្រកសសួងេសដ្ឋកចិចហិរញញ វតថុ នងិ្រកសួងសុខភបិល េហើយមន
េគលបំណងបេំពញបែនថមេលើថវកិដំេណើ រកររបស់មូល ្ឋ នសុខភបិល។ 

សមសភគរង ១.១៖ ថវកិស្រមបក់រផ្តល់េស  មណ្ឌ លសុខភព 

គេ្រមងនឹងផ្តល់ ថវកិស្រមបក់រផ្តល់េស េទមណ្ឌ លសុខភព េដើមបគី្ំរទហិរញញបបទនសំ បសំ់ណំុ
សកមមភពអបបបរមិរបស់មណ្ឌ លសុខភព ។  ចំនួន នងិករទូទតថ់វកិ នឹងែផ្អកេលើ ករេ្របើ្របស់េស  
(បរមិណ) និងគុណភពេស ។ ពីដំបូង ករយិល័យ្រសុក្របតិបត្តិ នងិមណ្ឌ លសុខភពរបស់េគ្រតូវបន 
គិតជឯក ែតមយួ េហើយនងឹអនុវត្តននូ៍វ្របកសអន្តរ្រកសួងេចញេ យ្រកសួងសុខភបិល ជពេិសស េស
កមមែដល្រតូវផ្តល់។ បរមិណ និងគុណភព ៃនេស  រមួទងំករេ្របើ្របស់េស  េ យ្របជជន្រកី្រក នងិ

ជនងយរងេ្រគះ និង្រតូវបនសេ្រមចជ ្របពន័្ឋេ យ ្រសុក្របតិបត្តិទងំេនះ េ យេ្របើ្របស់បញជ ីេផទ ង
ផទ តស់្តង់ ថមី ស្រមបក់រអភបិល ែដលមនែចងលំអិតកនុង េសចក្តែីណនថំមអំីពីករេ្របើ្របស់ថវកិេដើមបកីរ
ផ្តល់េស  ែដលករ យតៃម្ល្រតូវេធ្វើ្របច្ំរតីមស។  លទ្ឋផលនឹង្រតូវបនេផទ ងផទ តេ់ យ ភន កង់រឯក ជយ 
(ពីដំបូងេ យអនកអនុវត្ត មូលនិធិសមធមរ៌បស់្រកសួងសុខភបិល បនទ បម់ក េ្រកយពីបនបេងកើតភន កង់រ
ឯក ជយរបស់រដ្ឋ េហើយ នឹង្រតូវបនេផទ ងផទ តេ់ យភន កង់ររបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ( PCA )ែដលមនតួនទជី
អនក េផទ ងផទ តក់របង្់របក ់ េសនើេឡើងស្រមបមូ់លនធិិសមធម។៌ េនេពលែដលលទ្ឋផលបនេផទ ងផទ តរ់ចួ
េហើយ ្រកសួងសុខភបិល នងឹេធ្វើករជូនដំណឹងេទ្រកសួងេសដ្ឋកិចចហិរញញ វតថុ េដើមបេីធ្វើករទូទតថ់វកិេដើមបី
ករផ្តល់េស ។ ្របេភទចំ យែដល ចេ្របើ្របស់ថវកិជំនួយេដើមបកីរផ្តល់េស េនមណ្ឌ លសុខភពរមួ
មន ករជួសជុលតូច ច ករទិញជបនទ ននូ់វឳសថ និងបរកិខ  និង/ឬ ករចំ យចរន្តដូចជ ករផគតផ់គង ់
បុគគលិករយះេពលខ្លី បរកិខ េ្របើ្របស់ ៃថ្លទំនកទំ់នង ៃថ្លែថទ ំ ៃថ្លដឹកជញជូ ន ៃថ្ល ន កេ់ន ៃថ្លបណ្តុ ះប ្ត ល 
ចំ យជយថេហតុេផ ងៗ និង រង្វ នផ់ ភជ ប់ ន ៃដករងររបស់បុគគលិក។ 
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សមសភគរង ១.២៖ ថវកិជំនយួស្រមបក់រផ្តល់េស  មនទីរេពទយបែង្អក 

សមសភគរងេនះ មនេគលបំណងផ្តល់ករេលើកទឹកចតិ្តដល់ករេលើកកពំស់គុណភពេស េនលំ បទ់ី
ពីរ េលើកកពំស់ ន ៃដករងរកនុងសកមមភពករក ងសមតថភពបណ្តុ ះប ្ត លេ្រកយមូល ្ឋ ន   ្របស់
បញជ ីេផទ ងផទ តន់ងិ យតៃម្លស្តង់ ថមីស្រមបក់រអភបិល ែដលមនបង្ហ ញេនកនុងេសចក្តីែណនអំំព ីករេ្របើ
្របស់ថវកិេដើមបកីរផ្តល់េស  មនទរីេពទយនឹង្រតូវបន ស់ែវង្របច្ំរតីមស េលើ ន ៃដករងរ េលើរចនសមពន័្ឋ 
េលើយន្តករ និង ទិននផល។ ករ ស់ែវងេលើរចនសមពន័្ឋ រមួមន បរបិទៃនករផ្តល់េស  បទ់ងំេហ ្ឋ រចន
សមពន័្ឋ បុគគលិក ហិរញញ វតថុ និង សំភរៈឧបករណ៍។  ករ ស់ែវងេលើយន្តករ នងឹរមួបញចូ លនូវកមមវធិីបេចចកេទស 
និងករ្រប្រស័យទំនកទ់ំនង នងិសកមមភពៃនករផ្តល់េស  ែដលឆ្លុះបញច ំង មរយះទំនកទំ់នង រ ងអនក
ជំងឺ នឹងអនកផ្តល់េស  និងបុគគលិកកនុងកឡុំងេពលផ្តល់េស សុខភបិល។  មូល ្ឋ នសុខភបិល្រតូវបន
ជំរុញ នងិេលើកទកឹចិត្ត េលើករ ផ្តួចេផ្តើមននសំ បក់រេលើកកពំស់គុណភព រមួមន ករ យតៃម្លេ យខ្លួន
ឯងេលើគុណភព សុវត្តិភពអនកជំង ឺករែកលម្អគុណភពជ្របច ំកមមវធីិ យតៃម្លជៃដគូ នងិកមមវធិសីវនកមម
េលើ្រពឹត្តិករណ៍អវជិជមន។ ទនិនផលសំេ េទេលើ ្របសិទធភពៃនករែថទសុំខភព េលើ ថ នភពរបស់អនក
ជំង ឺនិង្របជជន េហើយ្រតូវ បនចតថ់ជលទ្ឋផល ៃនសមសធតុចូល និងដេំណើ រករៃនករផ្តល់េស ។ 
លទ្ឋផលនឹង្រតូវបនេផទ ងផទ តេ់ យ ភន កង់រឯក ជយ (ពីដបូំងអនកអនុវត្ត មូលនិធិសមធមរ៌បស់្រកសួងសុខ
ភបិល បនទ បម់ក េ្រកយពីបនបេងកើតេហើយ នឹង្រតូវបនេផទ ងផទ តេ់ យ ភន កង់រឯក ជយរបស់រដ្ឋ ែដល
មនតួនទីជអនក េផទ ងផទ តក់របង្់របក ់ េសនើេឡើងស្រមបម់ូលនិធិសមធម។៌ ្របេភទចំ យែដល ចេ្របើ
្របស់ថវកិជំនយួេដើមបកីរផ្តល់េស េន មនទីរេពទយដូចគន នងឹេន មណ្ឌ លសុខភពរមួមន ករជួសជុលតូច
ច ករទិញជបនទ ននូ់វឳសថ និងបរកិខ  និង/ឬ ករចំ យចរន្តដូចជ ករផគតផ់គង ់បុគគលិករយះេពលខ្លី បរ ិ

កខ េ្របើ្របស់ ៃថ្លទំនកទ់ំនង ៃថ្លែថទ ំៃថ្លដឹកជញជូ ន ៃថ្ល ន កេ់ន ៃថ្លបណ្តុ ះប ្ត ល ចំ យជយថេហតុេផ
ងៗ នងិ រង្វ នផ់ ភជ ប់ ន ៃដករងររបស់បុគគលិក។ 

សមសភគរង ១.៣៖ ថវកិជំនយួស្រមបក់រផ្តល់េស  មនទីរសុខភបិល និង្រសុក្របតិបត្ត ិ
ថវកិស្រមបក់រផ្តល់េស េនះ មនេគលបំណងព្រងងឹនូវមុខងរ្រគប្់រគង របស់្រសុក្របតបិត្តិ និងមនទីរ   សុ
ខភបិល។  ន ៃដករងររបស់ ្រសុក្របតបិត្តិ នងិ មនទីរសុខភបិល នឹង្រតូវបន ស់ែវង្របចឆំមស េ យ
ករយិល័យធនគុណភពរបស់្រកសួងសុខភបិល មរយះរបយករណ៍របស់ពួកេគអំពី សកមមភព េ្របើ
្របស់ ងពិនទុ ស់ែវង ែដលមនលំអិត កនុងេសចក្តីែណនសំ្រមបក់រេ្របើ្របស់ថវកិស្រមបក់រផ្តល់េស

 េដើមបី ស់ែវងេលើយន្តករអភបិល នងិ ទិននផលៃន្របពន័្ឋសុខភបិល។ ទងំេនះ រមួមន៖ (១) ករបំេពញ
ទនេ់ពលេវ ៃន បញជ ីេផទ ងផទ ត់ យតៃម្លេលើមូល ្ឋ នសុខភបិលរបស់េគ (២) សកមមភព ចូលរមួកនុងករ
ក ងសមតថភព កនុងករបណ្តុ ះប ្ត ល េ្រកយមូល ្ឋ ន និង  បណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ ន  (៣) ករ ចស់្តុក
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ឳសថេនមូល ្ឋ នសុខភបិល  ធនធនមនុស េនមូល ្ឋ នសុខភ ិបល (៤) ្របពន័្ឋ្រគប្់រគងពតម៌នសុខ
ភបិល (៥) ករ្របជុំពិនិតយលទ្ឋផល្របច្ំរតីមស និង ដំេណើ រកររបស់្របពន័្ឋ។ ដូចគន នឹងជំនួយដៃទេទៀត
ែដរ ភន កង់រេផទ ងផទ តឯ់ក ជយ នឹងេធ្វើករេផទ ងផទ ត់ ន ៃដករងរ របស់់មនទីរសុខភបិល និង្រសុក្របតិបត្តិ។ 
្របេភទចំ យែដល ចចយបនស្រមប ់្រសុក្របតិបត្តិ និងមនទីរសុខភបិល រមួមន ករជួសជុសតូច បរ ិ
កខ  នងិ/ឬ ចំ យចរន្តដូចជ ករផគតផ់គង ់កិចចសនយរយះេពលខ្លី បរកិខ េ្របើ្របស់ ៃថ្លទំនកទ់ំនង ែថ្លែថទ ំៃថ្ល
ន កេ់ន ចំ យជយថេហតុេផ ងៗ និងចំ យស្រមបរ់ង្វ ន់ ន ៃដករងរបុគគលិក។ 

សមសភគទ២ី៖ េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករធន ៉ បរ់ងែផនកហរិញញ វតថុនងិ សមធម ៌
សមសភគេនះ នឹងបន្តគ្ំរទ្របពន័្ឋមូនិធិសមធម ៌នងិរមួបដិភគហិរញញ វតថុ ជមយួ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ េលើ
ករចំ យសំ បេ់ស សុខភបិលស្រមប្់របជជន្រក្ីរក។ ្របពន័្ឋមូលនិធិសមធមន៌េពលបចចុបបនន រពឹំង
ថនឹងមនករវវិត្ត ជមយួនឹងករផ្ល ស់ប្តូរៃនេគលនេយបយរបស់រ ្ឋ ភបិល េលើ្រកុម វកលិក (្រកុមអនក
ទទួលផល្របេយជន)៍ និង កញចបេ់ភគផល និងករធន ៉ បរ់ងសុខភពសងគម។ គេ្រមងបណ័្ឌ សុខភព
សងគមនឹងេធ្វើសមហរណកមមេពញេលញកនុងមូលនិធិសមធម។៌ សមសភគេនះ នឹងបន្តេលើភពេជគជយ័ៃន
្របពន័្ឋ មូលនិធិសមធមប៌ចចុបបនន កនុងេគលបំណង េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវ គុណភពេស  បេងកើនករេ្របើ្របស់
េ យ្របជជន្រកី្រក េហើយធននូវនរិន្តរភព េ យេផទរនូវករទទួល ខុស្រតូវេលើករអនុវត្តេទឲយ ជរ ្ឋ ភិ
បលកមពុជ។ 

សមសភគទ៣ី៖ ធននូវនរិន្តរភព និងករេឆ្លើយតបៃន្របពន័្ឋសុខភបិល 

សមសភគរង ៣.១៖ ករព្រងឹង្របពន័្ឋសុខភបិល 

សមសភគរងេនះ នឹងគ្ំរទដល់ករ្រប្រពតឹ្តេទៃនគេ្រមងសកមមភព ែដលេលើកេឡើងសំ បែ់កលម្អករ 
េ្រត មលកខណៈរចួជេ្រសចរបស់អនកផ្តល់េស  និងករព្រងងឹ ថ បន័ ែដលនឹងអនុវត្តនស៍កមមភពគេ្រមង។  
កនុងេនះរមួ មនករអនុវត្ត កមមវធីិេពញេលញៃនករបណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ ន និង បណ្តុ ះប ្ត លេ្រកយមូល
្ឋ ន ដល់បុគគលិកសុខភបិល បំពកឧ់បករណ៍ឲយដល់កំរតិស្តង់ អបបបរមិ េដើមបេីធ្វើឲយករផ្តល់េស ែថទំ

សមភពនិង េស ែថទទំរក ។ អនុវត្តនក៏រងរ ម នជ្របចៃំនគុណភពេស  េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវភព
ទនេ់ពលេវ ៃនករទូទត ់ថវកិស្រមបក់រផ្តល់េស  និង មូលនិធិសមធម ៌នងិករេរៀបចយំន្តករទិញេស
្របកបេ យនរិន្តរភព។ 

សមសភគរង ៣.២៖ ករែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋសុខភបិល 
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ថវកិ្របមណ ១៣ នដុ ្ល េមរកិ កនុងសមសភគទ៣ី ្រតូវរពំឹងថនឹងផ្តល់ថវកិដល់ករងរសំណងសីុ់

វលិ ម ទិភពែដលបនេលើកេ យ្រកសួងសុខភបិលកនុងែផនករ ករងរសំណងសីុ់វលិ ស្រមបឆ់ន  ំ

២០១៦-២០២០។ ទិភព្រតូវបនសិក េលើ បញ្ហ ៃនករទទួលបនេស  ករយកចិត្តទុក ក ់ ចេំពះ

តំបន់ ច្់រសយល កង្វល់ជុវំញិបញ្ហ សុវត្តភិពអនកជំងឺ និងករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង នូវកមមវធីិភពរស់ នៃន 

ម និងទរក។ ករ យតៃម្លរមួគន  ជមយួ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ េដើមបកំីណត់ ទិភពៃនករវនិិ េយគេលើ

េហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋ នឹង្រតូវេរៀបចេំធ្វើ េហើយ ងចុងេ្រកយៃនករងរសំណង ់នឹង្រតូវ កេ់ចញនពក ់កណ្

លឆន  ំ២០១៦។ ករវនិិេយគនងឹរពឹំងថ ្រតូវេធ្វើេលើ គរសមភព េហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋនន ស្រមបេ់ស  

សមភពសេ្រងគ ះបនទ ន ់នងិសេ្រងគ ះទរក មណ្ឌ លសុខភព និង មនទរីេពទយ។ 

សមសភគរង ៣.៣៖ ក្រគប្់រគងគេ្រមង ករ ម ន និង យតៃម្ល 

ករ្រគប្់រគងគេ្រមងនឹងេធ្វើសមហរណកមមេទកនុងករទទលួខុស្រតូវរបស់នយក ្ឋ នននៃន្រកសួងសុខភ ិ 
បល។ សមសភគេនះ នឹងគ្ំរទដល់ករផ្តល់ ជនំួយករែផនកបេចចកេទស និង ្របតិបត្តិករ្របចៃំថង េលើករ 
ស្រមបស្រមួល កិចចកររដ្ឋបល ករងរលទ្ឋកមម ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ្រគប្់រគងបរ ិ ្ឋ ននិងសុវត្តិភពសងគម 
ករ ម នជ្របច ំ និង យតៃម្លគេ្រមង រមួទងំករេធ្វើសវនកមមហិរញញ វតថុគេ្រមង។ សមសភគរងេនះ 
នឹងជួយ ដល់ករព្រងឹងសមតថភព ៃននយក ្ឋ នទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួងសុខភបិល េដើមបេីធ្វើករេផទរ
េ យរលូន នូវភរកិចច្រគប្់រគងគេ្រមង ពេីលខធិករ ្ឋ នគេ្រមងគ្ំរទវស័ិយសុខភបិលជំ នទី២ ន
េពលបចចុបបនន េទឲយនយក ្ឋ ននន ជមយួនិងករគ្ំរទេលើត្រមូវករកនុងករអនុវត្តផងែដរ។ 

ថវកិជំនួយបេចចកេទស ពមូីនិធិអភវិឌ នធ៍នធនមនុស  និងេគលនេយបយ របស់ជប៉ុន ែដលអនុវត្តន ៍
េ យធនគរពិភពេ ក មនបរមិណ ១ នដុ ្ល េមរកិ និងផ្តល់ជហិរញញបបទនបែនថមស្រមប ់
សមសភគទី៣។ ជនួំយេនះ្រតូវបនរពំឹងថនងឹចូលរមួចំែណកព្រងឹង ្របពន័្ឋពតម៌នសុខភបិលកមពុជ 
េដើមបធីនបន នូវទិនននយ័សុខភបិល នងិទិនននយ័ទកទ់ងនឹងសុខភបិល ្របកបេ យគុណភព និងទន់
េពលេវ  េដើមបគី្ំរទដល់ ករចង្រកងេគលនេយបយែផ្អកេលើភស្តុ ង ករេធ្វើេសចក្តីស្រមចចិត្ត ករ
្រគប្់រគង នងិ ករេធ្វើែផនករ។ ករគ្ំរទនឹងេផ្ត តសំខនេ់លើសកមមភព ៤្របេភទ៖ (១) គ្ំរទករេធ្វើកំែណ
លម្អ្របពន័្ឋពតម៌ន្រគប្់រគងសុខភបិល រមួមនករេរៀបចំ េគលនេយបយ/ចបប ់ ពិធី រ/ករែណន ំនងិ
្របពន័្ឋរបយករណ៏ (២) ជំនួយបេចចកេទសេដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង េលើករ្រគប្់រគងទនិននយ័ ករវភិគ ករ
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ពនយល់បក្រ យ របយករណ៍ ករេ្របើ្របស់ នងិ ករផ ព្វផ យពតម៌ន (េនថន កជ់តិ នងិថន កេ់្រកមជតិ) 
(៣) ព្រងងឹ្របពន័្ឋកត្់រ ឯក រជំងឺ រមួទងំករព្រងីក ្របពន័្ឋទិនននយ័ចុះេឈម ះជំងឺ និង (៤) ជំរុញបែនថម និង 
េធ្វើសមហរណកមម ្របពន័្ឋ ម ន និងេឆ្លើយតប (ជងំឺឆ្លង និងជំងមឺនិឆ្លង)។ ហិរញញបបទនេនះបនស្រមចជ
េគលករណ៍រចួេហើយ នឹង កឲ់យេ្របើ្របស់បនទ បព់ីពិធីសេ្រមចជផ្លូវករ េ យរ ្ឋ ភបិលជប៉ុន និងអងគភព 
អភវិឌ នធ៍នធនមនុស  និង េគលនេយបយ ជប៉ុន េហើយនងឹផ្តល់ហិរញញបបទនេ យ មូនធិិ្រ ស់ ្វ ន ់
ៃន កមមវធិីអភវិឌ ន ៍ធនធនមនុស  នងិ េគលនេយបយ េ្រកមទរំង ់ ន ៃដករងរ និង លទ្ឋផល ជមយួ
ករេធ្វើឲយ្របេសើេឡើង ៃនកមមវធិី ម ន និង យតៃម្ល។ 

សមសភគទ៤ី៖ ករេឆ្លើយតបបនទ នជ់យថេហតុ 

កមមវតថុៃនសមសភគេឆ្លើយតបនទ នែ់ដល ចមនជករអនុញញ តិឲយេធ្វើនិយត័កមមហិរញញ វតថុេ យមនិគិតពីទី 
ងំ្រសបេទ មយន្តករេឆ្លើយតបបនទ នរ់បស់ជំនួយអភវិឌ នអ៍ន្តរជតិ (IDA) េដើមបផី្តល់ករេឆ្លើយតប បនទ ន់

េទនឹងេ្រគះមហន្ត យែដល្រតូវេឆ្លើយតបឬក៍ ថ នភពវបិត្តិែដល្រតូវករេឆ្លើយតបនងិេ្រងគ ះបនទ ន ់។  

កនុងកំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមងែដលកពុំងដេំណើ រករេនះ (គេ្រមង្រទ្រទងវ់ស័ិយសុខភបិលជំ នទី២) 
្រកសួង សុខភបិលបនេធ្វើករពិនិតយេឡើងវញិ្រគប្់រជុងេ្រជយអំពីត្រមូវករេ ះដូរដធី្លី ស្រមបក់រ ង 
សងម់ណ្ឌ លសុខភពចនួំន ១១៤ ែដលគ្ំរទេ យគេ្រមង។ ជលទ្ឋផលេឃើញថ មនមណ្ឌ លសុខភព 
ចំននួ ១០៨ បន ងសងេ់លើដីរបស់រដ្ឋ មណ្ឌ លសុខភពចំននួ ៦ បន ងសងេ់លើដីឯកជន ែដលបន 
ទទួល មរយះករផ្តល់ជវភិគទន ករេ ះដូរដីនឹងដ ីឬករផ្តល់សំណង។ មនមច ស់កមមសិទ្ឋដីធ្លជីេ្រចើន 
បនសម័្រគចិត្តេធ្វើអំេ យដីធ្លីេ យពួកេគបនទទួលផលផទ ល់េ យមនមណ្ឌ លសុខភពេនកនុងសហគម
នរ៍បស់េគ។ ករពិនិតយេឡើងវញិកប៏នបង្ហ ញថ មនទំហំដតិីចជង៥% ៃនទំហំដីផលិតកមមរបស់មច ស់ កមម
សិទ្ឋនមិយួៗ ែដលបនផ្តល់េ យសម័្រគចិត្ត មករដូរដីនឹងដី ឬកក៍រផ្តល់ជសំណង។ មនិមនករ ងំ ទី
លំេនេឡើងវញិ្រតូវបនសេងកតេឃើញេឡើយ។ 

សកមមភពជេ្រចើនែដលគ្ំរទេ យគេ្រមងនគឺបនបន្តឬព្រងីក នូវ ករ គ ំ្រទបចចុបបននែដលបន ផ្តល់េ យ  
គេ្រមង្រទ្រទងវ់ស័ិយសុខភបិលជំ នទី២ ែដលេនេ្រកមករទទួលខុស្រតូវរបស់   ្រកសួងសុខ ភបិ
ល។ ្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយនិងនិតវិធិសី្រមបក់រទទួលដីធ្លី (នខងមុខេនះេ ថ្រកបខណ័្ឌ  េគល
នេយបយ ងំទីលំេនេឡើងវញិ (RPF) ែដលបនចង្រកងេឡើងស្រមបគ់េ្រមង្រទ្រទងវ់ស័ិយសុខ ភបិល
ជំ នទី២ ្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភព ែដលជែផនកមយួកនុងករេរៀបចំគេ្រមង សមធមន៌ិងែកលម្អ គុណភពេស
សុខភបិលកមពុជ (H-EQIP) េ យមនកររមួបញចូ លនូវករពិនិតយេឡើងវញិៃនករទទួល ដីធ្លែីដលបន

អធបិបយខងេលើ បទពិេ ធនែ៍ដលបនេរៀនសូ្រតកនុងកំឡុងអនុវត្តនគ៍េ្រមង្រទ្រទងវ់ស័ិយ សុខភបិល
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ជំ នទី២ េហើយនិង ហិរញញបបទនបែនថមេលើកទ១ី េលើកទ២ី និងេលើកទី៣ ៃនគេ្រមង្រទ្រទង ់វស័ិយសុខ
ភបិលជំ នទី២។ 

្រកបខណ័្ឌ េនះកំណតេ់គលនេយបយ និងនតិិវធីិ នងិផ្តល់ករែណន ំស្រមបក់រទទួលដីធ្ល ីឬ្រទពយសមបត្តិ     
េផ ងៗ (រមួទងំកំណតក់រេ្របើ្របស់) េ យសម័្រគចិត្ត ឬមនិសម័្រគចិត្ត នងិេរៀបេរៀងជ េគលករណ៍ និងនិតិ
វធិី ែដល្រតូវអនុវត្តន ៍ េដើមបធីនបននូវករផ្តល់សំណង្របកបេ យសមធម ៌និងករ ្ត រេឡើងវញិ ដល់ជន
ទងំ យ ែដលរងផលបះ៉ពល់អវជិជមន។ 

េ្រកមគេ្រមងេនះ ទី ងំមនិទនប់នកំណតេ់នេឡើយេទ ករកណំតទី់ ងំនឹង្រតូវបនេធ្វើកនុងរយះេពល អនុ
វត្តគេ្រមង។ ្រកបខណ័្ឌ េនះនឹង្រតូវេ្របើ្របស់ែតកនុងករណីមនត្រមូវករទទួលដធី្លីប៉ុេ ្ណ ះ។ 

៣ វិ លភពៃន្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយនិង និតិវិធីទទួលដីធ្លី 

សំ ប់េហ ្ឋ រចនសមព័ន្ឋសខុភិបល 

្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ ងំទីលំេនេឡើងវញិេនះ នឹង្រតូវបនអនុវត្តនែ៍តកនុងករណីមនត្រមូវករ ងំទី
លំេនេឡើងវញិែដលប ្ត លពីមូលេហតុៃនករអនុវត្តគេ្រមង។ កមមវធីិវនិិេយគេលើេហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋសុខ
ភបិល និងែផនករែថទ ំនិងេហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋែដល្រតូវែថទនំឹង្រតូវបនេរៀបចកំនុងកំឡុងេពលៃនករអនុវត្ត
គេ្រមង។ ែផនករវនិិេយគេលើេហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋ សុខភបិលនឹង្រតូវរមួបញចូ លកនុងែផនកររកិំលរយះេពល
៣ឆន  ំនងិថវកិសំ បអ់នុវត្ត្រតូវបនផ្តល់ មរយះ ែផនករសកមមភព្របចឆំន ។ំ 

អនុគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋទងំអស់ ទងំទកទ់ងនឹងកិចចករសំណងថ់មី ឬករផ្ល ស់ប្តូរទី ងំៃនេហ ្ឋ រចន   
សមពន័្ឋែដលមន្រ ប ់ ចប ្ត លឲយមនករទទួលដីធ្លី។ វធិី ្រស្តពនិិតយេលើេហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋ នឹងធន 
ថមនិមនករទទួលដីធ្លីជរូបភពធដំុំ ឬកផ៍លបះ៉ពល់ពកីរ ងំទីលំេនេឡើងវញិបនេកើតេឡើងេឡើយ។ ជ
ពិេសសករពិនតិយនឹងដកេចញនូវបរបិទខងេ្រកម៖ 

(ក) អនុគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋ ត្រមូវឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរទី ងំ អនកភូម ិឬកស៍ហ្រគសពណិជជកមម 

(ខ) េហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋមនផលបះ៉ពល់អវជិជមនដល់្រកុមមនុស សរុបេលើសពី ២០០នក ់

(គ) េហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋ ែដល្របភពៃនសំណងចបំច ់មនិបនេរៀបចំេឡើង និង 
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េហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋទងំ យ ែដលត្រមូវករទទួលដីធ្លី ឬ្រទពយធនេផ ងៗ ប៉ុែន្តផលបះ៉ពល់មនិមន 
េលើសពីែដនកំណតែ់ដលបនបរយិយខងេលើ នឹង្រតូវបនអនុញញ តិឲយផ្តល់ហិរញញបបទនេ យគេ្រមង កនុង
លកខណ័្ឌ ែដល វធិនករកតប់នថយផលបះ៉ពល់ ្រតូវបនផ្តល់េ យសម្រសប ម្រកបខណ័្ឌ េនះ។ 

េគលករណ៍ៃនេគលនេយបយ 

េគលករណ៍មូល ្ឋ នែដលបនរមួបញចូ លកនុង្រកបខណ័្ឌ េនះ ្រតូវេ្របើ្របស់មេធយបយទងំ យ ែដល
ចបំចស់្រមប ់ែកលម្អ ឬកយ៉៏ងេ ច ស់ ្ត រេឡើងវញិ នូវ្របកច់ំណូល  និងលកខណ័្ឌ ៃនកររស់េន ដល់
ជនទងំ យ  ែដលរងនូវផលបះ៉ពល់អវជិជមន េ យករទទួលដីធ្ល។ី ្រកបខណ័្ឌ បនរមួបញចូ លែថម
េទៀត នូវេគលករណ៍ែណនចំមបងៗ ែដលមនែចងកនុង ឯក ររបស់ធនគរពិភពេ ក (OP/BP 4.12) 
និងចបបរ់បស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជែដលពកព់ន័្ឋ ។ 

ករសិក ពិនិតយរក និងឯក រែដល្រតូវករ។ ្រគបក់មមវធិីវនិេិយគ / សកមមភព នងឹ្រតូវេធ្វើករសិក ពិនិតយ 
រកេដើមបកីណំតេ់ឡើងនូវផលបះ៉ពល់អវជិជមនធងនធ់ងរ និង មេធយបយកតប់នថយ (ទ្រមងក់នុង ឧបបសមពន័្ឋទី១)
។ 

ក. េគលករណ៍គន្លឹះស្រមបអ់នុវត្តន ៍

ករ ងំទីលំេនេឡើងវញិេ យមនិសម័្រគចតិ្ត ចប ្ត លឲយមនករលំបកធងនធ់ងរកនុងរយះេពលែវង ភព ្រកី
្រក នងិ ករខូចខតបរ ិ ថ ន ដ ប មនិមនមេធយបយកតប់នថយ បនេលើកកនុងែផនករ និងអនុវត្ត េ យ
មត៉ច់ត។់ េ យមូលេហតុេនះ េគលករណ៍ នងិ កមមវតថុទូេទៃន OP 4.12 របស់ធនគរ ពិភពេ កមនដូច
ខងេ្រកម៖ 

(១) ករទទួលដីធ្លី និង ្រទពធនេផ ងៗ គរួែតេចៀស ង េបើ ចេចៀសបន ឬកេ៍ធ្វើេទកនុងកំរតិអបបបរមិ 

(២) ្របសិនជមនអនករងផលបះ៉ពល់អវជិជមន  វធិី ្រស្តកតប់នថយ ្រតូវែតបនផ្តល់ឲយពួកេគ េ យ 
មនឱកស្រគប្់រគនសំ់ បក់រែកលម្អ ឬកយ៉៏ងតិចបំផុតេធ្វើបនដូចមុន នូវ្របកចំ់ណូល និង កំរតិជវីភព 
រស់េនរបស់ពួកេគ ។ 

(៣) ្រទពធនែដលបនបតប់ង ់្រតូវជនួំសវញិេ យ ្រទពធន ឬកសំ៏ណងកនុងតៃម្លែដល ចជនួំសបន 

(៤) សំណង្រតូវផ្តល់េពញេលញ  មនិជបព់ន្ឋ មនិ្រតូវបនដកកៃ្រមេផ ងៗ ឬកនុងេគលបំណងេផ ងៗ 
មយួេឡើយ។ 
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(៥) ្របសិនេបើមនជន មន កែ់ដល្រតូវផ្តូរទីលំេន ៃថ្លដឹកជញជូ ន ្របកផ់្តល់បែនថមជួសជុលករបតប់ង ់
នឹង្រតូវបែនថមពីេលើ្របកែ់ដល្រតូវេ ះដូរ មតៃម្លែដលជំនួសសំ បក់រខូចខតេហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋ និង្រទព 
ធននន។ 

(៦) ករមនិមនបណ័្ណ កមមសិទ្ឋដីធ្លី ឬ្រទពធនែដល្រតូវរងបះ៉ពល់ មនិ្រតូវបនចតជ់ឧបសគគកនុងករ 
ទទួលបនសំណង ឬកជ៍នួំយឧបតថមភននេឡើយ នងិ 

(៧) ជនរងផលបះ៉ពល់អវជិជមន នឹង្រតូវបនផ្តល់ជូននូវពតម៌ន អំពីផលបះ៉ពល់ និងសិទ្ឋទទួលបន 
េហើយគតន់ឹង្រតូវបនពេិ្រគះេយបល់ អំពី ចណំងច់ំណូលចតិ្តរបស់ពួកគត ់ទកទ់ងនឹងករអនុវត្ត េហើយ
ពួកគត ់នងឹ្រតូវបនផ្តល់ជូននូវពតម៌ន ទកទ់ងនឹងវធីិ ្រស្ត និងនិតវិធិ ីសំ ប់ ម នករត ៉  របស់ពួកគ
ត។់ 

ខ. ្រកបខណ័្ឌ គតយុិត្ត ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ អនុ្រកតឹយ និងេសចក្តីែណន ំ 
ចបបប់ចចុបបនន ែដល្រគប្់រគងេលើករ េ ះដូរដីធ្លី និងករ ងំទីលំេនេឡើងវញិ ៃន្រពះ ជ ច្រកកកមពុជ 
រមួជមយួ ឯក រ OP.4.12 របស់ធនគរពភិពេ ក នឹងេ្របើ្របស់េដើមប្ីរគប្់រគងេលើ ករេ ះដូរដធី្លី និង 
ករផ្តល់សំណង ៃន ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ស្រមប្់រគបអ់នុគេ្រមង ែដលមន ករេ ះដូរដីធ្លី ឬករ ងំទី
លំេនេឡើងវញិ។ បទ ្ឋ នគតិិយុត្ត និង្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ េដើមបេីដើ្រ យបញ្ហ ផលបះ៉ពល់
អវជិជមន ៃនអនុគេ្រមង ឬសមសភគរបស់គេ្រមង ្រតូវបនយកមកពី OP.4.12 របស់ធនគរពភិពេ ក 
និង ចបបរ់បស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ។ 

១. រដ្ឋធមមនុញញ  ១៩៩៣ 

រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ ១៩៩៣ ជេគករណ៍អភបិលកចិចពីរ ទកទ់ងនឹងករេ ះដូរដីធ្លី។ 

ម្រ  ៤៤ - ជន កេ៍ យ េទះជបុគគលក្ត ីជសមូហភពក្តី មនសិទ្ឋិជមច ស់កមមសិទ្ឋ។ មនែតរូបវន្ត 
បុគគល ឬនតិិបុគគល ែដលមនសញជ តិជែខមរេទ េទើបមនសិទ្ឋជមច ស់សិទ្ឋិេលើដីធ្លី។ 

កមមសិទ្ឋឯកជន្រសបចបប ់សថិតេនេ្រកមករគពំរៃនចបប។់ 

ែដលនឹងដកហូតកមមសិទ្ឋិ អំពីជន មយួបនេនះ លុះ្រ ែត្របេយជន ៏ ធរណៈត្រមូវឲយេធ្វើកនុងករណី
ែដលចបបប់នបញញត្តទុិក េហើយ្រតូវផ្តល់សំណងជមុន េ យសមរមយ នងិយុត្តិធម។៌ េទះយ៉ងេនះកេ៍ យ 
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នេពលបចចុបបននេនះមនិមន ចបបឬ់េសចក្តីែណនំ មយួ ែដលស្តី អំពីយន្តករៃនករទទួលដីធ្ល ី និងករ
កំណតអ់ំពីសំណងយុត្តិធមេ៌ឡើយ។ 

២. ចបបភូ់មបិល ឆន  ំ២០០១ 

សិទ្ឋិេលើកមមសិទ្ឋដិីធ្លីេនកមពុជ ្រតវូបន្រគប្់រគងេ យ ចបបភូ់មបិលឆន  ំ ២០០១ ែដលែផ្អកេលើ េគល
ករណ៍ៃនរដ្ឋធមមនុញញឆន  ំ១៩៩៣។ ចបបក់ំណតវ់ ិ លភពៃនមច ស់កមមសិទ្ឋេលើអចលន្រទពយ ដូចជដីធ្ល ីេដើម
េឈើ និងេហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋេនជបទ់ី ងំ។ 

ចបបភូ់មបិល ម្រ ទី ៥ ែចងថ- គម នបុគគល មយួ្រតូវបនេគដកហូតកមមសិទ្ឋិរបស់ខ្លួនបនេទ 
្របសិនេបើករដកហូតេនះមនិែមនេដើមប្ីរបេយជន៍ ធរណៈ ។ ករដកហូត្រតូវេធ្វើេទ មទ្រមងន់ងិនីតិវធិី 
បញញតេិ យចបបនិ់ងបទបញជ  បនទ បព់ីបនផ្តល់សំណងជមុនេ យសមរមយនងិយុត្តធិម។៌ 

វគគដៃទេទៀតៃនចបបភូ់មបិល ែដលពកព់ន័្ឋនឹង ករេ ះដូរដីធ្លី ករផ្តល់សំណង និង ករ ងំទីលំេន េឡើង
វញិ មន៖ 

 (១) កមមសិទ្ឋិ្រសបចបប ់ ជមូល ្ឋ នែតមយួគត ់ ស្រមបក់រកនក់បដ់ធី្លីែដលកណំតេ់ យចបប ់ ្រគប់
ករេផទរ ឬផ្ល ស់ប្តូរ សិទ្ឋិកនក់ប ់្រតូវ្រប្រពឹត្តេិទ្រសប មលកខណ័្ឌ ទូេទ ស្រមបក់រ លក ់ែចកមរតក ដូរ ឲ្
យអំេ យ ឬេ យ ល្រកមតុ ករ។ (ម្រ ទី ៦) 

(២) របបកមមសិទ្ឋេិលើអចលនវតថុមុនឆន  ំ១៩៧៩ មនិ្រតូវបនទទួល គ ល់ ។ (ម្រ ទី ៧) 

(៣) ម្រ ទី ១៥ ែចងថ - បចូ់លកនុងសមបត្តិ ធរណៈរបស់រដ្ឋនិងរបស់នតីិបុគគល ធរណៈ 

ក) ្រទពយទងំ យែដលបង្ហ ញនូវករេកើតេឡើងពីធមមជតិដូចជៃ្រពេឈើ ផ្លូវទឹកែដលន ឬកបូនេចញចូល
បន បែណ្ត តបន បឹងធមមជតិ ្រចងំទេន្ល ែដលន ឬកបូនេចញចូលបន បែណ្ត តបននិងេ្រតើយសមុ្រទ  

ខ) ្រទពយទងំ យែដល កឲ់យេ្របើ្របស់ជ ធរណៈ ម ថ នភពពកីំេណើ តឬេ្រកយពីបនេរៀបចំដូច
ជផ្លូវថនល់ ផ្លូវលំ ផ្លូវរេទះ ផ្លូវេដើរ សួនចបរ និងឧទយន ធរណៈនិងដីចំណី 

គ) ្រទពយទងំ យែដល្រតូវ កឲ់យដំេណើ រករសំ បេ់ស ធរណៈដូចជ េរៀនឬ គរសិក   
ធរណៈអគរដ្ឋបល មនទរីេពទយ ធរណៈទងំ យ 
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(៤) ម្រ ទី ១៨ ែចងថ - ្រតូវទុកជេមឃៈភពនិងគម នអនុភព េហើយមនិ ច្រតូវបនេធ្វើនយិត័កមម េទះ
មរូបភព កេ៍ យនូវ៖ ក) ល់ករចូលកនក់ប្់រទពយសមបត្តិ ធរណៈរបស់រដ្ឋនិងរបស់នីតបុិគគល 
ធរណៈ និង ល់ករបំែប្លងករកនក់ប្់រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋេទជសិទ្ឋិកមមសិទ្ឋិេទះបីករកន់

កបន់ងិករបំែប្លងេនះេកើតមនេនេពល កេ៏ យ ែដលមនិ្រសប មលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនិងនីតវិធិី
ែដលបនកំណតក់ន្លងមក  ខ) ល់ករបំែប្លងេទជសិទ្ឋិកមមសិទ្ឋិៃនដីសមបទន េទះជករបំែប្លងេនះេកើត
េឡើង មុនេពលចបបេ់នះចូលជធរមនកេ៏ យ េលើកែលងែតសមបទនែដលេឆ្លើយតបេទនឹង្របេយជន៏
សងគម ។ 

៥) ម្រ ទី ១៩ ែចងថ - បុគគលទងំ យែដលមនបណ័្ណ ឬមន ថ នភពជកែ់ស្តងឋតិេនេ្រកមឥទ្ឋិពល 
ៃនម្រ  ១៨ ៃនចបបេ់នះ មនិ ចទមទរសំណងទូទតឬ់េ ហុ៊យស្រមបក់រែថទ ំ ឬករេរៀបចែំដល 
បនេធ្វើេនេលើអចលនវតថុែដលបនកនក់បេ់ យខុសចបបប់នេឡើយ ។ 

៦) លទ្ឋកមម មយួេ យខុសចបប ់ និងេ យេចតន ឬេ យេបក្របស់េលើ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈ
របស់រដ្ឋ ឬរបស់នីតបុិគគល ធរណៈ្រតូវផ្តនទ េទសដូចមនែចងកនុង ម្រត ២៥៩ ៃនចបបេ់នះ។ 

៧) ករផ្តនទ េទស្រតូវេធ្វើេទ្វជពរី ចំេពះករកនក់បខុ់សចបបៃ់ន្រទពយសមបត្តិ ប ្ត លឲយមនករខូចខត 
ឬកក៏រយឺតយ៉វ ដល់ករងរផល្របេយជន៏ ធរណៈ ជពិេសសករកនក់បដ់ីែដលនងឹេធ្វើផ្លូវ។ 

៨) មច ស់កមមសិទ្ឋិអចលន្រទពយែដលមនែចងកនុងម្រត ២៥ ្រតូវបនផ្តល់ជូនេ យរដ្ឋេទឲយជនជតិេដើមភគ
តិច ជកមមសិទ្ឋិសមូហភព។ កមមសិទ្ឋិសមូហភពេនះ រមួមន ល់សិទ្ឋនិិងករករពរកមមសិទ្ឋិដូចកមមសិទ្ឋិឯក
ជនែដរ។ ករអនុវត្តនូវសិទ្ឋិជកមមសិទ្ឋិទកទ់ងនឹងអចលនវតថុរបស់សហគមននិ៏ងលកខខណ្ឌ  ជក់ កៃ់នករ
េ្របើ្របស់ដី្រតូវសថិតេនេ្រកមករទទួលខុស្រតូវរបស់ ជញ ធរ ្របៃពណី នងិយន្តករៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច
របស់សហគមន ៏ អនុេ ម មទំេនៀមទំ បរ់បស់ពួកេគេហើយ្រតូវ កឲ់យេនេ្រកមចបបៃ់នករ អនុវត្ត
ទូេទទកទ់ងនងឹអចលនវតថុដូចជ ចបបក់រពរបរ ិ ្ឋ នជេដើម។ (ម្រ  ២៦) 

(៩) បុគគលែដលបន ្រស័យផលៃនេភគៈកន្លងមក គិតមកដល់កលបរេិចឆទែដលចបបេ់នះចូលជធរមន 
្របសិនេបើបនបេំពញ្រគប្់រគននូ់វលកខណ្ឌ ទងំ យកនុងករក្ល យេទជកមមសិទ្ឋិករ ច្រតូវបនអនុញញ ត 
េ យ ជញ ធរមនសមតថកិចចឲយបែនថមរយះេពលកនក់បេ់ភគៈរបស់ខ្លួនរហូត្រគបេ់ពល្រសបចបប ់ ៥(្រប)ំ
ឆន  ំនងិបន បណ័្ណ កមមសិទ្ឋិ ថ ពរ (ម្រ ៣១)។  
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(១០) អនកកនក់បថ់មីេលើអចលនវតថុរបស់នីតិបុគគល ធរណៈឬរបស់បុគគលឯកជនេ យគម នបណ័្ណ  េ្រកយ
ចបបេ់នះចូលជធរមន្រតូវចតទុ់កជអនកកនក់បេ់ យខុសចបប ់(ម្រ  ២៩) េហើយ្រតូវទទួលេទសដូច
មនែចងកនុង ម្រ  ២៥៩ ៃនចបបេ់នះ។ 

(១១) ម្រ  ៣៨ ែចងថ - េដើមបកី្ល យេទជកមមសិទ្ឋិេលើអចលនវតថុបន លុះ្រ ែតេភគៈេនះ្រតូវបនកន់
កបេ់ យពិត្របកដ គម នហឹង  ដងឹឮជ ធរណៈ គម ន កខ់ន និងេ យសុចរតិ។ និង 

(១២) ្របជជនែដលមនិមនដធី្លី ចេសនើសំុដី ស្រមប់ ន កេ់ន និងស្រមបេ់ធ្វើករ ដុំះ េ យមនិបងៃ់ថ្ល 
ែដលជែផនកៃនកមមវធិផី្តល់ដីសងគមកិចច។ អនកទទួលដីសមបទន ចទទួលបនកមមសិទ្ឋិដធី្លីេនះ េ្រកយពីបន
បំេពញលកខណ័្ឌ  ែដលែចងកនុង អនុ្រកតឹយ ស្តីពីដីសមបទនសងគមកិចច (ម្រ  ៥០, ៥១) 

៣. ចបបដ់កហូតកមមសិទ្ឋ  ែខកុមភះ ឆន  ំ២០១០ 

ចបបដ់កហូតកមមសិទ្ឋ កំណតវ់ធិនកនុងករត្រមូវយក កមមសិទ្ឋិឯកជន ស្រមបជ់្របេយជនជ៏តិ ឬ្របេយជ
ធរណៈ ។ 

(១) ម្រ  ២ - ចបបេ់នះមនេគលបំណងដូចតេទ (ក) ធននូវេហតុផល និង ្រគនែ់តដកហូតសិទ្ឋិ្រសប
ចបបៃ់នមច ស់កមមសិទ្ឋ្ិរទពយសមបត្តឯិកជន (ខ) ធនករបងៃ់ថ្លសម្រសប និងមុនករបំេពញសំណង (គ) បេំរ ើ
ផល្របេយជនជ៏តិ នងិ ធរណៈ និង (ឃ) អភវិឌ នប៏ែនថមនូវេហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋរូបវន្ត ធរណៈ 

(២) ម្រ  ៧- មនែតរដ្ឋេទែដល ច ដកហូតកមមសិទ្ឋិ េដើមបេី្របើ្របស់ជ្របេយជនជ៏តិ និង ធរណៈ 

(៣) ម្រ  ៨- រដ្ឋនឹង្រតូវទទួលទិញ ចំែណកែដលេនសស់ពីករដកហូតកមមសិទ្ឋិ េនកនុងតៃម្លសម្រសប និង
មសំេណើ របស់មច ស់ដីធ្លី អនកកនក់បក់មមសិទ្ឋិេលើ្រទពយសមបត្តិ ្របសិនជេគមនិ ចរស់េនែកបរកែន្លង

ែដល បនដកហូត ឬមនិ ចសងលំ់េន ្ឋ ន ឬក្៏របកបមុខរបរ ។ និង 

(៤) ម្រ  ២២ - ផ្តល់្របកសំ់ណង េទឲយមច ស់កមមសិទ្ឋ ិឬអនកកនក់បសិ់ទ្ឋិជមច ស់្រទពយសមបត្តិ ្រតូវែផ្អក
េលើតៃម្លទីផ រ ឬកត៏ៃម្លសងជំនួស េនកលបរេិចឆទ ៃនករេចញ្របកស1 អំពីករដកហូតមច ស់កមមសិទ្ឋ។ 
តៃម្លទីផ  ឬតៃម្លសងជនំួស នងឹ្រតូវសេ្រមចេ យអនក្របតិបត្តិករឯក ជយ ឬភន កង់រែដលចត់ ងំេ យ 
គណកមមករដកហូត។ 

                                               
1 លិខិតផ្លូវករេចញេ យ ្រកសួង។ ្របកស្រតូវមនភព្រសបរដ្ឋធមមនុញញ  ឬលិខិតបទ ្ឋ នននែដល ្របកសេនះែផ្អកេលើ 



Page 14 of 30 

 

៤. េគលនេយបយែដលទកទ់ង 

កមមសិទ្ឋិដីធ្លី្រតូវបនបេងកើតេឡើងវញិកនុងឆន  ំ១៩៨៩ និង្រតូវអនុមត័កនុងឆន  ំ២០០១។ ចបបភូ់មបិល ម្រ  ៤ 
ជំរុញ្របជជនកមពុជ ឲយចុះបញជ ីរដធី្លីែដលេគកនក់ប ់េនករយិល័យសុរេិយដីមូល ្ឋ ន ែដលជកែន្លង   ផ្ត
ល់វញិញ បណ័្ណ ប្័រតកនក់បដ់ីធ្លី។ ករេចញបណ័្ណ កមមសិទ្ឋិជែបបបទែដល្រតូវករយះេពលែវង ករយិល័យជ
េ្រចើនមន ពកយរងចយ៉ំងេ្រចើន។ ្របជជន្រតូវបនេគផ្តល់ជូននូវសន្លឹកវកិយ័ប្័រត រហូតដល់បណ័្ណ កមមសិទ្ឋិ
្រតូវបនផ្តល់ជូន សន្លឹកេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់ជភស្តុ ងអំពីករកនក់បដ់ធី្លីស្រមបក់រលកដូ់រ។ 

អនុ្រកតឹយអំព ីដសីមបទនសងគមកចិច ែខមនិ ២០០៣ 

អនុ្រកឹតយេនះផ្តល់នូវករែបងែចកេ យរដ្ឋ នូវដីឯកជនកនុងេគលបំណងកតប់នថយភពគម នដីធ្លី និងភព្រកី
្រក កនុងេនះរមួទងំករជំនួស ភពបតប់ងដ់ធី្លី កនុងបរបិទៃនករ ងំទីលំេនេឡើងវញិេ យមនិសម័្រគចិត្ត។ 

ចរជូនដំណឹងេលខ ០២ ចុះៃថងទី ២៦ ែខកុមភះ ឆន  ំ២០០៧ បនែចងយ៉ងចបស់ថ ១) ករកនក់បដ់ី
រដ្ឋខុសចបប ់មនិមនសិទ្ឋិទទលួសំណងេឡើយ និង្រតូវផ្តនទ េទស មចបបភូ់មបិល ២០០១ និង ២) អនក
កនក់បដ់ីរដ្ឋេ យខុសចបប ់ែដលជជន្រកី្រក មនិមនដីធ្ល ីែដលជ្រកុមជនងយរងេ្រគះ នងឹ្រតូវបនផ្តល់
ជូននូវដីធ្លីមយួកែន្លង។ 

ចរជូនដំណឹង របស់្រកសួងេសដ្ឋកិចចហិរញញ វតថុ េលខ ០០៦ អំពីែបបបទៃនករអនុវត្ត ករ ងំទីលំេន
េឡើងវញិ ស្រមបគ់េ្រមងអភវិឌ ន ៏ចុះៃថងទ ី២ ែខេម  ឆន  ំ២០១៤។ េសចក្តជូីនដំណឹងថមេីនះបនែណន ំ
យ៉ងចបស់ថ ករ្រគប្់រគងរដ្ឋបល និង តនួទី ករទទួលខុស្រតូវ របស់អនកអនុវត្តនែ៍ដលជបព់កព់ន័្ឋទងំ
អស់ និងេខត្ត ្រកុង ែដលអនុវត្តន ៍ករ ងំទីលំេនេឡើងវញិ ស្រមបគ់េ្រមងអភវិឌ ន។៏ 

គ. ដេំ ះ្រ យស្រមបអ់សងគតភព 
កនុង ថ នភពទនំស់ ឬអសងគតភព រ ងចបបក់មពុជ និង េគលករណ៍របស់ធនគរពភិពេ ក ែដលបន
ែចងកនុង្រកបខណ័្ឌ េនះ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជនងឹេធ្វើករេលើកែលងកនុងែដនកំណតម់យួចបំចេ់ដើមប ី សេ្រមច
បននូវករអនុវត្ត្របកបេ យ្របសិទ្ឋភពៃនគេ្រមងេនះ។  ធនគររក សិទ្ឋកនុងករមនិផ្តល់ហិរញញបបទន
ដល់សកមមភពគេ្រមង្របសិនេបើ េ្រកយពកីចិច្របងឹែ្របងទងំ យេដើមបសី្រមបស្រមួលេហើយេន ែតមនិ
មនភពសម្រសបេទនងឹេគលនេយបយរក សុវត្តភិពរបស់ធនគរេទៀត។ 

សំណងសីុ់វលិ ែដលនឹងក ងកនុងគេ្រមង (H-EQIP) នឹងមនទី ងំេនេលើដី ធរណៈ កនុងបរេិវណ 
មណ្ឌ លសុខភព ឬមនទីរេពទយបែង្អក។  េទះបីជយ៉ងេនះក្តី  ចមនករ ងសងេ់ហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋ សុខ
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ភបិលថមី េនេលើទី ងំដីឯកជន ែដលេលើកេឡើងេ្រកមហិរញញបបទនរបស់គេ្រមង ែដលត្រមូវឲយមន ករ
ទទួលដីធ្លី។ ្របសិនជទំហំដីែដល្រតូវករ មនិេលើសព ី៥% ៃនែផទដផីលិតកមមសរុបរបស់អនកកនក់ប ់ដេីនះ
ចទទួលបន មរយះយន្តករចូលរមួរបស់សហគមន។៍ ជញ ធរមូល ្ឋ នែដលទទួលខុស្រតូវ កនុង ករផ្ត

ល់ដីឲយមនទរីសុខភបិលេខត្ត ស្រមប់ ងសងេ់ហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋសុខភបិល ចេធ្វើករ ទ បសទងព់ី ទកឹ
ចិត្តរបស់មច ស់ ឬអនកេ្របើ្របស់ដី េតើមន ម រតីចូលរមួេ យសម័្រគចិត្តឬេទ ។ ចំេពះដែីដលបនទទួល ជ
អំេ យេ យសម័្រគចិត្ត មរយះករចរចរ្របកបេ យតម្ល ភព នងិ ករយល់្រពមេ យ យ លកខណ៍
អក រពមីច ស់ដី  លទ្ឋផលទងំេនះ្រតូវ្របកសជ ធរណៈ នងិ ្រតូវេធ្វើរបយករណ៍អពីំករេធ្វើ អំេ យ
េ យសម័្រគចិត្ត ស្រមបក់រពិនតិយេឡើងវញិ េ យធនគរពភិពេ ក។ 

្របសិនេបើមនិមនកិចច្រពមេ្រព ងេធ្វើអេំ យដីធ្លពីីមច ស់កមមសិទ្ឋេទ ឬកត៍្រមូវករេលើសពី ៥%ៃនដីផលិតកមម 
របស់មច ស់កមមសិទ្ឋ ជញ ធរមូល ្ឋ ននឹងេរៀបចរំបយករណ៍ ផ្តល់ដីធ្លី សំ បេ់ធ្វើករពិនិតយេឡើងវញិេ យ 
អភបិលេខត្ត (ឬអនកតំ ងែដលចត់ ងំ)។  ករពិនិតយេឡើងវញិ និងករសេ្រមច េលើរបយករណ៍ទទួល 
ដីធ្ល ី ្រតូវេធ្វើមុនេពលែដល្រកសួងសុខភបិលទទួលបនថវកិ ែដលកនុងេនះរមួមនសកមមភពរបស់គេ្រមង 
ស្រមបេ់ហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋែដលបនេលើកេឡើង។ ឬកម៍យ៉ងេទៀតថបញ្ហ ៃនករទទួលដីធ្លី ្រតូវបន េ ះ
្រ យកនុងឆន េំធ្វើែផនករមុនករអនុវត្តគេ្រមង។ 

ករេធ្វើែផនករ នងិ របយករណ៍ ែដល្រតូវមន 
បទពិេ ធនព៍ីគេ្រមងេដើមបង្ហ ញថ ចំនួនេហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋសុខភបិលៃនគេ្រមងគ្ំរទ្រទងវ់ស័ិយសុខ 
ភបិលជំ នទី២ ែដលបន ងសងេ់លើដីកមមសិទ្ឋឯកជន្រតូវបនរពំងឹថមនតិចបំផុត េហើយេទះជ ្រតូវ
ករ ងសងេ់លើដីឯកជនកេ៏ យ កទំ៏ហំដេីនះតូចបផុំតែដល្រតូវករសំ ប្់រទ្រទងេ់ហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋ 
េនះ។ ចនំួន្របជជនែដលរងបះ៉ពល់ផលអវជិជមនពីករផ្តល់ដីធ្លី សងឃមឹថមនចនួំនតិចតចួបំផុត ។ ដូច
េនះេហើយ ករេធ្វើែផនករ និង របយករណ៍្រតូវមនភព មញញ។ 

ក) មនិមនករបះ៉ពល់ដល់ដីឯកជនេឡើយ  ឬកដ៍ីឯកជន្រតូវទទលួបនេ យអំេ យសម័្រគចិត្ត៖ មនិ 
ត្រមូវឲយមនរបយករណ៍ផ្តល់ដីធ្លេីឡើយ។ ្រគបក់រវនិិេយគរបស់គេ្រមងសមធមន៌ិងែកលម្អគុណភព េស
សុខភបិល ែដលពុំមនត្រមូវករករផ្តល់ដីធ្លីគរួឲយកតសំ់គល់េទ មនទរីសុខភបិលេខត្តៃនគំេ ង ទងំេនះ

្រតូវផ្តល់មក្រកសួងសុខភបិលនូវពតម៌នដូចខងេ្រកម៖  
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ករបញជ កែ់ដលចុះហតថេលខេ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ែដលបញជ កថ់ កមមវធីិវនិិេយគនងឹអនុវត្តន ៏េនេលើ ទី
ងំដី ធរណៈទងំអស់ ែដលមនិមនករ ្រស័យផលពឯីកជនេឡើយ ឬក ៏ របយករណ៏អំពីករ ផ្តល់

វភិគទនេ យសម័្រគចិត្តែដលមនពតម៌នខងេ្រកម៖ 

(១) ទំហំៃផទដី (និង្រទពយសមបត្តិេផ ងេទៀត) ែដលនឹង្រតូវេ្របើ្របស់ នងិករ ស់ែវងជកែ់ស្តង េននឹង
កែន្លង បនបង្ហ ញថ ទំហំដីែដល្រតូវករេនះមនិេលើសពី៥% ៃនទហំំដីសរុបរបស់បុគគល 

(២) ករពិពណ៌នអំពីវធិី ្រស្ត ែដលបនជូនដំណឹងដល់បុគគលែដលបនរងផលបះ៉ពល់អំពីកមមវធិីវនិិ
េយគែដលនឹងអនុវត្តន ៏ សិទ្ឋ និង ជំេរ ើសរបស់គតទ់កទ់ងនឹងតំរូវករដធី្លី ឬ្រទពយដៃទ េហើយនិងេសចក្តី
បញជ កថ់ បុគគលេនះ្រតូវបនជូន ដំណឹង យ៉ងចបស់ ស់ថ គត់ ចមនជេ្រមើស្របែកកមនិផ្តល់
វភិគទនដី 

(៣) េសចក្តីបញជ កអ់ពីំវភិគទនេ យសម័្រគចិត្ត េ យមនចុះហតថេលខពីបុគគលមន ក់ៗ ែដលបនេធ្វើ 
វភិគទនដីធ្លី (នងិ្រទពយសមបត្តែិដលជបជ់មយួ) ែដលបញជ កអ់ពំី ករទទួលបនពតម៌ន្រគប្់រជុងេ្រជយ 
ែដលេគបនផ្តល់ជូនគត ់ជមយួនងឹករ្រពមេ្រព ងរបស់គត ់

(៤) របយករណ៏អំពីករ្របជុ ំែដលបនពិភក អំពី ករេរៀបចំចតែ់ចងវភិគទនដីធ្លី (រូមទងំែផនទី ទី
ងំ) េហើយរបយករណ៏េនះបនទទួល គ ល់េ យបុគគលែដលរងករបះ៉ពល់។ 

ខ) ដីឯកជន្រតូវទទួលបនេ យករេ ះដូរដី ឬកក៏រផ្តល់សំណងៈ   ្រតូវេធ្វើរបយករណ៍អពីំករផ្តល់ដធី្លី 

ករណីតំរូវករដីធ្លីមនទំហំេលើសពី៥% ៃនែផទដផីលិតកមមសរុបរបស់បុគគលែដលរងផលបះ៉ពល់ ឬកម៏នមន 
ករបះ៉ពល់ដល់្រទពយសមបត្តែិដលមនតៃម្លេលើសពី១០០ដុ ្ល េមរកិ ឬកក៏រណីមនករមនិយល់្រពមកនុង 
ករផ្តល់វភិគទន ករណីេនះ្រតូវេរៀបចំរបយករណ៏ ែដលមនពតម៌នខងេ្រកម៖ 

(១) បរយិយពីកមមវធិីវនិិេយគ ែដលមនករចបំចត់្រមូវករករផ្តល់ដីធ្លី 

(២) ទិនននយ័ងយៗ អំពីផលបះ៉ពល់ នងិបុគគលែដលនឹងរងផលបះ៉ពល់ 

(៣) ករេរៀបច ំ េ ះដូរដីជមយួ្រទពយរូបវន័្ត ឬទូទតសំ់ណងជ្របក ់ កនុងតៃម្លេ ះដូរ រមួទងំេសចក្តី 
បញជ កចុ់ះហតថេលខេ យ្រគបម់ច ស់ដី បញជ កច់បស់ថពួកេគេពញចិត្តនឹងករេរៀបចំេនះ 

(៤) ករេរៀបច ំ េដើមបធីនថសកមមភពអនកទទួលកចិចសនយមនដេំណើ រករសម្រសប ទកទ់ងនឹងករ 
ទូទតសំ់ណង សំ បផ់លបះ៉ពល់កនុងេពលបេ ្ត ះ សនន 
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 (៥) ង្រទពយសមបត្ត ិ (មនិែមនជដីធ្ល)ី ែដលនឹង្រតូវបះ៉ពល់េហើយនឹងេរៀបចំេឡើងវញិ  មនកនុងកិចច 
សនយសំណង ់នងិេសចក្តបីញជ កព់ីមច ស់ែដលរងផលបះ៉ពល់ បញជ កច់បស់ថពួកគតេ់ពញចតិ្ត នឹករេរៀបចំ
េនះ 

(៦) កលវភិគសកមមភព បញជ កច់បស់ថ ដេី ះដូរ ឬករទូទតសំ់ណង ែដលមនតៃម្លេសមើេ ះដូរ នងឹ
្រតូវបនផ្តល់ មុនករចបេ់ផ្តើមអនុវត្តនគំ៏េ ង 

(៧) ែផនទីទី ងំ នឹងករ ស់ែវងជកែ់ស្តងេនទី ងំ ែដលបញជ កេ់ យអនកភូម ិ បង្ហ ញថ ដ្ីរតូវផ្តល់ 
និងដី្រតវូជំនួស ្រតូវមនភពលំអិត្រគប្់រគនសំ់ បេ់ធ្វើករបញជ កេ់ឡើងវញិបន និង 

(៨) ករេរៀបច ំបង្ហ ញពតម៌ន ករពិេ្រគះេយបល់ និងនិតិវធីិសំ ប ់ ម នករ រទុកខ។ 

របយករណ៏ែផនករ នឹង្រតូវបនេរៀបចំេធ្វើ េនកនុងេពលៃនករសិក អំពីភព ចដេំណើ រករបន និង្រតូវ 
បនពនិិតយេឡើងវញិ េនកនុងដំេណើ រករ យតៃម្លបេចចកេទស មុននឹងអនុមត័េលើែផនករេ យ្រកសួង សុខភិ
បល។ បនទ បព់កីរអនុមត័របស់្រកសួងសុខភបិលេហើយ ករផ្តល់ នូវ្រទពយរូបវន័្ត ឬ្របក ់សំ បក់រ េ ះដូរ 
្រតូវបញចូ លកនុងកចិចសនយអនុវត្តនគ៏េំ ង ទងំេនះ្រតូវែតេធ្វើចប្់រគប្់រជុងេ្រជយ មុនករចុះហតថេលខ េលើកិចច
សនយអនុវត្តន ៏ គេ្រមង។ 

ករផ្តល់កមមសិទធ ទកទ់ងនឹង្របេភទននៃនផលបះ៉ពល់ 
្របសិនេបើមនត្រមូវករផ្តល់ដីធ្លីគរួឲយកតសំ់គល់ ឬត្រមូវករ្រទពយសមបត្តិេផ ងៗេទៀត ដូចែដលនឹងបរយិយ 
ខងេ្រកម មេធយបយដូចខងេ្រកមនឹង្រតូវេធ្វើករ ម ន កនុងដេំណើ រកតប់នថយករបះ៉ពល់៖ 

(ក) ករបតប់ងដ់ីកសិកមមៈ បុគគលែដលបតប់ងច់ែំណកមយួ (េ្រចើនជង៥%) ៃនដកីសិកមមរបស់េគ 
្រតូវែតមនករផ្តល់ជូននូវឱកស ៃនករជនួំសវញិនូវ្រទពយរូបវន័្ត ឬទទួលបននូវករេ្របើ្របស់ដី ែដលមន 
តៃម្លផលិតកមមដូចគន ។ បុគគលទងំេនះ ក៏ ច្រតូវផ្តល់ជូននូវជេ្រមើសៃនករទូទតសំ់ណង ជ្របកក់នុងតៃម្ល 
េពញេលញៃនករេ ះដូរ ្របសិនជេគចងប់ន។ ជនែដលកមមសិទ្ឋដីធ្លីរបស់ពួកេគរងផលបះ៉ពល់មនិធដុំំ 
ចទទួលនូវ ករទូទតសំ់ណង មតៃម្លេ ះដូរេពញេលញ។ 

(ខ) ករបតប់ង្់រទពយធនផលិតកមម មច ស់កមមសិទ្ឋិដីធ្លី ែដលផ្តល់ដីែដលមនដំ ំផ្តល់ផល ម       រ
ដូវកល មនសិទ្ឋិជំរុញឲយករអនុវត្តនគ៏េ្រមងផ្អ កេពលរហូត ដល់េគបន្របមូលផលរចួ ឬផ្តល់សំណង ម
តៃម្លទីផ រៃនេភគផលដំ ំ។ បុគគលែដលបតប់ងេ់ដើម េឈើហូបែផ្ល េឈើផ្តល់ផល ្រស័យ នឹង្រតូវ   ផ្តល់
សំណងជ្របក ់ មតៃម្លៃថ្លេដើមេពលបចចុបបននកំណត ់េ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ 
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(គ) ករបតប់ងដ់ីជបេ ្ត ះ សនន ពំុមនដីធ្លី មយួ្រតូវទទួលយកជបេ ្ត ះ សននកនុងរយះ
េពល ងសងេ់នះេទ េលើកែលងែត ករណីមនករ្រពមេ្រព ងេ យសម័្រគចិត្ត រ ងមច ស់ដី នងឹអនកទទលួកិចច
សនយ។ អនកទទលួកិចចសនយ នឹង្រតូវបនជូនដំណឹងមុនេពលេដញៃថ្ល អំពី ថ នភពតំរូវករៃន ករេ្របើ្របស់
ដីឯកជន ឬករបះ៉ពល់ដល់ សមបត្តិឯកជន រមួទងំផលដំ ំផង េដើមបគីិតគូរដល់ តៃម្លសំ បទូ់ទតសំ់ណង 
ឬ ្ត រេឡើងវញិៃនករ បះ៉ពល់ ្រតូវបញចូ លេទកនុងតៃម្ល ៃនករេដញៃថ្ល។ 

(ឃ) ករបតប់ងេ់ហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋ ថវកិគេ្រមងនឹងមនិ ចេ្របើ្របស់សំ បស់កមមភព រុះេរ ើ េធ្វើករ 
ផ្ល ស់ប្តូរទី ងំជអចិៃ្រន្ត នូវ សំណង ់ឬ គរពណិជជកមមឯកជនេឡើយ។  រចនសមពន័្ឋបនទ បប់ន  ំែដលនងឹ
រងបះ៉ពល់ េគ ចផ្តល់ជករទូទតសំ់ណង មតៃម្លេ ះដូរ។ 

(ង) ករបតប់ង្់រទពយសមបត្តេិផ ងៗេទៀត   េបើសិនជមនករបតប់ង្់រទពយអចលនៈេផ ងៗែដល
មនិែមនជដីធ្លី (ដូចជរបង) ករជំនួសវញិ្រតូវ ចរចរជមយួមច ស់្រទពយ នងិបញចូ លជចំែណកកនុងកិចចសនយ 
សំ បក់រ ងសងរ់បស់គេ្រមង។ 

ករពិេ្រគះេយបល់ នងិករផ ព្វផ យពតម៌ន 
ដូចបរយិយខងេដើម ករទទួលដីធ្លី ឬ្រទពយសមបត្តេិផ ងៗេទៀត មរយះករផ្តល់វភិគទនសម័្រគចិត្ត ឬករ
ចរចរ ត្រមូវឲយបុគគលែដលនឹងរងបះ៉ពល់ ្រតូវបនទទួលពតម៌នអំពសិីទ្ឋិ និង ជំេរ ើសននរបស់េគ។ មុន
េពលកិចចចរចរ និងមុនដំេណើ រករផ្តល់ដីធ្លីចបេ់ផ្តើម មនទីរសុខភបិលេខត្ត ្រតូវជូនពតម៌នដល់បុគគល ែដល
រងផលបះ៉ពល់អំពី  លកខណ័្ឌ ននេនកនុង្រកបខណ័្ឌ េនះ។ បុគគលននែដលនឹងរងករបះ៉ពល់ ្រតូវែត ទទួល
បនពតម៌នថពួកេគមនិមនកតព្វកិចច ផ្តល់វភិគទនដីធ្លេី យសម័្រគចិត្ត សំ បេ់គលបណំង របស់អនុ
គេ្រមង េហើយថករផ្តល់ដីធ្លីេ យមនិសម័្រគចិត្ត េ យមនិមនករទូទតសំ់ណងសម្រសប នឹងមនិ្រតូវបន
អនុញញ តិេឡើយ េហើយករត ៉សមេហតុផល របស់មច ស់ែដលរងផលបះ៉ពល់ នឹង ចជ មូលេហតុ្រគប្់រគន់
ដល់ករពនយេពល ឬកល៏បេ់ចលនូវអនុគេ្រមងែដលបនអនុមត័។ ពតម៌នបែនថម ែដល្រតូវផ ព្វផ យរមួ
មន ករកំណត ់ករេ ះដូរ ជ្រទពយរូបវន័្ត ឬករទូទតសំ់ណង មតៃម្លេ ះដូរ វធិី ្រស្តេ្របើ្របស់ កនុងករ
កំណតអ់្រ ទូទតសំ់ណង និងនិតវិធិី ម នករប្តឹងត ៉  រមួទងំពតម៌ន េលើករទំនកទ់នំង។ ពតម៌ន្រតូវ
េ្របើ្របស់ េ យភ រ និងភពងយ្រសួលទទួលយកបន េ យអនកែដលរងផលបះ៉ពល់ ឬអនកពកព់ន័្ឋ។ 

និតវិធិីេ ះ្រ យករ រទុកខ 
្របសិនេបើអនករងផលបះ៉ពល់មនិេពញចិត្តនងឹ ករេ ះ្រ យ ឬកក៏រេរៀបចំស្រមបអ់នុវត្តនេ៍ទ ឬកម៍និេពញ
ចិត្តនឹងអ្វីែដលកពុំងអនុវត្តន ៍ េគ ចែស្វងរកភពេពញចិត្តរបស់េគ មរយះគណកមមករេ ះ្រ យ រទុក ្
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ខ។ រទុកខរបស់ជនរងផលបះ៉ពល់ នងឹ្រតូវបនទទួល នឹងដេំ ះ្រ យស្រមបក់ង្វល់ និង រទុកខ 
របស់េគ អពីំករផ្តល់ដីធ្លី និងករអនុវត្តន ៍នងឹ្រតូវបនេ ះ្រ យ េ្រកមយន្តករេ ះ្រ យ រទុកខ ែដល
មនែចងកនុង ្រកបខណ័្ឌ ែផនករ ងំទីលំេនេឡើងវញិែដលបនអនុមត័។ រទុកខ ចសំែដងផទ ល់មត ់ឬក៏
ជ យលកខអក រ ។ ករណីមនករសំែដងផទ ល់មត ់គណកមមករេ ះ្រ យ រទុកខ នងឹទទួលខុស្រតូវ
កត្់រ  កនុងេពល្របជំុេលើកដំបូងជមយួជនរងផលបះ៉ពល់ ។  

គណកមមករេ ះ្រ យ រទុកខ នឹង្រតូវបេងកើតេនថន កេ់ខត្ត ែដលមនែបបបទចបេ់ផ្តើមពី ករយិល័យឃំុ។ 
កនុងករអនុវត្ត គណកមមករេ ះ្រ យ រទុកខ្រតូវមនែត ថន កដ់ឹកន ំ ឃំុ ភូម ិ ែដលមនករពកព់ន័្ឋប៉ុណ្
េ ះ។ អងគករ េ្រករ ្ឋ ភបិល ចអនុញញ តិបន ែតករជួយ  ជនរងផលបះ៉ពល់ កនុងករ ក់ រទុកខ ជ
ពិេសស អនកែដលមនិេចះសរេសរ រទុកខ ។ ម្រន្តីឃំុែដលបនចត់ ងំ នឹងេធ្វើករ្របងឹែ្របងអស់លទ្ឋភព 
កនុងករេ ះ្រ យឲយជនរងផលបះ៉ពល់ េនថន កឃំុ់ មរយះករ្របឹក េយបល់េនថន កឃំុ់ ។ ្រគបអ់ងគ្របជុំ
្រតូវបនកត្់រ  េនដំ កក់រ រទុកខនមិយួៗ េហើយចបបច់ម្លង្រតូវបនផ្តល់ជូនេទ ជនរងផលបះ៉  ព
ល់។ ចបបច់ម្លងៃនកំណតេ់ហតុ្របជុំ និងសកមមភពែដលបនេធ្វើ នងឹ្រតូវផ្តល់ជូនេទ គណកមមករេ ះ
្រ យទំនស់អន្តរ្រកសួង និង ធនគរពិភពេ កេទ មករេសនើសំុ ។ 

ែបបបទៃនករេ ះ្រ យ រទុកខ មនកំណតដូ់ចខងេ្រកម៖ 

(១) ដំ កក់លទី ១ អនករងផលបះ៉ពល់ កលិ់ខិត រទុកខ / សំេណើ រ េទកន ់អនុគណកមម
ករេ ះ្រ យ រទុកខថន ក ់ ភូម ិ ឬឃុំ ឬ្រកុមករងរថន កេ់ខត្ត ឬក្៏រកុមករងរ គណកមមករេ ះ
្រ យទំនស់អន្តរ្រកសួង ។ ករយិល័យឃំុមនកតព្វកិចច ផ្តល់នូវលិខិតបញជ កភ់្ល មៗអំពីករ
ទទួលបន រទុកខ។ េ្រកយេពល ១៥ៃថង េបើសិនអនករងផលបះ៉ពល់ មនិបនឮអ្វីពី ភូម ិ ឃុំ ្រកុម
ករងរថន កេ់ខត្ត ឬថន ក ់ គណកមមករេ ះ្រ យទំនស់អន្តរ្រកសួង ឬក ៍ អនករងផលបះ៉ពល់ មនិ
េពញចិត្តនឹងេសចក្តីសេ្រមច របស់ករយិល័យឃំុេទ រទុកខ ចនយំកេទដល់ថន ក ់្រសុក។ 

(២)  ដំ កក់លទី ២ ករយិល័យ្រសុក មនរយះេពល ១៥ ៃថង េដើមបេី ះ្រ យទំនស់យ៉ង
ឲយមនភពេពញចិត្តិដល់្រគបអ់នកពកព់ន័្ឋ ។ ្របសិនេបើ រទុកខមនិ ចេ ះ្រ យបន េន

ដំ កក់លេនះ ករយិល័យ្រសុកនឹងនំ រទុក េទកនគ់ណកមមករេ ះ្រ យ រទុកខថន ក ់
េខត្ត។ 

(៣) ដំ កក់លទី ៣ គណកមមករេខត្ត េកះ្របជុជំមយួភគី រទុកខទងំអស់ េដើមបែីស្វងរក
ដំេ ះ្រ យ។ កនុងកំឡុងេពល ៣០ៃថង េ្រកយពីករ ក់ រទុកខ គណកមមករ្រតូវេសចក្តីសេ្រមច 
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ជ យលកខអក រ េហើយេផញើរមយួចបបេ់ទ គណកមមករេ ះ្រ យទំនស់អន្តរ្រកសួង និង េទអនក
រងផលបះ៉ពល់ ។ 

(៤) យន្តករតុ ករ  ្របសិនអនករងផលបះ៉ពល់មនិទទួលដំណឹងពី គណកមមករេ ះ្រ យ
រទុកខេខត្ត េទ ឬកម៏និេពញចិត្តនឹងដំេ ះ្រ យែដលបនេលើកេឡើង អនករងផលបះ៉ពល់ ច
កក់រណីេនះេទតុ ករេខត្ត។ តុ ករនឹងេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចជ យលកខអក រ នឹងបញជូ នមយួ 

ចបបេ់ទអនករងផលបះ៉ពល់ េទកនគ់ណកមមករេ ះ្រ យ រទុកខេខត្ត និង េទកន ់គណកមម
ករេ ះ្រ យទំនស់អន្តរ្រកសួង. ្របសិនេបើភគី មយួមនិេពញចិត្ត នងិេសចក្តីសេ្រមចរបស់
តុ ករេខត្តេទ េគ ច កក់រណីេនះេទតុ ករជនខ់ពស់េទៀត។ 

រចនសមពន័្ឋតនួទី និង ករទទួលខុស្រតូវែផនកហិរញញ វតថុ 
កតព្វកិចចកនុងករផ្តល់ដីធ្លី ស្រមបក់មមវធិីវនិិេយគ ធរណៈ ្រតូវបនេធ្វើ្របតភូិកមមេទដល់ គណកមមករ
េ ះ្រ យទំនស់អន្តរ្រកសួង (IRC) ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចចហិរញញ វតថុ ។ ែផនករ ងំទីលំេនេឡើងវញិរបស់
គេ្រមង និង្រតូវករករអនុមត័ពី គណកមមករអន្តរ្រកសួង មុននឹងបញជូ នេទធនគរពភិពេ ក េដើមបពិីនតិយ 
េឡើងវញិ នងិអនុមត័។  េដើមបសីេ្រមចបនកមមវតថុៃន្រកបខណ័្ឌ េនះ េសចក្តែីណនសំ្រមបអ់នុវត្តគេ្រមង ែដល
នឹងេរៀបចំេឡើង នឹងបង្ហ ញនូវេគលនេយបយ អំពីត្រមូវករដធី្លី នងឹ តួនទី ករទទួលខុស្រតូវ របស់គណ
កមមករអន្តរ្រកសួង  ្រកសួងសុខភបិល នងិ មនទីរសុខភបិល ដូចខងេ្រកម៖ 

ក) គណកមមករអន្តរ្រកសួង គឺជ្រកុមករងរេ្រជើសេរ ើស ដកឹនេំ យអនកតំ ងពី្រកសួងេសដ្ឋកិចច
ហិរញញ វតថុ និងមនសមសភពពី ្រកសួង ម ីដូចជ ្រកសួងសុខភបិល (ភន កង់រអនុវត្តនគ៍េ្រមង) 
្រកសួងែដនដីនគរូបនីយកមម និង កមមវធិែីផនករអភវិឌ ន្៍រកុង។ គណកមមករអន្តរ្រកសួងគឺជអងគ
សេ្រមចអំពី បញ្ហ ងំទីលំេនេឡើងវញិ និងពកព់ន័្ឋជមយួគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋរបស់ រ ្ឋ ភបិ
ល។ ្រកសួងេសដ្ឋកចិច ហិរញញ វតថុ ជថន កដ់ឹកនអំចិៃ្រន្តៃនគណកមមករអន្តរ្រកសួង និងជតំ ងេន
កនុង្រគបគ់េ្រមងអភវិឌ ន។៍ គណកមមករអន្តរ្រកសួងមនមុខងរដូចជ អងគនិតិបញញតិ ែដលធនថ 
មូនធិិស្រមបក់រ ងំលំេនេឡើងវញិ ្រតូវបនចំ យ្រតឹម្រតូវ េហើយថ ែផនករ ងំទីលំេនេឡើង
វញិ ្រតូវបនអនុវត្តដូចបនេលើកេឡើង។ ែផនកបេចចកេទសៃន គណកមមករអន្តរ្រកសួង គឺ ្រកុមករងរ
្រកសួងេសដ្ឋកិចចហិរញញ វតថុ ែដលមនភរកិចច ជួយ គណកមមករអន្តរ្រកសួងេលើភរកចិចដូចខងេ្រកម៖ 
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i. ពិនតិយ និងអនុមត័ ្រកបខណ័្ណ  / ែផនករ ងំទីលំេនេឡើងវញិ និងធនថ ្រកបខណ័្ឌ /ែផនករ ងំ
ទីលំេនេឡើងវញិ មនសងគតភព នឹងចបប ់ នងិ េសចក្តែីណន ំ របស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ និង 
េគលនេយបយរបស់ធនគរពភិពេ ក។ 

ii. អនុមត័ ្រកបខណ័្ឌ /ែផនករ ងំទីលំេនេឡើងវញិ នឹងបញជូ នេទធនគរពភិពេ ក 
iii. ្រគប្់រគង និងអភបិល ករអនុវត្តែផនករ ងំទីលំេនេឡើងវញិ េនកនុងតបំនគ់េ្រមងដូចជ គណ

កមមករ ចរចរ និង េធ្វើកិចចសនយជមយួ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ្របឹក េយបល់ជ ធរណៈ
ជមយួ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ផ ព្វផ យពតម៌ន េ យឈរេលើមូល ្ឋ ន ៃនេគលនេយបយ 
និង េគលករណ៍ ែដលបនយល់្រពមកនុង្រកបខណ័្ឌ េនះ។ 

iv. េរៀបចំ ឬេកះេ ្របជំុ អនុគណកមមករេខត្ត និង ្រកុមករងរ 
v. េធ្វើេសចក្តែីណន ំ ដល់អនុគណកមមករេខត្ត និង្រកុមករងរ អពំីភរកិចចរបស់េគ ែដលពកព់ន័្ឋនឹង 

ែផនករ ងំទីលំេនេឡើងវញិ ករេរៀបចំ និងករអនុវត្ត 
vi. ធនករចំ យថវកិពីរតនគ ស្រមបអ់នុវត្តែផនករ ងំទីលំេនេឡើងវញិ ធនថមូនិធិ នងឹ

មនទនេ់ពលេវ  និងបរមិណ្រគប្់រគន ់
vii. អនុមត័ករទូទត ់ែដលពកព់ន័្ឋនឹង ករអនុវត្តែផនករ ងំទីលំេនេឡើងវញិែដលបនអនុមត័ ដូចជ

ករបង្់របកសំ់ណង នងិករបងៃ់ថ្លេផ ងៗេទៀត ស្រមបក់រផ្តល់ដីធ្ល ី និង ករេរៀបចំប្តូរទី ងំ 
ចំ យ្របតិបត្តិករ ស្រមបបុ់គគលិក ។ល។ 

viii. ធនថ មូលនិធ ិស្រមបក់រ ងំទីលំេនេឡើងវញិបនចំ យេ យយុត្តិធម ៌
ix. េ យមនជំនួយករពី ភន កង់រឯក ជយ េធ្វើករ ម ន ករអនុវត្តនែ៍ផនករ ងំទីលំេនេឡើងវញិ 

េដើមបធីនថ សកមមភពបនអនុវត្តន៍ មែផនករែដលបនអនុមត័។ 

ខ) ្រកសួងសុខភបិល នងឹៈ 

i. ធនថអនកតំ ងថន កេ់ខត្ត ្រតូវបនជូនដណឹំងអំពីករទទួលខុស្រតូវរបស់េគ កនុង្រកបខណ័្ឌ េនះ 
ii. េរៀបចំេសចក្ត្ីរពង ឧបករណ៏ស្រមបក់រ ងំទីលំេនេឡើងវញិ (េបើ្រតូវករ) និង កជូ់ន គណកមមករ

អន្តរ្រកសួង េដើមបពិីនិតយ និងសេ្រមច 
iii. ពិនតិយ និងអនុមត័ របយករណ៍របស់មនទីរសុខភបិល (ដូចគំរូខងេលើ) ែដលជែផនកៃនករសិក ភព

ចេធ្វើបនរបស់គេ្រមង មុននងឹករចបេ់ផ្តើមសិក លំអិតអំពីសកមមភពវនិិេយគ ែដល្រតូវករ េ្របើ
្របស់ដីធ្លី ឬ្រទពយសមបត្តិជកមមសិទ្ឋិឯកជន 
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iv. ពិនតិយ ន ៃដករងររបស់អនកចុះកិចចសនយ េដើមបធីនថ ករបង្់របកេ់ទឲយបុគគល ស្រមបក់រេ្របើ
្របស់បេ ្ត ះ សនននូវ សំភរៈ ដីធ្លី បនេធ្វើ្រតឹម្រតូវ េហើយនិងធនថ ករេ្របើ្របស់ជបេ ្ត ះ
សនននូវដីធ្លី ្រតូវបន ្ត រេទ ថ នភពដូចេដើមវញិ និង 

v. េឆ្លើយតបេទ រទុកខននែដលបន កេ់ យជនរងផលបះ៉ពល់។ 
 (គ)  មនទីរសុខភបិលេខត្ត ឬម្រន្តីតំ ង្រតូវ៖ 

i. ធនថ្របជពលរដ្ឋែដលនឹងរងផលបះ៉ពល់ ្រតូវបន្របបឲ់យដងឹអំពគីេ្រមងវនិិេយគ ជមយួ និង
សិទ្ឋិ និង ជំេរ ើសរបស់ពួកេគ ទកទ់ងនឹងករបះ៉ពល់ដល់ដីធ្លីឬ្រទពយសមបត្តិ េផ ងៗ របស់ពួកេគ 

ii. េធ្វើករ ម នយ៉ងខជ បខ់ជួន នងិជួយ ដល់អនកតំ ង េលើ្រគបប់ញ្ហ  ែដលទកទ់ងនឹងករផ្តល់ដីធ្លី  
ចូលរមួ និង ម ន ្រគបក់រ្របជុេំវទិករ ធរណៈ ែដលជែជកពីករផ្តល់ដីធ្ល ីជមយួបុគគល ែដល
នឹងរងផលបះ៉ពល់ 

iii. ធនថ ករទូទតសំ់ណងជ្របក ់ឬជ្រទពយរូបវន័្ត ែដល្រតូវករ បនេធ្វើទនេ់ពលេវ  

(ឃ) ្រកុម្របកឹ ឃុំ ្រកុម្របកឹ ឃុំនឹងជួយ ដល់មនទីរសុខភបិលេខត្ត កនុងបញ្ហ ទងំអស់ ែដល ទកទ់ង
នឹង ពតម៌ន ករ្រប្រស័យទំនកទំ់នង ករពិភគ  និង ករចរចរ ជមយួមច ស់ដី ឬជមយួ្រកុម អនកភូម ិអពំី
បញ្ហ ផ្តល់ដីធ្លី កនុងេនះរមួមន៖ 

i. េធ្វើកលវភិគ កមមវធិី្របជុំ រធរណៈ េដើមបធីនថ អនកភូមែិដលនឹងរងផលបះ៉ពល់ ្រតូវបន ផ្តល់
ដំណឹងអំពី គេ្រមងវនិិេយគ ជមយួនិង សិទ្ឋិ និង ជេ្រមើសរបស់ពកួេគ អំពីដធី្លី ឬ្រទពយ សមបត្តិ   ផ ្
េសងៗេទៀត ែដលជបទ់កទ់ង 

ii. បញជ កអ់ំពីដីធ្លី នងិ ្រទពយសមបត្តិ ែដលនឹង្រតូវបះ៉ពល់ និង ទំហំ ្របេភទដីធ្លី និង្រទពយសមបត្តិ     េផ
ងៗេទៀត ែដល្រតូវករពីបុគគលមន ក់ៗ  

iii. េធ្វើកលវភិគ កមមវធិី្របជុំ ធរណៈ សំ បេ់ធ្វើករេផទ ងផទ តជ់ ធរណៈ នូវករ ស់ែវង និងែផន 
ទីទី ងំ ៃនសកមមភព និងេធ្វើករផ ព្វផ យ និងេផទ ងផទ តជ់ ធរណៈ នូវកិចច្រពមេ្រព ង 
ទងំ យែដលទកទ់ងនឹងដីធ្លី 

iv. េគៀងគររកវភិគទនសម័្រគចិត្ត ឬចរចរកិចច្រពមេ្រព ង 

v. េធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ ជមយួអនកភូមែិដលនឹងរងផលបះ៉ពល់ េដើមបេីធ្វើករេផទ ងផទ ត្់រពំដី 
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(ង) អនុគណកមមករ ងំទីលំេនេឡើងវញិថន កេ់ខត្ត 

 អនុគណកមមករេនះជអងគេនថន កេ់ខត្តដឹកនេំ យ អភបិល ឬអភបិលរងេខត្តែដលគេ្រមង
្របតបិត្តិករ។ សមជិកៃនអនុគណកមមករេនះមន ្របធនមនទីរថន កេ់ខត្ត អនកតំ ង្រកសួង មុ ី ែដលជ
សមជិកកនុងគណកមមករអន្តរ្រកសួង និង អភបិល្រសុក និង្របធនឃំុ ែដលគេ្រមងអនុវត្តន។៍ ែផនក
បេចចកេទសៃនអនុគណកមមករេនះគឺ ្រកុមករងរ-អនុគណកមមករ ។ ្រកុមករងរ-អនុគណកមមករ ដឹកនំ
េ យ ្របធន ឬអនុ្របធនខុទទកល័យេខត្ត និង ្របធន (អនកតំ ង) ពីភន កង់រ មុែីដលពកព់ន័្ឋ។ ្រកុម
ករងរមនៃដគូ េនថន ក្់រសុក និងថន កឃុ់ំ ែដលមសមជកិពី ភន កង់រ មុនីន។ 

អនុគណកមមករ ងំទីលំេនេឡើងវញិថន កេ់ខត្ត មរយះ្រកុមករងរថន កេ់ខត្ត និង្រសុក ទទួលខុស្រតូវេលើ
មុខងរដូចខងេ្រកម៖ 

i. ស្រមបស្រមួលយុទ្ឋនករផ ព្វផ យពតម៌ន ធន ធរណៈជន ជពិេសស ្រគួ ររងផល
បះ៉ពល់ ្រតូវបនជូនដំណឹងថមីៗ អំពីគេ្រមងអភវិឌ ន ៍នងិសកមមភព ងំទីលំេនេឡើងវញិ 

ii. សហករជមយួ្រកុមករងរអន្តរ្រកសួង កនុងករអនុវត្តែផនករ ងំទីលំេនេឡើងវញិែដលបនអនុម័
ត នឹងជួយ ដល់កមមវធិី្របឹក េយបល់ ធរណៈ ករ្របជំុផ ព្វផ យពតម៌ន ជួយ ដល់្រកុមករងរ
អន្តរ្រកសួង កនុងករេ្រជើសេរ ើស ករផ្តល់ដីធ្លី និងេរៀបចំករដូរទី ងំ រមួមនស្រមបស្រមួល កមមវធិ ីផ្ត
ល់សំណង ករផ្តូរទី ងំ្របជជន ្របមូលផលដំ ំែដលកំពុងមន នងិករចបេ់ផ្តើមករងរសំណង ់
កនុងែផនក មយួរបស់គេ្រមង។ 

iii. េរៀបចំ ែចកចយ ករផ្តល់សំណងេទ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ 

iv. ទទួលនិងេឆ្លើយតប រទុកខ របស់្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ ្រសប មេគលករណ៍របស់គេ្រមង 
និង 

v. ្រគប្់រគងកំណតេ់ហតុនន ៃនកចិច្របជុំ ធរណៈ រទុកខ និង សកមមភពែដលេឆ្លើយតបនឹង រ
ទុកខ ។ 

ករចតែ់ចងករអភបិលពីធនគរពិភពេ ក 
ធនគរពិភពេ កនឹងេធ្វើករអភបិលជបន្តបនទ ប ់ េទេខត្តទងំអស់ៃនគេ្រមង េដើមបសិីក អំពីករអនុវត្ត 
្រតឹម្រតូវ ម ត្រមូវករៃន្រកបខណ័្ឌ េនះ និងេដើមបផី្តល់អនុ ្រស្តចបំចន់ន េដើមបែីកត្រមូវ បញ្ហ កនុងករ អនុ
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វត្ត ឬភពមនិសម្រសបនន។ េដើមបសី្រមបស្រមួលដល់ករងរអភបិលរបស់ធនគរ របយករណ៏ ករផ្ត
ល់ដីធ្លីទងំអស់ែដលបនអនុមត័ ្រតូវផ្តល់េទធនគរេដើមបពីិនតិយេឡើងវញិ។ និង របយករណ៏ េ្របើ្របស់ដីធ្លី
ថន កភូ់មទិងំអស់ រមួទងំរបយករណ៏អំពីវភិគទនដីធ្លេី យសម័្រគចិត្ត របយករណ៍ចរចរ និងកិចច្រពម
េ្រព ង នឹង្រតូវ  ផ្តល់ជូនសំ បធ់នគរេធ្វើករពនិិតយេឡើងវញិ ដល់ថន កឃំុ់។  
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ឧបសមព័ន្ឋទី១ ទរំង់សកិ ែស្វងរកផលប៉ះពលស់ងគម 
សកមមភពែដល
បនេលើកេឡើង 

 

អធបិបយសេងខប 
 
 
 

 

ទី ងំ  
បំេពញេ យ  
អងគភព  
កលបរេិចឆទ  
ឯក រភជ បជ់មយួ  
េរៀបចំេ យមន
ករចូលរមួពី អងគករ
ៃដគូ / តំ ងឃំុ-
សងក ត ់

 

កំណតសំ់គល់ 
 
 
 

 

េសចក្តែីណន ំ

ទ្រមងេ់នះ្រតូវបំេពញេដើមបកីរគ្ំរទដល់ករេផទ ងផទ ត ់ េលើសកមមភពគេ្រមង ឬអនុគេ្រមងែដលមន 
ទកទ់ងនងឹករផ្តល់ដធី្ល ីករផ្តល់សំណង ឬ ករកណំតជ់ក់ កក់នុងលទ្ឋភពទទួលបនធនធន។  ជករផ ្
េ តសំខនេ់លើបញ្ហ សងគម េដើមបធីនថ ទដិ្ឋភពននៃនសងគម្រតូវបនគិតគូរយ៉ងមត៉ច់ត ់កនុងកំឡុងេពល
េ្រជើសេរ ើស សកមមភព / អនុគេ្រមង។  ្របសិនជ ចេធ្វើបន សូមេ្របើ ែផនក កំណតសំ់គល់   កត្់រ ក
ពភិក អំពមីេធយបយកតប់នថយផលបះ៉ពល់ែដលបនេលើកេឡើង។ ពតម៌ន្រតូវ្របមូល េ យករ ពេិ្រគះ
េយបល់ នងិ ស្រមបស្រមួល ជមយួ ជញ ធរមូល ្ឋ ន សហគមន ៍អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល នងិថន កដ់កឹនៃំន
សហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់ ។ 
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គេ្រមងសមធម៌និងែកលម្អគុណភពេស សខុភិបលកមពុជ 

្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយ ងំទីលេំនេឡើងវិញ 

សំណួរ  េតើមនត្រមូវករកតប់នថយផលបះ៉ពល់ឬេទ? មនិមន / មន 

(ក) ទី ងំគេ្រមង 

េតើមនរចនសមពន័្ឋដូចេរៀប បខ់ងេ្រកម កនុងទី ងំ ងសង ់របស់អនុគេ្រមងឬេទ? 

 ្រកុម្រគួ រ ឯកជន 

 ជំនួញឯកជនតូច ច / ង 

 ផ្លូវ ផ្លូវលំ ឬ ផ្លូវតភជ បេ់ផ ងៗ 

 ដីកសិកមម 

 ធនធនធមមជតែិដលជសមបត្តិសមូហភពរបស់សហគមន ៍

 ទីបញចុ ះសព ឬទីសករៈេផ ងៗ ៃន សន ឬ វបបធម ៌

 េផ ងៗេទៀត           

កំណតសំ់គល់ / សំេណើ បែនថម 

(ខ) ផលប៉ះពលស់ងគមែដល ចេកើតេឡើង 

េតើអនុគេ្រមងនងឹបងកនូវ? 

 ករបតប់ងជ់បេ ្ត ះ សនន នូវដីធ្លី ឬ ធនធនេផ ងៗ របស់្រគួ រ មយួឬេទ? 

 ករបតប់ងជ់អចិៃ្រន្ត នូវដីធ្លី ឬ ធនធនេផ ងៗ របស់្រគួ រ មយួឬេទ? 

 ទំនស់កនុងសិទ្ឋិផគតផ់គងទ់កឹ នងិ ទំនស់សងគមេផ ងៗ ឬេទ? 

 េតើមនបងកជឧបសគគ ដល់ករេធ្វើដំេណើ រ របស់ មនុស  សត្វ ឬេទ? 
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 េតើមន ករដូរទី ងំ ឬករ ងំទីលំេនេឡើងវញិេ យមនិសម័្រគចតិ្តឬេទ? 

 េតើ ចមន ទំនស់សងគមែដលេកើតេឡើង េ យបញ្ហ  សិទធកនក់ប ់ឬេ្របើ្របស់ដធី្លី ឬេទ? 

 េតើមន ករបងកសភពឲយកនែ់តលំបកដល់ ថ នភពរស់េន របស់្រស្តី ឬ្រគួ រ្រកី្រក កនុងតំបន់
អនុគេ្រមង ឬេទ? 

(គ) ករកត់សគំលេ់ផ ងៗ 

 

 

(ឃ) ចមនផលប៉ះពលស់ងគមេលើ 

្រកុមជនងយរងេ្រគះ ្របសិនជមន៖ 

េតើអនុគេ្រមងនងឹ៖ 

 បះ៉ពល់ដល់្រកុមជន្រកី្រក? 

 បះ៉ពល់ដល់្រគួ រែដលមនេម្រគួ រជ្រស្តីេមម៉៉យ? 

 អនុវត្តនក៍នុងសហគមនែ៍ដលមនជនជតិេដើមភគតិចរស់េន? 

 បះ៉ពល់ដល់្រកុមងយរងេ្រគះេផ ងៗេទៀត? 

 

(ង) ករកត់សគំលេ់ផ ងៗ 
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មេធយបយកត់បនថយផលប៉ះពល ់

 កិចច្រពមេ្រព ងផ្តល់ដីធ្លី 

 វភិគទនេ យសម័្រគចិត្ត 

 ែផនករសំ បជ់នជតិេដើមភគតចិ 

 កិចច្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់ធនធនសហគមន ៍

 េផ ងៗេទៀត?          

(ច) ករកត់សគំលេ់ផ ងៗ 

 

 

(ឆ) េសចក្តីសេំយគ / អនុ សន៍ 

 

(ជ) ហតថេលខ នងិ េឈម ះ ភន ក់ងរអនុវត្ត 

 

អនកស្រមបស្រមួល កមមវិធីរក សវុត្តិភព 

គេ្រមងសមធម៌និងែកលម្អគុណភពេស សខុភបិលកមពុជ 

េឈម ះ           

តួនទ ី          

កលបរេិចឆទ         


