
ក្របខណ្ឌ គោលនគោបាយការងារគ ោះក្ាយផលប ោះពាល់ 

សេចក្តេីសខេប 

សេចក្តីស ត្មី និខផ្ ែ្ក្េខំាន់ៗរបេ់គសរោខ 
១. សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍សោយចីរភាព (SDG) េតីពីទឹក្ស្អា ត និខអនាម័យោនឧបេគគយ៉ា ខសរចីនដល់
របសទេក្មពុជា សៅសពលពិនិតយសលីការពរខីក្ការទទួលបាន ការកាត់បនថយគោា ត និខការបសខកីនគុណភាព
សេវា។ សៅក្ែុខរបសទេក្មពុជា លទធភាពទទលួបានការ គ្ត់ គ្ខ់ទឹក្ផ្ដលោនភាពលារបសេីរ គឺោន ៧៦% 
និខអនាម័យោន ៤២% សៅក្ែុខឆ្ែ ២ំ០១៥ ផ្ដលលទធភាពសនេះទាបជាខរបសទេស្េខៗសទៀតសៅក្ែុខ        
តំបន់។ របជាពលរដឋរបោណជា ២៤% ប៉ាុស ណ្ េះោនលទធភាពទទលួបានការ គ្ត់ គ្ខ់ទឹក្ស្អា តផ្ដលោន
ការរគប់រគខសោយេុវតថិភាព សៅក្ែុខឆ្ែ ២ំ០១៥1។ ការ ត្ល់ទឹក្តាមរយៈបំពខ់ទឹក្េុវតថិភាពចូលបរសិវណ
លំសៅឋាន និខការរគប់រគខេំណល់រាវរបក្បសោយរបេិទធភាព (ជាពិសេេក្ែុខតំបន់របជំុជន) នឹខរមួ
ចំផ្ណក្យ៉ា ខខាា ខំដល់ការេសរមចសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍សោយចីរភាព។ សទាេះជាយ៉ា ខសនេះក្តី អរតារគបដណត ប់
ក្រមិតទាបននរបព័នធ គ្ត់ គ្ខ់ទឹក្ស្អា តតាមបំពខ់ ក្ខវេះសេោឋ រចនាេមព័នធេរោប់ការរគប់រគខទឹក្េាុយ និខ
ក្ខវេះរបព័នធរគប់រគខពាក់្ព័នធ គឺជាបញ្ហា របឈមដ៏ធំដល់ការឈានសៅេសរមចឱ្យទាន់សពលសវលាននសោល
សៅអភិវឌ្ឍន៍សោយចីរភាព។ 

២. សោលបំណខអភិវឌ្ឍន៍ននគសរោខសនេះ គឺសដីមបសីលីក្ក្មពេ់លទធភាពទទលួបានការ គ្ត់ គ្ខ់ទឹក្ស្អា ត
តាមបំពខ់ និខសេវាអនាម័យផ្ដលោនភាពរបសេីរ និខពរខឹខការបំសពញការងាររបតិបតតនិនអែក្ ត្ល់សេវា
សៅក្ែុខរកុ្ខ ឬតំបន់ផ្ដលបានសរជីេសរេី។ គសរោខសនេះោនសោលបំណខបំសពញបផ្នថមក្មមវធីិនានាផ្ដល
កំ្ពុខអនុវតតន៍ និខផ្ ា្ក្តាមផ្្នការរបេ់រាជរោឋ ភិបាល និខនដគូអភិវឌ្ឍន៍។ ចំសពាេះការ គ្ត់ គ្ខ់ទឹក្ស្អា ត 
ទីតាខំសោលសៅ នឹខសតត តការយក្ចិតតទុោក់្សលីតំបន់ផ្ដលោនក្ខវេះខាតការ គ្ត់ គ្ខ់ទឹក្ស្អា តតាមបំពខ់។ 
សោយសតត តសលីទីរបជំុជនសេតត និខរកុ្ខេំខាន់ៗផ្ដលបានសរជីេសរេី គសរោខសនេះនឹខ ត្ល់ការោរំទដល់
ការពរខីក្ននការ ត្ល់សេវាផ្ដលកំ្ពុខដំសណីរនាសពលបចចុបបនែសៅកាន់តំបន់ផ្ក្បរៗសនាេះ សដីមបបីសខកីនអរតា
រគបដណត ប់ននការ គ្ត់ គ្ខ់ទឹក្ស្អា ត និខសលីក្ក្មពេ់របេិទធភាព និខនិរនតរភាពរបេ់អែក្ ត្ល់សេវា គ្ត់ គ្ខ់
ទឹក្ស្អា ត។ ចំសពាេះ បញ្ហា អនាម័យ ការយក្ចិតតទុក្ោក់្ជាចមបខសនាេះ គឺរតូវសលីក្ក្មពេ់ឱ្យបានទូលំទូលាយ
នូវមុេងារននរបព័នធរគប់រគខទឹក្ក្េវក់្ផ្ដលោនរស្អប់ក្ែុខរកុ្ខសេៀមរាប តាមរយៈការតាភាា ប់របព័នធលូទឹក្
ក្េវក់្សោយតា ល់សដីមបបីខាូរទឹក្ក្េវក់្សចញពីលំសៅឋាន។  

៣. គសរោខសនេះោនេោេភាគេំខាន់ៗចំននួពីរ។ េោេភាគទីមយួនឹខ ត្ល់េរិញ្ញវតថុេរោប់អនុ
វតតន៍េក្មមភាពនានាដល់របព័នធ គ្ត់ គ្ខ់ទឹក្ស្អា តសេតត ក្ែុខរកុ្ខផ្េនមសនារមយ (សេតតមណឌ លគិរ)ី រកុ្ខ
                                                           
1 WHO/UNICEF JMP, 2017. Note that the estimate for safely managed sanitation is not available.  
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សស្អា ខ (សេតតកំ្ពខ់ធំ) រេុក្ភែំរពឹក្ (សេតតបាត់ដំបខ) និខទីតាខំស្េខៗសទៀតផ្ដលរតូវបានកំ្ណត់សធវីស ខី 
សៅក្ែុខអំ ុខសពលននការអនុវតតគសរោខ។ េោេភាគទីពីរនឹខ ត្ល់េរិញ្ញវតថុេរោប់អនុវតតេក្មមភាព
េរោប់ផ្ក្លមាបញ្ហា អនាម័យក្ែុខរកុ្ខសេៀមរាប និខតំបន់ស្េខៗសទៀត។ 

៤. ចំសពាេះការ គ្ត់ គ្ខ់ទឹក្ស្អា ត សបីសទាេះបីជាការេិក្ាសរោខបាខ់លមាិតកំ្ពុខផ្តដំសណីរការក៏្សោយ ក៏្ទី
តាខំពរខីក្ប ត្ ញ គ្ត់ គ្ខ់ទឹក្ស្អា តក្ែុខរកុ្ខផ្េនមសនារមយរតូវបានកំ្ណត់ជាបឋមរចួរាល់សេយី។ សោយ 
ស្អរផ្តការងារសនេះជាការងារតូចតាច ដូចជាការជីក្ដីេរោប់ោក់្បំពខ់ គ្ត់ គ្ខ់ទឹក្ស្អា តក្ែុខជសរៅរបោណ
ជា ០,៧៥ ផ្ម៉ារត និខការតសមាីខម៉ាូទ័របូមទឹក្ក្ែុខទីតាខំចំននួបីប៉ាុស ណ្ េះ ដូសចែេះគសរោខសនេះោន្លប៉ាេះពាល់
រយៈសពលេាីប៉ាុស ណ្ េះក្ែុខអំ ុខសពលស្អខេខ់។ គសរោខសនេះក៏្នឹខស្អខេខ់សរាខចរក្របរពឹតតក្មមទឹក្ថ្មីៗ 
ផ្ដលនឹខកំ្ណត់ស ខី សៅក្ែុខទីតាខំេំខាន់ៗក្ែុខ រកុ្ខផ្េនមសនារមយ រកុ្ខសស្អា ខ រេុក្ភែំរពឹក្ និខទីតាខំ/
រកុ្ខ/តំបន់នានា ក្ែុខអំ ុខសពលននការអនុវតតគសរោខ។  

៥. ចំសពាេះការរគប់រគខលូទឹក្ក្េវក់្ គឺសតត តការយក្ចិតតទុក្ោក់្សលីការោរំទដល់ការអភិវឌ្ឍ និខស្អខ
េខ់ប ត្ ញលូរខ ផ្ដលរតូវតភាា ប់សៅរបព័នធលូសម ក្ែុខទីរកុ្ខសេៀមរាប សដីមបឱី្យលំសៅឋាន និខទីតាខំ
ជំនញួអាចតភាា ប់សោយតា ល់សៅនឹខរបព័នធលូ។ សដីមបកីាត់បនថយ្លប៉ាេះពាល់សលីេខគម ប ត្ ញលូរខ
បផ្នថមក្ែុខរកុ្ខសេៀមរាបនឹខរតូវបានស្អខេខ់ ភាគសរចីនសៅតាមរបព័នធ ា្ូវផ្ដលោនរស្អប់។ ដូសចែេះ សរកាម
េោេភាគសនេះ ពំុោនតរមូវការទិញដីមក្សរបីរបាេ់សនាេះសទ សបីសទាេះបីជាអាចោនការជសមាៀេរបជាជន
បស ត្ េះអាេនែមួយចំនួនក៏្សោយ ជាពិសេេក្ែុខតំបន់្ាររារតី។ 

៦. សៅក្ែុខតំ្ក់្កាលសនេះ វសិ្អលភាពននលទធក្មមដីសោយមិនេម័រគចិតត ឬការសធវីអំស្យដីសោយ
េម័រគចិតតមិនទាន់ដឹខសៅស យីសទ ពីសរពាេះការសរៀបចំលមាិត និខទីតាខំពិតរបាក្ដរបេ់សរាខចរក្របរពឹតតក្មម
ទឹក្ស្អា តថ្មីៗ (េថិតក្ែុខេោេភាគទី១) នឹខរតូវកំ្ណត់ក្ែុខអំ ុខសពលននការអនុវតតគសរោខ និខការ 
េិក្ាសរោខបាខ់លមាិតេរោប់ប ត្ ញលូ ក្ែុខទីរកុ្ខសេៀមរាប (ក្ែុខេោេភាគទី២) ក្ែុខតំបន់្ាររារតី 
មិនទាន់បានបញ្ច ប់សៅស យី។ ដូសចែេះ រក្បេណឌ សោលនសយបាយសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ (RPF) រតូវ
បានបសខកីតស ខីសដីមបសីរបីជាឯក្ស្អរសោលមុនសពលអនុវតតការងារ េរោប់កាត់បនថយ្លប៉ាេះពាល់អវជិាោន
េំខាន់ៗ សោយស្អរផ្ត (ក្)-លទធក្មមដីសោយមិនេម័រគចិតត ឬ (េ)-ការសធវីអំស្យដីសោយេម័រគចិតត ឬ
(គ)-ការរខំានដល់េក្មមភាពចិញ្ច ឹមជីវតិ។ រក្បេណឌ សោលនសយបាយសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់រតូវសធវី
ស ខីឱ្យរេបតាម (១)-សោលនសយបាយ របេ់ធនាោរពិភពសលាក្េតីពីការតា េ់ទីលំសៅសោយមិនេម័រគ
ចិតត (OP/BP 4.12) និខ (២)-ចាប់ក្មពុជាេតីពីអេាមិក្រណ៍ និខសោលនសយបាយ និខនីតិវធីិពាក់្ព័នធ
ស្េខៗសទៀតនឹខរតូវយក្មក្អនុវតតសៅរគប់ផ្ ែ្ក្ និខេក្មមភាពទាខំអេ់របេ់គសរោខ (ក្ែុខសនាេះរមួទាខំ
នីតិវធីិរបតិបតតេិតខ់ោរចុខសរកាយរបេ់រោឋ ភិបាល)។ 



ការពិនិតយស ខីវញិពីរក្បេណឌ ចាប់ 
៧. រក្បេណឌ សោលនសយបាយសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់សនេះរតូវបានសរៀបចំស ខីរេបតាម OP/BP 
4.12 របេ់ធនាោរពិភពសលាក្ េតីពីការតាខំទីលំសៅសោយមិនេម័រគចិតត និខចាប់ និខបទបបញ្ញតតិពាក់្ព័នធ
ក្ែុខរបសទេក្មពុជា ជាពិសេេរដឋធមមនុញ្ញក្មពុជា ចាប់ភូមិបាល និខចាប់េតីពីអេាមិក្រណ៍។ គោា តរវាខ
រក្បេណឌ ចាប់ទាខំពីរ សពាលគឺរាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា និខធនាោរពិភពសលាក្រតូវបានវភិាគ សេយីវធិាន
ការបំសពញចសនាា េះេវេះខាតរតូវបានសេែីស ខី សដីមបកីាត់បនថយ្លប៉ាេះពាល់ជាអតិបរោសលីជីវភាពរេ់សៅ
របេ់របជាពលរដឋ។ 

៨. ចាប់េតីពីអេាមិក្រណ៍ផ្ដលបានោក់្ឱ្យសរបីរបាេ់សៅក្ែុខ ឆ្ែ ២ំ០១០ ផ្ចខពីសោលការណ៍យនតការ 
និខនីតិវធីិអំពីអេាមិក្រណ៍ និខកំ្ណត់ពីការ ត្ល់េំណខសោយរតឹមរតូវ និខយុតតិធម៌ដល់គសរោខពរខីក្
ការស្អខេខ់ ការស្អត រស ខីវញិ និខសេោឋ រចនាេមព័នធរូបវន័តចំសពាេះស្អធារណជន និខ្លរបសយជន៍ជាតិ 
និខការអភិវឌ្ឍក្មពុជា។ ចាប់េតីពីអេាមិក្រណ៍ផ្ដលភាគសរចីនេុីេងាវ ក់្ោែ ជាមយួនឹខសោលការណ៍
ចមបខននសោលនសយបាយតាខំទីលំសៅសោយមិនេម័រគចិតត (OP/BP 4.12) នឹខរតូវសរបីរបាេ់ក្ែុខគសរោខ
េរោប់ចំផ្ណក្ដ៏ចបំាច់ននការកាន់កាប់អចលនរទពយ ឬេិទធជិាក់្ផ្េតខសលីអចលនរទពយរបេ់រូបវនតបុគគល 
ឬនីតិបុគគល ឬនីតិបុគគលស្អធារណៈ រមួទាខំដីធាី អោរ និខដំ្ ំនិខេរោប់ការស្អខេខ់ ការស្អត រស ខី
វញិ ឬការពរខីក្សេោឋ រចនាេមព័នធរូបវន័តស្អធារណៈ។  

៩. សោលបំណខរមួននសោលនសយបាយធនាោរ OP/BP 4.12 គឺសដីមបបីសញ្ច ៀេ ឬកាត់បនថយជាអតិ
បរោនូវ្លប៉ាេះពាល់ និខផ្េវខរក្ជសរមីេក្ែុខការសរៀបចំគសរោខផ្ដលោនភាពេមរេបបំ្ុត។ ក្ែុខក្រណី
ផ្ដលមិនអាចបសញ្ច ៀេបានសទ េក្មមភាពតាខំទីលំសៅគរួផ្តរតូវបានពិចរ្ និខអនុវតតន៍សោយចត់ទុក្
ជាក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍របក្បសោយនិរនតរភាព តាមរយៈការ ត្ល់ធនធានវនិិសយគឱ្យបានរគប់រោន់សដីមបឱី្យ
បុគគលផ្ដលរតូវបានបំលាេ់ទីសោយស្អរគសរោខបានទទលួ្លរបសយជន៍ពីគសរោខ។ បុគគលផ្ដលរតូវ
បានតា េ់បតូរទីលំសៅគរួផ្តទទលួបានការពិសរោេះសយបល់ឱ្យបានសពញសលញ និខគរួោនឱ្កាេចូលរមួ
ក្ែុខការសរៀបចំផ្្នការ និខការអនុវតតក្មមវធីិតាខំទីលំសៅ។ បុគគលផ្ដលរតូវបានតា េ់បតូរទីលំសៅគរួទទលួ
បានជំនយួសដីមបសីលីក្ក្មពេ់ជីវភាពរេ់សៅ និខក្រមិតរេ់សៅ ឬយ៉ា ខសោច្េ់ជយួពកួ្សគជាក់្ផ្េតខឱ្យ
រេ់សៅក្ែុខក្រមិតមយួសេមីនឹខក្រមិតមុនតា េ់បតូរទីលំសៅ ឬក្រមិតជីវភាពសៅមុនចប់ស ត្ីមអនុវតតន៍គសរោខ 
សពាលគឺក្រមិតេពេ់ជាខមុនសពលអនុវតតន៍គសរោខ។ 

រក្បេណឌ សោលនសយបាយអំពីលទធក្មមដីធាី និខសោលនយបាយេណំខ 

១០. សោលបំណខ៖ គសរោខមុនៗ និខរេសដៀខៗោែ ផ្ដលរតូវបានអនុវតតន៍សោយ រក្េួខឧេាេក្មម និខ
េិបបក្មម ពំុោនលទធក្មមដី ពីសរពាេះសេោឋ រចនាេមព័នធ គ្ត់ គ្ខ់ទឹក្ស្អា តទាខំអេ់រតូវបានស្អខេខ់ស ខីសៅ



សលីដីផ្ដលជាក្មមេិទធិរបេ់មនាីរ ឬជាដីរបេ់រដឋ។ រេសដៀខោែ សនេះផ្ដរ ចំសពាេះរក្េួខស្អធារណការ និខដឹក្
ជញ្ាូ ន ប ត្ ញលូរខផ្ដលរតូវបានស្អខេខ់តាមរយៈគសរោខរេសដៀខោែ សនេះ គឺេថិតក្ែុខផ្ ែ្ក្ខាខក្ែុខនន
ា្ូវផ្ដលោនរស្អប់។ ដូសចែេះ រក្បេណឌ សោលនសយបាយការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់សនេះរតូវបាន
សរៀបចំស ខីេរោប់សរបីជាផ្ ែ្ក្មយួននរក្បេណឌ រគប់រគខបរសិ្អថ ន និខេខគម (ESMF) េរោប់ គសរោខ
សធវីឱ្យរបសេីរស ខីការ គ្ត់ គ្ខ់ទឹក្ស្អា ត និខអនាម័យ (WaSSIP) េរោប់ ត្ល់ការផ្ណនាដំល់មនាីរ
ឧេាេក្មម និខេិបបក្មម និខមនាីរស្អធារណការ និខដឹក្ជញ្ាូ ន សដីមបសីធវីការេរមបេរមួលក្ែុខស្អថ នភាព
ផ្ដលតំបន់សោលសៅផ្ដលបានសេែីស ខីអាចតរមូវឱ្យោនការសរបីរបាេ់ដីបស ត្ េះអាេនែ ឬអចិន្នតយ ៍ និខ
ផ្ ា្ក្សលកីារ ត្ល់ដីឱ្យសោយេម័រគចិតត ឬលទធក្មមដីមិនេម័រគចិតតផ្ដលជាតរមូវការចបំាច់េរោប់ការស្អខ
េខ់ក្ែុខតំបន់សោលសៅ។ ចំណុចសនេះក៏្នឹខអាចអនុវតតន៍បាន្ខផ្ដរចំសពាេះដីផ្ដលេថិតក្ែុខតរមូវការមុន
ការ ត្ល់េរិញ្ញវតថុពីធនាោរដល់ទីតាខំនានាផ្ដលទទួលបានការោរំទពីគសរោខ។ ដូសចែេះ រក្បេណឌ សោល
នសយបាយការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់សនេះ រតូវបានសរៀបចំស ខីេរោប់កំ្ណត់ពីសោលនសយបាយ 
និខនីតិវធីិក្ែុខសោលបំណខទប់ស្អក ត់ ឬកាត់បនថយ្លប៉ាេះពាល់អវជិាោនពាក់្ព័នធនឹខលទធក្មមដីសោយមិន
េម័រគចិតត និខការតាខំទីលំសៅសោយស្អរផ្តការងារស្អខេខ់ផ្ដលរតូវអនុវតតន៍។ រក្បេណឌ សោល
នសយបាយការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់សនេះ ក៏្កំ្ណត់ពីដំសណីរការផ្ដលចបំាច់រតូវផ្តអនុវតតសោយការ
យក្ចិតតទុក្ោក់្េពេ់ទាក់្ទខនឹខការ ត្ល់ដីសោយេម័រគចិតត។ 

១១. សោលការណ៍៖ សោយអនុសលាមតាមចាប់ និខបទបញ្ញតតិជាធរោនរបេ់ក្មពុជា ចំណុចភាគសរចីន
បំ្ុតននការតាខំទីលំសៅសោយមិនេម័រគចិតត (OP/BP 4.12) រតូវបានបញ្ហា ក់្យ៉ា ខរគប់រោន់សៅក្ែុខចាប់
ននរបសទេក្មពុជា ជាពិសេេចាប់េតីពីអេាមិក្រណ៍។ សោលបំណខចមបខននគសរោខសនេះទាក់្ទខនឹខ
លទធក្មមដី និខរទពយេមបតតិគឺសដីមបជីយួឱ្យរបជាពលរដឋផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខក្ែុខការស្អត រជីវភាព
រេ់សៅរបេ់ពកួ្សគ យ៉ា ខសោច្េ់ដល់ក្រមិតមួយសេមីនឹខក្រមិតមុនអនុវតតគសរោខ។ សោលការណ៍
ជាក់្លាក់្ផ្ដលគសរោខរតូវអនុវតតន៍ ោនដូចខាខសរកាម៖ 

(i) ការក្ស្អខស្អថ នីយរបរពឹតតក្មមទឹក្ស្អា តថ្មី ការតពរខីក្ប ត្ ញបំពខ់ គ្ត់ គ្ខ់ទឹក្ស្អា ត ការ
ស្អខេខ់ប ត្ ញលូរខ និខការតសមាីខម៉ាូទ័របូមទឹក្គឺសដីមបបីសញ្ា ៀេលទធក្មមដីផ្ដលជាក្មមេិទធិឯក្ជន និខ
ការតា េ់បតូរទីលំសៅរបេ់របជាជន រមួទាខំជនជាតិសដីមភាគតិច។ 

(ii)  ធានាថា បទោឋ នសរៀបចំកាត់បនថយជាអតិបរោ នូវតរមូវការផ្ដលនាដំល់ការរតឹតបតិសលីការ
សរបីរបាេ់ដីសៅតំបន់ជិតៗសនាេះ។ 

(iii) សរៀបចំបសខកីតនីតិវធីិសោយយុតតិធម៌ និខោនតោា ភាព ដូចោនកំ្ណត់ក្ែុខតារាខបញ្ហា ក់្េិទធិ
សលីរទពយេមបតតនិនរក្បេណឌ សោលនសយបាយការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ សដីមបកំី្ណត់សោល



នសយបាយេំណខេរោប់ (១)-ការបាត់បខ់ដី និខ/ឬ រទពយេមបតតិមយួរយៈក្ែុខអំ ុខសពលស្អខេខ់ 
(២)-លទធក្មមអចិន្នតយ ៍ននដី និខ/ឬរទពយេមបតតិ និខ(៣)-ការរតឹតបតិសលីការសរបីរបាេ់ដី។ 

(iv) តរមូវការដី (ឬេិទធិសរបីរបាេ់ដី) តាមរយៈការចរចចុេះកិ្ចចរពមសរពៀខ និខសរបីរបាេ់អំ្ច
ពិសេេ ផ្តសៅសពលជសរមីេចុខសរកាយបំ្ុតប៉ាុស ណ្ េះ។ 

(v) បនាា ប់ពីបញ្ច ប់ការស្អខេខ់ រតូវលុបដី ឬកាយដីសចញវញិសអាយដូចស្អថ នភាពសដីមមុនសពល
ស្អខេខ់ ក្ែុខក្រណីោនការរខំានជាបស ត្ េះអាេនែក្ែុខសពលស្អខេខ់ សដីមបឱី្យោច េ់ដី/អែក្សរបីរបាេ់/
អែក្ជលួអាចចប់ស ត្ីមេក្មមភាពដូចសៅមុនសពលអនុវតតន៍គសរោខស ខីវញិ។ 

(vi) រតូវជូនព័ត៌ោនឱ្យបានសពញសលញដល់របជាពលរដឋផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខ និខេែខ
ា្េះ េេគមន៍ ផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខជារបចអំំពីេក្មមភាពស្អខេខ់របេ់គសរោខ ដំសណីរការ
ផ្ដលរតូវអនុវតតសដីមបី្ តល់សោលនសយបាយេំណខដល់ដី និខេិទធិពាក់្ព័នធ និខនីតិវធីិក្ែុខការ ត្ល់េំណខ/
ជេួជុល។ 

(vii) ធានាថា របជាពលរដឋ និខរគួស្អរផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខនឹខទទលួបានដំស្េះ
រស្អយ និខោនជសរមីេធនធាន និខថា ដំស្េះរស្អយរតូវរេបតាមសោលការណ៍នានាផ្ដលោនផ្ចខក្ែុខ
រក្បេណឌ សោលនសយបាយការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ និខជាពិសេេ រតូវោនការអនុវតតជាក់្ផ្េតខ។ 

(viii) របជាពលរដឋ និខរគួស្អរផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខសោយមិនគិតពីស្អថ នភាព ា្ូវចាប់
សលីរទពយេមបតតនឹិខទទលួបានការោរំទសរចីនរបសភទ ដូចោនសរៀបរាប់សៅក្ែុខតារាខបញ្ហា ក់្ពីេិទធិសលីរទពយ
េមបតតសិដីមបជីយួពួក្សគផ្ថ្រក្ាជីវភាពរេ់សៅ និខេុេុោលភាពក្ែុខក្រមិតមយួសេមីនឹខក្រមិតមុនសពលអនុ
វតតន៍គសរោខ។ របជាពលរដឋផ្ដលរេ់សៅក្ែុខតំបន់មិនសរៀបរយនឹខមិនទទលួបានសោលនសយបាយេំណខ
សលីការបាត់បខ់ដីធាី ប៉ាុផ្នតនឹខទទលួបានសោលនសយបាយសលកីារបាត់បខ់រទពយេមបតតផិ្ដលរតូវបានបសខកីត
ស ខីមុនកាលបរសិចេទ្េពវ្ាយពីគសរោខ និខសោលនសយបាយចំសពាេះការបាត់បខ់របាក់្ចំណូល សដីមបី
ជយួឱ្យពកួ្សគបនតជីវភាពរេ់សៅ និខេុេុោលភាពរបេ់ពកួ្សគ។ វធិានការលមាិតេរោប់អនុវតតន៍នឹខរតូវ
កំ្ណត់ សោយផ្ ា្ក្សលីការឯក្ភាពោែ  និខទិនែន័យមូលោឋ នននការេិក្ារស្អវរជាវសេដឋកិ្ចច-េខគមផ្ដល
បានសធវសី ខី សៅសពលសរៀបចំផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅេសខេប/ផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅ 
(ARAP/RAP)។ 

(ix) របជាពលរដឋ និខរគួស្អរផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខនឹខទទលួបានការជូនដំណឹខពី
តារាខសពលសវលាកំ្ណត់េរោប់អនុវតតន៍គសរោខ និខទទលួបានការពិសរោេះសយបល់ទាក់្ទខនឹខសោល
ការណ៍លទធក្មមដីធាី និខការបាត់បខ់ ឬការេូចខាតរទពយេមបតតិ និខ 

(x) ការបាក់្ផ្បក្ េូចខាតដល់រទពយេមបតតិ ដូចជា ដំ្ ំសដីមសឈ ីរបខ និខេំណខ់តូចៗ និខ
ការបាត់បខ់របាក់្ចំណូល (រមួទាខំការបាត់ទិនែ្ល) នឹខរតូវកាត់បនថយជាអតិបរោ។ ក្ែុខក្រណីមិនអាច



សចៀេរចួ ការេូចខាត ការបាត់បខ់ទាខំសនាេះរតូវបានសោលនសយបាយេំណខ សោយមិនពាក់្ព័នធនឹខស្អថ ន
ភាព ា្ូវចាប់ននការកាន់កាប់ អនុសលាមតាមតារាខបញ្ហា ក់្ពីេិទធិសលរីទពយេមបតតិដូចោនបងាា ញក្ែុខតារាខ 
២។ 

១២. របជាពលរដឋតា េ់ទីលសំៅ និខេទិធិ៖ េក្មមភាពស្អខេខ់របេ់គសរោខអាចោន្លប៉ាេះពាល់វជិាោន 
និខអវជិាោនសលីរបជាពលរដឋ ប៉ាុផ្នត្លប៉ាេះពាលទាខំសនាេះោនក្រមិតេុេៗោែ  អារេ័យសលកីាលៈសទេៈ
ជាក់្ផ្េតខ។ សយខីអាចេនមត់សោយោនសេតុ្លថា សបីសទាេះបីតំបន់សោលសៅផ្ដលសេែីស ខីនឹខោន្ល
ប៉ាេះពាល់វជិាោនសលីរបជាពលរដឋយ៉ា ខសរចីនក៏្សោយ ក៏្បុគគលមយួចំននួប៉ាុស ណ្ េះនឹខទំនខជារខការប៉ាេះពាល់
អវជិាោនពីេក្មមភាពេាេះននេក្មមភាពស្អខេខ់ផ្ដលសរោខអនុវតតន៍។ បញ្ហា សលីចំណុចសនេះគឺរតូវសធវីការ
បា៉ា ន់ស្អម នពី្លប៉ាេះពាល់អវជិាោន និខសរៀបចំរបសភទននរបជាពលរដឋតា េ់ទីលំសៅ។ សទាេះជាយ៉ា ខ្ក៏្
សោយ ក្តាត ផ្ដលថា តំបន់សោលសៅមយួចំននួរបេ់គសរោខ និខការសរៀបចំលមាិតអំពីក្ផ្នាខផ្ដលរតូវអនុវតត
ន៍គសរោខមិនទាន់បានដឹខសៅសពលសនាេះសធវីឱ្យសយខីោនការលំបាក្ក្ែុខការបា៉ា ន់ស្អម នឱ្យបានេមរមយពី
របជាពលរដឋផ្ដលរតូវតា េ់ទីលំសៅ ឬពីរបជាពលរដឋ្ផ្ដលនឹខរខ្លប៉ាេះពាល់សោយតា ល់ ឬរបសយល 
សដីមបោីក់្បញ្ចូ លក្ែុខរក្បេណឌ សោលនសយបាយការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់។ សទាេះជាយ៉ា ខ្ក៏ំ្
សោយ របជាពលរដឋផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខអាចរតូវបានផ្បខផ្ចក្ជាបីរបសភទ និខរតូវទទលួបាន
សោលនសយបាយេំណខ សោយផ្ ា្ក្សលីរបសភទរទពយេមបតតិផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ និខវសិ្អលភាពនន្ល
ប៉ាេះពាល់។ របសភទទាខំបីននរបជាពលរដឋតា េ់ទីលំសៅគឺ (១)-ោច េ់ដីរេបចាប់ (២)-ោច េ់ដីផ្ដលោន
ការទទលួស្អគ ល់ និខ(៣)-អែក្សរបីរបាេ់ដីោម នការទទួលស្អគ ល់ ឬោម នការអនុញ្ហញ តិ។ 

១៣. លក្េេណឌ វនិិចេ័យននការទទលួបានសោលនសយបាយេណំខ៖ របជាពលរដឋ និខរគួស្អរផ្ដលរខ្ល
ប៉ាេះពាល់ពីគសរោខផ្ដលោនរបជាជនសរចីនរបសភទ ក្ែុខសនាេះរមួទាខំជនជាតិសដីមភាគតិច រកុ្មជនងាយរខ
សរោេះនឹខទទលួបានសោលនសយបាយេំណខ និខ/ឬ ជំនយួ របេិនសបី (១)-ដីរបេ់សគរតូវបានកាត់
បនថយសរចីនជាខ ៥% ននទំេដីំេរុប (២)-របភពរបាក់្ចំណូលរតូវរខការប៉ាេះពាល់អវជិាោន (៣)- ា្េះ
របេ់សគរតូវបានវាយសចលសោយផ្ ែ្ក្ ឬវាយសចលទាខំរេុខ និខ (៤)-រទពយេមបតតិស្េខៗសទៀត (ដូចជា 
ដំ្ ំសដីមសឈ ីនិខេំណខ់នានា) ឬលទធភាពចូលសៅសរបីរបាេ់រទពយេមបតតនឹិខរតូវបានកាត់បនថយ ឬរខ
ការេូចខាតសោយស្អរលទធក្មមដី។ ក្ខវេះឯក្ស្អរ ា្ូវចាប់ពីេិទធិសរបីរបាេ់ជារបនពណី ឬវញិ្ហញ បនបរតកាត់
កាប់នឹខមិនប៉ាេះពាល់ដល់េិទធិរេបចាប់ក្ែុខការទទលួសោលនសយបាយេំណខសទ។ 

១៤. ការពិចរ្ផ្ ែ្ក្េខគម៖ គសរោខទទលួស្អគ ល់ថា រកុ្មមនុេេក្ែុខេខគមមួយចំននួ ក្ែុខសនាេះរមួទាខំ
ជនជាតិសដីមភាគតិចអាចោនលទធភាពតិចតចួក្ែុខការស្អត រក្រមិតជីវភាព ការរេ់សៅ និខក្រមិតរបាក់្
ចំណូលរបេ់េាួន សេយីគសរោខបានបញ្ចូ លបញ្ហា ក្ខវល់ទាខំសនេះសៅក្ែុខការសរៀបចំ និខការអនុវតត



េក្មមភាពគសរោខ តាមរយៈដំសណីការននការសរៀបចំផ្្នការ និខការសធវីសេចក្តីេសរមចសោយោនការចូល
រមួ។ ក្ែុខអំ ុខសពលអនុវតតន៍ គសរោខនឹខសតត តការយក្ចិតតទុក្ោក់្ពិសេេសលី្ េតី និខរគួស្អរផ្ដលោន
សមរគួស្អរជា្េតី សោយសរជីេសរេីពកួ្សគជាអែក្ទទលួ្លពីការវនិិសយគរបេ់គសរោខ ដូចជា ការជលួឱ្យ
ពកួ្សគសធវីការងារស្អខេខ់ ជាសដីម។ ការចូលរមួសោយសេមីភាពោែ របេ់្េតីក្ែុខវដតទាខំមូលននេក្មមភាព
គសរោខនឹខរតូវសធវីស ខីសដីមបសីលីក្ក្មពេ់ពីលទធភាពនននិរនតរភាពគសរោខ។ គសរោខនឹខធានាឱ្យោនការ
ចូលរមួយ៉ា ខេក្មមរបេ់្េតី និខរកុ្មជនជាតិសដីមភាគតិច ក្ែុខអំ ុខសពលននការសរៀបចំវធិានការេមរេប
សដីមបឱី្យស ា្ីយតបសៅនឹខតរមូវការជាក់្លាក់្ ឬក្ខវល់របេ់រកុ្មទាខំសនេះ ដូចជារបជាពលរដឋោម នដីធាី រកី្រក្ 
និខរគួស្អរផ្ដលោន្េតីជាសម ា្េះ ជនពិការ មនុេេចេ់ ឬកុ្ោរផ្ដលោម នមសធោបាយោរំទេាួនឯខ។ យុទធ
ស្អ្េតសយនឌ័្រ និខេក្មមភាពជាក់្លាក់្េរោប់រកុ្មជនជាតិសដីមភាគតិចនឹខរតូវបានសរៀបចំស ខី រចួោក់្
បញ្ចូ លក្ែុខផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅេសខេប/ផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅ។ 

ដំសណីការតាខំទីលសំៅ និខការឯក្ភាព 
១៥. ការរតតួពិនិតយការពាររបសយជន៍េខគម៖ បនាា ប់ពីោនការឯក្ភាពសលីតំបន់សោលសៅរចួសេយី ការ
រតួតពិនិតយផ្ ែ្ក្េខគមនឹខរតូវបានសធវីស ខីសោយជនបសងាគ លការពារ្លរបសយជន៍េខគម (SSFP) និខ/ឬទី
របឹក្ាននរក្េួខឧេាេក្មម និខេិបបក្មម និខរក្េួខស្អធារណការ និខដឹក្ជញ្ាូ ន សដីមបកំី្ណត់ថាសតីដី 
និខ/ឬរទពយេមបតតិរតូវ ត្ល់ឱ្យសោយេម័រគចិតត រតូវបានតា េ់បតូរទីតាខំ ឬរតូវតាខំទីលំសៅសោយមិនេម័រគ
ចិតតនិខ/ឬ បញ្ហា ស្េខៗសទៀតពាក់្ព័នធនឹខេក្មមភាពស្អខេខ់ផ្ដលរតូវអនុវតតន៍សៅតាមផ្្នការនីមយួៗ។ 
ជាលទធ្ល ផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅេសខេប ឬផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅនឹខរតូវសរៀបចំស ខី
េរោប់តំបន់សោលសៅផ្ដលោន្លប៉ាេះពាល់អវជិាោនសោយស្អ រការតា េ់បតូរទីលំសៅសោយមិនេម័រគចិតត 
ទាខំរយៈសពលេាី ឬអចិន្នតយ។៍ សរៅពីផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅេសខេប/ផ្្នការេក្មមភាពតាខំទី
លំសៅ គសរោខនឹខសរៀបចំរបាយការណ៍ពីការយក្ចិតតទុក្ោក់្ក្រមិតេពេ់ (DDR) េរោប់តំបន់សោលសៅ
ផ្ដលោម ន្លប៉ាេះពាល់ននការតាខំទីលំសៅសោយមិនេម័រគចិតត និខ/ឬទីតាខំផ្ដលេេគមន៍ ឬរបជាពលរដឋ
ត្ល់ដីសោយេម័រគចិតត។ េរោប់ការសធវីផ្្នការផ្ដលោនរបេិទធភាព ការរតួតពិនិតយគរួសធវីស ខីឱ្យបាន
សលឿនបំ្ុតតាមផ្ដលអាចសធវីបាន និខសៅមុនសពលដំសណីរការសរៀបចំ ផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅ 
សដីមបឱី្យជនបសងាគ លការពារ្លរបសយជន៍េខគមបានទទលួព័ត៌ោនរគប់រជុខសរជាយ សដីមបសីរៀបចំផ្្នការ
េក្មមភាពតាខំទីលំសៅេសខេប/ផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅ ឬរបាយការណ៍ពីការយក្ចិតតទុក្ោក់្
ក្រមិតេពេ់េរោប់ការ ត្ល់ដីសោយេម័រគចិតតេរោប់តំបន់សោលសៅនីមយួៗ។ 

១៦. ការសរៀបចំផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលសំៅេសខេប/ផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលសំៅ និខការឯក្ភាព៖ 
រក្េួខឧេាេក្មម និខេិបបក្មម និខរក្េួខស្អធារណការ និខដឹក្ជញ្ាូ នសោយេេការជាមយួនឹខអគគ



នាយក្ោឋ នសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ននរក្េួខសេដឋកិ្ចច និខេរិញ្ញវតថុ ផ្ដលជាសលខាធិការោឋ នននគណៈ
ក្ោម ធិការសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់អនតររក្េួខ ត្ល់ការផ្ណនាទូំសៅេរោប់សរៀបចំផ្្នការ ការងារសោេះ
រស្អយ្លប៉ាេះពាល់ និខដំសណីរការលទធក្មមដីសោយមិនេម័រគចិតត ធានាឱ្យោនការេរមបេរមួលរវាខភាគី
ស្េខៗ ទាក់្ទខនឹខគសរោខ ក្ែុខសនាេះរមួទាខំរបជាពលរដឋផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់សោយតា ល់ពីការតា េ់បតូរទី
តាខំ និខេក្មមភាពរតួតពិនិតយ។ មុននឹខចប់ស ត្ីមស្អខេខ់របេ់គសរោខ ភាគីពាក់្ព័នធពីតំបន់សោលសៅ
ផ្ដលអាចោន្លប៉ាេះពាល់ពី ការតា េ់បតូរទីលំសៅនឹខរតូវបានពិភាក្ា សដីមបបីសខកីតសោលការណ៍ក្ែុខការ
សរៀបចំផ្្នការ និខការសរៀបចំការងារក្ែុខសោលបំណខសដីមបកំី្ណត់ និខកាត់បនថយ្លប៉ាេះពាល់អវជិាោន
ផ្ ែ្ក្េខគមសោយស្អរផ្តេក្មមភាពស្អខេខ់។ ផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅេសខេប/ផ្្នការេក្មមភាព
តាខំទីលំសៅនឹខរតូវផ្ ា្ក្សលីព័ត៌ោនពី ទិនែន័យននការេិក្ាបឋម ការវាយតនមារទពយេមបតតិ និខការ
កំ្ណត់ទាក់្ទខនឹខសោលនសយបាយេំណខ សទាេះបីេថិតក្ែុខបរបិទននការតា េ់បតូរទីលំសៅបស ត្ េះអាេនែ 
ឬអចិន្នតយក៏៍្សោយ និខសោលនសយបាយេំណខ ឬក្ែុខបរបិទននការកាត់បនថយ្លប៉ាេះពាល់េខគមស្េខៗ
សទៀត ប ត្ លមក្ពីការអនុវតតគសរោខ។ តំបន់សោលសៅរបេ់គសរោខផ្ដលប៉ាេះពាល់របជាពលរដឋសលីេពី 
២០០ នាក់្ សពាលគឺបាត់បខ់រទពយេមបតតិ និខជីវភាពរេ់សៅ ចបំាច់រតូវសធវីផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅ។ 
ជាអនុស្អេនផ៍្្នការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅេសខេប/ផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅនឹខរតូវសរៀបចំសោយ
ផ្ ា្ក្សលតំីបន់ ឬក្ញ្ច ប់កិ្ចចេនោ ផ្ដលជាក្ផ្នាខរតូវអនុវតតន៍េក្មមភាពគសរោខ។ ទសខវីដូសចែេះនឹខនាឱំ្យោន
ការអនុវតត និខរតួតពិនិតយ ផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅេសខេប/ផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅបាន
កាន់ផ្តរបសេីរ។ ផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅេសខេប/ផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅនឹខរតូវសរៀបចំ
ស ខីសោយជនបសងាគ លផ្ ែ្ក្េុវតថិភាពេខគមរបេ់ រក្េួខឧេាេក្មម និខេិបបក្មម និខរក្េួខស្អធារណ
ការ និខដឹក្ជញ្ាូ ន និខោក់្ជូន គណៈក្ោម ធិការសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់អនតររក្េួខ/អគគនាយក្ោឋ នសោេះ
រស្អយ្លប៉ាេះពាល់ ពិនិតយ និខឯក្ភាពមុននឹខបញ្ាូ នសៅធនាោរពិភពសលាក្។ សោយស្អររក្េួខស្អធារណ
ការ និខដឹក្ជញ្ាូ នជាស្អថ ប័នេរមបេរមួលដឹក្នាគំសរោខ ស្អថ ប័នសនេះនឹខទទលួេុេរតូវ របមូល និខបូក្
េរុបឯក្ស្អរ ផ្ ែ្ក្េុវតថិភាពេខគមពាក់្ព័នធទាខំអេ់េរោប់ោក់្ជូន គណៈក្ោម ធិការតាខំទីលំសៅអនតរ
រក្េួខ/អគគនាយក្ោឋ នសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ និខធនាោរពិភពសលាក្ ក្ែុខនាមគសរោខ។  

នីតិវធីិសរៀបចំេរោប់ការតាខំទីលសំៅ 
១៧. ការអនុវតតរក្បេណឌ សោលនសយបាយការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់នឹខរតូវសធវីស ខី សោយផ្ ា្ក្
សលីការសរៀបចំអនុវតតន៍គសរោខ។ រក្េួខឧេាេក្មម និខេិបបក្មម និខរក្េួខស្អធារណការ និខដឹក្ជញ្ាូ ន
នឹខបសខកីតអខគភាពរគប់រគខេោេភាគរបេ់គសរោខ (អខគភាពរគប់រគខេោេភាគទី១ និខអខគភាព
រគប់រគខេោេភាគទី ២) េរោប់ការអនុវតតេោេភាគទី១ និខេោេភាគទី២ របេ់គសរោខ។ អខគ
ភាពរគប់រគខេោេភាគទាខំពីរ នឹខដឹក្នាកំារអនុវតតគសរោខរបចនំថ្ៃ ទទលួេុេរតូវេពេ់សលីការងារដូច



ជា ការរគប់រគខេរិញ្ញវតថុ និខលទធក្មម រតួតពិនិតយវឌ្ឍនភាពគសរោខ និខសធវីការរតួតពិនិតយ និខវាយតនមា 
ធានាឱ្យោនការអនុវតតការងាររេបតាមលក្េេណឌ ការពារបរសិ្អថ ន និខេខគម សរៀបចំរបាយការណ៍គសរោខ 
រតួតពិនិតយការងារេំណខ់េុីវលិ េរមបេរមួលនិខរបមូលរបាយការណ៏ពីរក្េួខស្អថ ប័នពាក់្ព័នធទាក់្ទខ
នឹខផ្ ែ្ក្របេ់េាួន។ 

១៨. រក្េួខឧេាេក្មម និខេិបបក្មម និខរក្េួខស្អធារណការ និខដឹក្ជញ្ាូ ននឹខចត់តាខំជន
បសងាគ លេុវតថភាពបរសិ្អថ ន និខេខគម ចំននួ ៤រូប ឱ្យទទលួេុេរតូវសលីការអនុវតតតាមលក្េេណឌ េុវតថិភាព 
បរសិ្អថ ន និខេខគម  ដូចោនផ្ចខក្ែុខរក្បេណឌ សោលនសយបាយការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ផ្ដល
បានទទលួការឯក្ភាពោែ  និខផ្្នការេក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ របេិនសបីោន។ សោយោនការ
ោរំទពីទីរបឹក្ាបសចចក្សទេេុវតថិភាពេខគមោែ ក់្ផ្ដលនឹខរតូវសរជីេសរេីសដីមបជីយួដល់េោេភាគទាខំពីរ
របេ់គសរោខ ជនបសងាគ លេុវតថិភាពេខគម នឹខទទលួេុេរតូវសលី (ក្)-ការអនុវតតេក្មមភាពដូចោន
កំ្ណត់ក្ែុខរក្បេណឌ សោលនសយបាយការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ (េ)-សរៀបចំកិ្ចចរបជំុពិសរោេះ
សយបល់ស្អធារណៈ និខការវាយតនមាេខគមសដីមបកំី្ណត់ពីតរមូវការននទីតាខំជាក់្លាក់្របេ់អនុគសរោខ 
្លប៉ាេះពាល់អវជិាោនផ្ដលអាចសកី្តោនប ត្ លមក្ពី ការអនុវតតអនុគសរោខសៅតាមទីតាខំជាក់្លាក់្ 
និខអនតរាគមន៍ផ្ដលអាចោនពីគសរោខ (គ)-សរៀបចំកំ្ណត់សេតុ ននកិ្ចចរបជំុសោយសរៀបចំលមាិតពីការ
្េពវ្ាយព័ត៌ោន បញ្ហា ផ្ដលបានពិភាក្ា ក្ខវល់ផ្ដលសលីក្ស ខីសោយ របជាពលរដឋផ្ដលរខ្លប៉ាេះ
ពាល់ពីគសរោខ និខអនតរាគមន៍គសរោខផ្ដលអាចសកី្តោន និខ (ឃ)-សរៀបចំកិ្ចចពិសរោេះសយបល់ វាយតនមា
ផ្ ែ្ក្េខគមផ្ដលបានសធវីបចចុបបនែភាព និខសរៀបចំរបាយការណ៍។ លទធ្លននកិ្ចចការនឹខរតូវេសខេបជារបាយ
ការណ៍ និខបញ្ាូ នសៅអខគភាពរគប់រគខផ្ ែ្ក្ ផ្ដលនឹខរតូវចខរក្ខជារបាយការណ៍ និខោក់្ជូនធនាោរ
តាមរយៈអខគភាពេរមបេរមួលគសរោខ (PCU)។ 

១៩. រដឋក្រទឹក្សេតត និខមនាីរស្អធារណការ និខដឹក្ជញ្ាូ ន៖ មនាីរសៅថាែ ក់្សរកាមជាតិរបេ់រក្េួខ 
ឧេាេក្មម និខេិបបក្មម និខរក្េួខស្អធារណការ និខដឹក្ជញ្ាូ ន គឺជាទំនាក់្ទំនខរវាខ រក្េួខស្អមីនិខ
អាជាា ធរមូលោឋ ន/េេគមន៍មូលោឋ ន។ 

២០. ទីរបឹក្ាសចចក្សទេេុវតថភិាពេខគម ផ្ដលតំផ្ណខសនេះោនថ្វកិាក្ែុខ រក្បេណឌ រគប់រគខបរសិ្អថ ន និខ
េខគម នឹខរតូវសរជីេសរេីឱ្យបំសពញការងារសដីមបជីយួជនបសងាគ លផ្ ែ្ក្េុវតថិភាពេខគមសោយសធវីការធានាថា 
ការវាយតនមាផ្ ែ្ក្េខគមរតូវបានសធវីចប់រចួរាល់ ក្ែុខសនាេះរមួទាខំកិ្ចចពិសរោេះសយបល់សោយសេរជីាមុន និខ
ជាកិ្ចចពិសរោេះសយបល់សោយផ្ ា្ក្សលីព័ត៌ោនរគប់រោន់ និខធានាថា ផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅ សៅ
សពលចបំាច់ រតូវបានសរៀបចំសធវីស ខី និខអនុវតតន៍។ 

 



២១. គណៈក្ោម ធិការសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់អនតររក្េខួ (IRC) គឺជាស្អថ ប័នរផំ្លក្អំ្ចមយួផ្ដល 
ដឹក្នាសំោយតំ្ខមក្ពីរក្េួខសេដឋកិ្ចច និខេរិញ្ញវតថុ និខរមួោនតំ្ខមក្ពីរក្េួខពាក់្ព័នធដូចជា 
រក្េួខស្អធារណការ និខដឹក្ជញ្ាូ ន រក្េួខឧេាេក្មម និខេិបបក្មម រក្េួខសេដឋកិ្ចច និខេរិញ្ញវតថុ និខ
រក្េួខសរៀបចំផ្ដនដី នគរូបនីយក្មម និខេំណខ់។ សោយរតូវបានបសខកីតស ខីសោយ នាយក្រដឋម្នតីតាមរយៈ 
សេចក្តីេសរមចសលេ ១៣ ចុេះនថ្ៃទី១៨ ផ្េមីនា ឆ្ែ ១ំ៩៩៧ ទាក់្ទខនឹខការបោា េ់ទីលំសៅននរគួស្អរប៉ាេះ
ពាល់ សៅក្ែុខគសរោខ ា្ូវោយសវ ៉ាសលេ  ១  (ក្មចី ១៦៥៩-CAM) គណៈក្ោម ធិការសនេះបនតចូលរមួសៅក្ែុខ
គសរោខសេោឋ រចនាេមព័នធរបេ់រោឋ ភិបាលផ្ដលោនជំនយួពីបរសទេស្េខសទៀតផ្ដលោនការតាខំទីលំសៅ
សោយមិនេម័រគចិតត។ គណៈក្ោម ធិការសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់អនតររក្េួខមយួនឹខរតូវបសខកីតស ខីក្ែុខក្រណី
ពិសេេេរោប់គសរោខនីមយួៗ តាមការសេែីេុំពីភាែ ក់្ងារអនុវតតន៍គសរោខ ឬភាែ ក់្ងាររបតតិបតិតគសរោខ គឺ
រក្េួខឧេាេក្មម និខេិបបក្មម និខរក្េួខស្អធារណការ និខដឹក្ជញ្ាូ ន។ គណៈក្ោម ធិការសោេះរស្អយ
្លប៉ាេះពាល់អនតររក្េួខសនេះនឹខេនមត់មុេងារននស្អថ ប័នបសខកីតថ្មីសោយធានាថាថ្វកិាេរោប់ការសោេះរស្អយ
្លប៉ាេះបាល់រតូវបានចំ្យរតឹមរតូវ និខធានាថា រក្បេណឌ សោលនសយបាយការងារសោេះរស្អយ្ល
ប៉ាេះពាល់-ផ្្នការេក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ រតូវបានអនុវតតន៍តាមសោលបំណខ។ ផ្ ែ្ក្បសចចក្សទេ
របេ់គណៈក្ោម ធិការសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់អនតររក្េួខ គឺសលខាធិការោឋ នរបេ់េាួន គឺអគគនាយក្ោឋ ន
សោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់នន រក្េួខសេដឋកិ្ចច និខេរិញ្ញវតថុ។ 
២២. អគគនាយក្ោឋ នសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់(GDR) គឺជាសលខាធិការោឋ នរបេ់គណៈក្ោម ធិការសោេះ
រស្អយ្លប៉ាេះពាល់អនតររក្េួខ សេយីនឹខសធវីការយ៉ា ខជិតេែិទធជាមយួនឹខស្អថ ប័នពាក់្ព័នធស្េខសទៀតសដីមបី
សោេះរស្អយរាល់បញ្ហា ននការតាខំទីលំសៅផ្ដលសកី្តសចញពីគសរោខ។ អគគនាយក្ោឋ នសោេះរស្អយ្លប៉ាេះ
ពាល់កំ្ពុខសដីរតួនាទីឈានមុេសៅក្ែុខការអនុវតត ផ្្នការេក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់។ 

២៣. អនុគណៈក្ោម ធិការតាខំទីលសំៅថាែ ក់្សេតត (PRSC)៖ អនុគណៈក្ោម ធិការសោេះរស្អយ្លប៉ាេះ
ពាល់ថាែ ក់្សេតត គឺជាស្អថ ប័នរផំ្លក្អំ្ចមយួផ្ដលបសខកីតស ខីសៅថាែ ក់្សេតត។ សរកាមការដឹក្នាពីំអភិបាល
សេតត ឬអភិបាលរខសេតត េោជិក្ននអនុគណៈក្ោម ធិការសនេះរមួោន របធានមនាីរននរក្េួខពាក់្ព័នធ ផ្ដល
តំ្ខសៅក្ែុខគណៈក្ោម ធិការតាខំទីលំសៅអនតររក្េួខ និខរមួទាខំសៅោវ យរេុក្ និខសមឃុសំៅក្ែុខ
តំបន់ផ្ដលរខប៉ាេះពាល់សោយគសរោខ្ខផ្ដរ។ 

ភាា ប់ការតាខំទីលសំៅសៅនឹខការងារពលរដឋ 

២៤. របជាពលរដឋផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខ និខរគួស្អរផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខទាខំអេ់ 
សោយមិនគិតពីស្អថ នភាពរេបចាប់ននរទពយេមបតតិ នឹខទទលួបានការោរំទរគប់របសភទតាមសោលការណ៍
ផ្ដលបានកំ្ណត់សៅក្ែុខតារាខេិទធិទទលួបាន សដីមបជីួយពកួ្សគក្ែុខកិ្ចចេិតេំរបឹខផ្របខរក្ាជីវភាពរេ់សៅ 



និខេតខ់ោររេ់សៅរបេ់ពកួ្សគផ្ដលោនរស្អប់សៅមុនគសរោខ។ អែក្ចប់ដីេុេចាប់នឹខមិនរតូវបាន
ទូទាត់េំណខចំសពាេះការបាត់បខ់ដីសទ ប៉ាុផ្នតនឹខទទួលបានេំណខចំសពាេះការបាត់បខ់រទពយេមបតតិស្េខ
សទៀតផ្ដលរតូវបានបសខកីតស ខីសោយេរិញ្ញវតថុតា ល់េាួនរបេ់ពកួ្សគ និខការបាត់បខ់របាក់្ចំណូល ក្ែុខ
រសបៀបផ្ដលពកួ្សគរតូវបានជយួក្ែុខកិ្ចចេិតេំរបឹខផ្របខរបេ់ពកួ្សគសដីមបរីក្ាជីវភាពរេ់សៅ និខេុេុោល
ភាពរបេ់ពកួ្សគ។ វធិានការលមាិតផ្ដលរតូវអនុវតតន៍នឹខរតូវបានកំ្ណត់សោយផ្ ា្ក្សលីជំសរឿន និខការេាខ់
មតិសេដឋកិ្ចចេខគមផ្ដលបានសធវីស ខីសៅសពលផ្ដល ផ្្នការេក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់េសខេប/
ផ្្នការេក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ រតូវបានបសខកីតស ខី។ េំណខទូទាត់នឹខរតូវបានទូទាត់សោយ
ការចំ្យ/តនមាជំនេួចំសពាេះ របជាពលរដឋផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខសរៀខៗេាួន យ៉ា ខសោច្េ់ 
៣០នថ្ៃ មុនសពលចប់ស ដ្ីមការស្អខេខ់សដីមបឱី្យរបជាពលរដឋផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខ ោនសពល
សវលារគប់រោន់សដីមបដីក្សចញ ឬតា េ់ទីរចនាេមព័នធផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់។ ដូចោែ សនេះផ្ដរ របជាពលរដឋ
ផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខ នឹខរតូវបានជូនដំណឹខ ៣០ នថ្ៃមុនសពលចប់ស ត្ីមការស្អខេខ់។  

២៥. ដំសណីរការអនុវតត ផ្្នការេក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់េសខេប/ផ្្នការេក្មមភាពសោេះ
រស្អយ្លប៉ាេះពាល់៖ បនាា ប់ពីការសេែីេុំការអនុវតត ផ្្នការេក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់េសខេប/
ផ្្នការេក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ សោយ រក្េួខឧេាេក្មម និខេិបបក្មម រក្េួខស្អធារណ
ការ និខដឹក្ជញ្ាូ ន គណៈក្ោម ធិការតាខំទីលំសៅអនតររក្េួខ នឹខរបមូល ត្ុ ំរកុ្មការងាររបេ់េាួនសដីមបសីធវីការ
យ៉ា ខជិតេែិទធជាមួយ រកុ្មការងារអនុគណៈក្ោម ធិការេរមបេរមួលការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ថាែ ក់្
សេតត (អនុគណៈក្ោម ធិការសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ថាែ ក់្សេតត-រកុ្មការងារ) មុនសពលចប់ស ត្ីមការតាខំទី
លំសៅ។ ការទិញដីធាី និខការតា េ់បតូរទីលំសៅរបេ់រគួស្អរផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខ នឹខមិនរតូវបាន
ចប់ស ត្ីមសទរេូតដល់ ផ្្នការេក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់លមាិតរតូវបានពិនិតយ និខអនុម័តសោយ
គណៈក្ោម ធិការសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់អនតររក្េួខ និខធនាោរពិភពសលាក្។ ជំោនមួយចំនួនោនស្អរៈ
េំខាន់ចំសពាេះដំសណីរការអនុវតត ផ្្នការេក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់េសខេប/ផ្្នការេក្មមភាព
សោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ រមួោន៖ (i)-ការេាខ់វាេ់ផ្វខលមាិត (DMS) និខអសខកតសេដឋកិ្ចចេខគមកិ្ចចមូល
ោឋ ន(BSS) (ii)-ការេិក្ាតនមាចំ្យជំនេួ (RCS) (iii)-ការសរៀបចំ និខការអនុម័ត ផ្្នការ
េក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់េសខេប/ផ្្នការេក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ (iv)-ការសរៀបចំ 
និខការអនុម័តថ្វកិាសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ (v)-ការចុេះកិ្ចចេនោ និខការទូទាត់េំណខ (vi)-ព័ត៌ោន
ស្អធារណៈ ការពិសរោេះសយបល់ និខការបងាា ញព័ត៌ោន និខ (vii)-សេចក្តីជូនដំណឹខេតីពីការេោា តទីតាខំ។ 

 

 



តោា ភាព និខយនតការសោេះរស្អយបណដឹ ខ 
២៦. សោលនសយបាយសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់របេ់ធនាោរពិភពសលាក្តរមូវឱ្យគសរោខ បសខកីតយនត
ការសោេះរស្អយបណតឹ ខតវា៉ា សដីមបធីានា ការសពញចិតតរបេ់របជាពលរដឋផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខ 
ចំសពាេះការអនុវតតេក្មមភាពពាក់្ព័នធនឹខការតាខំទីលំសៅ សេយី ត្ល់របជាពលរដឋផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពី
គសរោខ នូវក្មមវធីិរេបចាប់ សដីមបតីាមោន និខសធវីរបាយការណ៍េតីពីការអនុវតតេក្មមភាពពាក់្ព័នធនឹខការ
តាខំលំសៅ។ ជាក់្ផ្េតខសោលបំណខនន យនតការសោេះរស្អយបណតឹ ខគឺសដីមបអីនុញ្ហញ តឲ្យ របជាពលរដឋផ្ដល
រខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខ និខបុគគលផ្ដលសជឿជាក់្ថាពកួ្សគទទលួរខ្លប៉ាេះពាល់ ក្ែុខការផ្េវខរក្ដំស្េះ
រស្អយចំសពាេះបណដឹ ខផ្ដលពកួ្សគអាចោនពាក់្ព័នធនឹខលទធភាពទទលួដីធាី ឬអនតរាគមន៍របេ់គសរោខស្េខ
សទៀត។ 

២៧. សៅចប់ស ត្ីមននការអនុវតតគសរោខសនេះ គណៈក្ោម ធិការសោេះរស្អយបណដឹ ខនឹខរតូវបានបសខកីត
ស ខីសៅថាែ ក់្ឃុ ំថាែ ក់្រេុក្ និខថាែ ក់្សេតត សោយផ្ ា្ក្សលីរចនាេមព័នធផ្ដលោនរស្អប់រមួោនមនាីរពាក់្ព័នធ 
អខគការេេគមន៍ តំ្ខជនជាតិសដីមភាគតិច និខ្េតី របេិនសបីពកួ្សគោន។ សៅថាែ ក់្ភូមិ យនតការសោេះ
រស្អយបណតឹ ខផ្ដលោនរស្អប់ ផ្ដលរតូវបានដឹក្នាសំោយចេ់ទំុ និខ/ឬអែក្ដឹក្នាសំ្អេនា ផ្ដលអាច
ទទលួយក្បានយ៉ា ខទូលំទូលាយេរោប់េេគមន៍មូលោឋ ន នឹខរតូវបានពរខឹខជាយនតការសោេះរស្អយ
ជសោា េះជំោនដំបូខ។ ការសរៀបចំសនេះជយួធានាថា ោនរបព័នធមយួសដីមបជីយួសោេះរស្អយបញ្ហា ្មយួ ឬ
ពាក្យបណតឹ ខផ្ដលអាចសកី្តស ខីបនាា ប់ពីអនតរាគមន៍របេ់គសរោខ។ យនតការសោេះរស្អយបណតឹ ខនឹខរតូវ
អនុវតតចំសពាេះបុគគល ឬរកុ្មផ្ដលទទលួរខ្លប៉ាេះពាល់សោយតា ល់ ឬសោយរបសយលពីគសរោខ ក៏្ដូចជា
អែក្ផ្ដលោនចំ្ប់អារមមណ៍ចំសពាេះ គសរោខ និខ/ឬោនលទធភាពសដីមបជីេះឥទធិពលសលីលទធ្លរបេ់
គសរោខទាខំវជិាោន និខអវជិាោន។ គសរោខសនេះនឹខ ត្ល់នូវការបណតុ េះប ត្ ល និខការោរំទសដីមបពីរខឹខ
រចនាេមព័នធផ្ដលោនរស្អប់ទាខំសនេះេរោប់ការសោេះរស្អយផ្ដលោនរបេិទធភាព និខោនលក្េណៈ
របមូល ត្ុ ំ ចំសពាេះបណតឹ ខអាចសលីក្ស ខីសោយ របជាពលរដឋផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខ ក្ែុខកំ្ ុខសពល 
និខបនាា ប់ពីការអនុវតតេក្មមភាពផ្ដលទាក់្ទខនឹខការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់។ 

ថ្វកិា និខតនមាការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ 
២៨. ថ្វកិាេរោប់អនុវតតរក្បេណឌ សោលនសយបាយការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ នឹខជាផ្ ែ្ក្មយួ
ននថ្វកិាគសរោខ។ ថ្វកិាសនេះរតូវបានសរបីរបាេ់េរោប់ទូរទាត់សលីការចំ្យសលរីបាក់្ឧបតថមភដល់
បុគគលិក្គសរោខ និខទីរបឹក្ាបសចចក្សទេក្ែុខការសរៀបចំរបាយការណ៍អនុវតតន៍ការងារ រមួទាខំរបាយការណ៍
រគប់រគខ និខរតួតពិនិតយ ការរបមូលទិនែន័យ និខការសរៀបចំផ្្នការេក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់
េសខេប/ផ្្នការេក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ ។ល។ ថ្វកិាេរុបេរោប់អនុវតតរក្បេណឌ សោល



នសយបាយការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ រតូវបានបា៉ា ន់ស្អម ន និខោនបងាា ញក្ែុខ រក្បេណឌ រគប់រគខ
បរសិ្អថ ន និខេខគម។ 

២៩. សៅក្ែុខដំសណីរការសរៀបចំ ផ្្នការេក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់េសខេប/ផ្្នការេក្មមភាព
សោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ សនាេះ ផ្្នការេក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់េសខេប/ផ្្នការេក្មមភាព
សោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់នីមយួៗនឹខរតូវោក់្បញ្ចូ លការចំ្យលមាិតេរោប់សោលនសយបាយេំណខ 
និខេិទធនិនការស្អត រស ខីវញិផ្ដលជាផ្ ែ្ក្មយួននដំសណីរការក្ែុខការ ត្ល់េំណខដល់ របជាពលរដឋផ្ដលរខ
្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខ និខរគួស្អរផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខ។ ការសរៀបចំនានានឹខរតូវបានសធវីស ខី
េរោប់រទពយេមបតតិ និខធនធានរបេ់របជាពលរដឋផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខ និខរគួស្អរផ្ដលរខ
្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខផ្ដលរតូវបានផ្ញក្ពីោែ សោយផ្ ា្ក្សលដីីក្េិក្មម ដីលំសៅឋាន ដីរបក្បអាជីវក្មម 
ា្េះ រទពយេមបតតិអាជីវក្មម និខក្មមេិទធិស្េខៗសទៀត។ ការបា៉ា ន់ស្អម នពីថ្វកិាលមាិតនឹខអាចសរតៀមថ្វកិារគប់
រោន់េរោប់ចំ្យស្េខៗ សេយី ផ្្នការេក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ នឹខបងាា ញយ៉ា ខ
ចាេ់លាេ់ពីរបភពមូលនិធិទាខំអេ់ផ្ដលរតូវការចបំាច់។ ផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅនឹខធានាថា 
លំេូរថ្វកិារតូវោនភាពរេបោែ នឹខតារាខសពលសវលាសបីក្ សោលនសយបាយេំណខ និខការ ត្ល់ជំនយួ     
ស្េខៗសទៀត។ ថ្វកិាទាខំសនេះនឹខសរបីេរោប់លទធក្មមដី ការតា េ់បតូរទីតាខំអភិវឌ្ឍន៍ ការចំ្យសលីសោល
នសយបាយេំណខ របាក់្ឧតថមភ និខការចំ្យផ្ ែ្ក្រដឋបាល និខរបាក់្បរមុខ។ ការចំ្យសលីការតាខំ
ទីលំសៅនឹខជាផ្ ែ្ក្មយួនន ថ្វកិាេមភាគីរបេ់រោឋ ភិបាល មិនសរបីថ្វកិាគសរោខសនាេះសទ។ រោឋ ភិបាលនឹខ
ធានាឱ្យោនការ ត្ល់ថ្វកិាេមភាគីេរោប់ ការការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ទាន់សពលសវលាក្ែុខការ
បំសពញកាតពវកិ្ចចផ្ដលបានបា៉ា ន់ស្អម នបផ្នថមនឹខការបា៉ា ន់ស្អម នថ្វកិាេរោប់ ការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ 
សដីមបបំីសពញលក្េេណឌ  និខសោលបំណខននការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់។ ការចំ្យេរោប់ការ
ការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ និខការចំ្យេរោប់េិទធិស្អត រស ខីវញិស្េខៗសទៀតនឹខរតូវគណនា
ក្ែុខអំ ុខសពលអនុវតតគសរោខ សោយសេតុថាផ្្នការអនុវតតន៍ការងារពិតរបាក្ដពំុទានបានកំ្ណត់សៅ
ស យី។ ក្ែុខសពលសនេះការេិក្ារលមាិតមិនទាន់បានបញ្ច ប់សៅស យី។ ការចំ្យទាខំសនេះនឹខរតូវទូទាត់
តាមរយៈថ្វកិារបេ់រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា សេយីថ្វកិាឥណទាន IDA នឹខមិនរតូវបានសរបីរបាេ់ក្ែុខសោល
បំណខសនេះស យី។  

ការពិសរោេះស្អធារណៈ និខការ្េពវ្ ាយព័ត៌ោន 
៣០. សោលនសយបាយធនាោរពិភពសលាក្េតពីីការទទលួបានព័ត៌ោន៖ ការពិសរោេះសយបល់ និខការ
្េពវ្ាយព័ត៌ោនស្អធារណៈផ្ដលោនកំ្ណត់ក្ែុខលក្េេណឌ ធនាោរពិភពសលាក្ ចបំាច់រតូវ ត្ល់ឱ្យ
ស្អធារណជន ពីព័ត៌ោនគសរោខ និខឯក្ស្អរគសរោខ។ ចំណុចសនេះតរមូវសអាយោនការពិសរោេះសយបល់ 



ជាមយួអែក្ទទលួ្ល រកុ្មអែក្ប៉ាេះពាល់ និខអខគការមិនផ្មនរោឋ ភិបាលក្ែុខមូលោឋ ន ក្ែុខអំ ុខសពលននការ
សរៀបចំផ្្នការ  និខដំសណីរការសរៀបចំគសរោខ  សេយីផ្ ែ្ក្បរសិ្អថ ន និខេខគមរបេ់គសរោខរតូវសលីក្មក្
បងាា ញ។ ការពិសរោេះសយបល់គរួផ្តជាដំសណីរជារបច ំក្ែុខអំ ុខសពលទាខំមូលននការសរៀបចំ និខអនុវតតការ
វនិិសយគ និខចបំាច់រតូវសោរពជាធរោនតាមសោលនសយបាយេុវតថភាពបរសិ្អថ ន និខេខគមទាខំអេ់។ 
សោលនសយបាយក៏្តរមូវ្ខផ្ដរ សអាយឧបក្រណ៍ពាក់្ព័នធទាខំអេ់ ដូចជាការេិក្ាវាយតនមាបរសិ្អថ ន ការ
វាយតនមាេខគម ផ្្នការេក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ ។ល។ គរួផ្ត្េពវ្ាយឱ្យទាន់សពលសវលា 
សេយីសរបីរបាេ់ភាស្អផ្ដលសរបីសោយរបជាពលរដឋក្ែុខសពលពិសរោេះសយបល់។ 

៣១. ការពិសរោេះសយបល់៖ សៅក្ែុខបរបិទគសរោខ សរកាមេោេភាគទី ១ ការរបជំុពិសរោេះសយបល់
ស្អធារណៈរតូវបានសធវីស ខីសៅនថ្ៃទី២៧ ផ្េេីោ ឆ្ែ ២ំ០១៨។ មយួេបាត េ៍មុនកាលបរសិចេទរបជំុពិសរោេះ
សយបល់ អខគភាពទឹក្ស្អា តបានផ្ចក្លិេិតអសញ្ា ីញ សៅកាន់ភាគីពាក់្ព័នធ ក្ែុខសនាេះរមួទាខំតំ្ខអាជាា ធរ
សេតត មនាីរជំនាញពាក់្ព័នធក្ែុខសេតត និខស្អលាឃុពំាក់្ព័នធ។ របជាពលរដឋក្ែុខេេគមន៍ រមួទាខំជនជាតិ
សដីមភាគតិច ក្ែុខតំបន់អនុវតតន៍គសរោខ ក៏្រតូវបានអសញ្ា ីញឱ្យចូលរមួ្ខផ្ដរ។ ដូសចែេះ រក្បេណឌ សោល
នសយបាយការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់រតូវបានសរៀបចំស ខីសោយផ្ ា្ក្សលី លទធ្លននកិ្ចចរបជំុពិភាក្ា
ទាខំសនេះ។ តំ្ខមក្ពី របជាពលរដឋផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខ រតូវបានបញ្ចូ លជាេោជិក្នន 
(១)- គណៈក្ោម ធិការេេគមន៍/ភូមិ និខ (២)-គណៈក្ោម ធិការសោេះរស្អយេំណខរបេ់គសរោខ។ 

៣២. ការ្េពវ្ ាយព័ត៌ោន៖ ឯក្ស្អរ រក្បេណឌ សោលនសយបាយការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ រមួ
ទាខំឯក្ស្អរគសរោខ នឹខរតូវបខាក្ែុខ InfoShop របេ់ធានាោរពិភពសលាក្ រមួទាខំសគេទំព័ររបេ់រក្េួខ
ឧេាេក្មម និខេិបបក្មម និខរក្េួខស្អធារណការ និខដឹក្ជញ្ាូ ន សៅនថ្ៃទី ............................ ។ ផ្្ន
ការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅេសខេប/ផ្្នការេក្មមភាពតាខំទីលំសៅ របេិនសបីោនការសរៀបចំ នឹខរតូវបាន
បក្ផ្របសៅជាភាស្អមូលោឋ ន (ផ្េមរ) និខបសងាា េះក្ែុខសគេទំព័រគសរោខ របេិនសបីោន សបីមិនដូសចែេះសទ សៅ
ក្ែុខសគេទំព័ររបេ់រក្េួខឧេាេក្មម និខេិបបក្មម និខរក្េួខស្អធារណការ និខដឹក្ជញ្ាូ ន និខបញ្ាូ ន
ឯក្ស្អរថ្តចមាខមយួចាប់សៅកាន់រកុ្មរបឹក្ាឃុនីំមួយៗ ផ្ដលោនការតាខំទីលំសៅមិនេម័រគចិតត។ 

ការរតតួពិនិតយ និខការសធវីរបាយការណ៍ 
៣៣. ការអនុវតតរក្បេណឌ សោលនសយបាយការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ សៅតាមទីតាខំជាក់្លាក់្
នឹខរតូវបានរគប់រគខ និខរតួតពិនិតយយ៉ា ខសទៀខទាត់ សោយ ជនបសងាគ លេុវតថិភាពេខគមនីមួយៗ សោយ
ោនការពិសរោេះសយបល់យ៉ា ខលាិតលាន់ជាមួយនឹខទីរបឹក្ាបសចចក្សទេេុវតថិភាពេខគមផ្ដលទទលួេុេរតូវ
អុវតតន៍េក្មមភាពវនិិសយគផ្ដលទាក់្ទខនឹខលទធក្មមដី។ លទធ្លរក្សឃញី និខអនុស្អេន៍នឹខរតូវបានក្ត់
រតា សៅក្ែុខឯក្ស្អរគសរោខេរោប់ពិនិតយពីេំ្ក់្ធនាោរពិភពសលាក្។ ជនបសងាគ លេុវតថិភាពេខគម 



នឹខរគប់រគខ និខរតួតពិនិតយដំសណីរការយ៉ា ខតិច្េ់ មតខក្ែុខមយួឆ្ែ  ំ  និខោក់្បញ្ចូ លលទធ្លក្ែុខ
របាយការណ៍គសរោខរបចឆំ្ែ  ំ ផ្ដលរតូវបញ្ាូ នសៅធនាោរពិភពសលាក្។ ជនបសងាគ លេុវតថិភាពេខគម 
សោយេេការជិតេែិទធជាមយួនឹខអាជាា ធរមូលោឋ ន និខរបជាពលរដឋផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខ និខ
បសខកីតេូចនាក្ររតួតពិនិតយជាក់្ផ្េតខមយួចំនួន។ ក្ែុខក្រណីោនការសរៀបចំ និខអនុវតតផ្្នការេក្មមភាព
សោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់េសខេប/ផ្្នការេក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ ចបំាច់រតូវោនការរតួតពិនិតយ
ខាខក្ែុខ និខខាខសរៅ សដីមបធីានាឱ្យោនតោា ភាព និខការសោរពតាមសោលការណ៍ឱ្យបានសពញសលញ។ 

៣៤. ការរតតួពិនិតយខាខក្ែុខ៖ អខគភាពរគប់រគខផ្ ែ្ក្សោយេេការជាមយួនឹខ អគគនាយក្ោឋ នសោេះ
រស្អយ្លប៉ាេះពាល់-គណៈក្ោម ធិការសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់អនតររក្េួខ នឹខសធវីការរតួតពិនិតយន ា្ក្ែុខសលី
ការអនុវតតការងារសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់។ ការរតួតពិនិតយសនេះរមួបញ្ាូ លទាខំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព 
ស្អថ នភាពននការអនុវតត ផ្្នការេក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ ព័ត៌ោនអំពីទីតាខំ និខចំននួរបជា
ពលរដឋផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ ចំននួសោលនសយបាយេំណខផ្ដលរតូវចំ្យតាមមុេនីមយួៗ និខ
ជំនយួស្េខៗសទៀតផ្ដលរតូវ ត្ល់ឱ្យេែខ ា្េះផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខ។ របាយការណ៍ននលទធ្លរតួត
ពិនិតយនឹខរតូវបានសរៀបចំសោយ ជនបសងាគ លេុវតថិភាពេខគម និខរតូវបញ្ាូ នសៅ រក្េួខឧេាេក្មម និខ
េិបបក្មម និខរក្េួខស្អធារណការ និខដឹក្ជញ្ាូ ន និខធនាោរពិភពសលាក្របចរំតីោេ និខចមាខជូនគណៈ
ក្ោម ធិការសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់អនតររក្េួខ។ 

៣៥. ការរតតួពិនិតយខាខសរៅ៖ អែក្រតួតពិនិតយខាខសរៅោនការទទលួេុេរតូវជាក់្លាក់្ក្ែុខការេិក្ា 
និខរាយការណ៍ពីការអនុវតត ផ្្នការេក្មមភាពសោេះរស្អយ្លប៉ាេះពាល់ និខស្អថ នភាពសេដឋកិ្ចចេខគម
របេ់រគួស្អរផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខ ជាពិសេេទាក់្ទខនឹខ របជាពលរដឋផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពី
គសរោខ ឬការរខំានផ្ដលបខករស ខីសោយការងារស្អខេខ់ ក្ែុខសនាេះរមួទាខំលំសៅឋានទាខំអេ់ផ្ដល ា្េះ
ោខទំនិញ ឬតូបលក់្ទំនិញរបេ់ពកួ្សគរតូវបានតា េ់បតូរទីតាខំ។ ការរតួតពិនិតយពីខាខសរៅក៏្ោនទំនលួ
េុេរតូវក្ែុខការពិនិតយឯក្ស្អរេកាត នុពល ត្ល់ឱ្កាេការងារដល់ រគួស្អរផ្ដលរខ្លប៉ាេះពាល់ពីគសរោខ 
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