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១ េសចកតីេផតម 

ឯកសរេនះជរកបខណ័ឌ េគលនេយបយ សរមបក់រផតល់សំណង ករតងំទីលំេនេឡងវញិ ករសត រ េឡង
វញិ សរមបជ់នបនល ស់ទី កនុងគេរមងសមធមន៌ិងែកលមអគុណភពេសវសុខភបិលកមពុជ (H-EQIP) 
(P157291) ែដលនឹងចបេ់ផតមអនុវតតេនពកក់ណត លឆន ២ំ០១៦។ រកសួងសុខភបិលបនយល់រពម េរប
របស់េគលនេយបយ រកសសុវតតិភពបរសិថ ននិងសងគមរបស់ធនគរពិភពេលក កនុងករេរៀបចំ និង អនុវតត
នគ៍េរមង រមួមន OP 4.12 “ករតងំទីលំេនេឡងវញិេដយមនិសម័រគចិតត ឬមនិបនគិតទុកមុន”។ សរមប់
គេរមងេនះ បរបិទៃន ករេលកគេរមង និង េពលេវល មនិផតល់លទឋភព ដល់ករគិតគូរេលវសិល ភព ៃន
តរមូវករែផនករតងំទីលំេនេឡងវញិ េនដំណកក់លសិកសគេរមងេឡយ។ 

ទងំអស់េនះនឹងរសបេទនឹងបទដឋ នគតិយុតតនិងេសចកតីែណននំនរបស់រដឋ ភបិលកមពុជ អំពីករផតល់ 
សំណង និងករតងំទីលំេនេឡងវញិ។ រកបខណ័ឌ េគលនេយបយតងំទីលំេនេឡងវញិ ចងរកងជ េគល
ករណ៍ និង និតិវធិី ែដលតរមូវឲយអនុវតតន ៍ របសិនេបេនដំណកក់លៃនករេលកគេរមង ឬករអនុវតត
គេរមង តរមូវឲយមនករេដះដូរដីធលី។ កនុងសថ នភពែបបេនះរកបខណ័ឌ េគលនេយបយ តងំទីលំេនេឡង
វញិ តរមូវឲយ េរៀបចំែផនករតងំទីលំេនេឡងវញិ សរមបដ់កជូ់នធនគរពិភពេលក ពិនិតយនិងសេរមច។ 
ែផនករតងំទី លំេនេឡងវញិនឹងធនថសកត នុពលៃនផលបះ៉ពល់រតូវបនកត ់បនថយឲយដល់កំរតិអបបបរ ិ
ម  េហយជនទងំឡយែដលរងផលបះ៉ពល់នឹងរតូវបនផតល់នូវឱកសរគបរ់គន ់តមរយះករផតល់សំណង
ឬកត៍មរូបភពជំនួយេផសងៗ េដមបេីធវឲយរបេសរេឡង ឬកយ៉៏ងតិចបំផុតេធវឲយ របកចំ់ណូល និងកំរតិជីវភព
រស់េន របស់ពួកេគេនមន សភពដូចេដម។ 
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២ ករអធបិបយអពំគីេរមង 

គេរមងសមធមន៌ិងែកលមអគុណភពេសវសុខភបិលកមពុជ នឹងេរៀបចំេឡងេលមូលដឋ នគំនិតផតួចេផតម 
ែដលបនេរបរបស់កនុង គេរមងរទរទងវ់ស័ិយសុខភបិលជំហនទី២ ជពិេសសគឺ កមមវធិីមូលនិធិសមធម ៌
និង ថវកិជំនួយេដមបកីរផតល់េសវ ជមយួនឹងេគលេដបនតនិរនតរភពៃនកមមវធីិេនះ េដយេធវសម ហរ
ណកមម េទកនុងកមមវធីិវស័ិយសុខភបិលរបស់រជរដឋ ភបិលកមពុជ។ គេរមងនឹងបនតពរងឹងបែនថមេល មូលដ ្
ឋនេផត តេល លទឋផលៃនកមមវធិីទងំពីគឺ កមមវធិីមូនិធិសមធម ៌និង ថវកិជំនួយេដមបកីរផតល់េសវ ជមយួគន
នឹង េគលេដជកល់កៃ់នករែកលមអគុណភពេសវសុខភបិលនិងករេរបរបស់េសវេដយ របជជនរកី
រក។ បែនថមេលេនះេទៀតគេរមងនឹងេផត តទិសេដេលករពរងឹងរបពន័ឋសុខភបិលជពិេសស េលករែកលមអ
ចំេណះ ដឹងរបស់អនកផតល់េសវ ដកឲ់យមននូវសំភរៈឧបករណ៍ចបំចសំ់ខន់ៗ  កនុងមូលដឋ ន សុខភបិល 
និងពរងឹង កររគបរ់គងហិរញញ វតថុសធរណៈ េដយេរបរបស់ករទូទតច់ំណយផសរភជ បន់ឹង អងំឌីកទរ័
(DLIs) ែដលជយនតករ ទូទតេ់លករសេរមចបនលទឋផលកនុងេគលេដ។ យុទឋសរសតគនលឺះម ួ យេទៀតគឺ
ករេផទរ ករទទួលខុសរតូវ ៃនកតពវកិចចេផទៀងផទ តរ់បស់ភគីទីបី ពីភន កង់រអនតរជតិែដលបន េរជសេរ ស េទ 
បេងកតជភន កង់រឯករជយ របស់រដឋ េហយពរងីកករទទួលខុសរតូវេទេធវករេផទៀងផទ ត ់ េលលទឋផលៃនថវកិ
ជំនួយេដមបកីរផតល់េសវផង ែដរ។ 

ករអធិបបយសមសភគគេរមង 

សមសភគទី១៖ ករពរងឹងេសវសុខភបិល 
សមសភគេនះ នឹងកសងេឡងវញិនូវថវកិជំនួយេដមបកីរផតល់េសវ ជយនតករសរមបផ់តល់ ហិរញញប ្
បទន ផសរភជ បន់ឹងរបសិទធភពករងរ េទដល់លំដបថ់ន កន់នៃនរបពន័ឋសុខភបិលកមពុជ រមួមន េន
លំដបថ់ន កប់ឋម និង លំដបទ់ីពីរ េដយែផអកេលលទឋផលែដលទទួលបន។ ថវកិរជំនួយេដមបកីរ ផតល់េស
វេនមណឌ លសុខភព និងេនមនទីរេពទយ នឹងរតូវផសភជ បន់ឹងរបសិទធភពករងរ ៃនករផតល់សំណំុ សកមមភព
េសវអបបបរមិ និងេសវបរងគបរ់បស់មណឌ លសុខភព និង មនទីរេពទយ។ ទងំេនះនឹងរមួបញចូ ល នូវេសវ
ចបំចក់នុងកមមវធិីសុខភពបនតពូជ កមមវធិីគពំរមត ទរក កុមរ និងកមមវធីិសុខភពយុវវយ័។ កមមវធិីអហ
រូបតថមភ កជ៍អងំឌីកទរ័អទិភពមយួ កនុងេនះមនករបំេបកូនភល មៗេដយទឹកេដះមត យ កមមវធិីបែនថម
ជីវជតិអ  កមមវធិីទមល ករ់ពូន កមមវធិីផតល់បែនថម ជតិែដកអសីុតហវូលីក និង កមមវធិីតមដនករ លូតលស់
កុមរ។ 
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គេរមងមនបំណងនឹងេរបរបស់ ថវកិជំនួយេដមបកីរផតល់េសវ បំេពញេល កញច បថ់វកិរបស់រជរដឋ  ភបិ
ល ែដលបនេលកេឡងសំរបជំ់នួយដល់មូលដឋ នសុខភបិល ជពិេសសេដយ េធវឲយមនរបសិទធភព 
សរមបសរមួលចរនតថវកិ និង របយករណ៍ឲយដូចគន ។ កញចបថ់វកិថមីេនះ មនេគលបំណងេរបរបស់ រេបៀប
បុេររបទនេទមូលដឋ នសុខភបិល សរមបក់រចំណយដំេណ រករ និង បំេពញបែនថមេលថវកិ សំរប់
ដំេណ រករ ែដលបនេលកេឡង កនុងែផនកររបចឆំន ។ំ 

សមសភគរង ១.១៖ ថវកិជំនយួសរមបក់រផតល់េសវ មណឌ លសុខភព 

គេរមងនឹងផតល់ ថវកិជំនួយសរមបក់រផតល់េសវ េទមណឌ លសុខភព េដមបគីរំទហិរញញបបទនសំរប ់
សំណំុសកមមភពអបបបរមិរបស់មណឌ លសុខភព ែដលនេពលបចចុបបននេនះកំពុងពិនិតយនិងែកលមអេឡងវញិ 
េហយរពំឹង ថនឹងចបស់ពវរគបន់បំណចឆ់ន  ំ ២០១៥។  ថវកិជំនួយនឹងែផអកេល ករេរបរបស់េសវ 
(បរមិណ) និងគុណភពេសវ។ ពីដំបូង ករយិល័យរសុករបតិបតតិ និងមណឌ លសុខភពរបស់េគរតូវបន 
គិតជឯកតែតមយួ េហយករយិល័យរសុករបតិបតតនន (នរយះេពលមយួ ករទទួលខុសរតូវនឹងេផទរេទ 
រកុមរបឹកស) នឹងអនុវតតតមរបកស1 ែដលេចញេដយរកសួងសុខភបិលអំពីេសវែដលរតូវផតល់ហិរញញ  បប
ទនែដលផសរភជ បេ់ទេសវទងំេនះ និងរេបៀបគិតគូរអំពីពិនទុរបសិទធភពករងរនឹងរតូវយកតមលទឋផល ៃន
បរមិណ និងគុណភពេសវែដលបនផតល់េដយមណឌ លសុខភពរបស់រសុករបតិបតតិ។ បរមិណ និងគុណ
ភព ៃនេសវ រមួទងំករេរបរបស់េសវ េដយរបជជនរកីរក និងេដយជនជតិេដមភគតិច និងរតូវបន
សេរមចជ របពន័ឋេដយ រសុករបតិបតតិ ឬរកុមរបឹកស ែដលជអណពយបល េដយេរបរបស់ តរងវយ
តៃមលសតងដ់ កនុងករអភបិល។ ដូចបនេលកេឡងរចួេហយថ លទឋផលនឹងរតូវេធវករេផទៀងផទ ត ់ េដយ
ភន កង់រឯករជយ របស់រដឋែដលេផទៀងផទ តក់មមវធិីមូនិធិសមធម។៌ េរកយពីេផទៀងផទ តេ់ហយរកសួង សុខភបិ
លនឹងជូនដំណឹង ដល់រកសួងេសដឋកិចចនិហិរញញ  វតថុ េដមបេីធវករទូទត។់  

របេភទចំណយែដលអចេរបរបស់ថវកិជំនួយេដមបកីរផតល់េសវបនរមួមន ករជួសជុលតូចតចនូវ េហ
ដឋ រចនសមពន័ឋសុខភបិល ឧបករណ៍េពទយ និងចំណយដំេណ រករដូចជ ែថទ ំ ជួសជុល សកមមភព ចុះ
មូលដឋ ន សកមមភពករចូលរមួរបស់សហគមន ៍សកមមភពផតល់េសវសុខភបិលែដលថមី (ឧ. រេបៀប រស់េន
មន សុខមលភព  កររសវរជវរកជំងឺមនិឆលង  េផសងៗេទៀត)  វធិនករននេដមបបីេងកន គុណភពេសវ 
និង របករ់ងវ នស់រមបអ់នកេធវករ។ 

                                               
1 របកស៖ េសចកតីសេរមច របស់រកសួង ឬអនតររកសួង ចុះហតថេលខេដយ រដឋមរនតីរកសួង ឬអនតររកសួង។ េសចកតីសេរមចរតូវរសប 
នឹងរដឋធមមនុញញ  និង ចបប ់ឬអនុរកឹតយ ែដលេយង 
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សមសភគរង ១.២៖ ថវកិជំនយួសរមបក់រផតល់េសវ មនទីរេពទយបែងអក CPA-1, CPA-2, CPA-3 

េដមបេីលកទឹកចិតត ករែកលមអគុណភពេសវេនលំដបទ់ី២  របសិទធភពករងរចំេពះសកមមភពកសង 
សមតថភព សំរបេ់បកខជន ែដលបនបណតុ ះបណត លេរកយមូលដឋ ន និងបណតុ ះបណត លមូលដឋ ន និ ងសំរប់
ករ េលកកំពស់ករេរបរបស់េសវរបស់អនកទទួលផលរបេយជនពី៍តវកលិកមូលនិធិសមធម ៌ គេរមងនឹង
ចបេ់ផតមនូវយនតករ ហិរញញ បបទន ផសភជ បរ់បសិទធភពករងរជពិេសស សរមបេ់លកកំពស់ គុណភពេស
វែដលេផត តសំខន ់េនមនទីរេពទយ2 CPA-1, CPA-2, CPA-3  និងចបេ់ផតមេធវឲយរបេសរេឡង នូវរបពន័ឋេន
លំដបថ់ន ក ់   មនទីេពទយសំណំុសកមមភពបរងគប ់េដមបែីកលមអ ករបណតុ ះបណត លមូលដឋ ន េដយករអនុវតត
ជកែ់សតងសរមបនិ់សសតិសកលវទិយល័យ និងផតល់នូវេសវគរំទេដយករបណតុ ះបណត ល កនុងេពលបំេពញ
ករងរ េដមបបីេងកនគុណភពបេចចកេទសដល់បុគគលិកមណឌ លសុខភព។ េដយេរបរបស់ បញជ ីេផទៀងផទ ត់
និងវយតៃមលសតងដ់សរមបក់រអភបិល មនទីរេពទយនឹងរតូវបនវស់ែវង េលរបសិទធភព ករងរៃនរចនសម ្
ពន័ឋ ដំេណ រកររ និង ទននផល។ ករវស់ែវងេលរចនសមពន័ឋ រមួមន បរបិទៃនករ ផតល់េសវ េហដឋ រចនសម ្
ពន័ឋ បុគគលិក ហិរញញ វតថុ និង សំភរៈឧបករណ៍។  ករវស់ែវងេលដំេណ រករ នឹងរមួបញចូ ល បេចចកេទសនិងករ
របរស័យទំនកទ់ំនង និងសកមមភពៃនករផតល់េសវ ែដលឆលុះបញច ំងតម រយះទំនកទំ់នង រវងអនកជំងឺ នឹង
អនកផតល់េសវ និងបុគគលិកកនុងកំឡុងេពលផតល់េសវសុខភបិល។  េហដឋ រចនសមពន័ឋរតូវបនជំរុញ និងេលក
ទឹកចិតត េលករ ផតួចេផតមននសំរបក់រេលកកំពស់គុណភព រមួមន ករែកលមអគុណភពជរបច ំ កមមវធិី
វយតៃមលជៃដគូ និងកមមវធិីសវនកមមេលរពឹតតិករណ៍អវជិជមន។ ទិននផលសំេដេទេល របសិទធភពៃនករ
ែថទសុំខភព េល សថ នភពរបស់អនកជំងឺ និងរបជជន េហយរតូវ បនចតថ់ជលទឋផល ៃនសមសធតុ
ចូល និងដំេណ រករៃនករផតល់េសវ។ របេភទចំណយរតឹមរតូវ សំរបខ់ទងថ់វកិជំនួយេដមបកីរផតល់េសវ រមួ
មនករងរសំណងតូ់ចតច  សំភរៈឧបករណ៍  ចំណយ សរមបដ់ំេណ រករ  ឧទហរណ៍ដូចជ ែថទជួំស
ជុល  ករផតល់ េសវសុខភបិលថមី ដូចជ េសវជំងឺមនិឆលង េសវចុះផតល់ដល់មូលដឋ ន និងយនតករេលកកំព
ស់គុណភពនន និង ផតល់រងវ នផ់សរភជ បស់ន ៃដករងរ សរមបអ់នកេធវករ។ 

សមសភគរង ១.៣៖ ថវកិជំនយួសរមបក់រផតល់េសវ មនទីរសុខភបិល និងរសុករបតបិតត ិ
ថវកិជំនួយសរមបក់រផតល់េសវេនះ មនេគលបំណងពរងឹងនូវមុខងររគបរ់គងែដលរមួបញចូ លកនុងករផតល់
េសវសុខភបិលេនថន កប់ឋម និង លំដបថ់ន កទី់២ ែដលរបកបេដយរបសិទឋពលនិងគុណភពខពស់។ 

                                               
2 CPA-1: មនទីរេពទយមនេសវវះកតតូ់ច (ដកថ់ន សំណតំ ទូេទ) CPA-2: មនទីរេពទយមនេសវវះកត ់ (ដកថ់ន សំណតំ ទូេទ) និង
សកមមភពបែនថមេលសពី CPA-1 ែតតិចជង CPA-3; CPA-3: មនទីរេពទយមនេសវវះកត ់ (ដកថ់ន សំណតំ ទូេទ) និងសកមមភព
បែនថមនន ជមយួនឹងសកមមភពៃនេសវឯកេទស 
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សន ៃដករងររបស់មនទីរសុខភបិល និង ករយិល័យរសុករបតិបតតិ នឹងរតូវបនវស់ែវងរបចរំតីមស តម
រយះរបយករណ៍របស់ពួកេគអំពី សកមមភព េរបរបស់តរងពិនទុវស់ែវង យនតករអភបិល និង ទិននផលៃន
របពន័ឋសុខភបិល។ ទងំេនះ រមួមន៖ ករបំេពញទនេ់ពលេវលៃន តរងវយតៃមលេលមូលដឋ នសុខភបិ
លរបស់េគ េលភពរតឹមរតូវ សកមមភព ចូលរមួកនុងករកសងសមតថភព កនុងករបណតុ ះបណត ល កនុងេពល
បំេពញករងរ និង  បណតុ ះបណត លមូលដឋ ន  ករដចស់តុកឳសថេនមូលដឋ នសុខភបិល  ធនធនមនុសស
េនមូលដឋ នសុខភ ិ    បល កររយករណ៍ កនុងរបពន័ឋរគបរ់គងពតម៌ន សុខភបិល កររបជំុពិនិតយលទឋ
ផលរបចរំតីមស និង ដំេណ រកររបស់របពន័ឋ ។ល។ ដូចគន នឹងជំនួយដៃទេទៀតែដរ ករេផទៀងផទ តរ់បសិទធ
ភពករងរ នឹងរតូវេធវ េដយភន កងរសធរណៈ ែដលេរជសេរ ស។ 

សមសភគទី២៖ ករេធវឲយរបេសរេឡងនូវករធនរ៉បរ់ងែផនកហិរញញ វតថុនិង សមធម ៌
សមសភគេនះ នឹងបនតគរំទរបពន័ឋមូនិធិសមធម ៌ និងរមួបដិភគហិរញញ វតថុ ជមយួរជរដឋ ភបិលកមពុជ េល
ករចំណយសំរបេ់សវសុខភបិលសរមបរ់បជជនរកីរក។ របពន័ឋមូលនិធិសមធមន៌េពលបចចុបបនន រពឹំង
ថនឹងមនករវវិតត ជមយួនឹងករផល ស់បតូរៃនេគលនេយបយរបស់រដឋ ភបិល េលរកុមតវកលិក (រកុមអនក
ទទួលផលរបេយជន)៍ និង កញចបេ់ភគផល និងករធនរ៉បរ់ងសុខភពសងគម។ សមសភគេនះ នឹងបនត
េលភពេជគជយ័ៃនរបពន័ឋ មូលនិធិសមធមប៌ចចុបបនន កនុងេគលបំណង ធវឲ់យរបេសរេឡងនូវ គុណភពេសវ 
បេងកនករេរបរបស់េដយរបជជនរកីរក េហយធននូវនិរនតរភព េដយេផទរនូវករទទួល ខុសរតូវេលករអនុ
វតតេទឲយរជរដឋ ភបិលកមពុជ។ 

សមសភគទី៣៖ ធននូវនរិនតរភព និងករេឆលយតបៃនរបពន័ឋសុខភបិល 
កមមវតថុៃនសមសភគេនះគឺករពរងឹងបែនថមេទៀតរបពន័ឋរបស់រកសួងសុខភបិលនិងគរំទកររគបរ់គងរបស់ 
គេរមង។ សមសភគេនះនឹងមនករសរមបសរមួលយ៉ងជិតសនិតជមយួនឹងកមមវធីិជំនួយបេចចកេទស 
របស់ៃដគូនន េហយធនថនឹងមនិមនភពរតួតគន ៃនសកមមភពែដលបនអនុវតត។ សមសភគេនះ រមួ
មនភពចំរុះៃនកមមវធិីវនិិេយគជេទៀងទត ់យនតករកមច ី និង ហិរញញ បបទនផសរភជ បន់ឹងលទឋផលេដយ េរប
របស់ ករទូទតផ់សរភជ បន់ឹងអងំឌីកទរ័។ 

សមសភគរង ៣.១៖ ករពរងឹងរបពន័ឋសុខភបិល 

សមសភគរងេនះ នឹងគរំទដល់កររបរពឹតតេទៃនគេរមងសកមមភព ែដលេលកេឡងសំរបែ់កលមអភព 
េរតៀមលកខណៈរបស់អនកផតល់េសវ និងករពរងឹងសថ បន័ ែដលនឹងអនុវតតនស៍កមមភពគេរមង។  ចំេពះភគី 
អនកផតល់េសវ សមសភគេនះនឹងរកដំេណះរសយេលឧបសគគសំខន់ៗ េដមបបីេងកនគុណភពេសវកនុង 
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របេទស តមរយះករែកលមអចំេណះដឹង និងបេចចកេទសរបស់អនកផតល់េសវសុខភបិល តមរយះករបណតុ ះ 
បណត លមូលដឋ ន និងបណតុ ះបណត លេរកយមូលដឋ ន ជមយួគន នឹងករពរងឹងមូលដឋ នសុខភបិល ឲយដល់ 
កំរតិសតងដ់អបបបរមិចំេពះអនតរគមនសុ៍ខភបិលអទិភពមយួចំនួនដូចជ េសវសមភពសេរងគ ះបនទ ន ់េស
វែថទទំរក និង កររគបរ់គងឧសថនិងបរកិខ ។ សមសភគរងេនះ កម៍នបំណងពរងឹងសន ៃដករងរ របស់
សថ បន័ ជពិេសស ករគរំទរបស់កមមវធីិ កំែណទរមងហ់ិរញញ វតថុសធរណៈ ចំេពះរបពន័ឋសុខ ភបិលជតិ 
និង គរំទដល់ករសថ បនរចនសមពន័ឋសថ បន័ថមីសរមបមូ់លនិធិសមធម ៌និង កមមវធិីថវកិជំនួយ សរមបក់រផត
ល់េសវ េហយជពិេសសេទៀត េដមបធីនបននូវេជគជយ័ កនុងករអនុវតតនស៍កមមភព គេរមងកនុង សមស
ភគទី១ និងទី២។ 

សមសភគរង ៣.២៖ កររគបរ់គងគេរមង និងជំនួយបេចចកេទស 

កររគបរ់គងគេរមងនឹងេធវសមហរណកមមេទកនុងករទទួលខុសរតូវរបស់នយកដឋ នននៃនរកសួងសុខភ ិ 
បល។ តរមូវករៃនជំនួយបេចចកេទសរតូវបនប៉នស់ម នតមរយះករសិកសរបស់ៃដគូនននិងសំេណ របស់ 
រកសួងសុខភបិល។ ករចំណយសរមបជ់ំនួយបេចចកេទសនឹងរតូវផតល់ថវកិតមសមសភគរងេនះ 
សរមបល់ទឋផលៃនកមមវតថុរបស់គេរមង េហយនឹងមនិផតល់ថវកិេដយៃដគូេផសងេទៀតកនុងរបេទសកមពុជ េឡ
យ។ 

សមសភគទី៤៖ ករេឆលយតបបនទ នជ់យថេហតុ 
កមមវតថុៃនសមសភគេឆលយតបនទ នែ់ដលអចមនជករអនុញញ តិឲយេធវនិយត័កមមហិរញញ វតថុេដយមនិគិតពីទី 
តងំរសបេទតមយនតករេឆលយតបបនទ នរ់បស់ជំនួយអភវិឌឍនអ៍នតរជតិ (IDA) េដមបផីតល់ករេឆលយតប បនទ ន់
េទនឹងេរគះមហនតរយែដលរតូវេឆលយតបឬកស៍ថ នភពវបិតតិែដលរតូវករេឆលយតបនិងេរងគ ះបនទ ន ់។  
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កនុងកំឡុងេពលអនុវតតគេរមងែដលកំពុងដំេណ រករេនះ (គេរមងរទរទងវ់ស័ិយសុខភបិលជំហនទី២) 
រកសួង សុខភបិលបនេធវករពិនិតយេឡងវញិរគបរ់ជុងេរជយអំពីតរមូវករេដះដូរដីធលី សរមបក់រសង 
សងម់ណឌ លសុខភពចំនួន ១១៤ ែដលគរំទេដយគេរមង។ ជលទឋផលេឃញថ មនមណឌ លសុខភព 
ចំនួន ១០៨ បនសងសងេ់លដីរបស់រដឋ មណឌ លសុខភពចំនួន ៦ បនសងសងេ់លដីឯកជន ែដលបន 
ទទួលតមរយះករផតល់ជវភិគទន ករេដះដូរដីនឹងដី ឬករផតល់សំណង។ មនមច ស់កមមសិទឋដីធលីជេរចន 
បនសម័រគចិតតេធវអំេណយដីធលីេដយពួកេគបនទទួលផលផទ ល់េដយមនមណឌ លសុខភពេនកនុងសហគម
នរ៍បស់េគ។ ករពិនិតយេឡងវញិកប៏នបងហ ញថ មនទំហំដីតិចជង៥% ៃនទំហំដីផលិតកមមរបស់មច ស់ កមម
សិទឋនិមយួៗ ែដលបនផតល់េដយសម័រគចិតត តមករដូរដីនឹងដី ឬកក៍រផតល់ជសំណង។ មនិមនករតងំ ទី
លំេនេឡងវញិរតូវបនសេងកតេឃញេឡយ។ 

សកមមភពជេរចនែដលគរំទេដយគេរមងេនះ គឺបនបនតឬពរងីកនូវករគរំទបចចុបបននែដលបនផតល់ េដយ
គេរមងរទរទងវ់ស័ិយសុខភបិលជំហនទី២ ែដលេនេរកមករទទួលខុសរតូវរបស់រកសួងសុខ ភបិល។ 
រកបខណ័ឌ េគលនេយបយនិងនិតិវធីិសរមបក់រទទួលដីធលី (នខងមុខេនះេហថរកបខណ័ឌ  េគល
នេយបយតងំទីលំេនេឡងវញិ (RPF) ែដលបនចងរកងេឡងសរមបគ់េរមងរទរទងវ់ស័ិយសុខ ភបិល
ជំហនទី២ រតូវបនេធវបចចុបបននភព ែដលជែផនកមយួកនុងករេរៀបចំគេរមង សមធមនិ៌ងែកលមអ គុណភពេស
វសុខភបិលកមពុជ (H-EQIP) េដយមនកររមួបញចូ លនូវករពិនិតយេឡងវញិៃនករទទួល ដីធលីែដលបន
អធិបបយខងេល បទពិេសធនែ៍ដលបនេរៀនសូរតកនុងកំឡុងអនុវតតនគ៍េរមងរទរទងវ់ស័ិយ សុខភបិល
ជំហនទី២ េហយនិង ហិរញញបបទនបែនថមេលកទី១ េលកទី២ និងេលកទី៣ ៃនគេរមងរទរទង ់វស័ិយសុខ
ភបិលជំហនទី២។ 

រកបខណ័ឌ េនះកំណតេ់គលនេយបយ និងនិតិវធីិ និងផតល់ករែណន ំសរមបក់រទទួលដីធលី ឬរទពយសមបតតិ     
េផសងៗ (រមួទងំកំណតក់រេរបរបស់) េដយសម័រគចិតត ឬមនិសម័រគចិតត និងេរៀបេរៀងជ េគលករណ៍ និងនិតិ
វធិី ែដលរតូវអនុវតតន ៍ េដមបធីនបននូវករផតល់សំណងរបកបេដយសមធម ៌និងករសត រេឡងវញិ ដល់ជន
ទងំឡយណែដលរងផលបះ៉ពល់អវជិជមន។ 

េរកមគេរមងេនះ ទីតងំមនិទនប់នកំណតេ់នេឡយេទ ករកំណតទី់តងំនឹងរតូវបនេធវកនុងរយះេពល អនុ
វតត  គេរមង។ រកបខណ័ឌ េនះនឹងរតូវេរបរបស់ែតកនុងករណីមនតរមូវករទទួលដីធលីប៉ុេណណ ះ។ 
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វិសលភពៃនរកបខណ័ឌ េគលនេយបយនងិ នតិិវធិី
ទទួលដធីល ីសរំប់េហដឋ រចនសមពន័ឋសខុភិបល 

រកបខណ័ឌ េគលនេយបយតងំទីលំេនេឡងវញិេនះ និងរតូវបនអនុវតតនែ៍តកនុងករណីមនតរមូវករតងំទី
លំេនេឡងវញិែដលបណត លពីមូលេហតុៃនករអនុវតតគេរមង។ កមមវធីិវនិិេយគេលេហដឋ រចនសមពន័ឋសុខ
ភ ិបល និងែផនករែថទ ំនិងេហដឋ រចនសមពន័ឋែដល រតូវែថទនំឹងរតូវបនេរៀបចំកនុងកំឡុងេពលៃនករអនុ
វតតគេរមង។ ែផនករវនិិេយគេលេហដឋ រចនសមពន័ឋ សុខភបិលនឹងរតូវរមួបញចូ លកនុងែផនកររកំិលរយះ
េពល៣ឆន  ំនិងថវកិសំរបអ់នុវតតរតូវបនផតល់តមរយះ ែផនករសកមមភពរបចឆំន ។ំ 

អនុគេរមងេហដឋ រចនសមពន័ឋទងំអស់ ទងំទកទ់ងេនកិចចករសំណងថ់មី ឬករផល ស់បតូរទីតងំៃនេហដឋ រចន   
សមពន័ឋែដលមនរសប ់អចបណត លឲយមនករទទួលដីធលី។ វធិីសរសតពិនិតយេលេហដឋ រចនសមពន័ឋ នឹងធន 
ថមនិមនករទទួលដីធលីជរូបភពធំដំុ ឬកផ៍លបះ៉ពល់ពីករតងំទីលំេនេឡងវញិបនេកតេឡងេឡយ។ ជ
ពិេសសករពិនិតយនឹងដកេចញនូវបរបិទខងេរកម៖ 

(ក) អនុគេរមងេហដឋ រចនសមពន័ឋ តរមូវឲយមនករផល ស់បតូរទីតងំ អនកភូម ិឬក ៍សហរគសពណិជជកមម 

(ខ) េហដឋ រចនសមពន័ឋមនផលបះ៉ពល់អវជិជមនដល់រកុមមនុសសសរុបេលសពី ២០០នក ់

(គ) េហដឋ រចនសមពន័ឋ ែដលរបភពៃនសំណងចបំច ់មនិបនេរៀបចំេឡង និង 

(ឃ) េហដឋ រចនសមពន័ឋែដលតរមូវឲយមន ករបំផល ញេដមេឈជរូបភពគួរកតសំ់គល់ (ឧ. េដមេឈ េរចន
ជង១០េដម)។ 

េហដឋ រចនសមពន័ឋទងំឡយណែដលតរមូវករទទួលដីធលី ឬរទពយធនេផសងៗ ប៉ុែនតផលបះ៉ពល់មនិមន 
េលសពីែដនកំណតែ់ដលបនបរយិយខងេល នឹងរតូវបនអនុញញ តិឲយផតល់ហិរញញបបទនេដយគេរមង កនុង
លកខណ័ឌ ែដល វធិនករកតប់នថយផលបះ៉ពល់ រតូវបនផតល់េដយសមរសបតមរកបខណ័ឌ េនះ។ 
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េគលករណ៍ៃនេគលនេយបយ 
េគលករណ៍មូលដឋ នែដលបនរមួបញចូ លកនុងរកបខណ័ឌ េនះ គឺរតូវេរបរបស់មេធយបយទងំឡយណែដល
ចបំចស់រមប ់ ែកលមអ ឬកយ៉៏ងេហចណស់សត រេឡង វញិ នូវ របកចំ់ណូល  និងលកខណ័ឌ ៃនកររស់េន 
ដល់ជនទងំឡយណ ែដលរងនូវផលបះ៉ពល់អវជិជមន េដយករទទួលដីធលី។ រកបខណ័ឌ បនរមួបញចូ ល
ែថមេទៀត នូវេគលករណ៍ែណនចំមបងៗ ែដលមនែចងកនុង ឯកសររបស់ធនគរពិភពេលក (OP/BP 
4.12) និងចបបរ់បស់រពះរជណចរកកមពុជែដលពកព់ន័ឋ ។ 

ករសិកសពិនិតយ និងឯកសរែដលរតូវករ។ រគបក់មមវធីិវនិិេយគ / សកមមភព នឹងរតូវេធវករសិកសពិនិតយ 
េដមបកំីណតេ់ឡងនូវផលបះ៉ពល់អវជិជមនធងនធ់ងរ និង មេធយបយកតប់នថយ (ទរមងក់នុង ឧបបសមពន័ឋទី១)។ 

ក. េគលករណ៍គនលឹះសរមបអ់នុវតតន ៍
ករតងំទីលំេនេឡងវញិេដយមនិសម័រគចិតតអចបណត លឲយមនករលំបកធងនធ់ងរកនុងរយះេពលែវង ភព រកី
រក និង ករខូចខតបរសិថ ន ដរបណមនិមនមេធយបយកតប់នថយ បនេលកកនុងែផនករ និងអនុវតត េដយ
មត៉ ់   ចត។់ េដយមូលេហតុេនះ េគលករណ៍ និង កមមវតថុទូេទ ៃន OP 4.12 របស់ធនគរ ពិភពេលកមន
ដូចខងេរកម៖ 

(១) ករទទួលដីធលី និង រទពធនេផសងៗ គួរែតេចៀសវង េបអចេជៀសបន ឬកេ៍ធវេទកនុងកំរតិអបបបរមិ 

(២) របសិនជមនអនករងផលបះ៉ពល់អវជិជមន  វធិីសរសតកតប់នថយ រតូវែតបនផតល់ឲយពួកេគ េដយ 
មនឱកសរគបរ់គនសំ់របក់រែកលមអ ឬកយ៉៏ងតិចបំផុតេធវបនដូចមុន នូវរបកច់ំណូល និង កំរតិជីវភព 
រស់េនរបស់ពួកេគ ។ 

(៣) រទពធនែដលបនបតប់ង ់រតូវជំនួសវញិេដយ រទពធន ឬកសំ៏ណងកនុងតៃមលែដលអចជំនួសបន 

(៤) សំណងរតូវផតល់េពញេលញ  មនិជបព់នឋ មនិរតូវបនដកកៃរមេផសងៗ ឬកនុងេគលបំណងេផសងៗ 
ណមយួេឡយ។ 

(៥) របសិនេបមនជនណមន កែ់ដលរតូវផតូរទីលំេន ៃថលដឹកជញជូ ន របកផ់តល់បែនថមជួសជុលករបតប់ង ់
នឹងរតូវបែនថមពីេលរបកែ់ដលរតូវេដះដូរ តមតៃមលែដលជំនួសសំរបក់រខូចខតេហដឋ រចនសមពន័ឋ និងរទព 
ធននន។ 
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(៦) ករមនិមនបណ័ណ កមមសិទឋដីធលី ឬរទពធនែដលរតូវរងបះ៉ពល់ មនិរតូវបនចតជ់ឧបសគគកនុងករ 
ទទួលបនសំណង ឬកជ៍ំនួយឧបតថមភននេឡយ និង 

(៧) ជនរងផលបះ៉ពល់អវជិជមន នឹងរតូវបនផតល់ជូននូវពតម៌ន អំពីផលបះ៉ពល់ និងសិទឋទទួលបន 
េហយគតនឹ់ងរតូវបនពិេរគះេយបល់ អំពី ចំណងច់ំណូលចិតតរបស់ពួកគត ់ ទកទ់ងនឹងករអនុវតត េហយ
ពួកគត ់នឹងរតូវបនផតល់ជូននូវពតម៌ន ទកទ់ងនឹងវធីិសរសត និងនិតិវធិី សំរបត់មដនករតវ៉ របស់ពួកគ
ត។់ 

ខ. រកបខណ័ឌ គតយុិតត ៃនរពះរជណចរកកមពុជ អនុរកតឹយ និងេសចកតីែណន ំ 
ចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ ៃនរពះរជណចរកកមពុជ បនបេងកតជបទដឋ នគតិយុតតៃនដីសមបទនសងគមកិចច 
ែដលេផទរែផនកមយួចំនួនៃនដីរបស់រដឋ េទឲយរគួសរគម នដីធលី និងរគួសរកខសតដ់ីធលី សរមបលំ់េនដឋ ន ឬកដ៍ី 
កសិកមមរគួសរ។  កមមវធីិដីសមបទនសងគមកិចចសហគមនប៍នចបេ់ផតមេនថន កឃុ់ំ េហយកមមវធីិដីសមបទន 
សងគមកិចចថន កជ់តិមនរបតិបតតករទំហំធំេធង។ បទដឋ នជគនលឺះននែដលទកទ់ងរមួមន៖ 

ចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១បនែចងថ គម នបុគគលណមយួរតូវបនេគដកហូតកមមសិទឋរបស់ខលួនបនេទ 
របសិនេបករដកហូតេនះមនិែមនេដមបរីបេយជនស៍ធរណៈ។ ចបបទ់ទួលសគ ល់ថករដកហូតកមមសិទឋ 
រតូវេគរពសិទឋកនុងករ បងៃ់ថលសំណង សមរសប និងរតឹមរតូវជមុន។ 

រដឋធមមនុញញ ែចងថ - ែដលនឹងដកហូតកមមសិទឋិ អំពីជនណមយួបនេនះ លុះរតែតរបេយជន ៏សធរណៈ
តរមូវឲយេធវកនុងករណីែដលចបបប់នបញញ តតិទុក េហយរតូវផតល់សំណងជមុន េដយសមរមយ និងយុតតិធម។៌ 
េទះយ៉ងេនះកេ៍ដយ នេពលបចចុបបននេនះមនិមន ចបបឬ់េសចកតីែណនណំមយួ ែដលសតី អំពីយនតករៃន
ករទទួលដីធលី និងករកំណតអំ់ពីសំណងយុតតិធមេ៌ឡយ។ 

ចបបភូ់មបិល ឆន  ំ២០០១ បនកំណតច់បស់នូវករែបងែចករវង អនកែដលកនក់បដី់ធលី សំរបលំ់េនដឋ ន ឬ
ដីធលីកសិកមម មុនៃថងទី ៣០ ែខ សីហ ឆន  ំ២០០១ នឹងអនកែដលកនក់បេ់រកយកលបរេិចឆទេនះ ។ កនុងករណី
ទីមយួ អនកកនក់បអ់ចរតូវបនទទួលសគ ល់ ជអនកកនក់បរ់សបចបប ់ៃនដីរដឋ េទអនគត េពលែដលដីធលី
រតូវបនចុះបញជ ីរជ ដីឯកជនរបស់រដឋ ។ ករណីអនកកនក់បេ់រកយកលបរេិចឆទ ចតទុ់កជ កនក់បេ់ដយ
ខុសចបប។់ 
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មរតទី១៨ ៃនចបបភ់ូមបិល ផតល់នូវឧបករណ៍យ៉ងរងឹមសំរមបក់រពរករទរនទ នដីធលី។ ពួកេគមនិមន 
សិទឋទមទរសំណង ឬកក៍រទូទត ់ សរមបក់រចំណយរបស់េគកនុងករែថទ ំ ឬកក៍ររគបរ់គងអចលនៈ 
រទពយែដលេគកនក់បេ់ដយខុសចបប ់(មរតទី១៩)។ 

េសចកតីជូនដំណឹង េលខ០២ េចញេដយរជរដឋ ភបិលកមពុជ សតីអំពីករកនក់បេ់ដយខុសចបបេ់លដីរដឋ 
ចុះៃថងទី ២៦ ែខកុមភះ ២០០៧ បនែចងថ ករកនក់បដី់ធលីជកមមសិទឋ េរកយៃថងទី ៣០ ែខ សីហ ឆន ំ
២០០១ ជ    ទេងវខុសចបប ់ករេនះតរមូវឲយរដឋរតូវអនុវតត កមមវធិីដីសមបទនសងគមកិចច ចំេពះរបជជន រកី
រក និង រកុមរងេរគះេដមបសីរមួលចំេពះតរមូវករ កនុងករេកនេឡងៃនចំនួនរបជជន កររសំយេយធិន និង
ករបតប់ងដី់ធលីបណត លមកពីេរគះធមមជតិ។ េទះយ៉ងណកេ៍ដយ ករទរនទ នយកដីរដឋេដយអណ ធិប
េតយយនេពលបចចុបបនន ជឱកស សរមបជ់នេឆលៀតឱកស និងអនកមនអំណចមយួចំនួន កនក់បយ់ក ដីរដឋ
េដយខុសចបបត់មមេធយបយេផសងៗ។ េដមបេីដះរសយបញហ េនះ េសចកតីជូនដំណឹងេលខ ០២ បន
កំណតថ់៖ 

(១) ជទូេទ អនកកនក់បដ់ីរដឋេដយខុសចបប ់ជពិេសសអនកេឆលៀតឱកសចបយ់កដី នឹងមនិមន សិទឋ
ទទួលបនសំណងេឡយ (វគគ ៦.១ េសចកតីជូនដំណឹងេលខ ០២)។ 

(២) អនកកនក់បដី់រដឋេដយខុសចបប ់ ចំេពះរគួសរកីរក រគួសរគម នដីធលី ឬអនកខវះដី េហយជជន រង
េរគះ នឹងមនិមនសិទឋកនុងករទទួលសំណងេឡយ ែតពួកេគអចទទួលបននូវករផគតផ់គង ់ នូវដីធលីមយួ ចំនួន
សរមបក់ររស់េនរបស់ពួកេគ (វគគ ៦.២ េសចកតីជូនដំណឹងេលខ ០២)។ 

(៣) សរមបដ់ីឯកជនរបស់រដឋ ដីេនះអចេធវករ លក ់ ជួល អំេណយ កិចចសនយទទួលផល (សិទឋិេរប
របស់ និងទទួលេភគផលពីដីធលីរយះេពលែវង) ដីសមបទនសងគមកិចច ដីសមបទនេសដឋកិចច ឬក ៍កអនុញញ តិ
ឲយេរបរបស់។ េសចកតីសេរមចអំពីជេរមសពិេសសណមយួ រតូវែផអកេលករសរមប សរមួលរវង អជញ ធ
រមូលដឋ ន អជញ ធរដីធលី និងអនកេរបរបស់ដីធលី និងែផអកេលែផនករេរបរបស់ដីធលី (វគគ ៧.១ េសចកតី សេរមច
េលខ ០២)។ 

(ក) ចបបភ់ូមបិលឆន ២ំ០០១បនែចងថ គម នបុគគលណមយួរតូវបនេគដកហូតកមមសិទឋរបស់ខលួនបន
េទ របសិនេបករដកហូតេនះមនិែមនេដមប ី របេយជនស៍ធរណៈ។ ចបបទ់ទួលសគ ល់ថករដកហូតកមម
សិទឋ រតូវេគរពសិទឋកនុងករ បងៃ់ថលសំណង សមរសប និងរតឹមរតូវជមុន។ 
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(ខ) េទះជសិទឋិកនក់ប ់ និងសិទឋិទទួលសំណងរតូវបនករពរេដយចបបន់េពលបចចុបបននកេ៍ដយ 
មនិមនករកំណតយ់នតករចបស់លស់ណមយួ អំពីករទទួលដីធលីេដយរដឋតមរយះករដកហូតសិទឋិ កន់
កបេ់ឡយ។ ករដកហូតសិទឋិកនក់ប ់អចលនៈរទពយ ែផអកេលករសេរមចរបស់ បុគគលិករដឋ ភបិល និងករ
អនុវតតេដយលកខណៈៃចដនយ ែរបរបួលពីគេរមងមយួេទគេរមងមយួ។ 

(គ) កមមសិទឋិដីធលីរតូវបនលបប់ំបតន់សមយ័ែខមររកហម (១៩៧៥-១៩៧៩) េហយមនិរតូវបនអនុវតត 
េឡងវញិេឡយរហូតដល់បំណចឆ់ន  ំ១៩៨០។ ករកណំតម់ច ស់កមមសិទឋ និងទទួលបនឯកសរកមមសិទឋ គឺជ
យនតករ សមុរគសម ញ និងរតូវករេពលេវលេរចន ែដលមច ស់កមមសិទឋដីធលីភគេរចនមនិបនអនុវតត។ ចបប់
ភូមបិលឆន  ំ ២០០១ បនកំណតច់បស់រវងអនកទរនទ នដីលំេនដឋ ន ឬដីកសិកកមម មុនៃថងទី ៣០ សីហ 
២០០១ និងអនកែដលទរនទ នេរកយកលបរេិចឆទេនះ។ កនុងករណីទី១ អនកកនក់បន់ឹងអចទទួលសគ ល់ ជ
អនកកនក់បរ់សបចបបៃ់នដីរដឋ ែដលេទអនគតដីធលីនឹងចុះបញជ ីជដីកមមសិទឋឯកជនរបស់រដឋ។ កនុងករណី ទី២ 
អនកកនក់បរ់តូវចតទុ់កថខុសចបប។់ មរតទី១៨ ៃនចបបភ់ូមបិល ផតល់ជឧបករណ៍រងឹម ំសំរប ់ទបស់ត
តអ់នកទរនទ នដីធលី។ ពួកេគមនិមនសិទឋ ទមទរ សំណង ឬកទូ៍ទតក់រចំណយសំរបក់រែថទ ំ ឬករ
រគបរ់គង អចលនៈរទពយែដលទទួលបនេដយមនិរសបចបប ់(មរត១៩)។ 

អនុរកឹតយ សតីអំពី ករទទួលដីធល ីរទពយធន និងករេដះរសយ ផលបះ៉ពល់េល េសដឋកចិច-សងគម បណត ល មក
ពីគេរមងអភវិឌឍនរ៍បស់រដឋនេពលបចចុបបននេនះកំពុងសថិតេនជេសចកតីរពង។ មនកររពឹំងថ េសចកតី រពង
អនុរកឹតយេនះ និងរតូវបនអនុមត័កនុងកំឡុងពកក់ណត លឆន  ំ២០០៨។ េពលែដលអនុរកឹតយខងេដម េនះរតូវ
បនអនុមត័ រដឋ ភបិលកមពុជនឹងេធវករសិកស អំពីភពខុសគន  ឬកក៍ងវះចេនល ះពតម៌នរវងអនុរកឹតយ និងរកខ័
ណឌ េគលនេយបយទទួលដីធលី េបមនភពខុសគន គួរកតសំ់គល់ណមយួ រដឋ ភបិលនឹងផតល់ករ កត់
សំគល់ដល់ធនគរពិភពេលក។ 

(ឃ) េសចកតីែណន ំ និងវធិីសរសត សរមបក់រពិនិតយេឡងវញិ េលឯកសរផលូវករ និងឯកសរេរបជ តួ
េលខ (digital ) (សរមបក់រចុះបញជ ីរជរបពន័ឋ) េលខ ២៧៣/ASDP ៃថងទី ៣០ ែខតុល ឆន  ំ២០០៧។ ករ
ែណនេំនះមនេគលបំណងសិកសែសវងរក រពំរបទល់ដីៃនឯកសរផលូវករនិងឯកសរេរបជតួេលខ(digital ) 
មុនេពលចុះបញជ ីដីធលី េដមបេីជៀសវងកំហុស និង ករបតឹងតវ៉។ 

គ. ដេំណះរសយសរមបភ់ពមនិរតូវគន  
កនុងសថ នភពទំនស់ ឬមនភពមនិរតូវគន រវងចបបក់មពុជ និង េគលករណ៍របស់ធនគរពិភពេលក ែដល
បនែចងកនុងរកបខណ័ឌ េនះ រជរដឋ ភបិលកមពុជនឹងេធវករេលកែលងកនុងែដនកំណតម់យួចបំច ់ េដមប ី
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សេរមចបននូវករអនុវតតរបកបេដយរបសិទឋភពៃនគេរមងេនះ។  ធនគររកសសិទឋកនុងករមនិផតល់ហិរញញ  
បបទនដល់សកមមភពគេរមង របសិនេប េរកយពីកិចចរបឹងែរបងទងំឡយេដមបសីរមបសរមួលេហយេន 
ែតមនិមនភពសមរសបេទនឹងេគលនេយបយរកសសុវតតិភពរបស់ធនគរេទៀត។ 

ករេចៀសវង និង ករកតប់នថយជអបបរម នូវផលបះ៉ពល់អវជិជមន 
សំណងសីុ់វលិ ែដលនឹងកសងកនុងគេរមង (H-EQIP) នឹងមនទីតងំេនេលដីសធរណៈ កនុងបរេិវណ 
មណឌ លសុខភព ឬមនទីរេពទយបែងអក។  េទះបីជយ៉ងេនះកតី  អចមនករសងសងេ់ហដឋ រចនសមពន័ឋ សុខ
ភបិលថមី េនេលទីតងំដីឯកជន ែដល េលកេឡងេរកមហិរញញបបទនរបស់គេរមង ែដលតរមូវឲយមន ករ
ទទួលដីធលី។ របសិនជទំហំដីែដលរតូវករ មនិេលសពី ៥% ៃនែផទដីផលិតកមមសរុបរបស់អនកកនក់ប ់ដីេនះ
អចទទួលបនតមរយះយនតករចូលរមួរបស់សហគមន។៍ អជញ ធរមូលដឋ នែដលទទួលខុសរតូវ កនុង ករផត
ល់ដីឲយមនទីរសុខភ ិបលេខតត សរមបស់ងសងេ់ហដឋ រចនសមពន័ឋសុខភបិល អចេធវករសទ បសទងពី់ ទឹក
ចិតតរបស់មច ស់ ឬអនកេរបរបស់ដី េតមន សម រតីចូលរមួេដយសម័រគចិតតឬេទ ។ ចំេពះដីែដលបនទទួល ជ
អំេណយេដយសម័រគចិតត តមរយះករចរចររបកបេដយតមល ភព និង ករយល់រពមេដយលយ លកខណ៍
អកសរពីមច ស់ដី  លទឋផលទងំេនះរតូវរបកសជសធរណៈ និង រតូវេធវរបយករណ៍ អំពីករេធវ អំេណយ
េដយសម័រគចិតត សរមបក់រពិនិតយេឡងវញិ េដយធនគរពិភពេលក។ 

របសិនេបមនិមនកិចចរពមេរពៀងេធវអំេណយដីធលីពីមច ស់កមមសិទឋេទ ឬកត៍រមូវករេលសពី ៥%ៃនដីផលិតកមម 
របស់មច ស់កមមសិទឋ អជញ ធរមូលដឋ ននឹងេរៀបចំរបយករណ៍ ផតល់ដីធលី សំរបេ់ធវករពិនិតយេឡងវញិេដយ 
អភបិលេខតត (ឬអនកតំណងែដលចតត់ងំ)។  ករពិនិតយេឡងវញិ និងករសេរមច េលរបយករណ៍ទទួល 
ដីធលី រតូវេធវមុនេពលែដលរកសួងសុខភបិលទទួលបនថវកិ ែដលកនុងេនះរមួមនសកមមភពរបស់គេរមង 
សរមបេ់ហដឋ រចនសមពន័ឋែដលបនេលកេឡង។ ឬកម៍យ៉ងេទៀតថបញហ ៃនករទទួលដីធលី រតូវបន េដះ
រសយកនុងឆន េំធវែផនករមុនករអនុវតតគេរមង។ 

ករេធវែផនករ នងិ របយករណ៍ ែដលរតូវមន 
បទពិេសធនព៍ីគេរមងេដមបងហ ញថ ចំនួនេហដឋ រចនសមពន័ឋសុខភបិលៃនគេរមងគរំទរទងវ់ស័ិយសុខ 
ភបិលជំហនទី២ ែដលបនសងសងេ់លដីកមមសិទឋឯកជនរតូវបនរពឹំងថមនតិចបំផុត េហយេទះជ រតូវ
ករសងសងេ់លដីឯកជនកេ៏ដយ កទំ៏ហំដីេនះតូចបំផុតែដលរតូវករសំរបរ់ទរទងេ់ហដឋ រចនសមពន័ឋ 
េនះ។ ចំនួនរបជជនែដលរងបះ៉ពល់ផលអវជិជមនពីករផតល់ដីធលី សងឃមឹថមនចំនួនតិចតួចបំផុត ។ ដូច
េនះេហយ ករេធវែផនករ និង របយករណ៍រតូវមនភពសមញញ។ 
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ក) មនិមនករបះ៉ពល់ដល់ដីឯកជនេឡយ  ឬកដី៍ឯកជនរតូវទទួលបនេដយអំេណយសម័រគចិតត៖ មនិ 
តរមូវឲយមនរបយករណ៍ផតល់ដីធលីេឡយ។ រគបក់រវនិិេយគរបស់គេរមងសមធមនិ៌ងែកលមអគុណភព េស
វសុខភបិល ែដលពុំមនតរមូវករករផតល់ដីធលីគួរឲយកតសំ់គល់េទ មនទីរសុខភបិលេខតតៃនគំេរង ទងំេនះ
រតូវផតល់មករកសួងសុខភបិលនូវពតម៌នដូចខងេរកម៖  

ករបញជ កែ់ដលចុះហតថេលខេដយអជញ ធរមូលដឋ ន ែដលបញជ កថ់ កមមវធីិវនិិេយគនឹងអនុវតតន ៏េនេល ទី
តងំដីសធរណៈទងំអស់ ែដលមនិមនករអរស័យផលពីឯកជនេឡយ ឬក ៏ របយករណ៏អំពីករ ផតល់
វភិគទនេដយសម័រគចិតតែដលមនពតម៌នខងេរកម៖ 

(១) ទំហំៃផទដី (និងរទពយសមបតតិេផសងេទៀត) ែដលនឹងរតូវេរបរបស់ និងករវស់ែវងជកែ់សតង េននឹង
កែនលង បនបងហ ញថ ទំហំដីែដលរតូវករេនះមនិេលសពី៥% ៃនទំហំដីសរុបរបស់បុគគល 

(២) ករពិពណ៌នអំពីវធិីសរសត ែដលបនជូនដំណឹងដល់បុគគលែដលបនរងផលបះ៉ពល់អំពីកមមវធិីវនិិ
េយគែដលនឹងអនុវតតន ៏ សិទឋ និង ជំេរ សរបស់គតទ់កទ់ងនងឹតរូំវករដីធល ី ឬរទពយដៃទ េហយនងិេសចកតី
បញជ កថ់ បុគគលេនះរតូវបនជូន ដំណឹង យង៉ចបស់លស់ថ គតអ់ចមនជេរមសរបែកកមនិផតល់
វភិគទនដី 

(៣) េសចកតីបញជ កអ់ំពីវភិគទនេដយសម័រគចិតត េដយមនចុះហតថេលខពីបុគគលមន ក់ៗ ែដលបនេធវ 
វភិគទនដីធលី (និងរទពយសមបតតិែដលជបជ់មយួ) ែដលបញជ កអ់ំពី ករទទួលបនពតម៌នរគបរ់ជុងេរជយ 
ែដលេគបនផតល់ជូនគត ់ជមយួនឹងកររពមេរពៀងរបស់គត ់

(៤) របយករណ៏អំពីកររបជុំ ែដលបនពិភកសអំពី ករេរៀបចំចតែ់ចងវភិគទនដីធលី (រូមទងំែផន ទីទី
តងំ) េហយរបយករណ៏េនះបនទទួលសគ ល់េដយបុគគលែដលរងករបះ៉ពល់។ 

ខ) ដីឯកជនរតូវទទួលបនេដយករេដះដូរដី ឬកក៏រផតល់សំណងៈ   រតូវេធវរបយករណ៍អំពីករផតល់ដីធលី 

ករណីតំរូវករដីធលីមនទំហំេលសពី៥% ៃនែផទដីផលិតកមមសរុបរបស់បុគគលែដលរងផលបះ៉ពល់ ឬកម៏នមន 
ករបះ៉ពល់ដល់រទពយសមបតតិែដលមនតៃមលេលសពី១០០ដុលល អេមរកិ ឬកក៏រណីមនករមនិយល់រពមកនុង 
ករផតល់វភិគទន ករណីេនះរតូវេរៀបចំរបយករណ៏ ែដលមនពតម៌នខងេរកម៖ 

(១) បរយិយពីកមមវធិីវនិិេយគ ែដលមនករចបំចត់រមូវករករផតល់ដីធលី 

(២) ទិនននយ័ងយៗ អំពីផលបះ៉ពល់ និងបុគគលែដលនឹងរងផលបះ៉ពល់ 
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(៣) ករេរៀបចំ េដះដូរដីជមយួរទពយរូបវន័ត ឬទូទតសំ់ណងជរបក ់ កនុងតៃមលេដះដូរ រមួទងំេសចកតី 
បញជ កចុ់ះហតថេលខេដយរគបម់ច ស់ដី បញជ កច់បស់ថពួកេគេពញចិតតនឹងករេរៀបចំេនះ 

(៤) ករេរៀបចំ េដមបធីនថសកមមភពអនកទទួលកិចចសនយមនដំេណ រករសមរសប ទកទ់ងនឹងករ 
ទូទតសំ់ណង សំរបផ់លបះ៉ពល់កនុងេពលបេណត ះអសនន 

(៥) តរងរទពយសមបតតិ (មនិែមនជដីធលី) ែដលនឹងរតូវបះ៉ពល់េហយនឹងេរៀបចំេឡងវញិ  មនកនុងកិចច 
សនយសំណង ់និងេសចកតីបញជ កព់ីមច ស់ែដលរងផលបះ៉ពល់ បញជ កច់បស់ថពួកគតេ់ពញចិតត នឹករេរៀបចំ
េនះ 

(៦) កលវភិគសកមមភព បញជ កច់បស់ថ ដីេដះដូរ ឬករទូទតសំ់ណង ែដលមនតៃមលេសមេដះដូរ នឹង
រតូវបនផតល់ មុនករចបេ់ផតមអនុវតតនគំ៏េរង 

(៦) ែផនទីទីតងំ នឹងករវស់ែវងជកែ់សតងេនទីតងំ ែដលបញជ កេ់ដយអនកភូម ិ បងហ ញថ ដីរតូវផតល់ 
និងដីរតូវជំនួស រតូវមនភពលំអិតរគបរ់គនសំ់របេ់ធវករបញជ កេ់ឡងវញិបន និង 

(៧) ករេរៀបចំ បងហ ញពតម៌ន ករពិេរគះេយបល់ និងនិតិវធីិសំរប ់តមដនករសទុកខ។ 

របយករណ៏ែផនករ នឹងរតូវបនេរៀបចំេធវ េនកនុងេពលៃនករសិកសអំពីភពអចដំេណ រករបន និងរតូវ 
បនពិនិតយេឡងវញិ េនកនុងដំេណ រករវយតៃមលបេចចកេទស មុននឹងអនុមត័េលែផនករេដយរកសួង សុខភិ
បល។ បនទ បពី់ករអនុមត័របស់រកសួងសុខភបិលេហយ ករផតល់ នូវរទពយរូបវន័ត ឬរបក ់សំរបក់រ េដះដូរ 
រតូវបញចូ លកនុងកិចចសនយអនុវតតនគំ៏េរង ទងំេនះរតូវែតេធវចបរ់គបរ់ជុងេរជយ មុនករចុះហតថេលខ េលកិចច
សនយអនុវតតន ៏ គេរមង។ 

ករផតល់កមមសិទធ ទកទ់ងនឹងរបេភទននៃនផលបះ៉ពល់ 
របសិនេបមនតរមូវករផតល់ដីធលីគួរឲយកតសំ់គល់ ឬតរមូវកររទពយសមបតតិេផសងៗេទៀត ដូចែដលនឹងបរយិយ 
ខងេរកម មេធយបយដូចខងេរកមនឹងរតូវេធវករតមដន កនុងដំេណ រកតប់នថយករបះ៉ពល់៖ 

(ក) ករបតប់ងដ់ីកសិកមមៈ បុគគលែដលបតប់ងច់ំែណកមយួ (េរចនជង៥%) ៃនដីកសិកមមរបស់េគ 
រតូវែតមនករផតល់ជូននូវឱកស ៃនករជំនួសវញិនូវរទពយរូបវន័ត ឬទទួលបននូវករេរបរបស់ដី ែដលមន 
តៃមលផលិតកមមដូចគន ។ បុគគលទងំេនះ កអ៏ចរតូវផតល់ជូននូវជេរមសៃនករទូទតសំ់ណង ជរបកក់នុងតៃមល 
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េពញេលញៃនករេដះដូរ របសិនជេគចងប់ន។ ជនែដលកមមសិទឋដីធលីរបស់ពួកេគរងផលបះ៉ពល់មនិធំដុំ 
អចទទួលនូវ ករទូទតសំ់ណង តមតៃមលេដះដូរេពញេលញ។ 

(ខ) ករបតប់ងរ់ទពយធនផលិតកមម មច ស់កមមសិទឋិដីធលី ែដលផតល់ដីែដលមនដំណំផតល់ផលតមរដូ
វកល មនសិទឋិជំរុញឲយករអនុវតតនគ៏េរមងផអ កេពលរហូត ដល់េគបនរបមូលផលរចួ ឬផតល់សំណងតម
តៃមលទីផសរៃនេភគផលដំណំ។ បុគគលែដលបតប់ងេ់ដម េឈហូបែផល េឈផតល់ផលអរស័យ នឹងរតូវផតល់
សំណងជរបក ់តមតៃមលៃថលេដមេពលបចចុបបននកំណត ់េដយអជញ ធរមូលដឋ ន។ 

(គ) ករបតប់ងដ់ីជបេណត ះអសនន ពំុមនដីធលីណមយួរតូវទទួលយកជបេណត ះអសននកនុងរយះ
េពលសងសងេ់នះេទ េលកែលងែត ករណីមនកររពមេរពៀងេដយសម័រគចិតត រវងមច ស់ដី នឹងអនកទទួលកិចច
សនយ។ អនកទទួលកិចចសនយ នឹងរតូវបនជូនដំណឹងមុនេពលេដញៃថល អំពីសថ នភពតំរូវករៃន ករេរបរបស់
ដីឯកជន ឬករបះ៉ពល់ដល់ សមបតតិឯកជន រមួទងំផលដំណំផង េដមបគីិតគូរដល់ តៃមលសំរបទូ់ទតសំ់ណង 
ឬសត រេឡងវញិៃនករ បះ៉ពល់ រតូវបញចូ លេទកនុងតៃមល ៃនករេដញៃថល។ 

(ឃ) ករបតប់ងេ់ហដឋ រចនសមពន័ឋ ថវកិគេរមងនឹងមនិអចេរបរបស់សំរបស់កមមភព រុះេរ  េធវករ 
ផល ស់បតូរទីតងំជអចិៃរនត នូវ សំណង ់ឬអគរពណិជជកមមឯកជនេឡយ។  រចនសមពន័ឋបនទ បប់នស ំ ែដលនឹង
រងបះ៉ពល់ េគអចផតល់ជករទូទតសំ់ណងតមតៃមលេដះដូរ។ 

(ង) ករបតប់ងរ់ទពយសមបតតេិផសងៗេទៀត   េបសិនជមនករបតប់ងរ់ទពយអចលនៈេផសងៗែដល
មនិែមនជដីធលី (ដូចជរបង) ករជំនួសវញិរតូវ ចរចរជមយួមច ស់រទពយ និងបញចូ លជចំែណកកនុងកិចចសនយ 
សំរបក់រសងសងរ់បស់គេរមង។ 

ករពិេរគះេយបល់ នងិករផសពវផសយពតម៌ន 
ដូចបរយិយខងេដម ករទទួលដីធលី ឬរទពយសមបតតិេផសងៗេទៀត តមរយះករផតល់វភិគទនសម័រគចិតត ឬករ
ចរចរ តរមូវឲយបុគគលែដលនឹងរងបះ៉ពល់ រតូវបនទទួលពតម៌នអំពីសិទឋិ និង ជំេរ សននរបស់េគ។ មុន
េពលកិចចចរចរ និងមុនដំេណ រករផតល់ដីធលីចបេ់ផតម មនទីរសុខភបិលេខតត រតូវជូនពតម៌នដល់បុគគល ែដល
រងផលបះ៉ពល់អំពី  លកខណ័ឌ ននេនកនុងរកបខណ័ឌ េនះ។ បុគគលននែដលនឹងរងករបះ៉ពល់ រតូវែត ទទួល
បនពតម៌នថពួកេគមនិមនកតពវកិចច ផតល់វភិគទនដីធលីេដយសម័រគចិតត សំរបេ់គលបំណង របស់អនុ
គេរមង េហយថករផតល់ដីធលីេដយមនិសម័រគចិតត េដយមនិមនករទូទតសំ់ណងសមរសប នឹងមនិរតូវបន
អនុញញ តិេឡយ េហយករតវ៉សមេហតុផល របស់មច ស់ែដលរងផលបះ៉ពល់ នឹងអចជ មូលេហតុរគបរ់គន់
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ដល់ករពនយេពល ឬកល៏បេ់ចលនូវអនុគេរមងែដលបនអនុមត័។ ពតម៌នបែនថម ែដលរតូវផសពវផសយរមួ
មន ករកំណត ់ករេដះដូរ ជរទពយរូបវន័ត ឬករទូទតសំ់ណង តមតៃមលេដះដូរ វធិីសរសតេរបរបស់ កនុងករ
កំណតអ់រតទូទតសំ់ណង និងនិតិវធិីតមដនករបតឹងតវ៉ រមួទងំពតម៌ន េលករទំនកទ់ំនង។ ពតម៌នរតូវ
េរបរបស់ េដយភសរ និងភពងយរសួលទទួលយកបន េដយអនកែដលរងផលបះ៉ពល់ ឬអនកពកព់ន័ឋ។ 

និតវិធិីេដះរសយករសទុកខ 
រកុមរបឹកសឃំុនិមយួៗ និងមនឱកសកនុងករផតល់មតិេយបល់កនុងេវទិករពិនិតយេឡងវញិរបចឆំន កំនុងឃំុ នូវ
សន ៃដករងរៃនករអនុវតតនគ៏េរមង។ ករសទុកខទងំឡយនឹងរតូវបនេដះរសយកនុងដំេណ រករពិនិត ្
យេឡង  វញិេនះ។ របសិនេបបុគគលរងផល បះ៉ពល់េដយគេរមង មនិេពញចិតតនឹង ករេដះដូរ ឬកក៏រ
េរៀបចំអនុវតតន ៏ឬកម៏និេពញចិតតនឹងអវីែដល កំពុងអនុវតតន ៏ពួកេគអចែសវងរកដំេណះរសយតមរយះមនទីរសុ
ខភបិលេខតត ឬតមរយះតំណងឲយមនទីរ សុខភបិលេខតត។ របសិនេបដំណកក់រេនះមនិបនេដះរសយ
បញហ េទ បុគគលែដលរងផលបះ៉ពល់ េដយគេរមង អចសំែដងនូវករសទុកខ េដយនិយយ ឬសរេសរ េទ
មរនតីថន ករ់សុកែដលទទួលខុសរតូវ សរមបសរមួលគេរមង និងផសពវផសយពតម៌ន។ េបដំណកក់លេនះេន
ែតមនិអចេដះរសយបញហ េទៀត បុគគលែដលរងផលបះ៉ពល់េដយគេរមង អចសំែដងនូវករសទុកខេនះ 
េដយនិយយ ឬសរេសរ េទកនអ់ភបិលេខតត និងចុងេរកយេទកន ់ រកសួងសុខភបិលេនថន កជ់តិ។ 
េនរគបថ់ន កន់ិមយួៗ អជញ ធរពកព់ន័ឋ រតូវកតរ់តនូវករសទុកខ និងេឆលយតបេទបុគគលែដលរងផលបះ៉ពល់ 
ឬបុគគលមន ករសទុកខ  កនុងរយះេពលដបៃ់ថងេរកយពីបនទទួលពតម៌ន។ បុគគលែដលទទួលផលបះ៉ពល់ 
នឹងរតូវបន េលកែលងករបងៃ់ថល ពីែបបបទរដឋបល ឬនិតិវធិី ែដលពកព់ន័ឋនឹងករតមដនករសទុកខរបស់
ពួកេគ។ 

រចនសមពន័ឋតនួទី និង ករទទួលខុសរតូវែផនកហិរញញ វតថុ 
េដមបសីេរមចបននូវកមមវតថុៃនរកបខណ័ឌ េនះ េសចកតីែណនសំំរបរ់បតិបតតិករគេរមង ែដលនឹងរតូវេរៀបច ំ
េឡង េដមបឆីលុះបញច ំងនូវេគលនេយបយផតល់ដីធលី ជមយួនិង តួនទី និងករទទួលខុសរតូវដូចខងេរកម៖ 

(ក)  មនទីរសុខភបិលេខតត កនុងនមជអជញ ធរមូលដឋ ន និងភន កង់រអនុវតត មនទីរសុខភបិលេខតត មន
ករទទួលខុសរតូវជចំបង គឺធនថ រកិតយរកម និងែបបបទ េលកេឡងកនុងរកបខណ័ឌ េនះ រតូវបន េគរព
ខជ បខ់ជួន។ ជពិេសស មនទីរសុខភបិលេខតត ឬមរនតីតំណងរតូវ៖ 

i. ធនថរបជពលរដឋែដលនឹងរងផលបះ៉ពល់ រតូវបនរបបឲ់យដឹងអំពីគេរមងវនិិេយគ ជមយួ និង
សិទឋិ និង ជំេរ សរបស់ពួកេគ ទកទ់ងនឹងករបះ៉ពល់ដល់ដីធលីឬរទពយសមបតតិ េផសងៗ របស់ពួកេគ 
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ii. ធនថ អនកតំណងថន កេ់ខតត រតូវបនជូនដំណឹងអំពី ករទទួលខុសរតូវរបស់ពួកេគ កនុងរកបខណ័ខ  
ករងរេនះ។ 

iii. េធវករតមដនយ៉ងខជ បខ់ជួន និងជួយ ដល់អនកតំណង េលរគបប់ញហ  ែដលទកទ់ងនឹងករផតល់ដីធលី  
ចូលរមួ និង តមដន រគបក់ររបជំុេវទិករសធរណៈ ែដលជែជកពីករផតល់ដីធលី ជមយួបុគគល ែដល
នឹងរងផលបះ៉ពល់ 

iv. ពិនិតយេឡងវញិនិងអនុមត័េលរបយករណ៍របស់មនទីរសុខភបិលេខតត(ដូចមនបរយិយេនខង
េដម) ែដលជែផនកៃនករសិកសអំពីភពអចេធវបន មុននឹងេធវករវយតៃមលេលសកមមភពវនិិេយគ 
ែដលរតូវករេរបរបស់ ដីធលី ឬរទពយសមបតតិ របស់ឯកជន 

v. ធនថ ករទូទតសំ់ណងជរបក ់ឬជរទពយរូបវន័ត ែដលរតូវករ បនេធវទនេ់ពលេវល 
vi. ពិនិតយេឡងវញិនូវសន ៃដករងររបស់អនកទទួលកិចចសនយ េដមបធីនថ តំរូវករបងរ់បក ់សំរប ់សំ

ភរៈ ឬកក៏រេរបរបស់ដីបេណត ះអសនន រតូវបនេធវ េហយនឹងធនថ ដីែដលេរបរបស់ បេណត ះ
អសននទងំឡយ រតូវបនេគេធវឲយដូចេដមវញិ និង 

vii. េឆលយតបេទ នឹងបុគគលែដលរងផលបះ៉ពល់ អំពីករសទុកខរបស់ពួកេគ 
 

(ខ) រកុមរបកឹសឃុំ រកុមរបឹកសឃុំនឹងជួយ ដល់មនទីរសុខភបិលេខតត កនុងបញហ ទងំអស់ ែដល ទកទ់ង
នឹង ពតម៌ន កររបរស័យទំនកទំ់នង ករពិភគស និង ករចរចរ ជមយួមច ស់ដី ឬជមយួរកុម អនកភូម ិអំពី
បញហ ផតល់ដីធលី កនុងេនះរមួមន៖ 

i. េធវកលវភិគ កមមវធីិរបជុំសរធរណៈ េដមបធីនថ អនកភូមែិដលនឹងរងផលបះ៉ពល់ រតូវបន ផតល់
ដំណឹងអំពី គេរមងវនិិេយគ ជមយួនិង សិទឋិ និង ជេរមសរបស់ពួកេគ អំពីដីធលី ឬរទពយ សមបតតិេផស
ងៗេទៀត ែដលជបទ់កទ់ង 

ii. បញជ កអ់ំពីដីធលី និង រទពយសមបតតិ ែដលនឹងរតូវបះ៉ពល់ និង ទំហំ របេភទដីធលី និងរទពយសមបតតិ េផសងៗ
េទៀត ែដលរតូវករពីបុគគលមន ក់ៗ  

iii. េធវកលវភិគ កមមវធីិរបជុំសធរណៈ សំរបេ់ធវករេផទៀងផទ តជ់សធរណៈ នូវករវស់ែវង និងែផន 
ទីទីតងំ ៃនសកមមភព និងេធវករផសពវផសយ និងេផទៀងផទ តជ់សធរណៈ នូវកិចចរពមេរពៀង 
ទងំឡយែដលទកទ់ងនឹងដីធលី 

iv. េគៀងគររកវភិគទនសម័រគចិតត ឬចរចរកិចចរពមេរពៀង 
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v. េរៀបចំរបយករណ៏ែដលរតូវករ េលបញហ ែដលទកទ់ងនឹងករផតល់ដីធលី និង 

vi. ធននូវករទូទតសំ់ណង ជរទពយរូបវន័ត និងករេលកែលងៃថលពីអជញ ធរមូលដឋ ន ទកទ់ងនឹងករ ផត
ល់ដីធលី និង 

vii. េធវករពិេរគះេយបល់ ជមយួអនកភូមែិដលនឹងរងផលបះ៉ពល់ េដមបេីធវករេផទៀងផទ តរ់ពំដី 

(គ) អភបិលេខតត េនថន កេ់ខតត អភបិលេខតត (ឬអនកតំណង) នឹងទទួលខុសរតូវ៖ 

i. អនុមត័ ឬកម៏និទទួលយក នូវរបយករណ៏ ទកទ់ងនឹងករផតល់ដីធលី ែដលទកទ់ងនឹងកមមវធីិ វនិិ
េយគថន កេ់ខតត 

ii. ធនថអជញ ធរមូលដឋ ន មនថវកិរគបរ់គន ់ ឬកធ៏នធនដៃទេទៀត េដមបេីធវករទូទតសំ់ណង ឬ
បំេពញនូវតំរូវករចបំចន់ន ែដលទកទ់ងនឹងករផតល់ដីធលី និងរទពយសមបតតិដៃទេទៀត 

iii. េធវករតមដនជរបច ំ ករអនុវតតន ៏ ែផនករ ផតល់ដីធីលែដលបនអនុមត័ និងធនថករអនុវតតន ៏
ែដលមនដំេណ រករមនិរតឹមរតូវរតូវបនែកតរមូវ 

iv. េឆលយតបេទនឹងករសំែដងសទុកខទងំឡយ របស់បុគគលែដលទទួលរងផលបះ៉ពល់ 

ករចតែ់ចងករអភបិលពីធនគរពិភពេលក 
ធនគរពិភពេលកនឹងេធវករអភបិលជបនតបនទ ប ់ េទេខតតទងំអស់ៃនគេរមង េដមបសិីកសអំពីករអនុវតត 
រតឹមរតូវតម តរមូវករៃនរកបខណ័ឌ េនះ និងេដមបផីតល់អនុសរសតចបំចន់ន េដមបែីកតរមូវ បញហ កនុងករ អនុ
វតត ឬភពមនិសមរសបនន។ េដមបសីរមបសរមួលដល់ករងរអភបិលរបស់ធនគរ របយករណ៏ ករផត
ល់ដីធលីទងំអស់ែដលបនអនុមត័ រតូវផតល់េទធនគរេដមបពីិនិតយេឡងវញិ។ និង របយករណ៏ េរបរបស់ដីធលី
ថន កភូ់មទិងំអស់ រមួទងំរបយករណ៏អំពីវភិគទនដីធលីេដយសម័រគចិតត របយករណ៍ចរចរ និងកិចចរពម
េរពៀង នឹងរតូវ  ផតល់ជូនសំរបធ់នគរេធវករពិនិតយេឡងវញិ ដល់ថន កឃុ់ំ។  
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ឧបសមព័នឋទី១ ទរំង់សកិសែសវងរកផលបះ៉ពលស់ងគម 

សកមមភពែដល
បនេលកេឡង 

 

អធិបបយសេងខប 
 
 
 

 

ទីតងំ  
បំេពញេដយ  
អងគភព  
កលបរេិចឆទ  
ឯកសរភជ បជ់មយួ  
េរៀបចំេដយមន
ករចូលរមួពី អងគករ
ៃដគូ / តំណងឃុំ-
សងក ត ់

 

កំណតសំ់គល់ 
 
 
 

 

េសចកតែីណនំេសចកតែីណនំេសចកតែីណនំេសចកតែីណន ំ   

ទរមងេ់នះរតូវបំេពញេដមបកីរគរំទដល់ករេផទៀងផទ ត ់ េលសកមមភពគេរមង ឬអនុគេរមងែដលមន 
ទកទ់ងនឹងករផតល់ដីធលី ករផតល់សំណង ឬ ករកំណតជ់កល់កក់នុងលទឋភពទទួលបនធនធន។  ជករផ ្
េតតសំខនេ់លបញហ សងគម េដមបធីនថ ទដិឋភពននៃនសងគមរតូវបនគិតគូរយ៉ងមត៉ច់ត ់កនុងកំឡុងេពល
េរជសេរ ស សកមមភព / អនុគេរមង។  របសិនជអចេធវបន សូមេរប ែផនក កំណតសំ់គល់   កតរ់តក
ពិភកសអំពីមេធយបយកតប់នថយផលបះ៉ពល់ែដលបនេលកេឡង។ ពតម៌នរតូវរបមូល េដយករ ពិេរគះ
េយបល់ នងិ សរមបសរមួល ជមយួអជញ ធរមូលដឋ ន សហគមន ៍អងគករេរករដឋ ភបិល នងិថន កដ់កឹនៃំន
សហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់ ។ 
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គេរមងសមធម៌និងែកលមអគុណភពេសវសខុភិបលកមពុជ 

រកបខ័ណឌ េគលនេយបយតងំទីលេំនេឡងវិញ 

សំណួរ  េតមនតរមូវករកតប់នថយផលបះ៉ពល់ឬេទ? មនិមន / មន 

(ក) ទីតងំគេរមង 

េតមនរចនសមពន័ឋដូចេរៀបរបខ់ងេរកម កនុងទីតងំសងសង ់របស់អនុគេរមងឬេទ? 

� រកុមរគួសរ ឯកជន 

� ជំនួញឯកជនតូចតច / ហង 

� ផលូវ ផលូវលំ ឬ ផលូវតភជ បេ់ផសងៗ 

� ដីកសិកមម 

� ធនធនធមមជតិែដលជសមបតតិសមូហភពរបស់សហគមន ៍

� ទីបញចុ ះសព ឬទីសករៈេផសងៗ ៃនសសន ឬ វបបធម ៌

� េផសងៗេទៀត           

(ខ) ផលប៉ះពលស់ងគមែដលអចេកតេឡង 

េតអនុគេរមងនឹងបងកនូវ? 

� ករបតប់ងជ់បេណត ះអសនន នូវដីធលី ឬ ធនធនេផសងៗ របស់រគួសរណមយួឬេទ? 

� ករបតប់ងជ់អចិៃរនត នូវដីធលី ឬ ធនធនេផសងៗ របស់រគួសរណមយួឬេទ? 

� ទំនស់កនុងសិទឋិផគតផ់គងទឹ់ក និង ទំនស់សងគមេផសងៗ ឬេទ? 

� េតមនបងកជឧបសគគ ដល់ករេធវដំេណ រ របស់ មនុសស សតវ ឬេទ? 

� េតមន ករដូរទីតងំ ឬករតងំទីលំេនេឡងវញិេដយមនិសម័រគចិតតឬេទ? 
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� េតអចមន ទំនស់សងគមែដលេកតេឡង េដយបញហ  សិទធកនក់ប ់ឬេរបរបស់ដីធលី ឬេទ? 

� េតមន ករបងកសភពឲយកនែ់តលំបកដល់សថ នភពរស់េន របស់រសតី ឬរគួសររកីរក កនុងតំបន់
អនុគេរមង ឬេទ? 

(គ) ករកត់សគំលេ់ផសងៗ 

 

 

(ឃ) អចមនផលប៉ះពលស់ងគមេល 

រកុមជនងយរងេរគះ របសិនជមន៖ 

េតអនុគេរមងនឹង៖ 

� បះ៉ពល់ដល់រកុមជនរកីរក? 

� បះ៉ពល់ដល់រគួសរែដលមនេមរគួសរជរសតីេមម៉៉យ? 

� អនុវតតនក៍នុងសហគមនែ៍ដលមនជនជតិេដមភគតិចរស់េន? 

� បះ៉ពល់ដល់រកុមងយរងេរគះេផសងៗេទៀត? 

 

(ង) ករកត់សគំលេ់ផសងៗ 
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មេធយបយកត់បនថយផលប៉ះពល ់

� កិចចរពមេរពៀងផតល់ដីធលី 

� វភិគទនេដយសម័រគចិតត 

� ែផនករសំរបជ់នជតិេដមភគតិច 

� កិចចរពមេរពៀងេរបរបស់ធនធនសហគមន ៍

� េផសងៗេទៀត?          

(ច) ករកត់សគំលេ់ផសងៗ 

 

 

(ឆ) េសចកតីសេំយគ / អនុសសន៍ 

 

(ជ) ហតថេលខ នងិ េឈម ះ ភន ក់ងរអនុវតត 

 

អនកសរមបសរមួល កមមវិធីរកសសវុតតិភព 

គេរមងសមធម៌និងែកលមអគុណភពេសវសខុភបិលកមពុជ 

េឈម ះ           

តួនទី           

កលបរេិចឆទ         


