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បញ្ជ អីក្សរកាត ់
CNP-I គម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី១  
CNP-II គម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី២ 

CPWC កមមវធីិឃុាំ សង្កា ត់្សរោប់ស្រសតី និងកុោរ 
C/S ឃុាំ សង្កា ត្់ 
DMA រដឋបាលរកុង រសុក 
ESF រកបែ័ណ្ឌ បរសិ្ថថ ន និងសងគម 
ESMF រកបែ័ណ្ឌ រគប់រគងបរសិ្ថថ ន និងសងគម 
GRM យនតការបណ្តឹ ងស្ថរទុកខ 
HEF មូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាល 
IP ជនជាតិ្ម្ដីមភាគតិ្ច 
MOH រកសួងសុខាភិបាល 
MOI រកសួមហាផ្ទៃ 
NCDDS ម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. 
RMNCAH-N អាហារូបត្ថមភ និងសុខាភាពបនតពូជោតា យុវវយ័ កុោរ និងទារក 

SNA រដឋបាលថ្នន ក់ម្រកាមជាតិ្ 
SDG មូលនិធិការទតតល់ម្សវា 
SEP ខទនការការចូលរមួរបស់អនកពាក់ព័នធ 
VHSG រកុមរទរទង់សុែភាពភូមិ 
WB ធនាគារពិភពម្ោក 
WHO អងគការសុែភាពពិភពម្ោក 
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១. សេចក្តសី្ីើម 
រកបែ័ណ្ឌ ខទនការជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច (IPPF) ម្នេះ រត្ូវបានម្រៀបចាំម្ ងីម្រកាមរកបែ័ណ្ឌ ខទនការជន

ជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចផ្នគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជា ដាំណាក់កាលទី១ (CNP-I) និងបញ្ចូ លវធិានការបខនថមអាំពី    
ទសសនៈរបស់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច ឬសហគមន៍ជនជាត្ិភាគត្ចិម្ៅកនុងម្ែត្តថ្មី រមួោន ម្ែត្តម្ពាធិ៍ស្ថត្់ នងិម្ែត្ត
បនាៃ យោនជ័យ ខដលជាម្ែត្តម្គាលម្ៅផ្នគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជា ដាំណាក់កាលទី២(CNP-II)។ ម្ដ្ឋយ 
ស្ថរខត្ត្ាំបន់ម្គាលម្ៅខដលគម្រោងអនុវត្តោនវត្តោនជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច ខទនការរកបែ័ណ្ឌ ជនជាត្ិម្ដីមភាគ
ត្ិចម្នេះ រត្ូវបានម្រៀបចាំម្ ងី ម្ដីមបពីិនិត្យវត្តោនជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច រសបតាមសតង់ដ្ឋរបរសិ្ថថ ន និងសងគមទាាំង
០៧ របស់ធនាគារពិភពម្ោកសរោប់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច (ESS 7)។ ខាងម្រកាម គឺជាសតង់ដ្ឋរបរសិ្ថថ ន នងិ
សងគមទាាំង០៧ របស់ធនាគារពិភពម្ោកសរោប់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច ខដលរត្វូបានកាំណ្ត្ថ់្ន ជាជនជាត្ិម្ដីម
ភាគត្ិចម្ដ្ឋយគម្រោងម្នេះ ម្ហយីរកុមរត្ូវោនករមិត្ចរកិលកខណ្ៈម្ទសងៗគាន  ដូចខាងម្រកាម៖ 

ក. ការកាំណ្ត្ែ់លួនឯងថ្ន ជាសោជិករកុមជនជាត្ិខដលោនវបបធម៌ នងិសងគមម្ដ្ឋយខ កពីម្គ និងោន
ការទទួលស្ថគ ល់អត្តសញ្ញា ណ្រកុមម្នេះម្ដ្ឋយអនកដផ្ទ។  

ែ. ោនការរស់ម្ៅរបមូលទតុ ាំជាសហគមន៍មួយដ្ឋច់ម្ដ្ឋយខ ក ោនទីសកាា រដូនតា ឬទកីផ្នលងម្របីរបាស់
តាមរដូវកាល ឬសរោប់ម្គារពពិធីម្ទសងៗ កដូ៏ចជាធនធានធមមជាត្ិម្ៅកនុងត្ាំបន់ម្នាេះ ។ 

គ. ខដលោនវបបធម៌ ទាំម្នៀមទាំោប់ ម្សដឋកិចច សងគម ឬស្ថថ ប័ននម្ោបាយម្ដ្ឋយខ កពីម្គ ឬដ្ឋច់ម្ចញពី
វបបធម៌ ឬសងគមខដលោនការសោហរណ្កមម និង 

ឃ. ោនភាស្ថ ឬការនិោយែុសពីម្គ ខដលជាញឹកញាប់ែុសពីភាស្ថទលូវការ ឬភាស្ថរបស់របម្ទស ឬ
ភាស្ថកនុងត្ាំបន់ខដលពួកម្គរស់ម្ៅ។  

 

 សតង់ដ្ឋរបរសិ្ថថ ន និងសងគម ក៏រត្ូវបានអនុវត្តសរោប់សហគមន៍ ឬរកុមជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចកនុងអាំ ុង
ម្ពលខដលពួកម្គរស់ម្ៅជាសោជិកសហគមន៍ ឬរកុម ម្ដ្ឋយបានបាត្់បង់នូវការរស់ម្ៅជាសហគមន៍ដ្ឋច់ម្ដ្ឋយ
ខ ក ឬទីសកាា របូជាដូនតាខដលសថិត្ម្ៅកនុងត្ាំបនគ់ម្រោង ម្ដ្ឋយស្ថរការបងខាំឱ្យពួកម្គខញកម្ចញពីគាន  ជម្ោល េះ កមម
វធិីតាាំងទីលាំម្ៅរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល ការដកហូត្កមមសិទធិដីរបស់ពួកម្គ ម្រគាេះធមមជាត្ិ ឬការបញ្ចូ លត្ាំបន់ម្នាេះម្ៅជា
ត្ាំបន់ទីរបជុាំជន។ សតង់ដ្ឋបរសិ្ថថ ន និងសងគមទាាំង០៧ ក៏រត្ូវបានអនុវត្តទងខដរសរោប់អនកអារស័យទលពីផ្រពម្  ី
រពានផ្រព អនកកាន់ស្ថសនា ឬរកុមោនលាំម្ៅជាប់ោប់ដផ្ទម្ទៀត្ រត្ូវខត្បាំម្ពញតាមលកខែណ្ឌ ដូចបានកាំណ្ត្់ខាង
ម្លី។   

 រកបែ័ណ្ឌ ខទនការជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចម្នេះ កន៏ឹងទតល់នូវទិដឋភាពទូម្ៅផ្នជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចម្ៅកមពុជា 
កនុងម្ែត្តម្គាលម្ៅទាាំង០៧ ផ្នគម្រោងទងខដរ រកបែ័ណ្ឌ ចាប់របស់របម្ទសកមពុជា និងចម្នាល េះរបម្ហាងផ្នសតង់ដ្ឋ 
បរសិ្ថថ ន នងិសងគមទាាំង០៧ របស់ធនាគារពិភពម្ោក និងយនតការម្្លីយត្បបណ្តឹ ងត្វា៉ាទងខដរ។  ម្ដ្ឋយខ ក 
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គម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី២ នឹងបញ្ចូ លម្ែត្តបខនថម ការវាយត្ផ្មលអាំពចីរកិលកខណ្ និងភាពរង
ម្រគាេះផ្នជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច នងឹរត្ូវបានសិកាបខនថមកនុងអាំ ុងម្ពលផ្នការអនុវត្តគម្រោងម្នេះ។  

២. ការពពិណន៌ាអពំគីសរមាង 
 គម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី២ (ឬខដលបនាៃ ប់ពីម្នេះម្ៅនឹងម្របីរត្ឹមពាកយ CNP – II) 
នឹងទតល់ធនធានបខនថម ម្ដីមបពីរងីកសកមមភាពខដលអនុវត្តម្ដ្ឋយម្លខាធិការដ្ឋឋ នផ្នគណ្ៈកោម ធិការជាត្ិសរោប់
ការអភិវឌ្ឍតាមខបបរបជាធិបម្ត្យយម្ៅថ្នន ក់ម្រកាមជាត្ិ (គ.ជ.អ.ប.) ម្រកាមគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជា 
ដាំណាក់កាលទី១ (P162675) បានអនុម័ត្ម្ៅខែម្មស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩ ខដលោនហរិញ្ាបបទានសរុបចាំនួន ៥៣ 
ោនដុោល រសហរដឋអាម្មរកិ។ ម្គាលបាំណ្ងរបស់គម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី១ គឺម្ធវីឱ្យរបម្សីរ
ម្ ងីនូវការម្របីរបាស់ និងគុណ្ភាពផ្នម្សវាសុែភាពោតា ទារក និងអាហារូបត្ថមភជាអាទិភាពសរោប់រកុមម្គាល
ម្ៅកនុងរបម្ទសកមពុជា។ គម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី១ ោនម្គាលម្ៅម្ធវីឱ្យរបម្សីរម្ ងីនូវការ
ម្របីរបាស់និងគុណ្ភាពផ្នម្សវាអាហារូបត្ថមភជាអាទិភាពសរោប់សុែភាពោតានិងកុោរ ខដលោនអាយុ ១.០០០ 
ផ្ថ្ៃដាំបូងផ្នជីវតិ្ម្ៅកនុងម្ែត្តម្គាលម្ៅចាំនួន០៧ ខដលោនភាពយតឺ្ោ៉ា វផ្នសមិទធទលសុែភាព និងអាហារូបត្ថមភ ។ 
ម្លីសពីម្នេះ គឺម្ដីមបបីម្ងាីនលទធភាពដលរ់គួស្ថររកីរកកនុងការទទួលបាននូវម្សវាសុែភាព គម្រោងម្នេះ បានម្រៀបចាំ
ម្ ងីកនុងម្គាលម្ៅជាំរុញឱ្យោនត្រមូវការ និងគណ្ម្នយយភាពម្ៅករមិត្សហគមន៍ ម្ដ្ឋយទតល់មូលនិធិខទែកម្លី
លទធទលផ្នការបាំម្ពញការង្ករម្ៅឱ្យរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន សរោប់អនុវត្តកញ្ចប់ម្សវាសុែភាពោតា កុោរ និងអាហា
រូបត្ថមភខទែកម្លីមូលដ្ឋឋ នសហគមន៍។ 
 គម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី០១ ោន ០៣ សោសភាគ រមួោន សោសភាគ១ការ
ពរងឹងការទតល់ម្សវាសុខាភិបាលជាអាទីភាព(២៤ ោនដុោល រសហរដឋអាម្មរកិ) សោសភាគ២ ជាំរុញឱ្យោន
ត្រមូវការ និងគណ្ម្នយយភាពម្ៅករមិត្សហគមន៍ (១០.៨ ោនដុោល រសហរដឋអាម្មរកិ) និងសោសភាគ៣ ការ
ធានាការម្្លីយត្បរបកបម្ដ្ឋយរបសិទធភាព និងនិរនតភាព (១៨.២ ោនដុោល រសហរដឋអាម្មរកិ)។   គម្រោងម្នេះ
អនុវត្តម្ដ្ឋយភាន ក់ង្ករអនុវត្តចាំនួន០២ រមួោន រកសួងសុខាភិបាលអនុវត្តសោសភាគ១ និងសោសភាព៣ នងិ
ម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. ជាភាន ក់ង្ករអនុវត្តសោសភាគ២។  
 គម្រោងម្នេះោនម្គាលបាំណ្ងម្ដីមបមី្របីជាយនតការសរោប់ម្លីកកមពស់ និងសរមបសរមួលការម្្លីយត្ប
ម្ៅនឹងការម្កីនម្ ងីនូវការបម្ងាីត្មូលធនមនុសសរបស់របម្ទសម្ដ្ឋយម្តត ត្ម្ៅម្លីមូលដ្ឋឋ នទតល់ម្សវានិងវធិីស្ថស្រសត 
សហគមន៍ជាមូលដ្ឋឋ នសរោប់អាហារូបត្ថមភ សុែភាពោតា និងកុោរកនុងឆ្ន ាំដាំបូងៗ។  
 រត្ូវបានអនុម័ត្ម្រកាមម្គាលការណ៍្ផ្នកិចចការពារសុវត្ថិភាព ប៉ាុខនតពុាំោនសុពលភាពរគបដណ្ត ប់ម្ៅម្លី
ហរិញ្ាបបទានបខនថមខដលនឹងពរងីកថ្មីម្នាេះម្ទ។ គម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី០២ រត្ូវបានម្រៀបចាំ
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ម្រកាមរកបែណ្ឌ សុវត្ថិភាពសងគម និងបរសិ្ថថ ន ជាកិចចរបត្ិបត្តិការដ្ឋច់ម្ដ្ឋយខ ក និងជាំរុញការគាាំរទបខនថមសរោប់
ការអនុវត្ត និងការតាមដ្ឋននូវការម្បតជាា ចិត្តម្ៅម្លីកិចចការពារសុវត្ថិភាពសងគម និងបរសិ្ថថ ន ។ 
 ម្គាលបាំណ្ងរបស់គម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី០២ រកាម្ៅដខដល។ គម្រោងអាហា
រូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី០២ ខដលបានម្សនីម្ ងីម្នេះ នងឹទតល់ហរិញ្ាបបទានសរោប់ម្សវាសុែភាពោតា 
ទារក និងអាហារូបត្ថមភខដលបានកាំណ្ត្់ជាអាទភិាព ខដលជាបទពិម្ស្ថធន៍បានដករសង់ម្ចញពីករណី្វនិិម្ោគ
សរោបអ់ាហារូបត្ថមភ នងិសុខាភាពបនតពូជោតា យុវវយ័ កុោរ និងទារកម្ៅរបម្ទសកមពុជា។ ម្សវាអាទិភាពទាាំង
ម្នេះោនម្គាលម្ៅកាត្់បនថយអរតាមរណ្ៈរបស់ទារកម្ទីបនឹងម្កតី្ ម្ធវីឱ្យរបម្សីរម្ ងីនូវអាហារូបត្ថមភរបស់ោតា 
និងទារក និងការខកលមែការរគបដណ្ត ប់ម្លីការចាក់ថ្នន ាំបង្កា រជារបចាាំ។ ម្សវាអាទិភាពរត្ូវបានកាំណ្ត្់រសបតាមការ
រ ាំពឹងទុករបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា (ឬខដលបនាៃ ប់ពីម្នេះម្ៅនឹងម្របីរត្ឹមពាកយ “RGC”) សាំម្ៅម្ធវីឱ្យកិចចអនតរាគមន៍
ខដលម្គដឹងថ្នោនរបសិទធភាព ម្ដមីបបីម្ងាីននិរនតរភាព និងស័កតិសិទធភាពផ្នហរិញ្ាបបទានសរោប់ការខកលមែ
ឥរោិបថ្សុែភាពបនតពូជ ោតា ទារក កុោរនិងយុវវយ័ និងអាហារូបត្ថមភ ជាពិម្សស គម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុ
ជាដាំណាក់កាលទី០២ នឹងអនុវត្តរវាងសោសភាគ០២ ម្ដីមបី្ លុេះបញ្ញច ាំងសកមមភាពខដលគាាំរទម្ដ្ឋយម្សវាគម្រោង
អាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី០១គម្រោងរត្ូវបានម្រៀបចាំម្ ងីជាំរុញឱ្យោនត្រមូវការម្ៅសហគមន៍ នងិ
គណ្ម្នយយភាព ម្ដ្ឋយការទតល់មូលនិធិខទែកម្លីលទធទលផ្នការបាំម្ពញការង្ករម្ៅឱ្យរដឋបាលមូលដ្ឋឋ ន ម្ដីមបអីនុវត្ត
កញ្ចប់ម្សវាសុែភាពោតា កុោរ និងអាហារូបត្ថមភខទែកម្លីមូលដ្ឋឋ នសហគមន៍។ 
 រកុមម្គាលម្ៅរមួោនស្រសតីោនផ្ទៃម្ពាេះ និងស្រសតីបាំម្ៅម្ដ្ឋេះកូនម្ដ្ឋយទឹកម្ដ្ឋេះោត យ និងកុោរខដលោន
អាយុ១.០០០ផ្ថ្ៃដាំបូងផ្នជីវតិ្ ខដលរស់ម្ៅកនុងម្ែត្តម្គាលម្ៅទាាំង០៧ ខដលបានរគបដណ្ត ប់រចួម្ហយីកនុងគម្រោង 
អាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី០១ រមួទាាំងម្ែត្តម្គាលម្ៅបខនថមថ្មីចាំននួ០២ម្ទៀត្។ម្ែត្តម្គាលម្ៅទាាំង០៧
រត្ូវបានទតល់អាទិភាពកនុងករណី្វនិិម្ោគការខកលមែឥរោិបថ្សុែភាពបនតពូជ ោតា ទារក កុោរ និង    យុវវយ័ 
និងអាហារូបត្ថមភម្ដ្ឋយស្ថរខត្បនៃុកធៃន់របស់ពួកម្គ(លកខែណ្ខ ដ្ឋច់ខាត្ឬខដលខរបរបួល)ផ្នសមិទធទល សុខាភិបា
លមិនម្ជឿនម្លឿនម្ៅមុែ ភាពែវេះខាត្របស់ពួកម្គោនករមិត្ែពស់ ម្ដ្ឋយស្ថរការម្របីរបាស់ពហុទាំហាំ    សូចនាករ
ផ្នភាពរកីរក និងភាពចម្នាល េះរបម្ហាងផ្នភាពម្រត្ៀមរចួជាម្រសចនូវម្សវាខទនកទគត្់ទគង់។ សកមមភាពគម្រោងអាហារូប
ត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី០២ នឹងរត្ូវអនុវត្តកនុងម្ែត្តម្គាលម្ៅទាាំង០៧ និងម្ែត្តម្គាលម្ៅថ្មីចាំនួន០២ម្ទៀត្។ 
លកខែណ្ៈវនិិចឆ័យកនុងការម្រជីសម្រសីម្ែត្តថ្មីបខនថម រមួោនលកខែណ្ៈវនិិចឆ័យខដលម្របីរបាស់សរោប់ម្រជីសម្រសី
ម្ែត្តម្គាលម្ៅផ្នគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី០១ ម្ដ្ឋយម្តត ត្ម្លីបញ្ញា  និងការែវេះខាត្ផ្នអាហា
រូបត្ថមភ និងសុែភាពកនុងការម្្លីយត្បខទនកទតល់ម្សវា រកសួងសុខាភិបាល និងម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. បានម្សនី
សុាំឱ្យទតលអ់ាទិភាពចាំម្ពាេះម្ែត្តណាខដលោនត្រមូវការបណាត លមកពីវបិត្តិជាំងកូឺវដី-១៩ និងជាម្គាលម្ៅខដលម្គ
អាចម្របីរបាស់ធនធានសរោប់បម្ងាីនដាំម្ណី្រការពរងីកកមមវធិីវមិជឈការ និងវសិហមជឈការរបស់របម្ទសកមពុជា។ 
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រកសួងសុខាភិបាល និងម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប.បានរពមម្រពៀងរមួគាន កនុងការម្រជីសម្រសីម្ែត្តម្គាលម្ៅទាាំង
ម្នាេះ។  គម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី០២ រត្ូវបានម្រៀបចាំម្ ងីតាមសោសភាគដូចខាងម្រកាម៖  
ក្. េមាេភាគ១៖ មលូនធិោិរំទការ្លីស់េវាឃុ ំ េង្កា តេ់រមាបស់្រេី ី នងិក្មុារ (៨.៥ 
លាន លុាា រេហរ ឋអាសមរកិ្)។  
 សោសភាគម្នេះ នឹងទតល់ហរិញ្ាបបទានសរោប់ការអនុវត្តសកមមភាពនានាខដលបានកាំណ្ត្់ម្ៅកនុង    
អនុសោសភាព២.១ ផ្នគម្រោងអាហារូបត្ថមភដាំណាក់កាលទី១ ម្ៅកនុងម្ែត្តម្គាលម្ៅចាស់ចាំនួន០៧ បូកនឹងម្ែត្ត
ម្គាលម្ៅបខនថមថ្មីចាំននួ០២ បនាៃ ប់ពកីារទូទាត្់មូលនិធិខដលបានវភិាជន៍សរោប់អនុសោសភាព២.១ ផ្នគម្រោង
អាហារូបត្ថមភដាំណាក់កាលទី១ ម្ពញម្លញ និងបានស្ថម នទុកជាមុនថ្ននឹងអាចចាប់ម្ទតីមម្ៅឆ្ន ាំរបត្ិទិន ២០២៣ - 
២០២៥។ ម្គាលបាំណ្ងផ្នសោសភាគម្នេះ គឺម្ដីមបកីាត្់បនថយនូវការអនុវត្តដ្ឋច់ម្ដ្ឋយខ កពីគាន  និងបម្ងតីននិរនត
ភាពផ្នសកមមភាពអាហារូបត្ថមភ និងសុែភាពសហគមន៍ម្ដ្ឋយម្ធវីឱ្យកមមវធិីឃុាំ សង្កា ត្់សរោប់ស្រសតី និងកុោរោន
របត្ិបត្តិការ ម្ដីមបមី្របីជាមូលដ្ឋឋ នសរោប់សុែភាព និងអាហារូបត្ថមភសហគមន៍មូលដ្ឋឋ ន (ខដលជាត្ាំណ្ភាា ប់ទលូវ
ការរវាងរដឋបាលថ្នន ក់ម្រកាមជាត្ិ និងអនកអនុវត្តន៍វស័ិយសុខាភិបាល)។   
ខ. េមាេភាគ២៖ ការរគបរ់គង ការតាម ន នងិការវាយតម្មាគសរមាងេរមាប់
សលខាធកិារ ឋ ន គ.ជ.អ.ប. (១ លាន លុាា រេហរ ឋអាសមរកិ្) ។  
 សោសភាគ២ នឹងទតល់ហរិញ្ាបបទានសរោប់សកមមភាព ខដលបានអនុញ្ញា ត្កនុងអនុសោសភាគ ២.៣ 
ផ្នផ្នគម្រោងអាហារូបត្ថមភដាំណាក់កាលទី១ គឺការទូទាត្់ឱ្យបានម្លឿនម្ដីមបមី្្លីយត្បម្ៅនឹងបរបិទផ្នជាំងឺកូវដិ-
១៩។ ការរគប់រគងរដឋបាលម្នេះ ក៏ដូចជាកិចចលទធកមមទាំនិញបខនថម (ឯកសណាឋ ន ឧបករណ៍្ និងសោភ រសរោប់ការ
អនុវត្តកមមវធិឃុីាំ សង្កា ត្់សរោប់ស្រសតី និងកុោរ) និងម្សវកមម (ការម្ទៃៀងតៃ ត្់មូលនិធិគាាំរទឃុាំ សង្កា ត្់ម្ដ្ឋយភាន ក់ង្ករ
ឯករាជ) និងការពរងឹងទាំនាក់ទាំនងអនតរវស័ិយ។ សោសភាគម្នេះ អាចគាាំរទការម្លីកកមពស់ឌ្ីជីថ្ល នងិឧបករណ៍្
ទាំនាក់ទាំនងទងខដរ ម្ដីមបជីួយដល់ការអនុវត្តសកមមភាពមូលនិធិគាាំរទការទតល់ម្សវាឃុាំ សង្កា ត្់ម្ៅកនុងបរបិទផ្នជាំងឺ
កូវដិ-១៩។ 
 ម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. ខដលោនទីស្ថន ក់ម្ៅកនុងរកសួងមហាផ្ទៃនឹងជាភាន ក់ង្ករអនុវត្តគម្រោងអាហា
រូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី២      ម្ហយីក៏ជាភាន ក់អនុវត្តមួយផ្នភាន ក់ង្ករអនុវត្តគម្រោងអាហារូបត្ថមភដាំណាក់
កាលទី១ ទងខដរ។ ម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. ោនសមត្ថភាពកនុងការអនកដឹកនាាំ និងរគប់រគងការអនុវត្តទាាំងម្ៅ
រដឋបាលថ្នន ក់ជាត្ិ និងរដឋបាលថ្នន ក់ម្រកាមជាត្ិ។ ម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. ោនរបវត្តិលែកនុងការរគប់រគងរបព័នធ
ខដលោនរស្ថប់ម្ដ្ឋយសងាត្ធ់ៃន់ម្ៅម្លីត្ួនាទីផ្នវមិជឈការ ការសរមបសរមួលជាមួយ  រដឋបាលរកុង រសុក រដឋបាល 
ឃុាំ សង្កា ត្់ នងិមណ្ឌ សុែភាពម្ៅតាមត្ាំបន់ម្គាលម្ៅខដលបានម្រជីសម្រសី។  
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៣. រក្បខណ័ឌ ផ្នការជនជាតិស ើមភាគតិច 
៣.១. សោលសៅ នងិផ នក្ំណត ់ 

សតង់ដ្ឋរបរសិ្ថថ ន នងិសងគមទាាំង០៧ របស់ធនាគារពិភពម្ោកសរោប់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច (ESS 7) 
អាចអនុវត្តបានម្ៅកនុងគម្រោងម្នេះ។  គម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី២   នងឹរត្ូវអនុវត្តម្ៅកនុង
ម្ែត្តម្គាលម្ៅចាសទ់ាាំង០៧ ខដលោនការរបមូលទតុ ាំជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច និងម្ែត្តម្គាលម្ៅថ្មីចាំនួន០២។ រគប់
ម្ែត្តទាាំងម្នេះ ទលប៉ាេះពាល់ចាំម្ពាេះជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច នងឹអាចម្កីត្ោនម្រពាេះពួកម្គជាអនកទទួលទលតៃ ល់អាំពី
សកមមភាពរបស់គម្រោង។ រកបែ័ណ្ឌ ខទនការជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចម្នេះ រត្ូវបានម្រៀបចាំម្ ងី ម្ដីមបធីានាថ្នការចូល
រមួរបស់សហគមន៍ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ចិនងឹទតល់ឱ្កាសសរោប់ការរបឹកាម្ោបល់របកម្ដ្ឋយអត្ថន័យ នងិអនុញ្ញា ត្ឱ្យ
ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចទទលួបានទលរបម្ោជន៍តាមរយៈយនតការខដលអាចទទួលយកបានទាាំង      វបបធម៌ នងិ
សងគមម្ដីមបមី្លីកមពស់ការចូលរមួកនុងសកមមភាពនានាម្ៅថ្នន ក់ឃុាំ សង្កា ត្់ និងទទួលបានទលរបម្ោជន៍របកប 
ម្ដ្ឋយបរោិប័នន ម្ហយីរសបគាន ជាមួយសតង់ដ្ឋរបរសិ្ថថ ន នងិសងគមទាាំង០៧ របស់ធនាគារពិភពម្ោកសរោបជ់ន
ជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចទងខដរ។ 

រកបែ័ណ្ឌ ខទនការជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច អាចអនុវត្តបានសរោប់សកមមភាព ខដលទតល់ហរិញ្ាបបទាន
ម្ដ្ឋយគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី២ ខដលបានម្រៀបចាំបខនថមម្លីអនុសោសភាគ២.១ ផ្ន
គម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី១។ សកមមភាពទាាំងម្នេះ នឹងគាាំរទអនុវត្តមូលនិធិគាាំរទការទតល់ម្សវា
ឃុាំ សង្កា ត្់សរោប់ស្រសតី និងកុោរទូទាាំងម្ែត្តម្គាលម្ៅចាស់ទាាំង០៧ និងម្ែត្តម្គាលម្ៅថ្មីចាំនួន០២ ខដលនឹងបខនថម
ម្លីការទូទាត្់ការចាំណាយមូលនិធិខដលបានវភិាជន៍សរោប់សោសភាគ ២.១ ផ្នគម្រោង    អាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុ
ជាដាំណាក់កាលទី១។  ការអនុវត្តរកបែ័ណ្ឌ ខទនការជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ចិផ្នគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជា
ដាំណាក់កាលទី២  ម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. នឹងទទួលែុសរត្ូវកនុងការអនុវត្តម្ដ្ឋយសហការជាមួយរកសួងសុ
ខាភិបាល។ ម្ទាេះបី គម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី២ ខដលកាំពុងដាំម្ណី្រការម្រៀបចាំគឺជាគម្រោង
ដ្ឋច់ម្ដ្ឋយខ កម្ចញពីគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី១ ក៏ម្ដ្ឋយ ជាំនួសម្ដ្ឋយត្រមូវការមូលនិធិ
បខនថមសរោប់គម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី២ គម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី១ 
និងគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី២ តាមបម្ចចកម្ទស គឺោនទាំនាកទ់ាំនងនឹងគាន  ដូចម្នេះ  
រកបែ័ណ្ឌ ខទនការជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចរត្ូវបានរ ាំពឹងថ្នរត្ូវបានម្របីរបាស់សរោប់    អនុវត្តសកមមភាពនានាខដល
ពាក់ព័នធខាល ាំងកនុងការអនុវត្តគម្រោងទាាំងពីរ ជាពិម្សសសរោប់ការអនុវត្តមូលនិធិគាាំរទការទតល់ម្សវាឃុាំ សង្កា ត្់
ខដលកាំពុងខត្គាាំរទម្ដ្ឋយគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី១ និងគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជា
ដាំណាក់កាលទី២។ 

៣.២. ការវិភាគបញ្ហា  នងិការសលកី្ក្មពេឱ់កាេ  
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ខទែកតាមឱ្កាសម្នេះ ម្ដីមបសីម្រមចបានទលប៉ាេះពាលជ់ាអត្ិបរោម្ៅម្លីការម្ធវីឱ្យរបម្សីរម្ ងីនូវអាហារូប
ត្ថមភ ការចាត្់ថ្នន ាំបង្កា រ និងមរណ្ភាពទារក អនកទទួលទលរបម្ោជន៍ពីគម្រោងម្នេះមុនម្គគជឺាស្រសតីោនផ្ទៃម្រពាេះ និង
ស្រសតីបាំម្ៅម្ដ្ឋេះកូនម្ដ្ឋយទឹកម្ដ្ឋេះោត យ និងកុោរខដលោនអាយុម្រកាម០២ ឆ្ន ាំម្ៅកមពុជា ម្ដ្ឋយម្តត ត្ជាសាំខាន់
ចាំម្ពាេះរគួស្ថររកីរក និងមនិោនលទធភាពទទួលបានម្សវា។ចាំខណ្កឯរបព័នធនងិសកមមភាពពរងឹងស្ថថ ប័ន របស់
គម្រោងនឹងចាប់ម្ទតីមម្ៅថ្នន ក់ជាត្ិ រឯីការអនុវត្តសកមមភាពម្ៅករមិត្សហគមន៍ និងមូលដ្ឋឋ នទតល់ម្សវានឹងរបរពឹត្ត
ម្ៅជាដាំណាលម្ដ្ឋយរគបដណ្ត ប់ភូមសិ្ថស្រសតម្រកាមជាត្ិខទែកតាមលទធភាព និងកញ្ចប់មូលនិធខិដលអាចអនុវត្តបាន។  
ករណី្វនិិម្ោគសរោប់អាហារូបត្ថមភ នងិសុខាភាពបនតពូជោតា យុវវយ័ កុោរ និងទារកបានកាំណ្ត្ ់ អាទិភាព
ចាំនួន០៩ កនុងម្ែត្តខដលោនត្រមូវការែពស់សរោប់ការគាាំរទឱ្យបានលែិត្លែន់៖ ម្ែត្តមណ្ឌ លគិរ ី ម្ែត្តរត្នគិរ ី ម្ែត្ត
រកម្ចេះ ម្ែត្តសៃឹងខរត្ង ម្ែត្តរពេះវហិារ ម្ែត្តកាំពង់ឆ្ន ាំ ម្ែត្តម្កាេះកុង ម្ែត្តបនាៃ យោនជ័យ និងម្ែត្តម្ពាធិ៍ស្ថត្់។ រកុង 
រសុកទាាំងអស់ម្ៅកនុងម្ែត្តទាាំងម្នេះ នងឹអនុវត្តប័ណ្ណពិនៃុសុែភាព និងអាហារូបត្ថមភោតា និងកុោរ នងិទទួលបាន
មូលនិធិពីសោសភាគ២។ តារាងទី១០ ពណ៌្នាពកីារបា៉ា ន់ស្ថម នអនកទទួលទលរបស់គម្រោង រមួោន ចាំនួនរបជា
ពលរដឋម្គាលម្ៅករមិត្ទីពីរផ្នសោជិកសហគមន៍ទាាំងអស់ខដលោនទាំនាក់ទាំនងជាមួយនងឹអនកទទួលទលខដល
ោនអាយុ ១.០០០ ផ្ថ្ៃដាំបូងផ្នជីវតិ្។ 

ម្ដ្ឋយម្ហតុ្ថ្នគម្រោងម្នេះ ម្ៅខត្បនតម្តត ត្ម្ៅម្លីម្ែត្តម្គាលម្ៅចាស់ទាាំង០៧ ខដលោនជនជាត្ិម្ដីម
ភាគត្ិច របមូលទតុ ាំម្រចីន និងម្ែត្តម្គាលម្ៅថ្មីចាំនួន០២។ សហគមន៍ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចអាចនងឹអាចជាអនក
ទទួលទលតៃ ល់ពីសកមមភាពគម្រោង។ ម្ៅទីបញ្ចប់ម្នេះ ដាំម្ណី្រការចូលរមួទតល់ឱ្កាសសរោប់ការពិម្រគាេះ
ម្ោបល់របកបម្ដ្ឋយអត្ថន័យ និងអនុញ្ញា ត្ឱ្យជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចទទួលបានអត្ថរបម្ោជន៍ពីគម្រោងតាមរយៈ 
វបបធម៌ខដលសមរសប។ វធិីស្ថស្រសតម្នេះរត្ូវបានម្របីរបាស់ម្ដ្ឋយការវាយត្ផ្មលសងគមខដលម្តត ត្ម្លីឧបសគគខត្មួយ
គត្់ផ្នសហគមន៍ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច រមួទាាំងអាំពីរម្បៀបផ្នការខថ្ទាាំសុែភាព/ការម្របីរបាសឱ្សថ្បុរាណ្លែបាំទុត្
ខដលអាចគាាំរទនិងម្របីរបាស់បញ្ចូ លគាន ជារវាងរម្បៀបទាំម្នីប ជាពិម្សសស្រសតីនិងកុោរម្ដីមបទីទួលបានអត្ថរបម្ោជន៍ 
ពីអាហារូបត្ថមភ និងម្សវាចាក់ថ្នន ាំបង្កា រ។ ម្លីសពីម្នេះម្ទៀត្ ការម្រៀបចាំខទនការរគប់រគងបរសិ្ថថ ន និងសងគម(ESMP) 
និងអនកពាកព់ន័ធ។ 

ខទនការចូលរមួរបស់អនកពាក់ព័នធ និងការរបឹកាម្ោបល់គម្រោងនឹងរត្ូវបានម្រៀបចាំរសបតាមសតង់ដ្ឋរ   
បរសិ្ថថ ន និងសងគមទាាំង០៧ របស់ធនាគារពិភពម្ោកសរោប់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច និងត្រមូវការវបបធម៌របស់រកុម
ទាាំងម្នេះ។ 

ល.រ ចាំនួនចាស ់ ចាំនួនខកសរមលួថ្ម ី
រកុមអាយុ បុរស ស្រសតី សរុប បុរស ស្រសត ី សរុប 
ទារកអាយុម្រកាម១ ឆ្ន ាំ (០-១) ២០,៨៥២ ២០,៤២៧ ៤១,២៧៨ ៣០,៩៧៦ ២៩,០៦៤ ៥៩,១៣៩ 
កុោរអាយុម្រកាម ៥ ឆ្ន ាំ (០-៥) ១០១,៧៤៩ ៩៨,៥៤១ ២០០,២៩១ ១៦៥,២៤៨ ១៥៧,៧១២ ៣២២,៤៩៣ 
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ស្រសតីខដលសថិត្ម្ៅកនុងអាយុបនតពូជ  ៤២៦,៨២៦     
សរុបរបជាពលរដឋ ៨២៩,១០៧ ៨៤៧,៧២៤ ១,៦៧៦,៨៣១ ១,៤៦១,២២៤ ១,៤៩៧,៤៤២ ២,៩៥៨.៦៦៦ 

 

ខទនទីខាងម្រកាមទតល់ព័ត្ោ៌នអាំពីទិដឋភាពទូម្ៅផ្នការខបងខចកជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចម្ៅកមពុជាតាម
ភូមិស្ថស្រសត៖ 

      
របភព៖ អនិជីអូហវរ ៉ាូម (កមពុជា), ២០០៨ 

ការអម្ងាត្ម្សដឋកិចច សងគមកិចចកមពុជាឆ្ន ាំ២០១៧ រកម្ឃញីថ្ន៩៧ ភាគរយផ្នរបជាជនកមពុជាសរុបចាំនួន 
១៥.៨ ោននាក់ជាជនជាត្ិខែមរ។  ម្ៅសល់ ៣ ភាគរយរត្ូវបានខបងខចកជនជាត្ិភាគត្ិចចាំនួន២២ រកមុ នឹងរត្ូវ
បានម្ៅទងខដលថ្ន “ខែមរម្លី” ឬ “កុលសមព័នធភនាំ”  ខដលមិនខមនជាជនជាត្ិម្ដីមខែមរ។ រកុមទាាំងម្នេះរត្ូវបានបា៉ា ន់
របោណ្ថ្នោនរបខហល ១៨៤,០០០ នាក ់និងខដលត្ាំណាងឱ្យរបជាជនរបខហល ១.២៥ ភាគរយ ផ្នរបជាជន
កមពុជាសរុប។  

រកុមជនជាត្តូិ្ចៗ ទាាំង ២២ ោនសោជិកចាប់ពីម្រកាម ១០០ ដល់ ១៩,០០០ នាក់ រមួោនជនជាត្ិ
ពូនង កួយ មលិ ម្រកាល ម្ខាញ ទាំពូន ចារា៉ាយ រគឹង កាខវ ៉ាត្ សែួច លន់ លមូន កាចក់ ម្រៅ សួយ (ស្ថអុង) ម្សៃៀង 
និងរខដ ដូចោនលមែិត្កនុងតារាងទី១ ខាងម្រកាម។ 
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តារាងទី១. ចាំនួនជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចតាមអាំបូរម្ៅកនុងរបម្ទសកមពុជា    

ចាំនួនជនជាត្មិ្ដីមភាគត្ិចតាមរកុមអាំបូរ 
រកុមអាំបូរជនជាត្ិភាគត្ិច ២០០៨ ២០១៣ ការតល ស់បតូរ 
១ ពូនង ៣៧,៥០៧ ៤៧,២៩៦ ៩,៧៨៩ 
២ ទាំពូន ៣១,០១៣ ៥១,៩៤៧ ២០,៩៣៤ 
៣ កួយ ២៨,៦១២ ១៣,៥៣០ - ១៥,០៨២ 
៤ ចារា៉ាយ ២៦,៣៣៥ ១៣,៣២៦ - ១៣,០០៩ 
៥ រគឹង ១៩,៩៨៨ ២២,៣៨៥ ២,៣៩៧ 
៦ ម្រៅ ៩,០២៥ ១៣,៩០២ ៤,៨៧៧ 
៧ ម្សៃៀង ៦,៥៤១ ១,២៧៩ - ៥,២៦២ 
៨ កាខវ ៉ាត្ ៦,២១៨ ៥,៦១៨ - ៦០០ 
៩ ម្រកាល ៤,២០២ ៧,៤១៣ ៣,២១១ 
១០ ស្ថអុង ១,៨២៧ ២៦៦ - ១,៥៦៥ 
១១ រពូវ ១,៨២៧ ២១៥ - ១,៦១២ 
១២ មិល ១,៦៩៧ ១,៩០៥ ២០៨ 
១៣ លមូន ៨៦៥ ៧៦៣ - ១០២ 
១៤ សួយ (ស្ថអុង) ៨៥៧ ០ - ៨៥៧ 
១៥ ម្ខាញ ៧៤៣ ២៧០ - ៤៧៣ 
១៦ គលឹង ៧០២ ២០៨ - ៤៩៤ 
១៧ សួយ ៤៤៥ ៨៣៧ ៣៩២ 
១៨ ការរជូក ៤០៨ ៧៣១ ៣២៣ 
១៩ លន ់ ៣២៧ ៤៣៦ ១០៩ 
២០ រា៉ា ខដ ២១ ១,០០៣ ៩៨២ 
២១ មន/ធមរ ១៩ ១៧៤ ១៥៥ 
២២ កាចក់ ១០ ៣២៨ ៣១៨ 
របភព៖ ម្សចកតរីពាងរបាយការណ៍្ជាំម្រឿនជនជាតិ្ម្ដីមម្ៅកមពុជាចុងម្រកាយ រកសួងខទនការឆ្ន ាំ២០១៨ 

រកុមជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចោនរស់ម្ៅពាសម្ពញរបម្ទសកមពុជា ប៉ាុខនតោនការរបមូលទតុ ាំម្រចីនម្ៅកនុងម្ែត្ត
ចាំនួន១២ ។ ម្ែត្តទាាំងម្នេះោនបង្កា ញតាមលាំដ្ឋប់ករមិត្ដង់សីុម្ត្ ម្ដ្ឋយបង្កា ញលមែិត្អាំពីរកុមអាំបូរជនជាត្ិម្ដីម
ភាគត្ិចែុសគាន ខដលោនវត្តោនកនុងម្ែត្តនីមួយៗ។ 
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ម្ែត្ត វត្តោនអាំបូររកុមជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច 
១ រត្នគិរ ី ពូនង រគឹង ចារា៉ាយ ទាំពូន ម្រៅ កួយ កាខវត្ កាចក់ លន់ 
២ រកម្ចេះ ពូនង ម្រកាល ម្សៃៀង ធមន កួយ មិល ម្ខាញ  
៣ មណ្ឌ លគិរ ី ពូនង រគឹង ចារា៉ាយ ម្រកាល ម្សៃៀង ធមន កួយ ទាំពូន  
៤ រពេះវហិារ កួយ ម្រៅ 
៥ កាំពង់ធាំ កួយ 
៦ សៃឹងខរត្ង ពូនង រគឹង ចារា៉ាយ កួយ ទាំពូន 
៧ ឧត្តោនជ័យ កួយ ពូនង ទាំពូន ចារា៉ាយ ម្សៃៀង កាខវត្ ម្រកាល កាចក់ 
៨ កាំពង់ចាម ម្សៃៀង 
៩ ម្ពាធិ៍ស្ថត្់ ម្រៅ ចង 
១០ កាំពង់សព ឺ សួយ 
១១ បនាៃ យោនជ័យ កួយ 
១២ ម្កាេះកុង ចង 

  

 ជាខទនកមួយផ្នការវាយត្ផ្មលសងគមសរោប់គម្រោងអាហារូបត្ថមភដាំណាក់កាលទី០១ ការរបឹកា
ជាមួយរកុមម្គាលម្ៅរត្ូវបានសរមបសរមួលម្ដ្ឋយអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាល អងគការសីុអម្អស (CRS) បាន

ម្រៀបចាំម្ៅខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨1 ម្ៅកនុងម្ែត្តចាំនួន០៣ ខដលោនការរបមូលទតុ ាំជនជាត្ិភាគត្ិច គឺម្ែត្តមណ្ឌ លគរិ ីម្ែត្ត
រត្នគិរ ី និងម្ែត្តរកម្ចេះ នងិរកុមអាំបូរជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចម្ទសងៗគាន ខដលោនចាំនួនរបជាជនម្រចីន ដូចជា ពូនង   
ទាំពូន និងម្សៃៀង។ ម្លីពីម្នាេះម្ទៀត្ ការវាយត្ផ្មលសងគមរហ័សខដលបានម្រៀបចាំម្ៅខែតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០២១ សរោប់ម្ែត្ត
បនាៃ យោនជ័យ និងម្ែត្តម្ពាធិ៍ស្ថត្់សរោប់ការម្រៀបចាំគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី២។ ម្ៅផ្ថ្ៃទី
២០ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ សិកាខ ស្ថោពិម្រគាេះម្ោប់ស្ថធារណ្ៈបានម្រៀបចាំម្ ងីតាមរយៈកមមវធិីសស សូម (Zoom)។ 
សិកាខ ស្ថោម្នេះ ោនអនកចូលរមួចាំនួន ៣៧ នាក់ ខដលោនសោសភាពចូលរមួមកពីថ្នន កជ់ាត្ិ និងថ្នន កម់្រកាមជាត្ិ 
រកុមបម្ចចកម្ទសធនាគារពិភពម្ោក រកុមម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. អភបិាលរងម្ែត្ត ត្ាំណាងរដឋបាលម្ែត្ត 
របធាន អនុរបធានមនៃីរសុខាភិបាលម្ែត្ត ត្ាំណាងរដឋបាលរកុង រសុក សោជិករកុមរបឹកាមួយចាំនួន នងិត្ាំណាង
មណ្ឌ លសុែភាពមួយចាំននួផ្នម្ែត្តមនាៃ យោនជ័យ និងម្ែត្តម្ពាធិ៍ស្ថត្់។ 

ការម្ឃញីសាំខាន់ៗ អាំពីការរបឹកាម្ោបល់សហគមន៍ម្នេះ រមួោន៖ 

 
1 របភព៖ របាយការណ៍្វាយត្ផ្មលសងគមគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជា ឆ្ន ាំ២០១៨ ដ្ឋក់ជូនម្ដ្ឋយអងគការ ម្សអាម្អស។ 
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ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចខដលបានរបឹកាម្ោបល់ោនបាំណ្ងចូលរមួោ៉ា ងខាល ាំងជាមួយសកមមភាពរបស់
គម្រោង និងោន្នៃ:ម្រៀនសូរត្បខនថមអាំពីគម្រោង។ 

រកុមជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចខដលបានរបឹកាម្ោបល់ បានចងែុលបង្កា ញថ្ន ពួកម្គោនអារមមណ៍្ថ្ន     
សហគមន៍ខដលមិនខមនជាជនជាត្ិខែមរនឹងអាចទទួលបានទលរបម្ោជន៍អាំពគីម្រោង ម្ដ្ឋយការម្រៀបចាំោនករមិត្
ដូចគាន ម្ៅនឹងសហគមន៍ខែមរដផ្ទម្ទៀត្ខដរ ខត្ម្ទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ម្ដ្ឋយ ពួកម្គម្ជឿជាក់ថ្ន គម្រោងនឹងទតល់        
អត្ថរបម្ោជន៍ម្រចីនដល់ស្រសតី និងកុោរជាងរកុមដផ្ទ។ 

សហគមន៍ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចម្ៅខត្ជួបនូវបញ្ញា រប មកនុងទទលួបានម្សវាសុែភាព ម្ដ្ឋយស្ថរខត្
បញ្ញា ែវេះខាត្ថ្វកិា ការយល់ដឹងរបស់ពួកម្គអាំពីម្សវាសុែភាពម្ៅោនករមិត្ និងគុណ្ភាពផ្នការទតល់ម្សវាជូន
ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចតាមត្រមូវម្ៅមណ្ឌ លសុែភាព។ តាមរយៈរកុមពិភាកាជាមួយរកុមម្គាលម្ៅបានបង្កា ញថ្ន 
សហគមន៍របស់ពួកម្គបានជួបរបទេះនូវបញ្ញា ជាមួយនឹងរបព័នធអត្តសញ្ញា ណ្កមមជនរកីរក និងការយល់ដឹងរបស់
ពួកម្គជាមួយនឹងទលរបម្ោជន៍របស់វា។  

អនកចូលរមួបានម្លីកម្ ងីអាំពីការចង់បានលទធភាពកនុងការទទួលម្សវាម្ៅមណ្ឌ លសុែភាពកនុងទរមង់
ខដលរបម្សីរជាងមុនទាាំងម្ពលម្វោ និងផ្ថ្ៃម្ធវីការម្ៅមូលដ្ឋឋ នសុខាភិបាល។ ជាពិម្សស ពាក់ព័នធនងឹគម្រោង អនក
ចូលរមួបានម្សនីឱ្យសកមមភាពគម្រោងកាំណ្ត្់ម្ពលម្វោខដលសមរសបតាមវបបធម៌ នងិកាលវភិាគរបស់ពួកម្គ ដូច
ជា ការតែ កសកមមភាពម្ៅអាំ ុងម្ពលខដលសហគមន៍កាំពង់ខត្កាន់មរណ្ទុកខ និងកាំពុងខត្ម្រៀបចាំរពឹត្តិការណ៍្អវី
មួយម្ៅម្ពលរពឹក ឬម្ពលោៃ ច។  

អនកចូលរមួបានម្លីកម្ ងីថ្ន ពួកម្គោនបាំណ្ងចូលរមួពាក់ព័នធជាមួយគម្រោង និងបានបញ្ញា កថ្នការ
របឹកាម្ោបល់ម្ៅករមិត្ភូមិជាមួយសហគមន៍ពួកម្គ ម្ដីមបរីបមូលព័ត្៌ោនរត្លប់អាំពីគម្រោង គបបមី្របីភាគីទីបី
ខដលអពារកឹត្ (ដូចជា អងគការសងគមសីុវលិ និងអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាល) ។ 

ោនភាពែុសគាន ចាំម្ពាេះសមិទធទលផ្នសុែភាពនិងអាហារូបត្ថមភសរោប់ោតា និងកុោរម្ៅកនុងសហគម
ន៍ជនជាត្ិម្ដមីភាគត្ិច ម្ៅកនុងម្ែត្តម្គាលម្ៅបខនថមថ្មីពីរ គឺម្ែត្តបនាៃ យោនជ័យ និងម្ែត្តម្ពាធិ៍ស្ថត្់។  ការពិត្
ណាស់ ភាគរយផ្នកុោរខដលោនអាយុម្រកាមរបាាំឆ្ន ាំខដលម្រកេះរកិនម្ៅម្ែត្តបនាៃ យោនជ័យ ោន២៩ ភាគរយ 
និងម្ែត្តម្ពាធិ៍ស្ថត្់ ោន៣៩ ភាគរយ ម្បីម្របៀបម្ធៀមជាមួយមធយមភាគជាត្ិ ោន ៣២.៤ ភាគរយ។  

ការទតល់មត្ិម្ោបល់រត្ ប់របស់របជាពលរដឋ និងយនតការម្្លីយត្បការមិនម្ពញចិត្តសរោប់ជនជាត្ិ
ម្ដីមភាគត្ិចបានកាំណ្ត្ោ់៉ា ងចាស់ និងធានានូវបរោិប័នន និងសមធម៌សងគមម្ៅករមិត្សហគមន៍។  
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ការពិម្រគាេះម្ោបល់ជាមួយរកុមម្គាលម្ៅទាាំងបី អាំពីលទធភាពខដលអាចប៉ាេះពាល់ពីគម្រោងម្ៅម្លីសហ
គមន៍ជនជាត្មិ្ដីមភាគត្ិចរបស់ពួកម្គ។ ខទែកតាមលទធទលផ្នការពិម្រគាេះម្ោបល់ដ៏ទូលាំទូោយម្នេះ បញ្ញា ជា
គនលឹេះខត្មួយប៉ាុម្ណាណ េះខដលបានម្លីកម្ ងី គឺទលប៉ាេះពាល់អវជិាោនខដលអាចម្កីត្ម្ ងីចាំម្ពាេះសោជិកសហគមន ៍
របសិនម្បីពួកម្គពុាំបានចូលជាមួយគម្រោងដូចបាំណ្ង។  អនកចូលរមួខដលោនការរពួយបារមភជាពិម្សស របសិនម្បី
ការពិម្រគាេះម្ោបល់ និងសកមមភាពចុេះសហគមនម៍ិនរត្ូវបានអនុវត្តម្ដ្ឋយម្គារពតាមត្រមូវការផ្នវបបធម៌របស់ពួក
ម្គ (ដូចជាមិនបានកាំណ្ត្់កាលវភិាគរពឹត្តិការណ៍្សហគមន៍កនុងអាំម្ ងីម្ពលខដលពួកគាត្ក់ាំពុងោនមរណ្ទុកខ) 
និងោនការពិចារណាម្ៅម្លីកាលវភិាគជារបចាាំរបស់ពួកគាត្់ (ដូចជាកនុងអាំ ុងម្ពលផ្នការរបមូលទល អនុទល
ផ្រពម្  ី និងម្ពលខដលពួកម្គរត្លប់មកពីចោា រវញិ) ម្ធវីដូចម្នេះគម្រោងនឹងម្ធវីឱ្យប៉ាេះពាល់ម្ដ្ឋយអិវជាោនទាាំង
របផ្ពណី្ នងិជីវភាពរស់ម្ៅរបស់ពួកម្គ ឬក៏ម្ធវឱី្យពួកម្គមិនអាចចូលរមួបាន និងគាម នត្ាំណាងចូលរមួ។ ដូចម្នេះ 
រាល់ការពិភាកាជាមួយរកុមម្គាលម្ៅ ចាាំបាច់ម្សនីឱ្យោនការបនធូរបនថយនូវហានិភ័យម្នេះតាមរយៈការម្រៀបចាំកិចច
ពិម្រគាេះម្ោបល់នានារត្ូវទារភាា ប់ឱ្យបានលែជាមួយនឹងត្រមូវការរបស់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច រមួទាាំងការម្ដ្ឋេះ
រស្ថយនូវរនាាំងភាស្ថទងខដរ។  

ការពិម្រគាេះម្ោបល់ជាមួយជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច ឬអាំបូរជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ចិកនុងអាំ ុងម្ពលវាយត្ផ្មល
សងគម ក៏ដូចជាការវភិាគបខនថមកនុងការម្រៀបចាំគម្រោងរត្ូវបានកាំណ្ត្់ថ្នម្ៅោនករមិត្ម្ៅម្លីឥទធិពលទាាំងឡាយ
ខដលប៉ាេះពាល់ម្ដ្ឋយគម្រោង។ ការរ ាំពឹងទុកជាមុនអាំពទីលវជិាោន និងទលប៉ាេះពាល់ខដលោនសកាត នុពលម្ៅម្លីស
ោសភាគ នងិអនុសោសភាគនីមួយៗ ោនសម្ងខបម្ៅកនុងតារាងខាងម្រកាម ក៏ដូចជា សកមមភាពនានាខដលអាច
អនុវត្តម្ដីមបកីាត្់បនថយទលប៉ាេះពាល់អត្ិបរោ និងធានាថ្នអត្ថរបម្ោជន៍របស់គម្រោងទទួលបានម្សមីគាន  និងសម
រសបតាមវបបធម៌របស់រកុមជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចខដលរស់ម្ៅកនុងត្ាំបន់ម្គាលម្ៅរបស់គម្រោង។  

ម្រកាមម្រគាងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី២ វធិានការម្លីកកមពស់រត្ូវបានកាំណ្ត្ ់ និងបាំម្ពញ
បខនថមនូវបទពិម្ស្ថធន៍ខដលបានម្រៀនសូរត្ពគីម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី១។ទាាំងម្នេះរមួោន៖  

ក. ការធានាថ្ន រកុមរទរទង់សុែភាពភូមខិដលជាអនកអនុវត្តសាំខាន់រត្ូវបានម្លីកទឹកចិត្តោនត្ាំណាង
រគប់រកុមជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចរស់ម្ៅកនុងត្ាំបន់របស់ពួកម្គ ម្ដីមបធីានាថ្នពួកម្គទទួលបានព័ត្៌ោនសមរសប និង
ោនយនតការសមរសបសរោប់ទតល់ព័ត្ោ៌នរត្លប់អាំពីការទតល់ម្សវាកមម។  

ែ. ការធានាថ្ន ត្ាំណាងរកុមជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច គបបរីត្ូវបានចូលរមួទងខដរជាអនករបមូលទិននន័យការ
វាយត្ផ្មលលទធទលផ្នការបាំម្ពញការង្កររបស់រដឋបាលឃុាំ សង្កា ត្់តាមបញ្ា ីសាំណួ្រ និង/ឬជាអនកសរមបសរមួលដ្ឋក់
ពិនៃុសហគមន៍ និងការខចករ ាំខលកព័ត្៌ោនអាំពីលទធទលផ្នការបាំម្ពញការង្កររបស់រដឋបាលឃុាំ សង្កា ត្់ (ម្ពាលគឺ 
តាមរយៈខទនការអនុវត្តគណ្ម្នយយភាពសងគម/សកមមភាព ISAF)។ 
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គ.  ការម្របីម្សវាម្ៅថ្នន ក់ឃុាំ សង្កា ត្់ ម្ដ្ឋយរកុមជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច ក៏រត្ូវខត្តាមដ្ឋនជាខទនកមួយផ្ន
ការរបមូលទិននន័យវាយត្ផ្មលលទធទលផ្នការបាំម្ពញការង្កររបស់រដឋបាលឃុាំ សង្កា ត្់តាមលទធភាពខដលអាចម្ធវីបាន
ទងខដរ។ 

ឃ. ការម្របីម្សវាខដលបានកាំណ្ត្់ម្ដ្ឋយរកុមជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ចិម្ៅមណ្ឌ លសុែភាព និងម្ៅកនុង
សហគមន៍ ជាពិម្សស ម្ៅកនុងត្ាំបន់ខដលោនរបជាជនជាជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចរស់ម្ៅម្រចីន នឹងរត្ូវតាមដ្ឋន និង
ពិនិត្យម្មីលម្ ងីវញិោ៉ា ងម្ហាចណាស់មួយឆ្ន ាំមតង កនុងម្គាលបាំណ្ងម្ដីមបកីាំណ្ត្់ការតល ស់បតូរម្របីរបាស់ និង
កាំណ្ត្់បញ្ញា រប មនានាកនុងការម្របីម្សវារបស់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច ម្ដ្ឋយបញ្ចូ លសកមមភាពនានាម្ដីមបមី្ដ្ឋេះ
រស្ថយបញ្ញា ទាាំងម្នេះ កនុងខទនការសកមមភាពរបចាាំឆ្ន ាំសរោប់មណ្ឌ លសុែភាព និងសុខាភិបាលរសុករបត្ិបត្តិ
ម្នាេះ។ ការែិត្ែាំរបឹងខរបង ជាពិម្សស ម្ដីមបរីបមូលមត្ិម្ោបល់របស់អនកជាំងឺតាមរយៈដាំម្ណី្រការវាយត្ផ្មលមណ្ឌ ល
សុែភាពជាទលូវការម្ដ្ឋយរកុមជនជាត្ិម្ដមីភាគត្ិច គបបរីត្ូវបានអនុវត្តកនុងម្គាលបាំណ្ងខសវងយល់ឱ្យបានលែ
របម្សីរនូវបទពិម្ស្ថធន៍កនុងការទតលម់្សវាជាក់ោក់របស់ពួកម្គ។ 

ង. ការម្របីប័ណ្ព រកីរក/បណ័្ណសមធម៌ នឹងរត្ូវបានតាមដ្ឋន នងិរត្ួត្ពិនិត្យម្ ងីវញិោ៉ា ងម្ហាចណាស់
មួយឆ្ន ាំមតង កនុងម្គាលបាំណ្ងម្ដីមបកីាំណ្ត្់ការតល ស់បតូរការម្របីមូលនិធិសមធម៌ និងកាំណ្ត្់បញ្ញា រប មនានាកនុង
ការម្របីប័ណ្ព រកីរក/ប័ណ្ណសមធម៌របស់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចម្ដ្ឋយបញ្ចូ លសកមមភាពនានាម្ដីមបមី្ដ្ឋេះរស្ថយ បញ្ញា
ទាាំងម្នេះ កនុងខទនការសកមមភាពរបចាាំឆ្ន ាំសរោប់មណ្ឌ លសុែភាព និងសុខាភិបាលរសុករបត្ិបត្តិម្នាេះ។ អាចត្រមូវ
ឱ្យោនការម្តត ត្ការម្លីកទឹកចិត្តកនុងការម្របីរបព័នធកាំណ្ត្់អត្តសញ្ញា ណ្កមមជនរកីរក ខដលោនរស្ថប់តាម    រយៈ
រកសួងសុខាភិបាល ម្ដីមបធីានាថ្ន ជនជាត្ិភាគត្ចិខដលោនសិទធិទទួលបានទាាំងអស់ោនឯកស្ថរ   សមរសប
សរោប់ទទួលម្សវាម្ដ្ឋយឥត្គិត្ផ្ថ្ល។ អនកទសពវទាយមូលនិធិសមធម៌ គបបោីនបញ្ចូ លត្ាំណាងរកុមជនជាត្ិម្ដីម
ភាគត្ិច ម្ដីមបឱី្យពួកម្គោនលទធភាពអាចទាំនាក់ទាំនងលែរបម្សីរជាមួយរកុមជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចម្នាេះ។  

ច. រាល់ឯកស្ថរពាក់ព័នធនឹងការទាំនាក់ទាំនង ការតល ស់បតូរឥរោិបថ្ នងិសងគម និងវធិីស្ថស្រសតទសពវទាយ
នានាគបបខីបងខចកម្ៅតាមស្ថថ នភាពមូលដ្ឋឋ នខដលអាចម្ធវីម្ៅបាន រមួោនការពិចារណាមម្ធាបាយទាំនាក់ទាំនង
ខដលសមរសបជាមួយវបបធម៌របស់សហគមន៍ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចម្ទសងៗគាន ។ ការណ៍្ម្នេះ ោនរមួបញ្ចូ ល ការ
ម្របីសោភ របាំពងសម្មលងជាភាស្ថមូលដ្ឋឋ ន ការម្របីអនកសរមបសរមួលខដលម្របីភាស្ថមូលដ្ឋឋ ន អនកទាំនាកទ់ាំនង ការ
សរមបសរមួលតាមខបបរបផ្ពណី្ អនកដឹកនាាំកុលសមព័នធម្ៅកនុងស្ថថ ប័ន នងិសកមមភាពផ្នការទតល់ម្សវា។   

្. ការខញក (បាំខបក) និងការវភិាគទិននន័យ ម្ដមីបកីាំណ្ត្់រកមុជនជាត្ិម្ដមីភាគត្ិចរត្ូវបានម្លីកទឹក
ចិត្តឱ្យអនុវត្តតាមលទធភាពខដលអាចម្ធវីម្ៅបាន។ ការណ៍្ម្នេះ អាចោនបញ្ចូ លបាំម្ពញបខនថមម្ៅម្លីរបព័នធខដល
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ោនរស្ថប់ ម្ដ្ឋយបខនថមការរបមូលទិននន័យ ម្ដីមបរីបមូលទិនននយ័ជនជាត្ិម្ដីមជាក់ោក់។ ការសិកាអាំពីទលប៉ាេះ
ពាល់រត្ូវម្តត ត្ម្ៅម្លីស្ថថ នភាពអាហារូបត្ថមភ និងសុែភាពជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ចិ។  

ញ. ការបណ្តុ េះបណាត លអាំពីសវត្ថិភាពសងគមសរោប់ភាន ក់ង្ករអនុវត្តគម្រោងម្ៅថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់ម្រកាម
ជាត្ិរត្ូវោនបញ្ចូ លម្មម្រៀន/ជាំពូកមួយអាំពីម្គាលនម្ោបាយរបស់ធនាគារពិភពម្ោកសតីពីសតង់ដ្ឋរសុវត្ថិភាព
សងគម និងបរសិ្ថថ នទាាំង ០៧ (ESS7) និងធានាថ្ន ម្គាលនម្ោបាយរគប់រគងហានិភ័យសងគមរបស់ម្លខាធិការ
ដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប.និងនីត្ិវធិនីានាសីុសង្កវ ក់គាន ជាម្គាលនម្ោបាយរបស់ធនាគារពិភពម្ោកតាមលទធភាពខដលអាច 
ម្ធវីម្ៅបាន។  

៤. រក្បខណ័ឌ ចាប ់បទបញ្ញតិ នងិសោលនសោបាយ 
សតង់ដ្ឋរសុវត្ថិភាពសងគម និងបរសិ្ថថ នទាាំង ០៧ របស់ធនាគារពិភពម្ោកទទួលស្ថគ ល់ថ្ន ជនជាត្ិម្ដីម

ភាគត្ិចោនអត្តសញ្ញា ណ្ និងោនម្សចកតីរបាថ្នន ខដលែុសពីរកុមខដលបានសោហរណ្កមមម្ៅកនុងសងគមជាត្ ិ
និងជាញឹកញាប់ង្កយរងម្រគាេះម្ដ្ឋយគាំរូរបផ្ពណី្ខដលោនការអភិវឌ្ឍ។ ម្គាលម្ៅជាក់ោក់ផ្នសតង់ដ្ឋរសុវត្ថិភាព
សងគម និងបរសិ្ថថ នទាាំង ០៧រមួោន៖ 

ក. ម្ដីមបធីានាថ្ន ដាំម្ណី្រការអភិវឌ្ឍជាំរុញឱ្យោនការម្គារពសិទធិមនុសស វាសនា ម្សចកតីរបាថ្នន  អត្ត
សញ្ញា ណ្ វបបធម៌ នងិជីវភាពរស់ម្ៅរបស់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច ខដលអារស័យម្ដ្ឋយធនធានធមមជាត្ិរត្ូវបាន
ម្គារពម្ពញម្លញ 

ែ. ម្ដីមបមី្ជៀសវាងទលប៉ាេះពាល់មិនលែរបស់គម្រោងដលជ់នជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច ឬម្ៅម្ពលមិនអាចម្ជៀស
វាងបាន ម្ធវីឱ្យម្ៅជាតូ្ច បនធូរបនថយ និង/ឬទូទាត្់សងសរោប់ទលប៉ាេះពាល់ដូចម្នេះ 

គ. ម្ដីមបមី្លីកមពស់ឱ្កាស និងទលរបម្ោជន៍ផ្នការអភិវឌ្ឍរបកបម្ដ្ឋយនិរនតរភាពសរោប់ជនជាត្ិម្ដីម
ភាគត្ិចកនុងរម្បៀបមួយខដលអាចោនលទធទលទទលួបាន បរោិប័នន និងសមរសបតាមវបបធម៌ 

ឃ. ម្ដីមបមី្ធវីឱ្យរបម្សីរម្ ងីកនុងការម្រៀបចាំគម្រោង និងជាំរុញឱ្យោនការគាាំរទពីមូលដ្ឋឋ ន ម្ដ្ឋយការបម្ងាីត្ 
និងការរកាទាំនាក់ទាំនងតាមរយៈការរបឹកាម្ោបល់របកបម្ដ្ឋយអត្ថន័យជាមួយជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចខដលោន
ទលប៉ាេះពាល់ម្ដ្ឋយគម្រោងម្ពញមួយវដតជីវតិ្របស់គម្រោង 

ង. ម្ដីមបទីទលួស្ថគ ល់ ការម្គារព និងខថ្រកាវបបធម៌ ចាំម្ណ្េះដឹង និងការរបត្ិបត្តិរបស់ជនជាត្ិម្ដីមភាគ
ត្ិច និងម្ដីមបទីតល់ឱ្យពួកម្គនូវឱ្កាសទទួលយកការតល ស់បតូរម្ៅតាមស្ថថ នភាពកនុងលកខែណ្ខ  និងរកបែ័ណ្ឌ ម្ពល
ម្វោខដលពួកម្គអាចទទលួយកបាន។  
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ម្ដ្ឋយម្ហតុ្ថ្នគម្រោងម្នេះម្តត ត្ម្ៅម្លីម្ែត្តចាស់ទាាំង០៧ ខដលោនការរបមូលទតុ ាំជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច
របមូលម្រចីន និងម្ែត្តម្គាលម្ៅថ្មីពីរម្ៅបី សហគមន៍ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចនងឹជាអនកទទួលទលរបម្ោជន៍តៃ ល់
អាំពីសកមមភាពគម្រោង។ មកដល់ចាំណុ្ចម្នេះ រកបែណ័្ឌ ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចរត្ូវបានបញ្ចូ លកនុងដាំម្ណី្ការចូលរមួ 
ពិម្រគាេះម្ោបល់របកបម្ដ្ឋយអត្ថន័យ ខដលទតល់ឱ្កាស និងអនុញ្ញា ត្ឱ្យជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច ទទួលបានអត្ថ
របម្ោជន៍ពគីម្រោងតាមរយៈលកខណ្ៈខដលសមរសបតាមវបបធម៌របស់ពួកម្គ។ ម្លីសពីម្នេះ ការម្រៀបចាំ នងិការម្ធវី
បចចុបបននភាពខទនការរគប់រគងបរសិ្ថថ ន និងសងគម ការម្រៀបចាំខទនការចូលរមួរបស់អនកពាក់ព័នធ និងការពិម្រគាេះ
ម្ោបល់គម្រោងនឹងរត្ូវបានម្ធវីម្ ងីរសបតាមសតង់ដ្ឋរសុវត្ថិភាពសងគម នងិបរសិ្ថថ នទាាំង ០៧ និងត្រមូវការវបប
ធម៌របស់របជាជន ។ 

ការពិម្រគាេះម្ោបល់ជាមួយសហគមន៍រត្ូវបានម្ធវីម្ ងីម្ៅម្ែត្តបី ខដលោនការរបមូលទតុ ាំជនជាត្ិម្ដមី
ភាគត្ិចម្រចីន ម្ែត្តមណ្ឌ លគិរ ី ម្ែត្តរត្នគិរ ី នងិម្ែត្តរកម្ចេះ និងខដលោនរកុមអាំបូរជនជាត្ិម្រចីនបាំទុក (ពូនង       
ទាំពូន និងម្សៃៀង) ។ ដាំម្ណី្ការពិម្រគាេះម្ោបល់រត្ូវបានម្របីម្ដីមបកីាំណ្ត្់វធិានការបខនថមខដលអាចរត្ូវការសរោប់
ទតល់ឱ្យរបជាជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច/អាំបូរជនជាត្ិភាគត្ិចទទួលបានអត្ថរបម្ោជន៍សមរសបពីកមមវធិីតាមវបបធម៌ 
និងបម្ងាីនការចូលរមួរបស់ពួកម្គកនុងអាំ ុងម្ពលអនុវត្ត តាមដ្ឋន និងវាយត្ផ្មលកមមវធិី។  

៤.១ ររពន័ធររសទេក្មពុជា 
ឯកស្ថរចាបស់ាំខាន់បាំទុត្ម្ៅកមពុជា គឺរដឋធមមនុញ្ាផ្នរពេះរាជាណាចរកកមពុជា (១៩៩៣)។ ោរតា ៧២ 

ផ្នរដឋធមមនុញ្ាគឺទាក់ទងម្ដ្ឋយតៃ ល់ម្ៅនឹងសុែភាព ម្ដ្ឋយខចងថ្ន៖ «សុែភាពរបស់របជាជនរត្ូវធានា។ រដឋរត្ូវ
យកចិត្តទុកដ្ឋក់ម្លីការការពារ និងការពាបាលជាំងឺ។ របជាពលរដឋរកីរក រត្ូវទទួលបានការពិម្រគាេះជាំងឺម្ដ្ឋយឥត្
គិត្ផ្ថ្លម្ៅតាមមនៃីរម្ពទយរដឋ គិោនដ្ឋឋ ន និងគលនីិកសមភព។ រដឋរត្ូវបម្ងាីត្គិោនដ្ឋឋ ន និងគលនីិកសមភពម្ៅតាម
ជនបទ»។ រដឋធមមនុញ្ាកមពុជា (១៩៩៣) ទទួលស្ថគ ល់ និងម្គារពសិទធិមនុសស ខដលធានាម្ដ្ឋយចាប់អនតរជាត្ិ។ 
ោរតា ៣១ ផ្នរដឋធមមនុញ្ាខចងថ្ន របជាពលរដឋខែមររគប់រូបរត្ូវោនភាពម្សមីគាន ចាំម្ពាេះមុែចាប ់ទទួលបានសិទធិ និង
ម្សរភីាព និងកាត្ពវកិចចដូចគាន  ម្ដ្ឋយមិនរបកាន់ពូជស្ថសន៍ ពណ៌្សមបុរ ម្ភទ ភាស្ថ ជាំម្នឿស្ថសនា និនាន ការ
នម្ោបាយ ម្ដីមកាំម្ណី្ត្ជាត្ិ ឋានៈសងគម រទពយសមបត្តិ ឬ ស្ថថ នម្ទសងម្ទៀត្ម្ យី។  ម្ទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ម្ដ្ឋយ រដឋ
ធមមនុញ្ាមិនបានបញ្ចូ លម្សចកតីបញ្ញា កជ់ាក់ោក់ចាំម្ពាេះជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចរបស់របម្ទស ឬអាំបូរជនជាត្ិភាគត្ិច
ម្នាេះម្ទ។ 

កនុងឆ្ន ាំ ២០០៩ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជាបានម្ចញម្គាលនម្ោបាយជាត្ិសតីពីការអភិវឌ្ឍន៍ជនជាត្ិម្ដីម
ភាគត្ិច។ ម្គាលនម្ោបាយម្នេះ ទតល់ការខណ្នាាំទូម្ៅដល់នាយកដ្ឋឋ ន/ស្ថថ ប័នពាក់ព័នធម្ទសងៗរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល។ 
ចាំខណ្កវស័ិយសុខាភិបាល រគាន់ខត្សងាត្់ធៃន់ថ្ន ស្ថថ ប័នសុខាភិបាលខដលពាក់ព័នធរត្ូវម្លីកកមពស់អនាម័យ ការ
ម្របីរបាស់ទឹកស្ថែ ត្ ការការពារ និងពាបាលជាំងឺ្លង ការចាក់វា៉ា ក់ស្ថាំងសរោប់កុោរ និងស្រសតីោនផ្ទៃម្ពាេះ និងអាហា
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រូបត្ថមភដល់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច ក៏ដូចជាការទតល់ម្សវាខថ្ទាាំម្ដ្ឋយឥត្គិត្ផ្ថ្លដល់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចរកីរកទាាំង
ម្នាេះ។  

ទាក់ទងម្ៅនឹងម្គាលនម្ោបាយសុែភាព ទាាំងខទនការយុទធស្ថស្រសតសុែភាពឆ្ន ាំ២០០៨-២០១៥ និង
ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ មិនោនការម្លីកម្ ងីជាក់ោក់អាំពជីនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច ឬការកាំណ្ត្់វធិានការម្ដីមប ី     
ម្ដ្ឋេះរស្ថយឧបសគគសុែភាពជាក់ោក ់ ខដលពួកម្គរប មមុែម្នាេះម្ទ។ ម្គាលការណ៍្ការង្ករសរោប់សមធម ៌
ទាមទារនូវលកខែណ្ឌ ោ៉ា ងទូលាំទូោយសរោប់ការលុបបាំបាត្់របាាំងសងគម វបបធម៌ ភូមសិ្ថស្រសត ហរិញ្ាវត្ថុ និងការោិ
ធិបម្ត្យយ កនុងការទទួលបាន និងម្របីរបាស់ម្សវាសុែភាពរបកបម្ដ្ឋយគុណ្ភាព ជាពិម្សសម្ដ្ឋយជនរកីរក និង
ជនង្កយរងម្រគាេះ រមួោនជនោនពិការភាព ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ចិ និងជនចាស់ជរា។ ជនជាត្ិភាគត្ិចរត្ូវបាន
ម្លីកម្ ងីមតងទាក់ទងនងឹអនតរបញ្ញា ។ ម្លីសពីម្នេះ ខទនទបីង្កា ញទលូវរបស់រកសួងសុខាភិបាលសរោប់ការម្ធវីឱ្យ
របម្សីរម្ ងីនូវអាហារូបត្ថមភឆ្ន ាំ២០១៤-២០២០ មិនបានទតល់នូវអនតរាគមន៍ជាក់ោក់ណាមយួដល់រកុមម្នេះម្ទ។
យុទធស្ថស្រសតចតុ្ម្កាណ្គឺជាឯកស្ថរម្គាលនម្ោបាយបង្កា ញទលូវម្ៅកនុងរបម្ទសកមពុជានិងកាំណ្ត្់នូវរកបែ័ណ្ឌ  
ការពារសងគមោ៉ា ងទូលាំទូោយ។ យុទធស្ថស្រសតចតុ្ម្កាណ្ដាំណាក់កាលទីIII (ឆ្ន ាំ២០១៣) ោនឯកស្ថរម្ោង
សម្ងខបចាំនួនពីរសរោបជ់នជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចខដលទាក់ទងនឹងការចុេះបញ្ា ីដីធល/ីការទតល់ប័ណ្ណកមមសិទធ ិ ប៉ាុខនតមិន
បញ្ញា ក់អាំពជីនជាត្ិភាគត្ចិ។ ខទនការយុទធស្ថស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ (NSDP) ២០១៤-២០១៨ បានបញ្ញា ក់ជា
ពិម្សសទាាំងជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច និងអាំបូរជនជាត្ភិាគត្ិចជាម្រចីនដង។ជាអាទិភាពគឺម្តត ត្ម្លីការពរងឹងយនតការ 
កាំណ្ត្់ម្គាលម្ៅជាត្ិខដលោនរស្ថប់(ID-Poor) ម្ដ្ឋយការបម្ងាីនរបសិទធភាពផ្នការកាំណ្ត្់ម្គាលម្ៅកាត្់បនថយ 
កាំហុសបរោិប័នន និងការបដិម្សធមិនឱ្យជនជាត្ិភាគត្ិចបានចូលរមួ។ ខទនការយុទធស្ថស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិបាន
ម្លីកម្ ងីថ្ន ត្ាំបន់ខដលោនការរពួយបារមភជាពិម្សសម្នាេះ គឺម្ែត្តម្ៅភាគឦស្ថន ខដលជាកខនលងខដលោន  
សហគមន៍ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចរស់ម្ៅម្រចីន ម្ែត្តទាាំងម្នេះភាគម្រចីនជាត្ាំបនជ់នបទ និងមនិបានសោហរណ្កមម 
កនុងចរនតជាត្ដូិចម្គម្ទ។ ពាក់ព័នធនឹងសុែភាព ខទនការយុទធស្ថស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ ម្តត ត្ម្លីការធានាម្ដ្ឋយរបជាជន
កមពុជាទាាំងអស់ទទួលបានម្សវាសុែភាពរបកបសមធម៌ និងគុណ្ភាព រកាត្ាំបន់រគបដណ្ត ប់ែពស់ផ្នការចាក់ថ្នន ាំ
បង្កា រជារបចាាំ ការពរងឹងអភិបាលកិចចលែ ភាពជាអនកដកឹនាាំ ការរគប់រគង និងយនតការគណ្ម្នយយភាពកនុងបរបិទផ្ន
វមិជឈការនិងវសិហមជឈការ និងការម្លីកកមពស់អភិបាលកិចចមូលដ្ឋឋ ន រពមទាាំងការរត្ួត្ពិនិត្យរបស់សហគមន៍ម្លី
របសិទធភាពផ្នការទតលម់្សវាសុែភាព។ សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍ជនបទមួយ (៩.0៥) ម្តត ត្ម្លីចាំនួនសហគមន៍ជន
ជាត្ិភាគត្ិចខដលបានកាំណ្ត្់រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ (វាសឯ់កតាត ជាសហគមន៍ ទិនននយ័មូលដ្ឋឋ នឆ្ន ាំ២០១៣ គ ឺ
១០០ ម្ដ្ឋយឆ្ន ាំ ២០១៥ កាំណ្ត្់ម្គាលម្ៅចាំនួន១៦០ និងឆ្ន ាំ២០១៨ កាំណ្ត្់ម្គាលម្ៅចាំនួន ២៥០)។ 

៤.២ ការ្លីេ់ច្ចា បន័សលកីិចារពមសរពៀងអនរីជាតិ 
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 ពាក់ព័នធនឹងចាប់អនតរជាត្ិ របម្ទសកមពុជាបានចុេះហត្ថម្លខាម្លីអនុសញ្ញា សតីពីការលុបបាំបាត្់ការម្រសីម្អីង
ពូជស្ថសន៍ កត្ិកាសញ្ញា អនតរជាត្ិសតីពីសិទធិម្សដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ កត្កិាសញ្ញា អនតរជាត្ិសតីពីសិទធិពលរដឋ 
និងសិទធិនម្ោបាយ អនុសញ្ញា អនតរជាត្ិសតីពីការលុបបាំបាត្់រាល់ទរមង់ ផ្នការម្រសីម្អីងរបឆ្ាំងនឹងស្រសតី      អនុសញ្ញា
សតីពីសិទធិកុោរ អនុសញ្ញា សតីពីជីវៈចរមុេះ និងបានម្បាេះម្ឆ្ន ត្គាាំរទម្សចកតីរបកាសរបស់អងគការសហរបជាជាត្ិសតីពី
សិទធិជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចម្ៅមហាសននិបាត្អងគការសហរបជាជាត្ិ។ ឧបករណ៍្ ចាប់អនតរជាត្ិទាាំងម្នេះោនបទ
បបញ្ាត្តិមួយចាំនួនទាក់ទងនងឹការការពារសិទធិជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច។ ជាមួយម្នេះខដរ របម្ទសកមពុជាក៏បានចុេះហត្ថ
ម្លខាម្លីអនុសញ្ញា សតីពីការម្រសីម្អីង (ការង្ករ និងមុែរបរ) របស់អងគការពលកមមអនតរជាត្ ិ(ម្លែ ១១១) ប៉ាុខនត
កមពុជាមិនទាន់បានចុេះហត្ថម្លខាម្លីអនុសញ្ញា របស់អងគការពលកមមអនតរជាត្ិសតីពីជនជាត្ិម្ដមីភាគត្ិច និង
កុលសមព័នធ (ម្លែ ១៦៩) ម្ទ។ 
 សរុបមក  របម្ទសកមពុជាបាន និងកាំពុងដ្ឋក់បញ្ចូ លបទបបញ្ាត្តិផ្នសនធិសញ្ញា សិទធិមនុសសម្ៅកនុងចាប ់  
ជាត្ិ។ ម្ទាេះោ៉ា ងណាក៏ម្ដ្ឋយ បទបបញ្ាត្តិមួយចាំននួផ្នចាប់កមពុជាោនភាពមិនចាស់ោស់ និងម្ៅោនចម្នាល េះ
របម្ហាង ខដលម្ធវីឱ្យោនភាពទន់ម្ែាយកនុងជាំរុញការអនុវត្តកាត្ពវកិចចសិទធិមនុសសអនតរជាត្ិរបស់កមពុជា។ របម្ទស
កមពុជាោនកាំណ្ត្់រតាចរមុេះអាំពីការបាំម្ពញត្រមូវការរាយការណ៍្របស់ែលួនខដលទាក់ទងនឹងការម្បតជាា ចិត្តចាំម្ពាេះ
ចាប់អនតរជាត្ិ។ ឧទាហរណ៍្ ទាក់ទងនឹងអនុសញ្ញា សតីពីការលុបបាំបាត្់ការម្រសីម្អីងពូជស្ថសន៍ កមពុជាមិនបាន
បញ្ាូ នរបាយការណ៍្ និងបង្កា ញែលួនម្ៅកាន់គណ្ៈកោម ធិការពាក់ព័នធរបស់អងគការសហរបជាជាត្ិ ម្ដីមបសី្ថកសួរ
ពាក់ព័នធនឹងលទធទលផ្នការអនុវត្តរបស់របម្ទសរវាងឆ្ន ាំ២០០០ និងឆ្ន ាំ ២០១០។ បនាៃ ប់ពអីវត្តោនរយៈម្ពល ១០ 
ឆ្ន ាំ កនុងឆ្ន ាំ២០១០ កមពុជាបានម្ធវីបទបង្កា ញ នងិពិភាការបាយការណ៍្តាមកាលកាំណ្ត្់ចាំនួនរបាាំមយួជាមួយ       
គណ្ៈកោម ធកិារ។ម្ៅកនុងការសននិដ្ឋឋ នរបស់ែលួន គណ្ៈកោម ធិការបានសខមតងការរពួយបារមភទាក់ទងនងឹការរបរពឹត្ត 
ចាំម្ពាេះជនជាត្ិភាគត្ិចម្ៅកមពុជា។ ជាពិម្សសម្លីបញ្ញា ចាប់ គណ្ៈកោម ធិការបានកត្់សោគ ល់ពី "កងវេះការជាំរុញ
ការអនុវត្តចាប់របកបម្ដ្ឋយភាពម្ស្ថម េះរត្ង់ និងមនិលាំម្អៀង" ម្ហយីបានទតល់អនុស្ថសន៍ថ្ន ចាប់រត្ូវបានម្រៀបចាំឱ្យ
បានចប់ ម្ដមីបធីានាថ្ន និយមន័យរត្ូវបានចូលជាធរជាទលូវការ និងរត្ូវបានទសពវទាយបានទូលាំទូោយ និងបាន
យល់ដឹងទាាំងអស់គាន ។ 
 របម្ទសកមពុជារប មមុែនឹងឧបសគគជាម្រចីនទាក់ទងនឹងការពតិ្ផ្នការអនុវត្តការង្កររដឋបាល ចាប់ 
និងនម្ោបាយម្ៅតាមមនៃីរថ្នន ក់ម្ែត្ត និងនាយកដ្ឋឋ នថ្នន ក់ជាត្ិ/ស្ថថ ប័នរដឋ ទាក់ទងនឹងការអនុវត្ត នងិការពរងឹង
ការអនុវត្តចាប់ និងម្គាលនម្ោបាយខដលោនរស្ថប់។ ការណ៍្ម្នេះ រត្ូវបានបញ្ញា ក់ម្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៥ ម្ដ្ឋយអនក
រាយការណ៍្ពិម្សសសតីពីសិទធិមនុសស និងម្សរភីាពជាមូលដ្ឋឋ នផ្នជនជាត្ិម្ដមីភាគត្ិច គឺម្ោក Rodolfo 
Stavenhagen ថ្ន“បញ្ញា ចមបងគចឺម្នាល េះរបម្ហាងផ្នការអនុវត្តគឺភាពចម្នាល េះរបម្ហាងរវាងចាប់និងកចិចការរដឋបាល 
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ខដលោនរស្ថប់ ការអនុវត្តចាប់ នងិនម្ោបាយ ជាការសននិដ្ឋឋ នបានបង្កា ញពីការខបងខចករវាងការរគប់រគង នងិ
ែលឹមស្ថរសាំខាន់ផ្នរដឋធមមនុញ្ាខដលជាការរ ាំម្ោភបាំពានម្លីសិទធិមនុសសរបស់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច”2។ 
៥. ការសរៀបចកំារអនវុតនី ៍នងិការរតតួពនិតិយ 
 ម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. ខដលសថិត្ម្ៅកនុងរកសួងមហាផ្ទៃ នងឹជាភាន ក់ង្ករអនុវត្តគម្រោងអាហារូបត្ថមភ 
ម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី២ ខដលជាភាន ក់ង្ករអនុវត្តមួយកនុងចាំម្ណាមភាន ក់ង្ករអនុវត្តពីរផ្នគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅ
កមពុជាដាំណាក់កាលទី១ (ភាន ក់ង្ករអនុវត្តមួយម្ទៀត្ គឺជារកសួងសុខាភិបាល) ។ ម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. ោន
សមត្ថភាពកនុងការរគប់រគង និងការដឹកនាាំថ្នន ក់ជាត្ិ ក៏ដូចជាទតល់ការគាាំរទដលក់ារអនុវត្តរបស់រដឋបាលថ្នន ក់ម្រកាម
ជាត្ិ។ ម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. ម្ដ្ឋយទទលួបានកាំណ្ត្់រតាដ៏លែកនុងការអនុវត្តរបព័នធខដលោនរស្ថប់ខដល    
សងាត្់ធៃន់ម្ៅម្លីការអនុវត្តវមិជឈការ ការសរមបសរមួលជាមួយរដឋបាលរកុង រសុក និងរកុមរបឹកាឃុាំ សង្កា ត្់ និង
មណ្ឌ លសុែភាពម្ៅត្ាំបន់ម្គាលម្ៅខដលបានម្រជីសម្រសី។ ម្ដ្ឋយម្ហតុ្ថ្ន ម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. ោន
កាំណ្ត្់រតាលែកនុងការអនុវត្តគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី១ ដូចម្នេះម្គាលបាំណ្ងផ្នកិចចរបត្ិបត្តិ
ការថ្មីនឹងរត្ូវម្រៀបចាំ និងពរងីកម្លីសកមមភាពសនូលផ្នគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាល  ទ១ី។ ការ
ម្រៀបចាំការអនុវត្តដូចគាន សរោប់ម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. កនុងការអនុវត្តគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់
កាលទី១ និងគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី២។ 
 បចចុបបននម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. កាំពុងអនុវត្តសោសភាគ២ ផ្នគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជា
ដាំណាក់កាលទី១ តាមរយៈអងគភាពបម្ចចកម្ទសរបស់ែលួន និងរដឋបាលម្ែត្ត រដឋបាលរកុង រសុក និងរដឋបាលឃុាំ 
សង្កា ត្់។  ម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. បានខត្ងតាាំងនាយកគម្រោង និងរបធានគម្រោងម្ដីមបរីត្ួត្ពិនតិ្យ និង
ដឹកនាាំការអនុវត្តសកមមភាពសោសភាគ២ ម្ហយីអងគភាពលទធកមម និងធានាភាពរត្ឹមរត្ូវតាមចាប ់ (fiduciary) 
ផ្នម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. កាំពុងរត្ូវបានម្របីរបាស់សរោប់ការអនុវត្តគម្រោង។ គម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជា
ដាំណាក់កាលទី១  ោនបញ្ចូ លលកខែណ្ឌ សរោប់ពរងឹងសមត្ថភាព និងជាំនាញរបស់អងគភាពនានាផ្នម្លខាធិ ការ 
ដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. តាមរយៈការទតល់ទីរបឹកា នងិជាំនយួបម្ចចកម្ទសបខនថម ម្ដមីបមី្លីកកមពស់មុែង្កររបស់អងគភាព/
កមមវធិី (ជាជាងការអនុវត្តសរោប់ខត្សកមមភាពគម្រោងជាក់ោក់ប៉ាុម្ណាណ េះ)។ 
 ម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប.នឹងទតល់ការខណ្នាាំខទនកម្គាលនម្ោបាយ ការអនុញ្ញា ត្ នងិរត្ួត្ពិនិត្យការ
អនុវត្តសកមមភាពគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី២ ខដលនឹងរត្ូវបានអនុវត្តម្ដ្ឋយរដឋបាលម្ែត្ត    
រដឋបាលរកុង រសុក និងរដឋបាលឃុាំ សង្កា ត្់។ ម្លីសពីម្នេះ ម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. នឹងចាត្់តាាំងមស្រនតីបម្ង្កគ ល

 
2 របភព៖ របាយការណ៍្ខដលបានដ្ឋក់ជូនអងគសនិនបាត្អងគការសហរបជាជាត្ិម្លីកទី៦២ របស់ឧត្តមសនងសិទធិមនុសសអងគការសហរបជាត្ិ។ 
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សុវត្ថិភាពសងគមមួយរូប ម្ដីមបរីត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តរកបែ័ណ្ឌ ខទនការជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចម្ៅថ្នន ក់ឃុាំ សង្កា ត្់។    
ត្ួនាទី និងការទទួលែុសរត្ូវជាក់ោក់ រមួោន៖ 
 ក. ចូលរមួកនុងវគគបណ្តុ េះបណាត ល ខដលម្រៀបចាំម្ដ្ឋយធនាគារពិភពម្ោកសតីពកីារអនុវត្តរកបែណ័្ឌ
ខទនការជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច ខចករ ាំខលកព័ត្៌ោន និងទតល់ការបណ្តុ េះបណាត លបនតដលអ់នកពាក់ព័នធគម្រោងម្ទសង
ម្ទៀត្តាមត្រមូវការ។ 
 ែ. រត្ួត្ពិនតិ្យការអនុវត្តសកមមភាពរសបតាមការអនុវត្តរកបែណ័្ឌ ខទនការជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច និង
ធានាថ្ន ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច/រកុមជនជាត្ិភាគត្ចិម្ៅកនុងត្ាំបន់ម្គាលម្ៅទទួលបានការគាាំរទខទនកវបបធម៌សម
រសប។ 
 គ. ម្រៀបចាំការរបជុាំពិម្រគាេះម្ោបល់ស្ថធារណ្ៈម្ៅកនុងសហគមន៍ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច/រកុមជនជាត្ិ
ភាគត្ិច ខដលជាខទនកមួយផ្នម្បសកកមមរត្ួត្ពិនតិ្យគម្រោងជារបចាាំ កនុងអាំ ុងម្ពលវាយត្ផ្មលពាក់កណាត ល និង
វាយត្ផ្មលបញ្ចប់គម្រោង ម្ដីមបកីាំណ្ត្់ត្រមូវការសកមមភាពបខនថម ខដលធានាថ្ន រកុមជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ចិទទួល
បានអត្ថរបម្ោជន៍ពីគម្រោង និងសមរសបតាមវបបធម៌របស់ពួកម្គ។ 
 ឃ. ការម្រៀបចាំចងរកងឯកស្ថរសរោប់ការទសពវទាយដល់អនកពាក់ព័នធគម្រោង (ឧទាហរណ៍្ ការម្រៀបចាំ
ឯកស្ថរទសសនទាន) ម្ដីមបបីង្កា ញពីបញ្ញា ទាាំងឡាយណាខដលករមិត្ការទទួលបានម្សវាសុែភាពខដលទាក់ទង
នឹងអាហារូបត្ថមភសមរសបតាមវបបធម៌/ការម្លីកកមពស់សុែភាព និងបញ្ញា ពាក់ព័នធខដលម្លីកម្ ងីម្ដ្ឋយជនជាត្ិ
ម្ដីមភាគត្ិច/រកុមជនជាត្ភិាគត្ិចម្ៅអាំ ុងម្ពលពិម្រគាេះម្ោបល់ជាស្ថធារណ្ៈ និងមូលនធិិរស្ថវរជាវខដលទតល់
ឱ្យម្ដ្ឋយកមមវធិី និងសកមមភាពខដលបានម្សនីម្ ងីម្ដីមបមី្ដ្ឋេះរស្ថយនូវកងវល់ទាាំងម្នេះ។ 
 ង. កាំណ្ត្់ទលប៉ាេះពាល់អវជិាោនខដលអាចម្កីត្ោន ខដលបណាត លមកពីលទធទលផ្នការអនុវត្តគម្រោង 
និងបករស្ថយ/អនកត្សសូមត្ិម្ដីមបឱី្យោនការខកសរមួលការអនុវត្តកមមវធិីបានសមរសប (រមួទាាំងការទតល់ថ្វកិា
សរោបច់ាំណាយម្ដីមបអីនុវត្តការខកខរបខបបម្នេះ) កនុងកាំ ុងម្ពលអនុវត្តគម្រោង ប៉ាុខនតជាខទនកមួយផ្នការម្រៀបចាំ
ខទនការសកមម និងថ្វកិារបចាាំឆ្ន ាំជាក់ោក់។  
 ម្រៅពីម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. ក៏ោនគួអងគខដលនឹងទទួលែុសរត្ូវចាំម្ពាេះសកមមភាពមយួចាំនួនខដល
ត្រមូវឱ្យអនុវត្តកនុងរកបែណ័្ឌ ខទនការជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច។ គួអងគទាាំងម្នេះ រមួោនដូចខាងម្រកាម៖ 
 ក. រដឋបាលម្ែត្ត នងិរដឋបាលរកុង រសុក 

ម្រៀងរាល់របាាំមួយខែមតង អនកវាយត្ផ្មលផ្នរដឋបាលម្ែត្ត និងរដឋបាលរកុង រសុកខដលោនការបញ្ញា ក់
ទទួលស្ថគ លក់នុងម្ែត្តអាទភិាពចាំនួនរបាាំបួន នងឹម្ធវកីារវាយត្ផ្មលគុណ្ភាពផ្នលទធទលបាំម្ពញការង្ករ
ម្ៅកនុងឃុាំ សង្កា ត្់របស់ែលួន រាយការណ៍្លទធទលពិនៃុវាយត្ផ្មលជូនម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. ទតល់
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ការបណ្តុ េះបណាត ល នងិហវកិហវនឺម្ដីមបកីស្ថងសមត្ថភាពរបស់រដឋបាលឃុាំ សង្កា ត្់កនុងការអនុវត្ត   
មូលនិធិគាាំរទការទតល់ម្សវាឃុាំ សង្កា ត្់ ។ 

 ែ. រដឋបាលឃុាំ សង្កា ត្់ 
រដឋបាលឃុាំសង្កា ត្់ម្ៅកនុងម្ែត្តអាទិភាពទាាំងរបាាំបួននឹងសោហរណ្កមមខទនការនិងថ្វកិាផ្នមូលនិធិ 
គាាំរទការទតល់ម្សវាឃុាំ សង្កា ត្់ម្ៅកនុងដាំម្ណី្រការសតង់ដ្ឋរផ្នកមមវធិីវនិិម្ោគឃុាំ សង្កា ត្់ (CIP)។ 
របាយការណ៍្អាំពីការម្របីមូលនិធិគាាំរទការទតល់ម្សវាឃុាំ សង្កា ត្់ ការបូកសរុបសូចនាករផ្នមូលនិធិគាាំ
រទការទតល់ម្សវាឃុាំ សង្កា ត្់កនុងរបាយការណ៍្្ោស និងការម្រៀបចាំកិចចរបជុាំគណ្ៈ   កមមការរគប់រគង
មណ្ឌ លសុែភាពរបចាាំរត្ីោស។ 

 គ. អនកទទួលបនៃុកកិចចនារ ីនិងកុោរ ផ្នគណ្ៈកោម ធកិារទទួលបនៃុកកិចចការនារ ីនិងកុោរឃុាំ សង្កា ត្់ 
អនកទទួលបនៃុកកិចចការនារ ី និងកុោរ នងឹរត្ួត្ពិនិត្យម្លីកការង្កររដឋបាល និងម្ធវីជាអនកខណ្នាាំដល់
ជាំនួយការភូមិ។ រត្ួត្ពិនិត្យ និងតាមដ្ឋនការអនុវត្តសកមមភាពកមមវធិីឃុាំ សង្កា ត្់សរោប់ស្រសតី និង
កុោរថ្នន ក់ឃុាំ និងភូមិ ម្ដីរត្នួាទីជាអនកទទួលបនៃុកសរោប់ការដ្ឋក់ពិនៃុមូលនិធគិាាំរទការទតល់ម្សវាឃុាំ 
សង្កា ត្់ ចូលរមួកនុងការម្រៀបចាំខទនការកមមវធិីវនិិម្ោគឃុាំ សង្កា ត្់ និងខទនការមូលនិធិគាាំរទការទតល់ 
ម្សវាឃុាំ សង្កា ត្់ គាាំរទម្សមៀនឃុាំ សង្កា ត្់ ម្ដីមបធីានាការខបងខចកមូលនិធគិាាំរទការទតល់ម្សវាឃុាំ 
សង្កា ត្់សរោប់សកមមភាពខដលបានម្រគាងទុក។ 

 ឃ. រកុមរទរទង់សុែភាពភូមិ  
រកុមរទរទង់សុែភាពភូម ិនឹងអនុវត្តសកមមភាពតាមម្សចកតខីណ្នាាំសតីពីកមមវធិីឃុាំ សង្កា ត្់សរោប់ស្រសតី 
និងកុោរ រមួោន ការម្កៀរគរសហគមន៍ ការអប់រ ាំសុែភាព និងអាហារូបត្ថមភ សកមមភាពម្លីកកមពស់
មូលនិធិសមធម ៌ គូសខទនទីសងគមភូម ិ គាាំរទជាំនួយការភូមិកនុងការរបមូលទិននន័យភូមិសរោប់បញ្ា ី
រត្ួត្ពិនិត្យមូលនិធិគាាំរទការទតល់ម្សវាឃុាំ សង្កា ត្់ ចូលរមួជាសោជិកកនុងកិចចរបជុាំគណ្ៈកមមការ
រគប់រគងមណ្ឌ លសុែភាព និងរាយការណ៍្ព័ត្៌ោនរត្លប់។ 

៦. វិធានការក្សាងេមតថភាព 
 គម្រោងម្នេះ នឹងម្តត ត្ម្លីការកស្ថងសមត្ថភាពម្ៅថ្នន ក់ជាត្ិអាំពមុីែង្ករ និងបម្ចចកម្ទស ម្ធវីការជាមួយ  
រដឋបាលឃុាំ សង្កា ត្់ និងមណ្ឌ លសុែភាព ម្ដីមបមី្កៀរគរធនធាន របកបម្ដ្ឋយនិរនតរភាពសរោប់អនតរាគមន៍ ជា    
អាទិភាព នងិតាមដ្ឋនជារបចាាំ និងម្ធវឱី្យរបម្សីរម្ ងីនូវលទធទលផ្នការអនុវត្តកមមវធិី។ ការកស្ថងសមត្ថភាពនឹង
គិត្គូរអាំពីភាពសមរសបផ្នវបបធម៌របស់សហគមន៍ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចម្ៅកនុងម្ែត្តម្គាលម្ៅនានា។ 
 សកមមភាពអភិវឌ្ឍន៍ស្ថថ ប័នរបស់គម្រោង នឹងពរងឹងសមត្ថភាពសរោប់ជាម្មម្រៀនដលភ់ាន ក់ង្ករអនុវត្ត
គម្រោងទាាំងពីរ ម្ហយីបទពិម្ស្ថធន៍ម្នេះសមរសបសរោប់ម្ធវីជាគាំរូ (ការអនុវត្តលែ) ជាមួយជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ចិ 
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ឬរកុមជនជាត្ិភាគត្ិចខដលរស់ម្ៅកនុងម្ែត្តខដលទទួលបានការគាាំរទពីកមមវធិីម្នេះ។ ការម្ធវីសោហរណ្កមមម្ៅកនុង
សកមមភាពអភិវឌ្ឍន៍ស្ថថ ប័ន នងិការពរងឹងសមត្ថភាពរបស់កមមវធិី នឹងជាវធិានការម្ដីមបមី្លីកមពស់ការយកចិត្តទុក 
ដ្ឋក់ម្លីការខកលមែគុណ្ភាពម្សវាកមមខដលពាក់ព័នធម្ៅនឹងវបបធម៌ នងិការម្លីកកមពស់លទធភាពទទួលបានម្ដ្ឋយ
សមធម៌ទាកទ់ងនឹងបញ្ញា របស់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច/រកុមជនជាត្ភិាគត្ិច ដូចខដលបានកាំណ្ត្់ម្ៅកនុងការវាយ
ត្ផ្មលសងគម។ 
 ការយល់ដឹងម្ៅោនករមិត្ និងករមិត្អកខរកមមទាបម្ៅខត្ជាឧបសគគចមបងកនុងការទទួលបានការខថ្ទាាំ
សុែភាព និងការម្លីកកមពស់សុែភាពសរោប់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច/រកុមជនជាត្ិភាគត្ិច។ កងវេះសោភ រៈអប់រ ាំ 
(IEC) និងការតល ស់បតូរឥរោិបថ្ផ្នការទាំនាក់ទាំនង (BCC) ខដលសមរសបតាមវបបធម៌សរោប់ការម្លីកកមពស់
សុែភាពករមិត្សហគមន៍ខដលរត្ូវបានរចនាម្ ងី ជាពិម្សសសរោប់ម្របីរបាស់ជាមួយជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច ឬ
ជនជាត្ិភាគត្ិច គឺជាឧបសគគចមបងកនុងទសពវទាយសុែភាព និងការទតួចម្ទតីមការតល ស់បតូរឥរោិបថ្ផ្នការទាំនាក់    
ទាំនង។ គម្រោងម្នេះនឹងធានាថ្នមណ្ឌ លសុែភាព/រកុមសហគមន៍ខដលពាក់ព័នធនឹងទទួលបាននូវសោភ រៈអប់រ ាំ និង
ការតល ស់បតូរឥរោិបថ្ផ្នការទាំនាក់ទាំនងខដលសមរសបម្ៅតាមវបបធម៌សរោប់ម្របីរបាស់កនុងសកមមភាពទសពវ 
ទាយសុែភាពម្ៅករមិត្សហគមន៍ និងយុទធស្ថស្រសតតល ស់បតូរឥរោិបថ្ផ្នការទាំនាក់ទាំនង។ ការណ៍្ម្នេះ នឹងត្រមូវ
ឱ្យោនការយល់ដឹងកាន់ខត្ម្រចីនអាំពីជាំម្នឿសុែភាពខដលោនឥទធិពលម្លីជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ចិ/រកុមជនជាត្ិភាគ
ត្ិចម្ដីមបមី្រៀបចាំសោភ រៈសមរសប។អងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាល និងទីភាន ក់ង្ករអងគការសហរបជាជាត្ិកាំពុងម្របីរបាស់ 
វធិីស្ថស្រសតការតល ស់បតូរឥរោិបថ្ផ្នការទាំនាក់ទាំនង និងសោភ រៈជាម្រចីនម្ៅកនុងការង្កររបស់ពួកម្គជាមួយជនជាត្ិ
ម្ដីមភាគត្ិច ឬរកុមជនជាត្ិភាគត្ិច ម្ហយីធនធានសាំខាន់ៗទាាំងម្នេះ ចាាំបាច់រត្ូវម្របីរបាស់ម្ដ្ឋយភាន ក់ង្ករអនុវត្ត
ខដលពាក់ព័នធឱ្យកាន់ខត្របម្សីរម្ ងី។ 
 ការម្លីកមពស់ការចូលរមួរបស់សហគមន៍ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច/សហគមន៍ជនជាត្ិភាគត្ិច គណ្ៈកោម
ធិការទទួលបនៃុកកិចចការនារ ីនិងកុោរឃុាំ សង្កា ត្់ នងឹរត្ូវសរមបសរមួលតាមរយៈដាំម្ណី្រការផ្នការកស្ថងខទនការ 
និងការរត្ួត្ពិនិត្យឱ្យកាន់ខត្ោនការចូលរមួម្ៅករមិត្មូលដ្ឋឋ នទតល់ម្សវាម្ៅថ្នន ក់រកុង រសុក នងិថ្នន ក់ម្ែត្ត។ កមមវធិី
ម្នេះនឹងគាាំរទដល់ម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. កនុងការរបឹងខរបងពរងឹងដាំម្ណី្រកស្ថងខទនការខដលកាន់ខត្ោនការ
ម្្លីយត្ប នងិការចូលរមួ។ ការណ៍្ម្នេះ នឹងរមួបញ្ចូ លការពរងឹងការចូលរមួរបស់ត្ាំណាងសហគមន៍ជនជាត្ិម្ដីម
ភាគត្ិច/សហគមន៍ជនជាត្ិភាគត្ិច គណ្ៈកោម ធកិារទទួលបនៃុកកិចចការនារ ីនិងកុោរ និងការអនុវត្តការវភិាគអាំពី
ស្ថថ នភាពសុែភាព និងត្រមូវការរបស់របជាជនត្ាំបនម់្គាលម្ៅកនុងករមិត្មូលដ្ឋឋ ន។ វត្តោនរបស់អងគការមិនខមន   
រដ្ឋឋ ភិបាលម្ៅកនុងម្ែត្តខដលោនលទធទលសុែភាពទាប ខដលកាំពុងម្ធវីការង្ករជាមួយជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ចិ ឬរកុម
ជនជាត្ិភាគត្ិច ក៏ជាធនធានសរោប់អនករគប់រគងសុខាភិបាលម្ែត្ត នងិរកុង រសុកទងខដរ។ 
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 គម្រោងម្នេះនឹងអនុវត្តសកមមភាពគម្រោងកនុងលកខណ្ៈសមរសបតាមវបបធម៌ តាមរយៈវធិីស្ថស្រសតចូលរមួ
ម្ៅកនុងការពិម្រគាេះម្ោបល់ជាមួយជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ចិម្គាលម្ៅ/រកុមជនជាត្ភិាគត្ិច នងិតាមដ្ឋនអាំពីរបសិទធ
ភាពផ្នវធិីស្ថស្រសតម្ទសងៗ ម្ដីមបមី្លីកកមពស់ការចូលរមួរបស់សហគមន៍ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច/រកុមជនជាត្ភិាគត្ិច 
។ ម្ៅកនុងរសុករបត្ិបត្តិសុខាភិបាល និងរដឋបាលរកុង រសុកខដលោនការរបមូលទតុ ាំរបជាជនជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច/
រកុមជនជាត្ភិាគត្ិចម្រចីន វធិីស្ថស្រសតចូលរមួអាចនឹងោនទរមង់ម្ទសងគាន  ជាជាងត្ាំបន់ខដលោនជនជាត្ិម្ដីមភាគ
ត្ិច/ចាំនួនរបជាជនជនជាត្ិភាគរបមូលទតុ ាំត្ិច។ ម្ដីមបមី្លីកកមពស់ទរមង់ផ្នការចូលរមួរបស់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច/
សហគមន៍ជនជាត្ិភាគត្ចិកនុងដាំម្ណី្រការកស្ថងខទនការ និងការរត្ួត្ពិនិត្យសុែភាព រកបែ័ណ្ឌ ខទនការ និងការ
រត្ួត្ពិនិត្យនងឹរត្ូវបញ្ចូ លជាខទនកមួយជាក់ោក់សរោប់ម្របីរបាស់កនុងម្ែត្តខដលោនជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ចិ/រកុមជន
ជាត្ិភាគត្ិច។ 
 ជាខទនកមួយផ្នរកបែ័ណ្ឌ ខទនការជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ចិ វធិានការកស្ថងសមត្ថភាពរត្វូបានកាំណ្ត្់ថ្នជា 
កិចចការសាំខាន់ ខដលរត្ូវពិចារណាកនុងការអនុវត្ត នងិកស្ថងខទនគម្រោង និងឧបសគគនានាខដលជនជាត្ិម្ដីមភាគ
ត្ិច/រកុមជនជាត្ិភាគត្ិចរប មមុែម្ៅកនុងម្ែត្តម្គាលម្ៅដូចខាងម្រកាម៖ 
 

ក. ការពរងឹងសមត្ថភាពវាយត្ផ្មលបរសិ្ថថ ន នងិសងគម និងការរត្ួត្ពិនិត្យរបស់ម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.
ប. ម្ៅថ្នន ក់ជាត្ិ និងភាន ក់ង្ករអនុវត្តម្ទសងម្ទៀត្ម្ៅកនុងម្ែត្ត រសុករបត្ិបត្តិ នងិរដឋបាលរកុង រសុក
ខដលោនការរបមូលទតុ ាំជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច/រកុមជនជាត្ិភាគត្ិចម្រចីន។ 

ែ. ការខកលមែការទតល់ម្សវាសុែភាពសមរសបតាមវបបធម៌ម្ៅមណ្ឌ លសុែភាពម្គាលម្ៅ ម្ដ្ឋយម្តត ត្
ម្លីការព័ត្៌ោនខដលបានកាំណ្ត្ ់ និងសកមមភាពទាំនាក់នងផ្នការតល ស់បតូរឥរោិបថ្ម្ដ្ឋយម្របីរបាស់
សោភ រៈទសពវទាយសុែភាពសមរសបតាមវបបធម៌ និងការពរងីកការទតល់ម្សវាសុែភាពដល់ករមិត្
សហគមន៍ម្ដ្ឋយម្របីយនតការសហគមន៍ខដលោនរស្ថប់ គ ឺរកុមរទរទង់សុែភាពភូមិ គណ្ៈកមមការ
រគប់រគងមណ្ឌ លសុែភាព រកុមរបឹកាឃុាំ សង្កា ត្់ អនកទទួលបនៃុកកិចចការនារ ីនិងកុោរផ្នគណ្ៈកោម
ធិការទទួលបនៃុកកិចចការនារ ីនិងកុោរឃុាំ សង្កា ត្់ និងម្មភូមិ។ 

គ. ម្លីកកមពស់ការចូលរមួរបស់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច/រកុមជនជាត្ភិាគត្ិចកនុងការម្រៀបចាំនិងរត្ួត្ពិនិត្យ 
ខទនការអភិវឌ្ឍន៍សុែភាពមូលដ្ឋឋ ន។ 

ឃ. វធិានការម្គារពចាំម្ពាេះការខថ្ទាាំសុែភាព និងការម្របីឱ្សថ្បុរាណ្ រត្ូវបានគាាំរទ និងម្របីរបាស់ជា 
មួយការម្របីរបាស់តាមខបបទាំម្នីប ជាពិម្សសស្រសតីនិងកុោរម្ដីមបឱី្យពួកម្គទទលួបានអត្ថរបម្ោជន៍ 
ពីម្សវាអាហារូបត្ថមភ និងការចាក់ថ្នន ាំបង្កា រ។ 
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ង. ការរត្ួត្ពិនិត្យ ការវាយត្ផ្មល និងដាំម្ណី្រការរត្ួត្ពិនិត្យវស័ិយរបចាាំឆ្ន ាំ រមួោន ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់
ម្លីសកមមភាពខដលបានអនុវត្តម្ដីមបមី្ដ្ឋេះរស្ថយកងវល់របស់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច/រកុមជនជាត្ិភាគ 
ត្ិច។ 

ច. ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស  រមួោន ការម្តត ត្ម្ៅម្លីការបម្ងាីនចាំនួនអនកទតល់ម្សវាសុែភាពជាជន
ជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច/បុគគលិជនជាត្ិភាគត្ចិខដលោនលកខណ្ៈសមបត្ត ិ និងជាំនាញបម្ចចកម្ទសរស្ថប់
អាំពីជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច/ជនជាត្ិភាគត្ិច ម្ដីមបបីម្ងាីនគុណ្ភាពផ្នការខថ្ទាាំខដលោនម្ៅមណ្ឌ ល
សុែភាព និងមនៃីរម្ពទយ។ 

៧. ការពសិរោោះសោបល ់នងិការចលូរមួ 
 ខទនការចូលរមួរបស់អនកពាក់ពាក់របសគ់ម្រោងម្រៀបរាប់ពាក់ព័នធនងឹការចូលរមួ និងការពិម្រគាេះម្ោបល់
ជាមួយអនកត្ាំណាងសហគមន៍ រមួោន អងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាល អងគការសងគមសីុវលិពាក់ព័នធខដលត្ាំណាងឱ្យ
ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច។ កនុងគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី១ ការពិម្រគាេះម្ោបល់រត្ូវបានម្រៀបចាំជា
បនតបនាៃ ប់ជាមួយត្ាំណាងសហគមន៍ម្ៅកនុងត្ាំបន់ខដលោនជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច ការរបមូលទតុ ាំម្រចីន ។ម្ៅខែធនូ ឆ្ន ាំ
២០១៨ កិចចរបជុាំពិម្រគាេះម្ោបល់ហគមន៍ជាមួយរកុមសហគមន៍ខដលបានម្រៀបចាំម្ៅម្ែត្តមណ្ឌ លគិរ ី ម្ែត្តរត្នគិរ ី
និងម្ែត្តរកម្ចេះ នងិជាមួយរកុមជនជាត្ិម្ដីមម្ទសងៗ ខដលោនជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចម្រចីនដូចជាពូនង ទាំពនួ នងិ
ម្សៃៀង។ ម្លីសពីម្នេះ ការវាយត្ផ្មលសងគមរហ័សមួយរត្ូវបានម្ធវីម្ ងីម្ៅខែតុ្ោ ឆ្ន ាំ ២០១៨ សរោប់ម្ែត្តបនាៃ យ
ោនជ័យនិងម្ែត្តម្ពាធិ៍ស្ថត្់។សិកាខ ស្ថោពិម្រគាេះម្ោបល់ស្ថធារណ្ៈសតីពីរកបែ័ណ្ឌ ខទនការជនជាត្ិម្ដីមភាគ
ត្ិច បានម្រៀបចាំម្ ងីម្ៅផ្ថ្ៃទី១៤ ខែតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០២០ ម្ដ្ឋយោនការចូលរមួពីត្ាំណាងរកសួង  សុខាភិបាល 
ម្លខាធិការដ្ឋឋ នគ.ជ.អ.ប.រកុមបម្ចចកម្ទសសុវត្ថិភាពសងគមផ្នធនាគារពិភពម្ោក និងត្ាំណាងមនៃីរសុខាភិបាល 
ម្ែត្ត សុខាភិបាលរសុករបត្ិបត្តិ មណ្ឌ លសុែភាព ម្មភូមិ រកុមរទរទង់សុែភាពភូមិ និង ត្ាំណាងជនជាត្ិម្ដីមភាគ
ត្ិចមកពីម្ែត្តរត្នគិរ ីម្ែត្តមណ្ឌ លគិរ ីម្ែត្តរពេះវហិារ និងម្ែត្តម្កាេះកុង ខដលោនអនកចូលរមួសរុប ចាំនួន ៥៨នាក់។ 
រាលក់ាររបជុាំពិម្រគាេះម្ោបល់ទាាំងអស ់ រកុមការង្ករបានជូនដាំណឹ្ងបខនថមអាំពកីារម្រៀបចាំរកបែ័ណ្ឌ ខទនការជនជាត្ិ
ម្ដីមភាគត្ិច។ ម្រកាមគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី១ ការរបជុាំពិម្រគាេះម្ោបល់ថ្នន ក់ជាត្ិសតីពី
រកបែ័ណ្ឌ ខទនការជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចខដលោនរស្ថប់រត្ូវបានម្រៀបចាំម្ៅផ្ថ្ៃទី១៨ ខែតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០១៨ ខដលោន
អនកចូលរមួចាំនួន ៤៣ នាក់ រមួោន បុគគលិកសុខាភិបាលមកពីមណ្ឌ លសុែភាព មនៃីរម្ពទយបខងែក ត្ាំណាងមនៃីរសុ
ខាភិបាលពាក់ព័នធ និងកមមវធិីជាត្ិ អងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាល និងភាន ក់ង្ករអងគការសហរបជាជាត្ិ។ 
 ម្ៅផ្ថ្ៃទី២0 ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ សិកាខ ស្ថោពិម្រគាេះម្ោបល់ស្ថធារណ្ៈមួយបានម្រៀបចាំម្ ងីតាមរយៈ
កមមវធិីសស សូម (Zoom) ។ សិកាខ ស្ថោម្នេះអនកចូលរមួចាំនួន ៣៧នាក់ ខដលរមួោនថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់ម្រកាមជាត្ិ
រកុមបម្ចចកម្ទសធនាគារពិភពម្ោក រកុមការង្ករផ្នម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប អភិបាលរងម្ែត្ត ត្ាំណាងរដឋបា
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លម្ែត្ត របធាន និងអនុរបធានមនៃីរសុខាភិបាលម្ែត្ត ត្ាំណាងរដឋបាលរកុង រសុកសោជិករកុមរបឹកាឃុាំ សង្កា ត្់ 
និងត្ាំណាងមណ្ឌ លសុែភាពខដលបានម្រជីសម្រសីផ្នម្ែត្តបនាៃ យោនជ័យ និងម្ែត្តម្ពាធិ៍ស្ថត្់។ 
 សិកាខ ស្ថោបានពិភាកាម្តត ត្ម្លីរបធានបទសាំខានច់ាំនួនបួនដូចត្ម្ៅ៖ 

- ទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថថ ន៖ 
✓ អនកចូលរមួបានសខមតងការយល់រពម និងការម្ពញចិត្តចាំម្ពាេះឯកស្ថរខដលបានរពាងទាាំងអស់
ទាក់ទងម្ៅនឹងសុវត្ថិភាពបរសិ្ថថ ន និងសងគមផ្នគម្រោអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជា ។ 

✓ អនកចូលរមួមកពីរដឋបាលថ្នន ក់ម្រកាមជាត្មិួយចាំនួនបានបញ្ញា កថ់្ន ពុាំោនទលប៉ាេះពាល់ខាល ាំងពី
សាំណ្ល់ម្អ កិរត្ូនិក និងសុែភាពម្នាេះម្ទ ម្រពាេះថ្នរដឋបាលថ្នន ក់ម្រកាមជាត្ិនឹងអនុវត្តសកមមភាព
ខដលម្លីកកមពស់ការទតល់ម្សវាតាមមូលដ្ឋឋ នសុខាភិបាល។ ម្ទាេះោ៉ា ងណាក៏ម្ដ្ឋយ អនកចូលរមួអាច
ម្របីរបាស់យនតការទតលម់ត្ិម្ោបល់របស់របជាពលរដឋ ម្ដីមបរីាយការណ៍្អាំពីបញ្ញា ណាមួយខដលពាក់
ព័នធនឹងការរគប់រគងទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថថ ន។ 

- ទលប៉ាេះពាល់សងគម៖ 
✓ កិចចពិម្រគាេះម្ោបល់បានកាំណ្ត្់នូវយនតការចាំនួនបីខដលចាត្់ទុកថ្នជាមម្ធាបាយរបកបម្ដ្ឋយ
របសិទធភាពបាំទុត្សរោប់អនុវត្តខទនការចូលរមួរបស់អនកពាក់ព័នធ៖ ១) រកមុរទរទង់សុែភាពភូមិ 
២) របព័នធទសពវទាយសងគម ដូចជា ម្ហវសបសុក (Facebook) ម្ត្ម្ រកាម (Telegram) នងិ ៣) 
ពាកយបណ្តឹ ងជាោយលកខណ៍្អកសរ។ 

✓ យនតការទតល់មត្ិម្ោបល់របស់ពលរដឋ និងការម្ដ្ឋេះរស្ថយបណ្តឹ ងស្ថរទុកខសរោប់ជនជាត្ិម្ដីមភាគ
ត្ិចម្រៀបចាំបានោ៉ា ងរត្ឹមរត្ូវ និងធានាបាននូវបរោិប័នន នងិសមធម៌សងគមម្ៅករមិត្សហគមន៍។ 

- យនតការអប់រ ាំ 
✓ រដឋបាលថ្នន ក់ម្រកាមជាត្ិបានម្សនីឱ្យម្របីយនតការអប់រ ាំម្ដ្ឋយតៃ ល់កនុងអាំ ុងម្ពល ១) ការទតល់ម្សវា 
២) ម្វទិកាស្ថធារណ្ៈសុែភាព ៣) កិចចរបជុាំគណ្ៈកមមការរគប់រគងមណ្ឌ លសុែភាព ៤) ការ
ម្រៀបចាំខទនការកមមវនិិម្ោគឃុាំ សង្កា ត្់ នងិ៥) ការរបជុាំភូមិ។ 

- ទលប៉ាេះពាល់អាំពីជាំងឺកូវដី-១៩ តាមបណាត ម្ែត្ត៖ 
✓ ម្ែត្តបនាៃ យោនជ័យ ោនអនក្លងជាំងកូឺវដី-១៩ ជាង៣មុឺននាក់។ ម្ដ្ឋយស្ថរខត្រពាំខដនកមពុជា-ផ្ថ្
ោនរបខវងរហូត្ដល់ ១៥៣ គី ូខម៉ារត្ ចលនារបស់ពលករចាំណាករសុកកនុង និងម្រៅរបម្ទសបាន
ជេះឥទធិពលោ៉ា ងខាល ាំងដល់សុែភាព អាហារូបត្ថមភ និងម្សដឋកចិចរបស់របជាជនមូលដ្ឋឋ ន ជាពិម្សស
ស្រសតី និងកុោរចាំណាករសុក។ 

✓ ម្ែត្តម្ពាធិស្ថត្់ របជាពលរដឋរងម្រគាេះពីជាំងឺកូវដី-១៩ ោនចាំនួនត្ចិជាងម្ែត្តបនាៃ យោនជ័យ។ 
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 ការពិម្រគាេះម្ោបល់ខបបម្នេះ បង្កា ញពីការគាាំរទោ៉ា ងខាល ាំងរបស់រដ្ឋឋ ភិបាលកនុងការម្ធវីឱ្យរបម្សីរម្ ងី
នូវស្ថថ នភាពអាហារូបត្ថមភរបស់ស្រសតី និងកុោរខដលជាម្គាលម្ៅ ជាពិម្សសសរោប់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចខដលរស់
ម្ៅកនុងម្ែត្តអាទិភាព។ បញ្ញា ចមបងៗ ខដលបានកាំណ្ត្់សរោប់គម្រោងរត្ូវម្ដ្ឋេះរស្ថយោនដូចជា ការអនុវត្តការ
ទតល់អាហារបាំប៉ានកនុងចាំម្ណាមសហគមន៍ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច ម្ដ្ឋយស្ថរចាំម្ណ្េះដឹងរបស់ពួកម្គម្ៅោនករមិត្ 
គួបទសាំនឹងឧបសគគខទនកវបបធម៌ ភាស្ថ នងិត្រមូវឱ្យោនការម្លីកកមពស់ការម្របីសោភ រៈទតល់ព័ត្៌ោន អប់រ ាំ ការទាំនាក់
ទាំនង (IEC) និងទាំនាកទ់ាំនងតល ស់បតូរឥរោិបថ្ខដលសមរសប និងយល់ដឹងអាំពីវបបធម៌។ សោភ រៈ (IEC/BCC) 
ម្ដីមបមី្លីកកមពស់ការយល់ដឹងរបស់ពួកម្គអាំពីសុែភាព និងការអនុវត្តសមរសប។ 
 រកបែ័ណ្ឌ ខទនការជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចទទួលស្ថគ ល់ថ្ន ឧបសគគផ្នលទធភាពទទួលបានពត័្៌ោនពាក់
ព័នធការចូលរមួ នងិការទទួលអត្ថរបម្ោជន៍ពីសកមមភាពគម្រោងម្ៅខត្ោនករមិត្ែពស់សរោប់ជនជាត្ិម្ដីមភាគ
ត្ិច ឬជនជាត្ិភាគត្ិច។ ដូចម្នេះ ការពរងឹងសមត្ថភាពរបស់ម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. អាំពីការទសពវទាយ      
សហគមន៍ម្ដ្ឋយម្របីធនធានផ្នបណាត ញថ្នន ក់ម្រកាមជាត្ិ និងសហគមន៍ខដលោនរស្ថប់នឹងរត្ូវបនតម្រកាមគម្រោង
អាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី២។ ម្ពាល គឺ ហានភិ័យសងគមចមបងសរោប់រគួស្ថរ និងរកុមខដលង្កយរង
ម្រគាេះរមួោនសហគមន៍ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចខដលអាចជួបរបទេះឧបសគគកនុងការម្ៅមូលដ្ឋឋ នសុខាភិបាល និងម្ស
វាកមមខដលទតល់ម្ដ្ឋយសកមមភាពគម្រោង។ ម្ទាេះជាោ៉ា ងណាក៏ម្ដ្ឋយ គម្រោងម្នេះនឹងោនអត្ថរបម្ោជន៍សងគម
ទូលាំទូោយ ម្រពាេះគម្រោងគាាំរទការទតល់កញ្ចប់ម្សវាសុែភាព និងអាហារូបត្ថមភសាំខាន់ៗ ដល់របជាជនម្គាលម្ៅ
ម្ៅកនុងម្ែត្តខដលបានម្រជីសម្រសី។ ការអនុវត្តគម្រោងអាចោនហានិភ័យម្ដ្ឋយសកមមភាពមិនអាចម្ៅដល់រកុម
ខដលរត្ូវការបាំទុត្ ដូចជា ោត យ ទារកម្ទីបនឹងម្កតី្ នងិកុោរ។ ជាមួយម្នេះទងខដរ គម្រោងត្រមូវឱ្យោនការគូ
ខទនទីសងគមខដលកាំណ្ត្ ់ និងបញ្ចូ លរគួស្ថរខដលោនសិទធិទទួលបានម្សវា ការតល ស់បតូរឥរោិបថ្ នងិការទាំនាក់
ទាំនងសរោប់ម្គាលម្ៅសុែភាព និងអាហារូបត្ថមភ តាមរយៈការចុេះសួរសុែទុកខតាមទៃេះ រកុមសហគមន៍ និងការ
ម្កៀងគរខទែកម្លីម្សវារត្ួត្ពិនិត្យការលូត្ោស់ នងិការទសពវទាយសហគមន៍ (GMP) ការទសពវទាយមូលនិធិសម
ធម៌សុែភាព (HEF) ម្ដីមបបីម្ងាីនការម្របីរបាស់ម្សវាកនុងចាំម្ណាមជនរកីរក និងការម្កៀរគរសហគមន៍។ កចិចការសាំ
ខាន់ៗទាាំងម្នេះ ទាមទារឱ្យោនការម្រៀបចាំខទនការ និងការអនុវត្តម្ដ្ឋយរបុងរបយត័្ន ម្ដ្ឋយមិនអនុញ្ញា ត្ឱ្យោន
ចម្នាល េះរបម្ហាង និងការតត្់ម្ចញនូវរបម្ភទរគួស្ថរខដលែវេះខាត្ភាគម្រចីនម្នាេះម្ទ។ ដូម្ចនេះ គម្រោងអាហា    រូបត្ថ
មភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី២ ម្តត ត្ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ម្លីជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចតាមរយៈការចូលរមួរបស់អនក
ពាក់ព័នធ ម្ដីមបធីានាថ្ន វធិីស្ថស្រសតខដលោនការចូលរមួ និងរបកបម្ដ្ឋយបរោិប័នន។ 
 ការបញ្ចូ លរកុមខដលង្កយរងម្រគាេះ និងជួបការលាំបាក គឺជាខទនកសាំខាន់ផ្នដាំម្ណី្រការពិម្រគាេះម្ោបល់
ជាមួយអនកពាក់ព័នធ។ យុទធស្ថស្រសតម្នេះ រមួោនវធិីស្ថស្រសតម្ដីមបឱី្យរគួស្ថររកីរក និងង្កយរងម្រគាេះ រមួទាាំងសហគមន៍
ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចបានចូលរមួ ម្ដ្ឋយពួកម្គជាអនកទទួលទលតៃ ល់ពីគម្រោង។ ដូម្ចនេះការធានាថ្នអត្ថរបម្ោជន៍
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គម្រោងនឹងរត្ូវបានខបងខចកម្ដ្ឋយយុត្តិធម ៌ និងរបកបម្ដ្ឋយគណ្ម្នយយភាព គឺជាគនលឹេះផ្នភាពម្ជាគជ័យរបស់    
គម្រោង។ ការណ៍្ម្នេះនឹងអនុវត្តតាមរយៈ៖ (ក) ការម្ធវីសិកាខ ស្ថោត្រមងទ់ិសម្ៅទីតាាំងថ្មី ម្ដីមបឱី្យកអនកទទួល
ទលបានដឹងអាំពីគម្រោង និងសកមមភាពរបស់គម្រោងខដលបានម្សនីម្ ងី (ែ) បនតម្របីរបាស់យនតការទតល់ព័ត្៌ោន
រត្លប់របស់អនកទទួលទលខដលបានម្រៀបចាំសរោប់របព័នធមូលនធិិគាាំរទការទតល់ម្សវាឃុាំ សង្កា ត្់ និង (គ) គាាំរទ
ដល់ការរបារស័យទាក់ទងដ៏រងឹោាំ និងយុទធនាការ ការយល់ដឹង ម្ដីមបមី្ធវីឱ្យស្ថធារណ្ជនកាន់ខត្ចាប់អារមមណ៍្។ 
 ម្ដីមបធីានាថ្នរកបែ័ណ្ឌ ខទនការជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចខដលបានម្ធវីបចចុបបននភាពោនដាំម្ណី្រការចូលរមួ
ខដលទតល់ឱ្កាសឱ្យោនការពិម្រគាេះម្ោបល់របកបម្ដ្ឋយអត្ថន័យ និងអនុញ្ញា ត្ឱ្យជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចទទួល
បានអត្ថរបម្ោជន៍ពីគម្រោងតាមរយៈលកខណ្ៈរសបតាមវបបធម៌។ ការម្រៀបចាំឧបករណ៍្ម្នេះរត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់
ម្ដ្ឋយការវាយត្ផ្មលសងគមខដលម្តត ត្ម្លីឧបសគគពិម្សសផ្នសហគមន៍ជនជាត្មិ្ដីមភាគត្ិច រមួោនការខសវង រក
មម្ធាបាយលែបាំទុត្សរោបក់ារខថ្ទាាំសុែភាពរបផ្ពណី្ និងការម្របីរបាស់ឱ្សថ្បុរាណ្រត្ូវបានគាាំរទ និងម្របី
របាសម់្ដីមបភីាា ប់ទាំនាក់ទាំនងជាមួយការម្របីរបាសទ់ាំម្នីប ជាពិម្សសស្រសតី និងកុោរកនុងការទទួលបានអត្ថរបម្ោជន៍
ពីម្សវាអាហារូបត្ថមភ នងិការចាក់ថ្នន ាំបង្កា រ។ ម្លីសពីម្នេះ ការម្រៀបចាំ និងម្ធវីបចចុបបននភាពខទនការរគប់រគងសុវត្ថិភាព
បរសិ្ថថ ន នងិសងគម (ESMP) ការម្រៀបចាំខទនការចូលរមួរបស់អនកពាក់ព័នធ (SEP) និងការពិម្រគាេះម្ោបល់
គម្រោងនឹងរត្ូវបានម្ធវីម្ ងីរសបតាមសតងដ្ឋរសុវត្ថិភាពបរសិ្ថថ ន និងសងគមទាាំង៧ និងត្រមវូការវបបធម៌របស់របជា
ជន។ កនុងករណី្ពាក់ពន័ធ នងិចាាំបាច ់ ម្ដីមបមី្ដ្ឋេះរស្ថយត្រមូវការរបស់សហគមន៍ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចខដល
គម្រោងកាំពុងរបត្ិបត្តិការ ការអនុវត្តនឹងរត្ូវសរមបម្ៅតាមសកមមភាព និងភាស្ថរបស់ពួកម្គទងខដរ ។ 
៨. ផ្នការជនជាតិស ើមភាគតិច 
 ម្ដ្ឋយស្ថរគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី២ រត្ូវបានរ ាំពឹងថ្ន នឹងទតល់អត្ថរបម្ោជន៍ដល់
ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច ឬរកុមជនជាត្ភិាគត្ិចតាមរយៈការបម្ងាីនលទធភាពទទលួបានម្សវាអាហារូបត្ថមភោតា និង
កុោរ ម្នាេះខទនការជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចមិនត្រមូវឱ្យោនការម្រៀបចាំដ្ឋច់ម្ដ្ឋយខ កសរោប់គម្រោងម្នេះម្ទ។ 
សោសធាតុ្សាំខាន់ៗ ផ្នរកបែ័ណ្ឌ ខទនការជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចរត្ូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លម្ៅកនុងខទនការចូលរមួរបស់
អនកពាក់ព័នធ និងខទនការរគប់រគងសុវត្ថិភាពបរសិ្ថថ ន និងសងគមរបស់គម្រោង ម្ហយីសកមមភាពជាក់ោក់នឹងរត្ូវ
បានបញ្ចូ លម្ៅកនុងខទនការរបត្ិបត្តិការរបចាាំឆ្ន ាំ (AOPs) របស់គម្រោង។ ទាាំងម្នេះរមួបញ្ចូ លសកមមភាពខដល
ទាក់ទងនឹងការកស្ថងសមត្ថភាពអាំពីវធិីស្ថស្រសតផ្នការចូលរមួរបស់សងគម និងតាមវបបធម៌ ការពិម្រគាេះម្ោបល់ និង
ការម្រជីសម្រសីបុគគលិកគម្រោងម្ៅមូលដ្ឋឋ ន។ 
 ខទនការរបត្ិបត្តិការរបចាាំឆ្ន ាំ គបបបីញ្ចូ លសកមមភាពចាស់ោស់ម្ដីមបមី្ដ្ឋេះរស្ថយត្រមូវការរបស់ 
រកបែ័ណ្ឌ ខទនការជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចម្ហយីនឹងរត្ូវរាយការណ៍្ជាខទនកផ្នរបាយការណ៍្វឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោង។ 
របាយការណ៍្វឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោង ក៏រត្ូវពិពណ៌្នាអាំពីសកមមភាពជាក់ោក់ខដលរត្ូវអនុវត្ត ម្ដីមបមី្ដ្ឋេះរស្ថយ
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ត្រមូវការជាក់ោក់របស់ជនជាត្ិម្ដីមម្ដីមភាគត្ិច ម្ដីមបធីានាថ្ន ពួកម្គទទលួបានអត្ថរបម្ោជន៍ពីគម្រោងជា  
អត្ិបរោខដលអាចម្ធវីម្ៅបាន ការគាាំរទម្នាេះរត្ូវបានទតល់តាមវធិីខដលសមរសបតាមវបបធម៌។ ទលប៉ាេះពាល់
អវជិាោនណាមួយខដលម្កីត្ម្ ងីម្លីរកុមជនជាត្ិម្ដមីភាគត្ិច កនុងអាំ ុងម្ពលអនុវត្តគម្រោងរត្ូវម្ជៀសវាងតាម
ស្ថថ នភាពជាក់ខសតង កាត្់បនថយ ឬបរងួមឱ្យម្ៅត្ិចត្ួចបាំទុត្។ ខទនការរបត្ិបត្តិការរបចាាំឆ្ន ាំ គបបោីនបញ្ចូ លមិន
រត្ឹមខត្ការពិពណ៌្នាសម្ងខបអាំពីសកមមភាពខដលរត្ូវម្ធវីកនុងឆ្ន ាំម្នាេះម្ទ ប៉ាុខនតក៏រត្ូវោនថ្វកិាខដលរត្ូវការសរោបអ់នុ
វត្តសកមមភាពម្នាេះទងខដរ ម្ដីមបឱី្យរបាកដថ្ន ធនធានថ្វកិាោនតាមត្រមូវការ។ សកមមភាពខបបម្នេះក៏រត្ូវដ្ឋក់
បញ្ចូ លជាក់ោក់ម្ៅកនុងខទនការរបត្ិបត្តិការរបចាាំឆ្ន ាំរបស់មនៃីរសុខាភិបាលម្ែត្ត និងសុខាភបិាលរសុករបត្ិបត្ត ក៏
ដូចជាឯកស្ថរខទនការឃុាំ សង្កា ត្់ខដលពាក់ព័នធទងខដរ។ 
 សកមមភាពជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចរបចាាំឆ្ន ាំសរោប់គម្រោងនឹងរត្ូវបានដ្ឋក់ជូនធនាគារពិភពម្ោក
ខដលជាខទនកមួយផ្នការពិនិត្យខទនការរបត្ិបត្តិការរបចាាំឆ្ន ាំ និងរត្ូវទទួលបានការមិនជាំទាស់ពីធនាគារពិភពម្ោក
ការម្ធវីដូចម្នេះគឺម្ដីមបធីានាថ្នោនការយកចិត្តទុកដ្ឋក់សមរសបចាំម្ពាេះបញ្ញា ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចម្ៅកនុងខទនការ
របចាាំឆ្ន ាំ ម្ហយីថ្នធនធានថ្វកិាខដលរត្ូវការោនសរោប់អនុវត្តសកមមភាព។ 
៨. យនកីារស ោះរសាយបណីងឹសារទកុ្ខ 
 ការម្ដ្ឋេះរស្ថយព័ត្៌ោនរត្លប់ផ្នយនតការបណ្តឹ ងស្ថរទុកខរបស់គម្រោង (FGRM) រត្ូវបានកាំណ្ត្់ម្ៅ
កនុងខទនការចូលរមួរបស់អនកពាក់ព័នធរបស់គម្រោង ម្ហយីរត្ូវបានម្រៀបចាំម្ ងីរសបតាមរបព័នធខដលោនរស្ថប់ម្ៅ
ម្រកាមគម្រោងអាហារូបត្ថមភម្ៅកមពុជាដាំណាក់កាលទី១ ។ យនតការម្ដ្ឋេះរស្ថយបណ្តឹ ងស្ថរទុកខម្នេះ ធានាថ្ន៖ 
 ក. សិទធ ិនិងទលរបម្ោជន៍ជាមូលដ្ឋឋ នរបស់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិចរត្ូវបានការពារ 

 ែ.កងវល់របស់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច ខដលម្កីត្ម្ចញពីដាំម្ណី្រការអនុវត្តគម្រោង រត្ូវបានម្ដ្ឋេះរស្ថយ
បានរគប់រគាន់ 

គ. សិទធិតាាំងទីលាំម្ៅ ឬការគាាំរទការចិញ្ច ឹមជីវតិ្សរោប់ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ិច របសិនម្បីចាាំបាច់ រត្ូវបាន
ទតលឱ់្យបានទាន់ម្ពលម្វោ នងិរសបតាមអវីខដលរដ្ឋឋ ភិបាលបានកាំណ្ត្់ខាងម្លី និងរកបែ័ណ្ឌ
សុវត្ថិភាពបរសិ្ថថ ន និងសងគមរបស់ធនាគារពិភពម្ោក និង 

ឃ. ជនជាត្ិម្ដីមភាគត្ចិដឹងអាំពីសិទធរិបស់ពួកម្គកនុងការទទួលបាននីត្ិវធិីផ្នការត្វា៉ា នូវអវីខដលពួកម្គ
មិនម្ពញចិត្តម្ដ្ឋយឥត្គិត្ផ្ថ្លសរោប់ម្គាលបាំណ្ងខាងម្លី។ 

 ខទែកតាមខទនការចូលរមួរបស់អនកពាក់ព័នធ យនតការម្ដ្ឋេះរស្ថយបណ្តឹ ងស្ថរទុកខរបស់គម្រោងោនដូច
ខាងម្រកាម៖ 

 ក. យនតការទតល់មត្ិម្ោបល់រត្លប់របស់របជាពលរដឋ៖ 
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− ម្ៅម្ពលខដលរបជាពលរដឋោន ក់ ឬម្រចីននាក់មិនម្ពញចិត្ត នងិោន្នៃៈកនុងការទតល់មត្ិម្ោបល់ខកលមែ
ម្លីការអនុវត្តការង្កររបសរ់កុមរទរទង់សុែភាពភូមិ និងឬមណ្ឌ លសុែភាព នងិ/ឬការទតល់ម្សវារបស់  
រដឋបាលឃុាំ សង្កា ត្់ ពួកម្គអាចទតល់មត្ិម្ោបលខ់កលមែ ឬបណ្តឹ ងស្ថរទុកខរបស់ពួកម្គម្ៅកាន់អនកទតល់
ម្សវា៖ រកុមរទរទង់សុែភាពភូម ិ រកុមភូមិ និង/ឬម្ៅអនកទតល់ម្សវាតៃ ល់។ របជាពលរដឋអាចជូនដាំណឹ្ង
ដល់អនកពាកព់័នធម្ទសងម្ទៀត្តាមត្រមូវការ។ 

− ស្ថរខដលរបជាពលរដឋអាចទតលម់្ៅកាន់អនកទតល់ម្សវាអាចោនតាមរយៈស្ថរជាពាកយសាំដី បណ្តឹ ងត្វា៉ា  ឬ
ទរមង់ខបបបទទតល់មត្ិម្ោបល់ ម្ៅទូរស័ពៃ ឬមម្ធាបាយម្ទសងម្ទៀត្ដូចជារបព័នធទសពវទាយសងគម។ 

− រាល់បណ្តឹ ងត្វា៉ា  ឬមត្ិម្ោបល់ពាក់ព័នធខដលរដឋបាលឃុាំ សង្កា ត្់ទទួលបានរត្ូវខត្រាយការណ៍្ និងកត្់
រតា។ 
ែ. មត្មិ្ោបល់របស់របជាពលរដឋ និងយនតការគណ្ម្នយយភាព 

− ម្មឃុាំ ម្ៅសង្កា ត្់ គឺជាត្ួអងគដាំបូងម្គខដលរត្ូវពិនិត្យ និងម្្លីយត្បរាល់មត្ិរេិះគន ់ និងបណ្តឹ ងត្វា៉ា របស់
របជាពលរដឋ ជាពិម្សសមត្ិម្ោប់ ឬបណ្តឹ ងត្វា៉ាទាក់ទងនឹងការអនុវត្តសកមមភាពកមមវធិីឃុាំ សង្កា ត្់
សរោប់ស្រសតី និងកុោរ។ បនាៃ ប់ពីទទួលបានមត្មិ្ោបល់ខកលមែ ឬបណ្តឹ ងត្វា៉ា រពីរបជាពលរដឋ ម្មឃុាំ ម្ៅ
សង្កា ត្់រត្ូវម្្លីយត្បឱ្យបានសមរសប និងទាន់ម្ពលម្វោ(កនុងរយៈម្ពល ២០ផ្ថ្ៃ ផ្នផ្ថ្ៃម្ធវីការ) តាមរយៈ 
ការអនតរាគមន៍ ឬសកមមភាពរបស់រដឋបាលឃុាំ សង្កា ត្់ និង/ឬមណ្ឌ លសុែភាព ។ ម្មឃុាំ ម្ៅសង្កា ត្់រត្ូវជូន
ដាំណឹ្ងម្ៅរកុមរទរទង់សុែភាពភូម ិ ម្ដមីបឱី្យពួកម្គជូនដាំណឹ្ងម្ៅសហគមន៍ ឬម្ៅបុគគលខដលពាក់ព័នធ
ម្នាេះ។ កនុងករណី្ខដលពាកយបណ្តឹ ងត្វា៉ាទទួលម្ដ្ឋយរកុមរទរទង់សុែភាពភូម ិពកួម្គនឹងជូនដាំណឹ្ង និង
បញ្ាូ នពាកយបណ្តឹ ងម្ៅអនកពាក់ព័នធ រមួទាាំងម្មឃុាំ ម្ៅសង្កា ត្់ និង/ឬភាន ក់ង្ករម្ទសងម្ទៀត្ អារសយ័ម្លីរប 
ម្ភទ និងភាពរម្សីបផ្នបញ្ញា ។ ចាំណុ្ចទាំនាក់ទាំនងដាំបូងទាាំងអស ់ រត្ូវោនវធិានការម្ដីមបកីារពារអនកត្វា៉ា  
ជាពិម្សសម្លីបញ្ញា រម្សីប ដូចជា ការខកលងបនលាំ នងិអាំម្ពីពុករលួយ។ 

− របសិនម្បីម្មឃុាំ ម្ៅសង្កា ត្់មិនអាចចាត្់វធិានការម្ដ្ឋេះរស្ថយបានភាល មៗ ម្មឃុាំ ម្ៅសង្កា ត្់រត្ូវយកបញ្ញា
ទាាំងម្នាេះម្ៅពិនិត្យ ពិភាកា និងម្ដ្ឋេះរស្ថយម្ៅកនុងកិចចរបជុាំគណ្ៈកមមការរគប់រគងមណ្ឌ លសុែភាព។ 
តាមរយៈកិចចរបជុាំម្នេះ គណ្ៈកមមការរគប់រគងមណ្ឌ លសុែភាព អាចសម្រមចម្លីដាំម្ណាេះរស្ថយនានា
តាមលទធភាពខដលអាចម្ធវីបាន។  

− របសិនម្បគីណ្ៈគណ្ៈកមមការរគប់រគងមណ្ឌ លសុែភាព មនិអាចម្ដ្ឋេះរស្ថយ ឬម្្លយីត្បបាន ម្មឃុាំ 
ម្ៅសង្កា ត្់រត្ូវចាត្់បញ្ចូ នករណី្ម្នាេះម្ៅអភិបាលរកុង រសុក ម្ដីមបមី្ដ្ឋេះរស្ថយបនត។ បនាៃ ប់ពទីទួលបាន
ករណី្ខាងម្លីពីម្មឃុាំ ម្ៅសង្កា ត្់ អភិបាលរកុង រសុករត្ូវចាត្់វធិានការម្ដ្ឋេះរស្ថយតាមរយៈយនតការ   
រដឋបាលរកុង រសុក ឬតាមរយៈការោិល័យសុខាភិបាលរសុករបត្ិបត្តិឲ្យបានទាន់ម្ពលម្វោ និងោន
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របសិទធភាព។ អភិបាលរកុង រសុករត្ូវជូនព័ត្៌ោនអាំពីដាំម្ណាេះរស្ថយទាាំងម្នាេះម្ៅម្មឃុាំ ម្ៅសង្កា ត្់ 
ម្ដីមបជីរោបជូនរបជាពលរដឋ ឬស្ថមីែលួនវញិ។ 

− កនុងករណី្ខដលម្ៅខត្មិនអាចម្ដ្ឋេះរស្ថយ ឬម្្លីយត្បបានម្ៅករមិត្រដឋបាលរកុង រសុក។ អភិបាលរកុង 
រសុក រត្ូវបញ្ាូ នករណី្ទាាំងម្នាេះម្ៅអភិបាលម្ែត្ត ម្ដីមបចីាត្់វធិានការម្ដ្ឋេះរស្ថយបនត។ អភិបាលម្ែត្ត 
រត្ូវម្ដ្ឋេះរស្ថយ ឬម្្លីយត្បករណី្ទាាំងម្នាេះភាល មៗ តាមរយៈយនតការរដឋបាលម្ែត្ត ឬតាមរយៈមនៃីរសុខា
ភិបាលម្ែត្ត។ អភិបាលម្ែត្ត រត្ូវជូនព័ត្ោ៌នអាំពីដាំម្ណាេះរស្ថយទាាំងម្នាេះម្ៅអភិបាលរកុង រសុក ម្ដីមបី
ជរោបជូនរបជាពលរដឋ ឬស្ថមីែលួនវញិ។ 

− របសិនម្បី  អភិបាលម្ែត្តម្ៅខត្មិនអាចម្ដ្ឋេះរស្ថយបាន អភិបាលម្ែត្តរត្ូវបញ្ាូ នករណី្ទាាំងម្នាេះម្ៅ
ម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប ឬម្ៅមជឈមណ្ឌ លជាត្ិម្លីកកាំពស់សុែភាព ម្ដីមបចីាត្់វធិានការម្ដ្ឋេះរស្ថយ
រសបតាមរបម្ភទផ្នបញ្ញា  ឬការត្វា៉ា  ឬមត្ិម្ោបល់នីមួយៗ។  

− ម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប ឬមជឈមណ្ឌ លជាត្ិម្លីកកាំពស់សុែភាពផ្នរកសួងសុខាភិបាល គឺជាយនតការ
ចុងម្រកាយផ្នការម្ដ្ឋេះរស្ថយ ឬម្្លីយត្បម្ៅនឹងមត្ិម្ោបល់ ការត្វា៉ា  ឬពាកយបណ្តឹ ងនានា ពាក់ព័នធនឹង
ការអនុវត្តកមមវធិីឃុាំ សង្កា ត្់សរោប់ស្រសតី និងកុោរ។ របធានម្លខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប ឬរបធាន
មជឈមណ្ឌ លជាត្ិម្លីកកាំពស់សុែភាពផ្នរកសួងសុខាភិបាល រត្ូវជូនព័ត្៌ោនអាំពីដាំម្ណាេះរស្ថយទាាំង
ម្នាេះ ម្ៅអភិបាលម្ែត្ត ម្ដីមបជីរោបជូនរបជាពលរដឋ ឬស្ថមីែលួនវញិ។ 

− រាលប់ណ្តឹ ងត្វា៉ា  និងការម្្លីយត្បទាាំងអស់ រត្ូវកត្់រតាទុក។ ម្ៅករមិត្សហគមន៍ រកុមរទរទង់សុែភាព
ភូមិនឹងកត្់រតារាល់ពាកយបណ្តឹ ងត្វា៉ា ខដលបញ្ាូ នឱ្យពួកគាត្់ ម្ហយីរាយការណ៍្ជូនម្មភូមជិាម្រៀងរាល់    
សបាត ហ៍ បនាៃ ប់មក ម្មភូមខិដលោនជាំនួយពីជាំនួយការភូមិនឹងបូកសរុបរាល់បណ្តឹ ងត្វា៉ាទាាំងអស់ម្ៅកនុង
របាយការណ៍្របចាាំខែ ម្ដីមបដី្ឋក់ជូនរដឋបាលឃុាំ សង្កា ត្់ ។ បនាៃ ប់មករដឋបាលឃុាំ សង្កា ត្់រត្ូវបូកសរុប
ពាកយបណ្តឹ ងត្វា៉ាទាាំងអស់ម្ដីមបដី្ឋក់ជូនរដឋបាលរកុង រសុក បនាៃ ប់មករដឋបាលរកុង រសុករត្ូវដ្ឋក់ជូន    
រដឋបាលម្ែត្ត។ 
បខនថមពីម្លីដាំម្ណី្រការទលូវការខាងម្លី អនកត្វា៉ាក៏អាចដ្ឋក់ពាកយបណ្តឹ ងត្វា៉ា ម្ៅកនុងរបព័នធទងខដរ របសិនម្បី

ម្គមិនម្ពញចិត្តនឹងការម្្លីយត្ប ឬដាំម្ណាេះរស្ថយខដលបានម្សនីម្ ងី។ គ.ជ.អ.ប. នឹងតាមដ្ឋនដាំម្ណី្រការម្ដ្ឋេះ
រស្ថយរាល់ពាកយបណ្តឹ ង ម្ហយីទតល់ដាំណឹ្ងដល់ម្ដមីបណ្តឹ ងឱ្យបានរត្ឹមរត្ូវ និងទាន់ម្ពលម្វោ។ 
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គាំនូសបាំរពញួទី១៖ យនតការទទួល និងម្ដ្ឋេះរស្ថយពាកយបណ្តឹ ងរបសរ់បជាពលរដឋ 

 

  



- 33 - 

 

រូបភាពទី ៦៖ ទម្រង់របាយការណ៍ម្បចាំសបាា ហ៍របស់ម្ររុម្ទម្ទង់សុខភាពភូរិ 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

លេតត៖ .....................                                   3 

ព្រុង ព្សុរ៖ ............. 

ឃ ុំ សង្កា ត់៖ ............. 

ភូមិ្៖ ...................... 

របាយការណ៍ព្បចុំសបាត ហ៍ 

(ព្រុម្ព្រព្រង់ស េភារភូមិ្)  

ចប់រីថ្ងៃរី..................ខេ................... ដេ់ថ្ងៃរី....................ខេ..................ឆ្ន ុំ................ 

១. ការអន វតតសរម្មភារថ្នរម្មវិធីឃ ុំ សង្កា ត់សព្ាប់ស្តសតី និងរ ារ 

ល.រ សកមមភាព 
លទធទល អនកទទួលទល អនកពាកព់័នធ 
ទ ជ រគសួ្ថរ សគ ោ  /អា  កុ<២ ភរ អមរ 

          
          
          
          
          

កាំណ្ត់្សោគ ល់៖ ទ (ខទនការ) ជ (ជាក់ខសតង) សគ (ស្រសតីោនគភ៌) ោ/អា (ោតា/អាណាពាបាល) កុ<២ (កុោរអាយុម្រកាម២ឆ្ន ាំ) 

ភរ (ភាន ក់ង្កររដ្ឋឋ ភិបាល) អមរ (អងគការមនិខមនរដ្ឋឋ ភិបាល) 

២. ការព្បម្ូេម្តិលោបេ់ព្តេប់របស់ព្បជារេរដា 

ល.រ បរោិយ 
កាល
បរមិ្ចឆទ 

ចាំនួន 
មម្ធាបាយ 
ទាំនាក់ទាំនង របជា

ពលរដឋ 
អ.ស.វ ិ
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ល.រ បរោិយ 
កាល
បរមិ្ចឆទ 

ចាំនួន 
មម្ធាបាយ 
ទាំនាក់ទាំនង របជា

ពលរដឋ 
អ.ស.វ ិ

      
      

កាំណ្ត់្សោគ ល់៖ អ.ស.វ ិ(អងគការសងគមសីុវលិ) សូមភាា ប់ទរមង់ទតល់មត្ិម្ោបល់រត្លប់របស់របជាពលរដឋ (ទរមងទ់ី ៤) 

៣. សរម្មភារលសសងៗ លរៀត 

ល.រ បរោិយ ចាំនួនលទធទល កាំណ្ត្ស់ោគ ល់ 
    
    
    
    

៤. បញ្ហា  និងការព្បឈម្ 

ល.រ បរោិយ 
កាលបរមិ្ចឆទ
ម្កីត្ម្ ងី 

ស្ថថ នភាព 
សាំណូ្មពរ 

ម្ដ្ឋេះរស្ថយរចួ 
មិនទាន ់

ម្ដ្ឋេះរស្ថយរចួ 
      
      
      
      

 

 ផ្ថ្ៃ.........................ខែ............ឆ្ន ាំ...................ព.ស ២៥៦...... 

 ម្ធវីម្ៅ..........................ផ្ថ្ៃទី.............ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០២...... 

 ហតថលេខា  

  



- 35 - 

 

៨.២.១.២. របាយការណ៍ព្បចុំខេរបស់ព្រុម្ភូម្ ិ

ម្មភូមិ ម្ដ្ឋយោនជាំនួយបម្ចចកម្ទសពីរកុមភូមិ រត្ូវពិនិត្យម្មីលរបាយការណ៍្របចាាំសបាត ហ៍ របស់រកុម
រទរទង់សុែភាពភូមិ ម្ហយីបូកសរុបរបាយការណ៍្ម្នេះ ឱ្យម្ៅជារបាយការណ៍្របចាាំខែរបស់ភូមិ ម្ដ្ឋយម្របីរបាស់
ទរមង់ដូចខាងម្រកាម និងបនាៃ ប់មក រត្ូវដ្ឋក់ជូនម្មឃុាំ ម្ៅសង្កា ត្់ ម្ៅម្រៀងរាល់ចុងខែនីមួយៗ។ 
 

រូបភាពទី ៧៖ ទម្រង់របាយការណ៍ម្បចាំខខរបស់ភូរិ 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

លេតត៖ .....................                                   3 

ព្រុង ព្សុរ៖ ............. 

ឃ ុំ សង្កា ត់៖ ............. 

ភូមិ្៖ ...................... 

របាយការណ៍ព្បចុំខេ 

(ព្រុម្ភូមិ្)  

ចប់រីថ្ងៃរី..................ខេ................... ដេ់ថ្ងៃរី....................ខេ..................ឆ្ន ុំ................ 

១. ការអន វតតសរម្មភារថ្នរម្មវិធីឃ ុំ សង្កា ត់សព្ាប់ស្តសតី និងរ ារ 

ល.រ សកមមភាព 
លទធទល អនកទទួលទល អនកពាកព់័នធ 

ទ ជ 
រគសួ្ថ
រ 

សគ ោ  /អា  កុ<២ ភរ អមរ 

          
          
          
          
          

កាំណ្ត់្សោគ ល់៖ ទ (ខទនការ) ជ (ជាក់ខសតង) សគ (ស្រសតីោនគភ៌) ោ/អា (ោតា/អាណាពាបាល) កុ<២ (កុោរអាយុម្រកាម២ឆ្ន ាំ) 
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ភរ (ភាន ក់ង្កររដ្ឋឋ ភិបាល) អមរ (អងគការមនិខមនរដ្ឋឋ ភិបាល) 

២. ការព្បម្ូេម្តិលោបេ់ព្តេប់របស់ព្បជារេរដា 

ល.រ បរោិយ 

ចាំនួន 
មម្ធាបាយ 
ទាំនាក់ទាំនង 

កាល
បរមិ្ចឆទ 
ម្ដ្ឋេះ
រស្ថយ 

កាលបរមិ្ចឆទ 
បញ្ាូ នបនត របជា

ពលរដឋ 
អ.ស.វ ិ

       
       
       
       

កាំណ្ត់្សោគ ល់៖ អ.ស.វ ិ(អងគការសងគមសីុវលិ) សូមភាា ប់ទរមង់ទតល់មត្ិម្ោបល់រត្លប់របស់របជាពលរដឋ (ទរមងទ់ី ៤) 

៣. សរម្មភារលសសងៗ លរៀត 

ល.រ បរោិយ ចាំនួនលទធទល កាំណ្ត្ស់ោគ ល់ 
    
    
    
    

៤. បញ្ហា  និងការព្បឈម្ 

ល.រ បរោិយ 
កាលបរមិ្ចឆទ
ម្កីត្ម្ ងី 

ស្ថថ នភាព 
សាំណូ្មពរ 

ម្ដ្ឋេះរស្ថយរចួ 
មិនទាន ់

ម្ដ្ឋេះរស្ថយរចួ 
      
      
      
      
      

 ផ្ថ្ៃ.........................ខែ............ឆ្ន ាំ...................ព.ស ២៥៦...... 

 ម្ធវីម្ៅ..........................ផ្ថ្ៃទី.............ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០២...... 

 ហតថលេខា  


