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លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប. 
ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១  



បញ្ជីអក្សរកាត ់
CNP-I គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី១ 
CNP-II គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី ២ 
CPWC កម្មវធីិ្ឃុាំ សង្កា ត់្សរោប់ស្រសតី និងកុោរ 
C/S ឃុាំ សង្កា ត់្ 
ESF រកបែណ្ឌ សុវត្ថិភាពសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន 
ESMF រកបែណ្ឌ ការរគប់រគងសុវត្ថិភាពសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន 
GRM យនតការម្ ោះរស្ថយបណ្តឹ ងត្វ៉ា  និងការមិ្នម្ពញចិត្តនានា 
HEF មូ្លនិធិ្សម្ធ្ម៌្សុែភាព 
IP ជនជាតិ្ម្ដីម្ភាគតិ្ច 
MOH រកសួងសុខាភិបាល 
MOI រកសួងម្ហាផ្ទៃ  
NCDDS ម្លខាធិ្ការ ា នផ្នគណ្ៈកោម ធិ្ការជាតិ្សរោប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ខបបរបជាធិ្បម្ត្យយម្ៅ

ថ្នន ក់ម្រកាម្ជាតិ្ (គ.ជ.អ.ប.) 
RMNCAH-N សុែភាពបនតពូជ ោតា ទារក កុោរ និងយុវវយ័ និងអាហារូបត្ថម្ភ 
SNA រដាបាលថ្នន ក់ម្រកាម្ជាតិ្ 
SDG មូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវ 
SEP ខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ 
VHSG រកុម្រទរទង់សុែភាពភូមិ្ 
WB ធ្នាគរពិភពម្ោក 
WHO អងគការសុែភាពពិភពម្ោក 

 

  



ក្. សេចក្តីស្តើម និងប្បវតតិ 
១. ប្បវតតិគសប្ោង 
 គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី២ (ឬខដលបនាៃ ប់ពីម្នោះម្ៅនឹងម្របីរតឹ្ម្ពាកយ 
CNP – II) នឹងទតល់ធ្នធានបខនថម្ ម្ដីម្បពីរងីកសកម្មភាពខដលអនុវត្តម្ យម្លខាធិ្ការ ា នផ្នគណ្ៈ     
កោម ធិ្ការជាតិ្សរោប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ខបបរបជាធិ្បម្ត្យយម្ៅថ្នន ក់ម្រកាម្ជាតិ្ (គ.ជ.អ.ប.) សរោប់
គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជា (P162675 – ម្មី្លឧបសម្ព័នធ១ ផ្នសកម្មភាពគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅ 
កម្ពុជា CNP-I ) គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី១ រតូ្វបានអនុម័្ត្កនុងខែម្ម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ខដលោនហរិញ្ញបបទានសរុបចាំននួ ៥៣ ោនដុោា រសហរដាអាម្ម្រកិ។ ម្គលបាំណ្ងរបស់គម្រោងអាហា
រូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី១ គឺម្ធ្វីឱ្យរបម្សីរម្ ងីនូវការម្របីរបាស់ និងគុណ្ភាពផ្នម្សវសុែភាព
ោតា ទារក និងអាហារូបត្ថម្ភជាអាទិភាពសរោប់រកុម្ម្គលម្ៅកនុងរបម្ទសកម្ពុជា។ គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភ
ម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី១ ោនម្គលម្ៅម្ធ្វីឱ្យរបម្សីរម្ ងីនូវការម្របីរបាស់ និងគុណ្ភាពផ្នម្សវ អាហា
រូបត្ថម្ភជាអាទិភាពសរោប់សុែភាពោតា និងកុោរខដលោនអាយុ ១.០០០ ផ្ងៃដាំបូងផ្នជីវតិ្ម្ៅកនុងម្ែត្ត
ម្គលម្ៅចាំននួ៧ ខដលោនភាពយតឺ្យ៉ា វផ្នសមិ្ទធទលសុែភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ ។ ម្លីសពីម្នោះ គឺការ
បម្ងាីនលទធភាពដល់រគួស្ថររកីរកម្ដីម្បទីទលួបាននូវម្សវសុែភាព។ គម្រោងម្នោះ បានម្រៀបចាំម្ ងីម្ដីម្បី
ជាំរុញឱ្យោនត្រមូ្វការ និងគណ្ម្នយយភាពម្ៅករមិ្ត្សហគម្ន៍ ម្ យទតល់ហរិញ្ញបបទានខទែកម្លីលទធទល
ផ្នការបាំម្ពញការង្ករម្ៅឱ្យរដាបាលមូ្ល ា ន ម្ដីម្បអីនុវត្តកញ្ច ប់ម្សវអាអាហារូបត្ថម្ភសុែភាពោតា កុោរ 
និងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅសហគម្ន៍មូ្ល ា ន។ 
 គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី១ រតូ្វបានអនុម័្ត្ម្រកាម្ម្គលការណ៍្ផ្នកិចច
ការពារសុវត្ថិភាព ប៉ាុខនតពុាំោនសុពលភាពរគបដណ្ត ប់ម្លីហរិញ្ញបបទានបខនថម្ខដលនឹងពរងីកម្ៅកាន់ម្គល
ម្ៅងមីម្នាោះម្ទ។ គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី២ ជាកិចចរបតិ្បត្តិការ ច់ម្ យខ ក ខដល
បានម្រៀបចាំម្រកាម្រកបែណ្ឌ សុវត្ថិភាពសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន ម្ហយីនឹងទតល់ការគាំរទបខនថម្សរោប់ការអនុវត្ត 
និងការតាម្ ននូវការម្បតជាា ចិត្តម្ៅម្លីកិចចការពារសុវត្ថិភាពសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន ។ 
 ម្គលបាំណ្ងរបស់គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី២ ម្ៅដខដល។ គម្រោងអា
ហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី២ ខដលបានម្សនីម្ ងីនឹងទតល់ហរិញ្ញបបទានសរោប់មូ្លនិធិ្គាំរទការ
ទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្កនុងម្គលម្ៅពរងឹងសម្ត្ថភាពរបស់អាជាា ធ្រមូ្ល ា ន/កម្មវធីិ្ឃុាំ សង្កា ត់្សរោប់ស្រសតី 
និងកុោរ ម្ដីម្បមី្លីកកម្ពស់ការផ្លា ស់បតូរឥរបិងរបស់របជាពលរដា ជាំរុញឱ្យោនត្រមូ្វការ និងបម្ងាីនការម្របី
របាស់ម្សវអាទិភាព និងម្លីកទឹកចិត្តឱ្យោនការខកលម្ែឥរយិបងសុែភាពបនតពូជ ោតា ទារក កុោរ និង



យុវវយ័ និងអាហារូបត្ថម្ភ។ ម្សវអាទិភាពទាាំងម្នោះោនម្គលម្ៅកាត់្បនថយអរតាម្រណ្ៈរបស់ទារកម្ទីប
នឹងម្កីត្ ម្ធ្វឱី្យរបម្សីរម្ ងីនូវអាហារូបត្ថម្ភរបស់ោតា និងទារក និងការខកលម្ែការរគបដណ្ត ប់ម្លីការចាក់
ថ្នន ាំបង្កា រជារបចាាំ។ ម្សវអាទិភាពរតូ្វបានកាំណ្ត់្រសបតាម្ការរ ាំពឹងទុករបស់រាជរ ា ភិបាលកម្ពុជា (ឬ
ខដលបនាៃ ប់ពីម្នោះម្ៅនឹងម្របីរតឹ្ម្ពាកយ “RGC”) សាំម្ៅម្ធ្វីឱ្យកិចចអនតរាគម្ន៍ោនរបសិទធភាព និងបម្ងាីន
និរនតរភាព និងស័កតិសិទធភាពផ្នហរិញ្ញបបទានសរោប់សុែភាពបនតពូជ ោតា ទារក កុោរ និងយុវវយ័ និងអា
ហារូបត្ថម្ភ។ គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី២ នឹងទតល់ហរិញ្ញបបទានសរោប់ម្លីកកម្ពស់
ការទសពវទាយតាម្សហគម្ន៍ផ្នម្សវទាាំងម្នោះ ជាជាងការទតល់ម្សវម្ យផ្លៃ ល់តាម្រយៈមូ្ល ា នសុខាភិ
បាល។ 
 ជាពិម្សស គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី២ នឹងអនុវត្តរវងសោសភាគពីរ 
ម្ដីម្បឆីាុោះបញ្ច ាំងសកម្មភាពខដលគាំរទម្ យសោសភាគ២.១ និង២.៣ ផ្នគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជា
ដាំណាក់កាលទី១។ ធ្នធានបខនថម្នឹងរតូ្វទតល់សរោប់៖ (ក) គាំរទការពនារម្ពលផ្នការអនុវត្ត (ែ) 
ពរងីកត្ាំបន់ម្គលម្ៅពីម្ែត្តម្គលម្ៅអាទិភាពចាំនួន០៧ ម្ៅម្ែត្តម្គលម្ៅងមី២ បខនថម្ និង (គ) ការ
ចាំណាយម្លីការរគប់រគងគម្រោង លទធកម្មទាំនិញ និងម្សវកម្មងមីម្យួចាំននួ ម្ដីម្បឱី្យសរម្បម្ៅនឹងស្ថថ ន
ភាពផ្នបរបិទជាំងឺ -១៩ ។ 
 
គសប្ោងអាហារូបតថមភសៅក្មពុជាដំណាក្់កាលទី២ ោនេោេភាគដូចខាងសប្កាម៖ 
 សោសភាគ ១៖ មូ្លនិធិ្គាំរទាការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្សរោប់ស្រសតី និងកុោរ (ងវកិាចាំននួ ៨.៥ 
ោនដុោា រសហរដាអាម្ម្រកិ)។ សោសភាគម្នោះនឹងទតល់ហរិញ្ញបបទានដល់ការអនុវត្តសកម្មភាពខដលបាន
កាំណ្ត់្កនុងសោសភាគ ២.១ ផ្នគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី១ ម្ៅកនុងម្ែត្តម្គលម្ៅ
ម្ដីម្ចាំនួន ៧ និងម្ែត្តម្គលម្ៅបខនថម្ងមីចាំនួន២។ មូ្លនិធិ្ខដលបានវភិាជន៍សរោប់សោសភាគ២.១ ផ្ន
គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី១ រតូ្វចាំណាយសរោប់ម្ែត្តទាាំងម្នោះ ម្ហយីរ ាំពឹងថ្នចាប់ពី
ឆ្ន ាំរបតិ្ទិន ២០២៣ ដល់ ២០២៥ ។ ម្គលម្ៅផ្នសោសភាគម្នោះ គឺម្ដីម្បកីាត់្បនថយការអនុវត្ត ច់ខ 
កៗ ពីគន  និងបម្ងាីននិរនតរភាពផ្នសកម្មភាពសុែភាព និងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅសហគម្ន៍ ម្ យការម្របីរបាស់
កម្មវធីិ្ឃុាំ សង្កា ត់្សរោប់ស្រសតី និងកុោរ1 ជាមូ្ល ា នសរោប់ម្វទិកាសុែភាព និងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅតាម្សហ

                                                           
1 ម្ ម្ ោះកម្មវធិ្ឃុីាំ សង្កា ត្់សរោប់ស្រសតី នងិកុោររត្ូវបានម្របីម្ដមី្បតី្ភាា បជ់ាម្ួយអាណ្ត្តិរបសគ់ណ្ៈកោម ធ្ិការកិចចការនារ ីនងិកុោរឃុាំ សង្កា ត្់ខដលោនវសិ្ថល
ភាពម្លីសពីសុែភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ។ របសិនម្បវីទទួលបានម្ជាគជ័យ នងិអាចទទួលយកបាន នងឹអាចោនលទធភាពពរងីកវសិ្ថលភាពផ្នសកម្មភាពកម្មវធិ្ី
ឃុាំ សង្កា ត្់សរោប់ស្រសតី នងិកុោរម្លីសអវីខដលគម្រោងបានម្សនីម្ ងី។ 



គម្ន៍ (ម្ យោនទាំនាក់ទាំនងជាទាូវការរវងរដាបាលថ្នន ក់ម្រកាម្ជាតិ្ និងអនកអនុវត្តនានាកនុងវស័ិយសុខាភិ
បាល) ម្ៅម្រកាម្គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី១ កម្មវធីិ្ឃុាំ សង្កា ត់្សរោប់ស្រសតី និងកុោរ
រតូ្វបានអនុវត្តស្ថកលបងជាម្វទិកាសហគម្ន៍សរោប់ការម្លីកកម្ពស់សុែភាព និងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកនុង
ម្ែត្តអាទិភាពចាំនួន៧។ គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី១ សោសភាព៣ ម្ដីម្បគីាំរទកម្ម
វធីិ្ម្នោះ រកសួងសុខាភិបាលបានម្រៀបចាំកញ្ច ប់សកម្មភាពសរោប់រកុម្រទរទង់សុែភាពភូមិ្ ។ កញ្ច ប់ម្នោះរមួ្
បញ្ចូ ល៖ (ក) ការគូរខទនទីសងគម្សរោប់រគួស្ថរខដលោនកុោអាយុ ១.០០០ ផ្ងៃដាំបូងផ្នជីវតិ្។ (ែ) 
ការផ្លា ស់បតូរឥរយិបង និងការទាំនាក់ទាំនងសងគម្ខដលបានកាំណ្ត់្ (SBCC) តាម្រយៈការចុោះសួរសុែទុកខ
តាម្ែនងទៃោះ រកុម្សហគម្ន៍ និងការម្កៀរគរសរោប់ការតាម្ នការលូត្ោស់ម្ៅតាម្សហគម្ន៍។ (គ) 
ការម្លីកកម្ពស់មូ្លនិធិ្សម្ធ៌្ម្សុខាភិបាល ម្ដីម្បបីម្ងាីនការម្របីរបាស់ម្សវកនុងចាំម្ណាម្របជាពលរដារកី
រក។ (ឃ) ការម្កៀរគរសហគម្ន៍ រមួ្ទាាំងបញ្ចូ លទាាំងការពិនិត្យ និងខសវងរកកុោរកងវោះអាហារូបត្ថម្ភ
រសួចរស្ថល់ និង (ង) កិចចរបជុាំគណ្ៈកោម ធិ្ការរគប់រគងម្ណ្ឌ លសុែភាព។ កនុងការខកសរមួ្លគម្រោងអា
ហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជា ដាំណាក់កាលទី១ សកម្មភាពកម្មវធីិ្ឃុាំ សង្កា ត់្សរោប់ស្រសតី និងកុោរនឹងរតូ្វខក
សរមួ្លម្ដីម្បមី្ឆាីយត្បម្ៅនឹងវធិានការការពារ និងរគប់រគងការឆាងរាល លផ្នជាំងឺកូវដី-១៩  និងម្ដីម្បី
បញ្ចូ លព័ត៌្ោនអាំពីការការពារ ការពាបាល និងការចាក់វ៉ា ក់ស្ថាំងការពារជាំងឺកូវដី-១៩។ ខទែកតាម្ការ
ចាាំបាច់ និងការពាក់ព័នធការអនុវត្តនឹងខរបរបួលម្ៅតានត្រមូ្វការខដលរតូ្វម្ ោះរស្ថយ (សកម្មភាព ភាស្ថ 
។ល។) ម្ៅកនុងសហគម្ន៍ជនជាតិ្ម្ដីម្ភាគតិ្ចខដលគម្រោងនឹងរបតិ្បតិ្តការ។ កិចចអនតរាគម្ន៍ចម្បង
ចាំននួ២ ខដលម្ៅម្រកាម្សោសភាគ១ រមួ្ោន៖ 
 ក. មូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្៖ សោសភាគម្នោះ ទតល់ហរិញ្ញបបទានដល់រដាបាលឃុាំ 
សង្កា ត់្កនុងអនុវត្តកញ្ច ប់សុែភាព អាហារូបត្ថម្ភផ្នកម្មវធីិ្ឃុាំ សង្កា ត់្សរោប់ស្រសតី និងកុោរ និងសកម្មភាព
ម្លីកកម្ពស់មូ្លនិធិ្សម្ធ៌្ម្ ម្ យការម្របីរបាស់មូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្ខទែកម្លីលទធទល
បាំម្ពញការង្ករ ។ មូ្លនិធិ្ម្នោះ អនុវត្តរសបតាម្របព័នធមូ្លនិធី្គាំរទការទតល់ម្សវខដលរកសួងសុខាភិបាល
បានអនុវត្តទទលួបានម្ជាគជ័យ និងអនុវត្តរសបតាម្ម្គលការណ៍្ផ្នរដាបាលថ្នន ក់ម្រកាម្ជាតិ្។ មូ្លនិធិ្គាំ
រទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្នឹងទតល់ការគាំរទបខនថម្ម្លមូី្លនិធិ្គម នភាា ប់លកខែណ្ឌ របស់រដាបាលឃុាំ សង្កា ត់្ 
ម្ដីម្បធីានាការអនុវត្តកម្មភាពនានារសបតាម្ម្គលការណ៍្ខណ្នាាំសតីពីកម្មវធីិ្ឃុាំ សង្កា ត់្សរោប់ស្រសតី និង
កុោរ ។ រូបម្នតខបងខចហរិញ្ញបបទានម្នោះោនបញ្ា ក់ម្ៅកនុងម្សៀវម្ៅខណ្នាាំសតីពីរបតិ្បត្តិការមូ្លនិធិ្គាំរទ
ការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្ និងខទែកម្លីបរោិណ្ (ទាំហាំឃុាំ សង្កា ត់្) និងគុណ្ភាព (លទធទលផ្នការអនុវត្ត
បញ្ា ីមូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្) ។ ការរគប់រគងហរិញ្ញវត្ថុ កិចចលទធកម្ម និងការរគប់រគងសុវត្ថិ



ភាពសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន ខដលម្របីរបាស់មូ្លនិធិ្ម្នោះ ក៏ោនសម្ងខបម្ៅកនុង ម្សៀវម្ៅខណ្នាាំសតីពីរបតិ្បត្តការ
មូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្ទងខដរ។ ការចាំណាយអនុញ្ញ ត្ (សូម្ម្មី្លព័ត៌្ោនពិពណ៌្នាលម្ែិត្
ម្ៅកនុងឧបសម្ព័នធទី៣) រមួ្ោនសកម្មភាពដូចជា៖ (ក) របាក់ឧបត្ថម្ភម្លីកទឹកចិត្តសរោប់អនកអនុវត្តសាំខា
ន់ៗ របស់ឃុាំ សង្កា ត់្ ខដលោនម្ម្ឃុាំ ម្ៅសង្កា ត់្ ជាំទប់ ម្ៅសង្កា ត់្រង ម្សមៀនឃុាំ សង្កា ត់្ អនកទទលួបនៃុកកិចច
ការនារ ី និងកុោរឃុាំ សង្កា ត់្ ម្ម្ភូមិ្/អនុរបធាន/ជាំនួយ រកុម្រទរទង់សុែភាពភូមិ្ និង (ែ) ចាំណាយ
របតិ្បត្តិការកម្មវធីិ្ឃុាំ សង្កា ត់្សរោប់ស្រសតី និងកុោរ និងសកម្មភាពម្ទសងៗ ម្ទៀត្។ លទធទលបាំម្ពញការង្ករ
របស់រដាបាលឃុាំ សង្កា ត់្ម្លីមូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្នឹងរតូ្វម្ធ្វីការវយត្ផ្ម្ាជារបព័នធរយៈ
ម្ពល ៦ខែម្តង ម្ យរកុម្អនកវយត្ផ្ម្ាខដលោនការបញ្ា ក់ទទលួផ្នរដាបាលរកុង រសុក។  
 ែ. មូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្សរោប់រដាបាលរកងុ រសកុ៖ មូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវ
ឃុាំ សង្កា ត់្ម្នោះោនម្គលម្ៅ ម្ដីម្បពីរងឹងការអនុវត្តការង្កររបស់រដាបាលរសុក រកុង កនុងដាំម្ណី្រការវយ
ត្ផ្ម្ាមូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្។ ការវយត្ផ្ម្ាមូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្ោន
សម្ងខបម្ៅកនុងម្សចកតីខណ្នាាំសតីពីការវយត្ផ្ម្ាមូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្ និងខទែកម្លីបទ
ពិម្ស្ថធ្ន៍របស់រសុករបតិ្បត្តិ កនុងការវយត្ផ្ម្ាម្ណ្ឌ លសុែភាព/ម្នៃីរម្ពទយបខងែកផ្នគម្រោងម្លីកកម្ពស់
សម្ធ្ម៌្សុែភាព និងគុណ្ភាព (H-EQIP, P157291)2 ក៏ដូចជាការរតួ្ត្ពិនិត្យរបស់របជាពលរដាម្ យ
ការម្របីរបាស់ប័ណ្ណ ក់ពិនៃុសហគម្ន៍កនុងរកបែ័ណ្ឌ ការអនុវត្តគណ្ម្នយយភាពសងគម្(ISAF)3។ រដាបាល 
រកុង រសុកនឹងម្ធ្វីការវយត្ផ្ម្ារដាបាលឃុាំ សង្កា ត់្ រាយការណ៍្អាំពីសកម្មភាពរបស់របស់ែាួនតាម្បញ្ា ីរតួ្ត្
ពិនិត្យសតង់ រ ម្ហយីបញ្ាូ នពិនៃុម្ៅម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប.។ បញ្ា ីរតួ្ត្ពិនិត្យនឹងរមួ្បញ្ចូ លខទនកសាំខាន់ 
ៗ ដូចជា ភាពម្ទៀងទាត់្ និងភាពទាន់ម្ពលផ្នការវយត្ផ្ម្ា ករមិ្ត្ផ្នភាពែុសគន រវងពិនៃុផ្នការវយត្ផ្ម្ា២
ជុាំមុ្នម្បីម្របៀបម្ធ្ៀបម្ៅនឹងពិនៃុម្ទៃៀងផ្លៃ ត់្ឯករាជយ ការចូលរមួ្កនុងការរតួ្ត្ពិនិត្យ និងការបងវឹក និងការម្ឆាីយ
ត្បចាំម្ពាោះម្តិ្របស់របជាពលរដា។ ម្លខាធិ្ការ ា ន គ.ជ.អ.ប. បានជលួរកុម្ហ ុនម្យួ ម្ដីម្បអីនុវត្តជាភាគី
ទី៣ កនុងការម្ទៃៀងផ្លៃ ត់្ផ្នពិនៃុមូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្ផ្នរដាបាលឃុាំ សង្កា ត់្ និងរដាបាលរកុង 
រសុកម្ យភាន ក់ង្ករឯករាជយ ខដលខទែកម្លីសាំណាកផ្ចដនយ និងហានិភ័យ។ 
 ម្យងីរ ាំពឹងថ្ន គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី១សោសភាព២.១នឹងទតល់ហរិញ្ញបប
ទានសរោប់មូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០២១ ដល់ឆ្ន ាំ២០២៣ កនុងម្ែត្តម្គលម្ៅ
                                                           
2 ធ្នាគរពភិពម្ោកកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៦ គម្រោងខកលម្ែគុណ្ភាព នងិសម្ភាពសុែភាព វសីុងតុ្ន DC.: រកុម្ធ្នាគរពភិពម្ោក។ 
https://hubs.worldbank.org/docs/imagebank/Pages/docProfile.aspx?nodeid=26343868  
3 យនតការបខនថម្សរោបគ់ណ្ម្នយយភាពសងគម្នងឹរត្ូវបានពិចារណាសរោប់បញ្ចូ លម្ៅកនុងរបព័នធវសខ់វងលទធទលផ្នការបាំម្ពញការង្ករ ខដលរមួ្ោនការ
ទសពវទាយពត័្៌ោនសរោប់ការអនុវត្ត នងិការទសពវទាយជាស្ថធារណ្ៈអាំពីពនិៃុមូ្លនិធ្ិគាំរទការទតលម់្សវឃុាំ សង្កា ត្់។ 

https://hubs.worldbank.org/docs/imagebank/Pages/docProfile.aspx?nodeid=26343868


ទាាំងចាំនួន៩។ គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី២ សោសភាព ១ នឹងទតល់ហរិញ្ញបបទាន
សរោប់ការអនុវត្តសកម្មភាពទាាំងម្នោះបនតម្ៅកនុងម្ែត្តម្គលម្ៅទាាំងចាំននួ៩ សរោប់ឆ្ន ាំបខនថម្ម្លីសពីម្នោះ 
(ឧទាហរណ៍្ ឆ្ន ាំ២០២៣ ដល់ឆ្ន ាំ២០២៦)។ 
សោសភាគ ២៖ ការរគប់រគងគម្រោង ការរត្តួ្ពិនិត្យ និងការវយត្ផ្ម្ាសរោប់ម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប. 
(១.០ ោនដុោា រសហរដាអាម្ម្រកិ)។ សោសភាគ២ នឹងទតល់ហរិញ្ញបបទានដល់សកម្មភាពចាំណាយ
អនុញ្ញ ត្ សរោប់អនុសោសភាគ២.៣ ផ្នគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី១ ម្ យម្ធ្វីការ
ទូទាត់្ឱ្យបានម្លឿន ម្ដីម្បសីរម្បម្ៅនឹងបរបិទផ្នជាំងឺកូវដី-១៩។ អនុសោសភាគម្នោះនឹងទតល់ការគាំរទ
ម្ៅម្លជីាំនយួបម្ចចកម្ទស និងកិចចរបតិ្បត្តិការសរោប់កិចចការដាបាលជារបចាាំ ក៏ដូចជាកិចចលទធកម្មទាំនិញ
បខនថម្ (ឯកសណាា ន ឧបករណ៍្ និងសោភ រៈសរោប់ការអនុវត្តកម្មវធីិ្ឃុាំ សង្កា ត់្សរោប់ស្រសតី និងកុោរ) និង
ម្សវ (ការម្ទៃៀងផ្លៃ ត់្ មូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្ឯករាជយ) និងការពរងឹងការសរម្បសរមួ្ល    
ពហុវស័ិយ។ សោសភាគម្នោះ ក៏អាចគាំរទឧបករណ៍្ឌី្ជីងល និងទាំនាក់ទាំនង ម្ដីម្បជីយួសរមួ្លកនុងការ
អនុវត្តសកម្មភាពមូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្កនុងបរបិទផ្នជាំងឺកូវដី-១៩។ 
 ភាន ក់ង្ករអនុវត្តគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី២ គឺជាម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប. 
ខដលោនទីស្ថន ក់ការម្ៅកនុងរកសួងម្ហាផ្ទៃ (MOI) ម្ហយីក៏ជាភាន ក់ង្ករអនុវត្តម្យួកនុងចាំម្ណាម្ភាន ក់ង្ករ
អនុវត្តទាាំង២ ផ្នគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី១។ ម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប.  ោន
សម្ត្ថភាពកនុងការរគប់រគង និងដឹកនាាំទាាំងម្ៅថ្នន ក់ជាតិ្ ក៏ដូចជាការគាំរទការអនុវត្តរបស់រដាបាលថ្នន ក់
ម្រកាម្ជាតិ្ទងខដរ។ ម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប. ោនកាំណ្ត់្រតារងឹោាំកនុងការម្របីរបាស់របព័នធខដលោន
រស្ថប់ ខដលសង្កគ ត់្ធ្ៃន់ម្ៅម្លីត្នួាទីផ្នវមិ្ជឈការ ការសរម្បសរមួ្លជាម្យួរដាបាលរកុង រសុក រកុម្របឹកា
ឃុាំ សង្កា ត់្ និងម្ណ្ឌ លសុែភាពម្ៅកនុងត្ាំបន់ម្គលម្ៅ។  
 
២. សោលបំណងននផ្នការការចូលរួមរបេ់អនក្ពាក្់ព័នធ 

 ម្យងតាម្សដង់ រសុវត្ថិភាពសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន ម្លែ១០ ការទសពវទាយព័ត៌្ោន និងការចូល
រមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ ភាន ក់ង្ករអនុវត្តគបបទីតល់ព័ត៌្ោនដល់អនកពាក់ព័នធឱ្យបានទាន់ម្ពលម្វោ ខដលទាក់ទង 
ខដលអាចយល់បាន និងអាចម្របីរបាស់បាន និងពិម្រគោះម្យបល់ជាម្យួពកួម្គរសបតាម្វបបធ្ម៌្ ម្ យមិ្ន
ោនឧបាយកល ការម្រជៀត្ខរជក ការបងខិត្បងខាំ ការម្រសីម្អីង និងការបាំភិត្បាំភ័យ។ 
 



 ម្គលបាំណ្ងរមួ្ផ្នខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ គឺម្ដីម្បកីាំណ្ត់្កម្មវធីិ្សរោប់ការចូលរមួ្
របស់អនកពាក់ព័នធ រមួ្ោនការបង្កា ញព័ត៌្ោនជាស្ថធារណ្ៈ និងការពិម្រគោះម្យបល់ម្ពញម្យួវដតផ្នគម្រោ
ង។ ខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ បង្កា ញអាំពីវធីិ្ខដលរកុម្ការង្ករគម្រោងរបារស័យទាក់ទងជាម្ួយអនក
ពាក់ព័នធ ម្ យរមួ្បញ្ចូ លទាាំងយនតការខដលអនកពាក់ព័នធអាចម្លីកម្ ងីនូវកងវល់ ទតល់ព័ត៌្ោនរត្លប់ ឬម្ធ្វី
ការត្វ៉ាអាំពីគម្រោង និងសកម្មភាពណាម្យួខដលពាក់ព័នធម្ៅនឹងគម្រោង។ ការចូលរមួ្របស់របជាពលរដា
មូ្ល ា នោនស្ថរៈសាំខាន់ចាំម្ពាោះភាពម្ជាគជ័យផ្នគម្រោង ម្ដីម្បធីានាបាននូវកិចចសហការយ៉ា ងរលូនរវង
បុគគលិកគម្រោង និងសហគម្ន៍មូ្ល ា ន រពម្ទាាំងកាត់្បនថយ និងបនធូបនថយហានិភ័យសុវត្ថិភាពសងគម្ 
និងបរសិ្ថថ ន ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពគម្រោងខដលបានម្សនីម្ ងី។ 
 ខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធខដលបានម្សនីម្ ងី គឺម្ដីម្បធីានាថ្នអនកពាក់ព័នធកនុងគម្រោងរតូ្វ
បានជូនដាំណឹ្ង និងបានចូលរមួ្ម្ៅរគប់ដាំណាក់កាលទាាំងអស់ផ្នគម្រោង។ ម្គលបាំណ្ងជាក់ោក់ផ្ន
ខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ ោនដូចខាងម្រកាម្៖ 

ក. បម្ងាីត្វធីិ្ស្ថស្រសតសរោប់ការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធខដលោនលកខណ្ៈជារបព័នធ ខដលនឹង
ជយួសល់ម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប. កនុងការកាំណ្ត់្អនកពាក់ព័នធ កស្ថង និងរកាទាំនាក់ទាំនងរបកបម្ យ
ស្ថថ បនាជាម្យួពកួម្គ។ 

ែ. ម្ដីម្បវីយត្ផ្ម្ាករមិ្ត្ផ្នការចាប់អារម្មណ៍្ និងគាំរទរបស់អនកពាក់ព័នធកនុងគម្រោង និងម្ដីម្បី
អាចយកទសសនៈរបស់អនកពាក់ព័នធម្កពិចារណាកនុងការម្រៀបចាំគម្រោង និងការវយត្ផ្ម្ាលទធទលផ្នការ
អនុវត្តកិចចការពារសុវត្ថិភាពសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន ។ 

គ. ម្ដីម្បមី្លីកកម្ពស់ និងទតល់ម្ម្ធ្ាបាយសរោប់ការចូលរមួ្របកបម្ យរបសិទធភាព និងរបកប 
ម្ យបរយិប័នន ផ្នភាគីខដលរងទលប៉ាោះពាល់ពីគម្រោងម្ពញម្យួវដដផ្នគម្រោង ម្លីបញ្ា នានាខដលអាច
ប៉ាោះពាល់ដល់ពកួម្គ។ 

ឃ. ម្ដីម្បធីានាថ្នជនជាតិ្ម្ដីម្ភាគតិ្ច និងរកុម្ង្កយរងម្រគោះម្ទសងម្ទៀត្រតូ្វបានទាក់ទង និង
ពិម្រគោះម្យបល់ម្ៅកនុងដាំម្ណី្រការពិម្រគោះម្យបល់។ 

ង. ម្ដីម្បធីានាថ្នព័ត៌្ោនគម្រោងសម្រសបអាំពីហានិភ័យ និងទលប៉ាោះពាល់សុវត្ថិភាពសងគម្ និងប
រសិ្ថថ ន រតូ្វបានទសពវទាយដល់អនកពាក់ព័នធបានទាន់ម្ពលម្វោ អាចយល់បាន អាចរកបាន ោនទរម្ង់ និង
លកខណ្ៈសម្រសបតាម្វបបធ្ម៌្។ 

ច. ម្ដីម្បធីានាថ្នសកម្មភាពគម្រោងរតូ្វបានម្រៀបចាំម្ យរបុងរបយត័្ន ោនការពិម្រគោះម្យបល់ 
និងអនុវត្តរបកបម្ យបរយិប័នន។ 



ឆ. ម្ដីម្បទីតល់ឱ្យភាគីខដលរងទលប៉ាោះពាល់ពីគម្រោងោនលទធភាពទទលួបាន និងម្ម្ធ្ាបាយ
ម្លីកម្ ងីនូវបញ្ា  និងការត្វ៉ានានា និងអនុញ្ញ ត្ឱ្យរកសួងសុខាភិបាល និងម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប.  
ម្ឆាីយត្ប និងរគប់រគងនូវការត្វ៉ាទាាំងម្នាោះ។ 

ខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ គឺជាឯកស្ថររស់នឹងរតូ្វម្ធ្វីបចចុបបននភាពចាប់ពីដាំម្ណី្រការម្រៀបចាំ
រហូត្ដល់ការអនុវត្ត និងការបញ្ច ប់គម្រោង។ ខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធបម្ងាីត្នូវយនតការខដលម្លីក
ទឹកចិត្ត និងទតល់ម្ម្ធ្ាបាយសរោប់ការចូលរមួ្ជាស្ថធារណ្ៈ កនុងអាំ ុងម្ពលផ្នវដតរបស់គម្រោង។ ការអនុវត្ត
ម្នោះ រសបម្ៅនឹងត្រមូ្វការសតង់ ររបតិ្បត្តិការផ្នម្សៀវម្ៅខណ្នាាំម្គលនម្យបាយ និងនីតិ្វធីិ្របតិ្បត្តិការ
របស់ម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប.  ក៏ដូចជាត្រមូ្វការងមីរបស់ធ្នាគរពិភពម្ោកសតីពីរកបែណ្ឌ សុវត្ថិភាព
សងគម្ និងបរសិ្ថថ ន ។ 

ខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ រមួ្ជាម្យួនឹងឧបករណ៍្សុវត្ថិភាពសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន ម្ទសង
ម្ទៀត្ដូចជា ខទនការរគប់រគងសុវត្ថិភាពសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន  រកបែ័ណ្ឌ ខទនការជនជាតិ្ម្ដីម្ភាគតិ្ច និង
ខទនការការម្បតជាា ចិត្តខទនកសុវត្ថិភាពសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន រតូ្វបានទសពវទាយ ដូចម្នោះ គម្រោងបានពិម្រគោះ
ម្យបល់របកបម្ យរបសិទធភាព។ ខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ និងឧបករណ៍្សុវត្ថិភាពសងគម្ និងប
រសិ្ថថ ន ម្ទសងម្ទៀត្នឹងរតូ្វបានម្ធ្វីបចចុបបននភាព ម្ដីម្បឆីាុោះបញ្ច ាំងការពិម្រគោះម្យបល់ទាាំងម្នោះ និងម្តិ្ម្យប់
រត្លបខ់ដលទទលួបាន។ 
៣. វិសាលភាពននផ្នការចូលរួមរបេ់អនក្ពាក្់ព័នធ 

ខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ អាចអនុវត្តបានសរោប់សកម្មភាពនានាខដលទតល់ហរិញ្ញបប
ទានម្ យគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី២ ខដលបាំម្ពញបខនថម្ម្លីអនុសោសភាគ២.១ 
ផ្នគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី១ ។ សកម្មភាពទាាំងម្នោះ នឹងគាំរទម្ យមូ្លនិធិ្គាំរទ
ការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្ សរោប់ស្រសតី និងកុោរម្ៅម្ែត្តម្គលម្ៅចាស់ចាំននួ៧ និងម្ែត្តម្គលម្ៅងមីចាំននួ២ 
ខដលមូ្លនិធិ្ម្នោះនឹងបាំម្ពញបខនថម្បនាៃ ប់ងវកិាខដលបានវភិាជន៍សរោប់សោសភាគ២.១ ផ្នគម្រោងអា
ហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី១ បានចាំណាយអស់។ សរោប់ការអនុវត្តសកម្មភាពគម្រោងអាហារូប
ត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី២ ម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប. នឹងទទលួែុសរតូ្វកនុងការអនុវត្តខទនការចូល
រមួ្របស់អនកពាក់ព័នធម្ យការសរម្បសរមួ្លជាម្យួរកសួងសុខាភិបាល ។ ម្ទាោះជា គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភ
ម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី២ រតូ្វដាំម្ណី្រការម្ យខ កពីគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី១ 
ការទតល់ហរិញ្ញបបទានបខនថម្ទាាំងក៏ម្ យ ក៏គម្រោងទាាំងពីរោនទាំនាក់ទាំនងគន ម្លីខទនកបម្ចចកម្ទស ដូម្ចនោះ
ខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធក៏រ ាំពឹងថ្ននឹងរតូ្វបានអនុវត្តសកម្មភាពនានា ខដលោនទាំនាក់ទាំនងគន



រវងគម្រោងទាាំងពីរ ជាពិម្សសសរោប់ការទតល់ម្សវមូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្ខដលគាំរទ
ម្ យគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី១  និងគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាល
ទី២ ។ 
៤. ការប្គប់ប្គងហានិភ័យននការចូលរួមរបេ់អនក្ពាក្់ព័នធ 

ហានិភ័យខដលទាក់ទងជាម្យួការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធរតូ្វបានវយត្ផ្ម្ាម្រកាម្ខទនការ
រគប់រគងសុវត្ថិភាពសងគម្ និងបរសិ្ថថ នរបស់គម្រោង រមួ្ោន៖ 

ក. ហានិភ័យផ្នការឆាងរាល លជាំងឺកូវដី-១៩ ម្ យស្ថរខត្ការរបជុាំទល់មុ្ែគន  និង/ឬអនតរកម្ម
ជាម្យួសហគម្ន៍។ ពិធី្ស្ថរការពារ និងរគប់រគងការឆាង (IPC) រតូ្វបានម្រៀបចាំម្ ងីសរោប់ខទនការ
រគប់រគងសុវត្ថិភាពសងគម្ និងបរសិ្ថថ នរបស់គម្រោង ម្ហយីអងគភាពអនុវត្តគម្រោងរតូ្វខត្របកាន់ខាា ប់នូវពិធី្
ស្ថរ (protocol) ម្នោះសរោប់សកម្មភាពនានាខដលោនហានិភ័យផ្នការឆាងរាល លជាំងឺកូវដី-១៩ ។ 

ែ. ការមិ្នរាប់បញ្ចូ លរកមុ្ង្កយរងម្រគោះ រមួ្បញ្ចូ លជនជាតិ្ម្ដីម្ភាគតិ្ច ម្ដីម្បចូីលរមួ្របកបម្ យ
អត្ថន័យ និងទទលួបានអត្ថរបម្យជន៍ពីសកម្មភាពនានារបស់គម្រោង។ ហានិភ័យដូចម្នោះ រ ាំពឹងថ្ននឹងរតូ្វ
បានរគប់រគងតាម្រយៈការចូលរមួ្របកបម្ យបរយិប័នន ការទសពវទាយព័ត៌្ោន និងសកម្មភាពចុោះមូ្ល
 ា ន ដូចខដលបានពិពណ៌្នាសងខបម្ៅកនុងខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ។ រកុម្ទាាំងម្នោះរមួ្ោន រគួស្ថរ
រកីរក ស្រសតីជាម្ម្រគួស្ថរ ជនពិការ ជនជាតិ្ម្ដីម្ភាគតិ្ច ជាម្ដីម្។ រកបែណ្ឌ ខទនការជនជាតិ្ម្ដីម្ភាគតិ្ច 
រតូ្វបានម្រៀបចាំម្ ងីម្ដីម្បបីង្កា ញពីវធិានការរបកម្ យវជិាោន ម្ យអនុញ្ញ ត្ឱ្យោនការចូលរមួ្
របកបម្ យបរយិប័នន និងសកម្មភាពចុោះមូ្ល ា ន ម្ដីម្បជីមួ្ជាម្យួជនជាតិ្ម្ដីម្ភាគតិ្ចខដលរស់ម្ៅកនុង
ទីតាាំងរបស់គម្រោង។ 

គ. ភាពសម្រសបផ្នម្សវកម្ម អាចម្កីត្ម្ចញពីការយល់ម្ឃញីរបស់សហគម្ន៍ម្ៅម្លីរម្បៀបផ្ន
របព័នធទតល់ម្សវសុែភាពទាូវការ អាចនឹងមិ្នសម្រសបតាម្របផ្ពណី្ខដលពកួម្គរបតិ្បត្តិ។ ហានិភ័យខបប
ម្នោះរ ាំពឹងថ្ននឹងរតូ្វបានម្ ោះរស្ថយតាម្រយៈការអនុវត្តខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ ខដលទាម្ទារឱ្យ
ោនការចូលរមួ្ដឹងលឺ និងការយល់រពម្ ក៏ដូចជាការម្គរពចាំម្ពាោះការអនុវត្តតាម្របផ្ពណី្ និងយុទធនាការ 
ទាំនាក់ទាំនងការផ្លា ស់បតូរឥរយិបង និងបរយិប័ននសងគម្ និងសកម្មភាពចុោះមូ្ល ា នជាម្យួរកុម្ចរមុ្ោះ។ 

ោនម្ម្ម្រៀនម្យួចាំនួនបានម្រៀនសូរត្កនុងគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី១ ខដល
គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី២ ោនបាំណ្ងចង់ម្ ោះរស្ថយ។ ជាពិម្សស អវត្ដោនផ្ន
ការម្លីកកម្ពស់សុែភាពសហគម្ន៍ និងការទតល់ម្សវម្ៅខត្ជាឧបសគគកនុងការខកលម្ែសមិ្ទធទលសុែភាព 
និងអាហារូបត្ថម្ភ។ ម្វទិកាសុែភាពសហគម្ន៍ និងអាហារូបត្ថម្ភរបស់របម្ទសកម្ពុជាភាគម្រចីនម្ៅខត្មិ្នទាូវ



ការ ម្ទាោះបីជាោនការទតល់មូ្លនិធិ្ឃុាំ សង្កា ត់្ រចនាសម្ព័នធអនុវត្តមូ្ល ា ន និងោនការទទលួស្ថគ ល់ពីស្ថរ
សាំខាន់របស់វអាំពីរកសួងសុខាភិបាលក៏ម្ យ។ បុគគលិកសុខាភិបាលជរួមុ្ែ ជាញឹកញាប់មិ្នោនម្ពល
ម្វោរគប់រគន់ ែវោះខាត់្ជាំនាញ ការគាំរទ និងងវកិាសរោប់អនុវត្តត្នួាទីខដលបានកាំណ្ត់្។ ជាងម្នោះម្ៅ
ម្ទៀត្ រកុម្រទរទង់សុែភាពភូមិ្ មិ្នបានភាា ប់ម្ៅនឹងរបព័នធទាូវការរបស់សុខាភិបាល ម្ហយីរដាបាលឃុាំ 
សង្កា ត់្ពុាំោនធ្នធាន ឬការគាំរទឱ្យោនរបសិទធភាពម្ពញម្លញ។ ការពរងឹងការខងទាាំសុែភាពបឋម្ម្ៅ
ជរួមុ្ែ គឺជាអាទិភាពកនុងការពរងីកវសិ្ថលភាពព័ត៌្ោន និងម្សវសុែភាពដល់មូ្ល ា ន និងអាចជាំរុញឱ្យ
របជាពលរដាសខម្តងម្តិ្ គណ្ម្នយយភាពសងគម្ ការម្កៀរគរសងគម្ និងការឃ្ា ាំម្មី្លរបស់សហគម្ន៍ម្ៅ
ម្លីសម្សវសុែភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ។ ខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធរតូ្វបានម្រៀបចាំម្ ងីម្ដីម្បមី្ ោះ
រស្ថយនូវចម្នាា ោះរបម្ហាងទាាំងម្នោះ ម្ហយីនឹងរតូ្វម្ធ្វីបចចុបបននភាពតាម្ត្រមូ្វការរបស់គម្រោង។ 
៥. សេចក្តីេសងេបអំពកី្មមភាពការចូលរួមរបេ់អនក្ពាក្់ព័នធពីគសប្ោងមុន 

កនុងគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភដាំណាក់កាលទី១ សិកាខ ស្ថោពិម្រគោះម្យបល់បានម្រៀបចាំម្ៅផ្ងៃទី ១៤ 
ខែតុ្ោ ឆ្ន ាំ ២០២០ ម្ៅម្ែត្តកាំពង់ចាម្។ នាយក ា នបង្កា រ និងឱ្សង រកសួងសុខាភិបាល និង
ម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប. បានរមួ្គន ម្រៀបចាំសិកាខ ស្ថោពិម្រគោះម្យបល់ជាស្ថធារណ្ៈជាសហគម្ន៍ជន
ជាតិ្ម្ដីម្ភាគតិ្ច ម្ដីម្បកីាំណ្ត់្ត្រមូ្វការសកម្មភាពបខនថម្ និងធានាថ្នរកុម្ជនជាតិ្ម្ដីម្ភាគតិ្ចទទលួ
បានទលរបម្យជន៍ពីគម្រោង និងសម្រសបតាម្វបបធ្ម៌្របស់ពកួម្ក។ ោនត្ាំណាងចាំននួ៥៨ នាក់ម្កពី
ម្ែត្តចាំនួន ៤ (ម្ែត្តរត្នគិរ ីម្ែត្តម្ណ្ឌ លគិរ ីម្ែត្តរពោះវហិារ និងម្ែត្តម្កាោះកុង) បានអម្ញ្ា ីញចូលរមួ្កនុងសិកាខ
ស្ថោពិម្រគោះម្យបល់ម្នោះ។ អនកចូលរមួ្ោន ត្ាំណាងម្កពីម្នៃីរសុខាភិបាលម្ែត្ត រសុករបតិ្បត្តិ ម្ណ្ឌ ល
សុែភាព ម្ម្ភូមិ្ រកុម្រទរទង់សុែភាពភូមិ្ និងត្ាំណាងជនជាតិ្ម្ដីម្ភាគតិ្ច។ គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុ
ជាដាំណាក់កាលទី២ រ ាំពឹងថ្ននឹងពរងឹងសម្ត្ថភាពចូលរមួ្ពីមុ្ន ជាពិម្សសម្ៅករមិ្ត្ឃុាំ សង្កា ត់្ ។ 

សិកាខ ស្ថោបានពិភាកាម្លីរបធានបទដូចខាងម្រកាម្៖ 
ក. ឧបសគគ និងបញ្ា របឈម្កនុងការទទលួម្សវសុែភាពម្ៅមូ្ល ា នសុខាភិបាល 
ែ. ឧបសគគ និងបញ្ា របឈម្កនុងការទទលួបានម្សវសុែភាពខដលទតល់តាម្រយៈសកម្មភាពចុោះ
មូ្ល ា ន 

គ. ឧបសគគ និងបញ្ា របឈម្កនុងការយល់ដឹងអាំពីទលរបម្យជន៍ និងឱ្កាសកនុងការទទលួបាន 
ប័ណ្ណរកីរក (ID poor) 

ឃ. ទលប៉ាោះពាល់អវជិាោនផ្នគម្រោងម្ទាម្លីការរបតិ្ត្បត្តិវបបធ្ម៌្ និងសងគម្ 
ង. សកម្មភាពនានា ម្ដីម្បមី្ ោះរស្ថយ និងកាត់្បនថយឧបសគគ និងបញ្ា របឈម្នានា 



ចាំណុ្ចសាំខានខ់ដលទទលួបានពីការពិភាកាោនដូចជា ទី១. ជនជាតិ្ម្ដីម្ភាគតិ្ចរស់ម្ៅឆ្ៃ យ
ពីម្ណ្ឌ លសុែភាព ការម្ធ្វីដាំម្ណី្រោនត្ផ្ម្ាផ្ងា និងោនម្រគោះថ្នន ក់ម្ យស្ថថ នភាពទាូវពិបាក។ ោនករណី្ជា
ម្រចីនម្ៅម្ពលខដលរបជាពលរដាបានម្ៅដល់មូ្ល ា នសុែភាព ប៉ាុខនតពុាំោនវត្តោនអនកទតល់ម្សវ។ ទី២. 
ស្រសតីមិ្នអាចម្ធ្វីពនាកាំម្ណី្ត្ម្ យស្ថរស្ថវ មី្មិ្នយល់រពម្។ ទី៣.ោនការលាំបាកកនុងការរបមូ្លទតុ ាំជនជាតិ្ 
ម្ដីម្ភាគតិ្ចសរោប់រពឹត្តិការណ៍្ម្លីកកម្ពស់សុែភាព ម្ យស្ថរស្ថថ នភាពរស់ម្ៅរបស់ពកួម្គ ម្ពលម្វោ 
និងការរតឹ្ត្បតិ្ខទនកវបបធ្ម៌្។ ដូម្ចនោះ ព័ត៌្ោនលម្ែិត្អាំពីរពឹត្តិការណ៍្ម្លីកកម្ពស់សុែភាព (ទីតាាំង និងម្ពល
ម្វោ)រតូ្វខត្ោនការយល់រពម្ជាមុ្នពីសហគម្ន៍មូ្ល ា ន។ចុងម្រកាយយនតការផ្នការទទលួពាកយបណ្តឹ ង 
និងព័ត៌្ោនរត្លប់គបបអីនុវត្តតាម្រយៈរកុម្រទរទង់សុែភាពភូមិ្។ 
៦. ការក្ំណត់ និងការវិភាគអនក្ពាក្់ព័នធ 

សរោប់ម្គលបាំណ្ងផ្នការចូលរមួ្របកបម្ យរបសិទធភាព និងសម្រសបអនកពាក់ព័នធខដលបាន
ម្សនីម្ ងីសរោប់គម្រោងអាចខចកជារបម្ភទសាំខានៗ ដូចខាងម្រកាម្៖ 

ក. ភាគីខដលរងទលប៉ាោះពាល់៖ បុគគល រកុម្ និងអងគភាពម្ទសងម្ទៀត្ម្ៅកនុងត្ាំបន់ផ្នឥទធិពល
គម្រោង ខដលោនឥទធិពលម្ យផ្លៃ ល់ (ជាក់ខសតង ឬខដរអាច) ម្ យគម្រោង និង/ឬរតូ្វបានកាំណ្ត់្ថ្ន
ង្កយនឹងផ្លា ស់បតូរម្ យស្ថរគម្រោង ម្ហយីខដលរតូ្វការចូលរមួ្យ៉ា ងដិត្ដល់កនុងការកាំណ្ត់្អាំពីទលប៉ាោះ
ពាល់ និងករមិ្ត្ផ្នការប៉ាោះពាល់ម្នាោះ ក៏ដូចជាចូលរមួ្កនុងការសម្រម្ចចិត្តម្លីវធិានការបនធូរបនថយ និងការ
រគប់រគង។ 

ែ. ភាគីខដលចាប់អារម្មណ៍្ម្ទសងម្ទៀត្៖ បុគគល/រកុម្/អងគភាព ខដលអាចនឹងមិ្នោនទលប៉ាោះពាល់
ម្ យផ្លៃ ល់ពីគម្រោង ប៉ាុខនតជាអនកខដលពិចារណា ឬយល់ម្ឃញីថ្នទលរបម្យជន៍របស់ពកួម្គរតូ្វបានប៉ាោះ
ពាល់ម្ យគម្រោង និង/ឬអនកខដលអាចោនឥទធិពលដល់គម្រោង និងដាំម្ណី្រការផ្នការអនុវត្តណាម្យួ។ 
និង 

គ. រកមុ្ង្កយរងម្រគោះ៖ ម្នុសសខដលអាចរតូ្វរងទលប៉ាោះពាល់មិ្នសោោរត្ ឬជបួការលាំបាក
បខនថម្ម្ទៀត្ម្ យស្ថរគម្រោង ម្បីម្របៀបម្ធ្ៀបជាម្យួរកុម្ម្ទសងម្ទៀត្ម្ យស្ថរខត្ស្ថថ នភាពង្កយរងម្រគោះ
របស់ពកួម្គ4 ម្ហយីខដលរតូ្វការការរបឹងខរបងការចូលរមួ្ពិម្សសម្ដីម្បធីានាថ្នោនត្ាំណាងរបស់ពកួម្គ
ម្សមីគន បានចូលរមួ្កនុងការពិម្រគោះម្យបល់ និងកិចចដាំម្ណី្រការសម្រម្ចចិត្តខដលទាក់ត្ងជាម្យួគម្រោង។ 

                                                           
4 ស្ថថ នភាពង្កយរងម្រគោះអាចម្កីម្ចញពីបុគគលែាួនឯង ឬពូចស្ថសន៍ សញ្ា ត្ិ ជនជាត្ិ ឬម្ដីម្កាំម្ណី្ត្ ពណ៌្សម្បុរ ម្ភទ ភាស្ថ ស្ថសនា នម្យបាយ ឬម្ត្ិ
ម្យបលម់្ទសងគន  រទសម្បត្ត ិអាយុ វបបធ្ម្៌ ចាំម្ណ្ោះដងឹ ជាំងឺ ពិការទាូវចិត្ត ឬរាងកាយ ភាពរកីរក ឬស្ថថ នភាពម្សដាកចិច និងការពឹងពាក់ម្ៅធ្នធានធ្ម្មជាត្ិជា
ពិម្សស។   



ភាគីខដលរងទលប៉ាោះពាល់ 
ភាគីខដលរងទលប៉ាោះពាល់រមួ្ោនសហគម្ន៍មូ្ល ា ន សោជិកសហគម្ន៍ និងភាគីម្ទសងម្ទៀត្

ខដលអាចទទលួរងទលប៉ាោះពាល់ជាវជិាោនម្ យផ្លៃ ល់ពីគម្រោង ពីមូ្លនិធិ្ ពីការកស្ថងសម្ត្ថភាព និង/ឬ
ការទតល់ម្សវ។ ជាពិម្សស បុគគល និងរកុម្ខដលសថិត្កនុងរបម្ភទដូចខាងម្រកាម្៖ 

ក. បុគគលិកម្លខាធិ្ការ ា ន គ.ជ.អ.ប. 
ែ. ស្រសតី និងកុោរម្ៅកនុងម្ែត្តខដលបានម្រជីសម្រសី 
គ. រគួស្ថរម្ៅកនុងម្ែត្តខដលបានម្រជីសម្រសី 
ឃ. ជនជាតិ្ម្ដីម្ភាគតិ្ច និងរកុម្ង្កយរងម្រគោះ 
ង. អនកទតល់ម្សវសុែភាពខបបបុរាណ្ (ឧ. រគូបុរាណ្ ឆមបរបផ្ពណី្។ល។) 
ច. អនកទតល់ម្សវសុែភាព ោតា កុោរ និងអាហារូបត្ថម្ភ  
ឆ. រដាបាលម្ែត្ត រដាបាលរកុង រសុក និងរដាបាលឃុាំ សង្កា ត់្ខដលពាក់ព័នធ 
ជ. ម្ណ្ឌ លសុែភាពខដលចូលរមួ្  
ឈ. រកុម្រទរទង់សុែភាពភូមិ្  
ញ. គណ្ៈកោម ធិ្ការទទលួបនៃុកកិចចការនារ ីនិងកុោរឃុាំ សង្កា ត់្  
 
ភាគីខដលចាប់អារម្មណ៍្ម្ទសងម្ទៀត្ 
ភាគីពាក់ព័នធរបស់គម្រោងក៏ោនរមួ្បញ្ចូ លទាាំងភាគីម្ទសងម្រៅពីសហគម្ន៍ខដលរងទលប៉ាោះពាល់

ម្ យផ្លៃ ល់ទងខដរ ប៉ាុខនតមិ្នកាំណ្ត់្រតឹ្ម្ខត្រកុម្ដូចខាងម្រកាម្ម្នោះម្ទ៖ 
ក. គណ្ៈកោម ធិ្ការរគប់រគងម្ណ្ឌ លសុែភាព  
ែ. រសុករបតិ្បត្តិ  
គ. អងគការសងគម្សុីវលិ និងអងគការមិ្នខម្នរ ា ភិបាល 
ឃ. ទីភាន ក់ង្ករអនតរជាតិ្ម្ទសងម្ទៀត្ខដលគាំរទសកម្មភាពសុែភាពអាហារូបត្ថម្ភម្ៅសហគម្ន៍ 
ង. សោគម្វជិាា ជីវៈ 
រកមុ្ង្កយរងម្រគោះ 
របម្ភទផ្នអនកពាក់ព័នធម្នោះ រមួ្ោនរកុម្រងផ្នភាគីខដលអាចរងទលប៉ាោះពាល់ម្ យស្ថរស្ថថ នភាព

ម្សដាកិចចសងគម្របស់ពកួម្គ (ឧទាហរណ៍្ រគួស្ថររកីរក) ត្ួនាទី (ឧទាហរណ៍្ ស្រសតីម្ម្រគួស្ថរ ស្ថថ នភាព
សងគម្-វបបធ្ម៌្ ការរបតិ្បត្តិ និងជាំម្នឿ ស្រសតី និងម្កមងរសីខដលោនគភ៌មុ្នម្រៀបការ និងជនពិការ។ រកុម្រង 



ទាាំងម្នោះនឹងរតូ្វកាំណ្ត់្ថ្នជាខទនកផ្នការចូលរមួ្ករមិ្ត្សហគម្ន៍ សកម្មភាពចុោះមូ្ល ា ន និងវធិានជា
វជិាោន ដូចជាសកម្មភាពចុោះមូ្ល ា ន ការទតល់កខនាងសុវត្ថិភាព និងការកស្ថងសម្ត្ថភាពខដលោនពាក់
ព័នធសរោប់អនកអនុវត្តនឹងជាខទនកផ្នការអនុវត្តគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី២ ។ 
៧. ក្មមវិធីការចូលរួមរបេ់អនក្ពាក្់ព័នធ 

ខទនកខាងម្រកាម្ទតល់នូវយុទធស្ថស្រសតរមួ្សរោប់ការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធម្ៅកនុងគម្រោងអាហា
រូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី២ ៖ 

ម្គលបាំណ្ង និងម្ពលម្វោផ្នការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ 
ម្គលបាំណ្ងចម្បងផ្នកម្មវធីិ្ការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធគឺម្ដីម្បធីានាថ្នអនកពាក់ព័នធទាាំងអស់

រតូ្វបានរកាការជូនដាំណឹ្ង និងពិម្រគោះម្យបល់តាម្ករមិ្ត្ផ្នការចូលរមួ្របស់ពកួម្គម្ៅកនុងគម្រោង 
ម្ហយីក៏នឹងអាចចូលរមួ្របកបម្ យអត្ថន័យ និងទទួលបានទលម្យជន៍ពីគម្រោងទងខដរ។ 

គម្រោងម្នោះនឹងធានាថ្ន ឯកស្ថរម្បាោះពុម្ពខដលពាក់ព័នធ កម្មវធីិ្បណ្តុ ោះបណាត ល កិចចរបជុាំ សិកាខ
ស្ថោ ការចូលរមួ្របស់សហគម្ន៍ ឬរពឹត្តិការណ៍្នានា និងសោភ រៈម្ទសងម្ទៀត្ខដលម្របីរបាស់ម្ យ
គម្រោងរតូ្វបានម្រៀបចាំ ម្ យោនការពិម្រគោះម្យបល់ជាម្យួសម្ភាគីពាក់ព័នធ និងសហគម្ន៍មូ្ល ា ន 
ម្ដីម្បធីានាថ្នភាស្ថ ស្ថរ និងរូបភាពខដលបានម្របីរបាស់ោនភាពង្កយយល់ និងអាចរកបាន ោនបរយិ
ប័នន និងសម្រសបម្ៅនឹងវបបធ្ម៌្-សងគម្។ រាល់ការរបារស័យទាក់ទងជាម្យួរ ា ភិបាល មិ្នថ្នម្ៅថ្នន ក់   
កណាត ល ថ្នន ក់ម្ែត្ត និងករមិ្ត្មូ្ល ា ននឹងរតូ្វម្ធ្វីម្ ងីម្ធ្យបាយទាូវការតាម្រយៈបណាត ញខដលបាន
កាំណ្ត់្ ។ 

យុទធស្ថស្រសតខដលបានម្សនមី្ ងីសរោប់ការទសពវទាយព័ត៌្ោន 
វធីិ្ស្ថស្រសតផ្នការចូលរមួ្ម្ទសងៗគន  សរោប់បាំម្ពញត្រមូ្វការម្ទសងៗគន របស់អនកពាក់ព័នធ ការ

ត្រម្ង់ទិសសរោប់ម្ែត្តងមី ការរបជុាំ/ការពិភាកាជាម្ួយរកុម្ម្គលម្ៅ ការពិម្រគោះម្យបល់ជាម្យួសហគម្
ន៍ ការសោភ សន៍ទាូវការ និងការមូ្ល ា ន)។ ម្ទាោះជាយ៉ា ងណាក៏ម្ យ ម្ យស្ថរការករមិ្ត្ការរបមូ្លជា
ស្ថធារណ្ៈកាំពុងបនតអនុវត្ត ការរតឹ្បនតឹងការម្ធ្វីដាំម្ណី្ររបស់របជាពលរដា និងការម្លីកទឹកចិត្តឱ្យ
ស្ថធារណ្ជនទូម្ៅម្ៅទៃោះ ដូចម្នោះម្ម្ធ្ាបាយទាំនាក់ទាំនងចម្បងគឺពឹងខទែកម្លីឧបករណ៍្អនឡាញ។ ការ
ចូលរមួ្សហគម្ន៍នឹងអនុវត្តតាម្លទធភាពខដលអាចម្ធ្វីម្ៅបាន ម្ យពឹងខទែកម្ៅម្លីបណាត ញខដលោន
រស្ថប់ម្ៅករមិ្ត្សហគម្ន៍ខដលបានបម្ងាីត្ម្ ងីម្រកាម្គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភដាំណាក់កាលទី១ ម្ដីម្បកីាត់្
បនថយការចល័ត្របស់ម្នុសសពីកខនាងម្យួម្ៅកខនាងម្យួ។ ដូម្ចនោះ ការកស្ថងសម្ត្ថភាពអនកពាក់ព័នធ ការទត
ល់ព័ត៌្ោន និងរបព័នធទសពវទាយខដលពាក់ព័នធនឹងរតូ្វបានទតល់ជាខទនកម្ួយផ្នគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភ



ដាំណាក់កាលទី២។ សរោប់គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភដាំណាក់កាលទី២ ការចូលរមួ្ករមិ្ត្សហគម្ន៍រតូ្វបាន
បញ្ចូ លជាខទនកម្យួផ្នការម្រៀបចាំគម្រោង ម្ហតុ្ម្នោះការចូលរមួ្របស់សហគម្ន៍គឺជាខទនកផ្នការអនុវត្តគម្រោ
ង។ កិចចែិត្ែាំរបឹងខរបងចម្បងៗ ខដលរតូ្វអនុវត្តម្ដីម្បមី្លីកកម្ពស់បរយិប័នន និងសកម្មភាពខដលអាចឱ្យ
ោនការចូលរមួ្។ 

អនកចូលរមួ្ និងម្ម្ធ្ាបាយទសពវទាយព័ត៌្ោន៖ 
ក. ការម្របីរបាស់ត្ាំណាងសហគម្ន៍ ែិត្តប័ណ្ណ ផ្លៃ ាំងរូបភាព កម្មវធីិ្វទិយុ និងទូរទសសន៍ ឈុត្វមី្ដអូ 

និងកម្មវធីិ្ទូរស័ពៃ ម្ដីម្បជូីនដាំណឹ្ងដល់សហគម្ន៍ 
ែ. ម្គហទាំព័រ របព័នធទសពវទាយសងគម្ កាខសត្ ម្ជឈម្ណ្ឌ លព័ត៌្ោន និងការតាាំងពិពណ៌្ ឬការ

បង្កា ញរូបភាពម្ទសងម្ទៀត្ ម្ដីម្បជូីនដាំណឹ្ងដល់ស្ថធារណ្ជន 
គ. រពឹត្តិការណ៍្ខចករ ាំខលកចាំម្ណ្ោះដឹង ឯកស្ថរសម្ងខបបម្ចចកម្ទស និងមិ្នខម្នបម្ចចកម្ទស ម្ដីម្បី

ជូនដាំណឹ្ងដល់អនកពាក់ព័នធខដលចាប់អារម្មណ៍្ 
ឃ. ការម្ឆាីយឆាងទាូវការ របាយការណ៍្គម្រោង កិចចរបជុាំ និងកាំណ្ត់្ម្ហតុ្កិចចរបជុាំ ម្ដីម្បទីាំនាក់

ទាំនងជាម្យួរ ា ភិបាល 
ង. ការរបជុាំបម្ចចកម្ទស និងការសរម្បសរមួ្លតាម្អីុនធឺ្ណិ្ត្ជាម្យួភាគីពាក់ព័នធម្ យម្របីកម្ម

វធីិ្ស សូម្ (Zoom) 
  



ធាតុ្សាំខាន់ៗ ផ្នយុទធស្ថស្រសតទាយទាយព័ត៌្ោនតាម្ដាំណាក់កាលម្ទសងៗគន ផ្នគម្រោងោន
ម្រៀបរាប់ម្ៅកនុងតារាងោ៉ា រទីកខាងម្រកាម្ (សូម្ម្មី្លតារាងទី ១)។ 

តារាងទី ១៖ យុទធស្ថស្រសតទសពវទាយព័ត៌្ោន 
ម្ពលម្វោ បញ្ា ីពត័្៌ោនខដលរត្ូវផ្សព្វផ្ាយ ទរម្ង់ផ្នការទសពវទាយ រកុម្ម្គលម្ៅពាកព់័នធ PIC 

ការម្រៀបចាំគម្រោង 
 

វសិ្ថលភាពគម្រោង ត្ួនាទី នងិ
ការទទួលែុសរត្ូវ ការរគប់រគង
សុវត្ថិភាពសងគម្ នងិបរសិ្ថថ ន 5 
រកបែណ័្ឌ វធិានការម្ឆាយីត្ប
ព័ត្៌ោន នងិការត្វ៉ា របសរ់បជា
ពលរដា (FGRM) 
 

ម្គហទាំព័ររបសរ់កសួងសុ
ខាភិបាលរកសួង
ម្ហាផ្ទៃ ម្លខាធ្ិការ ា ន 
គ.ជ.អ.ប. 

ស្ថធារណ្ជន បុគគលិក គ.ជ.អ.ប. រដាបាលម្ែត្ត 
រដាបាលរកុង រសុក និងរដាបាល ឃុាំ សង្កា ត្់ពាកព់័នធ 
គ.ក.ន.ក គណ្ៈកោម ធ្ិការរគប់រគងម្ណ្ឌ លសុែ
ភាព រកមុ្រទរទង់សុែភាពភូម្ិ ត្ាំណាងសហគម្ន ៍
រមួ្ទាាំងអងគការម្រៅរ ា ភបិាល/សងគម្សីុវលិ
ត្ាំណាងជនជាត្ិម្ដមី្ភាគត្ិច ទីភាន ក់ង្ករអនតរជាត្ិ
ម្ទសងម្ទៀត្ខដលគាំរទសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភសុែ
ភាពម្ៅសហគម្ន៍។ ភាគីខដលរងទលប៉ាោះពាលពី
គម្រោង និងភាន ក់ង្ករពាក់ព័នធនានា។ 

ម្លខាធ្ិការ
 ា ន គ.ជ.
អ.ប. 

ការអនុវត្តគម្រោង 
 

ព័ត្៌ោនគម្រោង រមួ្ទាាំងវឌ្ឍន
ភាពផ្នការអនុវត្តសកម្មភាពជាក់
ោក ់យនតការសរម្បសរម្ួល 
កាំណ្ត្់រតារកបែ័ណ្ឌ វធិានការ
ម្ឆាីយត្បព័ត្៌ោន និងការត្វ៉ា
របសរ់បជាពលរដា ការរគប់រគង
សុវត្ថិភាពសងគម្ នងិបរសិ្ថថ ន  
 

ម្គហទាំព័ររបសរ់កសួងសុ
ខាភិបាលរកសួងម្ហាផ្ទៃ 
ម្លខាធ្ិការ ា ន គ.ជ.អ.
ប. របព័នធទសពវទាយ
សងគម្ែតិ្តប័ណ្ណ ផ្លៃ ាំងរូប
ភាព ការទសពវទាយ
ព័ត្៌ោន (Press 
releases) តាម្ឯកស្ថរ
ម្បាោះពុម្ព ឬម្អ កិរទនិច 
ម្វទិកាទសពវទាយចាំម្ណ្ោះ
ដឹងនានា 

បុគគលិក គ.ជ.អ.ប. រដាបាលម្ែត្ត រដាបាលរកុង 
រសុក និងរដាបាល ឃុាំ សង្កា ត្់ពាកព់័នធ គ.ក.ន.ក គ
ណ្ៈកោម ធ្ិការរគប់រគងម្ណ្ឌ លសុែភាព រកុម្
រទរទង់សុែភាពភូម្ិ អងគការអនតរជាត្ិម្ទសងម្ទៀត្
ខដលគាំរទសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភសុែភាពម្ៅ
សហគម្ន៍។ សហគម្នមូ៍្ល ា ន រមួ្ទាាំងរកុម្
ង្កយរងម្រគោះ ដូចជាជនពិការ ជនជាត្ិម្ដីម្ភាគ
ត្ិច រគួស្ថររកីរក។ល។ និងអនកត្ាំណាងរបសព់ួក
ម្គ រមួ្ទាាំងអងគការម្រៅរ ា ភិបាល/សងគម្សីុវលិ 
ខដលត្ាំណាងឱ្យជនជាត្ិម្ដីម្ភាគត្ចិ ភាគីពាកព់័នធ 
និងអនកពាកព់័នធដផ្ទម្ទៀត្ រមួ្ទាាំងផ្ដគូអភិវឌ្ឍន ៍
 

ម្លខាធ្ិការ
 ា ន គ.ជ.
អ.ប. 

ការតាម្ ន នងិ
វយត្ផ្ម្ាគម្រោង 
(ការពិនិត្យពាក ់ 
កណាត លអាណ្ត្តិ) 
 

របាយការណ៍្វឌ្ឍនភាពរបស់
គម្រោង រមួ្ទាាំងឯកស្ថរត្វ៉ា  និង
ការយលម់្ឃញីរបសស់ហគម្ន ៍
 

របាយការណ៍្វឌ្ឍនភាព
គម្រោង 
 

បុគគលិក គ.ជ.អ.ប. រដាបាលម្ែត្ត រដាបាលរកុង 
រសុក និងរដាបាល ឃុាំ សង្កា ត្់ពាកព់័នធ គ.ក.ន.ក គ
ណ្ៈកោម ធ្ិការរគប់រគងម្ណ្ឌ លសុែភាព រកុម្
រទរទង់សុែភាពភូម្ិ ត្ាំណាងសហគម្ន ៍រមួ្ទាាំង
អងគការម្និខម្នរ ា ភិបាល/អងគការសងគម្សីុវលិ
ត្ាំណាងឱ្យជនជាត្ិម្ដីម្ភាគត្ចិ ទភីាន កង់្ករអនតរ
ជាត្ិម្ទសងម្ទៀត្ខដលគាំរទសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភ
សុែភាពម្ៅសហគម្ន៍ នងិផ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍។ 

ម្លខាធ្ិការ
 ា ន គ.ជ.
អ.ប. 

ការខចករ ាំខលក
ចាំម្ណ្ោះដងឹ និង
ការម្រៀនសូរត្ពី
គម្រោង 
 

ការសិកា ឯកស្ថរចងរកង
ចាំម្ណ្ោះដងឹ ម្បាោះពុម្ព និងឯក
ស្ថរម្អ ចិរត្ូនចិ ឯកស្ថរ
ម្ស្ថត្ទសសន៍ (សម្ម្ាង) 
 

រពឹត្តិការណ៍្ខចករ ាំខលក
ចាំម្ណ្ោះដងឹ/សិកាខ ស្ថោ 
ម្វទិកាម្អ ចិរត្ូនិច 
របព័នធទសពវទាយសងគម្ 

បុគគលិក គ.ជ.អ.ប. រដាបាលម្ែត្ត រដាបាលរកុង 
រសុក និងរដាបាល ឃុាំ សង្កា ត្់ពាកព់័នធ គ.ក.ន.ក   
គណ្ៈកោម ធ្ិការរគប់រគងម្ណ្ឌ លសុែភាព រកមុ្
រទរទង់សុែភាពភូម្ិ ត្ាំណាងសហគម្ន ៍រមួ្ទាាំង
អងគការម្និខម្នរ ា ភិបាល/អងគការសងគម្សីុវលិ

ម្លខាធ្ិការ
 ា ន គ.ជ.
អ.ប. 

                                                           
5 ទាាំងម្នោះរមួ្ោនខទនការរគប់រគងសុវត្ថភិាពសងគម្ នងិបរសិ្ថថ ន  ខទនការចូលរមួ្របសអ់នកពាក់ពន័ធ រកបែណ័្ឌ យុទធស្ថស្រសតជនជាត្ិម្ដមី្ភាគត្ិច នងិខទនការម្បត
ជាា ចិត្តចាំម្ពាោះសុវត្ថិភាពសងគម្ នងិបរសិ្ថថ ន ។ 



ត្ាំណាងឱ្យជនជាត្ិម្ដីម្ភាគត្ចិ ទភីាន កង់្ករអនតរ
ជាត្ិម្ទសងម្ទៀត្ខដលគាំរទសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភ 
។ ភាគីខដលរងទលប៉ាោះពាលពីគម្រោង នងិភាន ក់ង្ករ
ពាក់ពន័ធនានា។ 

ការបិទគម្រោង 
 

របាយការណ៍្បញ្ចប់គម្រោង/ 
របាយការណ៍្បញ្ចប់ការអនុវត្ត
គម្រោង 
 

សិកាខ ស្ថោថ្នន កជ់ាត្ិ ម្គ
ហទាំព័ររបស ់ម្លខាធ្ិការ
 ា ន គ.ជ.អ.ប. 
 

បុគគលិក គ.ជ.អ.ប. រដាបាលម្ែត្ត រដាបាលរកុង 
រសុក និងរដាបាល ឃុាំ សង្កា ត្់ពាកព់័នធ គ.ក.ន.ក  
គណ្ៈកោម ធ្ិការរគប់រគងម្ណ្ឌ លសុែភាព រកមុ្
រទរទង់សុែភាពភូម្ិ ត្ាំណាងសហគម្ន ៍រមួ្ទាាំង
អងគការម្និខម្នរ ា ភិបាល/អងគការសងគម្សីុវលិ
ត្ាំណាងឱ្យជនជាត្ិម្ដីម្ភាគត្ចិ ទភីាន កង់្ករអនតរ
ជាត្ិម្ទសងម្ទៀត្ខដលគាំរទសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភ 
។ ភាគីខដលរងទលប៉ាោះពាលពីគម្រោង នងិភាន ក់ង្ករ
ពាក់ពន័ធនានា។ 

ម្លខាធ្ិការ
 ា ន គ.ជ.
អ.ប. 

 
យុទធស្ថស្រសតខដលបានម្សនមី្ ងីសរោប់ការពិម្រគោះម្យបល់ 
វធីិ្ស្ថស្រសតជាម្រចីននឹងរតូ្វបានម្របីរបាស់ម្ដីម្បពិីម្រគោះម្យបល់ជាម្យួរកុម្អនកពាក់ព័នធនីម្យួៗ 

រមួ្ទាាំងការសោភ សន៍ជាម្ួយអនកពាក់ព័នធ ការសៃង់ម្តិ្ ការរបជុាំស្ថធារណ្ៈ សិកាខ ស្ថោ រកុម្ម្គលម្ៅ
ម្ យម្ផ្លត ត្ម្លីរបធានបទជាក់ោក់ ឬយនតការរបផ្ពណី្សរោប់ការពិម្រគោះម្យបល់ និងការសម្រម្ចចិត្ត 
រពម្ទាាំងការចងរកងឯកស្ថរ និងទសពវទាយលទធទលផ្នការពិម្រគោះម្យបល់ទាាំងម្នោះ (កាំណ្ត់្ម្ហតុ្ 
របាយការណ៍្របព័នធព័ត៌្ោន ។ល។)។ ព័ត៌្ោនលម្ែិត្បខនថម្នឹងរតូ្វបានកាំណ្ត់្ថ្នជាខទនកផ្នខទនការអនុ
វត្តគម្រោងជាក់ោក់ម្លីយុទធស្ថស្រសតផ្នការចូលរមួ្ និងសកម្មភាពពាក់ព័នធ រមួ្ោនការទលិត្សោភ រទាំនាក់
ទាំនង ការកស្ថងសម្ត្ថភាព ការម្លីកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការពិម្រគោះម្យបល់ករមិ្ត្សហគម្ន៍។ 

ធាតុ្សាំខាន់ៗផ្នយុទធស្ថស្រសតពិម្រគោះម្យបល់ម្ៅដាំណាក់កាលម្ទសងៗគន ផ្ន គម្រោងរមួ្ោន៖ 
ដាំណាក់កាល
គម្រោង របធានបទ វធិ្ីស្ថស្រសត អនកពាក់ព័នធម្គលម្ៅ 

ភាន ក់ង្ករ
អនុវត្ត 

ការម្រៀបចាំ 
 

ការម្រៀបចាំគម្រោង ការសរម្ប
សរម្ួល ត្ួនាទី និងការទាំនួលែុស
រត្ូវ វធិ្សី្ថស្រសតការចូលរមួ្របសអ់នក
ពាក់ពន័ធ ការរគប់រគងសុវត្ថិភាព
សងគម្ និងបរសិ្ថថ ន  

កម្មវធិ្អីនឡាញ (និម្មតិ្) 
 

ភាន ក់ង្ករអនុវត្តគម្រោង រដាបាលថ្នន ក់
ម្រកាម្ជាត្ ិអងគការសហគម្ន៍ សោគម្
វជិាា ជីវៈ ត្ាំណាងសហគម្ន៍ (ឧ. ដូចជា
អងគការម្និខម្នរ ា ភិបាល/អងគការ
សងគម្សីុវលិ) 
 

ម្លខាធ្ិការ
 ា ន គ.ជ.
អ.ប. 

ការអនុវត្តគម្រោង 
 

សកម្មភាពគម្រោង រមួ្ទាាំងការខក
សរម្ួលម្សៀវម្ៅខណ្នាាំរបត្ិបត្តិ
ការ ការអនុវត្តសកម្មភាព ការអនុ
វត្តខទនការចូលរមួ្របសអ់នកពាកព់័នធ 
រកបែណ័្ឌ ម្ឆាីយត្បពត័្៌ោន នងិប
ណ្តឹ ងត្វ៉ា  ការអនុវត្តខទនការ

ម្វទិកាតុ្មូ្លនិម្មិត្/អនឡាញ 
យុទធនាការទាំនាកទ់ាំនង នងិការ
យលដ់ឹង 
 
ការរបជុាំម្ យទៃស ់(អារសយ័ម្លី
ហានិភ័យផ្នជាំងកូឺវដី-១៩) គួរម្របី

រដាបាលម្ែត្ត រដាបាលរកងុ រសុក នងិរដា
បាល ឃុាំ សង្កា ត្់ពាក់ព័នធ គ.ក.ន.ក  គ
ណ្ៈកោម ធ្ិការរគប់រគងម្ណ្ឌ លសុែ
ភាព រកមុ្រទរទង់សុែភាពភូម្ិ អនកទតល់
ម្សវសុខាភិបាលតាម្ខបបបុរណ្យ សហ
គម្នមូ៍្ល ា ន រមួ្ទាាំងជនង្កយរងម្រគោះ

 



រគប់រគងសុវត្ថិភាពសងគម្ និងប
រសិ្ថថ ន  នងិរកបែ័ណ្ឌ ខទនការជន
ជាត្ិម្ដីម្ភាគត្ចិ 
 

របាសប់ណាត ញសហគម្ន៍ខដល
ោនរស្ថប់ ការទសពវទាយតាម្     
រយ ម្គហទាំព័ររបសម់្លខាធ្កិារ
 ា ន គ.ជ.អ.ប. ត្ាំណាងភូម្ិ កាត
ព័ត្៌ោន ការខចកចាយឯកស្ថររងឹ 
និងែតិ្តបណ័្ណ ការរបជុាំសហគម្ន៍។
ល។ 

ដូចជា ជនជាត្ិម្ដមី្ភាគត្ិច រគសួ្ថររកី
រក ។ល។ នឹងត្ាំណាងរបសព់កួម្គរមួ្
ោន អងគការម្ិនខម្នរ ា ភិបាល/អងគការ
សងគម្សីុវលិត្ាំណាងឱ្យជនជាត្ិម្ដីម្
ភាគត្ចិ ទភីាន ក់ង្ករអនតរជាត្ិម្ទសងម្ទៀត្
ខដលគាំរទសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភម្ៅ
សហគម្ន ៍។ 

 

យុទធស្ថស្រសតខដលបានម្សនមី្ ងីម្ដីម្បបីញ្ចូ លត្សសនៈរបស់រកមុ្ង្កយរងម្រគោះ 
គម្រោងម្នោះបានអនុវត្តការវយត្ផ្ម្ាសងគម្យ៉ា ងឆ្ប់រហ័សខដលជាខទនកផ្នការម្រៀបចាំគម្រោងអា

ហារូបត្ថម្ភដាំណាក់កាលទី២ ម្ដីម្បធីានាថ្នរកុម្ង្កយរងម្រគោះ និងរកុម្ជនជាតិ្ម្ដីម្ភាគតិ្ចទទលួបានម្ស
វរបកបម្ យម្សមីភាព។ ចាំម្ពាោះសូចនាករផ្នទលប៉ាោះពាល់អាហារូបត្ថម្ភ ខដលបានវភិាគងមីៗម្នោះបានបង្កា ញ
ថ្ន ៣៩% និង៤១% ផ្នកុោរអាយុម្រកាម្ ៥ ឆ្ន ាំោនការរកិនម្ៅកនុងម្ែត្តម្ពាធ្ិ៍ស្ថត់្ និងបនាៃ យោនជ័យ។ 
ម្លីសពីម្នោះ កុោរអាយុម្រកាម្ ៥ ឆ្ន ាំ ១២% រតូ្វបានោនភាពម្ែាយទាាំងម្ៅកនុងម្ែត្តម្ពាធ្ិ៍ស្ថត់្ និង
បនាៃ យោនជ័យ/ខសសិបរបាាំពីរភាគរយ និងហាសិបបីភាគរយផ្នស្រសតីខដលោនអាយុចាប់ពី១៥ ម្ៅ ៤៩ឆ្ន ាំ 
ោនភាពម្សាកស្ថា ាំងម្ៅកនុងម្ែត្តម្ពាធ្ិ៍ស្ថត់្និងម្ែត្តបនាៃ យោនជ័យ។ដូចបានបង្កា ញកនុងតារាងខាងម្រកាម្ 
រគួស្ថរបនាៃ យោនជ័យ១៥.៦%និង២៣.១%ផ្នរគួស្ថរម្ពាធ្ិ៍ស្ថត់្រតូ្វបានចាត់្ថ្នន ក់ជារគួស្ថររកីរក។ 

តារាងរបាយការណ៍្ម្របៀបម្ធ្ៀបអរតាភាពរកីរកម្ែត្តបនាៃ យោនជ័យ 
ជុាំផ្នការរបមូ្លទិននន័យ៖ ៩ ឆ្ន ាំ៖ ២០១៥ កាលបរមិ្ចេទបម្ញ្ចញរបាយការណ៍្៖ ០១/០៥/២០១៧ 
ម្លែកូដភូម្ិ
ស្ថស្រសត 

រសុក 
ចាំននួរគសួ្ថរ
រកករម្តិ្១ 

ចាំននួរគសួ្ថររក
ករម្តិ្២ 

រគសួ្ថររកករម្តិ្
១  (%) 

រគសួ្ថររក
ករម្តិ្២  

(%) 

សរុបរគសួ្ថររកករម្តិ្
១ នងិ២ (%) 

ចាំននួរគសួ្ថរសរុប
កនុងរសុក 

០១០២ ម្ងគលបូរ ី ២០៩៤ ៣៦៦០ ៥.៩ % ១០.៤ % ១៦.៣% ៣៥២១៧ 
០១០៣ ភនាំរសុក ៨៣៧ ១៣០៤ ៥.៩ % ៩.២ % ១៥.១ % ១៤១៥៣ 
០១០៤ រពោះម្នរត្រពោះ ១២៦៤ ៣៣២០ ៥.៨ % ១៥.១ % ២០.៩% ២១៩៣៥ 
០១០៥ អូរម្រៅ ៩៧៧ ១២៨៥ ៧.១ % ៩.៣ % ១៦.៤ % ១៣៨២៦ 
០១០៦ សិរមី្ស្ថភ័ណ្ ១១០៧ ២២៦១ ៥.៦ % ១១.៥ % ១៧.១ % ១៩៧០០ 
០១០៧ ងមពួក ១២៩៧ ១៩៣៨ ៧.៤ % ១១ % ១៨.៤ % ១៧៦០៣ 
០១០៨ ស្ថវ យម្ចក ១២០២ ២០៧៦ ៧.៥ % ១២.៩% ២០.៤ % ១៦១០២ 
០១០៩ ោ៉ា ផ្  ៥៧៤ ១៤៤៣ ៥ % ១២.៦ % ១៧.៦ % ១១៤៦៤ 
០១១០ ម្បា៉ា យខប៉ាត្ ៦០៨ ៩៥៤ ៥.៥ % ៨.៧ % ១៤.២ % ១១០០៦ 

សរុប ៩៩៦០ ១៨២៤១ ៦.២% ១១.៣% ១៧.៥% ១៦១០០៦ 

របភព៖ របាយការណ៍្ម្របៀបម្ធ្ៀបអរតាភាពរកីរករបស់រកសួងខទនការកម្ពុជា។ 



តារាងរបាយការណ៍្ម្របៀបម្ធ្ៀបអរតាភាពរកីរកម្ែត្តម្ពាធ្ិ៍ស្ថត់្ 
ជុាំផ្នការរបមូ្លទិននន័យ៖ ១០ ឆ្ន ាំ៖ ២០១៦ កាលបរមិ្ចេទបម្ញ្ចញរបាយការណ៍្៖ ១២/០៥/២០១៧ 
ម្លែកូដភូម្ិ
ស្ថស្រសត 

រសុក 
ចាំននួរគសួ្ថរ
រកករម្តិ្១ 

ចាំននួរគសួ្ថររក
ករម្តិ្២ 

រគសួ្ថររកករម្តិ្
១  (%) 

រគសួ្ថររកករម្តិ្
២  (%) 

សរុបរគសួ្ថរ រកករម្តិ្
១ នងិ២ (%) 

ចាំននួរគសួ្ថរ
សរុបកនុងរសុក 

១៥០១ បាកាន ២៧៩៦ ៤១៩៤ ៨.៩ % ១៣.៣ % ២២.១ % ៣១៥៩៣ 
១៥០២ កម្ណ្ត ៀង ១៧៦១ ២៤៤៨ ១១.៧ % ១៦.៣ % ២៨ % ១៥០២៨ 
១៥០៣ រកគរ ២៥៧១ ២៣៨០ ១១ % ១០.២ % ២១.១ % ២៣៤១៦ 
១៥០៤ ភនាំរកវ៉ាញ ២០៧២ ១៨៥៦ ១៣.៤ % ១២ % ២៥.៤ % ១៥៤៨៨ 
១៥០៥ ម្ពាធ្ិ៍ស្ថត្ ់ ៨៣៣ ១០៨១ ៨.៨ % ១១.៥ % ២០.៣ % ៩៤១៩ 
១៥០៦ វលខវង ៦១៩ ៨២១ ៩.៧ % ១២.៩ % ២២.៧ % ៦៣៥៤ 

សរុប ១០៦៥២ ១២៧៨០ ១០.៥% ១២.៦% ២៣.១% ១០១២៩៨ 

របភព៖ របាយការណ៍្ម្របៀបម្ធ្ៀបអរតាភាពរកីរករបស់រកសួងខទនការកម្ពុជា។ 
 
ការ ក់បញ្ចូ លរកុម្ខដលង្កយរងម្រគោះ និងរកុម្បាត់្បង់ឯកាស គឺជាខទនកម្យួដ៏សាំខាន់ផ្ន

ដាំម្ណី្រការពិម្រគោះម្យបល់ជាម្យួអនកពាក់ព័នធ។ យុទធស្ថស្រសតម្នោះរមួ្ោនវធីិ្ស្ថស្រសតម្ដីម្បឱី្យរគួស្ថររកីរក 
និងង្កយរងម្រគោះ រមួ្ទាាំងសហគម្ន៍ជនជាតិ្ម្ដីម្ភាគតិ្ចបានចូលរមួ្ ម្រពាោះពួកម្គជាអនកទទលួទលផ្លៃ ល់
ពីគម្រោង ដូចម្នោះនឹងោនការធានាថ្ន គម្រោងបានខចកចាយទលរបម្យជន៍ម្ យយុត្តិធ្ម៌្ និង
គណ្ម្នយយភាព ខដលជាគនាឹោះផ្នភាពម្ជាគជ័យរបស់គម្រោង។ កិចចែិត្ែាំរបឹងខរបងម្ដីម្បកីាំណ្ត់្ពីឧបសគគ
ផ្នការចូលរមួ្ រមួ្ោនរនាាំភាស្ថ ការកាំណ្ត់្ម្ពលម្វោ ទិដាភាពសងគម្-វបបធ្ម៌្ ហានិភ័យផ្នការោក់ង្កយ
នឹងរតូ្វបានខសវងរកម្ យអនកសរម្បសរមួ្លសហគម្ន៍។ គម្រោងនឹងទតល់ការគាំរទកនុងការបម្ងាីត្សោភ រៈ
ទាំនាក់ទាំនងខដលពាក់ព័នធដូចជា ឧបករណ៍្សរោប់ការចូលរមួ្ និងទរម្ង់ទសពវទាយព័ត៌្ោនខដលរកុម្
ចរមុ្ោះអាចចូលម្របីបានទងខដរ។ ការចូលរមួ្ជាម្យួសហគម្ន៍ម្គលម្ៅនឹងរតូ្វម្ធ្វីម្ ងីតាម្រយៈ៖ (ក) 
ម្ធ្វីសិកាខ ស្ថោត្រម្ង់ទិសម្ៅម្ែត្តម្គលម្ៅងមី ម្ដីម្បឱី្យអនកទទលួទលបានដឹងអាំពីគម្រោង និងសកម្មភាព
ខដលបានម្សនីម្ ងី (ែ) បនតម្របីរបាស់យនតការការទតល់ព័ត៌្ោនរត្លប់របស់អនកទទលួទលខដលបាន
ម្រៀបចាំសរោប់របព័នធមូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្ និង (គ) ជាំរុញការគាំរទដល់ការរបារស័យ
ទាក់ទង និងយុទធនាបម្ងាីនការយល់ដឹង ម្ដីម្បមី្ធ្វីឱ្យស្ថធារណ្ជនកាន់ខត្ចាប់អារម្មណ៍្។ 

ការរបមូ្លព័ត៌្ោន និងព័ត៌្ោនរត្លប់ពីអនកពាក់ព័នធ 
អនកពាក់ព័នធនានានឹងរតូ្វបានជូនដាំណឹ្ងម្ៅម្ពលខដលគម្រោងអភិវឌ្ឍ រមួ្ោនរាយការណ៍្អាំពី

ការអនុវត្តសុវត្ថិភាពសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន របស់គម្រោង និងការអនុវត្តខទនការការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ 
និងយនតការម្ ោះរស្ថយបណ្តឹ ងត្វ៉ា។ 



៨. ធ្នធាន និងទាំនលួែុសរត្វូ 
ធ្នធាន 
ម្លខាធិ្ការ ា ន គ.ជ.អ.ប. នឹងទទលួបនៃុកកនុងការអនុវត្តសកម្មភាពចូលរមួ្របស់ពាក់ព័នធម្ យ

សហការជាម្យួរកសួងសុខាភិបាល និងភាន ក់ង្ករអនុវត្តដផ្ទម្ទៀត្។ ងវកិាសរោប់អនុវត្តខទនការចូលរមួ្
របស់អនកពាក់ព័នធម្របីរបាសងវកិាផ្ងារគប់រគងគម្រោងម្ យម្លខាធិ្ការ ា ន គ.ជ.អ.ប.។ ងវកិាចាំននួ 
១០០.០០០ ដុោា រសហរដាអាម្ម្រកិបានម្រត្ៀម្សរោប់ការអនុវត្តខទនការម្នោះ ខដលរតូ្វបានរមួ្បញ្ចូ លម្ៅ
កនុងសោសភាគ២ ផ្នគម្រោង។ ព័ត៌្ោនលម្ែិត្បខនថម្អាំពីការខបងខចកងវកិាវភិាជន៍ និងការវភិាជន៍ងវកិា
ខដលចាាំបាច់នឹងបញ្ា ក់មុ្នម្ពលការម្រៀបចាំខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធបានបញ្ច ប់ និងគម្រោងចាប់
ម្ទតីម្ោនរបសិទធភាព។ 

រគប់រគងមុ្ែង្ករ និងទាំនលួែុសរត្វូ 
ែណ្ៈម្ពលខដលម្លខាធិ្ការ ា ន គ.ជ.អ.ប. និងរកសួងសុខាភិបាលម្ៅខត្ជាភាន ក់ង្ករអនុវត្ត

សរោប់គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជា ម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប. ខដលោនមូ្ល ា នម្ៅកនុងរកសួង
ម្ហាផ្ទៃនឹងជាស្ថថ ប័នរគប់រគងគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី២ ចម្បង។ម្ យម្លខាធិ្កា 
រ ា នគ.ជ.អ.ប. ោនកាំណ្ត់្រតាលែកនុងការអនុវត្តគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជា ម្ហយីម្គលម្ៅផ្នកិចច
របតិ្បត្តិការងមរីតូ្វបានម្រៀបចាំម្ យខទែកម្លី និងពរងីកសកម្មភាពសនូលផ្នគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជា។ 
ការម្រៀបចាំការអនុវត្តគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី២ ដូចគន នឹងការអនុវត្តគម្រោងអាហា
រូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី១ ។ បចចុបបននម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប. កាំបុងអនុវត្តសោសភាគ២ ផ្ន
គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជា តាម្រយៈអងគភាពបម្ចចកម្ទសរបស់ែាួន និងរដាបាលម្ែត្ត រដាបាលរកុងរសុក 
និងរដាបាលឃុាំ សង្កា ត់្។ ម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប. បានខត្ងតាាំងនាយកគម្រោង និងរបធានគម្រោង
ម្ដីម្បរីគប់រគងម្មី្លការែុសរតូ្វម្លីសោសភាគ២ ផ្នគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជា  ម្ហយីបានកាំពុងម្របី
របាស់ការយិល័យលទធកម្មនិងរគប់រគងកិចចសនាផ្នម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប.សរោប់ការអនុវត្តគម្រោង 
។ ការអនុវត្តគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាកាំពុងដាំម្ណី្រការយ៉ា ងលែ ម្ហយីការរគប់រគងគម្រោង រមួ្ោន
ការរគប់រគងហរិញ្ញវត្ថុ កិចចលទធកម្ម និងសុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន រតូ្វបានវយត្ផ្ម្ាថ្នម្ពញ
ចិត្តករមិ្ត្ម្ធ្យម្ ម្នោះម្បីតាម្លទធទលម្បសកកម្មគាំរទការអនុវត្តចុងម្រកាយ។ យនតការសរម្បសរមួ្លខដល
ោនរស្ថប់ ខដលោនអនកទទលួបនៃុកសរម្បសរមួ្លផ្នម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប. នឹងម្ៅខត្បនតដាំម្ណី្រ
ការកនុងគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី២ ដូចម្គកាំពុងអនុវត្តកនុងគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅ
កម្ពុជាដាំណាក់កាលទី១ ខដរ។ 



ម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប. ខដលោនរបធានគម្រោង អនកឯកម្ទសសងគម្ និងអនកវភិាគគម្រោង
នឹងទទលួែុសរតូ្វរមួ្កនុងការរគប់រគង និងការអនុវត្តខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ រមួ្ោនការសរម្ប
សរមួ្លការចូលរមួ្ និងការពិម្រគោះម្យបល់របស់អនកពាក់ព័នធ។ 

៩. យនតការទទលួ និងម្ ោះរស្ថយបណ្តឹ ងរបស់របជាពលរដា 
ម្គលបាំណ្ងចម្បងផ្នយនតការម្ ោះរស្ថយបណ្តឹ ងត្វ៉ា  (GRM) គឺម្ដីម្បជីយួម្ ោះរស្ថយបណ្តឹ ង

ត្វ៉ា  និងការមិ្នម្ពញចិត្តនានាឱ្យបានទាន់ម្ពលម្វោ របកបម្ យរបសិទធភាព និងស័កតិសិទធភាពខដលភាគី
ពាក់ព័នទាាំងអស់ម្ពញចិត្ត។ ជាពិម្សស យនតការម្នោះនឹងធានានូវត្ោា ភាព និងដាំម្ណី្រការខដលអាចទុកចិត្ត
បាន លទធទលរបកបម្ យយុត្តិធ្ម៌្ របសិទធភាព និងយូរអខងវង។ យនតការម្នោះក៏សរមួ្លដល់ការខកត្រមូ្វ
សកម្មភាពនានាម្ដីម្បកីស្ថងនូវការម្ជឿទុកចិត្ត និងកិចចសហរបតិ្បត្តិការខដលជាសោសធាតុ្ដ៏សាំខាន ់ ផ្ន
ការពិម្រគោះម្យបល់សហគម្ន៍ម្ យទូលាំទូោយទងខដរ។ យនតការម្ ោះរស្ថយបណ្តឹ ងត្វ៉ា  និងការមិ្ន
ម្ពញចិត្តដូចខាងម្រកាម្៖ 

ក. ទតល់ម្ម្ធ្ាបាយដល់របជាពលរដាខដលរងទលប៉ាោះពាល់ សរោប់ការបតឹងត្វ៉ា  ឬម្ ោះរស្ថយវវិទ
ណាម្យួខដលអាចម្កីត្ម្ ងីកនុងអាំ ុងម្ពលអនុវត្តគម្រោង។ 

ែ. ធានាថ្នសកម្មភាពម្ ោះរស្ថយសាំណ្ងសម្រសប និងអាចទទលួយកបានម្ៅវញិម្ៅម្ក រតូ្វ
បានកាំណ្ត់្ និងអនុវត្តម្ដីម្បបីាំម្ពញចិត្តរបស់អនកត្វ៉ា  និង 

គ. ម្ជៀសវងត្រមូ្វការកនុងការង្កកម្ៅរកដាំម្ណី្រការតុ្ោការ។ 
ការពិពណ៌្នាអាំពីយនតការម្ ោះរស្ថយបណ្តឹ ង និងការមិ្នម្ពញចិត្តរបស់របជាពលរដា  
បណ្តឹ ងត្វ៉ា  ឬការមិ្នម្ពញចិត្តនានាខដលទាក់ទងនឹងគម្រោងនឹងរតូ្វបានម្ ោះរស្ថយម្ យរកុម្

រទរទង់សុែភាពភូមិ្ម្ យោនការគាំរទពីគណ្ៈកោម ធិ្ការពិម្រគោះម្យបល់កិចចការនារនិីងកុោរឃុាំសង្កា ត់្
ជាពិម្សស អនកទទលួបនៃុកនារ ី និងកុោរ។ សរោប់សកម្មភាពខដលបានអនុវត្តម្រកាម្សោសភាគ១ 
សោជិកសហគម្ន៍អាចម្របីរបាស់របព័នធរដាបាលថ្នន ក់ម្រកាម្ជាតិ្ ម្ដីម្បទីតល់ព័ត៌្ោនរត្លប់ ឬបណ្តឹ ងត្វ៉ា
អាំពីសកម្មភាពខដល ដឹកនាាំម្ យរដាបាលឃុាំ សង្កា ត់្ និងរដាបាលរកុង រសុកម្ យរាយការណ៍្តាម្រយៈ រដា
បាលឃុាំ សង្កា ត់្ រដាបាលរកុង រសុក និងរដាបាលម្ែត្ត ក៏ដូចជាម្លខាធិ្ការ ា ន គ.ជ.អ.ប.ម្ៅថ្នន ក់ជាតិ្។ 
អនកទទលួបនៃុកនារ ីនិងកុោរឃុាំ សង្កា ត់្រតូ្វបានចាត់្តាាំងឱ្យរបមូ្ល បូកសរុប និងរាយការណ៍្អាំពីព័ត៌្ោន
រត្លប់ និងការម្ ោះរស្ថយបណ្តឹ ងត្វ៉ា របស់របជាពលរដា។ រាល់ព័ត៌្ោនរត្លប់ និងការម្ ោះរស្ថយបណ្តឹ ង
ត្វ៉ា របស់របជាពលរដានឹងរតូ្វបានកត់្រតាម្ៅកនុងតារាង ឬមូ្ល ា នទិននន័យ ម្ដីម្បធីានាថ្នបញ្ា នានារតូ្វ
បានម្ ោះរស្ថយ និងការម្ឆាីយត្បរតូ្វបានតាម្ ន។ 

របជាពលរដា អនកទទលួទល អនកខដលរងទលប៉ាោះពាល់ពីគម្រោងអាចម្ធ្វីការត្វ៉ា  សាំណូ្ម្ពរ ឬ
ម្កាត្សរម្សីរចាំម្ពាោះសកម្មភាពខដលទតល់មូ្លនិធិ្ម្ យគម្រោងតាម្បណាត ញខាងម្រកាម្៖ 



ក. ម្ យផ្លៃ ល់ោត់្ម្ៅកាន់រកុម្រទរទង់សុែភាពភូមិ្ 
ែ. តាម្រយៈរបព័នធបណាត ញសងគម្ ដូចជាម្ហវសប ុក និងម្ត្ម្ រកាម្ 
គ.  ក់កនុងរបអប់ព័ត៌្ោនម្ៅខកបរស្ថោម្រៀន ស្ថោឃុាំ សង្កា ត់្ និងម្ណ្ឌ លសុែភាព 
គម្រោងម្នោះអាចពឹងខទែកម្លីបណាត ញយនតការម្ ោះរស្ថយបណ្តឹ ងត្វ៉ា  និងការមិ្នម្ពញចិត្តខដល

ោនរស្ថប់កនុងគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី១ និង/ឬបម្ងាីត្បណាត ញងមីសរោប់គាំរទ
គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី២។ ការសម្រម្ចម្នោះ នឹងរតូ្វម្ធ្វីម្ ងីជាខទនកម្ួយផ្នការពិនិ
ត្យ ខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធចុងម្រកាយ មុ្នម្ពលគម្រោងោនសុពលភាព។ 

យនតការម្ ោះរស្ថយបណ្តឹ ង និងការមិ្នម្ពញចិត្តរបស់របជាពលរដារមួ្ោនជាំហានដូចខាងម្រកាម្៖ 
ក. យនតការទតល់ព័ត៌្ោនរត្លប់របស់របជាពលរដា 
 ម្ៅម្ពលខដលរបជាពលរដាោន ក់ ឬម្រចីននាក់មិ្នម្ពញចិត្ត និងោនឆនៃៈកនុងការទតល់
ព័ត៌្ោនរត្លប់ខដលទាក់ទងនឹងការអនុវត្តរបស់រកុម្រទរទង់សុែភាពភូមិ្ និង ឬម្ណ្ឌ ល
សុែភាព និង/ឬការទតល់ម្សវរបស់រដាបាលឃុាំ សង្កា ត់្ ពកួម្គអាចទតល់ព័ត្ោនរត្លប់ ឬ
ការមិ្នម្ពញចិត្តម្ៅកាន់អនកទតល់ម្សវ៖ រកុម្រទរទង់សុែភាពភូមិ្ រកុម្ភូមិ្ និង/ឬអនកទតល់
ម្សវម្ យផ្លៃ ល់។ របជាពលរដាអាចជូនដាំណឹ្ងដល់អនកពាក់ព័នធម្ទសងម្ទៀត្តាម្ត្រមូ្វការ  

 ព័ត៌្ោនខដលរបជាពលរដាអាចបញ្ាូ នម្ៅកាន់អនកទតល់ម្សវអាចោនតាម្រយៈជាព័ត៌្ោន
ផ្លៃ ល់ោត់្ តាម្រទង់ពាកយបណ្តឹ ងត្វ៉ា  ឬព័ត៌្ោនរត្លប់ ការម្ៅតាម្ទូរស័ពៃ ឬតាម្
ម្ម្ធ្ាបាយម្ទសងម្ទៀត្ដូចជារបព័នធបណាត ញសងគម្នានា 

 រាល់បណ្តឹ ងត្វ៉ា ខដលរដាបាលឃុាំ សង្កា ត់្ទទលួបានរតូ្វខត្រាយការណ៍្ និងកត់្រតា។ 
ែ. យនតការម្ ោះរសយ និងម្ឆាយីត្បម្តិ្ម្យបល់របស់របជាពលរដា 
 ម្ម្ឃុាំ ម្ៅសង្កា ត់្ គឺជាត្អួងគចម្បងកនុងការពិនិត្យ និងម្ ោះរស្ថយនូវរាល់ម្តិ្ម្យបល់ ឬ
ការត្វ៉ានានារបស់របជាពលរដា ជាពិម្សស ម្តិ្ម្យបល់ពាក់ព័នធនឹងការអនុវត្តកម្មវធីិ្ឃុាំ 
សង្កា ត់្សរោប់ស្រសតី និងកុោរម្ៅថ្នន ក់ឃុាំ សង្កា ត់្។ ម្ៅម្ពលទទលួបានពាកយបណ្តឹ ង ឬការ
ត្វ៉ា  ឬម្តិ្ម្យបល់ពីរបជាពលរដា ម្ម្ឃុាំ ម្ៅសង្កា ត់្រតូ្វចាត់្វធិានការម្ ោះរស្ថយ និងម្ឆាីយ
ត្បឱ្យបានទាន់ម្ពល និងមិ្នម្លីសពី ២០ ផ្ងៃផ្នផ្ងៃការង្ករ តាម្រយៈរដាបាលឃុាំ សង្កា ត់្
របស់ែាួន ឬតាម្រយៈម្ណ្ឌ លសុែភាព។ ម្ម្ឃុាំ ម្ៅសង្កា ត់្ រតូ្វជរោបជូនអាំពីការម្ ោះ
រស្ថយទាាំងម្នោះម្ៅរកុម្រទរទង់សុែភាពភូមិ្ម្ដីម្បរីជាបជូនសហគម្ន៍ ឬជូនព័ត៌្ោន
ម្ យផ្លៃ ល់ម្ៅស្ថមី្ែាួន។ កនុងករណី្ខដលការត្វ៉ាទទលួម្ យរកុម្រទរទង់សុែភាពផ្លៃ ល់ 
ពកួម្គនឹងជូនដាំណឹ្ង និងបញ្ាូ នការត្វ៉ា ឱ្យអនកពាក់ព័នធ ដូចជា ម្ម្ឃុាំ ម្ៅសង្កា ត់្ និង/ឬអនក



ពាក់ព័នធដផ្ទម្ទៀត្ អារស័យម្លីមូ្លម្ហតុ្ និងភាពរម្សីបផ្នបញ្ា ។ វធិានការដាំបូងគឺរតូ្វ
ការពារអនកបតឹងត្វ៉ា  ជាពិម្សសម្លីបញ្ា រម្សីបនានាដូចជាការខកាងបនាាំ និងអាំម្ពីពុករលួយ។  

 កនុងករណី្ខដលម្ម្ឃុាំ ម្ៅសង្កា ត់្មិ្នអាចចាត់្វធិានការម្ ោះរស្ថយបានភាា ម្ៗ ម្ម្ឃុាំ ម្ៅ
សង្កា ត់្រតូ្វយកបញ្ា ទាាំងម្នាោះម្ៅពិនិត្យ ពិភាកា និងម្ ោះរស្ថយម្ៅកនុងកិចចរបជុាំគណ្ៈ
កម្មការរគប់រគងម្ណ្ឌ លសុែភាព។ តាម្រយៈកិចចរបជុាំម្នោះ គណ្ៈកម្មការរគប់រគងម្ណ្ឌ ល 
សុែភាពអាចសម្រម្ចម្លីដាំម្ណាោះរស្ថយនានាតាម្លទធភាពខដលអាចម្ធ្វីបាន។  

 កនុងករណី្ខដលគណ្ៈកម្មការរគប់រគងម្ណ្ឌ លសុែភាពមិ្នអាចម្ ោះរស្ថយ ឬម្ឆាីយត្ប
បាន ម្ម្ឃុាំ ម្ៅសង្កា ត់្រតូ្វចាត់្បញ្ចូ នករណី្ម្នាោះម្ៅអភិបាលរកុង រសុក ម្ដីម្បមី្ ោះរស្ថយ
បនត។ បនាៃ ប់ពីទទលួបានករណី្ខាងម្លីពីម្ម្ឃុាំ ម្ៅសង្កា ត់្ អភិបាលរកុង រសុករតូ្វចាត់្
វធិានការម្ ោះរស្ថយតាម្រយៈយនតការរដាបាលរកុងរសុក ឬតាម្រយៈការយិល័យសុខាភិ
បាលរសុករបតិ្បត្តិឱ្យបានទាន់ម្ពលម្វោ និងោនរបសិទធភាព។ អភិបាលរកុង រសុករតូ្វ
ជូនព័ត៌្ោនអាំពីដាំម្ណាោះរស្ថយទាាំងម្នាោះ ម្ៅម្ម្ឃុាំ ម្ៅសង្កា ត់្ ម្ដីម្បជីរោបជូនរបជា
ពលរដា ឬស្ថមី្ែាួនវញិ។  

 កនុងករណី្ខដលម្ៅខត្មិ្នអាចម្ ោះរស្ថយ ឬម្ឆាីយត្បបានម្ៅករមិ្ត្រដាបាលរកុង រសុក។ 
អភិបាលរកុង រសុក រតូ្វបញ្ាូ នករណី្ទាាំងម្នាោះម្ៅអភិបាលម្ែត្ត ម្ដីម្បចីាត់្វធិានការម្ ោះ
រស្ថយបនត។ អភិបាលម្ែត្ត រតូ្វម្ ោះរស្ថយ ឬម្ឆាីយត្បករណី្ទាាំងម្នាោះភាា ម្ៗ តាម្រយៈ
យនតការរដាបាលម្ែត្ត ឬតាម្រយៈម្នៃីរសុខាភិបាលម្ែត្ត។ អភិបាលម្ែត្ត រតូ្វជូនព័ត៌្ោន
អាំពីដាំម្ណាោះរស្ថយទាាំងម្នាោះម្ៅអភិបាលរកុង រសុក ម្ដីម្បជីរោបជូនរបជាពលរដា ឬស្ថមី្
ែាួនវញិ។ 

 របសិនម្បី  អភិបាលម្ែត្តម្ៅខត្មិ្នអាចម្ ោះរស្ថយបាន អភិបាលម្ែត្តរតូ្វបញ្ាូ នករណី្
ទាាំងម្នាោះម្ៅម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប ឬម្ៅម្ជឈម្ណ្ឌ លជាតិ្ម្លីកកាំពស់សុែភាព ម្ដីម្បី
ចាត់្វធិានការ ម្ ោះរស្ថយរសបតាម្របម្ភទផ្នបញ្ា  ឬការត្វ៉ា  ឬម្តិ្ម្យបល់នីម្ួយៗ។  

 ម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប ឬម្ជឈម្ណ្ឌ លជាតិ្ម្លីកកាំពស់សុែភាពផ្នរកសួងសុខាភិបាល 
គឺជាយនតការចុងម្រកាយផ្នការម្ ោះរស្ថយ ឬម្ឆាីយត្បម្ៅនឹងម្តិ្ម្យបល់ ការត្វ៉ា  ឬពាកយ
បណ្តឹ ងនានា ពាក់ព័នធនឹងការអនុវត្តកម្មវធីិ្ឃុាំ សង្កា ត់្សរោប់ស្រសតី និងកុោរ។ របធាន
ម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប ឬរបធានម្ជឈម្ណ្ឌ លជាតិ្ម្លីកកាំពស់សុែភាពផ្នរកសួងសុខា
ភិបាលរតូ្វជូនព័ត៌្ោនអាំពីដាំម្ណាោះរស្ថយទាាំងម្នាោះម្ៅអភិបាលម្ែត្ត ម្ដីម្បជីរោបជូន
របជាពលរដា ឬស្ថមី្ែាួនវញិ។ 

 រាល់បណ្តឹ ងត្វ៉ា  និងកាម្ឆាីយត្បទាាំងអស់ រតូ្វខត្កត់្រតាទុក។ 



បខនថម្ម្លីដាំម្ណី្រការទាូវការខាងម្លី អនកត្វ៉ា ក៏អាចម្លីកពាកយបណ្តឹ ងម្ៅកនុងរបព័នធទងខដរ របសិន 
ម្បីពកួម្គមិ្នម្ពញចិត្តម្ៅនឹងការម្ឆាីយត្ប ឬដាំម្ណាោះរស្ថយខដលបានម្សនីម្ ងី។ ម្លខាធិ្ការ ា ន គ.ជ.អ.ប.នឹង
តាម្ នដាំម្ណី្រការម្ ោះរស្ថយការត្វ៉ា ម្នោះ ម្ហយីជូនដាំណឹ្ងដល់ម្ដីម្បណ្តឹ ងវញិឱ្យបានរតឹ្ម្រតូ្វ។ 
គាំនូសបាំរពួញទី១៖ យនតការទទលួ និងម្ ោះរស្ថយពាកយបណ្តឹ ងរបស់របជាពលរដា 

 
 
គម្រោងរកាការត្វ៉ានានាជាព័ត៌្ោនរម្សីប និងសោៃ ត់្ រមួ្ទាាំងការម្កងរបវញ័្ច  និងការបាំពាន/ការ

ម្បៀត្ម្បៀនទាូវម្ភទ រសបតាម្ខទនការរគប់រគងសុវត្ថិភាពសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន របស់គម្រោង។ 
ម្ៅម្ពលខដលការត្វ៉ា រតូ្វបានទទលួ រគប់បណាត ញទាាំងអស់ ការត្វ៉ា ម្នាោះគរួខត្កត់្រតាម្ៅកនុង

តារាងបណ្តឹ ងត្វ៉ា  ឬរបព័នធទិននន័យការត្វ៉ា។ 
ម្ៅម្ពលខដលការម្ ោះរស្ថយខដលអាចម្ធ្វីម្ៅបានទាាំងអស់រតូ្វបានម្សនីម្ ងី ម្ហយីរបសិនម្បី

អនកបតឹងត្វ៉ា ម្ៅខត្មិ្នម្ពញចិត្ត ម្ពលម្នាោះរតូ្វខណ្នាាំពួកម្គអាំពីសិទធិកនុងការម្ ោះរស្ថយតាម្ទាូវចាប់។ 
 

  



១០. ការរត្តួ្ពិនិត្យ និងរាយការណ៍្ 
ម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប នឹងរតួ្ត្ពិនិត្យការអនុវត្តរមួ្ផ្នការអនុវត្តខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់

ព័នធ រមួ្ទាាំងម្ ោះរស្ថយនូវបញ្ា ទាាំងឡាយណាខដលម្កីត្ម្ ងីកនុងអាំ ុងម្ពលអនុវត្តគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភ
ម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី២ ។ កិចចការម្នោះរមួ្បញ្ចូ លទាាំងការរតួ្ត្ពិនិត្យការត្វ៉ា  និងម្តិ្ម្យបល់របស់
សហគម្ន៍តាម្រយៈរបព័នធខដលោនសម្ងខបកនុងចាំណុ្ចទី៩ ។ 

ម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប នឹង ក់ជូនរបាយការណ៍្វឌ្ឍនភាពរបចាាំឆ្ន ាំម្ៅ (១) ពិពណ៌្នាអាំពី
វឌ្ឍនភាពផ្នការអនុវត្ត (២) ម្លីកម្ ងីអាំពីបញ្ា ខដលរតូ្វការការយកចិត្តទុក ក់ (រមួ្ទាាំងការអនុវត្ត
ខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ ការបាំម្ពញត្រមូ្វការសុវត្ថិភាពសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន  និងសកម្មភាពបនធូប
នថយនានា) និង (៣) រាយការណ៍្អាំពីវឌ្ឍនភាពម្ឆ្ព ោះម្ៅរកការសម្រម្ចម្គលម្ៅរបស់គម្រោង និងសូចនា
ករម្គលម្ៅផ្នលទធទលពាក់កណាត លគម្រោង។ ។ ម្ៅចុងបញ្ច ប់ផ្នគម្រោងម្លខាធិ្ការ ា នគ.ជ.អ.ប នឹង
ម្រៀបចាំរបាយការណ៍្បញ្ច ប់គម្រោង ខដលម្រៀបរាប់លម្ែិត្អាំពីសមិ្ទធទលផ្នសកម្មភាពគម្រោងម្ឆ្ព ោះម្ៅរក
ម្គលម្ៅ គម្រោង (PDO) និងម្ម្ម្រៀនបទពិម្ស្ថធ្ន៍អាំពីការអនុវត្តគម្រោង។ 

ខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធនឹងរតូ្វខកសរមួ្ល និងម្ធ្វីបចចុបបននភាពជាម្ទៀងទាត់្តាម្ត្រមូ្វ
ការកនុងអាំ ុងម្ពលផ្នការអនុវត្តគម្រោង ម្ដីម្បធីានាថ្នព័ត៌្ោនខដលបានបង្កា ញម្ៅទីម្នោះោនភាពសុីស
ង្កវ ក់គន  និងជាព័ត៌្ោនងមីៗបាំទុត្ ម្ហយីថ្នវធីិ្ស្ថស្រសតផ្នការចូលរមួ្ខដលបានកាំណ្ត់្ម្ៅខត្សម្រសប និង
ោនរបសិទធភាពទាក់ទងនឹងបរបិទ និងដាំណាក់កាលជាក់ោក់ផ្នការម្រៀបចាំគម្រោង។ រាល់ការផ្លា ស់បតូរ    
ចម្បងៗ ខដលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពគម្រោង និងកាលវភិាគគម្រោងរតូ្វខត្ឆាុោះបញ្ច ាំងរតឹ្ម្រតូ្វម្ៅកនុង
ខទនការចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ។ ព័ត៌្ោនអាំពីសកម្មភាពចូលរមួ្ជាស្ថធារណ្ៈខដលអនុវត្តម្ យ
គម្រោងកនុងឆ្ន ាំរតូ្វជូនដាំណឹ្ងម្ៅអនកពាក់ព័នធ។ 
  



ឧបសម្ពន័ធ ១៖ គម្រោងអាហារបូត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជាដាំណាក់កាលទី ១ 
គម្រោងម្នោះោនម្គលបាំណ្ងម្របីជាមូ្ល ា នសរោប់ម្លីកម្ពស់ និងសរម្បសរមួ្លការម្ឆាីយត្ប

ការបម្ងាីត្មូ្លធ្នម្នុសសរបស់របម្ទស ម្ យម្ផ្លត ត្ម្លីម្មូ្ល ា នសុខាភិបាល និងវធីិ្ស្ថស្រសតខទែកម្លីសហ
គម្ន៍សរោប់សុែភាពោតា និងទារក និងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅឆ្ន ាំដាំបូង។ គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជា
ដាំណាក់កាលទី ១ រមួ្ោនសោសភាគដូចខាងម្រកាម្៖ 

សោសភាគ៖ ការពរងឹងការទតល់ម្សវសុែភាពអាទិភាព 
សោសភាគ១ ម្របីរបាស់របព័នធមូ្លនិធិ្សម្ធ្ម៌្ (HEF) និងមូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវ (SDG) 

ជាមូ្ល ា នវស័ិយសុខាភិបាលខទែកម្លីលទធទលខដលោនរស្ថប់ ម្ដីម្បមី្ធ្វីឱ្យរបម្សីរម្ ងីនូវការទតល់ម្សវ
របស់ខទនកទគត់្ទគង់ផ្នអនតរាគម្ន៍ខដលោនអាទិភាព។ សោសភាគម្នោះនឹងគាំរទដល់ការផ្លា ស់បតូរអាំពី
ខទនការម្ៅជាការអនុវត្ត ម្ យោនម្គលបាំណ្ងម្ធ្វីឱ្យរបម្សីរម្ ងីនូវលទធភាពទទលួបាន អាចរាប់រង
បាន និងគុណ្ភាពផ្នម្សវអាទិភាពទាាំងម្នោះ។ សោសធាតុ្ម្នោះោនអនុសោសភាគចាំនួន២ អនុសោស
ភាព១ ោនម្គលបាំណ្ងបម្ងាីនលទធភាពទទលួបាន និងគុណ្ភាពម្សវ និងអនុសោសភាគ២ ោនម្គល
បាំណ្ងជាំរុញការម្របីរបាស់ម្សវជាចម្បងសរោប់ជនរកីរក។ 

សោសភាគ ១.១៖ មូ្លនិធិ្គាំរទការម្សវខទែកម្លីលទធទលបាំម្ពញការង្ករ (SDGs) ម្ដីម្បបីម្ងាីន
លទធភាពទទលួបាន និងគុណ្ភាពម្សវកម្មអាទិភាព។ អនុសោសភាគ១.១ នឹងម្របីដាំម្ណី្រការតាម្ ន
ការម្លីកកម្ពស់គុណ្ភាពជាតិ្ (NQEM) របស់កម្ពុជា ម្ដីម្បពីម្នាឿនការខកលម្ែគុណ្ភាពម្សវសុែភាព
សរោប់បនតការខងទាាំស្រសតី និងកុោរ។ ការទូទាត់្បខនថម្លីមូ្លនិធិ្គាំរទការម្សវខទែកម្លីលទធទលបាំម្ពញ
ការង្ករនឹងរតូ្វទតល់ជូនដល់មូ្ល ា នសុខាភិបាលនានា ម្ យខទែកម្លីពិនៃុពីប័ណ្ណពិនៃុសុែភាពោតា និង
កុោរ និងអាហារូបត្ថម្ភ ។ ប័ណ្ណពិនៃុសុែភាពោតា និងកុោរ និងអាហារូបត្ថម្ភនឹងម្ផ្លត ត្ម្លីម្សវកម្មអាទិ
ភាពខដលបានកាំណ្ត់្ចាំនួន១១ រមួ្ទាាំងការកាត់្បនថយនូវចម្នាា ោះរបម្ហាងកនុងការចាក់ថ្នន ាំបង្កា រជារបចាាំ និង
ការខកលម្ែការបស្រញ្ា បម្សវចុោះមូ្ល ា ន។ 

សោសភាគ ១.២៖ ការពរងីកវសិ្ថលភាពមូ្លនិធិ្សម្ធ្ម៌្។ អនុសោសធាតុ្ម្នោះោនម្គល
បាំណ្ងម្លីកកម្ពស់សម្ធ្ម៌្ផ្នសមិ្ទធទលសុែភាពបនតពូជ ោតា ទារក កុោរ យុវវយ័ និងអាហារូបត្ថម្ភខដល
ជាអាទិភាព តាម្រយៈការពរងីកវសិ្ថលភាពផ្នការរគបដណ្ត ប់សរោប់របព័នធមូ្លនិធិ្សម្ធ្ម៌្បចចុបបនន។ 
ការពរងីកម្សវ និងការរគបដណ្ត ប់ចាំនួនរបជាជននឹងបម្ងាីនការម្របីរបាស់ម្សវសុែភាពបនតពូជ ោតា 
ទារក កុោរ យុវវយ័និងអាហារូបត្ថម្ភខដលជាអាទិភាពកនុងចាំម្ណាម្របជាជនម្គលម្ៅខដលង្កយរងម្រគោះ។ 

សោសភាគ២៖ ការជាំរុញឱ្យោនត្រមូ្វការ និងគណ្ម្នយយភាពម្ៅករមិ្ត្សហគម្ន៍ 



សោសភាគ២ នឹងទតល់ហរិញ្ញបបទានសរោប់អនតរាគម្ន៍ករមិ្ត្សហគម្ន៍ម្ៅកនុងម្ែត្តអាទិភាព
ចាំននួ៧ កនុងម្គលបាំណ្ងម្ដីម្បជីាំរុញត្រមូ្វការ បម្ងាីនការម្របីរបាស់ម្សវអាទិភាពមូ្ល ា ន និងម្លីកទឹក
ចិត្តឱ្យោនការលម្ែឥរយិបងសរោប់សុែភាពបនតពូជ ោតា ទារក កុោរ យុវវយ័ និងអាហារូបត្ថម្ភ។ 

អនុសោសភាគ ២.១៖ មូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្សរោប់ស្រសតី និងកុោរ។ អនុសោស
ភាគ ២.១ នឹងទតល់ហរិញ្ញបបទានសរោប់ឃុាំ សង្កា ត់្ អនុវត្តកម្មភាពកម្មវធីិ្ឃុាំ សង្កា ត់្សរោប់ស្រសតី និងកុោរ 
តាម្រយៈមូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្ខទែកម្លីលទធទលបាំម្ពញការង្ករ។ មូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់
ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្យកលាំនាាំតាម្របព័នធមូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវខដលរកសួងសុខាភិបាលអនុវត្តម្ យ
ម្ជាគជ័យ និងអនុវត្តតាម្ម្គលការណ៍្នានាផ្នរដាបាលថ្នន ក់ម្រកាម្ជាតិ្។ មូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ 
សង្កា ត់្នឹងទតល់ការគាំរទដល់រដាបាលឃុាំ សង្កា ត់្ កនុងការគាំរទរដាបាលឃុាំ សង្កា ត់្ម្ធ្វីការសម្រម្ចចិត្ត ម្ យ
គម នភាា ប់លកខែណ្ឌ បខនថម្ម្លីការម្របីរបាស់មូ្លនិធិ្ឃុាំ សង្កា ត់្ ម្ដីម្បធីានាសកម្មភាពទតល់ម្សវនានារសប
តាម្ម្សចកតីខណ្នាាំសតីពីកម្មវធីិ្ឃុាំ សង្កា ត់្សរោប់ស្រសតី និងកុោរ។ 

អនុសោសភាគ ២.២៖ ការកស្ថងសម្ត្ថភាព ការរតួ្ត្ពិនិត្យ និងការម្ទៃៀងផ្លៃ ត់្មូ្លនិធិ្គាំរទការ
ទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្ 

អនុសោសភាគម្នោះ នឹងគាំរទសកម្មភាពចាាំបាច់នានាម្ដីម្បចីាប់ម្ទតីម្សកម្មភាព និងដាំម្ណី្រការ
របព័នធមូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្ រមួ្ោន៖ ១) ការម្រៀបចាំ និង ក់ឱ្យម្របីរបាស់ម្សចកតីខណ្នាាំ
សតីពីរបតិ្បត្តិការមូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្ និងម្សចកតីខណ្នាាំសតីពីការវយផ្ម្ាមូ្លនិធិ្គាំរទការ
ទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្ការអនុវត្ត។ ២) ការវយត្ផ្ម្ា ក់ពិនៃុរដាបាលឃុាំ សង្កា ត់្ម្រៀងរាល់៦ ខែម្ យរដាបាល 
រកុង រសុក និង ៣) ការកស្ថងសម្ត្ថភាព និងការបង្កា ត់្បង្កា ញរដាបាលថ្នន ក់ម្រកាម្ជាតិ្ម្ដីម្បអីនុវត្តកម្មវធីិ្
មូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្ ។ ការ ក់ពិនៃុមូ្លនិធិ្គាំរទការទតល់ម្សវឃុាំ សង្កា ត់្ និងដាំម្ណី្រការ
ម្ទៃៀងផ្លៃ ត់្នឹងម្របីរបាស់អនកអនុវត្ត និងយនតការកម្មវធីិ្ឃុាំ សង្កា ត់្សរោប់ស្រសតី និងកុោរ ម្ដីម្បបីស្រញ្ា ប ត្ោា
ភាព ការរតួ្ត្ពិនិត្យសហគម្ន៍ និងខទនការរមួ្របចាាំឆ្ន ាំ (រវងសហគម្ន៍ ឃុាំ សង្កា ត់្ និងវស័ិយសុខាភិបា
ល) ដូចខដលបានកាំណ្ត់្ម្ៅកនុងខទនការអនុវត្តរកបែ័ណ្ឌ ការង្ករគណ្ម្នយយភាពសងគម្។  
អនុសោសភាគ ២.៣៖ ការរគប់រគងគម្រោង ការតាម្ ន និងការវយត្ផ្ម្ាសរោប់ម្លខាធិ្ការ ា ន គ.ជ
.អ.ប.។ អនុសោសភាគម្នោះ ទតល់ការគាំរទជាំនយួបម្ចចកម្ទស និងរបតិ្បត្តិការសរោប់ការរគប់រគងរដាបា
លជារបចាាំ ការម្ធ្វីលទធកម្ម ការរគប់រគងហរិញ្ញវត្ថុ  ការរគប់រគងសុវត្ថិភាពសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន ការសរម្ប
សរមួ្លជាម្យួគម្រោងពាក់ព័នធ និងការរតួ្ត្ពិនិត្យ (រមួ្ទាាំងសុវត្ថិភាព) ការវយត្ផ្ម្ា និងរបាយការណ៍្សតី
ពីសកម្មភាពសោសភាគទី ២ (រមួ្ទាាំងសវនកម្មផ្ទៃកនុងផ្នសកម្មភាពរបស់ម្លខាធិ្ការ ា ន គ.ជ.អ.ប)។ 

សោសភាគ ៣៖ ការធានានូវការម្ឆាីយត្បរបកបម្ យរបសិទធភាព និងនិរនតរភាព 



សោសភាគម្នោះនឹងទតល់ហរិញ្ញបបទាន៖ ១). សកម្មភាពថ្នន ក់កណាត លខដលរតូ្វការបម្ងាីនរបសិទធ
ភាព និងនិរនតរភាពផ្នការវនិិម្យគគម្រោង ២). ការម្រៀបចាំ និងការអនុវត្តយុទធនាការម្រកៀរគរការផ្លា ស់បតូរ 
ឥរយិបង និងការទាំនាក់ទាំនងសងគម្(SBCC) ។ ៣). ការរតួ្ត្ពិនិត្យទូលាំទូោយ ការវយត្ផ្ម្ា និងការ
ចងរកងម្ម្ម្រៀនបទពិម្ស្ថធ្ន៍ និង ៤). ការរគប់រគងគម្រោង។ 

អនុសោសភាគ ៣.១ ការពរងឹងមុ្ែង្ករ និងសម្ត្ថភាពបម្ចចកម្ទសម្ៅថ្នន ក់ជាតិ្ និងថ្នន ក់ម្រកាម្ជា
តិ្។ អនុសសោសភាគម្នោះនឹងគាំរទដល់ម្ជឈម្ណ្ឌ លជាតិ្ និងនាយក ា ននានារបស់រកសួងសុខាភិបាល 
ម្ដីម្ប៖ី (១) បម្ងាីត្បរយិកាសខដលអាចអនុវត្តបាន និង (២) ម្ធ្វីឱ្យរបម្សីរម្ ងីនូវភាពម្រត្ៀម្រចួជា
ម្រសចខទនកទគត់្ទគង់ ការម្ឆាីយត្ប របសិទធភាព និងការទតល់អនតរាគម្ន៍អាទិភាពខដលបានកាំណ្ត់្ម្ៅកនុង
សោសភាគ ១ និង២។ ម្លីសពីម្នោះម្ៅម្ទៀត្សូចនាករទារភាា ប់ការទូទាត់្ (DLI) រតូ្វបានបខនថម្សរោប់ 
CARD ម្ដីម្បពីរងឹងភាពជាអនកដឹកនាាំ និងភាពជាោច ស់ផ្នរម្បៀបវរៈអាហារូបត្ថម្ភពហុវស័ិយម្ៅថ្នន ក់ជាតិ្ 
និងថ្នន ក់ម្ែត្ត រសបតាម្យុទធស្ថស្រសតជាតិ្សរោប់សនតិសុែម្សបៀង និងអាហារូបត្ថម្ភខដលនឹងរតូ្វខកសរមួ្ល
នាម្ពលខាងមុ្ែ។ 

អនុសោសភាគ ៣.២៖ ការម្រៀបចាំឯកស្ថរការផ្លា ស់បតូរឥរយិបង និងការទាំនាក់ទាំនងសងគម្ 
សរោប់យុទធនាការដ៏ទូលាំទូោយ។ អនុសោសភាគម្នោះ នឹងគាំរទដល់ម្ជឈម្ណ្ឌ លជាតិ្សុែភាពោតា 
និងទារកកនុងការម្រៀបចាំ និង ក់ម្ចញនូវឯកស្ថរសតីពីការផ្លា ស់បតូរឥរយិបង និងការទាំនាក់ទាំនងសងគម្ 
ទាំម្នីបសរោប់ម្ធ្វីយុទធនាការរបកបរបសិទធភាព និងែាឹម្ស្ថរខដលពាក់ព័នធអនុសោសភាគម្នោះ។ អនុ
សោសភាគ ៣.២ នឹងរតូ្វបានទតល់ហរិញ្ញបបទានម្ យម្របីធាតុ្ចូលជាមូ្ល ា ន ម្ហយីនឹងគាំរទជាំនួយ
បម្ចចកម្ទសបខនថម្ និងការសិការស្ថវរជាវនូវព័ត៌្ោនខដលរតូ្វការសរោប់ម្រៀបចាំែាឹម្ស្ថរ និងសោភ រៈ
ទសពវទាយ (របព័នធទសពវទាយសងគម្ ម្បាោះពុម្ព វទិយុ។ល។) និងគាំរទកនុងការអនុវត្ត (ការម្រៀបចាំ និងការ
ទសពវទាយម្សចកតីខណ្នាាំសតីពីរបតិ្បត្តិការតាម្រយៈការបណ្ដុ ោះបណាដ ល និង/ឬការបងវឹក)។ ទតល់ការគាំរទ
ដល់កម្មវធីិ្ពាក់ព័នធនឹងសុែភាពបនតពូជ ោតា ទារក កុោរ យុវវយ័ និងអាហារូបត្ថម្ភខដលជាអាទិភាព ម្ដីម្បី
ម្រៀបចាំយុទធនាម្ យម្ផ្លត ត្ម្លីអាហារូបត្ថម្ភោតា ទារក និងកុោរតូ្ច ខដលកាំពុងគាំរទទាាំងយុទធស្ថស្រសត និង
បម្ចចកម្ទស។ សោសភាគអាចគាំរទបខនថម្កនុងការម្រៀបចាំសោភ រៈការផ្លា ស់បតូរឥរយិបង និងការទាំនាក់ទាំនង
សងគម្សរោប់ការម្លីកកម្ពស់មូ្លនិធិ្សម្ធ្ម៌្ និងសកម្មភាពម្លីកកម្ពស់សុែភាពម្ទសងម្ទៀត្ ម្ យសហ
ការជាម្យួនាយក ា នពាក់ព័នធ។ សោសភាគម្នោះក៏អាចទតល់ហរិញ្ញបបទានដល់កិចចលទធកម្ម និងការម្របី
របាស់បម្ចចកវទិា ម្ដីម្បបីម្ងាីនគុណ្ភាព និងលទធភាពទទលួបានការផ្លា ស់បតូរឥរយិបង និងការទាំនាក់ទាំនង
សងគម្។ សកម្មភាពរបព័នធទសពវទាយសងគម្នឹងអាចអនុវត្តរគបដណ្ត ប់ម្ៅទូទាាំងរបម្ទស ែណ្ៈខដល
សកម្មភាពអនតរបុគគលនឹងរតូ្វចាប់ម្ទតីម្ជាដាំណាក់កាល ម្ យចាប់ម្ទតីម្ពីម្ែត្តអាទិភាពចាំននួ០៧។ 



អនុសោសភាគ ៣.៣៖ ការរតួ្ត្ពិនិត្យ ការវយត្ផ្ម្ា និងការចងរកងការម្រៀន។ អនុសោសភាគ
នឹងគាំរទដល់ការពរងឹងរបព័នធតាម្ ន និងវយត្ផ្ម្ា (M&E) សរោប់សុែភាពបនតពូជ ោតា ទារក កុោរ 
និងយុវវយ័ និងអាហារូបត្ថម្ភម្ៅកម្ពុជា រមួ្ទាាំងការរបមូ្លទិននន័យ ការម្ធ្វីរបាយការណ៍្ និងការវភិាគម្ៅ
ថ្នន ក់ម្រកាម្ជាតិ្ និងថ្នន ក់ជាតិ្។ 

អនុសោសភាគ ៣.៤៖ ការរគប់រគងគម្រោង (រកសួងសុខាភិបាល)។ អនុសោសភាគម្នោះនឹង
គាំរទដល់ការទតល់ជាំនយួបម្ចចកម្ទស និងកិចចរបតិ្បត្តិការសរោប់ការសរម្បសរមួ្លការង្កររបចាាំផ្ងៃ ការ
រគប់រគង កិចចលទធកម្ម ការរគប់រគងហរិញ្ញវត្ថុ ការរគប់រគងសុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន  និងការ
តាម្ ន និងការវយត្ផ្ម្ា និងការការម្រៀបចាំការណ៍្គម្រោង រមួ្ទាាំងការអនុវត្តសវនកម្មហរិញ្ញវត្ថុផ្ន
គម្រោងទាាំងមូ្ល ទងខដរ។ អនុសោសភាគម្នោះ ក៏នឹងគាំរទដល់ការពរងឹងសម្ត្ថភាពផ្ននាយក ា នខដល
ទទលួែុសរតូ្វជាម្យួរកសួងសុខាភិបាលម្ដីម្បធីានាថ្ននាយក ា នពាក់ព័នធោនលទធភាពបនតគាំរទការ
រគប់រគង និងការអនុវត្តគម្រោងតាម្ត្រមូ្វការ និងគាំរទការចាំណាយរបតិ្បត្តិការរបស់អងគភាពសរម្ប
សរមួ្លគម្រោង (PCU) ម្ដីម្បអីនុវត្តការសរម្បសរមួ្លអនតរវស័ិយតាម្ត្រមូ្វការរបស់គម្រោង។ 

រកសួងសុខាភិបាលបានកាំណ្ត់្ថ្នរដាបាលឃុាំ សង្កា ត់្ គឺជាត្អួងគត្ភាា ប់ដ៏សាំខាន់កនុងការម្ធ្វីឱ្យ
របម្សីរម្ ងីនូវសមិ្ទធទលសុែភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ។ តាម្រយៈមុ្ែង្ករអាណ្ត្តិទូម្ៅរបស់ពកួម្គ រដាបាល 
ឃុាំ សង្កា ត់្ អាចជាំរុញឱ្យោនត្រមូ្វការ និងការម្របីរបាស់ម្សវសុែភាពោតា កុោរ និងអាហារូបត្ថម្ភ និងម្ធ្វី
ឱ្យរបម្សីរម្ ងីនូវការរគប់រគង និងគណ្ម្នយយភាពផ្នម្សវសុែភាពចាំម្ពាោះរបជាពលរដា។ ម្គល
នម្យបាយការចូលរមួ្របស់សហគម្ន៍កនុងវស័ិយសុខាភិបាល (២០០៨) របស់រកសួងសុខាភិបាល 
ចងែុលបង្កា ញអាំពីត្នួាទី និងការទទលួែុសរតូ្វសាំខាន់ៗរបស់ត្អួងគទាាំងអស់ម្ៅកនុងរកសួងសុខាភិបាល
និងរដាបាលថ្នន ក់ម្រកាម្ជាតិ្ ម្ដីម្បខីកលម្ែនូវម្សវសុែភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ។ ម្គលនម្យបាយបានទតល់
អនុស្ថសន៍ឱ្យោនភាន ក់ង្ករសុែភាពសហគម្ន៍ចាំននួ២ នាក់ (ខដលម្គស្ថគ ល់ថ្នជារកុម្រទរទង់សុែភាព
ភូមិ្(អនកដឹកនាាំ) ឬរកុម្រទរទង់សុែភាព)កនុងម្យួភូមិ្ម្ដីម្បជីយួសរមួ្លត្ភាា ប់ទាំនាក់ទាំនងរវងសហគម្ន៍ 
និងម្ណ្ឌ លសុែភាព រពម្ទាាំងសរម្បសរមួ្ល និងគាំរទសកម្មភាពម្ណ្ឌ លសុែភាពកនុងសហគម្ន៍។ 

 


