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ម្សចរដីសម្ងេបរមួ 

ល យស្ថររលក្ោងោនភាពជាបនាទ ន់ ដូលចន៉ះវ ិ្ សី្ថស្រសតល ៉ះក្ស្ថយសក្ោប់ែលប ៉ះាលប់រសិ្ថា ននងិសងគម បាន
អ្នុម័ត្និងលរៀបចនូំវក្របខណ្ឌ ផែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននិងសងគមឈានចូលដលដ់ំណារក់ាលអ្នុវត្តរលក្ោង។ 
ក្របខណ័្ឌ ផែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននិងសងគមបានលរៀបចលំ យភាន រ់ងារក្បត្ិបត្តរិលក្ោង រឺក្រសួងអ្ភិវឌ្ឍន៍
ជនបទល្ៃីយត្បលៅនងឹក្បលភទរបស់រលក្ោងលៅរនុងចំណាត្់ថ្នន រ់(ប ីB)។ ក្របខណ័្ឌ ផែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន
និងសងគមរមួោនការអ្្បិាយអ្ំពីរលក្ោង លោលនលោបាយបរសិ្ថា ននិងសងគម ក្របខណ័្ឌ ចាប់ផដលអ្នុវត្ត
សក្ោប់រលក្ោង ទេំសំរមមភាពការងារសក្ោប់ការពភិារានិងការល្វីផែនការរបសអ់្នរជាប់ារ់ពន័ធ ការវាយ
ត្ម្មៃអ្ំពែីលប ៉ះាល់ផែនរសងគមនិងបរសិ្ថា នរមួទងំបផក្មបក្មួលអាកាសធាតុ្ និត្ិវ ិ្ ែីេពវែាយព័ត្ោ៌ននងិការ
ពិភារាជាស្ថធារណ្ៈ លេយីនិងទក្មង់សក្ោប់លរៀបចំផែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងសងគម។      

ក្របខណ័្ឌ ផែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននិងសងគមក្របដណ្ដ ប់លលីរិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា ននិងសងគមនងឹអ្នុវត្ត
ឲ្យោនក្បសិទធភាព រមួោនត្ក្មូវការបរសិ្ថា ននិងសងគមផដលអ្នុវត្តចំលា៉ះរលក្ោង។ លរបានអ្្ិបាយពនីិត្ិវ ិ្ ី
ផដលែតល់ព័ត្៌ោនត្បវញិជាមយួនិងរចិាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា ននិងសងគមរបស់្ នាោរវនិិលោរលេ ឋ រចនា
សមព័នធអាសុី រមួោនការក្រប់ក្រងនិងវាយត្ម្មៃផែនរបរសិ្ថា ននិងសងគម (ESS1) ការល ៉ះក្ស្ថយែលប ៉ះាល់នងិ
បញ្ជា ដី្ៃ(ីESS2)និងជនជាត្ិលដីមភារត្ិច(ESS3)។ លររាប់បញ្ាូ លែងផដរនូវបញ្ជ ីមិនរាបប់ញ្ាូ លផែនរសងគម និង
បរសិ្ថា នផដលបានរំណ្ត្់សរមមភាពនងិការងារលែេងៗផដលមិនរាប់បញ្ាូលរនុងការែដលេ់រិញ្ញវត្ាុ លេយីភាន រង់ារ
ក្បត្ិបត្តតិ្ក្មូវឲ្យដរលចញពរីលក្ោង។   

លលីសពីលន៉ះក្របខណ័្ឌ ផែនការល ៉ះក្ស្ថយែលប ៉ះាលន់ិងក្របខណ័្ឌ ផែនការអ្ភិវឌ្ឍន៍ជនជាត្ិលដីម              
ភារត្ិចបានលរៀបចំល យបញ្ាូលលៅរនុងឧបសមព័នធសក្ោប់ក្របខណ័្ឌ ផែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននិងសងគម។   

ក្របខណ័្ឌ ផែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននិងសងគមបានលរៀបចំល ងីលដីមបែីដល់លោលការណ៍្ផណ្នាសំក្ោប់ភាន រ់ងារ
ក្បត្ិបត្តរិ៏ដូចជាអ្នរទទួលការនិងទីក្បរឹាលដីមបលីជៀសវាងឬបនាយនូវែលប ៉ះាល់្ ងន់្ងរផែនរបរសិ្ថា ននិង        
សងគម។ លរបានែដល់លោលការណ៍្ផណ្នាលំៅលលនីីត្ិវ ិ្ ីផដលនឹងក្ត្ូវបានអ្នុវត្តតាមសក្ោប់អ្នុរលក្ោងនមីួយៗ
ពីការលក្ជីសលរសីតាមរយៈការលរៀបចំរលក្ោងនិងដណំារ់កាលស្ថងសង់នងិដំលណី្រការ។ក្របខណ័្ឌ ផែនការ
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននងិសងគមអ្នុវត្តចំលា៉ះអ្នុរលក្ោងទងំអ្ស់ផដលែដល់មូលនិ្ិល យរលក្ោងនិងផែនការ
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននងិសងគមក្ត្វូផត្អ្នុម័ត្ល យ្នាោរវនិលិោរលេ ឋ រចនាសមព័នធអាសុ ី មុនលពលែដលរ់ិចា
សនាណាមួយ។   

ក្របខណ័្ឌ ផែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននិងសងគមរមួោនការអ្្បិាយលមអតិ្ពីក្របខណ័្ឌ ស្ថា បន័ជាត្ិសក្ោប់ការ
វាយត្ម្មៃផែនរបរសិ្ថា ននងិសងគមរមួទងំការទទួលខុសក្ត្ូវរបស់ស្ថា បន័នីមួយៗ។ការអ្្ិបាយអ្ំពីក្របខណ័្ឌ
ចាប់ទរ់ទនិលៅនងឹលោលការណ៍្ផណ្នានំងិសតង ់របរសិ្ថា ន ការល ៉ះក្ស្ថយែលប ៉ះាល់និងបញ្ជា ដី្ៃ ី រ៏ដូច
ជាជនជាត្ិលដីមភារត្ិច។ ក្របខ័ណ្ឌ ផែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននិងសងគមរមួោនទិននន័យបឋមផែនរលសដឋរិចា
សងគមរបស់លខត្តលោលលៅទងំក្បា។ំ    

ការលរៀបចំការអ្នុវត្តសក្ោប់ក្របខណ័្ឌ ផែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននិងសងគមបានអ្្ិបាយលំអ្ិត្សក្ោប់ការវាយ
ត្ម្មៃអ្នុរលក្ោងនមីួយៗនងិការរំណ្ត្់អ្ត្តសញ្ជញ ណ្ម្នការវាយត្ម្មៃែលប ៉ះាល់បរសិ្ថា ននិងសងគម វធិានការ
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កាត្់បនាយ និងឧបររណ៍្ការអ្នុវត្តអ្ពំីត្ក្មូវការបរសិ្ថា ននងិសងគមដូចជាការក្រប់ក្រងនងិការពិនិត្យតាម ន។ 
ការទទួលខុសក្ត្ូវសក្ោប់ការអ្នុវត្តក្របខណ័្ឌ ផែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននិងសងគមជាមួយនិងអ្ងគភាពក្រប់ក្រង
រលក្ោងផដលោកំ្ទល យអ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោងថ្នន រ់លខត្តនងិក្រុមទីក្បរឹាែដល់លសវាទងំបី (SP1, SP2,SP3) ផដល
នឹងក្ត្ូវលក្ជីសលរសីសក្ោប់លរៀបចំនិងក្រប់ក្រងការស្ថងសងែ់ៃូវជនបទនិងក្ស៉ះទរឹសេរមន៍។  

ោនការពិពណ៌្នាអ្ំពីយនតការល ៉ះក្ស្ថយបណ្ដឹ ងត្វា ផដលនងឹអ្នុវត្តសក្ោបអ់្នុរលក្ោងទងំអ្ស់រមួោនការ
ទទួលខុសក្ត្ូវរបស់ស្ថា ប័ននងិជំហានលៅរនុងនតី្ិវ ិ្ ីបដងឹត្វា ។វធិានការសុវត្ាិភាពនិងសុខភាពសេរមនប៍ាន
អ្្ិបាយរមួោនវធិានការជារ់លារ់ទរ់ទិនលៅនឹងនតិ្ិវ ិ្ សុីវត្ាិភាពនិងសុខភាពរនុងលពលររីរាល លម្នជងំឺ   
រូវដី១៩ ឧទេរណ៍្ដូចជាផែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននងិសងគមទូលៅសក្ោប់ែដលឱ់្យទងំែៃូវជនបទនងិក្ស៉ះទឹរ
សេរមន៍ផដលនឹងោនលោលការណ៍្ផណ្នាសំក្ោប់ការលរៀបចំសក្ោបអ់្នុរលក្ោងនីមយួៗ។  
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1. ការពិពណ៌្នាអពំីរម្ក្ោង 

1.1 វត្ាុ បំណ្ងរបស់រលក្ោងនិងអ្នរទទួលែលផដលរពឹំងទុរ 

1. វត្ាុបំណ្ងរបស់រលក្ោងរឺចីរភាពលសដឋរិចាជនបទនិងជីវភាពរស់លៅរបស់ក្បជាពលរដឋងាយរងលក្ោ៉ះ
លៅជនបទនិងែលប ៉ះាលជ់ាអ្វជិជោនអ្នរចណំារក្សុរវលិមរវញិល យលរាររាត្ត្ាលជំងឺរូវដី១៩។ 
វត្ាុបំណ្ងលន៉ះនឹងបានសលក្មចជាលទធែលម្នការររានិងជរុំញការចំណាយលលីលេ ឋ រចនាសមព័នធ         
ជនបទ។ ការបលងកីត្មុខរបររយៈលពលខៃី និងក្បារ់ចណូំ្លសក្ោប់ក្បជាជនមូល ឋ ននិងអ្នរចំណារ
ក្សុរវលិក្បលប់មរវញិ។ការរស្ថងសមត្ាភាពនិងជំនាញស្ថរល ងីវញិម្នរោៃ ងំពលរមមមូល ឋ ននិង
អ្នរទទលួការស្ថងសងថ់្នន រជ់ាត្ិលដីមបធីានាការរស្ថងលេ ឋ រចនាសមព័នធរនុងរក្មិត្សតង ់រជាត្ិ
ជាមួយនិងម្ដរូអ្ភិវឌ្ឍន។៍ ការបលងកីត្មូល ឋ នក្រឹ៉ះសក្ោប់ការផចររផំលរចំលណ្៉ះដឹងនងិបទពិលស្ថ្ន៍
រនុងចំលណាមអ្នរជាបា់រ់ព័នធរនុងរលក្ោងសំខាន់ៗ លដីមបពីក្ងីរនូវលេ ឋ រចនាសមព័នធជនបទនិងលសវា
មូល ឋ នជនបទលៅរនុងរមមវ ិ្ នីាបផនាមលទៀត្របសរ់លក្ោង។ រលក្ោងនងឹោកំ្ទរិចាខតិ្ខំក្បឹងផក្បង
ទំនារ់ទនំងរបស់រាជរ ឋ ភិបាលចំលា៉ះ៖ (i) ល្វីឲ្យក្បលសីរល ងីការយលដ់ឹងរបស់ក្បជាជនលោលលៅលៅ
ជនបទ អ្ំពរីំលាត្សុវត្ាិភាពបុរគលនងិអ្នាម័យ លដមីបជីយួទប់ទល់នឹងការររីរាល លលរាររាត្ត្ាត្
ជំងឺរូវដី១៩បចាុបបនន (ii) លរៀបចំការលក្ត្ៀមលរេណ្ៈជាលក្សច និងភាពសុ្ថរំនុងលពលលរាររាត្ត្ាលជំង ឺ    
រូវដី១៩ និងលក្កាយលពលជងំឺរាត្ត្ាត្។ រលក្ោងរពំងឹថ្ននឹងបលងកនីលទធែលសំខាន់ៗរនុងត្ំបន់លោល
លៅជនបទម្នលខត្តទងំក្បាផំដលជាការល្ៃីយត្បជាបនាទ ន់លៅនឹងការររីរាល លជំងឺរូវដី១៩។    

a) ែដល់ការងាររយៈលពលខៃនីិងបលងកីនក្បារ់ចណូំ្លជូនក្បជាពលរដឋចំននួ៥០០០០នារ ់ រមួទងំការ
អ្ភិវឌ្ឍសមត្ាភាពនិងជំនាញល ងីវញិម្នរោៃ ងំពលរមមរនុងក្សុរចំលា៉ះក្រុមងាយរងលក្ោ៉ះនិងអ្នរចំ
ណារក្សរុវលិក្ត្ ប់មរវញិផដលបាត្ប់ង់ការងារល យស្ថរការររីរាល លជំងរូឺវដី១៩ ផដលរស់
លៅរនុងត្ំបន់រលក្ោង។  

b) ែដល់វរគបណ្ដុ ៉ះបណាដ លជូនអ្នរទទួលការថ្នន រ់ជាត្ិចំននួ២៥ក្រុមេ ុនអ្ំពរុីណ្ភាពលេ ឋ រចនាសមព័នធ
ជនបទនិងលសវាជនបទក្រឹ៉ះ រមួទងំវធិានការក្បុងក្បយត័្នសក្ោប់ជំងឺរូវដី១៩។  

c) ែតល់ត្ណំ្រភាជ ប់ចូលដល់ទែីារ មណ្ឌ លសុខភាព និងស្ថលាលរៀនជាលដីម។  
d) ែដល់ភាពងាយក្សលួម្នការលក្បីក្បាស់ទរឹស្ថអ ត្ ការសំអាត្ និងអ្នាម័យ ជូនដលក់្បជាពលរដឋ 
១៥០០០០នារ់ ជាពិលសសវធិានការលាងម្ដផដលជាវធិានការកាត្់បនាយចមបងម្នជំងរូឺវដី១៩។  
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2. .អ្នរទទួលែលផដលរពំងឹទុរពីរលក្ោង៖ រលក្ោងនឹងែដល់ក្បលោជន៍ដល់ក្បជាជនជនបទរនុងលខត្ត
លោលលៅទងំក្បាចំំនួន៤៨០០០០នារ ់ភារលក្ចីនក្រមុងាយរងលក្ោ៉ះ (ោនស្រសត ីរុោរនងិជនចណំារ
ក្សុរវលិក្ត្ ប់មរវញិ) ផដលលរេខណ្ឌ លសដឋរចិាសងគមរបសព់ួរលរជបួក្បទ៉ះែលលបំារពីលរារ
រាត្ត្ាត្រូវដី១៩ ល យែដល់ការងាររយៈលពលខៃីរបសរ់លក្ោង។ការងារនិងលសវារមមរបស់រលក្ោងរឺ
រពំឹងថ្នែដល់ត្ម្មៃទបផែអរលលកីារលដញម្លៃក្បរតួ្ក្បផជង ោនលរេណ្ៈជាអាទិភាពចំលា៉ះឱ្កាសការងារ
និងក្បលោជន៍សក្ោប់ក្បជាជនមូល ឋ ននិងអ្នរចណំារក្សរុវលិក្ត្ បម់រវញិរស់លៅត្បំន់រលក្ោង 
ទងំក្បជាជនមូល ឋ ននងិអ្នរទទួលការ នឹងក្ត្ូវបានបណ្ដុ ៉ះបណាដ លលៅលក្កាមរលក្ោង លដីមបធីានា
រុណ្ភាពលេ ឋ រចនាសមពន័ធជនបទនងិលសវារមមជនបទក្រ៉ឹះ ការរស្ថងសមត្ាភាពជាមូល ឋ នក្រឹ៉ះ
សក្ោប់ការផចររផំលរនិងបទពិលស្ថ្នរ៍នុងចំលណាមអ្នរារ់ព័នធទងំឡាយ (មស្រនតីរ ឋ ភិបាល អ្នរ
ទទួលការជាត្ិ សេរមន៍ជនបទ និងរមមររ) លដីមបពីក្ងីររមមវ ិ្ ីនាលពលអ្នារត្ល យរ ឋ ភិបាល
ជាមួយនិងជំនួយពី្នាោរនងិម្ដរូអ្ភិវឌ្ឍន៍ដម្ទលទៀត្។   

1.2 សោសភាររបសរ់លក្ោងនិងផែនការវនិិលោរ  

3. លដីមបលី្ៃីយត្បលៅនឹងវត្ាុបណំ្ងរនុងបរបិទលរាររាត្ត្ាត្រូវដី១៩ រលក្ោងរមួោនការវនិិលោររនុងការ
អ្ភិវឌ្ឍនស៍មត្ាភាពនងិលសដឋរិចាជនបទលៅលខត្តទងំក្បា ំ រមួោនលខត្តចំនួនបីលៅត្ំបន់ជាប់ក្ពំផដន
ជាមួយម្លរឺម្ប លិន ជាប់នងិលវៀត្ណាមោនម្ក្ពផវងនងិត្បូងឃមុ។ំ លខត្តមួយភាជ ប់លៅនឹងផែសមុក្ទម្នលខត្ត
ក្ព៉ះសីេនុរឺលខត្តលកា៉ះរុងនងិលខត្តមួយលទៀត្ភាជ ប់លៅនឹងរាជធានីភនំលពញរឺលខត្តរំពងឆ់្ន ងំ។សោស
ភារ របសរ់លក្ោងោនដូចត្លៅ៖    

4. សោសភារ A ៖ការវនិិលោរលៅរនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍លសដឋរចិាជនបទ (៦៣.៥លានដុលាៃ ររនុងលនា៉ះរមាីពី
្នាោរ AIIB ចំនួន ៥៦លានដុលាៃ រ)៖ សោសភារលន៉ះោនបណំ្ងបលងកនីមុខរបរ រយៈលពលខៃីលៅមូល
 ឋ នលក្កាមរចិាសនាស្ថងសង់ែៃូវជនបទនងិក្ស៉ះទឹរសេរមន៍ែដល់េរិញ្ញវត្ាុល យរលក្ោងនិងធានា
ពីការងារដំលណី្រការនិងការផលទ។ំ មុខរបរយៈលពលខៃីទងំលន៉ះនឹង ែដល់ជូនដល់ក្រុមងាយរងលក្ោ៉ះរនុង
ត្ំបន់លោលលៅរលក្ោងរមួោនអ្នរចណំារក្សុរោម នការងារល្វីវលិក្ត្ បម់រវញិ ផដលោនែលប ៉ះ
ាល់ជាអ្វជិជោនពជីំងឺរាត្ត្ាត្រូវដី១៩។   

ផែនរលេ ឋ រចនាសមព័នធែៃូវជនបទ A1 (៥៦.២០លានដុលាៃ ររនុងលនា៉ះរមាីពី្នាោរ AIIB ចំនួន ៤៩.៦០លានដុលាៃ រ): 
រមួោន៖ ការផរលអំ្រែៃូវតាមលំនាចំ្ចស់ផដលោនក្បផវង ២៣៥រ.ម សណំ្ង់ស្ថព នច្ចស់ ក្បព័នធបងាូរទឹរផដល
ក្ទុឌ្លក្ទម នងិផរលអំ្រលដីមបឲី្យកាន់ផត្ងាយក្សួលរនុងការល្វីដំលណី្រលៅែារ ស្ថលាលរៀន  មណ្ឌ លសុខភាពនិង
ក្សបតាមលោលនលោបាយម្នការអ្ភិវឌ្ឍក្បរបល យចីរភាពល យបងេិត្ត្បំន់ជនបទនឹង  ទីក្បជុំជន លៅតាម
រាជធាន-ីលខត្ត ក្ពមទងំបនាុំំលៅនឹងបផក្មបក្មួលអាកាសធាតុ្។ ោនការផរលអំ្រល យលក្បីបលចារលទសលមី ដូចជា
ការ រំុរេជាត្ិម្បត្ង តាមជក្ោលែៃូវ រមួែេជំាមួយនឹងការលក្បីសោា រៈរនុងមូល ឋ ន លដមីបែីតលសុ់វត្ាិភាពជូនដល់
អ្នរលលមីលជីង និងអ្នរជ៉ិះរង ់ក្ពមទងំលលរីរមពស់សុវត្ាភិាពែៃូវជនបទ។   
ផែនរទឹរស្ថអ ត្ សំអាត្ និងអ្នាម័យជនបទ A2  (ោនចំនួនទឹរក្បារ់ ៧.៣លានដុលាៃ រ រនុងលនា៉ះរមាីពី្នាោរ AIIB ចំនួន ៦.៤
លានដុលាៃ រ) ផែនរទឹរស្ថអ ត្ នងិអ្នាម័យជនបទរមួោន៖  ការស្ថដ រក្ស៉ះសេរមន៍ចនំួន ៧៥ ល យលក្បបីលចារ
លទសសមក្សបសក្ោប់ល្វជីក្ោលក្ស៉ះទឹរល ងីវញិ។ ក្ស៉ះសេរមន៍ផដលក្ត្ូវស្ថងសង់លមីចំននួ ៧៥ រមួទងំ
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ែដល់ជូននូវបរកិាេ ទឹរស្ថអ ត្ ការសំអាត្និងអ្នាម័យ។ រូរផែនទីលដីមបរីណំ្ត្់ទីតាងំលក្បកី្បាស់ទឹរស្ថអ ត្រនុងភូម ិ
ផដលោនចោង យព ី២៥០លម ក្ត្ លៅ ៣៥០ផមក្ត្ លដីមបសីក្ោលបនទុរដល់ស្រសតីនងិរុោរ។ ជាពិលសស លដីមបលីលីរ
រមពសទ់រឹស្ថអ ត្ ការសំអាត្ និងអ្នាម័យ លយងីរ៏ោនការែេពវែាយនូវវធិានការការារជំងឺរូវតី្-១៩ តាមរយៈ
ការលាងសោអ ត្ម្ដឲ្យបានស្ថអ ត្លអ ជូនដល់ជនងាយរងលក្ោ៉ះលៅត្បំន់ជនបទ ក្ពមទងំលរៀងររក្បជាពលរដឋ
រនុងសេរមនឲ៍្យយលដ់ឹងពដីលំណី្រការម្នការផលទ ំនិងការលក្បកី្បាស់ ទឹរស្ថអ ត្ ការសំអាត្ និងអ្នាមយ័ផដលជា
ផែនរមួយម្នការទបស់្ថក ត្់ម្នការររីរាល លម្នជំងឺរូវដី-១៩ជាបនាទ ន។់    

5. សោសភារB-ពក្ងឹងការអ្ភិវឌ្ឍសមត្ាភាពនងិោកំ្ទការក្រប់ក្រងរបស់រលក្ោង(ោនចំនួនទឹរក្បារ់ 
៤.០០លានដុលាៃ រ ផដលលនា៉ះរមាីពី្នាោរ AIIB ចំនួន ៤.០០លានដុលាៃ រ)៖រមួោន  

a) ការបណ្ដុ ៉ះបណាដ លជំនាញល ងីវញិម្នក្បជាពលរដឋមូល ឋ ននិងអ្នរទទួលការថ្នន រ់ជាត្ិលដមីបែីដល់នូវ
រុណ្ភាពម្នលេ ឋ រចនាសមពន័ធជនបទ និងលសវារមមមូល ឋ នជនបទលក្កាមរលក្ោងរដូ៏ចជាការែដល់
នូវមូល ឋ នក្រឹ៉ះសក្ោបព់ក្ងីររមមវ ិ្ ីលេ ឋ រចនាសមព័នធជនបទនាលពលអ្នារត្។ រនុងលពលដំលណី្រការ
ពិភារាលៅលលីក្របខណ័្ឌ ផែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននិងសងគមក្បជាពលរដឋមូល ឋ នរមួទងំអ្នរ             

ចំណារក្សុរវលិក្ត្ ប់មរវញិ នឹងអ្្ិបាយសលងេបអ្ំពីរលក្ោងរ៏ដូចជាមុខរបររយៈលពលខៃនីងិ     
ឱ្កាសការអ្ភិវឌ្ឍនស៍មត្ាភាពលៅលក្កាមរលក្ោង។ក្រមុងាយរងលក្ោ៉ះម្នក្បជាពលរដឋជនបទនឹងោន
អាទិភាពលលីរទរឹចិត្តឲ្យចុ៉ះលឈាម ៉ះជាអ្នរទទលួែលជាមួយឃុ ំ(ការោិល័យស្ថលាក្សរុ) លដីមបោីន
លឈាម ៉ះចូលរមួរនុងវរគបណ្ដុ ៉ះបណាដ លសដីអ្ំពសុីខភាពការងារនិងសុវត្ាភិាពោនលៅរនុងផែនការ
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន លេយីចូលរមួលៅរនុងរិចាសនាផដលែដល់េរិញ្ញវត្ាុលៅលក្កាមរលក្ោង។ លៅរនុង
ផែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន រអឺ្នរទទលួការថ្នន រ់ជាត្ិនងិចូលរមួបណ្ដុ ៉ះបណាដ លអ្ំពរីមមវ ិ្ ីលេ ឋ រចនា
សមព័នធជនបទ លដីមបលី្ៃីយត្បនិងត្ក្មូវការម្នការលរៀបចសំតង់ រលអរបស់រ ឋ ភិបាល នងិស្ថងសង ់    
លេ ឋ រចនាសមព័នធជនបទក្បរបល យរុណ្ភាព។ ការអ្ភិវឌ្ឍសមត្ាភាពនងឹអ្នុញ្ជញ ត្ឲ្យ្នាោររ៏
ដូចជាម្ដរូអ្ភិវឌ្ឍដម្ទលទៀត្លដីមបបីលងកីនរមមវ ិ្ ីលេ ឋ រចនាសមព័នធជនបទបផនាមលទៀត្លៅរនុងក្បលទស
រមពុជាផដលោនក្បជាពលរដឋមូល ឋ ននិងអ្នរទទលួការថ្នន រ់ជាត្ិក្រប់ក្ោន់លដមីបចូីលរមួវរគបណ្ដុ ៉ះ
បណាដ ល។    

b) ោកំ្ទការក្រប់ក្រងរលក្ោងដល់អ្ងគភាពក្រប់ក្រងរលក្ោង (PMU) និងអ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោងថ្នន រ់លខត្ត
(PIUs)ផដលោន (i)ទីក្បរឹាអ្ភិវឌ្ឍន៍សេរមន៍ទីក្បឹរាបរសិ្ថា ននិងសងគមលដីមបបីលក្ងៀនផែនរបរសិ្ថា ន
និងសងគមរបស់រលក្ោងជាពិលសសដំលណី្រការពភិារារដូ៏ចជាការរណំ្ត្់អ្ត្តសញ្ជញ ណ្ការលក្ជីសលរសី
និងបណ្ដុ ៉ះបណាដ លដល់ក្រុមងាយរងលក្ោ៉ះលៅជនបទរមួទងំអ្នរចណំារក្សុរផដលវលិមរវញិ 
លេយីនិងរបាយការណ៍្ផែនរបរសិ្ថា ននិងសងគម។   (ii) ទីក្បឹរាលទធរមមជួយលរៀបចឯំរស្ថរលដញម្លៃនិង
ដំលណី្រការលក្ជសីលរសី (iii) ទីក្បឹរាផែនរក្រប់ក្រងេរិញ្ញវត្ាុជួយសរលសររបាយការណ៍្ផែនរេរិញ្ញវត្ាុ 
ក្បច្ចកំ្ត្ីោស។ (iv) ទីក្បរឹាក្រប់ក្រងរលក្ោងជួយពិនិត្យតាម ននងិវាយត្ម្មៃរមួទងំរបាយការណ៍្
ក្បច្ចកំ្ត្ីោសនិងក្ត្តួ្ពិនតិ្យការអ្នុវត្តរលក្ោងផដលក្ត្ូវបានែដលឲ់្យនូវការលរៀបចំអ្នុវត្តជាវមិជឈការ
ជាមួយនិងការពិនតិ្យនូវរិចាសនាតូ្ចៗចក្ម៉ុះទងំអ្ស។់រលក្ោងែដលនូ់វទីក្បរឹាោកំ្ទការក្រប់ក្រង
រលក្ោងសក្ោប់រនុងលពលអ្នុវត្តនិងលរៀបចនូំវរមមវ ិ្ ីផចររផំលរចំលណ្៉ះដងឹនិងបទពិលស្ថ្ន៍ដល់អ្នរ
ជាប់ារ់ពន័ធសខំាន់ៗ។ 
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6. រលក្ោងបានរស្ថងក្របខណ័្ឌ លោលនលោបាយែៃូវជនបទ1 ោកំ្ទល យម្ដរូអ្ភិវឌ្ឍន៍តាងំពីឆ្ន ២ំ០១០ 
លៅលក្កាមរមមវ ិ្ ជីាត្ិរបស់រាជរ ឋ ភិបាល2  ម្ដរូអ្ភិវឌ្ឍន៍បានោកំ្ទក្សបោន នឹងរមមវ ិ្ ីជនំួយបលចារលទស
សក្ោបសុ់វត្ាិភាពែៃូវជនបទការយល់ដងឹរបសស់េរមនក៍ារក្រប់ក្រងក្ទពយសមបត្ត ិ ផដលនងឹែតល់
ក្បលោជន៍ដល់រលក្ោង។ រលក្ោងរ៏បានោកំ្ទែងផដរនូវយុទធស្ថស្រសតជាត្ិរបស់រាជរ ឋ ភិបាលទរ់ទង
លៅនឹងការែគត្់ែគងទ់ឹរស្ថអ ត្ ការសោអ ត្ និងអ្នាមយ័ (ឆ្ន ២ំ០១៤ដល២់០២៥) និង   ែតល់វភិារទន
ដល់ការល្ៃីយត្បលៅនិងជងំឺរូវដី១៩លៅលក្កាម(លោលលៅយុទធស្ថស្រសតអ្ភិវឌ្ឍនទ៍ី៦) SDG6.។  

1.3 ភូមិស្ថស្រសតក្របដណ្ដ ប់របសរ់លក្ោង 

7. រលក្ោងបាននឹងរពុំងអ្នុវត្តលៅលខត្តលោលលៅទងំក្បារំនុងភារខាងលិចនងិខាងត្បូងរបស់ក្បលទស។ 
លខត្តម្ប លនិនិងលកា៉ះរុងោនក្ពំក្បទលជ់ាប់ជាមួយក្បលទសម្ល និងលខត្តពីរលទៀត្រឺត្បូងឃមុនំិងម្ក្ពផវង
ោនក្ពំក្បទល់ជាបជ់ាមួយក្បលទសលវៀត្ណាម។ លខត្តលកា៉ះរុងភាជ ប់លៅផែសមុក្ទលខត្តក្ព៉ះសីេនុ និង
លខត្តរំពង់ឆ្ន ងំភាជ ប់លៅនងឹរាជធានីភនំលពញ។ លខត្តម្ប លិននិងលកា៉ះរុងោនក្បជាជនត្ិចផដលលសមីនងឹ
៨% ម្នក្បជាជនលខត្តលោលលៅទងំក្បា។ំ លខត្តលកា៉ះរុង ោនម្ែទដី្ទូំលាយ លន៉ះបញ្ជជ រ់ថ្ន ោនរបាយ
ក្បជាជនរស់លៅរាយបា យលក្ចនីជាងលខត្តលោលលៅបួនលទៀត្។ សោជិរក្រសួ្ថរជាម្យមោនោន ៤.៥
នារល់េយីលន៉ះបងាា ញពីការផក្បក្បួលត្ចិត្ួចលៅទូទងំលខត្តលោលលៅទងំក្បា។ំ    

Figure 1: ទីតាងំលខត្តលោលលៅ  

 

 
1 Initiated in 1999 and last updated in 2019 by MRD. 
2 ADB. 2010. L2670: Rural Roads Improvement Project (USD 67 m - 505 km - completed);  
 ADB. 2014. L3151; L8299; L8300: Rural Roads Improvement Project II (USD 193 m - 1,200 km - completed);  
 ADB. 2018. L3678: Rural Roads Improvement Project III (USD 66 m - 360 km - ongoing). 
 IDA. 2020. L3522: Cambodia Road Connectivity Improvement Project (USD 100 m - 250 km - ongoing)  
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Table 1: ម្ែទដីនិងក្បជាជនម្នលខត្តលោលលៅទងំក្បាំ3 

លខត្ត ម្ែទដី(km2) ចំនួនក្រួស្ថរ បុរស ក្សី ក្បជាសរុប % ម្ែទដីសរុប % ក្រួស្ថរសរុប 

ម្ប លិន 803 17,177 36,002 36,002 72,208 3% 3% 

រំពង់ឆ្ន  ំ 5,521 126,299 245,498 272,400 517,898 21% 20% 

ត្បូងឃមុ ំ 5,250 178,942 368,593 395,142 763,735 20% 29% 

ម្ក្ពផវង 4,883 266,934 492,221 557,140 1,049,361 18% 43% 

លកា៉ះរុង 10,090 28,027 61,507 61,376 122,883 38% 5% 

សរុប 26,547 617,379 1,204,025 1,322,060 2,526,085  

 

8. ដំលណី្រការម្នការរណំ្ត្់អ្ត្តសញ្ជញ ណ្និងការលក្ជសីលរសីអ្នុរលក្ោងមនិទនប់ញ្ាប់លៅល យី។លទ៉ះជា
ោ ងណាទនិនន័យក្បជាស្ថស្រសតសក្ោប់ក្សុរទងំអ្ស់លៅរនុងលខត្តលោលលៅទងំក្បាបំាននឹងរពុំង    
អ្នុវត្ត4 ។ លរេណ្ៈចបំងរបសល់ខត្តនីមួយៗបានពពិណ៌្នាដូចត្លៅ៖    

a) លខត្តម្ប លិន៖ោនទីតាងំលៅភារាយពយម្នក្បលទសរមពុជាផដលព័ទធជុំវញិល យលខត្តបាត្ដ់ំបង លេយី
ោនក្ពកំ្បទល់ជាបជ់ាមួយក្បលទសម្ល។ វបប្ម៌របស់លខត្តលន៉ះពមុីនមររឺោនពួររូឡាមររស់លៅ 
ផដលោនលរេណ្ៈសំោល់ល យមាូបអាហារ សំលលៀរបាំរ់ វត្តអារាម បុណ្យទន នងិសិលប៉ះ។ លខត្ត
លន៉ះោនត្បូងផត្យរអ្ស់លេយីរនុងលពលផខមរក្រេមកាន់កាប់។ ម្ក្ពល រី៏លហាចផដរ។ ដខីពង់រាប អាច
 ដំំណាកំ្សូវបានខៃ៉ះ រសរិរភារលក្ចីន ដំំណាសំក្ោបល់រ់លៅទីែារដូចជា លង សផណ្ដ ររួរ និង
សផណ្ដ រលសៀង។     

b) លខត្តរំពង់ឆ្ន ងំ៖ ជាលខត្តមយួតូ្ច ផដលោនចោង យក្បោណ្៩១រី ូផម ក្ត្ ភារខាងលជីងរាជធានី
ភនំលពញោនក្ពំក្បទល់ជាប់ជាមួយលខត្តលា្ិ៍ស្ថត្់លៅភារាយពយ លខត្តលន៉ះសាតិ្លៅលលីដីទំនាបភារ
រណាដ លម្នក្បលទសរមពុជាផដលោនទរឹទលនៃស្ថបេូរលចញចូលលៅទលនៃលមរងគ។ ជាលទធែលម្នទី
តាងំលក្ៅពីទលនៃស្ថប លខត្តលន៉ះសមបូរ្នធាន្មមជាត្ិ រមួោនក្ត្ទីរឹស្ថប ខាច់សក្ោប់សោា រៈ
សំណ្ង់ ោនផរ  លៅលក្កាមដី។ មជឈមណ្ឌ លលសដឋរចិារឺ ក្ត្ី ក្សូវ ដំណា ំនិងឧសាេរមមកាត្់លដរ។ លខត្ត
លន៉ះលបខីាងល្វីឆ្ន ងំដី រអមដ ីនិងវត្ាុលសរាមចិដម្ទលទៀត្ផដលែលតិ្លៅរដូវក្បាងំ។ ែលតិ្ែលរសិរមម
ចមបងរមួោនក្សូវ លាត្ សផណ្ដ រ លង ដ ូំង ក្ោប់ ូរ ឪ រឹ នងិលពព ។   

c) លខត្តត្បូងឃមុ៖ំោនទតីាងំលៅដទីំនាបរណាដ លទលនៃលមរងគោនក្ពំក្បទល់ជាប់ជាមួយលខត្តរពំង់ច្ចម
តាមបលណាដ យទលនៃលមរងគ ជាប់ជាមួយលខត្តក្រលច៉ះលៅផែនរខាងលជីង នងិលខត្តម្ក្ពផវងផែនរខាងត្បូង។ 
ោនក្ពំក្បទល់ជាបជ់ាមួយក្បលទសលវៀត្ណាមលៅផែនរខាងលរីត្។លខត្តលន៉ះោនច្ចមលក្ចីនរេូត្ដល់
លៅ១២%រិត្ទូទងំក្បលទសប ុផនតពួរលរពុំទទលួស្ថគ ល់ថ្នជាជនជាត្ភិារត្ចិល យី។លខត្តលន៉ះោនដី
ទំនាប លេយីរសិរមមរឺជាសរមមភាពលសដឋរចិាចមបងម្នការ ដុំ៉ះដណំាកំ្បច្ចឆំ្ន ដូំចជាលៅស ូ ស្ថវ យ 
្ុលរន ខនុរ ស្ថវ យចនទី រ៏ដូចជាដំណាកំ្សូវ ដំ ូង អ្ំលៅ លចរ ដូង នងិលតាន ត្។  

 
3 General Population Census of Kingdom of Cambodia - National Institute of Statistics, Ministry of Planning (2019).  
https://www.nis.gov.kh/nis/Census2019/Provisional%20Population%20Census%202019_English_FINAL.pdf  
4 See Annex 1 for the district demographic data.  

https://www.nis.gov.kh/nis/Census2019/Provisional%20Population%20Census%202019_English_FINAL.pdf
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d) លខត្តម្ក្ពផវង៖ោនទីតាងំលៅផែនរអាលរនយម៍្នក្បលទសោនក្ពកំ្បទល់ជាប់ជាមួយលខត្តត្បូងឃមុលំៅផែនរ
ខាងលជីងជាប់និងលខត្តរពំង់ច្ចមផែនរាយពយ។ជាប់ជាមយួលខត្តរណាដ លផែនរខាងលិច និងលខត្ត
ស្ថវ យលរៀងខាងលរតី្។ ោនក្ពំក្បទលជ់ាប់ជាមួយនឹងក្បលទសលវៀត្ណាមលៅផែនរខាងត្បូង។ រសរិមម
រឺជាសរមមភាពលសដឋរចិាចមបងផដលែដល់ក្បលោជន៍ពីដលីបប់រនុងលពលទឹរជំនន់រដូវវសា។ ដណំាំ
ចមបងរឺក្សូវវសា ផដលែដល់វភិារទន១០% ម្នែលិត្ែលក្បច្ចឆំ្ន រំបស់ជាត្។ិ ដណំាលំែេងៗលទៀត្
ោន      សផណ្ដ ររួរ អ្ំលៅ លតាន ត្ ដំ ូង និងផែៃល ោីន ដូង ស្ថវ យនិងស្ថវ យចនទ។ី    

e) លខត្តលកា៉ះរុង៖ សាិត្លៅភារនារត្ីម្នរមពុជា ល្នរសមុក្ទផវងមិនោនការអ្ភិវឌ្ឍ នងិោនម្ក្ពភនំ្ ំល្ង
មិនអាចចូលបានរឺភនំក្រវាញ ោនឧទានជាត្ិរបស់រមពុជារឧឺទានបូទុមស្ថររនិងមយួផែនរម្នឧទាន
ជាត្ិរិររីមយ។ លកា៉ះរុងោនក្ពកំ្បទល់ជាប់ជាមួយនិងលខត្តលា្ិ៍ស្ថត្់លៅផែនរខាងលជីង  រំពង់សពឺផែនរ
ខាងលរីត្។ ក្ពំក្បទល់ជាមួយលខត្តក្ព៉ះសីេនុផែនរខាងលរីត្និងខាងត្បូង។ លខត្តលន៉ះោនក្ចរក្ពំផដន
អ្នតរជាត្ិតូ្ចមួយជាមួយម្ល ោនម្ែទដសីក្ោប់ដណំាកំ្សូវវសាត្ិចត្ចួប ុផនតោនដណំាដំខីពង់រាបលក្ចនី 
លេយីសេរមន៍ម្ក្ពល រីឺពងឹផែអរលៅលលកីារក្បមូលអ្នុែលម្ក្ពល ។ី ក្សុរលមបាងំជាផែនរមួយម្ន
រលក្ោងោនពីរឃុកំ្ត្ូវជាបភូីមផិដលោនសេរមន៍ជនជាត្ិលដីមភារត្ិចបានចុ៉ះបញ្ជ ីជាមយួនឹង
នាយរ ឋ នអ្ភិវឌ្ឍន៍សេរមន៍ជនជាត្ិលដីមភារត្ិចម្នក្រសួងអ្ភិវឌ្ឍន៍ជនបន។    

1.4 រចនាសមពន័ធរបសរ់លក្ោង 

9. ក្រសួងអ្ភិវឌ្ឍនជ៍នបទជាភាន រ់ងារអ្នុវត្តទទលួខុសក្ត្ូវសក្ោប់រលក្ោងពក្ងឹងសមត្ាភាពែលិត្ភាព
ជនបទនឹងអ្នុវត្តសរមមភាពរលក្ោងតាមរយៈការបលងកតី្នូវអ្ងគភាពក្រប់ក្រងរលក្ោង។ នាយររលក្ោង
នឹងទទលួខុសក្ត្ូវសក្ោប់លោលការណ៍្ផណ្នាទូំលៅនងិែតល់ដំបូនាម នលោលនលោបាយ សក្មប
សក្មួលម្ែទរនុង ពិភារា និងដលំណា៉ះក្ស្ថយពីបញ្ជា លែេងៗរបស់រលក្ោងជាមួយនឹងម្ដរូរនុងក្រសួង និង
មនទីរ បនេុោីន ជាមួយនឹងអ្នរែដល់ជំនយួនិងភាពសុខដុមរមនា លេយីនងិការែេពវែាយជាស្ថធារណ្ៈ
និងចលនាសងគមសុីវលិលែេងៗ។ 

10.  ក្បធានរលក្ោងលៅរនុងអ្ងគភាពក្រប់ក្រងរលក្ោង រឺែដលក់ារោកំ្ទក្បច្ចមំ្លងជូនចំលា៉ះនាយររលក្ោង
និងោនការទទលួខុសក្ត្ូវលដមីបធីានាថ្នឯរស្ថរដំលណី្រការរលក្ោងក្ត្ូវបានអ្នុវត្តតាម។សរមមភាព     
បរសិ្ថា ននងិសងគមក្ត្ូវបានអ្នុវត្តលេយីទីក្បរឹាទងំអ្ស់លោរពតាមលរេខណ្ឌ ការងារនងិផែនការផដល 
ក្ត្ូវបលក្ងៀន។ សរមមភាពរបស់រលក្ោងរឺអ្នុវត្តលៅតាមកាលវភិារនិងរនុងក្របខណ័្ឌ លវកិាផដលបាន
រំណ្ត្់លេយីរបាយការណ៍្ការក្រប់ក្រងេរិញ្ញវត្ាុក្ត្ូវ រជូ់នឲ្យទន់លពលរណំ្ត្។់   

11. អ្ងគភាពក្រប់ក្រងផែនរបរសិ្ថា ននិងសងគមរមួោនទីក្បរឹារិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា ននិងសងគមទទួល
ខុសក្ត្ូវវាយត្ម្មៃអ្ំពែីលប ៉ះាល់សងគមនងិបរសិ្ថា នផដលរមួោនែលប ៉ះាល់ការលក្បីក្បាស់ដី្ៃីលៅលលី
អ្ទិភាពែៃូវជនបទនិងក្ស៉ះទរឹសេរមន។៍ លរក្ត្ូវរាយការណ៍្ជូនក្បធានរលក្ោងអ្ពំីលទធែលដំលណី្រ
ការវាយត្ម្មៃ ក្បសិនលបីលរររលឃញីថ្នរលក្ោងែៃូវឬក្ស៉ះនងឹោនែលប ៉ះាល់លៅលលបីញ្ជា ការលក្បីក្បាស់
ដី្ៃីនិងក្ទពយសមបត្តិលែេងៗ។ លៅរនុងលខត្តលោលលៅនមីយួៗអ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោងបានបលងកីត្ល ងី
ជាមួយនិងការទទលួខុសក្ត្ូវសក្ោប់ោកំ្ទនិងែតល់ភាពងាយក្សួលលៅដល់ដំលណី្រការវាយត្ម្មៃរិចា
ការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា ននិងសងគម។     
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2. យនតការម្ោោះក្ស្ថយបណ្តឹ ង  

12. រលក្ោងបានអ្ភិវឌ្ឍយនតការល ៉ះក្ស្ថយបណ្ដឹ ងត្វា ផដលអាចបំភៃឺនូវការបារមាល ៉ះក្ស្ថយទន់លពល
លវលា ល យលក្បីក្បាសដ់ំលណី្រការស្ថមញ្ញរដឺំលណា៉ះក្ស្ថយសមក្សប លេយីអ្នរត្វា នឹងអាចចូលបដឹង
បានល យោម នចំណាយលុយការ់អ្វីទងំអ្សស់ក្ោប់ក្រសួ្ថររងែលប ៉ះាលព់ីការស្ថងសង់សណំ្ង់ 
រមួទងំរោៃ ងំពលរមមផដលបានជួលល យអ្នរទទួលការរ៏ដូចជាអ្នរារ់ព័នធដម្ទលទៀត្ផដលរងែលប ៉ះ
ាល់ល យផ្ទទ ល់។  

13. យនតការល ៉ះក្ស្ថយបណ្ដឹ ងអាច រ់លៅបានក្បសនិលបីក្រសួ្ថររងែលប ៉ះាល់លជឿជារថ់្នអ្នុរលក្ោង
ោនែលប ៉ះាល់លៅលលពីួរោត្់ជាលទធែលម្នែលប ៉ះាល់ល យស្ថរផត្ការបាត្់បង់ដី្ ៃីលេតុ្ប ៉ះ
ាល់បរសិ្ថា ន លរេខណ្ឌ រោៃ ងំពលរមមអ្យុត្ិ្ម៌ ឬរ ៏ លទធែលអាក្ររ់លែេងៗលទៀត្។ សក្ោប់
ក្បលោជន៍ភារីារ់ពន័ធទងំឡាយយនតការល ៉ះក្ស្ថយបណ្ដឹ ងត្វា បានលរៀបចដូំចោនវត្ាុបណំ្ងម្នការ
ល ៉ះក្ស្ថយខៃីផដលអាចល្វីលៅបាន។ ោនបួនជំហានលៅរនុងការល្ៃីយត្បលៅនងឹយនតការល ៉ះក្ស្ថយ
បណ្ដឹ ងោនថ្នន រ់ ភូម ិឃុ ំក្សរុ លខត្ត និងថ្នន រ់ជាត្ិ។ យនតការទទួលបណ្ដឹ ងត្វា  បានពនយល់លៅអាជាា ្
រមូល ឋ ននិងសេរមន៍រនុងលពលការក្បជុំជាស្ថធារណ្ៈរមួោនលៅរនុងបណ័្ណព័ត្ោ៌នរបស់រលក្ោង
សក្ោប់អ្នុរលក្ោងនីមួយៗោនលលខទរ់ទងលមអតិ្សក្ោប់ក្រប់រក្មិត្។បណ័្ណពត័្៌ោនសក្ោបអ់្នុរ
រលក្ោងនីមយួរមួោនលលខទរ់ទងលមអិត្ លៅថ្នន រ់ឃុ ំ ដល់លខត្ត ោនលលខទរ់ទងនងិោនអុ្ីលម ល។ 
ត្ំណ្ត្ភាជ ប់លរេទំព័ររបស់រលក្ោងរ៏ោនផដរ លេយីអ្នររងែលប ៉ះាល់លលីរទឹរចតិ្ត ឲ្យលក្បីក្បាស់
លវទិកាស្ថធារណ្ៈផដលោនលៅរនុងបណាដ ញសងគមរបស់រលក្ោងទរ់ទនិលៅនងឹបណ្ដឹ ងត្វា ។    

14. ដំណារ់កាលនមីួយៗបានសលងេបដូចខាងលក្កាម ៖ 

a) ដំណារ់កាលទ១ី៖ ររំតិ្ទមីួយម្នការល ៉ះក្ស្ថយបណ្ដឹ ងលៅតាមវ ិ្ ីទូលៅរនុងក្បលទសរមពុជា រឺ
ក្ស្ថយបញ្ជា លៅរំរតិ្ភូម/ិឃុ ំ អាចជាការក្ស៉ុះក្សលួោន លៅនងឹរផនៃងពុំច្ចបំាច ់រា់រយបដងឹជាែៃូវការ
លទ។ ក្រសួ្ថររងែលប ៉ះាលអ់ាច រ់ារយបណ្ដឹ ងឬបដងឹផ្ទទ ល់ោត្់ ឬ  រល់ិខតិ្ជាលាយលរេណ៍្អ្
រេរលៅកានល់មភូមិនិងលមឃុ។ំអ្នរទទលួារយបណ្ដឹ ងនងឹរត្ក់្តាបញ្ជជ រ់ពីលសចរដនីិងលដមីលេតុ្
ម្នារយបណ្ដឹ ង។លបីរនុងអ្ំ ុងលពល១៥ម្លងោា ស់បណ្ដឹ ងមិនបានទទលួដណឹំ្ងពីអ្នរទទួល
ារយបណ្ដឹ ងឬមិនលពញចិត្តនងឹដំលណា៉ះក្ស្ថយលនា៉ះោា សប់ណ្ដឹ ងអាចនាយំរារយបណ្ដឹ ងរបស់
ខៃួនលៅការោិល័យថ្នន រ់ក្សុរ។ 

b) ដំណារ់កាលទី២៖រនុងររណី្បណ្ដឹ ងមិនអាចល ៉ះក្ស្ថយបាន លៅថ្នន រ់ឃុ/ំភូម។ិ បណ្ដឹ ងអាច
ល ងីដលក់ាររោិល័យអ្ភិបាលក្សុរជារំរតិ្ទ២ី។ ការរោិល័យក្សរុនឹងល ៉ះក្ស្ថយារយ
បណ្ដឹ ងរនុងរយៈលពល ១៥ ម្លង ជូនោា ស់បណ្ដឹ ង។ លបសីិនជាបណ្តឹ ងរបស់លលារអ្នរលៅផត្មិនបាន
ល ៉ះក្ស្ថយលៅដណំារក់ាលលន៉ះលទ ការោិល័យក្សុរនឹងបញ្ជូ នារយបណ្ដឹ ងលៅអ្នុរណ្ៈរមមការ
បណ្ដឹ ងត្វា  លខត្ត ជាអ្នរល ៉ះក្ស្ថយបនត។ 

c) ដំណារ់កាលទី៣៖ អ្នុរណ្ៈរមមការបណ្ដឹ ងត្វា លខត្ត នឹងជបួជាមួយោា សប់ណ្ដឹ ង លេយីល ៉ះ
ក្ស្ថយបណ្ដឹ ង។ បនាទ ប់មរអ្នុរណ្ៈរមមការលខត្ត លសនីឲ្យពិនតិ្យល ងីវញិ និងវាស់ផវងលំអ្ិត្ តាមរ
យៈក្រុមការងារភូមិបាលក្សុរ។ រនុងរយៈលពល ៣០ម្លង ម្នការ រ់ារយបណ្ដឹ ង អ្នុរណ្ៈរមមការ
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បណ្ដឹ ងត្វា លខត្ត ក្ត្ូវសលក្មចជាលាយលរេណ៍្អ្រេររចួ រជូ់នលៅសោជិរអ្នុរណ្ៈរមមការលខត្ត រ៏
ដូចក្រសួងអ្ភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងក្រួស្ថររងែលប ៉ះាល់/ោា ស់បណ្ដឹ ង។  

d) ដំណារ់កាលទី៤៖ ក្បសិនលបាីរយបតឹងលៅមិនទន់ល ៉ះក្ស្ថយពីអ្នុរណ្ៈរមមការបណ្ដឹ ងត្វា លខត្ត 
ឬោា ស់បណ្ដឹ ងមនិលពញចិត្តនឹងដំលណា៉ះក្ស្ថយពួរោត្់អាចបនត រ់ារយបណ្ដឹ ងលៅកាន់ 
តុ្លាការលខត្តផដលលន៉ះជាដណំារ់កាលចុងលក្កាយម្នារយបណ្ដឹ ង។តុ្លាការនឹងលរៀបចំលសចរតី
សលក្មចជាលាយលរេណ៍្អ្រេរ និង រ់ជូនមរក្រសួងអ្ភិវឌ្ឍន៍ជនបទ/ អ្ងគភាពក្រប់ក្រងរលក្ោង 
មនទីរអ្ភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងក្រួស្ថររងែលប ៉ះាល់/ោា ស់បណ្ដឹ ង។លបីភារីណាលៅផត្មិនលពញចិត្ត 
ជាមួយនិងការកាត្រ់ដីរបស់តុ្លាការលខត្តពួរោត្់អាចល ងីលៅថ្នន រ់លលីបនតលទៀត្។ 

15. អ្នុរណ្ៈរមមការបណ្ដឹ ងត្វា លខត្តរមួោនត្ំណាងពីអាជាា រ្ារ់ព័នធនានានងិក្រសួងលសដឋរចិាេរិញ្ញវត្ាុដូចត្
លៅ៖  

● ក្បធាន៖ជាអ្ភិបាលលខត្តឬអ្នរក្ត្ូវបានច្ចត្់តាងំល យអ្ភិបាលលខត្ត។  

● អ្នុក្បធាន៖ ជាក្បធានមនទីរលរៀបចំផដនដីនររូបនីយរមមសំណ្ងន់ិងសុរលិោដី។  
● សោជិរ៖ក្បធានមនទីរលសដឋរិចានិងេរិញ្ញវត្ាុ   
● សោជិរ៖ក្បធានការោិល័យនិត្ិរមមនងិសនដសុិខសងគម 

● សោជិរ៖អ្ភិបាលក្សរុារ់ពន័ធ 
● សោជិរ៖ក្រមុក្បឹរាឃុាំរព់ន័ធ។ 

● សោជិរ៖ ត្ំណាងោន រ់ពីអ្ងគការសងគមសុីវលិផដលោនមូល ឋ នលៅទីលនា៉ះ។ 

16. ពុំោនការរិត្ក្បារ់ឬរម្ក្មអ្វីលទទរ់ទងលៅលលីការបដឹងរបស់អ្នររងែលប ៉ះាល់ លៅរនុងដំលណី្រការពីរក្មិត្
មួយ(១) ដល់រក្មិត្ (៣)។  លទ៉ះបីោ ងចាប់ភូមិបាល រអឺ្នរបដឹងអាចបដឹងលៅតុ្លាការលខត្ត ក្រុង លដីមបី
ផសវងររដំលណា៉ះក្ស្ថយ។ សរមមភាពទងំលន៉ះអាចចំណាយលវកិាសក្ោប់អ្នររងែលប ៉ះាលប់ដឹង។ លៅរនុង
ដំណារ់កាលលន៉ះពុំោនការជាប់ារ់ព័នធជាមួយអ្រគនាយរ ឋ នល ៉ះក្ស្ថយែលប ៉ះាលស់ក្ោប់រលក្ោង
អ្ភិវឌ្ឍន៍ ឬក្រមុការងារអ្នតរក្រសួងលទ ដរាបណា ោនបទបញ្ជជ ពីតុ្លាការារ់ពន័ធ 
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ឧបសមពន័ធ៦៖ បញ្ជ ីក្ត្ួត្ពិនិត្យវាយត្ម្មៃលេតុ្ប ៉ះាល់ បរសិ្ថា នសលងេប 

កិច្ចការពារបរសិ្ថា ន មាន គ្មា ន កំណតស់មាា ល ់

ក. តតើទីតំងគតរមាងតៅជិតឬតៅនឹងតំបន់ដែលងាយរងផលប ៉ះពាល់ខាង

តរកាម តន៉ះដែរឬតទ? 

- តំបន់ែីតសើម 

- តំបន់ព្រៃតកាងកាង 

- តំបន់តនេរ 

   

ខ. តតើគតរមាងនឹងបណ្តា លឱ្យមានការថមថយព្នតំបន់របវតាិស្ថស្តសា/ វបបធម៌ 

ការខចូ្រទង់រាយព្នតទសភាៃ ឬការបាត់បង់សកាា នុៃល/ខូច្ខាតែល់ធន

ធានវបបធម៌រូបវនាដែរឬតទ? 

   

គ តតើគតរមាងនឹងបងកការរំខានែល់តេកូឡូសុីដែលតព្មៃ(ឧ. តំបន់ងាយរងផល

ប ៉ះពាល ់ឬតំបន់ការពារ) ដែរឬតទ? 
   

ឃ. តតើគតរមាងតន៉ះនឹងបតងកើតឱ្យមានការផ្លៃ ស់បាូរព្ផៃផៃូវទឹក ដែលតធវើឱ្យមាន

ការតកើនតឡើងនូវកករែីកេុងសៃឹង/េូរ តោយស្ថរមានការហរូតររ៉ះមកៃី

ការោា នសំណង់ដែរឬតទ? 

   

ង. តតើគតរមាងតន៉ះនឹងតធវើឱ្យខូច្គុណភាៃទឹក តោយស្ថរដតការហរូតររ៉ះែី

លាប់និងទឹកកខវក់មកៃីជំរុំកមាករ និងស្ថរធាតុគីមីដែលរតូវបានតរបើកេុងការ

ស្ថងសង់ ដែរឬតទ? 

   

ច្. តតើគតរមាងតន៉ះនឹងតធវើឱ្យមានការបំៃុលខយល់ កេុងែំណ្តក់កាលស្ថងសង់

និងរបតិបតាិការព្នគតរមាង ដែរឬតទ? 
   

ន. តតើគតរមាងនឹងមានសតមៃងរំខាន និងរំញ័រតោយស្ថរដតការស្ថងសង់ ឬ

របតិបតាិការព្នគតរមាង ដែរឬតទ? 
   

ជ. តតើគតរមាងនឹងមានការកងវ៉ះេនាម័យ និងការតរលសំណល់រឹងតៅកេុង

ជរំំកមាករ និងកេុងទីតំងការោា នស្ថងសង់ រៃមាំងំការនៃងជំងដឺែលអាច្

តកើតមានែូច្ជា កាមតោគ និងជំងតឺេែស៍ ៃីកមាករតៅរបជាជនកេុងមូល

ោា ន ដែរឬតទ? 

   

ឈ. តតើគតរមាងនឹងបតងកើតជរមកបតណ្តា ៉ះអាសនេសរមាប់សតវដែលបងកជា

ជំង ឺែូច្ជាមូស និងសតវកតករ ដែរឬតទ? 
   

ញ. តតើកេុងេំឡុងតៃលស្ថងសង់ និងរបតិបតាិការព្នគតរមាងនឹងមានចំ្នួន

របជាជនតកើនតឡើងដែលបណ្តា លឱ្យមានការតកើនតឡើងនូវបនៃុកតលើតហោា

រច្នាសមព័នធ និងតសវាកមាសងាម ែូច្ជារបៃ័នធផាត់ផាង់ទឹកស្ថា ត និងេនាម័យ 

ដែរឬតទ? 
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កិច្ចការពារបរសិ្ថា ន មាន គ្មា ន កំណតស់មាា ល ់

ែ. តតើគតរមាងនឹងមានហានិភ័យនិងភាៃងាយរងតរគ្ម៉ះាក់ទងនឹងសុខ

ភាៃនិងសុវតាិភាៃការងារតោយស្ថរដតតរគ្ម៉ះថ្នេ ក់ខាងដផេករូបស្ថស្តសា គីមី

ស្ថស្តសា ជីវស្ថស្តសា និងវិទយុសកមាកេុងេំឡុងតៃលស្ថងសង់ និងរបតិបតាិការ

គតរមាង ដែរឬតទ? 

   

ឋ. តតើគតរមាងនឹងមានហានិភ័យែល់សុខភាៃ និងសុវតាិភាៃសហគមន៍

តោយស្ថរដតការែឹកជញ្ជូន ការផៃុក និងការតរបើរបាស់ និងការតបា៉ះតរល        

សំភារៈ ែូច្ជាតរគឿងផៃុ៉ះ តរបងឥនធនៈ និងស្ថរធាតុគីមីតផេងតទៀតកេុងតៃល

ស្ថងសង់ និងរបតិបតាិការ ដែរឬតទ? 

   

ឌ. តតើគតរមាងនឹងមានហានិភ័យែលស់ុវតាិភាៃសហគមន៍តោយស្ថរការ

បងកៃីមនុសេ និងធមាជាតិ ជាៃិតសសតៅកដនៃងការោា នស្ថងសង់ មាន

តរគឿងយនា ឬតរគឿងច្រក ដែលែំតណើរការតៅកេុងសហគមន៍ ដែលប ៉ះពាល់ 

ឬតធវើឱ្យរបសួែល់សមាជិកសហគមន៍ តោយស្ថរការតធវសរបដហសរបស់

រកុមេេកទទលួការ កេុងេឡំុងតៃលស្ថងសង់ របតិបតាិការ និងការបញ្ចប់

គតរមាង/រុ៉ះតរើតោងគតរមាង ដែរឬតទ? 

   

ឍ. តតើគតរមាងនឹងបតងកើតឱ្យមានសំណល់រឹង ឬសំណល់មានតរគ្ម៉ះថ្នេ ក់ 

ដែរឬតទ? 
   

ណ. តតើគតរមាងនឹងតរបើរបាស់ស្ថរធាតុគីមី ដែរឬតទ?    

ត. តតើគតរមាងនឹងបតងកើតសំណល់ោវកេុងេឡំុងតៃលស្ថងសង់ ឬរបតិបតាិ

ការ ដែរឬតទ? 
   

ថ. តតើគតរមាងមានហានិភ័យតោយស្ថររគ្មប់មីន/យុទធភ័ណឌ មិនាន់ផៃុ៉ះ 

ដែរឬតទ? 
   

ទ. តតើគតរមាងនឹងបងកឲ្យមានការស្ថយភាយកូវើែ១៩ ដែរឬតទ?    

ធ. តតើគតរមាងនឹងតធវើឱ្យមានទឹកជំនន់កេុងតំបន់ ដែរឬតទ?    

ន. របសិនតបើមានច្តមៃើយជាតរច្ើនព្នសំណួរាំងេស់ខាងតលើតន៉ះ តនៃើយថ្ន “មាន” តនា៉ះការវាយ 

តព្មៃតហតុប ៉ះពាល់បរិស្ថា ន ដែលរួមមានដផនការរគប់រគងបរិស្ថា ន និងដផនការរតួតៃិនិតយបរិស្ថា ន

រំបាច់្រតូវតរៀបចំ្ និងភាជ ប់ជូនតៅកេុងរបាយការណ៍។  
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ឧបសមពន័ធ៧៖ ការវភិារែលប ៉ះាលស់ងគមនិងលេតុ្ប ៉ះាល់បរសិ្ថា ន  
ែលប ៉ះាល់សងគមនិងលេតុ្ប ៉ះាល់បរសិ្ថា នរយៈលពលផវង  

បញ្ហា  

Problem 

ករមតិ 

Severity 

ទកីដនៃងកេងុដផនទ ី

Locations on map 

បតងកើនការគំោមកំដហងែល់ការរស់តៅរបស់សតវព្រៃងាយ 

រងតរគ្ម៉ះ ដែលបានរស់តៅកេុងតំបន់តន៉ះ 

 

តហតុប ៉ះពាល់ធំ 
  

តហតបុ ៉ះពាល់មធយម 
 

តហតុប ៉ះពាល់តិច្ ឬគ្មា ន 
  

ការតធវើឲ្យខូច្ខាតែល់ធនធានជលផល ឬបរិមាណផល

សាកុធនធានជលផល 

 

តហតុប ៉ះពាល់ធំ 
  

តហតបុ ៉ះពាល់មធយម 
 

តហតុប ៉ះពាល់តិច្ ឬគ្មា ន 
 

ការតធវើឲ្យខូច្ខាតែល់ព្រៃតឈើ (ជាៃិតសសតៅកេុងតំបន់ ជី

វច្រមុ៉ះ) 

 

តហតុប ៉ះពាល់ធំ 
  

តហតបុ ៉ះពាល់មធយម 
 

តហតុប ៉ះពាល់តិច្ ឬគ្មា ន 
 

ការខូច្ខាតរយៈតៃលដវងតៅតលើែីកសិកមា 

  

 

តហតុប ៉ះពាល់ធំ 
  

តហតបុ ៉ះពាល់មធយម 
 

តហតុប ៉ះពាល់តិច្ ឬគ្មា ន 
 

ការហរូតររ៉ះដែលបណ្តា លមកៃីផ្លៃ ស់បាូរផៃូវទឹក និងទំហំ

ដរៃក ឬេូរ 

 

តហតុប ៉ះពាល់ធំ 
  

តហតបុ ៉ះពាល់មធយម 
 

តហតុប ៉ះពាល់តិច្ ឬគ្មា ន 
 

ការហរូតររ៉ះតោយស្ថរដតការសមាា តរុកខជាតិ 

 

តហតុប ៉ះពាល់ធំ 
  

តហតបុ ៉ះពាល់មធយម 
 

តហតុប ៉ះពាល់តិច្ ឬគ្មា ន 
 

ទឹកជំនន់ជន់លិច្ដែលបណ្តា លមកៃីការេនុវតាគតរមាង 

 

តហតុប ៉ះពាល់ធំ 
  

តហតបុ ៉ះពាល់មធយម 
 

តហតុប ៉ះពាល់តិច្ ឬគ្មា ន 
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តហតុប ៉ះពាល់រយៈតៃលដវងដែលបណ្តា លមកៃីធូលី 

សំតឡង និង បញ្ហា សុវតាិភាៃ 

 

តហតុប ៉ះពាល់ធំ 
  

តហតបុ ៉ះពាល់មធយម 
 

តហតុប ៉ះពាល់តិច្ ឬគ្មា ន 
 

ការប ៉ះពាល់ែល់ជីវភាៃរស់តៅ បរិស្ថា នរស់តៅ ឬទំតនៀម

ទមាៃ ប់របស់ ជនជាតិតែើមភាគតិច្ 

 

តហតុប ៉ះពាល់ធំ 
  

តហតបុ ៉ះពាល់មធយម 
 

តហតុប ៉ះពាល់តិច្ ឬគ្មា ន 
 

តហតុប ៉ះពាល់តផេងតទៀត (សូមបញ្ហជ ក់) 

 

តហតុប ៉ះពាល់ធំ 
  

តហតបុ ៉ះពាល់មធយម 
 

តហតុប ៉ះពាល់តិច្ ឬគ្មា ន 
 

តហតុប ៉ះពាល់តផេងតទៀត (សូមបញ្ហជ ក់) 

 

 

តហតុប ៉ះពាល់ធំ 
  

តហតបុ ៉ះពាល់មធយម 
 

តហតុប ៉ះពាល់តិច្ ឬគ្មា ន 
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ែលប ៉ះាល់សងគមនិងលេតុ្ប ៉ះាល់បរសិ្ថា នរយៈលពលខៃី  

បញ្ហា  

Problem 

កំរតិ 

Severity 

ទីកដនៃងកេុងដផនទ ី

Locations on map 

ការខូច្ខាតដែលបណ្តា លមកៃីការែឹកសមាា រៈតមរថ

យនា តៅកាន់ការោា ន 

 

តហតុប ៉ះពាល់មធយម 

  

តហតុប ៉ះពាល់តិច្ ឬគ្មា ន 
 

ការហុយធូលី តៅកេុងេំឡុងតៃលស្ថងសង់ 

 
តហតុប ៉ះពាល់មធយម 

  

តហតុប ៉ះពាល់តិច្ ឬគ្មា ន 
 

សតមៃងរំខាន តៅកេុងេំឡុងតៃលស្ថងសង់ 

 
តហតុប ៉ះពាល់មធយម 

  

តហតុប ៉ះពាល់តិច្ ឬគ្មា ន 
 

បញ្ហា ដែលបណ្តា លឲ្យកខវក់ែល់របភៃទឹកតៅ កេុង

េំឡុង តៃលស្ថងសង់ 

 

តហតុប ៉ះពាល់មធយម 
  

តហតុប ៉ះពាល់តិច្ ឬគ្មា ន 
 

ការខចូ្ខាតែល់ច្ារែំណំ្ត ឬតឈើហូបដផៃ របស់របជា

ជន 

 

តហតុប ៉ះពាល់មធយម 
  

តហតុប ៉ះពាល់តិច្ ឬគ្មា ន 
 

ការខូច្ខាតែល់ែីកសិកមារយៈតៃលខៃ ី  

 
តហតុប ៉ះពាល់មធយម 

  

តហតុប ៉ះពាល់តិច្ ឬគ្មា ន 
 

ការខចូ្ខាតែល់ទឹកតរបើរបាស់របស់របជាៃលរែ្  
តហតុប ៉ះពាល់មធយម 

  

តហតុប ៉ះពាល់តិច្ ឬគ្មា ន 
 

តហតុប ៉ះពាល់តផេងតទៀត (សូមបញ្ហជ ក់) 

 
តហតុប ៉ះពាល់មធយម 

  

តហតុប ៉ះពាល់តិច្ ឬគ្មា ន 
 

តហតុប ៉ះពាល់តផេងតទៀត (សូមបញ្ហជ ក់) 

 
តហតុប ៉ះពាល់មធយម 

  

តហតុប ៉ះពាល់តិច្ ឬគ្មា ន 
 

ចូ្រតរៀបោប់ថ្នតតើគតរមាងមានតហតុប ៉ះពាល់វិជជមានេវីខៃ ៉ះតៅតលើបរិស្ថា ន? 
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ឧបសមពន័ធ៨៖ បញ្ជ ីវាយត្ម្មៃលេតុ្ប ៉ះាល់បរសិ្ថា ន  

របាយការណវ៍ាយតព្មៃតហតបុ ៉ះពាល់បរិស្ថា ន  

តខតា-ោជធានីៈ  ឃំុ-សងាក ត់ៈ  

រកុង-រសុក-ខណឌ ៈ  តលខកូែឃំុ-សងាក ត់ៈ  

ត ា្ ៉ះគតរមាងៈ  

កាលបរិតច្េទព្នការវិភាគ បរិស្ថា

នដែលមានការច្ូលរមួ 

 ត ា្ ៉ះមស្តនាីទទួលបនៃុកការវិភាគ 

 

ទីតំងព្នការតធវើការវិភាគ  
ចំ្នួនរបជាជនដែលបានចូ្លរួមកេុង

ការ វិភាគ (កកស្ថរភាជ ប់) 
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ការវាយតព្មៃសតងខប 

ច្ណំ្តតថ់្នេ ក ់

 

ការៃៃិណន៌ា 

 

គសូយកដតមយួ   

ប តុណ្តណ ៉ះ 

របតភទតេ (A) 

 

គតរមាងដែលតសេើតឡើងរតូវបានរត់ថ្នេ ក់ជារបតភទេកេរ តេ (A) តោយស្ថរមាន

តហតុប ៉ះពាល់ បរិស្ថា នយ ងធងន់ធងរដែលមិនអាច្ផ្លៃ ស់បាូរបាន ប ៉ះពាលច់្រមុ៉ះ ឬមិន

ធាៃ ប់មានៃីមុនមក។ តហតុប ៉ះពាលា់ងំតន៉ះអាច្ប ៉ះពាល់ធំជាងតំបន់គតរមាង ឬទី

កដនៃងសរមាប់តធវើការស្ថងសង់។ 

 

របតភទប ៊ី (B) 

 

គតរមាងដែលបានតសេើរតូវបានរត់ថ្នេ ក់ជារបតភទេកេរប ៊ី (B) តោយស្ថរវាមាន តហតុ

ប ៉ះពាល់បរិស្ថា ន ដែលមានសកាា នុៃល ប ុដនាមានលកខណៈេវិជជមាន តិច្ជាង

គតរមាងរបតភទតេ (A)។ តហតុប ៉ះពាល ់ាងំតន៉ះមានលកខណៈជាក់លាក់ តៅតលើទី

តំងគតរមាង របសិនតបើមិនអាច្ផ្លៃ ស់បាូរបាន កេុងករណី ភាគតរច្ើន  វិធានការកាត់

បនាយអាច្រតូវបានតរៀបចំ្ងាយរសួលជាងគតរមាងរបតភទតេ (A)។  

 

របតភទសុ ី(C) 

 

គតរមាងដែលបានតសេើរតូវបានរតថ់្នេ ក់ជារបតភទេកេរសុ(ីC) តោយស្ថរមានតហតុ

ប ៉ះពាល់បរិស្ថា ន តិច្តួច្បំផុត ឬគ្មា នតហតុប ៉ះពាល់។ 

 

 

 

 

 

  

ព្ថងទ ី              ដខ                 ឆ្េ ំ                                                                                                                                                                          មស្តនាទីទលួបនៃុក 

 

 

 

 

---------------------------------- 
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ឧបសមពន័ធ៩៖ បញ្ជ ីលែទៀងផ្ទទ ត្ស់ក្ោប់ការក្ត្តួ្ពិនតិ្យហានិភយ័លលីបផក្មបក្មួលអាកាសធាតុ្ 

សំណួរសរមាបរ់តតួៃនិតិយ ៃនិៃុ 

 

កំណត់

សមាា ល់s5 

ទីតំង និងការ

តរៀបចំ្

គតរមាង 

 

តតើគនៃងរបស់គតរមាង (ឬសមាសភាគរបស់វា) ទំនងជារងផលប ៉ះពាល់

តោយលកខខណឌ អាកាសធាតុ រួមាំងរៃឹតាិការណ៍ាក់ទងនឹងដរបរបួល

អាកាសធាតុខាៃ ំង ែូច្ជាទឹកជំនន់ តរគ្ម៉ះោងំសងួត ៃយុ៉ះ ការរេិលបាក់ែី 

ដែរឬតទ?  

  

តតើការរច្នា /តរៀបចំ្ គតរមាង (ឧា. ការសមាា តតែើមបីតធវើស្ថព ន) តរមូវឲ្យ

មានការៃិររណ្តតលើបា ោ៉ាដម រតឧតុនិយមព្នជលវិទា (ឧា. កំៃស់ទឹក

សមុរទ, តលបឿនទឹកទតនៃេតិបរមា, ករមិតទឹកជាមធយម, តលបឿនខយល់

េតិបររមា, តផេងៗ) ឬតទ? 

  

សមាា រៈ និង

ការដថាំំ 

តតើស្ថា នភាៃអាកាសធាតុ នាតៃលបច្ចុបបនេ និងតៃលេនាគត (ឧា.

ាក់ទងនឹងករមិតសំតណើម ភាៃខុសគ្មេ ព្នសីតុណា ភាៃ រវាងតៃលព្ថងព្ន

រែូវតតា  និងតៃលព្ថងព្នរែវូរតជាក់, ការប ៉ះពាល់នឹងខយល់ និងបា ោ៉ាដម រត

ឧតុនិយមព្នជលវិទាទំនងជាជ៉ះឥទធិៃលែល់ការតរជើសតរើសធាតុច្ូល

ព្នគតរមាងតលើអាយុកាលព្នលទធផលគតរមាង (ឧា.សមាា រៈសំណង់) 

ដែរឬតទ? 

  

តតើស្ថា នភាៃអាកាសធាតុ នាតៃលបច្ចុបបនេ និងតៃលេនាគត និង

រៃឹតាិការណ៍ដែលមានពាក់ៃ័នធ ទំនងជាប ៉ះពាល់ែល់ែំតណើរការដថាំ 

(ការកំណត់តៃលតវលា និងការចំ្ណ្តយ) ព្នលទធផលគតរមាង ឬតទ? 

 

  

ការេនុវតាលទធ

ផលគតរមាង 

តតើលកខខណឌ អាកាសធាតុ និងរៃឹតាិការណ៍ដែលមានពាក់ៃ័នធ ទំនងជា

ប ៉ះពាល់ែល់ែំតណើរការេនុវតាគតរមាង ដែរឬតទ? 

 

  

ជតរមើសសរមាប់ច្តមៃើយ និងការោក់ៃិនៃុ បានផាល់ជូនែូច្ខាងតរកាម៖ 

ការតនៃើយតប 

 

ៃនិៃុ 

 

របសិនតបើអាច្សូមផាល់ៃ័ត៌មានលមាិតេំៃីការដរបរបួលព្នសមាសភាគគតរមាងតៅនឹងលកខខណឌ អាកាសធាតុែូច្ជាបា ោ៉ាដម រតអាកាសធាតុ 

បានៃិររណ្តយ ងណ្តតៅកេុងសាង់ោរតលើការតរៀបចំ្សរមាប់សមាសភាគតហោា រច្នាសមព័នធ, រតបៀបព្នការផ្លៃ ស់បាូរបា ោ៉ាដម រតអាកាសធាតុ 

និងកំរិតទឹកសមុរទ នឹងជ៉ះឥទធិៃលែល់គនៃងរបស់គតរមាង ការតរជើសតរើសសមាា រៈសំណង់ និង/ឬ ការកំណត់តៃលតវលា, ការបំតៃញភារ

កិច្ច និង/ឬ ព្ថៃតលើការដថា ំ/ ការកំណត់តៃលតវលាព្នលទធផលគតរមាង។ 

5 If possible,   
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ាប   

មធយម 
 

ខពស់   

ច្តមៃើយ តៅតៃលផាល់ៃិនៃុសូនយ (០) នឹងរតូវបានរត់ទុកថ្នជាគតរមាង ឬេនគុតរមាង រងហានិភ័យាប។ របសិនតបើ បូកៃិនៃុ 

ាងំេស់មានច្តនាៃ ៉ះៃី ១ ែល់៤ តហើយគ្មា នការោក់ៃិនៃុ ២ ចំ្តពា៉ះការតនៃើយតបនីមួយៗតទ តនា៉ះគតរមាងនឹងរតូវបានរត់ចូ្ល

ជារបតភទហានិភ័យមធយម។ ៃិនៃុសរុប ៥ ឬតរច្ើនជាងតន៉ះ (ដែលរួមបញ្ចូលាងំការផាល់ៃិនៃុ ១ តៅោល់ការតនៃើយតបាងំេស់) 

ឬ ២ តៅកេុងច្តមៃើយនីមួយៗ នឹងរតូវរត់ជាគតរមាងដែលមានហានិភ័យខពស់។ 

លទធផលព្នការរតួតៃិនិតយបឋម (ាប, មធយម, ខពស់)៖  

មតិតយបល់តផេងៗ៖............................................................................................. 

តរៀបច្តំោយ៖ បានតឃើញ នងិយលរ់ៃមតោយ៖  

មខុតដំណង៖                                                         មខុតដំណង៖ 

ហតាតលខា៖                                                       ហតាតលខា៖ 

កាលបរតិច្េទ៖                                                     កាលបរតិច្េទ៖ 
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ឧបសមពន័ធ១០៖ បញ្ជ ីវាយត្ម្មៃការល្វីលទធរមមដី្ ៃីនិងការល ៉ះក្ស្ថយែលប ៉ះាល ់

តលខបញ្ជវីាយតព្មៃ  

តខតា-ោជធាន ី  រកងុ-រសកុ-ខណឌ   

ឃុំ-សងាក ត ់  ភមូ ិ

តលខផៃូវ  

 

ការភាជ បគ់នំសូបៃងប់តច្ចកតទស មាន គ្មា ន 

របតភទតហោា រច្នាសមពន័ធ  តហោា នរច្នាសមពន័ធផៃូវថេល ់ រស៉ះទកឹសហគមន ៍ជាតែើម។ល។                                                                                                                                

ការវាយតព្មៃផលប ៉ះពាល់តលើការតធវើលទធកមាែីធៃីនិងការតោ៉ះរស្ថយផលប ៉ះពាល់បានតធវើតឡើងតែើមបីបញ្ហជ ក់ៃីកំរិតផលប ៉ះពាល់ និងសំតណើវិធានការ

កាត់បនាយតៅតមតរមូវការជាក់ដសែង។    

១. សំណួរវាយតព្មៃ សរមាប់ការតធវើលទធកមាែធីៃ ីនងិការតោ៉ះរស្ថយផលប ៉ះពាល់   

ភាៃទំនងរងផលប ៉ះពាល់  មាន គ្មា ន ចូ្រេធិបាយ/តយបល់ 

1.តតើេនុគតរមាងតន៉ះនឹងមានប ៉ះពាល់ែល់ការតរបើរបាស់ែីធៃីដែល កាន់កាប់ឬតរបើ

របាស់តោយេេកភូមិ/របជាៃលរែាដែរឬតទ? តតើេេកភូមិមែុំតន៉ះមានការចុ្៉ះបញ្ជីែីធៃី

តហើយឬតៅ? តបើចុ្៉ះ តតើតគទុកចំ្ណីប ុនាា នដម រត ៃីេ័កេផៃូវ ឬមាត់រស៉ះ?   

   

2. តតើនឹងមានសិទធិតសវភាៃ (ទុតយទឹក ដខេកាប លូទឹកសំេុយ...) រតូវបានតរបើ

របាស់ឬបងកប់តៅកេុងរតបៀងឈូសឆ្យ ឬបរិតវណ េនុគតរមាងដែរឬតទ?  
   

3. តតើនឹងមានការបាត់បង់ជំរក និងែីលំតៅោា នតោយស្ថរ ការតធវើលទធកមាែីធៃី 

ដែរឬតទ?  
   

4. តតើនឹងមានការបាត់បង់ែីកសិកមានិងែីោែុំ៉ះឬរទៃយសមបតាិ មានផលិតភាៃ 

តោយស្ថរការតធវើលទធកមាែីធៃីដែរឬតទ?  
   

5. តតើនឹងមានការបាត់បង់ែំណំ្ត តែើមតឈើហបូដផៃ េច្លនរទៃយ /រច្នាសមព័នធតផេងៗ 

តោយស្ថរ ការតធវើលទធកមាែីធៃីដែរឬតទ?  
   

6. តតើនឹងមានការបាត់បង់មុខរបរ និងជំនួញតផេង តៗោយស្ថរការតធវើ លទធកមាែីធៃី 

ដែរឬតទ?  
   

7. តតើនឹងមានការបាត់បង់របភៃរបាក់ចំ្ណូល និងមតធាបាយជីវភាៃ រស់តៅតផេ

ងៗតោយស្ថរការតធវើលទធកមាែីធៃីដែរឬតទ?  
   

8.  តតើនឹងមានេេកបាត់បង់លទធភាៃកេុងការតៅរកធនធានធមាជាតិ សមាា រៈរូបវនា័

សហគមន៍ និងតសវាសហគមន៍តផេងៗដែរឬតទ?  
   

9.  តបើសិនែីតរបើរបាសរ់តូវមានការផ្លៃ ស់បាូរ តតើនឹងមានផលប ៉ះពាល់ ធងន់ធងរតៅតលើ

សកមាភាៃតសែាកិច្ចនិងសងាមដែរឬតទ?   
   

10.  តតើការតរបើរបាស់ែីធៃ ីនិងធនធានដែលជារបស់សហគមន៍ ឬរែានឹងមានការ

កំហិត/ការហាមរបាមដែរឬតទ?  
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២.ៃត័ម៌ានេៃំរីគួស្ថររងផលប ៉ះពាល់  

១. តតើនឹងមានចំ្នួនប ុនាា នរគួស្ថរទំនងជារងផលប ៉ះពាល់?    

២. តតើនឹងមានចំ្នួនប ុនាា ននាក់ទំនងជារងផលប ៉ះពាល់?   

៣. តតើនឹងមានចំ្នួនប ុនាា នរគួស្ថរដែលគ្មា នកមាសិទធ ិែីធៃីទំនងជារងផលប ៉ះពាល់?   

៤. តតើនឹងមានតមរគួស្ថរជាស្តសាីតមមា យចំ្នួនប ុនាា នទំនងជារងផលប ៉ះពាល់?   

៥. តតើនឹងមានជនជាតិតែើមភាគតិច្ឬជនជាតិភាគតិច្ប ុនាា នរគួស្ថរទំនងជារងផលប ៉ះពាល់?   

៦. េធិបាយរតួសៗេំៃីរកុមជនជាតិ និងរបតភទផលប ៉ះពាល់ (តបើមាន)  

៧. តតើនឹងមានចំ្ននួប ុនាា នរគួស្ថរដែលបាត់បង់របាក់ចំ្ណូល និងជីវភាៃរស់តៅ?  

៨. េធិបាយរតួសៗេំៃីរបាក់ចំ្ណូល និងជីវភាៃរស់តៅដែលនឹងរងផលប ៉ះពាល់ និងសភាវព្នផលប ៉ះពាល់ (តបើសិនមាន)?  

៣. កកស្ថរ/តរមវូការដផនការ  

តយងតៅតលើ ការវាយតព្មៃរបស់េនុគតរមាង រតូវរត់ជាចំ្ណ្តត់ថ្នេ ក់ែូច្តតៅ 

[     ] 
របតភទ Aឬ B េនុគតរមាងមានផលប ៉ះពាល់លទធកមាែីធៃី និងតោ៉ះរស្ថយផលប ៉ះពាល់ គូសយកច្តមៃើយ

មាន តហើយតរៀបចំ្ដផនការសកមាភាៃតោ៉ះរស្ថយផលប ៉ះពាល់៕   

[     ] 
របតភទ C េនុគតរមាងៃុំមានផលប ៉ះពាល់តលើែីធៃី និងការតោ៉ះរស្ថយផលប ៉ះពាល់តឡើយ។បញ្ជីវាយតព្មៃ

តន៉ះ និងការវិភាគតលើទិែាភាៃសងាមនិងបរិស្ថា នរបស់គតរមាងរតូវបានតរៀបច់ំ្តឡើង។    

បានៃនិតិយតឡើងវញិ នងិ កកភាៃ  

ត ា្ ៉ះ នងិ ហតាតលខា (ថ្នេ ក់ែកឹនំា) កាលបរតិច្េទ  

ត ា្ ៉ះ នងិ ហតាតលខា (េេកេនវុតា)  កាលបរតិច្េទ 
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ឧបសមពន័ធ១១៖ ទំរងប់រចិ្ចា រនិងបញ្ជជ រក់ារក្បរល់ដី្ ៃីនិងក្ទពយសមបត្តិលែេងៗ សក្ោប់ស្ថងសង់ក្ស៉ះទរឹសេរមន៍នងិែៃូវជនបទ 

       ក្ពោះរាជាណាចក្ររមពជុា 
                                              

                                                ជាតិ្ ស្ថសនា ក្ព៉ះមហារេក្ត្ 
 

  រិចចសនាបរចិា្ច រ/ក្បរលស់ទិធិឲ្យ/អនុញ្ញត្ិឲ្យ/ែដលឲ់្យ ក្ទពយសមបត្តិរងែលប ោះពាលជ់ូនដលរ់ម្ក្ោងពក្ងឹងសមត្ាភាពែលតិ្ភាពជនបទ  
លយីងខាុ ំជាអ្នរបរចិ្ចា រ/ក្បរល់សិទធិឲ្យ/អ្នុញ្ញត្ិឲ្យ/ែដល់ឲ្យ   
លឈាម ៉ះ/Name_______________លភទGender_____អាយុ/Age____សញ្ជជ ត្ិ/Nationality_________មុខរបរ/Occupation___    

ក្បពនធ/បតីលឈាម ៉ះ/Spouse___________លភទ/Sex_____អាយុ/Age____សញ្ជជ ត្ិ/Nationality________មុខរបរ /Occupation___are resident at the folowing location:  

ភូមិ (Village) ឃុ-ំសងាក ត្ ់(Commune) ក្សរុ-ក្រងុ(District) លខត្ត (Province) 

    

លយងីខាុ ំសូមសនាថ្ននងឺមិនទមទរសំណ្ងណាមួយម្នការបាត្់បង់ដូចជា (ដី្ៃី លដីមល  ី និងការបាត្ប់ងក់្ទពយសមបត្តិលែេងៗលទៀត្)។ លយងីខាុ ំសូម
បរចិ្ចា រក្បរល់សិទធិឲ្យ/អ្នុញ្ញត្ិឲ្យ/ែដល់ឲ្យនូវក្ទពយសមបត្តិ ទងំលន៉ះល យសម័ក្រចិត្ត សក្ោប់ការលក្បីក្បាស់ជាក្បលោជន៍ស្ថធារណ្ៈនិងសេរមន៍។  
 

 ក្បលភទម្នការបរចិ្ចា រ/ការទទលួបាន 
(Type of fixed asset) 

ដី ៃ្ី ទំេ ំ(ម២ -ផម ក្ត្ផខេ) 
(Land sizes, m²) 

ចំននួលដីមល  ី
(No. of trees removed) 

រចនាសមពន័ធលែេងៗ 
(Other assets) 

    

    
 

រនុងររណី្ការបរចិ្ចា រឬការ ប់លក្បីក្បាស់ដី្ៃីនងិក្ទពយសមបត្តិទងំអ្ស់ផដលោនលៅរនុងលោលការណ៍្ផណ្នាកំ្របខ័ណ្ឌ បរសិ្ថា ននងិសងគមរបស់AIIBលរ
បានបញ្ជជ រ់ថ្ន ១.អ្នរបរចិ្ចា រក្ត្ូវបានជក្ោបជូនលពញលលញអ្ំពអី្នុរលក្ោងនិងជលក្មីសលែេងៗទរទ់ងលៅនឹងការលក្បីក្បាស់ដី្ៃនីិងការអ្នុវត្តរមួោនការ
បដិលស្ន៍មិនក្ពមបរចិ្ចា រដី្ៃកី្ទពយសមបត្តិនិងបានបញ្ជជ រ់ជាលាយលរេណ៍្អ្រេរអ្ំពី្ នទៈម្នការបរចិ្ចា រ។២.ទំេដំីត្ិចត្ួចនឹងមិនបនាយដីលៅសល់ត្ិច
ជាងត្ក្មូវការដីលដីមបរីរាជវីភាពលៅរក្មិត្បចាុបបនន។ ទី៣.ោម នការផ្ទៃ ស់បដូរទីលំលៅ។ និង ទី៤. អ្នរបរចិ្ចា ររពំឹងថ្ននឹងទទលួែលក្បលោជន៍ផ្ទទ ល់ពអី្នុរ
លក្ោ  

ស្ថរេទីី១/Witnesses No.1:_________________  ោា ស់រមមសិទធិ/Owner___________________ 

    លមក្រួស្ថរ/Head of Household                 

(លឈាម ៉ះ និងស្ថន មលមម្ដ) Name and thumb print          (លឈាម ៉ះ និងស្ថន មលមម្ដ) Name and thumb prints 

 
Witness ទី២/No.2:________________              

(លឈាម ៉ះ និងស្ថន មលមម្ដ) Name and thumb print    

Witnesses ទី៣/No.3:_________________ បតី/ក្បពនធ/spouse_________________ 

             
(លឈាម ៉ះ និងស្ថន មលមម្ដ) Name and thumb print  (លឈាម ៉ះ និងស្ថន មលមម្ដ) Name and thumb 
prints             
Date/ម្លងទី_______ផខ_______ឆ្ន ២ំ០_________ Date/ម្លងទី_______ផខ_______ឆ្ន ២ំ០_____ 
  បានលឃញី និង ឯរភាព/ Agreed   បានលឃញី និង ឯរភាព/Seen and 

Agreed  
  លមភូមិ Chief of Village     
   លមឃុ/ំលៅសងាក ត្ ់Chief of Commune/Sangkat 
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       ក្ពោះរាជាណាចក្ររមពជុា 
                                             ជាតិ្ ស្ថសនា ក្ព៉ះមហារេក្ត្ 

                                                            

លខិិត្បញ្ជា រ់ទតីងំម្ក្ោងស្ថងសង់ឬស្ថដ រម្ ើងវញិក្សោះសហរមន៍ជូនដលរ់ម្ក្ោងពក្ងឹងសមត្ាភាពែលតិ្ភាពជនបទ  
លយងីខាុជំាក្បធានក្រមុក្បឹរាឃុ/ំសងាក ត្់សូមបញ្ជជ រ់ជាឪឡាររិថ្នទីតាងំផដលបានលក្ោងស្ថងសង់/ស្ថដ រល ងីវញិនូវក្ស៉ះទឺរសេរមន៍ផដលោនអាស័យ ឋ នលៅ  

ភូមិ (Village) 
ឃុ-ំសងាក ត្ ់

(Commune/Sangkat) 

ក្សរុ-ក្រងុ
(District/municipal) 

លខត្ត (Province) 

    

ផែអរលលីបញ្ជ ីវាយត្ម្មៃក្ស៉ះសេរមន៍លន៉ះលរក្តូ្វការដីបផនាមទំេ.ំ..................ម២។  

ក្ស៉ះសេរមន៍ោនទីតាងំសាិត្លៅលលីដីស្ថធារណ្ៈក្បធានក្រុមក្បឹរាឃុ/ំសងាក ត្់នងិភូមិោកំ្ទលពញលលញនូវផែនការស្ថងសង់/ស្ថដ រល ងីវញិម្ន
ក្ស៉ះសេរមន៍លន៉ះ។             

នឹងោម នប ៉ះាល់ដំណារំសិែល លដីមល ឬីែលិត្ែលលែេងៗ និងការបាត់្បង់ក្បភពក្បារ់ចំណូ្លឬជីវភាពចិញ្ា ឹមជីវតិ្លែេងៗ។  

នឹងោម នការបាត់្បង់រនុងការចូលលៅររ្នធាន្មមជាតិ្ ការលក្បីក្បាស់ដី ៃ្ី អ្នរក្សុរភូមិទងំអ្ស់លក្បីក្បាស់ទឹរក្ស៉ះោម នរំេិត្/រតឹ្ត្បិត្
លទ។  

ោម នអ្នររងែលប ៉ះាល់និងបំលាស់ទីពីការស្ថងសង់/ស្ថដ រក្ស៉ះលន៉ះល យី។  

អ្នរក្សុរភូមិ........................ទងំអ្ស់លក្បីក្បាស់ទឹរក្ស៉ះនិងលក្ស្ថចក្សប់ដំណាបំានក្រប់លពលោម នឧបសរគ 

ទំេទីំតាងំក្ស៉ះខាងលក្ៅ (ទទឹងxបលណាដ យ ផម ក្ត្) 
 

ទំេដីំ(ម២) ចំននួលដីមល  ី រចនាសមពន័ធលែេងៗ 

    

    

Feedback Mechanism is available for this subproject to appeal if needed. ោនយនដការព័ត្៌ោនត្បវញិសក្ោប់អ្នុរលក្ោងលន៉ះលបីសិនជាបដឹង 

រណ្រមម្ិការអ្ភិវឌ្ឍន៍ភូមិទី១/Village development committee No.1: _________(លឈាម ៉ះ និងស្ថន មលមម្ដ) Name and thumb print 
រណ្រមម្ិការអ្ភិវឌ្ឍន៍ភូមិទី២/Village development committee No.2: _________(លឈាម ៉ះ និងស្ថន មលមម្ដ) Name and thumb print 
រណ្រមម្ិការអ្ភិវឌ្ឍន៍ភូមិទី៣/Village development committee No.3: ________ (លឈាម ៉ះ និងស្ថន មលមម្ដ) Name and thumb print       
Date/ម្លងទី_______ផខ_______ឆ្ន ២ំ០_________     
  បានលឃីញ និង ឯរភាព/Endorsed by     

              លមភូមិ Chief of Village    

Date/ម្លងទី_______ផខ_______ឆ្ន ២ំ០_________ 

បានលឃីញ និង អ្នុម័ត្/ Approved by 

  លមឃុ/ំលៅសងាក ត្់Chief of Commune/Sangkat 
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       ក្ពោះរាជាណាចក្ររមពជុា 
                                              

                                                ជាតិ្ ស្ថសនា ក្ព៉ះមហារេក្ត្ 
                               

លខិិត្បញ្ជា រ់ទតីងំម្ក្ោងស្ថងសង់ឬស្ថដ រម្ ើងវញិក្សោះសហរមន៍ជូនដលរ់ម្ក្ោងពក្ងឹងសមត្ាភាពែលតិ្ភាពជនបទ  
អាតាម ភាព............. ..... ............ ជាលៅអ្្កិារវត្ត............. ..... ................សូមបញ្ជជ រ់ជាឪឡាររិថ្នទីតាងំផដលបានលក្ោងស្ថងសង់/ស្ថដ រល ងីវញិនូវក្ស៉ះទឺរសេរមន៍
ផដលោនអាស័យ ឋ នលៅ  

ភូមិ (Village) 
ឃុ-ំសងាក ត្ ់

(Commune/Sangkat) 

ក្សរុ-ក្រងុ
(District/municipal) 

លខត្ត (Province) 

    

ផែអរលលីបញ្ជ ីវាយត្ម្មៃក្ស៉ះសេរមន៍លន៉ះលរក្តូ្វការដីបផនាមទំេ.ំ..................ម២។  

ក្ស៉ះសេរមន៍ោនទីតាងំរនុងទីធាៃ វត្តជាដីស្ថសនាក្បធានក្រុមក្បឹរាឃុ/ំសងាក ត្់និងភូមិោកំ្ទលពញលលញនូវផែនការស្ថងសង់/ស្ថដ រល ងីវញិម្ន
ក្ស៉ះសេរមន៍លន៉ះ។  

នឹងោម នប ៉ះាល់ដំណារំសិែល លដីមល ឬីែលិត្ែលលែេងៗ និងការបាត់្បង់ក្បភពក្បារ់ចំណូ្លឬជីវភាពចិញ្ា ឹមជីវតិ្លែេងៗ។  

នឹងោម នការបាត់្បង់រនុងការចូលលៅររ្នធាន្មមជាតិ្ ការលក្បីក្បាស់ដី ៃ្ី អ្នរក្សុរភូមិទងំអ្ស់លក្បីក្បាស់ទឹរក្ស៉ះោម នរំេិត្/រតឹ្ត្បិត្
លទ។ ោម នអ្នររងែលប ៉ះាល់និងបំលាស់ទីពីការស្ថងសង់/ស្ថដ រក្ស៉ះលន៉ះល យី។ អ្នរក្សុរភូមិ........................ទងំអ្ស់លក្បីក្បាស់ទឹរ
ក្ស៉ះនិងលក្ស្ថចក្សប់ដំណាបំានក្រប់លពលោម នឧបសរគ 

ទំេទំីតាងំក្ស៉ះខាងលក្ៅ (ទទឹងxបលណាដ យ ផម ក្ត្) 
(External dimensions, m) 

ទំេដំី(ម២) 
(Land area, m²) 

ចំនួនលដីមល  ី
No. of trees removed 

រចនាសមព័នធលែេងៗ 
Other assets impacted 

    

    

ោនយនដការព័ត្៌ោនត្បវញិសក្ោប់អ្នុរលក្ោងលន៉ះលបីសិនជាបដឹង 

រណ្រមមការអាច្ចរយវត្តទី ១ /Pagoda commission No.1:_______________ (លឈាម ៉ះ និងស្ថន មលមម្ដ) Name and thumb prints 
 

រណ្រមមការអាច្ចរយវត្តទី២ /Pagoda commission No.2:_______________ (លឈាម ៉ះ និងស្ថន មលមម្ដ) Name and thumb prints 
 
 
រណ្រមមការអាច្ចរយវត្តទី៣ /Pagoda commission No.3:_______________ (លឈាម ៉ះ និងស្ថន មលមម្ដ) Name and thumb prints   
        

Date/ម្លងទី_______ផខ_______ឆ្ន ២ំ០_________ 

                                                                                                                                                                                                             អ្នុម័ត្/ Approved by 

 ក្ព៉ះលៅអ្្ិការវត្ត Chief of Pagoda 
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       ក្ពោះរាជាណាចក្ររមពជុា 
                                               

                                               ជាតិ្ ស្ថសនា ក្ព៉ះមហារេក្ត្ 
 

លខិិត្បញ្ជា រ់ទតីងំម្ក្ោងស្ថងសង់ឬស្ថដ រម្ ើងវញិក្សោះសហរមន៍ជូនដលរ់ម្ក្ោងពក្ងឹងសមត្ាភាពែលតិ្ភាពជនបទ  
លយងីខាុជំារណ្ៈក្រប់ក្រងស្ថលាលរៀន.................................សូមបញ្ជជ រ់ជាឪឡាររិថ្នទីតាងំផដលបានលក្ោងស្ថងសង់/ស្ថដ រល ងីវញិនូវក្ស៉ះទឺរសេរមន៍ផដលោនអាស័យ ឋ នលៅ 

ភូមិ (Village) 
ឃុ-ំសងាក ត្ ់

(Commune/Sangkat) 

ក្សរុ-ក្រងុ
(District/municipal) 

លខត្ត (Province) 

    

ផែអរលលីបញ្ជ ីវាយត្ម្មៃក្ស៉ះសេរមន៍លន៉ះលរក្តូ្វការដីបផនាមទំេ.ំ..................ម២។  

ក្ស៉ះសេរមន៍សាិត្លៅទីធាៃ ស្ថលាលរៀនជាដីស្ថធារណ្ៈ ក្បធានក្រុមក្បឹរាឃុ/ំសងាក ត្់និងភូមិោកំ្ទលពញលលញនូវផែនការស្ថងសង់/ស្ថដ រល ងី
វញិម្នក្ស៉ះសេរមន៍លន៉ះ។  

នឹងោម នប ៉ះាល់ដំណារំសិែល លដីមល ឬីែលិត្ែលលែេងៗ និងការបាត់្បង់ក្បភពក្បារ់ចំណូ្លឬជីវភាពចិញ្ា ឹមជីវតិ្លែេងៗ។ 

នឹងោម នការបាត់្បង់រនុងការចូលលៅររ្នធាន្មមជាតិ្ ការលក្បីក្បាស់ដី ៃ្ី អ្នរក្សុរភូមិទងំអ្ស់លក្បីក្បាស់ទឹរក្ស៉ះោម នរំេិត្/រតឹ្ត្បិត្
លទ។   

ោម នអ្នររងែលប ៉ះាល់និងបំលាស់ទីពីការស្ថងសង់/ស្ថដ រក្ស៉ះលន៉ះល យី។  
អ្នរក្សុរភូមិ........................ទងំអ្ស់លក្បីក្បាស់ទឹរក្ស៉ះនិងលក្ស្ថចក្សប់ដំណាបំានក្រប់លពលោម នឧបសរគ 

ទំេទំីតាងំក្ស៉ះខាងលក្ៅ (ទទឹងxបលណាដ យ ផម ក្ត្) 
(External dimensions, m) 

ទំេដំី(ម២) 
(Land area, m²) 

ចំនួនលដីមល  ី
No. of trees removed 

រចនាសមព័នធលែេងៗ 
Other assets impacted 

    

    

ោនយនដការព័ត្៌ោនត្បវញិសក្ោប់អ្នុរលក្ោងលន៉ះលបីសិនជាបដឹង 

ស្ថរេីក្រូបលក្ងៀនទី១/Teacher witness No.1:_______________ (លឈាម ៉ះ និងេត្ាលលខា/ស្ថន មលមម្ដ) Name and thumb print 
 

ស្ថរេីក្រូបលក្ងៀនទី២/Teacher witness No.2:_______________ (លឈាម ៉ះ និងេត្ាលលខា/ស្ថន មលមម្ដ) Name and thumb print 
 
ស្ថរេីក្រូបលក្ងៀនទី៣/Teacher witness No.3:_______________ (លឈាម ៉ះ និងេត្ាលលខា/ស្ថន មលមម្ដ) Name and thumb print  
        
Date/ម្លងទី_______ផខ_______ឆ្ន ២ំ០_________     
  បានលឃីញ និង ឯរភាព/Endorsed by     

 នាយររងស្ថលាលរៀន (School Deputy Principal)        

Date/ម្លងទ_ី______ផខ_______ឆ្ន ២ំ០_________ 

                                                                                                                                               បានលឃញី និង អ្នុម័ត្/Approved by  នាយរស្ថលាលរៀន (School Principal)  
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       ក្ពោះរាជាណាចក្ររមពជុា 
                                                 

                                               ជាតិ្ ស្ថសនា ក្ព៉ះមហារេក្ត្ 
 

លខិិត្បញ្ជា រ់ទតីងំម្ក្ោងស្ថងសង់ឬស្ថដ រម្ ើងវញិក្សោះសហរមន៍ជូនដលរ់ម្ក្ោងពក្ងឹងសមត្ាភាពែលតិ្ភាពជនបទ  
លយងីខាុជំាអ្ងគភាព...............................សូមបញ្ជជ រ់ជាឪឡាររិថ្នទីតាងំផដលបានលក្ោងស្ថងសង់/ស្ថដ រល ងីវញិនូវក្ស៉ះទឺរសេរមន៍ផដលោនអាស័យ ឋ នលៅ 

ភូមិ (Village) 
ឃុ-ំសងាក ត្ ់

(Commune/Sangkat) 

ក្សរុ-ក្រងុ
(District/municipal) 

លខត្ត (Province) 

    

ផែអរលលីបញ្ជ ីវាយត្ម្មៃក្ស៉ះសេរមន៍លន៉ះលរក្តូ្វការដីបផនាមទំេ.ំ..................ម២។  

ក្ស៉ះសេរមន៍សាិត្លៅរនុងបនាទ យជាដីស្ថធារណ្ៈក្បធានក្រុមក្បឹរាឃុ/ំសងាក ត្់និងភូមិោកំ្ទលពញលលញនូវផែនការស្ថងសង់/ស្ថដ រល ងីវញិម្ន
ក្ស៉ះសេរមន៍លន៉ះ។ 

នឹងោម នប ៉ះាល់ដំណារំសិែល លដីមល ឬីែលិត្ែលលែេងៗ និងការបាត់្បង់ក្បភពក្បារ់ចំណូ្លឬជីវភាពចិញ្ា ឹមជីវតិ្លែេងៗ។  

នឹងោម នការបាត់្បង់រនុងការចូលលៅររ្នធាន្មមជាតិ្ ការលក្បីក្បាស់ដី ៃ្ី អ្នរក្សុរភូមិទងំអ្ស់លក្បីក្បាស់ទឹរក្ស៉ះោម នរំេិត្/រតឹ្ត្បិត្
លទ។  

ោម នអ្នររងែលប ៉ះាល់និងបំលាស់ទីពីការស្ថងសង់/ស្ថដ រក្ស៉ះលន៉ះល ីយ។ There are no Affected Persons wince there will be no 

displacement of any person as result of the rehabilitation of the community pond 

អ្នរក្សុរភូមិ........................ទងំអ្ស់លក្បីក្បាស់ទឹរក្ស៉ះនិងលក្ស្ថចក្សប់ដំណាបំានក្រប់លពលោម នឧបសរគ  

ទំេទំីតាងំក្ស៉ះខាងលក្ៅ (ទទឹងxបលណាដ យ 
ផម ក្ត្) 

(External dimensions, m) 

ទំេដំី(ម២) 
(Land area, m²) 

ចំនួនលដីមល  ី
No. of trees removed 

រចនាសមព័នធលែេងៗ 
Other assets impacted 

    

    

 ោនយនដការព័ត្៌ោនត្បវញិសក្ោប់អ្នុរលក្ោងលន៉ះលបីសិនជាបដឹង 

Date/ម្លងទី_______ផខ_______ឆ្ន ២ំ០_________     
  បានលឃីញ និង ឯរភាព/Endorsed      

   លមបញ្ជជ ការរង  Deputy Commander        

 

Date/ម្លងទី_______ផខ_______ឆ្ន ២ំ០_________ 

                                                                                                                                                  បានលឃញី និង អ្នុម័ត្/ Approved 

   លមបញ្ជជ ការ Commander  
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*OFFICIAL USE ONLY 

ឧបសមពន័ធ១២៖ ទិននន័យលសដឋរិចាសងគមសលងេបរបស់ក្បជាពលរដឋទនំងរងែលប ៉ះាលព់ីរលក្ោងែៃូវជនបទ 
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*OFFICIAL USE ONLY 

ឧបសមពន័ធ១៣៖ ផែនការក្របក់្រងបរសិ្ថា ននិងសងគមទូលៅសក្ោប់ែៃូវជនបទ 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា 

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ 

 

ការលរីត្ោន
ល ងី6  

រយៈលពល7 
 

វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពិនិត្យ 

អ្ំ ុងលពលលរៀបចរំលក្ោង និង មុនលពលស្ថងសង ់

អ្នុរលក្ោងោនែលប ៉ះ
ាល់ល យបផក្មបក្មួល
អាកាសធាតុ្នាលពល
អ្នារត្  

 

លភៃៀងធាៃ រ់លក្ចនីនាឲំ្យោនទរឹជនំន ់
លេយីបំផ្ទៃ ញែៃូវ។ សីតុ្ណ្ា ភាពលរនី
ល ងីអាចល្វឲី្យខូចែៃូវ។  

 

D3 
រយៈលពលផវង 
 

● ម្ែទែៃូវលរៀបចំល ងីវញិឲ្យបានខពស់ែុត្ពីជនំន ់លដីមបកីាត្់
បនាយហានិភ័យម្នការលិចែៃូវ     

● រំនូរបៃង់ចុងលក្កាយម្នែៃូវលៅស ូពីរជាន់នងិែៃូវលបតុ្ងអារលម 
នឹងក្ត្ូវបាន រប់ញ្ាូ លនូវរាល់អ្នុស្ថសន៍លអៗ  ផដលជាប់
ារ់ពន័ធនឹងលសចរតីបញ្ជជ រ់បទ ឋ នបលចារលទសនិងលោល
ការណ៍្ផណ្នា ំលដីមបធីានាលលីរុណ្ភាពែៃូវ។  

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង  
 

ទីក្បឹរាលរៀបចរំំនូរ 
បៃង់រលក្ោង 
 

អ្ងគភាពអ្នុវត្ត
រលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 

យនដការទទួលព័ត្ោ៌ន
ត្បវញិ  

 

ឃុសំងាក ត្់ោនយនដការទទួលារយ
ព័ត្៌ោនត្បវញិក្ស្ថប ់រនុងក្បអ្ប់ត្ោៃ
ភាព។ ក្រសួងបណ្ដុ ៉ះបណាដ លពីយនដ
ការទទួលពត័្៌ោនត្បវញិដល់មនទីរ
ារ់ពន័ធ សក្ោបអ់្នុរលក្ោងនមីួយៗ  
 

D1 រយៈលពលខៃ ី
● ច្ចត្់វធិានការជាបនាទ ន់ពីក្រមុក្បឹរាឃុសំងាក ត្់ សក្ោប់
ព័ត្៌ោនត្បវញិណាមួយ ទរ់ទងនងិការស្ថងសងែ់ៃូវ
ជនបទ 

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 
 

អ្នររងែលប ៉ះាល់/
អ្នរបរចិ្ចា រ សក្ោប់
អ្នុរលក្ោងលេ ឋ
រចនាសមព័នធ  

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុ
វត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង  

បញ្ាូ លផែនការក្រប់ក្រង   
បរសិ្ថា ននិងសងគមរនុងឯរ
ស្ថរលដញម្លៃនិងរិចាសនា 
 
 

វធិានការបរសិ្ថា ននងិសងគមក្ត្ូវបាន
រំណ្ត្់សញ្ជញ ណ្លៅរនុងផែនការ
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននងិសងគម ច្ចបំាច់
ក្ត្ូវ រ់រមួបញ្ាូ លជាមយួនឹងឯរស្ថរ
លដញម្លៃផដលនងឹក្ត្ូវអ្នុវត្តឱ្យោន
ក្បសិទធភាព  
 

D3 

ច្ចប់ពីលពល
លដញម្លៃ និង
សក្ោប់លពល
រនុងរិចាសនា  

● ឯរស្ថររិចាសនាៈ រាប់បញ្ាូ លផែនការក្រប់ក្រង  
បរសិ្ថា ននិងសងគម លៅរនុងឯរស្ថរលដញម្លៃនិង 
ត្ក្មូវការសក្ោប់លរៀបចំផែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន
និងសងគមរបស់អ្នរទទួលការ រមួោនលរេខណ្ឌ
ពិលសសម្នរិចាសនាសក្ោប់ការារ្នធាន(ទឹរ 
ដី នងិខយល់) នងិអ្នុវត្តជាមួយនងឹត្ក្មូវការរិចា
ការារសុវត្ាិភាពសងគម   

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 
 

ទីក្បឹរាលរៀបចរំំនូរ 
បៃង់រលក្ោង/ក្រសួង 
និងអ្នរទទួលការ  

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុ
វត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 
 

លដមីល ីលៅតាមដងែៃូវ
ផដលក្ត្ូវកាប់លច្ចល  

ល េូីបផែៃនិងល ីោនត្ម្មៃលែេងៗជា   
្មមតាលៅតាមដងែៃូវជារបស់ឯរជនឬរ៏ជា
របស់សេរមន៍  
 

D2 
រយៈលពល
ម្យម 

• ការកាប់ឆ្ក រលដីមល រីួរផត្លជៀសវាងផដលអាចល្វីលៅបាន។ លបី
លជៀសវាងមិនបាន ការកាប់ឆ្ក រម្ក្ពល ចី្ចបំាច់ក្ត្ូវ លំ ងីវញិ។ 
ត្ម្មៃម្នការ លំដីមល ីល ងីវញិនឹងរាប់បញ្ាូ លលៅរនុងត្ម្មៃរបស់
រលក្ោងផដលលលីរល ងី  

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 

ទីក្បឹរាលរៀបចរំំនូរ 
បៃង់រលក្ោងនិងទី
ក្បឹរាបរសិ្ថា ននងិ
សងគមរបស់ក្រសួង  

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុ
វត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 

 
6 ចំណាត្់ថ្នន រ់ម្នការលរីត្ោនល ងីក្ត្វូបានរំណ្ត្់ដូចត្លៅ៖  (i) D1:ោម នែលប ៉ះាល់ពីអ្នុរលក្ោង; (ii) D2: ែលប ៉ះាល់ត្ិចតួ្ចលរីត្ោនល ងី (iii) D3: ែលប ៉ះាល់ជាម្យម (iv) D4: ែលប ៉ះាល់លក្ចីននឹងលរីត្ោនល ងី (+) ទទួលែល   
7 រយៈលពលខៃី ត្ិចជាង១ឆ្ន ។ំ រយៈលពលម្យម ពី១ឆ្ន  ំលៅ៣ឆ្ន ។ំ រយៈលពលផវង ពី៣ឆ្ន លំ ងីលៅ។   
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា 

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ 

 

ការលរីត្ោន
ល ងី6  

រយៈលពល7 
 

វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពិនិត្យ 

• ពិភារាជាមួយនិងសេរមន៍រ៏ដូចជាអាជាា ្រមូល ឋ នឃុរំនុង
លពលលរៀបចំរលក្ោងលដីមបលីលីរល ងីឲ្យោនការយល់ដឹងជាស្ថធារ
ណ្ៈ  

  

ការច្ចបំាចក់ាប់ឆ្ក រល ី្ មម
ជាត្ិ លៅរផនៃងផដលលក្ត្ៀម
ទុរសក្ោប់រលដដ ដី   

រុរេជាត្ិលដីមល ដុី៉ះលៅត្ំបន់ជិត្រលដដ ដី
ផដលបានលក្ោងទុររចួរាល់លេយី  
 

D2 
រយៈលពល
ម្យម 

រំណ្ត្់ទីតាងំចុងលក្កាយសក្ោប់ត្ំបន់រលដដ ដី លដីមបលីចៀសវាងនូវែល
ប ៉ះាល់ជាវជិជោនលៅលលីជីវភាពរបស់ក្បជាជននិងែលប ៉ះាល់លដីម
ល ។ី រមួបញ្ាូ លម្នការ លំដីមល ីល ងីវញិលៅរនុងការលរៀបចំ          
អ្នុរលក្ោង   

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 
 

អ្នរទទួលការ/បនត និង
ទីក្បឹរាបរសិ្ថា ននិង
សងគមរបស់ក្រសួង  

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុ
វត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 

ការបាត្់បង់ដីរសិរមម
សក្ោប់រលដដ ដ ី 
 

កាត្់បនាយម្ែទដីសក្ោប់ែលិត្ែលរសិរមម
នាឲំ្យោនែលប ៉ះាល់ជាអ្វជិជោនសក្ោប់
អ្នររងែលប ៉ះាល់  
 

D2 
រយៈលពល
ម្យម 

● រំណ្ត្់អ្ត្តសញ្ជញ ណ្ទីតាងំចុងលក្កាយសក្ោប់ត្ំបន់រលដដ ដី លដីមបី
លចៀសវាងនូវែលប ៉ះាល់ជាវជិជោនលៅលលីជីវភាពរបស់ក្បជាជន
និងត្ំបន់ការារ។ រមួបញ្ាូ លម្នការ លំដីមល ីល ងីវញិលៅរនុងការ
លរៀបចំអ្នុរលក្ោង 

  

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 
 

អ្នរទទួលការ/បនត និង
ទីក្បឹរាបរសិ្ថា ននិង
សងគមរបស់ក្រសួង 
 

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុ
វត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង  

រផនៃងោនក្ោប់មីននិងយុទធ
ភ័ណ្ឌ មិនទន់ែទុ៉ះ  

អ្នុរលក្ោងស្ថងសង់នឹងលរីត្ល ងីលៅ
ត្ំបន់ផដលពុំោនមីននិងយុទធភណ្ឌ មិនទន់
ែទុ៉ះមិនោនភាពក្បលុយក្បថ្ននលទ។ ផត្
ត្ំបន់រលដដ ដីផដលមិនដឹងចាសថ់្នអាច
នឹងទទួលរងែលប ៉ះាល់ល យក្ោប់   
មីននិងយុទធភ័ណ្ឌ មិនទនែ់ទុ៉ះ (ក្បសិនលបី
ោនលៅរនុងត្ំបន់លនា៉ះ)។ 
  

D3 

រយៈលពល
ម្យម 

Medium-
term 

● អ្នុរលក្ោងផដលក្ត្ូវស្ថដ រល ងីវញិលលីែៃូវផដលោនក្ស្ថប់ល យពុំ
ោនការពក្ងីរ។ លទ៉ះោ ងណា ភាពក្បលុយក្បថ្នននឹងលរីត្ោន
ល ងីតាងំពីោនមីនរប់លក្ៅ អាចែទុ៉ះល យលក្រឿងចក្រ្ុន្ងន់ 
ឧទេរណ៍្ដូចលៅម្ប លិននិងលកា៉ះរុង។ ដូលចន៉ះការក្បជុំពិភារា
ជាមួយសេរមន៍មូល ឋ ននឹងក្ត្ូវបានលរៀបចំល ងីលដីមបឲី្យបាន
ចាស់លាស់ថ្នលត្ីនឹងោនភាពក្បលុយក្បថ្ននលៅលលីយុទធភ័ណ្ឌ មិន
ទន់ែទុ៉ះនិងក្ោប់មីនផដរឬលទ។ 

●  រនុងការក្បជុំពិភារាជាស្ថធារណ្ៈចំលណ្៉ះដឹងពីមូល ឋ នអ្ំពីមីន
និងយុទធភណ្ឌ មិនទន់ែទុ៉ះក្ត្ូវបានពិច្ចរណាក្បសិនលបីច្ចបំាច់ក្ត្ូវ
រាយការណ៍្លៅមជឈមណ្ឌ លរំច្ចត្់មីនរមពុជា។ 

● ត្ំបន់ផដលពុំោនសុវត្ាិភាពនឹងក្ត្ូវលបាសសោអ ត្មីននិងយុទធភណ្ឌ
មិនទន់ែទុ៉ះមុនលពលការស្ថងសង់អ្នុរលក្ោង។  

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 
 

អ្នរទទួលការ/បនត និង
ទីក្បឹរាបរសិ្ថា ននិង
សងគមរបស់ក្រសួង 
Contractor/ 

 

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុ
វត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 
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សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា 

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ 

 

ការលរីត្ោន
ល ងី6  

រយៈលពល7 
 

វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពិនិត្យ 

ការច្ចបំាច់ក្ត្ូវល ៉ះក្ស្ថយ
ែលប ៉ះាល់និងបញ្ជា ដី្ៃី  

ដី្ៃីក្ត្ូវការបផនាមអាចត្ក្មូវសក្ោប់ពក្ងីរ
ែៃូវ  
 

D3 
រយៈលពលផវង 
Long-term 

● ោ ងត្ិចោនការក្បជុំពិភារាពីរដងនឹងក្ត្ូវបានលរៀបចំល ងីលៅរនុង
ការ ឋ នែៃូវនីមួយៗល យោនការចូលរមួពីអ្នរទំនងរងែលប ៉ះាល់
ទងំអ្ស់រមួទងំស្រសតីឬរ៏ជនជាត្ិលដីមភារត្ិច (លបីសិនជាោនលៅ
ការ ឋ នែៃូវ)។  

● ការបរចិ្ចា រល យសុចាចិត្តលៅលលីការលក្បីក្បាស់ដីនិងលដីមល  ីលៅ
រនុងចំណី្ែៃូវក្ត្ូវបានលសនីល ងីល យអ្នររងែលប ៉ះាល់។ 

● វធិានការនឹងក្ត្ូវបានលរៀបចំល ងីលដីមបធីានាថ្នពុំោនក្រួស្ថរងាយ
រងែលប ៉ះាល់ល យអ្នុរលក្ោងល យី 

● វធិានការដម្ទលទៀត្នឹងក្ត្ូវលរៀបចំជាឯរស្ថរលៅរនុងផែនការល ៉ះ
ក្ស្ថយែលប ៉ះាល់លំអ្ិត្(រនុងររណី្ក្ត្ូវបានលរៀបចំល ងី)   

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 
 

អ្នរទទួលការ/បនត និងទី
ក្បឹរាបរសិ្ថា ននិងសងគម
របស់ក្រសួងនិងអ្រគ
នាយរ ឋ នល ៉ះក្ស្ថយ
ែលប ៉ះាល់ (IRC)  
 

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុ
វត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 
 

ដំណារក់ាលស្ថងសង់   

ការបំពុលខយល់ដីនិងទឹរ។ 
ចរាចរណ៍្នងិែៃូវចូលតាម
ែទ៉ះនិងក្ចរចូលនីមួយៗ  
 

ែលប ៉ះាល់លៅលលីសេរមន៍មូល ឋ ន 
តាមរយៈការកាត្់បនាយនូវរុណ្ភាពខយល់
ែលប ៉ះាល់លៅលលីការែគត្់ែគង់ទឹរនិងភាព
ក្បលុយក្បថ្ននទរ់ទងលៅនឹងការលរីន
ល ងីម្នចរាចរណ៍្រររុញ។    

D2 
រយៈលពលខៃ ី

Short-term 

● រំនរក្រួសខាច់លម លៅតាមការ ឋ នក្ត្ូវលក្បីក្បាស់ឬរ៏យរលចញជា
បនាទ ន់ឬក្របនិងទុរ រ់លៅរផនៃងោម នចរាចរណ៍្មោញឹរ។  

● សោា រៈលៅស ូរួរផត្ទុរ រ់ឱ្យបានលអឆ្ង យពីត្ំបន់ក្បជុំជន        
និងរមយនីយ ឋ ន វបប្ម៌ (ដូចជាស្ថលាលរៀន មនទីរលពទយនិងរផនៃង
ផដលទទួលរងនូវជីវៈចក្មុ៉ះលអ្រូ ូសុី)  

● ែលិត្ែលលៅស ូនិងទីតាងំ រ់លៅស ូរួរផត្លៅឆ្ង យពីលរ។ 

● អ្នរទទួលការក្ត្ូវផត្ោនវរគបណ្ដុ ៉ះបណាដ លឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវនិងោន
បទពិលស្ថ្ន៍ជាមួយនិងការែដល់ែលិត្ែល ល្វីការងារនិងការអ្នុ
វត្តលៅលលីការលក្បីក្បាស់លៅស ូ។ 

● ការធាៃ យលចញលៅស ូក្ត្ូវផត្សំអាត្ភាៃ មៗនិងអ្នុវត្តជាផែនការ
ក្រប់ក្រងសំណ្លល់ក្ោ៉ះថ្នន រ់និងតាមវធិានការរបស់រាជរ ឋ ភិបាល។ 

● លៅស ូក្ត្ូវលក្ស្ថចផត្លលីខនងែៃូវមិនក្ត្ូវលក្ស្ថចលៅរផនៃងដីលែេងៗ
លទៀត្ផរបរឬរ៏ត្ំបន់ជាក្បភពទឹរឬលៅផរបរសរមមភាពរបស់មនុសេ។ 

● លៅស ូមិនក្ត្ូវលក្បីដុត្ជាលក្បងចំលេ៉ះល ីយ  

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 

 

អ្នរទទួលការ/បនត និង
ទីក្បឹរាបរសិ្ថា ននិង
សងគមរបស់ក្រសួង 

 

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុ
វត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 

 

ការបលងកីន្ុលីដី  
Dust generation 

្ុលីបណាដ លមរពី ការដឹរជញ្ជូ នសោា រៈ
សំណ្ង់ និងទំនិញ (អ្នរទទួលការ អ្នរល្វី
ដំលណី្រ អ្នរលបីរបរ និងអ្នរបញ្ជជ ដំលណី្រការ
លក្រឿងចក្រ  

D2 
រយៈលពលខៃ ី
Short-term 

● លក្ស្ថចទឹរែៃូវោ ងលហាចណាស់២ដងរនុងមួយម្លងលៅក្ត្ង់រផនៃង
ផដលមិនបានច្ចរ់លៅស ូ លៅរផនៃង្ៃងកាត្់និងរផនៃងផដលោន
រំនរក្រួសលមខាច់បងាក រការលក្ស្ថចទឹរលៅលពលផដលោន         
ខយល់បរ់ខាៃ ងំ។ 

● រនុងលពលបរែៃូវនិងរនុងលពលច្ចរ់បំលពញដីោនការលក្ស្ថចទឹរលដីមបី
ទប់្ុលី។  

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 

 

អ្នរទទួលការ/បនត និង
ទីក្បឹរាបរសិ្ថា ននិង
សងគមរបស់ក្រសួង 
Contractor/ 

 

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុ
វត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា 

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ 

 

ការលរីត្ោន
ល ងី6  

រយៈលពល7 
 

វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពិនិត្យ 

● ក្ត្ួត្ពិនិត្យលលបឿនោនយនតឲ្យលៅត្ិចជាង ២០រមរនុងមួយលោ ង 
លៅរផនៃងផដលពុំោនច្ចរ់លៅស ូ។ បិទក្បកាសលៅការ ឋ នស្ថង
សង់  រ់តាងំលៅការរំណ្ត្់លលបឿនលៅរនុងត្ំបន់ទងំលន៉ះ។ 

● ោនយនតដឹរសោា រៈសំណ្ង់ដូចជាដីក្រួសក្ត្ូវក្របឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវ 
 

 

សំលលងនិងរញ័ំរ 
 

សំល ងបណាដ លមរពកីារក្បមូលែដុ ំោ សុីន
ល្វីការក្សុ៉ះោន លៅរផនៃងមួយ ការ្ៃងកាត្់
របស់ោនយនតបណាដ លោនែលប ៉ះាល់
រឺរខំានដល់សុខភាព។ សំល ងលៅផរបរ
ស្ថលាលរៀន មណ្ឌ លសុខភាព វត្តរខំាន 
ដល់លសវាលែេងៗ 
 

D2 
រយៈលពលខៃ ី
Short-term 

● ការ ឋ នស្ថងសង់បនាទ ប់ពីលោ ង ៦លាង ចលៅរនុងចោង យ ២០០មលៅ
ដល់លំលៅ ឋ នក្ត្ូវបានហាមឃាត្់ជារំេតឹ្ 

● រនុងលពលម្លង ការស្ថងសង់ រឺអ្នរទទួលការនឹងក្ត្ូវធានាថ្នោនការ
ទប់សំល ងរុំឲ្យរខំានរនុងចោង យ ៥០ ផម ក្ត្ពីការ ឋ នស្ថងសង់ 

 

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 

 

អ្នរទទួលការ/បនត និង
ទីក្បឹរាបរសិ្ថា ននិង
សងគមរបស់ក្រសួង 
 

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូមិ ឃុ ំក្សុរ
អ្ងគភាពអ្នុវត្ត
រលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 
 

ការបលងកីត្សំណ្ល់រងឹនិង
សំណ្ល់រាវ  

សំណ្ល់រងឹផដលលចញមរពីជំរុកំារ ឋ ន
ស្ថងសង់ ែទ៉ះបាយ និងលាមរមនុសេនិង
សំណ្ល់ពសីោា រៈសំណ្ង់។ 
 

D2 
រយៈលពលខៃ ី
Short-term 

● ការក្រប់ក្រងសំណ្ល់រងឹនិងសំណ្ល់រាវផដលលចញពីការ ឋ ន
សំណ្ង់អ្នុលឡាមលៅនឹងបទបបញ្ញត្តិលែេងៗរបស់រាជរ ឋ ភិបាលរមួ
ោន ការក្បមូល ែដល់លសវា ការដឹរជញ្ជូ ន ការលក្បីក្បាស់ល ងីវញិ
និងការច្ចរ់លច្ចលនូវសំណ្ល់។  

● លរៀបចំឲ្យចាស់លាស់ សក្ោប់ ទុរ រ់ និងដឹរជញ្ជូ ន សំណ្ល់
លក្ោ៉ះថ្នន រ់ និងសំណ្ល់្មមតាលៅទីលានលច្ចលសក្ោម ផដលបាន
អ្នុម័ត្ល យមនទីរបរសិ្ថា នលខត្ត ទុរ រ់សំណ្ល់រងឹលៅរនុងរុងត្ឺន័រ 
ោនរក្មប ឲ្យលៅ ច់ឆ្ង យ ២៥ផម ក្ត្ពីក្បភពទឹរលលីដី រផនៃងែគត្់
ែគង់ទឹរ និងត្ំបន់ផដលរងទទួលែលប ៉ះាល់ពីរបប្ម៌ និងលអ្រូ ូ
សុី  

● ហាមមិនឲ្យដុត្សក្ោមក្រប់លពលលវលា 
● ែដល់នូវោនយនត/អ្នរលបីរបរឲ្យោនលង់សក្ោមសក្ោប់ក្បមូលនូវ

សំណ្ង់ និងការារនូវការលបា៉ះលច្ចលមិនក្ត្ឹមក្ត្ូវ ពិលសសយរចិត្ត
ទុរ រ់ការារមិនឲ្យចូលលៅរនុងែៃូវទឹរ រមួទងំក្បពនធបងាូរនិង
ក្បឡាយចំេរ។  

● កាលវភិារម្នការក្បមូលសំណ្ល់រងឹនិងរាវក្ត្ូវផត្បលងកីត្ល ងីលៅ
តាមការ ឋ ននីមួយៗនិងក្ត្ូវសំអាត្ផដលអាចល្វលីៅបាន។ 

● លក្បងលិចធាៃ យក្ត្ូវផត្សោអ ត្ ដីផដលោនក្បឡារ់លក្បងក្ត្ូវផត្យរ
លចញឲ្យអ្ស់ពីការ ឋ ន។ 

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 

 

អ្នរទទួលការ/បនត និង
ទីក្បឹរាបរសិ្ថា ននិង
សងគមរបស់ក្រសួង 
 

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូមិ ឃុំ 
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុ
វត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា 

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ 

 

ការលរីត្ោន
ល ងី6  

រយៈលពល7 
 

វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពិនិត្យ 

ការក្រប់ក្រងចរាចរណ៍្ 
Traffic 
management 

ការររសទ៉ះចរាចរណ៍្លរីត្ោនល ងីរនុង
លពលអ្នុវត្តការស្ថងសង់ ដូចជា រំនរ     
សោា រៈសំណ្ង់ក្រួសខាច់លមនិងសរមមភាព
ច្ចរ់លបតុ្ងនិងលៅស ូជាលដីម។  
 

D2 
រយៈលពលខៃ ី
Short-term 

● អ្នរទទួលការស្ថងសង់ត្ក្មូវឱ្យលរៀបចំនូវផែនការក្រប់ក្រង
ចរាចរណ៍្ ផដលរមួោន៖ 
- វរគត្ក្មង់ទិសសក្ោប់អ្នរលបីរបរឬអ្នរបញ្ជជ លក្រឿងចក្រលដីមបអី្នុ
វត្តឲ្យក្សបលៅនឹងការរំណ្ត្់លលបឿន 
-ការលបីរបរយតឺ្ៗជាពិលសសលៅត្ំបន់ក្បជាជនរររុញ ទីែារ 
ស្ថលាលរៀន មនទីរលពទយ។ល។   
-ររាទុរក្ចរែៃូវនិងែៃូវវាងអាច្ៃងកាត្់បានដល់អ្នរល្វីដំលណី្រលដីមបី
លជៀសវាងការសទ៉ះចរាចរណ៍្និងឱ្យលោរពលៅតាមផខេបនាទ ត្់ែៃូវ 
-ការចត្លៅរផនៃងផដលលក្ោងទុរសក្ោប់ចំណ្ត្ 
-អ្នរទទួលការឬអ្នរទទួលការបនតក្ត្ូវផត្ោនអ្នរកាន់ទង់លដីមបី
ក្រប់ក្រងនិងបញ្ជជ ចរាចរណ៍្លេយីោនការសេការជិត្សនិទធជាមួយ
នឹងអាជាា ្រមូល ឋ ន(ពិលសសរនរបាល)សក្ោប់ការក្រប់ក្រង
ចរាចរណ៍្ 

● ែដល់នូវសញ្ជញ ចរាចរណ៍្លៅការ ឋ នរំពុងស្ថងសង់ 

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 

 

អ្នរទទួលការ/បនត និង
ទីក្បឹរាបរសិ្ថា ននិង
សងគមរបស់ក្រសួង 
 

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុ
វត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង  

ផែនការសុវត្ាិភាពនិង    
សុខភាពបរសិ្ថា នរបស់  
សេរមន៍  

បណាដ លមរពីលក្រឿងចក្រនិងដំលណី្រការ   
សោា រៈឧបររណ៍្ស្ថងសង់រនុងលពលអ្នុវត្ត
សំណ្ង់សុីវលិ   

D2 
រយៈលពលខៃ ី
Short-term 

● អ្នរទទួលការក្ត្ូវលរៀបចំផែនការសុវត្ាិភាពនិងសុខភាពបរសិ្ថា ន
របស់សេរមន៍ល យោនការពិភារាជាមួយនឹងសេរមន៍ផដល
ទំនងរងែលប ៉ះាល់នឹងអាជាា ្រមូល ឋ នរមួោន៖ 
ការរតឹ្បណ្តឹ ងការលចញចូលលៅការ ឋ នស្ថងសង ់ រ់បារា ស់ ោន
លភៃីងបំភៃឺលពលយប់និងស្ថៃ រសញ្ជញ លៅក្ត្ង់រផនៃងជីរក្បឡាយចំេរ
ឬការរកាយលែេងៗ  
ដំល ងីស្ថៃ រសញ្ជញ ចរាចរណ៍្ដូចជាារយថ្ន(សុវត្ាិភាពជាចមបង
ការ ឋ នរំពុងស្ថងសង់លៅត្ំបន់ស្ថងសង់) 
ររាទុរក្ចរែៃូវនិងែៃូវវាងអាច្ៃងកាត្់បានដល់អ្នរល្វីដំលណី្រលដីមបី
លជៀសវាងការសទ៉ះចរាចរណ៍្ 
-ការចត្លៅរផនៃងផដលលក្ោងទុរសក្ោប់ចំណ្ត្ 
ែៃូវវាងក្ត្ូវផត្ែដល់ឲ្យអាចល្វីដំលណី្របានចំលា៉ះអ្នរល្វីដំលណី្រក្រប់រូប 

● រមមររច្ចបំាច់ក្ត្ូវយល់ដឹងដូចត្លៅ៖ 
ោម នលក្រឿងក្សវងឹ/លក្រឿងលញៀនលៅការ ឋ ន 
ោម នសំល ងខាៃ ងំលៅការ ឋ ន 
ោម នសរមមភាពផដលមិនក្សបចាប់ដូចជាផលបងសុីសង ការបរបាញ់
សត្វលៅរនុងការ ឋ ន ការលដីរ្ៃងកាត្់លៅត្ំបន់ឯរជនឬរ៏ត្ំបន់
ាណិ្ជជរមមលៅផរបរការ ឋ ន 

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 

 

អ្នរទទួលការ/បនត និង
ទីក្បឹរាបរសិ្ថា ននិង
សងគមរបស់ក្រសួង 
 

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុ
វត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា 

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ 

 

ការលរីត្ោន
ល ងី6  

រយៈលពល7 
 

វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពិនិត្យ 

ហាមលច្ចលសក្ោមាសវាលាសកាល 

ផែនការសុវត្ាិភាពនិង
សុខភាពបរសិ្ថា នការងារ 

បុរគលិរនិងរមមររោនែលប ៉ះាល់
អ្ំពីសុវត្ាិភាពនងិសុខភាពបរសិ្ថា ន
ការងាររនុងលពលស្ថងសង់សំណ្ង ់  
សីុវលិ  

D2 
រយៈលពលខៃ ី
Short-term 

● ផែនការសុវត្ាិភាពនិងសុខភាពបរសិ្ថា នការងារក្ត្ូវែដល់ឲ្យ
រមួោន៖ ការែដល់ឧបររណ៍្សោា រៈការារខៃួនដូចជាមរួ
សុវត្ាិភាពលក្ស្ថមម្ដសុវត្ាិភាព អាវច្ចងំពនៃឺ ក្ប ប់ទប់
ក្ត្លចៀរ  
ែដល់វរគបណ្ដុ ៉ះបណាដ លអ្ំពីសុវត្ាិភាពនិងសុខភាពការងារ
ដល់រមមររទងំអ្ស់ ក្ត្ូវោនវធិានការសលស្រងាគ ៉ះបនាទ ន ់   
ការបងាក រពីជងំឺក្រនុច្ចញ់ រារមួលនងិជងំេុឺវី/លអ្ដស៍  
វរគបណ្ដុ ៉ះបណាដ លអ្ំពីសលស្រងាគ ៉ះបនាទ នន់ិងសោា រៈរូបវន័តសុខ
ភាពលៅការ ឋ ននិងលៅជំរុរំមមររ 
ែដល់ទឹរស្ថអ ត្និងបងគនអ់្នាម័យជូនដល់រមមររទងំពីរលភទ
អ្នរទទួលការក្ត្ូវបញ្ាូ លផែនការសុវត្ាភិាពនិងសុខភាព 
ការអ្ប់រជូំនដល់រមមររនងិបុរគលិរអ្ពំីជងំឺកាមលរារលបោីន 

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 

 

អ្នរទទួលការ/បនត និង
ទីក្បឹរាបរសិ្ថា ននិង
សងគមរបស់ក្រសួង 
 

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុ
វត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 

 

ការបលងកីត្មុខរបរលៅ
មូល ឋ ន 

អ្នរទទួលការអាចនារំមមររពីខាង
លក្ៅចូលមររនុងលពលស្ថងសង់  (+) 

រយៈលពលខៃ ី
Short-term 

● អ្នរទទួលការនងិអ្នរទទួលការបនតក្ត្ូវលលីរទឹរចិត្តជួល 
រមមររផដលោម នជនំាញពមូីល ឋ នភូមិឃុផំដលជា      ទី
តាងំរលក្ោង រមួទងំស្រសតីែង 

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 

 

អ្នរទទួលការ/បនត និង
ទីក្បឹរាបរសិ្ថា ននិង
សងគមរបស់ក្រសួង 
 

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុ
វត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 
 

ការអ្នុវត្តលៅជំរុរំមមររ
និងរមមររសំណ្ង់  

ការបំពុលទរឹ ដ ីសំណ្ល់និងបញ្ជា
សងគម 
 

D2 
រយៈលពលខៃ ី

 

● ក្បសិនលបីជំរុរំមមររក្ត្ូវបានបលងកីត្ល ងីលៅការ ឋ ន លនា៉ះ
អ្នរទទួលការនងឹលរៀបចំផែនការក្រប់ក្រងផដលរមួោន៖ 

-ផែនទីបងាា ញអ្ពំីជំរុ ំសោា រៈរូបវនតសងគម និងរផនៃងសលស្រងាគ ៉ះ
បនាទ ន ់
-សោា រៈរូបវនតម្នការស្ថន រ់លៅរមួោន ការផបងផចរបងគន់        
អ្នាម័យ សក្ោបបុ់រសនិងស្រសតីលែេងពីោន   
ោនក្បពនធបងាូរទឹរសំអុ្យក្រប់ក្ោន់លដមីបបីងាក រការលិចទរឹ 
សនតិសុខសុវត្ាិភាព រមួោនលោលការណ៍្ោម នអាវុ្ជាត្ិែទុ៉ះ ការ
លច្ចលសក្ោម  

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 

 

អ្នរទទួលការ/បនត និង
ទីក្បឹរាបរសិ្ថា ននិង
សងគមរបស់ក្រសួង 
 

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុ
វត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា 

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ 

 

ការលរីត្ោន
ល ងី6  

រយៈលពល7 
 

វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពិនិត្យ 

-បងគនប់លនាទ បង់ក្ត្ូវឋតិ្លៅឆ្ង យពីក្បភពទឹរលលីដីចោង យ
ក្បោណ្ ២០០ ផម ក្ត្លេយីលៅរនុងស្ថា នភាពដីសមរមយនិងលៅ
លលីរមពស់ទឹរលលីដ ី 
-ការសោអ ត្និងោនកាលវភិារសក្ោប់សោអ ត្បងគន់ ក្ត្ូវផត្
បលងកីត្ល ងី លេយីអ្នុវត្តលដីមបធីានាថ្នបងគន់របស់រមមររស្ថអ ត្
សក្ោប់ក្រប់លពលលវលា 
-ែដល់នូវឧបររណ៍្ពនៃត្អ់្រគភី័យលៅក្របក់ារ ឋ នទងំអ្ស់នងិ
ោនសញ្ជញ ណ្បងាា ញអ្រគិភយ័ក្រប់ក្ោន។់ 
-ោនផែនការថ្នជំរុរំមមររនងឹក្ត្ូវស្ថដ រល ងីវញិដូចលរេណ្ៈ
លដីមបនាទ ប់ពីការស្ថងសង់រចួរាល់។ 
 
● ក្បសិនលបីជំរុរំមមររមិនោនលទ(លៅែទ៉ះជលួ) អ្នរទទួលការ
នឹងពុចំ្ចបំាច់ោនផែនការក្រប់ក្រងលទ  

-ប ុផនតក្ត្ូវធានាថ្ន ោន្ុងសក្ោមសក្ោប់រមមររ 
-ែដល់នូវសោា រៈរូបវន័តសងគមរមួោនទឹរសក្ោប់លបារររ់ និង
ទទួលទន នងិសោា រៈរូបវនតលែេងៗលទៀត្សក្ោប់បុរសនិងស្រសត ី
-ែដល់បងគន់សក្ោប់រមមររជាបុរសនិងស្រសតីល យោនការសោអ ត្
តាមកាលវភិារឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវ 
-អ្នរទទួលការនឹងក្ត្ូវែដល់អាទភិាពលៅដល់ការជួលរោៃ ងំ  
ពលរមមលៅមូល ឋ ននិងបញ្ជជ រ់អ្ពំីភសតុតាងលត្ីរចិាខតិ្ខំក្បងឹ
ផក្បងក្បមូលរោៃ ងំរនុងមូល ឋ នក្ត្ូវបានល្វីល ងី  
● អ្នរទទួលការនងឹែដល់វរគបណ្ដុ ៉ះបណាដ លជូនចំលា៉ះរមមររ
សំណ្ង់ល យោនកាលវភិារសក្ោប់វរគបណ្ដុ ៉ះបណាដ ល៖ 
-ការយល់ដឹងអ្ពំីជងំឺេុវី/លអ្ដស៍  
-ចាប់ម្នក្បលទសរមពុជាការនាចូំលរោៃ ងំពលរមម  
ទរ់ទងលៅនឹងការបរបាញ់ លនស្ថទនឹងចាប់អ្ំពចីរាចរណ៍្ 
ែៃូវលោរ  
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា 

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ 

 

ការលរីត្ោន
ល ងី6  

រយៈលពល7 
 

វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពិនិត្យ 

-យនតការទទួលារយបណ្ដឹ ង៖ លត្រីួរទរទ់ងជាមួយនងឹអ្នរ
រងែលប ៉ះាល់ផដលោត្់ក្ត្ូវលរៀបចំការបដងឹត្វា ោ ងដូច
លមដចលៅរមមររ។ 
-សុវត្ាិភាពនងិសុខភាពការងារលេយីនិងនីត្ិវ ិ្ សីលស្រងាគ ៉ះ
បនាទ ន ់ 
-ការបងាក រជំងរូឺវតី្ សុខភាពនិងសុវត្ាភិាព  

អ្ំលពីេងិាទរ់ទងនឹង
លយនឌ្័រ  

បរោិកាសរផនៃងការងារោម នសុវត្ាិ
ភាព ល យស្ថរការក្បក្ពឹត្តផដលោន     
លរេណ្ៈោយ ីរលំលាភបំាន នងិ
េងិា  

D2 

 

រយៈលពលខៃ ី
  

អ្នរទទួលការនឹងត្ក្មូវឱ្យររាបរោិកាសការ ឋ នោន
សុវត្ាិភាពនិងសនតិសុខល យពំុោនការអ្ត់្ឪនចំលា៉ះ     
េងិាទរ់ទងនឹងលយនឌ័្រ ការលរងក្បវញ័្ាែៃូវលភទ និង
ការរលំលាភបំាននិងការលបៀត្លបៀនែៃូវលភទល យធានា
ថ្ន- អ្នរទងំអ្ស់ោន លោរពោន និងពំុោនការលរសីលអី្ងលៅ
លលីក្រុមណាមួយ ដូចជា ក្រុមស្រសតី អ្នរក្សឡាញ់ ជនោន
ពិការភាព រមមររចំណារក្សុរ ឬរុោរ។ 

-ពំុោនការអ្ត់្ឪនម្នការលបៀត្លបៀនែៃូវលភទរមួោនការ
លរងចំលណ្ញែៃូវលភទផដលមិនក្តូ្វបានស្ថវ រមន៍ ការលសនី
 រ់លរេខណ្ឌ ល ៉ះដូរលដីមបបំីលពញចំណ្ង់ែៃូវលភទ និង
ការក្បក្ពឹត្តល យារយសមដី ឬកាយវកិាទរ់ទងនឹងែៃូវ
លភទផដលមិនក្តូ្វបានស្ថវ រមន៍ ជាពិលសសអ្នរោនអាយុ
លក្កាម១៨ឆ្ន ។ំ 

-ោនការចូលរមួល យលោរពពីសេរមន៍/អ្នររងែល
ប ៉ះាល់ល យពំុោនការបំភិត្បំភ័យ សមៃុត្ និងរំរាម
រំផេង  

-ការលសពលក្រឿងលញៀន និងលក្រឿងក្សវងឹក្តូ្វបានហាម
ឃាត់្រនុងលពលរមមរររំពុងបំលពញការងារ និងធានាថ្ន

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 
 

 
អ្នរទទួលការ/បនត និង
ទីក្បឹរាបរសិ្ថា ននិង
សងគមរបស់ក្រសួង 
 

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុ
វត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា 

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ 

 

ការលរីត្ោន
ល ងី6  

រយៈលពល7 
 

វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពិនិត្យ 

រមមររទងំអ្ស់វលិក្ត្ ប់លៅជំរុរំមមររវញិមិនយតឺ្ជាង
លោ ង១០យប់ 

-រមមររទងំពីរលភទយល់ដឹងអំ្ពីសិទធិរបស់ខៃួន និងយនត
ការផដលអាចរាយការណ៍្ពីអំ្លពីេងិាផដលលរីត្ល ងី។  

ការររីរាល លម្នជំងរូឺ
វដី១៩ 
  

ការររីរាល លលៅទូទងំពិភពលលារ
និងទូទងំក្បលទស 
 

D4 
រយៈលពលផវង 
 

● អ្នរទទួលការនងឹែដល់នូវសុវត្ាភិាព ភាពងាយក្សួល ម្នការ
ស្ថន រ់លៅ ែទ៉ះបាយ រផនៃងញុបំាយ បងគនអ់្នាម័យនិងបនទប់
ោនការែគត្់ែគងទ់ឹរក្រប់ក្ោន់និងស្ថអ ត្ បនទប់ទរឹោនស្ថប ូ
សក្ោប់លាងម្ដ  

● ការែគត្់ែគង់ឧបររណ៍្សលស្រងាគ ៉ះបនាទ នន់ិងឧបររណ៍្ការារ
ខៃួនជូនចំលា៉ះរមមរររមួទងំោ ស់  

● ជុំវញិជំរុរំមមររក្ត្ូវររាភាពស្ថអ ត្ លដីមបកីារារម្នការររីរាល
 លម្នជំងឺ្ ៃងពីសត្វលអិត្និងអ្សិរពិស 

● មស្រនតីទទួលបនទុរខាងផែនរសុវត្ាិភាពនងិសុខភាពក្ត្ូវបាន
បណ្ដុ ៉ះបណាដ លលេយីនឹងក្ត្ូវបានច្ចត្់តាងំល យអ្នរ
ទទួលការលដមីបធីានានូវការអ្នុវត្តឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវពបីរសិ្ថា ន
ពីរមមវ ិ្ ីសុវត្ាិភាពនិងសុខភាពបរសិ្ថា ន រមួទងំវរគបណ្ដុ ៉ះ
បណាដ លរមមរររនុងលពលស្ថងសង ់

● សក្ោប់សនតិសុខនងិសណាដ ប់ធាន ប់ក្ត្ូវបានផលររារនុងជំរុ ំ
រមមររនិងលចៀសវាងនូវបញ្ជា ជលោៃ ៉ះសងគមជាមួយនងិអ្នរ
ភូមិ ជំរុរំមមររោនវនិ័យនងិអ្នុវត្តឲ្យបានជាប់លាប់រមួទងំ
បក្ោមលោចរលពលយប ់

● ផែនការសុវត្ាិភាពនិងសុខភាពរបស់អ្នរទទួលការនងឹក្ត្ូវ
បានល្វីបចាុបបននភាពនិងលដមីបី្ ៃុ៉ះបញ្ជា ងំនូវវធិានការកាត្់
បនាយភាពក្បលុយក្បថ្ននទរទ់ិនលៅនឹងការររីរាល ល
ម្នជំងរូឺវដី១៩ លេយីទងំលន៉ះច្ចបំាច់ក្ត្ូវផត្ពិនតិ្យល ងី
វញិល យអ្នរជំនាញខាងផែនររិចាការសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា ន
លដីមបែីដល់នូវអ្នុស្ថសន៍លៅអ្នរទទួលការផដលោនមស្រនតី

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 

 

អ្នរទទួលការ/បនត 
និងទីក្បឹរាបរសិ្ថា ន
និងសងគមរបស់
ក្រសួង 

 

 

 

 

 

 

 

អ្នរទទួលការ/បនត 
និងទីក្បឹរាបរសិ្ថា ន
និងសងគមរបស់
ក្រសួង 

 

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូម ិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុ
វត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 
 



NRRPCP                                                                                           ក្របខណ័្ឌ ផែននការក្របក់្រងបរសិ្ថា ននិងសងគម    

39 

 

*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា 

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ 

 

ការលរីត្ោន
ល ងី6  

រយៈលពល7 
 

វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពិនិត្យ 

ទទួលបនទុរខាងផែនរសុវត្ាិភាពនិងសុខភាពរដូ៏ចជាក្រសួង
លដីមបពីិនតិ្យ តាម ននិងអ្នុវត្តន៍នូវផែនការសុវត្ាិភាពនងិ
សុខភាព  

● ការក្បុងក្បយត័្នពិលសសរមួទងំការែដល់នូវការបលងកីនភាព
ស្ថអ ត្លៅទីតាងំការ ឋ នសក្ោប់រមមររនងឹធានាថ្នពុំោន
ការរស់លៅរររុញលេយីរផនៃងបរលិភារក្ត្ូវលចៀសវាងរោៃ
ត្សងគមឲ្យបានខាជ ប់ខជួន 

● ក្ត្ូវជួលរោៃ ងំពលរមមោម នជំនាញពីមូល ឋ នតាមភូម ិ
លដីមបលីចៀសវាងរាល់ការនារំោៃ ងំពីខាងលក្ៅ លេយីរមមររ
ោនជំនាញផដលមនិលៅរនុងមូល ឋ ន លរក្ត្ូវលជៀសវាង ការ
ក្បាក្ស័យ ទរទ់ងោន ជាមួយអ្នរភូមិជតិ្សនិទធ  

● អ្នរផដលល្វកីារទងំអ្ស់លៅការ ឋ នសំណ្ង់នងឹក្ត្ូវបាន
ែដល់ដំណឹ្ងជាបនាទ ន់នូវសញ្ជញ ណ្ម្នលរតី្ជំងឺរូវដី១៩លៅ 
មស្រនតីទទួលបនទុរខាងផែនរសុវត្ាិភាពនងិសុខភាពឬរ៏អ្នរ
ក្រប់ក្រងការ ឋ នជាបនាទ ន់លេយីលរៀបចឲំ្យោនការ រ់
ល យផ រលដមីបលីចៀសវាងនូវការររីរាល ល្ៃងលៅអ្នរ
ដម្ទ 

● មស្រនតីផែនរសុវត្ាិភាពនិងសុខភាពលៅការ ឋ ននងឹោន 
ឧបររណ៍្វាស់រំលៅ (ឌ្ជីិត្លលផទរម ូផម ក្ត្) លដីមបឱី្យពួរ
លរអាចពនិិត្យសីតុ្ណ្ា ភាពចំលា៉ះរមមររនងិសញ្ជញ ណ្ម្ន
ជំងឺ  

ការដំលណី្ការនិងការផលទ ំ

ការផលទែំៃូវលបតុ្ងអាលម
បនាទ បព់ីការច្ចរ់លបតុ្ង
លមីៗម្នែៃូវលបតុ្ងអាលម  

ោនយនតក្រប់ក្បលភទទងំអ្ស់ផដល
ល្វីដំលណី្រ្ៃងកាត្់លៅលលីែៃូវលបតុ្ងអារ
លម បនាទ បព់ីការច្ចរ់លបតុ្ងអាលមលេយី
ភាៃ មៗ (មិនអ្នុញ្ជញ ត្ិឲ្យលបរីបរ) 

 

D3 
រយៈលពលខៃ ី

 

● ផលទ/ំលក្ស្ថចទរឹលលីែៃូវលបតុ្ងអាលម និងលក្បីក្បាស់សោា រៈ
ផដលជរ់ទរឹលដមីបកី្របនងិររាសំលណី្មលក្បីរយៈលពលមួយ
សបាត េ៍។ លក្បីបលងាគ លលបតុ្ងឬលូលដមីបលីររាងំមិនឲ្យោន
យនត្ៃងកាត្ែ់ៃូវលបតុ្ងអាលមរយៈលពល ២១ ម្លងបនាទ បព់ីច្ចរ់
លបតុ្ងអាលម។រឯីោនយនត្ ុន្ងន់នងឹអ្នុញ្ជញ ត្ឱ្យលក្បីក្បាស់
បនាទ បព់ីច្ចរព់ីតុ្ងលេយី២៨ ម្លង។ សក្ោប់ម ូតូ្ោម ន

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 
 

អ្នរទទួលការ/បនត 
និងទីក្បឹរាបរសិ្ថា ន
និងសងគមរបស់
ក្រសួង 
 

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុ
វត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា 

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ 

 

ការលរីត្ោន
ល ងី6  

រយៈលពល7 
 

វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពិនិត្យ 

សលណាដ ងរអឺ្នុញ្ជញ ត្ឱ្យលក្បីក្បាស់ែៃូវលបតុ្ងអាលមបនាទ ប់ពី
ច្ចរ់លបតុ្ងលេយីពីរឬបីម្លង  

សុវត្ាិភាពែៃូវលនល 
អ្នរល្វដីំលណី្រជាទូលៅនិងអ្នរលបរីបរ
្ៃងកាត្់តាមែៃូវ 

 

D4 
រយៈលពលផវង 

 

● ែដល់ស្ថៃ រសញ្ជញ ែៃូវលនល់ឲ្យបានក្រប់ក្ោន ់ស្ថៃ រសញ្ជញ
ក្ពោន លៅមុខការ ឋ នែៃូវរំពុងស្ថងសង់ 

● ែដល់អ្នរលលីរទង់លដមីបកី្រប់ក្រង/ ច្ចត្់ផចងចរាចរណ៍្រនុង
លពលស្ថងសង់។ 

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 
 

អ្នរទទួលការ/បនត និង
ទីក្បឹរាបរសិ្ថា ននិង
សងគមរបស់ក្រសួង 
 

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុ
វត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 
 

ចរាចរណ៍្នងិការលក្ោ៉ះ
ថ្នន រ់ចរាចរណ៍្លលីែៃូវ  

ែៃូវលអស្ថអ ត្ អ្នរលបីរបរនឹងលបីរបរ
លលឿន   ជាពិលសសអ្នរលបីរបរក្សវងឹ 

 

D3 
រយៈលពលផវង 

 

● ែដល់ស្ថៃ រសញ្ជញ ចរាចរណ៍្លៅរផនៃងផរងឬរផនៃងលកាងជា
ពិលសសលៅក្ត្ងស់្ថលាលរៀន មនទីលពទយ វត្តអារាម វហិារឬ
ត្ំបនទ់ីែារ 

● សោា រៈសុវត្ាិភាពែៃូវលនល់រមួោនស្ថៃ រសញ្ជញ ចរាចរណ៍្ជា
ពិលសសលៅផរងនងឹរផនៃងលកាង ស្ថលាលរៀន មនទីរលពទយនងិ
ែារក្ត្ូវោនរនាងំនិងរលារទ់ប់លលបឿន សក្ោប់បនាយ
លលបឿនជាពិលសសលៅក្ត្ងស់្ថលាលរៀនមនទរីលពទយវត្តអារាម
វហិារនិងត្ំបន់ទែីារ 

● ការយល់ដឹងជាស្ថធារណ្ៈនិងយុទធនាការសដីអ្ំពីស្ថៃ រ
សញ្ជញ ចរាចរណ៍្នងិចាបច់រាចរណ៍្របស់ជាត្ិជាការអ្ប់រ ំ
ដល់សេរមន៍យល់ដងឹលៅលលីចរាចរណ៍្ដូលចន៉ះលក្ោ៉ះថ្នន រ់
ចរាចរណ៍្នងឹក្ត្ូវបានកាត្ប់នាយនិងលជៀសវាងបាន 

បានបញ្ាូ ល
លៅរនុងត្ម្មៃ
លរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង 
 

ក្បជាពលរដឋ អ្នរល្វី
ដំលណី្រ អ្នរលបីរបរ  

អាជាា ្រមូល ឋ ន
ោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុ
វត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 
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*OFFICIAL USE ONLY 

ឧបសមពន័ធ១៤៖ ផែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននិងសងគមទូលៅសក្ោប់ក្ស៉ះទឹរសេរមន៍  
 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា  

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ ការលរីត្ោនល ងី8 រយៈលពល9 
វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា

ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពនិិត្យ  

            អ្ំ ុងលពលលរៀបចំរលក្ោង និង មុនលពលស្ថងសង់ 

អ្នុរលក្ោងោនែល
ប ៉ះាល់ល យបផក្មប
ក្មួលអាកាសធាតុ្នា
លពលអ្នារត្ 

 

សីតុ្ណ្ា ភាពលរីនល ងី នាឲំ្យ
ោនរេួំត្ទឹរប ៉ះាល់ដល់ការ
សតុរទឹររនុងក្ស៉ះទឹរ។ 

 D3 រយៈលពលផវង 

● រំនូរបៃង់ចុងលក្កាយម្នក្ស៉ះទឹរស្ថង
សង់លមីនិងច្ចស់ នឹងក្ត្ូវបាន រ់
បញ្ាូ លនូវរាល់អ្នុស្ថសន៍លអៗ  
ផដលជាប់ារ់ព័នធនិងលសចរតី
បញ្ជជ រ់បទ ឋ នបលចារលទសនិង
លោលការណ៍្ផណ្នា ំលដីមបតី្ក្មូវ
លៅតាមក្បលភទក្ស៉ះទឹរ។  

បានបញ្ាូ លលៅរនុង
ត្ម្មៃលរៀបចំអ្នុរលក្ោង  

អ្នរទទួលការ/បនត និងទីក្បឹរា      ប
រសិ្ថា ននងិសងគមរបស់ក្រសួង  

 

   អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 

 

យនដការទទួលបណ្ដឹ ង
ត្វា   
 

ឃុសំងាក ត្់ោនយនដការទទួល
ារយបណ្ដឹ ងក្ស្ថប់ រនុងក្បអ្ប់
ត្ោៃ ភាព។ ក្រសួងបណ្ដុ ៉ះ
បណាដ លពីយនដការទទួល
បណ្ដឹ ងដល់មនទីរារ់ព័នធ 
សក្ោប់អ្នុរលក្ោងនីមួយៗ 

D1 រយៈលពលខៃ ី

ច្ចត្់វធិានការជាបនាទ ន់ពីក្រុមក្បឹរាឃុំ
សងាក ត្់សក្ោប់បណ្ដឹ ងណាមួយ 
ទរ់ទងនិងការស្ថងសង់ក្ស៉ះទឹរ  
 

បានបញ្ាូ លលៅរនុង
ត្ម្មៃលរៀបចំអ្នុរលក្ោង  

អ្នររងែលប ៉ះាល់/អ្នរបរចិ្ចា រសក្ោប់
អ្នុរលក្ោងក្ស៉ះផរលមអនិងស្ថងសង់លមី  

 អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 

 
8 ចំណាត្់ថ្នន រ់ម្នការលរីត្ោនល ងីក្ត្វូបានរំណ្ត្់ដូចត្លៅ៖  (i) D1:ោម នែលប ៉ះាល់ពីអ្នុរលក្ោង; (ii) D2: ែលប ៉ះាល់ត្ិចតួ្ចលរីត្ោនល ងី (iii) D3: ែលប ៉ះាល់ជាម្យម (iv) D4: ែលប ៉ះាល់លក្ចីននឹងលរីត្ោនល ងី (+) ទទួលែល   
9 រយៈលពលខៃី ត្ិចជាង១ឆ្ន ។ំ រយៈលពលម្យម ពី១ឆ្ន  ំលៅ៣ឆ្ន ។ំ រយៈលពលផវង ពី៣ឆ្ន លំ ងីលៅ។   
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា  

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ ការលរីត្ោនល ងី8 រយៈលពល9 
វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា

ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពនិិត្យ  

បញ្ាូ លផែនការ
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននិង
សងគមរនុងឯរស្ថរ
លដញម្លៃនិងរិចាសនា 

 

វធិានការបរសិ្ថា ននិងសងគមក្ត្ូវ
បានរំណ្ត្់សញ្ជញ ណ្លៅរនុង
ផែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននិង
សងគម ច្ចបំាច់ក្ត្ូវ រ់រមួ
បញ្ាូ លជាមួយនឹងឯរស្ថរ
លដញម្លៃផដលនឹងក្ត្ូវអ្នុវត្តឱ្យ
ោនក្បសិទធភាព 

 

D3 លពល រ់លដញម្លៃ  

● ឯរស្ថររិចាសនាៈ រាប់បញ្ាូ ល
ផែនការក្រប់ក្រង  បរសិ្ថា ននិង
សងគម លៅរនុងឯរស្ថរលដញម្លៃនិង 
ត្ក្មូវការសក្ោប់លរៀបចំផែនការ
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននិងសងគមរបស់
អ្នរទទួលការ រមួោនលរេខណ្ឌ
ពិលសសម្នរិចាសនាសក្ោប់
ការារ្នធាន(ទឹរ ដី និងខយល់) 
និងអ្នុវត្តជាមួយនឹងត្ក្មូវការរិចា
ការារសុវត្ាិភាពសងគម 

បានបញ្ាូ លលៅរនុង
ត្ម្មៃលរៀបចំអ្នុរលក្ោង  

ទីក្បឹរាលរៀបចំរលក្ោងនិងក្រសួង 

 អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោង 

លដីមល េូីបផែៃនិង 
ល ោីនត្ម្មៃលៅតាម
ោត្់ក្ស៉ះផដលក្ត្ូវ
កាប់លច្ចល 
 

ល េូីបផែៃនិងល ោីនត្ម្មៃ
លៅតាមោត្់ក្ស៉ះទឹរសេរម
ន ៍

 

D2 រយៈលពលម្យម 

ការកាប់ឆ្ក រលដីមល រីួរផត្លជៀសវាង
ផដលអាចល្វីលៅបាន។ លបីលជៀសវាង
មិនបាន ការកាប់ឆ្ក រល ចី្ចបំាច់ក្ត្ូវ ំ
ល ងីវញិ។ ត្ម្មៃម្នការ លំដីមល ី
ល ងីវញិនឹងរាប់បញ្ាូ លលៅរនុងត្ម្មៃ
របស់រលក្ោងផដលលលីរល ងី  
● ពិភារាជាមួយនិងសេរមន៍រ៏ដូច
ជាអាជាា ្រមូល ឋ នឃុរំនុងលពល
លរៀបចំរលក្ោងលដីមបលីលីរល ងីឲ្យ
ោនការយល់ដឹងជាស្ថធារណ្ៈ  

បានបញ្ាូ លលៅរនុង
ត្ម្មៃលរៀបចំអ្នុរលក្ោង  

អ្នរទទួលការ/បនត និងទីក្បឹរា      ប
រសិ្ថា ននងិសងគម 

 អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោងផែនរទឹរស្ថអ ត្និងអ្នា
ម័យ 
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា  

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ ការលរីត្ោនល ងី8 រយៈលពល9 
វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា

ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពនិិត្យ  

ការបាត្់បង់ល ី្ មម
ជាត្ិ/ត្ំបន់ការារ  
លៅរផនៃងផដលលក្ត្ៀម
ទុរសក្ោប់រលដដ ដី 
 

លបីសិនរលដដ ដីផដលបាន
លក្ោងទុរសាិត្រនុងត្ំបន់
ការារ/ល ី្ មមជាត្ិ 
 

D2 
រយៈលពល
ម្យម 

● រំណ្ត្់ទីតាងំចុងលក្កាយសក្ោប់
ត្ំបន់រលដដ ដី លដីមបលីចៀសវាងនូវ
ែលប ៉ះាល់ជាវជិជោនលៅលលី
ជីវភាពរបស់ក្បជាជននិងែលប ៉ះ
ាល់លដីមល ។ី រមួបញ្ាូ លម្នការ
 លំដីមល លី ងីវញិលៅរនុងការ
លរៀបចំ    

បានបញ្ាូ លលៅរនុង
ត្ម្មៃលរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង  

អ្នរទទួលការ/បនត និងទីក្បឹរា      
បរសិ្ថា ននិងសងគមរបស់ក្រសួង  

 

អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូម ិឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោងផែនរទឹរស្ថអ ត្និងអ្នា
ម័យ  

ការបាត្់បង់ដីរសិរមម
សក្ោប់រលដដ ដី 
 

លបីសិនរលដដ ដីផដលបាន
លក្ោងទុរសាិត្រនុងដីរសិរមម 
(ដីោនជីរជាត្ិ)  
 

D2 
រយៈលពល
ម្យម 

● រំណ្ត្់អ្ត្តសញ្ជញ ណ្ទីតាងំចុង
លក្កាយសក្ោប់ត្ំបន់រលដដ ដី លដីមបី
លចៀសវាងនូវែលប ៉ះាល់ជាវជិជោន
លៅលលីជីវភាពរបស់ក្បជាជននិង
ត្ំបន់ការារ។ 

●  រមួបញ្ាូ លម្នការ លំដីមល លី ងី
វញិលៅរនុងការលរៀបចំអ្នុរលក្ោង 

បានបញ្ាូ លលៅរនុង
ត្ម្មៃលរៀបចំអ្នុរលក្ោង  

អ្នរទទួលការ/បនត និងទីក្បឹរា      ប
រសិ្ថា ននងិសងគមរបស់ក្រសួង  

 

អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូម ិឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោងផែនរទឹរស្ថអ ត្និងអ្នា
ម័យ  

រផនៃងោនក្ោប់មីន
និងយុទធភ័ណ្ឌ មិនទន់
ែទុ៉ះ 
 

អ្នុរលក្ោងស្ថងសង់នឹងលរីត្
ល ងីលៅត្ំបន់ផដលពុំោនមីន
និងយុទធភណ្ឌ មិនទន់ែទុ៉ះមិន
ោនភាពក្បលុយក្បថ្ននលទ។ 
ផត្ត្ំបន់រលដដ ដីផដលមិនដឹង
ចាស់ថ្នអាចនឹងទទួលរងែល
ប ៉ះាល់ល យក្ោប់មីននិង
យុទធភ័ណ្ឌ មិនទន់ែទុ៉ះ 

D3 
រយៈលពល
ម្យម 

អ្នុរលក្ោងផដលក្ត្ូវស្ថដ រល ងីវញិលលី
ែៃូវផដលោនក្ស្ថប់ល យពុំោនការព
ក្ងីរ។ លទ៉ះោ ងណាភាពក្បលុយ
ក្បថ្នននឹងលរីត្ោនល ងីតាងំពីោន
មីនរប់លក្ៅអាចែទុ៉ះល យលក្រឿងចក្រ
្ុន្ងន់ ឧទេរណ៍្ដូចលៅម្ប លិននិង
លកា៉ះរុង។ ដូលចន៉ះការក្បជុំពិភារា
ជាមួយសេរមន៍មូល ឋ ននឹងក្ត្ូវ

បានបញ្ាូ លលៅ
រនុងត្ម្មៃលរៀបចំ
អ្នុរលក្ោង  

អ្នរទទួលការ/បនត និងទីក្បឹរា      
បរសិ្ថា ននិងសងគមរបស់ក្រសួង  

 

អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូម ិឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោងផែនរទឹរស្ថអ ត្និងអ្នា
ម័យ  
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា  

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ ការលរីត្ោនល ងី8 រយៈលពល9 
វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា

ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពនិិត្យ  

(ក្បសិនលបីោនលៅរនុងត្ំបន់
លនា៉ះ)។ 
អ្នុរលក្ោងលៅលខត្តម្ប លិន
និងលកា៉ះរុងនឹងក្ត្ូវក្បជុំ
ពិភារា និងវាយត្ម្មៃ អ្ំពី
ក្ោប់មីននិងយុទធភ័ណ្ឌ មិន
ទន់ែទុ៉ះលៅទីតាងំអ្នុរលក្ោង 
រលដដ ដីលៅមិនទន់ដឹងលៅ
ល យី ដូលចន៉ះលេយីអាចោន
លក្ោ៉ះថ្នន រ់។  

បានលរៀបចំល ងីលដីមបឲី្យបាន
ចាស់លាស់ថ្នលត្ីនឹងោនភាពក្បលុយ
ក្បថ្ននលៅលលីយុទធភ័ណ្ឌ មិនទន់ែទុ៉ះ
និងក្ោប់មីនផដរឬលទ។ 
●  រនុងការក្បជុំពិភារាជាស្ថធារណ្ៈ
ចំលណ្៉ះដឹងពីមូល ឋ នអ្ំពីមីននិង
យុទធភណ្ឌ មិនទន់ែទុ៉ះក្ត្ូវបាន
ពិច្ចរណាក្បសិនលបីច្ចបំាច់ក្ត្ូវរាយ
ការណ៍្លៅមជឈមណ្ឌ លរំច្ចត្់មីន
រមពុជា។ 

ទីរផនៃងោនែនូរសព
និងរផនៃងបូជាសព  

ែនូរដីឬលចត្ីយល៍ៅរនុងវត្តអារា ម 
ឬរផនៃង្មមតាលៅផរបរឬត្ំបន់
ក្ស៉ះសេរមន៍   

D3 រយៈលពលផវង 

● លជៀសវាងឬបនាយែលប ៉ះាល់ 
ល យលលីរទំនប់ទប់ជុំវញិក្ស៉ះរុំ 
ឲ្យទឹរជុំវញិេូរចូល   

បានបញ្ាូ លលៅរនុង
ត្ម្មៃលរៀបចំអ្នុរលក្ោង  

អ្នរទទួលការ/បនត និងទីក្បឹរា      ប
រសិ្ថា ននងិសងគមរបស់ក្រសួង  

 

អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូម ិឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោងផែនរទឹរស្ថអ ត្និងអ្នា
ម័យ  

  ការច្ចបំាច់ក្ត្ូវល ៉ះ
ក្ស្ថយែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា ដី្ៃី  

ក្ទពយសមបត្តិឯរជនរមួោនដី
្ៃី និងលដីមល ោីនក្បលោជន៍ 
លសដឋរិចា។   
 
 
 
 
 

D3 

រយៈលពលផវង 

● រនុងផែនការល ៉ះក្ស្ថយែលប ៉ះាល់
(លបីសិនជាោន)លបីមិនអ្ញ្ា ឹងលរៀបចំ  
DDR 

 

បានបញ្ាូ លលៅរនុង
ត្ម្មៃលរៀបចំអ្នុរលក្ោង  

អ្នរទទួលការ/បនត នងិទីក្បរឹា      
សងគមរបស់ក្រសួងនិងអ្រគនាយរ
 ឋ នល ៉ះក្ស្ថយែលប ៉ះាល់  

 

អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូម ិឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោងផែនរទឹរស្ថអ ត្និងអ្នា
ម័យ  



NRRPCP                                                                                           ក្របខណ័្ឌ ផែននការក្របក់្រងបរសិ្ថា ននិងសងគម    

45 

 

*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា  

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ ការលរីត្ោនល ងី8 រយៈលពល9 
វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា

ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពនិិត្យ  

    អ្ំ ុងលពលលពលស្ថងសង់ 

អាចម៍ដីនិងសំណ្ល់ 
ពីការរកាយ ដីក្ស៉ះ 
និងសំណ្ង់លែេងៗ   
 

ការស្ថត រនិងស្ថងសង់ ក្ស៉ះទឹរ
សេរមន៍  

D2 រយៈលពលខៃ ី

● អាចម៍ដីនឹងលក្បីក្បាស់ សក្ោប់ 
ទំនប់ជុំវញិក្ស៉ះ និងែៃូវចូលក្ស៉ះ
ទឹរនិងផែនរលែេងៗលទៀត្ម្នក្ស៉ះ 

● លបីសិនោនយនតដឹរអាចម៍ដី និង
សំណ្ល់លែេងៗ កាត្់តាមត្ំបន់
ក្បជាពលរដឋរស់លៅ រររុញ ក្ត្ូវ
ក្របឲ្យជិត្ រង់ឡានក្ត្ូវលាងឲ្យ
ក្ជ៉ះមុនលចញដំលណី្រ។  

● អ្នរទទួលការក្ត្ូវររទីតាងំ ច្ចរ់
លច្ចលអាចម៍ដីនិងសំណ្ល់លែេងៗ    

បានបញ្ាូ លលៅរនុង
ត្ម្មៃលរៀបចំអ្នុរលក្ោង  

អ្នរទទួលការ/បនត និងទីក្បឹរា      ប
រសិ្ថា ននងិសងគមរបស់ក្រសួង 

អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូម ិឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោងផែនរទឹរស្ថអ ត្និងអ្នាម័
យ  

ការបលងកីន្ុលីដី  

្ុលីបណាដ លមរពី ការដឹរ
ជញ្ជូ នសោា រៈសំណ្ង់ និង
ទំនិញ (អ្នរទទួលការ អ្នរល្វី
ដំលណី្រ អ្នរលបីរបរ និងអ្នរ
បញ្ជជ ដំលណី្រការលក្រឿងចក្រ  
 

D2 
រយៈលពលខៃី 
 

លក្ស្ថចទឹរែៃូវោ ងលហាចណាស់២ដង
រនុងមួយម្លងលៅក្ត្ង់រផនៃងផដលមិន
បានច្ចរ់លៅស ូ លៅរផនៃង្ៃងកាត្់និង
រផនៃងផដលោនរំនរក្រួសលមខាច់
បងាក រការលក្ស្ថចទឹរលៅលពលផដលោន         
ខយល់បរ់ខាៃ ងំ។ 
រនុងលពលបរែៃូវនិងរនុងលពលច្ចរ់
បំលពញដីោនការលក្ស្ថចទឹរលដីមបទីប់
្ុលី។  
ក្ត្ួត្ពិនិត្យលលបឿនោនយនតឲ្យលៅត្ិច
ជាង ២០រមរនុងមួយលោ ង លៅរផនៃង

បានបញ្ាូ លលៅរនុង
ត្ម្មៃលរៀបចំអ្នុរលក្ោង  

អ្នរទទួលការ/បនត និងទីក្បឹរា      ប
រសិ្ថា ននងិសងគមរបស់ក្រសួង  

 

អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូម ិឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោងផែនរទឹរស្ថអ ត្          
និងអ្នាម័យ  
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា  

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ ការលរីត្ោនល ងី8 រយៈលពល9 
វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា

ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពនិិត្យ  

ផដលពុំោនច្ចរ់លៅស ូ។ បិទក្បកាស
លៅការ ឋ នស្ថងសង់  រ់តាងំលៅការ
រំណ្ត្់លលបឿនលៅរនុងត្ំបន់ទងំលន៉ះ។ 
ោនយនតដឹរសោា រៈសំណ្ង់ដូចជាដី
ក្រួសក្ត្ូវក្របឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវ 

សំលលងនិងរញ័ំរ 

សំល ងបណាដ លមរពីការ
ក្បមូលែដុ ំោ សីុនល្វីការក្សុ៉ះោន
លៅរផនៃងមួយ ការ្ៃងកាត្់
របស់ោនយនតបណាដ លោន
ែលប ៉ះាល់រឺរខំានដល់សុខ
ភាព។ សំល ងលៅផរបរស្ថលា
លរៀន មណ្ឌ លសុខភាព វត្ត
រខំាន ដល់លសវាលែេងៗ 

D2 
រយៈលពលខៃី 
Short-term 

ការ ឋ នស្ថងសង់បនាទ ប់ពីលោ ង ៦លាង ច
លៅរនុងចោង យ២០០មលៅដល់លំលៅ ឋ ន
ក្តូ្វបានហាមឃាត់្ជារំេតឹ្ 
រនុងលពលម្លង ការស្ថងសង់ រឺអ្នរទទួលការ
នឹងក្តូ្វធានាថ្នោនការទប់សំល ងរំុឲ្យ
រខំានរនុងចោង យ ៥០ ផម ក្ត្ពីការ ឋ នស្ថង
សង់ 

បានបញ្ាូ លលៅរនុង
ត្ម្មៃលរៀបចំអ្នុរលក្ោង  

អ្នរទទួលការ/បនត និងទីក្បឹរា      ប
រសិ្ថា ននងិសងគមរបស់ក្រសួង  

 

អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូម ិឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោងផែនរទឹរស្ថអ ត្និងអ្នា
ម័យ  

ការបលងកីត្សំណ្ល់រងឹ
និងសំណ្ល់រាវ  

សំណ្ល់រងឹផដលលចញមរពីជំរុ ំ
ការ ឋ នស្ថងសង់ ែទ៉ះបាយ 
និងលាមរមនុសេនិងសំណ្ល់
ពីសោា រៈសំណ្ង់។ 
 

D2 
រយៈលពលខៃី 
Short-term 

ការក្រប់ក្រងសំណ្ល់រងឹនិងសំណ្ល់
រាវផដលលចញពីការ ឋ នសំណ្ង់អ្នុ
លឡាមលៅនឹងបទបបញ្ញត្តិលែេងៗរបស់
រាជរ ឋ ភិបាលរមួោន ការក្បមូល ែដល់
លសវា ការដឹរជញ្ជូ ន ការលក្បីក្បាស់
ល ងីវញិនិងការច្ចរ់លច្ចលនូវសំណ្
ល់។ លរៀបចំឲ្យចាស់លាស់ សក្ោប់ 
ទុរ រ់ និងដឹរជញ្ជូ ន សំណ្ល់លក្ោ៉ះ
ថ្នន រ់ និងសំណ្ល់្មមតាលៅទីលាន

បានបញ្ាូ លលៅរនុង
ត្ម្មៃលរៀបចំអ្នុរលក្ោង  

អ្នរទទួលការ/បនត និងទីក្បឹរា      ប
រសិ្ថា ននងិសងគមរបស់ក្រសួង  

 

អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូម ិឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោងផែនរទឹរស្ថអ ត្និងអ្
នាម័យ  
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា  

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ ការលរីត្ោនល ងី8 រយៈលពល9 
វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា

ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពនិិត្យ  

លច្ចលសំរាម ផដលបានអ្នុម័ត្ល យ
មនទីរបរសិ្ថា នលខត្ត ទុរ រ់សំណ្ល់រងឹ
លៅរនុងរុងត្ឺន័រ ោនរក្មប ឲ្យលៅ ច់
ឆ្ង យ ២៥ផម ក្ត្ពីក្បភពទឹរលលីដី 
រផនៃងែគត្់ែគង់ទឹរ និងត្ំបន់ផដលរង
ទទួលែលប ៉ះាល់ពីរបប្ម៌ និងលអ្រូ
 ូសីុ  
ហាមមិនឲ្យដុត្សំរាមក្រប់លពលលវលា 
ែដល់នូវោនយនត/អ្នរលបីរបរឲ្យោន
លង់សំរាមសក្ោប់ក្បមូលនូវសំណ្ង់ 
និងការារនូវការលបា៉ះលច្ចលមិនក្ត្ឹម
ក្ត្ូវ ពិលសសយរចិត្តទុរ រ់ការារ
មិនឲ្យចូលលៅរនុងែៃូវទឹរ រមួទងំ
ក្បពនធបងាូរនិងក្បឡាយចំេរ។  
កាលវភិារម្នការក្បមូលសំណ្ល់រងឹ
និងរាវក្ត្ូវផត្បលងកីត្ល ងីលៅតាម
ការ ឋ ននីមួយៗនិងក្ត្ូវសំអាត្ផដល
អាចល្វីលៅបាន។ 
លក្បងលិចធាៃ យក្ត្ូវផត្សោអ ត្ ដីផដល
ោនក្បឡារ់លក្បងក្ត្ូវផត្យរលចញឲ្យ
អ្ស់ពីការ ឋ ន។ 
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា  

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ ការលរីត្ោនល ងី8 រយៈលពល9 
វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា

ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពនិិត្យ  

ផែនការសុវត្ាិភាពនិង    
សុខភាពបរសិ្ថា នរបស់
សេរមន៍  

បណាដ លមរពីលក្រឿងចក្រនិង
ដំលណី្រការសោា រៈឧបររណ៍្
ស្ថងសង់រនុងលពលអ្នុវត្ត
សំណ្ង់សីុវលិ   

D2 
រយៈលពលខៃី 
Short-term 

អ្នរទទួលការក្ត្ូវលរៀបចំផែនការសុវត្ាិ
ភាពនិងសុខភាពបរសិ្ថា នរបស់សេ
រមន៍ល យោនការពិភារាជាមួយ
នឹងសេរមន៍ផដលទំនងរងែលប ៉ះ
ាល់នឹងអាជាា ្រមូល ឋ នរមួោន៖ 
ការរតឹ្បណ្តឹ ងការលចញចូលលៅ
ការ ឋ នស្ថងសង់  រ់បារា ស់ ោនលភៃី
ងបំភៃឺលពលយប់និងស្ថៃ រសញ្ជញ លៅ
ក្ត្ង់រផនៃងជីរក្បឡាយចំេរឬការ
រកាយលែេងៗ  
ដំល ងីស្ថៃ រសញ្ជញ ចរាចរណ៍្ដូចជា
ារយថ្ន(សុវត្ាិភាពជាចមបងការ ឋ ន
រំពុងស្ថងសង់លៅត្ំបន់ស្ថងសង់) 
ររាទុរក្ចរែៃូវនិងែៃូវវាងអាច្ៃងកាត្់
បានដល់អ្នរល្វីដំលណី្រលដីមបលីជៀសវាង
ការសទ៉ះចរាចរណ៍្ 
-ការចត្លៅរផនៃងផដលលក្ោងទុរ
សក្ោប់ចំណ្ត្ 
ែៃូវវាងក្ត្ូវផត្ែដល់ឲ្យអាចល្វីដំលណី្រ
បានចំលា៉ះអ្នរល្វីដំលណី្រក្រប់រូប 
រមមររច្ចបំាច់ក្ត្ូវយល់ដឹងដូចត្លៅ៖ 

បានបញ្ាូ លលៅរនុង
ត្ម្មៃលរៀបចំអ្នុរលក្ោង  

អ្នរទទួលការ/បនត និងទីក្បឹរា      ប
រសិ្ថា ននងិសងគមរបស់ក្រសួង 

អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូម ិឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោងផែនរទឹរស្ថអ ត្និងអ្
នាម័យ  
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា  

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ ការលរីត្ោនល ងី8 រយៈលពល9 
វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា

ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពនិិត្យ  

ោម នលក្រឿងក្សវងឹ/លក្រឿងលញៀនលៅ
ការ ឋ ន 
ោម នសំល ងខាៃ ងំលៅការ ឋ ន 

ោម នសរមមភាពផដលមិនក្សបចាប់
ដូចជាផលបងសីុសង ការបរបាញ់សត្វ
លៅរនុងការ ឋ ន ការលដីរ្ៃងកាត្់លៅ
ត្ំបន់ឯរជនឬរ៏ត្ំបន់ាណិ្ជជរមមលៅ
ផរបរការ ឋ នហាមលច្ចលសំរាមាស
វាលាសកាល 

ផែនការសុវត្ាិភាពនិង
សុខភាពបរសិ្ថា
នការងារ 

បុរគលិរនិងរមមររោនែល
ប ៉ះាល់អ្ំពីសុវត្ាិភាពនិង
សុខភាពបរសិ្ថា នការងាររនុង
លពលស្ថងសង់សំណ្ង់    
សីុវលី  

D2 
រយៈលពលខៃី 
 

● ផែនការសុវត្ាិភាពនិងសុខភាពប
រសិ្ថា នក្ត្ូវែដល់ឲ្យរមួោន៖ ការែដល់
ឧបររណ៍្សោា រៈការារខៃួនដូចជា
មួរសុវត្ាិភាពលក្ស្ថមម្ដសុវត្ាិភាព 
អាវច្ចងំពនៃឺ ក្ប ប់ទប់ក្ត្លចៀរ  
ែដល់វរគបណ្ដុ ៉ះបណាដ លអ្ំពីសុវត្ាិ
ភាពនិងសុខភាពការងារដល់រមមររ
ទងំអ្ស់ ក្ត្ូវោនវធិានការសលស្រងាគ ៉ះ
បនាទ ន់ការបងាក រពីជំងឺក្រុនច្ចញ់ រារ
មួលនិងជំងឺេុវី/លអ្ដស៍  
វរគបណ្ដុ ៉ះបណាដ លអ្ំពីសលស្រងាគ ៉ះ
បនាទ ន់និងសោា រៈរូបវន័តសុខភាពលៅ
ការ ឋ ននិងលៅជំរុរំមមររ 

បានបញ្ាូ លលៅរនុង
ត្ម្មៃលរៀបចំអ្នុរលក្ោង  

អ្នរទទួលការ/បនត និងទីក្បឹរា      ប
រសិ្ថា ននងិសងគមរបស់ក្រសួង  

 

អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូម ិឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោងផែនរទឹរស្ថអ ត្និង
អ្នាម័យ  
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា  

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ ការលរីត្ោនល ងី8 រយៈលពល9 
វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា

ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពនិិត្យ  

ែដល់ទឹរស្ថអ ត្និងបងគន់អ្នាម័យជូន
ដល់រមមររទងំពីរលភទអ្នរទទួល
ការក្ត្ូវបញ្ាូ លផែនការសុវត្ាិភាព
និងសុខភាព ការអ្ប់រជូំនដល់រមម
ររនិងបុរគលិរអ្ំពីជំងឺកាមលរារលបី
ោន 

●  

ការបលងកីត្មុខរបរលៅ
មូល ឋ ន 
 

អ្នរទទួលការអាចនារំមមររពី
ខាងលក្ៅចូលមររនុងលពល
ស្ថងសង់  

(+) 
រយៈលពលខៃី 

 

● អ្នរទទួលការនិងអ្នរទទួលការបនត
ក្ត្ូវលលីរទឹរចិត្តជួល រមមររផដល
ោម នជំនាញពីមូល ឋ នភូមិឃុផំដល
ជា      ទីតាងំរលក្ោង រមួទងំស្រសតី
ែង 

បានបញ្ាូ លលៅ
រនុងត្ម្មៃលរៀបចំ
សំណ្ង់  

អ្នរទទួលការ/បនត និងទីក្បឹរា      ប
រសិ្ថា ននងិសងគមរបស់ក្រសួង  

 

អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោងផែនរទឹរស្ថអ ត្និង
អ្នាម័យ  

ការអ្នុវត្តលៅជំរុរំមម
ររនិងរមមររសំណ្ង់  

ការបំពុលទឹរ ដី សំណ្ល់និង
បញ្ជា សងគម 
 

D2 
រយៈលពលខៃី 

 

● ក្បសិនលបីជំរុរំមមររក្ត្ូវបានបលងកីត្
ល ងីលៅការ ឋ ន លនា៉ះអ្នរទទួល
ការនឹងលរៀបចំផែនការក្រប់ក្រង
ផដលរមួោន៖ 

-ផែនទីបងាា ញអ្ំពីជំរុ ំ សោា រៈរូបវនត
សងគម និងរផនៃងសលស្រងាគ ៉ះបនាទ ន់ 
-សោា រៈរូបវនតម្នការស្ថន រ់លៅរមួោន 
ការផបងផចរបងគន់អ្នាម័យ សក្ោប់
បុរសនិងស្រសតីលែេងពីោន   
ោនក្បពនធបងាូរទឹរសំអុ្យក្រប់ក្ោន់
លដីមបបីងាក រការលិចទឹរ សនតិសុខសុវត្ាិ

បានបញ្ាូ លលៅរនុង
ត្ម្មៃលរៀបចំអ្នុ
រលក្ោង  

អ្នរទទួលការ/បនត និងទីក្បឹរា      ប
រសិ្ថា ននងិសងគមរបស់ក្រសួង  

 

អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូម ិឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោងផែនរទឹរស្ថអ ត្និងអ្
នាម័យ 
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា  

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ ការលរីត្ោនល ងី8 រយៈលពល9 
វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា

ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពនិិត្យ  

ភាព រមួោនលោលការណ៍្ោម នអាវុ្
ជាត្ិែទុ៉ះ ការលច្ចលសំរាម  
-បងគន់បលនាទ បង់ក្ត្ូវឋតិ្លៅឆ្ង យពី
ក្បភពទឹរលលីដីចោង យក្បោណ្ ២០០ 
ផម ក្ត្លេយីលៅរនុងស្ថា នភាពដីសម
រមយនិងលៅលលីរមពស់ទឹរលលីដី  
-ការសោអ ត្និងោនកាលវភិារសក្ោប់
សោអ ត្បងគន់ ក្ត្ូវផត្បលងកីត្ល ងី លេយី
អ្នុវត្តលដីមបធីានាថ្នបងគន់របស់រមមររ
ស្ថអ ត្សក្ោប់ក្រប់លពលលវលា 
-ែដល់នូវឧបររណ៍្ពនៃត្់អ្រគីភ័យលៅ
ក្រប់ការ ឋ នទងំអ្ស់និងោន
សញ្ជញ ណ្បងាា ញអ្រគិភ័យក្រប់ក្ោន់។ 
-ោនផែនការថ្នជំរុរំមមររនឹងក្ត្ូវស្ថដ រ
ល ងីវញិដូចលរេណ្ៈលដីមបនាទ ប់ពីការ
ស្ថងសង់រចួរាល់។ 
● ក្បសិនលបីជំរុរំមមររមិនោនលទ(លៅ
ែទ៉ះជួល) អ្នរទទួលការនឹងពុំ
ច្ចបំាច់ោនផែនការក្រប់ក្រងលទ  

-ប ុផនតក្ត្ូវធានាថ្ន ោន្ុងសំរាម
សក្ោប់រមមររ 
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា  

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ ការលរីត្ោនល ងី8 រយៈលពល9 
វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា

ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពនិិត្យ  

-ែដល់នូវសោា រៈរូបវន័តសងគមរមួោនទឹរ
សក្ោប់លបារររ់ និងទទួលទន និង
សោា រៈរូបវនតលែេងៗលទៀត្សក្ោប់
បុរសនិងស្រសតី 
-ែដល់បងគន់សក្ោប់រមមររជាបុរសនិង
ស្រសតីល យោនការសោអ ត្តាមកាល
វភិារឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវ 
-អ្នរទទួលការនឹងក្ត្ូវែដល់អាទិភាព
លៅដល់ការជួលរោៃ ងំ ពលរមមលៅ
មូល ឋ ននិងបញ្ជជ រ់អ្ំពីភសតុតាងលត្ី
រិចាខិត្ខំក្បឹងផក្បងក្បមូលរោៃ ងំរនុង
មូល ឋ នក្ត្ូវបានល្វីល ងី  
● អ្នរទទួលការនឹងែដល់វរគបណ្ដុ ៉ះ
បណាដ លជូនចំលា៉ះរមមររសំណ្ង់
ល យោនកាលវភិារសក្ោប់វរគ
បណ្ដុ ៉ះបណាដ ល៖ 

-ការយល់ដឹងអ្ំពីជំងឺេុវី/លអ្ដស៍  
-ចាប់ម្នក្បលទសរមពុជាការនាចូំល
រោៃ ងំពលរមមទរ់ទងលៅនឹងការ
បរបាញ់លនស្ថទនឹងចាប់អ្ំពី
ចរាចរណ៍្ ែៃូវលោរ  
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា  

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ ការលរីត្ោនល ងី8 រយៈលពល9 
វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា

ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពនិិត្យ  

-យនតការទទួលារយបណ្ដឹ ង៖ លត្ី
រួរទរ់ទងជាមួយនឹងអ្នររងែល
ប ៉ះាល់ផដលោត្់ក្ត្ូវលរៀបចំការបដឹង
ត្វា ោ ងដូចលមដចលៅរមមររ។ 
-សុវត្ាិភាពនិងសុខភាពការងារ
លេយីនិងនីត្ិវ ិ្ ីសលស្រងាគ ៉ះបនាទ ន់  
-ការបងាក រជំងឺរូវតី្ សុខភាពនិង
សុវត្ាិភាព  

អ្ំលពីេងិាទរ់ទង
នឹងលយនឌ្័រ  

បរោិកាសរផនៃងការងារោម ន
សុវត្ាិភាព ល យស្ថរការ
ក្បក្ពឹត្តផដលោន     លរេណ្ៈ
ោយ ី រលំលាភបំាន និង
េងិា  

D2 

 

រយៈលពលខៃី 
  

អ្នរទទួលការនឹងត្ក្មូវឱ្យររា
បរោិកាសការ ឋ នោនសុវត្ាិភាពនិង
សនតិសុខល យពុំោនការអ្ត្់ឪ
នចំលា៉ះ េងិាទរ់ទងនឹងលយនឌ្័រ 
ការលរងក្បវញ័្ា ែៃូវលភទ និងការរលំលាភ
បំាននិងការលបៀត្លបៀនែៃូវលភទ ល យ
ធានាថ្ន 
- អ្នរទងំអ្ស់ោន លោរពោន និងពុំោន
ការលរសីលអ្ីងលៅលលីក្រុមណាមួយ ដូច
ជា ក្រុមស្រសតី អ្នរក្សឡាញ់ ជនោន
ពិការភាពរមមររចំណារក្សុរឬរុោរ 
-ពុំោនការអ្ត្់ឪនម្នការលបៀត្លបៀនែៃូវ
លភទរមួោនការលរងចំលណ្ញែៃូវលភទ
ផដលមិនក្ត្ូវបានស្ថវ រមន៍ ការលសនី រ់

  
អ្នរទទួលការ/បនត និងទីក្បឹរាប
រសិ្ថា ននងិសងគមរបស់ក្រសួង 

 

អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូម ិឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោងផែនរទឹរស្ថអ ត្និងអ្
នាម័យ  
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា  

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ ការលរីត្ោនល ងី8 រយៈលពល9 
វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា

ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពនិិត្យ  

លរេខណ្ឌ ល ៉ះដូរលដីមបបីំលពញចំណ្ង់
ែៃូវលភទ និងការក្បក្ពឹត្តល យារយសមដី 
ឬកាយវកិាទរ់ទងនឹងែៃូវលភទផដល
មិនក្ត្ូវបានស្ថវ រមន៍ ជាពិលសសអ្នរ
ោនអាយុលក្កាម១៨ឆ្ន ។ំ 
-ោនការចូលរមួល យលោរពពីសេ
រមន៍/អ្នររងែលប ៉ះាល់ល យពុំោន
ការបំភិត្បំភ័យសមៃុត្និងរំរាមរំផេង  
-ការលសពលក្រឿងលញៀន និងលក្រឿងក្ស
វងឹក្ត្ូវបានហាមឃាត្់រនុងលពលរមមររ
រពុំងបំលពញការងារនិងធានាថ្នរមមររ
ទងំអ្ស់វលិក្ត្ ប់លៅជំរុរំមមររវញិ
មិនយតឺ្ជាងលោ ង១០យប់ 
-រមមររទងំពីរលភទយល់ដឹងអ្ំពីសិទធិ
របស់ខៃួន និងយនតការផដលអាចរាយ
ការណ៍្ពីអ្ំលពីេងិាផដលលរីត្ល ងី។   
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*OFFICIAL USE ONLY 

សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា  

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ ការលរីត្ោនល ងី8 រយៈលពល9 
វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា

ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពនិិត្យ  

ការររីរាល លម្នជំងឺ
រូវដី១៩ 
  

ការររីរាល លលៅទូទងំ
ពិភពលលារនិងទូទងំក្បលទស  D4 

រយៈលពល
ផវង 

 

អ្នរទទួលការនឹងែដល់នូវសុវត្ាិភាព 
ភាពងាយក្សួល ម្នការស្ថន រ់លៅ ែទ៉ះ
បាយ រផនៃងញុបំាយ បងគន់អ្នាម័យ
និងបនទប់ោនការែគត្់ែគង់ទឹរក្រប់ក្ោន់
និងស្ថអ ត្ បនទប់ទឹរោនស្ថប ូសក្ោប់
លាងម្ដ ការែគត្់ែគង់ឧបររណ៍្សលស្រងាគ ៉ះ
បនាទ ន់និងឧបររណ៍្ការារខៃួនជូន
ចំលា៉ះរមមរររមួទងំោ ស់ ជុំវញិជំរុរំមម
ររក្ត្ូវររាភាពស្ថអ ត្លដីមបកីារារម្ន
ការររីរាល លម្នជំងឺ្ៃងពីសត្វលអិត្
និងអ្សិរពិសមស្រនតីទទួលបនទុរខាង
ផែនរសុវត្ាិភាពនិងសុខភាពក្ត្ូវបាន
បណ្ដុ ៉ះបណាដ លលេយីនឹងក្ត្ូវបានច្ចត្់
តាងំល យអ្នរទទួលការលដីមបធីានានូវ
ការអ្នុវត្តឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវពីបរសិ្ថា នពី
រមមវ ិ្ ីសុវត្ាិភាពនិងសុខភាពបរសិ្ថា ន 
រមួទងំវរគបណ្ដុ ៉ះបណាដ លរមមរររនុង
លពលស្ថងសង់សក្ោប់សនតិសុខនិង
សណាដ ប់ធាន ប់ក្ត្ូវបានផលររារនុងជំរុ ំ
រមមររនិងលចៀសវាងនូវបញ្ជា ជលោៃ ៉ះ
សងគមជាមួយនិងអ្នរភូមិ ជំរុរំមមររ
ោនវនិ័យនិងអ្នុវត្តឲ្យបានជាប់លាប់

បានបញ្ាូ លលៅរនុង
ត្ម្មៃលរៀបចំអ្នុរលក្ោង  

អ្នរទទួលការ/បនត និងទីក្បឹរា      ប
រសិ្ថា ននងិសងគមរបស់ក្រសួង  

អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូម ិឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោងផែនរទឹរស្ថអ ត្និង
អ្នាម័យ 
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សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា  

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ ការលរីត្ោនល ងី8 រយៈលពល9 
វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា

ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពនិិត្យ  

រមួទងំបក្ោមលោចរលពលយប់
ផែនការសុវត្ាិភាពនិងសុខភាពរបស់
អ្នរទទួលការនឹងក្ត្ូវបានល្វីបចាុបបនន
ភាពនិងលដីមបី្ ៃុ៉ះបញ្ជា ងំនូវវធិានការ
កាត្់បនាយភាពក្បលុយក្បថ្ននទរ់ទិន
លៅនឹងការររីរាល លម្នជំងឺរូវដី១៩ 
លេយីទងំលន៉ះច្ចបំាច់ក្ត្ូវផត្ពិនិត្យ
ល ងីវញិល យអ្នរជំនាញខាងផែនរ
រិចាការសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា នលដីមបែីដល់នូវ
អ្នុស្ថសន៍លៅអ្នរទទួលការផដល
ោនមស្រនតីទទួលបនទុរខាងផែនរសុវត្ាិ
ភាពនិងសុខភាពរ៏ដូចជាក្រសួងលដីមបី
ពិនិត្យតាម ននិងអ្នុវត្តន៍នូវផែនការ
សុវត្ាិភាពនិងសុខភាព  
ការក្បុងក្បយត័្នពិលសសរមួទងំការែដល់
នូវការបលងកីនភាពស្ថអ ត្លៅទីតាងំ
ការ ឋ នសក្ោប់រមមររនឹងធានាថ្នពុំ
ោនការរស់លៅរររុញលេយីរផនៃង
បរលិភារក្ត្ូវលចៀសវាងរោៃ ត្សងគមឲ្យ
បានខាជ ប់ខជួនក្ត្ូវជួលរោៃ ងំពលរមម
ោម នជំនាញពីមូល ឋ នតាមភូមិ លដីមបី
លចៀសវាងរាល់ការនារំោៃ ងំពីខាងលក្ៅ 
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សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា  

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ ការលរីត្ោនល ងី8 រយៈលពល9 
វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា

ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពនិិត្យ  

លេយីរមមររោនជំនាញផដលមិនលៅ
រនុងមូល ឋ នលរក្ត្ូវលជៀសវាងការ
ក្បាក្ស័យទរ់ទងោន ជាមួយអ្នរភូមិ
ជិត្សនិទធ អ្នរផដលល្វីការទងំអ្ស់លៅ
ការ ឋ នសំណ្ង់នឹងក្ត្ូវបានែដល់
ដំណឹ្ងជាបនាទ ន់នូវសញ្ជញ ណ្ម្នលរីត្
ជំងឺរូវដី១៩លៅ មស្រនតីទទួលបនទុរខាង
ផែនរសុវត្ាិភាពនិងសុខភាពឬរ៏អ្នរ
ក្រប់ក្រងការ ឋ នជាបនាទ ន់លេយី
លរៀបចំឲ្យោនការ រ់ល យផ រ
លដីមបលីចៀសវាងនូវការររីរាល ល្ៃង
លៅអ្នរដម្ទមស្រនតីផែនរសុវត្ាិភាពនិង
សុខភាពលៅការ ឋ ននឹងោន
ឧបររណ៍្វាស់រំលៅ (ឌ្ីជិត្លលផទរម ូ
ផម ក្ត្)លដីមបឱី្យពួរលរអាចពិនិត្យសីតុ្
ណ្ា ភាពចំលា៉ះរមមររនិងសញ្ជញ ណ្ម្ន
ជំងឺ  

    ការដំលណី្ការនិងការផលទ ំ
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សកាក នុពលែលប ៉ះាល់
និងបញ្ជា នានា  

សភាវៈម្នែលប ៉ះាល ់ ការលរីត្ោនល ងី8 រយៈលពល9 
វធិានការកាត្់បនាយ/រិចាការារសុវត្ាិភាពបរសិ្ថា

ននិងសងគម ត្ម្មៃ  អ្នរណាអ្នុវត្ត  អ្នរណាក្ត្តួ្ពនិិត្យ  

ក្ស៉ះទឹរនិងឧបររណ៍្    
លែេងៗ មនិដំលណី្រការ 

1. អ្ណ្ដូ ង  
2. ម្ដសនប់  
3. សនប់លក្បីចរនដ សូឡា/បនទ៉ះសូឡា 

4.លូសក្ោបទ់ឹរេូរចូល 

5.ក្បព័នធចំលរា៉ះទរឹ 
D-4 រយៈលពលផវង 

● អ្នុវត្តឲ្យោនក្បសិទធភាព នូវដំលណី្រការនិង
ការផលទ ំតាមរយៈរ/រផលទ ំ 

បានបញ្ាូ លលៅរនុង
ត្ម្មៃក្បត្ិបត្ដិការនិង
ផលទអំ្នុរលក្ោង  

អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូមិ ឃុ ំ
ក្សុរ) មនទីរារ់ពន័ធនិងក្រសួង  

 

អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូម ិឃុ ំ
ក្សុរ) អ្ងគភាពអ្នុវត្តរលក្ោង និង
ក្រប់ក្រងរលក្ោងផែនរទឹរស្ថអ ត្និងអ្នា
ម័យ  

ោត្់ក្ស៉ះ លក្ច្ច៉ះ និងរលុ៉ះ 

1.ការ លំមម  
2. ទំនប់ទឹរ  
3.របង  

4. ជលណ្ដី រ  
 D-4 រយៈលពលផវង 

●  លំមម ល ងីវញិ លដមីបធីានាលសារភាពោត្់
ក្ស៉ះល យរ/រផលទ ំ 

● ផលទរំបងឲ្យោនក្បសិទធភាពលដីមបកីារារ
សត្វបំផ្ទៃ ញក្ស៉ះនងិជលណ្ដី រ    

 
អាជាា ្រមូល ឋ នោន (ភូម ិឃុ ំ
ក្សុរ) និងអ្នរលក្បីក្បាស់ 
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