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សេចក្តីថ្លែងអំណរគណុ 
 
ព្រស្ួ្សុ្ខាភិបាល សូ្ម្ដងល្ អុំាណររុណចុំាងពាះ ងោរ ងោរព្ស្ើ និ្ម្គនតើបងចចរងទស្អ្រការសុ្ខ្ភាររភិរងោរ  
ដែលបានជួយរុំាព្ទរាុ្ការបង្កើត និ្ បញ្ចប់ នើតិវធិើព្បតិបតតិការស្ត្ ់ោរ ម្ជឈម្ណឌ លព្បតិបតតិការងព្រះបន្ទា ន ់ 
និ្ព្បរនធ័ព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុ ដែលមានមូ្លោា នងៅរាុ្ន្ទយរោា នព្បយុទធនឹ្ជុំា្ឺ្ល្  ព្រស្ួ្សុ្ខាភិបាល ព្បងទស្ 
រម្ពុជា។  
 ងោរងវជា. លើ សូ្វ ន់   ព្បធានន្ទយរោា នព្បយុទធនឹ្ ជុំា្ឺ្ល្ 
 ងោរព្ស្ើងវជា. ងត្ ព្ស្ើ   អនុព្បធានន្ទយរោា នព្បយុទធនឹ្ជុំា្ឺ្ ល្ 

ងោរ សុ្ខ្ ស្ុំាណា្   អនុព្បធានន្ទយរោា នព្បយុទធនឹ្ជុំា្ឺ្ ល្ 
 ងោរងវជា. រប វណណោ   ម្គនតើបងចចរងទស្ អ្រការសុ្ខ្ភាររិភរងោរ 

ងោរព្ស្ើ Stephanie WHEELER ម្គនតើបងចចរងទស្ អ្រការសុ្ខ្ភាររិភរងោរ 
ងោរព្ស្ើ Amy Elizabethy PARRY ម្គនតើបងចចរងទស្ អ្រការសុ្ខ្ភាររិភរងោរ 
ងោរ ងអៀ្ វណណរា    ម្គនតើបងចចរងទស្ អ្រការសុ្ខ្ភាររិភរងោរ 
ងោរព្ស្ើ Vicky HOUSSIERE  ម្គនតើបងចចរងទស្ អ្រការសុ្ខ្ភាររិភរងោរ។  
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ពាកយគនែលឹះ និងអកសរកាត ់
AAR ការរិនិតយង ើ្ វញិងៅងព្កាយវធិានការ 
CamEWARN ព្បរ័នធតាម្ោនជុ្ំា ឺ្ល្របស្់រម្ពុជា   
CDC ន្ទយរោា នព្បយុទធនឹ្ជុ្ំា ឺ្ល្ 
ងព្រះអាស្នា ការរុំារាម្រុំាដហ្ជារ់ដស្ែ្ ណាម្ួយចុំាងពាះសុ្ខ្ភារ និ្/ឬសុ្វតថិភារស្តធារណៈ  

ដែលទម្ទរនូវអនតរារម្ន៍បន្ទា ន ់
EMT ព្រុម្ព្រប់ព្រ្ងព្រះបន្ទា ន់  
EOC ម្ជឈម្ណឌ លព្បតិបតតិការងព្រះបន្ទា ន់។ រឺជាលុំាហរូបវនតដែលតុំាណា្ទើភាា រ់ង្ករចព្ម្ុះងធវើការ 

រមួ្រា  ងែើម្បើងធវើសុ្ខ្ែុម្នើយរម្ម និ្ស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលស្រម្មភារទុ្ំា ឡាយរបស្ខ់្លួន រាុ្អុំា ុ្
ងរលមានងព្រះអាស្នាណាម្យួងរើតង ើ្ ។ ទើភាា រ់ង្ករនើម្យួៗ ដែលមានតុំាណា្ងៅរាុ្ 
EOC រ៏អាចមានបនាប់ព្បតិបតតិការម្ួយ ស្ព្មាប់ព្បតិបតតកិារការង្ករងៅរាុ្ទើភាា រ់ង្ករផ្ទា ល់ខ្លួន
ន្ដែរ (សូ្ម្ងម្ើលខា្ងព្កាម្)  

ងព្រះថ្នា រ់ ការរុំារាម្រុំាដហ្ជាស្កាែ នុរលណាម្យួ ដែលអាចនឹ្ ងរើតង ើ្ ចុំាងពាះសុ្ខ្ភារ និ្/ឬ  
សុ្វតថិភារស្តធារណៈ 

IHR ចាប់និយតតរិម្មសុ្ខ្ភារអនតរជាតិ (2005) 
IM ការព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុ 
IMT ព្រុម្ព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុ 
IMS ព្បរ័នធព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុ 
MoH ព្រស្ួ្សុ្ខាភិបាល  
NCDM រណៈរមាម ធកិារជាតិព្រប់ព្រ្ងព្រះម្ហនតរាយ 
PHE ងព្រះអាស្នាសុ្ខ្ភារស្ធារណៈ។ ការរុំារាម្រុំាដហ្ណាម្យួចុំាងពាះសុ្ខ្ភារ និ្សុ្វតថភិារ

ស្តធារណៈ ដែលវសិ្័យសុ្ខាភិបាលព្តូវបានព្បរល់ស្ទិធិអុំាណាច ភារជាអារែឹរន្ទុំា និ្ការ
ែឹរន្ទុំាទូងៅ។ ការរុំារាម្រុំាដហ្ងនះអាចទរទ់្នឹ្ សុ្ខ្ភារទុ្ំា ព្ស្ុ្  (ការនាុះង ើ្ នូវជុំា្ឺ
្ល្) ឬជាដនារម្ួយននព្រឹតតិការណ៍ធុំា (ការនាុះង ើ្ នូវជុំា្រឺាុ្អុំា ុ្ងរលននងព្រះម្ហនតរាយ
ធម្មជាតិ) 

Sitrep របាយការណ៍ស្តថ នភារ 
SOP នើតិវធិើព្បតបិតត។ិ ការរុំាណត់ចាស្់អុំារើស្រម្មភារន្ទន្ទ ដែលព្តូវអនុវតតងោយស្តថ ប័ន  

ទើភាា រ់ង្ករ ន្ទយរោា ន និ្រម្មវធិើជាតិន្ទន្ទ រាុ្អុំា ុ្ងរលននងព្រះអាស្នា 
UNCT ព្រុម្ការង្ករស្ុំារបស្ុំារលួ របស្អ់្រការស្ហព្បជាជាត ិ
WHO អ្រការសុ្ខ្ភាររិភរងោរ 
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សេចក្តីស្ីើម្ 
ម្ជឈម្ណឌ លព្បតិបតតិការងព្រះបន្ទា ន់ (EOC) រឺជាទើតាុ្ំា រូបវនតម្ួយស្ព្មាប់ការស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលរ័ត៌មាន និ្ធនធានងែើម្បើ
រុំាព្ទែលក់ារព្រប់ព្រ្ព្រឹតតិការណ៍សុ្ខ្ភារស្តធារណៈ។ បទរិងស្តធន៍ និ្ការព្ស្តវព្ជាវបានបង្កា ញថ្ន ការអនុវតតន ៍
ទន់ងរលងវោនូវម្ជឈម្ណឌ លព្បតិបតតិការងព្រះបន្ទា ន ់ នែល់ជាងវទិកាែ៏ស្ុំាខាន់ចាុំាបាច ់ ស្ព្មាបក់ារព្រប់ព្រ្ងព្រះអាស្នា       
សុ្ខ្ភារស្តធារណៈព្បរបងោយព្បស្ទិធភារ។  
 
EOC ព្តូវដតជាដនារននរម្មវធិើែ៏ទូលុំាទូោយម្យួននការងព្តៀម្លរខណៈ ការងធវើដននការ និ្ការរស្ត្ស្ម្តថភារ និ្ ជា
ស្ម្តថភារស្ាូលម្ួយរាុ្ចុំាងណាម្ស្ម្តថភារស្ាូល ដែលមានដច្ងៅរាុ្នយិតតិរម្មសុ្ខ្ភារអនតរជាតិ (IHR)។ រម្មវធិើដបប
ងនះ រួររមួ្មានធាតុនសុំាែូចខា្ងព្កាម្៖  

- បង្កក រ និ្កាត់បនថយងព្រះថ្នា រ់ 
- ងលើររម្ពស្់ការងព្តៀម្លរខណៈ ងោយងធវើដននការ និ្ព្បដម្ព្បមូ្លធនធានស្ព្មាបក់ារង្លើយតប 
- បង្កើតស្ម្តថភារ និ្លទធភារស្តថ ប័ននិ្បងចចរងទស្ដែលពារ់រ័នធ (ឧ. ម្នាើររិងស្តធន៍ និ្ព្រុម្ង្លើយតបបន្ទា ន់) 
- អនុវតតរម្មវធិើឃ្ល ុំាងម្ើលសុ្ខ្ភារស្តធារណៈ  
- នែល់ការរុំាព្ទដនារហរិញ្ញវតថុ និ្ ភ័ស្តុភារ  
- ងលើររម្ពស្់រម្មវធិើសុ្ខ្ភារបរសិ្តថ ន 
- ងបើរឱ្យស្ហរម្ន៍ចូលរមួ្។  

 
EOC នែល់ជាទើតាុ្ំា ស្ុំាខានស់្ព្មាប់ការងធវើងស្ចរែើស្ងព្ម្ចចតិត ប ុដនតរ៏ជាបណែុ ុំា ននព្រុម្អារជុំាន្ទញម្ររើរហុវសិ្យ័ ដែលងធវើការ
ជាម្ួយរា ងៅរាុ្ម្ជឈម្ណឌ លងនះ ដែលងនះជារតាត ែ៏ស្ុំាខាន់ចាុំាបាច់ ស្ព្មាប់ការព្រប់ព្រ្ព្បរបងោយព្បស្ិទធភារនូវ
ព្រឹតតិការណ៍ន្ទន្ទ ដែលអាចនឹ្ មាននលប ះពាល់ងៅងលើសុ្ខ្ភារស្តធារណៈ។ ព្បរន័ធព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុ (IMS) រជឺា
រចន្ទស្ម្ពន័ធដែលងព្បើព្បាស្់ងៅរាុ្ព្បងទស្រម្ពុជា ងែើម្បើងរៀបចុំាច្ព្រ្អារជុំាន្ទញដែលបានរុំាណត់អតតស្ញ្ញញ ណ ងៅជា
ព្រុម្ព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុ (IMT) ដែលស្ម្ព្ស្បស្ព្មាបព់្រឹតតិការណ៍ជារោ់រ់។ រចន្ទស្ម្ព័នធងនះ នែល់នូវយនតការអនុវតត
ចាស្់ោស្ ់ដែលអាចរាររណ៍ និ្ រព្្ើរបាន ស្ព្មាប់ព្រប់ព្រ្ងៅងលើព្រឹតតកិារណ៍សុ្ខ្ភារស្តធារណៈន្ទន្ទ។ 
 

សោលបំណង និងវតថុបំណងននឯកសារសនឹះ 
ងរលបុំាណ្ននឯរស្តរនើតិវធិើព្បតិបតតិ (SOP) រឺងែើម្បើបញ្ញា រច់ាស្់អុំារើតួន្ទទើរបស្់ EOC និ្ IMS/IMT  
ងែើម្បើរព្្ឹ្ការស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលព្បរ័នធព្រប់ព្រ្ងព្រះអាស្នាដនារសុ្ខ្ភារស្តធារណៈ ងៅរាុ្ព្បងទស្រម្ពុជា។  
ឯរស្តរងនះោរ់ងចញនូវការដណន្ទុំាស្ព្មាប់ការបង្កើត ែុំាងណើ រការ និ្ ដងររ្ EOC និ្មុ្ខ្ង្កររបស្ម់្ជឈម្ណឌ លងនះ     
ែូចជា ព្បរន័ធរ័តម៌ាន និ្បងចចរវទិាព្បាព្ស្យ័ទរទ់្ជាងែើម្ ងែើម្បើស្ងព្ម្ចនូវលទធនលម្យួដែលអាចរាររណ៍បាន  
មានបទោា នព្តឹម្ព្តូវ និ្ង្លើយតបងៅតាម្ការច្ប់ាន ងៅរាុ្ែុំាងណើ រការស្ងគង្ករ ះបន្ទា ន់ទូងៅ និ្ ងៅរាុ្ព្បតិបតតកិារ 
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ព្បចាុំានងង។ SOP ងនះ រល៏ម្អតិន្ដែរ អុំារើតួន្ទទើននមុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ៗរបស្់ IMS និ្ នែល់ជាព្របខ្ណ័ឌ រត់ព្តាម្ួយ ស្ព្មាប់
តាម្ោនែុំាងណើ រវវិឌ្ឍន៍របស្់ព្រឹតតិការណ៍។  
វតថុបុំាណ្នន SOP ងនះ រមួ្មាន៖ 

- បញ្ញា រ់អុំារើតួន្ទទើរបស្់អារព្រប់ព្រ្ EOC ងៅរាុ្ការចាតដ់ច្រិចចព្បតិបតតកិារព្បចាុំានងងរបស្់ EOC ព្រម្ទុ្ំា ងៅ
រាុ្អុំា ុ្ងរលងរៀបចុំាបង្កើតង ើ្  

- បញ្ញា រ់រើតនួ្ទទើរបស្់ EOC និ្  IMS/IMT ងៅរាុ្ការព្រប់ព្រ្ស្តថ នភារអាស្នាដនារសុ្ខ្ភារស្តធារណៈ 
- រុំាណត់នូវលរខណវនិិចឆ័យស្ព្មាបក់ារបង្កើត និ្ោរ់ឱ្យព្បតិបតតិការនូវ EOC 
- រុំាណត់អុំារើតួន្ទទើ និ្ទុំានួលខុ្ស្ព្តូវរបស្់ស្មាជិរ IMT នើម្ួយៗ ងៅរាុ្អុំា ុ្ងរលងរៀបចុំាបង្កើត និ្ោរ់ឱ្យ

ែុំាងណើ រការនូវ EOC 
- នែល់ជាព្របខ្ណ័ឌ រត់ព្តា ស្ព្មាប់តាម្ោនវឌ្ឍនភារននព្រតឹតិការណ៍។  

 

វិសាលភាព 
ឯរស្តរ រមួ្ទុ្ំា រចន្ទស្ម្ព័នធ និ្ នើតិវធិើទុ្ំា ងនះ ព្តូវបានរចន្ទង ើ្ ងោយងព្បើព្បាស្់វធិើស្តគស្តដែលព្តូវនឹ្ព្រប់ស្តថ នការណ៍
ងព្រះថ្នា រ់ និ្ព្តូវងព្បើព្បាស្ង់ៅរាុ្ការងព្តៀម្លរខណៈ និ្ការង្លើយតបងៅនឹ្ ព្រឹតតកិារណ៍ព្រប់ព្បងភទ ដែលប ះពាល ់
សុ្ខ្ភារស្តធារណៈងៅព្របរ់ព្ម្ិត។  
 
រចន្ទស្ម្ពន័ធ IMS ព្តូវបានរចន្ទង ើ្ ឱ្យមានភារអាចបតដ់បនបាន និ្ អាចរព្្ើរបាន ងែើម្បើងរអាចយរងៅងព្បើព្បាស្់
ស្ព្មាប់ទុ្ំា ព្រឹតតិការណ៍តូច និ្ទុ្ំា ព្រតឹតិការណ៍ធុំា ទុ្ំា ងៅរព្ម្ិតជាតិ និ្ ទុ្ំា ងៅរព្ម្ិតងព្កាម្ជាតិ ស្ព្មាប់ព្រឹតតកិារណ៍
សុ្ខ្ភារស្តធារណៈ និ្ស្ព្មាប់ព្រឹតតិការណ៍ន្ទន្ទ ដែលអាចនឹ្មាននលប ះពាល់ងោយផ្ទា ល់ ឬងោយព្បងយល ងៅងលើ
សុ្ខ្ភារស្តធារណៈ ែូចជា ងព្រះម្ហនតរាយធម្មជាតិ ជាងែើម្។ ងរអាចបុំាពារធ់នធានម្នុស្សងោយអងនលើរប៏ាន ឬងរញ
ងលញរ៏បានងៅរាុ្ IMS អាព្ស្័យងៅតាម្ព្រឹតតិការណ៍ និ្វសិ្តលភារននការង្លើយតបដែលព្តូវការចាុំាបាច។់ ព្បរ័នធងនះ    
រ៏អាចតព្ម្ូវងៅតាម្ព្រមុ្ង្លើយតបងៅរព្ម្តិងខ្តត ងៅរាុ្ព្ស្រុ ព្រម្ទុ្ំា ការង្លើយតបព្ទ្់ព្ទយធុំា ែូចជា ការោរ់រព្ង្កយ
ព្បរ័នធងនះងៅថ្នា រអ់នតរជាតនិ្ដែរ។ ព្បរ័នធងនះនែល់រចន្ទស្ម្ព័នធស្ព្មាប់ការង្លើយតបងៅនឹ្ងព្រះថ្នា រ់ធម្មតា ដែលងរើតជា
ញឹរញាប់ ព្រម្ទុ្ំា ងព្រះថ្នា រដ់ែលងរម្និធាល បស់្តរ ល់ និ្ដែលរុំារុ្នាុះង ើ្ ។  
 
ការវនិិចឆ័យហមត់ចត់ព្តូវងព្បើព្បាស្់ងៅរាុ្ការស្ងព្ម្ចចិតតថ្ន ងតើរួរអនុវតតនើតិវធិើដែលមានងៅរាុ្ឯរស្តរងនះ យ ្ែូចងម្ែច 
ងែើម្បើង្លើយតបងៅនឹ្ងព្រះថ្នា រ់ជារ់ោរ់នើម្យួៗ។ ខ្ណៈដែលងរព្បមូ្លភស័្តុតា្បានកាន់ដតងព្ចើន នើតិវធិើជារ់ោរង់ៅ
តាម្ររណើ ងព្រះថ្នា រ់នើម្យួៗ នឹ្ព្តូវបដនថម្ជាឧបស្ម្ព័នធននឯរស្តរងនះ។  
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អនកស្រើ្ាេឯ់កសារសនឹះ 
ឯរស្តរងនះ នឹ្ព្តូវងព្បើព្បាស្់ងោយរណៈព្រប់ព្រ្ EOC និ្បុររលរិដែលកាល យជាស្មាជិរ IMT ងែើម្បើបុំាងរញមុ្ខ្ង្ករ   
ស្ុំាខាន់ៗនន IMS ម្ររើអ្រភារន្ទន្ទ រាុ្ងន្ទះរមួ្ទុ្ំា ន្ទយរោា នងនស្ៗម្ររើព្រស្ួ្ សុ្ខាភិបាល (MoH) រម្មវធិើជាតិ
របស្់ព្រស្ួ្ សុ្ខាភិបាល ព្រស្ួ្ និ្រចន្ទស្ម្ព័នធរោា ភិបាល ដែលពារ់រ័នធងនស្ងទៀត ព្រម្ទុ្ំា នែរូអភិវឌ្ឍន៍ ដែលអាច
នែល់ការរុំាព្ទងៅរាុ្ការព្រប់ព្រ្ងព្រះអាស្នាសុ្ខ្ភារស្តធារណៈ។  
 
EOC ថ្នា រ់ជាតិ រឺព្តូវងបាះទើតាុ្ំា ងៅរាុ្រាជធានើភាុំាងរញ ប ុដនតជាងរលងៅ ងររ៏ព្តូវបង្កើត EOC ជាងព្ចើនងទៀត ងៅថ្នា រ់
ងព្កាម្ជាត ិ ដែលមានរចន្ទស្ម្ព័នធ IMS ែូចរា  ងៅរាុ្បណាែ ងខ្តត 24 ងនស្ងទៀតន្ដែរ ងៅព្តឹម្ឆ្ា ុំា2020។ ងទះបើជា
ធនធានងហោា រចន្ទស្ម្ព័នធ និ្ បងចចរវទិាអាចនឹ្ មានភារខុ្ស្រា  ងៅរាុ្ EOC ទុ្ំា ងនះរែើ រ៏ងរលការណ៍ននព្បតិបតតកិារ 
និ្ងរលការណ៍ននការបង្កើត និ្ការព្បព្រឹតតងៅរបស្់ IMS ងៅដតែូចរា ែដែល ងោយងរព្តូវងព្បើព្បាស្់ការវនិិចឆ័យហមត់ចត់
បុំានុត ងែើម្បើរុំាណតថ់្ន ងតើព្តូវដរស្ព្ម្លួែុំាងណើ រការ ឬតួន្ទទើជារ់ោរម់្ួយចុំានួន យ ្ែូចងម្ែច ស្ព្មាបរ់ព្ម្ិតងខ្តតស្ព្មាប់
ព្រឹតតិការណ៍នើម្យួៗ។ 
 

ឯកសារោំ្រ 
SOP ងនះ រួរដតរិចារណានរួបរា ជាម្ួយងរលការណ៍ដណន្ទុំាស្តរល ស្ព្មាប់ការងព្តៀម្លរខណៈ និ្ការង្លើយតបចុំាងពាះ
ងព្រះអាស្នា ភស្តុតា្ជារោ់រ់តាម្ព្បងភទននងព្រះថ្នា រ ់ និ្ឯរស្តរដែលងរៀបចុំាង ើ្ ជារ់ោរ់ស្ព្មាប់ព្បងទស្រម្ពុជា 
ព្ស្បតាម្បរបិទរម្ពុជា រាុ្ងន្ទះរាប់ទុ្ំា SOP ដែលជារោ់រ់ងៅតាម្ងស្ណារ ើយ ូ។  
 
ឧបស្ម្ពន័ធ ១ រឺជាបញ្ា ើរាយង ម្ ះឯរស្តររុំាព្ទន្ទន្ទ និ្រងបៀបដស្វ្ររឯរស្តរទុ្ំា ងន្ទះ។ 
 

េមាេធាតេុំខាន់ៗ របេ ់EOC 
EOC រឺបានម្ររើការនរុ ុំាចូលរា នូវបនាប់ដែលបុំាពារ់បរកិាខ ររិងស្ស្ និ្ ព្បរន័ធរ័តម៌ាន ដែលចាត់ដច្ និ្ព្រប់ព្រ្ងោយ
បុររលិរព្បតិបតតិការ EOC។ ម្ជឈម្ណឌ លងនះ រុំាព្ទែល់ការតាម្ោន និ្ ការវយតនម្ល ព្រម្ទុ្ំា ការង្លើយតបងៅនឹ្
ព្រឹតតិការណ៍សុ្ខ្ភារស្តធារណៈ និ្ជយួស្ព្ម្លួែល់ការស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលរាុ្ព្ស្រុ និ្ រិចចស្ហព្បតិបតតិការអនតរជាត ិរាុ្
អុំា ុ្ងរលននព្រឹតតកិារណ៍សុ្ខ្ភារស្តធារណៈ ងព្រះអាស្នា និ្ព្បតិបតតកិារព្បចាុំានងង។  

- ដននការ និ្នើតិវធិើ ៖ EOC នែល់រដនល្ងធវើការង្ករ ប ុដនត រជឺាការស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលតាម្រយៈការអនុវតតព្បរ័នធ IMS និ្
ការោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការនូវ SOPs ពារ់រន័ធ ដែលន្ទុំាងឆ្ព ះងៅររការព្រប់ព្រ្ និ្ការង្លើយតបឧបបតតិងហតុព្បរប 
ងោយព្បស្ិទធភារ។  

- ងហោា រចន្ទស្ម្ព័នធរូបវនត ៖ បរកិាខ ររបស្់ EOC រឺជាលុំាហស្ព្មាប់រហុមុ្ខ្ង្ករ ដែលរមួ្មាន ទើរដនល្ងធវើការ ទើរដនល្
ព្បជុុំា និ្ស្ម្តថភារបង្កា ញ និ្ ទូររម្ន្ទរម្នទ៍ុំាងនើប។  
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- ងហោា រចន្ទស្ម្ព័នធបងចចរវទិារ័ត៌មាន និ្រម្ន្ទរម្ន៍ ៖ ែុំាងណាះព្ស្តយបងចចរវទិារបស្់ EOC រមួ្បញ្ចូ លរា ទុ្ំា
ព្បរ័នធដនាររ ឹ្  (hardware) និ្ដនារទន ់ (software) ទូររម្ន្ទរម្ន៍ថ្នា រ់ងព្កាម្ជាតិ ថ្នា រ់ជាតិ ថ្នា រ់តុំាបន់ និ្
ស្តរលងោរ ព្រម្ទុ្ំា ព្របទ់ិែាភារននការព្រប់ព្រ្ និ្ ដចររ ុំាដលររ័ត៌មាន។  

- ព្បរ័នធរ័ត៌មាន និ្ទនិាន័យ ៖ ការព្រប់ព្រ្ការង្លើយតបងព្រះអាស្នា និ្ព្បតិបតតិការស្តែ រង ើ្ វញិ ពាររ់័នធនឹ្
ការព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុដែលជារ់ោរ់ងៅតាម្ព្រតឹតិការណ៍ និ្ទនិាន័យជាបរបិទ។ រ័តម៌ានទុ្ំា អស្់ចាុំាបាច់ព្តូវ
ដតព្រប់ព្រ្ និ្ដចររ ុំាដលរ រាុ្លរខណៈម្ួយដែលមានការស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលរា បានលអ ងែើម្បើឱ្យទុ្ំា អារងព្បើព្បាស្ ់
EOC និ្ទុ្ំា អារង្លើយតបងៅនឹ្រដនល្ ព្រឹតតកិារណ៍ អាចចូលងព្បើព្បាស្់បាន។ IMT និ្  EOC នែល់លទធភារចូល
ងព្បើព្បាស្់ទិនាន័យ និ្ រ័តម៌ានដែលពារ់រ័នធ រាុ្លរខណៈម្ួយទន់ងរលងវោ។  

- ធនធានម្នុស្ស ៖ បុររលិរដែលមានស្ម្តថភារ និ្មានការបណែុ ះបណាែ លព្តមឹ្ព្តូវ រឺជារតាត ែស៏្ុំាខាន់ចាុំាបាច់
រាុ្ការស្ងព្ម្ចបាននូវវតថុបុំាណ្ និ្មុ្ខ្ង្កររបស្់ EOC។ ធនធានម្នុស្សស្ព្មាប់ការដងទុំា និ្ែុំាងណើ រការ EOC 
រមួ្បញ្ចូ លទុ្ំា បុររលិរធម្មតា និ្បុររលិរបដនថម្ងៅងរលព្បតិបតតិការព្តូវរព្្ើរ។ 

 

EOC សៅកនុង្រសរេកម្ពុជា  
 

អាស័្យោា ន (ដននទើ ងៅរាុ្រូបភារទើ១) ៖   
ន្ទយរោា នព្បយុទធនឹ្ជុ្ំា ឺ្ល្ (CDC) ព្រស្ួ្សុ្ខាភបិាលរម្ពុជា  
ែើ ូត៍ងលខ្ ៨០, នលូវ ស្ងម្ែចដប ននុត (នលូវ ២៨៩) រាជធានើភាុំាងរញ។ 

 
ងលខ្ទុំាន្ទរ់ទុំាន្ ៖   

ទូរស្រា ៖ ០១២ ៨២៥ ៤២៤ (ងវជាបណឌិ ត លើ សូ្វ ន ់ព្បធាន CDC) 
       ០១២ ៧៣៨ ៣៩៤ (ងោរ សុ្ខ្ ស្ុំាណា្ អនុព្បធាន CDC) 
អុើដម្ល ៖ cdcmoh@gmail.com 
ងរហទុំារ័រ ៖ http://www.cdcmoh.gov.kh/ 
 

រូបភារទើ១៖ ដននទើទើតាុ្ំា  EOC ងៅរម្ពុជា  
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ព្ទរយស្ុំាខាន់ៗងៅរាុ្ EOC ងៅរាុ្ព្បងទស្រម្ពុជា៖ 
- ផ្ទា ុ្ំា បញ្ញច ុ្ំា បទបង្កា ញខាា តធុំា (ងអព្រ្់ LED ទុំាហុំា ៦០" ចុំាននួ ២) និ្ងអព្រ្់ LCD  
- Route computer output ស្ព្មាប់ងព្បើជាម្ួយងអព្រ្់បញ្ញច ុ្ំា បទបង្កា ញខាា តធុំា 
- Webcam ដែលមានរុណភាររូបភារខ្ពស្់ (មានស្ម្តថភារស្ព្មាប់ងធវើ video conference បាន) 
- ឧបររណ៍ងតស្ុំាង ្ និ្ឧបររណ៍បុំារ្ស្ុំាង ្ចល័ត (ដែលមានស្ម្តថភារងធវើ audio conference បាន) 
- ឧបររណ៍បុំារ្ស្ុំាង ្ងព្បើ Bluetooth  
- កាែ រងខ្ៀន និ្ហវតឺ 
- តុព្បជុុំា និ្ ងៅអើ  
- មា សុ្ើនព្តជារ ់
- អុិនធណិឺតងលបឿនងលឿន 
- រុុំារយូទ័រយួរនែ និ្រុុំារយូទ័រោរង់លើតុ 
- កាងម្រា  វ ើងែអូ និ្ ងជើ្ 
- LCD projector និ្  slide 
- អារុយបព្ម្ុ្  ១២០,០០០ mAh 

 
រូបងត ទើ១៖ EOC ងៅរម្ពុជា  
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ការ្គប់្ គងបនទប ់EOC  
ងៅងព្កាម្ការងម្ើលខុ្ស្ព្តូវរបស្់ព្បធាន CDC រាុ្អុំា ុ្ងរលស្រម្មភារធម្មតាព្បចាុំានងង និ្ងៅងព្កាម្ការងម្ើលខុ្ស្ព្តូវ
របស្់អារព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុ (IM) រាុ្អុំា ុ្ងរលននព្រតឹតិការណ៍អវើម្ួយ អារព្រប់ព្រ្ EOC រឺជាស្មាជរិបុររលិរ CDC 
ដែលធាន្ទការព្បព្រឹតតងៅងោយរលូនរបស្់ EOC រាុ្អុំា ុ្ងរលការង្ករធម្មតា ស្រម្មភារងព្តៀម្លរខណៈ និ្ ការងរៀបចុំា 
និ្រាុ្អុំា ុ្ងរលននងព្រះអាស្នា ន្ដែរ។  
ស្រម្មភារស្ុំាខាន់ៗរបស្់អារព្រប់ព្រ្ EOC និ្ភារញឹរញាប់ននការអនុវតតស្រម្មភារទុ្ំា ងនះ រាុ្អុំា ុ្ងរលននបរបិទ
ធម្មតា ឬបរបិទព្រអាស្នា ព្តវូបានរិរណ៌ន្ទងៅរាុ្តារា្ ១។  
 
តារា្ទើ ១៖ ស្រម្មភារស្ុំាខាន់ៗរបស់្អារព្រប់ព្រ្ EOC 

ស្រម្មភារ ធម្មតា រាុ្ងរលមានអាស្នា 
រិនិតយង ើ្ វញិ និ្ធាន្ទថ្ន SOP ដែលងធវើបចចុបបនាភារចុ្ងព្កាយបុំានុត  
ព្តូវបានដចរចាយែល់ព្របស់្មាជិរ IMT ដែលពារ់រ័នធ ងហើយស្ុំាងៅជា
ព្រោស្ ព្តូវបានររ្ទុរងៅរាុ្ EOC និ្ថ្ន ការដរដព្បណាម្ួយ ឬការងលើរ
ដល្ណាម្ួយងៅងលើ SOP ងនះ ព្តូវបាននសរវន្យងៅែល់អារពារ់រ័នធទុ្ំា អស្ ់

ព្បចាុំាដខ្ ងៅតាម្ការចាុំាបាច ់

ងធវើងតស្តព្បរ័នធងភលើ្ ព្បរ័នធ IT និ្ស្តររម្ន្ទរម្ន៍ទុ្ំា អស្់ ងែើម្បើធាន្ទថ្ន  
ព្បរ័នធទុ្ំា ងនះែុំាងណើ រការព្បរបងោយព្បស្ិទធនល រាុ្ងន្ទះរាប់ទុ្ំា ដខ្ស 
ទូរស្័រា/ទូរស្តរ និ្ការតភាា បប់ណាែ ញអុនិធណិឺត 

ងរៀ្រាល់ ២ 
ស្បាែ ហ៍ម្ែ្  

ងរៀ្រាល់នងង 

ងធវើការជាម្ួយបុររលរិរុំាព្ទ និ្ ស្មាជរិ IMT ងែើម្បើធាន្ទថ្ន ការបង្កា ញទិនានយ័
ព្តូវបានងធវើបចចុបបនាភារព្តឹម្ព្តូវ និ្អាចងព្បើព្បាស្ប់ាន ងៅមុ្នរចិចព្បជុុំាន្ទន្ទ 

តាម្ការ
ចាុំាបាច ់

ងរៀ្រាល់នងង 

ររ្ទុំាន្ទរ់ទុំាន្ការង្ករជិតស្ាទិធជាម្ួយអ្រភាររែាបាល និ្អ្រភាររុំាព្ទ 
ទុ្ំា អស្់ងៅរាុ្ MoH ព្រម្ទុ្ំា ព្រស្ួ្  និ្នែរូរុំាព្ទរើខា្ងព្ៅន្ដែរ 

ជាព្បចាុំា ជាព្បចាុំា 

ដស្វ្ររការនរត់នរ្/់ឧបររណ៍ និ្ចាតត់ាុ្ំា បុររលិររុំាព្ទ (ងលខា  
អារបងចចរងទស្) ឱ្យជួយែលស់្មាជិររបស្់ IMT ងលើរចិចការ ែូចតងៅ៖ 
- ងធវើការតាម្ោនព្បរ័នធ ងែើម្បើរនិិតយងម្ើលងៅងលើការងធវើែុំាងណើ រ និ្ចលន្ទ

របស្់បុររលិរ ការងព្ជើស្ងរ ើស្បុររលិរ ការនរតន់រ្់ និ្លទធរម្ម ព្រម្ទុ្ំា
ហរិញ្ញវតថុ 

- ព្បរ័នធព្រប់ព្រ្រត័៌មាន ែូចជា បណែុ ុំា ទិនាន័យងអ ចិព្តូនរិ ងអព្រ្ប់ង្កា ញ 
ការងរៀបចុំាទុរោរ់ឯរស្តរ ការដចរនសរវន្យឯរស្តរ ការងតចម្ល្   
និ្ដស្រន បណតុ ុំា រ័តម៌ាន បណាណ ល័យឯរស្តរងយ្ ការបងង្កា ះ ឯរស្តរន្ទន្ទ
ងៅរាុ្ងរហទុំារ័រ។ល។  

ព្បចាុំាដខ្ ងរៀ្រាល់នងង 
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EOC សៅកនុង្រតិបតិីការអាេនន  
មុ្ខ្ង្ករចម្ប្របស្ ់EOC ងៅរាុ្អុំា ុ្ននព្រអាស្នាធុំាៗ រមួ្មាន៖ 

- នែល់ទើតាុ្ំា រណាែ លដែលអនុញ្ញញ តឱ្យ IMT អាចងធវើការព្បជុុំារា  និ្ស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលការង្ករបាន 
- នែល់ទើរដនល្ងធវើការស្ព្មាបអ់ារែឹរន្ទុំា និ្ព្រមុ្ព្រប់ព្រ្មុ្ខ្ង្ករនើម្ួយៗរបស្់ IMS 
- ជួយស្ព្ម្លួែល់ការទទលួ ការព្បមូ្ល ការងព្បៀបងធៀប ការបង្កា ញ ការវភិារ និ្ ការររ្ទុរទិនាន័យជាបរបិទ 

និ្រ័តម៌ានព្បតបិតតិការអុំារើឧបបតតិងហតុ 
- រុំាព្ទការព្បាព្ស្័យទរ់ទ្ និ្ ការស្ព្ម្បស្ព្ម្លួរវ្ EOC និ្នែរូ បណាែ ញ និ្អារជុំាន្ទញរើខា្រាុ្ និ្រើ

ខា្ងព្ៅ 
- រុំាណត់ររ និ្ តាម្ោនធនធានស្ព្មាបរ់ុំាព្ទែល់ែុំាងណើ រការននព្បតិបតតកិារ រាុ្ងន្ទះរាប់បញ្ចូ លទុ្ំា ស្ម្តថភារ

រព្្ើរ ងស្វ និ្ស្មាា រៈន្ទន្ទ ងែើម្បើរុំាព្ទែល់មុ្ខ្ង្ករ EOC ទុ្ំា អស្។់ 
 

ការដាកឱ់្យដំសណើរការ EOC 
ងោយដនអរងលើវសិ្តលភារ និ្ភារស្មុរស្តម ញននស្តថ នភារអាស្នាដែលអាចនឹ្ប្កនលវបិារដនារសុ្ខ្ភារស្តធារណៈ 
និ្នលវបិារម្នុស្សធម្៌ EOC នឹ្ព្តូវោរឱ់្យែុំាងណើ រការ ងៅរព្ម្ិតខុ្ស្ៗរា  ងៅតាម្ការចាុំាបាច់ ងែើម្បើបុំាងរញតព្ម្ូវការនន
ស្រម្មភារង្លើយតបងព្រះអាស្នា របស្់ IMT។  
 
រព្ម្ិតស្ម្ព្ស្បននការោរឱ់្យែុំាងណើ រការ EOC រព្ម្ិតបុររលិរដែលព្តូវការចាុំាបាច់ និ្ងរលងវោដែលចាុំាបាច់  
ងែើម្បើព្រប់ព្រ្ព្រឹតតិការណ៍ ឬងព្រះអាស្នាម្ួយ ព្តូវបានរុំាណត់ងោយអារព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុ ងោយរិងព្រះងយបល់
ជាម្ួយអារព្រប់ព្រ្ជានខ់្ពស្ម់្ររើបណាែ ព្រស្ួ្ងនស្ៗងទៀត នែរូ និ្អារពារ់រន័ធស្ុំាខាន់ៗ។  
 
តារា្ ២ បង្កា ញរើការោរឱ់្យែុំាងណើ រការ (activation) ៣ រព្ម្ិត និ្រព្ម្ិតស្ម្ព្ស្បនន EOC និ្ស្រម្មភារ IMS ដែល
ព្ស្បរា ងៅនឹ្ រព្ម្តិនើម្យួៗននការោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ។  
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តារា្ទើ ២៖ រព្ម្ិតោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ EOC  
រព្ម្ិត ១ រព្ម្ិត ២ រព្ម្ិត ៣ 

IMT និ្អារព្រប់ព្រ្ EOC ស្ថិត
រាុ្ស្តថ នភារងព្តៀម្លរខណៈ
រចួរាល់ព្រប់ងរល ដែលងព្តៀម្ខ្លួន
ងែើម្បើរុំាព្ទែល់ការរព្្ើរ
ស្រម្មភារងៅតាម្ការចាុំាបាច។់ 
IMT តាម្ោនែិតែល់ងៅងលើការ 
វវិឌ្ឍននព្រឹតតិការណ៍ ងធវើការវយតនម្ល
ការរុំាព្ទព្បតបិតតិការ និ្ ការវយ
តនម្លហានិភយ័ និ្ងធវើការវភិារជា
បនតបន្ទា ប់ ងៅងលើព្បរ័នធព្បកាស្ 
អាស្នា។ 

ការោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការងោយអងនលើ 
ដែលនឹ្តព្ម្ូវឱ្យមានការរព្្ើរ
ងមា ្។ ដនារព្បតបិតតិការមុ្ខ្ង្ករ
របស្់ IMS ព្តូវបានោរ់ឱ្យែុំាងណើ រ
ការ ងៅរាុ្ EOC ប ុដនតអាព្ស្យ័
ងៅតាម្ព្រឹតតកិារណ៍ វអាចងៅរចួ
ដែលថ្ន ម្និដម្នមុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ៗ
ទុ្ំា អស្ ់នឹ្ព្តូវោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ
ងន្ទះងទ ងហើយមុ្ខ្ង្ករជាងព្ចើនអាច
នឹ្ស្ថិតងៅរាុ្ស្តថ នភារងព្តៀម្។ 

ការោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការរាុ្រព្ម្តិ
ងរញងលញ ជាម្ួយនឹ្ ងមា ្
ការង្ករបនតជាប់រហូត (24 ងមា ្
រាុ្ម្ួយនងង) ការោរ់ឱ្យ IMS 
ែុំាងណើ រការងរញងលញ និ្បុររលិរ
បដនថម្ រអ៏ាចនឹ្ ព្តូវការជាចាុំាបាច ់
ន្ដែរ។ 
 

 
ការោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ EOC ព្តូវបានព្បាព្ស្យ័ទរ់ទ្ងៅកាន់ព្រប់មុ្ខ្ង្កររបស្់ IMS ព្រម្ទុ្ំា ន្ទយរោា ន ព្រស្ួ្ស្តថ ប័ន 
និ្នែរូសុ្ខាភបិាលពារ់រ័នធែនទងទៀត ងោយងព្បើព្បាស្ប់ញ្ា ើទុំាន្ទរទ់ុំាន្ជារ់ោរ់ងៅតាម្ព្បងភទងព្រះថ្នា រ ់ ងៅរាុ្
ឧបស្ម្ពន័ធ ២។  
 

អវើថ្ដលអាចសក្តតស ើង សៅសពលននការដាកឱ់្យដំសណើរការ 
មានរតាត ម្យួចុំាននួដែលជះឥទធិរលងៅងរល EOC ព្តូវបានោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ និ្ស្ថតិងៅរព្ម្ិតណាម្ួយ។ រតាត ដែលអាច
ងរើតង ើ្ ងៅងរលោរឱ់្យែុំាងណើ រការ ព្តូវបានងរៀបរាប់ងៅខា្ងព្កាម្ ប ុដនត ងរព្តូវងព្បើព្បាស្់ការវនិិចឆ័យឱ្យបានហមត់ចតប់ុំានុត 
ងៅរាុ្ការងធវើងស្ចរែើស្ងព្ម្ចចិតត។  
 
រព្ម្ិតននការោរឱ់្យែុំាងណើ រការ EOC ម្ិនដម្នងងរងទ រឺវអាចងរើន ឬងយ ខ្ណៈដែលព្រតឹតិការណ៍វវិឌ្ឍន៍។ ខ្ណៈដែលងរ
ទទួលបានរ័តម៌ានងមើៗ និ្ ងធវើការវយតនម្លហានិភ័យជាហូរដហ ការផ្ទល ស្ប់ែូរធនធានម្នុស្ស និ្ធនធានែនទងទៀត  
ព្រម្ទុ្ំា ការដព្បព្បួលបរបិទ ែូចជា ភាររងស្ើបដនារនងយបាយ ពារយចចាម្អារា ម្ និ្ ស្តថ នភារស្នតសុិ្ខ្ដែលដព្បព្បួល 
ងន្ទះរព្ម្តិននការោរឱ់្យែុំាងណើ រការរួរព្តូវបានរនិិតយង ើ្ វញិ និ្ងធវើការផ្ទល ស្ប់ែូរងៅតាម្អវើដែលស្ម្ព្ស្ប។  
 
ងៅងរលណាដែលមានការផ្ទល ស្់បែូរស្តថ នភារននការោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ ព្តូវដតព្បាព្ស្័យទរ់ទ្រ័ត៌មានអុំារើការផ្ទល ស្ប់ែូរងនះ
ងៅព្រប់មុ្ខ្ង្កររបស្់ IMS ងោយលម្អតិអុំារើការផ្ទល ស្់បែូរននស្រម្មភារដែលងររ ុំារឹ្ច្់បាន ដែលនឹ្ងរើន ឬងយ។  
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ព្បស្ិនងបើម្ិនចាស្់ អវើដែលលអបុំានុត រឺព្តូវងរៀបចុំាឱ្យបានងលើស្ និ្ង្លើយតបឱ្យបានងលើស្ ជាម្យួនឹ្រព្ម្ិតននការោរ់ឱ្យ
ែុំាងណើ រការ EOC ខ្ពស្់ងលើស្ ងែើម្បើធាន្ទនូវការង្លើយតបដែលស្ម្ព្ស្ប។ ព្បការងនះអាចរិនតិយង ើ្ វញិ និ្កាតប់នថយ 
ព្បស្ិនងបើរ័ត៌មានងមើបង្កា ញថ្ន ការោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការព្តឹម្រព្ម្ិតទបជាការព្រប់ព្រន់ងហើយងន្ទះ។  
 
តារា្ ៣ បង្កា ញរើរតាត ន្ទន្ទ ដែលអាចងរើតង ើ្ ស្ព្មាបក់ារោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ EOC រមួ្ជាម្ួយរព្ម្ិតទរ់ទ្រា ងៅវញិ
ងៅម្រននការោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ EOC។  
 
តារា្ទើ ៣៖ រតាត ន្ទន្ទដែលអាចជុំារុញការោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ EOC  
រតាត ជុំារុញការោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ EOC រព្ម្ិតននការោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ EOC 
ព្បរ័នធព្បកាស្អាស្នា បង្កា ញរើ
ព្រឹតតិការណ៍ម្ួយដែលមាននលប ះ
ពាល់ែល់សុ្ខ្ភារស្តធារណៈ  
អាចនឹ្ងរើតង ើ្  

ការោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការរព្ម្ិត ១ រសឺ្ម្ព្ស្បជាម្ួយនឹ្ការតាម្ោន និ្ការ
វយតនម្លហានិភយ័ជាប់ជាព្បចាុំា ខ្ណៈដែលព្រឹតតិការណ៍ងរើតង ើ្  ឬវវិឌ្ឍន៍
ងៅមុ្ខ្។ ងរអាចងព្បើ EOC ជាវធិានការងព្តៀម្លរខណៈ ងែើម្បើដចររ ុំាដលរ
រ័ត៌មានជាម្ួយស្មាជិរស្កាែ នុរលរបស្់ IMT។ បនតតាម្ោន និ្វយតនម្ល
ង ើ្ វញិងៅងលើហានិភ័យ ខ្ណៈដែលទទលួបានរ័ត៌មានងមើៗ ងែើម្បើរុំាណត់
ថ្នងតើរួរបង្កើនរព្ម្តិ ឬបញ្ឈបែ់ុំាងណើ រការ 

ព្រឹតតិការណ៍ទម្ទរឱ្យមានស្រម្មភារ 
និ្/ឬធនធានម្នុស្ស ងព្ចើនជា្អវើ
ដែលចាុំាបាច់ស្ព្មាបស់្រម្មភារព្បចាុំា
នងងរបស្់ CDC/MoH ងទះបើងោយស្តរ
ភារធងនធ់ងររែើ វសិ្តលភាររែើ ភារស្មុរ
ស្តម ញរែើ ឬព្បងភទននងព្រះថ្នា រ់រែើ 

ការោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការរព្ម្ិត ២ ឬ ៣ ជាម្ួយនឹ្ ការោរឱ់្យែុំាងណើ រការ
ព្បរ័នធ IMS ងោយអងនលើ ឬងរញងលញ។ ចូររិចារណាងៅងលើរ័ត៌មាន 
ជារ់ោរត់ាម្ព្បងភទននងព្រះថ្នា រ់ ព្រម្ទុ្ំា រតាត បរបិទន្ទន្ទ។ ចូរតាម្ោន
ជាបនតបន្ទា ប់ និ្ វយតនម្លង ើ្ វញិងៅងលើហានភិ័យ ខ្ណៈដែលទទលួ
បានរ័ត៌មានងមើ ងែើម្បើរុំាណតថ់្ន ងតើរព្ម្តិននការោរឱ់្យែុំាងណើ រការ រួរដត
បង្កើន ឬបនថយ  

ព្រឹតតិការណ៍តព្ម្ូវឱ្យមានការង្លើយតប
ដែលមានលរខណៈចព្ម្ុះន្ទយរោា ន 
ចព្ម្ុះព្រស្ួ្ ចព្ម្ុះវសិ្័យ 

ការោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការរព្ម្ិត ២ ឬ ៣ ជាម្ួយនឹ្ ការោរឱ់្យែុំាងណើ រការ
ព្បរ័នធ IMS ងោយអងនលើ ឬងរញងលញ។ ចូររិចារណាងៅងលើរ័ត៌មាន 
ជារ់ោរត់ាម្ព្បងភទននងព្រះថ្នា រ់ ព្រម្ទុ្ំា រតាត បរបិទន្ទន្ទ។ ចូរតាម្ោន
ជាបនតបន្ទា ប់ និ្ វយតនម្លង ើ្ វញិងៅងលើហានភិ័យ ខ្ណៈដែលទទលួ
បានរ័ត៌មានងមើ ងែើម្បើរុំាណតថ់្ន ងតើរព្ម្តិននការោរឱ់្យែុំាងណើ រការ រួរដត
បង្កើន ឬបនថយ 

ហានិភ័យព្តូវបានវយតនម្ល ថ្នមាន
រព្ម្ិតខ្ពស្ ់

ការោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការរព្ម្ិត ១, ២ ឬ ៣។ ចូររិចារណាងៅងលើរ័តម៌ាន 
ជារ់ោរត់ាម្ព្បងភទននងព្រះថ្នា រ់ ព្រម្ទុ្ំា រតាត បរបិទន្ទន្ទ។ ចូរតាម្ោន
ជាបនតបន្ទា ប់ និ្ វយតនម្លង ើ្ វញិងៅងលើហានភិ័យ ខ្ណៈដែលទទលួ
បានរ័ត៌មានងមើ ងែើម្បើរុំាណតថ់្ន ងតើរព្ម្តិននការោរឱ់្យែុំាងណើ រការ រួរដត
បង្កើន ឬបនថយ 
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ស្តថ នភារអាស្នាព្តូវបានព្បកាស្ ការោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការរព្ម្ិត ១, ២ ឬ ៣ អាព្ស្័យងៅតាម្ភារធងនធ់ងរ 
វសិ្តលភារ ភារស្មុរស្តម ញ និ្ព្បងភទននងព្រះថ្នា រ់។ ការព្បកាស្ 
ស្តថ នភារអាស្នា នឹ្ន្ទុំាឱ្យមានការង្លើយតបលរខណៈរហុវសិ្័យ និ្ អាច
អម្ងោយពារយចចាម្អារា ម្ ភារព្ចបូរព្ចបល់ និ្ការភយ័ស្លន់ងស្តល  ព្រម្
ទុ្ំា ភាររងស្ើបដនារនងយបាយ។ ែូងចាះ ងររួរដតោរឱ់្យែុំាងណើ រការរព្ម្ិត 
ខ្ពស្់។ ចូរងធវើការតាម្ោនជាបនតបន្ទា ប់ និ្វយតនម្លង ើ្ វញិងៅងលើ 
ហានិភ័យ ខ្ណៈដែលទទួលបានរ័ត៌មានងមើ ងែើម្បើរុំាណតថ់្នងតើរួរបង្កើន  
ឬបនថយរព្ម្ិត 

 

េកម្មភាពេំខានរ់បេ ់EOC បន្ទទ បព់ើ្តូវបានដាកឱ់្យដំសណើរការ  
បន្ទា ប់រើ EOC ព្តូវបានោរឱ់្យែុំាងណើ រការ ស្រម្មភារន្ទន្ទងៅរាុ្តារា្ ៤ រួរដតបុំាងរញឱ្យបានរចួរាល់ងៅតាម្រងព្មា្
ងរលងវោដែលបានងស្ាើ ស្ម្ព្ស្បងៅតាម្ព្រឹតតិការណ៍នើម្យួៗ និ្ងៅតាម្រព្ម្តិននការោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ។  
 
តារា្ទើ ៤៖ ស្រម្មភារស្ុំាខាន់របស់្ EOC ងៅងព្កាយការោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ 
រងព្មា្ងរល ស្រម្មភារ អារទទលួខុ្ស្ព្តវូ 
បន្ទា ន ់ វយតនម្លស្តថ នភារ និ្ រុំាណត់រើតព្ម្ូវការបុររលរិ ដែលចាុំាបាច ់

ងែើម្បើបុំាងរញមុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ៗរបស្់ IMS (ជារ់ោរ់ងៅតាម្ព្រឹតតិការណ៍ 
និ្រព្ម្តិននការោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ) 

IM (ជាម្ួយថ្នា រ់ែឹរន្ទុំា
ជាន់ខ្ពស្ ់ដែលពារ់រ័នធងៅ
នឹ្ព្រឹតតិការណ៍ងព្រះថ្នា រ់) 

បន្ទា ន ់ ជួបព្បជុុំារា ងែើម្បើបញ្ញា រ់រើធនធាន EOC ដែលព្តូវការចាុំាបាច់ស្ព្មាប់
ព្រឹតតិការណ៍ និ្រព្ម្ិតននការោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ។ បញ្ញា រ់អុំារើមុ្ខ្ង្ករនន
ឧបររណ៍ដែលចាុំាបាច ់

IM និ្អារព្រប់ព្រ្ EOC  

បន្ទា ន ់ ងកាះងៅព្បជុុំាងលើរែុំាបូ្ ជាម្យួ IMT ងៅរាុ្ EOC ងែើម្បើ៖ 
- បញ្ញា រ់ចាស្អ់ុំារើរចន្ទស្ម្ពន័ធ IMS ដខ្សរយៈននការទទលួខុ្ស្ព្តូវ 

ភារញឹរញាប់ននរចិចព្បជុុំា IMT វធិើព្បាព្ស្័យទរ់ទ្រា  
លរខខ្ណឌ តព្ម្ូវស្ព្មាបក់ារតាម្ោន ការររ្ការស្មាង ត ់ 
និ្រិធើស្តរននការដចររ ុំាដលរទិនាន័យ 

- រនយល់ព្បាប់ IMT អុំារើការងព្បើព្បាស្់ EOC និ្នែល់ការរុំាព្ទ  
និ្ការបណែុ ះបណាែ លែល់អារងព្បើព្បាស្់ ស្ែើរើបរកិាខ រ ឧបររណ៍ 
និ្ព្បរន័ធរ័ត៌មាន។ ធាន្ទថ្ន IMT ែឹ្អុំារើរដនល្  និ្រងបៀប 
ដែលព្តូវងព្បើព្បាស្់ធនធាន ដែលស្ុំាខាន់ចាុំាបាច ់

- បញ្ញា រ់អុំារើបញ្ា ើទុំាន្ទរ់ទុំាន្ និ្ ងស្ចរែើលម្អតិននបញ្ា ើដចរចាយ 

IM ព្តូវងកាះព្បជុុំា៖ អារ
ព្រប់ព្រ្ EOC ព្តូវរុំាព្ទ
ការជួយស្ព្ម្លួែល់រិចច
ព្បជុុំាងនះ និ្អងញ្ា ើញ
ស្មាជិរឱ្យចូលរមួ្ 
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- បង្កើតរត័៌មានទុំាន្ទរ់ទុំាន្ជាម្ួយន្ទយរោា ន ព្រស្ួ្ អ្រការ 
និ្នែរូែនទងទៀត ដែលអាចនឹ្នែលក់ាររុំាព្ទែល់ការង្លើយតប
ងៅនឹ្ព្រឹតតកិារណ៍ 

- ព្បជុុំាដណន្ទុំាែល ់IMT ស្ែើរើរត័៌មានដែលបានែឹ្ និ្ ដែលម្ិន
បានែឹ្ 

- រុំាណត់អុំារើវតថុបុំាណ្ និ្ដននការបឋម្ននការង្លើយតប 
- រិភារ្អុំារើការងព្បើព្បាស្ធ់នធានស្ព្មាប់ការង្លើយតប  

រុំាណត់ររ (និ្ោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ ព្បស្ិនងបើចាុំាបាច់) នូវព្ចរ
ននការនែលមូ់្លនធិិដែលបានែឹ្ ឬស្តរ ល់ និ្ រមាល តធនធាន 

បន្ទា ន់ និ្ ជា
បនតបន្ទា ប ់

ការដចររ ុំាដលររ័ត៌មានជាបនតបន្ទា ប់ងៅរាុ្ចុំាងណាម្ស្មាជរិ IMT ងែើម្បើ
ងធវើបចចុបបនាភាររត័៌មាន ែូចជា ចុំានួនររណើ  រ័តម៌ានភូម្សិ្តគស្ត  
និយម្ន័យននររណើ  និ្ លទធនលវយតនម្លតព្ម្ូវការ។ នែលល់ទធភារែល់
ការបង្កា ញរត័៌មានដបបងនះ ស្ព្មាប់រចិចព្បជុុំា IMT ងៅរាុ្ EOC 

IMT; អារព្រប់ព្រ្ EOC 
រុំាព្ទែលក់ារបង្កា ញ
រ័ត៌មាន  

បន្ទា ន់ និ្ ជា
បនតបន្ទា ប ់

ធាន្ទការរត់ព្តា និ្តាម្ោនរិចចការន្ទន្ទ ដែលបុំាងរញងោយមុ្ខ្ង្ករ
ស្ុំាខាន់ ស្ុំាងណើ សុ្ុំាធនធាន និ្ ការោរ់រព្ង្កយ ព្រម្ទុ្ំា ដចរចាយ
រ័ត៌មានងនះងៅទូទុ្ំា  IMT 

IMT; អារព្រប់ព្រ្ EOC 
ជាអារដចរចាយ 

បន្ទា ន ់ រុំាណត់ និ្អនុវតតវធិើស្តគស្តននការដចររ ុំាដលររ័តម៌ានព្បតបិតតិការ ែូចជា 
ការនលិត និ្ដចរចាយរបាយការណ៍ស្ែើរើស្តថ នភារ (របាយការណ៍
ស្តថ នភារ) ទុ្ំា ស្ព្មាប់ននារាុ្ និ្ទុ្ំា ការនសរវន្យងៅខា្ងព្ៅ 

IMT 

បន្ទា ន់ និ្ ជា
បនតបន្ទា ប ់

ងធវើឱ្យព្បារែថ្ន បញ្ា ើរ័ត៌មានទុំាន្ទរ់ទុំាន្ដែលមានបចចុបបនាភារ ព្តូវបាន
រិនិតយ និ្ ដចរនសរវន្យ ព្ស្បងៅតាម្ការផ្ទល ស្ប់ែូរ IMS ងៅរាុ្
ចុំាងណាម្ស្មាជរិព្រុម្ 

អារព្រប់ព្រ្ EOC 

រព្្ើរ រុំាព្ទរិចចព្បជុុំា IMT រាុ្អុំា ុ្ងរលននព្រតឹតិការណ៍ ងោយធាន្ទថ្ន 
ឧបររណ៍ន្ទន្ទ ែុំាងណើ រការបានព្តឹម្ព្តូវ 

អារព្រប់ព្រ្ EOC 

ងៅងព្កាយ
ព្រឹតតិការណ៍
បានបញ្ចប ់

ការរិនិតយង ើ្ វញិងព្កាយការអនុវតតស្រម្មភាររចួ នឹ្ ព្តូវងធវើង ើ្ ងៅ
រាុ្ EOC ជាម្ួយស្មាជរិ IMT ទុ្ំា អស្់ដែលចូលរមួ្ រាុ្ងន្ទះរាប់ទុ្ំា  
IM និ្អារព្រប់ព្រ្ EOC 

ស្មាជិរ IMT 
អារព្រប់ព្រ្ EOC 

 

្រពន័ធ្ គប់្ គងឧរបតិីសេត ុ
ងែើម្បើធាន្ទថ្នការង្លើយតបដែលមានការស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលបានលអ និ្ មានព្បស្ិទធនលស្ព្មាប់ងព្រះអាស្នាន្ទន្ទអាចស្ងព្ម្ច 
បានរចន្ទស្ម្ព័នធ IMS ែូចងៅរាុ្រូបភារទើ ២ នឹ្ ព្តូវងព្បើព្បាស្។់ រចន្ទស្ម្ព័នធងនះ ព្តូវបានទទលួស្តរ ល់ជាអនតរជាតិថ្ន     
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ជាវធិានអនុវតតន៍លអបុំានុតស្ព្មាប់ការព្រប់ព្រ្ងព្រះអាស្នា ែូងចាះវជួយស្ព្ម្ួលែល់ការស្ព្ម្បស្ព្ម្លួការង្ករកាន់ដត
ព្បងស្ើរង ើ្ ដងម្ងទៀត ជាម្យួនឹ្នែរូស្ុំាខាន់ៗ។  
 
ព្បរ័នធ IMS នឹ្ ព្តូវបុំាពារង់ៅងោយអារជុំាន្ទញការ ដែលស្ម្ព្ស្បងៅតាម្ព្បងភទននព្រឹតតិការណ៍។ ែាព្កាម្ងៅរាុ្
ឧបស្ម្ពន័ធ ៣ រួរដតងព្បើព្បាស្ង់ែើម្បើនែលប់ចចុបបនាភារែល់ស្មាជិរ IMT ងរៀ្រាល់ងរលដែលមានការផ្ទល ស្់បែូរងៅរាុ្មុ្ខ្ង្ករ
ស្ុំាខាន់ៗ ងហើយែាព្កាម្ងនះរួរដតោរ់តាុ្ំា បង្កា ញងៅរាុ្ EOC។ ឧទហរណ៍ននការោរ់តាុ្ំា បង្កា ញងនះ មានងៅរាុ្
ឧបស្ម្ពន័ធ ៤ ដែលបង្កា ញរើរចន្ទស្ម្ពន័ធ IMS ងៅមុ្នងរលរុំាណត់អតតស្ញ្ញញ ណ ស្ព្មាបង់ព្រះអាស្នាសុ្ខ្ភារស្តធារណៈ 
ែូចជា ការនាុះង ើ្ ននជុំា្ងឺអបូឡា ជាងែើម្។ ខ្ណៈដែល IMTs ព្តូវបានរុំាណត់អតតស្ញ្ញញ ណស្ព្មាប់ព្បងភទងព្រះថ្នា រ ់ 
ខុ្ស្ៗរា  ងរនឹ្បញ្ចូ លវងៅរាុ្ឧបស្ម្ព័នធ ៤ បដនថម្ងទៀត។  
 
បញ្ា ើអារជុំាន្ទញបងចចរងទស្ ដែលអាចងរៀបចុំាស្តងមើបានងែើម្បើបុំាងរញតាម្តព្ម្ូវការនន IMS ព្តូវបានោរ់បញ្ចូ លងៅរាុ្
ឧបស្ម្ពន័ធ ២។ 
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រូបភារទើ ២៖ រចន្ទស្ម្ព័នធព្បរ័នធព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុ  

 
 
 
ងែើម្បើអនុវតតការង្លើយតបព្បតបិតតិការដែលមានព្បស្ិទធភារ IMS មានមុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ៗចុំានួន ៦ ដែលខ្លួនព្តូវដតបុំាងរញ  
(ែូចមានបង្កា ញជាអរសររណ៌ព្រហម្ងៅខា្ងលើ)។ ខ្ណៈដែលស្តថ នភារអាស្នាម្យួវវិឌ្ឍន៍ដព្បព្បួល មុ្ខ្ង្ករ IMS នឹ្
ព្តូវដតដរស្ព្ម្លួឱ្យព្តូវនឹ្បរបិទ ចុំាដណរឯមុ្ខ្ង្ករបន្ទា បប់នសុំាអាចបដនថម្ (ឬែរងចញ) ងែើម្បើង្លើយតបងៅនឹ្ តព្ម្វូការ
ដែលរ ើរ (ឬរមួ្) ស្ព្មាប់ងស្វ និ្ការរុំាព្ទ។ ងយ្ងៅតាម្រព្ម្ិតននការង្លើយតប និ្ លទធភារររបានបុររលិរ មុ្ខ្ង្ករ
ងព្ចើនងលើស្រើម្ួយ អាចនឹ្ ព្តូវបុំាងរញងោយម្នុស្សមាា រ់ ឬម្នុស្សងព្ចើនន្ទរអ់ាចនឹ្ ងធវើការរមួ្រា ងៅងលើមុ្ខ្ង្ករជារោ់រ់
ម្ួយចុំាននួ។ តនួ្ទទើរបស្់មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខានន់ើម្ួយៗ ព្តូវបានលម្អិតងៅរាុ្តារា្រើងលខ្ ៥ ែល់ងលខ្ ១០ ែូចខា្ 
ងព្កាម្៖  
 
 
 
 

ថ្នា រ់ែឹរន្ទុំា/ការព្រប់ព្រ្ឧបទាវងហតុ 

 ថ្នា រ់ែឹរន្ទុំា/ការព្រប់ព្រ្ឧបទាវងហតុ 

 
ស្ព្ម្បស្ព្ម្លួ 

នែរូ 
រ័តម៌ាន 
និ្ដននការ 

ព្បតិបតតកិារសុ្ខ្ភារ
និ្ជុំាន្ទញបងចចរងទស្ 

រុំាព្ទព្បតិបតតិការ  
និ្ភស្តុភារ 

ហរិញ្ញវតថុ  
និ្រែាបាល 

សុ្ខ្ភារ សុ្ខុ្មាល
ភារ និ្ស្នតិសុ្ខ្

បុររលិរ 

 
ការព្បាព្ស្័យ
ទរ់ទ្ 

 
ទុំាន្ទរ់ទុំាន្ 
ខា្ងព្ៅ 

ព្រប់ព្រ្ EOC 

ស្ព្ម្បស្ព្ម្លួ 
វសិ្័យសុ្ខាភិបាល  
និ្អនតរវសិ្័យ 

ទុំាន្ទរ់ទុំាន្ 

រ័ត៌មាន 

- វយតនម្លហានិភ័យ 
និ្តព្ម្ូវការ 

- ព្បរ័នធឲ្យែឹ្មុ្ន 
- និ្ការឃ្ល ុំាងម្ើល 
- ការតាម្ោន 
និ្វយតនម្ល 

- នលតិនលរ័តម៌ាន 

ដននការ 
 

- ដននការយុទធស្តគស្ត
និ្ព្បតិបតតិការ 

- ព្រប់ព្រ្រងព្មា្ 
 

វធិានការបង្កក រ 
និ្ព្រប់ព្រ្ 

ការព្បាព្ស្័យទរ់ទ្
អុំារើហានិភ័យ និ្ការ

ចូលរមួ្របស្់ 
ស្ហរម្ន៍ 

ការនែល់ងស្វ 
សុ្ខ្ភារ 

ជុំាន្ទញបងចចរងទស្ 
វទិាស្តគស្ត  

និ្ការព្ស្តវព្ជាវ  

ការបណែុ ះបណាែ ល
បុររលិរសុ្ខាភិបាល 

 

ព្រប់ព្រ្ដខ្ស 
ស្ង្កវ រ់នរតន់រ្ ់

ការរុំាព្ទ 
ងៅមូ្លោា ន 

 ភស្តុភារ 
សុ្ខាភិបាល 

 

ព្រប់ព្រ្ហរិញ្ញវតថុ 
ងវកិា/មូ្លនិធិជុំានួយ 

លទធរម្ម 
 

ធនធានម្នុស្ស  
និ្ការរព្្ើរ 

មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ IMS 

 
មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ IMS 
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តារា្ទើ ៥៖ តួន្ទទើននមុ្ខ្ង្ករែឹរន្ទុំាស្ុំាខាន់ៗ 
មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ បរយិយអុំារើតួន្ទទើ 
ថ្នា រ់ែឹរន្ទុំា 
មុ្ខ្ង្ករថ្នា រែ់ឹរន្ទុំា 
ទទួលខុ្ស្ព្តូវងលើការ
ព្រប់ព្រ្ទូងៅ ននការ
ង្លើយតប រាុ្ងន្ទះរាប់
ទុ្ំា ការងម្ើលខុ្ស្ព្តូវ
ងលើព្បធានព្រមុ្នន   
មុ្ខ្ង្ករ IMS ែនទងទៀត 
ន្ដែរ។ មុ្ខ្ង្ករងនះ 
រមួ្មាន អនុមុ្ខ្ង្ករ 
ស្ុំាខាន់ៗចុំានួន ៥៖ 

ថ្នា រ់ែឹរន្ទុំា៖ ទទលួខុ្ស្ព្តូវងលើការែឹរន្ទុំាជាយុទធស្តគស្ត និ្ ការងម្ើលខុ្ស្ព្តូវ និ្ព្រប់ព្រ្
ព្បចាុំានងង ននការង្លើយតបងព្រះអាស្នា។ អារព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុ ងធវើការជាម្ួយន្ទយរោា ន 
ព្រស្ួ្ស្តថ ប័ន និ្នែរូសុ្ខាភិបាលស្ុំាខាន់ៗ ងែើម្បើព្រម្ងព្រៀ្រា ងៅងលើអាទិភារ និ្វតថុ
បុំាណ្ ស្ព្មាប់ការង្លើយតបដនារសុ្ខាភិបាល ដែលអនុងោម្ងរញងលញងៅតាម្ងរល
ការណ៍ម្នុស្សធម្៌។ មុ្ខ្ង្ករថ្នា រ់ែឹរន្ទុំាចម្ប្ ព្តូវបានព្បរល់ងៅឱ្យអារព្រប់ព្រ្ឧបបតតងិហតុ 
ដែលងធវើការជតិស្ាទិធជាម្ួយអារជុំាន្ទញបងចចរងទស្ ងៅរាុ្ការរុំាណត់អាទភិារននការ     
ង្លើយតប ងរៀបចុំាយុទធស្តគស្តង្លើយតប និ្បញ្ញា រ់អុំារើអនតរារម្ន៍ព្បយុទធព្បឆ្ុ្ំា ជុំា្ឺដែល
ស្ុំាខាន់ចាុំាបាច់។ 
សុ្ខ្ភារ សុ្ខុ្មាលភារ និ្ ស្នតិសុ្ខ្របស់្បុររលិរ៖ ទទលួខុ្ស្ព្តូវចុំាងពាះការតាម្ោនរាល់
បញ្ញា ស្នតសុិ្ខ្ និ្ចាត់វធិានការជារ់ដស្ែ្ ងែើម្បើធាន្ទសុ្វតថិភារ និ្ សុ្ខុ្មាលភាររបស្់
បុររលិរ IMS ទុ្ំា អស្់។ 
ការព្បាព្ស័្យទរ់ទ្៖ ទទលួខុ្ស្ព្តូវងលើការស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលការង្លើយតបរបស្់ព្រស្ួ្ 
ងៅកាន់ស្តររត័៌មាន និ្ការស្តរស្ួររត័៌មានរើស្ុំាណារស់្តធារណៈជន ព្រម្ទុ្ំា ការនលិត   
និ្នសរវន្យឯរស្តរព្បាព្ស្យ័ទរ់ទ្ស្ព្មាបទ់ុ្ំា ននារាុ្ និ្ការនសរវន្យងៅងព្ៅ។  
ងព្បើព្បាស្់យុទធស្តគស្តស្រម្មមុ្ន ងែើម្បើឱ្យការព្បាព្ស្័យទរទ់្អុំារើហានិភ័យ និ្វបិតតិ  
មានភារសុ្ើស្ង្កវ រ់រា  និ្ ទរ់ទ្រា ។ 
ទុំាន្ទរ់ទុំាន្ខា្ងព្ៅ៖ ទទលួខុ្ស្ព្តូវងលើការស្ព្ម្បស្ព្ម្លួរាល់ស្រម្មភារដែលទរ់ទ្នឹ្
ការងរៀ្ររធនធាន ទុំាន្ទរ់ទុំាន្ជាម្ួយមាច ស្ជ់ុំានួយ និ្ការតស្ ូម្ត ិងែើម្បើរុំាព្ទែលក់ារ 
អនុវតតដននការយុទធស្តគស្ត ដននការព្បតិបតតិ និ្ ដននការស្រម្មភាររបស្់ IMS។ 
ការព្រប់ព្រ្ EOC៖ អារព្រប់ព្រ្ EOC ធាន្ទថ្ន ព្បរ័នធទុ្ំា អស្់របស្់ម្ជឈម្ណឌ ល (ទុ្ំា
ដនាររ ឹ្  និ្ ទុ្ំា ដនារទន់) ព្រម្ទុ្ំា ឧបររណ៍រុំាព្ទែល់បុររលិរ ព្តូវបានដងររ្ និ្ មាន
ែុំាងណើ រការព្តមឹ្ព្តូវលអ ងៅងរលព្តូវការជាចាុំាបាច់។ 
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តារា្ទើ ៦៖ តួន្ទទើននមុ្ខ្ង្ករស្ព្ម្បស្ព្ម្លួនែរូ 
មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ បរយិយអុំារើតួន្ទទើ 
ស្ព្ម្បស្ព្ម្លួនែរូ 
មុ្ខ្ង្ករងនះងធវើការងែើម្បើ
ងលើររម្ពស្់ភារសុ្ើស្ង្កវ រ់
រា ននរិចចព្បឹ្ ដព្ប្ 
ង្លើយតបរត័៌មាន  
និ្ធនធានងៅរាុ្
ចុំាងណាម្ន្ទយរោា ន 
ព្រស្ួ្ស្តថ ប័ន នែរូ  
ព្រម្ទុ្ំា ស្តថ ប័នតុំាបន់ និ្
រិភរងោរ។ មុ្ខ្ង្ករងនះ
មានអនុមុ្ខ្ង្ករចុំានួន ២៖  

ការស្ព្ម្បស្ព្ម្លួវស័ិ្យសុ្ខាភិបាល និ្ អនតរវស័ិ្យ៖ ទទួលខុ្ស្ព្តូវធាន្ទថ្នស្រម្មភារ 
រមួ្រា ស្ងព្ម្ចបានលទធនលជាការព្របែណែ ប់ និ្ងស្វសុ្ខ្ភារដែលមានរុណភារ 
ស្ម្ព្ស្ប ស្ព្មាប់ព្បជាជនដែលរ្នលប ះពាល ់ជារិងស្ស្ អារដែលង្កយរ្ងព្រះ 
បុំានុត។ ងរលបុំាណ្ រឺងែើម្បើងបើរឱ្យអារពារ់រន័ធចូលរមួ្ងៅរាុ្ការវយតនម្លហានិភ័យ 
និ្ការវយតនម្លតព្ម្ូវការ ការងធវើដននការ ការព្រប់ព្រ្ និ្ដចររ ុំាដលររ័ត៌មាន ការនែល់
ងស្វ ការតាម្ោន ការធាន្ទរុណភារ និ្ ការតស្ ូម្ត។ិ 
ទុំាន្ទរ់ទុំាន្៖ ទទួលខុ្ស្ព្តូវងលើការង្លើយតបងៅនឹ្ ស្ុំាងណើ រម្ររើព្រុម្អារពារ់រ័នធ  
ទុ្ំា ងៅរាុ្ និ្ម្ិនដម្នងៅរាុ្វសិ្័យសុ្ខាភិបាល។ ម្គនតើទុំាន្ទរ់ទុំាន្ព្បមូ្លបញ្ញា   
និ្ការបារម្ាន្ទន្ទ ដែលទរទ់្នឹ្បញ្ញា អនតរអ្រការ ោរជូ់នងៅអារព្រប់ព្រ្ 
ឧបបតតិងហតុ រមួ្ជាម្យួនឹ្អនុស្តស្នស៍្ព្មាប់វធិានការដែលព្តូវអនុវតត។ 

 
តារា្ទើ ៧៖ តួន្ទទើននមុ្ខ្ង្កររ័ត៌មាន និ្ ដននការ  
មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ បរយិយអុំារើតួន្ទទើ 
រ័ត៌មាន និ្ ដននការ 
មុ្ខ្ង្ករងនះព្បមូ្ល វភិារ 
និ្នសរវន្យរ័តម៌ានស្ែើ
រើហានិភ័យសុ្ខ្ភារ  
តព្ម្ូវការ ការព្របែណែ ប់
ងស្វ និ្ការខ្វះចងន្ទល ះ 
ព្រម្ទុ្ំា លទធនលននការ 
ង្លើយតប។ មុ្ខ្ង្ករងនះ 
ងព្បើព្បាស្់រ័តម៌ានងែើម្បើ
ងរៀបចុំាបង្កើត និ្ដរលម្អ
ការង្លើយតប ព្រម្ទុ្ំា នែល់
ជាមូ្លោា នស្ព្មាប់ការងធវើ
ដននការស្តែ រ។ មុ្ខ្ង្ករងនះ 
មានអនុមុ្ខ្ង្ករម្យួចុំានួន
ងទៀតន្ដែរ។  

រ័ត៌មាន៖ ទទលួខុ្ស្ព្តូវរាុ្ការព្បមូ្ល ងព្បៀបងធៀប វភិារ និ្នសរវន្យទិនាន័យដែល
ជារ់ោរ់ងៅតាម្ស្តថ នភារអាស្នា រ័ត៌មានព្រប់ព្រ្ងព្រះអាស្នា និ្ទិនានយ័បរបិទ។ 
មុ្ខ្ង្ករងនះរមួ្មានអនុមុ្ខ្ង្ករែូចខា្ងព្កាម្៖ 

- ការវយតនម្លហានិភ័យ និ្តព្ម្វូការ៖ ការវយតនម្លហានិភយ័ជាបនតបន្ទា ប់ 
អនុញ្ញញ តឱ្យអារពារ់រ័នធអាចងធវើងស្ចរែើស្ងព្ម្ចចិតតបានហមតច់ត់ អុំារើការទបស់្តក ត់ 
ឬការកាត់បនថយនលប ះពាល់ននងព្រះអាស្នាម្ួយ។ ការវយតនម្លតព្ម្ូវការ រឺជា
ែុំាងណើ រការជាលរខណៈព្បរ័នធ ដែលរុំាណតអ់ុំារើនលប ះពាលសុ់្ខ្ភារទូងៅ និ្
នលវបិារងលើសុ្ខ្ភារននងព្រះអាស្នា លទធភារព្បព្រឹតតងៅ និ្ស្ម្ទិធរម្មនន 
ងស្វសុ្ខ្ភារ និ្រុំាណត់ររងម្ើលភារខ្វះចងន្ទល ះងៅរាុ្ស្ម្តថភារ និ្ព្បតិបតតិ
ការ ស្ព្មាប់ងរលបុំាណ្ននរុំាណត់អាទិភារ និ្ ការអនុវតតការង្លើយតប។ 

- ការឱ្យែឹ្មុ្ន និ្ការឃ្ល ុំាងម្ើល៖ អនុមុ្ខ្ង្ករងនះរព្្ឹ្ការព្បមូ្ល ការវភិារ  
និ្ការព្បាព្ស្យ័ទរ់ទ្ជាលរខណៈព្បរន័ធ នូវរ័ត៌មានន្ទន្ទ ដែលព្តូវងព្បើព្បាស្់
ងែើម្បើររងម្ើល ងនាៀ្ផ្ទា ត់ និ្ងសុ្ើបអង្កតព្រឹតតកិារណ៍ និ្ហានិភ័យសុ្ខ្ភារ 
ន្ទន្ទ។ អនុមុ្ខ្ង្ករងនះ រ៏រុំាព្ទែល់ការនសរវន្យទិនាន័យដែលទរទ់្នឹ្
ព្រឹតតិការណ៍សុ្ខ្ភារស្តធារណៈន្ដែរ។ ងោយស្ហការជាម្ួយព្រុម្ព្បតិបតតិ
សុ្ខ្ភារ និ្ព្រមុ្ជុំាន្ទញបងចចរងទស្ អនុមុ្ខ្ង្ករងនះបង្កើត រព្្ឹ្ និ្ ែុំាងណើ រ



 

21 
 

ការ នូវព្រុម្ង្លើយតបបន្ទា ន់ ដែលទទលួខុ្ស្ព្តូវងលើការងសុ្ើបអង្កតរហ័ស្ងៅងលើ
តព្ម្ុយរត័ម៌ាន ការវយតនម្លហានិភ័យងៅតាម្មូ្លោា ន និ្ ការង្លើយតប
ព្បតិបតតិទន់ងរលងវោ។  

- ការតាម្ោន និ្ វយតនម្ល ៖ អនុមុ្ខ្ង្ករងនះតាម្ោនជាលរខណៈព្បរ័នធងៅងលើ
ការវវិឌ្ឍននងព្រះអាស្នា និ្ វឌ្ឍនភារននការង្លើយតប ងៅរាុ្ការស្ងព្ម្ចបាន
ងៅតាម្វតថុបុំាណ្ននដននការង្លើយតបព្បតិបតត ិ។ អនុមុ្ខ្ង្ករងនះ ពាររ់័នធងៅ
នឹ្ការរុំាណតសូ់្ចន្ទររព្តឹម្ព្តូវតាម្លរខណៈបងចចរងទស្ និ្ព្បភររ័ត៌មាន 
ការបង្កើតទសិ្ងៅព្បតិបតតិ ការព្បមូ្ល និ្ បរព្ស្តយទនិានយ័ និ្ការតាម្ោន
វឌ្ឍនភារ ងែើម្បើរុំាណត់ថ្នងតើការង្លើយតបស្ងព្ម្ចបានងៅតាម្វតថុបុំាណ្របស្់
ខ្លួន ដែរ ឬងទ។ ព្បស្ិនងបើការង្លើយតបម្និស្ថតិងៅងលើនលូវព្តមឹ្ព្តូវងទ បុររលិរ
ដែលទទលួខុ្ស្ព្តូវងលើអនុមុ្ខ្ង្ករងនះ ព្តូវងធវើវភិារររមូ្លងហតុ និ្នែល ់
អនុស្តស្ន៍ស្ែើរើវធិានការដរដព្ប និ្/ឬការផ្ទល ស្់បែូរទសិ្ងៅ ងោយស្ហការណ៍
ជាម្ួយនែរូ និ្ដនារទទលួខុ្ស្ព្តូវែនទងទៀត។ 

- នលិតនលរ័ត៌មាន និ្ការនសរវន្យ៖ អនុមុ្ខ្ង្ករងនះច្ព្រ្រ័តម៌ានរើព្បភរ
ន្ទន្ទ ែូចជា ការវយតនម្លហានិភ័យ/តព្ម្ូវការ ព្បរ័នធឱ្យែឹ្មុ្ន និ្ព្បរ័នធ 
ឃ្ល ុំាងម្ើល ព្បរ័នធតាម្ោនការង្លើយតប (ឧ. ការព្របែណែ បន់នងស្វ) និ្ការ
ស្ា្់ម្តនិ្ទន្ទ ងែើម្បើបង្កើតនលិតនលរ័តម៌ាន ដែលអនុញ្ញញ តឱ្យអារពារ់រន័ធ
ទុ្ំា ឡាយអាចតាម្ោនហានភិ័យ និ្តព្ម្ូវការដនារសុ្ខ្ភារស្តធារណៈ ងែើម្បើ
តាម្ោនព្បស្ិទធភារននការង្លើយតបវសិ្យ័សុ្ខាភិបាល និ្ងែើម្បើចាត់វធិានការ
ស្ម្ព្ស្ប។ នលិតរបាយការណ៍ស្តថ នភារ ព្រឹតតិបព្ត និ្របាយការណ៍ែនទងទៀត 
ជូនងៅនែរូ។  

ដននការ៖ អនុមុ្ខ្ង្ករដននការ ព្តូវទទួលខុ្ស្ព្តូវរាុ្ការស្ព្ម្បស្ព្ម្ួល ការងធវើដននការ
ង្លើយតប ស្តែ រ និ្/ឬបព្ម្ុ្  និ្ ងរៀបចុំាដននការស្ព្មាបក់ាររ ុំាស្តយ។ អនុមុ្ខ្ង្ករងនះរុំាណត់
អុំារើនលប ះពាល់ ដែលអាចងរើតមានន្ទងរលអន្ទរតននងព្រះអាស្នា និ្ នែលប់ចចុបបនា
ភារតាម្កាលងវោរុំាណត់ អុំារើបញ្ញា ងធវើដននការជាមុ្ន ស្ព្មាប់អារព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុ 
និ្ IMT។ មុ្ខ្ង្ករងនះ រមួ្មានអនុមុ្ខ្ង្ករែូចខា្ងព្កាម្ ៖  

- ដននការយុទធស្តគស្ត និ្ព្បតបិតតិការ៖ ស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលការងរៀបចុំាបង្កើតដននការ
ជារ់ោរត់ាម្ងព្រះអាស្នា ងោយមានធាតុចូលលម្អតិរើមុ្ខ្ង្ករែនទងទៀត  
ជារិងស្ស្ រ័ត៌មានរើមុ្ខ្ង្ករព្បតិបតតកិារសុ្ខ្ភារ និ្ ជុំាន្ទញបងចចរងទស្។  
អនុមុ្ខ្ង្ករងនះពារ់រ័នធនឹ្ការងរៀបចុំាបង្កើតនូវអាទិភារជាយុទធស្តគស្តរមួ្  
វតថុបុំាណ្ព្បតបិតតិការ និ្ដននការរមួ្ ព្រម្ទុ្ំា ការស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលរ ឹ្ មាុំាងៅរាុ្
និ្រវ្វសិ្័យន្ទន្ទ។  
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- ការព្រប់ព្រ្រងព្មា្៖ រុំាព្ទែល់ការងរៀបចុំាដននការរងព្មា្ រចន្ទស្ម្ព័នធ  
និ្ខ្លឹម្ស្តរននរត័៌មានរើមាច ស្ជ់ុំានួយ និ្ របាយការណ៍ងនស្ងទៀត តាម្ោនការ
អនុវតតរងព្មា្ និ្ងលើររម្ពស្់ការព្រប់ព្រ្ដែលមានបទោា នព្តឹម្ព្តូវ ងៅរាុ្ 
វែែរងព្មា្ទុ្ំា មូ្ល។  

 
តារា្ទើ ៨៖ តួន្ទទើរបស់្មុ្ខ្ង្ករព្បតិបតតិការសុ្ខ្ភារ និ្ជុំាន្ទញបងចចរងទស្  
មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ បរយិយអុំារើតួន្ទទើ 
ព្បតិបតតិការសុ្ខ្ភារ  
និ្ជុំាន្ទញបងចចរងទស្ 
ងធវើការជាម្ួយព្រស្ួ្ 
ស្តថ ប័ន និ្ជាម្យួនែរូ
ន្ទន្ទ ងែើម្បើធាន្ទនូវការ
ព្របែណែ ប់ និ្រុណភារ
ងស្វសុ្ខ្ភារលអបុំានុត  
ងៅរាុ្ការង្លើយតបងៅនឹ្
ងព្រះអាស្នា។ មុ្ខ្ង្ករងនះ
ងធវើការងោយជុំារុញការ 
អនុវតតអនតរារម្នសុ៍្ខ្ភារ
ស្តធារណៈដែលជារ់ោរ់
តាម្បរបិទ និ្ដែលមាន
ព្បស្ិទធភារបុំានុត ព្រម្ទុ្ំា
ងស្វរលើនិររើស្ុំាណារ់នែរូ
ព្បតិបតត។ិ មុ្ខ្ង្ករងនះនែល់
ព្បតិបតតិការងៅមូ្លោា ន
ដែលដនអរតាម្ភស័្តុតា្ 
ងរលនងយបាយ  
ការដណន្ទុំា និ្ជុំាន្ទញ 
បងចចរងទស្។  
មុ្ខ្ង្ករងនះមានអនុមុ្ខ្ង្ករ
ម្ួយចុំាននួន្ដែរ៖ 

វធិានការបង្កក រ និ្ព្រប់ព្រ្៖ អនុមុ្ខ្ង្ករងនះរុំាណត់ និ្ បង្កើតនូវអនុស្តស្ន ៍
ចាស្់ោស្់ នសរវន្យការដណន្ទុំា និ្នែលជ់ុំានួយបងចចរងទស្ ស្ែើរើវធិានការពារ់រ័នធបុំានុត 
ងែើម្បើបង្កក រ និ្ /ឬព្រប់ព្រ្ហានិភ័យសុ្ខ្ភារស្តធារណៈ ឧ. បង្កើនការឃ្ល ុំាងម្ើល ងស្វ
ម្នាើររិងស្តធន៍ងៅចុំាណុចដងទុំា ការែឹរជញ្ាូ នស្ុំាណារ និ្ ការងធវើងតស្តម្នាើររិងស្តធន ៍
ឯរងទស្ យុទធន្ទការចារ់វ រស់្តុ្ំា  វធិើការពារជុំា្ឺព្ទ្់ព្ទយធុំា ការព្រប់ព្រ្រលើនិរ (និ្
ការព្រប់ព្រ្ទុំាន្ទរទ់ុំាន្រាុ្ររណើ ននការនាុះជុ្ំា ឺ្ល្) ការបង្កក រ និ្ព្រប់ព្រ្ជុ្ំា ឺ្ល្  
ការបង្កើនងស្វទឹរស្តអ ត និ្អន្ទម្័យ សុ្វតថិភារចុំាណើ អាហារ និ្ងស្វអាហារូបតថម្ា  
ការនរត់នរ្ឱ់្ស្ង និ្ស្មាា រៈងវជាស្តគស្ត។ ព្រុម្ង្លើយតបបន្ទា ន់ នឹ្ព្តូវោរ់រព្ង្កយងែើម្បើ
អនុវតតនូវវធិានការទុ្ំា ងនះ។ 
 
ការព្បាព្ស័្យទរ់ទ្រ័ត៌មានអុំារើហានិភ័យ និ្ការចូលរមួ្របស់្ស្ហរម្ន៍៖ អនុមុ្ខ្ង្ករ
ងនះ វយតនម្លបរបិទស្្រម្ និ្ វបបធម្៌របស្់ព្បជាជនដែលព្បឈម្នឹ្ ហានភិ័យ ជុំារុញការ
ចូលរមួ្របស្់អារពារ់រន័ធងៅថ្នា រ់ជាតិ និ្ងៅថ្នា រ់មូ្លោា ន បង្កើតស្តរមានស្ព្ម្ួល 
ទិស្ងៅចាស្់ោស្ ់ស្ព្មាបក់ារនសរវន្យ ងោយធាន្ទថ្ន ស្តរទុ្ំា ងន្ទះព្តឹម្ព្តូវតាម្
លរខណៈបងចចរងទស្ និ្ស្ម្ព្ស្បងៅតាម្បរបិទស្្រម្ និ្ វបបធម្៌ និ្អនុវតតការស្ា្ ់
ម្តិរហ័ស្ និ្ការវយតនម្លងនស្ៗងទៀត ងែើម្បើរុំាណត់ឧបស្ររដែលរារា ុ្ំា ែល់ការអនុវតត
ែុំាបូន្ទម នសុ្ខ្ភារ។ អនុមុ្ខ្ង្ករងនះបញ្ាូ នស្តរអុំារើសុ្ខ្ភារ ងោយងព្បើព្បាស្ម់្ងធាបាយ
ដែលមានព្បស្ិទធភារបុំានុត ងៅតាម្ការនយិម្របស្់ព្បជាជនងរលងៅ ជាភាស្តរាុ្ព្ស្រុ 
និ្តាម្ោនព្បស្ិទធភារននការនសរវន្យស្តរទុ្ំា ងន្ទះ។  
 
នែល់ងស្វសុ្ខ្ភារ៖ អនុមុ្ខ្ង្ករងនះធាន្ទការនែល់ងស្វចាុំាបាច់ែល់ព្បជាជនដែលរ្នល
ប ះពាល់។ អនុមុ្ខ្ង្ករងនះរព៏ារ់រ័នធន្ដែរ នូវការបញ្ញា ររ់ើបទោា ន និ្ការរុំាណត ់
អតតស្ញ្ញញ ណ រញ្ចប់ងស្វសុ្ខ្ភារស្ុំាខាន់ចាុំាបាច់ ដែលព្របែណែ ប់ទុ្ំា ការនសរវន្យ
អប់រ ុំាងៅែល់ស្ហរម្ន៍ និ្ការនែល់ការដងទុំាសុ្ខ្ភារងៅថ្នា រ់ងខ្តត និ្ថ្នា រ់ជាត។ិ  
អនុមុ្ខ្ង្ករងនះ រ៏ងម្ើលខុ្ស្ព្តវូងៅងលើការព្រប់ព្រ្ររណើ  ងោយធាន្ទលទធភារអាចររ
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បានស្ម្ព្ស្បនូវរមាល ុ្ំា សុ្ខាភិបាលជុំាន្ទញ និ្ ធនធានរូបវនត ងែើម្បើបុំាងរញតព្ម្ូវការជា
មូ្លោា ន។ ងម្ើលខុ្ស្ព្តូវងលើការដចរចាយរញ្ចប់ និ្ស្មាា រៈងវជាស្តគស្តស្ងគង្ករ ះបន្ទា ន់។ 
 
ជុំាន្ទញបងចចរងទស្ វទិាស្តគស្ត និ្ការព្ស្តវព្ជាវ៖ អនុមុ្ខ្ង្ករងនះរុំាណត់ររចុំាណុចខ្វះ
ចងន្ទល ះដនារចុំាងណះែឹ្ អុំារើមូ្លងហតុជុ្ំា ឺ ស្រ ើរងរារវទិា ការចម្ល្ងរារ ការងធវើងរារវនិិចឆ័យ 
ព្រម្ទុ្ំា ការបង្កក រ និ្ ព្រប់ព្រ្ព្បរបងោយព្បស្ទិធភារនូវហានិភ័យ និ្បុរវងហតុននការ
្ល្ជុំា្ឺ និ្ការស្តល ប់ងព្ចើនងលើស្លប់ និ្នែល់ែុំាបូន្ទម នដនារសុ្ខ្ភារដែលដនអរតាម្ 
ភ័ស្តុតា្។  
 
បណែុ ះបណាែ លបុររលិរសុ្ខាភិបាល៖ អនុមុ្ខ្ង្ករងនះរុំាព្ទែល់ការបណែុ ះបណាែ ល
បុររលិរជាតិដែលមានព្ស្តប់ និ្បុររលិរបដនថម្ ដែលអាចនឹ្ព្តូវតព្ម្្់ទសិ្ស្តជាងមើ
ងែើម្បើអនុវតតការង្លើយតបចុំាងពាះងព្រះអាស្នា។  

 
តារា្ទើ ៩៖ តួន្ទទើននមុ្ខ្ង្កររុំាព្ទព្បតិបតតកិារ និ្ភស្តុភារ  
មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ បរយិយអុំារើតួន្ទទើ 
ការរុំាព្ទព្បតិបតតកិារ  
និ្ភស្តុភារ  
មុ្ខ្ង្ករងនះធាន្ទថ្ន  
ភារជានែរូព្តូវបាន 
ងព្បើព្បាស្់ ងែើម្បើធាន្ទការ
រុំាព្ទព្បតិបតតិការ និ្  
ភស្តុភារព្បរបងោយ
ព្បស្ិទធភារនិ្ព្បស្ិទធនល 
ស្ព្មាប់ការង្លើយតបងព្រះ
អាស្នា។ ងៅងព្កាម្មុ្ខ្ង្ករ
ងនះ មានអនុមុ្ខ្ង្ករចុំានួន 
៣៖  

ការព្រប់ព្រ្ដខ្សស្ង្កវ រ់នរត់នរ្ ់៖ អនុមុ្ខ្ង្ករងនះធាន្ទនូវការនែល់ែល់ទើរដនល្  ទន់ងរល
ងវោ និ្ព្បរបងោយព្បស្ិទធនល នូវស្មាា រៈងព្បើព្បាស្់ និ្ ឧបររណ៍ន្ទន្ទ ងែើម្បើរុំាព្ទ
ែល់ព្បតបិតតិការង្លើយតបងព្រះអាស្នា រាុ្ងន្ទះរាប់ទុ្ំា ការងព្ជើស្ងរ ើស្ ការរាររណ៍  
លទធរម្ម ការែឹរជញ្ាូ ន ការរតដ់បបបទរយ ការររ្ទុរោររ់ាុ្ឃ្ល ុ្ំា  និ្ការដចរចាយ
ព្ទរយស្មាា រៈទុ្ំា អស្់ងនះ។  
 
ការរុំាព្ទងៅថ្នា រ់មូ្លោា ន៖ អនុមុ្ខ្ង្ករងនះនែល់យុទធស្តគស្តភស្តុភារ ការព្រប់ព្រ្  
និ្ការរុំាព្ទងៅថ្នា រ់មូ្លោា ន ងៅែល់ព្រមុ្ង្លើយតប រាុ្ងន្ទះរាប់ទុ្ំា ការស្តា រ់ងៅ
ព្បរបងោយសុ្វតថិភារ ទើរដនល្ ងធវើការដែលមានស្នតិសុ្ខ្ និ្ អាចែុំាងណើ រការងៅរលូន 
ព្រម្ទុ្ំា ឧបររណ៍ ស្ម្តថភាររម្ន្ទរម្ន៍ ការែរឹជញ្ាូ នងោយសុ្វតថភិារ និ្ ការព្រប់ព្រ្
របួនែរឹជញ្ាូ នព្បរបងោយព្បស្ិទធភារ។  
 
ភស្តុភារសុ្ខាភិបាល៖ អនុមុ្ខ្ង្ករងនះ នែល់នូវជុំាន្ទញដនារបងចចរងទស្ ឧបររណ៍  
វធិើស្តគស្ត និ្ ម្ងធាបាយ ងែើម្បើង្លើយតបងៅនឹ្តព្ម្ូវការ ភស្តុភារជារ់ោរ់ននការ 
ង្លើយតប រាុ្ងន្ទះរាប់ទុ្ំា បរកិាខ រងវជាស្តគស្ត រុំាព្ទការព្រប់ព្រ្ព្បរន័ធព្តជារ ់ 
ម្នាើររិងស្តធន៍ និ្ ធន្ទររ្ម្។  
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តារា្ទើ ១០៖ តួន្ទទើននមុ្ខ្ង្ករហរិញ្ញវតថុ និ្រែាបាល  
មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ បរយិយអុំារើតួន្ទទើ 
ហរិញ្ញវតថុ និ្រែាបាល 
មុ្ខ្ង្ករងនះនែលក់ារ 
រុំាព្ទដនារហរិញ្ញវតថុ 
ព្រប់ព្រ្ និ្រែាបាល 
ងែើម្បើធាន្ទការព្បព្រឹតតងៅ
ងោយរលូន ននការ 
ង្លើយតបងព្រះអាស្នា។ 
មុ្ខ្ង្ករងនះធាន្ទថ្ន 
ងស្ចរែើស្ងព្ម្ចចតិតន្ទន្ទ
ព្តូវបានងធវើង ើ្ ងោយអារ
ព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុ  
ជារតាត ជុំារុញែល់ការនែល់
នូវងស្វព្រប់ព្រ្  
និ្រែាបាល រើស្ុំាណារ់
ព្រស្ួ្ និ្រចន្ទស្ម្ព័នធ 
រោា ភិបាលែនទងទៀត  
ព្រម្ទុ្ំា រើនែរូ។ ងៅ
ងព្កាម្មុ្ខ្ង្ករងនះ  
មានអនុមុ្ខ្ង្ករចុំានួន ៣៖ 

ការព្រប់ព្រ្ហរិញ្ញវតថុ ងវកិា និ្មូ្លនិធិជុំានយួ៖ អនុមុ្ខ្ង្ករងនះ បង្កើតជាដននការការង្ករ 
និ្ងវកិា ងោយដនអរងលើដននការស្រម្មភារ ែូចដែលរុំាណត់ងោយមុ្ខ្ង្ករថ្នា រ់ែរឹន្ទុំា។ 
ព្រប់ព្រ្ការដប្ដចរមូ្លនិធ ិនិ្រិចចស្នាន្ទន្ទ តាម្ោន និ្រាយការណ៍អុំារើការនែល់
ហរិញ្ញបបទន ងោយងនាៀ្ផ្ទា ត់ជាម្ួយនឹ្ ងវកិា រុំាព្ទ តាម្ោន និ្រាយការណ៍អុំារើការ
អនុវតតហរិញ្ញវតថុ តាម្ោន និ្ មានចុំាណាត់ការងៅងលើស្ុំាងណើ រងព្មា្រើមាច ស្់ជុំានយួ និ្
កាលបរងិចឆទរុំាណតស់្ព្មាបក់ារនែល់របាយការណ៍ រុំាព្ទការងរៀ្ររធនធានងៅរាុ្ការ
ងរៀបចុំាស្ុំាងណើ  និ្របាយការណ៍ និ្ ស្ព្ម្បស្ព្ម្លួែលក់ារងបើរព្បារមូ់្លនធិិជុំានយួងៅ
តាម្ព្បងទស្នើម្ួយៗ។  
 
លទធរម្ម៖ ងោយស្ព្ម្បស្ព្ម្លួជាម្ួយមុ្ខ្ង្កររុំាព្ទព្បតិបតតិការ និ្ភស្តុភារ អនុមុ្ខ្ង្ករ
ងនះ ទទួលខុ្ស្ព្តូវងលើការងធវើលទធរម្មរាល់ស្មាា រៈនរតន់រ្់ដែលចាុំាបាចស់្ព្មាប់ការង្លើយតប 
និ្ព្រុម្ង្លើយតប តាម្ោន បញ្ា ើស្តរងរើភណឌ  ស្ព្ម្បស្ព្ម្លួជាម្ួយអនុមុ្ខ្ង្ករភស្តុភារ 
និ្ធនធានម្នុស្ស ងែើម្បើនែលក់ារនរត់នរ្ ់និ្បរកិាខ រែល់ព្រមុ្ង្លើយតបងៅថ្នា រមូ់្លោា ន។  
 
ធនធានម្នុស្ស និ្ ការរព្្ើរ៖ អនុមុ្ខ្ង្ករងនះ បុំាងរញតព្ម្វូការដនារធនធានម្នុស្ស 
(HR) របស្់ព្រុម្ង្លើយតប ែូចដែលរុំាណត់ងោយមុ្ខ្ង្ករថ្នា រ់ែឹរន្ទុំា រាុ្ងន្ទះរាប់ទុ្ំា ការ
ររព្បភរនរត់នរ្ ់ការងព្ជើស្ងរ ើស្បុររលិរ ការរិនិតយសុ្ខ្ភារ ការងធវើែុំាងណើ រងៅកាន់តុំាបន់
រ្នលប ះពាល់ ការព្បជុុំា និ្ការបណែុ ះបណាែ ល ការរុំាព្ទរែាបាលងៅនឹ្រដនល្  ការព្បជុុំា
រាយការណ៍ និ្ការវយតនម្លការង្ករ។ អនុមុ្ខ្ង្ករងនះ តាម្ោន និ្រាយការណ៍អុំារើតព្ម្ូវ
ការដនារធនធានម្នុស្ស ងធៀបនឹ្ដននការ ស្តថ នភារននមុ្ខ្តុំាដណ្ដែលបានបុំាងរញរចួ/
មុ្ខ្តុំាដណ្ទុំាងនរ និ្ងលើររងព្មា្តព្ម្ូវការដនារធនធានម្នុស្ស។ រុំាព្ទការស្ព្ម្ប
ស្ព្ម្ួលព្រមុ្ងវជាស្តគស្ត និ្ព្រុម្ង្លើយតបអនតរជាត។ិ  

 

ការបិរដំសណើរការ IMS និង EOC 
IMS និ្  EOC នឹ្ ព្តូវបទិែុំាងណើ រការងៅងរលដែលឧបបតតិងហតុងនះព្តូវបានបទិ ឬការស្ព្ម្បស្ព្ម្លួ និ្ការង្លើយតបអាច
ព្រប់ព្រ្បានងោយព្បតិបតតកិារព្បចាុំានងងរបស្់ព្រស្ួ្ សុ្ខាភិបាល។ 
ការបិទែុំាងណើ រការព្តូវបានជូនែុំាណឹ្ែល់ IMS នែរូសុ្ខាភិបាល និ្ ភារើពារ់រន័ធែនទងទៀត ងោយងព្បើបញ្ា ើទុំាន្ទរទ់ុំាន្
ជារ់ោរ់ងៅតាម្ព្បងភទងព្រះថ្នា រ់ (ឧបស្ម្ពន័ធ ២) តាម្នើតិវធិើោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ។ 
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ការតាម្ដាន និងវាយតនម្ែ 
រុំាណត់ព្តាស្រម្មភារ 
មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ៗនើម្ួយៗព្តូវដតររ្រុំាណត់ព្តាចាស្់ោស្ន់នស្រម្មភារដែលបានអនុវតត និ្ស្តថ នភារននស្រម្មភាររុំារុ្
បនត។ ងរលការណ៍ដណន្ទុំាទូងៅននស្រម្មភារដែលព្តូវអនុវតតព្ស្បងៅតាម្ងរលរុំាណត់ ដែលមានបង្កា ញជូនងៅតាម្ 
មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ៗ ងៅរាុ្ឧបស្ម្ព័នធ ៥ ។ ងព្ៅរើងនះ ស្នលរឹរិចចការទងទ មានងៅរាុ្ឧបស្ម្ព័នធ ៦ ដែលព្តូវបុំាងរញងោយ 
មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ៗ ងែើម្បើររ្រុំាណត់ព្តាព្តឹម្ព្តូវ និ្ ងរញងលញ ននស្រម្មភារដែលបានអនុវតតងៅរាុ្ងរលោរឱ់្យែុំាងណើ រ
ការ EOC ។ 
ងែើម្បើស្ព្ម្លួែុំាងណើ រការតាម្ោន ស្មាជិរ IMT រួរដតររ្ឯរស្តរទន ់ និ្រ ឹ្ ទុ្ំា អស្់ ស្ព្មាប់រយៈងរលននការោរ់ឱ្យ
ែុំាងណើ រការ EOC (និ្ងធវើបចចុបបនាភារ ព្បស្ិនងបើចាុំាបាច់)៖ 

- រចន្ទស្ម្ពន័ធ IMS ដែលមានរត័៌មានលម្អិតរបស្់ស្មាជិរបចចុបបនា (ឧបស្ម្ពន័ធ ៣) 
- ងស្ចរែើរណ៌ន្ទអុំារើតួន្ទទើពាររ់័នធរបស្ស់្មាជរិ (រើតារា្ ៥ ែល់ ១០) 
- បញ្ា ើស្រម្មភាររបស្់ស្មាជិរនើម្ួយៗងៅតាម្ងរលងវោ (ឧបស្ម្ពន័ធ ៥) 
- ស្នលឹររចិចការមុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ (ឧបស្ម្ពន័ធ ៦) 

ស្នលឹររចិចការដែលបានងធវើបចចុបបនាភារ និ្បុំាងរញរចួននមុ្ខ្ង្ករបន្ទា ប់បនសុំា ព្តូវដចររ ុំាដលរជាម្ួយអារែឹរន្ទុំា មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់
នើម្ួយៗ បន្ទា ប់ម្រងទៀតអារែឹរន្ទុំាមុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ ដចររ ុំាដលរស្នលឹររិចចការទុ្ំា ងនះជាម្យួ IM។ 
 
ការរិនិតយង ើ្ វញិងៅងព្កាយវធិានការ 
ស្មាស្ធាតុស្ុំាខាន់ននការង្លើយតបដនារសុ្ខ្ភារស្តធារណៈណាម្ួយ ឬការោរឱ់្យែុំាងណើ រការ EOC រឺជាការរនិតិយង ើ្
វញិជាលរខណៈព្បរ័នធ ងៅងលើវធិានការដែលបានអនុវតត ឬការរិនិតយង ើ្ វញិងៅងព្កាយវធិានការ (AAR)។ ស្មាស្ធាតុ
ងនះពាររ់័នធនឹ្ ស្មាជិរ IMT ភារើពាររ់័នធស្ុំាខាន់ៗ និ្ អារងធវើងស្ចរតើស្ងព្ម្ចចិតតដែលងធវើការវភិារជាលរខណៈព្បរ័នធ និ្
សុ្ើជងព្ៅងៅងលើវធិានការដែលបានអនុវតត (ឬម្និបានអនុវតត) ងែើម្បើជុំារុញភាររ ឹ្ មាុំា និ្ងោះព្ស្តយបញ្ញា ព្បឈម្ងនស្ៗ
ងែើម្បើនែលរ់័ត៌មានអុំារើការង្លើយតបន្ទងរលអន្ទរតឱ្យបានកាន់ដតព្បងស្ើរ។ 
AAR ព្តូវបានអនុវតតបានលអបុំានុតងៅងរលបិទឧបបតតិងហតុ ងៅងរលដែលអារង្លើយតបមានវតតមាន ងហើយងៅមានការច្ចាុំា
ចាស្់ អុំារើឧបបតតិងហតុដែលបានងរើតង ើ្ ។ ព្បស្ិនងបើ AAR ភាល ម្ៗម្ិនអាចងធវើងៅបានងទ រួរបុំាងរញរិចចការងនះងៅរាុ្ 
រយៈងរលបើដខ្បន្ទា ប់រើបទិឧបបតតិងហតុ។ 
ែុំាងណើ រការស្ព្មាប់អនុវតត AAR មានបង្កា ញជូនចុំាណុចស្ុំាខាន់ៗងៅរាុ្បទោា ននើតវិធិើព្បតិបតតិននការរនិិតយង ើ្ វញិ 
ងៅងព្កាយវធិានការ។ ឧបស្ម្ព័នធ ១ ងរៀបរាប់អុំារើរងបៀបដស្វ្ ររឯរស្តរងនះ។ 
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ឧបេម្ពន័ធ 
ឧបស្ម្ព័នធ ១៖ តារា្ធនធានែឹរន្ទុំា 
ធនធាន រដនល្ដែលព្តវូដស្វ្ររ 
បទបញ្ញតតិសុ្ខាភិបាលអនតរជាតិ (2005) http://www.who.int/ihr/9789241596664/en/ 

យុទធស្តគស្តអាសុ្ើបា សុ្ើហវរិស្ព្មាប់ជុំា្ឺដែលងលចង ើ្  និ្ការ
ស្ងគង្ករ ះបន្ទា ន់ដនារសុ្ខ្ភារស្តធារណៈ (APSED III) 

http://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/13654 

នើតិវធិើវយតនម្លហានិភយ័ ងៅងលើជញ្ញា ុ្ំា  EOC 
ឧបររណ៍រិនតិយង ើ្ វញិងៅងព្កាយវធិានការណ៍ ឯរស្តរមានងៅរាុ្បនាប់ EOC 
ដននការយថ្នភារស្ងគង្ករ ះបន្ទា ន់ដនារសុ្ខ្ភារស្តធារណៈស្ព្មាប់
អាកាស្យនោា ន 

ឯរស្តរមានងៅរាុ្បនាប់ EOC 

ដននការយថ្នភារស្ងគង្ករ ះបន្ទា ន់ដនារសុ្ខ្ភារស្តធារណៈស្ព្មាប់
ដនស្មុ្ព្ទ 

ឯរស្តរមានងៅរាុ្បនាប់ EOC 

និយម្នើតិវធិើព្បតបិតតសិ្ព្មាបជ់ុំា្ឺ្ល្តាម្អាហារ៖ ការងសុ្ើបអង្កត 
និ្ការង្លើយតបការនាុះង ើ្ ជុំា្ឺអនតរវសិ្័យ 

ឯរស្តរមានងៅរាុ្បនាប់ EOC 

និយម្នើតិវធិើព្បតបិតតជិុ្ំា ឺផ្ទត ស្តយបរសើ ឯរស្តរមានងៅរាុ្បនាប់ EOC 
ការនសរវន្យហានិភ័យងៅរាុ្ការស្ងគង្ករ ះបន្ទា ន់ដនារសុ្ខ្ភារ 
ស្តធារណៈ៖  ងរលការណ៍ដណន្ទុំាអ្រការសុ្ខ្ភាររិភរងោរ 
ស្ព្មាប់នសរវន្យអុំារើហានិភយ័ស្ងគង្ករ ះបន្ទា ន់ (ERC) ងរល
នងយបាយ និ្ ការអនុវតត (២០១៨) 

http://www.who.int/risk-
communication/guidance/download/en/ 

និយម្នើតិវធិើព្បតបិតតវិ ើរុស្ Zika ឯរស្តរមានងៅរាុ្បនាប់ EOC 
និយម្នើតិវធិើព្បតបិតតជិុ្ំា ឺព្រុន្ម្ ឯរស្តរមានងៅរាុ្បនាប់ EOC 
និយម្នើតិវធិើព្បតបិតតជិុ្ំា ឺអាស្នាងរារ ឯរស្តរមានងៅរាុ្បនាប់ EOC 
និយម្នើតិវធិើព្បតបិតតជិុ្ំា ឺព្រុនងលឿ្ ឯរស្តរមានងៅរាុ្បនាប់ EOC 

 

http://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/13654
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ឧបស្ម្ពន័ធ ២៖ បញ្ា ើទុំាន្ទរ់ទុំាន្អារឯរងទស្តាម្ព្បងភទងព្រះថ្នា រ់ 

១. ជុ្ំា ឺ្ល្ 
ល.រ ង ម្ ះ រដនល្ងធវើការ តួន្ទទើ/មុ្ខ្តុំាដណ្ ងលខ្ទូរស្រា័ អុើដម្ល 

១ ងោរ នន ណារា   
(PRON Nara) 

អាជាា ធរជាតទិប់ស្តក ត់អាវុធរើម្ើ  
នុយងរលដអ រ ជើវស្តគស្ត និ្វទិយុស្រម្ម 

អររងលខាធិការ +855(0)97 766 6666 phnara@nacw.gov.kh 

២ 
ងោរ ធាម្ ប ុនងស្្ 
(THEAM Bunseng) 

ព្រស្ួ្ម្ហាននា 
ព្បធានន្ទយរោា ន
ព្រប់ព្រ្អាវុធជាតនិាុះ 

+855(0)12 841 542  bunseng60@yahoo.com 

៣ 
ងោរ អុឹ្  ងអៀ្  
(UNG Eang) រណៈរមាម ធកិារជាតិព្បឆ្ុ្ំា ងភរវរម្ម 

រែាងលខាធិការព្រស្ួ្ដរ   
និ្ថ្នម្រល +855(0)89 777 567  ungeang888@gmail.com 

៤ ងោរ ស្ ុន ោរនិ 
(SUN Darin) 

ន្ទយរោា នអ្រការអនតរជាតិ  
ព្រសួ្្ការបរងទស្ និ្ស្ហព្បតបិតតិការអនតរជាត ិ អនុព្បធាន +855(0)92 955 676  sn_darin@yahoo.com 

៥ ងោរ ន្ទ្ សុ្ើណាវឌ្ឍនៈ 
(NEANG Sinavathanak) 

អររន្ទយររ្ ននអររន្ទយរ 
អភិវឌ្ឍន៍វសិ្័យយុតតធិម្ ៌

អររន្ទយររ្ +855(0)12 661 663 Vattanak.cambodia.mog@gmail.com 

៦ 
ងោរ នុន សុ្ទធ   
(PHON Sothea) 

ម្នាើររិងស្តធន៍ជាតរិស្រិម្ម 
ននអររន្ទយរោា នរស្ិរម្ម 

អនុព្បធានម្នាើររិងស្តធន ៍ +855(0)12 738 958 sothea210@yahoo.com 

៧ ស្តគស្តត ចារយ អា វ សុ្ខា  
(EAV Sokha) 

ន្ទយរោា នជុំា្ឺម្ហារ ើរ 
ននម្នាើរងរទយកាល់ដម្ ព្ត 

ព្បធានដនារ +855(0)12 843 949  sokhaeav@hotmail.com 

៨ ងវជា. សុ្ខ្ ព្ស្ ុន  
(SOK Srun) 

ន្ទយរោា នម្នាើរងរទយ 
ព្រស្ួ្សុ្ខាភិបាល 

ព្បធាន +855(0)12 912 122 soksrun@comnet.com.kh 

៩ 
ងវជា. លើ សូ្វ ន់  
(LY Sovann) 

ន្ទយរោា នព្បយុទធនឹ្ជុ្ំា ឺ្ល្  
ព្រស្ួ្សុ្ខាភិបាល ព្បធាន +855(0)12 825 424 sovann_ly@yahoo.com 
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១០ 
ងោរ ងរន ្វ ើរា ន់  
(KEN Choviran) 

Department Environment Pollution 
ព្រសួ្្បរសិ្តថ ន (បាត់ែុំាប្) អនុព្បធាន +855(0)12 856 818 chorviran@yahoo.com 

១១ ងោរព្ស្ើ ញិម្ សុ្ភា  
(NHIM Sophea) 

Department of Hydrological River 
Works, ព្រសួ្្ធនធានទឹរ និ្ឧតុនិយម្ អាររធិការរ្ +855(0)12 524 925  nsophea@yahoo.com 

១២ 
ឧតតម្ងស្នើព្តើយ ៍ឃុន វុឌ្ឍើ 
(KHUN Vuthy) 

ការយិល័យស្ងគង្ករ ះ វទិាស្តថ ន
ព្ស្តវព្ជាវ និ្រិងស្តធន,៍ NACW 

ន្ទយររ្វទិាស្តថ នព្ស្តវព្ជាវ 
និ្រិងស្តធន៍អាវុធជាតិរើម្ើ 

+855(0)97 884 5678  vuthy.khun@gmail.com 

១៣ 
ងោរ  រឹ រុំាស្តនត 
(LEK Kamsan) 

អជាា ធរជាត ិអាវុធជាតិរើម្ើ 
ន្ទយររ្វទិាស្តថ នព្ស្តវព្ជាវ 
និ្រិងស្តធន៍អាវុធជាតិរើម្ើ 

+855(0)11 953 743  lek.kamsan@yahoo.com 

១៤ 
ងោរ បា វ សុ្ផ្ទរទិធ ិ
(PAO Sopharith) អររ ធិការោា នការពារស្តរធាតុរើម្ើ 

អររបញ្ញា ការ 
បញ្ញា ការោា ន +855(0)97 554 4544 paosotharith@yahoo.com 

១៥ 
ងោរ ឃុន សុ្ខ្ងរព្ជ
(KHUN Sokpech) 

ន្ទយរោា នសុ្ខាភិបាល  
ននអររន្ទយរោា នភស្តុភា និ្ហរិញ្ញវតថុ 

ជុំានួយការការយិល័យ
បងចចរងទស្ 

+855(0)17 717 144  sokpech666@gmail.com 

១៦ 
ងោរ តាន់ លើងហ្  
(TAN Lyheng) 

NACW ជុំានួយការងលខាធិការោា ន +855(0)96 633 6408 lyhengtan@yahoo.com 

 
២. ងព្រះម្ហនតរាយធម្មជាត ិ
ល.រ ង ម្ ះ រដនល្ងធវើការ តួន្ទទើ/មុ្ខ្តុំាដណ្ ងលខ្ទូរស្រា័ អុើដម្ល 

១ ងវជា. រុល ងហរ  ូ  
(KOL Hero) 

ន្ទយរោា នការពារសុ្ខ្ភារ 
ព្រស្ួ្សុ្ខាភិបាល 

ព្បធាន +855(0)17 999 586 herokol@yahoo.com 

២ 
ងវជា. ឡារ់ មុ្យងស្្  
(LAK Muyseang) 

ន្ទយរោា នការពារសុ្ខ្ភារ 
ព្រស្ួ្សុ្ខាភិបាល 

អនុព្បធាន +855(0)12 925 741 sreanglak@yahoo.com 

mailto:sreanglak@yahoo.com
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៣. រុលចុំាណើ អាហារ (Foodborne Outbreak Response Team (FORT)) 
ល.រ ង ម្ ះ រដនល្ងធវើការ តួន្ទទើ/មុ្ខ្តុំាដណ្ ងលខ្ទូរស្រា័ អុើដម្ល 

១ 
ងវជា. ងៅ តារាភ័ព្រ 
(CHAU Darapheak) វទិាស្តថ នជាតសុិ្ខ្ភារស្តធារណៈ ព្បធានម្នាើររិងស្តធន ៍ +855(0)12 939 441 cpheak18@gmail.com 

២ 
ងវជា. ព្បាវ ្្ហ   
(PRAV Chheanghor) 

National Health Product Quality 
Control Centre (NHQC) 

ន្ទយររ្ +855(0)12 959 993 chheanghorprav@gmail.com 

៣ 
ងោរ អាុ្ំា  ហុរព្ស្ នុ 
(AING Hoksrun) 

FSB ព្បធាន FSB +855(0)85 538 066 hoksrunaing@gmail.com 

៤ 
បណឌិ ត ទុុំា សុ្ធើរា   
(TUM Sothyra) 

ព្រស្ួ្រស្ិរម្មរកាខ ព្បមាញ់  
និ្ងនស្តទ ព្បធាន NAHPRI +855(0)12 952 518 sothyratum@gmail.com 

៥ 
ងោរព្ស្ើបណឌិ ត ជួន មុ្នាើរត័ា 
(CHUON Monyroth) DAI/MAFF ព្បធានម្នាើរ CamLAPF +855(0)78 673 225 chuonmony@yahoo.com 

៦ 
ងោរ លន សុ្ជាតា
(LORN Socheata) 

ព្រស្ួ្រស្ិរម្មរកាខ ព្បមាញ់  
និ្ងនស្តទ/GDA/NAL ព្បធានរែាបាលនន NAL +855(0)12 871 856 socheatalorn@yahoo.com 

៧ 
ងោរ សុ្និ សុ្ើងែត  
(SIN Sideth) 

CAMCONTROL 
MoC 

ព្បធានម្នាើររិងស្តធន៍/ 
កាុំារុ្ព្តលូ +855(0)88 655 5599 sinsidethmoc@gmail.com 

៨ 
ងោរ អុិន ស្ុំាបូ  
(IN Sambo) 

វទិាស្តថ នស្ត្់ោររម្ពុជា  
ននព្រសួ្្រសិ្រម្ម និ្សិ្បបរម្ម, MIH អររន្ទយររ្ +855(0)12 249 141 insambo@yahoo.com 

៩ 
ងោរ ស្ុំា ងស្្  
(SAM Seng) 

MOT 
អនុព្បធានឧស្សហរម្ម

ងទស្ចរណ៍ 
+855(0)92 764 748 sseng168@yhoo.com 

១០ 
ងោរព្ស្ើ ងខ្ម្ សុ្វណាណ រា  
(KHEM Sovannara) MEF ម្គនតើ +855(0)12 855 040 sarasovannara@yahoo.com 

mailto:cpheak18@gmail.com
mailto:pchintheng2@gmail.com
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៤. Zoonotic 
ល.រ ង ម្ ះ រដនល្ងធវើការ តួន្ទទើ/មុ្ខ្តុំាដណ្ ងលខ្ទូរស្រា័ អុើដម្ល 

១ 
ទុុំា សុ្ធើរា   
(TUM Sothyra) NAHPRI/GDAHP ព្បធាន +855(0)12 952 518 sothyratum@gmail.com 

២ 
យើ ងស្្ងឌ្ឿន 
(YI Seng Doeung) 

ន្ទយរោា នព្បយុទធនឹ្ជុ្ំា ឺ្ល្ 
ព្រស្ួ្សុ្ខាភិបាល 

អនុព្បធាន +855(0)12 488 981 doeurn.cdc@gmail.com 

៣ 
ហារ់ ម្ររា  
(HAK Makara) 

FAO ទើព្បឹរ្បងចចរងទស្ AH +855(0)12 725 753 makara.hak@fao.org 

៤ 
នម្  រិនងស្ឿ  
(MIKE Kinzer) US-CDC Cambodia ព្បធានរម្មវធិើ +855(0)12 222 149 mkincer@cdc.org 

 
៥. AMR 
ល.រ ង ម្ ះ រដនល្ងធវើការ តួន្ទទើ/មុ្ខ្តុំាដណ្ ងលខ្ទូរស្រា័ អុើដម្ល 

១ 
ងវជា. លើ សូ្វ ន ់
(LY Sovann) 

ន្ទយរោា នព្បយុទធនឹ្ជុ្ំា ឺ្ល្ 
ព្រស្ួ្សុ្ខាភិបាល 

ព្បធាន +855(0)12-825 424 sovann_ly@online.com.kh 

២ 
ងវជា. សុ្ខ្ ព្ស្ ុន  
(SOK Srun) 

ន្ទយរោា នម្នាើរងរទយ,  
ព្រស្ួ្សុ្ខាភិបាល 

ព្បធាន +855(0)12 912 122 soksrun@online.com.kh 

៣ ងវជា. ព្រ្ សុ្ើែន  
(KRANG Sidonn) 

ន្ទយរោា នព្បយុទធនឹ្ជុ្ំា ឺ្ល្ 
ព្រស្ួ្សុ្ខាភិបាល 

អនុព្បធាន +855(0)12 958 179 sidonnkrang@yahoo.com 

៤ 
ស្តគស្តត ចារយ រ្់ ស្នា 
(KONG Sonya) 

ម្នាើរងរទយកាល់ដម្ ព្ត អនុព្បធាន General +855(0)12 965 954 kongsonya@online.com.kh 

mailto:sothyratum@gmail.com
mailto:sovann_ly@online.com.kh
mailto:soksrun@online.com.kh
mailto:sidonnkrang@yahoo.com
mailto:kongsonya@online.com.kh
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៥ 
ងវជា. ងហ្ ប ុនងរៀត 
(HENG Bunkiet) 

ន្ទយរោា នចុំាណើ អាហារ ឱ្ស្ង  
និ្ងព្រឿ្ស្មាអ ្ ព្បធាន +855(0)77 743 177 hengbunkiet@yahoo.com 

៦ ងវជា. ហារសុ់្ើងន  
(HAK Sithan) 

ន្ទយរោា នការពារ អនុព្បធាន +855(0)12 722 158 sithan_hak@yahoo.com 

៧ 
ងវជា. លើម្ យើ  
(LIM Yi) 

ម្ជឈម្ណឌ លជាតិ ព្បយុទធនឹ្ជុំា្ ឺ
ងអែស្៍ ងស្ើដស្បរ និ្កាម្ងរារ 

អនុព្បធាន +855(0)12 222 091 
limyi@nchads.org/ 

limyi_md@yahoo.com 

៨ 
ងវជា.  រឹ ឌ្ើសូ្ ើ  
(LEK Dysoley) 

ម្ជឍម្ណឌ លជាតិព្បយុទធនឹ្ជុំា្ឺព្រុនចាញ់ អនុព្បធាន +855(0)12 523 150  soleycnm@gmail.com 

៩ 
ងវជា. ដងម្ វ ើរា វណណ  
(THEM Viravann) 

ន្ទយរោា នរិចចស្ហព្បតបិតតកិារ 
អនតរជាតិ ព្រស្ួ្សុ្ខាភបិាល អនុព្បធាន +855(0)12 646 789 viravann@moh.gov.kh 

១០ ស្តគស្តត ចារយ ្រ ្វណណ 
(CHHEAR Chhorvann) វទិាស្តថ នជាតសុិ្ខ្ភារស្តធារណៈ ព្បធាន +855(0)12 503 844 cchhorvann@niph.org.kh 

១១ 
ងវជា. ងៅ តារាសុ្ភ័ព្រ 
(CHAU Darapheak) វទិាស្តថ នជាតសុិ្ខ្ភារស្តធារណៈ ព្បធានម្នាើររិងស្តធន ៍ +855(0)12 939 441 cpheak18@gmail.com 

១២ ស្តគស្តត ចារយ ជូ មុ្នើោរនិ 
(CHOU Monidarin) 

ម្ហាវទិាល័យឱ្ស្ងស្តគស្តននស្តរល
វទិាល័យវទិាស្តគស្តសុ្ខាភិបាល ព្រឹទធបុរស្រ្ +855(0)16 306 668 cmonnidarin@uhs.edu.kh 

១៣ 
ងវជា. នង ស្តវុធ  
(THAI Savuth) 

ន្ទយរោា នព្បយុទធនឹ្ជុ្ំា ឺ្ល្ 
ព្រស្ួ្សុ្ខាភិបាល 

ព្បធាន PCB +855(0)16 766 752 savuth_th@yahoo.com 

១៤ 
ងវជា. ទុុំា សុ្ធើរា   
(TUM Sothyra) NaVRI/MAFF ព្បធាន +855(0)12 952 518 sothyratum@gmail.com 

១៥ ងវជា. ងអ ចិស្តន់ព្ោ ងខ្ើងលរ  
(Alexandra Kerleguer) IPC 

ព្បធានម្នាើររិងស្តធន ៍
ងវជាស្តគស្ត +855(0)12 802 978 akerleguer@pasteur-kh.org 

mailto:hengbunkiet@yahoo.com
mailto:sithan_hak@yahoo.com
mailto:limyi@nchads.org/limyi_md@yahoo.com
mailto:limyi@nchads.org/limyi_md@yahoo.com
mailto:soleycnm@gmail.com
mailto:viravann@moh.gov.kh
mailto:cchhorvann@niph.org.kh
mailto:cpheak18@gmail.com
mailto:cmonnidarin@uhs.edu.kh
mailto:savuth_th@yahoo.com
mailto:sothyratum@gmail.com
mailto:akerleguer@pasteur-kh.org
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១៦ 
ងវជា. ងន ងុ្  
(PHE Thong) 

ម្ណឌ លរែើស្្ឃមឹ្ 
ម្នាើរងរទយស្ើហនុ ជុំា្ឺ្ល្ +855(0)12 953 905 thongphe@sihosp.org 

១៧ អារន្ទ្ ចូអាន  ចិហវែ 
(JOANNE Letchford) 

DMDP ម្គនតើ +855(0)17 559 610 joanne.letchford@dmdp.org 

១៨ 
ស្តគស្តត ចារយ ប ូល ងឺន័រ 
(PAUL Turner) 

អ្រភារព្ស្តវព្ជាវងវជាស្តគស្ត  
Oxford រម្ពុជា, SR/AHC 

ព្បធាន +855(0)89 287 059 pault@tromedres.ac 

១៩ 
ងវជា. បូរ ើ សុ្ថ្នថ រទិធ  
(BORY Sotharith) 

ម្នាើរងរទយកាល់ដម្ ព្ត ព្បធានអ្រភារជុ្ំា ឺ្ល្ +855(0)12 632 868 sotharith_bory@yahoo.com 

២០ 
អារន្ទ្ ហូ ស្ត ្ហួយ 
(HO Seanghuoy) ម្នាើរងរទយកាល់ដម្ ព្ត អារឯរងទស្ម្ើព្រ ូ +855(0)12 899714 seanghuoy.ho@gmail.com 

២១ 
ងវជា. អាកាត ងែលូស្តងន 
(AGATHE Delauzanne) 

IPC 
អារឯរងទស្ជុ្ំា  ឺ
រាតតាត 

+855(0)69 365 862 adelauzanne@pasteur-kh.org 

២២ 
ងោរងវជា លន់ ចនា័ថ្នប់ 
(LON Chanthap) 

វទិាស្តថ នព្ស្តវព្ជាវវទិាស្តគស្ត 
ងវជាស្តគស្តននរ្ទ័រ (AFRIMS) 

ព្បធានព្បតបិតតិការ 
ចុះផ្ទា ល ់

+855(0)12 976 799 chanthapl.ca@afrims.org 

២៣ 
ងោរ ធើល ម្ើលើយ  
(THLY Miliya) AHC អារឯរងទស្ Biology +855(0)12 683 331 miliya_thyl@angkorhospital.org 

២៤ 
ងោរ ងទរ ងប្នង  
(TEP Bengthay) 

អររន្ទយរោា នសុ្ខ្ភារស្តវ  
និ្នលតិរម្មស្តវ 

អនុព្បធាន +855(0)12 914 848 bengthay@gmail.com 

២៥ 
ងោរ ្្ រតន
(CHHEANG Rattanak) 

IPC ព្បធានម្នាើររិងស្តធន៍ម្ើព្រ ូ +855(0)12 859 164 chrattanak@pasteur-kh.org 

២៦ 
ងវជា. ស្ ប ូរា ន់  
(SAR Borann) US-CDC 

អារឯរងទស្ 
ម្នាើររិងស្តធន ៍ +855(0)12 914 703 iez8@cdc.gov 

mailto:thongphe@sihosp.org
mailto:joanne.letchford@dmdp.org
mailto:pault@tromedres.ac
mailto:sotharith_bory@yahoo.com
mailto:seanghuoy.ho@gmail.com
mailto:adelauzanne@pasteur-kh.org
mailto:chanthapl.ca@afrims.org
mailto:miliya_thyl@angkorhospital.org
mailto:bengthay.tep@fao.org
mailto:chrattanak@pasteur-kh.org
mailto:iez8@cdc.gov
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២៧ 
ងោរ នុន រណុិ 
(PHON Reno) Dept of Agro-Industry, MAFF 

ព្បធានការយិល័យ
ព្រប់ព្រ្ការដរន្ា +855(0)17 574 710 ai_reno@yahoo.com 

២៨ ងោរ ងៅវ ន់ោរទិធិ  
(NOV Vandarith) 

NIPH NIPH Micro +855(0)78 432 137 nvandarith@niph.org.kh 

២៩ 
ងវជា. ប ុន ងព្ស្្  
(BUN Sreng) 

US-CDC 
 ព្បងទស្រម្ពុជា 

AMR +855(0)12 852 824 iiy0@cdc.gov 

៣០ 
ងោរព្ស្ើងវជា. ព្ស្ើ វសូិ្រ  
(SREY Viso) 

NPH ព្បធានម្នាើររិងស្តធន ៍ +855(0)12 707 279 srey.viso@yahoo.com 

 
៦. AET (ព្រមុ្ 1-7) 
ល.រ ង ម្ ះ រដនល្ងធវើការ តួន្ទទើ/មុ្ខ្តុំាដណ្ ងលខ្ទូរស្រា័ អុើដម្ល 

១ ងហ្ ចន្ទថ   
(HENG Chantha) 

ម្នាើរសុ្ខាភិបាល 
ងខ្តតរុំារត 

ព្បធានព្រុម្ RRT +855(0)12 824 564 chantha.kp@gmail.com 

២ 
ហុរ ប ុនងហ្  
(HOK Bunheng) 

ម្នាើរសុ្ខាភិបាល 
ងខ្តតព្រះវហិារ 

ព្បធានអ្រភារ HIS  
និ្ដននការ 

+855(0)88 596 4496 bunhenghok62@gmail.com 

៣ 
ខាុំា ស្ម្ពស្ស  
(KHAM Samphos) 

ម្នាើរសុ្ខាភិបាល 
ងខ្តតឧតតរមានជ័យ 

ព្បធានការយិល័បងចចរងទស្ 
ព្បធានព្រុម្ RRT +855(0)12 499 192 khamsamphos@yahoo.com 

៤ ទុុំា រើម្លើ  
(TUM Kimly) 

ម្នាើរសុ្ខាភិបាល 
ងខ្តតតាដរវ 

ព្បធានការយិល័បងចចរងទស្ 
ព្បធានព្រុម្ RRT +855(0)12 298 898 kimly@gmail.com 

៥ 
ហូយ វណាណ រា   
(HOY Vannara) 

ន្ទយរោា នងស្វម្នាើរងរទយ 
ព្រស្ួ្សុ្ខាភិបាល 

អនុព្បធានការយិល័យ +855(0)12 970 359 vannarahoy@yahoo.com 

mailto:ai_reno@yahoo.com
mailto:nvandarith@niph.org.kh
mailto:iiy0@cdc.gov
mailto:srey.viso@yahoo.com
mailto:bunhenghok62@gmail.com
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៦ 
ងស្ៀ ប ុន ងយឿ  
(SIEA Bunyoeui) 

ម្នាើរសុ្ខាភិបាល 
ងខ្តតបាត់ែុំាប្ 

ម្គនតើដននការ/HIS  
និ្ជាស្មាជិរ RRT +855(0)12 926 357 bunyoeui@yahoo.com 

៧ ងស្តម្ វណណឌ្ើ  
(SOM Vandy) 

ន្ទយរោា នព្បយុទធនឹ្ជុ្ំា ឺ្ល្ 
ព្រស្ួ្សុ្ខាភិបាល 

ម្គនតើតាម្ោន +855(0)97 808 4088 som.vandy@yahoo.com 

៨ 
សូ្ សុ្ធើ  
(SOR Sothy) 

ម្នាើរសុ្ខាភិបាល 
ងខ្តតងស្ៀម្រាប 

អនុព្បធានការយិល័យ
បងចចរងទស្ 

+855(0)12 955 474 sorsothy@ymail.com 

៩ 
តឹរ សុ្ភារ 
(TEK Sopheap) 

ម្នាើរសុ្ខាភិបាល 
ងខ្តតងពាធិ៍ស្តត ់

អនុព្បធាន +855(0)12 779 239 t_sopheap@yahoo.com 

១០ 
អ ុរ វទិា  
(OUK Vithiea) 

ម្នាើរសុ្ខាភិបាល 
ងខ្តតបាត់ែុំាប្ 

ព្បធានព្រុម្ RRT, អនុព្បធាន
ការយិល័យបងចចរងទស្ +855(0)12 897 342 ovithiea@yahoo.com 

១១ 
រនិ រា វុធ  
(RIN Ravuth) 

ម្នាើរសុ្ខាភិបាល 
ងខ្តតស្ាឹ្ដព្ត្ 

ព្បធានការយិល័យ
បងចចរងទស្ 

+855(0)12 879 225 ravuthrin@yahoo.com 

១២ 
ស្តុ្ំា  ស្ុំាអាត  
(SAING Samath) 

ម្ជឍម្ណឌ លជាតិព្បយុទធនឹ្ជុំា្ឺព្រុនចាញ់ ម្គនតើ +855(0)17 981 887 samathsaing@gmail.com 

១៣ 
ស្ួន ចនិ  
(SOUN Chen) 

ម្នាើរសុ្ខាភិបាល 
ងខ្តតនប លនិ 

ម្គនតើអ្រភារជុំា្ឺព្រុនចាញ់ 
និ្ជាស្មាជិរ RRT +855(0)12 310 725 

aetsounchen@yahoo.com/ 
schendra9@gmail.com 

១៤ 
ឆ្យ សុ្ខ្ងខ្្  
(CHHAY Sokkheng) 

ម្នាើរសុ្ខាភិបាល 
ងខ្តតនព្រដវ្ 

ម្គនតើ RRT +855(0)78 615 158 sokkheng3@gmail.com 

១៥ 
រើម្ស្ត ន បញ្ញញ  
(KIMSEAN Panha) 

ព្ស្ុរព្បតបិតតិដស្នម្ងន្ទរម្យ 
ងខ្តតម្ណឌ លរើរ ើ 

ព្បធានព្រុម្ RRT +855(0)12 909 030 panha_kim@yahoo.com 

១៦ 
ព្បារ់ ោរា  
(PRAK Dara) 

ម្នាើរសុ្ខាភិបាល 
ងខ្តតរុំារ្់ស្ព ឺ

អនុព្បធានជុំា្ឺព្រនុចាញ់
និ្ជាម្គនតើ RRT 

+855(0)89 812 109/ 
016 865 425 drdara.79@gmail.com 

mailto:sorsothy@ymail.com
mailto:aetsounchen@yahoo.com/%0Bschendra9@gmail.com
mailto:aetsounchen@yahoo.com/%0Bschendra9@gmail.com
mailto:sokkheng3@gmail.com
mailto:panha_kim@yahoo.com
mailto:drdara.79@gmail.com
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១៧ 
សុ្ើម្ ស្នសុំា  
(SIM Sansam) ន្ទយរោា នងស្វម្នាើរងរទយ អនុព្បធានការយិល័យ +855(0)12 881 929 simsansam@yahoo.com 

១៨ ព្ស្ត ្ រុស្ល  
(SREANG Kosal) 

ន្ទយរោា នព្បយុទធនឹ្ជុ្ំា ឺ្ល្ 
ព្រស្ួ្សុ្ខាភិបាល 

ម្គនតើ IT +855(0)12 506 040 kosalsreang@gmail.com 

១៩ 
ឈុន ម្ររា  
(CHHUN Makara) 

ម្នាើរសុ្ខាភិបាល 
ងខ្តតព្រងចះ 

ម្គនតើRRT +855(0)12 601 152 cmakara168@yahoo.com 

២០ 
ងអឿ្ ប ុន ស្ត្  
(OEUNG Bun Sang) 

ម្នាើរសុ្ខាភិបាល 
ងខ្តតដរប 

អនុព្បធានការយិល័យ 
បងចចរងទស្ 

+855(0)12 493 314 bunsang.oeung@yahoo.com 

២១ 
អុុំា សុ្វណណថ្ន  
(OM Sovantha) 

ព្ស្ុរព្បតបិតតិអ្ររការ 
ងខ្តតតាដរវ ម្គនតើ RRT +855(0)77 786 898 vantha.rss@gmail.com 

២២ 
អ ុច មុ្នើភារ  
(UCH Monipheap) 

HSD/MoH 
ព្បធានការយិល័យ 
ម្នាើររិងស្តធន ៍

+855(0)17 991 194 uchmonipheap@gmail.com 

២៣ 
អ ុ្ សុ្ផ្ទនិត  
(UNG Sophanith) 

ម្នាើរសុ្ខាភិបាល 
ងខ្តតស្តវ យងរៀ្ 

ម្គនតើ RRT +855(0)89 937 846 ungsophanith@gmail.com 

២៤ 
 ុ្ ហាយ រុទធិ  
(LONG Hay Puthik) 

ន្ទយរោា នព្បយុទធនឹ្ជុ្ំា ឺ្ល្ 
ព្រស្ួ្សុ្ខាភិបាល ម្គនតើ +855(0)15 220 314 lohapu@yahoo.com 

២៥ 
សូ្ ប ុនថ្ន  
(SO Buntha) 

ព្ស្ុរព្បតបិតតិរិរ ើរ្ស 
ងខ្តតតាដរវ 

ម្គនតើដននការ +855(0)92 680 518 buntha_so@yahoo.com 

២៦ 
ស្យ សុ្ខ្ោរ  ូ  
(SOY Sokdaro) 

អ្រការសុ្ខ្ភាររិភរងោរ ម្គនតើ +855(0)77 646 366 
soysokdaro@gmail.com/ 

sokdaro.soy@outlook.com 

២៧ 
នង ស្តវុធ  
(THAI Savuth) 

ន្ទយរោា នព្បយុទធនឹ្ជុ្ំា ឺ្ល្ 
ព្រស្ួ្សុ្ខាភិបាល 

ព្បធានការយិល័យ 
ទប់ស្តក ត ់និ្ព្តតួរិនតិយ 

+855(0)16 766 752 savuth.th@gmail.com 

mailto:simsansam@yahoo.com
mailto:kosalsreang@gmail.com
mailto:cmakara168@yahoo.com
mailto:bunsang.oeung@yahoo.com
mailto:vantha.rss@gmail.com
mailto:uchmonipheap@gmail.com
mailto:ungsophanith@gmail.com
mailto:buntha_so@yahoo.com
mailto:soysokdaro@gmail.com/%0Bsokdaro.soy@outlook.com
mailto:soysokdaro@gmail.com/%0Bsokdaro.soy@outlook.com
mailto:savuth.th@gmail.com
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២៨ 
យើ ងស្្ ងឌ្ឿន  
(YI Sengdoeurn) 

ន្ទយរោា នព្បយុទធនឹ្ជុ្ំា ឺ្ល្ 
ព្រស្ួ្សុ្ខាភិបាល អនុព្បធាន +855(0)12 488 981 doeurn.cdc@gmail.com 

២៩ ហុ្ រ ើណា  
(HONG Rina) 

ម្នាើរសុ្ខាភិបាល 
ងខ្តតស្ាឹ្ដព្ត្ 

ម្គនតើបងចចរងទស្ +855(0)11 906 968/ 
088 774 5533 

hongrina22@yahoo.com 

៣០ 
ស្ ុន ឈុន  ុ្  
(SUN Chhun Long) 

ព្ស្ុរព្បតបិតតិស្ាឹ្ ដព្ត្ 
ងខ្តតរុំារ្់ចាម្ 

ម្គនតើបងចចរងទស្ 
+855(0)92 942 199/ 

098 305 803 
chhunlongsun@yahoo.com 

៣១ 
ងរព្ជ សុ្ខា  
(PICH Sokha) 

ព្ស្ុរព្បតបិតតិរុំារ្់ឆ្ា ុ្ំា   
ងខ្តតរុំារ្់ឆ្ា ុ្ំា  

អនុព្បធាន ព្ស្ុរព្បតិបតត ិ +855(0)12 403 453 pi.sokha@gmail.com 

៣២ 
ស្តយ នខ្  
(SAY Khay) 

ម្នាើរសុ្ខាភិបាល 
ងខ្តតតបូ្ឃមុ ុំា 

ម្គនតើ RRT 
+855(0)88 740 0930/ 

086 462 292 saikhai168@gmail.com 

៣៣ 
ងតាញ ព្រើន  
(TONH Prin) 

ម្នាើរសុ្ខាភិបាល 
ងខ្តតរតនៈរើរ ើ 

អនុព្បធានរែាបាល 
+855(0)92 121 383/ 

097 775 1212 
tonhprinhis@gmail.com/ 

tonh_prinhis@yahoo.com 
 

mailto:hongrina22@yahoo.com
mailto:chhunlongsun@yahoo.com
mailto:pi.sokha@gmail.com
mailto:saikhai168@gmail.com
mailto:tonhprinhis@gmail.com/tonh_prinhis@yahoo.com
mailto:tonhprinhis@gmail.com/tonh_prinhis@yahoo.com
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ឧបស្ម្ពន័ធ ៣៖ ទព្ម្្់រុំារូ IMS ដែលព្តវូបុំាងរញងៅរាុ្ងរលោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ 

 

ម្ជឈម្ណឌ លព្បតិបតតិការស្ងគង្ករ ះបន្ទា ន់ 
ព្រមុ្ព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុ 
IMS ស្ព្មាប់ _________________________ 

ការព្រប់ព្រ្ EOC 
ព្រមុ្ព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុ 

ការទុំាន្ទរ់ទុំាន្ 
 

ការស្ព្ម្ប
ស្ព្ម្លួនែរូ 

 

រ័ត៌មាន និ្ការ
ងរៀបចុំាដននការ 

 

ព្បតិបតតិការសុ្ខាភិបាល  
និ្ឯរងទស្បងចចរងទស្ 
 

ការរុំាព្ទព្បតិបតតិការ  
និ្ភ័ស្តុភារ 

ហរិញ្ញវតថុ  
និ្រែាបាល 
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ឧបស្ម្ពន័ធ ៤៖ រចន្ទស្ម្ព័នធព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុ ដប្ដចរតាម្ព្បងភទងព្រះថ្នា រ់ 

 

ម្ជឈម្ណឌ លព្បតិបតតិការស្ងគង្ករ ះបន្ទា ន ់
ព្រមុ្ព្របព់្រ្ឧបបតតិងហតុ 
IMS ស្ព្មាបក់ារស្ងគង្ករ ះបន្ទា នសុ់្ខ្ភារស្តធារណៈ៖ ជុំា្ឺងអបូឡា 

ការព្រប់ព្រ្ EOC 

 អារព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុ 
 

ការទុំាន្ទរ់ទុំាន្ 

 
 

ហរិញ្ញវតថុ  
និ្រែាបាល 

 
 

ការស្ព្ម្ប 
ស្ព្ម្ួលនែរូ 

 
 

រ័តម៌ាន និ្ការងរៀបចុំា
ដននការ 

 
 

ព្បតិបតតិការសុ្ខាភិបាល 
និ្ឯរងទស្បងចចរងទស្ 

 
 

ការរុំាព្ទព្បតិបតតិការ 
និ្ភស័្តុភារ 
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ម្ជឈម្ណឌ លព្បតបិតតិការស្ងគង្ករ ះបន្ទា ន់ 
ព្រមុ្ព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុ 
IMS ស្ព្មាប់ការនាុះង ើ្ នូវជុ្ំា ឺ (ការង្លើយតប CDC) 

អារព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុ 

 
ងវ 
 

ការទុំាន្ទរ់ទុំាន្ 

 
ងវ 
 

ការព្រប់ព្រ្ EOC 
 

ការស្ព្ម្ប 
ស្ព្ម្ួលនែរូ 

 
 

រ័តម៌ាន និ្ការងរៀបចុំា
ដននការ 

 
 

ព្បតិបតតិការសុ្ខាភិបាល 
និ្ឯរងទស្បងចចរងទស្ 

 

ការរុំាព្ទព្បតិបតតិការ  
និ្ភស័្តុភារ 

 
 

ហរិញ្ញវតថុ 
និ្រែាបាល 
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ឧបស្ម្ពន័ធ ៥៖ ងរលការណ៍ដណន្ទុំា អុំារើវធិានការដប្ដចរងៅតាម្ងរលងវោ និ្មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ 
មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់៖ ថ្នា រ់ែឹរន្ទុំា 

ងៅរាុ្រយៈងរល ២៤ ងមា ្ ងៅរាុ្រយៈងរល ២៤ – ៧២ ងមា ្ ងៅរាុ្រយៈងរល ៣ – ១០ នងង ងៅរាុ្រយៈងរល ១០ – ៣០ នងង 
ងៅរាុ្រយៈងរល  
៣០ – ៦០ នងង 

- ធាន្ទសុ្វតថិភារ និ្ស្នតិសុ្ខ្របស់្បុររលិរ 
- ោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការដននការយថ្នភារ 
- ដត្តាុ្ំា អារព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុ និ្ជូនែុំាណឹ្
ែល់ IMT នែរូស្ុំាខាន់ និ្ភារើពារ់រ័នធ  

- ោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ IMT និ្ចាត់តាុ្ំា មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ 
- ោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ EOC និ្ស្ព្ម្បស្ព្ម្ួល 
រិចចព្បជុុំារហុវស័ិ្យទើម្ួយ ជាម្ួយមុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ 

- ងស្ាើសុ្ុំាោរ់រព្ង្កយបុររលិរបដនថម្ងែើម្បើបុំាងរញ IMS  
- យល់ព្រម្ងៅងលើងរលបុំាណ្ង្លើយតបបឋម្  
- បង្កើតទុំាន្ទរ់ទុំាន្ជាម្ួយម្គនតើរោា ភិបាល និ្នែរូ
ស្ុំាខាន់ៗ 

- នែួចងនែើម្ និ្ព្រប់ព្រ្ស្រម្មភារង្លើយតបស្ុំាខាន់ 
- រុំាណត់ភារញឹរញាប់ននរិចចព្បជុុំា IMT 

- បង្កើតវតតមានងៅទើតាុ្ំា ស្ងគង្ករ ះ
បន្ទា ន់ និ្ទរ់ទ្ជាម្ួយម្គនតើ 
មូ្លោា ន 

- ោរ់ស្ុំាងណើ សុ្ុំាធនធានហរិញ្ញវតថុ
ស្ងគង្ករ ះបន្ទា ន់បដនថម្ 

- ទទួលព្រុម្បដនថម្ និ្ងធវើការផ្ទល ស់្
បែូរមុ្ខ្ង្ករ IMS តាម្ការស្ម្ព្ស្ប  

- ងរៀបចុំា និ្ស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលរិចចព្បជុុំា 
រាុ្ចុំាងណាម្តួអ្រពារ់រ័នធ 
ស្ុំាខាន់ៗ និ្ភារើពារ់រ័នធ 

- ងចញយុទធស្តគស្តង្លើយតប  
ងរលបុំាណ្ និ្ដននការ
ស្រម្មភារ ជូនតួអ្រស្ុំាខាន់ៗ 

- ងចញរបាយការណ៍ស្តថ នភារបឋម្ 

- ងធវើបចចុបបនាភារការវយតនម្ល 
និ្រុំាណត់តព្ម្ូវការធនធាន
បងចចរងទស្ ភ័ស្តុភារ  
និ្ហរិញ្ញវតថុបដនថម្ 

- ច្ព្រ្ និ្បង្កើត 
របាយការណ៍ស្ង្ខប និ្ 
ឯរស្តរនសរវន្យងនស្ៗ
ងទៀត (ងហើយបន្ទា ប់ម្របនត
យ ្តិចម្ួយស្បាែ ហ៍ម្ែ្) 

- បនតដស្វ្ររមាច ស់្ជុំានួយ 
ងែើម្បើងស្ាើសុ្ុំាជុំានួយហរិញ្ញវតថុ
ស្ងគង្ករ ះបន្ទា ន់ 

- រិចារណាតព្ម្ូវការបង្កើត 
EOC ថ្នា រ់ងព្កាម្ជាតិ 

- រិនិតយដននការធនធានម្នុស្ស 
- រុំាណត់ភារញឹរញាប់នន 
របាយការណ៍ស្តថ នភារ  
(ឧ. រាល់នងង រើរែ្រាុ្ម្ួយ 
ស្បាែ ហ៍ ងរៀ្រាល់ស្បាែ ហ៍) 
បនតដស្វ្ររព្បភរមូ្លនិធិ
មាច ស់្ជុំានួយបដនថម្ តាម្ការ
ចាុំាបាច់ 

- ងស្ាើសុ្ុំាស្ម្តថភារបដនថម្  
- រិនិតយបញ្ចប់ដននការ
បុររលិររយៈងរលដវ្  

- នែល់ស្ុំាងណើ រងព្មា្ងៅឱ្យ
មាច ស់្ជុំានួយ និ្នែរូ  

- ដស្វ្ររជងព្ម្ើស្ស្ព្មាប់ងធវើ
ដននការអនតរកាល និ្ស្តែ រ
ង ើ្ វញិ 

 
 

ររ្ការបនតតាម្ោនព្រឹតតិការណ៍ និ្ ទុំាន្ទរ់ទុំាន្ជាម្ួយ IMT ងៅរាុ្ EOC ងោយងធវើការវយតនម្លហានិភ័យ ងៅងរលទទួលបានរ័ត៌មានងមើៗ 
ររ្រុំាណត់ព្តាដែលបានងធវើបចចុបបនាភារ អុំារើស្រម្មភារងៅរាុ្ស្នលរឹរិចចការ និ្ដចររ ុំាដលរជាម្ួយ IMT។ 
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មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់៖ ការស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលនែរូ 
ងៅរាុ្រយៈងរល ២៤ ងមា ្ ងៅរាុ្រយៈងរល ២៤ – ៧២ ងមា ្ ងៅរាុ្រយៈងរល ៣ – ១០ នងង ងៅរាុ្រយៈងរល ១០ – ៣០ នងង ងៅរាុ្រយៈងរល ៣០ – ៦០ នងង 

- បង្កើតទុំាន្ទរ់ទុំាន្ជាម្ួយ  
បណាត ព្រស្ួ្ែនទងទៀត  
នែរូព្បតិបតិតការ រមួ្ទុ្ំា  
បណាត ញរាុ្តុំាបន់ និ្ 
រិភរងោរតាម្ការចាុំាបាច់ 

- ចូលរមួ្រិចចព្បជុុំារហុវស័ិ្យ 
ជាងលើរែុំាបូ្ ជាម្ួយព្រុម្
ការង្ករស្ុំាខាន់ៗ និ្ព្រុម្
ការង្ករបងចចរងទស្ 

- រុំាព្ទមុ្ខ្ង្ករែឹរន្ទុំាងៅរាុ្ការ
រុំាណតយ់នតការស្ព្ម្បស្ព្ម្ួល  
រមួ្ទុ្ំា ការទរ់ទ្យនតការស្ព្ម្ប 
ែូចជា រណៈរមាម ធិការជាតិ
ព្រប់ព្រ្ងព្រះម្ហនតរាយ 
(NCDM) ងវទិកាង្លើយតបដនារ
ម្នុស្សធម្៌ និ្ UNCT អាព្ស្័យ
ងលើព្រឹតតិការណ៍  

- ងកាះព្បជុុំាវស័ិ្យសុ្ខាភិបាល  
ងលើរទើម្ួយ 

- បង្កើតយនតការស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលព្រុម្
ងវជាស្តគស្តស្ងគង្ករ ះបន្ទា ន់ (EMT) 
ងៅរាុ្ MoH តាម្ការចាុំាបាច់ 

- ងរៀបចុំាដននការោរ់រព្ង្កយ 
រោា ភិបាល និ្នែរូបឋម្ 

- ស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលការងរៀបចុំា
ទូងៅននយុទធស្តគស្តង្លើយតប
វស័ិ្យសុ្ខាភិបាលបឋម្  
និ្ដននការស្រម្មភារ 

- ស្ហការជាម្ួយតួអ្រ 
ស្ុំាខាន់ៗ ងែើម្បើរុំាណត់  
និ្ងោះព្ស្តយចងន្ទល ះ 
ខ្វះខាតអាទិភារភាល ម្ៗ 
ងៅរាុ្ការនែល់ងស្វ 
សុ្ខាភិបាល   

- ចូលរមួ្ងៅរាុ្រិចចព្បជុុំា 
និ្ស្រម្មភារអនតរព្រុម្/ 
វស័ិ្យ  

- ងចញព្រឹតតិបព្តរ័ត៌មាន 
វស័ិ្យសុ្ខាភិបាល  

 

- ែឹរន្ទុំានែរូងៅរាុ្ការងរៀបចុំា និ្រុំាណត់ 
យុទធស្តគស្តង្លើយតបវស័ិ្យសុ្ខាភិបាល  

- ងរៀបចុំារិចចព្បជុុំាវស័ិ្យសុ្ខ្ភិបាលងទៀតទត់ 
(ឧ. ងរៀ្រាល់នងង រើរែ្រាុ្ម្ួយស្បាែ ហ៍) 

- រិនិតយស្តថ នភារតព្ម្ូវការង្លើយតបហានិភ័យ 
និ្ស្រម្មភារងនស្ៗ  

- តាម្ោនព្បសិ្ទធភារននការង្លើយតបចុំាងពាះ
បញ្ញា សុ្ខាភិបាល និ្ភាា ប់នែរូងៅរាុ្ការ
ចូលរមួ្ងោះព្ស្តយចងន្ទល ះខ្វះខាត ងៅរាុ្ការ
នែល់ងស្វ និ្ការស្ព្ម្បស្ព្ម្ួល  

- ចាប់ងនែើម្ងរៀបចុំាដននការវយតនម្លតព្ម្ូវវស័ិ្យ 
សុ្ខាភិបាលកាន់ដតលម្អិតជាម្ួយព្រុម្រ័ត៌មាន 
និ្ងរៀបចុំាដននការ 

- រុំាណត់ភារញឹរញាប់ននព្រឹតតិបព្តរ័ត៌មាន 
វស័ិ្យសុ្ខាភិបាល។ ឧ. ងរៀ្រាល់ស្បាែ ហ៍  
រើរែ្រាុ្ម្ួយស្បាែ ហ៍ 

- បុំាងរញចងន្ទល ះខ្វះខាតស្ព្ម្ប
ស្ព្ម្ួលអាទិភារងៅរព្ម្ិតថ្នា រ់
ងព្កាម្ជាត ិ 

- រព្្ឹ្យនតការស្ព្ម្បស្ព្ម្ួល
ជាម្ួយវស័ិ្យងនស្ងទៀត 

- ចូលរមួ្ចុំាដណររាុ្ការងរៀបចុំា
ដននការអនតរកាល និ្ការស្តែ រ 
ង ើ្ វញិ 

 

ររ្ការបនតតាម្ោនព្រឹតតិការណ៍ និ្ ទុំាន្ទរ់ទុំាន្ជាម្ួយ IMT ងៅរាុ្ EOC ងោយងធវើការវយតនម្លហានិភ័យ ងៅងរលទទួលបានរ័ត៌មានងមើៗ 
ររ្រុំាណត់ព្តាដែលបានងធវើបចចុបបនាភារ អុំារើស្រម្មភារងៅរាុ្ស្នលរឹរិចចការ និ្ដចររ ុំាដលរជាម្ួយ IMT។ 
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មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់៖ រ័ត៌មាន និ្ការងរៀបចុំាដននការ 

ងៅរាុ្រយៈងរល ២៤ ងមា ្ 
ងៅរាុ្រយៈងរល  
២៤ – ៧២ ងមា ្ 

ងៅរាុ្រយៈងរល ៣ – ១០ នងង ងៅរាុ្រយៈងរល ១០ – ៣០ នងង ងៅរាុ្រយៈងរល ៣០ – ៦០ នងង 

- ងធវើការតាម្ោនជាព្បចាុំាងៅងលើ 
ហានិភ័យ និ្តព្ម្ូវការ។ ងធវើ
បចចុបបនា ការែឹរន្ទុំាជាងទៀ្ទត់  

- ចូលរមួ្ងៅរាុ្រិចចព្បជុុំា 
រហុវស័ិ្យទើម្ួយជាម្ួយ  
មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ 

- នែល់ជូន IMT នូវរ័ត៌មាន ងែើម្បើងធវើ
ការវយតនម្លហានិភ័យ រមួ្មាន
រ័ត៌មានជារ់ោរ់ងៅតាម្
ព្រឹតតិការណ៍ និ្ងព្រះថ្នា រ់  
និ្ងរៀបចុំាដននទើធនធាន 

- នែួចងនែើម្ការវយតនម្លហានិភ័យ 
សុ្ខ្ភារបឋម្  

- បង្កើត ឬងធវើបចចុបបនាភារបញ្ា ើ
ទុំាន្ទរ់ទុំាន្អារឯរងទស្ 

 
 

- ចូលរមួ្ចុំាដណររាុ្ស្មាស្ភារ 
វស័ិ្យសុ្ខាភិបាល ននរបាយ
ការណ៍ស្តថ នភាររហុវស័ិ្យ 
ននារាុ្  

- រុំាព្ទថ្នា រ់ែឹរន្ទុំាងៅរាុ្ការ
ងរៀបចុំាយុទធស្តគស្តង្លើយតបបឋម្ 
ងរលបុំាណ្ និ្ដននការ
ស្រម្មភារ ស្ព្មាប់ការង្លើយតប  

- រុំាព្ទការងរៀបចុំារបាយការណ៍
ស្តថ នភារខា្ងព្ៅបឋម្  

- ធាន្ទថ្ន មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់រុំារុ្
បុំាងរញតារា្ស្រម្មភារការង្ករ
នើម្ួយៗ ងហើយវឌ្ឍនភារព្តូវ
បានដចររ ុំាដលរងៅរាុ្ចុំាងណាម្ 
IMT 
 

 

- បនតតាម្ោន និ្វភិារ និ្នសរវន្យ
រ័ត៌មានសុ្ខ្ភារែល់ព្រស្ួ្ែនទ នែរូ 
ព្បជាជន និ្បណាែ ញនសរវន្យ 

- ស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលការងរៀបចុំាដននការ 
យុទធស្តគស្ត និ្ព្បតិបតតិការចព្ម្ុះលម្អិត
ងោយស្ហការជាម្ួយព្រុម្ស្ព្ម្ប
ស្ព្ម្ួលនែរូ និ្ព្បតិបតតិការ 
សុ្ខាភិបាល  

- បង្កើតរបាយការណ៍ស្តថ នភារខា្រាុ្ 
និ្ខា្ងព្ៅ 

- បង្កើត/រព្្ឹ្ព្បរ័នធរាយការណ៍ 
- បង្កើត/រព្្ឹ្ព្បរ័នធឱ្យែឹ្មុ្ន ែូចជា 
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- រមួ្ជាម្ួយព្រុម្ស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលនែរូ  
ងស្ាើសុ្ុំាការរុំាព្ទរើនែរូដែលអាចនែួចងនែើម្
ស្តរនសរវន្យអុំារើហានិភ័យ 

- នែួចងនែើម្ការវយតនម្លតព្ម្ូវការវស័ិ្យ 
សុ្ខាភិបាលលម្អិត 

- បង្កើតព្របខ្ណឌ តាម្ោន
ស្ព្មាប់ការង្លើយតប រមួ្ទុ្ំា ការ
រុំាណត់សូ្ចនររស្ម្ិទធរម្ម 
ស្ុំាខាន់ៗ  

- រិនិតយបញ្ចប់ និ្ងចញដននការ
យុទធស្តគស្តង្លើយតប និ្
ដននការព្បតិបតតិការរមួ្ែល់ភារើ
ពារ់រ័នធ  
 

- ដរលម្អ និ្បនតអភិវឌ្ឍព្បរ័នធ 
រាយការណ៍ និ្នលិតនល  

- ស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលការងធវើអនតរកាល 
និ្ដននការស្តែ រង ើ្ វញិ  

 

ររ្ការបនតតាម្ោនព្រឹតតិការណ៍ និ្ ទុំាន្ទរ់ទុំាន្ជាម្ួយ IMT ងៅរាុ្ EOC ងោយងធវើការវយតនម្លហានិភ័យ ងៅងរលទទួលបានរ័ត៌មានងមើៗ 
ររ្រុំាណត់ព្តាដែលបានងធវើបចចុបបនាភារ អុំារើស្រម្មភារងៅរាុ្ស្នលរឹរិចចការ និ្ដចររ ុំាដលរជាម្ួយ IMT។ 
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មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់៖ ព្បតិបតតិការសុ្ខាភិបាល និ្ឯរងទស្បងចចរងទស្ 

ងៅរាុ្រយៈងរល ២៤ ងមា ្ ងៅរាុ្រយៈងរល ២៤ – ៧២ ងមា ្ ងៅរាុ្រយៈងរល ៣ – ១០ នងង ងៅរាុ្រយៈងរល ១០ – ៣០ នងង 
ងៅរាុ្រយៈងរល  
៣០ – ៦០ នងង 

- ទទួលបានឯរស្តរនសរវន្យ 
ហានិភ័យ និ្ងរលការណ៍ដណន្ទុំា
បងចចរងទស្  

- ព្បមូ្លរ័ត៌មានបងចចរងទស្ 
ជារ់ោរ់ងៅតាម្ងព្រះថ្នា រ់នើម្ួយៗ
ដែលមានព្ស្តប់ (ព្បសិ្នងបើែឹ្) 
ងែើម្បើបង្កា ញជូន IMS ងៅងរលោរ់
ឱ្យែុំាងណើ រការ EOC 

- ចូលរមួ្រិចចព្បជុុំារហុវស័ិ្យទើម្ួយ
ជាម្ួយនឹ្មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ 

- រុំាណត់ស្ម្តថភារម្នាើររិងស្តធន៍ 
រាុ្ព្សុ្រពារ់រ័នធនឹ្ងម្ងរារ  
និ្ភ័ស្តុភារស្ព្មាប់ការែឹរជញ្ាូ ន
ស្ុំាណារ (ព្បសិ្នងបើពារ់រ័នធ) 

- ជូនែុំាណឹ្ែល់នែរូសុ្ខាភិបាល
ស្ុំាខាន់ស្ព្មាប់ការរុំាព្ទដនារ
បងចចរងទស្ទន់ងរលងវោ 

- រុំាណត់ថ្នងតើព្រឹតតការណ៍អាចរាយការណ៍
បានងៅងព្កាម្ IHR (2005) ដែរឬងទ។ 
ជនបងង្ករ ល IHR Focal ងែើម្បើរាយការណ៍
ជូន WHO ព្បសិ្នងបើចាុំាបាច់ 

- ងរៀបចុំាបង្កើតស្តរនសរវន្យហានិភ័យ  
និ្នែួចងនែើម្ការចូលរមួ្របស់្ស្ហរម្ន៍  

- ចូលរមួ្ព្បតិបតតិការសុ្ខាភិបាល និ្នែល់
ធាតុចូលបងចចរងទស្ ងៅរាុ្ការវយតនម្ល
ហានិភ័យ ការវភិារស្តថ នភារ និ្របាយ
ការណ៍ស្តថ នភារ  

- ចូលរមួ្ព្បតិបតតិការសុ្ខាភិបាល និ្នែល់
ធាតុចូលបងចចរងទស្ងៅរាុ្យុទធស្តគស្ត
ង្លើយតបបឋម្ ព្រម្ទុ្ំា ងរលបុំាណ្  
និ្ដននការស្រម្មភារ 

- នែល់ និ្/ឬស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលការព្រប់ព្រ្ការ
ងសុ្ើបអង្កតជុំា្ឺរាតតាត និ្/ឬការអនុវតត
វធិានការព្រប់ព្រ្  

- អនុវតតអនតរារម្ន៍អាទិភារពារ់រ័នធនឹ្៖ 
ការនសរវន្យអុំារើហានិភ័យ ការចូលរមួ្
របស្់ស្ហរម្ន៍ វធិានការព្បយុទធនឹ្ជុំា្ឺ 
ងស្វសុ្ខាភិបាល ការរាបាលតាម្រលើនិរ 
និ្ការបណែុ ះបណាែ លបុររលិរ 
សុ្ខាភិបាល  

- ដរលម្អស្តរនសរវន្យអុំារើហានិភ័យ  
និ្បង្កើតយុទធស្តគស្តចូលរមួ្របស្់ 
ស្ហរម្ន៍  

- ស្ហការជាម្ួយព្រស្ួ្ែនទងទៀត  
និ្នែរូងែើម្បើងោះព្ស្តយឱ្យបានភាល ម្ៗ 
នូវចងន្ទល ះខ្វះខាតព្បតតិបតតិការ  

- ងលើររម្ពស់្ និ្តាម្ោនការអនុវតត 
រិធើស្តររាបាលបទោា ន បទោា ន
បងចចរងទស្ និ្ការអនុវតតលអ 

- ចាប់ងនែើម្ងោះព្ស្តយតព្ម្ូវការ 
បណែុ ះបណាែ លអាទិភាររបស់្បុររលិរ 
សុ្ខាភិបាល 

- ធាន្ទថ្ន យុទធស្តគស្តង្លើយតប 
និ្ដននការព្បតិបតតិការរមួ្ 
ស្ម្ព្ស្បតាម្លរខណៈ
បងចចរងទស្ និ្ព្បតិបតតិការ  

- ស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលជាម្ួយព្រស្ួ្
ែនទ និ្នែរូងែើម្បើងោះព្ស្តយ
ចងន្ទល ះខ្វះខាតពារ់រ័នធនឹ្ការ
ព្របែណែ ប់ និ្រុណភារ 
ងស្វ  

- ងធវើបចចុបបនាភារស្តរនសរវន្យ
អុំារើហានិភ័យ និ្ការចូលរមួ្
របស្់ស្ហរម្ន៍ 

- នតល់ជុំានួយបងចចរងទស្  
និ្ស្មាា រៈែល់ព្រសួ្្ 
ពារ់រ័នធងនស្ងទៀត និ្នែរូ 

- រព្្ើរស្ម្មភារ
បណែុ ះបណាែ ល 

- ចូលរមួ្ចុំាដណរងៅ
រាុ្ដននការ 
អនតរកាល និ្ស្តែ រ
ង ើ្ វញិ  

ររ្ការបនតតាម្ោនព្រឹតតិការណ៍ និ្ ទុំាន្ទរ់ទុំាន្ជាម្ួយ IMT ងៅរាុ្ EOC ងោយងធវើការវយតនម្លហានិភ័យ ងៅងរលទទួលបានរ័ត៌មានងមើៗ 
ររ្រុំាណត់ព្តាដែលបានងធវើបចចុបបនាភារ អុំារើស្រម្មភារងៅរាុ្ស្នលរឹរិចចការ និ្ដចររ ុំាដលរជាម្ួយ IMT។ 
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មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់៖ ការរុំាព្ទព្បតិបតតិការ និ្ ភ័ស្តុភារ 

ងៅរាុ្រយៈងរល ២៤ ងមា ្ ងៅរាុ្រយៈងរល ២៤ – ៧២ ងមា ្ ងៅរាុ្រយៈងរល ៣ – ១០ នងង 
ងៅរាុ្រយៈងរល  
១០ – ៣០ នងង 

ងៅរាុ្រយៈងរល  
៣០ – ៦០ នងង 

- ចាប់ងនែើម្ងរៀរររស្មាា រៈស្ងគង្ករ ះ
បន្ទា ន់រើឃ្ល ុ្ំា ឱ្ស្ងរណាែ ល
ស្ព្មាប់ព្រុម្ចុះផ្ទា ល់ និ្ IMT 
ងែើម្បើនសរវន្យ 

- ចូលរមួ្រិចចព្បជុុំារហុវស័ិ្យទើម្ួយ
ជាម្ួយមុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ 

- ងស្ាើសុ្ុំារើនែរូស្ុំាខាន់ៗ នូវការរុំាព្ទ
ដនារភ័ស្តុភារ និ្ព្បតិបតតិការ 

 

- ងធវើការវយតនម្លរហ័ស្ងៅងលើស្ង្កវ រ់នរត់នរ្់  
ភស័្តុភារសុ្ខាភិបាល និ្តព្ម្ូវការរុំាព្ទតាម្
មូ្លោា នព្តួតរិនិតយស្តុរ និ្ស្ម្តថភារររ្
ទុរ  

- នែួចងនែើម្នើតិវធិើបងញ្ចញទុំានិញរយ  
- ស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលលុំាហូរស្មាា រៈស្ងគង្ករ ះបន្ទា ន់
រាុ្ចុំាងណាម្នែរូ និ្ភារើពារ់រ័នធ  
ងោយធាន្ទឱ្យមានការតាម្ោន  
និ្ការរត់ព្តាស្ម្ព្ស្ប  

 
 
 

- រព្្ើរការរុំាព្ទតាម្មូ្លោា ន ែូចជា 
រដនល្ស្តា រ់ងៅ ការយិល័យ ការព្រប់ព្រ្
ការែឹរជញ្ាូ ន ការទុំាន្ទរ់ទុំាន្ និ្
ម្ជឈម្ណឌ លព្បតិបតតិការស្ងគង្ករ ះបន្ទា ន់  

- ចាប់ងនែើម្ែុំាងណើ រការ ងែើម្បើរព្្ឹ្ស្ង្កវ រ់
នរត់នរ្់ (រមួ្ទុ្ំា ការរាររណ៍ លទធរម្ម 
ឃ្ល ុ្ំា  ការែឹរជញ្ាូ ន ការដចរចាយ ការ
ស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលនែរូ)  

- ងរៀបចុំាការបងញ្ចញទុំានិញរយ និ្ការ 
ែឹរជញ្ាូ នស្មាា រៈ និ្បរកិាខ រ  

- ដណន្ទុំា និ្រុំាព្ទព្រសួ្្ែនទងទៀត  
និ្នែរូអុំារើភស័្តុភារសុ្ខាភិបាល  

- ងធវើការវយតនម្លកាន់ដតលម្អិត
ងលើស្ង្កវ រ់នរត់នរ្់ភ័ស្តុភារ 
សុ្ខាភិបាល និ្តព្ម្ូវការ 
រុំាព្ទតាម្មូ្លោា ន  

- បង្កើតដននការរុំាព្ទ 
ព្បតិបតតិការ និ្ភ័ស្តុភារ  
និ្ដននការលទធរម្ម  
(ងោយស្ហការជាម្ួយព្រុម្
ហរិញ្ញវតថុ និ្រែាបាល)  

- រព្្ើរការរុំាព្ទតាម្មូ្លោា ន
ែល់រព្ម្ិតថ្នា រ់ងព្កាម្ជាតិ 

- ចូលរមួ្ចុំាដណរងៅរាុ្ដននការ
យុទធស្តគស្តង្លើយតប  
និ្ដននការព្បតិបតតិការរមួ្ 

- ធាន្ទបង្កើតងរញ
ងលញនូវស្ង្កវ រ់ 
នរត់នរ្់រហូតែល់ចប់ 
ងោយស្ហការ
ជាម្ួយនែរូ  

- រិនិតយ និ្ដរ
ស្ព្ម្ួលតព្ម្ូវការ 
ភ័ស្តុភារ ការនរត់នរ្់ 
និ្របួនែឹរជញ្ាូ ន  

- ចូលរមួ្ចុំាដណររាុ្
ការងរៀបចុំាដននការ
អនតរកាល និ្ស្តែ រ
ង ើ្ វញិ  
 

ររ្ការបនតតាម្ោនព្រឹតតិការណ៍ និ្ ទុំាន្ទរ់ទុំាន្ជាម្ួយ IMT ងៅរាុ្ EOC ងោយងធវើការវយតនម្លហានិភ័យ ងៅងរលទទួលបានរ័ត៌មានងមើៗ 
ររ្រុំាណត់ព្តាដែលបានងធវើបចចុបបនាភារ អុំារើស្រម្មភារងៅរាុ្ស្នលរឹរិចចការ និ្ដចររ ុំាដលរជាម្ួយ IMT។ 
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មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់៖ ហរិញ្ញវតថុ និ្ រែាបាល 
ងៅរាុ្រយៈងរល ២៤ ងមា ្ ងៅរាុ្រយៈងរល ២៤ – ៧២ ងមា ្ ងៅរាុ្រយៈងរល ៣ – ១០ នងង ងៅរាុ្រយៈងរល ១០ – ៣០ នងង ងៅរាុ្រយៈងរល ៣០ – ៦០ នងង 

- រុំាព្ទោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ 
ដននការយថ្នភារ និ្
ដននការបនតអាជើវរម្ម  

- ោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការមូ្លនិធិ
ស្ងគង្ករ ះបន្ទា ន់ និ្ទរ់ទ្
មាច ស់្ជុំានួយ និ្នែរូងែើម្បើ
ោរ់ពារយងស្ាើសុ្ុំាមូ្លនិធិ
ស្ងគង្ករ ះបន្ទា ន់ ព្បសិ្នងបើ
ចាុំាបាច់ 

- ចូលរមួ្រិចចព្បជុុំារហុវស័ិ្យ 
ទើម្ួយជាម្ួយមុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ 

- ស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលការម្រែល់នូវបុររលិរ
បដនថម្ និ្ EMT តាម្ការចាុំាបាច់ 

- នែល់ធនធានបន្ទា ន់ដនាររែាបាល 
ធនធានម្នុស្ស ហរិញ្ញវតថុ ងស្វ
ព្រប់ព្រ្ជុំានួយ និ្លទធរម្ម 

- រុំាព្ទបុររលទុំាន្ទរ់ទុំាន្ដនាររុំាព្ទ
ព្បតិបតតិការ និ្ភ័ស្តុភារងៅរាុ្ការ
ងរៀរររស្តុររើឃ្ល ុ្ំា ឱ្ស្ងរណាែ ល 

- ែុំាងណើ រការស្រម្មភារ 
ស្ុំាខាន់ៗ ដែលអនុម្័តងោយអារ
ព្រប់ព្រ្ឧបបតតិងហតុ ងធៀបនឹ្
ដននការការង្ករស្ងគង្ករ ះបន្ទា ន់  

- រុំាព្ទការបុំាងរញមុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់
នន IMS តាម្រយៈការចាត់តាុ្ំា
បុររលិរ មានស្ព្មាប់  
និ្បុររលិរបដនថម្ 

- តាម្ោនវភិារទនរបស់្មាច ស់្ 
ជុំានួយ និ្ធាន្ទការអនុវតតតាម្ 
និ្ការរាយការណ៍ទន់ងរល
ងវោ 

 

- ងរៀបចុំាដននការធនធានម្នុស្ស
ស្ងគង្ករ ះបន្ទា ន់ និ្ដននការ
ស្រម្មភារការង្កររបស្់ MoH  
និ្ងវកិាពារ់រ័នធ 

- ស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលការបែូរងវនបុររលិរ 
(ការោរ់រព្ង្កយ ការម្រែល់  
ការព្បរល់ និ្ការចារងចញ) 

- ងរៀបចុំាស្ព្មាប់ការម្រែល់របស្់ព្រុម្
បដនថម្ជាបនតបន្ទា ប់ និ្/ឬបុររលិរ 
រយៈងរលយូរ  

- ចូលរមួ្ចុំាដណររាុ្ែុំាងណើ រការ 
អនតរកាល និ្ការងរៀបចុំាដននការស្តែ រ
ង ើ្ វញិ  

 

ររ្ការបនតតាម្ោនព្រឹតតិការណ៍ និ្ ទុំាន្ទរ់ទុំាន្ជាម្ួយ IMT ងៅរាុ្ EOC ងោយងធវើការវយតនម្លហានិភ័យ ងៅងរលទទួលបានរ័ត៌មានងមើៗ 
ររ្រុំាណត់ព្តាដែលបានងធវើបចចុបបនាភារ អុំារើស្រម្មភារងៅរាុ្ស្នលរឹរិចចការ និ្ដចររ ុំាដលរជាម្ួយ IMT។ 
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ឧបស្ម្ពន័ធ ៦៖ ស្នលឹររិចចការមុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ 
ស្នលឹររចិចការមុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ ស្ព្មាប់រាុ្ងរលោរ់ឱ្យែុំាងណើ រការ EOC 

មុ្ខ្ង្ករស្ុំាខាន់ 
✓  

បុររលទទួលខុ្ស្ព្តវូ  
(ង ម្ ះ រ័ត៌មានទុំាន្ទរ់ទុំាន្ ដនារ) 

ស្រម្មភារ 
ស្តថ នភារ 

(ឧ. រុំារុ្ែុំាងណើ រការ បានបញ្ច ប់) 
កាបរងិចឆទ
បញ្ច ប់ 

ម្តិងយបល់ 

 ថ្នា រ់ែឹរន្ទុំា/ ការព្រប់ព្រ្
ឧបបតតិងហតុ 

 
 ការស្ព្ម្បស្ព្ម្ួលនែរូ 

 
 រ័ត៌មាន & ការងរៀបចុំា

ដននការ 
 

 ព្បតិបតតិការ និ្ជុំាន្ទញ
បងចចរងទស្សុ្ខាភិបាល 

 
 រិចចរុំាព្ទព្បតិបតតិការ 

និ្ភ័ស្តុភារ 
 

 ហរិញ្ញវតថុ & រែាបាល 

     

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

     

 


