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ការក្រគលម់ុខងារក្គរ់ក្គង និង        
ផ្តលស់ស្វាស្ខុាភិបាល 

សៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី សខត្ត
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1 បទបបញ្ញត្តទូិទៅ៖ ៣  មាត្រា (១-៣)
ការត្របគលមុ់ខងារសុខាភបិាល
ទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធាន ី ទខត្ត ៖

២ មាត្រា  (៤-៥)
ការទទេរធនធានហរិញ្ញវត្ថុ នងិត្រទព្យ
សមបត្ត៖ិ

៦ មាត្រា  (៦-១១)
ការទទេរធនធានមនុសស៖

៣  មាត្រា  (១២-១៤)រចនាសមពន័ធ ត្នួាទ ីភារកចិច នងិ
គណទនយ្យភាព្របសរ់ដ្ឋបាលរាជធាន ី 
ទខត្ត៖

៤ មាត្រា  (១៥-១៨) យ្នតការគាំត្រទ ការាមដាន ត្រតួ្ត្ព្និតិ្យ
នងិការវាយ្ត្ម្មៃ៖ 

៥ មាត្រា  (១៩-២៣)ត្រកបខណឌ ទព្លទវលាម្នការអនុវត្ត៖
២ មាត្រា  (២៤-២៥)

អវសានបបញ្ញត្ត៖ិ ២ មាត្រា (២៦-២៧)

អនុត្រកឹត្យ៖ ៨ ជាំពូ្ក,២៧មាត្រា



ជាំពូ្ក ១៖ បទបបញ្ញត្តទូិទៅ
អនុត្រកឹត្យទនេះ

មានទគលបាំណងទធវឱី្យត្របទសីរទ ងី
នូវការទតល់ទសវាសុខាភិបាល ត្របកបទដាយ្គុណភាព្

សុវត្ថភិាព្ ត្របសិទធភាព្ និងសមធម៌
ាមរយ្ៈការបងខតិ្ការទធវទីសចកតសីទត្រមចចិត្ត

និងការទទួលខុសត្រតូ្វ កនុងការត្រគប់ត្រគងទសវាសុខាភិបាល
ឱ្យទៅទកៀកជិត្ត្របជាព្លរដ្ឋ។

មាត្រា ១.ទគលបាំណង



រាំណត្ក់ារទទួេខុសក្តូ្វរបស់ក្រសួងស្ថា បន័ពារព់ន័ធនិងរដ្ឋបាេរាជធានីលខត្ត
លដ្ើម្បគីាំក្ទ និងអនុវត្តមុ្ខងារសុខាភបិាេខដ្េបានក្បគេ់។

ជាំពូ្ក ១៖ បទបបញ្ញត្តទូិទៅ មាត្រា ២.ទគលទៅ
ក្បគេ់មុ្ខងារក្គបក់្គងម្នទរីសុខាភបិាេ ការយិាេ័យសុខាភបិាេក្សុរក្បតិ្បត្តិ និង
ការផ្តេ់លសវាសុខាភបិាេ ថ្នម្នទរីលពទយបខងែររាជធានី លខត្ត ម្នទីរលពទយបខងែរក្រុង
ក្សុរ ខណឌ ម្ណឌ េសុខភាព និងប ុសតិ៍សុខភាពលៅឱ្យរដ្ឋបាេរាជធានី លខត្ត

លផ្ទរធ្នធានហិរញ្ញ វត្ាុក្ទពយសម្បត្តិនិងធ្នធានម្នុសសឱ្យលៅរដ្ឋបាេរាជធានី លខត្ត
សក្ាប់អនុវត្តមុ្ខងារសុខាភបិាេខដ្េបានក្បគេ់



ជាំពូ្ក ១៖ បទបបញ្ញត្តទូិទៅ
មាក្ា ៣.វិសាលភាព
អនុក្រឹត្យលនុះានវសិ្ថេភាពអនុវត្តលៅក្គប់
រដ្ឋបាេរាជធានីលខត្តទូទាំងក្បលទស រនុងការ
អនុវត្តម្ុខងារសុខាភបិាេខដ្េបានក្បគេ់។



ជាំពូ្ក ២៖ការត្របគលមុ់ខងារសុខាភិបាលទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ទខត្ត 

មាក្ា ៥.-
លគេការណ៍ខបបបទនីត្វិធិ្ីនិងសតងដ់ាសក្ាប់អនុវត្តម្ុខងារពារព់ន័ធនឹងការក្គបក់្គងនិងផ្តេ់លសវា
សុខាភបិាេខដ្េបានក្បគេ់ ក្តូ្វរាំណត្ល់ដាយក្រសួងសុខាភបិាេលដាយានការពលិក្គុះលយាបេ់
ជាម្យួក្រសួងម្ហាថ្ផ្ទនិងក្រសួងស្ថា បន័ពារព់ន័ធ។

មាក្ា ៤.-
ក្បគេ់ម្ុខងារក្គបក់្គងនិងផ្តេ់លសវាថ្នម្នទរីសុខាភបិាេការយិាេ័យសុខាភបិាេក្សុរក្បត្បិត្តិក្ពម្
ទាំងលសវាសាំណុាំ សរម្មភាពបង្គងរប់និងលសវាសាំណុាំ សរម្មភាពអបបបរានិងរញ្ចបបល់សវាសុខភាព។

រដ្ឋបាេរាជធានីលខត្តក្តូ្វលធ្វើក្បត្ភិរូម្មម្ខុងារក្គបក់្គងនងិផ្តេ់លសវាសុខាភបិាេជារល់ារម់្យួចាំនួន
លៅឱ្យរដ្ឋបាេក្រុងក្សុរខណឌ និងរដ្ឋបាេឃុាំសងាា ត្រ់នុងខដ្នសម្ត្ារចិចបរបស់ខលួនលដាយានការ
ពលិក្គុះលយាបេ់និងការឯរភាពជាម្នុពកី្រសួងសុខាភបិាេ លក្កាម្ការដ្ឹរនាំនិងសក្ម្បសក្ម្េួរបស់
គ.ជ.អ.ប។



ជាំពូ្ក ៣៖ការទទេរធនធានហរិញ្ញវត្ថុ និងត្រទព្យសមបត្ត ិ 
មាក្ា ៦.-

គ.ជ.អ.ប ដ្ឹកនាាំ សត្រមបសត្រមួលជាមួយ្ត្រកសួងសុខាភិបាល ត្រកសួងមហាម្ទេ ត្រកសួងទសដ្ឋកចិចនិងហរិញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋបាលរាជ
ធានីទខត្ត ទដ្ីមបកីាំណត់្អាំព្ីទាំហាំធនធានហរិញ្ញវត្ថុ លកខខណឌ ហរិញ្ញវត្ថុ លកខខណឌ បទចចកទទស និងលកខខណឌ ទទសងៗ ទទៀត្ដដ្លត្រត្ូវទទេរ
ទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានីទខត្ត ទដ្ីមបតី្រគប់ត្រគង ចាត់្ដចង និងទត្របីត្របាស់សត្រមាប់ អនុវត្តមុខងារបានត្របគល់។

លកខខណឌ ហរិញ្ញវត្ថុ លកខខណឌ បទចចកទទស និងលកខខណឌ នានាម្នការទទេរហរិញ្ញវត្ថុមានភាា ប់លកខខណឌ ទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជ
ធានីទខត្ត សត្រមាប់អនុវត្តមុខងារសុខាភិបាលដដ្លបានត្របគល់ ត្រត្ូវកាំណត់្ទដាយ្ត្របកាស អនតរត្រកសួងរវាងត្រកសួងសុខាភិបាល 
ត្រកសួងទសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ និងត្រកសួងមហាម្ទេ។
មាក្ា ៧.-

ត្រកសួងទសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុត្រត្ូវទរៀបចាំនិងទទេរធនធានហរិញ្ញវត្ថុទៅឱ្យរដ្ឋបាល រាជធានី ទខត្ត សត្រមាប់អនុវត្តមុខងារ
ដដ្លបានត្របគល់ាមនីត្ិវធិីជាធរមាន។ 

មាក្ា ៨.-
រដ្ឋបាលរាជធានី ទខត្តនីមួយ្ៗត្រត្ូវទរៀបចាំគទត្រមាងថវកិា និងអនុវត្តថវកិាត្របចាាំឆ្ន ាំាមទគលការ ណ៍ និងនីត្ិវធិីជា

ធរមាន ទដ្ីមបអីនុវត្តមុខងារសុខាភិបាលដដ្លបានត្របគល់។



ជាំពូ្ក ៣៖ការទទេរធនធានហរិញ្ញវត្ថុ និងត្រទព្យសមបត្ត ិ 

មាក្ា ១១.-
រដ្ឋបាលរាជធានី ទខត្តត្រត្ូវត្រគប់ត្រគង ចាត់្ដចង នងិទត្របីត្របាស់ធនធានហរិញ្ញវត្ថុ នងិត្រទព្យសមបត្ត ិដដ្ល បាន

ទទួលសត្រមាប់ អនុវត្ត មុខងារសុខាភិបាលដដ្លបានត្របគល់ត្រសប ាម លកខខណឌ នងិនតី្វិធិជីាធរមាន។

មាក្ា ១០.-
រដ្ឋបាលរាជធានី ទខត្តអាចទត្របតី្របាស់ធនធានគា នភាា ប់លកខខណឌ  និងធនធានដដ្លទកៀរគរបានព្តី្របភព្

ត្រសបចាប់ទទសងទទៀត្ ត្រព្មទាំងត្រទព្យសមបត្តផិ្ទេ ល់របស់រដ្ឋបាលរាជធានទីខត្ត សត្រមាប់គាំត្រទបដនថម ដ្ល់ការអនុវត្តមុខ
ងារសុខាភិបាលដដ្លបានត្របគល់។

មាក្ា ៩.-
គ.ជ.អ.ប ត្រត្ូវដ្ឹកនាាំ សត្រមបសត្រមួលជាមួយ្ត្រកសួងសុខាភិបាល ត្រកសួងទសដ្ឋកិចចនងិហរិញ្ញវត្ថុនងិត្រកសួង

មហាម្ទេ ទដ្ីមបកីាំណត់្អាំព្ ីត្រទព្យសមបត្តដិដ្លត្រត្ូវទទេរទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានីទខត្ត សត្រមាប់ទត្របីត្របា ស់កនុងការអនុវត្តមុខងារ
ដដ្លបានត្របគល់។

ការទទេរត្រទព្យសមបត្តិទនេះត្រត្ូវកាំណត់្ទដាយ្អនុត្រកតឹ្យ ាមសាំទណីរបស់រដ្ឋមន្រនតីត្រកសួងសុខាភិបាល និងរដ្ឋមន្រនតី
ត្រកសួងទសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ ទដាយ្មានការដ្ឹកនាាំសត្រមបសត្រមួលព្ ីគ.ជ.អ.ប.។



ជាំពូ្ក ៤៖ ការទទេរធនធានមនុសស
មាក្ា ១២.-
គ.ជ.អ.ប ត្រត្ូវដ្ឹកនាាំ សត្រមបសត្រមួលជាមួយ្ត្រកសួងសុខាភិបាល ត្រកសួងមុខងារសាធារណៈ រដ្ឋបាលរាជធានីទខត្តទដ្មីបកីាំណត់្
អាំព្ីត្របទភទ និងចាំនួនបុគគលិក    សុខាភិបាលដដ្លកាំពុ្ងបទត្រមីការទៅមនេីរសុខាភិបាលរាជធាន ីទខត្ត និងមនេរីទព្ទយបដងែករាជធាន ី
ទខត្ត ការយិាល័យ្សុខាភិបាលត្រសុកត្របត្ិបត្តិ មនេីរទព្ទយបដងែកត្រកុង ត្រសុក ខណឌ  មណឌ លសុខភាព្ និងប ុសតិ៍សុខភាព្ ទដ្ីមបទីទេរ
ទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី  ទខត្តសាមនីីមួយ្ៗ។ 
មាក្ា ១៣.-
ត្រកសួងសុខាភិបាល សហការជាមួយ្ត្រកសួងមុខងារសាធារណៈ ទដ្ីមបទីរៀបចាំលិខិត្បទ ដាឋ  ន ទទេរបុគគលិកសុខាភបិាល   ត្រសប
ាមទគលការណ៍ ដបបបទ និងនីតិ្វធីិដដ្លបានកាំណត់្។          បុគគលិកសុខាភិបាលដដ្លបានទទេរ ត្រត្ូវបានធានានូវមុខ
ត្ាំដណង លកខខណឌ ការងារ ត្របាក់ទបៀវត្ស និងត្របាក់ឧបត្ថមភទទសងៗទទៀត្មិនទបជាងលកខខណឌ ការងារ ត្របាក់ទបៀវត្ស និង
ត្របាក់ឧបត្ថមភទទសងទទៀត្ដដ្លធាៃ ប់ បាន ទទួលមុនទព្លទទេរ។
មាក្ា ១៤.-
ការត្រគប់ត្រគង ការចាត់្ដចង និងការទត្របីត្របាស់បុគគលិកដដ្លបានទទេរទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានទីខត្ត ត្រត្ូវអនុទលាមាមត្រព្េះរាជត្រកតឹ្យ
សតីព្ីលកខនតិកៈទដាយ្ដ កសត្រមាប់បុគគលិករដ្ឋបាលថ្នន ក់ទត្រកាម ជាត្។ិ



ជាំពូ្ក ៥៖ រចនាសមពន័ធ តួ្នាទី ភារកិចច និងគណទនយ្យភាព្របសរ់ដ្ឋបាលរាជធានី  ទខត្ត
ដទនកទ១ី

រចនាសមពន័ធ តួ្នាទ ីភារកចិច 

ម្នទីរសុខាភបិាេថ្នរដ្ឋបាេរាជធានីលខត្តក្ត្ូវបាំលពញត្ួនទីជាលសនធ្ិការឱ្យក្រុម្ក្បឹរានិងគណៈអភបិាេរាជធានីលខត្ត
លេើការអនុវត្តម្ុខងារខដ្េបានក្បគេ់។

មាក្ា ១៥.
ក្ត្ូវបានបលងាើត្ម្នទីរសុខាភបិាេចាំណុុះឱ្យរដ្ឋបាេរាជធានីលខត្តតាម្រយៈការលធ្វើសាហរណរម្មរចនសម្ពន័ធក្គបក់្គង
បចចបុបបននថ្នម្នទីរសុខាភបិាេថ្នក្រសួងសុខាភបិាេ។

ម្នទីរលពទយបខងែររាជធានីលខត្តការយិាេ័យសុខាភបិាេក្សុរក្បតិ្បត្តិម្នទីរលពទយបខងែរក្រុងក្សុរខណឌ ម្ណឌ េសុខភាព
និងប ុសតិ៍សុខភាពក្ត្ូវសាិត្លៅលក្កាម្ការក្គបក់្គងរបស់ម្នទីរសុខាភបិាេថ្នរដ្ឋបាេរាជធានីលខត្ត។

ម្ុខត្ាំខណងននថ្នរចនសម្ពន័ធក្គបក់្គងបចចបុបបននរបស់ម្នទីរសុខាភបិាេថ្នក្រសួងសុខាភបិាេ ម្នទីរលពទយបខងែររាជធានី
លខត្តការយិាេ័យសុខាភបិាេក្សុរក្បត្ិបត្តិម្នទីរលពទយបខងែរក្រុងក្សុរខណឌ ម្ណឌ េសុខភាពនិងប ុសតិ៍សុខភាពលៅ
លក្កាម្ការក្គបក់្គងរបស់រដ្ឋបាេរាជធានីលខត្តក្ត្ូវររារក្ម្តិ្និងឋានៈដ្ខដ្េ។



ជាំពូ្ក ៥៖ រចនាសមពន័ធ តួ្នាទី ភារកិចច និងគណទនយ្យភាព្របសរ់ដ្ឋបាលរាជធានី  ទខត្ត
ដទនកទ១ី

រចនាសមពន័ធ តួ្នាទ ីភារកចិច 

មាក្ា ១៦.-

ការលរៀបចាំនិងការក្បក្ពឹត្តលៅថ្នម្នទីរសុខាភបិាេរបស់រដ្ឋបាេរាជធានី
លខត្តក្ត្ូវរាំណត្ល់ដាយក្បកាសអនតរក្រសួងរវាងរដ្ឋម្ង្គនតកី្រសួងសុខាភបិាេ
និងរដ្ឋម្ង្គនតីក្រសួងម្ហាថ្ផ្ទលដាយានការពិលក្គុះលយាបេ់ជាម្យួក្រសួង
ម្ុខងារស្ថធារណៈនិងក្រសួងលសដ្ឋរិចចបនិងហិរញ្ញ វត្ាុលក្កាម្ការដ្ឹរនាំ
សក្ម្បសក្ម្ួេពីគ.ជ.អ.ប. ។



ជាំពូ្ក ៥៖ រចនាសមពន័ធ តួ្នាទី ភារកិចច និងគណទនយ្យភាព្របសរ់ដ្ឋបាលរាជធានី  ទខត្ត
ដទនកទ១ី

រចនាសមពន័ធ តួ្នាទ ីភារកចិច 

លដ្ើម្បអីនុវត្តមុ្ខងារសុខាភបិាេទាំងលនុះរដ្ឋបាេរាជធានីលខត្តក្តូ្វ៖
 លរៀបចាំខផ្នការសរម្មភាពក្បចាំឆ្ន ាំសក្ាបអ់នុវត្តមុ្ខងារសុខាភបិាេខដ្េបានក្បគេ់
 ខផ្ែរលេើខផ្នការសរម្មភាពក្បចាំឆ្ន ាំ ក្តូ្វលរៀបចាំគលក្ាងងវកិាសក្ាបអ់នុវត្តមុ្ខងារសុខាភបិាេខដ្េបានក្បគេ់
 ក្គបក់្គងចត្ខ់ចងនិងលក្បើក្បាស់ធ្នធានហិរញ្ញ វត្ាុក្ទពយសម្បត្តិនិងបុគរេិរខដ្េបានលផ្ទរសក្ាបអ់នុវត្តមុ្ខងារសុខាភបិាេខដ្េបានក្បគេ់ឱ្យ

ានក្បសិទធភាពត្ាល ភាពនិងគណលនយយភាពក្សបតាម្លគេការណ៍ខបបបទនីតិ្វធីិ្និងបទដាឋ នបលចចបរលទសខដ្េបានរាំណត្់
 លេើរសាំលណើ ជូនក្រសួងសុខាភបិាេអាំពីត្ក្មូ្វការម្ង្គនតីវជិាា ជីវៈសុខាភបិាេនិងត្ក្មូ្វការថ្នការបណតុ ុះបណ្តត េម្ង្គនតីវជិាា ជីវៈសុខាភបិាេខដ្េរាំពុង

បលក្ម្ើការរនុងម្នទីរសុខាភបិាេម្នទីរលពទយបខងែររាជធានីលខត្តការយិាេ័យសុខាភបិាេក្សុរក្បតិ្បត្តិម្នទីរលពទយបខងែរក្រុងក្សុរខណឌ ម្ណឌ េ
សុខភាពនិងប ុសតិ៍សុខភាព

 អនុវត្តមុ្ខងាររនុងនម្ជាភាន រង់ាររនុងការអនុវត្តរម្មវធីិ្ជាតិ្សុខាភបិាេនន

មាក្ា ១៧.-
រដ្ឋបាេរាជធានីលខត្តក្ត្ូវទទួេខុសក្ត្ូវលេើការក្គបក់្គងការចត្ខ់ចងនិងការអនុវត្តម្ុខងារសុខាភបិាេខដ្េបានក្បគេ់ ឱ្យ
ានក្បសិទធភាពក្សបតាម្លគេនលយាបាយសុខាភបិាេជាត្ិខផ្នការយុទធស្ថង្គសតម្គរុលទទសរខ៍ណនាំសតីពីការក្បត្ិបត្តិគលីនិរពិធ្ី
ស្ថរថ្នការពិនិត្យពាបាេសតងដ់ាគុណភាពនិងបទដាឋ នបលចចបរលទសនន។



ជាំពូ្ក ៥៖ រចនាសមពន័ធ តួ្នាទី ភារកិចច និងគណទនយ្យភាព្របសរ់ដ្ឋបាលរាជធានី  ទខត្ត
ដទនកទ១ី

រចនាសមពន័ធ តួ្នាទ ីភារកចិច 

លដ្ើម្បអីនុវត្តមុ្ខងារសុខាភបិាេទាំងលនុះរដ្ឋបាេរាជធានីលខត្តក្តូ្វ៖
 សហការជាម្យួក្រសួងស្ថា បន័ពារព់ន័ធថ្ដ្គូអភវិឌ្ឍន៍អងរការសងរម្សីុវេិនិងអនរពារព់ន័ធននលដ្ើម្បីគាំក្ទដ្េ់ការអនុវត្តមុ្ខងារសុខាភបិាេ

ខដ្េបានក្បគេ់
 លរៀរគរការគាំក្ទងវកិាសាា រនិងបលចចបរលទសពីអនរពារព់ន័ធនននិងអាចលក្បើក្បាស់ធ្នធានឆនទ នុសិទធិរបស់រដ្ឋបាេរាជធានីលខត្តលដ្ើម្បបីលងាើន

ក្បសិទធភាពថ្នការផ្តេ់លសវាសុខាភបិាេរនុងខដ្នសម្ត្ារិចចបរបស់ខលួន
 លរៀបចាំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវត្តមុ្ខងារសុខាភបិាេខដ្េបានក្បគេ់រនុងខដ្នសម្ត្ារិចចបរបស់ខលួនម្រក្រសួងសុខាភបិាេនិងក្រសួង

ម្ហាថ្ផ្ទក្ពម្ទាំងលធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុតាម្លគេការណ៍និងនីតិ្វធីិ្រាំណត្។់

មាក្ា ១៧.-
រដ្ឋបាេរាជធានីលខត្តក្តូ្វទទួេខុសក្តូ្វលេើការក្គបក់្គងការចត្ខ់ចងនិងការអនុវត្តមុ្ខងារសុខាភបិាេខដ្េ
បានក្បគេ់ឱ្យានក្បសិទធភាពក្សបតាម្លគេនលយាបាយសុខាភបិាេជាត្ិខផ្នការយុទធស្ថង្គសតម្គរុលទទសរ៍
ខណនាំសតីពកីារក្បត្បិត្តគិលីនិរពធិ្ីស្ថរថ្នការពនិិត្យពាបាេសតងដ់ាគុណភាពនិងបទដាឋ នបលចចបរលទសនន។



ជាំពូ្ក ៥៖ រចនាសមពន័ធ តួ្នាទី ភារកិចច និងគណទនយ្យភាព្
របសរ់ដ្ឋបាលរាជធានី  ទខត្ត

ក្រុម្ក្បឹរានិងគណៈអភបិាេរដ្ឋបាេរាជធានីលខត្តក្តូ្វានគណលនយយភាព
និងការទទួេខុសក្តូ្វចាំលពាុះរដ្ឋម្ង្គនតីក្រសួងសុខាភបិាេនិងក្ត្ូវានគណលនយយ
ភាពចាំលពាុះក្បជាជនរនុងការផ្តេ់លសវាសុខាភបិាេរនុងខដ្នសម្ត្ារិចចបរបស់ខលួន។

ដទនកទី២
គណទនយ្យភាព្

មាក្ា ១៨.-

រដ្ឋម្ង្គនតីក្រសួងសុខាភបិាេទទួេខុសក្តូ្វនិងានគណលនយយភាពចាំលពាុះ
រាជរដាឋ ភបិាេនិងរដ្ឋសភាលេើវស័ិយសុខាភបិាេ។



ជាំពូ្ក ៥៖ រចនាសមពន័ធ តួ្នាទី ភារកិចច និងគណទនយ្យភាព្
របសរ់ដ្ឋបាលរាជធានី  ទខត្ត ដទនកទី២

គណទនយ្យភាព្
មាក្ា ១៨.-

ក្បធានម្នទីរសុខាភបិាេថ្នរដ្ឋបាេរាជធានីលខត្តក្តូ្វានគណលនយយភាព និងការទទេួ
ខុសក្តូ្វចាំលពាុះក្រុម្ក្បឹរា និងគណៈអភបិាេថ្នរដ្ឋបាេរាជធានី លខត្ត ស្ថម្នីីម្យួៗ។

ក្បធានម្នទីរលពទយបខងែររាជធានីលខត្តនិងក្បធានការយិាេ័យសុខាភបិាេក្សុរក្បតិ្បត្តកិ្តូ្វាន
គណលនយយភាពនិងការទទេួខុសក្តូ្វចាំលពាុះក្បធានម្នទីរសុខាភបិាេថ្នរដ្ឋបាេរាជធានីលខត្ត។

ក្បធានម្នទីរលពទយបខងែរក្រុងក្សុរខណឌ ក្បធានម្ណឌ េសុខភាពនិងក្បធានប សុតិ៍សុខភាពក្ត្ូវាន
គណលនយយភាពនិងការទទេួខុសក្តូ្វចាំលពាុះក្បធានការយិាេ័យសុខាភបិាេក្សុរក្បតិ្បត្ត។ិ



ជាំពូ្កទ៦ី៖យ្នតការគាំត្រទ ការាមដាន ត្រតួ្ត្ព្និតិ្យ នងិការវាយ្ត្ម្មៃ 

មាក្ា ១៩ .-
គ.ជ.អ.ប.ដ្ឹកនាាំ  សត្រមបសត្រមួលជាមួយ្ត្រកសួង សាថ ប័នពាក់ព័្នធ និង   
រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទត្រកាមជាត្ិ ទដ្ីមបធីានាដ្ល់ការ ត្របគល់ មុខងារសុខាភិបាល 
និងធនធាន ទៅ ឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ទខត្ត ត្រព្មទាំងសត្រមប សត្រមួលទតល់
ការគាំត្រទដ្ល់រដ្ឋបាលរាជធានី ទខត្តកនុងការ  ត្រគប់ត្រគង ការចាត់្ដចង និងការ
អនុវត្ត មុខងារ ត្របកប ទដាយ្ត្របសិទធភាព្ ត្មាៃ ភាព្ និងគណទនយ្យភាព្។



ជាំពូ្កទ៦ី៖យ្នតការគាំត្រទ ការាមដាន ត្រតួ្ត្ព្និតិ្យ នងិការវាយ្ត្ម្មៃ 
មាក្ា ២០.-
ក្រសួងសុខាភបិាេានតួ្នទី ភាររិចចបដូ្ចខាងលក្កាម្៖

 លរៀបចាំលគេនលយាបាយសុខាភបិាេជាតិ្ និងខផ្នការយុទធស្ថង្គសតសុខាភបិាេជាតិ្ ម្គរុលទទសរខ៍ណនាំសតីពីការក្បតិ្បត្តិ
គលីនិរ ពិធ្ីស្ថរថ្នការពិនិត្យពាបាេ សតងដ់ាគុណភាព និងបទដាឋ នបលចចបរលទសនន

 លរៀបចាំចាប់ េិខិត្បទដាឋ នគត្ិយុត្ត និងលគេការណ៍ខណនាំលដ្ើម្បបីលងាើនគុណភាពលសវាសុខភាពស្ថធារណៈ និងឯរជន

 លរៀបចាំ និងក្គបក់្គងការអនុវត្តរម្មវធិ្ីជាត្ិការពារជាំងឺក្គបក់្បលភទ រម្មវធិ្ីបងាា រ និងការខងទាំលវជាស្ថង្គសត លដ្ើម្បបីនាយម្ូេលហតុ្
ថ្នជាំងឺ និងផ្តេ់ការគាំក្ទដ្េ់ការផ្តេ់លសវាបងាា រ ពិនិត្យ ពាបាេ និងខងទាំ

 រាំណត្ន់ិយាម្ចាំនួននិងម្ុខត្ាំខណងវជិាា ជីវៈរបស់បុគរេិរសក្ាបម់្នទីរលពទយបខងែរ ម្ណឌ េសុខភាពនិងប ុសតិ៍សុខភាព

 សិរាក្ស្ថវក្ជាវលដ្ើម្បអីភវិឌ្ឍវស័ិយសុខាភបិាេ
 រស្ថងខផ្នការអភវិឌ្ឍនធ៍្នធានម្នុសសវស័ិយសុខាភបិាេលក្ជើសលរ ើសនិងខបងខចរក្គូលពទយ បុគរេិរជាំនញសុខាភបិាេ

 បណតុ ុះបណ្តត េម្ូេដាឋ ន និងបណតុ ុះបណ្តត េបនតដ្េ់អនរក្បរបវជិាា ជីវៈសុខាភបិាេ

 លរៀបចាំរម្មវធិ្ីនិងអភវិឌ្ឍសម្ត្ាភាពអាំពីការក្គបក់្គងការចត្ខ់ចងម្ុខងារខដ្េបានក្បគេ់ដ្េ់រដ្ឋបាេរាជធានីលខត្ត
លដ្ើម្បលីេើររម្ពស់ក្បសិទធភាពគុណភាពនិងសម្ធ្ម្រ៌នុងការផ្តេ់លសវាខងទាំសុខភាព



ជាំពូ្កទ៦ី៖យ្នតការគាំត្រទ ការាមដាន ត្រតួ្ត្ព្និតិ្យ នងិការវាយ្ត្ម្មៃ 
មាក្ា ២០.-
ក្រសួងសុខាភបិាេានតួ្នទី ភាររិចចបដូ្ចខាងលក្កាម្៖

រាំណត្ប់ញ្ា ីសតងដ់ាឱ្សងស្ថរវន័តបរកិាា រលពទយឧបររណ៍អម្លវជាស្ថង្គសតសក្ាបម់្នទីរលពទយបខងែរនិងម្ណឌ េសុខភាព
លរៀបចាំរិចចបេទធរម្ម និងខបងខចរឱ្សងស្ថរវន័ត បរកិាា រលពទយ ឧបររណ៍អម្លវជាស្ថង្គសតដ្េ់រដ្ឋបាេរាជធានី លខត្ត

លរៀរគរធ្នធានសក្ាបអ់ភវិឌ្ឍវស័ិយសុខាភបិាេ
ផ្តេ់ការគាំក្ទបលចចបរលទសរនុងការរស្ថងខផ្នការក្បត្ិបត្តិនិងខផ្នការងវកិាលដាយរាបប់ញ្ចបូ េទាំងអនតរាគម្នសុ៍ខភាពស្ថធារណៈថ្ន
រម្មវធីិ្សុខភាពននដ្េ់រដ្ឋបាេរាជធានីលខត្ត

តាម្ដានក្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្ម្លលេើការក្គបក់្គងនិងការផ្តេ់លសវាសុខាភបិាេខដ្េអនុវត្តលដាយរដ្ឋបាេរាជធានីលខត្ត។

រាំណត្េ់រាណៈវនិិចចបយ័នីត្ិវធិ្ីលគេការណ៍ខណនាំនិងសតងដ់ាអបបបរាសក្ាបក់ារបលងាើត្និងដ្ាំលណើ រការម្នទីរលពទយបខងែរ
ម្ណឌ េសុខភាពប ុសតិ៍សុខភាព ម្នទីរពហុពាបាេ គលីនិរឯរជន បនទបព់ិនិត្យនិងពិលក្គុះជាំងឺ។
រាំណត្ន់ិយាម្សក្ាបក់ារស្ថងសងល់ហដាឋ រចនសម្ពន័ធសុខាភបិាេនិងបលងគ់ាំរសូ្ថងសងថ់្នការស្ថងសងម់្នទីរលពទយម្ណឌ េសុខ
ភាពនិងការសលក្ម្ចបលងាើត្ម្នទីរលពទយនិងម្ណឌ េសុខភាពក្គបក់្បលភទ



ជាំពូ្កទ៦ី៖យ្នតការគាំត្រទ ការាមដាន ត្រតួ្ត្ព្និតិ្យ នងិការវាយ្ត្ម្មៃ 
មាក្ា ២១.-
ក្រសួងម្ហាថ្ផ្ទានតួ្នទីសក្ម្បសក្ម្ួេ សហការ គាំក្ទ នងិតាម្ដានក្តួ្ត្ពនិតិ្យ វាយត្ថ្ម្លលេើ
ការក្គប់ក្គង ការចត្ខ់ចង និងការអនុវត្តម្ុខងារខដ្េបានក្បគេ់។

មាក្ា ២២.-
ក្រសួងលសដ្ឋរចិចប នងិហិរញ្ញ វត្ាុានតួ្នទីគាំក្ទ នងិតាម្ដាន ក្តួ្ត្ពនិិត្យលេើការចត្ខ់ចង នងិការលក្បើក្បាស់
ធ្នធានហិរញ្ញ វត្ាុ នងិក្ទពយសម្បត្តខិដ្េបានលផ្ទរលៅឱ្យរដ្ឋបាេរាជធានី លខត្ត សក្ាបអ់នុវត្តម្ុខងារខដ្េ
បានក្បគេ់។

មាក្ា ២៣.-
ក្រសួងម្ុខងារស្ថធារណៈានតួ្នទីគាំក្ទដ្េ់ការលផ្ទរបុគរេិរសុខាភបិាេ និងតាម្ដានក្តួ្ត្ពនិតិ្យ
លេើការក្គបក់្គង និងការចត្ខ់ចងបុគរេិរខដ្េបានលផ្ទរលៅឱ្យរដ្ឋបាេរាជធានី លខត្ត។



ជាំពូ្កទ៧ី ត្រកបខណឌ ទព្លទវលាម្នការអនុវត្ត
មាក្ា ២៤.-
គ.ជ.អ.ប. ក្តូ្វដ្ឹរនាំសក្ម្បសក្ម្ួេជាម្យួក្រសួងស្ថា បន័ពារព់ន័ធនិងរដ្ឋបាេថ្នន រល់ក្កាម្ជាត្ិ
លដ្ើម្បលីរៀបចាំេិខតិ្បទដាឋ នននខដ្េពារព់ន័ធនងឹការលផ្ទររចនសម្ពន័ធបុគរេិរហិរញ្ញ វត្ាុនិងក្ទពយ
សម្បត្តិក្ពម្ទាំងផ្សពវផ្ាយខលមឹ្ស្ថរថ្នអនុក្រតឹ្យលនុះឱ្យបានចបស់ពវក្គបម់្នុដ្ាំណ្តចឆ់្ន ាំ២០១៩។

មាក្ា ២៥.-
រដ្ឋបាេរាជធានីលខត្តក្តូ្វចបល់ផ្តើម្ក្គបក់្គងចត្ខ់ចងនិងអនុវត្តម្ខុងារខដ្េបានក្បគេ់ចបព់ថី្ងៃទី
០១ខខម្ររាឆ្ន ាំ២០២០ត្លៅ។
លក្កាម្ការដ្ឹរនាំនិងការសក្ម្បសក្ម្ួេរបស់គ.ជ.អ.ប. រដ្ឋបាេរាជធានីលខត្តក្តូ្វលធ្វើការសិរានិង
រាំណត្ម់្ុខងារសម្ក្សបម្យួចាំនួនពារព់ន័ធនងឹការក្គបក់្គងនិងការផ្តេ់លសវាសុខាភបិាេលដ្ើម្បីលធ្វើ
ក្បត្ភិរូម្មលៅឱ្យរដ្ឋបាេក្រងុក្សុរខណឌ និងរដ្ឋបាេឃុាំសងាា ត្ច់បព់ឆី្ន ាំ២០២០ត្លៅ។



ជាំពូ្កទ៧ី អវសានបបញ្ញត្តិ
មាក្ា ២៦.-
បទបបញ្ញត្តិទាំងឡាយណ្តខដ្េផ្ទុយនឹងអនុក្រឹត្យលនុះក្តូ្វទុរជានិរាររណ៍។

មាក្ា ២៧.-
រដ្ឋម្ង្គនតីទទេួបនទុរទីសដីការគណៈរដ្ឋម្ង្គនតី រដ្ឋម្ង្គនតកី្រសួងលសដ្ឋរិចចបនិងហិរញ្ញ វត្ាុ ត្របធានគណៈកមាា ធិការជាតិ្
សត្រមាប់ការអភិវឌ្ឍាមដបបត្របជាធិ្បលត្យយលៅថ្នន រល់ក្កាម្ជាតិ្ រដ្ឋម្ង្គនតីក្រសួងម្ហាថ្ផ្ទ រដ្ឋម្ង្គនតីក្រសួង
សុខាភបិាេ រដ្ឋម្ង្គនតីក្រសួងម្ខុងារស្ថធារណៈ រដ្ឋម្ង្គនតីក្គបក់្រសួង និងក្បធានក្គប់ស្ថា បន័ពារព់ន័ធ ក្រុម្
ក្បឹរា និងគណៈអភបិាេរាជធានី លខត្ត ក្រុម្ក្បឹរា និងគណៈអភបិាេក្រុង ក្សុរ ខណឌ និងក្រុម្ក្បឹរាឃុាំ
សងាា ត្ក់្តូ្វទទេួបនទុរអនុវត្តអនុក្រឹត្យលនុះតាម្ភាររិចចបលរៀងៗខលួនចបពី់ថ្ងៃចុុះហត្ាលេខាត្លៅ។


