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្រពះ ជ ច្រកកមពជុ 

គេ្រមងេលើកកមពសគុ់ណភពនិងសមធម៌សខុភិបល 

(H-EQIP)(P157291) 

្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយ ងំទីលេំនេឡើងវិញ 

១ េសចក្តីេផ្តើម 

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

្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ ងំទីលំេនេឡើងវញិ ចង្រកងជេគលករណ៍និង និតិវធិី ែដលត្រមូវឲយអនុវត្ត 
្របសិនេបើេនដំ កក់លៃនករេលើកគេ្រមង ឬករអនុវត្តគេ្រមង ត្រមូវឲយមនករេ ះដូរដីធ្ល។ី កនុង ថ ន
ភពែបបេនះ្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ ងំទីលំេនេឡើងវញិ ត្រមូវឲយ េរៀបចំែផនករ ងំទីលំេនេឡើង
វញិេ យរ ្ឋ ភបិល ស្រមប់ កជូ់នធនគរពិភពេ ក ពិនិតយនិងសេ្រមច។ ែផនករ ងំទី លំេនេឡើង
វញិ នឹងធនថភពធងនធ់ងរៃនផលបះ៉ពល់្រតូវបនកតប់នថយឲយដល់កំរតិអបបបរមិ េហើយជនទងំ យ
ែដលរងផលបះ៉ពល់នឹង្រតូវបនផ្តល់នូវឱកស្រគប្់រគន ់ មរយៈករផ្តល់សំណងឬក៏ មរូបភពជំនួយ
េផ ងៗ េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង ឬកយ៉៏ងតចិបំផុតេធ្វើឲយ ្របកច់ំណូល នងិកំរតិជីវភពរស់េន របស់ពួកេគ
េនមន សភពដូចេដើម។ 
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២ ករអធិបបយអំពីគេ្រមង 

គេ្រមងេលើកកមពស់គុណភពនិងសមធមសុ៌ខភបិលកមពុជ នងឹេរៀបចំេឡើងេលើមូល ្ឋ នគំនតិផ្តួចេផ្តើម 
ែដលបនេ្របើ្របស់កនុង គេ្រមង្រទ្រទងវ់ស័ិយសុខភបិលជំ នទី២ ជពិេសសគ ឺ កមមវធិមូីលនិធិសមធម ៌
និង ថវកិជំនួយេដើមបកីរផ្តល់េស  ជមយួនឹងេគលេ បេងកើននិរន្តរភពៃនគំនតិផ្តួចេផ្តើមទងំេនះ េ យែក
លម្អ ករផ្តល់ធនធន និងករ្រគប្់រគង ដូចបនែចងកនុង ែផនករយុទ្ឋ ្រស្តសុខភបិល-៣ របស់ ជរ ្ឋ ភិ
បល។ គេ្រមងនឹងបន្តព្រងឹងបែនថមេលើ មូល ្ឋ នេផ្ត តេលើ លទ្ឋផលៃនកមមវធិីទងំពីរគឺ កមមវធីិមូនិធិសមធម ៌
និង ថវកិេដើមបកីរផ្តល់េស  ជមយួគន នងឹ េគលេ ជក់ កៃ់នករែកលម្អគុណភពេស សុខភបិលនិង
ករេ្របើ្របស់េស េ យ្របជជន្រកី្រក។ បែនថមេលើេនះេទៀតគេ្រមងនឹងេផ្ត តទសិេ េលើករព្រងងឹ្របពន័្ឋ
សុខភបិល ជពិេសសគ្ំរទេលើករែកលម្អគុណភពេស  េ យេផ្ត តសំខនេ់លើករែកលម្អចំេណះដឹង
របស់អនកផ្តល់េស  មរយះ ករបណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ ន និងបណ្តុ ះប ្ត លេ្រកយមូល ្ឋ ន កឲ់យមននូវ
សំភរៈឧបករណ៍ចបំចសំ់ខន់ៗ  កនុងមូល ្ឋ នសុខភបិល និងព្រងងឹ ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណៈ។  
េ យេ្របើ្របស់ករទូទតចំ់ យផ រភជ បន់ឹង ងំឌីកទរ័ (DLIs) គេ្រមងនងឹេធ្វើករទូទតមូ់នធិិ េ យ
េធៀបនឹងសមទិ្ឋផិលែដលទទួលបន េ យ ស់ែវងេលើករព្រងងឹ្របពន័្ឋសុខភបិល។ យុទ្ឋ ្រស្តគន្លះឺមយួ
េទៀតគឺករេផទរ ករទទួលខុស្រតូវ ៃនកតព្វកិចចេផទ ងផទ តេ់លើករចំ យមូលនិធិសមធម ៌ របស់ភគីទីបី ពី
ភន កង់រអន្តរជតិែដលបនេ្រជើសេរ ើស េទភន កង់រឯក ជយរបស់រដ្ឋ ែដលនឹងបេងកើតេឡើងនែខ មថុិន ឆន  ំ
២០១៨ េហើយព្រងីកករទទួលខុស្រតូវេទេធ្វើករេផទ ងផទ ត ់េលើលទ្ឋផលៃនថវកិេដើមបកីរផ្តល់េស  េន្រគប់
លំ បថ់ន កៃ់ន្របពន័្ឋសុខភបិល។ ្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ ងំទីលំេនេឡើងវញិេនះ ្រតូវបន ក់
បង្ហ ញជ ធរណៈេនកនុងេគហទំពរ័របស់្រកសួងសុខភបិលេនៃថងទ ី០១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៦ និងេន
កនុងេគហទំពរ័របស់ធនគរពិភពេ ក េនៃថងទី១១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៦។ 
 
េនែខមថុិន ឆន ២ំ០១៨ បនទ បពី់ H-EQIP ចូលជធរមនរយៈេពល ១៩ ែខ ហិរញញបបទនបែនថម្រតូវបនេសនើ
េឡើង។ ហិរញញបបទនបែនថមនឹងជួយ គ្ំរទដល់ករេ្រត មខ្លួនជេ្រសចរបស់អនកផ្តល់េស  និងភពមនេស
ចមបងននែដល្រតូវបន ឬែដលនឹង បញចូ លេទកនុងកញចប់ វកលឹកៃនមូលនិធិសមធមែ៌ដល្រតូវបនព្រងកី
បែនថម េ យេផ្ត តេលើជំងឺមនិឆ្លង រមួមន ករ្រ វ្រជវនិងករពយបលជំងឺម រកីមតស់បូន ករ្រ វ្រជវ
នងិករពយបលជំងឺទកឹេនមែផ្អម និងជំងឺេលើសឈម។ ហិរញញបបទនបែនថមេនះកគ៏្ំរទេស ែផនករ្រគួ រ 
រយៈេពលែវងផងែដរ។ ករគ្ំរទេនះនឹង្រតូវផ្តល់ មរយៈករទូទតផ់ រភជ បនឹ់ងសូចនករ (Disbursement 

Linked Indicator/DLI) ថមីចំនួនបបីែនថមេទៀតេនេ្រកមសមសភគទី៣ (សមសភគរង ៣.១)៖ ក) ករ
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ទូទតផ់ រភជ បន់ឹងសូចនករថម ី អំពីភពមននងិករេ្របើេស ្រ វ្រជវនងិករពយលបលជំងមឺ រកីមត់
សបូន ខ) ករទូទតផ់ រភជ បន់ឹងសូចនករថមី អពីំភពមននងិករេ្របើេស ្រ វ្រជវនិងករពយលបលជំងឺ
ទឹកេនមែផ្អមនងិជងំឺេលើសឈម និង គ) ករទូទតផ់ រភជ បន់ឹងសូចនករថមី អពំីភពមននិងករេ្របើេស
ែផនករ្រគួ ររយៈេពលែវង។ ដូចគន និងគេ្រមងេដើម ហិរញញបបទនបែនថមេនះនឹងមនវ ិ លភព និង្រគប
ដណ្ត បេ់នទូទងំ្របេទស។ ែតេទះជយ៉ង កេ៏ យ ហិរញញបបទនបែនថមេនះ នឹងមនិគ្ំរទេលើករ ង
សង់ គរេឡើយ ដូេចនះ្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ ងំទីលំេនេឡើងវញិែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេនកនុង
គេ្រមងេដើមេនែតមន្របសិទធិភព េនេពលែដលករ ងសងម់ូល ្ឋ នសុខភបិលេនមនិទនច់បេ់ផ្តើម
េនេឡើយ។ ្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ ងំទីលំេនេឡើងវញិ នឹងមនិបងកេ យមន និភយ័បែនថមេទៀត
េឡើយ ពីេ្រពះហិរញញបបទនបែនថមេនះមនិបនបញចូ លករងរសំណងេ់ឡើយ។  

ករអធិបបយសមសភគគេ្រមង 

សមសភគទ១ី៖ ករព្រងងឹេស សុខភបិល 

សមសភគេនះ នឹងព្រងីកកមមវធីិថវកិេដើមបកីរផ្តល់េស នេពលបចចុបបនន េទជយន្តករស្រមបផ់្តល់ 
ហិរញញបបទន ផ រភជ បន់ងឹ ន ៃដករងរ េទដល់លំ បថ់ន កន់នៃន្របពន័ធសុខភបិលកមពុជ រមួមន េន
លំ បថ់ន កប់ឋម នងិ លំ បទ់ីពីរ េ យែផ្អកេលើលទ្ឋផលែដលទទួលបន។ ថវកិរេដើមបកីរផ្តល់េស េន
មណ្ឌ លសុខភព និងេនមនទរីេពទយ នឹង្រតូវផ ភជ បន់ឹង ន ៃដករងរ ៃនករផ្តល់េស សំណំុ សកមមភពអបប
បរមិ នងិសំណំុសកមមភពប្រងគបរ់បស់មណ្ឌ លសុខភព និង មនទីរេពទយ ។ ទងំេនះនឹងរមួបញចូ លនូវេស
ចបំចក់នុងកមមវធិីសុខភពបន្តពូជ កមមវធិីគពំរម  ទរក កុមរ នងិកមមវធិីសុខភពយុវវយ័។ កមមវធិី
រូបតថមភ កជ៏ ងំឌីកទរ័ ទិភពមយួ កនុងេនះមនករបំេបកូនភ្ល មៗេ យទឹកេ ះម្ត យ កមមវធិីបែនថម
ជីវជតិ   កមមវធិីទម្ល ក្់រពូន កមមវធិីផ្តល់បែនថម ជតិែដក សីុតហ្វូលីក និង កមមវធិី ម នករ លូត ស់
កុមរ។ 

គេ្រមងមនបំណងនងឹេ្របើ្របស់ ករផ្តល់្របក់ ម្របសិទធភពករងរៃនថវកិេដើមបកីរផ្តល់េស  បំេពញ
បែនថមេលើ កញចបថ់វកិស្រមប្់របតិបត្តិករព្រងងឹគុណភពនងិេលើកកមពស់សមធម៌េស សុខភបិលចំេពះ
មនទរីេពទយបែង្អកនងិមណ្ឌ លសុខភពៃន្រកសួងសុខភបិលរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ែដលបនេលើកេឡើងសំ ប់
ជនំយួដល់មូល ្ឋ នសុខភបិល ជពិេសសេ យ េធ្វើឲយមន្របសិទធភព ស្រមបស្រមួលចរន្តថវកិ និង 
របយករណ៍ឲយដូចគន ។ កញចបថ់វកិស្រមប្់របតិបត្តិករព្រងងឹគុណភពនងិេលើកកមពស់សមធម៌េស សុខ
ភបិលចំេពះមនទរីេពទយបែង្អកនងិមណ្ឌ លសុខភពៃននឹងបេងកើតជែផនកមយួៃន្របពន័ធថវកិេដើមបកីរផ្តល់ 
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េស  មរយៈ្របកសអន្តរ្រកសួង េចញេ យ្រកសសួងេសដ្ឋកិចចហិរញញ វតថុ និង្រកសួងសុខភបិល េហើយ
មនេគលបំណងបំេពញបែនថមេលើថវកិដេំណើ រកររបស់មូល ្ឋ នសុខភបិល។ 

សមសភគរង ១.១៖ ថវកិស្រមបក់រផ្តល់េស  មណ្ឌ លសុខភព 

គេ្រមងនឹងផ្តល់ ថវកិស្រមបក់រផ្តល់េស េទមណ្ឌ លសុខភព េដើមបគី្ំរទហិរញញបបទនសំ បសំ់ណំុ
សកមមភពអបបបរមិរបស់មណ្ឌ លសុខភព ។  ចំននួ និងករទូទតថ់វកិ នឹងែផ្អកេលើ ករេ្របើ្របស់េស  
(បរមិណ) និងគុណភពេស ។ ពីដបូំង ករយិល័យ្រសុក្របតិបត្ត ិ និងមណ្ឌ លសុខភពរបស់េគ្រតូវបន 
គិតជឯក ែតមយួ េហើយនឹងអនុវត្តនូវ្របកសអន្តរ្រកសួងេចញេ យ្រកសួងសុខភបិល ជពេិសស េស
កមមែដល្រតូវផ្តល់។ បរមិណ នងិគុណភព ៃនេស  រមួទងំករេ្របើ្របស់េស  េ យ្របជជន្រកី្រក និងជន
ងយរងេ្រគះ និង្រតូវបនសេ្រមចជ ្របពន័្ឋេ យ ្រសុក្របតិបត្តិទងំេនះ េ យេ្របើ្របស់បញជ ីេផទ ងផទ តស់្ត
ង់ ថមី ស្រមបក់រអភបិល ែដលមនែចងលំអិតកនុង េសចក្តីែណនថំមីអពីំករេ្របើ្របស់ថវកិេដើមបកីរផ្តល់
េស  ែដលករ យតៃម្ល្រតូវេធ្វើ្របច្ំរតីមស។  លទ្ឋផលនងឹ្រតូវបនេផទ ងផទ តេ់ យ ភន កង់រឯក ជយ (ពី
ដំបូងេ យអនកអនុវត្ត មូលនធិិសមធមរ៌បស់្រកសួងសុខភបិល បនទ បម់ក េ្រកយពីបនបេងកើតភន កង់រឯក
ជយរបស់រដ្ឋ េហើយ នឹង្រតូវបនេផទ ងផទ តេ់ យភន កង់ររបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ( PCA )ែដលមនតួនទីជអនក 

េផទ ងផទ តក់របង្់របក ់ េសនើេឡើងស្រមបមូ់លនិធិសមធម។៌ េនេពលែដលលទ្ឋផលបនេផទ ងផទ តរ់ចួេហើយ 
្រកសួងសុខភបិល នឹងេធ្វើករជូនដំណឹងេទ្រកសួងេសដ្ឋកចិចហិរញញ វតថុ េដើមបេីធ្វើករទូទតថ់វកិេដើមបកីរផ្តល់
េស ។ ្របេភទចំ យែដល ចេ្របើ្របស់ថវកិជំនួយេដើមបកីរផ្តល់េស េនមណ្ឌ លសុខភពរមួមន ករ
ជួសជុលតូច ច ករទិញជបនទ ននូ់វឳសថ និងបរកិខ  និង/ឬ ករចំ យចរន្តដូចជ ករផគតផ់គង ់ បុគគលិករ
យៈេពលខ្លី បរកិខ េ្របើ្របស់ ៃថ្លទំនកទំ់នង ៃថ្លែថទ ំៃថ្លដឹកជញជូ ន ៃថ្ល ន កេ់ន ៃថ្លបណ្តុ ះប ្ត ល ចំ យជ
យថេហតុេផ ងៗ នងិ រង្វ នផ់ ភជ ប់ ន ៃដករងររបស់បុគគលិក។ 

សមសភគរង ១.២៖ ថវកិជំនយួស្រមបក់រផ្តល់េស  មនទីរេពទយបែង្អក 

សមសភគរងេនះ មនេគលបំណងផ្តល់ករេលើកទឹកចិត្តដល់ករេលើកកពំស់គុណភពេស េនលំ បទ់ី
ពីរ េលើកកពំស់ ន ៃដករងរកនុងសកមមភពករក ងសមតថភពបណ្តុ ះប ្ត លេ្រកយមូល ្ឋ ន   េ្របើ្របស់
បញជ ីេផទ ងផទ តនិ់ង យតៃម្លស្តង់ ថមីស្រមបក់រអភបិល ែដលមនបង្ហ ញេនកនុងេសចក្តែីណនអំពីំ ករេ្របើ
្របស់ថវកិេដើមបកីរផ្តល់េស  មនទីរេពទយនឹង្រតូវបន ស់ែវង្របច្ំរតីមស េលើ ន ៃដករងរ េលើរចនសមពន័ធ 
េលើយន្តករ និង ទិននផល។ ករ ស់ែវងេលើរចនសមពន័ធ រមួមន បរបិទៃនករផ្តល់េស  បទ់ងំេហ ្ឋ រចន
សមពន័ធ បុគគលិក ហិរញញ វតថុ និង សំភរៈឧបករណ៍។  ករ ស់ែវងេលើយន្តករ នឹងរមួបញចូ លនូវកមមវធិីបេចចកេទស 
និងករ្រប្រស័យទំនកទំ់នង និងសកមមភពៃនករផ្តល់េស  ែដលឆ្លុះបញច ងំ មរយៈទំនកទ់នំង រ ងអនក
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ជំង ឺ នឹងអនកផ្តល់េស  នងិបុគគលិកកនុងកំឡុងេពលផ្តល់េស សុខភបិល។  មូល ្ឋ នសុខភបិល្រតូវបន
ជំរុញ នងិេលើកទកឹចិត្ត េលើករ ផ្តួចេផ្តើមននសំ បក់រេលើកកំពស់គុណភព រមួមន ករ យតៃម្លេ យខ្លួន
ឯងេលើគុណភព សុវត្តិភពអនកជំងឺ ករែកលម្អគុណភពជ្របច ំកមមវធិី យតៃម្លជៃដគូ និងកមមវធិសីវនកមម
េលើ្រពតឹ្តិករណ៍អវជិជមន។ ទិននផលសំេ េទេលើ ្របសិទធភពៃនករែថទសុំខភព េលើ ថ នភពរបស់អនក
ជំង ឺនិង្របជជន េហើយ្រតូវ បនចតថ់ជលទ្ឋផល ៃនសមសធតុចូល និងដំេណើ រករៃនករផ្តល់េស ។ ល
ទ្ឋផលនឹង្រតូវបនេផទ ងផទ តេ់ យភន កង់រឯក ជយ (ពដំីបូងអនកអនុវត្ត មូលនធិិសមធមរ៌បស់្រកសួងសុខភិ
បល បនទ បម់ក េ្រកយពីបនបេងកើតេហើយ នងឹ្រតូវបនេផទ ងផទ តេ់ យ ភន កង់រឯក ជយរបស់រដ្ឋ ែដលមន
តួនទីជអនក េផទ ងផទ តក់របង្់របក ់ េសនើេឡើងស្រមបម់ូលនិធិសមធម។៌ ្របេភទចំ យែដល ចេ្របើ
្របស់ថវកិជំនយួេដើមបកីរផ្តល់េស េន មនទរីេពទយដូចគន នឹងេន មណ្ឌ លសុខភពរមួមន ករជួសជុលតូច
ច ករទិញជបនទ ននូ់វឳសថ និងបរកិខ  និង/ឬ ករចំ យចរន្តដូចជ ករផគតផ់គង ់បុគគលិករយៈេពលខ្លី 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 មនេគលបំណងព្រងឹងនូវមុខងរ្រគប្់រគង របស់្រសុក្របតបិត្តិ និងមនទីរ   សុ
ខភបិល។  ន ៃដករងររបស់ ្រសុក្របតិបត្តិ និង មនទីរសុខភបិល នឹង្រតូវបន ស់ែវង្របចឆំមស េ យ
ករយិល័យធនគុណភពរបស់្រកសួងសុខភបិល មរយៈរបយករណ៍របស់ពួកេគអំពី សកមមភព េ្របើ
្របស់ ងពិនទុ ស់ែវង ែដលមនលំអតិ កនុងេសចក្តីែណនសំ្រមបក់រេ្របើ្របស់ថវកិស្រមបក់រផ្តល់េស

 េដើមបី ស់ែវងេលើយន្តករអភបិល និង 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 នងិ  បណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ ន  (៣) ករ ចស់្តុក
ឳសថេនមូល ្ឋ នសុខភបិល  ធនធនមនុស េនមូល ្ឋ នសុខភ ិបល (៤) ្របពន័្ឋ្រគប្់រគងពតម៌នសុខ
ភបិល (៥) ករ្របជុំពិនិតយលទ្ឋផល្របច្ំរតីមស និង ដេំណើ រកររបស់្របពន័្ឋ។ ដូចគន នឹងជំនួយដៃទេទៀត
ែដរ ភន កង់រេផទ ងផទ តឯ់ក ជយ នឹងេធ្វើករេផទ ងផទ ត់ ន ៃដករងរ របស់់មនទីរសុខភបិល នងិ្រសុក្របតបិត្តិ។ 
្របេភទចំ យែដល ចចយបនស្រមប ់្រសុក្របតបិត្តិ និងមនទីរសុខភបិល រមួមន ករជួសជុសតូច បរ ិ
កខ  និង/ឬ ចំ យចរន្តដូចជ ករផគតផ់គង ់កចិចសនយរយៈេពលខ្លី បរកិខ េ្របើ្របស់ ៃថ្លទំនកទ់ំនង ែថ្លែថទ ំៃថ្ល
ន កេ់ន ចំ យជយថេហតុេផ ងៗ និងចំ យស្រមបរ់ង្វ ន់ ន ៃដករងរបុគគលិក។ 
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សមសភគទ២ី៖ េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករធន ៉ បរ់ងែផនកហរិញញ វតថុនងិ សមធម ៌

សមសភគេនះ នឹងបន្តគ្ំរទ្របពន័្ឋមូនិធិសមធម ៌ និងរមួបដិភគហិរញញ វតថុ ជមយួ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ េលើ
ករចំ យសំ បេ់ស សុខភបិលស្រមប្់របជជន្រកី្រក។ ្របពន័្ឋមូលនធិិសមធមន៌េពលបចចុបបនន រពឹំង
ថនឹងមនករវវិត្ត ជមយួនឹងករផ្ល ស់ប្តូរៃនេគលនេយបយរបស់រ ្ឋ ភបិល េលើ្រកុម វកលិក (្រកុមអនក
ទទួលផល្របេយជន)៍ នងិ កញចបេ់ភគផល និងករធន ៉ បរ់ងសុខភពសងគម។ គេ្រមងបណ័្ឌ សុខភព
សងគមនឹងេធ្វើសមហរណកមមេពញេលញកនុងមូលនិធិសមធម។៌ សមសភគេនះ នឹងបន្តេលើភពេជគជយ័ៃន
្របពន័្ឋ មូលនិធិសមធមប៌ចចុបបនន កនុងេគលបំណង េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវ គុណភពេស  បេងកើនករេ្របើ្របស់
េ យ្របជជន្រកី្រក េហើយធននូវនិរន្តរភព េ យេផទរនូវករទទួល ខុស្រតូវេលើករអនុវត្តេទឲយ ជរ ្ឋ ភិ
បលកមពុជ។ 

សមសភគទ៣ី៖ ធននូវនិរន្តរភព នងិករេឆ្លើយតបៃន្របពន័្ឋសុខភបិល 

សមសភគរង ៣.១៖ ករព្រងឹង្របពន័្ឋសុខភបិល 

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

សមភពនិង េស ែថទទំរក ។ អនុវត្តករងរ ម នជ្របចៃំនគុណភពេស  េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវភព
ទនេ់ពលេវ ៃនករទូទត ់ថវកិស្រមបក់រផ្តល់េស  និង មូលនិធិសមធម ៌និងករេរៀបចំយន្តករទិញេស
្របកបេ យនិរន្តរភព។ 

ហិរញញបបទនបែនថមេនះ ្រតូវបនេសនើេឡើង េដើមបជីួយ គ្ំរទដល់ករេ្រត មខ្លួនជេ្រសចរបស់អនកផ្តល់េស  និង
ភពមនេស ចមបងននែដល្រតូវបន ឬែដលនឹង បញចូ លេទកនុងកញចប់ វកលឹកៃនមូលនិធិសមធមែ៌ដល
បនព្រងីកបែនថម េ យេផ្ត តេលើជំងមឺនិឆ្លង រមួមនករ្រ វ្រជវនងិករពយបលជំងឺម រកីមតស់បូន ករ
្រ វ្រជវនងិករពយបលជំងទឹឺកេនមែផ្អមនិងជំងេឺលើសឈម។ ហិរញញ បបទនបែនថមេនះកគ៏្ំរទេស
ែផនករ្រគួ ររយៈេពលែវងផងែដរ។ ករគ្ំរទេនះនងិ្រតូវផ្តល់ មរយៈករទូទតផ់ រភជ បនឹ់ងសូចនករ
(Disbursement Linked Indicator/DLI) ថមីចំននួបីបែនថមេទៀតេនេ្រកមសមសភគរង ៣.១ ។ េយង ម
គេ្រមងេដើម ហិរញញបបទនបែនថមេនះ នងឹមនវ ិ លភព និង្រគបដណ្ត បេ់នទូទងំ្របេទស។ 
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សមសភគរង ៣.២៖ ករែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធសុខភបិល 

ថវកិ្របមណ ១៣ នដុ ្ល េមរកិ កនុងសមសភគទី៣ ្រតូវរពំងឹថនឹងផ្តល់ថវកិដល់ករងរសំណងសីុ់
វលិ ម ទិភពែដលបនេលើកេ យ្រកសួងសុខភបិលកនុងែផនករ ករងរសំណងសីុ់វលិ ស្រមបឆ់ន  ំ
២០១៦-២០២០។ ទិភព្រតូវបនសិក េលើ បញ្ហ ៃនករទទួលបនេស  ករយកចិត្តទុក ក ់ ចំេពះ
តំបន់ ច្់រសយល កង្វល់ជុវំញិបញ្ហ សុវត្តភិពអនកជំងឺ និងករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង នូវកមមវធីិភពរស់ នៃន 
ម និងទរក។ ករ យតៃម្លរមួគន  ជមយួ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ េដើមបកីំណត់ ទិភពៃនករវនិិ េយគេលើ
េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ នឹង្រតូវេរៀបចំេធ្វើ េហើយ ងចុងេ្រកយៃនករងរសំណង ់នងឹ្រតូវ កេ់ចញនពក ់ 
ក ្ត លឆន  ំ២០១៦។ ករវនិិេយគនឹងរពំឹងថ ្រតូវេធ្វើេលើ គរសមភព េហ ្ឋ រចនសមពន័ធនន ស្រមប ់
េស  សមភពសេ្រងគ ះបនទ ន ់និងសេ្រងគ ះទរក មណ្ឌ លសុខភព នងិ មនទីរេពទយ។ 

សមសភគរង ៣.៣៖ ក្រគប្់រគងគេ្រមង ករ ម ន និង យតៃម្ល 

ករ្រគប្់រគងគេ្រមងនឹងេធ្វើសមហរណកមមេទកនុងករទទួលខុស្រតូវរបស់នយក ្ឋ នននៃន្រកសួងសុខភ ិ 
បល។ សមសភគេនះ នឹងគ្ំរទដល់ករផ្តល់ ជំនយួករែផនកបេចចកេទស និង ្របតិបត្តិករ្របចៃំថង េលើករ 
ស្រមបស្រមួល កិចចកររដ្ឋបល ករងរលទធកមម ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ្រគប្់រគងបរ ិ ្ឋ ននិងសុវត្តិភពសងគម 
ករ ម នជ្របច ំ និង យតៃម្លគេ្រមង រមួទងំករេធ្វើសវនកមមហិរញញ វតថុគេ្រមង។ សមសភគរងេនះ 
នឹងជួយ ដល់ករព្រងឹងសមតថភព ៃននយក ្ឋ នទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួងសុខភបិល េដើមបេីធ្វើករេផទរ
េ យរលូន នូវភរកិចច្រគប្់រគងគេ្រមង ពីេលខធិករ ្ឋ នគេ្រមងគ្ំរទវស័ិយសុខភបិលជំ នទី២ ន
េពលបចចុបបនន េទឲយនយក ្ឋ ននន ជមយួនងិករគ្ំរទេលើត្រមូវករកនុងករអនុវត្តផងែដរ។ 

ថវកិជំនួយបេចចកេទស ពីមូនិធិអភវិឌ នធ៍នធនមនុស  និងេគលនេយបយ របស់ជប៉ុន ែដលអនុវត្តន ៍
េ យធនគរពិភពេ ក មនបរមិណ ១ នដុ ្ល េមរកិ និងផ្តល់ជហិរញញបបទនបែនថមស្រមប ់
សមសភគទី៣។ ជំនួយេនះ្រតូវបនរពឹំងថនឹងចូលរមួចែំណកព្រងឹង ្របពន័្ឋពតម៌នសុខភបិលកមពុជ 
េដើមបធីនបន នូវទិនននយ័សុខភបិល និងទិនននយ័ទកទ់ងនឹងសុខភបិល ្របកបេ យគុណភព នងិទន់
េពលេវ  េដើមបគី្ំរទដល់ ករចង្រកងេគលនេយបយែផ្អកេលើភស្តុ ង ករេធ្វើេសចក្តីស្រមចចិត្ត ករ
្រគប្់រគង និង ករេធ្វើែផនករ។ ករគ្ំរទនងឹេផ្ត តសំខនេ់លើសកមមភព ៤្របេភទ៖ (១) គ្ំរទករេធ្វើកំែណ
លម្អ្របពន័្ឋពតម៌ន្រគប្់រគងសុខភបិល រមួមនករេរៀបចំ េគលនេយបយ/ចបប ់ ពិធី រ/ករែណន ំនិង
្របពន័្ឋរបយករណ៏ (២) ជំនួយបេចចកេទសេដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង េលើករ្រគប្់រគងទិនននយ័ ករវភិគ ករ
ពនយល់បក្រ យ របយករណ៍ ករេ្របើ្របស់ និង ករផ ព្វផ យពតម៌ន (េនថន កជ់តិ នងិថន កេ់្រកមជតិ) 
(៣) ព្រងឹង្របពន័្ឋកត្់រ ឯក រជងំឺ រមួទងំករព្រងីក ្របពន័្ឋទិនននយ័ចុះេឈម ះជងឺំ នងិ (៤) ជំរុញបែនថម និង 
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េធ្វើសមហរណកមម ្របពន័្ឋ ម ន នងិេឆ្លើយតប (ជំងឺឆ្លង និងជងំឺមនិឆ្លង)។ ហិរញញបបទនេនះបនស្រមចជ
េគលករណ៍រចួេហើយ នងឹ កឲ់យេ្របើ្របស់បនទ បព់ពីិធីសេ្រមចជផ្លូវករ េ យរ ្ឋ ភបិលជប៉ុន និងអងគភព 
អភវិឌ នធ៍នធនមនុស  និង េគលនេយបយ ជប៉ុន េហើយនឹងផ្តល់ហិរញញបបទនេ យ មូនិធិ្រ ស់ ្វ ន ់
ៃន កមមវធិីអភវិឌ ន ៍ធនធនមនុស  និង េគលនេយបយ េ្រកមទំរង ់ ន ៃដករងរ និង លទ្ឋផល ជមយួ
ករេធ្វើឲយ្របេសើេឡើង ៃនកមមវធីិ ម ន និង យតៃម្ល។ 

សមសភគទ៤ី៖ ករេឆ្លើយតបបនទ នជ់យថេហតុ 

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

េទនឹងេ្រគះមហន្ត យែដល្រតូវេឆ្លើយតបឬក៏ ថ នភពវបិត្តែិដល្រតូវករេឆ្លើយតបនងិេ្រងគ ះបនទ ន ់។  

កនុងកំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមងែដលកំពុងដេំណើ រករេនះ (គេ្រមង្រទ្រទងវ់ស័ិយសុខភបិលជំ នទី២) 
្រកសួង សុខភបិលបនេធ្វើករពិនិតយេឡើងវញិ្រគប្់រជុងេ្រជយអំពីត្រមូវករេ ះដូរដីធ្លី ស្រមបក់រ ង 
សងម់ណ្ឌ លសុខភពចំនួន ១១៤ ែដលគ្ំរទេ យគេ្រមង។ ជលទ្ឋផលេឃើញថ មនមណ្ឌ លសុខភព 
ចំននួ ១០៨ បន ងសងេ់លើដីរបស់រដ្ឋ មណ្ឌ លសុខភពចំនួន ៦ បន ងសងេ់លើដីឯកជន ែដលបន 
ទទួល មរយៈករផ្តល់ជវភិគទន ករេ ះដូរដីនឹងដ ីឬករផ្តល់សំណង។ មនមច ស់កមមសិទធដិីធ្លីជេ្រចើន 
បនសម័្រគចិត្តេធ្វើអំេ យដីធ្លេី យពួកេគបនទទួលផលផទ ល់េ យមនមណ្ឌ លសុខភពេនកនុងសហគម
នរ៍បស់េគ។ ករពិនិតយេឡើងវញិកប៏នបង្ហ ញថ មនទហំំដីតចិជង៥% ៃនទំហំដីផលិតកមមរបស់មច ស់ កមម
សិទធិនមិយួៗ ែដលបនផ្តល់េ យសម័្រគចិត្ត មករដូរដីនឹងដី ឬកក៏រផ្តល់ជសំណង។ មនិមនករ ងំ ទី
លំេនេឡើងវញិ្រតូវបនសេងកតេឃើញេឡើយ។ 

សកមមភពជេ្រចើនែដលគ្ំរទេ យគេ្រមងនគឺបនបន្តឬព្រងកី នូវ ករ គ ំ្រទបចចុបបននែដលបន ផ្តល់េ យ  
គេ្រមង្រទ្រទងវ់ស័ិយសុខភបិលជំ នទី២ ែដលេនេ្រកមករទទួលខុស្រតូវរបស់   ្រកសួងសុខភបិ
ល។ ្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយនិងនិតិវធីិស្រមបក់រទទួលដីធ្លី (នខងមុខេនះេ ថ្រកបខណ័្ឌ  េគល
នេយបយ ងំទីលំេនេឡើងវញិ (RPF) ែដលបនចង្រកងេឡើងស្រមបគ់េ្រមង្រទ្រទងវ់ស័ិយសុខ ភបិល
ជំ នទី២ ្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភព ែដលជែផនកមយួកនុងករេរៀបចគំេ្រមង សមធមន៌ងិែកលម្អ គុណភពេស
សុខភបិលកមពុជ (H-EQIP) េ យមនកររមួបញចូ លនូវករពិនិតយេឡើងវញិៃនករទទួល ដីធ្លែីដលបន

អធបិបយខងេលើ បទពិេ ធនែ៍ដលបនេរៀនសូ្រតកនុងកំឡុងអនុវត្តនគ៍េ្រមង្រទ្រទងវ់ស័ិយ សុខភបិល
ជំ នទី២ េហើយនិង ហិរញញបបទនបែនថមេលើកទី១ េលើកទី២ និងេលើកទី៣ ៃនគេ្រមង្រទ្រទង ់វស័ិយសុខ
ភបិលជំ នទី២។ 
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្រកបខណ័្ឌ េនះកំណតេ់គលនេយបយ និងនិតិវធិី និងផ្តល់ករែណន ំស្រមបក់រទទួលដធី្លី ឬ្រទពយសមបត្តិ     
េផ ងៗ (រមួទងំកំណតក់រេ្របើ្របស់) េ យសម័្រគចិត្ត ឬមនិសម័្រគចិត្ត និងេរៀបេរៀងជ េគលករណ៍ និងនិតិ
វធិី ែដល្រតូវអនុវត្តន ៍ េដើមបធីនបននូវករផ្តល់សំណង្របកបេ យសមធម ៌និងករ ្ត រេឡើងវញិ ដល់ជន
ទងំ យ ែដលរងផលបះ៉ពល់អវជិជមន។ 

េ្រកមគេ្រមងេនះ ទី ងំមនិទនប់នកំណតេ់នេឡើយេទ ករកំណតទ់ី ងំនងឹ្រតូវបនេធ្វើកនុងរយៈេពល អនុ
វត្តគេ្រមង។ ្រកបខណ័្ឌ េនះនងឹ្រតូវេ្របើ្របស់ែតកនុងករណីមនត្រមូវករទទួលដធី្លីប៉ុេ ្ណ ះ។ 

៣ វិ លភពៃន្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយនិង និតិវិធីទទួលដីធ្លី 
សំ ប់េហ ្ឋ រចនសមព័នធសខុភិបល 

្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ ងំទីលំេនេឡើងវញិេនះ នឹង្រតូវបនអនុវត្តនែ៍តកនុងករណីមនត្រមូវករ ងំទី
លំេនេឡើងវញិែដលប ្ត លពីមូលេហតុៃនករអនុវត្តគេ្រមង។ កមមវធិីវនិិេយគេលើេហ ្ឋ រចនសមពន័ធសុខ
ភបិល និងែផនករែថទ ំនិងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធែដល្រតូវែថទនំងឹ្រតូវបនេរៀបចំកនុងកំឡុងេពលៃនករអនុវត្ត
គេ្រមង។ ែផនករវនិិេយគេលើេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ សុខភបិលនឹង្រតូវរមួបញចូ លកនុងែផនកររកំិលរយៈេពល
៣ឆន  ំនងិថវកិសំ បអ់នុវត្ត្រតូវបនផ្តល់ មរយៈ ែផនករសកមមភព្របចឆំន ។ំ 

អនុគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធទងំអស់ ទងំទកទ់ងនឹងកចិចករសំណងថ់មី ឬករផ្ល ស់ប្តូរទី ងំៃនេហ ្ឋ រចន   
សមពន័ធែដលមន្រ ប ់ ចប ្ត លឲយមនករទទួលដីធ្លី។ វធិី ្រស្តពិនិតយេលើេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ នឹងធន 
ថមនិមនករទទួលដីធ្លីជរូបភពធដំុំ ឬកផ៏លបះ៉ពល់ពីករ ងំទីលំេនេឡើងវញិបនេកើតេឡើងេឡើយ។ ជ
ពិេសសករពិនតិយនឹងដកេចញនូវបរបិទខងេ្រកម៖ 

(ក)  អនុគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ត្រមូវឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរទី ងំ អនកភូម ិឬកស៏ហ្រគសពណិជជកមម 

(ខ)  េហ ្ឋ រចនសមពន័ធមនផលបះ៉ពល់អវជិជមនដល់្រកុមមនុស សរុបេលើសពី ២០០នក ់

(គ)  េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ែដល្របភពៃនសំណងចបំច ់ មនិបនេរៀបចំេឡើង និងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ
ទងំ យ ែដលត្រមូវករទទួលដីធ្លី ឬ្រទពយធនេផ ងៗ ប៉ុែន្តផលបះ៉ពល់មនិមន េលើសពីែដន
កំណតែ់ដលបនបរយិយខងេលើ នងឹ្រតូវបនអនុញញ តិឲយផ្តល់ហិរញញបបទនេ យគេ្រមង កនុងលកខ័
ណ្ឌ ែដល វធិនករកតប់នថយផលបះ៉ពល់ ្រតូវបនផ្តល់េ យសម្រសប ម្រកបខណ័្ឌ េនះ។ 
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េគលករណ៍ៃនេគលនេយបយ 

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

ករសិក ពិនិតយរក និងឯក រែដល្រតូវករ។ ្រគបក់មមវធិីវនិិេយគ/សកមមភព នឹង្រតូវេធ្វើករសិក ពនិិតយ រក
េដើមបកំីណតេ់ឡើងនូវផលបះ៉ពល់អវជិជមនធងនធ់ងរ និង មេធយបយកតប់នថយ (ទ្រមងក់នុង ឧបបសមពន័ធទី១)។ 

ក. េគលករណ៍គន្លឹះស្រមបអ់នុវត្តន 

ករ ងំទីលំេនេឡើងវញិេ យមនិសម័្រគចិត្ត ចប ្ត លឲយមនករលំបកធងនធ់ងរកនុងរយៈេពលែវង ភព-   
្រកី្រក និង ករខូចខតបរ ិ ថ ន ដ ប មនិមនមេធយបយកតប់នថយ បនេលើកកនុងែផនករ និងអនុវត្ត 
េ យមត៉ច់ត។់ េ យមូលេហតុេនះ េគលករណ៍ និង កមមវតថុទូេទៃន OP 4.12 របស់ធនគរ ពិភពេ ក
មនដូចខងេ្រកម៖ 

(១) ករទទួលដីធ្លី និង ្រទពយធនេផ ងៗ គួរែតេចៀស ង េបើ ចេចៀសបន ឬកេ៏ធ្វើេទកនុងកំរតិអបបបរមិ 

(២) ្របសិនជមនអនករងផលបះ៉ពល់អវជិជមន  វធីិ ្រស្តកតប់នថយ ្រតូវែតបនផ្តល់ឲយពកួេគ េ យ 
មនឱកស្រគប្់រគនសំ់ បក់រែកលម្អ ឬកយ៉៏ងតិចបំផុតេធ្វើបនដូចមុន នូវ្របកច់ំណូល និង កំរតិ
ជីវភព រស់េនរបស់ពួកេគ ។ 

(៣) ្រទពយធនែដលបនបតប់ង ់្រតូវជំនួសវញិេ យ ្រទពយធន ឬកសំ៏ណងកនុងតៃម្លែដល ចជំនួសបន 

(៤) សំណង្រតូវផ្តល់េពញេលញ  មនិជបព់នធ មនិ្រតូវបនដកកៃ្រមេផ ងៗ ឬកនុងេគលបំណងេផ ងៗ 
មយួេឡើយ។ 

(៥) ្របសិនេបើមនជន មន កែ់ដល្រតូវផ្តូរទីលំេន ៃថ្លដឹកជញជូ ន ្របកផ់្តល់បែនថមជួសជុលករបតប់ង ់
នឹង្រតូវបែនថមពីេលើ្របកែ់ដល្រតូវេ ះដូរ មតៃម្លែដលជំនួសសំ បក់រខូចខតេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
និង ្រទពយធននន។ 
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(៦) ករមនិមនបណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី ឬ្រទពយធនែដល្រតូវរងបះ៉ពល់ មនិ្រតូវបនចតជ់ឧបសគគកនុងករ 
ទទួលបនសំណង ឬកជ៏នំួយឧបតថមភននេឡើយ នងិ 

(៧) ជនរងផលបះ៉ពល់អវជិជមន នឹង្រតូវបនផ្តល់ជូននូវពតម៌ន អំពីផលបះ៉ពល់ និងសិទធទទួលបន 
េហើយគតន់ឹង្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់ អំព ីចំណងច់ំណូលចិត្តរបស់ពួកគត ់ទកទ់ងនឹងករអនុវត្ត
ន ៏ េហើយពកួគត ់នឹង្រតូវបនផ្តល់ជូននូវពតម៌ន ទកទ់ងនឹងវធិី ្រស្ត និងនិតវិធិី សំ ប់ ម ន
ករត ៉  របស់ពួកគត។់ 

ខ. ្រកបខណ័្ឌ គតយុិត្ត ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ អនុ្រកឹតយ និងេសចក្តីែណន ំ 
ចបបប់ចចុបបនន ែដល្រគប្់រគងេលើករ េ ះដូរដីធ្លី និងករ ងំទីលំេនេឡើងវញិ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ រមួ
ជមយួ ឯក រ OP.4.12 របស់ធនគរពភិពេ ក នឹងេ្របើ្របស់េដើមប្ីរគប្់រគងេលើ ករេ ះដូរដីធ្លី នងិ ករ
ផ្តល់សំណង ៃន ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ស្រមប្់រគបអ់នុគេ្រមង ែដលមន ករេ ះដូរដីធ្លី ឬករ ងំទី
លំេនេឡើងវញិ។ បទ ្ឋ នគតិយុត្ត និង្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ផលបះ៉ពល់
អវជិជមន ៃនអនុគេ្រមង ឬសមសភគរបស់គេ្រមង ្រតូវបនយកមកព ីOP.4.12 របស់ធនគរពភិពេ ក 
និង ចបបរ់បស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ។ 

១. រដ្ឋធមមនុញញ  ១៩៩៣ 

រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ ១៩៩៣ ជេគករណ៍អភបិលកចិចពីរ ទកទ់ងនងឹករេ ះដូរដីធ្ល។ី 

ម្រ  ៤៤ បនែចងថ - ជន កេ៏ យ េទះជបុគគលក្តី ជសមូហភពក្តី នងឹមនសិទធិេធ្វើជមច ស់កមម-    
សិទធ។ មនែតរូបវន្តបុគគល ឬនិតបុិគគល ែដលមនសញជ តិជែខមរេទ េទើបមនសិទធិជមច ស់សិទធិេលើដីធ្លី។ 

កមមសិទធិឯកជន្រសបចបប ់សថិតេនេ្រកមករគពំរៃនចបប។់ែដលនងឹដកហូតកមមសិទធ ិអំពីជន មយួបន
េនះ លុះ្រ ែត្របេយជន ៏ ធរណៈត្រមូវឲយេធ្វើកនុងករណីែដលចបបប់នបញញត្តទុិក េហើយ្រតូវផ្តល់សំណង
ជមុន េ យសមរមយ នងិយុត្តិធម។៌ េទះយ៉ងេនះកេ៏ យ នេពលបចចុបបននេនះមនិមន ចបបឬ់េសចក្តី
ែណនំ មយួ ែដលស្តី អំពយីន្តករៃនករទទួលដីធ្លី នងិករកំណតអ់ពីំសំណងយុត្តិធមេ៌ឡើយ។ 
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២. ចបបភូ់មបិល ឆន  ំ២០០១ 

សិទធេលើកមមសិទធិដធី្លីេនកមពុជ ្រតូវបន្រគប្់រគងេ យ ចបបភូ់មបិលឆន  ំ ២០០១ ែដលែផ្អកេលើ េគល
ករណ៍ៃនរដ្ឋធមមនុញញឆន  ំ១៩៩៣។ ចបបក់ំណតវ់ ិ លភពៃនមច ស់កមមសិទធិេលើអចលន្រទពយ ដូចជដីធ្លី េដើម
េឈើ និងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនជបទ់ី ងំ។ 

ចបបភូ់មបិល ម្រ ទី ៥ ែចងថ- គម នបុគគល មយួ្រតូវបនេគដកហូតកមមសិទធិរបស់ខ្លួនបនេទ 
្របសិនេបើករដកហូតេនះមនិែមនេដើមប្ីរបេយជន៍ ធរណៈ ។ ករដកហូត្រតូវេធ្វើេទ មទ្រមងន់ងិនីតិវធិ ី
បញញតិេ យចបបនិ់ងបទបញជ  បនទ បព់ីបនផ្តល់សំណងជមុនេ យសមរមយនិងយុត្តិធម។៌ 

វគគដៃទេទៀតៃនចបបភូ់មបិល ែដលពកព់ន័ធនងឹ ករេ ះដូរដីធ្ល ីករផ្តល់សំណង នងិ ករ ងំទីលំេន េឡើង
វញិ មន៖ 

 ១) កមមសិទធិ្រសបចបប ់ ជមូល ្ឋ នែតមយួគត ់ ស្រមបក់រកនក់បដ់ីធ្លីែដលកំណតេ់ យចបប ់ ្រគប់
ករេផទរ ឬផ្លស់ប្តរូ សិទធកិនក់ប ់ ្រតវូ្រប្រពតឹ្តេិទ្រសប មលកខណ័្ឌ ទូេទ ស្រមបក់រ លក ់ែចកមរតក 
ដូរ   ឲយអំេ យ ឬេ យ ល្រកមតុ ករ។ (ម្រ ទី ៦) 

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

៣) ម្រ ទី ១៥ ែចងថ - បចូ់លកនុងសមបត្តិ ធរណៈរបស់រដ្ឋនិងរបស់នីតបុិគគល ធរណៈ 

៤)  ្រទពយទងំ យែដលបង្ហ ញនូវករេកើតេឡើងពធីមមជតិដូចជៃ្រពេឈើ ផ្លូវទឹកែដលន ឬកបូនេចញ
ចូលបន បែណ្ត តបន បឹងធមមជតិ ្រចងំទេន្ល ែដលន ឬកបូនេចញចូលបន បែណ្ត តបននិងេ្រតើយ
សមុ្រទ  

៥)  ្រទពយទងំ យែដល កឲ់យេ្របើ្របស់ជ ធរណៈ ម ថ នភពពីកំេណើ តឬេ្រកយពីបនេរៀបចំ
ដូចជ្រចកកំពងែ់ផ ្រចកផ្លូវ ផ្លូវែដក ថ នីយរថេភ្លើង និង្រព នយន្តេ ះរគឺ) ្រទពយទងំ យែដល
្រតូវ កឲ់យដំេណើ រករសំ បេ់ស ធរណៈដូចជផ្លូវថនល់ ផ្លូវលំ ផ្លូវរេទះេគ ផ្លូវេដើរ សួនចបរ សួន
ឧទយន ធរណៈ នងិដីចំណី 

៦)  ម្រ ទី ១៨ ែចងថ - ្រតូវទុកជេមឃៈភពនិងគម នអនុភព េហើយមនិ ច្រតូវបនេធ្វើនិយត័កមម 
េទះ មរូបភព កេ៏ យនូវ៖ ក) ល់ករចូលកនក់ប្់រទពយសមបត្តិ ធរណៈរបស់រដ្ឋនិង
របស់នតីិបុគគល ធរណៈ និង ល់ករបំែប្លងករកនក់ប្់រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋេទជសិទធិ
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កមមសិទធិេទះបីករកនក់បន់ិងករបំែប្លងេនះេកើតមនេនេពល កេ៏ យ ែដលមនិ្រសប ម
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនិងនីតិវធីិែដលបនកំណតក់ន្លងមក  ខ) ល់ករបំែប្លងេទជសិទធិកមមសិទធិៃន
ដីសមបទន េទះជករបំែប្លងេនះេកើតេឡើង មុនេពលចបបេ់នះចូលជធរមនកេ៏ យ េលើកែលង
ែតសមបទនែដលេឆ្លើយតបេទនឹង្របេយជនស៏ងគម ។ 

៧)  ម្រ ទី ១៩ ែចងថ - បុគគលទងំ យែដលមនបណ័្ណ ឬមន ថ នភពជកែ់ស្តងឋតិេនេ្រកមឥទធិ
ពល ៃនម្រ  ១៨ ៃនចបបេ់នះ មនិ ចទមទរសំណងទូទតឬ់េ ហុ៊យស្រមបក់រែថទ ំឬករ
េរៀបចែំដល បនេធ្វើេនេលើអចលនវតថុែដលបនកនក់បេ់ យខុសចបបប់នេឡើយ ។ 

៦)  លទធកមម មយួេ យខុសចបប ់ និងេ យេចតនឬេ យេបក្របស់េលើ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈ
របស់រដ្ឋឬរបស់នីតបុិគគល ធរណៈ្រតូវផ្តនទ េទសដូចមនែចងកនុងម្រ ២៥៩ៃនចបបេ់នះ។ 

៧)  ករផ្តនទ េទស្រតូវេធ្វើេទ្វជពីរ ចេំពះករកនក់បខុ់សចបបៃ់ន្រទពយសមបត្តិ ប ្ត លឲយមនករខូច
ខត ឬកក៏រយឺតយ៉វ ដល់ករងរផល្របេយជន៏ ធរណៈ ជពិេសសករកនក់បដ់ីែដលនងឹេធ្វើ
ផ្លូវ។ 

៨)  មច ស់កមមសិទធិអចលន្រទពយែដលមនែចងកនុងម្រ  ២៥ ្រតូវបនផ្តល់ជូនេ យរដ្ឋេទឲយជនជតិ
េដើមភគតិច ជកមមសិទធិសមូហភព។ កមមសិទធិសមូហភពេនះ រមួមន ល់សិទធិនងិករករពរកមម
សិទធិដូចកមមសិទធឯិកជនែដរ។ ករអនុវត្តនូវសិទធិជកមមសិទធិទកទ់ងនឹងអចលនវតថុរបស់សហគមន៏
និងលកខខណ្ឌ  ជក់ កៃ់នករេ្របើ្របស់ដី ្រតូវសថិតេនេ្រកមករទទួលខុស្រតូវ របស់ ជញ ធរ 
្របៃពណី និងយន្តករៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចរបស់សហគមន ៏ អនុេ ម មទំេនៀមទំ បរ់បស់
ពួកេគេហើយ្រតូវ កឲ់យេនេ្រកមចបបៃ់នករ អនុវត្តទូេទទកទ់ងនឹងអចលនវតថុដូចជ ចបបក់រពរ
បរ ិ ្ឋ នជេដើម។ (ម្រ  ២៦) 

(៩)   បុគគលែដលបន ្រស័យផលៃនេភគៈកន្លងមករហូត្រគបេ់ពល្រសបចបប ់ ៥(្រប)ំឆន  ំ (ែដលចបប់

េនះចូលជធរមន)្រតូវបនអនុញញ តឱយចុះបញជ ីជមច ស់ដី 
   (ម្រ  ៣០)។ បុគគលែដល (េនេពលែដលចបបប់នចូលជធរមន) កនក់បដ់ី្រសបចបបប់៉ុែន្តមនិ

ទនប់នបញចប ់5 ឆន  ំ្រតូវបនអនុញញ តឱយមនសិទធិកនុងករកនក់ប ់រហូតដល់ពួកេគ បនចុះបញជ ីជ
មច ស់កមមសិទធិ(ម្រ ៣១)។ 
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(១០)  អនកកនក់បថ់មីេលើអចលនវតថុរបស់នីតិបុគគល ធរណៈឬរបស់បុគគលឯកជនេ យគម នបណ័្ណ  
េ្រកយចបបេ់នះចូលជធរមន្រតូវចតទុ់កជអនកកនក់បេ់ យខុសចបប ់ (ម្រ  ២៩) េហើយ្រតូវ
ទទួលេទសដូចមនែចងកនុង ម្រ  ២៥៩ ៃនចបបេ់នះ(ម្រ  ៣៤)។ 

(១១)  ម្រ  ៣៨ ែចងថ - េដើមបកី្ល យេទជកមមសិទធិេលើអចលនវតថុបន លុះ្រ ែតេភគៈេនះ្រតូវបន
កនក់បេ់ យពិត្របកដ គម នហឹង  ដឹងឮជ ធរណៈ គម ន កខ់ន និងេ យសុចរតិ។ និង 

(១២)  ្របជជនែដលមនិមនដីធ្លី ចេសនើសំុដី ស្រមប់ ន កេ់ន និងស្រមបេ់ធ្វើករ ដុំះ េ យមនិបងៃ់ថ្ល 
ែដលជែផនកៃនកមមវធិផី្តល់ដីសងគមកចិច។ អនកទទួលដីសមបទន ចទទួលបនកមមសិទធិដីធ្លីេនះ 
េ្រកយពីបនបំេពញលកខណ័្ឌ  ែដលែចងកនុង អនុ្រកតឹយ ស្តីពីដីសមបទនសងគមកិចច (ម្រ  ៥០, ៥១) 

៣. ចបបដ់កហូតកមមសិទធ ិ ែខកុមភះ ឆន  ំ២០១០ 

ចបបដ់កហូតកមមសិទធ ិកំណតវ់ធិនកនុងករត្រមូវយក កមមសិទធិឯកជន ស្រមបជ់្របេយជនជ៏ត ិឬ្របេយជ
ធរណៈ ។ 

(១)  ម្រ  ២ - ចបបេ់នះមនេគលបំណងដូចតេទ (ក) ធននូវេហតុផល និង ្រគនែ់តដកហូតសិទធិ
្រសបចបបៃ់នមច ស់កមមសិទធិ្រទពយសមបត្តិឯកជន (ខ) ធនករបងៃ់ថ្លសម្រសប និងមុនករបំេពញ
សំណង (គ) បំេរ ើផល្របេយជនជ៏តិ និង ធរណៈ និង (ឃ) អភវិឌ នប៏ែនថមនូវេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ
រូបវន្ត ធរណៈ 

(២)  ម្រ  ៧- មនែតរដ្ឋេទែដល ច ដកហូតកមមសិទធិ េដើមបេី្របើ្របស់ជ្របេយជនជ៏តិនងិ ធរណៈ 

(៣)  ម្រ  ៨- រដ្ឋនងឹ្រតូវទទួលទិញ ចំែណកែដលេនសស់ពកីរដកហូតកមមសិទធិ េនកនុងតៃម្លសម្រសប 
និង មសំេណើ របស់មច ស់ដីធ្ល ី អនកកនក់បក់មមសិទធិេលើ្រទពយសមបត្តិ ្របសិនជេគមនិ ចរស់េន
ែកបរកែន្លងែដល បនដកហូត ឬមនិ ចសងលំ់េន ្ឋ ន ឬក្៏របកបមុខរបរ ។ និង 

(៤)  ម្រ  ២២ - ផ្តល់្របកសំ់ណង េទឲយមច ស់កមមសិទធិ ឬអនកកនក់បសិ់ទធិជមច ស់្រទពយសមបត្តិ ្រតូវ
ែផ្អកេលើតៃម្លទីផ រ ឬកត៏ៃម្លសងជនំួស េនកលបរេិចឆទ ៃនករេចញ្របកស1 អំពីករដកហូតមច ស់

                                               
1 លិខិតផ្លូវករេចញេ យ ្រកសួង។ ្របកស្រតូវមនភព្រសបរដ្ឋធមមនុញញ  ឬលិខិតបទ ្ឋ នននែដល ្របកសេនះែផ្អកេលើ 



Page 15 of 28 

 

កមមសិទធិ។ តៃម្លទីផ  ឬតៃម្លសងជំនួស នឹង្រតូវសេ្រមចេ យអនក្របតិបត្តិករឯក ជយ ឬភន កង់រ
ែដលចត់ ងំេ យ គណកមមករដកហូត។ 

៤. េគលនេយបយែដលទកទ់ង 

កមមសិទធិដីធ្លី្រតូវបនបេងកើតេឡើងវញិកនុងឆន  ំ១៩៨៩ និង្រតូវអនុមត័កនុងឆន  ំ២០០១។ ចបបភូ់មបិល (ម្រ  
៤) ជំរុញ្របជជនកមពុជ ឲយចុះបញជ ីរដីធ្លីែដលេគកនក់ប ់េនករយិល័យសុរេិយដមូីល ្ឋ ន ែដលជកែន្លង   
ផ្តល់វញិញ បណ័្ណ ប្័រតកនក់បដ់ធី្លី។ ករេចញបណ័្ណ កមមសិទធជិែបបបទែដល្រតូវករយៈេពលែវង ករយិល័យ
ជេ្រចើនមន ពកយរងចយ៉ំងេ្រចើន។ ្របជជន្រតូវបនេគផ្តល់ជូននូវសន្លឹកវកិយ័ប្័រត រហូតដល់បណ័្ណ កមម
សិទធិ្រតូវបនផ្តល់ជូន សន្លឹកេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់ជភស្តុ ងអំពីករកនក់បដ់ធី្លីស្រមបក់រលកដូ់រ។ 

អនុ្រកតឹយអំព ីដសីមបទនសងគមកចិច ែខមនិ ២០០៣ 

អនុ្រកតឹយេនះផ្តល់នូវករែបងែចកេ យរដ្ឋ នូវដឯីកជនកនុងេគលបំណងកតប់នថយភពគម នដីធ្លី និងភព្រកី
្រក កនុងេនះរមួទងំករជំនួស ភពបតប់ងដ់ីធ្ល ីកនុងបរបិទៃនករ ងំទីលំេនេឡើងវញិេ យមនិសម័្រគចិត្ត។ 

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

ចរជូនដំណឹង របស់្រកសួងេសដ្ឋកចិចហិរញញ វតថុ េលខ ០០៦ អំពីែបបបទៃនករអនុវត្តន ៏ករ ងំទីលំេន
េឡើងវញិ ស្រមបគ់េ្រមងអភវិឌ ន ៏ចុះៃថងទី ២ ែខេម  ឆន  ំ២០១៤។ េសចក្តជូីនដំណឹងថមីេនះបនែណន ំ
យ៉ងចបស់ថ ករ្រគប្់រគងរដ្ឋបល និង តួនទី ករទទលួខុស្រតូវ របស់អនកអនុវត្តែដលជបព់កព់ន័ធទងំ
អស់ និងេខត្ត ្រកុង ែដលអនុវត្ត ករ ងំទីលំេនេឡើងវញិ ស្រមបគ់េ្រមងអភវិឌ ន។៏ 

គ. ដំេ ះ្រ យស្រមបអ់សងគតភព 
កនុង ថ នភពទនំស់ ឬអសងគតភព រ ងចបបក់មពុជ និង េគលករណ៍របស់ធនគរពភិពេ ក ែដលបន
ែចងកនុង្រកបខណ័្ឌ េនះ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជនឹងេធ្វើករេលើកែលងកនុងែដនកំណតម់យួចបំចេ់ដើមប ី សេ្រមច
បននូវករអនុវត្តន្៏របកបេ យ្របសិទធភពៃនគេ្រមងេនះ។  ធនគររក សិទធកនុងករ-       មនិផ្លហិ់រញញបប
ទនដល់សកមមភពគេ្រមង្របសិនេបើ េ្រកយពកិីចច្របងឹែ្របងទងំ យេដើមបសី្រមបស្រមួលេហើយេន ែត
មនិមនភពសម្រសបេទនឹងេគលនេយបយរក សុវត្តិភពរបស់ធនគរេទៀត។ 
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សំណងសីុ់វលិ ែដលនងឹក ងកនុងគេ្រមង (H-EQIP) នឹងមនទី ងំេនេលើដី ធរណៈ កនុងបរេិវណ 
មណ្ឌ លសុខភព ឬមនទីរេពទយបែង្អក។  េទះបីជយ៉ងេនះក្តី  ចមនករ ងសងេ់ហ ្ឋ រចនសមពន័ធ សុខ
ភបិលថមី េនេលើទី ងំដឯីកជន ែដលេលើកេឡើងេ្រកមហិរញញបបទនរបស់គេ្រមង ែដលត្រមូវឲយមន ករ
ទទួលដីធ្លី។ ្របសិនជទំហំដែីដល្រតូវករ មនិេលើសពី ៥% ៃនែផទដផីលិតកមមសរុបរបស់អនកកនក់ប ់ដីេនះ
ចទទួលបន មរយៈយន្តករចូលរមួរបស់សហគមន។៍ ជញ ធរមូល ្ឋ នែដលទទួលខុស្រតូវ កនុង ករផ្ត

ល់ដីឲយមនទរីសុខភបិលេខត្ត ស្រមប់ ងសងម់លូ ្ឋ នសុខភបិល ចេធ្វើករ ទ បសទងពី់ ទកឹចតិ្តរបស់
មច ស់ ឬអនកេ្របើ្របស់ដី េតើមន ម រតចូីលរមួេ យសម័្រគចិត្តឬេទ ។ ចំេពះដីែដលបនទទួល ជអំេ យ
េ យសម័្រគចិត្ត មរយៈករចរចរ្របកបេ យតម្ល ភព និង ករយល់្រពមេ យ យ លកខណ៍អក រពី
មច ស់ដី  លទ្ឋផលទងំេនះ្រតូវ្របកសជ ធរណៈ និង ្រតូវេធ្វើរបយករណ៍អំពកីរេធ្វើ អំេ យេ យ
សម័្រគចិត្ត ស្រមបក់រពិនតិយេឡើងវញិ េ យធនគរពិភពេ ក។ 

្របសិនេបើមនិមនកិចច្រពមេ្រព ងេធ្វើអំេ យដីធ្លីពីមច ស់កមមសិទធិេទ ឬកត៏្រមូវករេលើសពី ៥%ៃនដីផលិតកមម 
របស់មច ស់កមមសិទធ ិ ជញ ធរមូល ្ឋ ននឹងេរៀបចំរបយករណ៍ ផល់ដីធ្លី សំ បេ់ធ្វើករពិនិតយេឡើងវញិេ យ 
អភបិលេខត្ត (ឬអនកតំ ងែដលចត់ ងំ)។  ករពនិិតយេឡើងវញិ និងករសេ្រមច េលើរបយករណ៍ទទួល 
ដីធ្ល ី ្រតូវេធ្វើមុនេពលែដល្រកសួងសុខភបិលទទួលបនថវកិ ែដលកនុងេនះរមួមនសកមមភពរបស់គេ្រមង 
ស្រមបេ់ហ ្ឋ រចនសមពន័ធែដលបនេលើកេឡើង។ ឬកម៏យង៉េទៀតថបញ្ហ ៃនករទទួលដីធ្ល ី ្រតូវបន េ ះ
្រ យកនុងឆន េំធ្វើែផនករមុនករអនុវត្តនគ៏េ្រមង។ 

ករេធ្វើែផនករ នងិ របយករណ៍ ែដល្រតូវមន 
បទពិេ ធនព៍គីេ្រមងេដើមបង្ហ ញថ ចំនួនេហ ្ឋ រចនសមពន័ធសុខភបិលៃនគេ្រមង្រទ្រទងវ់ស័ិយសុខ ភិ
បលជំ នទី២ ែដលបន ងសងេ់លើដីកមមសិទធិឯកជន្រតូវបនរពំឹងថមនតចិបំផុត េហើយេទះជ ្រតូវ
ករ ងសងេ់លើដីឯកជនកេ៏ យ កទ៏ំហំដេីនះតូចបផុំត ែដល្រតូវករសំ ប្់រទ្រទង ់ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
េនះ។ ចំននួ្របជជនែដលរងបះ៉ពល់ផលអវជិជមនពីករផ្តល់ដីធ្ល ី សងឃមឹថមនចំននួតិចតួចបំផុត ។ ដូច
េនះេហើយ ករេធ្វើែផនករ និង របយករណ៍្រតូវមនភពសមញញជទីបំផុតេបើ ច។ 

ក) មនិមនករបះ៉ពល់ដល់ដីឯកជនេឡើយ  ឬកដ៏ីឯកជន្រតូវទទួលបនេ យអំេ យសម័្រគចិត្ត៖ មនិ 
ត្រមូវឲយមនរបយករណ៍ផ្តល់ដីធ្លីេឡើយ។ ្រគបក់រវនិិេយគរបស់គេ្រមងសមធមន៌ិងែកលម្អគុណភព េស
សុខភបិល ែដលពុំមនត្រមូវករករផ្តល់ដីធ្លីគួរឲយកតសំ់គល់េទ មនទរីសុខភបិលេខត្តែដលពកព់ន័ទ ងំ

េនះ្រតូវផ្តល់មក្រកសួងសុខភបិលនូវពតម៌នដូចខងេ្រកម៖  
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ករបញជ កែ់ដលចុះហតថេលខេ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ែដលបញជ កថ់ កមមវធិវីនិិេយគនឹងអនុវត្ត េនេលើ ទី
ងំដី ធរណៈទងំអស់ ែដលមនិមនករ ្រស័យផលពីឯកជនេឡើយ ឬក ៏ របយករណ៏អំពីករ-  ផ្តល់

វភិគទនេ យសម័្រគចិត្តែដលមនពតម៌នខងេ្រកម៖ 

(១) ទំហំៃផទដី (នងិ្រទពយសមបត្តិេផ ងេទៀត) ែដលនងឹ្រតូវេ្របើ្របស់ និងករ ស់ែវងជកែ់ស្តង េននឹង
កែន្លង បនបង្ហ ញថ ទំហំដីែដល្រតូវករេនះមនិេលើសព៥ី% ៃនទំហំដីសរុបរបស់បុគគល 

(២) ករពិពណ៌នអំពីវធិី ្រស្ត ែដលបនជូនដំណឹងដល់បុគគលែដលបនរងផលបះ៉ពល់អំពីកមមវធិីវនិិ
េយគែដលនឹងអនុវត្ត សិទធិ នងិ ជំេរ ើសរបស់គតទ់កទ់ងនឹងតំរូវករដីធ្លី ឬ្រទពយដៃទ េហើយនិងេសច
ក្តីបញជ កថ់ បុគគលេនះ្រតូវបនជូន ដំណឹង យ៉ងចបស់ ស់ថ គត់ ចមនជេ្រមើស្របែកកមនិផ្ត
ល់វភិគទនដី 

(៣) េសចក្តបីញជ កអ់ំពីវភិគទនេ យសម័្រគចិត្ត េ យមនចុះហតថេលខពីបុគគលមន ក់ៗ ែដលបនេធ្វើ 
វភិគទនដីធ្លី (និង្រទពយសមបត្តែិដលជបជ់មយួ) ែដលបញជ កអ់ំព ីករទទលួបនពតម៌ន្រគប្់រជុង
េ្រជយ ែដលេគបនផ្តល់ជូនគត ់ជមយួនឹងករ្រពមេ្រព ងរបស់គត ់

(៤) របយករណ៏អំពីករ្របជុំ ែដលបនពិភក អពំី ករេរៀបចំចតែ់ចងវភិគទនដធី្លី (រូមទងំែផនទី ទី
ងំ) េហើយរបយករណ៏េនះបនទទួល គ ល់េ យបុគគលែដលរងករបះ៉ពល់។ 

ខ) ដីឯកជន្រតូវទទួលបនេ យករេ ះដូរដី ឬកក៏រផ្តល់សំណងៈ   ្រតូវេធ្វើរបយករណ៍អំពីករផ្តល់ដីធ្លី 

ករណីតំរូវករដធី្លីមនទំហំេលើសពី៥% ៃនែផទដផីលិតកមមសរុបរបស់បុគគលែដលរងផលបះ៉ពល់ ឬកម៏ន ករ
បះ៉ពល់ដល់្រទពយសមបត្តែិដលមនតៃម្លេលើសពី១០០ដុ ្ល េមរកិ ឬកក៏រណីមនករមនិយល់្រពមកនុង ករ
ផ្តល់វភិគទន ករណីេនះ្រតូវេរៀបចរំបយករណ៏ ែដលមនពតម៌នខងេ្រកម៖ 

(១) បរយិយពីកមមវធីិវនិិេយគ ែដលមនករចបំចត់្រមូវករករផ្តល់ដីធ្ល ី

(២) ទិនននយ័ងយៗ អំពីផលបះ៉ពល់ នងិបុគគលែដលនឹងរងផលបះ៉ពល់ 

(៣) ករេរៀបច ំ េ ះដូរដីជមយួ្រទពយរូបវន័្ត ឬទូទតសំ់ណងជ្របក ់ កនុងតៃម្លេ ះដូរ រមួទងំេសចក្ត ី
បញជ កចុ់ះហតថេលខេ យ្រគបម់ច ស់ដី បញជ កច់បស់ថពួកេគេពញចិត្តនងឹករេរៀបចំេនះ 

(៤) ករេរៀបច ំ េដើមបធីនថសកមមភពអនកទទួលកិចចសនយមនដំេណើ រករសម្រសប ទកទ់ងនងឹករ 
ទូទតសំ់ណង សំ បផ់លបះ៉ពល់កនុងេពលបេ ្ត ះ សនន 
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 (៥) ង្រទពយសមបត្ត ិ (មនិែមនជដីធ្លី) ែដលនងឹ្រតូវបះ៉ពល់េហើយនឹងេរៀបចំេឡើងវញិ  មនកនុងកិចច 
សនយសំណង ់នងិេសចក្តីបញជ កព់ីមច ស់ែដលរងផលបះ៉ពល់ បញជ កច់បស់ថពួកគតេ់ពញចិត្ត នឹ
ករេរៀបចេំនះ 

(៦) កលវភិគសកមមភព បញជ កច់បស់ថ ដេី ះដូរ ឬករទូទតសំ់ណង ែដលមនតៃម្លេសមើេ ះដូរ នឹង
្រតូវបនផ្តល់ មុនករចបេ់ផ្តើមអនុវត្តនគ៏េំ ង 

(៧) ែផនទទីី ងំ នឹងករ ស់ែវងជកែ់ស្តងេនទី ងំ ែដលបញជ កេ់ យអនកភូម ិ បង្ហ ញថ ដី្រតូវផ្តល់ 
និងដី្រតូវជំនួស ្រតូវមនភពលំអិត្រគប្់រគនសំ់ បេ់ធ្វើករបញជ កេ់ឡើងវញិបន និង 

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

របយករណ៏ែផនករ នឹង្រតូវបនេរៀបចំេធ្វើ េនកនុងេពលៃនករសិក អំពីភព ចដំេណើ រករបន នងិ្រតូវ 
បនពនិិតយេឡើងវញិ េនកនុងដំេណើ រករ យតៃម្លបេចចកេទស មុននឹងអនុមត័េលើែផនករេ យ្រកសួង សុខ-  
ភបិល។ បនទ បពី់ករអនុមត័របស់្រកសួងសុខភបិលេហើយ ករផ្តល់ នូវ្រទពយរូបវន័្ត ឬ្របក ់សំ បក់រ េ ះ
ដូរ ្រតូវបញចូ លកនុងកចិចសនយអនុវត្តគំេ ង ទងំេនះ្រតូវែតេធ្វើចប្់រគប្់រជុងេ្រជយ មុនករចុះហតថេលខ េលើកិចច
សនយអនុវត្តន ៏ គេ្រមង។ 

ករផ្តល់កមមសិទធិ ទកទ់ងនឹង្របេភទននៃនផលបះ៉ពល់ 
្របសិនេបើមនត្រមូវករផ្តល់ដធី្លីគួរឲយកតសំ់គល់ ឬត្រមូវករ្រទពយសមបត្តិេផ ងៗេទៀត ដូចែដលនឹងបរយិយ 
ខងេ្រកម មេធយបយដូចខងេ្រកមនឹង្រតូវេធ្វើករ ម ន កនុងដំេណើ រកតប់នថយករបះ៉ពល់៖ 

(ក) ករបតប់ងដ់ីកសិកមមៈ បុគគលែដលបតប់ងច់ំែណកមយួ (េ្រចើនជង៥%) ៃនដីកសិកមមរបស់េគ 
្រតូវែតមនករផ្តល់ជូននូវឱកស ៃនករជំនួសវញិនូវ្រទពយរូបវន័្ត ឬទទួលបននូវករេ្របើ្របស់ដី ែដលមន 
តៃម្លផលិតកមមដូចគន ។ បុគគលទងំេនះ ក៏ ច្រតូវផ្តល់ជូននូវជេ្រមើសៃនករទូទតសំ់ណង ជ្របកក់នុងតៃម្ល 
េពញេលញៃនករេ ះដូរ ្របសិនជេគចងប់ន។ ជនែដលកមមសិទធិដីធ្លីរបស់ពួកេគរងផលបះ៉ពល់មនិធំដុំ 
ចទទួលនូវ ករទូទតសំ់ណង មតៃម្លេ ះដូរេពញេលញ។ 

(ខ) ករបតប់ង្់រទពយធនផលិតកមម មច ស់កមមសិទធិដីធ្លី ែដលផ្តល់ដីែដលមនដំ ំផ្តល់ផល ម       រ
ដូវកល មនសិទធិជំរុញឲយករអនុវត្តនគ៏េ្រមងផ្អ កេពលរហូត ដល់េគបន្របមូលផលរចួ ឬផ្តល់សំណង ម
តៃម្លទផី រៃនេភគផលដំ ំ។ បុគគលែដលបតប់ងេ់ដើម េឈើហូបែផ្ល េឈើផ្តល់ផល ្រស័យ នឹង្រតូវ-    ផ្តល់
សំណងជ្របក ់ មតៃម្លៃថ្លេដើមេពលបចចុបបននកណំត ់េ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ 
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(គ) ករបតប់ងដ់ីជបេ ្ត ះ សនន ពំុមនដីធ្លី មយួ្រតូវទទួលយកជបេ ្ត ះ សននកនុងរយៈ
េពល ងសងេ់នះេទ េលើកែលងែត ករណីមនករ្រពមេ្រព ងេ យសម័្រគចិត្ត រ ងមច ស់ដី នឹងអនកទទួលកិចច
សនយ។ អនកទទលួកិចចសនយ នឹង្រតូវបនជូនដណឹំងមុនេពលេដញៃថ្ល អពំី ថ នភពតំរូវករៃន ករេ្របើ្របស់
ដីឯកជន ឬករបះ៉ពល់ដល់ សមបត្តិឯកជន រមួទងំផលដំ ំផង េដើមបគីិតគូរដល់ តៃម្លសំ បទូ់ទតសំ់ណង 
ឬ ្ត រេឡើងវញិៃនករ បះ៉ពល់ ្រតូវបញចូ លេទកនុងតៃម្ល ៃនករេដញៃថ្ល។ 

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

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

ករពិេ្រគះេយបល់ និងករផ ព្វផ យពតម៌ន 
ដូចបរយិយខងេដើម ករទទួលដធី្លី ឬ្រទពយសមបត្តិេផ ងៗេទៀត មរយៈករផ្តល់វភិគទនសម័្រគចិត្ត ឬករ
ចរចរ ត្រមូវឲយបុគគលែដលនងឹរងបះ៉ពល់ ្រតូវបនទទួលពតម៌នអំពីសិទធិ និង ជំេរ ើសននរបស់េគ។ មុន
េពលកិចចចរចរ និងមុនដេំណើ រករផ្តល់ដីធ្លីចបេ់ផ្តើម មនទរីសុខភបិលេខត្ត ្រតូវជូនពតម៌នដល់បុគគល ែដល
រងផលបះ៉ពល់អំពី  លកខណ័្ឌ ននេនកនុង្រកបខណ័្ឌ េនះ។ បុគគលននែដលនឹងរងករបះ៉ពល់ ្រតូវែត ទទលួ
បនពតម៌នថពួកេគមនិមនកតព្វកិចច ផ្តល់វភិគទនដីធ្លេី យសម័្រគចិត្ត សំ បេ់គលបំណង របស់អនុ
គេ្រមង េហើយថករផ្តល់ដធី្លីេ 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 និងនិតិវធិី ម នករប្តឹងត ៉  រមួទងំពតម៌ន េលើករទំនកទ់ំនង។ ពតម៌ន្រតូវ
េ្របើ្របស់ េ យភ រ និងភពងយ្រសួលទទួលយកបន េ យអនកែដលរងផលបះ៉ពល់ ឬអនកពកព់ន័ធ។ 

និតវិធិីេ ះ្រ យករ រទុកខ 
្របសិនេបើអនករងផលបះ៉ពល់មនិេពញចិត្តនងឹ ករេ ះ្រ យ ឬកក៏រេរៀបចសំ្រមបអ់នុវត្តនេ៍ទ ឬកម៏និេពញ
ចិត្តនឹងអ្វីែដលកំពុងអនុវត្តន ៍ េគ ចែស្វងរកភពេពញចិត្តរបស់េគ មរយៈមនទីរសុខភបិលេខត្ត ឬកម៏្រន្តី
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ែដលទទួលបនទុក។ ្របសិនេបើ រទុកខរបស់ជនរងផលបះ៉ពល់ មនិ្រតូវបនទទួល នងឹេ ះ្រ យស្រមប់
កង្វល់ និង រទុកខ របស់េគេទ អនកែដលបះ៉ពល់ដល់គេ្រមងេនះ ចសំែដងផទ ល់មត ់ឬកជ៏ យលកខ
អក រេទកនម់្រន្តីែដលទទួលខុស្រតូវថន ក្់រសុកស្រមបេ់ធ្វើករស្រមបស្រមួលនិងែចកចយពតម៌ន ។ 
្របសិនេបើវធិីេនះមនិ្រតូវបនេ ះ្រ យអនកែដលបះ៉ពល់ដល់គេ្រមងេនះ ច យករណ៍ផទ ល់មតឬ់ក៏
ជ យលកខអក រេទកនអ់ភបិលេខត្ត និង ទីបផុំត យករណ៍េទកនថ់ន កជ់តៃិន្រកសួងសុខភបិល។ 
េនថន កន់ីមយួៗ ជញ ធរែដលបនបញជ កគ់រួែតកត្់រ បងក នៃ់ដនិងេឆ្លើយតបេទនងឹបុគគលឬអនកែដលទទួល
រងផលបះ៉ពល់របស់គំេ ងកនុងរយៈេពល 10 ៃថងបនទ បព់ីទទួលបនករជំទស់។ អនកែដលទទួលរងផលបះ៉
ពល់ពីគេ្រមងនឹង្រតូវបនេលើកែលងពីករេចទ្របកនខ់ងរដ្ឋបលឬែផនកចបប់ មយួែដលជបទ់កទ់ង
នឹងករប្ដឹងត ៉ ។ 

រចនសមពន័ធតនួទី និង ករទទួលខុស្រតូវែផនកហិរញញ វតថុ 
កតព្វកិចចកនុងករផ្តល់ដីធ្លី ស្រមបក់មមវធិីវនិិេយគ ធរណៈ ្រតូវបនេធ្វើ្របតិភូកមមេទដល់ គណកមមករ
េ ះ្រ យទំនស់អន្តរ្រកសួង (IRC) ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចចហិរញញ វតថុ ។ ែផនករ ងំទីលំេនេឡើងវញិរបស់
គេ្រមង និង្រតូវករករអនុមត័ពី គណកមមករអន្តរ្រកសួង មុននឹងបញជូ នេទធនគរពិភពេ ក េដើមបពិីនតិយ 
េឡើងវញិ និងអនុមត័។  េដើមបសីេ្រមចបនកមមវតថុៃន្រកបខណ័្ឌ េនះ េសចក្តីែណនសំ្រមបអ់នុវត្តគេ្រមង ែដល
នឹងេរៀបចំេឡើង នឹងបង្ហ ញនូវេគលនេយបយ អំពីត្រមូវករដីធ្លី នឹង តួនទី ករទទួលខុស្រតូវ របស់គណ
កមមករអន្តរ្រកសួង  ្រកសួងសុខភបិល និង មនទរីសុខភបិល ដូចខងេ្រកម៖ 

ក) គណកមមករអន្តរ្រកសួង (IRC) មនករទទួលខុស្រតូវចបំងកនុងករធនថចបបន់ងិនតីិវធីិែដល
កំណតក់នុង្រកបខណ័្ឌ េនះ្រតូវបនអនុវត្ដ។ 

ខ) ្រកសួងសុខភបិល នងឹៈ 

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

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

ចេធ្វើបនរបស់គេ្រមង មុននងឹករចបេ់ផ្តើមសិក លំអិតអពីំសកមមភពវនិិេយគ ែដល្រតូវករ េ្របើ
្របស់ដីធ្លី ឬ្រទពយសមបត្តិជកមមសិទធិឯកជន 
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iv. ពិនតិយ ន ៃដករងររបស់អនកចុះកចិចសនយ េដើមបធីនថ ករបង្់របកេ់ទឲយបុគគល ស្រមបក់រេ្របើ
្របស់បេ ្ត ះ សនននូវ សំភរៈ ដីធ្លី បនេធ្វើ្រតឹម្រតូវ េហើយនិងធនថ ករេ្របើ្របស់ជបេ ្ត ះ
សនននូវដីធ្លី ្រតូវបន ្ត រេឡើងវញិយ៉ងេពញេលញេហើយ (vii) េឆ្លើយតបេទនឹងករជទំស់ែដលបន
កជូ់នេ យអនករងផលបះ៉ពល់។ 

 

(គ)  មនទីរសុខភបិលេខត្ត ឬម្រន្តតីំ ង្រតូវ៖ 

i. ធនថ្របជពលរដ្ឋែដលនឹងរងផលបះ៉ពល់ ្រតូវបន្របបឲ់យដឹងអពីំគេ្រមងវនិិេយគ ជមយួ និង
សិទធិ និង ជំេរ ើសរបស់ពួកេគ ទកទ់ងនឹងករបះ៉ពល់ដល់ដីធ្លីឬ្រទពយសមបត្តិ េផ ងៗ របស់ពួកេគ 

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

iii. ធនថ ករទូទតសំ់ណងជ្របក ់ឬជ្រទពយរូបវន័្ត ែដល្រតូវករ បនេធ្វើទនេ់ពលេវ  

(ឃ) ្រកុម្របកឹ ឃំុ ្រកុម្របកឹ ឃំុនឹងជួយ ដល់មនទីរសុខភបិលេខត្ត កនុងបញ្ហ ទងំអស់ ែដល ទកទ់ង
នឹង ពតម៌ន ករ្រប្រស័យទំនកទ់នំង ករពិភគ  និង ករចរចរ ជមយួមច ស់ដី ឬជមយួ្រកុម អនកភូម ិអំពី
បញ្ហ ផ្តល់ដីធ្លី កនុងេនះរមួមន៖ 

i. េធ្វើកលវភិគ កមមវធីិ្របជុំ រធរណៈ េដើមបធីនថ អនកភូមែិដលនងឹរងផលបះ៉ពល់ ្រតូវបន ផ្តល់
ដំណឹងអំពី គេ្រមងវនិិេយគ ជមយួនងិ សិទធិ និង ជេ្រមើសរបស់ពួកេគ អំពីដីធ្ល ីឬ្រទពយ សមបត្ត ិ  េផ
ងៗេទៀត ែដលជបទ់កទ់ង 

ii. បញជ កអ់ពំដីធី្ល ី នងិ ្រទពយសមបត្ត ិ ែដលនងឹ្រតវូបះ៉ពល់ នងិ ទហំំ ្របេភទដធី្ល ី នងិ្រទពយសមបត្ត ិ     េផ
ងៗេទៀត ែដល្រតូវករពីបុគគលមន ក់ៗ  

iii. េធ្វើកលវភិគ កមមវធីិ្របជុំ ធរណៈ សំ បេ់ធ្វើករេផទ ងផទ តជ់ ធរណៈ នូវករ ស់ែវង និងែផន 
ទីទី ងំ ៃនសកមមភព និងេធ្វើករផ ព្វផ យ និងេផទ ងផទ តជ់ ធរណៈ នូវកចិច្រពមេ្រព ង 
ទងំ យែដលទកទ់ងនឹងដធី្លី 

iv. េគៀងគររកវភិគទនសម័្រគចិត្ត ឬចរចរកិចច្រពមេ្រព ង 

v. ករេរៀបចរំបយករណ៍ែដលចបំចេ់លើបញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងករទិញដីធ្លី។ និង 
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vi.  ធនករទូទត់ ម្របេភទនិងករេលើកែលងពីករចូលរមួចំែណករបស់មូល ្ឋ នពកព់ន័ធនឹងករ
ទិញដធី្លី។ និង 

vii. េធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ ជមយួអនកភូមែិដលនឹងរងផលបះ៉ពល់ េដើមបេីធ្វើករេផទ ងផទ ត្់រពំដី 

(ង) អភបិលេខត្ត: េនថន កេ់ខត្ដ អភបិល (ឬម្រន្តីែដល្រតូវបនចត់ ងំកនុងនមជអភបិល) នឹងទទួល
ខុស្រតូវចំេពះ: 
(i)  ករអនុមត័របឺដិេសធ ល់ LARs ែដលបន កេ់សនើេដើមបគី្ំរទដល់ករវនិិេយគែដលមនលកខណៈ

ថន ក ់េខត្ត។ 

(ii)  ធនថ ជញ ធរមូល ្ឋ នមនមូលនធិិ្រគប្់រគនឬ់ធនធនេផ ងេទៀតេដើមបទូីទតសំ់ណងចបំចឬ់
បំេពញកតព្វកិចចេផ ងៗែដលពកព់ន័ធនឹងករទិញដីឬ្រទពយសមបត្តិេផ ងេទៀត។ 

(iii)  ករ ម នករអនុវត្តន៏ ល់ករទទួល គ ល់ LARs ែដលបនអនុមត័នងិធនថករអនុវត្ត្រគប់
្រគន្់រតូវបនែកដំរូវ។ នងិ 

(iv)  ករេឆ្លើយតបេទនឹងបណ្តឹ ង មយួែដលបន កជូ់នេ យអនករងផលបះ៉ពល់។ 

ករចតែ់ចងករអភបិលពីធនគរពិភពេ ក 
ធនគរពិភពេ កនឹងេធ្វើករអភបិលជបន្តបនទ ប ់ េទេខត្តទងំអស់ៃនគេ្រមង េដើមបសិីក អំពីករអនុវត្ត 
្រតឹម្រតូវ ម ត្រមូវករៃន្រកបខណ័្ឌ េនះ និងេដើមបផី្តល់អនុ ្រស្តចបំចន់ន េដើមបែីកត្រមូវ បញ្ហ កនុងករ អនុ
វត្ត ឬភពមនិសម្រសបនន។ េដើមបសី្រមបស្រមួលដល់ករងរអភបិលរបស់ធនគរ របយករណ៏ ករផ្ត
ល់ដីធ្លីទងំអស់ែដលបនអនុមត័ ្រតូវផ្តល់េទធនគរេដើមបពីិនិតយេឡើងវញិ។ នងិ របយករណ៏ េ្របើ្របស់ដធី្លី
ថន កភូ់មទិងំអស់ រមួទងំរបយករណ៏អំពីវភិគទនដីធ្លីេ យសម័្រគចតិ្ត របយករណ៍ចរចរ នងិកិចច្រពម
េ្រព ង នឹង្រតូវ  ផ្តល់ជូនសំ បធ់នគរេធ្វើករពិនិតយេឡើងវញិ ដល់ថន កឃំុ់។  
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៤. ឧបសមព័នធទី១ ទំរង់សកិ ែស្វងរកផលប៉ះពលស់ងគម 
សកមមភពែដល
បនេលើកេឡើង 

 

អធបិបយសេងខប 
 
 
 

 

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

 

កំណតសំ់គល់ 
 
 
 

 

េសចក្តែីណន ំ

ទ្រមងេ់នះ្រតូវបំេពញេដើមបកីរគ្ំរទដល់ករេផទ ងផទ ត ់ េលើសកមមភពគេ្រមង ឬអនុគេ្រមងែដលមន 
ទកទ់ងនងឹករផ្តល់ដធី្លី ករផ្តល់សំណង ឬ ករកំណតជ់ក់ កក់នុងលទ្ឋភពទទួលបនធនធន។  ជករ
េផ្ត តសំខនេ់លើបញ្ហ សងគម េដើមបធីនថ ទិដ្ឋភពននៃនសងគម្រតូវបនគតិគូរយ៉ងមត៉ច់ត ់កនុងកំឡុងេពល
េ្រជើសេរ ើស សកមមភព / អនុគេ្រមង។  ្របសិនជ ចេធ្វើបន សូមេ្របើ ែផនក កំណតសំ់គល់   កត្់រ ក
ពភិក អំពមីេធយបយកតប់នថយផលបះ៉ពល់ែដលបនេលើកេឡើង។ ពតម៌ន្រតូវ្របមូល េ យករ ពិេ្រគះ
េយបល់ នងិ ស្រមបស្រមួល ជមយួ ជញ ធរមូល ្ឋ ន សហគមន ៍អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល នងិថន កដ់កឹនៃំន
សហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់ ។ 
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គេ្រមងេលើកកមពសគុ់ណភពនិងសមធម៌សខុភិបល 

្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយ ងំទីលេំនេឡើងវិញ 

សំណួរ  េតើមនត្រមូវករកតប់នថយផលបះ៉ពល់ឬេទ? មនិមន / មន 

(ក) ទី ងំគេ្រមង 

េតើមនរចនសមពន័ធដូចេរៀប 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 

េតើអនុគេ្រមងនឹងបងកនូវ? 

 ករបតប់ងជ់បេ ្ត ះ សនន នូវដីធ្លី ឬ ធនធនេផ ងៗ របស់្រគួ រ មយួឬេទ? 

 ករបតប់ងជ់អចិៃ្រន្ត នូវដីធ្លី ឬ ធនធនេផ ងៗ របស់្រគួ រ មយួឬេទ? 

 ទំនស់កនុងសិទធិផគតផ់គងទ់កឹ នងិ ទំនស់សងគមេផ ងៗ ឬេទ? 

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

 េតើ ចមន ទំនស់សងគមែដលេកើតេឡើង េ យបញ្ហ  សិទធកនក់ប ់ឬេ្របើ្របស់ដីធ្លី ឬេទ? 

 េតើមន ករបងកសភពឲយកនែ់តលំបកដល់ ថ នភពរស់េន របស់្រស្តី ឬ្រគួ រ្រក្ីរក កនុងតំបន់
អនុគេ្រមង ឬេទ? 

(គ) ករកត់សគំលេ់ផ ងៗ 

 

 

(ឃ) ចមនផលប៉ះពលស់ងគមេលើ 

្រកុមជនងយរងេ្រគះ ្របសិនជមន៖ 

េតើអនុគេ្រមងនឹង៖ 

 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 និង េឈម ះ ភន កង់រអនុវត្ត 

 

(ឈ)អនកស្រមបស្រមួល កមមវិធីរក សវុត្តិភព 

គេ្រមងេលើកកមពសគ់ុណភបនិងសមធម៌សខុភិបល 

េឈម ះ           

តួនទ ី          

កលបរេិចឆទ         


