
គម្រោងកែលម្អបណ្តាញផ្លូវថ្នល់ម្ៅែម្ពុជា 
សេចក្តេីសខេបេតពីីក្ក្បខ័ណ្ឌ ក្រប់ក្រខេខគម និខបរសិ្ថា ន 

 
 
អំពីរសក្ោខ 
រសក្ោខកក្លមអបណ្តត ញផ្លូវថ្នល់សៅក្មពុជា នឹខស វ្ីការកក្លមអផ្លូវពីក្ក្ោលក្កួ្េក្ក្ហមសៅជាផ្លូវក្កាលសៅ 
េ ូពីរជាន់ េសំៅស វ្ីឲ្យផ្លូវោនភាព្ន់នឹខការបកក្មបក្មួលកកាេធាតុ េាិតសៅក្នុខសខតតសោលសៅ។ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា បានសេនីេុំឲ្យ្នាោរពិភពសោក្ផ្ដល់ហរិញ្ញបបទានេក្ោប់រសក្ោខវនិិសោរសល ី
ការងារកក្លមអផ្លូវសៅក្ពះរាជាណ្តចក្ក្ក្មពុជា។ សខតតសោលសៅ ក្តូវអនុវតតរសក្ោខរមួោន សខតតកំ្ពខ់ចាម 
សខតតតបូខឃ្ុ ំ និខសខតតក្ក្សចះ កែលោនក្បជាជនេរុបក្បោណ្ជា ២,៣ ោននាក់្ សដ្ឋយទេសនទាន 
ននការសរៀបចំរសក្ោខសនះស ខី សែីមបកីក្លមអស្ថា នភាពផ្លូវ និខអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់ រមួោនផ្លូវជាតិ ផ្លូវសខតត 
និខផ្លូវជនបទ ឲ្យោនលក្េណ្ៈលអក្បសេីរ តភាា ប់ោន ជាលក្េណ្ៈបណ្តត ញ េំសៅជយួេក្មួលែល់ការ 
ស វ្ីែំសណី្រពីតំបន់ជនបទ ស ព្ ះសៅកាន់ទីស្ថោសរៀន មណ្ឌ លេុខភាព ផ្ារ ទីក្បជំុជន និខបណ្តត ញផ្លូវ 
េំខាន់ៗសផ្សខសទៀត។ ការកំ្ណ្ត់សក្ជីេសរេីសខតតសោលសៅ កផ្អក្សលលីក្េណ្ៈវនិិចឆ័យមយួចំននួ ែូចជា៖ 
ែខ់េុីសតក្បជាជនរេ់សៅតាមជនបទ េកាដ នុពលក្េិក្ម្ តំបន់កែលងាយរខសក្ោះសដ្ឋយស្ថរទឹក្ជំនន់ 
ស្ថា នភាពផ្លូវ និខការតភាា ប់បណ្តដ ញជាមួយផ្លូវសខតត សែីមបកី្របែណ្ដ ប់សលីតំបន់ភូមិស្ថត្រេតកាន់កត្ំ។ 
 

េោេភារទី២ ននរសក្ោខកក្លមអបណ្តត ញផ្លូវថ្នល់សៅក្មពុជា ក្តូវអនុវតតសដ្ឋយក្ក្េួខអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
ោកំ្ទកក្លមអផ្លូវជនបទ កែលោនកទិភាពសៅក្នុខសខតតសោលសៅ ក្បកវខក្បោណ្ជា ២៥០ រី ូកម៉ែក្ត 
ក្តូវអនុវតតតាមអភិក្ក្មនននីតិវ ិ្ ីលទធក្ម្ «កិ្ចចេនយាផកផ្អក្សលីេមិទធិក្ម្ ឬសៅកាត់ថា OPBRC»  សដ្ឋយ 
ក្តូវកក្លមអ និខកថ្ទាផំ្លូវជនបទពីក្ក្ោលក្កួ្េក្ក្ហម និខក្ក្ោលែីេ ឲ្យសៅជាផ្លូវក្ក្ោលសៅេ ូពីរជាន់ 
ក្បសភទ DBST ពក្ខីក្តផួ្លូវតាមទីតាខំេមក្េប និខក្កាលសបតុខ កក្លមអក្បព័នធបខហូរទឹក្ ក្ស្ថខេំណ្ខ 
េិលបការយបកនាម េក្ោប់តំបន់កែលងាយលិចទឹក្ សែីមបកីារពារ និខកាត់បនាយបញ្ហហ ទឹក្ជំនន់ ក្ពមទាខំ 
សរៀបចំវធិាននានាក្នុខការទប់ស្ថា ត់បញ្ហហ េុវតាិភាពចរាចរសៅសលីែខផ្លូវកែលបានកក្លមអ។  
 

សោលបំណ្ខ 
ឯក្ស្ថរក្ក្បខ័ណ្ឌ ក្រប់ក្រខេខគម និខបរសិ្ថា ន ោនសោលការណ៍្ ក្កឹ្តយក្ក្ម ការកណ្នា ំ និខនីតិវ ិ្ ី 
ចាេ់ោេ់េក្ោប់វាយតនមលពីហានិភ័យ និខផ្លប៉ែះពាល់េខគម និខបរសិ្ថា ន ក្នុខការអនុវតតរសក្ោខ។ 
ឯក្ស្ថរសនះ ោនកផ្នការ និខវធិានការ ក្នុខការកាត់បនាយផ្លប៉ែះពាល់សៅក្កនលខ សដ្ឋយក្តូវសរៀបចំការ 
បា៉ែ ន់ស្្ថនទំហថំ្វកិាេក្ោប់សដ្ឋះក្ស្ថយ កែលអខគភាពអនុវតតរសក្ោខក្តូវទទួលខុេក្តូវសរៀបចំឯក្ស្ថរ 
ពាក់្ព័នធនឹខផ្លប៉ែះពាល់ និខហានិភ័យរបេ់រសក្ោខ សដ្ឋយអនុសោមតាមឯក្ស្ថរក្ក្បខ័ណ្ឌ េខគម និខ 
បរសិ្ថា នរបេ់្នាោរពិភពសោក្។ 
 



ក្ក្បខ័ណ្ឌ េខគម និខបរសិ្ថា ន បានកំ្ណ្ត់ែូចខាខសក្កាម៖ 
 ពិពណ៌្នាេសខេបអំពីរសក្ោខ 
 ក្ក្បខ័ណ្ឌ ចាប់របេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា កណ្នាកំារអនុវតតរសក្ោខឲ្យោនេខគតិភាពជាមយួក្ក្ប 
ខ័ណ្ឌ េខគម និខបរសិ្ថា នរបេ់ធានាោរពិភពសោក្ សដ្ឋយក្តូវវភិារកេវខរក្ចំណុ្ចខវះចសនាល ះ  

 វភិារអំពីេកាត នុពល ហានិភ័យ/ផ្លប៉ែះពាល់កផ្នក្េខគម និខបរសិ្ថា ន និខវធិានាការកាត់បនាយ 
 សរៀបចំនីតិវ្ីក្នុខការកំ្ណ្ត់ និខសរៀបចំកផ្នការក្រប់ក្រខេខគម និខបរសិ្ថា ន(ESMP) និខសរៀបចំរចនា 
េមព័នធក្កុ្មការងារសែីមបអីនុវតត 

 ការវាយតនមលេមតាភាពសែីមបអីនុវតតឯក្ស្ថរ ESMF និខឧបក្រណ៍្សផ្សខៗសទៀត 
 សរៀបចំយនតការសដ្ឋះក្ស្ថយបណ្តឹ ខតវា៉ែ   
 ការតាមដ្ឋន និខរាយការណ៍្ 
 សរៀបចំកផ្នការថ្វកិា 
 

ឯក្ស្ថរេតីពីការក្រប់ក្រខេខគម និខបរសិ្ថា ន និខរំរូក្នុខឧបេមព័នធ រឺជាមូលដ្ឋា នក្នុខការសរៀបចំកផ្នការ 
ក្រប់ក្រខេខគម និខបរសិ្ថា ន ការបញ្ហា ក់្ពីនីតិវ ិ្ ីក្នុខក្រណី្រក្សឃញីវតាុបូរាណ្ នីតិវ ិ្ ីក្រប់ក្រខការងារ 
និខក្ក្មេីល្ម៌ និខការក្តួតពិនិតយ។ 
 

សក្ៅពីឯក្ស្ថរក្ពាខេតីពីក្ក្បខ័ណ្ឌ ក្រប់ក្រខេខគម និខបរសិ្ថា ន ក្ក្េួខអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក៏្បានសរៀបចំ 
ពិសក្ោះសោបល់ និខផ្សពវផ្ាយ នូវឯក្ស្ថរមយួចំននួសទៀតតាមសោលការណ៍្ននឯក្ស្ថរក្ក្បខ័ណ្ឌ េខគម 
និខបរសិ្ថា ន ែូចជា៖ (i) ក្ក្បខ័ណ្ឌ សដ្ឋះក្ស្ថយផ្លប៉ែះពាល់ (ii) ក្ក្បខ័ណ្ឌ កផ្នការជនជាតិសែីមភារ 
តិច (iii) កផ្នការផ្ារភាា ប់ជាមយួអនក្ពាក់្ព័នធ។ ចំសពាះរាល់ឯក្ស្ថរលមអិតខាខសលីកចកេវខរក្បានសៅ 
ក្នុខឯក្ស្ថរវាយតនមលរសក្ោខរបេ់្នាការពិភពសោក្។ 
 

ផ្លប៉ែះពាល់ និខវធិានការកាត់បនាយ 
ែំណ្តក់្កាលននការសរៀបចំរសក្ោខ ខណ្ៈកខសផ្លូវពំុទាន់ក្តូវបានកំ្ណ្ត់ ទំហផំ្លប៉ែះពាល់កផ្នក្េខគម និខ 
បរសិ្ថា ន សៅពំុទាន់កចកំ្ណ្ត់បានចាេ់ោេ់ និខេុក្កឹ្តយស យី ប៉ែុកនតកចស វ្ីការបាន់ស្្ថន និខក្តូវស វ្ី 
បចចុបបននភាពសក្កាយសពលកខសផ្លូវក្តូវបានកំ្ណ្ត់ចាេ់ោេ់។ កផ្នក្តាមឯក្ស្ថរក្ក្បខ័ណ្ឌ េខគម និខ 
បរសិ្ថា ន របេ់ធានាោរពិភពសោក្ េក្ោប់រសក្ោខកក្លមអបណ្តត ញផ្លូវថ្នល់សៅក្មពុជា ក្តូវអនុវតតតាម 
វធិានការកាត់បនាយែូចខាខសក្កាម៖ 
ក្. រិតទុក្ជាមុន សជៀេវាខក្តាត ហានិភ័យ និខផ្លប៉ែះពាល់សកី្តស ខី 
ខ. ក្រណី្មិនកចសជៀខបាន ក្តូវកាត់បនាយហានិភ័យ និខផ្លប៉ែះពាល់ក្នុខក្ក្មិតអបបរោ 
រ. ក្រណី្សៅោនផ្លប៉ែះពាល់សទៀត ក្តូវផ្តល់េំណ្ខតាមលក្េណ្ៈបសចចក្សទេ និខនីតិវ ិ្ ីហរិញ្ញវតាុ 
 

រសក្ោខសនះនឹខនាមំក្នូវផ្លក្បសោជន៍ជាសក្ចីនែល់េហរមន៍ែូចជា៖ កាត់បនាយសពលសវោស វ្ីែំសណី្រ 
សៅកាន់ស្ថោសរៀន មណ្ឌ លេុខភាព និខក្កនលខទទួលសេវាស្ថធារណ្ៈសផ្សខសទៀត បសខាីនឱកាេទីផ្ារ 
និខការងារ ស វ្ីសកយការស វ្ីែំសណី្រោនភាពរលូនក្នុខរែូវវេា ស វ្ីសកយោនភាពក្បសេីរស ខីនូវេុវតាិ 
ភាពចរាចរណ៍្ និខបរោិកាេ/បរសិ្ថា នលអ សដ្ឋយស្ថរផ្លូវមិនហុយ និខមិនកបក្ផុ្ក្សទៀត។ កផ្នក្ទី៣ 



តារាខទី៧៖ បញ្ា ីហានិភ័យេំខាន់ៗ និខវធិានការកាត់បនាយផ្លប៉ែះពាល់រមួោន៖ រុណ្ភាពទឹក្ និខ 
បរោិកាេ សក្ោះថាន ក់្ចរាចរណ៍្ សក្ោះថាន ក់្សៅក្កនលខការងារ អំសពីហខិាសលីត្រេតី អំសពីហខិាសលីកុ្ោរ 
ការហូរចូលក្ោល ខំពលក្ម្ និខការកាន់កាប់ែី ល្ី។ តារាខទី៨៖ វធិានការជាក់្ោក់្ សែីមបកីាត់បនាយហានិ 
ភ័យការសក្បីក្បាេ់អំសពីហខិាសលីត្រេតី។ 
 

នីតិវ ិ្ ីរបេ់ក្ក្បខ័ណ្ឌ ក្រប់ក្រខេខគម និខបរសិ្ថា ន 
ក្ក្បខ័ណ្ឌ ក្រប់ក្រខេខគម និខបរសិ្ថា ន ោនសោលបំណ្ខសែីមបកី្រប់ក្រខរាល់ផ្លប៉ែះពាល់អវជិាោនទាខំ 
ឡាយកែលសកី្តស ខីសដ្ឋយស្ថររសក្ោខ ក្តូវសរៀបចំជាឯក្ស្ថរសោលការណ៍្កណ្នាសំែីមបរីាយការណ៍្ជូន 
ក្ក្េួខអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្ក្េួខស្ថា ប័នធពាក់្ព័នធ និខក្កុ្មហ ុនកែលទទលួកិ្ចចេនយាផស្ថខេខ់ េំសៅការ 
សរៀបចំកផ្នការលមអិតក្នុខការក្រប់ក្រខ និខអនុវតតរសក្ោខ តាមនីតិវ ិ្ ី និខវធិានែូចោនកចខក្នុខឯក្ស្ថរ 
េខគម និខបរសិ្ថា ន របេ់រសក្ោខកក្លមអបណ្តត ញផ្លូវថ្នល់សៅក្មពុជា។ ឯក្ស្ថរសនះ ក៏្ជាក្តីយវ៍េ័ិយក្នុខ 
កិ្ចចែំសណី្ការននការសរៀបចំកផ្នការក្រប់ក្រខេខគម និខបរសិ្ថា ន សៅសពលកខសផ្លូវក្តូវបានកំ្ណ្ត់។  
 

ឯក្ស្ថរសោលការណ៍្កណ្នាេំតីពីការក្រប់ក្រខេខគម និខបរសិ្ថា ន ក្តូវបានសរៀបចំស ខីសែីមបធីានាថា៖ 
 ការស្ថា បនាផ្លូវបានរិតរូអំពីបញ្ហហ េខគម និខបរសិ្ថា ន ពិសេេេក្ោប់ក្បជាពលរែាកែលក្តូវទទលួរខ 
ផ្លប៉ែះពាល់ពីរសក្ោខសដ្ឋយផ្ទា ល់ (វជិាោន និខអវជិាោន) 

 ការស្ថា បនាផ្លូវបានរិតរូអំពីបញ្ហហ សយ៉ែនឌ័្រ និខវបប្ម៌េខគម និខបញ្ហហ េខគមនានាកែលសកី្តស ខីសៅ 
តាមកខសផ្លូវរបេ់រសក្ោខ 

 ក្នុខែំណ្តក់្កាលសរៀបចំរសក្ោខ ផ្លប៉ែះពាល់កផ្នក្េខគម និខបរសិ្ថា ន នឹខកចសកី្តោនស ខីសៅ 
អំ ុខសពលអនុវតតរសក្ោខ សហយីក្តូវសរៀបចំកផ្នការក្តួតពិនិតយ និខវធិានការេមក្េបសែីមបអីនុវតតនូវ 
វ ិ្ ីស្ថត្រេត នីតិវ្ី និខឧបក្រណ៍្នានា ែូចោនកចខសៅក្នុខឯក្ស្ថរកផ្នការក្រប់ក្រខេខគម និខបរ ិ
ស្ថា ន (ESMP) ឯក្ស្ថរកផ្នការជនជានភារតិច (IPP) និខឯក្ស្ថរកផ្នការសដ្ឋះក្ស្ថយផ្លប៉ែះ 
ពាល់ (RP) 

 ឧបក្រណ៍្កែលក្តូវយក្មក្សក្បីក្បាេ់សែីមបកី្រប់ក្រខបញ្ហហ េខគម និខបរសិ្ថា ន រមួោន៖ កផ្នការក្រប់ 
ក្រខេខគម និខបរសិ្ថា ន (ESMP) កផ្នការជនជានភារតិច (IPP) និខកផ្នការសដ្ឋះក្ស្ថយផ្ល 
ប៉ែះពាល់ (RP) 

 ចំណុ្ចេំខាន់ននកផ្នការផ្ារភាា ប់ជាមយួអនក្ពាក់្ព័នធ រមួទាខំយនតការសដ្ឋះក្ស្ថយបណ្តឹ ខតវា៉ែ  នឹខ 
ក្តូវបានយក្មក្សក្បីក្បាេ់េក្ោប់រាល់េក្ម្ភាពរបេ់រសក្ោខ 

 ឧបក្រណ៍្េខគម និខបរសិ្ថា ន ក្តូវសរៀបចំឲ្យោនេខគតិភាពោន រវាខក្ក្បខ័ណ្ឌ េខគម និខបរសិ្ថា ន របេ់ 
្នាោរពិភពសោក្ ជាមួយនឹខក្ក្បខ័ណ្ឌ ចាប់របេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា 

 ការសរៀបចំរសក្ោខក្តូវពិចារណ្តអំពីសោលការណ៍្ ែូចោនកចខសៅក្នុខឯក្ស្ថរក្ក្បខ័ណ្ឌ ក្រប់ក្រខ 
េខគម និខបរសិ្ថា ន ក្ពមទាខំនីតិវ ិ្ ីនីមយួៗក្នុខការកាត់បនាយផ្លប៉ែះពាល់េខគម និខបរសិ្ថា ន 

 យនតការក្នុខការកំ្ណ្ត់រក្ផ្លប៉ែះពាល់ និខហានិភ័យនានា ក្តូវបានសរៀបចំក្នុខក្រណី្ស្ថគ ល់កខសផ្លូវ 
 ក្តូវសរៀបចំនីតិវ ិ្ ី និខការទទលួខុេក្តូវេក្ោប់ការសរៀបចំកផ្នការក្រប់ក្រខេខគម និខបរសិ្ថា ន  
 



ក្ក្បខ័ណ្ឌ ក្រប់ក្រខេខគម និខបរសិ្ថា ន បានសរៀបរាប់អំពីនីតិវ ិ្ ីក្នុខការកំ្ណ្ត់ក្ពំកែនសរៀបចំកផ្នការក្រប់ 
ក្រខេខគម និខបរសិ្ថា ន សដ្ឋយរោួនទាខំជំហានលំអិត ព័ត៌ោនចាបំាច់ ការទទួលខុេក្តូវ និខតក្មូវការ 
បណ្តុ ះបណ្តត លែល់បុរគលិក្រសក្ោខកែលទទលួបនាុក្ក្តួតពិនិតយកផ្នការក្រប់ក្រខេខគម និខបរសិ្ថា ន។ 
ក្តូវសរៀបចំឲ្យោនរចនាេមព័នធអនុវតតរសក្ោខរបេ់ក្ក្េួខអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និខស្ថា ប័នពាក់្ព័នធអនតរក្ក្េួខ 
និខេក្ោប់ទីក្បឹក្ាបសចចក្សទេ និខអនក្ទទលួការស្ថខេខ់ផ្លូវជាសែីម។ 
 

ការពិសក្ោះសោបល់ និខការចូលរមួរបេ់អនក្ពាក់្ព័នធ 
េក្ោប់េោេភាពទី២ ននរសក្ោខកក្លមអបណ្តត ញផ្លូវថ្នល់សៅក្មពុជា នឹខក្តូវសរៀបចំេក្ម្ភាពពិសក្ោះ 
សោបល់ និខទំនាក់្ទំនខជាមយួអនក្ពាក់្ព័នធ ែូចោនកចខសៅក្នុខឯក្ស្ថរកផ្នការផ្ារភាា ប់ជាមយួអនក្ 
ពាក់្ព័នធ សែីមបធីានាថាេហរមន៍ ក្បជាពលរែា និខអនក្ពាក់្ព័នធសផ្សខសទៀត ក្តូវបានក្ជាប និខចូលរមួក្នុខ 
ែំសណី្កាលរបេ់រសក្ោខ េំសៅក្បមូលនូវធាតុក្បក្បសដ្ឋយបរោិប័នន។ ក្ក្េួខអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នឹខសរៀប 
ចំកិ្ចចក្បជំុពិសក្ោះសោបល់ សៅនថ្ៃទី ០៥ កខមីនា ន្ ២ំ០២០ សែីមបពិីភាក្ាសលីសេចក្តីក្ពាខឯក្ស្ថរេតីពី 
េខគម និខបរសិ្ថា ន ជាមយួក្ក្េួខស្ថា ប័នធពាក់្ព័នធមយួចំននួសៅក្ក្មិតថាន ក់្ជាតិ សហយីឯក្ស្ថរក្ក្បខ័ណ្ឌ  
េខគម និខបរសិ្ថា ន ក្តូវបានផ្សពវផ្ាយជាេធារណ្ៈ សៅក្នុខសរហទំព័រ ឬបណ្តា ល័យរបេ់ក្ក្េួខអភិ 
វឌ្ឍន៍ជនបទ និខសរហទំព័ររបេ់្នាោរពិភពសោក្។  
 

ការសដ្ឋះក្ស្ថយបណ្ដឹ ខតវា៉ែ  
យនដការបណ្ដឹ ខតវា៉ែ  កេវខរក្វ ិ្ ីស្ថត្រេតសដ្ឋះក្ស្ថយឲ្យទាន់សពលសវោនូវរាល់ទុក្េក្ខវល់ក្បជាពលរែាកែល 
សកី្តស ខីសដ្ឋយស្ថរការអនុវតតរសក្ោខ តាមរយៈការសក្បីក្បាេ់វបប្ម៌សដ្ឋះក្ស្ថយបញ្ហហ ក្បក្បសដ្ឋយការ 
សោរយល់ោន  និខឈានសៅរក្ការការយល់ក្ពមសដ្ឋយមិនចាបំាច់ផ្តល់េំណ្ខណ្តមយួ។ យនតការសនះ 
កចក្តូវបានអនុវតតជូនចំសពាះបុរគលណ្តមយួ សបីេិនសររិតថារសក្ោខសនះ នឹខស វ្ីឲ្យប៉ែះពាល់បាត់បខ់ 
ក្បសោជន៍ ៃ្ន់ ៃ្រែល់សរផ្ទា ល់ ែល់េហរមន៍ បរសិ្ថា ន ឬប៉ែះពាល់ែល់ជីវតិរេ់សៅរបេ់ពកួ្សរ សដ្ឋយ 
ពកួ្សរកចបញ្ាូ ននូវរាល់មតិសោបល់ និខេំណូ្មពរមក្រសក្ោខបាន។ យនតការសដ្ឋះក្ស្ថយបណ្តឹ ខតវា៉ែ  
ក្តូវបានពិពណ៌្ោនលំអិតសៅក្នុខឯក្ស្ថររសក្ោខេតីពីកផ្នការផ្ារភាា ប់ជាមយួអនក្ពាក់្ព័នធ 
 

រសក្ោខកក្លមអបណ្តត ញផ្លូវថ្នល់សៅក្មពុជា រពឹំខថាកចោនបណ្ដឹ ខតវា៉ែ វ ០៤ ក្បសភទ៖  
 បណ្តឹ ខតវា៉ែពាក់្ព័នធបញ្ហហ ែី ល្ី កែលក្តូវអនុវតតតាមកផ្នការសដ្ឋះក្ស្ថយផ្លប៉ែះពាល់តាមរយៈអរគនា 
យក្ដ្ឋា នសដ្ឋះក្ស្ថយផ្លប៉ែះពាល់ របេ់ក្ក្េួខសេែាកិ្ចច និខហរិញ្ញវតាុ 

 បណ្តឹ ខតវា៉ែពាក់្ព័នធការអនុវតតរសក្ោខផ្ទា ល់ (ផ្លប៉ែះពាល់េខគម និខបរសិ្ថា ន េុខភាព េុវតាិភាព 
ចរាចរណ៍្) 

 បណ្តឹ តវា៉ែពាក់្ព័នធនឹខជនជាតិសែីមភារតិច 
 និខវវិាទនានាពាក់្ព័នធនឹខក្ម្ក្រ (លំអិតក្នុខឧបេមព័នធទី៨) 
 

 
 
 



ការក្តតួពិនិតយ និខការស វ្ីរបាយការណ៍្ 
ការក្តួតពិនិតយ រឺជាវ ិ្ ីស្ថត្រេតក្នុខការធានាថា វធិានការកាត់បនាយកំ្ពុខក្តូវបានយក្មក្អនុវតតក្បក្ប 
សដ្ឋយក្បេិទធិភាព។ ក្តូវសរៀបចំស វ្ីរបាយការណ៍្ក្តួតពិនិតយក្បចាកំខ ក្បចាកំ្តីោេ និខក្បចាឆំោេ ជាចា ំ
បាច់សែីមប៖ី  
 កក្លមអនូវការចំណុ្ចខវះខាតក្នុខការអនុវតតការក្រប់ក្រខេខគម និខបរសិ្ថា ន 
 ធានាក្បេិទធភាព និខរុណ្ភាពននែំសណី្រការវាយតនមលេខគម និខបរសិ្ថា ន 
 បសខាីតទក្មខ់ការវាយតនមលផ្លប៉ែះពាល់េខគម និខបរសិ្ថា ន កផ្អក្សលីេមិទធក្ម្ 
 ផ្ដល់នូវឱកាេសែីមបរីាយការណ៍្ពីលទធផ្លននការអនុវតតវធិានការកាត់បនាយផ្លប៉ែះពាល់សៅសពលក្តូវ 
សរៀបចំឯក្ស្ថរ ESMP នាសពលអនារត និខឯក្ស្ថរពាក់្ព័នធរសក្ោខសផ្សខសទៀត។ 

 

កំ្ ុខសពលអនុវតតអនុរសក្ោខ មត្រនតីេខគម និខបរសិ្ថា ន របេ់ក្ក្េួខអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នឹខសរៀបចំក្បតិទិន 
ក្បចាកំខចុះក្តួតពិនិតយរសក្ោខសលីកផ្នការក្រប់ក្រខេខគម និខបរសិ្ថា ន សែីមបកំី្ណ្ត់ពីវ ិ្ ីស្ថត្រេតក្នុខការ 
កាត់បនាយផ្លប៉ែះពាល់ក្តូវបានអនុវតតក្បក្បសដ្ឋយក្បេិទធភាព។ ក្កុ្មការងារេខគម និខបរសិ្ថា នរបេ់ 
ក្ក្េួខអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ រមួជាមយួទីក្បឹក្ាបសចចក្សទេ និខចុះក្តួតពិនិតយរមួោន សែីមបធីានាថាវធិានការនន 
ការកាត់បនាយផ្លប៉ែះពាល់កែលោនកចខសៅក្នុខក្ក្បខ័ណ្ឌ ក្រប់ក្រខេខគម និខបរសិ្ថា ន ក្តូវបានយក្មក្ 
សក្បីក្បាេ់សដ្ឋយអនក្អនុវតតរសក្ោខែូចជា អនក្ទទលួការស្ថខេខ់ និខស្ថា ប័នធទទលួខុេក្តូវនានា។ មត្រនតី 
េខគម និខបរសិ្ថា ន និខចុះក្តួតពិនិតយយនតការសដ្ឋះក្ស្ថយបណ្តឹ ខតវា៉ែ  សលែំីសណី្ការសដ្ឋះក្ស្ថយផ្ល 
ប៉ែះពាល់បញ្ហហ ែី ល្ីក្នុខរសក្ោខ ធានាថាបខបអូនជនជាតិសែីមភារតិចក្តូវបានទទួលអតាក្បសោជន៍ក្បក្ប 
សដ្ឋយេម្ម៌ និខក្តូវសរៀបចំឯក្ស្ថរចាបំាច់មយួចំនួនសែីមបអីនុវតតកផ្នការជាមួយភារីពាក់្ព័នធ និខការ 
ផ្សពវផ្ាយអំពីេក្ម្ភាពរបេ់រសក្ោខ។ 
 

អំពីថ្វកិា 
ការចំណ្តយសលីការអនុវតតឯក្ស្ថរក្ក្បខ័ណ្ឌ កផ្នការក្រប់ក្រខេខគម និខបរសិ្ថា ន នឹខក្តូវសផ្ទត តសលីការ 
សរៀបចំឧបក្រណ៍្ជាក់្ោក់្េតីពីេខគម និខបរសិ្ថា ន សៅតាមមូលដ្ឋា នជាក់្កេតខ ែូចជាការចំណ្តយសលី 
បុរគលិក្ ការស វ្ីែំសណី្រ សរៀបចំេិកាេ ស្ថោពិសក្ោះសោបល់ វរគបណ្តុ ះបណ្តត ល និខសេវាបក្កក្ប សដ្ឋយ 
ក្តូវការថ្វកិាក្បោណ្ជា ៣៤១,០០០ែុោល រ (តារាខ១២) បា៉ែ ន់ស្្ថនសដ្ឋយ្នាោរពិភពសោក្ កែល 
ក្តូវបូក្រមួទាខំការចំណ្តយសលីវធិានការកាត់បនាយផ្លប៉ែះពាល់ជាក់្ោក់្ ែូចោនកចខក្នុកផ្នការសដ្ឋះ 
ក្ស្ថយផ្លប៉ែះពាល់ កផ្នការជនជាតិភារតិច និខកផ្នការក្រប់ក្រខេខគម និខបរសិ្ថា ន។  
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