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GSSLC អគ�េលខធិករដ� នសម្បទនដសីង�មកចិ� 
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IA ស� ប័នអនវុត�ន៍ 
IC សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ 

ICLT ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ 

IDA ទីភា� ក់ងរអភិវឌ្ឍន៍អន�រជាត ិ
IP ជនជាតិេដីមភាគតិច 

IPP ែផនករស្រមាប់ជនជាតេិដីមភាគតចិ 

IPCC គណៈកមា� ធិករសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ 

IPPF ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតិច 
JSDF មូលនិធិអភវិឌ្ឍន៍សង�មរបសជ់ប៉នុ 

KfW-IPLR កម�វធិីេហដ� រចនាសម�័ន�េសដ�កិច�េដីម្ីបធានានិរន�រភាពៃនករអនុវត�កំែណទ្រមងដ់ីធ� ី

LASED គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ� 
LWCP នីតិវធិី្រគប់្រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ 

M&E ករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� 

MAFF ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ 

MEF ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត� ុ
MLMUPC ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកម� និងសំណង់ 

MoE ្រកសួងបរសិ� ន 

MoI ្រកសួងមហៃផ� 
MoWRAM ្រកសួងធនធានទកឹ និងឧតនុយិម 

MRD ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

NCSLC គណៈកមា� ធិករសម្បទនដីសង�មកចិ�ថា� ក់ជាត ិ

OHCHR ករយិាល័យឧត�មស�ងករអង�ករសហ្របជាជាតទិទលួបន�កុសទិ�ិមនសុ្ស 
OHSP ែផនករសុខភាព និងសុវត�ភិាពក�ុងករងរ 

OP េគាលនេយាបាយ្របតិបត�ិ (ធនាគារពភិពេលក) 

PAWG ្រក�មករងរគណេនយ្យភាពថា� កេ់ខត� 
PGRM យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងគេ្រមាង 

PIM េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនវុត�គេ្រមាង 

PLUAC គណៈកមា� ធិករេ្របី្របាស់ និងែបងែចកករេ្របី្របាស់ដធី�ថីា� ក់េខត� 

PPCLFL នីតិវធិីទបស់� ត់ពលកម�កុមារ និងករងរេដយបង� ំ
PT ្រក�មគេ្រមាង 

PPT ្រក�មគេ្រមាងថា� ក់េខត� 

PWGRM យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសក់ម�ករែដលេធ�ីករក�ងុគេ្រមាង 
RF មូលនិធវិលិជុំ 
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RGC រជរដ� ភិបាលកម�ុជា 
RP ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល ់

RPF ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយស�ពីីករតំងទីលេំនថ� ី

SEP ែផនករជំរុញករចូលរួមរបស់អ�កពក់ពន័� 
SLC សម្បទនដីសង�មកចិ� 

SNA រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ 

SOP នីតិវធិី្របតិបត�ិស�ងដ់រ (ស្រមាប់គេ្រមាងទទលួបានហិរ��ប្បទនពខីងេ្រក) 

TLRs អ�កែដលជាមុខស�� ទទលួបានដីធ� ី
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េសចក�ីសេង�ប 
 
1. គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�ជំហនទី ៣ (LASED-III)  នឹងបន�គំា្រទដល់
សម្បទនដីសង�មកចិ�េនថា� កឃំុ់របសរ់ជរដ� ភិបាលកម�ុជា ពីគេ្រមាងជំហនដបំូង និងជំហនទ ី២ េហីយនឹងជយួគំា
្រទដលក់ម�វធិីផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច (ICLT) របស់រជរដ� ភិបាលកម�ុ
ជា ែដលសុទ�ែតពក់ពន័�នឹងករផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដធី� ីករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន� និងករព្រងីកមខុរបរចិ��មឹជវី ិ

ត។ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង ់(MLMUPC) គឺជាស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�គេ្រមាងមួយេនះ 
ចែំណក្រកសួងកសកិម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ និង្រក�មគេ្រមាងេនថា� កេ់ខត�គជឺាស� បន័អនវុត�ន។៍ 

2. ្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMF) ្រត�វបានតក់ែតងេឡីងេដយពណ៌នាយ៉ាងល�តិល�ន់ អពំី
នីតិវធិី និងលក�ខណ� ត្រម�វែផ�កស� ប័នស្រមាបត់្រមង់ទសិករអនវុត�គេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករ
អភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ជហំនទ ី៣ (LASED III) េដីម្ីបធានាឱ្យបាននវូភាព្រសបគា� ជាមយួនងឹបទដ� នបរសិ� ន នងិសង�ម 
(ESS) របស់ធនាគារពិភពេលក ្រពមទំងលក�ខណ� ត្រម�វែផ�កច្បាបរ់បស់កម�ជុាស្រមាបក់រ្រគប្់រគងហនភិយ័ប

រសិ� ន និងសង�ម ជាអទិ៍ ច្បាប់ភមូិបាល (ឆា�  ំ២០០១) និងអននុីតកិម�នានា រួមទំង្រកបខណ� ស្រមាប់ករផ�លប់ណ័�
កម�សិទ�ិដសីមូហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច (ICLT)    និងសម្បទនដសីង�មកិច� (SLC) ច្បាបស់�ពីី
ករងរ (ឆា�  ំ១៩៩៧)   ច្បាបស់�ីពីកិច�ករពរបរសិ� ន និងករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ (ឆា�  ំ១៩៩៦) ច្បាបស់�ពីី
ៃ្រពេឈី (ឆា�  ំ២០០២) និងច្បាប់ស�ីពកីចិ�ករពរេបតកិភណ� វប្បធម ៌(ឆា�  ំ១៩៩៦)។ េគបានកំណតថ់ា បទដ� នប
រសិ� ន និងសង�មទំង ១០ របស់ធនាគារពិភពេលក (េលីកែលងែតបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៩ ៖ អន�រករហិីរ��
វត�ុ) សុទ�ែតអចអនវុត�បានក�ងុគេ្រមាងជំហនទី ៣ េនះ។ ករវភិាគ គមា� តក�ុង្រកបខណ� គតយុិត�េិនកម�ជុា េធៀបនងឹ
បទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម មានបង� ញក�ងុឯកសរ្រកបខណ� ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMF) បកូរួមនឹងវធិាន
ករលុបបបំាតច់ណុំចខ�ះខតទំងេនាះ។ 

3. ស� ប័នអនវុត�ន៍គេ្រមាងជហំនទ ី៣ េនះ  មានបទពិេសធនេ៍្របី្របាស់្រកបខណ� ករពរសុវត�ិភាពបរសិ� ន 
និងសង�មរបសធ់នាគារពិភពេលក ក�ុងេពលអនុវត�គេ្រមាងែបងែចកដេីដមី្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�
ជំហនដំបូង និងជំហនទី ២។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ បុគ�លិក និងម�ន�ីអនវុត�នគ៍េ្រមាងេនែតមនិទនយ់លដ់ងឹ
ច្បាសព់ីវសិលភាពែដលេគបានកណំតប់ែន�មេទៀតេនក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម និងនីតិវធិី្រគប់្រគងហនភិយ័
បរសិ� ន និងសង�មថ�ែីដល្រត�វករជាចំបាច។់ ជាមួយគា� េនះែដរ េគសេង�តេឃីញមានករផា� ស់ប�រូ្រកបខណ� ច្បាបក់ម�ុ
ជា ជាពិេសសពក់ព័ន�នងឹលទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលេំនថ�ី។  បុគ�លិក និងម�ន�ីអនវុត�នគ៍េ្រមាង    មិនទន់មានបទ
ពិេសធន៍្រគប់្រគានក់�ងុករ្រគប្់រគងហនិភយ័ែដលប៉ះពលដ់លស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិេនេឡីយេទ។ 
លក�ខណ� ត្រម�វេលីករអនេុលមតមបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ (ESS2) ែដលេផា� តេលីលក�ខណ� ពលកម� នងិ

ករងរ បន្ីុសគា� បំផុតេទនឹងច្បាប់ស�ពីីករងររបស់កម�ុជាែដលមានករអនវុត�ភាគេ្រចីនក�ុងវសិ័យឧស្សោហកម�សណំ
ង់។ េហតុេនះេហីយេទីបទមទរឱ្យមានករកសងសមត�ភាព េដីម្ីបធានាករអនវុត�គេ្រមាង ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ។ 

4. ្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMF) ្រត�វបានតក់ែតងេឡីងេដយែផ�កេលីេមេរៀនែដលទទលួ
បានពីករអនុវត�គេ្រមាងមនុៗ (LASED និង LASED-II)។ គួរកត់សមា� ល់ថា ដំេណីរករកំណត់អត�ស�� ណដធី�ី 
ករគូសែផនទី ករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ� ិនិងករែបងែចកដសី្រមាបស់ម្បទនដសីង�មកិច� ទទលួបានេជាគជយ័គរួជាទី



 

xi 
 

េមាទនៈក�ុងករបេ�� �សផលប៉ះពលអ់វជិ�មានដលអ់�កេ្របី្របាស់ដធី�ី ែដលមាន្រសប់។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ 
បទពិេសធន៍បង� ញថា ករទមទរ និងករតវ៉អចនឹងេកីតេទ្ីបងេដយេជៀសមិនផតុក�ងុគេ្រមាងខងមុខ។ េហតុ
េនះេហីយ្រត�វមានករ្រគប់្រគងប�� ទំងអសេ់នះ្របកបេដយតមា� ភាព។      យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ងុ
គេ្រមាងជំហនទី ២ (LASED-II) ្រត�វបានកត់សមា� ល់េឃីញថាមនិមានលក�ណៈ្រគប្់រជ�ងេ្រជាយេនេឡីយេទ។ 
េទះបីជាអនគុេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�បានបេ�� �សលទ�កម�ដធី� ីប៉ុែន�ក្៏រត�វេ្រតៀមលក�ណៈស្រមាប់កែន�ងេផ្សងេទៀត 
េបីមានករប៉ះពល់។ ករេចញប័ណ�កម�សិទ�ដិីធ�កី�ងុទតំីងគេ្រមាងសម្បទនដសីង�មកចិ� និងករកណំត់្រព្ំរបទលៃ់ន

តំបន់ទំងេនាះ ក៏្រត�វបានកតស់មា� ល់ថាមនិទន់ទទលួបានេជាគជ័យេពញេលញក�ងុធានាសនិ�សខុសទិ�ិកនក់បដ់ធី�ី
របស់អ�កទទួលបានដីធ�េីនាះេទ។    ករអនុវត�អនាម័យ និងករ្រគប្់រគងសណំលរ់ងឹឱ្យបានសម្រសបេនទតំីង
គេ្រមាងសម្បទនដីសង�មកិច�េនែតមានប�� ្របឈមមយួចនំួន  ែដលអចេធ�ីឲ្យប៉ះពលដ់លប់រសិ� ន និងសខុភាព
សហគមន៍យ៉ាងខ� ំង   និងយូរអែង�ង។ គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ជហំនទ ី២ 
(LASED-II) បានេ្របី្របាស់វធិីស�ស�ករពរសុវត�ិភាពេដយែផ�កេលីែផនទភីូមសិ�ស�ជាកល់ក ់េដយមិនបានគតិ
គូរពីហនិភ័យែដលអចេកីតេឡីង ឬបណា� លមកពកីត� េផ្សង ែៗដលេកតីមានេនខងេ្រកខណ� សមីាទតំីងគេ្រមាង
សម្បទនដសីង�មកចិ� ឬហនិភ័យែដលមិន្រត�វបានកំណតេ់ឡីងពកព់័ន�នឹងភមូិស�ស�។ ប�� ែដលមិនទន្់រត�វ
បានេដះ្រសយជា្របព័ន�ក�ុងគេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកិច� និងករករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ជំហនទ ី២ (LASED-
II)  ប៉ុែន�្រត�វែតេដះ្រសយតមរយៈករអនុេលមតមបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មរបសធ់នាគារពិភពេលក រួមមាន
លក�ខណ� ពលកម� និងករងររបស់កម�ករែដលេធ�ីករក�ុងគេ្រមាង ប�� សុវត�ិភាព ដូចជា សុវត�ិភាពតមផ�វូក�ងុតបំន់
គេ្រមាង និងករករពរសិទ�ិរបស់ជនជាតេិដីមភាគតចិ។ 

5. គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ជហំនទ ី ៣ នឹងគំា្រទសកម�ភាពស្រមាប់
សម្បទនដីសង�មកចិ� (SLC) េនក�ុងតបំន ់១៤ ែដលមាន្រសប់ និងតំបន្់របែហល ១៥ ថ�ីេទៀតែដល្រត�វកណំត់
អត�ស�� ណ ្រពមទំងសហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច្របែហល ៣០ ែដលបានទទួលប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរួច
េហីយ និងសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ១៥ េទៀតែដលបានដក់ពក្យសុ ំប៉ុែន�មនិទន់បានទទួលបណ�័ កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពេនេទ្ីបយ។  LASED-III ជាគេ្រមាងថា� ក់ជាតិ។ តមេគាលករណ៍ ករផ�ល់សម្បទនដសីង�មកចិ�ថ�ី 
(SLC) និងប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច (ICLT)  អចអនវុត�េនក�ុងបណា� េខត�

ជាេ្រចីនក�ុង្របេទសកម�ុជា  ប៉ុែន�េគរពំឹងថា េខត�ទំងឡាយែដល្រត�វផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពដលស់ហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច (ICLT) ទំងអស់ និងសម្បទនដសីង�មកិច�ថ�ភីាគេ្រចីន ឬទំងអស ់នឹង្រត�វអនវុត�េនបណា�
េខត�ភូមិភាគឦសនចនំួន ៦។ េខត�ទំងេនះមានដង់សុេីត្របជាជនទប។ សរុបរួម ជនជាតិេដីមភាគតចិមាន
្របែហល ១៤% ប៉ុែន�មាន ៦០% េនេខត�រតនគិរ ីនិង ៤៦% េនេខត�មណ� លគិរ ីែដលស�ិតក�ុងតំបនខ់�ងរ់បភាគខង
េកីត។ ក�ុងបណា� េខត�ទំងេនះ ្របជាជនមានអយុជាមធ្យម ២២ ឆា�  ំ និងមានកំេណីនេលឿនជាងមធ្យមភាគទទំូង
្របេទស មួយែផ�កេដយសរករេធ�ីចំណាក្រស�កពបីណា� េខត�េផ្សងៗ។ អ្រតភាព្រកី្រកគឺខ�សជ់ាងមធ្យមភាគទទំូង
្របេទស  ខណៈែដលករទទួលបានេសវសធារណៈ និងសូចនាករេសដ�កចិ�សង�មភាគេ្រចីនេនមានក្រមិតទបជាង
មធ្យមភាគថា� ក់ជាត។ិ   កសិកម�ជាសកម�ភាពចម្បងស្រមាប់្រទ្រទង់េសដ�កចិ� និងជវីភាព្របចំៃថ�  ប៉ុែន�មានមនសុ្ស
េពញវយ័្រតឹមែត ៧% ប៉ុេណា� ះែដលមានករងរផ�ូវករ។ ករេធ�ីចំណាក្រស�ករកករងរមានសរៈសខំនណ់ាស់ 
(្របែហល ១១% ៃនចំនួនមនសុ្សេពញវយ័)   ប៉ុែន�មានតិចតួចប៉េុណា� ះស្រមាបស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ។ 



 

xii 
 

6. ប�� កុមារកង�ះអហរូបត�ម�របស់កមុារ េនែតជាកង�ល់ចំបងចេំពះសុខភាពកមុារ។ ក�ុងចេំណាមជងំឆឺ�ង
នានា ជំងឺរេបងមានអ្រតស� បខ់�សប់ផំុត ប៉ុែន�អ្រតស� ប់េដយសរជំងឺ្រគ�នចញ់ និងជំង្ឺរគ�នឈមកស៏�ិតក�ុងក្រមតិ
មួយគួរឱ្យកត់សមា� លផ់ងែដរ។ ករស� ប់ និងរបួសេដយសរសណំលអ់វុធជាតិផ�ះុបន◌្្សល់ពសី�ង� ម បានថយចះុ
យ៉ាងឆាប់រហ័ស ប៉ុែន�េ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍កំពុងេកីនេឡីង និងក� យជាករ្រព�យបារម�ដ៏ធមំយួរបស្់របជាពលរដ�។ 
អជា� ធរមូលដ� នកំពងុខិតខំ្របងឹែ្របងកត់បន�យអេំពីហិង្សោែផ�កេលីេយនឌរ័ ែតេនមានក្រមិតេដយសរែតកង�ះ
សមត�ភាព និងបទដ� នសង�ម។ 

7. សិទ�ិកន់កប់ដីធ�្ីរត�វបានកំណត់េនក�ងុច្បាប ់ ប៉ុែន�ករអនុវត�ជាក់ែស�ងេ្រចីនែតមិនដូចក�ងុច្បាបេ់នាះេទ 
េដយសរែតកង�ះករវស់ែវងដីធ�ីជា្របពន័�  និងករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិីធ�។ី   ដធី�ីភាគេ្រចីនេនតមេខត�េគាលេដ
មាន្រតឹមែត “ប�ង់ទន់” ឬទទលួបានពីករទ�នា� នកនក់បដ់ីរដ�  រួមទំងតំបន់ករពរធម�ជាតិ និងដែីដលសហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិចចតទ់ុកជាដសី្រមាបក់រេ្របី្របាស់ជា្របៃពណីរបស់ពកួេគ (េហីយដទំីងេនះមានលក�ណៈ
សម្បត�ិ ស្រមាប់ករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ)។ ប�� វវិទដីធ� ីបានក� យ
ជាេរឿងធម�តេទេហីយ ែដលក�ុងេនាះមានអ�កពក់ពន័�ជាេ្រចីន ដូចជា សហគមន៍មលូដ� ន និងអ�កទ�នា� នមកពខីង

េ្រកសហគមន៍ និង្រក�មហុ៊នកនក់ប់សម្បទនដេីសដ�កចិ�ផងែដរ ។ ដទំីងេនះ ភាគេ្រចីន្រត�វបានកន់កបេ់ដយពុំ
បានវស់ែវង ឬកំណត់្រពំ្របទលច់្បាសល់ស់ ឬគុា� នករេដះ្រសយជា្របពន័�េលីករទមទរដី្រត�តគា� ។ ករមិន
កំណត់្រពំ្របទល់តបំនក់រពរធម�ជាតឱិ្យបានច្បាស់លសក់ជ៏ាប�� មួយែដរ     ពិេសសេនតំបន់ែដល្រត�វផ�លប់ណ័�
កម�សិទ�ិដីសមូហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច។    ដំេណីរករផ�ល់សម្បទនដីសង�មកចិ�  និងបណ័�កម�
សិទ�ិដីសមូហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចេនក�ុងគេ្រមាងេនះ នឹង្រត�វេធ�ីេទ្ីបងេដយមានករកណំតអ់ត�
ស�� ណ និងវយតៃម�េលីករទមទរដីធ�ីេនក�ងុតបំនក់រពរធម�ជាត ិ រប់ប��ូលទំងតបំនស់ំបរូេដយជីវច្រម�ះ 
សម្បទនដេីសដ�កចិ� ប៉ុែន�ដីឯកជនែដលមានកម�សទិ�ិ្រសបច្បាប្់រត�វផាត់េចញ េហីយដែីដលស�ិតេ្រកមករកនក់ប់
របស់ឯកជន ប៉ុែន�មនិមានកម�សទិ�ិផ�វូករ ក្៏រត�វផាត់េចញផងែដរ។ 

8. តំបន់ភូមិភាគឦសនៃន្របេទសកម�ុជា ជាតំបន់ៃ្រពេឈីែដលសំបរូេដយជីវច្រម�ះ េហីយៃផ�ដ្ីរបែហល 
៥០% គឺជាតំបន់ករពរធម�ជាត ិ(ៃ្រពេឈី និងែដនជ្រមកសត�ៃ្រព។ល។)។ ជីវច្រម�ះទំងេនះកំពុងទទលួរងករ
គរំមកំែហងពីករកបប់ំផា� ញៃ្រពេឈី និងករបែម�ងដសី្រមាប់កសិកម� និងសកម�ភាពខសុច្បាប ់ដូចជា ករកបយ់ក
េឈីមានតៃម�ខ�ស់ ករបរបាញ់សត� រួមទំងករបរបាញ់្របេភទសត�ែដលជិតផតុពជូ (ឧ. ព្រង�ល) និងករដុតយក
ធ្ូយងជាេដមី។ សហគមន៍ក�ុងតំបនៃ់្រពេឈីអ្រស័យផលពផីលតិផលៃ្រពេឈីេដីម្ីបច�ិ� ឹមជវីតិ ប៉ុែន�េដយសរករខ�ះ
ខត ពួកេគអចចូលរួមក�ងុសកម�ភាពខសុច្បាប ់និងសកម�ភាពបផំ�ិចបផំា� ញ។ តំបនស់ម្បទនដសីង�មកិច�ចសម់យួ
ចំនួន   និងតំបន់ែដលនងឹក� យជាទីតំងស្រមាប់ផ�លប់័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគ
តិច (ICLT)  ក៏ស�ិតេនជិតតំបនស់បំរូជីវច្រម�ះផងែដរ។ 

9. ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ្រត�វបានព្យោករណ៍ថា នឹងបណា� លឱ្យមានរដូវ្របំាងែដលកនែ់តហួតែហង នងិអសូ
បនា� យ េហីយរដូវវស្សោក៏មានស� នភាពគំហុកខ� ំងផងែដរ។ សីតុណ� ភាពនឹងេកនីេឡីង ចំែណកេ្រគាះធម�ជាតនិងឹ
េកីតេទ្ីបងញឹកញាបជ់ាងមនុ និងកន់ែតធ�ន់ធ�រ។ ធនធានទឹកគអឺ្រស័យេទេលីទកឹេភ��ង និងលំហូរចូលឆ�ងែដនៃន
ទឹកទេន�េមគង� និងៃដទេន�នានា ប៉ុែន�្របភពទំងេនះរងសមា� ធពីករែ្រប្រប�លអកសធាត ុនិងករសងសងទ់ំនបវ់រ ី
អគ�ិសនី។ េពលខ�ះ ទំនប់ទំងេនះបង�ផលបះ៉ពល់អវជិ�េលីសហគមនេ៍នែខ្សទឹកខងេ្រកម ែដលក�ុងេនាះកអ៏ច



 

xiii 
 

មានផលប៉ះពល់មកេលីតបំន់ស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកចិ� និងតំបន់ែដល្រត�វផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពដល់
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ (ICLT) ផងែដរ។ សហគមនម៍ូលដ� នពងឹែផ�កេលែីខ្សទឹកខងេលី និងទឹកេ្រកមដី 
ប៉ុែន�េនក�ុងតបំនម់យួចំននួ ទឹកេ្រកមដមីានក្រមតិសរធាតអុេសនកិែដលអចបង�េ្រគាះថា� ក់។ ្របភពៃនករបពំលុ
បរសិ� នេនក�ុងេខត�េគាលេដ រួមមានករហូរេ្រចះសរធាតុគីមពីី កសិដ� នធំ  ៗនិងសរធាតគុមីីពលុពសីកម�ភាពរុករ
កែរ។៉ ្របភពទំងេនះអចស�តិេនែខ្សទកឹខងេលីៃនតបំន់សម្បទនដីសង�មកចិ� និងតបំនផ់�លប់័ណ�កម�សទិ�ដិសីមហូ
ភាពដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ េដយសរគេ្រមាងេនះពក់ព័ន�នងឹករជេម��សសហគមនេ៍ទតបំន់

សម្បទនសង�មកចិ� មុខស�� េ្រគាះថា� ក់ខងេលីអចបង�ហនភិ័យដលស់ុខភាព និងសុវត�ិភាពររបសស់ហគមនេ៍ន
ក�ុងគេ្រមាង។ 

10. ហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�ម ែដល្រត�វបានេគរកេឃីញ និងវធិានករ្រគប់្រគងហនិភយ័ទំងេនះែដល្រត�វ
បានេលីកេឡីងក�ុង្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម រួមមាន ១) ហនិភ័យចេំពះកម�ករែដលេធ�កីរក�ុងគេ្រមាង
ផា� ល់ ជាពិេសសករេធ�ីដំេណីរ និងករបំេពញករងរេនតមទីតំងដច់្រសយាល ២) លក�ខណ� ករងរ និងហនិ
ភ័យសុខភាព និងសុវត�ិភាពក�ងុករងរចំេពះកម�ករជាបក់ិច�សន្យោ ជាពិេសសកម�ករសណំង ់ ៣) ករេ្របី្របាស់

ធនធានទឹកេដយគា� ននរិន�រភាព     ជាពិេសស ស្រមាប់្របពន័�ធារស�ស�   ៤) ករបំពុលបរសិ� នេដយសរករេ្របី
្របាស់សរធាតុគីមីកសកិម� មិន្រតឹម្រត�វ កកសំណលែ់ដលបង�េ្រគាះថា� ក់ និងមិនបង�េ្រគាះថា� ក់ និងករងរសងសង់ 
៥) ហនិភ័យសុវត�ិភាពរបសទ់នំបទ់ឹក រួមទំងទំនប់ទកឹក�ុងគេ្រមាង និងទនំបទ់ឹកេនែខ្សទឹកខងេលី ៦) សំណល់
អវុធជាតិផ�ុះែដលបន្សល់ពីស�ង� ម ៧) ជំងឺឆ�ង និងជំងឆឺ�ងតមទកឹ  ៨) ផលប៉ះពលស់ខុភាពេដយសរករផ�ត់
ផ�ង់ទឹកមិនស� ត ឬមានជាតិពុល ៩) េ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ ១០) ផលប៉ះពល់អវជិ�មានែដលអចបណា� លឲ្យមាន
ប�� កង�ះអហរូបត�ម�េលីកមុារ លទ�ភាពតចិតចួក�ុងករទទលួបានេសវសុខភាព ករផ�ល់ករគំា្រទដលជ់នរងេ្រគាះ
េដយសរអំេពីហិង្សោែផ�កេលីេយនឌរ័ ែដលពក់ព័ន�នងឹករតំងទលីំេនេនតបំនស់ម្បទនដីសង�មកចិ� ១១) មុខ
ស�� េ្រគាះថា� ក់េនទីសធារណៈេដយសរករងរសងសង់ ១២) ផលប៉ះពល់អវជិ�មានេលីអ�កេ្របី្របាស់ដធី�ី រួម
ទំងមា� ស់ដី្រសបច្បាប ់ និងអ�កកនក់ប់ដេី្រកផ�ូវករែដលមិន្រត�វបានករពរេដយច្បាបក់ម�ជុា និងអ�កេ្របី្របាសដ់ី 
ស្រមាប់េគាលបំណងធនធាន្រទព្យសម្បត�ិរួម ១៣) ផលប៉ះពល់អវជិ�មានែដលអចេកតីមានេលីតបំនស់បំរូជី
វច្រម�ះ ែដលស�ិតេនជិតទីតំងសម្បទនដសីង�មកចិ� ១៤) ផលប៉ះពលអ់វជិ�មានេលសីិទ�ដិីធ� ី របរចិ�� ឹមជីវតិ ឬ

េបតិកភណ� វប្បធមរ៌បស់ជនជាតិេដមីភាគតចិ ១៥) សក� នុពលៃនករបង�ករខូចខតដលេ់បតិកភណ� វប្បធម៌រូបី ឬ
អរូបី។ 

11. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�ម េនក�ុងគេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកិច� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�
កិច�ជំហនទី ៣  នឹងែបងែចកជា ៣ ក្រមិត ៖ ក្រមិតគេ្រមាង ក្រមិតទីតំង (SLC ឬ ICLT) និងក្រមិតអនគុេ្រមាង 
ែតមានករេផា� តជាពិេសសេទេលីក្រមិតពីរចុងេ្រកយេដយសរក្រមតិទំងេនះមានករអនវុត�សកម�ភាពគេ្រមាង

េ្រចីនជាងេគ។ ក�ុងករណីខ�ះ (ឧ. តំបន់សម្បទដ ីសង�កិច�ជាេ្រចីនែដលេនជាប់គា� ) ្របែហលជា្រត�វមានករវយ
តៃម�េហតុប៉ះពល់បិរស� ន និងសង�មជារួមែតម�ង។ ឧបករណ៍្រគប់្រគងហនភិ័យេនក្រមិតគេ្រមាងរួមមាន ១) ្រកប
ខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMF) នីតិវធិី្រគប់្រគងករងរ (LMP) ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយស�ពីកីរ
តំងទីលំេនថ�ី (RPF) ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករស្រមាបជ់នជាតេិដីមភាគតិច (IPPF) ្រកបខណ� ករពរេបតកិភណ�
វប្បធម ៌(CHPF) និងែផនករជំរុញករចូលរួមរបស់អ�កពក់ពន័� (SEP) ែដលមានរួមប��ូលយន�ករេដះ្រសយប
ណ�ឹ ងតវ៉ (GRM)។ គេ្រមាងនងឹេរៀបចំ និងអនុវត�ែផនករ្របតិបត�ិសខុភាព  និងសវុត�ិភាពស្រមាប់កម�ករែដលេធ�កីរ



 

xiv 
 

ក�ុងគេ្រមាងផា� ល់ និងបទដ� នបរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសវុត�ិភាព ស្រមាប់ដក់ប��ូលក�ុងឯកសរកចិ�សន្យោរបស់
កម�ករ។ បទដ� នបរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសុវត�ិភាព នឹងរួមប��ូលករករពរលក�ខណ� ករងរស្រមាបក់ម�ករ
ជាប់កិច�សន្យោ  និង វធិានករ បរសិ� ន និងសង�មេផ្សង េៗទៀត។ 

12. ករវយតៃម�ហនិភ័យ និងករពិនិត្យបឋមេលីបរសិ� ន និងសង�ម នឹងេធ�ីេឡីងេនតមទីតំងនីមយួៗ និង
កំណត់រកលក�ណៈសំខន់ៗ មយួចំននួេនក�ុង ឬេនជិតទតំីងគេ្រមាង េដយកំណត់ហនិភយ័ទំងឡាយណាែដល
បានកតស់មា� ល់ក�ងុ្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMF)  (្រពមទំងកត� ហនភិ័យតមទតំីងេផ្សង
េទៀត)។ ែផ�កេលីករពិនិត្យបឋម និងងមានករេរៀបចំែផនករ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�មតមទីតំង រួមជាមួយនងឹ
ែផនករជំរុញករចូលរួមរបស់អ�កពក់ពន័� (SEP) (ស្រមាបទ់ីតំង SLC ថ�ី និងទីតំង ICLT ទំងអស់) ែផនករេដះ
្រសយផលប៉ះពល់ (RP) ែផនករស្រមាប់ជនជាតិេដមីភាគតចិ (IPP) និងែផនករ្រគប់្រគងេបតកិភណ� វប្បធម៌ 
(CHMP)។ េគាលករណ៍ៃនករយល្់រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមពត័ម៌ាន្រតមឹ្រត�វ (FPIC) នឹង្រត�វយកមក
អនវុត�ចំេពះសកម�ភាពទំងឡាយណា ែដលអចបង�ប៉ះពលជ់ាអវជិ�មានេលីជនជាតេិដីមភាគតិច។ 

13. រល់អនុគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័� និងរបរចិ�� ឹមជីវតិែដលេលកីេឡីង នឹង្រត�វឆ�ងកតក់រពិនតិ្យបឋមេដមី្ីប
កំណត់រកហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�ម។ រល់អនុគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័� និងអនគុេ្រមាងរបរច�ិ� ឹមជវីតិ នឹងេ្របី
្របាស់ទ្រមង់តរងធម�តៃនែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMP)។ ESMP នឹងមានបទប្ប��ត�ិស�ងដ់រេទ
តម្របេភទអនុគេ្រមាងនីមយួ  ៗ និង បទប្ប��តិ�ជាក់លកែ់ដល្រត�វបានរកេឃីញពីករពិនតិ្យបឋម។ ែផនករ
្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មក�ុងអនុគេ្រមាង និងបទដ� នបរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសុវត�ិភាព(ែដល្រគបដ់ណ� ប់
េលីករ្រគប់្រគងកម�ករជាបក់ចិ�សន្យោ សុវត�ិភាព និងសុខភាពេនករដ� ន ករ្រត�តពិនិត្យករបំពុលបរសិ� ន សុវត�ិ 

ភាព សហគមន៍ក�ុងអឡុំងេពលសងសង ់ ឧប្បត�ិេហតុៃនសំណលអ់វុធជាតផិ�ះុែដលបន្សល់ពសី�ង� ម និងកររក
េឃីញវត�ុបរុណ) នឹង្រត�វដក់ប��ូលក�ងុឯកសរកិច�សន្យោករងរទំងអស។់ ករស� បនាទំនប់ទំងអស់នងឹឆ�ងកត់
ករ្រត�តពិនិត្យសុវត�ិភាពជាចម្បង   ចំែណកករកសងផ�ូវេនកន់ករដ� ន មានែផនករ និងករ្រត�តពិនតិ្យសុវត�ភិា
ព។  

14. គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ជហំនទ ី ៣ នឹងបង� ញព័ត៌មានសខំន់  ៗ ឱ្យ
បានទន់េពលេវល និងផ�ល់ភាពងយ្រស�លដលអ់�កពកព់័ន� និងអ�កែដលរងផលបះ៉ពល់ និងជំរុញឱ្យអ�កពកព់ន័�

ចូលរួមក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល់ក�ុងគេ្រមាង ្រសបតមែផនករជំរុញករចូលរួមរបសអ់�កពក់ពន័�េនក្រមិតគេ្រមាង 
ែផនករជំរុញករចូលរួមរបស់អ�កពក់ពន័�េនក្រមិតទីតំង និងលក�ខណ� ស�ងដ់រែដលបានតកែ់តងេទ្ីបងស្រមាប់
ដំេណីរករផ�ល់សម្បទដីសង�មកិច� និងដំេណីរករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគ
តិច។ ករជំរុញឲ្យមានករចូលរួមរបស់ជនជាតិេដមីភាគតចិ សម្រសបតមវប្បធមរ៌បសេ់គ និងេ្របី្របាស់ភាស មលូ
ដ� នរបសជ់នជាតេិដីមភាគតចិ េទតមលទ�ភាពែដលអចេធ�ីបាន។ គេ្រមាងនឹងេ្រជីសេរសីអ�កស្រមបស្រម�លសហ
គមន៍េចញពីសហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិេដមី្ីបជួយដលដ់ំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់េនះ។គេ្រមាង េនះនឹងបេង�តី
យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ ដូចមានេរៀបរបក់�ុងឯកសរែផនករជំរុញករចូលរួមរបសអ់�កពកព់ន័� (SEP)។ ប
ណ�ឹ ងតវ៉ទំងឡាយណាែដលេកីតេឡីងេចញពសីកម�ភាពគេ្រមាង និងពកព់ន័�នងឹជនជាតិេដមីភាគតចិ នឹង្រត�វេដះ
្រសយដំបូងតមរយៈដំេណីរករេដះ្រសយែបប្របៃពណីរបសជ់នជាតេិដីមភាគតចិ (IP) េហីយគេ្រមាងនឹងជយួ
គំា្រទដលជ់នជាតេិដីមភាគតចិក�ុងដំេណីរករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ េដយេចញសហុ៊យចំណាយស្រមាបស់មាជកិ



 

xv 
 

សហគមន៍ណាមា� ក់ែដលឈរជាតណំាងក�ងុដេំណីរករបណ�ឹ ង។ ករជំរុញករចូលរួមរបស់អ�កពកព់័ន�ក�ងុអឡុំង
េពលេរៀបចំគេ្រមាង ្រត�វបានពិពណ៌នាលម�ិតក�ងុែផនករជរុំញករចូលរួមរបសអ់�កពកព់័ន� (SEP)។ 

15. ករអនវុត�សកម�ភាព្រគប្់រគងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�ម ជាករទទួលខុស្រត�វរបស់ ស� ប័នអនុវត�ន៍
គេ្រមាង និងៃដគូគេ្រមាងទំងអស់ េ្រកមករស្រមបស្រម�លរួមរបស្់រកសងួេរៀបចែំដនដ ីនគរូបនីយកម�  និងសណំ
ង់។ ្រកសួងនឹងេ្រជីសេរសីអ�កឯកេទសែផ�កបរសិ� ន ១ នាក់, អ�កឯកេទសែផ�កសង�ម ១ នាក់, ទី្របឹក្សោអ�កឯកេទស
ែផ�កជនជាតិេដីមភាគតិច ១ នាក់ និងទី្របឹក្សោ្រគប្់រគងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�មមួយចំននួេទៀតេនថា� កេ់ខត�។ 
ស� ប័នអនុវត�នទំ៍ងអស់ នឹងចតតំ់ងម�ន�បីេង� លែផ�កបរសិ� ន ១ នាក់ និងម�ន�ីបេង� លែផ�កសង�ម ១ នាក់។ ក�ុង
ករណីែដលគេ្រមាងពក់ពន័�ជាចំបាចន់ឹងលទ�កម�ដធី�ីេដយស�័្រគចតិ� ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល ់(RP) នឹង
្រត�វបានេរៀបចំេទ្ីបង និងអនុវត�េដយអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉ពលេ់ដយសរគេ្រមាងអភិវឌ្ឍនៃ៍ន្រកសងួ
េសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ។ គេ្រមាងនឹងពិនិត្យតមដន និងរយករណ៍ពកីរអនវុត�ករ្រគប្់រគងហនិភយ័បរសិ� ន នងិ
សង�ម     និងឧប្បត�ិេហតសុំខន់ៗ ែដលពកព់័ន�នងឹបរសិ� ន និង សង�ម។ ករ្រត�តពិនតិ្យករអនវុត�នត៍មបទដ� នប
រសិ� ន និងសង�ម នឹងេធ�ីេឡីងមនុករវយតៃម�គេ្រមាងេនពកក់ណា� លអណត�ិ។ 

16. គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ជំហនទី ៣ នឹងអនុវត�ែផនករកសងសមត�
ភាព្រគប់្រគងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�ម ែដលបង� ញក�ុងឯកសរ្រកបខណ� ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�មេនះ។  អ�ក
ែដល្រត�វចូលេរៀនវគ�បណ�ុ ះបណា� ល រួមមាន ១) ម�ន�ី្រគប់្រគងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�ម ២) កម�ករែដលេធ�ីករ
ផា� ល់ជាមួយគេ្រមាង េដយបណ�ុ ះបណា� លពកួេគនវូចំេណះដឹងមលូដ� នទក់ទងនងឹករទទលួខសុ្រត�វក�ុងេពល
បំេពញករងរ ៣) បុគ�លិករបស ់អង�ករៃដគ ូនិង ៤) បុគ�លកិ្រត�តពនិិត្យរបស់្រក�មហុ៊នេម៉ករគេ្រមាង។ 

17. ករចំណាយេលីករអនុវត�វធិាន្រគប់្រគងហនភិ័យបរសិ� ន និងសង�ម (ESMF) រួមមានចណំាយជាកល់ក់ 
និងចណំាយថវកិគេ្រមាងទេូទ។ ត្រម�វករថវកិស្រមាប់ករអនុវត�សកម�ភាព (ESMF) េនះគឺ្របមាណ 
១,០៧៨,០០០ ដុល� រសហរដ�អេមរកិ ក�ុងេនាះថវកិ្របមាណ ៥០០,០០០ ដុល� រសហរដ�អេមរកិ គឺជា្របាក់ែខ
ស្រមាប់ទី្របឹក្សោគេ្រមាង។ 

18. ឯកសរ្រកបខណ� ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMF) ែដលរប់ប��ូលទំងឯកសរសវតរ បរសិ� ន នងិ
សង�ម (ESP) នីតិវធិី្រគប់្រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ (LWCP) ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយស�ីពកីរតំងទី
លំេនថ�ី (RPF) ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតចិ (IPPF) និង្រកបខណ� ករពរេបតកិភណ� វប្បធម៌ 
(CHPF) ្រត�វយកេទផ្សព�ផ្សោយរួមជាមយួនឹងែផនករេប�ជា� ចតិ�ែផ�កបរសិ� ន និងសង�ម (ESCP) និងែផនករជរុំញ
ករចូលរួមរបស់អ�កពក់ពន័�(SEP) េនៃថ�ទី១១ ែខេមស ឆា� ២ំ០២០។ ករផ្សព�ផ្សោយ្រត�វេធ�ីេទ្ីបងតមវធិជីាេ្រចនី។ 

19. េដយេមីលេឃីញពីវធិានកររបស់រដ� ភិបាលេដីម្ីបបេ�� �សកររកីរលដលៃនជងំឺ COVID-19 ករពិេ្រគាះ
េយាបល់េដយផា� ល់មិនអចេធ�ីេទបានេទ។ ដូេច�ះ ករពិេ្រគាះេយាបល់តម្របព័ន�អនទ្បាញនងឹ្រត�វបានេ្របី្របាស់
េទតមកលៈេទសៈសម្រសប។ ដូចែដលបាន្រពមេ្រពៀងជាមួយធនាគារពិភពេលករួចមកេហីយ ដំេណីរករ
ពិេ្រគាះេយាបលន់ឹងអនុវត�តមវធិីស�ស� ៣ ដូចជា អុិនធឺែណត ករេហទូរស័ព�/អុែីមល និងសលឃំុ។ អ�កពកព់ន័�
ែដល្រត�វពិេ្រគាះេយាបល់ក�ុងដំេណីរករេនះ រួមមានអ�កពកព់ន័�េនេខត� (្រកេចះ មណ� លគិរ ីនិងរតនគិរ)ី  េនថា� ក់
ឃំុ និងថា� ក់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ក៏ដូចជាអ�កពកព់័ន�េនទី្រក�ងភ�េំពញ។ 
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20. មតិេយាបល់របស់អ�កពកព់័ន� នឹង្រត�វយកមកពិចរណាស្រមាប់ែកលម�ប��បឯ់កសរ្រកបខណ� ្រគប្់រគងប
រសិ� ន និងសង�ម និងឧបករណ៍ស្រមាបក់រ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មេផ្សងេទៀត។



គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ជំហនទី ៣ (LASED-III) 
េសចក�ី្រពង្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMF) 

1 
 

១ េសចក�ីេផ�ម 
 

១.១ ដំេណីរករផ�លស់ម្បទនដសីង�មកិច� និងបណ័�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច 
21. គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ជហំនទ ី៣ (LASED-III)  នឹងបន�គំា្រទ

ដលស់ម្បទនដីសង�មកចិ�េនថា� ក់ឃំុរបសរ់ជរដ� ភិបាលកម�ជុា ពីគេ្រមាងជំហនដបំងូ និងជំហនទ ី២ េហីយ
នឹងជួយគំា្រទដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិែដលបានដកព់ក្យសុំ    ឬទទលួបានបណ័�កម�សទិ�ដិសីមហូ
ភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ។  

22. សម្បទនដីសង�មកចិ�្រត�វបានកណំតរ់ក និងអនវុត�តមរយៈដំេណីរករ ១០ ជំហន ែដលគំា្រទេដយ
គេ្រមាងពីដំបូង និងគេ្រមាងជហំនទ ី២។ ដំេណីរករេនះមានពណ៌នាក�ងុតរង ១ក ខងេ្រកម។ 

តរង  ១ក ៖ ខ�ឹមសរសេង�បស�ីពីជហំនទងំ ១០ ក�ុងដំេណីរករផ�ល់សម្បទនដសីង�មកចិ�េនថា� ក់ឃំុ 

ជំហន ករពិពណ៌នា  លទ�ផល 
 

១ ផ�ួចេផ�ីម និងពិនិត្យបឋមេលី
សម្បទនដសីង�មកិច� 

្រក�ម្របឹក្សោឃំុដក់េស�ីសម្បទនដសីង�មកិច� (ករេរៀបចំែផនទី្រពង និង្របវត�ិៃនករ
េ្រប្ីរបាស់ដីធ�ី) 

ករពិនិត្យបឋមេលីហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�ម 
 

ករអនុ�� តឱ្យអនុវត� 
 

២ េ្រគាងករសិក្សោែផ�ក
បេច�កេទស 

ែផនករករងរស្រមាប់ដំេណីរករផ�លស់ម្បទនដសីង�មកិច� 
 

៣  ករកសងករយល់ដឹងេដយ
្រក�ម្របឹក្សោឃំុ 

្របជាពលរដ�មូលដ� នយល់ពីសម្បទនដសីង�មកិច� 
 

ជំ ហ
នទ

ី ៣
, ៤

 ន
ិង 

៥ 
អន

ុវត
�ក� ុង

េព
ល

ែត
មយួ

។ 

មេធ្យោបាយេ្រជីសេរសីអ�កែដល្រត�វទទួលបានដីធ�ី ្រត�វបានសេ្រមចយក 
 

ករកំណត់អត�ស�� ណ្រគ�សរ្រកី្រក និងអ�កកន់កប់ដីធ�ីេដយខុសច្បាប ់
 

៤ កិច�្របជុំស�ីពីដីរដ�  េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពែផនទី្រពង េធៀបនឹងដកីម�សិទ�ិបុគ�ល និងដសីមូហភាព 
 

ករគូសែផនទីសម្បទនដសីង�មកិច�ចុងេ្រកយ េដយអគ�នាយកដ� ន

សុរេិយាដី និងភូមិស�ស� ៖ េនះជាមូលដ� នស្រមាប់កលបរេិច�ទ ឱសនវទ
។ 

 
កំណត់រក្រចកេចញចូល និងកំណត់ថាេតីចំបាច់្រត�វមានលទ�កម�ដីធ�សី្រមាប់

ករសងសង់/ករែកលម�ផ�ូវេចញចូល ឬេទ។ 
 

ប៉ាន្់របមាណផលប៉ះពល់េលីអ�កេ្របី្របាស់ធនធាន្រទព្យសម្បត�ិរួម ដូចជា 
វលេស� ចិ�� ឹមសត� អុស អនុផលៃ្រពេឈីេនេលីទីតំងដសីម្បទនដសីង�ម

កិច�។ ធានានូវ ១) លទ�ភាពទទួលបានជេ្រមីសសមមូល ២) កររួមប��ូ ល
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អ�កេ្របី្របាស់ធនធាន្រទព្យសម្បត�ិរួមជាអ�កទទួលផលពីសម្បទនដសីង�ម
កិច� ឬ ៣) ករេរៀបចំករផ�ល់សំណងសម្រសប។ 

 
ករពិនិត្យេឡីងវញិេលីលទ�កម�ដីធ�ី និងផលប៉ះពល់ៃនករតំងទីលំេនថ�ី

េដយស�័្រគចិត� 
 

ក�ុងករណីមានករកំណត់ថា្រត�វមានលទ�កម�ដីធ�ី  អគ�នាយកដ� នេដះ្រសយ
ផលប៉ះពលព់ីគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍របស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ ្រត�វ

េរៀបចំ និងអនុវត�ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់។ 
 

ដសី្រមាប់សម្បទនដសីង�មកិច�្រត�វបានចុះប�� ីជាដឯីកជនរបស់រដ�។ 
 

៥ ករេរៀបចំែផនករ និងករគូស
ែផនទីស�ីពីករេ្របី្របាស់ដធី�ី
តមែបបជំរុញករចូលរួម 

ករវភិាគកសិ-្របពន័�េអកឡូូសុី 
 

ករវយតៃម�ត្រម�វករេហដ� រចនាសម�័ន� 
 

ពិេ្រគាះេយាបល់ េរៀបចំ ផ្សព�ផ្សោយពីែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មតម

ទីតំង   ែផនករជំរុញករចូលរួមរបសអ់�កពក់ព័ន�   និងឧបករណ៍្រគប្់រគង
ហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�មេផ្សងេទៀត េទតមភាពចំបាច់។ 

្របសិនេបីសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចរងផលប៉ះពល់ សូមេផ��ងផា� ត់ករ
យល់្រពមេដយេសរ ី ជាមុន និងែផ�កតមព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ។ 

 
របាយករណ៍សម្បទនដសីង�មកិច� 

 
៦ ករពិនិត្យេឡីងវញិេលរីបាយ

ករណ៍សម្បទនដសីង�មកិច� 

ករែបងែចកេហដ� រចនាសម�័ន� និងេសវេនជនបទ 

 
៧ ករេ្រជីសេរសីអ�កែដល្រត�វ

ទទួលបានដីធ�ី 

តរងពក្យេស�ីសុំអទិភាព 

 
តរងពក្យេស�ីសុបំ្រម�ង 

 
៨ ែផនករេពញេលញស្រមាប់

សម្បទនដសីង�មកិច� 

ករែចកក្បាលដ ី

 
ែផនករេពញេលញស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកិច� ្រត�វបានអនុម័ត 

 
៩ ករេរៀបចំទីតំង ករកំណត់្រពំ្របទល់ក្បាលដីក�ុងទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច� 

 

ករផ�ត់ផ�ង់ទឹកស� តេនជនបទ 
 

ករសមា� តទីតំង 
 

្រចកេចញចូល 
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ករេផ�រកម�សិទ�ិដីធ�ជីាផ�ូវករ 
 

១០ ករតំងទីលំេន និងករអភិវឌ្ឍ
ជនបទ 

ករតំងទីលំេនេដយទទួលបានជំនួយ 
 

េហដ� រចនាសម�័ន� និងេសវេនជនបទ 
 

សហគមន៍ែដលមាននិរន�រភាព 
 

 

23. ដំេណីរករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ្រត�វបានអនុវត�ជា ៣ 
ដំណាក់កលដូចតេទ។ ដំណាក់កលទី ១ ករទទួលស� លស់ហគមនេ៍គាលេដជាសហគមនជ៍នជាតេិដមី
ភាគតិចែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ េដយ្រកសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ។ ដំណាកក់លទ ី២  ករចុះប�� ីសហគមន៍

ជាផ�ូវករជានីតិបុគ�ល េដយ្រកសួងមហៃផ�។ ដំណាក់កលទ ី៣ ករេចញប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបស់
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិេដយ្រកសួងេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនីយកម� និងសំណង់។ ដំេណីរករេនះ្រត�វ
បានបេង�ីតេឡីងក�ុងករអនវុត�ជាកែ់ស�ង។ ដូច�ះេហីយេទីបមាន “ដំណាកក់ល ២.៥”។ ក�ុងដំណាកក់លេនះ 
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ្រត�វេរៀបចំ និងដកព់ក្យសុំរបសខ់�នួេទ្រកសងួេរៀបចែំដនដ ីនគរូបនយីកម� នងិ
សំណង់។ គេ្រមាងជំហនទី ៣ នឹងគំា្រទដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចែដលបានដកព់ក្យសុេំទ្រកសងួ 
េពលគឺេនេពលពួកេគបានឈនដលេ់ពលចប់េផ�មីដណំាក់កលទ ី៣ ឬដំណាកក់លេ្រកយេទៀត។ គេ្រមាង
នឹងគំា្រទដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ក�ុងករប��ប់ដំេណីរករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពដល់
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ និងផ�ល់ជំនួយែផ�កេហដ� រចនាសម�ន័� និងរបរចិ�� ឹមជវីតិក�ងុកសកិម�។ សហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិចែដលទទលួបានបណ័�កម�សទិ�រួិចរល ់(ប��បដ់ណំាក់កលទ ី៣)  នឹងមានលក�ណៈ
សម្បត�ិក�ុងករទទលួបានជនំួយែផ�កេហដ� រចនាសម�័ន� និងរបរចិ�� ឹមជីវតិ។ ដំេណីរករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិសីមូ
ហភាពដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចមានបង� ញក�ុងតរង ១ខ។ 

 
តរង  ១ខ ៖ ដំេណីរករផ�លប់័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពដល់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតិច 

ដំណាក់កលទី ១ ដំណាក់កលទី ២ ដំណាក់កល ២.៥ ដំណាក់កលទី ៣ 
 

្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ៖ 
ដំេណីរករកំណត់អត�

ស�� ណសហគមន៍ជន
ជាតិេដីមភាគតិច 

្រកសួងមហៃផ� ៖ ករចុះ
ប�� ីសហគមន៍ជនជាតិេដីម

ភាគតិចជាផ�ូវករជា “នីតិ
បុគ�ល” 

សហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិច ៖ ករដក់ពក្យ

សុំប័ណ�កម�សិទ�ិដសីមូហ
ភាពរបស់សហគមន៍េទ

្រកសួងេរៀបចំែដនដី 
នគរូបនីយកម� និង

សំណង ់

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និង
សំណង់ ៖ វស់ែវង ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន

ជាសធារណៈ ែបងែចក្របេភទដេីឡីង
វញិ និងេចញប័ណ�កម�សិទ�ិដសីមូហ

ភាពដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច 

ជំហនទី ១ ៖ ករកសង
ករយល់ដឹងជាសធារណៈ

ក�ុងចំេណាមអជា� ធរេខត�  

ជំហនទី ១ ៖ សហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច្រត�វ

្រពងលក�ន�ិកៈក�ុង 

ជំហនទី ១ ៖ ្របមូល
ទិន�ន័យ និងផលិតែផនទី

ជំហនទី ១ ៖ ករវស់ែវង និងករ
្របមលូទិន�ន័យស�ីពី្រពំ្របទល់ដី េទ

តម្របេភទៃនករេ្របី្របាស ់ ករកំណត់
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តរង  ១ខ ៖ ដំេណីរករផ�លប់័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពដល់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតិច 

ដំណាក់កលទី ១ ដំណាក់កលទី ២ ដំណាក់កល ២.៥ ដំណាក់កលទី ៣ 
 

្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ៖ 

ដំេណីរករកំណត់អត�

ស�� ណសហគមន៍ជន
ជាតិេដីមភាគតិច 

្រកសួងមហៃផ� ៖ ករចុះ

ប�� ីសហគមន៍ជនជាតិេដីម

ភាគតិចជាផ�ូវករជា “នីតិ
បុគ�ល” 

សហគមន៍ជនជាតិេដីម

ភាគតិច ៖ ករដក់ពក្យ

សុំប័ណ�កម�សិទ�ិដសីមូហ
ភាពរបស់សហគមន៍េទ

្រកសួងេរៀបចំែដនដី 
នគរូបនីយកម� និង

សំណង ់

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និង

សំណង់ ៖ វស់ែវង ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន

ជាសធារណៈ ែបងែចក្របេភទដេីឡីង
វញិ និងេចញប័ណ�កម�សិទ�ិដសីមូហ

ភាពដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច 

(មន�ីរពក់ព័ន�) និងអជា�
ធរេនថា� ក់្រស�ក ឃំុ និងភូមិ 

និងសហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិច។ 

សហគមន៍ និងេរៀបចំគណៈ
កមា� ធិករតំណាង 

សហគមន៍ 

បឋមេដយកំណត់្រពំ
្របទលៃ់ន្របេភទដី 

សហគមន៍ ែដលចូលរួម
េដយមា� ស់ដទំីងអស់ 

(េនចំណុចេនះ ្រត�វ 
េផា� តសំខនេ់លីករយល់

្រពមេដយេសរ ី ជាមនុ 

និងែផ�កតមព័ត៌មាន្រតឹម
្រត�វ) 

្រពំ្របទល់ និងករកំណត់អត�ស�� ណ
ដរីដ� (េនចំណុចេនះ ្រត�វេផា� តសំខន់

េលីករយល់្រពមេដយេសរ ី ជាមុន និង
ែផ�កតមព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ)។ 

ជំហនទី ២ ៖ សហគមន៍

ជនជាតិេដីមភាគតិច
បង� ញឆន�ៈក�ុងករផ�ួចេផ�ីម

ដំេណីរករកំណត់អត�
ស�� ណសហគមន៍ជន

ជាតិេដីមភាគតិច 
 

ជំហនទី ២ ៖ ករពិនិត្យ

េឡីងវញិេលីករេប�ជា� ចិត� 
និងេគាលបំណងរបស់

សមាជិកសហគមន ៍
 

ជំហនទី ២ ៖ សហគមន៍

ជនជាតិេដីមភាគតិច
បេង�ីតវធិានៃផ�ក�ុង េ្រកម

ករស្រមបស្រម�លេដយ
អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល      

(្រពងេដយ្រកសួង
មហៃផ�) 

ជំហនទី ២ ៖ ករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន

ជាសធារណៈនូវឯកសរវយតៃម�ដីធ�ី 
និងបណ�ឹ ងតវ៉ 

 

ជំហនទី ៣ ៖ ករកសង
ករយល់ដឹងពីដំេណីរករ

េនះដលស់ហគមន ៍
េគាលេដ 

ជំហនទី ៣ ៖ សហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច្រត�វ

េរៀបចំសមាជ សហគមន៍
េដីម្ីបេធ�ីករ      អនុម័តជា

ផ�ូវករេលី “លក�ន�ិកៈសហ
គមន៍” និងគណៈកមា� ធិករ

របស់សហគមន៍” 

ជំហនទី ៣ ៖ សហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច្រត�វ

ដក់ពក្យសុ ំ   ប័ណ�កម�
សិទ�ិដសីមូហភាពរបស់

សហគមន៍េទ្រកសួង
េរៀបចំែដនដី នគរូបនី
យកម� និងសំណង ់

ជំហនទី ៣ ៖ កររយករណ៍ពីលទ�
ផលេចញពីករផ្សព�ផ្សោយឯកសរវយ

តៃម�ដីធ� ី
 

ជំហនទី ៤ ៖ សហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច្រត�វ

េ្រជីសេរសីតំណាង    គ
ណៈកម�ករសហគមន៍ និង

េធ�ីករកំណត់អត�ស�� ណ
េដយខ�ួនឯងជា “ជនជាតិ
េដីមភាគតិច” 

ជំហនទី ៤ ៖ សហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច្រត�វ

ដក់ពក្យសុំចុះប�� ីជានីតិ
បុគ�លេទ្រកសួងមហៃផ� 

 ជំហនទី ៤ ៖ កិច�្របជុំជាមួយ PSLC 
េដីម្ីបសេ្រមចយករបាយករណ៍េចញពី
លទ�ផលៃនករផ្សព�ផ្សោយជា 
សធារណៈស�ីពីករវយតៃម�ដីធ�ី និង

ករេស�ីឱ្យ្រកសួងេរៀបចំែដនដី េចញ 
ប័ណ�កម�សិទ�ិដដីលស់ហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច 



 

5 
 

តរង  ១ខ ៖ ដំេណីរករផ�លប់័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពដល់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតិច 

ដំណាក់កលទី ១ ដំណាក់កលទី ២ ដំណាក់កល ២.៥ ដំណាក់កលទី ៣ 
 

្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ៖ 

ដំេណីរករកំណត់អត�

ស�� ណសហគមន៍ជន
ជាតិេដីមភាគតិច 

្រកសួងមហៃផ� ៖ ករចុះ

ប�� ីសហគមន៍ជនជាតិេដីម

ភាគតិចជាផ�ូវករជា “នីតិ
បុគ�ល” 

សហគមន៍ជនជាតិេដីម

ភាគតិច ៖ ករដក់ពក្យ

សុំប័ណ�កម�សិទ�ិដសីមូហ
ភាពរបស់សហគមន៍េទ

្រកសួងេរៀបចំែដនដី 
នគរូបនីយកម� និង

សំណង ់

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និង

សំណង់ ៖ វស់ែវង ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន

ជាសធារណៈ ែបងែចក្របេភទដេីឡីង
វញិ និងេចញប័ណ�កម�សិទ�ិដសីមូហ

ភាពដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច 

ជំហនទី ៥ ៖ ្រកសួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទេចញ

វ�ិ� បនប្រតអត�ស�� ណ
ដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដីម

ភាគតិច 

ជំហនទី ៥ ៖ ្រកសួង
មហៃផ�្រត�វចុះប��  ី

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិចជា “នីតិបុគ�ល” 

ជំហនទី៥ ៖ ្រកសួងេរៀបចំែដនដីេផ�ី
លិខិតេទ្រកសួងបរសិ� ន និង្រកសួង

កសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ េដីម្ីប
សុំឱ្យមានករពិនិត្យ និងអនុម័តដីធ�ីពក់

ព័ន�។ 

 ជំហនទី ៦ ៖ ្រកសួងេរៀបចំែដនដីេផ�ី

លិខិតេទ CoM េដីម្ីបេស�ីឱ្យមានករ
ែបងែចក្របេភទដីធ�ីែដល្រត�វចុះប�� ីជា

ដីសមូហភាពេឡីងវញិ េដយែផ�កតម
េសចក�ីសេ្រមចរបស់្រកសួងបរសិ� ន 

និង្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និង
េនសទ។ 

ជំហនទី ៧ ៖ េចញប័ណ�កម�សិទ�ិដី 

សមូហភាពដល់សហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិច 

 

១.២ ទីតំងសម្បទនដសីង�មកចិ�ែដលមាន្រសបេ់នថា� ក់ឃំុ   និងករផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដ ីសមូហភាពដល់
សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ 
24. ទីតំងសម្បទនដសីង�មកចិ�ចស់េនថា� ក់ឃំុ (ឧ. ទីតំងែដលទទលួបានជនំួយពីគេ្រមាងជហំនដបំងូ 
និងជំហនទី ២ នឹងមានលក�ណៈសម្បត�កិ�ុងករទទលួបានជនំយួបែន�មេលីែផ�កេហដ� រចនាសម�ន័� និងរបរ
ចិ�� ឹមជវីតិពីគេ្រមាងជំហនទី ៣)។ មានសម្បទនដីសង�មកចិ� ១៤ ទីតំងក�ងុ្របេភទេនះ (តរង ២ក)។ 

 
តរង  ២ក ៖ សម្បទនដសីង�មកចិ�ែដលមាន្រសប់េនថា� ក់ឃំុ 

េខត� ្រស �ក ឃំុ  េឈ� ះសម្បទនដ ី

សង�មកិច� 

ចំនួន្រគ �សរ ទំហំសរុប 

(ហិចត) 

 ្រកេចះ 

  
  

 ចិ្រតបុរ ី

  
  

សំបុក សម្បទនដីសង�មកិច�
សំបុក 

 554  3,294.36 

 ច�ង�ង សម្បទនដីសង�មកិច� 

ច�ង�ង 

 331  612.21 
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 ដរ សម្បទនដីសង�មកិច�ដរ  402  572.37 

ថ� ី សម្បទនដីសង�មកិច�ថ� ី 432 923.9 

ែ្រពក្របសព� ចំបក់ សម្បទនដីសង�មកិច�
ចំបក់ 

400 1,163.20 

ត្ូបងឃ�ុំ េមមត់ េចម្រកេវៀន សម្បទនដីសង�មកិច�

េចម្រកេវៀន 

250 863.65 

កំពង់ធ ំ សន�ុក 

ទីេពធិ៍ ១ សម្បទនដីសង�មកិច�ទី
េពធិ៍ ១ 

479 1,508.00 

ទីេពធិ៍ ២ សម្បទនដីសង�មកិច�ទី
េពធិ៍ ២ 

300 1,335.44 

កំពង់ឆា� ំង 
សមគ�ី 
មានជ័យ 

្រកំងល�  

សម្បទនដីសង�មកិច�

សំបុកេ្រកៀល 

196 854.3 

សម្បទនដីសង�មកិច�
ខ្សោច់ស 

258 975.6 

ពម សម្បទនដីសង�មកិច�ពម 233 468.78 

ឈនេឡីង សម្បទនដីសង�មកិច�
ឈនេឡីង 

206 428.99 

កំពង់ស� ឺ ឱរ៉ល ់ រស�ីសមគ�ី សម្បទនដីសង�មកិច�ៃ្រព

ធ ំ

400 1,120.00 

កំពង់ធ ំ ្របាសទ        ប

ល�័ង 

ដុង សម្បទនដីសង�មកិច� 

ដុង (ទីតំងថ�)ី 

572 1,992.79 

 

25. បច�ុប្បន� មានសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ១៥០ ែដល្រត�វបានទទួលស� លេ់ដយ្រកសងួអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទ (ដំណាកក់លទ ី១)។ ក�ុងេនាះ សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ១៤១ ្រត�វបានចុះប�� ីជានតីបិគុ�ល
េដយ្រកសួងមហៃផ� (ដំណាកក់លទ ី២)។ សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ៣០ បានទទួលបណ័�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិព្ីរកសងួេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនីយកម� និងសណំង ់(ដណំាក់

កលទី ៣)។ ទីតំងជាក់ែស�ង និងទតំីងែដលបានដកព់ក្យសុំប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិចេស�ីរែតទំងអសស់�ិតក�ងុេខត�ភាគឦសន (រតនគិរ ីមណ� លគិរ ីស�ឹងែ្រតង និង្រកេចះ)។  ករ
ផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់   សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចទំង ៣០ មានបង� ញក�ងុតរង ២ខ។ 

 
តរង  ២ខ ៖ ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចែដលទទួលបាន 

េខត� ភូមិ  ចំនួនប័ណ�កម�សិទ� ិ ទំហំសរុប (ហិចត) ចំនួន្រគ �សរ 

រតនគិរ ី ឡឺន្រកឺន (Laern Kraen) 17 723.50 84 

ឡាអិន (La-Inn) 64 1501.89 242 

ឡឺនចុង (Laern Chong) 16 675.90 96 

្រកឡា (Krala) 21 1765.98 205 

ភូមិព ិ(Phum Pir) 23 854.86 165 

តង៉ច (Ta Ngach) 9 624.16 70 
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កុងកុយ (Kong Koy) 6 463.52 43 

ក�� ឺង (Kancherng) 9 1512.10 106 

េ្រកស (Kres) 15 748.29 73 

េលី (Laer) 24 768.7 108 

កចញ (Kachanh) 27 789.31 151 

កឡុង (Kalong) 20 628.10 65 

កេទៀង (Katieng) 30 656.25 115 

ទុន (Tun) 23 2421.11 102 

ទំពួនរុងឺតូច (Tumpuon Roeung 

Toch) 

15 2119.35 60 

ព្យោ៉ង (Pyang) 17 1593.03 64 

េសៀងសយ (Sieng Say) 24 827.29 57 

មណ� លគិរ ី អូរណា (Orana) 59 648.05 80 

អូរ្រច (Ochra) 27 526.12 27 

កទី (Gati) 22 482.69 45 

ែ្រសខ�ុម (Srae Ktum) 61 1084.52 93 

ែ្រសឡាវ ី (Srae Lavy) 12 383.84 31 

អណ�ូ ង្រកឡឹង (Andong Kraleung) 37 1424.26 81 

ពូ្រត�ម (Putrom) 60 1606.18 116 

្រកេចះ ពុនជា (Ponchea) 35 597.31 132 

អូរកុក (Okok) 21 402.03 37 

ប៉ាេខ� (Pa Khlae) 35 1577.81 237 

រេវៀង (Rovieng) 43 2207.84 223 

ស�ឹងែ្រតង កតូត (Katot) 21 685.04 58 

រពំត់ (Rompoat) 26 1306.47 67 

សរុប 819 31605.53 3033 

 

១.៣ េគាលបណំងៃនគេ្រមាង 
26. េគាលបំណងៃនករេរៀបចំគេ្រមាង (PDO) គឺេដីម្ីបផ�លល់ទ�ភាពទទលួបានសនិ�សខុសិទ�កិនក់បដ់ធី� ី
េសវកសិកម� និងសង�ម និងេហដ� រចនាសម�័ន�មយួចំននួដលក់សកិរមានដធី�ីតចិតួច និងសហគមនក៍�ងុតបំន់
គេ្រមាង។ មានសូចនាករ ៣ េនក្រមិតេគាលបំណងៃនករេរៀបចំគេ្រមាង ែដលនឹង្រត�វវស់ែវងេដយសចូនាករ
ដូចតេទ។ ទី ១ គឺសនិ�សុខសទិ�ិកន់កបែ់ដលផ�លដ់ល់កសិករ និង្រក�មសហគមនែ៍ដលជាអ�កទទលួផល។ 
សមិទ�ិផល្រត�វបានកំណតេ់ដយចំននួបណ័�កម�សិទ�ដិីធ�ែីដលបានចុះប��  ីនិងទហំំៃផ�ដពីកព់័ន� (ហិចត) នងិ
ករវស់ែវងករយល់ដឹងពីសន�ិសខុសទិ�កិន់កប។់ ទិន�នយ័ែដល្របមលូបាន នឹងែបងែចកតមេភទ បគុ�លពក់
ព័ន� និងសិទ�ិទទលួបានដសីមហូភាព។ ទី ២ ករផ�លេ់ហដ� រចនាសម�័ន� និងេសវក�ងុតំបនគ់េ្រមាង។ សមទិ�ផល

េនះកំណត់េដយលទ�ភាពទទលួបានេសវកសកិម�   ទឹកស� ត ករតភា� ប់បណា� ញផ�វូ  សលេរៀន   និងប៉សុ�ិ៍
សុខភាព។ ទី ៣ គឺករអភិវឌ្ឍ របរចិ�� ឹមជវីតិក�ុងករងរកសិកម�្របកបេដយនរិន�រភាពស្រមាបប់ុគ�ល និង្រក�ម
ទំងឡាយែដលពកព់័ន�នឹងសហគមនក៍�ុងតំបនគ់េ្រមាង។ សមិទ�ផលេនះកំណត់េដយភាព្របេសរីេឡីងៃន
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ស� នភាពភាព្រកី្រករបសអ់�កទទួលផល។ ករចូលរួមរបស់្របជាពលរដ�្រត�វបានវសែ់វងេដយករេពញចតិ�
របស់អ�កទទួលផលចេំពះដំេណីរករផ�លប់័ណ�កម�សិទ�ដិធី�ី និងករផ�ល់េសវកសិកម�។ 

១.៤ សមាសភាគគេ្រមាង 
គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�ជហំនទី ៣ (LASED III) មានសមាសភាគ ៥ ៖ 
១) ករេ្រជីសេរសី និងេរៀបចំែផនករអភិវឌ្ឍន៍សម្បទនដីសង�មកចិ� និងករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ២) ករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�ន័�សហគមន ៍៣) ករអភិវឌ្ឍកសកិម� នងិ
របរចិ�� ឹមជវីតិ ៤) ករ្រគប់្រគង ករស្រមបស្រម�ល និងករពិនតិ្យតមដន និងវយតៃម�គេ្រមាង និង ៥) ករ
េឆ�ីយតបចំេពះេ្រគាះអសន�ជាយថាេហតុ។ 
27. គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច�ជំហនទ ី៣ អនវុត�វធិីស�ស�   ២ ៖ ១) 
ករបូកសរុបតមរយៈសកម�ភាពបេំពញបែន�មក�ងុកម�វធិីសម្បទនដីសង�មកចិ�បច�ុប្បន�ក�ងុគេ្រមាងជហំនទ ី២ 
និងករព្រងីកសកម�ភាពេនះឱ្យ្រគបដណ� បេ់លីទតំីងសម្បទនដសីង�មកចិ�ថ�ីៗ  និង ២) ករអនុវត�វធិីស�ស�
ែដលបានែកស្រម�លក�ងុសហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិចេនតមេខត�ថ�ីៗែដលអនុវត�គេ្រមាង។ គេ្រមាងជហំន

ទី ៣ េនះនឹងែផ�កេលីនីតវិធិីែដល្រត�វបានបេង�ីតេឡីងយ៉ាងល� និងទទួលបានេជាគជយ័ក�ងុគេ្រមាងជហំនដបំងូ 
និងគេ្រមាងជំហនទ ី ២ ស្រមាប់ករអនុវត�សកម�ភាពពក់ពន័�នឹងសម្បទនដីសង�មកចិ� ប៉ុែន�គេ្រមាងនឹងែក
ស្រម�លនីតិវធិីទំងេនាះស្រមាប់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច។ 

28. សមាសភាគទ ី១ ៖ ករេ្រជសីេរសី នងិេរៀបចែំផនករអភវិឌ្ឍន៍សម្បទនដសីង�មកចិ� នងិករផ�លប់័ណ�
កម�សទិ�ដិសីមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគតចិ ៖ គេ្រមាងជំហនទី ៣ នឹងគំា្រទដល់ករដកព់ក្យ

សុំសម្បទនដីសង�មកិច� ករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច និងជនំយួ
អភិវឌ្ឍន៍ដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ េ្រកមេគាលករណ៍ “អ�កមកមនុ បានមុន”។ ស្រមាប់សម្បទន
ដីសង�មកិច�ថ�ី ឃំុ្រត�វដក់សេំណី េហីយបនា� ប់ពគីេ្រមាងបានកណំតព់ទីីតំងដទីំេនរេធៀបនឹងត្រម�វកររបសស់ហ
គមន៍ នឹងមានករេរៀបចំែផនករស�ីពីករេ្របី្របាស់ដីធ� ីនិងករវយតៃម�បរសិ� ន និងសង�ម្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ មនុ
នឹងអនមុ័តទីតំងេនាះស្រមាបក់រអនវុត�គេ្រមាង។ ស្រមាបក់រផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច និងជំនួយអភវិឌ្ឍន៍ដល់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច ពួកេគ្រត�វមកសុំជនំួយេដយខ�នួ
ឯង។ស្រមាប់ករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចគេ្រមាង នឹងផ�លជ់នំយួ
ដលជ់ំហនចំបាច់េផ្សងៗេដីម្ីបប��បដ់េំណីរករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ិ01។ ចំណុចេនះរួមមានសហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិចែដលបានដក់ពក្យសុំចះុប�� ីដធី� ី េហីយពក្យសុំទំងេនាះ្រត�វបានទទលួយកេដយមន�ីរភមូបិាល
េខត� ប៉ុែន�ករចុះប�� ីដីធ�ីមនិទនប់ានចបេ់ផ�ីម និងសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិែដលមានករទទលួស� លផ់�វូ
ច្បាបព់ី្រកសួងមហៃផ� ប៉ុែន�មិនទន់បានបេង�ីតនិង្របែម្របមលូឯកសរចំបាចទំ់ងអសស់្រមាបដ់កព់ក្យសុចំះុ

ប�� ីដីធ�ី។ ស្រមាប់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ែដលបានប��ប់ដេំណីរករផ�លប់័ណ�កម�សិទ�ដសីមហូភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិេនេពលគេ្រមាងចបេ់ផ�ីមដបំងូ គេ្រមាងនឹងផ�ល់ជនំួយអភវិឌ្ឍនក៍�ងុទ្រមង់

 
1 ឧបសម�័ន� ២ េរៀបរបព់ីដំេណីរករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច និងករែណនំាស�ីពីជំនួយ
អភិវឌ្ឍនស៍្រមាប់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចែដលទទួលបានប័ណ�កម�សិទ�ិរួចរល។់  
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ជាជំនួយ  េហដ� រចនាសម�័ន� និងេសវ។ គេ្រមាងនឹងជួលជនំយួករបេច�កេទសអន�រជាត ិ និងជំនយួករ
បេច�កេទសក�ុង្រស�កែដលមានបទពេិសធនេ៍ដីម្ីបេរៀបចំែផនករក�ងុសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច។ 

29. ែផនករេ្របី្របាស់ដីធ�ីជាឧបករណ៍ដស៏ខំន់ស្រមាប់ករកំណត់អត�ស�� ណ និងករបេង�ីត ែផនករ
អភិវឌ្ឍន៍ស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកិច� និងករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់ សហគមន៍ជនជាតេិដមី
ភាគតិច េ្រពះឧបករណ៍េនះផ�ល់មូលដ� នពត័៌មានដល់យុទ�ស�ស�្រគប្់រគងធនធានធម�ជាតិេដយនិរន�រភាព
េនតមមូលដ� ន រួមទំងករកំណត់រកករេ្របី្របាស់ធនធានដីធ�ែីដលមានភាពសម្រសបបផំុត និងករស� រដធី�ី
ែដលសឹកេរចរលឹ។ ចំណុចសំខន់គ ឺ ែផនករេ្របី្របាស់ដធី�នីឹងេផា� តេលីកររក្សោករពរធនធានទកឹធម�ជាត ិ
គ្រមបៃ្រពេឈី យកចិត�ទុកដក់េលបីណា� ញ្របឡាយបង�រូទឹកធម�ជាត ិឬអងទឹក េដីម្ីបធានាករេ្របី្របាស់ដធី�ី
ែដលកត់បន�យហនភិ័យ មុខស�� េ្រគាះថា� ក់អកសធាត ុដូចជា េ្រគាះរងំស�ួត ឬេ្រគាះទឹកជំនន់។ ក�ុងករ
កំណត់អត�ស�� ណ និងករបេង�ីតែផនករអភិវឌ្ឍន៍ស្រមាបស់ម្បទនដីសង�មកិច� និងករផ�ល់បណ័�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិ សកម�ភាពសខំន់  ៗ៣ ក�ុងសមាសភាគេនះនងឹទទលួបាន
ជំនួយហិរ��វត�ុ។ ទីមួយ គឺករេរៀបចែំផនករេដយមានករចូលរួមស្រមាបស់ម្បទនដសីង�មកិច�  និងករផ�ល់

ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិស្រមាបទ់ីតំងថ�ីៗ ។     ទីពីរ គឺករកំណតអ់ត�
ស�� ណ ករកំណត់អទិភាព និងករេរៀបចំែផនករស្រមាប់ករវនិិេយាគេលីេហដ� រចនាសម�ន័�ជនបទែដល
ធនន់ឹងអកសធាតុ   ដូចជា    គេ្រមាងធារស�ស� ផ�ូវថ�ល់ សលេរៀន ផ�ះ្រគ� មជ្ឈមណ� លសហគមន ៍មលូ
ដ� នែថទំសុខភាព ករផ�ត់ផ�ង់ទឹកសប។ ដំេណីរករេរៀបចំែផនករនឹងជួយ្របមលូទនិ�នយ័េដីម្រគាពកព់ន័�
ស្រមាប់គេ្រមាង ែដលជួយដល់ករេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចេលកីរេរៀបចំែផនករអភវិឌ្ឍនស៍ហគមនែ៍ដលធនន់ងឹ
អកសធាត។ុ  ទីបី គឺករដំេណីរករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិ ី ក�ុងទតំីងសម្បទនដសីង�មកិច�ដលអ់�កែដលមាន
លក�ណៈសម្បត�ិទទលួបានដធី� ីនិងប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពក�ងុសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច។ 

30. គេ្រមាងនឹងផ�ល់ជនំួយបេច�កេទស ស្រមាប់ករេរៀបចំែផនករសកម�ភាពគេ្រមាង េន្រគប់ទីតំង
គេ្រមាង ទំងអស់ េដយមិនគិតពីស� នភាពរបស់ទតំីងទំងេនាះក�ុងដេំណីរករផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិ។ គេ្រមាង
នឹងពិនិត្យេឡីងវញិេលីភាពសបំូរែបបែផ�កជីវៈ-រូបវន� សង�ម-េសដ�កិច� និងវប្បធមរ៌បស់សហគមនទំ៍ងេនាះ នងិ
បរសិ� នជុំវញិ ្រពមទំងវយតៃម�េលសីមត�ភាពអនុវត�នេ៍នតមទតំីងទំងេនាះ និងផលវបិាកស្រមាបក់រ្របកប
របរកសិកម�របស់អ�កទទួលបានដីធ�។ី េ្រកពីេនះ ករដក់ប��ូលករេរៀបចំែផនករទីតំងក�ងុែផនករអភិវឌ្ឍន៍
ឃំុ/ែផនករវនិិេយាគឃំុ នឹងជួយព្រងឹងនិរន�រភាពរយៈេពលែវង។ ដូេច�ះេហីយេទីបរដ� ភិបាលេស�ីឱ្យមានករ
េរៀបចំែផនករអភិវឌ្ឍន៍ឃំុស្រមាប្់រស�កទំងអសែ់ដលជាទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�  ែដលនឹង្រត�វយកមកអនុ
វត�ក�ុងគេ្រមាងជំហនទ ី៣ េនះ។ នឹងមានករេរៀបចំែផនករេ្របី្របាស់ដសីហគមន៍ តមរយៈករគូសែផនទ ីនងិ
ឧបករណ៍ GPS និងករចូលរួមយ៉ាងសកម�របសស់មាជកិសហគមន៍។ ប�ង់លម�ិតៃនសកម�ភាពេរៀបចំែផនករ 

និងដំេណីរករ និងឧបករណ៍្រគប្់រគងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�ម ែដលគួរេរៀបចំេឡីងស្រមាបទ់ីតំងគេ្រមាង
េផ្សងៗ នឹង្រត�វបានដក់ប��ូលក�ុងេសៀវេភែណនំាស�ីពកីរអនុវត�គេ្រមាង។ េសៀវេភែណនំាេនះនឹងបង� ញ
លម�ិតពីលក�ខណ� ត្រម�វស្រមាប់ករេរៀបចំែផនករេនះ។ 

31. សមាសភាគទ ី២ ៖ ករអភវិឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�សហគមន ៍៖   បនា� ប់ពីករេ្រជីសេរសីករវនិិេយាគ
េហដ� រចនាសម�័ន�ជាអទិភាព និងអចអនវុត�េទបានេនទីតំងគេ្រមាងថ�កី�ុងសមាសភាគទ ី១ សមាសភាគទី 
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២ នឹងេផា� តេលីករផ�ល់ហិរ��ប្បទនដលក់រអនវុត�ករវនិិេយាគ   ដូចជា ករផ�ល់  ករវនិិេយាគេលីេហដ� រចនា
សម�័ន�សហគមន៍ែដលផ�លផ់លតិភាព/ពកព់ន័�នងឹេសដ�កចិ� និងសង�មកិច� (ឧ. ផ�ូវជនបទ ្របព័ន�បង�ូរទកឹពី
ចំេហៀង កងលូ ករផ�ត់ផ�ង់ទឹក និងមូលដ� នអនាម័យ ្របព័ន�ធារស�ស�ខ� តតចូ អគារសិក្សោ ផ�ះ្រគ� ប៉ុស�ិ៍សខុ
ភាព និងមជ្ឈមណ� លសហគមន។៍ល។)។ ែផ�កតមបទពិេសធន៍ក�ងុតំបនស់ម្បទនដសីង�មកចិ�ចស ់និងករ
េឆ�ីយតបនឹងករខ�ះខតេហដ� រចនាសម�ន័�យ៉ាងេ្រចីនេនទតំីងគេ្រមាងថ�ែីដលេស�ីេឡីងេនជនបទ  គេ្រមាង 
នឹងផ�ល់បណា� ញ ត ភា� ប់ករដឹកជ��ូ ន ដូចជា ផ�ូវេចញចូលទីតំង ផ�ូវេចញចលូតបំនរ់ស់េន និងតបំនក់សកិម� 

និង្រចកេថ�ីេជីងទំងក�ងុ និងទទំូងទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�។ េគរពំឹងថា គេ្រមាងនឹងវនិិេយាគេ្រចីនបផំតុេលី
ករតភា� ប់បណា� ញដកឹជ��ូ នែដលផ�ល្់របេយាជនេ៍លីសពអី�កទទួលផលផា� លព់ីគេ្រមាង (ឃំុទំងមលូ និង
តំបន់ធំទូលយ)។ ករវនិិេយាគបនា� បេ់ផា� តេលីករផ�ត់ផ�ង់ទកឹស� ត និងអនាមយ័េនតបំនរ់ស់េន និងគេ្រមាង
ធារស�ស�ខ� តតូចែដលមាននិរន�រភាព និងធនន់ឹងករែ្រប្រប�លអកសធាត។ុ ប�� និរន�រភាព្រត�វបានេដះ
្រសយតមរយៈករដកប់��ូលវធិានករបន្ុសោំនងឹករែ្រប្រប�លអកសធាតកុ�ងុកររចនា និងសងសង់ និង
វសិលភាពរបស់ផ�ូវថ�ល់ និងេហដ� រចនា   សម�័ន�សហគមនេ៍ផ្សងេទៀត េដយែផ�កតមទំហំមូលនិធសិ្រមាបក់រ
ជួសជុលែថទំ ែដលេ្រគាងេឡីងេដយរដ� ភិបាលមលូដ� នពកព់័ន�។  គេ្រមាងនឹងអនវុត�តមេគាលនេយាបាយ 
និងេគាលករណ៍ែណនំារបស់រជរដ� ភបិាលកម�ជុា/្រកសងួអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ ក�ុងករផ�លេ់សវេហដ� រចនាសម�ន័�
ជន    បទ។ 

32. េហដ� រចនាសម�័ន�ែដល្រត�វកសងេឡីងេ្រកមគេ្រមាងេនះេផា� តសខំនេ់លភីាពធន ់េពលគឺធនន់ងឹករ
ែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងព្រងឹងភាពធនរ់បសស់ហគមន៍។ េហដ� រចនាសម�័ន�េធ�ីដំេណីរនឹង្រត�វបានកសង
េឡីងឱ្យធន់នឹងមខុស�� េ្រគាះថា� ក់ក�ុងអកសធាត ុដូចជា ករេឡីងកេម� ខ� ំង និងេ្រគាះរងំស�ួត ឬេ្រគាះទឹក
ជំនន ់និងគំា្រទដលភ់ាពធនរ់បសស់ហគមន៍េនតមដងផ�វូ តមរយៈកររចនាែបបឆា� តៃវែដលបែង�រលំហូរទកឹ
េភ��ងពីផ�ូវែដលេទីបែតសង់ថ�សី្រមាបក់រដំដះុ ម៉ាសុីនបូមទឹក ពីកងលេូទធារស�ស�េផ្សងេទៀត។ េហដ� រចនា
សម�័ន�សង�ម ដូចជា អគារសិក្សោ មជ្ឈមណ� លសហគមន ៍ប៉ុស�ិ៍សុខភាព នឹង្រត�វបានរចនាេឡីងឱ្យធនន់ងឹមខុ
ស�� េ្រគាះថា� កក់�ុងអកសធាតុ   មាន្របសិទ�ភាពថាមពល   និងេដីរេដយថាមពលកេកីតេឡីងវញិ។ េដីម្ីបឱ្យ
ផ�ូវថ�ល់ធន់នឹងអកសធាត ុេគ្រត�វពិចរណា និងេ្របី្របាសវ់ធិានករបេច�កវទិ្យោជាេ្រចីន។ វធិានករ      បន្ុសោនំងឹ

ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ដូចជា ករេលីកទនំបទ់បឱ់្យបានកម�សយ៉់ាងតចិ ០,៥ ែម្៉រតផុតពីក្រមិតទកឹជនំនអ់តិ
បរមា ករែកស្រម�លជ្រមាលសងខងឱ្យបាន ១:៣ ករកសង្របព័ន�បង�រូទឹកពីចេំហៀង និងគេ្រមាងបង�រូទកឹ
ែខ�ង និងករែកស្រម�លលក�ណៈបេច�កេទសេដីម្ីបឱ្យហប់ល� នឹង្រត�វបានេលីកមកពចិរណាក�ងុកររចនាែផ�ក
វសិ�កម� និងករសងសង់។ ែផ�កតមករពិចរណាទំងេនះ គេ្រមាង្រត�វករដីធ�ីកន់ែតេ្រចីនស្រមាបស់ងសង់

េហដ� រចនាសម�័ន� ជាងគេ្រមាងមុនៗ។ ឧ. េយីងនឹងេធ�ីផ�ូវែដលមានទទងឹរហូតដល ់៣០ ែម៉្រតេដីម្ីបចូលេទ
ករដ� ន និងផ�ូវែដលមានទទងឹ ២៤ ែម៉្រតស្រមាប់ចូលេទតំបនរ់ស់េន និងកសកិម� ្របសិនេបីសកម�ភាពេនះ
មិនេធ�ីឱ្យមានករតំងទលីំេនថ�។ី ករឈូសឆាយព្រងបផ�វូនឹងជយួឱ្យផ�វូធន់នងឹអកសធាត ុេ្រពះផ�ូវដី និងផ�វូ
្រកល្រគ�សងយខូចេដយសរករែ្រប្រប�លអកសធាត។ុ ប៉ុែន�គេ្រមាងនឹងឈូសឆាយផ�វូមួយចនំនួតចូបផំតុ 
េ្រពះថវកិមិន្រគប់្រគាន់។ គេ្រមាងជំហនទី ៣ ក៏មិនខុសពីគេ្រមាងមនុ ែៗដរ េ្រពះវសិ�ករគេ្រមាងនឹងេរៀបចំ
ប�ង់រចនាបេច�កេទសលម�តិ និង្រត�តពិនិត្យករសងសង់ េ្រកមជំនួយរបស់បុគ�លកិបេច�កេទសមកពីមន�រីពក់
ព័ន�។ ដូេច�ះ វសិ�ករគេ្រមាងនឹងផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� លក�ុងេពលបំេពញករងរដលម់�ន�ថីា� កេ់ខត�ស�ពីកីររចនា 
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និងករ្រត�តពិនិត្យករសងសង់េហដ� រចនាសម�ន័�។ ស្រមាប់ផ�ូវជនបទ ្រក�មហុ៊នេម៉ករ្រត�វេ្របី្របាស់កមា� ងំ
ពលកម� និងសមា� រៈក�ុងមលូដ� នតមែដលអចេធ�េីទបាន េដីម្ីបជួយកសងសមត�ភាពជួសជុលែថទំក�ងុមលូ
ដ� ន និងផ�ល់ឱកសករងរ។ 

33. សមាសភាគទ ី៣ ៖ ករអភវិឌ្ឍកសកិម� នងិរបរច�ិ� មឹជវីតិ ៖ សមាសភាគេនះនឹងជួយដលដ់ំេណីរករ
តំងទីលំេនរបស់្រគ�សរអ�កទទួលផល ករកសងធនធានសង�ម-េសដ�កិច� (្រក�មអ�ក       ផលិត/សហករណ៍) 
និងករអភិវឌ្ឍ្របព័ន�ផលតិកម�កសកិម�េដយែផ�កតមត្រម�វករទីផ្សោរ និងធនន់ឹងករែ្រប្រប�លអកសធាត។ុ 
សកម�ភាពទំងេនះរួមមានករផ�ល់ជនំយួដល ់១) ករតំងទីលំេនថ�1ី2 ដលអ់�កែដលេទីបទទលួបានដធី�ី នងិ
ជំនួយេលីករេរៀបចំដធី�ីស្រមាបក់រដំដណំាំគ្រមបជាេលីកដបំូង និង/ឬករដំកូនេឈីហូបែផ� ដូចជា ស� យចន� ី
េដីម្ីបអចឱ្យអ�កទទលួបានដធី�អីចចប់េផ�ីមកររស់េន និងេ្របី្របាស់ដកីសិកម�ថ�រីបសខ់�ួន ២) ករអនុវត�យុទ�
ស�ស�េសវកសិកម�្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ (េមីលកថាខណ� បនា� ប)់ េដយេផា� តសំខន់េលីបេច�កេទសេធ�កីសកិម�
ែដលធន់នឹងអកសធាត ុនិងក្រមិតចេំណះដឹង ជំនាញ និងចំណាបអ់រម�ណ៍របស់អ�កទទលួបានដធី�ី។ អ�ក
ទទលួបានដីធ�មីានចប់ពអី�កែដល្រត�វមានជំនាញមូលដ� នក�ុងករេធ�ីកសិកម� រហូតដលអ់�កែដលមានជនំាញ

េ្រចីន និងេ្រតៀមខ�ួនចូលរួមក�ងុទផី្សោរតូច ែៗដលផ�ល្់របាក់ចេំណញក�ងុ្របេទស ឬស្រមាប់ករនំាេចញ និងភាព
ចំបាចៃ់នវធិីស�ស�ែផ�កតមេយនឌរ័។ ជារួមសកម�ភាពេនះរួមមានករផ�លក់របណ�ុ ះបណា� លស�ពីបីេច�កេទស
សំខន់ៗ ែដលធនន់ឹងអកសធាត ុ   និងករផ�ល់  និងករេ្របី្របាស់េសវព័ត៌មានអកសធាតេុដីម្ីបផ�លម់លូ
ដ� នពត័៌មានដលក់រេធ�ីេសចក�សីេ្រមចរបស់សហគមនស៍�ពីីហនភិ័យអកសធាត។ុ យុទ�ស�ស�េនះនឹងទញ
្របេយាជន៍ពីកមា� ងំផ�បួជាមយួគេ្រមាងអហរូបត�ម�បច�បុ្បន� ែដលគំា្រទេដយធនាគារពិភពេលក (កថាខណ�  
២៥) ្រពមទំងេលីកកម�សផ់លិតកម�កសិកម�ែដលយកចតិ�ទកុដកេ់លីអហរូបត�ម� ៣) ករបេង�ីត និង/
ឬព្រងឹងអង�ករកសិករេលីសកម�ភាពផលតិកម� និងករេធ�ីទីផ្សោរ និង្រក�មចំណាបអ់រម�ណ៍េផ្សងេទៀតក�ងុសហ
គមន៍ េដីម្ីបឱ្យមានករផា� ស់ប�ូរចំេណះដឹង និងករេរៀនសូ្រតពីគា� េទវញិេទមកស�ពីីករេធ�ីកសិកម�ែដលធនន់ងឹ
អកសធាត ុ(ឧ. ករេ្របី្របាស់ជីកន់ែត្របេសីរ ករ្រគប់្រគងជីអចមស៍ត� និងករ្រគប់្រគងធនធានទកឹច្រម�ះ 
និងករទទួលបានព័តម៌ានបឋមស�ីពអីកសធាត ុនិង ៤) ករផ�ល់មូលនិធសិ្រមាបក់រអភវិឌ្ឍសហគមន៍ េដមី្ីប
ព្រងីកគំនិតផ�ចួេផ�មីេជាគជ័យក�ុងមូលដ� ន។   មូលនធិិេនះនងឹមានទ្រមងជ់ាមូលនធិិវលិជុ ំ   និងេផា� តអទភិាព

េលីគំនិតផ�ួចេផ�ីមេនមលូដ� នែដលបេង�នីអត�្របេយាជន៍ឈ�ះៗ ៣ ដង ដូចជា ករបេង�ីនផលិតភាព និង្របាក់
ចំណូលស្រមាប់កសកិរ និងករកត់បន�យផលបះ៉ពល់ និងករបន្ុសោំ។ ករអនុវត�សមាសភាគេនះនងឹទទលួ
បានជំនួយបេច�កេទសយ៉ាងេ្រចីនពថីា� កជ់ាត ិ និងអន�រជាតិ េ្រកមកិច�សហករយ៉ាងស�ិតរមួតជាមួយ្រកសងួ
កសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ      ស� ប័នអនតុ�នេ៍ផ្សងេទៀត និងមន�ីរពកព់័ន�។ 

34. ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ បានបេង�ីតយុទ�ស�ស�ផ�លេ់សវកសិកម�្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ

ស្រមាប់គេ្រមាងជំហនទី ៣ េនះ ដូចជា ករផ្សព�ផ្សោយ និងករគំា្រទដលស់ហករណ៍កសកិម�។ រហូតមកដល់
េពលេនះ ករផ�ល់េសវផ្សព�ផ្សោយេ្រកមគេ្រមាងជហំនទ ី ២ ខិតខំេ្របី្របាស់វធិីស�ស� “Farmers’ Field 
School-FFS” ប៉ុែន�ករអនុវត�េនមានក្រមិតបផំតុ េដយសរែតករមិនយលច់្បាសព់ីលក�ណៈសំខន់ៗៃនវធិី

 
2 សមា� រចំបាចក់�ុង្រគ�សរ សមា� រសងសង់មួយចំនួន អហរក�ុងេពលេធ�ីករ និងសមា� រ និងបរកិ� រតូចៗស្រមាប់ករងរកសិកម� (មាន
ប�� ក់លម�ិតក�ុងេសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាង)។ 
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ស�ស�េនះ កេម្សោយសមត�ភាពបេច�កេទស និងកង�ះមូលនិធ។ិ បនា� ប់ពីករវភិាគ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយរកប�� ក�ងុ
េសវផ្សព�ផ្សោយបច�បុ្បន� ្រកសួងកសកិម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ    បានែកស្រម�លយុទ�ស�ស�ផ�លេ់សវេឡីង
វញិ។ យុទ�ស�ស�េនះរួមមានវធិីស�ស�អ�កផ�លេ់សវច្រម�ះែដលចូលរួមេដយបគុ�លកិបេច�កេទសមកព្ីរកសងួ
កសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ភា� ក់ងរក�ុងវសិ័យឯកជន (កសឧិស្សោហកម�ខ� តមធ្យម-ធ ំនិងទី្របឹក្សោ) នងិ
អង�ករមិនែមនរដ� ភបិាល ២) ករេ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន និងសរគមនាគមន៍ទេំនីប េដីម្ីបផ្សព�ផ្សោយពី
បេច�កវទិ្យោថ�ីៗែដលធនន់ឹងអកសធាត ុឬករែកលម�ករេធ�ីកសកិម� ៣) ករប�� កព់ីនីតិវធិី្របតបិត�មិលូដ� ន

ៃនវធិីស�ស� FFS ដូចជា ដំេណីរករេរៀបចំ និងអនុវត�ករបង� ញេលីក្បាលដេី្រកមករ្រគប្់រគងរបសក់សកិរ 
អន�រកម�រវងអ�កផ្សព�ផ្សោយ និងកសិករ ទន�ឹមនឹងករពិចរណាពបីរយិាកសសង�មវប្បធម ៌និងបរយិាកសជីវៈ
រូបស�ស�េនទីតំងគេ្រមាងថ�ី  ៗជាពិេសសេនតបំនស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ និង ៤) ករបេង�ីតភាពជា
ៃដគូជាមួយស� ប័ន្រសវ្រជាវកសិកម�េដីម្ីបសកល្បងបេច�កវទិ្យោថ�ី ែៗដលធនន់ឹងអកសធាត ុ(ឧ. ដំណាំ និង
ពូជដំណាែំដលធនន់ឹងអកសធាត)ុ ស្រមាប់យកេទអនវុត�ជាមយួកសិករ។ ែផនករសកម�ភាពលម�តិ្រត�វបាន
េរៀបចំេឡីង េដយេរៀបរប់ពីសកម�ភាពសខំន់ៗ ែដល្រត�វេធ�ីេឡីងេនមនុ ក�ុងអឡុំង និងេ្រកយរដូវេធ�ីកសកិ
ម�។ សមាសភាគទីពីរៃនយុទ�ស�ស�េនះ (ករគំា្រទដល់ករអភិវឌ្ឍសហករណ៍កសកិម�) ក៏្រត�វបានេលីកេឡីង
ផងែដរ។ ្របសិនេបីអនវុត�េដយ្របសទិ�ភាព សមាសភាគេនះនឹងអចទទលួបានជនំយួែផ�កបេច�កេទស និង
ជំនួយែផ�កករ្រគប់្រគងស្រមាបស់ហករណ៍កសកិរ។ េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនវុត�គេ្រមាង ពិព៌ណនាពី
សមាសធាតសុំខន់ៗ ៃនយុទ�ស�ស�េសវកសកិម�ថ�េីនះ។ 

35. សមាសភាគេនះនឹងេផា� តេលីករេដះ្រសយភាពងយរងេ្រគាះ េដយសរមុខស�� េ្រគាះថា� កក់�ងុ
អកសធាត ុនិងករស�ិតេនជតិែដនជ្រមកធម�ជាតិ។ េដយសរែតទីតំងគេ្រមាងថ�ីៗមយួចនំនួ នឹងរួមប��ូល
តំបន់ក�ុងបណា� េខត�ែដលមានែដនជ្រមកធម�ជាត ិ គេ្រមាងនឹងដក់ប��ូលសកម�ភាពករពរដឯីកជន ដីសមូ
ហភាព និងដសីធារណៈក�ុងែផនករអភិវឌ្ឍន៍កសិកម� និងរបរចិ��មឹជវីតិ។ សកម�ភាពៃ្រពេឈីរបសស់ហគមន៍
នឹងទទួលបានជំនយួទន�ឹមគា� នងឹសកម�ភាពកសិកម�ឯកជន ្របសិនេបីអចអនវុត�បាន។ គេ្រមាងនឹងផ�លក់រ
េឆ�ីយតបរយៈេពលខ�ី និងរយៈេពលែវងដលប់�� ្របឈមេដយសរករែ្រប្រប�លអកសធាត ុេដីម្ីបព្រងឹងភាព
ធនរ់បស់្របព័ន�ផលតិ      កម�។ គេ្រមាងនឹងេផា� តសខំន់ និងបេ្រងៀនពីករេធ�ីកសកិម�ែដលធនន់ឹងអកសធាត ុ

ដូចជា ករដំដំណាែំដលកន់ែតធន ់កសិរុក�កម� និងករ្រគប់្រគងដ្ីរបកបេដយនរិន�រភាព   ក�ុងេសវផ្សព�ផ្សោយ
កសិកម�។ ធារស�ស�ខ� តតូចនងឹជយួបេង�ីនទំងផលតិកម� និងភាពធន់នឹងអកសធាតរុបសអ់�កទទលួផល 
្រពមទំងស្រម�លដល់ករផា� សេ់ទរកដណំាែំដលផ�លត់ៃម�កន់ែតខ�ស ់និងពធិកម�កនែ់តខ� ំង េដីម្ីប្រត�ស្រតយ
ទីផ្សោរថ�ី និងផ�ល់ឱកសរក្របាក់ចណូំលដលអ់�កផលិត។ 

36. ករអនុវត�្រកបខណ� េដះ្រសយផលបះ៉ពល់នងឹគំា្រទដលក់រកំណតរ់ក និងអនវុត�គនំិតផ�ចួេផ�មីេសដ�

កិច�េនមូលដ� ន ែដលនឹងផ�ល់្របេយាជនដ៍ល់្រក�មនានា  (ជាពិេសសសហករណ៍កសកិម�)   និងកសកិរមា� ក់ៗ
។ ករអនុវត�្រកបខណ� េដះ្រសយផលបះ៉ពល់ ដូចជា ករ្រគប់្រគងគំនិតផ�ួចេផ�ីមក�ុងសហគមន ៍និងគនំតិផ�ចួ
េផ�ីមឯកជនែដលបានរកេឃីញ នឹង្រត�វបានស្រមបស្រម�លេដយ្រក�មហុ៊នឯកេទស និង/ឬអង�ករមិនែមនរដ� ភិ
បាល។ 
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37. សមាសភាគទ ី៤ ៖ ករ្រគប់្រគង ករស្រមបស្រម �ល នងិករពនិតិ្យតមដន នងិវយតៃម�គេ្រមាង 
(្របមាណ ១០ លនដុល� )។      សមាសភាគេនះពក់ព័ន�នងឹសមត�ភាពក�ុងករពិនតិ្យបឋមេលីករករពរ
សុវត�ិភាព ករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងហនិភយ័ និងករពិនតិ្យតមដនករអនវុត�។ 

38. សមាសភាគទ ី៥ ៖ ករេឆ�យីតបនងឹេ្រគាះអសន�យថាេហតុ (០ លនដលុ� )។ សមាសភាគេនះេផា� ត
េលីករែបងែចកមូលនធិិគេ្រមាងេឡីងវញិេដីម្ីបេឆ�ីយតបនងឹេ្រគាះអសន� (ឧ. េ្រគាះទឹកជំនន)់ ែដលអចេកតី
េឡីងក�ុងេពលអនវុត�គេ្រមាង។ 

១.៥ ករកំណតេ់គាលេដ រមួទំងករេ្រជីសេរសីទីតំងស្រមាបស់ម្បទនដីសង�មកចិ�  និងករផ�ល ់    ប័ណ�កម�
សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ 
39. ទីតំងភូមសិ�ស�េគាលេដ ៖ តមេគាលករណ៍ គេ្រមាងអច្រត�វបានអនវុត�េនទទំូង្របេទស េលីក
េឡីងែតទី្រក�ងភ�ំេពញ អ្រស័យេលីត្រម�វករ និងឱកសអភវិឌ្ឍនក៍�ងុទតំីងសម្បទនដសីង�មកិច�  និងទតំីង
ស្រមាប់ករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច។ េទះជាយ៉ាងណា កិច�្រពម
េ្រពៀងបច�ុប្បន� (និងទំនងជាកិច�្រពមេ្រពៀងចងុេ្រកយ) ជាមួយ អជា� ធរ បានរតឹត្ិបតវសិលភាពរបស់គេ្រមាង
ឱ្យ្រគបដណ� ប់េលីេខត�្រតឹមែត ១៤ 2

3 ែដលមានទីតំង និងសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច្របែហល ៧១។ 

40. អ�កទទួលផលេគាលេដ ៖ វធិីស�ស�អនុវត�នគ៍េ្រមាងជំហនទី ៣ ែដលពក់ព័ន�នឹងសម្បទនដសីង�ម
កិច�  និងករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិគឺ “ែផ�កតមត្រម�វករ”។ 
េពលគឺករែបងែចកទីតំងស្រមាប់សម្បទនដីសង�មកចិ�  និងករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច គឺែផ�កតមឃំុ ឬសហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ មិនែមនកណំត់ទកុជាមុនេដយ
គេ្រមាងេនាះេទ។ ចំណុចេនះធានាបានថា គេ្រមាងេឆ�ីយតបនឹងត្រម�វកររបស់អ�កទទួលបានដីធ�នីងិសមត�ភាព
របស់ឃំុ/សហគមន ៍និងសហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ និងអ�កទទលួផល េដីម្ីបឱ្យពកួេគមានភាពមា� សក់រ
កន់ែតខ� ំងេលីសកម�ភាពក�ុងគេ្រមាងេនះ។ ដូេច�ះ គេ្រមាងនឹងគំា្រទដល ់១) សហគមន៍ជនជាតេិដមីភាគតចិ 
១៥ ក�ុងករអនុវត�ដំេណីរករផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ២) សហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច្របែហល ៣០ ែដលបានប��ប់ដំេណីរករផ�លប់ណ័�កម�សទិ� ិ តមរយៈសកម�ភាព
អភិវឌ្ឍន៍ ៣) ទីតំងសម្បទនដសីង�មកចិ�ថ�ី ១២ ទំងក�ុងេខត�េគាលេដបច�បុ្បន� និងេខត�េគាលេដថ�សី្រមាប់

សកម�ភាពែបងែចកដ ីនិងអភវិឌ្ឍន៍ និង ៤) ទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ� ១៤ េ្រកមគេ្រមាងជហំនទ ី២ ែដល
មានសកម�ភាពតចិតួច ដច់េដយែឡក និងបំេពញបែន�ម ដូចជា ធារស�ស�ខ� តតចូ និង្រចកេចញចលូទតំីង
កសិកម�ក�ុងតំបនស់ម្បទនដសីង�មកចិ�។ ប៉ុែន�េគមិនរពំឹងថាអចកណំតអ់ត�ស�� ណ និងពិពណ៌នាលម�តិពទីី
តំងថ�ី និងសហគមនទំ៍ង ៥៧ បានេឡីយ េហីយកម៏ិនអចប��ប់ករែបងែចក្របេភទេឡីងវញិ និង/ឬករែបង
ែចកេឡីងវញិែដលចំបាចទំ់ងអស់ មុនេពលចបេ់ផ�ីមគេ្រមាងបានែដរ។េសៀវេភែណនំាស�ីពកីរអនវុត�គេ្រមាង
នឹងេរៀបរប់ពីករែណនំាចំបាចេ់ដីម្ីបធានាថា ទីតំង និងសហគមនទំ៍ងអស់ែដលមានករេ្រជីសេរសីអ�កទទលួ
ផលពីគេ្រមាង នឹងអនេុលមតមច្បាបភ់មូបិាល និងលក�ខណ� ត្រម�វក�ុង្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�ម េនេពល

 
3 រចនាសម�័ន�រដ�បាលេនកម�ុជាែចកេចញជា រជធានីភ�េំពញ និង ២៥ េខត� េហីយេខត�ែចកេចញជា្រក�ង និង្រស�ក។ ្រស�កែចកេចញជា

ឃំុែដល្រគប់្រគងេដយ្រក�ម្របឹក្សោឃំុែដល្រត�វបានេ្រជីសតំងេដយករេបាះេឆា� ត និងជាក្រមិតទបបំផុតៃនរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិផ�ូវ
ករ។ េមភូមិ និងជំនួយករ រយករណ៍េទ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ។ 
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អនវុត�គេ្រមាង។ ចំនួនអ�កទទួលផលផា� លព់ីគេ្រមាងជហំនទ ី ៣ គឺ្របជាជនជនបទ្របែហល ១៥.០០០ 
្រគ�សរ។        ភាពអចរកបាន    និងករេ្របី្របាស់េហដ� រចនាសម�ន័�ែដលបានែកលម�   នឹងផ�លអ់ត�្របេយាជន៍
បែន�មេទៀតដល់្របជាជនកនែ់តេ្រចីន េ្រកពី្រគ�សរេគាលេដក�ុងតបំន ់   អនវុត�ន៍គេ្រមាង។ 

41. អ�កទទួលផលផា� លព់គីេ្រមាងរួមមាន ១) ្រគ�សរេគាលេដក�ុងសហគមនត៍មតបំនស់ម្បទនដសីង�ម
កិច�ថ�ីែដលស�ិតក�ុងេខត�ែដលកំពងុអនវុត�គេ្រមាងជំហនទី ២ និងេខត�ថ�ី  ២) សហគមន៍ និង/ឬ្រគ�សរេគាល
េដក�ុងេខត�ថ�ីៗែដលមានជនជាតិេដមីភាគតចិ និង ៣) ្រគ�សរក�ុងសហគមនត៍មតំបនស់ម្បទនដសីង�មកចិ�
ចស់ៃនគេ្រមាងជំហនទី ២។ េគរពំឹងថា នឹងមានករដក់ប��ូលទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�ថ�ែីដលអចអនុ
វត�បានចំនួន ១២ ក�ុងគេ្រមាងជំហនទ ី ៣ េនះ េហីយនឹងមានអ�កទទលួផលពសីម្បទនដសីង�មកចិ�ចនំនួ 
៥.០០០ ្រគ�សរបែន�មេទៀត។ សហគមន៍ក�ុងតបំនស់ម្បទនដសីង�មកិច�ែដលស�ិតេ្រកមគេ្រមាងជំហនទ ី២ 
ែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិទទលួបានករគំា្រទពគីេ្រមាងជំហនទី ៣ រួមមាន ទីតំងែដលមានករព្យោករណ៍ពី
េហដ� រចនាសម�័ន�បំេពញបែន�ម ដូចជា ធារស�ស�ខ� តតចូ និងេហដ� រចនាសម�ន័�ផ�វូថ�លក់�ុងតំបនស់ម្បទនដី
សង�មកិច� ប៉ុែន�គា� នករសងសង់ជាកែ់ស�ង និងករផ�លជ់ំនយួ និងេសវដល្់រគ�សរេនេសសសល ់ជាពេិសស

េនទីតំងឃំុដុង ែដលមិនងយនឹងប��បដ់ំេណីរករផ�ល់បណ័�កម�សទិ�ដិីធ�រីបសខ់�ួន េ្រកយករបិទប��ប់
គេ្រមាងជំហនទី ២។ 

42. លក�ណៈសម្បត�ិទទលួបានបណ័�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច ៖ ែផ�ក
េលីលក�ណៈវនិិច�័យជាក់លក់ែដល្រត�វកណំតេ់ឡីងេនេពលវយតៃម� េបក�ជនែដលដក់ពក្យសុបំណ័�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិគសឺហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ែដលកពំុងស�ិតក�ដុេំណីរ 

ករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ចប់ពីសហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគ
តិចែដល្រតឹមែតមានករទទលួស� លផ់�វូច្បាបព់្ីរកសួងមហៃផ� រហូតដលស់ហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតចិែដល
បានប��ប់ជំហនទំងអស់ េលីកេឡីងែតករចុះប�� ីដីធ�ជីាកែ់ស�ង។ េគរពំឹងថា សហគមន៍ជនជាតេិដមីភាគតិ
ច ឬសហគមន៍ែដលអចចលូរួមក�ុងករ  ផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគតចិ
រហូតដល់ ៤៥ នឹងមានលក�ណៈសម្បត�ទិទលួបានជនំួយតមក្រមិតេផ្សងៗពីគេ្រមាង។ 

១.៦ ករទទួលខុស្រត �វេលីករអនុវត�គេ្រមាង 

43. ្រកសួងេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនយីកម� និងសំណង់ ជាអ�កដឹកនំាករេរៀបចែំផនករអនវុត�ន ៍ និងករ
ស្រមបស្រម�លជារួម េដយសហករយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមយួស� បន័អនុវត�ន។៍  ្រកសួងមានភារកចិ�្រគប់្រគងករ
អនវុត� ៖ ១) សកម�ភាពេហដ� រចនាសម�ន័� ដូចជា ផ�ូវជនបទ គេ្រមាងធារស�ស�ខ� តតូច និងសលេរៀន នងិ
មូលដ� នសុខភាព ២) សកម�ភាពពកព់ន័�នងឹករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិ ីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដមី
ភាគតិច ែដលក�ុងេនាះ្រកសួងនងឹេកៀរគរសមត�ភាព និងធនធានពកព់ន័�េទតមភាពចំបាចព់ី្រកសួង/មន�រី

នានាេដីម្ីបេដះ្រសយប�� ែផ�កបេច�កេទស និងច្បាប់ែដលពកព់័ន�នឹងអន�រគមនផ៍�ល់បណ័�កម�សទិ�ដិសីមហូ
ភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិ ៣) សកម�ភាពលទ�កម�ស្រមាប់ករវនិិេយាគេលេីហដ� រចនាសម�ន័� 
ែដលេលីសពីែផនករេនក្រមតិឃំុ និងសហគមន ៍(ស្រមាបក់រទទលួខសុ្រត�វេលីករពិនតិ្យតមដនករអនវុត�
ករងររបស់្រក�មហុ៊នេម៉ករ និងផ�ល់ករប�� ក់ដល់សេំណីសុកំរទូទត ់្រកសួងនងឹេផ�រភារកិច�េនះេទភា� កង់រ
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ែដលមានឯកេទសេលីែផ�កេនះ) និង ៤) ្របព័ន�ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�្របកបេដយ្របសទិ�ភាព និង
្របសិទ�ផលេនក្រមិតគេ្រមាងទំងអស។់ 

44. បុគ�លិកធានាសុវត�ភិាពែដលបានចតតំ់ងេនថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាត ិនិងអ�កជំនាញែផ�កទនំាក់
ទំនង នឹងខិតខេំធ�ីយ៉ាងណាឱ្យមានករយលច់្បាស ់និងអនវុត�តមនីតវិធិីអន ុ  វត�ន៍គេ្រមាង។ ្រក�មធានាសុវត�ិ
ភាពនឹងធានាករអនវុត� និងចង្រកងឯកសរយ៉ាងសម្រសបនូវដេំណីរករែដលមានេរៀបរប់ក�ងុ្រកបខណ� បរសិ�
ន និងសង�ម និង្រកបខណ� ពកព់័ន� ែផនករ និងនីតិវធិីនានា។ ្រក�មទំនាក់ទនំងរបសគ់េ្រមាងនងឹធានាេធ�យ៉ីាង
ណាឱ្យករែចករែំលកព័ត៌មានៃផ�ក�ុង និងខងេ្រក និងករកសងករយល់ដងឹ ផ្សព�ផ្សោយដលអ់�កទទលួផល 
និង្រក�ម្រគ�សររបស់ពកួេគ តមរយៈមេធ្យោបាយផ្សព�ផ្សោយសម្រសប។ ្រកសងួេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកម� 
និងសំណង់ នឹងែស�ងរកករកសងសមត�ភាព និងជំនួយពអី�កផ�ល់េសវខងេ្រក (NGO, ទី្របឹក្សោ) េទតម
ភាពចំបាច់។ 

45. ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ គឺជាស� ប័នអនុវត�នែ៍ដលមានតួនាទអីនុវត�សកម�ភាពរបរ
ចិ�� ឹមជវីតិែដលពកព់ន័�នងឹកសិកម�។ ករទទលួខុស្រត�វរបស្់រកសួងរួមមាន ១) ស្រមបស្រម�ល និងធានាករ
អនវុត�រល់សកម�ភាពរបរចិ��មឹជវីតិែដលពកព់័ន�នឹងកសិកម� ២) េរៀបចំែផនករ និងអនវុត�្រកបខណ� េដះ
្រសយផលប៉ះពល់ និង ៣) េធ�ីលទ�កម�ទនំិញ និងេសវចំបាចស់្រមាបក់រអនវុត�សកម�ភាពពក់ពន័�។ េ្រកពី
េនះ ្រកសួងនឹងទទលួបានធនធានហិរ��វត�ុចំបាចេ់ដីម្ីបចុះកិច�សន្យោជាមយួទ្ីរបឹក្សោជាត ិ និងអន�រជាតែិដល
មានបទពិេសធន ៍NGO ឬអ�ក    ផ�ល់េសវេផ្សងេទៀត េដីម្ីបផ�ល់េសវកសិកម� និងអនវុត�សកម�ភាពពកព់ន័�នងឹ
្រកបខណ� េដះ្រសយផលប៉ះពលឱ់្យបាន្រគប្់រគាន់។ 

46. ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត� និងស� ប័នអនុវត�ន៍ នឹងស្រមបស្រម�លករអនវុត�សកម�ភាពេនថា� ក់ឃំុ និង
សហគមន៍េទតមភាពពកព់ន័� ្រពមទំង្រត�តពិនតិ្យលសកម�ភាពលទ�កម�ទំងអស់េនថា� ក់ឃំុ និងសហគមន៍
ផងែដរ។ េដយសរែតមានឃំុ និងសហគមនក៍នែ់តេ្រចីនចូលរួមក�ងុគេ្រមាងេនះ ចំបាច់្រត�វបេង�ីនសមត�ភាព
របស់ស� ប័នទំងពរីេនះក�ុងករេរៀបចំែផនករ និង្រគប់្រគងករអនុវត� េដីម្ីបធានានិរន�រភាពគេ្រមាង។ ដូេច�ះ 
េដមី្ីបឱ្យគេ្រមាងទទួលបានេជាគជ័យ ស� ប័នដឹកនំាករអនុវត�្រត�វេដីរតួនាទជីាអ�កស្រមបស្រម�ល      ចំែណក
ស� ប័នអនវុត�ន៍្រត�វេដីរតួនាទជីាអ�កផ�ល ់េសវកសងសមត�ភាពេដីម្ីប ព្រងឹងមខុងរ្រគប់្រគង          និងមុខងរ

រដ�បាលរបស់ឃំុ និងសហ     គមន៍។ ក�ុងករណីចំបាច ់ស� ប័នទំងពរីេនះនឹងផ�លក់រស្រមបស្រម�លដលរ់ដ�បា
លថា� កេ់ខត�។ គេ្រមាងនឹងផ�លជ់ំនយួហិរ��វត�ុ្រគប់្រគានដ់លរ់ដ�បាលថា� កេ់ខត� និងឃំុ េដីម្ីបឱ្យសុីសង� កគ់ា� នងឹ
ករេកីនេឡីងៃនចនំួនអនុគេ្រមាងក�ងុសហគមន ៍និងឃំុេ្រកមគេ្រមាងជំហនទី ៣។ ទន�ឹមនឹងេនះ រដ�បាលថា� ក់
េខត�នឹងេរៀបចំយុទ�ស�ស�ចកេចញ េដីម្ីបេផ�រ និងដក់ប��ូលសកម�ភាពគេ្រមាងក�ងុែផនករករងរ និងថវកិ
របស់រដ� ភិបាលថា� ក់េ្រកមជាត ិេនេពលប��បគ់េ្រមាង។ 

47. ្រក�ម្រគប់្រគងគេ្រមាង (PMT)/ករយិាល័យស្រមបស្រម�លគេ្រមាង (PCO) ៖ ្រក�ម្រគប្់រគងគេ្រមាង
នឹងទទលួខសុ្រត�វេលីករស្រមបស្រម�លជារួមេលកីរអនវុត�គេ្រមាង និងទនំាក់ទំនងខងេ្រក ដូចជា ករដក់
របាយករណ៍េទធនាគារពិភពេលក។ ្រក�ម្រគប់្រគងគេ្រមាង (PMT)/ករយិាល័យស្រមបស្រម�លគេ្រមាង 
(PCO) ស�ិតេ្រកមករដឹកនំារបស់្របធានគេ្រមាងមកព្ីរកសួងេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនីយកម� និងសណំង ់និង
ម�ន�ីជាន់ខ�ស់មកព្ីរកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ែដលចូលរួមជាសមាជកិ្រក�ម។ ្រក�ម្រគប់្រគង
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គេ្រមាង (PMT)/ករយិាល័យស្រមបស្រម�លគេ្រមាង  (PCO)    នឹងមានសមាជិកមកពអីង�ភាពបេច�កេទស
ពក់ព័ន�សំខន់ៗក�ុងករអនវុត�គេ្រមាង ដូចជា ម�ន�ីជាន់ខ�ស់ទទលួបន�ុក Financial Management (FM) 
លទ�កម� ករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� និងទនំាក់ទនំង។   ក�ុងករណីចំបាច ់ទី្របឹក្សោ និងបុគ�លកិកចិ�សន្យោ
នឹងចូលរួមជាមួយ្រក�ម្រគប់្រគងគេ្រមាង។ ្រក�ម្រគប់្រគងគេ្រមាង (PMT)/ករយិាល័យស្រមបស្រម�លគេ្រមាង 
(PCO) មានទីស� ក់ករក�ុង្រកសងួេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនីយកម� និងសំណង់។ េដយសរែតគេ្រមាងេនះ្រត�វ
បានអនុវត�តមរយៈរចនាសម�័ន�រដ� ភិបាលមាន្រសប់ (្រកសួងេរៀបចំែដនដី និង្រកសួងកសកិម�) រួមទំងមន�រី

ពក់ព័ន�របស់ស� បន័ដកឹនំាករអនវុត� និងស� បន័អនវុត�ន៍ ករេ្រជីសេរសីបុគ�លិកស្រមាប្់រក�ម្រគប់្រគងគេ្រមាង 
(PMT)/ករយិាល័យស្រមបស្រម�លគេ្រមាង (PCO) គឺមានចំនួនតចិ ប៉ុែន�េពរេពញេដយ្របសិទ�ភាព និង
្របសិទ�ផល។ េគរពំឹងថា ្របធានគេ្រមាង ែដលជា្របធាន្រក�ម្រគប្់រគងគេ្រមាង នឹងធានាទំនាក់ទំនង្របកប
េដយតមា� ភាព និងករេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចតមែបបជរុំញករចូលរួម។ 

48. ្រក�មគេ្រមាង ៖ ្រក�មគេ្រមាងនឹង្រត�វបានបេង�ីតេឡីងេដីម្ីបជយួដលក់រេរៀបចំែផនករ និងករអនវុត�
សមាសភាគគេ្រមាង។ ្រក�មគេ្រមាងេន្រកសួងេរៀបចំែដនដ ី និង្រកសួងកសកិម� មានសមាសភាគបគុ�លកិ

បេច�កេទសែដលមានតួនាទីេដះ្រសយប�� ជាក់ែស�ង និងប�� ឯកេទសក�ងុេពលេរៀបចំែផនករ និងអនវុត�។ 
ពួកេគជាម�ន�ីមកពីអង�ភាពរដ� ភបិាលមួយចនំនួេនថា� កជ់ាត ិនិងថា� ក់េខត�។ ក�ុងករអនុវត�ជាកែ់ស�ង គេ្រមាង
នឹងទទួលបានករគំា្រទ និងេធ�ីកិច�សហ្របតបិត�កិរជាមយួ្រក�មគេ្រមាងមកពី្រកសងួេផ្សងៗ អ្រស័យេទតម
្របេភទេហដ� រចនាសម�័ន� និងេសវសធារណៈែដលស�តិក�ុងវសិលភាពគេ្រមាង។ សមាជិកក�ុង្រក�មគេ្រមាងរួម
មាន បុគ�លិកបេច�កេទស បុគ�លិក FM បុគ�លិកលទ�កម� និងសវនករៃផ�ក�ុង។ ពួកេគនឹងចលូរួមក�ុងករេរៀបចំ
ែផនករ និងករអនុវត� និងករកសងសមត�ភាពេនថា� កេ់្រកមជាត។ិ ពួកេគនឹងេរៀបចំរបាយករណ៍វឌ្ឍនភាព
ៃនករចុះតមមូលដ� ន និងសមិទ�ផល ដក់ជនូ្រក�ម្រគប្់រគងគេ្រមាង (PMT)/ករយិាល័យស្រមបស្រម�ល
គេ្រមាង (PCO)។ 
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រូប 1 ៖ ករេរៀបចំករអនុវត�គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ជហំនទី ៣ (LASED III) 

49. ្រកសួងគំា្រទ/សហ្របតបិត�កិរ ៖ រចនាសម�័ន�អនវុត�នផ៍�ូវករគឺ្រកសួងពីរែដលេដីរតួនាទជីាស� បន័
ដឹកនំាករអនុវត� (្រកសួងេរៀបចំែដនដ)ី និងស� ប័នអនវុត�ន ៍(្រកសួងកសកិម�)។ េ្រកពីេនះ គេ្រមាងេនែតពងឹ
ែផ�កេលីជំនាញបេច�កេទស និងករែណនំាពី្រកសួងពកព់ន័�េផ្សងេទៀតែដលចូលរួមសហករ និងផ�ល់ករគំា្រទ 

ដូចជា ្រកសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា ្រកសួងសុខភិបាល ្រកសួងបរសិ� ន និង្រកសងួ
មហៃផ� និងេលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធកិរជាតសិ្រមាបក់រអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� កេ់្រកម
ជាតិ។ ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�្រត�វធានាថា បទប្ប��ត�ិស�ីពីេហដ� រចនាសម�ន័�ែដលទទលួបានហិរ��ប្បទនពី
គេ្រមាង អនេុលមតមបទដ� នជាត ិ និងរួមប��ូលករេរៀបចំែផនកររបស់្រកសួង និងនាយកដ� នពកព់ន័�។ 
្រកសួងេផ្សងេទៀតែដលមានសមាសភាគក�ងុ NSLCC នឹងផ�លក់របណ�ុ ះបណា� ល និងករកសងសមត�ភាពេន
តមសហគមន៍ក�ងុតំបន់គេ្រមាង េដីម្ីបធានាករអនុវត�េដយរលនូ។ 

50. មន�ីរបេច�កេទសេខត� ៖ ករទទួលខុស្រត�វេលីករអនវុត�េនមូលដ� ន ជាបន�ុករបស់មន�រីបេច�កេទស
ពក់ពន័�េនថា� ក់េខត�។ ្រក�មថា� ក់េខត�នឹង្រត�វបានបេង�ីតេឡីងេដីម្ីបទទួលខុស្រត�វេលីករអនុវត�គេ្រមាង។ ក�ុង
ករណីចំបាច់ ពួកេគនឹងទទួលបានជំនយួពមី�ន�ី្រកសួងសមុែីដលមានគណុវុឌ្ិឍ អ�កផ�ល់េសវេផ្សងេទៀតក�ងុ

គណៈកមា� ធិករដឹកនំាគេ្រមាង ៖ ផ�ល់ករែណនំាជាយុទ�ស�ស� និងជួយេដះ្រសយប��  (េធ�ីជា្របធានេដយរដ�ម�ន�ីេរៀបចំែដន នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ឬគណៈ្របតិភ ូ រួមទំងតំណាងមកព្ីរកសួងកសិកម� 

 រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ និង្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ) 
 

្រ ក �ម គ េ្រមាង / (្រកសួងកសិកម�/ស� ប័នអនុវត�ន៍) 

GDA (DACP, DAE, DICrop, DSPS, GDAHP, 

DPS/ME, DAI, លទ�កម�, FM និងសវនកម�ៃផ�ក�ុង 

 

SLC – ICLT – IC  

ទីតង សហគមន៍/ ACs, ្រក�មនានា 

 

្រក�មទី្របឹក្សោ/ទី្របឹក្សោគេ្រមាងស្រមាប់ជួយដល់

ករអនុវត� និងផ�លក់រែណនំា 

 NCSLC 

នាយកដ� ន/មន�ីរបេច�កេទសពក់ព័ន� 

(្រក�មគេ្រមាងជំហនទី ៣)  

 

ក រ ិយា ល័ យស្រមបស ្រម �លគេ្រមាង/  

្រ ក �ម ្រ គប់្រគង គេ្រមាង 
(ដឹកនំា និងមានទីស� ក់ករេន្រកសួងេរៀបចំែដនដី និងរ ួមប��ូលអ�ក្រគប់ 

្រគងគេ្រមាង/្របធានែផ�កមកពី្រកសួងេរៀបចំែដនដី និង្រកសួងកសិកម� 

្រ ក�មគេ្រមាង / (ស� ប័នដឹកនំាករអនុវត�/ ្រកសងួេរៀបចំែដនដី)  
GDH, GDLM, GDCG, GDH លទ�កម�, FM និងសវនកម�ៃផ�ក�ុង 

អ�កផ�ល់េសវខងេ្រក ៖ វសិ័យឯកជន 

NGO ទី្របឹក្សោ ្រក�មហុ៊ន អង�ករ GIZ ៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍េផ្សងេទៀត 

េសវគំា្រទកសិកម� TA, ្រក�មហុ៊នេម៉ករ 
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គេ្រមាង និង NGO។ សកម�ភាពចំបាច់ស្រមាប់មន�រីពក់ពន័� និងឃំុ/សហគមនទំ៍ងអស ់ នឹង្រត�វបានដក់
ប��ូលក�ុងែផនករករងររបស់្រកសងួេរៀបចែំដនដ ីនិង្រកសងួកសកិម�។ 

51. អ�កផ�លេ់សវខងេ្រក (NGO ទី្របឹក្សោ ្រក�មហុ៊ន និងៃដគអូភិវឌ្ឍនេ៍ផ្សងេទៀត) ៖ គេ្រមាងេមីលេឃីញ
ភាពចំបាច់ក�ុងករបេំពញបែន�ម និងព្រងឹងសមត�ភាពរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ជុាតម  រយៈករផ�ល់ករគំា្រទ
េលីសកម�ភាពបេច�កេទស និង្រគប់្រគង។ សកម�ភាពទំងេនះទមទរជំនាញឯកេទសពក់ពន័�នងឹ្រក�មេគាល
េដ និង/ឬទីតំងជាកល់ក។់ ដូេច�ះ ចំបាច់្រត�វជួល NGOs និង/ឬ ទី្របឹក្សោ/្រក�មហុ៊នេដីម្ីបបំេពញសមត�ភាព
ែដលខ�ះខត និងធានាករអនវុត�ែដលកន់ែតមានគុណភាព េដីម្ីបឱ្យគេ្រមាងទទួលបានេជាគជយ័។ 

១.៧ វធិីស�ស� និងេគាលបណំងៃន្រកបខណ� ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�ម 
52. េនះជាឯកសរ្រកបខណ� ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMF) ស្រមាប់សំេណីគេ្រមាងែបងែចកដី
េដីម្បសីង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ជហំនទ ី៣ (LASED I II)។ ឯកសរេនះេរៀបរប់ពីនីតិវធិ ីករទទលួ
ខុស្រត�វែផ�កស� ប័ន និងធនធានែដលមាន េដីម្ីបវយតៃម�សកម�ភាពគេ្រមាងនាេពលអនាគតែដលមនិទនប់ាន
កំណត់រក ក�ុងេគាលបំណងធានាសង�តភាពជាមួយនឹង្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�មរបសធ់នាគារពិភពេលក 
(ESF) រួមទំងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម (ESS) ពក់ព័ន� េដីម្ីបទទលួបានហិរ��ប្បទនពីធនាគារពភិព
េលក។ ្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម បំេពញតមលក�ខណ� នតីិវធិី្របតិបត�ិស�ងដ់រ ស្រមាប់គេ្រមាង
ទទលួបានជំនយួពខីងេ្រករបសរ់ជរដ� ភិបាលកម�ុជាែដលត្រម�វឱ្យមានករវយតៃម�េហតុផលប៉ះពលប់រសិ� ន 
និងសង�ម។ 

53. ដំេណីរករ្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម្រត�វអនវុត�េនតមទតំីងទំងអសែ់ដលបានកណំត់
េឃីញក�ុងេពលអនវុត�គេ្រមាង។ ដំេណីរករទំងេនះមានេគាលបណំង ៖ 

ក. ធានា (តមរយៈដំេណីរករែដលមានេរៀបរប់លម�ិតក�ុងែផនករជំរុញករចលូរួមរបសអ់�កពក់

ព័ន�) ករចូលរួម និងករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយសហគមនអ៍�កទទលួផលេគាលេដ េដីម្ីបេធ�ី
យ៉ាងណាឱ្យសកម�ភាពគេ្រមាងែដលេស�ីេឡីង បំេពញត្រម�វកររបស់ពួកេគ (រួមទំងត្រម�វករ

របស់្រក�មេផ្សងៗក�ុងសហគមន ៍ដូចជា ត្រម�វករែបងែចកតមេភទ) 

ខ. ទបស់� ត់ និង/ឬកត់បន�យេហតុផលបះ៉ពលប់រសិ� ន និងសង�ម ែដលអចេកីតេចញពី
សកម�ភាពែដលេស�េីឡីង 

គ. ធានាផ�ល់អត�្របេយាជនយូ៍រអែង�ងដល់បរសិ� នពសីកម�ភាពេដយេស�ីេឡីង េដយធានាសន�ិ
សុខមូលដ� នធនធានធម�ជាតិ 

ឃ. ស្រមបស្រម�លតមែបប្របតិសកម�េលីសកម�ភាពែដលេគរពំឹងថា អចបេង�ីន្របសទិ�ភាពៃន

ករេ្របី្របាស់ និងករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិកន់ែត្របេសីរ េដីម្ីបរក្សោ   ស�ិរភាព និង/ឬេធ�ឱី្យ

្របេសីរេឡីងនូវគុណភាពបរសិ� នមូលដ� ន និងសខុុមាលភាព មនសុ្ស។ 

54. ្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�ម កំណត់និយមនយ័្រកបខណ� ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�មជា “ឧបករណ៍

ែដល្រត�តពិនិត្យហនភិ័យ និងផលប៉ះពល់េនេពលគេ្រមាងមយួមានកម�វធិីមយួ និង/ឬអនគុេ្រមាងនានា 
េហីយេគមិនអចកំណតហ់នភិ័យ និងផលបះ៉ពលប់ាន រហូតទល់ែតបានកណំតរ់កយ៉ាងច្បាស់នវូកម�វធិី នងិ/
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ឬអនុគេ្រមាងទំងេនាះ”។ ទីតំងក�ុងគេ្រមាងជំហនទ ី ៣ នឹង្រត�វបានកំណតេ់នអំឡុងឆា� ដំំបងូៃនករអនវុត�
គេ្រមាង េហីយេហដ� រចនាសម�័ន� និងអនុគេ្រមាងេផ្សងេទៀតនងឹ្រត�វបានកណំតរ់ក និងេ្រគាងេឡីងេដយែផ�ក
េលីករវយតៃម�ត្រម�វករេនតមទីតំងែដលបានកំណត់។ ដូេច�ះ េគមិនអចេធ�ីករវយតៃម�បានេពញេលញពី
ហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�មែដលអចេកីតមានេឡីងេនដណំាក់កលេរៀបចំគេ្រមាងបានេឡីយ។ ស្រមាប់
គេ្រមាង្របេភទេនះ ្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�មកណំតថ់ា ្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មគរួកណំត់
ច្បាស់ពី “េគាលករណ៍ វធិាន េគាលករណ៍ែណនំា និងនីតិវធិីស្រមាប់វយតៃម�េហតផុលបះ៉ពល់បរសិ� ន នងិ

សង�ម។ ្រកបខណ� េនះមានវធិានករ និងែផនករកត់បន�យ ស្រមាល និង/ឬប៉ះប៉ូវហនិភ័យ និងផលបះ៉ពល់
អវជិ�មាន បទប្ប��ត�ិស្រមាប់ករប៉ាន់ស� ន និងេរៀបចំថវកិស្រមាប់ចណំាយេលីវធិានករទំងេនះ និងពត័ម៌ាន
ស�ីពីទីភា� ក់ងរមួយ ឬេ្រចីនែដលទទលួខុស្រត�វេលីករេដះ្រសយហនិភ័យ និងផលប៉ះពលរ់បស់គេ្រមាង រួម
ទំងព័ត៌មានស�ីពសីមត�ភាពរបស់ទភីា� កង់រក�ុងករ្រគប្់រគងហនិភយ័ និងផលប៉ះពលប់រសិ� ន និងសង�ម។ 
្រកបខណ� េនះមានព័តម៌ាន្រគប្់រគាន់ស�ពីីតបំនែ់ដលនឹងក� យជាទីតំងរបសអ់នុគេ្រមាង រួមទំងភាពងយរង
េ្រគាះែផ�កបរសិ� ន និងសង�មែដលអចេកតីមានេឡីងក�ងុតំបនេ់នាះ និងព័ត៌មានស�ីពផីលបះ៉ពលែ់ដលអច
េកីតមានេឡីង និងវធិានករកតប់ន�យ”។ 

55. ដូេច�ះ ្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មនងឹេធ�កីរវភិាគពហីនិភយ័ និងផលប៉ះពលែ់ដលបាន
ប៉ាន់្របមាណ េដយែផ�កេលីវសិលភាពៃនសកម�ភាពគេ្រមាងែដលបានព្យោករណ៍ លក�ខណ� រពំឹងទកុេនទតំីង
គេ្រមាង និងបទពិេសធនព៍ីករអនុវត�គេ្រមាងជហំនដំបងូ និងជំហនទី ២ បូករួមនឹងេគាលករណ៍ វធិាន 
េគាលករណ៍ែណនំា និងនីតិវធិីស្រមាបវ់យតៃម�ហនភិ័យ និងផលបះ៉ពលប់រសិ� ន និងសង�មជាក់លក ់នងិ
បេង�ីតវធិានករ្រគប់្រគងហនភិយ័េនតមទតំីងនមីួយៗ។ េគប៉ាន់ស� នថា ហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�មក�ងុ
គេ្រមាងជំហនទី ៣ ស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកចិ� នឹងមានទហំំ្របហក្់របែហលគា� នឹងហនិភយ័បរសិ� ន នងិ
សង�មក�ុងគេ្រមាងជំហនទី ២ ប៉ុែន�ហនិភ័យថ�ីៗ ជាពិេសសហនិភ័យពក់ពន័�នឹងករផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ដិី
សមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ឬទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច�ថ�ី ្រត�វបានពិចរណាយ៉ាងហ�ត់
ចត់។ វសិលភាពៃនករវយតៃម�ហនភិ័យរួមប��ូលលក�ខណ� ត្រម�វថ�ីៗ  និងករេផា� តេលី្រកបខណ� បរសិ� ន 
និងសង�ម ែដលមិនែមនជាែផ�កមួយៃន្រកបខណ� ករពរសុវត�ិភាពស្រមាប់គេ្រមាងជហំនទ ី២។ 

56. ចំណុចេសសសលក់�ុងែផ�កទី ១ ៃន្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម ពិពណ៌នាពី្រកបខណ� ច្បាប ់
និងគតិយុត�ិជាត ិនិងករវភិាគចំណុចខ�ះខតក�ងុ្រកបខណ� េនះ េធៀបនឹងលក�ខណ� ត្រម�វក�ុង្រកបខណ� បរសិ� ន 
និងសង�ម។ បនា� ប់មកគឺ ករវភិាគករេរៀបចំែផ�កស� ប័ន និងសមត�ភាពរបសស់� ប័នអនុវត�នគ៍េ្រមាងក�ងុករ
្រគប់្រគងហនិភ័យបរិស� ន និងសង�ម។ ែផ�កទី ២ េរៀបរបេ់ដយសេង�បពីេមេរៀនពក់ពន័�ពកីរអនវុត�គេ្រមាង
ជំហនដំបូង និងជហំនទ ី២។ 

57. ែផ�កទី ៣ បង� ញខ�ឹមសរសេង�បស�ពីីសវតរបរសិ� ន និងសង�មរបសត់ំបនេ់គាលេដ េដយគូស
ប�� កព់ីលក�ណៈសខំន់ ែៗដលបង�ជាហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�ម េដយែផ�កេលីទិន�នយ័ែដលមានស�ពីេីខត�
ែដលអចក� យជាេខត�េគាលេដ ករចុះេទទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច�មាន្រសប់  និងទីតំងស្រមាបក់រផ�ល់
ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ និងករពិភាក្សោជាមយួអ�កទទួលបានដធី�េីន
តមទីតំងទំងេនាះ ករពិភាក្សោជាមួយស� ប័នែដលកំពងុអនវុត�គេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករ
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អភិវឌ្ឍេសដ�កិច� និងអ�កពកព់័ន�េផ្សងេទៀត និងែផ�កេលីបទពិេសធន៍ និងេមេរៀនជាេ្រចីនពីករអនវុត�គេ្រមាង
ជំហនដំបូង/គេ្រមាងជំហនទី២។ សវតរបរសិ� ន និងសង�ម្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ (ESP) ្រត�វបានេរៀបចំជាឯក
សរដច់េដយែឡក។ ែផ�កទី ៤ ែផ�កេលីសវតរបរសិ� ន និងសង�ម េដីម្ីបេធ�ីករវភិាគពីហនិភយ័បរសិ� ន នងិ
សង�មែដលអចេកតីេឡីង និងអចបង�ផលបះ៉ពល់ធ�ន់ធ�រ និងលទ�ភាពៃនករេកីតេឡីង ្រពមទំងវធិានករកត់
បន�យហនិភ័យពកព់័ន�េធៀបនងឹបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មនមីយួៗ។ 

58. ែផ�កទី ៥ េរៀបរប់ពី្រកបខណ� ្រគប្រគងហនិភយ័  ដូចជា ៖ 

ក. ករពិពណ៌នា និងខ�ឹមសរសេង�បស�ពីឧីបករណ៍្រគប់្រគងហនភិ័យ ែដលមានបង� ញក�ងុ

ឧបសម�័ន�ៃន្រកបខណ� ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�មេនះ 

ខ. ករបេ�� �សហនិភ័យ វធិានករកត់បន�យ និង្រគប់្រគង ស្រមាប់ជាមូលដ� នៃនករេរៀបចំ

ែផនករេប�ជា� ចិត�ែផ�កបរសិ� ន និងសង�ម (ESCP) ក�ុងគេ្រមាង 

គ. នីតិវធិីគេ្រមាងស្រមាប់ករពនិិត្យបឋមរកទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�    និងទីតំងស្រមាបក់រ

ផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចជាកែ់ស�ង និងទីតំង

ែដលអចបេ្រមីឱ្យេគាលបំណងទំងេនះ េដីម្ីបកំណត់រកហនិភយ័ បរសិ� ន និងសង�ម និង

េរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងហនិភយ័េនក្រមតិទតំីង 

ឃ. នីតិវធិីគេ្រមាងស្រមាប់ករពនិិត្យបឋមរកេហដ� រចនាសម�័ន� និងអនុគេ្រមាងេផ្សងេទៀតេដីម្ីប

កំណត់រកហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�ម ករេរៀបចំែផនករ្រគប្់រគងហនិភយ័ និងករអនុវត�

ែផនករ្រគប់្រគង ហនិភ័យក�ុងដំេណីរករអនុវត�អនគុេ្រមាង 

ង. ករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�េលីករអនវុត�្រកបខណ� ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�ម។ 
 

59. ែផ�កទី ៦ ពណ៌នាពីករេរៀបចំករពិេ្រគាះេយាបល់ក�ុងចំេណាមអ�កពក់ពន័� (រួមទំងករេរៀបចំែផនករ
ែដលជំរុញករចូលរួម) និងករផ្សព�ផ្សោយព័តម៌ាន។ ែផ�កទី ៧ េរៀបរបព់ីករេរៀបចំស្រមាប់ករអនវុត�្រកបខណ�
្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម ដូចជា តួនាទី និងករទទលួខុស្រត�វ ែផនករកសងសមត�ភាព និងថវកិ។ ែផ�កទី 
៨ េលីកេឡីងពីយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងគេ្រមាង (GRM) ចំែណកែផ�កទី ៩ េរៀបរប់ពីករេរៀបចំ

ស្រមាប់ករផ្សព�ផ្សោយព័តម៌ានជាសធារណៈ និងករពិេ្រគាះេយាបល់ស�ីពី្រកបខណ� ្រគប្់រគងបរសិ� ន និង
សង�ម និងឧបករណ៍ពកព់័ន�នងឹបរសិ� ន និងសង�ម។ 

១.៨ ្រកបខណ� គតិយុត�ិ និង្រកបខណ� ស� ប័ន 
១.៨.១ លក�ខណ� ត្រម �វក�ុង្រកបខណ� គតិយុត� ិនិងច្បាបជ់ាតិ 
60. ែផ�កេនះបង� ញេដយសេង�បពចី្បាប់       និងបទប្ប��ត�ិជាតែិដលពកព់័ន�នឹងករ្រគប្់រគងហនភិយ័
បរសិ� ន និងសង�ម េលីែផ�កមួយចនំួន ដូចជា ១) ករកន់កប់ និង្រគប់្រគងដីធ� ី២) សិទ�ិរបស់ជនជាតេិដមី

ភាគតិច ៣) កិច�ករពរបរសិ� ន ៤) ករករពរេបតិកភណ� វប្បធម ៌៥) ច្បាប់ស�ីពីករងរ និងករករពរសទិ�ិ
របស់នេយាជិត រួមទំងសុខភាព និងសវុត�ិភាពក�ងុករងរ និង ៦) ច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ពិកព់័ន�េផ្សងេទៀត។ 
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61. ករកន់កប ់ និង្រគប់្រគងដធី�ី ៖ ្រកបខណ� រួមស្រមាប់ករកន់កបដ់ធី�ីេនកម�ុជាមានែចងក�ងុច្បាប់
ភូមិបាលឆា�  ំ២០០១។ ្របករសំខន់ៗ និងឯកសរអននុីតកិម�ក�ងុច្បាបភ់ូមបិាល រួមមាន ៖ 

ក. មា្រត ១៨ និង ១៩ ៃនច្បាប់ភូមិបាល េផា� តេលីករេផ�រកម�សិទ�ដិធី�េីដយខសុច្បាប ់ចំែណក
មា្រត ២៩-៤៧ ៃនច្បាប់ភមូិបាល េផា� តេលីលទ�កម�កម�សទិ�។ិ 

ខ. សរចរែណនំាេលខ ០២ ែខ កុម�ៈ ឆា�  ំ២០០៧ ស�ីពីករកន់កបដ់រីដ�េដយខុសច្បាប់ 
គ. អន្ុរកឹត្យេលខ ១៩ ស�ីពីសម្បទនដសីង�មកិច� 
ឃ. ច្បាប់ស�ីពីអស្សោមកិរណ៍ (២០១០) ែដលមានេគាលបំណង “ប�� កព់ីនយិមន័យៃនពក្យ

អស្សោមិករណ៍ឱ្យបានច្បាស់លស់ តមរយៈករកំណតេ់គាលករណ៍ យន�ករ នីតិវធិីៃនករដក
ហូត្រទព្យសម្បត�ិ និងសំណងសមរម្យជាថ�ូរៃនករសងសងស់ំណងស់ធារណៈ និងសណំង់

ណាែដលទកទ់ងនឹងផល្របេយាជនជ៍ាតទំិងមូល” 
ង. នីតិវធិី្របតិបត�ិស�ងដ់រ            ស្រមាប់គេ្រមាងទទលួបានហិរ��ប្បទនពខីងេ្រកេនកម�ជុា 

(២០១៨)។ អចទញយកតមេគហទពំ័ររបស្់រកសងួេសដ�កចិ� និងហិរ��វត�ុ ៖ 

https://www.mef.gov.kh/documents/DInvestment/Document23072007/Manual%
20on%20Standard%20Operating%20Procedures.pdf 

ច. េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនវុត�គេ្រមាងមលូនធិិឃំុ/សង� ត់ (សូមេមីលខងេ្រកម)។ 
 

62. សិទ�ិ របសជ់នជាតេិដីមភាគតិច ៖ ្រកបខណ� ច្បាប់ និងគតិយុត�សិ្រមាប់សទិ�ិជនជាតិេដមីភាគតចិ រួម
មាន ៖ 

ក. ច្បាប់ភូមិបាល (២០០១) មា្រត ២៣-២៨ ែដលែចងយ៉ាងច្បាសព់ីសទិ�ិដធី�រីបសជ់នជាតេិដមី
ភាគតិច 

ខ. ច្បាប់ស�ីពីៃ្រពេឈី (២០០២) ែចងពីសិទ�ិរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ែដល្រត�វបាន
ទទួលស� លេ់ដយច្បាប់ភមូិបាលក�ងុករេ្របី្របាស់ធនធានៃ្រពេឈី 

គ. ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, េគាលនេយាបាយជាតសិ�ីពកីរអភវិឌ្ឍជនជាតេិដីមភាគតចិ ២០០៩ 
ឃ. អន្ុរកឹត្យេលខ ៨៣ (ឆា�  ំ២០០៩) ស�ីពីនីតិវធិៃីនករចុះប�� ីដធី�រីបសស់ហគមន៍ជនជាតេិដមី

ភាគតិច 
ង. ្រកសួងមហៃផ� និង្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ៖ សរចរែណនំាអន�រ

្រកសួងស�ីពីវធិានករករពរបេណា� ះអសន�េដីម្ីបករពរដីធ�ីរបសជ់នជាតេិដីមភាគតិច 
(២០១១) 

ច. រជរដ� ភិបាលកម�ុជា “េសចក�ីសេ្រមចេលខ ០១” ក�ុងករអនវុត�យុទ�នាករផ�ល់បណ័�កម�សទិ�ដិី
ធ�ីែដល្រត�វអនវុត�េដយយុវជនស�័្រគចិត� េ្រកមជំនួយពអីជា� ធរពកព់័ន� 

ឆ. េសចក�ីែណនំាេលខ ១៥ ចុះៃថ�ទី ៤ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០១២ និងេសចក�ីែណនំាេលខ ១៧ ចុះ
ៃថ�ទី ១៣ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០១២ េដីម្ីបព្រងឹងករអនុវត�ករចុះប�� ីបណ័�កម�សិទ�ដិធី�ីស្រមាប់
ជនជាតិេដីមភាគតិច និងសហគមន ៍

https://www.mef.gov.kh/documents/D-Investment/Document23072007/Manual%20on%20Standard%20Operating%20Procedures.pdf
https://www.mef.gov.kh/documents/D-Investment/Document23072007/Manual%20on%20Standard%20Operating%20Procedures.pdf
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ជ. េសៀវេភែណនំាស�ីពីករកំណត់អត�ស�� ណសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ករចុះប�� ីនតីិ
បុគ�ល និងដំេណីរករចុះប��ដីសីហគមនេ៍នកម�ជុា (ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ២០១៨) ែដលេបាះពមុ�ផ្សោយ
េដយ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ្រកសួងមហៃផ� និង្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនីយកម� និង
សំណង់ េ្រកមជំនួយរបស់ UN-OHCHR។ 

63. កិច�ករពរបរសិ� ន ៖ ករ្រគប់្រគងទេូទេលីែផ�កបរសិ� នស�ិតេ្រកមែដនសមត�កចិ�របស់្រកសួងបរសិ� ន 
(MoE) ែដលបេង�ីតេឡីងេនឆា�  ំ១៩៩៣។    ្រកសួងបរសិ� នទទួលខសុ្រត�វេលីករអនុវត�ច្បាបស់�ពីីករករពរ

បរសិ� ន និងករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ។ េនថា� ក់េខត� និង្រក�ង មានមន�រីបរសិ� នេខត�/្រក�ង។ មន�រីទំងេនះទ
ទទលួខុស្រត�វេលីករអនុវត�ច្បាបប់រសិ� ន  ែដលស�ិតេនេ្រកមសមត�កិច�របស្់រកសួងបរសិ� ន។ 

64. ច្បាប់ស�ពីកីិច�ករករពរបរសិ� ន និងករ្រគប្់រគងធនធានធម�ជាត ិ ្រត�វបានអនុម័តេដយរដ�សភា 
េហីយ្រត�វបានដក់ឱ្យេ្របី្របាស់េដយ្រពះរជ្រកម/រស-រកម-១២៩៦/៣៦។ ច្បាប់េនះ្រត�វបានអនុមត័េនៃថ�ទី
១៨ ែខ វចិ�ិក ឆា�  ំ១៩៩៦។ ច្បាប់េនះមានេគាលបណំងដូចខងេ្រកម៖ 

ក. េដីម្ីបករពរ និងេលីកកម�ស់គណុភាពបរសិ� ន និងសុខភាពសធារណៈ តមរយៈករបង� រ 
ទបស់� ត់ កត់បន�យ និង្រគប់្រគងករបពំុល 

ខ. េដីម្ីបវយតៃម�ពីផលប៉ះពលប់រសិ� នៃនគេ្រមាងែដលបានេស�ីេឡីងទំងអស ់ មុនេពលេចញ
េសចក�ីសេ្រមចយល់្រពមពរីជរដ� ភិបាល 

គ. ធានាករអភិរក្ស   ករអភិវឌ្ឍ  ករ្រគប់្រគង    រេ្របី្របាស់ធនធានធម�ជាតៃិន្រពះរជាណាច្រក
កម�ុជា្របកបេដយតលុ្យភាព និងនិរន�រភាព 

ឃ. េលីកទឹកចិត� និងផ�ល់នូវលទ�ភាពដល់សធារណជនចលូរួមក�ុងកិច�ករពរបរសិ� ន និងករ
្រគប់្រគងធនធានធម�ជាត ិនិង 

ង. ប�ង� បរល់អំេពីទំងឡាយណាែដលបង�មហន�រយដលប់រសិ� ន។ 
65. ្រកបខណ� ច្បាប់េនះអំពវនាវឱ្យមានករវយតៃម�េហតុបះ៉ពល់បរសិ� នបឋម (IEIA) ឬករវយតៃម�
េហតុប៉ះពល់បរសិ� នេពញេលញ (EIA) អ្រស័យេលី្របេភទៃនសកម�ភាព និងទតំីងៃនគេ្រមាង (អនុ្រកតឹ្យស�ី
ពីដំេណីរករ IEIA / EIA (មា្រត ១ និងមា្រត ២ ៃនអនុ្រកឹត្យ IEIA / EIA) ែដល្រត�វ្របតិបត�ិ េទះជាគេ្រមាង
ឯកជន ឬសធារណៈទំងអស់។ ្រកសួងបរសិ� ន្រត�វ្រត�តពនិិត្យមុននឹងប��ូ នេទរជ  រដ� ភិបាលេដីម្ីបេធ�កីរ
សេ្រមចចិត�ចុងេ្រកយ។ 

66. អនុ្រកឹត្យេលខ ៧២ អន្រក.បក ស�ីពីដំេណីរករវយតៃម�េហតុផលបះ៉ពលប់រសិ� ន ចុះែខ សីហ ឆា� ំ 
១៩៩៩ និងេគាលករណ៍ែណនំា (២០០៥, ២០០៩ និង ២០១៧) ផ�ល់េសចក�ីែណនំាស្រមាបក់រវយតៃម�
េហតុផលប៉ះពលប់រសិ� នបឋម ឬករវយតៃម�េហតុផលបះ៉ពល់បរសិ� នេពញេលញ េដយអនុេលមតម
ច្បាប់េនះ។ អនុ្រកឹត្យេនះមានេគាលបណំង ៖ 

ក. េដីម្ីបកំណត់ករវយតៃម�េហតបុះ៉ពល់បរសិ� ន (EIA) េលីរលគ់េ្រមាង ឬសកម�ភាពរបសឯ់ក
ជន ឬសធារណៈ េហីយ្រត�វបានពិនិត្យ និងវយតៃម�េដយ្រកសួងបរសិ� នមនុនងឹដកជ់នូរជ
រដ� ភិបាលសេ្រមច។ 
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ខ. កំណត់្របេភទ និងទហំំគេ្រមាង និងសកម�ភាពែដលេស�េីឡីង ្រពមទំងសកម�ភាពែដលមាន
្រសប់   និងកពំុងដំេណីរករទំងឯកជន    និងសធារណៈ   ែដល្រត�វវយតៃម�េហតុប៉ះពល់
បរសិ� ន 

គ. បំផុសឱ្យមានករចូលរួមរបសស់ធារណៈជនក�ងុដំេណីរករតៃម�េហតុបះ៉ពល់បរសិ� ន (EIA) 
្រពមទំងទទួលយកមតិេយាបល់មកពចិរណាក�ុងកិច�ដេំណីរករអនមុ័តគេ្រមាង។ 

67. អនុ្រកឹត្យេលខ ៣៦ អន្រក.បក ស�ីពីករ្រគប់្រគងសណំលរ់ងឹ ចុះៃថ�ទ ី២៧ ែខ េមស ឆា� ំ ១៩៩៩ ៖ 

េគាលបំណងៃនអនុ្រកឹត្យេនះ គឺេដីម្ីប្រគប់្រគងករេចលសណំល់រងឹតមលក�ណៈបេច�កេទសសម្រសប នងិ
េដយសុវត�ិភាពេដីម្ីបធានាករពរសុខភាពមនសុ្ស និងករអភិរក្សជីវច្រម�ះ។ អន្ុរកឹត្យេនះអនុវត�ចេំពះរល់
សកម�ភាពទំងឡាយពក់ពន័�នឹងករេចល រក្សោទុក ្របមូល ដឹកជ��ូ ន េ្របី្របាស់េឡីងវញិ ចក់សំរម និង
សំណល់ែដលបង�ឱ្យមានេ្រគាះថា� ក់។ 

68. អនុ្រកឹត្យេលខ ៤២ អន្រក.បក ស�ីពកីរ្រត �តពនិតិ្យករបំពុលខ្យល ់និងកររខំនេដយសេំឡង ចុះៃថ�ទ ី
១០ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០០០។ អន្ុរកឹត្យេនះមានេគាលបណំងករពរគុណភាពបរសិ� ន និងសុខភាពសធារណៈ

ពីករបំពលុខ្យល ់និងកររខំនេដយសំេឡងតមរយៈករ្រត�តពិនតិ្យ និងទប់ស� តស់កម�ភាពកតប់ន�យ។ អនុ
្រកឹត្យេនះមានវសិលភាពអនវុត�ន៍ និងចតវ់ធិានករចំេពះរល់្របភពបំពលុចលត័ និងអចលត័ទំងឡាយែដល
បង�ឱ្យមានករបំពុលខ្យល ់និងកររខំនេដយសេំឡងក�ងុបរយិាកស។ 

69. កិច�ករពរេបតកិភណ� បរសិ� ន ៖ រដ�ធម�ន�ុ�ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ែចងថា “រដ�មានកតព�កចិ�ែថ
រក្សោ និងព្រងីកវប្បធមជ៌ាតិ។ រដ�មានកតព�កចិ�ែថរក្សោ និងករពរ្របាសទ បុរណវត�ុ សិល្បៈបុរណ និងែក

លម�រមណីយដ� ន្របវត�ិស�ស�េឡីងវញិ (មា្រត ៦៩)”។ “បទេល�ីសទំងឡាយែដលប៉ះពល ់ឬទក់ទងនងឹ
េបតិកភណ� វប្បធម ៌និងេបតិកភណ� សិល្បៈ្រត�វផ�នា� េទសជាទម�ន់ (មា្រត ៧០)”។ “បរេិវណេបតិកភណ� ជាត ិ
ក៏ដូចជាេបតិកភណ� ែដលបានប��ូលជាេបតកិភណ� ពភិពេលក ្រត�វទកុជាតំបន់អព្យោ្រកឹត ែដលមិនឱ្យមាន
សកម�ភាពេយាធា (មា្រត ៧១)”។ ច្បាប់ស�ីពីកចិ�ករពរេបតិកភណ� វប្បធមជ៌ាត ិ(១៩៩៦) មានបទប្ប��ត�ិ
ស្រមាប់ “ករែថរក្សោករពរេបតិកភណ� វប្បធម ៌និងជាតិ និងសម្បត�ិវប្បធមទ៌ូេទ ្របឆាងំនឹងករបផំ�ចិបផំា� ញ 
ករែ្របក� យ ករប�ូររូបរង ករជីករុករក ករេផ�រកម�សិទ� ិករនំាេចញ និងករនំាចូលេដយខុសច្បាប់។ ច្បាបេ់នះ
មានបទប្ប��ត�ិស្រមាប់ករករពរសម្បត�ិេបតកិភណ� វប្បធមែ៌ដលរកេឃីញពសីកម�ភាពសងសង់។ ករទទលួ
ខុស្រត�វរួមជាបន�ុករបស់្រកសងួវប្បធម ៌ និងវចិ្ិរតសិល្បៈ េដយសហករជាមួយមន�ីរ និងករយិាល័យ្រស�ក 
(មួយចំនួន)។ ប៉ុែន�ក�ុងតំបន់ឧទ្យោនអង�រវត� និងតំបន់ជុំវញិេខត�េសៀមរបែដលមានសណំលវ់ត�បុរុណពី
សម័យអង�រ ស�ិតេ្រកមករទទួលខសុ្រត�វផា� ល់របសអ់ជា� ធរអប្សរ។ មា្រត ១៥ ៃនច្បាប់ភូមិបាល ២០០១ 
ែចងថា េបតិកភណ� បុរណវទិ្យោ វប្បធម៌ និង្របវត�ិស�ស�ជាសម្បត�ិសធារណៈរបសរ់ដ�។ លិខិតុបករណ៍ច្បាប់

េផ្សងេទៀតែដលពកព់័ន�នឹងកចិ�ករពរេបតកិភណ� វប្បធម ៌រួមមាន ៖ 

ក. ច្បាប់ស�ីពីករេរៀបចែំដនដ ីនគរូនីយកម� និងសណំង ់(១៩៩៤) 
ខ. ្របកសរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូនយីកម� និងសំណង់ស�ពីតីួនាទ ីភារកិច� និងរចនាសម�ន័�

របស់មន�ីរេរៀបចំែដនដី នគរូនីយកម� និងសំណង់ (១៩៩៩) រួមប��ូលភារកិច�ក�ុងករករ
ករពរេបតិកភណ� វប្បធម ៌
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 គ. ្របកសរបស់គណៈរដ�ម�ន� ី(១៩៩៩) ែដលហមឃាត់កម�សទិ�ឯិកជនេលីទតំីងេបតកិភណ�
វប្បធម ៌

ឃ. ច្បាប់ស�ីពីៃ្រពេឈី (២០០២) ទទួលស� ល់ និងករពរតំបន់ៃ្រពេឈីែដលមានសរៈសខំន់
ែផ�កវប្បធម៌ចំេពះសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ 

ង. អន្ុរកឹត្យេលខ ១១៨ ស�ីពីករ្រគប់្រគងដរីដ� (២០០៥) បានកណំត ់“េបតកិភណ� បរុណវទិ្យោ 
វប្បធម ៌និង្របវត�ិស�ស� ជាសម្បត�ិសធារណៈរបស់រដ�ែដលមនិអចដកហូតបាន។ អនុ្រកឹត្យ

េនះ្រត�វបានព្រងឹងេដយេសចក�សីេ្រមចេលខ ៥២ ស�ីពីលក�ណៈវនិិច�័យស្រមាបក់រែបងែចក
្របេភទដីរដ� (២០០៦)។ 

70. បទប្ប��ត�ិស្រមាប់ករករពរេបតិកភណ� វប្បធមក៌�ុងតំបនគ់េ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកិច� និងករ
អភិវឌ្ឍេសដ�កិច� មានែចងក�ុង្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម ៌ (ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៧) ែដលរួមប��ូលវធិាន
ករជាកល់កស់្រមាប់ករករពរេបតិកភណ� បុរណវទិ្យោ និងេបតិកភណ� វប្បធមរ៌បសជ់នជាតេិដីមភាគតចិ ប៉ែុន�
ត្រម�វឱ្យមានករពិនិត្យេឡីងវញិ និងអនេុលមេពញេលញតម្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�ម។ 

71. ច្បាប់ស�ពីកីរងរ និងមុខរបរ ៖ ្រកបខណ� ច្បាប់ និងបទប្បប��ត�ិស�ពីីករងរ និងមខុរបរេនកម�ុជា៖ 

ក. ច្បាប់ស�ីពីករងរ (១៩៩៧)៖    ច្បាប់េនះបទប្ប��ត�សិ�ីពកីរមនិេរសីេអីង   ករហមឃាត់ករ
ងរេដយបង�ំ រួមទំងទសភាពបណុំល ករកំណត់លក�ខណ� ករងរ កររតឹត្ិបតេលីករងរ
របស់អនីតិជន (េ្រកម ១៨ ឆា� )ំ ច្បាប់ឈប់ស្រមាកលំែហរមាតភុាព បទប្ប��ត�ិពិេសស
ស្រមាប់ករងររបស់កម�ករកសិកម� សុខភាព និងសុវត�ិភាព សិទ�ិសហជពី។ល។ 

ខ. អនសុ�� េលខ ១៣៨ របស់អង�ករអន�រជាតិខងករងរស�ីពីអយុអប្បរមា និងអនសុ�� េលខ 
១៨២ ស�ីពីទ្រមង់ធ�ន់ធ�របំផតុៃនពលកម�កមុារ ្រត�វបានផ�ល់សច� បន័ េដយរជរដ� ភបិាល  
កម�ុជា។ 

គ. ្របកសេលខ ១០៦ របស់្រកសួងសង�មកចិ� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទស�ីពកីរហម
ឃាត់កុមារេធ�ីករេនកែន�ងករងរ្របកបេដយេ្រគាះថា� ក់ (ៃថ�ទី១៨ ែខេមស ឆា� ២ំ០០៤) 

72. នីតិវធិីបណ�ឹ ងតវ៉ ៖ អនុ្រកឹត្យស�ីពីករបេង�ីតករយិាល័យ្របជាពលរដ� (២០១៧) បានបេង�តីយន�ករ
ស្រមាប់ទទួល និងេដះ្រសយបណ�ឹ ងពកព់័ន�នងឹរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាត ិេដយជំនួសឱ្យ្របព័ន�ពមីុន (្រក�ម
ករងរគណេនយ្យភាព) ែដល្រត�វបានបេង�ីតេឡីងក�ុងយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងគេ្រមាងែបងែចកដី
េដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�។ េគាលករណ៍ែណនំាស្រមាបន់ីតវិធិី្របតបិត�ិស�ង់ដ ស�ីពីលទ�កម�ដីធ� ី
និងករតំងទីលេំនថ�េីដយស�័្រគចតិ� (២០១៨) កំណត់ថាយន�ករបណ�ឹ ងតវ៉្រត�វ្រត�តពិនតិ្យេដយគណៈ      
កមា� ធិករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ថា� ក់េខត� ែដលឃា� េំមីលេដយ្រកសងួេសដ�កចិ� និងហិរ��វត�ុ។ 

73. ច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ពិកព់័ន�េផ្សងេទៀត៖ ្រក�ម្របឹក្សោឃំុែផ�កតមេសៀវេភែណនំាស�ីពកីរអនវុត�
គេ្រមាងមូលនិធិឃំុ/សង� ត ់ជា្រកបខណ� ស្រមាប់ករអនវុត�គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�ខ� តតូច រួមទំងគេ្រមាង
ែដលផ�ល់ហិរ��ប្បទនេដយគេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�។ េសៀវេភែណនំាេនះ
មានេគាលករណ៍ែណនំាស្រមាប់ករេរៀបចំែផនករលទ�កម�ដធី�ី ករ្រគប់្រគងហនិភ័យបរសិ� ន និងករករពរ
សិទ�ិជនជាតិេដីមភាគតិច។ េគាលករណ៍ែណនំាទំងេនះ្រត�វបានតក់ែតងេឡីងេនអំឡុងឆា�  ំ ២០០៣-
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២០០៦ និង្រត�វបានទទួលស� លថ់ាអនេុលមតមលក�ខណ� ត្រម�វក�ងុេគាលនេយាបាយ្របតិបត�ិរបស់ធនាគារ
ពិភពេលកេនអំឡុងេពលេនាះ។ ប៉ុែន�ចំបាច់្រត�វពិនិត្យេឡីងវញិេលីឯកសរទំងេនះេដីម្ីបកំណត់ថាេតីេនែត
អនេុលមតមលក�ខណ� ្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�មបច�ុប្បន� ឬេទ។  គួរកត់សមា� ល់ថា េលខធិករដ� ន គ.ជ.
អ.ប េទីបែតបានអនមុ័តេគាលនេយាបាយករពរសុវត�ិភាពបរសិ� ន និងសង�ម (ករវយតៃម� និងករ្រគប្់រគង
ហនិភ័យ និងេហតុប៉ះពល់បរសិ� ន និងសង�ម) េដីម្ីបអនេុលមតមលក�ខណ� ត្រម�វរបសម់ូលនិធអិកសធាតុ
ៃបតង (GCF) និងែផនករនានា េដីម្ីបពិនិត្យេឡីងវញិ និងេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពេសៀវេភែណនំាស�ីពកីរអនវុត�

គេ្រមាងមូលនិធិឃំុ/សង� ត ់ ឱ្យបន្ីុសគា� នឹងេគាលនេយាបាយេនះ។ ភាគេ្រចីន លក�ខណ� ត្រម�វរបសម់លូនធិិ
អកសធាតុៃបតង គឺ្របហក់្របែហលគា� នងឹលក�ខណ� ត្រម�វក�ុង្រកបខណ� បរសិ� ន និងសុវត�ិភាពរបស់ធនាគារ
ពិភពេលក។ 

១.៨.២ េគាលនេយាបាយរបសធ់នាគារពិភពេលក ៖ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មជាធរមាន 
74. ក�ុងចំេណាមបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទំង ១០ ក�ុង្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�មរបស់ធនាគារពភិព
េលក បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៩ (អន�រករហិីរ��វត�ុ) មិនពកព់ន័�នងឹគេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកចិ� 

និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ជហំនទ ី៣ េទ ប៉ុែន�បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មេផ្សងេទៀតគឺពកព់ន័�នងឹគេ្រមាងេនះ។ 
មានន័យថា ចំបាច់្រត�វវយតៃម�ហនិភ័យែដលពកព់ន័�នងឹបទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម េហីយក�ុងករណីមាន
ហនិភ័យ េគ្រត�វបេង�ីត្រកបខណ� ស្រមាបក់រកតប់ន�យ និង្រគប់្រគងហនិភយ័។ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម
ពក់ព័ន�ទំង ៩ រួមមាន ៖ 

ក)  បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី១ ៖ ករវយតៃម� និង្រគប្់រគងហនិភយ័ និងផលប៉ះពល ់   បរសិ� ន 

និងសង�ម 
ខ)  បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ ៖ លក�ខណ� ពលកម� និងករងរ 
គ)  បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៣ ៖ ្របសិទ�ភាពធនធាន និងករទប់ស� ត ់និង្រគប្់រគងករបំពលុ 
ឃ)  បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៤ ៖ សុខភាព និងសុវត�ិភាពសហគមន ៍
ង)  បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៥ ៖ លទ�កម�ដធី�ី កររតឹត្ិបតេលីករេ្របី្របាស់ដធី�ី និងករតំងទលីេំន

ថ�ីេដយស�័្រគចិត� 
ច)  បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៦ ៖ ករអភិរក្សជីវច្រម�ះ និងករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិមានជវីតិ

េដយនិរន�រភាព 
ឆ) បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៧ ៖ ជនជាតិេដីមភាគតិច/សហគមន្៍របៃពណីែដលមនិទទលួបានករ

យកចិត�ទុកដកក់�ងុអនុតបំន់អ�ហ�ិកសហរ៉ 
ជ)  បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៨ ៖ េបតិកភណ� វប្បធម ៌និង 

ឈ)  បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី ១០ ៖ ករជំរុញករចូលរួមរបស់អ�កពកព់ន័� និងករផ្សព�ផ្សោយ
ព័ត៌មាន។ 

75. តមពិត     ទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច�    ទីតំងស្រមាប់ករផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបស់
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ និងអនុគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន� ជំនួយែផ�កកសិកម� និងអនុគេ្រមាង្របេភទ
េផ្សងេទៀតេនតមទីតំងទំងេនះ នឹង្រត�វបានកណំត់រកេដយែផ�កតមត្រម�វករក�ុងេពលអនវុត�គេ្រមាង។ 
ដេូច�ះ ករវយតៃម�គេ្រមាងមិនអចកណំតរ់កហនភិ័យែដលអចេកីតេឡីងទំងអសប់ានេទ។ ឧបករណ៍ខង
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េ្រកម្រត�វបានេរៀបចំេឡីង ពិេ្រគាះេយាបល់ និងផ្សព�ផ្សោយេដយឥណវន�េទតមករវយតៃម� េដីម្ីបបង� ញពី
ករអនុេលមតម និងត្រមងទ់សិករអនុវត�បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទំង ៩ ខងេលី។ 

ក. ្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMF) 
ខ. សវតរបរសិ� ន និងសង�មៃនតបំនភ់ាគឦសនេនកម�ជុា និងឧទហរណ៍សម្បទនដសីង�មកិច� នងិ

សហគមន៍ែដល្រត�វមានករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច 
គ. នីតិវធិី្រគប់្រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ (LWCP) 
ឃ. ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយស�ពីីករតំងទីលេំនថ� ី(RPF) 
ង. ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតិច (IPPF) 
ច. ្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម៌ (CHPF) 
ឆ. ែផនករជំរុញករចូលរួមរបសអ់�កពក់ពន័� (SEP) 
ជ. ែផនករករេប�ជា� ចិត�ែផ�កបរសិ� ន និងសង�ម (ESCP)។ 
 

១.៨.៣ ករេរៀបចំ និងសមត�ភាពែផ�កស� បន័ 
76. ករទទលួខុស្រត�វេលីករអនវុត�គេ្រមាងជហំនទ ី ៣ េនះ ជាបន�ុករបសស់� បន័ធំៗ ពរីេនថា� កជ់ាត ិ
(្រកសួងេរៀបចំែដនដី និង្រកសួងកសិកម�) ចំែណកករេរៀបចំករអនុវត�មានលក�ណៈវមិជ្ឈករ េដយែបងែចក
េទតមមន�ីរបេច�កេទសេផ្សង ែៗដលចលូរួមក�ុង្រក�មករងរថា� ក់េខត�។ នឹងមានករបេង�ីត្រក�មករងរច្រម�ះេន
ថា� ក់្រស�ក ចំែណក្រក�ម្របឹក្សោឃំុមានតនួាទីអនវុត�ន។៍ 

77. តួនាទី និងករទទួលខសុ្រត�វេលីករ្រគប្់រគងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�មក�ុងគេ្រមាងជំហនទី៣ េនះ 
មានេរៀបរប់លម�ិតក�ងុែផ�កទ ី៧។ សកម�ភាពគេ្រមាងមានេ្រចីនអេនក ចប់ពីករកំណតអ់ត�ស�� ណ ករចុះ
វស់ែវង និងករេរៀបចំែផនករសម្បទនដីសង�មកចិ� (ក�ុង LASED III, ICLT) រហូតដល់ករេរៀបចំ និងអនវុត�
អនគុេ្រមាងគំា្រទេហដ� រចនាសម�័ន� និងរបរចិ�� ឹមជវីតិ ែដលអចបង�ហនិភយ័េលីបរសិ� ន និងសង�ម។ ដូេច�ះ 
ចំណុចសំខន់គ្ឺរត�វធានាថា ស� ប័នទំងអសែ់ដលទទលួខសុ្រត�វេលីករអនុវត�គេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�ម
កិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� ៖  ១) មានករយល់ដឹងទូេទពេីគាលករណ៍  និងវសិលភាពៃនបទប្ប��ត�សិ�ពីី
បទដ� នបរសិ� ន និងសង� ក�ុង្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�ម ២) មានចំេណះដឹងេ្រជ្រជះពីបទប្ប��ត�កិ�ងុ
បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មែដលខ�នួ្រត�វទទួលខសុ្រត�វផា� ល ់និង ៣) មានសមត�ភាពធនធានមនុស្ស្រគប្់រគាន់
ក�ុងករអនុវត�សកម�ភាព្រគប្់រគងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�មដលក់្រមតិស�ង់ដរែដលអចទទលួយកបាន រួម
ទំងករចង្រកងឯកសរ និងរយករណ៍ឱ្យបាន្រគប្់រគាន់។ េ្រកពីេនះ ្រត�វមានករកសងសមត�ភាពតមរយៈ
ករបណ�ុ ះបណា� ល   ករកសងករយល់ដឹង   និងករេរៀបចំយន�ករសម្រសបស្រមាបក់រ្រគប្់រគង និង្រត�ត

ពិនិត្យហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�ម។ គេ្រមាងនឹងដកប់��ូលបទប្ប��ត�ជិាក់លក់ស្រមាប់្រត�តពនិិត្យករអនវុត�
បទប្ប��ត�ិក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម និងស្រមាប់េឆ�ីយតបនឹងបណ�ឹ ងសទកុ� និងបណ�ឹ ងែដលពកព់ន័�នងឹ
បទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម។ 

78. ជារួម ្រក�មគេ្រមាងថា� ក់េខត�ជាអ�កទទលួខសុ្រត�វេ្រចីនជាងេគេលីករអនុវត�នតីវិធិី្រគប្់រគងហនភិយ័
្របចំៃថ�។ ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ្រត�វយល់ពេីគាលបណំងៃនករ្រគប្់រគងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�ម និងអចចលូរួម
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ជាមួយ្រក�មគេ្រមាងថា� ក់េខត�ក�ងុករអនវុត�។ ្រកសួងេរៀបចែំដនដ ីែដលជាស� បន័ដឹកនំាករអនុវត� ជាអ�កទទលួ
ខុស្រត�វរួមេលីករ្រគប់្រគង គំា្រទ និងជួយដល់ករ្រគប្់រគងហនភិ័យ និងបំេពញមុខងរសំខន់ៗ េនថា� កជ់ាត ិ
ដូចជា ករពិនិត្យតមដន និងកររយករណ៍។ ្រកសួងកសិកម�ែដលជាស� បន័អនុវត�ន៍ ធានាករអនេុលមតម
ករេប�ជា� ចិត�ក�ុងករ្រគប់្រគងហនភិ័យបរសិ� ននិងសង�មេនតមតបំន់របសខ់�នួែដលមានករអនវុត�សកម�ភាព
គេ្រមាង។ 

79. ស� ប័នអនុវត�នគ៍េ្រមាងជហំនទ ី៣ គឺជាស� ប័នអនវុត�នក៍�ុងគេ្រមាងជហំនទ ី២ (េទះជាមានភាព
ខុសគា� មួយចំនួនេលីខ�មឹសរលម�ិតៃនករែបងែចកករទទលួខុស្រត�វក�ី)។ ដេូច�ះ ស� ប័នអនុវត�នទំ៍ងអសស់ទុ�
ែតធា� បម់ានបទពេិសធនព៍កព់័ន�នឹងទស្សនាទន និងករអនុវត�្រកបខណ� ករពរសុវត�ិភាពស្រមាប់គេ្រមាង
ជំហនទី ២។   ស� ប័នអនវុត�នេ៍នថា� កជ់ាតិនមីយួៗ   សុទ�ែតបានចតតំ់ងម�ន�ីបេង� លស្រមាប់ករ្រគប្់រគង
ហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�ម (ពក្យ “ម�ន�ីបេង� លករពរសុវត�ិភាព” េនែតេ្របី្របាស់ជាទូេទក�ុងបរបិទេនះ) 
ស្រមាប់គេ្រមាងជំហនទី ៣។ ម�ន�ីទំងេនះសុទ�ែតឆ�ងកតក់របណ�ុ ះបណា� លមូលដ� នស�ីពទីស្សនាទនៃន
្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�ម ប៉ុែន�ភាគេ្រចីនគា� នជំនាញឯកេទស និងមានបទពិេសធន៍ ឬករបណ�ុ ះបណា� ល

តិចតចួពក់ពន័�នងឹប�� ទំងេនះ។ ្រក�មគេ្រមាងថា� ក់េខត�នងឹចត់តំងម�ន�ីបេង� លស្រមាប្់រគប្់រគងហនភិយ័
បរសិ� ន និងហនិភ័យសង�ម។ 

80. ក�ុងគេ្រមាងជំហនទ ី ៣ ទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�ម/អ�កឯកេទសបរសិ� ន និង
សង�ម នឹង្រត�វបានដក់ព្រងយដចូខងេ្រកម ៖ 

ក. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង ់៖ អ�កឯកេទស្រគប់្រគងហនភិយ័សង�មមា� ក់ 
អ�កឯកេទស្រគប្់រគងហនិភយ័បរសិ� នមា� ក ់និងទ្ីរបឹក្សោមា� កែ់ដលមានចេំណះដឹងជនំាញស�ពីី
ប�� របស់ជនជាតិេដមីភាគតចិ។ ទី្របឹក្សោទំងេនះេធ�ីករេនទីស� កក់រកណា� ល និងចុះជយួ
ជា្របចំដលក់រងរបស់្រក�មករងរថា� ក់េខត�។ 

81. គេ្រមាងជំហនទី ២ ជួលទី្របឹក្សោករពរសវុត�ិភាពេនថា� ក់េខត� ប៉ុែន�ទី្របឹក្សោក៏្រត�វទទលួខុស្រត�វេលី 
GIS ផងែដរ ៖ េដយសរែតករងរពក់ព័ន�នឹង GIS ទមទរជំនាញបេច�កេទសឯកេទស ជំនាញែផ�កេនះ្រត�វ
បានដក់ប��ូលក�ងុលក�ខណ� េ្រជីសេរសី។ តួនាទីច្រម�ះេនះនឹង្រត�វប��បក់�ងុគេ្រមាងជហំនទ ី៣ េហីយអ�កឯក

េទសែដលមានជំនាញ និងបទពេិសធនស៍ម្រសប នឹង្រត�វបានេ្រជីសេរសីឱ្យេធ�ីជាទ្ីរបឹក្សោ។ 

82. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី ទទួលខុស្រត�វរួមេលីនយ័ិតកម�ករ្រគប្់រគង និងករចុះប�� ីដីធ�ី ែដលជាែផ�កដ៏

សំខន់មួយៃនករ្រគប់្រគងហនភិ័យបរសិ� ន និងសង�ម េ្រកមគេ្រមាងជំហនទី ៣។ ករ  អនវុត�ឱ្យបានសម
្រសបនូវនីតិវធិីលម�តិស្រមាប់ករវសែ់វងដធី� ីនិងករេរៀបចំែផនករ នឹងជួយដល់ករកណំតរ់កលទ�កម�ដធី�កី�ងុ
គេ្រមាង និងត្រម�វករតំងទីលំេនថ�។ី ករចុះប�� ីប័ណ�កម�សិទ�ដិ ីសមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគ

តិច ្រត�វអនេុលមតមដំេណីរករលម�ិតែដលពក់ពន័�នឹងករករពរសិទ�រិបស់ជនជាតេិដីមភាគតចិ និងអ�កេ្របី
្របាស់ដីេផ្សងេទៀត ក�ុងតំបន់ែដល្រត�វមានករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដមី
ភាគតិច។ បទពិេសធន៍ពីគេ្រមាងជហំនទ ី២ (ស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកិច�)   និងករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិី
សមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ បង� ញថា ម�ន�ី្រកសួងេរៀបចំែដនដ ី មានចំេណះដឹង និង
សមត�ភាពក�ុងករអនវុត�នតីិវធិែីដលកណំត់េដយ្រកបខណ� គតិយុត�ិេនះ។ ម�ន�ី្រកសួងេរៀបចំែដនដីេ្រចនីែត
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ទមទរករបណ�ុ ះបណា� លបែន�មពីលក�ខណ� ត្រម�វៃនករ្រគប់្រគងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�មក�ងុគេ្រមាង
ជំហនទី ៣ ែដលេលីសពីបទប្ប��ត�ៃិន្រកបខណ� គតិយុត�ិេនះ។ 

83. ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ គំា្រទដល់ករអភិវឌ្ឍកសកិម�ក�ុងគេ្រមាងជំហនទី ២ ជា
ពិេសសតមរយៈមន�ីរកសកិម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ។ ្រកសួងកសិកម�េលីកកម�ស់ករអនុវត�ស�ងដ់រៃនករ
អនវុត�កសិកម�ល�េនកម�ុជា (CAMGAP) េហីយ្រកសួងមានេគាលបំណងនំាយកករអនវុត�ែដលសុសីង� កគ់ា�
ក�ុង CAMGAP េទអនវុត�ក�ុងគេ្រមាងជំហនទី ៣។ ្រកសួងបានផ្សព�ផ្សោយពកីរកត់បន�យ ឬករមិនេ្របី្របាស់
សរធាតុគីមីេនតមទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ� អ្រស័យេទតមនិរន�រភាពទតំីង និងវត�មានទផី្សោរ
ផលិតផលសររីង� ឬ “អហរសុវត�ិភាព”។ ្រកសួងបានចត់តំងម�ន�ី ១០ នាកឱ់្យចូលរួមក�ងុគេ្រមាងជហំនទ ី
២ េហីយេ្រគាងនឹងបេង�ីនឱ្យបាន ២០ នាក់ស្រមាប់គេ្រមាងជំហនទី ៣។ ម�ន�ីទំងេនះនឹងគំា្រទេដយអ�ក
ជំនាញែផ�កសង� ក់តៃម� និងករអភិវឌ្ឍជនបទ។ គេ្រមាងជំហនទ ី២ មានករបណ�ុ ះបណា� លស�ីពកីរេ្របី្របាស់
សរធាតុគីមីេដយសុវត�ិភាព។ អហរូបត�ម�មិនែមនជាចំណុចេផា� តៃនសកម�ភាពកសិកម�ក�ងុគេ្រមាងជហំនទ ី
២ េទ។ ស�ង់ដរ CAMGAP មានបទប្ប��ត�ិស�ពីីសវុត�ិភាពកម�ករ និងពលកម�កុមារ3

4 ប៉ុែន�ស�ង់ដរទំងេនះមនិ

ទន្់រត�វបានដក់ប��ូលក�ុងករបណ�ុ ះបណា� លកសកិរេនាះេទ។ករបណ�ុ ះបណា� លកសកិម�ក�ុងគេ្រមាងជំហន
ទី ២ មិនបានេលីកេឡីងពីប�� ៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុេទ ប៉ុែន�សកម�ភាពជាេ្រចីន (ករេ្រជីសេរសី្រគាប់
ពូជ ករ្រកលគ្រមបដីករពរសំេណីម ្របតិទិនតមរដវូកល) សុទ�ែតពក់ព័ន�នងឹកសិកម�ែដលធនន់ងឹ
អកសធាតុ។ 

84. េនថា� ក់េខត� គណៈកមា� ធិករេ្របី្របាស់ និងែបងែចកករេ្របី្របាស់ដីធ�ថីា� កេ់ខត� (PLUAC) ទទលួ

ខុស្រត�វេលីករស្រមបស្រម�លដេំណីរករសម្បទនដីសង�មកចិ� ែដលកំណត់េដយអន្ុរកឹត្យេលខ ១៩ (ពក់
ព័ន�នឹងករេរៀបចំែផនករេ្របី្របាស់ដកីរកំណតអ់ត�ស�� ណនិងករេដះ្រសយករទមទរដធី�ីច្រម�ងច្រមាស ់
ករកំណត់អត�ស�� ណ និងករករពរតំបន់ងយរងេ្រគាះេដយសរ បរសិ� ន និងសម្បត�ិេបតិកភណ� វប្បធម ៌
និងករករពរសិទ�ិសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ)។   រដ�បាលេខត�ទទលួខសុ្រត�វេលីករ្រត�តពនិិត្យករអនវុត�
អនុគេ្រមាង ដូចជា េហដ� រចនាសម�័ន�ខ� តតចូ និងសកម�ភាពច�ិ� ឹមជីវតិ ែដលសទុ�ែតត្រម�វឱ្យមានករ្រគប្់រគង
ហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�ម។ ក�ុងករអនវុត�ជាកែ់ស�ង ស� ប័នទំងពីរខងេលី (េមីលអង�ករេលខ ក�ុងរូប ១ 
ខងេលី) សហករគា� ជា “្រក�មគេ្រមាង LASED” ច្រម�ះមួយេនថា� ក់េខត� និងបំេពញករងរតមរយៈ្រក�មករង
រថា� ក់្រស�ក។ 

 
 
 
 
  

 
4 ច្បាប់ស�ីពីករងរេនកម�ុជា 970313។      ច្បាបេ់នះ្រត�វបានអនុម័តេនៃថ�ទី ១០ ែខ មករ ឆា� ំ ១៩៩៧ ក�ុងអំឡុងសម័យ្របជុំទី ៧ 
នីតិកលទី ១ របសរ់ដ�សភាៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និង្រត�វបាន្របកសឱ្យេ្របី្របាស់េនៃថ�ទី ១៣ ែខ មីនា ឆា� ំ ១៩៩៧។ 
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២.េមេរៀនពីករអនុវត�បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មក�ុងគេ្រមាងជំហនដំបូង និងគេ្រមាង
ជំហនទី ២ 
២.១ ្រកបខណ� ករពរសុវត�ភិាពបរសិ� ន និងសង�ម 
85. េទះជានឹងមានភាពខុសគា� សខំន់  ៗ ជាពិេសសករដកប់��ូលសកម�ភាពគំា្រទករផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិក�ុងគេ្រមាងជហំនទី ៣ ក�ី ប៉ុែន�នឹងមានករបន�សកម�ភាព
គេ្រមាង វធិីស�ស� ករេរៀបចែំផ�កស� ប័ន និងករេរៀបចំបគុ�លិកពីគេ្រមាងជហំនទ ី២ េទគេ្រមាងជំហនទី 

៣។ 

86. បុគ�លិកគេ្រមាង និងស� ប័នអនវុត�ន៍ រួមទំងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាត ិនិង NGO ែដលជាៃដគរូអនវុត�ន ៍
សុទ�ែតយល់ច្បាសព់ី្រកបខណ� ករពរសវុត�ិភាពស្រមាបក់រ្រគប់្រគងហនភិ័យបរសិ� ន និងសង�មក�ងុគេ្រមាង
ជំហនទី ២។ ចំណុចសំខន់គ ឺបុគ�លិកគេ្រមាង និងអ�កពកព់ន័�េផ្សងេទៀតេ្រចីនែតដឹង និងយលព់បីទប្ប��ត�ិ
ក�ុង្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�ម/បទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម េពលគឺពួកេគយល់ថា វជាករែ្របក� យពមីលូ
ដ� នៃន្រកបខណ� ករពរសុវត�ភិាព ជាជាងយល់ថា វជាគំនិតបេង�តីថ�ទំីង្រស�ង។ 

87. ឧបសម�័ន� ២ បង� ញករវភិាគលម�ិតពទីំនាក់ទនំងរវងករករពរសុវត�ិភាពែដល្រត�វបានអនវុត�ក�ងុ
គេ្រមាងជំហនទី ២ និងលក�ខណ� ត្រម�វៃនករ្រគប់្រគងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�មក�ុង្រកបខណ� បរសិ� ន នងិ
សង�ម/បទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម ្រពមទំងបទពិេសធន៍ក�ងុករអនវុត�ករករពរសុវត�ិភាព ចំណុចេខ្សោយក�ងុ
្រកបខណ� េនះ និងប�� ្របឈម។ ឧបសម�ន័� ២ េលីកេឡីងេ្រចីនពីករេរៀបចំករកសងសមត�ភាពស�ពីីករ្រគប់
្រគងហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�មស្រមាប់បគុ�លកិក�ងុគេ្រមាងជហំនទ ី៣។ េមេរៀនសំខន់ៗពីករអនុវត�ករ

ករពរសុវត�ិភាពក�ុងគេ្រមាងជហំនទ ី២ ្រត�វបានដក្រសង់េចញពីឧបសម�ន័� ២ និងមានសេង�បក�ងុែផ�កេនះ។ 

២.២ ភស�ុតងៃនផលប៉ះពលរ់បស់គេ្រមាងេលីបរសិ� ន 
88. គា� នភស�ុតងបង� ញថា អនគុេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�ែដលគំា្រទេដយគេ្រមាងជំហនដំបងូ និង
ជំហនទី ២ បង�ផលប៉ះពល់បរសិ� នធ�នធ់�រ យូរអែង�ង ឬធំេធងេនាះេទ ប៉ុែន�ទំនងជាមានផលបះ៉ពលក់្រមតិ
ទប/បេណា� ះអសន� (ឧ. សំេឡងរខំន និងករបំពលុេដយធូលកី�ុងេពលសងសង ់ករស�ះ្របព័ន�បង�ូរទកឹេន
មូលដ� ន សំណឹកតិចតួចេនជុវំញិ្រចកបង�ូរៃនកងលូ។ល។)។ 

89. អ�កទទួលបានដីធ�កី�ងុតបំនស់ម្បទនដីសង�មកចិ�េ្របី្របាសអ់ុសស្រមាបដ់ុតចម�ិន។ េនដំណាកក់ល
ដំបូងៃនករអភិវឌ្ឍសម្បទនដីសង�មកចិ�    ត្រម�វករអុសភាគេ្រចីន្រត�វបានបេំពញេដយដេំណីរករកបឆ់ា� រដី
កសិកម�។     បនា� ប់មកេទៀត   អ�ករសេ់នក�ុងតំបនស់ម្បទនដសីង�មកិច�្របែហលជាចំបាច្់រត�វេទរកអសុេន
ទីតំងឆា� យជាងមុន។ េនតមទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច�ចសម់ួយចំននួ ពលរដ�ដតុធ្ូយងលក។់ ដូេច�ះ ពួកេគ
្រត�វករអុសយ៉ាងេ្រចីន។ េបីគា� នករដក់ក្រមិត្រគប់្រគានេ់ទ បាតុភាពេនះនឹងេធ�ីឱ្យមានសកម�ភាពកបេ់ឈី

ែដលគា� ននិរន�រភាពពតីំបនៃ់្រពករពរែដលស�ិតេនេ្រកតំបនស់ម្បទនដីសង�មកចិ� េដីម្ីបបំេពញត្រម�វករខង
េលី។ ហនិភ័យមយួេទៀតគឺ ករតំងទីលំេនរបស់សហគមនក៍�ុងតំបនស់ម្បទនដសីង�មកិច�ែដលស�ិតេនជតិ
តំបន់ករពរធម�ជាត ិអចេធ�ីឱ្យមានសកម�ភាពបរបាញ់ខសុច្បាប ់ឬសកម�ភាពហមឃាត ់ឬសកម�ភាពបផំ�ចិ
បំផា� ញបរសិ� នកន់ែតេ្រចីនក�ុងតំបនក់រពរ េទះបីជាចំណុចេនះមិន្រត�វបានពនិិត្យេមីលឱ្យបានច្បាសស់�។ី 
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90. មានចំណុចេខ្សោយមយួចនំួនក�ងុករ្រគប្់រគងបរសិ� ននិងសខុភាពសហគមនេ៍នតមទតំីងសម្បទន
ដីសង�មកិច�។ តំបនរ់ស់េនក�ុងទតំីងសម្បទនដសីង�មកិច�មានទំហំធំ និងសំបូរមនុស្សរស់េន ជាងេនភមូិ
កំេណីតរបស់អ�កទទលួបានដធី�ី និងមានទ្រមង់ដចូតបំន់ទ្ីរបជុជំនតូចមយួ។ ទមា� ប់អនាម័យ និងករ្រគប្់រគង
សំណលក់�ុងភមូកិេំណីត ហក់បង�ជាប�� េចទេនទតំីងថ�ី។ គេ្រមាងជំហនទី ២ បានែចកសមា� រៈស្រមាប់
សងសង់បង�នដ់លព់លរដ� និងអ�កទទលួបានដធី�ីទំងអស ់ប៉ុែន�ករពតិបង� ញថា សមា� រៈែដល្របគលជ់នូភាគ
េ្រចីនមិន្រត�វបានេ្របី្របាស់ស្រមាបេ់គាលបណំងេនះេទ េហីយករបេនា� របង់ពសវលពសកលេនែតបន�។ 

គេ្រមាងជំហនទី ៣ នឹងព្រងឹងេលីចំណុចេនះ េដយែផ�កេលីករអនុវត�ល�បំផតុពក់ពន័�នឹងអនាមយ័ជនបទ 
ករេរៀនសូ្រតពីបទពិេសធនរ៍បស់ UNICEF និងទីភា� ក់ងរេផ្សងេទៀត ជាពិេសសគំនិតផ�ចួេផ�ីមរបសធ់នាគារ
ពិភពេលកផា� ល់។ 

91. ករ្រគប់្រគងសំណលរ់ងឹេធ�េីឡីងមនិបានល�េនតមតបំន់រសេ់ន ក�ុងទីតំងសម្បទនដី សង�មកចិ�។ 
មានទីតំងប្រម�ងទុកស្រមាបេ់បាះេចលកកសំណល់ ប៉ុែន�គា� ន្របព័ន�្របមលូសំរមេទ។ គេ្រមាងជំហនទី ៣ 
គួរេដះ្រសយប�� េនះឱ្យមាន្របសិទ�ភាព។ 

92. តមរយៈករបណ�ុ ះបណា� លពេីសវផ្សព�ផ្សោយកសិកម� គេ្រមាងខិតខំេលីកកម�ស់េគាលនេយាបាយស�ី
ពីករអនវុត�ល�ែផ�កកសិកម�េនកម�ជុា  (CAMGAP)  េដយមានករេ្របី្របាស់សរធាតុគមីីកសិកម�តចិតចួបផំតុ
។ CAMGAP មិន្រតឹមែតមិនហមឃាត់កសកិរមិនឱ្យេធ�ីករសេ្រមចចតិ�េដយេសរកី�ុងករបេង�នីផលិតផលរបស់
ខ�ួនតមរយៈករេ្របី្របាស់ធាតុចូល និងធនធាន្រគប់ែបបយ៉ាងប៉េុណា� ះេទ ប៉ុែន�ែថមទំងខិតខផំ�លច់េំណះដងឹ
ដលក់សិករស�ីពទីំនាក់ទនំងរវងករេ្របី្របាស់ធាតជុគីមីី និងករេធ�ីឱ្យខូចគណុភាពដ ី និងទំនាក់ទនំងរវងជី

គីមី និងករេកីនេឡីងៃនឧស�ន័ផ�ះក��ក់ក�ងុបរយិាកស ែដលេធ�ីឱ្យមានករែ្រប្រប�លអកសធាតែុថមេទៀតផ
ង។ ែផ�កតមលទ�ផលរកេឃីញេនកែន�ងេផ្សងេទៀត4

5 ស�ីពីចំណុចេខ្សោយក�ុងករផ�លេ់សវផ្សព�ផ្សោយកសកិម�
ក�ុងគេ្រមាងជំហនទ ី ៣ ករសេង�តេមីលករេបាះេចលសមា� រៈផ�ុកសរធាតុគមីីេ្រគាះថា� ក់ និងករពិភាក្សោ
ជាមួយកសិករេនទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច� បង� ញថា ករបណ�ុ ះបណា� លពី CAMGAP មិនទន់ផ�លក់រ
យល់ដឹង្រគប់្រគានស់�ពីីករេរៀបចំទុកដក ់ករេ្របី្របាស់ និងករេបាះេចលេដយសុវត�ភិាពេនាះេទ។ 

២.៣ ភស�ុតងៃនផលប៉ះពលរ់បសគ់េ្រមាងេលសីង�ម 
93. នីតិវធិីកំណត់អត�ស�� ណទតំីងដសីម្បទនដសីង�មកចិ�ែដលបានអនុវត�បន�ពគីេ្រមាងជហំនទ ី ២ 
ហក់ទទលួបានេជាគជ័យភាគេ្រចីនក�ុងករបេ�� �សផលប៉ះពលអ់វជិ�មានេលអី�កេ្របី្របាស់ដមីាន្រសប់(េទះ
បីជាដំេណីរករេនះេធ�ីឱ្យមានករដក់បណ�ឹ ងជាលក�ណៈបុគ�លយ៉ាងេ្រចីនក�)ី។ ដីធ�ីែដលធា� ប់មានករទមទរ
ពីមុន រួមទំងករទមទរេ្រកផ�ូវករេដយគា� នប័ណ�កម�សិទ�ដិីធ� ី្រត�វបានគូសែផនទជីា្របពន័� និងផាត់េចញពី
សម្បទនដីសង�មកចិ� តមរយៈដំេណីរករែដលមានតមា� ភាព និងឆ�ងកតក់រពេិ្រគាះេយាបល់។ ក�ុងករណីមយួ
ចំនួនអ�កេ្របី្របាស់ដមីាន្រសប់ យល់្រពមេបាះបង់ករទមទររបសខ់�ួនជាថ�រូនឹងករែបងែចកដ ី ក�ងុទតំីង
សម្បទនដីសង�មកចិ�។ 

94. គេ្រមាងបានបេ�� �សផលបះ៉ពល់អវជិ�មានៃនលទ�កម�ដីធ� ី េដយសរអនុគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�
េលីអ�កេ្របី្របាស់ដី តមរយៈករេរៀបចំែផនករេ្របី្របាស់ដធី�ី ែដលែបងែចកដីទេំនរស្រមាប់ត្រម�វករេហដ�

 
5 សូមេមីល LASED-III PAD កថាខណ�  ៣៧។ 
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រចនាសម�័ន�។ ប៉ុែន�មានករណីមួយែដលផ�វូមួយែខ្ស (េនទីតំងសម្បទនដ ី សង�មកចិ�ក�ងុេខត�កពំង់ឆា� ងំែដល
ជាករវនិិេយាគេហដ� រចនាសម�័ន�េដយគេ្រមាង IPLR) ្រត�វបានកសងេឡីងេនទីតំងខសុពទីីតំងែដលបាន
កំណត់ក�ុងែផនករេ្របី្របាស់ដ។ី    ដូេច�ះ ចំបាច់្រត�វមានករចរច និងអនវុត�ករេដះដូរដីធ�ីេដយរលូនេដមី្ីប
ប៉ះប៉ូវដលអ់�កេ្របី្របាស់ដមីួយចំននួតចូ។ 

95. េគមិនច្បាស់ថាេតីមានករពចិរណាពផីលបះ៉ពល់ ែដលអចេកីតមានេលី្របជាជនែដលេ្របី្របាសដ់ី
ស្រមាប់េគាលបំណងៃនធនធាន្រទព្យសម្បត�ិរួម (CPR)  ដូចជា  វលេស� ស្រមាប់ចិ�� ឹមសត�   ឬករ្របមលូ
អនផុលៃ្រពេឈី ឬយ៉ាងណាេនាះេទ។ 

96. គេ្រមាងអនវុត�េដយេជាគជ័យក�ុងករធានាសន�ិសខុសទិ�កិន់កប់ស្រមាប់អ�កទទលួបានដធី�ីក�ងុតំបន់
សម្បទនដីសង�មកចិ� ប៉ុែន�មានៃផ�ដីតូចៗជាេ្រចីនែដលកពំងុ្របឈមនងឹករទ�នា� នកន់កបេ់ដយខសុច្បាប់
េនតម្រព្ំរបទលត់ំបនស់ម្បទនដីសង�មកចិ� និងករណីមួយចនំួនៃនជេមា� ះ្រពំ្របទលរ់វងអ�កទទលួបានដី
ផា� ល់ េដយសរកំហុសែផ�កបេច�កេទស ឬកំហុសេដយអេចតនារបសអ់�កវសដ់ី។ 

97. ែផ�កសំខន់ៗក�ុង្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�ម/បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មស្រមាបគ់េ្រមាងជហំនទី ៣ 

ែដលមិនសម្រសប ឬមិន្រត�វបានេលកីេឡីងេដយេជាគជយ័ក�ងុគេ្រមាងជហំនទ ី២ រួមមាន ៖ 

ក. លក�ខណ� ពលកម� និងករងរ ជាពិេសសពក់ព័ន�នងឹកម�ករជាប់កចិ�សន្យោក�ងុអនគុេ្រមាង   
េហដ� រចនាសម�័ន� 

ខ. ប�� សុវត�ិភាពតមផ�វូេចញចូលតំបនស់ម្បទនដសីង�មកិច�     (និងទីតំងស្រមាប់  ផ�លប់ណ័�
កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ក�ុងគេ្រមាងជហំនទី ៣)  

គ. សិទ�ិរបស់ជនជាតេិដីមភាគតិចជាពេិសសេនទីតំងស្រមាបក់រផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ិដសីមហូភាព 
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ប៉ុែន�ទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច�ក�ុងគេ្រមាងជហំនទ៣ី 
អចស�ិតក�ុងតបំនែ់ដលមានសហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិរស់េនេ្រចីន។ 

២.៤ ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងគេ្រមាងជហំនទ ី២  
98. យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងគេ្រមាងជំហនទី ២ មិនទន់អចេដះ្រសយ និងេឆ�ីយតបបាន
្រគប់្រគានេ់ទនឹងបណ�ឹ ងយ៉ាងេ្រចីន  ដូចជា បណ�ឹ ងែដលេលចេឡីងេនេពលយន�ករេនះ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយជា
សធារណៈេនទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច�ដុងេនាះេទ។ គួរកតស់មា� លថ់ា ដំេណីរករកំណតអ់ត�ស�� ណ នងិ
ែបងែចកដីធ�ី មិនថាអនវុត�បានល� ឬយ៉ាងណាេនាះេទ នឹងេធ�ីឱ្យមានបណ�ឹ ងយ៉ាងេ្រចីន។ ដូេច�ះ ចំបាច់្រត�វមាន
យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ែដលមានសមត�ភាព្រគប្់រគាន់។ 

២.៥ ករវភិាគចំណុចខ�ះខត 
99. ែផ�កេនះមានេគាលបំណងសេង�បពលីក�ខណ� ត្រម�វសំខន់ៗ ៃនបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មនមីយួៗ
ខងេលី និងក្រមិតែដលលក�ខណ� ត្រម�វទំងេនះបន្ីុសគា� នឹងបទប្ប��ត�ិក�ងុ្រកបខណ� ច្បាបជ់ាត។ិ េដីម្ីបឱ្យខ�ី នងិ
ងយយល់ ែផ�កេនះសេង�បែតចំណុចសំខន់ៗបផំតុប៉េុណា� ះ។ ខ�ឹមសរលម�ិតមានបង� ញក�ុងឧបករណ៍្រគប់
្រគងហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�ម។ និយាយរួម ករវភិាគេពញេលញស�ីពីចំណុចខ�ះខតក�ងុបទប្ប��ត�សិ�ពីី
លក�ខណ� ពលកម� និងករងរ មានបង� ញក�ងុនីតវិធិី្រគប្់រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ។ 
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100. តរង ៣ ខងេ្រកមសេង�បពីលក�ខណ� ត្រម�វសំខន់ៗស្រមាបប់ទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទំង ៩ នងិ
បទប្ប��ត�ិ្របហក់្របែហលគា� ក�ងុ្រកបខណ� ច្បាប ់ និងគតយុិត�ិជាតិ ។ តរងខងស� ំៃដបង� ញពគីមា� ត          
សំខន់ៗ។ 

 



គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ជំហនទី ៣ (LASED-III) 
េសចក�ី្រពង្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMF) 
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តរង  ៣ ៖ ករវភិាគចណុំចខ�ះខតក�ុង្រកបខណ� ច្បាប់ និងគតិយុត�ិ េធៀបនងឹលក�ខណ� ត្រម �វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម 

លក�ខណ� ត្រម �វសំខន់ៗ ្រកបខណ� ច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិពក់ពន័� គមា� តសំខន់ៗ រ េបៀប/ចំណុចែដល្រត �វបានេលីកេឡីង
ក�ុ ងឧបករណ៍បរសិ� ន និងសង�ម 

បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ១ ៖ ករវយតៃម� និង្រគប្់រគងហនិភយ័ និងផលប៉ះពល់បរសិ� ន និងសង�ម 

 

ក.េធ�ីករវយតៃម�បរសិ� ន និងសង�មេលទីីតំងគេ្រមាងែដលេស�ីសុំ 

រួមទំងករជំរុញករចូលរួមរបសអ់�កពក់ព័ន� 
ខ.អនុវត�ករជំរុញករចូលរួមរបសអ់�កពក់ព័ន� និងផ្សព�ផ្សោយ

ព័ត៌មានសម្រសបេដយែផ�កតមបទដ� ន         បរសិ� ន និង
សង�មទី ១០ 

គ.េរៀបចំែផនករេប�ជា� ចិត�ែផ�កបរសិ� ន និងសង�ម (ESCP) និង
អនុវត�វធិានករ និងចំណាត់ករទំងអសែ់ដលមានែចងក�ុងកិច�

្រពមេ្រពៀងផ�ូវច្បាប់ រួមទំង ESCP និង 
ឃ.ពិនិត្យតមដន និងរយករណ៍ពីដំេណីរករបរសិ� ន និងសង�ម

របស់គេ្រមាងេធៀបនឹងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម។ 
 

អនុ្រកឹត្យេលខ ៧៤ អនក.បក ស�ីពនីីតិវធិី្របតិបត�ិស�ង់

ដរស្រមាប់គេ្រមាងទទួលបានជំនួយពីខងេ្រក (SOP, 
២០១២) ត្រម�វឱ្យមានករវយតៃម�េហតុផលប៉ះពល់ 

បរសិ� ន (រួមទំងសង�ម) និងករេរៀបចំែផនករ្រគប់
្រគងបរសិ� ន/្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន។ នីតិវធិីេនះ

ែផ�កតមេគាលករណ៍ែណនំាទូេទរបស់្រកសួងបរសិ� ន 
ប៉ុែន�េគេជឿថា មិនទន់េរៀបចរួំចរល់េនាះេទ។ 

 

នីតិវធិីេនះមិនបានកំណត់ 

ស�ង់ដរស្រមាប់ករជំរុញករចូល
រួមរបស់អ�កពក់ព័ន� ឬករផ្សព�

ផ្សោយព័ត៌មានក�ុងករេរៀបចំ ឬ
ករអនុវត�គេ្រមាងេឡីយ។ 

 

ESMF 

LWCP 
RPF 

IPPF 
CHPF 

SEP 
ESMP និង SEP តមទីតំងែដល្រត�វ

េរៀបចំេឡីងស្រមាប់សម្បទនដីសង�ម
កិច� និងករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូ

ហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិចទំងអស់។ ឧបករណ៍បែន�ម 

(IPPP, RP) ្រត�វែតេរៀបចំេឡីង

ស្រមាប់ទីតំងនីមួយៗេទតមភាពចំ
បាច់។ 

បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ២ ៖ លក�ខណ� ពលកម� និងករងរ (េមីលផងែដរ LWCP)  

 

បទដ� នសង�ម និងបរសិ� នទី ២ ែចងពីបទដ� នអប្បបរមាេលែីផ�ក
ខងេ្រកម ៖ 

• លក�ខណ� ករងរ 
• ករមិនេរសីេអីង និងឱកសេស�ីភាព 

• សិទ�ិបេង�ីតសហជីព/សមាគម 

ច្បាប់ស�ីពីករងរ (១៩៩៧) មានបទប្ប��ត�ិភាគេ្រចីន 
ឬទំង្រស�ងែដលបន្ីុសគា� នឹងលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� ន

បរសិ� ន និងសង�មទី ២ េលីែផ�កខងេ្រកម ៖ 
• លក�ខណ� ករងរ 

• ករមិនេរសីេអីង និងឱកសេស�ីភាព 

គា� នលក�ខណ� ត្រម�វជាក់លក់
ស្រមាបឱ់្យនិេយាជកអនុវត�យន�

ករបណ�ឹ ងតវ៉។ 
សុវត�ិភាពេនកែន�ងេធ�ីករ គឺជា

កតព�កិច�ទូេទរបស់និេយាជក 

នីតិវធិី្រគប្់រគងលក�ខណ� ពលកម� និង
ករងរមាន ៖ 

• នីតិវធិីទប់ស� ប់ពលកម�កុមារ និង
ករងរេដយបង�ំ (PPCLFL) 
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• ករទប់ស� ត់/កររតឹត្ិបតពលកម�កុមារ 

• ករទប់ស� ត់ករងរេដយបង� ំ
• យន�ករបណ�ឹ ងតវ៉ 

• ករកំណត់អត�ស�� ណមុខស�� េ្រគាះថា� ក ់
• ករផ�ល់វធិានករទប់ស� ត់ និងករពរ 

• ករបណ�ុ ះបណា� លកម�ករ និងកំណត់្រតវគ�បណ�ុ ះបណា� ល 
• ករចង្រកងឯកសរ និងរយករណ៍ពីេ្រគាះថា� ក់ ជំងឺ និងឧប្បត�ិ

េហតុក�ុងករងរ 
• ករេ្រតៀមខ�ួនទប់ទល់នឹងេ្រគាះអសន� 

• ករផ�ល់សំណងស្រមាប់ផលប៉ះពល់អវជិ�មាន។ 

• សិទ�ិបេង�ីតសហជពី/សមាគម 

• ករទប់ស� ត់/កររតឹត្ិបតពលកម�កុមារ 
• ករទប់ស� ត់ករងរេដយបង� ំ

• ករទទួលខុស្រត�វរបស់និេយាជក (សណំងេលីផល
ប៉ះពល់អវជិ�មាន) មានែចងក�ុងលក�ខណ� ទូេទ។ 

 

ប៉ុែន�មិនបានែចងលម�ិតេទ។ 

គា� នករបណ�ុ ះបណា� លពីសុវត�ិ
ភាពរបស ់កម�ករ។ 

ករចង្រកងឯកសរ និងករ 
រយករណ៍ពីឧប្បត�ិេហតុមិន្រត�វ

បានកំណតច់្បាស់ជាកតព�កិច�។ 
ករេ្រតៀមខ�ួនទប់ទល់នឹងេ្រគាះ

អសន�មិន្រត�វបានកំណត់ច្បាស់
ជាកតព�កិច�។ 

 

• យន�ករបណ�ឹ ងតវ៉របស់កម�ករក�ុង

គេ្រមាង។ 
 

នីតិវធិី្រគប្់រគងលក�ខណ� ពលកម� និង
ករងរ កំណតព់ីលក�ខណ� ត្រម�វឱ្យមាន

វធិានករបែន�មេដីម្ីបអនុេលមតម
បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ២ ែដល

នឹងរួមប��ូ ល ៖  
• យុទ�ស�ស�សុខភាព និងសុវត�ិភាព

ក�ុងករងររបសក់ម�ករែដលេធ�ីករ
ផា� ល់ក�ុងគេ្រមាង 

• លក�ខណ� ករងរស្រមាប់កម�ករែដល
េធ�ីករផា� ល់ក�ុងគេ្រមាង 

• បទដ� នបរសិ� ន សង�ម សុខភាព 

និងសុវត�ិភាព (ESHSS) ក�ុងកិច�
សន្យោ 

• នីតិវធិី្រគប្់រគងករងរក�ុង   សហ
គមន៍ 

• បទប្ប��ត�ិក�ុងែផនករ្រគប់្រគង 
បរសិ� ន និងសង�មស�ីពីទីតំង និង

អនុគេ្រមាង 
• ែផនករ (ករងរ) សុខភាព និង

សុវត�ិភាពក�ុងករងរតមទី     តំង។ 
 

បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៣ ៖ ្របសិទ�ផលធនធាន និងករទប់ស� ត់ និងករ្រគប្់រគងករបំពុល 

ពិចរណាពីលក�ខណ� ជុំវញិ និងអនុវត�វធិានករបេច�កេទស និង
ហិរ��វត�ុែដលអចអនុវត�បាន េដយអនុេលមតមឋនានុ្រកម

  ESMF 
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កត់បន�យផលប៉ះពល់ សមាមា្រតេទតម   ហនិភ័យ និងផល

ប៉ះពល់ែដលពក់ព័ន�នឹងគេ្រមាង និងសុីសង� ក់គា� នឹង GIIP ក�ុង 
EHSGs ដំបូង។ 

្របសិទ�ភាពធនធានរួមមាន ៖ 
• ករេ្របី្របាស់ថាមពល 

• ករេ្របី្របាស់ទឹក 
• ករេ្របី្របាស់វត�ុធាតុេដីម. 

 
ករទប់ស� ត់ និង្រគប់្រគងករបំពុល រួមមាន ៖ 

• ករ្រគប់្រគងករបំពុលខ្យល់ 
• ករ្រគប់្រគងសំណល់េ្រគាះថា� ក់ និងសំណល់មិនេ្រគាះថា� ក់ 

• ករ្រគប់្រគងសរធាតុគីមី និងសរធាតេុ្រគាះថា� ក ់
• ករ្រគប់្រគងថា� ំសមា� ប់សត�ល�ិត។ 

 

បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៤ ៖ សុខភាព និងសុវត�ិភាពសហគមន ៍ 

 

វយតៃម�ហនិភ័យ និងផលប៉ះពលេ់លីសុខភាព និងសុវត�ិភាព
របស់សហគមន៍រងផលប៉ះពល់ និងេស�ីវធិានករកត់បន�យផល

ប៉ះពល់េលីែផ�កខងេ្រកម ៖ 
• ករេរៀបចំ និងសុវត�ិភាពេហដ� រចនាសម�័ន� និងសមា� របរកិ� រ 

• សុវត�ិភាពៃនករផ�ល់េសវ 
• សុវត�ិភាពចរចរណ៍ និងផ�ូវថ�ល់ 

• េសវ្របពន័�េអកូឡូសុី 

• ករ្របឈមរបស់សហគមន៍េទនឹងប�� សុខភាព 
• ករ្រគប់្រគង និងសុវត�ិភាពសរធាតុេ្រគាះថា� ក់ 

• ករេ្រតៀមខ�ួនទប់ទល់នឹងេ្រគាះអសន� និងករេឆ�ីយតប។ 
 

• មា្រត ២១ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ ១៩ ស�ីពីសម្បទនដី 
សង�មកិច� បង� ញពីសមាសភាគគណៈកមា� ធិករជាតិ
ទទួលបន�ុកសម្បទនដីសង�ម រួមទំងសមាជិក។ 
គណៈកមា� ធិករេនះេធ�ីកិច�ករពក់ព័ន�នឹងសុខភាព 

និងសុវត�ិភាពសហគមន៍ (្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
្រកសួងកិច�ករនារ)ី ប៉ុែន�មិនសូវមានតួនាទី និងករ

ទទួលខុស្រត�វែដលពក់ព័ន�នឹងសុខភាព និងសុវត�ិ
ភាពសហគមន៍េទ។ 

• យុទ�ស�ស�ទី ៤ ស�ីពីសុខភាព សុវត�ិភាព និង

សុខុមាលភាពរបស់សហគមន៍ ក�ុងេគាលករណ៍
ែណនំាស្រមាប់ករ្រគប់្រគងហនិភ័យបរសិ� ន និង

• គា� នករកំណត់តួនាទី និងករ
ទទួលខុស្រត�វជាក់លករ់បស់

្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និង
្រកសួងកិច�ករនារពីក់ព័ន�នឹង

សុខភាព និងសុវត�ិភាព 
សហគមន៍។ 

• កង�ះករចូលរួមរបស់្រកសួង 

សុខភិបាលក�ុងសមាសភាគ 
គណៈកមា� ធិករជាតិទទួល

បន�ុកសម្បទនដីសង�មកិច�។ 
 

• ករពិនិត្យបឋមេលីទីតំងស្រមាប់
សម្បទនដីសង�មកិច� និងករផ�ល់ 

ប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់
សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច

នីមួយៗ។ 
• ករកំណត់រកហនិភ័យេដយែផ�ក

េលីលទ�ផលរកេឃីញពីករពិនិត្យ

បឋម 
• ដក់ប��ូ លវធិានករពក់ព័ន�ក�ុង

ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម
តមទីតំង 
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េ្រកពីេនះ គឺបទប្ប��ត�សិ�ីពីករ្រគប់្រគងេដយសុវត�ិភាពេល ី

បុគ�លិកសន�ិសុខ។ 
ឧបសម�័ន� ១ េរៀបរប់លម�ិតពីបទប្ប��ត�ិស�ីពីសុវត�ិភាព       ទំន

ប់។ 

សង�មក�ុងគេ្រមាង ៃន្រកបខណ� ៃនកម�វធិជីាតិស្រមាប់ 

ករអភិវឌ្ឍតមែបប្របជា    ធិបេតយ្យេនថា� ក់េ្រកម
ជាតិ ចុះែខ េមស ឆា� ំ ២០១៩។ 

• រដ�ធម�នុ��កម�ុជា (១៩៩៣) ធានាថា គា� នករ
រេំលភបំពនរងកយេលីបុគ�លណាមា� ក់។ 

• េគាលនេយាបាយភូមិ/ឃំុមានសុវត�ិភាព (២០១០) 
េលីកេឡីងពីកររេំលភេសពសន�វៈ អំេពីហិង្សោែផ�ក

េលីេយនឌ័រ និងករ្របឆំាងករជួញដូរជាចំណុច 
អទិភាពស្រមាប់្រក�ម្របឹក្សោឃំុ ្រក�ង ្រស�ក និងេខត�។ 

 
ែផនករសកម�ភាពជាតិស�ីពីករទប់ស� ត់អំេពីហិង្សោេលី
�ស�ី ទី ២ (NAPVAW II) ២០១៤-២០១៨ េលីក
កម�ស់អន�រគមនទ៍ប់ស� ត់ ករេឆ�ីយតប ករទទួលបាន

េសវែដលមានគុណភាព និងករស្រមបស្រម�ល និង

កិច�សហករអន�រវសិ័យ េដីម្ីបកត់បន�យអំេពីហិង្សោេលី
�ស�ី។  

 

គា� នជំពូកជាក់លកក់�ុងេសៀវេភ

ែណនំាស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាង 
មូលនិធិឃំុ/សង� ត់ែដលពក់ព័ន�

នឹងសុខភាព សុវត�ិភាព និង
សុខុមាលភាព           សហគម

ន៍។ 

• ករេផ��ងផា� ត់ករផ�ត់ផ�ង់ទឹកពិស

្រគប្់រគានត់មទីតំងទំងអស់ 
• វធិានកររបសគ់េ្រមាងេដីម្ីបេដះ

្រសយហនិភ័យៃនអេំពីហិង្សោែផ�ក
េលីេយនឌ័រតមទីតំងទំងអស់។ 

 

បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៥ ៖ លទ�កម�ដីធ�ី កររតឹត្បិតេលកីរេ្របី្របាស់ដី និងករតងំទលីំេនថ�ីេដយស�័្រគចិត� (េមលីផងែដរ RPF)  
 

ជាទូេទ ៖ ករ្រគប់្រគងលទ�កម�ដីធ�ី និងករតំងទីលំេនថ�ីេដយ

ស�័្រគចិត� េដយែផ�កតមឋនានុ្រកមៃនករកត់បន�យផលប៉ះ
ពល់ (បេ���ស កត់បន�យ ឬកត់បន�យឱ្យេនតិចបំផុត 

ស្រមាល ប៉ះប៉ូវ)។ 

ជាក់លក់ ៖  
• កំណតអ់ត�ស�� ណអ�កែដលរងផលប៉ះពល់ទំងអស់ និង 

វយតៃម�លក�ណៈសម្បត�ិក�ុងករទទួលបានសំណង 
• បេ���សករជេម��សេដយបង�ំ 

• អនុ្រកឹត្យេលខ ២២ ស�ីពនីីតិវធិី្របតិបត�ិស�ង់ដរ

ស្រមាប់លទ�កម�ដីធ�ី និងករតំងទីលំេនថ�ី (SOP 
LAR) ែចងពី្រកបខណ� ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយស្រមាប់ករ

េរៀបចំ និងអនុវត�ែផនករតំងទីលំេនថ�ី។ 

នីតិវធិី្របតិបត�ិស�ង់ដរស្រមាប់

លទ�កម�ដីធ�ី និងករតំងទីលំេន
ថ�ី មិន           េផា� តសំខនេ់លី
ករបេ���សករតំងទីលំេនថ�ី 

ជាជេ្រមីសអទិភាព។ 
សិទ�ិរបសអ់�កេ្របី្របាស់ដីធ�ីេដយ

គា� នប័ណ�កម�សិទ�ិផ�ូវករ ែដល
មានកំណត់ក�ុងបទដ� នបរសិ� ន 

• បេ���ស និង/ឬកត់បន�យជា 

អតិបរមានូវត្រម�វករលទ�កម�ដីធ�ីតម
រយៈករេរៀបចំែផនករេ្របី្របាស់ដីធ�ី
ែដលមានករចូលរួមក�ុងករកំណត់

អត�ស�� ណដសី្រមាប់សម្បទន
ដីសង�មកិច� និងករផ�ល់ប័ណ� 

កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស ់
សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ   តិច។ 



 

37 
 

• ផ�ល់សំណងទន់េពលេវលេដយែផ�កតមៃថ�ជំនួស 

• ជួយដល់ជនបាត់បង់ទីលំេនេដីម្ីបស� រ ឬែកលម�ជីវភាពរបស់
ខ�ួន 

• ករពរជន្រកី្រក និងជនរងផលប៉ះពល់ែដលងយរងេ្រគាះ 
• េ្រគាង និងអនុវត�សកម�ភាពតំងទីលំេនថ�ីក�ុងទ្រមង់ជាកម�វធិី

អភិវឌ្ឍន៍ែដលមាននិរន�រភាព។ 
 

េធ�ីយ៉ាងណាឱ្យមានករេរៀបចំែផនករ និងអនុវត�ករតំងទីលំេនថ�ី
េដយមានករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានសម្រសប ករពិេ្រគាះេយាបល់

្របកបេដយអត�ន័យ និងករចូលរួមេដយែផ�កតមព័ត៌មាន្រតឹម
្រត�វពីសំណាក់អ�ករងផលប៉ះពល។់ 

និងសង�មទី ៥ ្របែហលជាមិន

្រត�វបានេលីកេឡីងេពញេលញ
ក�ុងបទប្បញត�ិៃននីតិវធិីេនះ។ 

មិនច្បាស់ថាេតីមានករផ�ល់
សំណងេទតមតៃម�ជំនួស ឬ

យ៉ាងណាេនាះេទ (“តៃម�ទីផ្សោរ” 
មានែចងក�ុងនីតិវធិីេនះ)។ 

នីតិវធិីេនះែចងពីសកម�ភាពស� រ
របរចិ�� ឹមជីវតិ និងករករពរ

បែន�មស្រមាប់្រគ�សរ្រកី្រក ប៉ុែន�
បទប្ប��ត�ិទំងេនះ្របែហលជា

មិនបំេពញលក�ខណ� ត្រម�វក�ុង
បទដ� ន  បរសិ� ន និងសង�មទី 

៥ 

 
បទប្ប��ត�ិស្រមាប់ករ

ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន ករពិេ្រគាះ
េយាបល់ និងករចូលរួមេដយ

ែផ�កេលីព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ
្របែហលជាមិនបំេពញលក�ខណ�

ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និង
សង�មទី ៥។ 

• ែស�ងរកជេ្រមីសេផ្សងៗស្រមាប់ករ

បរចិ� គដេីដយស�័្រគចិត�       (
អនុេលមតមបទដ� នបរសិ� ន និង

សង�មទី ៥) និង/ឬករដក់ប��ូ ល
អ�កេ្របី្របាស់ដីបច�ុប្បន�ជាអ�កទទួល

បានដីពីសម្បទនដ ីសង�មកិច� ឬ
សមាជិកសហគមនែ៍ដលមានលក�

ណៈសម្បត�ិទទួលបានប័ណ�កម�សិទ�ិ
ដី 

សមហូភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច 

• ែស�ងរកជេ្រមីសេផ្សងៗស្រមាប់ករ 
ផ�ល់សំណងដលអ់�កេ្របី្របាស់

ធនធាន្រទព្យសម្បត�ិរួមេលីដីធ�ី 

ដូចជា លទ�ភាពេផ្សងេទៀត 
អត�្របេយាជនស៍ំណងពីគេ្រមាង ឬ

ករទូទតត់ៃម�េស�ីនឹងទំហំៃនករ
បាត់បង់ 

• ក�ុងករណីចំបាច់ សមូេរៀបចំ និង 
អនុវត�ែផនករតំងទីលំេនថ�ីេដយ

បន្ីុសគា� នឹង្រកបខណ� េគាលនេយា
បាយស�ីពីករតំងទីលំេនថ�ី 

(RPF)។ 

បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៦ ៖ ករអភិរក្សជីវច្រម �ះ និងករ្រគប្់រគងធនធានធម�ជាតមិានជីវតិេដយនិរន�រភាព  

ពិចរណាពីផលប៉ះពល់ផា� ល់ ្របេយាល និងជាបន�បនា� ប់េលែីដន

ជ្រមក និងជីវច្រម�ះ (ក�ុង ESA) និងបេ���សផលប៉ះពល់អវជិ� 

េសចក�ី្របកសឆា� ំ ២០១០ ស�ីពីេគាលនេយាបាយដីធ�ីដ

េផា� តសំខនេ់លីអនុវសិ័យ ៣។ 
 

ច្បាប់ស�ីពីកិច�ករពរបរសិ� ន 

កំណតព់ីករែបងែចកតំបន់
ករពរជា ៤ ្របេភទស្រមាប់ករ

ESMF 
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មាន។ ក�ុងករណីែដលមានហនិភ័យ និងផលប៉ះពល់អវជិ�មាន

ខ� ំង សូមេរៀបចំ និងអនុវត�ែផនករ្រគប់្រគងជីវច្រម�ះ។ 

ច្បាប់ស�ីពីកិច�ករពរបរសិ� ន និងករ្រគប្់រគងធនធាន

ធម�ជាតិ ្រត�វបានអនុម័តេដយរដ�សភា និង្របកសឱ្យ
េ្របី្របាស់េដយ្រពះរជ្រកម/នស-រកម-១២៩៦/៣៦។ 

 
អនុ្រកឹត្យេលខ ៧២ អន្រក.បក ស�ីពីដំេណីរករវយ

តៃម�េហតុផលប៉ះពល់បរសិ� ន ចុះែខ សីហ ឆា� ំ 
១៩៩៩ និងេគាលករណ៍ែណនំា (២០០៥, ២០០៩ 

និង ២០១៧) មានករែណនំាស្រមាប់ IEIA និង EIA 
េដយេយាងតមច្បាប់េនះ។ 

្រគប្់រគង ប៉ុែន�មិនបានដក់

ប��ូ លតំបន់វប្បធម៌ និង
េបតិកភណ� េទ។ ច្បាប់េនះែចង

ែតពីលក�ណៈវនិិច�័យស្រមាប់ករ
កំណត់អត�ស�� ណ្រពំ្របទល់

តំបន់ ប៉ុែន�គា� ននីតិវធិី និងេគាល
ករណ៍ែណនំាេទ។ ម្យោ៉ងេទៀត 

គា� នេគាលករណ៍ែណនំា ឬ 
យន�ករស្រមាប់ករអនុវត�

ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់
ករ្រគប្់រគងតំបន់ករពរ 

ធម�ជាតិេទ។ ច្បាបេ់នះមិន្រគប 
ដណ� បេ់លីែផ�កណាមួយៃនតំបន់

ករពរសហគមន៍េនេ្រក្រពំ

្របទល់តំបន់ករពរធម�ជាតិេទ។ 
 

បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៧ ៖ ជនជាតិេដីមភាគតចិ/សហគមន៍្របៃពណីែដលមនិទទួលបានករយកចិត�ទុកដក់ក�ុងអនុតបំនអ់�ហ�ិកសហរ៉ (េមីលផងែដរ IPPF) 

 

ធានាថា ជនជាតិេដីមភាគតិចែដលមានវត�មានក�ុង ឬមានទំនាក់
ទំនងនឹងតំបន់គេ្រមាង ្រត�វបានពិេ្រគាះេយាបល់េពញេលញ និង

អចចូលរួមក�ុងករេរៀបចំគេ្រមាង និងករកំណតក់រេរៀបចំអនុវត�ន៍ 
• ប៉ាន្់របមាណពីលក�ណៈ និងក្រមិតៃនផលប៉ះពល់រពំឹងទុកេលី

ជនជាតិេដីមភាគតិច 

• េរៀបចំយុទ�ស�ស�ពិេ្រគាះេយាបល់ 
• េរៀបចំែផនករវធិានករ និងចំណាត់ករេដយមានេពលេវល

ច្បាស់លស ់
• បេ���សផលប៉ះពល់អវជិ�មានតមែដលអចេធ�ីេទបាន 

ច្បាប់ភូមិបាលឆា� ំ ២០០១ ទទួលស� ល់សិទ�ិរបស់ជន
ជាតិេដីមភាគតិចក�ុងករកន់កប់ដ្ីរបៃពណី និងអនុវត� 

វប្បធម៌ និង្របៃពណីរបស់ខ�ួន។ មា្រត ២៥ និង ២៦ 
ៃនច្បាប់ភូមិបាល ែចងពីករផ�ល់សិទ�ិកន់កប់ដីជនជាតិ
េដីមភាគតិចក�ុងទ្រមង់ជាកម�សិទ�ិសមូហភាព។ 

• អនុ្រកឹត្យេលខ ៨៣ ស�ីពីនីតិវធិីៃនករចុះប�� ីដីធ�ី
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច (២០០៩) 

មា្រត ៦ កំណត់ពីដ ី៥ ្របេភទ ែដល្រត�វចុះប�� ីជា
កម�សិទ�សិមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ

គួរេធ�ីវេិសធនកម�អនុ្រកឹត្យេនះ 
និងដក់ប��ូ ល្របេភទដីធ�ីេផ្សង

េទៀតែដលសហគមន៍បានេ្របី
្របាស់។ 

គួរេរៀបចំវធិានៃផ�ក�ុងភា� មៗ

បនា� ប់ពីករគូសែផនទី  បឋម។ 
 

ករគូសែផនទីបឋមែដលគំា្រទ
េដយ NGO គួរេធ�ីេឡីងឱ្យបាន

 
ចំណុចខ�ះខតទី ១ ៖ ករេផ��ងផា� តថ់ា

េតីដំណាក់កលទី ១ និងទី ២ ពិតជា
អនុេលមតមលក�ខណ� ត្រម�វក�ុង

បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៧ 

ស្រមាប់ករពិេ្រគាះេយាបល់្របកប
េដយអត�ន័យពក់ព័ន�នឹងធាតុេចញពី
ដំណាក់កលទំង ២ េនះ ឬយ៉ាងណា 
(គណៈកមា� ធិករតំណាងសហគមន៍
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• កំណត់រកវធិានករកត់បន�យ និងអត�្របេយាជន៍ អភិវឌ្ឍន ៍រួម

ទំងសំណង 
• ក�ុងករណីែដលមាន ១) ផលប៉ះពល់អវជិ�មានេលីដីធ�ី និង

ធនធានធម�ជាតិរបស់ជនជាតិេដីមភាគតិច ២) ករផា� ស់ទី
លំេនរបស់ជនជាតិេដីមភាគតិច ឬ ៣) ផលប៉ះពល់េលី
េបតិកភណ� វប្បធមរ៌បស់ជនជាតិេដីមភាគតិ សូមធានាករយល់
្រពមេដយេសរ ី ជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វ (FPIC)។ 

តិច ១) ដីលំេនដ� ន ២) ដីៃ្រពអរក្ស ៣) ដីកប់

េខ� ច ៤) ដេីធ�ីកសិកម�ជាក់ ែស�ង និង ៥) ដីប្រម�ង
ទុកស្រមាប់រដូវេវនដំណា។ំ 

ច្បាស់លស់ េដយម�ន�ី
សុរេិយាដី និងពិេ្រគាះេយាបល់
ជាមួយសហគមន៍ជនជាតិេដីម

ភាគតិច។ 
មិនចំបាច់េស�ីសុំករអនុម័តពី
្រកសួងកសិកម� និង្រកសួង 
បរសិ� នេលីសំេណីសុំករែបង

ែចក្របេភទដេីឡីងវញិេទ េ្រពះ
មន�ីរតមេខត�សុទ�ែតជាសមាជិក

គណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគងដរីដ�
ថា� កេ់ខត�។ 

 
 

ែដលគិតគូរពី េយនឌ័រ និងបរយិាប័ន�

សង�ម និងលក�ន�ិកៈសហគមន៍ ែដល
េលីកេឡីងពីផល្របេយាជនរ៍បស់�ស�ី 

និងជន្រកី្រក)។ មិនដូេច� ះេទ សមូ
េលីកេឡីងពីចំណុចរងំស�ះតមរយៈ

ដំេណីរករែដលទមទរករយល់្រពម
េដយេសរ ី ជាមុន និងែផ�កតមព័ត៌មាន

្រតឹម្រត�វ (FPIC)។ 
ចណុំចខ�ះខតទី ២ ៖ ស្រមាប់ដំណាក់

កលទី ២.៥ និងទី ៣ គួរេរៀបចំ
ែផនករស្រមាប់ករពិេ្រគាះេយាបល់

្របកបេដយអត�ន័យ រួមទំង FPIC 
ែដលធានា និងចង្រកងជាឯកសរពី ៖  

• បរយិាប័ន�សង�ម េយនឌ័រ     និង 

បរយិាប័ន�តមជំនាន ់ែដលពក់ព័ន�
នឹងករពិេ្រគាះេយាបល់ ភាពជា

តំណាងក�ុងស� ប័នេធ�ីេសចក�ីសេ្រមច 
និងករទទួលបានអត�្របេយាជន ៍

• បេ���សផលប៉ះពល់អវជិ�មានែដល
ពក់ព័ន�នឹងករកំណត្់រពំ្របទល់

តំបន់ស្រមាប់ករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិ
ដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជន

ជាតិេដីមភាគតិច និងេហដ� រចនា 
សម�ន័�ពក់ព័ន� េហីយ្របសិនេបីមិន

អចបេ���សបាន គួរេរៀបចំករផ�ល់
សំណង និងវធិានករកត់បន�យផល

ប៉ះពល់។ 
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• ករបេ���សផលប៉ះពល់អវជិ�មាន

េលីេបតិកភណ� វប្បធមេ៌ដយ
អនុេលមតម្រកបខណ� កិច�ករពរ

េបតិកភណ� វប្បធម៌។ 
ចំណុចខ�ះខតទី ៣ ៖ 

• េធ�ីករវយតៃម�សង�ម  (ឧបសម�័ន� ក 
ៃនបទដ� ន         បរសិ� ន និងសង�ម

ទី ៧) េដីម្ីប   ផ�ល់មូលដ� នព័ត៌មាន
ដលក់រពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយ   

អត�ន័យ និងែផនករជនជាតិេដីម
ភាគតិច។ 

ចំណុចខ�ះខតទី ៤ ៖ 
• ែផនករស្រមាប់ជនជាតិេដីមភាគតិច

ស្រមាប់សកម�ភាពេនក្រមិតទីតំង

តមរយៈដំណាក់កលទី ២.៥ និងទី 
៣ និងពក់ព័ន�នឹងករសងសង់ 

េហដ� រចនាសម�័ន�ជាបន�បនា� ប់ និង
សកម�ភាព្របកបរបរចិ�� ឹមជីវតិ។ 

ចំណុចខ�ះខតទី ៥ ៖ 
• យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ែដល

អចេ្របី្របាស់បានេដយសមាជិក
សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចែដល

ជាអ�កទទួលផល និងសមាជិកឮ
សហគមន៍ែក្បរខងែដលអចរងផល

ប៉ះពល់េដយសរសកម�ភាព 
អនុគេ្រមាង។ 
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ចំណុចខ�ះខតទី ៦ ៖ ្រក�មជាតិពន�ុ
ឡាវ និងចម នឹង្រត�វបាន្រគប     ដ
ណ� ប់េដយ្រកបខណ� ែផនករជនជាតិ
េដីមភាគតិចស្រមាប់ទីតំងសម្បទនដី 
សង�មកិច� និងផលប៉ះពលអ់វជិ�មាន

ែដលអចេកីតេឡីងេលីសមាជិក 
សហគមន៍ែដលគា� នលក�ណៈសម្បត�ិ
ទទួលបានករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដ ី
សមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិចេនតមទីតំងទំងេនាះ។ 
ចណុំចខ�ះខតទី ៧ ៖ េលីកេឡីងពី 

សង�តភាពរវងច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិ
របស់្រកសួងកសិកម� និង្រកសួង 

បរសិ� នពក់ព័ន�នឹងដីតំបន់ករពរ 

ធម�ជាតិ តមរយៈគណៈកមា� ធិករ
្រគប្់រគងដីរដ�ថា� កេ់ខត�។ 

បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៨ ៖ េបតកិភណ� វប្បធម៌ (េមីលផងែដរ CHPF) 

 

ពិចរណាពីហនិភ័យផា� ល ់្របេយាល និងជាបន�បនា� ប់េលី
េបតិកភណ� វប្បធម៌។ បេ���សផលប៉ះពល់តមែដលអចេធ�ីេទ

បាន ឬកំណត់រក និងអនុវត�វធិានករេដយអនុេលមតម
ឋនានុ្រកមកត់បន�យផលប៉ះពល ់៖ 

• ករពិេ្រគាះេយាបល់អ�កពក់ព័ន� និងករកំណត់អត�ស�� ណ

េបតិកភណ� វប្បធម ៌
• កំណត់ និងេរៀបរបព់ីតំបន់ករពរេបតិកភណ� វប្បធម ៌

• កំណត់ច្បាស់ពី្របេភទជាក់លក់ៃនេបតិកភណ� វប្បធម៌ ទំង
ចលនវត�ុ និងអចលនវត�ុ 

ច្បាប់ស�ីពកីិច�ករពរេបតកិភណ� វប្បធម៌ជាត ិ
(១៩៩៦) មានបទប្ប��ត�ិស្រមាប់ “ករែថរក្សោករពរ

េបតិកភណ� វប្បធម៌ និងជាតិ និងសម្បត�ិវប្បធម៌ទូេទ 
្របឆំាងនឹងករបំផ�ិចបំផា� ញ ករែ្របក� យ ករប�ូររូបរង 

ករជីករុករក ករេផ�រកម�សិទ�ិ ករនំាេចញ និងករនំា

ចូលេដយខុសច្បាប។់”. 
 

• េសចក�ី្របកសរបស់គណៈរដ�ម�ន�េីលខ ០៦ ចុះៃថ�ទី 
២៧ ែខ ក��  ឆា�  ំ១៩៩៩ ស�ីពវីធិានករលុបបំបាត់

្រកបខណ� ច្បាប់េនះេផា� តសំខន់
ែតេលីេបតិកភណ�    វប្បធមរូ៌បីយ 

ែតមិនសូវ     េផា� តេលី
េបតិកភណ� វប្បធម៌អរូបីេទ។ 

្រកបខណ� ច្បាប់េនះមិនដក់

ប��ូ លលក�ខណ� ត្រម�វក�ុង
បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៨ 

ស្រមាប់ករពិេ្រគាះេយាបល់អ�ក
ពក់ព័ន�េទ។ 

CHPF 



 

42 
 

• កររតឹត្ិបតេលកីរេ្របី្របាសេ់បតិកភណ� វប្បធម៌ស្រមាប់េគាល

បំណងពណិជ�កម�។ 

ភាពអនាធិបេតយ្យក�ុងករទ�នា� នកន់កប់ដី ហម

ឃាត់សិទ�ិឯកជនេលីទីតំងេបតិកភណ� វប្បធម៌។ 
 

បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ១0 ៖ ករជរំុញករចូលរមួរបស់អ�កពក់ពន័� និងករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន (េមីលផងែដរ SEP)  

ជំរុញករចូលរួមរបសអ់�កពក់ព័ន�ក�ុងវដ�គេ្រមាង េដយមានករ
ពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយអត�ន័យ     ករផ្សព�ផ្សោយទន់េពល

េវលនូវព័ត៌មានែដលពក់ព័ន� អចយល់បាន និងអចេ្របី្របាស់
បាន េធ�ីករពិេ្រគាះេយាបល់តមរេបៀបសម្រសបក�ុងវប្បធម៌ ែដល

ពក់ព័ន�នឹង ៖ 
• ករវភិាគ និងករកំណត់អត�ស�� ណអ�កពក់ព័ន� 

• ករេរៀបចំែផនករជំរុញករចូលរួមរបស់អ�កពក់ព័ន� 
• ករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន 

• ករេលីកេឡីង និងេឆ�ីយតបនឹងបណ�ឹ ងតវ៉ 
• កររយករណ៍េទអ�កពក់ព័ន�។ 

 
 

បេង�ីតយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងគេ្រមាង និងផ្សព�ផ្សោយពី
កំណត់្រតៃនករជំរុញករចូលរួមរបស់អ�កពក់ព័ន�ក�ុងដំេណីរករ 

ESA។ 

អនុ្រកឹត្យេលខ ១៩ ស�ីពីសម្បទនដីសង�មកិច� កំណតព់ី
ដំេណីរសម្រសបស្រមាប់ករកំណត់អត�ស�� ណ ករ

គូសែផនទី និងករេរៀបចំែផនករេ្របី្របាស់ដីធ�ីេនតំបន់
សម្បទនដីសង�មកិច� និងករេ្រជីសេរសីអ�កទទួលបាន

ដធី�ី េដយមានករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន និងករចូលរួម
េពញេលញរបស់អ�កពក់ព័ន� និងអ�កទទួលបានដីធ�ីក�ុង

ជំហនសំខន់ៗនីមួយៗ។  
ដំេណីរករេរៀបចំករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាព

របស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច ែផ�កតមត្រម�វករ
សហគមន៍ និងរួមប��ូ លបទប្ប��ត�ិតឹងរុងឹស�ីពីករ

ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន ករពិេ្រគាះេយាបល់ និងករចូលរួ
ម។  

 

នីតិវធិិ្របតិបត�ិស�ង់ដរេនះ (អនុ
្រកឹត្យេលខ ៧៤) មិនដក់

ប��ូ លបទប្ប��ត�ិជាកតព�កិច�
ស្រមាប់ជំរុញករចូលរួមរបស់អ�ក

ពក់ព័ន� ឬករផ្សព�ផ្សោយ
ព័ត៌មានក�ុងករេរៀបចំគេ្រមាង

េឡីយ។ 
នីតិវធិិ្របតិបត�ិស�ង់ដរេនះ (អនុ

្រកឹត្យេលខ ៧៤) ពិភាក្សោពីករ
េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ ប៉ុែន�មិន

បានត្រម�វឱ្យមានយន�ករេដះ
្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងគេ្រមាង

េឡីយ។ 

េគាលករណ៍ និងលក�ខណ� ត្រម�វឱ្យ
មានករជំរុញករចូលរួមរបស់អ�កពក់

ព័ន� ករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន និងយន�ករ
េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងែផនករ

ជំរុញករចូលរួមរបស់អ�កពក់ព័ន� 
(SEP)។ 

្រត�វេរៀបចំ SEP តមទីតំងស្រមាប់
សម្បទនដីសង�មកិច� និងករផ�ល់ប័ណ�

កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស ់ សហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិចនីមួយៗ។ 



គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ជំហនទី ៣ (LASED-III) 
េសចក�ី្រពង្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMF) 
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៣.សវតរបរសិ� ន និងសង�មរបស់េខត�េគាលេដសំខន់ៗ 
 
101. គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ជហំនទ ី៣ (LASED III) ជាគេ្រមាង
ែដលមានវសិលភាពទទំូង្របេទស េហីយនឹងរួមប��ូលសកម�ភាពតមបណា� េខត�ែដលជាទីតំងសម្បទន
ដីសង�មកិច�បច�បុ្បន� (កំពង់ឆា�  ំកំពងស់�ឺ កពំងធ់ំ ្រកេចះ ត្ូបងឃ�ុំ និង្រកេចះ)   និងគំា្រទដលទ់ីតំងស្រមាបក់រ
ផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចថ�ី និងមាន្រសប ់ែដលេគរពំងឹថានងឹស�តិ
ក�ុងេខត�្រកេចះ រតនគិរ ីមណ� លគិរ ីស�ឹងែ្រតង និង្រពះវហិរ។ េគរពំឹងថា ទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច� នងិទតំីង
ស្រមាប់ករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចថ�ីនងឹស�ិតេនភាគេ្រចីន ឬ
ទំង្រស�ងក�ុងេខត�ភាគឦសនៃន្របេទសកម�ជុា ដូចជា កំពង់ធំ ្រកេចះ មណ� លគិរ ី្រពះវហិរ រតនគិរ ីនិងស�ងឹ
ែ្រតង។ េខត�ទំងេនះមានដងស់ុីេត្របជាជនទប និងសំបូរដទីេំនរ និងជាទីតំង្របមលូផ�ុំសហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច។ 

102. សវតរបរសិ� ន និងសង�ម (ESP) ្រត�វបានេរៀបចំេឡីងជាឯកសរដច់េដយែឡក េដយែផ�កេលី
ទិន�ន័យបនា� ប់បន្ំស និងករចុះសេង�តេមីលតមទីតំង។ ែផ�កបន�បនា� បៃ់ន្រកបខណ� ្រគប្់រគង បរសិ� ន និង
សង�មនឹងបង� ញេដយសេង�បពីចណុំចសំខនៃ់នសវតរបរសិ� ន និងសង�មែដលជាមលូដ� នស្រមាបក់រវភិាគ
ហនិភ័យ (ែផ�កទី ៤)។ សវតរបរសិ� ន និងសង�ម េផា� តេលីេខត�ភាគឦសនទំង ៦ (សូមេមីលកថាខណ�
ខងេដីម)។ ចំណុចសំខន់គលឺក�ខណ� ក�ងុបណា� េខត�េផ្សងេទៀត ជាពិេសសេនតមតបំន់ែដលមានដងស់ុេីត
្របជាជនទប     ែដលអចនឹងក� យជាទីតំងសម្បទនដី សង�មកចិ� និងទតំីងស្រមាបក់រផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ដិី

សមូហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច សុទ�ែត្រត�វគា� នឹងលក�ខណ� ែដលេលចេឡីងេនតបំនភ់ាគ
ឦសនរបស់កម�ុជា។ េដយសរគេ្រមាងនឹងេធ�ីករពិនិត្យបឋមេលីហនភិ័យបរសិ� ន និងសង�ម និងករវយ
តៃម�ហនិភ័យេនក្រមិតទតំីងស្រមាបទ់តំីងថ�ទំីងអស ់ វធិីស�ស�េនះនឹងអចផ�លទ់ដិ�ភាពរួមយ៉ាងស្ុរកតឹស�ី
ពីលក�ខណ� បរសិ� ន និងសង�ម និងហនភិ័យែដលអចេកីតេឡីងក�ងុតបំនេ់គាលេដៃនគេ្រមាងជំហនទី ៣។ 
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103. េខត�ទំង ៦ ែដលនឹង្រត�វដក់ប��ូលក�ងុសវតរបរសិ� ន និងសង�ម មានបង� ញក�ងុែផនទខីងេ្រកម 
(រូប ២)។ 

 
រូប ២ ៖ បណា� េខត�ក�ុង្របេទសកម�ជុា 
104. រចនាសម�ន័�រដ�បាល ៖ េខត�ទំង ៦ េនះ្រត�វបានែបងែចកជា ៦ ្រក�ង (ទីរួមេខត�) និង ៣៧ ្រស�ក (មាន
រចនាសម�័ន�រដ�បាល និងមខុងរ្រសេដៀងគា� នឹងរចនាសម�ន័� និងមុខងររបស់ថា� ក់្រក�ង)។ រដ� ភិបាលថា� កម់លូ
ដ� នេនក្រមិតខ�ស់ទំងេនះ្រត�វបានែបងែចកជា ២៨៤ ឃំុ (ក�ុង្រស�ក) និងសង� ត ់(ក�ុង្រក�ង) ែដល្រគប្់រគង
ផា� ល់េដយ្រក�ម្របឹក្សោែដល្រត�វបានេបាះេឆា� តេ្រជីសតំង និងេធ�ីជា្របធានេដយេមឃំុ/េចសង� ត ់ និងេស��ន
ឃំុ/សង� ត់។ ឃំុ/សង� ត់ទំងេនះ្រត�វបានែបងែចកជា ១.៧២០ ភូម ិែដលមនិ្រត�វបានចតទ់ុកជាក្រមិតផ�ូវករៃន
រដ� ភិបាលមូលដ� ន ប៉ុែន�មានេមភមូិែដល្រត�វរយករណ៍េទ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ/សង� ត។់ 

105. ្របជាស�ស� ៖ េខត�ទំង ៦ េនះមានចំនួន្របជាជនសរុប្របមាណ ១,៧៥ លននាក ់ឬេស�នីងឹ ១១% 
ៃនចនំួន្របជាជនទូទំង្របេទស (លទ�ផលជំេរឿនឆា�  ំ២០១៩)។ ក�ុងេនាះ ្របជាជន ៦០% រស់េនក�ុងេខត�
កំពង់ធំ និង្រកេចះ។ េខត�ទំងេនះមានៃផ�ដីសរុបទំហំ ៧៥.០០០ គីឡូែម៉្រតកេរ ៉និងដង់សុីេត្របជាជនមធ្យម 
២៣ នាក់/គីឡូែម៉្រតកេរ។៉ ្របជាជន្របមាណ ២១% រស់េនក�ុងឃំុ/សង� ត ់ែដលមានដង់សុេីត្របជាជន ២០០ 
នាក់/គីឡូែម៉្រតកេរ។៉ 

106. សមាមា្រតជាមធ្យមគ ឺ�ស�ី ១០២ េធៀបនងឹបរុស ១០០ នាក់។ ្របជាជនទំងេនះមានវយ័េក�ង នងិមាន
អយុជាមធ្យម ២២ ឆា�  ំេហីយ្របជាជន្របែហល ៨% មានអយុេលីស ៦០ ឆា� ។ំ 
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107. កំេណីន្របជាជនក�ងុជេំរឿនេនចេនា� ះឆា�  ំ២០០៨ និង ២០១៩ គឺ្របមាណ ១,៨% ក�ុងមយួឆា� ។ំ េនះ
ជាអ្រតខ�ស់ជាងអ្រត្របចំឆា� ទំទំូង្របេទស (១,២%)។    មានអ្រតខុសគា� យ៉ាងខ� ំង េដយក�ុងេនាះ េខត�
្រពះវហិរមានអ្រតកំេណីនរហូតដល់ ៣,៦% ក�ុងមយួឆា�  ំចំែណកេខត�កំពង់ធ ំនិង្រកេចះ មានអ្រតកេំណីន
ជិតេស�ី ឬេ្រកមមធ្យមភាគថា� ក់ជាត។ិ ភាពខុសគា� ទំងេនះអចបណា� លមកពកីរេធ�ីចំណាក្រស�កពីេខត�ភាគ
ខងេជីង និងភាគកណា� លែដលមាន្របជាជនរស់េនេ្រចីន។ 

108. ជនជាតិេដីមភាគតិចមាន្របមាណ ១៤% ៃនចំនួន្របជាជនសរុបេនតមេខត�េគាលេដ ជាពិេសស
េនេខត�រតនគិរ ី(៦០%) និងមណ� លគរិ ី(៤៦%) ប៉ុែន�មានអ្រត្រតឹមែត ១% ៃនចំនួន្របជាជនសរុបទទំូង
្របេទស។ គា� នទិន�ន័យស�ីពសីមាជិករបស្់រក�មជាតិពន�ុេផ្សងេទៀត (ចិន េវៀតណាម និងចម) ែដលមាន
្របមាណ ៨% ៃនចំនួន្របជាជនសរុបេនកម�ជុា ប៉ុែន�មនិសវូ្របមូលផ�ុំេនតមេខត�េគាលេដេឡីយ។ 

109. ភាព្រកី្រក ៖ អ្រតភាព្រកី្រកេនតមេខត�េគាលេដ មានបង� ញក�ងុមលូដ� នទនិ�ន័យអត�ស�� ណកម�
ជន្រកី្រករបស់្រកសួងែផនករ។ គួរកត់សមា� ល់ថា េទះបីជាអ្រតភាព្រក្ីរកសរុបែដលកណំត់េដយមេធ្យោបាយ
េនះហក់្របហក់្របែហលគា� នឹងអ្រតភាព្រក្ីរកែដលប៉ានស់� នេដយករអេង�តសង�ម-េសដ�កិច�កម�ុជាែដលេធ�ី
េឡីងតមដំណាក់កលក� ី ប៉ុែន�វធិីស�ស�ែដលេ្របី្របាស់គឺខសុគា�  ចំែណកក្រមង្រគ�សរែដល្រត�វបានកណំត់
អត�ស�� ណជា្រគ�សរ្រកី្រកេដយមេធ្យោបាយនីមយួៗកម៏និដចូគា� ែដរ។ ្រគ�សរ្របមាណ ១៧% ក�ុងេខត�
េគាលេដ្រត�វបានកំណត់អត�ស�� ណជា្រគ�សរ្រកី្រក       និងមានអ្រតែ្រប្រប�លខសុគា� តចិបំផតុេនតមេខត�
នីមួយៗ។ ឃំុែដលសំបូរេដយជនជាតេិដីមភាគតិច មានអ្រតភាព្រកី្រកខ�សជ់ាងឃំុេផ្សងេទៀត (១៩%)។ 
ភាព្រកី្រកហក់មានក្រមិតទបក�ុង   បណា� ឃំុែដលមានដងស់ុីេត្របជាជនទប។ 

110. ករអប់រ ំ៖ អ្រតអក�រកម�ជារួមគឺ្របមាណ ៨៥% ក�ុង្រក�មអយុ ១៨-៤៥ ឆា�  ំប៉ុែន�មានអ្រតទបក�ងុ
េខត�មណ� លគិរ ី និងរតនគិរ ី និងក�ុងចេំណាមសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច។ េសចក�ីរយករណ៍បង� ញថា 
្រក�មកុមារ្រគប់អយុចូលេរៀនបឋមសកិ្សោ្របែហល ៨១% (៧-១១ ឆា� )ំ និង្រក�មអយុ ១២-១៧ ឆា�  ំ្របមាណ 
៦៥% បានចុះេឈ� ះចូលេរៀន។ អ្រតចុះេឈ� ះចូលេរៀនមានក្រមិតទបក�ុងេខត�មណ� លគិរ ីនិងរតនគិរ ីនិង
តមបណា� ឃំុែដលមានចនំួនជនជាតេិដីមភាគតិចរស់េនេ្រចីន ប៉ុែន�ក្រមិតខុសគា� គឺទបជាងក្រមតិខសុគា�
ស្រមាប់អ្រតអក�រកម�។ 

111. របរចិ��មឹជវីតិ ករងរ និងពលកម� ៖ ្របជាជនភាគេ្រចីន (្របមាណ ៦៤% ៃនមនសុ្សេពញ      វយ័) 
្របឡូកក�ុងករងរកសិកម�   ប៉ុែន�ក�ុងករណីជាេ្រចីន ពួកេគក៏្របកបរបរចិ�� ឹមជវីតិេផ្សងេទៀតែដរ  (ឧ. ពលកម�
ចំណាក្រស�ក ករងរសុីឈ�ួលតមៃថ� អជីវកម�ខ� តតូច។ល។)។ មនុស្សេពញវយ័ែត ៧% ប៉ុេណា� ះែដលមាន
ករងរផ�ូវករ។     �ស�ីមិនសូវមានករងរក�ុងវសិ័យេសដ�កចិ� (៨៤% េធៀបនឹង ៩៩%)  និងមិនសវូេធ�ីករក�ងុ
វសិ័យឯកជន និងវសិ័យសធារណៈេទ។ មានករេលីកេឡីងថា បុរស ១២% និង�ស�ី ១០% បានេធ�ីចណំាក

្រស�ករកករងរេធ�ីក�ុង ឬេ្រក្របេទស។ អ្រតេធ�ីចំណាក្រស�ក ហក់មានក្រមិតទបេនតមបណា� ឃំុែដលមាន
ជនជាតិេដីមភាគតិចរស់េនេ្រចីន។  

112. អ្រតទបៃនករ្របឡូកក�ុងករងរផ�ូវករ េធ�ីឱ្យ្របជាជនភាគេ្រចីនេនតមបណា� េខត�េគាលេដទំង
េនះមិនសូវយល់ដឹងពទីស្សនាទន និងករអនុវត�សិទ�ិរបស់នេិយាជិត និងករករពរលក�ខណ� ពលកម� និង
ករងរ ែដលមានែចងក�ុងច្បាបរ់បសក់ម�ជុា។ 
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113. សុខភាព សុវត�ិភាព និងសុខុមាលភាព ៖ គា� នស�ិតលិម�តិផ�វូករស�ីពសីុខភាពេទ។       ដូេច�ះ សវតរ
បរសិ� ន និងសង�មបានេ្របី្របាស់ទិន�នយ័ពមីូលដ� នទិន�ន័យឃំុ (CDB) ែដលចង្រកងេឡីងេដយេមភូម ិនងិ
កំណត់្រតមូលេហតមុរណភាព។ និនា� ករគួរឱ្យកត់សមា� លក់�ងុទនិ�នយ័ទំងេនះរួមមានករធា� កច់ុះយ៉ាងគហុំក
ៃនករស� ប់េដយសរេមេរគេអដស ៍និងករេកីនេឡីងៃនករស� ប់េដយសរេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍។ 

114. អ្រតមរណទរក្រត�វបានគណនាេចញពទីិន�នយ័ក�ងុមលូដ� នទនិ�នយ័ឃំុ (ស� ប់ ៧ នាកក់�ុងចេំណាម
កំេណីតរស់ ១.០០០ នាក់) និងមានក្រមិតខ�សក់�ុងេខត�រតនគរិ ីនិងក�ុងចំេណាមសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគ
តិច (្រត�វ្រប�ង្របយ័ត�ចំេពះសុ្រកឹតភាពៃនទិន�នយ័េនះ)។ អ្រតមរណមាតគ ឺ៣ នាក់ក�ុងចំេណាមកេំណីតរស់ 
១.០០០ នាក។់ ក�ុងេនាះ ជំងឺរេបងជាមូលេហតចុម្បងៃនករស� បេ់ដយសរជំងឆឺ�ង (ស� ប់ ៤,៣ នាកក់�ងុ
ចំេណាម្របជាជន ១០.០០០ នាក់) ចំែណកជំងឺ្រគ�នចញ់មានអ្រតស� ប ់ ១,៥ នាកក់�ងុចំេណាម្របជាជន 
១០.០០០ នាក់ េហីយជំងឺ្រគ�នឈមមានអ្រតស� ប ់១,៥ នាក់ក�ុងចេំណាម្របជាជន ១០.០០០ នាក់។ 

115. គា� នតួេលខស�ីពីប�� អហរូបត�ម�ចេំពះកុមារេនតមេខត�េគាលេដេទ       ប៉ុែន�េគដឹងថា វជាប��
ទូទំង្របេទស។ ក�ុងេនាះ កុមារ ២២% មានប�� ្រកិន និង ៧% មានប�� ស�មស� ំង (តួេលខរបស់ UNICEF)
។ 

116. េខត�េគាលេដ្របឈមនឹងប�� ជាេ្រចីនពក់ពន័�នឹងសំណលអ់វុធជាតផិ�ុះបន្សល់ពសី�ង� ម (ERW) 
េដយសរជេមា� ះេនអំឡុងទសវត្សរឆ៍ា�  ំ១៩៧០ និង ១៩៨០ ជាពិេសស្រគាប់ែបកចេង� ម និង្រគាបរ់េំសវេផ្សង
េទៀតែដល្រត�វបានដក់ព្រងយេដយៃចដន្យ និងអចមានវត�មានក�ុងទតំីងែដលមនិទនម់ានមនុស្សចលូដល់
តំងពីេពលេកីតជេមា� ះ។ ប៉ុែន�អ្រតឧប្បត�ិេហតុៃនសណំលអ់វុធជាតិផ�ះុបន្សល់ពសី�ង� ម និងអ្រតស� ប/់របសួ
បានថយចុះគួរឱ្យកតស់មា� ល។់ មូលដ� នទិន�ន័យឃំុកត្់រតែតករណីផ�ុះ ៥ និងករណីស� ប់ ១ េដយសរ
សំណល់អវុធជាតិផ�ះុបន្សលព់ីស�ង� ម េនអំឡុងឆា�  ំ២០១៨ េនតមេខត�េគាលេដ។ 

117. មូលដ� នទិន�នយ័ឃំុ មានទិន�ន័យស�ីព្ីរបជាជនែដលស�តិក�ុង្រក�មងយរងេ្រគាះ   េដយគណនាជា
ភាគរយៃនចំនួន្របជាជនសរុប ៖ ្របជាជនគា� នទីលំេន ០,០៣%, កុមារកំ្រព ០,៣៤%, កុមារែដលមាន
អណាព្យោបាលឈឺ ០,២៦%, ជនពកិរ ០,០៣%, មនុស្សចសរ់ស់េនែតមា� កឯ់ង  ០,១%។ 

118. អំេពីហិង្សោែផ�កេលីេយនឌរ័គឺជាប�� ចម្បងមយួក�ងុតបំនជ់នបទេនកម�ជុា។ UNICEF (ករអេង�តឆា� ំ

២០១៥) បង� ញថា �ស�ីកម�ុជា ២១% ធា� ប់្របឈមនឹងអេំពីហិង្សោផ�វូកយ ឬផ�ូវេភទ។ ក�ុងេនាះ �ស�ី ៨% ធា� ប់
្របឈមនឹងឧប្បត�េិហតុេនះកលពី ១២ ែខមុន។ 

119. ជេមា� ះ និងសន�សុិខ ៖ េខត�េគាលេដមានសន�ិសខុល�្របេសីរ និងមិនសវូមានជេមា� ះហិង្សោេទ។ មាន
ករ្របឈមមុខដក់គា�  ប៉ុែន�េ្រចីនពក់ពន័�នងឹជេមា� ះដេណ�ី មធនធាន ដូចជា សិទ�ិដធី�ី និងករប�ង� បសកម�ភាព
េល�ីសច្បាស់ ដូចជា ករកប់េឈី និងបរបាញ់។ សមត�ភាពព្រងងឹករអនុវត�ច្បាបម់ានក្រមតិទប និងបេ្រមឱី្យ

ផល្របេយាជន៍ឯកជន។ ក�ុងេនាះ ទំងសកម�ភាព្រសបច្បាប ់(កសកិម� កររុករកែរេ៉ដយមានអជា� បណ័�) នងិ
សកម�ភាពខុសច្បាប ់(ករកប់េឈី) េ្រចីន្រត�វបានករពរេដយកងសន�សិុខ្របដប់អវុធឯកជន ែដលអចជា
កងកមា� ងំេយាធា។ 
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120. េសវមូលដ� ន ៖ តំបន់ជនបទមានសលបឋមសកិ្សោ និងមណ� លសខុភាព និងករយិាល័យរដ�បាល
ឃំុ។ េ្រកពីេនះ កម៏ានប៉ុស�ិ៍នគរបាលេនតមឃំុនីមយួៗផងែដរ។ ដង់សុីេត្របជាជនទប េធ�ីឱ្យ្របជាជន្រត�វេធ�ី
ដំេណីរផ�ូវឆា� យេដីម្ីបេទរកេសវទំងេនះ។ ចមា� យផ�ូវជាមធ្យមពភីូមេិទសលបឋមសកិ្សោ (គណនាេចញពី
ទិន�ន័យក�ុងមលូដ� នទនិ�នយ័ឃំុ) គឺ ២ គីឡូែម៉្រត ប៉ុែន�មានចមា� យជតិ ៦ គីឡូែម៉្រតក�ងុបណា� ឃំុែដលមានដង់

សុីេត្របជាជនេ្រកម ២០ នាក/់គីឡូែម៉្រតកេរ។៉ ចមា� យជាមធ្យមេទកនម់ណ� លសខុភាពគជឺិត ៩ គីឡូែម៉្រត។ 
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិអចេ្របី្របាសេ់សវេនសលបឋមសកិ្សោ ប៉ុែន�មិនសូវអចេ្របី្របាសេ់សវេន

សលមធ្យមសិក្សោ មណ� លសុខភាព សលឃំុ និងសល្រស�កេទ។ ដង់សុីេតបណា� ញផ�ូវ្រកល (េកស៊ូ 
េបតុង ឬ្រគ�ស) មានអ្រតទប្រតឹមែត ០,១២ គីឡូែម៉្រត/គីឡូែម្៉រតកេរ។ 

121. ទិន�ន័យក�ុងមលូដ� នទនិ�នយ័ឃំុបង� ញថា ្រគ�សរ ៤១% អចេ្របី្របាស់្របភពទកឹែដលមានចមា� យ 
១៥០ ែម៉្រតពីផ�ះេពញមួយឆា�  ំប៉ុែន�តេួលខេនះបានធា� ក់ចះុមក្រតឹម ២៧% េនតមបណា� ឃំុែដលមានជនជាតិ
េដីមភាគតិចរស់េនេ្រចីន និងមានអ្រត្រតឹម ២៦% ក�ុងបណា� ឃំុែដលមានដងស់ុីេត្របជាជនទប។ ករផ�តផ់�ង់

ទឹក (ពី្របេភទេផ្សងៗ ដូចជា អណ�ូ ងល ូអណ�ូ ងរក់ និងទឹកេលីដី) មិនសូវផ�ល់ទកឹពសិែដលមានគណុភាព

េទ។ 

122. ្រគ�សរ ៦៩% ក�ុងេខត�កំពងធ់ ំមានបង�ន់េ្របី្របាស់ ប៉ុែន�អ្រតេនះមាន្រតឹមែត ៣៣% េនេខត�រតនគរិ ី
និង ២៣% េនតមឃំុែដលមានជនជាតិេដីមភាគតចិរស់េនេ្រចីន។     េនកម�ុជា      េគមិនេ្របី្របាសប់ង�ន់
សធារណៈេនទីជនបទេទ ប៉ុែន�េគបេនា� របង់ពសវលពសកល។ េនទីតំងសម្បទនដសីង�មកចិ�បច�បុ្បន� 
េគសេង�តេឃីញថា េទះបីជាមានករផ�ល់សមា� រ◌ៈសងប់ង�នដ់ល្់រគ�សរនីមយួៗក�ី ប៉ុែន�ភាគេ្រចីនៃនសមា� រ◌ៈ

ទំងេនះមិន្រត�វបានេ្របី្របាស់ស្រមាបេ់គាលបណំងេនះេទ។ េនះជាចំណុចសំខន់ែត្រត�វែកលម�ក�ងុគេ្រមាង
ជំហនទី ៣ តមរយៈករ្របកនខ់� ប់ករអនវុត�ល�បផំតុក�ងុយុទ�នាករអនាមយ័ជនបទ។ 

123. បណា� ញអគ�ិសន្ីរត�វព្រងីកយ៉ាងឆាបរ់ហ័ស េហីយេ្រគាងនឹង្រគបដណ� ប់ដលភ់ូមទំិងអសេ់នឆា�  ំ
២០២០ (ប៉ុែន�្រគ�សរយ៉ាងេ្រចីន្របែហលជាេនែតគា� នបណា� ញអគ�សិនេី្របី្របាស់)។ ភាពអចទកុចិត�បានៃន
ករផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនកី៏ជាប�� េចទផងែដរ។ ទិន�ន័យក�ុងមលូដ� នទិន�នយ័ឃំុ (២០១៨) បង� ញថា ្រគ�សរ 
៤៣% ក�ុងបណា� េខត�េគាលេដមានអគ�ិសនីេ្របី្របាស ់ប៉ុែន�អ្រតេនះគ្ឺរតឹមែត ២១%-២២% ប៉ុេណា� ះស្រមាប់

ឃំុដច់្រសយាល និងឃំុែដលមានជនជាតេិដីមភាគតចិរសេ់នេ្រចីន។ អ�ីែដលអចេទរួចគឺ្រគ�សរែដលមករស់
េនក�ុងតបំន់សម្បទនដីសង�មកិច� ធា� ប់ទទលួបានករផ�ត់ផ�ងអ់គ�សិនេីនទីតំងចស ់ប៉ុែន�ែបរជាគា� នអគ�សិនី
េ្របី្របាស់េនទីតំងថ�ីេទវញិ។ 

124. ជាទូេទ បណា� ញទូរស័ព�គលឺ�្របេសីរ េហីយមនុស្សេពញវយ័ភាគេ្រចីនមានទរូស័ព�េ្របី។ ករេ្របី្របាស់
ទរូស័ព� smartphone (និងបណា� ញអុនីធរឺណិត) កន់ែតមានេ្រចីនេឡីងេនតបំនជ់នបទ ប៉ែុន�្រត�វ្របឈមនងឹ

ប�� េដយសរកង�ះបណា� ញអគ�ិសនីស្រមាប់មខុងរមួយចនំួន ដូចជា ស្រមាបប់��ូលថ�។ល។ 

125. ភាពគា� នដីធ� ីនិងករទ�នា� នកនក់ប់ ៖ ច្បាប់ភមូិបាលឆា�  ំ២០០១ ែបងែចកដធី�ីទំងអសេ់នកម�ជុាជា
ដីសធារណៈរបស់រដ� (មិនអចេផ�រកម�សទិ�ិបាន) ដឯីកជនរបសរ់ដ� (អចេផ�រកម�សិទ�ិបាន) និងដីឯកជន។ 
ប៉ុែន�គា� នករវស់ែវងែផ�កសរុេិយាដីឱ្យបាន្រគប់្រជ�ងេ្រជាយេទ។ ដូេច�ះ អចមានភាពមិន្របាកដ្របជាអំព្ីរបេភទ
ដនីីមួយៗ។ តំងពីមុនអំឡុងេពលេកីតមានជេមា� ះេនទសវត្សរឆ៍ា�  ំ១៩៧០ គា� នករទមទរដឯីកជនគរួឱ្យកត់
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សមា� ល់េទ។ កម�សិទ�ិដឯីកជនភាគេ្រចីនេលីដកីសកិម�្របៃពណី (មិនគិតដីែដលេទីបែត្រត�វបានបែម�ងពៃី្រព
េឈី ឬតំបន់ដីេសីម) គឺទទលួបានពកីរែបងែចកដីកលពឆីា�  ំ ១៩៨៩។ ករែបងែចកេនះបានផ�លស់ិទ�េិ្របី
្របាស់ដីធ�ីជាលក�ណៈ្រគ�សរេនជនបទ ប៉ុែន�មនិែមនសទុ�ែតជាកម�សទិ�ិផ�វូករេនាះេទ។ េពលគឺមានដកីសកិម�
ភាគតិចប៉ុេណា� ះែដលមានបណ័�កម�សិទ�ផិ�ូវករ ចំែណកដកីសកិម�ភាគេ្រចីនមានបណ័�កម�សទិ�ិេ្រកផ�វូករែដល
េចញេដយអជា� ធរមូលដ� ន (ប�ង់ទន)់ ែដលអចេ្របី្របាសស់្រមាបដ់កប់�� ំខ�្ីរបាក ់និងអចជួញដូរ       បា
ន។ មា� សដ់ីែដលពក់ពន័�នងឹករែបងែចកដកីលពីឆា�  ំ១៩៨៩ ែតងយលថ់ា ករកន់កប់របស់ខ�នួមានសន�សិុ

ខ។ តំងពីឆា�  ំ១៩៨៩ រហូតមកទល់បច�ុប្បន� ៃផ�ដីយ៉ាងេ្រចីនៃនដៃី្រពពីមនុ ជាពិេសសៃផ�ដកី�ងុបណា� េខត�េគាល
េដៃនគេ្រមាងជំហនទី ៣ ្រត�វបានបែម�ងស្រមាប់ករេ្របី្របាស់កសកិម�េ្រកមករេរៀបចំច្រម�ះ ដូចជា ១) 
សម្បទនដីេសដ�កចិ�ែដលេចញេដយរដ� ភិបាលថា� កជ់ាត ិឬេខត� ២) សម្បទនដីសង�មកចិ� ៣) ដីស្រមាប់
លំេនដ� ន ឬទទួលបានេដយគា� នករេផ�រ្រសបច្បាប ់ ប៉ុែន�ក�ុងករណីភាគេ្រចីនមានករទទលួស� លែ់បប
អសកម�ពីអជា� ធរមូលដ� ន។ ច្បាបភ់ូមិបាលបានផ�លស់ិទ�ឱិ្យជនជាតេិដីមភាគតិចកនក់បជ់ាសមហូភាពេលដីី
្របៃពណីរបស់ខ�ួន។ ្រពំ្របទល់មនិ្រត�វបានកណំតច់្បាស់ និងជាេហតេុធ�ីឱ្យមានករទមទរ្រត�តគា�  និងករកន់
កប់ ឬេ្របី្របាស់ដីធ�ីេដយគា� នមលូដ� នច្បាបច់្បាសល់ស។់ យុទ�នាករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិីធ�េី្រកម “េសចក�ី
សេ្រមចេលខ ០១” របស់េលកនាយករដ�ម�ន� ី (២០១២) គឺជាករប៉ុនប៉ងេដះ្រសយទំនាសដ់ធី�ីែដលេកនី
េឡីងជាលំដប ់តម   រយៈករចុះវស់ែវង និងចុះប�� ីដីធ�ែីដលជាកម�សទិ�ិេ្រកផ�ូវករ ប៉ុែន�មិនអចេដះ្រសយ
ប�� េនះបានទំង្រស�ងេឡីយ។ 

126. ករែបងែចកដីធ�ីឆា�  ំ១៩៨៩ ហកេ់ធ�ីេឡីង្របកបេដយសមធម ៌េបីេធៀបនឹងចនំនួ្រគ�សរែដលមានេន
េពលេនាះ និងេធ�ីឱ្យមានករែបងែចកដធី�ីេដយសមភាព។ ករអនុវត�ដូេច�ះបានផា� សប់�ូរ និងេធ�ីឱ្យ្រគ�សរកនែ់ត
េ្រចីនក� យជាអ�កគា� នដធី�ី ឬមានដធី�តីិចតួច (គា� នដីធ�្ីរគប្់រគាន់ស្រមាប់េធ�ីែ្រសទកុបរេិភាគក�ងុ្រគ�សរ)។ កត�
រួមចំែណកមានជាអទិ៍ ក) ករវលិ្រតឡប់របស់្រគ�សរជនេភៀសខ�នួេនអឡុំងទសវត្សរឆ៍ា�  ំ១៩៩០ ែដលជា
ទូេទមិនអចទទលួបានដកីសកិម�្រគប្់រគាន់    ខ) ករលក់ដីធ�ី រួមទំងករលកេ់ដយសរជាប់បណុំល ឬវបិត�ិ
្រគ�សរ និង គ) កំេណីន្របជាជន និងករកេកីត្រគ�សរថ�ី។ ករដកហូតេដយផា� ល់តមផ�វូច្បាបហ់កម់ានចនំនួ
តិចតចួ។ 

127. ្រគ�សរ្របមាណ ២១% ក�ុងបណា� េខត�េគាលេដមានប័ណ�កម�សិទ�ដិធី�ីផ�វូករ (ប�ង់រងឹ)។  ក�ុងេនាះ 
េសចក�ីរយករណ៍បង� ញថា ្រគ�សរ្របមាណ ១៤% ជា្រគ�សរកសិករែដលគា� នដែី្រស និង្រគ�សរ ១៣% 
េទៀតជា្រគ�សរកសិករែដលមានដីែ្រសតចិជាង ១ ហិចត (ទំហំដីែដល្រគ�សរអចេធ�ែី្រសស្រមាបស់លផ់ល
េ្រចីនទុកលក់ េដយសន�តករដំដុះែតម�ង/ឆា� )ំ 

128. េយាងតមទិន�ន័យក�ងុមលូដ� នទនិ�នយ័ឃំុ ដីធ�ី ៦% ៃនដីធ�ីសរុបក�ុងបណា� េខត�េគាលេដ ជាដីលំេន
ដ� ន, ១១% ជាដែី្រស និង ១២% ជាដីដំដំណាំមិនែមន្រស�វរយៈេពលខ�ី និងរយៈេពលែវង។ ដេីនសល់ ៧០% 
េទៀតជាៃដៃ្រព ប៉ុែន�មួយចំនួនតចូៃនដីេនះេនែតជាៃ្រពធម�ជាតែិដលគា� នមនុស្សប៉ះពល។់ តរងមួយក�ងុ
េសៀវេភស�ិតិ្របចំឆា�  ំ២០១១ របស់កម�ុជាបង� ញថា មានតំបនក់រពរធម�ជាតិ ១៣ ែដលស�តិេនទំង្រស�ង ឬ
មួយែផ�កក�ុងបណា� េខត�េគាលេដ        (ទំហំសរុប ៣៩.៤៥២ គីឡូែម៉្រតកេរ ឬ្របមាណ ៥០% ៃនទំហំៃផ�ដី
សរុប)។ ្របសិទ�ភាពៃនករករពរែ្រប្រប�លដចូក្រមិតៃនករករពរេដយច្បាបែ់ដរ (សកម�ភាពខ�ះអច
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អន�ុ� តឱ្យេធ�ីេទបានក�ុងតបំន្់រទនាប)់ េហីយេគដឹងថា តំបន់ករពរធម�ជាត្ិរត�វបានទ�នា� នកនក់ប់េដមី្ីប
ផល្របេយាជន៍កសិកម� និងអជវីកម�េផ្សងេទៀត។ 

129. អកសធាតុ ៖ តំបន់ភាគឦសនៃន្របេទសកម�ជុារងឥទ�ិពលខ្យល់មសូងុ្រត�ពចិ ែដលរដូវវស្សោគចឺប់
ពីែខឧសភា ដលែ់ខ តុល)។ តំបនខ់�ស់របៃនេខត�មណ� លគិរ ីនិងរតនគរិ ីសំបូរេភ��ងធា� ក ់និងមានធាតអុកស
្រតជាក់េនេពលយប់ជាងតបំន់េផ្សងេទៀតក�ងុ្របេទស។ 

130. ធនធានទកឹ ក�ុងបណា� េខត�េគាលេដ      ពឹងែផ�កេលីទឹកេភ��ង និងលំហូរទឹកទេន�ព្ីរបេទសឡាវ នងិ

េវៀតណាម។ លំហូរទឹកទំងេនះផ�ល់បរមិាណទកឹសបកេកីតេឡីងវញិ្របមាណ ៧៥% ស្រមាប់្របេទសកម�ជុា
ទំងមូល។ េនអំឡុងរដូវ្របំាងឆា� េំនះ (ឆា�  ំ២០១៩-២០២០) ក្រមិតទឹកក�ុង្របពន័�ទេន�េមគង�បានធា� កច់ះុដល់
ក្រមិតទបបំផុតមនិធា� ប់មានពមីុនមក ែដលបណា� លមកេ្រគាះរងំស�ួត និងផលប៉ះពល់េដយសរករសង
សង់ទំនប់េនែខ្សទឹកខងេលី និងតមៃដទេន�។ ជាទូេទ សហ គមន៍មូលដ� នមនិ្របឈមនឹងករខ�ះខតទកឹ
ទំង្រស�ងេនាះេទ ប៉ុែន�អចមានទមា� ប់ពងឹែផ�កេលទីឹកទេន� និងស�ឹងបឹងបរួស្រមាបេ់គាលបណំង្រគបែ់បបយ៉ាង 
រួមទំងករពិស ៖ ្របភពទឹកទំងេនះងយរងេ្រគាះបំផុតេដយសរករបំផ�ចិបផំា� ញែដលបណា� លមកពកីរ
ទញយកផលហួសក្រមិត និងករបពំុលេនែខ្សទឹកខងេលី។ េគអចទញយកទកឹេ្រកមដីេដយជកីអណ�ូ ងលូ
េនតំបន់ភាគេ្រចីន និងអណ�ូ ងរកេ់នតមតបំន់មយួចនំួន។ ទឹកេចញពីសិល្រជាបទកឹេន្រសទប់ដេី្រជ អច
មានក្រមិតសរធាតុអេសនកិែដលបង�េ្រគាះថា� ក់ ជាពិេសសក�ុងតបំនែ់ដលស�ិតេនជិតទេន�េមគង�។ ករ្របមលូ
ទឹកេភ��ងេធ�ីេឡីងជាទូេទ ប៉ុែន�្រត�វមានសមត�ភាពខ�ស ់និងករ្រគប់្រគងេដយ្រប�ង្របយ័ត�េដីម្ីបផ�លក់រផ�តផ់�ង់

ទឹកេពញមួយឆា� ។ំ 

131. ករសងសងទ់ំនបវ់រអីគ�សិន ី បានបង�ផលប៉ះពលអ់វជិ�មានេលសីហគមនេ៍នែខ្សទកឹខងេ្រកម រួម
ទំងផលប៉ះពលឆ់�ងែដនេដយសរទនំបែ់ដលស�ិតក�ុង្របេទសេវៀតណាម។ ផលបះ៉ពលអ់វជិ�មាន (េ្រកពកីរ
តំងទីលំេនថ�ីេចញពតីំបន់អងស�កុទកឹ) រួមមានផលប៉ះពលេ់លីកររកបាន និងគណុភាពទកឹ សត�ៃ្រព និង
បរមិាណ្រតី និងផលប៉ះពលេ់ដយសរករេបីកទ� រទំនបប់ង�ូរទឹកេចញភា� មៗ។ 

132. បរយិាស� នជីវស�ស� ៖ តំបន់ភាគឦសនៃន្របេទសកម�ុជាគឺជាតបំន់ែដលមានសរៈសំខនជ់ាអន�រ
ជាតិស្រមាប់ជីវៈច្រម�ះ និងពូជសត�ក្រម ប៉ុែន�តំបន់ទំងេនះរងសមា� ធពកីរកបេ់ឈីមូល និងករអភិវឌ្ឍ និង
ផលប៉ះពល់េដយសរករែ្រប្រប�លអកសធាត។ុ សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចជាេ្រចីន នងិទតំីង
សម្បទនដីសង�មកចិ�មយួចនំួនស�ិតេនជតិតបំនែ់ដលសំបរូេដយជីវច្រម�ះ  (េមីលឧបសម�័ន� ២ ៃន ESP)។ 
សហគមន៍រស់េនក�ុងតំបនៃ់្រព ជាពិេសសសហគមនែ៍ដលមនិសវូមានដផីលតិកម�កសកិម� ឬស�ិតេនដច់
្រសយាលពីទីផ្សោរកសកិម� េ្រចីនពឹងែផ�កេលីផលិតផលៃ្រពេឈីេដីម្ីប្របកបរបរចិ�� ឹមជីវតិ។ េ្រកពីសកម�ភាព
្រសបច្បាប់ ដូចជា ករ្របមូលអនុផលៃ្រពេឈី សមា� ធេសដ�កិច�អចេធ�ឱី្យមានសកម�ភាពកប់េឈីខសុច្បាបជ់ា

េ្រចីន និងករជួញដូរសត�ៃ្រព រួមទំងពពកួសត�ជិតផុតពជូ (ឧ. ព្រង�ល)។ ករដុតយកធ្ូយងេកតីមានជាទេូទ រួម
ទំងេនតមទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�បច�ុប្បន�មយួចនំួន និងអចបង�ជាករបំផ�ិចបផំា� ញបរសិ� នយ៉ាងខ� ងំ។ 

133. ករព្យោករណ៍ពផីលបះ៉ពលេ់ដយសរករែ្រប្រប �លអកសធាតុ ៖ ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ្រត�វបាន
ព្យោករណ៍ថានឹងបង�ផលបះ៉ពល់យ៉ាងខ� ំងេលី្របពន័�ទេន�េមគង� េធ�ីឱ្យរដូវ្របំាងកន់ែតហួតែហង និងអសូ
បនា� យ េហីយរដូវវស្សោកនែ់តេជារជន់ និងបង�ជាកំេណីនសីតណុ� ភាព និងករេកីនេឡីងៃនភាពញឹកញាប ់នងិ
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អងំតង់សុីេតៃន្រពឹត�កិរណ៍ធ�នធ់�រ។ ករេរៀបចំែផនករបន្ុសោំនងឹករ   ែ្រប្រប�លអកសធាតុេនមូលដ� ន ហក់
េផា� តេលីេ្រគាះទឹកជំនន ់និងេ្រគាះរងំស�តួ  ប៉ុែន�ផលប៉ះពលៃ់នកំេណីនសតីុណ� ភាពអចេចទជាប�� ខ� ងំក�ងុ
រយៈេពលែវង និងអចេធ�ីឱ្យទិន�ផលដំណាថំយចះុ េកីតសត�ចៃ្រងេ្រចីន និងជំងឺសត� និងកំេណីនៃនករឆ�ងជងំឺ
មនសុ្សមួយចំនួន។ ហនិភ័យេ្រគាះ អគ�ីភ័យអចបង�េឡីងេដយកេំណីនសីតណុ� ភាព។ កសិករយល់ថា 
អកសធាតកុន់ែតែ្រប្រប�លមិនេទៀង េហីយេនះជាប�� េចទ។ ឧ. កសិករពន្យោរេពលដំដះុេ្រពះ្រត�វចំរហូត
ដល់មានទឹកេភ��ង្រគប្់រគាន់តំងពីដបំងូស្រមាប់វដ�ដំណា ំ ប៉ុែន�េ្រកយមក ពួកេគងយ្របឈមនងឹករបផំ�ចិ

បំផា� ញេដយសរទឹកជំនន។់ ករព្យោករណ៍បង� ញថា តំបនភ់ាគឦសនរបសក់ម�ជុានងឹរងេ្រគាះេដយសរផល
ប៉ះពលៃ់នករែ្រប្រប�លអកសធាតកុនែ់តខ� ងំេឡីង។ 

134. ករកប់បំផា� ញៃ្រពេឈី ៖  តំបន់ភាគឦសនរបសក់ម�ុជា្របឈមនងឹករបាត់បងគ់្រមបៃ្រពធម�ជាតិ
យ៉ាងេលឿនក�ុងរយៈេពលប៉ុនា� នទសវត្សរេ៍នះ។ ករេធ�ីអជីវកម�េឈីមូល្រទង់្រទយធំ ្រត�វបានហមឃាត់រយៈ
េពល ១៥ ឆា�  ំប៉ុែន�ច្បាស់ណាស់ថា សកម�ភាពកបេ់ឈីជាេ្រចីនេនែតបន� មិនថាេធ�ីេឡីងេដយខសុច្បាប ់ឬ
ស�ិតេ្រកមករេរៀបចំករកប់ឆា� រស្រមាប់សម្បទនដីេសដ�កចិ�េនាះេទ។ 

135. កររុករកែរ ៉៖ តំបន់ភាគឦសនរបស់កម�ុជាមានធនធានែរម៉ាស និងធនធានែរេ៉ផ្សងេទៀត។ បច�ុប្បន� 
មានសកម�ភាពចះុរុករក និងេធ�ីអជីវកម�ធនធានទំងេនះកនែ់តេ្រចីនេឡីង រួមទំងសម្បទនែដលទទលួបាន
េដយ្រក�មហុ៊នរុករកែរអ៉ន�រជាតិ ្របតិបត�ិករែដលគា� នលិខតិស� មច្បាស ់ លស់ ប៉ុែន�មាន្រទង់្រទយធែំដល
្រគប់្រគងេដយជនជាតែិខ�រ និងកររុករកែរស៉្រមាប់សិប្បកម� (េ្រចីនែតខុសច្បាប់ ឬពក់កណា� ល្រសបច្បាប)់។ 
សកម�ភាពរុករកែរប៉ានបង�ជាជេមា� ះជាមយួសហគមន៍េនជតិទតំីងរុករកែរ ៉ពក់ព័ន�នងឹករដេណ�ី មដីធ� ីនិងករ

េចទ្របកន់ពីករណីបពំុលទឹក។ 

136. ្របភពបពុំល ៖ មានរបាយករណ៍ស�ីពីករបំពលុទកឹទេន� និងស�ឹងបឹងបួរ េដយសរធាតុគីមីែដលេគ
េ្របី្របាស់ក�ុងសកម�ភាពរុករកែរ ៉ (ឧ. Cyanide) និងសរធាតុគីមីពកីរេធ�ីកសិកម�ក�ងុចមា� រធំៗែដលហូរចលូ
ក�ុងទឹក។ គា� នព័ត៌មានលម�ិតស�ីពកីរណីទំងេនះេទ ប៉ុែន�វជាប�� ែដលអចបង�    ហនិភ័យចំេពះសហគមន៍
េនែខ្សទឹកខងេ្រកម។ យ៉ាងណាមិញ េនែតមានករអភិវឌ្ឍឧស្សោហកម�តិចតចួក�ងុបណា� េខត�េគាលេដ េទះ
បីជាេខត�ទំងេនះមានេរងច្រកែកៃច�ផលិតផលកសិកម�ធំៗ ក�។ី ករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹមានែតេនទ្ីរបជុជំន

ធំៗ ប៉ុែន�គា� នសកម�ភាពេនកែន�ងេផ្សងេទៀតេទ។ ចំណុចេនះេធ�ីឱ្យមានករបំពុលដ ី និង្របភពទកឹក�ងុមលូដ�
ន។ 

 
៤.ហនិភ័យ និងផលប៉ះពលរ់បស់គេ្រមាងេលបរសិ� ន និងសង�ម 
៤.១ វធិីស�ស� 
137. ជំពូកេនះកំណត់ពហីនិភយ័បរសិ� ន និងសង�មែដលអចេកីតេឡីងក�ងុេពលអនវុត�គេ្រមាងែបងែចកដី
េដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�ជំហនទី ៣ (LASED III)។ ស្រមាប់វធិានករ  ្រប�ង្រប្របយ័ត� ជំពកូ
េនះេលីកេឡីងពីហនិភ័យែដលមិនងយនឹងេកីតេឡីង េដយែផ�កេលីបទពិេសធន៍ពគីេ្រមាងជំហនដបំងូ នងិ
គេ្រមាងជំហនទី ២ ប៉ុែន�ជាហនិភ័យែដលមនិអចេមីលរលំងបាន និងផលប៉ះពល់ែដលអចេកីតមានេឡីង
េដយសរហនិភ័យែដលងយនឹងេកីតេឡីង។ ករវភិាគហនិភ័យ្រត�វបានេធ�ីេឡីងបន�ពជីំពកូមនុៗ េដីម្ីប
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កំណត់រកេមេរៀនពីគេ្រមាងជហំនដបំូង/ជហំនទ ី២ និងែផ�កេលីសវតរបរសិ� ន និងសង�មរបសប់ណា� េខត�
េគាលេដអទិភាព។ 

138. ករវភិាគហនិភ័យ្រត�វបានេធ�ីេឡីងេទតមបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មែដលេផា� តទំងេលីែផ�កបរសិ� ន 
និងែផ�កសង�ម។ ដូេច�ះ ករវភិាគហនិភ័យនឹងេផា� តេលែីផ�កទំងពរីេនះែតម�ង។ 

139. ្រកបខណ� ្រគប់្រគងហនិភយ័្រត�វបានពណ៌នាលម�ិត (ក�ុងជំពូក ៥) េដយបង� ញពីនីតិវធិចំីបាច់
ស្រមាប់ករកំណត់រក និង្រគប់្រគងហនិភយ័បរសិ� ន និងគេ្រមាងេនក្រមិតគេ្រមាង ក្រមិតទីតំង និងក្រមតិ

អនគុេ្រមាង។ វធិានករកត់បន�យហនិភ័យែដលបន្ីុសគា� នឹងេគាលករណ៍សមាមា្រត និងឋនានុ្រកមៃនករ
កត់បន�យផលបះ៉ពល់ មានបង� ញក�ងុតរង ១១ េនែផ�កប��បៃ់នជពំូកេនះ។ 

៤.២ ហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�មែដលអចេកីតេឡីង 
140. គេ្រមាងជំហនទី៣5

6 បានកំណត់ថា ផលបះ៉ពល់ និងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�មធំៗ  និងអចេកតី
មានេឡីងក�ុងគេ្រមាងជហំនទ ី៣ អចបណា� លមកពី ក) ដំេណីរករេរៀបចំែផនករេ្របី្របាស់ដីធ� ីែដលបង�ផល
ប៉ះពលេ់លីជីវច្រម�ះ េ្រពះទីតំងគេ្រមាងថ�ីែដលេស�ីេឡីងអចរួមប��ូល ឬស�ិតេនជិតតំបនែ់ដនជ្រមកធម�ជាតិ
សំខន់ៗ ។ ចំណុចេនះអចជាលក�ណៈវនិិច�យ័ផាតេ់ចញក�ងុដេំណីរករពិនតិ្យបឋម        ខ) ផលប៉ះពល ់ឬ
ហនិភ័យពក់ព័ន�នងឹេហដ� រចនាសម�័ន�ខ� តតូច  និងសកម�ភាពសងសង ់  ដូចជា   សំេឡងរខំន ធូលហុីយ 
កំេទចកំទី សំណឹក ករេបាះេចលកកសំណល ់ករ្រគប់្រគងទឹកេភ��ងជនល់ិច សុខភាព និងសុវត�ិភាពរបស់
សហគមន៍ និងកម�ករ និង គ) ករអភិវឌ្ឍរបរចិ�� ឹមជវីតិ និងកសកិម� ែដលអចបង�ផលប៉ះពលេ់លសីខុភាព 
និងសុវត�ិភាពរបសស់ហគមន៍ែដលរងផលបះ៉ពលេ់ដយសរគេ្រមាងក�ងុអឡុំងវដ�គេ្រមាង ជាពិេសសពកព់ន័�
នឹងករេ្របី្របាស់ និងកេរៀបចំទុកដកថ់ា� ំសមា� ប់សត�ល�ិត និងជគីីមីឱ្យបានសម្រសប/សុវត�ភិាព។ គេ្រមាង
ជំហនទី ៣ នឹងមិនផ�ល់ហិរ��ប្បទនស្រមាបក់រទិញថា� សំមា� បស់ត�ល�តិ និងជគីីមេីទ ប៉ុែន�ករផា� ស់ប�រូកម�សទិ�ិ
ដីធ�ីអចជំរុញឱ្យកសកិរថ�ីេ្របី្របាស់ថា� ំសមា� បស់ត�ល�ិត។ ផលប៉ះពលប់រសិ� នអចេកីតេចញពីករេ្របី្របាសថ់ង់

ផា� ស�ិកយ៉ាងេ្រចីនស្រមាប់បណ�ុ ះរុក�ជាតិ/កនូដំណា/ំ្រគាបព់ូជ។ 

141. គេ្រមាងជំហនទី ៣ បានកំណត់ថា ផលប៉ះពល់ និងហនិភ័យអវជិ�មានែដលអចេកតីេឡីងក�ងុ
គេ្រមាង អចបណា� លមកព្ីរបេភទ និងទំហំៃនសកម�ភាពគេ្រមាង ដូចជា តំបន់ងយរងេ្រគាះ (ឧ. សហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច)។ គួរកត់សមា� លថ់ា “កររតឹត្ិបតេលីលទ�ភាពេ្របី្របាស់ធនធានដធី�ី ធម�ជាត ិនិងវប្បធម ៌
ែដលបណា� លមកពសីកម�ភាពទំងេនះ អចផលប៉ះពលេ់លីរបរចិ�� ឹមជវីតិែដលពឹងែផ�កេលីធម�ជាត ិនិងសទិ�ិ
កន់កប់របស់្រគ�សរ និងសហគមនង៍យរងេ្រគាះ ឬជួបករលំបាក ក�ុងករណីែដលេសចក�សីេ្រមចមនិ្រត�វបាន
េធ�ីេឡីងេដយមានករចូលរួម។ ផលប៉ះពល់សង�មអវជិ�មានែដលអចេកីតេឡីងេដយសរគេ្រមាង និងវធិាន
ករកត់បន�យផលបះ៉ពល់ អចបង�ជាជេមា� ះក�ុងសង�ម ឬេ្រគាះថា� ក់ដលែ់ផ�កមយួចំននួៃនសហគមនរ៍ងផល

ប៉ះពល 6់

7”។ 

 
6 សូេមីលផងែដរ ខ�ឹមសរសេង�បស�ីពីករពិនិត្យេឡីងវញិេលីទស្សនាទនបរសិ� ន និងសង�មរបស់ធនាគារពិភពេលក (ESRS)។ 
7 ខ�ឹមសរសេង�បស�ីពីករពិនិត្យេឡីងវញិេលីបរសិ� ន និងសង�ម 
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142. បទពិេសធន៍ពីគេ្រមាងជហំនដបំូង និងជហំនទ ី២ បានផ�ល់មលូដ� នចេំណះដឹងយ៉ាងរងឹមាសំ្រមាប់
ករប៉ាន់្របមាណហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�មក�ងុគេ្រមាងជហំនទ ី៣ េ្រពះហនិភ័យទំងេនាះនឹងមានវសិល
ភាព្របហក់្របែហលគា�  ប៉ែុន�គេ្រមាងថ�ីនងឹេផា� តបែន�មេលទីីតំងស្រមាប់ករ   ផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ។ ចំបាច់្រត�វពិចរណាពីលទ�ភាពែដលករផា� សប់�ូរែផ�កបរសិ� ន េសដ�កចិ� 
និងសង�មអចេធ�ីឱ្យហនិភ័យមួយចនំនួកនែ់តបង�ករ្រព�យបារម�។ ្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�មត្រម�វឱ្យមាន
ករពិចរណាពីហនិភ័យជាេ្រចីនែដល     ្រត�វបានេលីកមកពិចរណាេ្រកម្រកបខណ� េគាលនេយាបាយករពរ

សុវត�ិភាព OP/BP ែដលជាមលូដ� នៃនករេរៀបចំគេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�។ 

143. ក�ុងកថាខណ� ខងេ្រកម ហនិភ័យ្រត�វបានកណំត់េឡីងេចញពសីកម�ភាពសខំន់ៗ របសគ់េ្រមាង ដចូ
ជា ១) ករកំណត់អត�ស�� ណដ ីករគូសែផនទី និងករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�េិលីដរីដ�ស្រមាបទ់ីតំងសម្បទន
ដីសង�មកិច� ២) ដំេណីរករែបងែចកដីេនទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច� ៣) ករតំងទីលំេនថ�ីរបសអ់�កទទលួ
បានដីធ�ីពីសម្បទនដសីង�មកិច�េនតមទីតំងទំងេនាះ ៤) ករកំណត់ អត�ស�� ណដីស្រមាបផ់�លប់ណ័�កម�
សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ករគូសែផនទី និងដំេណីរករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិ ៥) 

អនគុេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�ែដលមានហនិភយ័ជាកល់កព់កព់័ន�នងឹ ក) អនុគេ្រមាងផ�ូវថ�ល ់និង ខ) អនុ
គេ្រមាងធារស�ស�  និង ៦) អនគុេ្រមាង       គំា្រទរបរចិ�� ឹមជវីតិកសកិម�។   លក�ណៈ    និងទំហំៃនផលបះ៉
ពល់បរសិ� នសំខន់  ៗនិងវធិានករេដយែផ�កតមករែបងែចក្របេភទគេ្រមាង និងបទដ� នបរសិ� ន នងិសង�ម
មានសេង�បក�ុងឧបសម�ន័� ៧។ 

144. គេ្រមាងេ្របី្របាស់្របព័ន�ធម�តែបបគុណភាពមួយ   េដីម្ីបកំណត់្របេភទៃនក្រមិតផលបះ៉ពលរ់បស់

ហនិភ័យ (េមីលតរង ៤-១០)។ េនះជាពក្យែដលមិនចង់េ្របី េ្រពះវអចេធ�ីឱ្យ្រចឡំនឹងពក្យែដលធនាគារ
ពិភពេលកេ្របីស្រមាប់ករកណំតផ់�ូវករេលីក្រមិតហនិភយ័របសគ់េ្រមាង។ ក�ុង្របពន័�េនះ ក្រមតិទី ១ សមា� ល់
ផលប៉ះពល់អ្រកក់បផំុត និងគួរកត់បន�យជាអតបិរមា។ ក្រមិតទី ២ គឺផលប៉ះពល់ធ�ន់ធ�រ និងយូរអែង�ងេលី
បុគ�ល ្រគ�សរ ឬសហគមន៍ ឬនិរន�រភាពៃនអត�្របេយាជន ៍   គេ្រមាង។ ក្រមិតទី ៣ សមា� លផ់លបះ៉ពលែ់ដល
អចមាន្រទង់្រទយធំ (ប៉ះពល់ដល់បគុ�ល ្រគ�សរ ឬសហគមនជ៍ាេ្រចីន) ធ�ន់ធ�រ និងយូរអែង�ង និងអចគរំម
កំែហងដលភ់ាពអចអនុវត�បានៃនគេ្រមាងទំងមលូ។ 

145. គេ្រមាងេ្របី្របាស់្របព័ន�្រសេដៀងគា� មយួេដីម្ីប កំណត់្របេភទលទ�ភាពៃនករេកីតមាន្រពឹត�កិរណ៍
ែដលបង�ជាផលបះ៉ពល់។ “អចេកីតេឡីង និង្រត�វមានវធិានករបេ�� �ស” សមា� ល្់រពឹត�កិរណ៍ែដលបង�ជាផល
ប៉ះពល ់ ែដលមិនរពំឹងថានងឹេកីតេឡីងក�ងុេពលអនវុត�គេ្រមាង ប៉ុែន�លទ�ភាពៃនករេកីតេឡីងគឺខ�ស្់រគប្់រគាន់
ក�ុងករទមទរឱ្យមានករបេ�� �ស និង/ឬវធិានករកត់បន�យ។ ្របសិនេបីមានករពិនតិ្យបឋម និងវធិានករ
បេ�� �សហនិភ័យ    លទ�ភាពបនា� ប់បន្ំសៃនករេកីតមាន្រពឹត�កិរណ៍ទំងេនះ និងបង�ជាផលបះ៉ពល់ នងឹមាន
ទហំំតូច។ “ងយនឹងេកីតេឡីង និង្រត�វមានវធិានករកត់បន�យ” សមា� ល់្រពឹត�ិករណ៍ែដលងយ ឬរពំឹងថានងឹ
េកីតេឡីងក�ុងេពលអនវុត�គេ្រមាង និងចំបាច្់រត�វមានវធិានករកតប់ន�យផលបះ៉ពល់។ 

 
  



 

53 
 

៤.៣ ហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�មែដលរកេឃីញ 
៤.៣.១ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី១ ៖ ករវយតៃម� និង្រគប្់រគងហនិភយ័ និងផលបះ៉ពល ់   បរសិ� ន 
និងសង�ម 
146. េនេពលេរៀបច្ំរកបខណ� ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�ម េគមិនបានដឹងពខី�ឹមសរលម�តិៃនទីតំងគេ្រមាង
ជំហនទី ៣ េទ។ ដូេច�ះ ្របែហលជា ១) ហនិភ័យបែន�មេទៀត (ែដលមិនបានកណំត់រកក�ងុែផ�កេនះ) អច
េកីតេឡីងេនតមទីតំងមយួចនំួន ឬ ២) វធិានករកត់បន�យសម្រសបេនទីតំងណាមយួអចខុសពវីធិានករ

ទូេទែដលេលីកេឡីងក�ុងែផ�កេនះ។ េហតុេនះ េនេពលចប់េផ�ីមសកម�ភាពេនតមទតំីងសម្បទនដសីង�ម
កិច� ឬទីតំងស្រមាបផ់�លប់ណ័�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចនីមយួៗ គេ្រមាងនងឹ
េធ�ីករពិនិត្យបឋម និងវយតៃម�ហនិភយ័ៃនទតំីងែដលេលីកេឡីង េហីយនឹងប��ប់ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន 
និងសង�មតមទីតំង ែដលមានបង� ញក�ងុឧបសម�ន័� ៤។ 

147. េដយពិចរណាពីលក�ណៈរបស់គេ្រមាង ែដលអចបង�ផលបះ៉ពល់យ៉ាងេ្រចីនពសីកម�ភាពច្រម�ះក�ងុ
តំបន់ណាមួយ (តំបន្់របជុជំន តំបន់ជនបទ ទីជ្រមាល តំបន់េឆ�រ។ល។)    ្របែហលជា្រត�វមានករវយតៃម�

ផលប៉ះពល់បរសិ� ន និងសង�មេដយែផ�កេលីលទ�ផលៃនករពិនិត្យបឋម។ ្របសិន េបីគេ្រមាងេធ�ីករវយតៃម�
េនះេនថា� ក់តំបន់ លទ�ផលពីករវយតៃម�នងឹ្រត�វបានដក់ប��ូលក�ុងែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មតម
ទីតំង។ ករវយតៃម�ផលប៉ះពលប់រសិ� ន និងសង�មថា� កត់ំបនគ់រួរួមមាន ៖ 

ក) ករវយតៃម�ពីហនិភ័យ និងផលប៉ះពលប់រសិ� ន និងសង�មសំខន់ៗ  ែដលពក់ពន័�នឹងករេរៀបចំ
ែផនករេ្របី្របាស់ដកី�ុងទីតំងគេ្រមាង    ដូចជា   ១) លក�ខណ� ៃនករផ�ត់ផ�ងទ់ឹក   និងករអភិរក្ស

គុណភាព និងបរមិាណទឹកេលីដ/ីេ្រកមដី ២) ករ្រគប់្រគងករ្របមូល និងេបាះេចលកកសណំល ់
(វធិីស�ស�ថា� ក់តំបនន់ឹង្រត�វបានបេង�ីតេឡីង) ៣) ករេរៀបចំែផនករដឹកជ��ូ នេដយគិតគរូពសីខុ
ភាព និងសុវត�ិភាពរបស់សហគមន។៍ 

ខ) ករវយតៃម�ជេ្រមីស និងេលកីេឡីងពីវធិានករយ៉ាងេ្រចីនេដមី្ីបព្រងឹងករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម។ 
148. ករអនុវត�សកម�ភាពគេ្រមាង ជាពិេសសករអភវិឌ្ឍសម្បទនដសីង�មកចិ�ែដលេធ�ឱី្យមាន    បំលសទ់ី 
និងករតំងទីលំេនរបស្់របជាជនសខំន់ៗ  អចបង�ផលបះ៉ពលេ់លី្រក�មងយរងេ្រគាះ និង្រក�មមនិទទលួបាន
ករយកចិត�ទុកដកែ់ដលមានវត�មានក�ុងតំបនគ់េ្រមាង េ្រកពីផលប៉ះពល់ែដលបានព្យោករក�ុងឯកសរេនះ។ 
ដូេច�ះ េនេពលេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម គេ្រមាងនឹងកណំតអ់ត�ស�� ណ្រក�មងយរងេ្រគាះ 
និង្រក�មមិនទទួលបានករយកចិត�ទុកដក ់ ធានាករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយពួកេគ កំណត់រកផលបះ៉ពល់
អវជិ�មានែដលអចេកតីេឡីង និងដកប់��ូលវធិានករកត់បន�យផលប៉ះពលក់�ុងែផនករេនះ។ 

149. គេ្រមាងអចនឹងគំា្រទដល់ករផា� ស់ប�រូសិទ�ិកន់កបដ់ធី�ី និងករេ្របី្របាស់ដីេនទីតំងសខំន់ៗ។ កត�
េនះអចបង�ផលបះ៉ពលេ់លីលទ�ភាពរបស់សហគមនម៍ូលដ� នក�ុងករេ្របី្របាស់ដ ី  និងធនធានធម�ជាត។ិ ផល
ប៉ះពល់ទំងេនះមិនេកីតេឡីងេដយផា� ល់ពលីទ�កម�ដធី�ីេទ (ឧ.ករបាត់បង់លទ�ភាពេចញចលូតបំនន់ានាេដមី្ីប
យកសត�េទសុីេស�  ្របមូលអនុផលៃ្រពេឈី   ឬេនសទ ផលប៉ះពលេ់លីធនធានទឹក ផលប៉ះពលេ់លលីទ�ភាព
េចញចលូេដយសរករសងសង់េហដ� រចនាសម�័ន�)។ ផលប៉ះពល់អវជិ�មានែដលអចេកីតេឡីងទំងេនះនងឹ
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្រត�វេលីកមកពិចរណាក�ងុករេរៀបចំែផនករ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�ម។ គេ្រមាងនឹងពេិ្រគាះេយាបលជ់ាមយួ
្រក�មទទួលរងផលបះ៉ពល់អវជិ�មាន  និងអនវុត�វធិានករកត់បន�យផលបះ៉ពល់ឱ្យបានសម្រសប។ 

150. គេ្រមាងនឹងធានាករអនុេលមតមតមលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មរបស់្រក�មហុ៊ន
េម៉ករែដលេធ�ីករក�ុងគេ្រមាង តមរយៈ ៖ 

ក) ករវយតៃម�ហនិភ័យ និងផលប៉ះពលប់រសិ� ន និងសង�មែដលពកព់័ន�នឹងកចិ�សន្យោ ជាពិេសស
អនគុេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័� 

ខ) ករប�� ក់ថា ្រក�មហុ៊នេម៉ករែដលពកព់ន័�ក�ុងគេ្រមាង ជាសហ្រគាស្រសបច្បាប ់និងអចទកុចតិ�
បាន និងមានចំេណះដឹង និងជនំាញក�ងុករបេំពញកចិ�ករក�ុងគេ្រមាងេដយអនុេលមតមករេប�ជា�
ចិត�ក�ុងកិច�សន្យោ 

គ) ឯកសរេដញៃថ�ទំងអស្់រត�វមាន ១) ករពណ៌នាលម�ិតពបីរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសុវត�ភិាព
ទូេទ និង ២) ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មស្រមាប់អនគុេ្រមាង ែដលបង� ញពីកតព�កចិ�
ជាក់លករ់បស់្រក�មហុ៊នេម៉ករក�ុងអនុគេ្រមាង 

ឃ) ករ្រត�តពិនិត្យេដីម្ីបធានាថា ្រក�មហុ៊នេម៉ករអនេុលមតមករេប�ជា� ចិត�ក�ុងកចិ�សន្យោ និង 
ង) ្របសិនេបីជាករេម៉ករបន� សូមត្រម�វឱ្យ្រក�មហុ៊នេម៉ករេធ�ីករេរៀបចំសមមលូជាមួយ្រក�មហុ៊នេម៉

ករបន�របស់ខ�ួន។ 
151. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�មក�ុងកិច�សន្យោ នឹងសេ្រមចបានតមរយៈ ១) កតព�កចិ�ក�ងុ
កិច�សន្យោស�ងដ់រស្រមាបប់ទដ� នៃនលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ និង ២) ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និង

សង�មស្រមាប់អនគុេ្រមាង មានទ្រមង់ជាតរងធម�តែដលេរៀបរប់លម�ិតពីវធិានករែដល្រត�វអនវុត�េដយ្រក�ម
ហុ៊នេម៉ករ និងស្រមបស្រម�លករ្រត�តពនិិត្យេដយវសិ�ករ្រត�តពនិិត្យ។ 

152. េទះបីជាលក�ខណ� ត្រម�វជាេ្រចីនក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មស្រមាប់្រក�មហុ៊នេម៉ករ ដូចគា� នងឹ
បទប្ប��ត�ិក�ុងច្បាបក់ម�ុជាក� ីប៉ុែន�លក�ខណ� ត្រម�វទំងេនាះ្រគបដណ� បេ់លីសពកីរអនវុត�ទេូទក�ុងឧស្សោហកម�
សំណង់កម�ុជា។ ្រក�មហុ៊នេម៉ករ ជាពិេសស្រក�មហុ៊នេម៉ករេនមូលដ� ន អចមិនសូវយល ់ឬលំបាកអនេុលម
តមបទប្ប��ត�ិទំងអស់។ ដូេច�ះ គេ្រមាងនឹងេរៀបចំករកសងករយល់ដងឹ និងសមា� របណ�ុ ះបណា� ល ្រពមទំង

ផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លខ�សី�ីពកីរអនេុលមតមបទដ� ន    បរសិ� ន និងសង�ម ដល្់រក�មហុ៊នេម៉ករ។  ្រក�មហុ៊ន
េម៉ករ ឬអ�ក្រត�តពនិិត្យតមទតំីងរបសខ់�ួន ្រត�វចូលរួមក�ុងវគ�ទំងេនះ ឬពុំេនាះេទ ្រត�វបង� ញករយលច់្បាសព់ី
លក�ខណ� ត្រម�វទំងេនាះ។ តរង ៣ បង� ញពីករវភិាគចំណុចខ�ះខតរវងលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន 
និងសង�ម និងបទប្ប��ត�ិក�ងុច្បាបក់ម�ុជា និងវធិានករលុបបបំាតច់ំណុចខ�ះខតផងែដរ។ គេ្រមាងបានេរៀបចំ
នីតិវធិី្រគប់្រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ (LWCP) េដីម្ីបេលីកេឡីងពីចំណុចខុសគា� េដីម្ីបធានាករ
អនេុលមតមលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២។ 
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៤.៣.២ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ ៖ លក�ខណ� ពលកម� និងករងរ 
153. ហនិភ័យពក់ព័ន�នងឹលក�ខណ� ពលកម� និងករងរស្រមាប់កម�ករែដលេធ�កីរក�ុងគេ្រមាង ្រត�វបាន
វភិាគក�ុងនីតិវធិី្រគប្់រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ (LWCP) ែដលបង� ញពវីធិានករកត់បន�យហនភិយ័
។ លទ�ផលរកេឃីញសំខន់ៗ  និងវធិានករ្រគប់្រគងហនភិ័យែដលេលកីេឡីងក�ុង LWCP មានសេង�បក�ងុែផ�ក
េនះ។ 

154. នីតិវធិី្រគប់្រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ (LWCP) នឹងអនវុត�ចេំពះ ១) កម�ករែដលេធ�ីករក�ងុ
គេ្រមាងផា� ល ់ េពលគឺទី្របឹក្សោេសវ និងបុគ�លិកគំា្រទែដលចះុហត�េលខផា� លេ់លីកិច�សន្យោជាមួយទភីា� កង់រ 
និងៃដគូអនវុត�នគ៍េ្រមាង  ២) កម�ករជាបក់ចិ�សន្យោែដលជលួេដយតតយីជនឱ្យបំេពញករងរពកព់ន័�នងឹមខុ
ងរសំខន់ៗរបស់គេ្រមាង   ៣)   កម�ករផ�តផ់�ងប់ឋមែដលជួលេដយ្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ងែ់ដលកំពងុផ�លទ់នំញិ ឬ
សមា� រៈចំបាចដ់លគ់េ្រមាងស្រមាប់មខុងរសំខន់ៗ របសគ់េ្រមាង។ ចំណុចសំខនគ់ ឺ កម�ករផ�តផ់�ង់របស្់រក�ម
ហុ៊នេម៉ករសងសង់ ្របែហលជាចត់ចូលក�ងុ្រក�ម្របេភទេនះ និង ៤) កម�ករសហគមនែ៍ដលពកព់ន័�ក�ងុ
ករងរក�ុងសហគមនេ៍ដយទទលួបាន ឬមិនទទលួបាន្របាកឈ់�ួល ែដលពកព់័ន�នងឹគេ្រមាង។ LWCP មាន

កលវភិាគរបស់កម�ករែដលេធ�កីរក�ុងគេ្រមាង និងចំននួប៉ាន់ស� នេទតម្របេភទនីមយួៗ។ 

155. ហនិភ័យសុខភាព និងសុវត�ិភាពក�ុងករងរ ែដលបានកណំតក់�ងុ LWCP រួមមានហនិភយ័ែដលពក់
ព័ន�នឹងករេធ�ីដំេណីរេទមក   និងេធ�ីករេនករដ� នដច់្រសយាល    ដូចជា   េ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ ហនិភ័យ
សន�ិសុខ ហនិភ័យជំងឺ ពស់ចឹក និងសត�ល�តិទចិ/ខំ និងសំណលអ់វុធជាតិផ�ះុបន្សល់ពីស�ង� ម។ ហនភិយ័
ទំងេនះនឹង្រត�វបានប៉ាន់្របមាណក�ងុែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មតមទីតំង។ 

156. ករ្រគប់្រគងករងរទូេទស្រមាប់ករ្រគប្់រគងពលករ និងកម�ករ ជាពិេសសក�ុងឧស្សោហកម�សណំង ់
អចេធ�ីឱ្យពួកេគ្របឈមនឹងហនិភយ័មយួចនំួន ដូចជា ក) លក�ខណ� ករងរមិនច្បាសល់ស់ ឬជាក់លក ់ខ) 
ករេរសីេអីងែដលអចេកីតមានេលី�ស�ី ឬសមាជិករបស្់រក�មេផ្សងេទៀត គ) ករបដិេសធសិទ�ិបេង�ីតសហជពី/
សមាគមរបសក់ម�ករ និង ឃ) គា� នលទ�ភាពទទលួបានយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉។ ករពិពណ៌នាលម�តិពី
បរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសុវត�ិភាព (ESHS) នឹងប�� ក់ច្បាសព់ីបទដ� នចំបាច់ស្រមាប់ចណុំចនមីយួៗ
ទំងេនះ េហីយនឹងមានករ្រត�តពិនតិ្យករអនេុលមតមេនេពល្រត�តពិនតិ្យដំេណីរករសងសង។់ 

157. ពលករ និងកម�ករជាប់កចិ�សន្យោ ជាពិេសសក�ងុករងរសងសង់ អច្របឈមនឹងហនិភយ័មយួចនំនួ 
ដូចជា េ្រគាះថា� ក់េនកែន�ងករងរ ករ្របឈមនឹងសរធាតុេ្រគាះថា� ក់ ហនិភ័យពក់ព័ន�នងឹលក�ខណ� រសេ់ន
ក�ុងករដ� ន និងហនិភ័យៃនករ្របឈមនឹងសំណល់អវុធជាតផិ�ុះបន្សល់ពសី�ង� មក�ងុេពលសងសង។់ 

158. ជារួម កិច�ករករងរសហគមនន៍ឹងមិនបង�េ្រគាះថា� កេ់ទ ប៉ុែន�អចមានលក�ខណ� ែដលបង�េ្រគាះថា� ក់
េនករដ� ន ហនិភ័យតមទីតំង ដូចជា ពស់ចឹក និងសត�ល�ិតទចិ/ខំ និងសំណល់អវុធជាតផិ�ុះបន្សលព់ី
ស�ង� ម។ 

159. សកម�ភាពជួលកម�កររបស់្រក�មហុ៊នេម៉ករ និង្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ង ់អចបង�កររេំលភេលីេគាលករណ៍
ៃនករ្រប្រពតឹ�ចេំពះេដយយុត�ិធម៌ និងករមិនេរសីេអីង ែដលជាលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម
ទី ២។ 
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160. អចមានពលកម�កុមារ និង/ឬករងរេដយបង� ំ ជាពិេសសេដយសរែតបទប្ប��ត�ិក�ងុច្បាបស់�ពីី
ករងររបស់កម�ុជា មិនទន់បំេពញបានទំង្រស�ងតមលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� ន      បរសិ� ន និងសង�មទ ី២។ 
ក្រមិតខ�ស់បំផតុៃនហនិភយ័្រត�វបានប៉ាន្់របមាណថានឹងេកីតេឡីងសង� កផ់�តផ់�ងស់មា� រ◌ៈសងសង់ (ឥដ� នងិ
េក្ប�ង) និងធាតុចូលកសកិម�។ 

161. សិទ�ិ របសក់ម�ករក�ុងករបេង�ីតសហជីព/សមាគម ្រត�វបានករពរេដយច្បាប់ស�ីពីករងរេនកម�ជុា 
ប៉ុែន�ករអនុវត�្របែហលជាគា� នករេគារពបានល�េទ។ ច្បាប់េនះមិនត្រម�វឱ្យនិេយាជកបេង�ីតយន�ករបណ�ឹ ងតវ៉
ផ�ូវករស្រមាប់កម�ករេទ។ 

162. កម�ករែដលេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងេនតមទតំីងមយួចនំួន អច្របឈមនឹងហនិភយ័េដយសរមខុស��
េ្រគាះថា� កធ់ម�ជាតិ ដចូជា ទឹកជំននភ់ា� មៗ ខ្យល់ព្ុយះ និងរន�ះបាញ់។ 

163. ហនិភ័យ អំេពីហិង្សោែផ�កេលីេយនឌ័រ ចំេពះកម�ករែដលេធ�កីរក�ុងគេ្រមាង អចរួមមាន  ហនិភយ័
ចំេពះកម�ករជា�ស�ីេធ�ីករក�ុងគេ្រមាង ែដលេធ�ីដំេណីរេទមកទតំីងដច់្រសយាល និងហនិភយ័អេំពីហិង្សោែផ�ក
េលីេយនឌ័រ ែដល្រប្រពឹត�េដយកម�កររបស់្រក�មហុ៊នេម៉ករ  ជាពិេសសកម�ករ   ែដលរស់េនអចិៃ�ន�យ៍ក�ុងករ

ដ� ន។ 

164. នីតិវធិី្រគប់្រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ មានឧបករណ៍ស្រមាបក់រអនវុត�ក�ងុគេ្រមាង  និងករ
អនវុត�េដយ្រក�មហុ៊នេម៉ករ ដូចខងេ្រកម ៖ 

ក) នីតិវធិីទបស់� ត់ពលកម�កមុារ និងករងរេដយបង�ំ (PPCLFL) េដីម្ីបធានា និងេផ��ងផា� តក់រ
អនេុលមតមលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ 

ខ) យន�ករបណ�ឹ ងតវ៉ស្រមាប់កម�ករែដលេធ�កីរក�ុងគេ្រមាង (PWGM)។ 
165. នីតិវធិីទបស់� ត់ពលកម�កុមារ និងករងរេដយបង�ំ ហមឃាត់មិនឱ្យកុមារអយុេ្រកម ១៥ ឆា� េំធ�ីជា
កម�ករក�ុងគេ្រមាង េទះជាករងរ្របេភទអ�ី និងស�តិក�ងុកលៈេទសៈណាកេ៏ដយ។ កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា� នំងឹ
មិន្រត�វបានជួលឱ្យេធ�ីជាកម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� លេ់ទ។   កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា� នំឹងមិន្រត�វបានជលួជា
កម�ករជាប់កិច�សន្យោតមរេបៀបែដលអចបង�េ្រគាះថា� ក់ ឬរខំនដលក់រអបរ់ ំឬបង�េ្រគាះថា� ក់ដលស់ុខភាព ឬ
ករអភិវឌ្ឍរងកយ សតិប��  ស� រតី សីលធម៌ ឬករអភិវឌ្ឍែផ�កសង�មរបស់កមុារេឡីយ។ កុមារអយុ ១៥-

១៧ ឆា� នំឹងមិន ១) េធ�ីករេដយគា� នករ្រត�តពិនតិ្យ    ២) េធ�ីករងរសងសង់អគារ និងេ្រគាងនានា ឬករងរ
ែដលត្រម�វឱ្យមានករចុះរេណ� ករដ� នេលីសពជីេ្រម្រតឹមស�  និង ៣) េធ�ីករងរែដលត្រម�វឱ្យមានករេរៀបចំ
ទុកដក់សមា� រសំណង់ែដលអចបង�េ្រគាះថា� ក ់ដូចជា សុីម៉ង់ត។៍ កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា�  ំែដលបានចុះេឈ� ះ
ចូលេរៀន មិន្រត�វបានជួលឱ្យេធ�ីករក�ុងេម៉ាងសិក្សោេឡីយ។ បទប្ប��ត�ិទំងេនះនឹង្រត�វបានព្រងឹងក�ងុេពល្រត�ត
ពិនិត្យកិច�សន្យោ។ 

166. កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា� ែំដលបានចះុេឈ� ះចូលេរៀន នឹងមិន្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេធ�ីកចិ�ករករងរ
សហគមន៍ែដលពក់ពន័�នងឹគេ្រមាង ក�ុងេម៉ាងសិក្សោេឡីយ។ កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា� ្ំរបែហលជាមិន្រត�វបាន
អន�ុ� តឱ្យចូលរួមក�ងុកិច�ករករងរសហគមនេ៍ដយគា� នករ្រត�តពិនតិ្យេទ។ 
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167. នីតិវធិី្រគប់្រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ េរៀបរប់ពីឧបករណ៍ែដលនងឹ្រត�វេរៀបចេំឡីងក�ងុេពល
ចប់េផ�ីមគេ្រមាង និង្រត�វអនវុត�េដយគេ្រមាង រួមទំង្រក�មហុ៊នេម៉ងករ ដូចខង  េ្រកម ៖ 

ក) យុទ�ស�ស�សុខភាព និងសវុត�ិភាពករងរ (OHSS) ស្រមាប់កម�ករែដលេធ�កីរក�ុងគេ្រមាងផា� ល ់

ខ) លក�ខណ� ករងររបស់កម�ករែដលេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល ់ែដលអនុេលមតមបទដ� ន        បរសិ� ន 
និងសង�មទ ី២  

គ) ករពិពណ៌នាលម�ិតពីបរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសុវត�ិភាព (ESHSS) ែដលនឹងរួមប��ូល
លក�ខណ� កិច�សន្យោសម្រសបស្រមាប់ករងរ ករ្រគប់្រគង និងសុខភាព និងសុវត�ិភាពករងររបស់
កម�ករជាប់កិច�សន្យោ 

ឃ) នីតិវធិី្រគប់្រគងករងរក�ុងសហគមនែ៍ដលអនេុលមតមបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២។ 

168. វធិានករខងេ្រកមនឹង្រត�វបានេរៀបចំេឡីង ស្រមាប់អនគុេ្រមាងនីមយួៗេទតមេភទចំបាច ់៖ 

ក) ករកំណត់អត�ស�� ណហនិភយ័តមទតំីង  និងវធិានករកតប់ន�យហនភិ័យក�ងុតំបនស់ម្បទន
ដីសង�មកិច� តំបនស់្រមាប់ផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតចិ នងិ
ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មស្រមាប់អនគុេ្រមាង 

ខ) ្រក�មហុ៊នេម៉ករនឹង្រត�វបានត្រម�វឱ្យេរៀបចំែផនករសុខភាព និងសវុត�ិភាពក�ុងករងរតមទតំីង។ 

169. ហនិភ័យសំខន់ៗក�ងុបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ២ ែដលពក់ព័ន�នងឹែផ�កសកម�ភាពគេ្រមាង រួម
ទំងក្រមិតផលបះ៉ពល់ និងលទ�ភាពេកីតេឡីង មានសេង�បក�ងុតរង ៤។ ឧបករណ៍ពក់ពន័�ស្រមាប់ករកត់
បន�យហនិភ័យមានបង� ញក�ុងតរងខងស� ំៃដ។ 

 
តរង  ៤ ៖ ខ�ឹមសរសេង�បហនិភ័យក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ២ 

 

ហនិភ័យ ែផ�កសកម�ភាព ក្រមិតផល 
ប៉ះពល់ 

លទ�ភាពែដលអច
េកីតេឡីង 

ឧបករណ៍កត់បន�យ
ហនិភ័យ 

ហនិភ័យសុខភាព និងសុវត�ិភាព
ចំេពះកម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងែដលេធ�ី
ដំេណីរេទមកតំបនដ់ច់្រសយាល 

្រគបែ់ផ�ក ក្រមិតទី ២ អចេកីតេឡីង និង
្រត�វមានវធិានករ

បេ���ស 

OHSS 

ហនិភ័យសុខភាព និងសុវត�ិភាពក�ុង
ករងរចំេពះកម�ករជាប់កិច�សន្យោ 

អនុគេ្រមាង 
េហដ� រចនា      

សម�័ន� 

ក្រមិតទី ២ ងយេកីតេឡីង និង
្រត�វមានវធិានករ

កត់បន�យផលប៉ះ
ពល់ 

ESHSS 
OHSP តមទីតំង 

ករ្រប្រពឹត�េដយលេម��ងចំេពះកម�ករ
ជាប់កិច�សន្យោ 

អនុគេ្រមាង 
េហដ� រចនា      

សម�័ន� 

ក្រមិតទី ១ ងយេកីតេឡីង និង
្រត�វមានវធិានករ

កត់បន�យផលប៉ះ
ពល់ 

ESHSS 
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លក�ខណ� រសេ់នមិន្រគប់្រគាន់េន

ករដ� ន  

អនុគេ្រមាង 

េហដ� រចនា      
សម�័ន� 

ក្រមិតទី ១ ងយេកីតេឡីង និង

្រត�វមានវធិានករ
កត់បន�យផលប៉ះ

ពល់ 

ESHSS 

OHSP តមទីតំង 

គា� នករេគារពសិទ�ិបេង�ីតសមាគម/
សហជីពរបស់កម�ករ និងលទ�ភាពេ្របី
្របាស់យន�ករបណ�ឹ ងតវ៉ 

អនុគេ្រមាង 
េហដ� រចនា      

សម�័ន� 

ក្រមិតទី ១ ងយេកីតេឡីង និង
្រត�វមានវធិានករ

កត់បន�យផលប៉ះ
ពល់ 

ESHSS 
PWGM 

ពលកម�កុមារ/ករងរេដះបំណុល 
ែដលេ្រចីនេកីតេឡីងេនកែន�ងករងរ

របស់្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ង់បនា� ប់បន្ំស 
(ឡឥដ� សមា� រ◌ៈដំដុះ) 

អនុគេ្រមាង 
េហដ� រចនា      

សម�ន័� និងកសិកម� 

ក្រមិតទី ២ អចេកីតេឡីង និង
្រត�វមានវធិានករ

បេ���ស 

CLFLP 
ESHSS 

ហនិភ័យៃន្រពឹត�ិករណ៍អសន�/ 

មុខស�� េ្រគាះថា� ក់ធម�ជាតិេន
ករដ� ន 

អនុគេ្រមាង 

េហដ� រចនាសម�័ន� 

ក្រមិតទី ២ អចេកីតេឡីង និង

្រត�វមានវធិានករ
បេ���ស 

OHSP តមទីតំង

េដីម្ីបដក់ប��ូ ល
ែផនករេឆ�ីយតប

េ្រគាះអសន� 

ករេ្របី្របាស់ពលកម�កុមារហួសក្រមិត 

ឬមិនសម្រសបក�ុងកសិកម� ឬគេ្រមាង
សហគមន៍ 

ករតំងទីលំេនថ�ី

េនទីតំង
សម្បទនដី 

សង�មកិច� 

ក្រមិតទី ១ អចេកីតេឡីង និង

្រត�វមានវធិានករ
បេ���ស 

ករកសងករយល់

ដឹង (្រក�មគេ្រមាង
ថា� កេ់ខត�) 

 
៤.៣.៣ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៣ ៖ ្របសទិ�ភាពធនធាន និងករទបស់� ត់ និងករ្រគប់្រគងករបំពុល 
170. គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ជំហនទី ៣ (LASED III) នឹងត្រម�វ

ឱ្យមានករទញយកធនធានទកឹេ្រកមដី  និងធនធានទឹកេលីដសី្រមាបក់រផ�តផ់�ងទ់កឹក�ងុមូលដ� ន និង
កសិកម�។ ត្រម�វករទឹកស្រមាប់ធារស�ស� អចមានទំហំធេំធងេធៀបនងឹធនធានែដលមានេនតមទតំីងមយួ
ចំនួន។ អចមានហនិភ័យៃនករេ្របី្របាស់ធនធានទឹកេដយគា� ននិរន�រភាព ករបែង�ររបស់ផ�ត់ផ�ង់ពអី�កេ្របី
្របាស់បច�ុប្បន� (ែខ្សទឹកខងេ្រកម)  និងករេធ�ីឱ្យស�ឹងបឹងបរួ  និង្របព័ន�េអកូឡូសុតីំបនដ់េីសីមគា� នទកឹ្រគប់
្រគាន់។ 

171. LASED III មិន្រត�វបានេគរពំឹងថានងឹបណា� លឱ្យមាន្របភពចំណុចសខំន់ៗ ៃនករបំពុល   បរសិ� ន ឬ
ករបំភាយឧស�ន័ផ�ះក��ក់េទ។ ជាធម�តកសកិរេ្របីម៉ាសុីនម៉ាស៊តូែដលគា� ន្របសទិ�ភាពេដីម្ីបបូមទកឹ្របពន័�ធារ
ស�ស�ែដលនំាឱ្យមានករបំពលុបរយិាកស និងករបភំាយឧស�ន័ផ�ះក��កដ់គ៏ួរឱ្យកត់សមា� លត់ិចតចួែដរ 
ដូេច�ះបេច�កវទិ្យោថាមពលសឡូាអគ�សិនីគជឺាជេ្រមីសជនំួសមួយែដលចំេណញកន់ែតេ្រចីន។ គេ្រមាង LASED 
III នឹងមិនទញិសរធាតគុីមកីសិកម�េទ េហីយតមរយៈវគ�     បណ�ុ ះបណា� លបែន�មនងឹគំា្រទដលក់រអនមុត័ស�
ង់ដករអនុវត�កសិកម�ល� (GAP) ែដលេចៀសវង ឬកត់បន�យករេ្របី្របាស់គីម ីប៉ុែន�ករេ្របី្របាស់ជី និងថា� ំ
សមា� ប់សត�ល�ិតមួយចនំនួ េដយកសិករទទួលផល្រត�វែតរពំឹងទុក ខណៈករេ្របី្របាស់ខ� តធំ្រត�វេគដឹងថាេកតី
េឡីងេនចមា� រដំណាំពណិជ�កម�ក�ុងតបំនគ់េ្រមាង។ ករេ្របី្របាស់សរធាតុគីមីក�ងុករ្រគប់្រគងមិនបានល� មាន
សក� នុពលក�ុងករបំពលុករផ�តផ់�ងទ់ឹកតមរយៈករហូរចូលទកឹហូរ និងចរន�ទឹកែដលេធ�ីឱ្យទឺកកខ�ក់ (វកម៏ាន   
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ហនិភ័យៃនករេ្របី្របាស់សរធាតុគីម្ីរទង់្រទយធំេដយ ្របតិបត�ិករកសិកម�ពណិជ�កម�េនែក្បរេនាះ ែដល
ជះឥទ�ិពលដលទ់ីតំងគេ្រមាងផងែដរសមូេមីល ESS4 ខងេ្រកម)។ សកម�ភាពកសកិម�េនតមទតំីង
គេ្រមាងក៏អចបណា� លឱ្យមានបរមិាណសណំលរ់ងឹែដលមនិបែំបកបាន (ថង់បា� ស�ិក្រត�វេ្របីស្រមាបផ់�តផ់�ងស់
មា� រ◌ៈេ្រចីន ជី ជាេដីម ។ល។ សំណល់ជ័របា� ស�ិកែដលបានេបាះេចល សំណាញ់ជាេដីម)។ 

 
172. ករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ ក៏ជាប�� មយួេនតមទីតំងសម្បទនដសីង�មកចិ� ែដលភា� បេ់ទនឹងលនំំាៃន
ករតំងទីលំេនដ៏្រកស់ែ្រកល និងករបេង�តីទផី្សោរផងែដរ។ ករចម�ងេរគេទក�ុងទកឹេដយសរសំណលរ់ងឹ រួម
ទំងបា� ស�ិក គឺជាហនិភយ័មយួែដលបណា� លមកពីករ្រគប់្រគងសំណលរ់ងឹពុបំានល�។ ករដុតសំរម(ជាកែ់ស�ង 
គឺវធិីស�ស�ៃនករេចលសំរមែតមយួគត)់ ក៏បង�េ្រគាះថា� ក់ដលស់ុខភាពពីបា� ស�ិកែដលផងេឆះែដរ។ 

 
173. ករសងសង់េហដ� រចនាសម�័ន�េនក�ុងអនុគេ្រមាង LASED III នឹងនំាឱ្យមានហនិភ័យៃនករបំពុល
បរសិ� នែដលទក់ទងនឹងករងរ និងផលប៉ះពលប់រសិ� នអវជិ�មានេផ្សងេទៀត។ ករបំពុលអចេកីតេឡីងពកីរ

េដះ្រសយមិនសម្រសប ឬករេចលេ្របង សុីម៉ងត៍ សំណល់បា� ស�ិក និង្របេភទសំណល់រងឹ េផ្សងៗេទៀត
េដយមិនបាន្រតឹម្រត�វ។ ្របភពទឹកអច្រត�វបានបពំលុេដយទកឹសម�យុ ឬករបង�ូរទឹកមិនល� និងករ្រគប់្រគង
ទឹកេភ��ងពុំបានល�។ ករងរសងសង់អចបណា� លឱ្យមានកររខំនេដយធលូី េហីយក�ុងករណីធ�ន់ធ�រអច
េ្រគាះថា� ក់ដល់សុខភាពសហគមនែ៍ដលេនជិតេនាះ។ េលីសពីេនះកររចនាប�ង់េហដ� រចនាសម�ន័�មនិល� ឬករ
អនវុត�មិនបាន្រតមឹ្រត�វក�ុងេពលសងសង់ អចបណា� លឱ្យខូចខតដលប់ណា� ញបង�រូទឹកធម�ជាត ិករហូរេ្រចះ
ដ ីករមិនមានស�ិរភាពៃនជ្រមាលដធីម�ជាតិ ជាេដីម។ 

 
174. ហនិភ័យសំខន់ៗក�ងុបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៣ អចពក់ព័ន�នងឹតំបន់សកម�ភាពគេ្រមាង, 
េដយក្រមិតផលប៉ះពលែ់ដលបានវយតៃម� លទ�ភាព និងេ្រគាងយុទ�ស�ស�កត់បន�យ្រត�វបាន សេង�បេនក�ងុ

តរងទី ៥។ 

 
តរង ៥៖ខ�ឹមសរសេង�បៃនហនិភយ័ក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៣  

ហនិភ័យ តំបន់សកម�ភាព ក្រមិតៃនផល

ប៉ះពល់ 

្រប�បាបែដលនឹង

អចេកីតេឡីង 

យុទ�ស�ស�កត់បន�យ 

 

ករថយចុះៃនទឹកេ្រកមដ ីឬ
្របភពទឹកេលីដីេដយករេធ�ី
អជីវកម�គា� ន្របសិទ�ភាព ឬ

គា� ននិរន�រភាព 
 

ធារស�ស� s-p 
កសិកម� s-p 

ក្រមិត ២ អចេកីតេឡីង, 
្រត�វករវធិានករ

បេ���ស 

ករេធ�ីែផនករធនធានទឹក 

ករបំពុលខ្យល់ពីករេ្របី្របាស់

ម៉ាសុីនបូមម៉ាស៊ូត 

កសិកម� s-p ក្រមិត ១ អចេកីតេឡីង, 

្រត�វករវធិានករ
បេ���ស 

ករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹង 

ករចម�ងេរគេទក�ុងទឹកពីករ

េ្របី្របាស់សរធាតុគីមីកសិកម�
មិនសម្រសប 

កសិកម� s-p ក្រមិត ២ អចេកីតេឡីង, 

្រត�វករវធិានករ
បេ���ស 

ករបណ�ុ ះបណា� លអនុេលមតម 

CamGAP អំពីករេ្របី្របាស់ និង
េចលសំណល់គីមីេដយសុវត�ិភា
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ព។ កសិករមានឱកសេស�ីគា� ក�ុង

ករទទួលបានទីផ្សោរសុវត�ិភាព
គា� នជាតិគីមី / ្របព័ន�ដំណាំសររី

ង� 

ករបំពុលបរសិ� នពីសំណល់
រងឹែដលមិនអចបំែបកបានពី
សកម�ភាពកសិកម� 
 

កសិកម� s-p ក្រមិត ១  អចេកីតេឡីង, 
្រត�វករវធិានករ

បេ���ស 

ករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹង និង
វធិានករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ 

ករបំពុលខ្យល់ (េដយករ
ដុត) ករបំពុលទឹក និងករ

បំពុលដីែដលបណា� លមកពី
ករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹមិន

បានល�េនទីតំងលំេនដ� ន
សម្បទនដីសង�មកិច� 

 

សម្បទនដីសង�មកិច� ក្រមិត ១ អចនឹងេកីតេឡីង បេង�ីតនិងអនុវត�វធិានករ
្រគប្់រគងសំណល់រងឹ្របកបេដយ

្របសិទ�ភាព 

ករបំពុលខ្យល់ ទឹក ដ ីពី
សកម�ភាពករងរ  

 

ធារស�ស� s-p ក្រមិត ១ អចនឹងេកីតេឡីង ប��ត�ិសម្រសបេនក�ុងេសចក�ី
ពិពណ៌នា ESHS 

 
៤.៣.៤ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ៤ី – សុខភាព និងសវុត�ិភាពសហគមន ៍
 
175. មានសក� នុពលៃនហនិភយ័ែផ�កសុខភាព និងសុវត�ិភាពែដលអចបះ៉ពល់ដល់អ�កទទលួផលពី
គេ្រមាង និងអ�កពក់ពន័�េផ្សងេទៀតេនទីតំង LASED III SLC និង ICLT។ ហនិភ័យជាេ្រចីនគឺជាបទ់កទ់ង
នឹងរេបៀបរស់េន ករ្របកបរបរចិ�� ឹមជវីតិ និងជវីភាពរស់េនតមជនបទៃន្របេទសកម�ជុា េហីយគេ្រមាងនងឹ
មិនចំបាច់បេង�ីនលទ�ភាព ឬភាពធ�ន់ធ�រៃនហនិភយ័ទំងេនះេទ។ េទះយ៉ាងណា ហនិភ័យមួយចំនួន នឹង្រត�វ
បានេធ�ីឱ្យកន់ែតធ�នធ់�រេដយដេំណីរករៃនករផា� ស់ប�រូេទកន់ទតំីងសម្បទនដសីង�មកិច� ខណៈេពលែដល
ករេរៀបចំគេ្រមាង និងករ្រគប់្រគងទិដ�ភាពអភវិឌ្ឍន៍សហគមនម៍ានសក� នពុលក�ងុករកត់បន�យហនភិយ័
សុខភាព និងសុវត�ិភាពមួយចំននួែដលអ�កទទលួផលបានបង� ញពមីនុ។ 

 
176. គេ្រមាង LASED III នឹងគំា្រទដលក់រអភិវឌ្ឍ្របពន័�ធារស�ស�ខ� តតចូ រួមទំងករស� បនា ឬករស� រ
ទំនប់ទឹក ខ� តតចូ ែដលបរជ័យពីករងរទំងេនះទនំងជាមនិបង�េ្រគាះថា� ក់ធដំល់អយុជីវតិមនសុ្សេឡីយ។ 
ទំនប់្រត�វនឹងលក�ណៈវនិិច�័យែដលបានកណំតេ់នក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៤ ឧបសម�័ន�១ ែដលត្រម�វ
ឱ្យមានសវុត�ិភាពទំនបន់ឹងមិន្រត�វបានអន�ុ� ត (រប់ប��ូលក�ុងប�� ីផលប៉ះពលអ់វជិ�មាន)។ េទះយ៉ាងណា 
LASED II ្រត�វបានេគចត់ទុកថាបង�ឱ្យមាន OP / BP ៤.៣៧ ស�ីពីសុវត�ិភាពទនំបទ់ឹក និង LASED III គួរែត
បន�តមដន និង្រគប់្រគងហនភិ័យេនះេ្រកម្រកបខណ� បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៤។ េហដ� រចនាសម�ន័�
ទំងអស់ គួរែត្រត�វបានរចនាេឡីងស្រមាបភ់ាពធនន់ងឹអកសធាត ុេដយគិតគូរពីករព្យោករល�បផំតុែដលមាន
ស្រមាប់េលីករែ្រប្រប�លអកស    ធាតុ។ 
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177. េខត�េគាលេដរបសគ់េ្រមាងក៏ជាទីតំងៃនគេ្រមាងទំនបវ់រអីគ�សិនែីដលមាន្រសប ់ឬែដលបានេស�ី ឬ
មានតំបន់េនេ្រកមែខ្សទឹកែដលជះឥទ�ពិលេដយគេ្រមាងវរអីគ�សិនី ែដលមានទតំីងេន្របេទសេវៀតណាម ឬ
្របេទសឡាវ។ វត�មានៃនេ្រគាងករណ៍វរអីគ�ិសនីជាក់ែស�ង ឬែដលមាន   សក� នុពល េនទីតំងខងេលីែខ្សទកឹ
ែដលបានប្រម�ងទកុស្រមាប់ទតំីងសម្បទនដសីង�មចិ� ឬទីតំង ICLT អចបេង�ីតហនិភយ័ែដលមានសក� នុ
ពល រួមទំងហនិភ័យែដលមនិ្រត�វបានកណំត់េដយករវភិាគផលប៉ះពលប់រសិ� នស្រមាបគ់េ្រមាងវរអីគ�សិន ី
ែដលបានេធ�ីេឡីងមនុេពលែដលទតំីងសម្បទនដសីង�មកិច�្រត�វបានេស�ីេឡីង។ ហនិភ័យអចរប់ប��ូលករ

ប៉ះពល់េទនឹងលំហូរទឹកហូរែដលជាប់ទក់ទងេទនងឹ្របតិបត�ិករទំនបវ់រអីគ�ិសនី ក៏ដូចជាហនិភ័យ (តចូ
តច) ៃនករបាក់រលំទំនប់វរអីគ�ិសនី។ 

 
178. ករតំងទីលំេនថ�ីេនេលីតំបនស់ម្បទនដីសង�មកចិ� នឹងេធ�ីឱ្យអ�កទទលួដមីានហនិភយ័ពេី្រគាះ
មហន�រយធម�ជាតិ ឧទហរណ៍្របសិនេបីសម្បទនដីសង�មកិច� ស�ិតេនក�ុងតំបន់ែដលអច្របឈមនងឹទកឹជនំន។់ 
ករផា� ស់ប�ូរេទរកករចិ�� ឹមជីវតិ េដយែផ�កេលីផលតិកម�កសកិម�តម កសិដ� នផា� ល់ខ�នួ អចបង�ហនភិយ័ពី
ករខូចខតៃនដំណា ំ ឧទហរណ៍េដយសរែតេ្រគាះរងំស�ួត។ ហនិភ័យទំងពីរេនះអចមានភាពកនែ់ត
ធ�ន់ធ�រេដយសរករែ្រប្រប�លអកសធាត។ុ េភ�ីងេឆះៃ្រពមិនែមនជាេ្រគាះថា� ក់ដធ៏ំមយួេនក�ងុ្របេទសកម�ជុានា
េពលបច�ុប្បន�េនះេទ ប៉ុែន�្របសិនេបីករផា� ស់ប�រូអកសធាតុនំាឱ្យមានស� នភាពស�តួេនតបំនៃ់្រពធម�ជាតវិក៏

អចក� យជាហនិភ័យផងែដរ។ រន�ះ គឺជាហនិភ័យមួយែដល្រត�វបានេគេមីលេឃីញ ស្រមាប់កម�ករេនតម
មូលដ� នរបស់្របេទស  កម�ុជា េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយករកត់បន�យហនិភយ័ដម៏ាន្របសិទ�ភាពេនែតអច
េធ�ីេទបាន្របសិនេបីគេ្រមាងេនះអចផ�ល់ឱ្យពួកេគនូវឧបករណ៍ករពររន�ះេដីម្ីបករពរពួកេគខ�នួបាន។ 

 
179. សំណល់ជាតិផ�ុះពីស�ង� ម (ERW) ែដលបណា� លមកពីជេមា� ះក�ុងទសវត្សរឆ៍ា�  ំ១៩៧០ និង ១៩៨០ 
េនែតបន�បង�េ្រគាះថា� ក់េនក�ុង្របេទសកម�ជុា េទះបីអ្រតេ្រគាះថា� ក់្រត�វបានកត់បន�យយ៉ាងសន�ឹកេដយសរ
ករេបាសសមា� តមីន និងករេលីកកម�ស់ករយលដ់ឹងជាបន�កេ៏ដយ។ ចមា� រមីនែដលដកេ់ដយេចតនា្រត�វបាន
េគស� ល់ និងសមា� លភ់ាគេ្រចីនេហីយដេូច�ះមិនវបានបេង�ីតឱ្យមានេ្រគាះថា� ក់ធ�នធ់�រេនាះេឡីយ េទះបីេពលខ�ះ

មីន្រត�វបានជួប្របទះេនក�ុងទីតំងែដលមិនបានរពំឹងទុកកេ៏ដយ។ េទះយ៉ាងណាេនភាគឥសន�ៃន្របេទស
កម�ុជា រួមទំងេខត�ែដលមានអទភិាពៃនគេ្រមាង LASED III េ្រគាះថា� ក់ដ៏ធំេកីតេឡីងព្ីរគាប់ែបកពេីលអីកស
មិនទន់ផ�ុះ និង្រគាបែ់បកចេង� មែដលបានរយប៉ាយមនិអចប៉ានស់� នបាន និងជាពិេសសទនំងជា្រត�វបានជបួ
្របទះេនេពលឈូសឆាយដីថ�សី្រមាបក់រដំដុះដចូជាេនទតំីងសម្បទនដសីង�មកិច�។ 

 
180. ទីតំងសម្បទនដសីង�មកចិ� និងដកីម�សទិ�ដិសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច មានទី
តំងស�ិតេនតបំន់ដច់្រសយាលរួមទំងៃ្រពែដលអចមានហនភិ័យខ�ស់ៃន ជំងឺែដលបណា� លមកពភីា� កង់រចម�ង 
រួមមាន ្រគ�នចញ់ និង្រគ�នឈម។ សមាជិកសហគមន៍ ICLT បានរស់េនក�ុងតបំនទំ់ងេនះ រួចេហីយប៉ុែន�អ�ក
ទទលួសម្បទនដសីង�មកិច� អចនងឹផា� ស់ប�រូពតីំបនែ់ដលមានហនភិ័យទប និងអចមានភាពធនត់ិចជាងមនុ។ 

 
181. ទីតំងលំេនដ� នរបស្់របជាជនេនសម្បទនដីសង�មកចិ� ជាទូេទមានទំហំធំជាង និងមាន្របជាជន
េ្រចីនជាងភូមិែដលអ�កទទលួដកីំពងុេរេីចញ។ ករផ�ត់ផ�ង់ទឹកស� តនងិអនាម័យ គឺជាគន�ឹះក�ុងករករពរជងំឺ



 

62 
 

ែដលបង�េដយទកឹ។ ថ�តី្ិបតែតគេ្រមាង LASED និង LASED II បានផ�ល់សមា� រស្រមាបស់ងសងប់ង�នអ់នាមយ័
ដល់្រគ�សរនីមួយៗកេ៏ដយ ក៏សមា� រ◌ៈទំងេនះភាគេ្រចីនហកដ់ូចជាមនិ្រត�វបានេ្របី្របាស់ ឬេ្របី្របាស់
ស្រមាប់េគាលបំណងជនំួស ខណៈែដល្រគ�សរេនែតខ�ះបង�ន់    អនាម័យ និងអនុវត�ករបេនា� បងេ់ដយចហំ 
ែដលហនិភ័យៃនករចម�ងជងំឺមានេ្រចីនជាងេនក�ងុករតំងទលីំេនែបប្របៃពណីែដលមានដងស់ុីេត្របជាជន
ទប។ 

ករបំពលុ្របភពទកឹេលីដ ី (និងអចមានទឹកេ្រកមដផីងែដរ) េដយសរជាតិគីមីកសិកម�េចញពចីមា� រដណំាំ
ធំៗ ្រត�វបានេគនិយាយថាជាប�� េនតំបនខ់�ះៃន្របេទសកម�ជុារួមទំងេខត�េគាលេដអទភិាពៃនគេ្រមាង 
LASED III េទះបីជាវមានករលំបាកក�ុងកររកភស�តុងច្បាសល់សអ់ំពេីរឿងេនះ។ ្របភពសក� នពុលមយួ
េទៀតៃនករបំពុលទឹកគឺមកព្ីរបតបិត�កិររុករកែរ ៉ រួមទំងសកម�ភាពខុសច្បាប់ក�ងុករណីខ�ះ។ េនតំបន់ខ�ះៃន
្របេទសកម�ុជាសរធាតុអេសនិកេនក�ុងទឹកេ្រកមដ ីគឺជាេ្រគាះថា� ក់ដល់សុខភាពចំេពះអ�កេ្របី្របាស់ទឹកពី
អណ�ូ ងស�ប។់ េដយសរគេ្រមាងេនះនងឹគំា្រទករផា� សទ់លីំេនរបស់សហគមនេ៍ទតំបនែ់ដលករផ�ត់ផ�ងទ់ឹក អច
្រត�វបានបំពុលេចញពី្របភពទំងេនះ េ្រគាះថា� ក់ទំងេនះ្រត�វបានេគចតទ់ុកថាជាករបេង�ីតហនិភយ័សខុភាព 

និងសុវត�ិភាពសហគមន៍ែដលជាប់ទកទ់ងនងឹគេ្រមាង។ ក�ុងករណីទំងអសែ់ដលគេ្រមាងនឹងផ�លក់រដេំឡីង
ករផ�តផ់�ង់ទឹកក�ងុ្រស�កេដយផា� ល ់ ឬនឹងេធ�ីឱ្យ្របជាជនផា� សប់�ូរទីលេំន (ឧទហរណ៍េនសម្បទនដសីង�ម
កិច�) េទតំបន់ែដលពួកេគនងឹេ្របី្របាសក់រផ�តផ់�ងទ់ឹកែដលមាន្រសប់ គេ្រមាងនឹងេធ�ីករសកល្បងេដមី្ីប
ធានាថាករផ�ត់ផ�ង់ទកឹមានគណុភាពទកឹអចេធ�ីេទបាន។ 

 
182. គេ្រមាងេនះក៏នឹងេធ�ីេតស�តមដនស្រមាប់ករចម�ងេរគបាក់េតរៃីនករដំេឡីង្របព័ន�ផ�ត់ផ�ង់ទឹក
ជាេរៀងរល់ឆា� កំ�ុងអំឡុងេពលគេ្រមាង។ េនកែន�ងែដលមានករចម�ងេរគ ្រត�វបានកំណត់ ករផ�ត់ផ�ងទ់កឹនងឹ
្រត�វបានសមា� ប់េមេរគ េហីយសហគមនន៍ឹង្រត�វបានបណ�ុ ះបណា� លេដីម្ីបអនវុត�នតីិវធិេីនះ។ 

 
183. េនតំបន់ខ�ះៃន្របេទសកម�ុជា សរធាតុអេសនិកធម�ជាតេិនក�ុងទកឹេ្រកមដ ីគឺជាេ្រគាះថា� ក់ដលស់ខុ
ភាពចំេពះអ�កេ្របី្របាស់ទឹក។ វធិានករកត់បន�យហនភិ័យ គឺ្រត�វករជាចំបាច់េដីម្ីបធានាថាអ�កទទលួផលពី
គេ្រមាងជាពិេសសអ�កទទលួដែីដលផា� សេ់ទទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច� មិន្រត�វបានទទលួរងបះ៉ពលព់កីរ
ផ�ត់ផ�ង់ទឹកកខ�កស់្រមាប់េហតុផលណាមយួេនាះេឡីយ។ ករផ�តផ់�ង់ទឹកេ្រកមដីែដលមានទឹកេ្រជ ្រត�វករ
េធ�ីេតស�អេសនិក។ អនេុលមតមបទដ� នជាត ិ(ពិធីសរ MRD) វធិានករខងេ្រកមនឹង្រត�វអនវុត�៖ (i) អនុ
គេ្រមាងផ�ត់ផ�ងទ់ឹកថ�េីធ�ីេតស�ទកឹរួមមានអេសនកិ និងេផ��តផា� ត់នងឹស�ងដ់ជាតិ (ii) ទំនាក់ទំនងលទ�ផលេតស�
គុណភាពទឹកេទអ�កភមូិ និងជនូដំណឹងដលព់ួកេគថាេតទីឹកេនះសម្រសបស្រមាបផ់ឹកឬអត ់(iii) ផ�ល់ដំបនូា� ន
េលីជេ្រមីស្រប្រពឹត�កម�ទឹកមូលដ� នក�ុងករណីែដលប៉ារ៉ែម៉្រតេលីសក្រមិតកំណត ់និង (iv) ក�ុងករណីែដលសរ

ធាតុអេសនិកខ�សជ់ាងក្រមិតសវុត�ិភាព ករេធ�ី្រប្រពឹត�កម�ទកឹេដីម្ីបបេ��ញនូវសរធាតអុេសនកិ មិន្រត�វបាន
ែណនំាេទេដយសរែតៃថ�ដំេឡីងខ�ស់ េហីយត្រម�វករែថទំខ�ស ់ក៏ដូចជាកង�ះសមត�ភាពក�ងុករដំេណីរករ នងិ
ែថរក្សោ្របព័ន�ផងែដរ។ ករផ�ត់ផ�ងជ់នំួសនវូទឹកែដលអចបរេិភាគបាននងិមានសវុត�ិភាព នឹង្រត�វបានផ�លជ់នូមនុ
េពល្របជាជនផា� សប់�ូរទលីំេនេទទតំីងេនាះ។ 
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184. ្របេទសកម�ុជាមានអ្រតេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ខ�ស ់ែដលបណា� លមកពកីរេកីនេឡីងយ៉ាងរហ័សៃនភាព
ជាមា� ស់យានយន� យានជំនិះពុំមានលក�ណៈេពញេលញ កង�ះចំេណះដឹង និងករ្របតិបត�ចិ្បាបច់រចរណ៍ផ�វូ
េគាកេដយអ�កេ្របី្របាស់ផ�ូវ េហីយេពលខ�ះេហដ� រចនាសម�័ន�ផ�ូវបានរចនា និងសង់សង់េឡីងេដយមានគណុ
ភាពមិនសម្រសប។  គេ្រមាង ASED III នឹងគំា្រទដល់ករអភវិឌ្ឍផ�ូវចលូេទកនទ់តំីងដសីម្បទន នងិកម�សទិ�ិ
ដសីមូហភាពសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ក៏ដូចជាផ�ូវេនក�ុងតបំនេ់នាះ។ េនះបេង�ីតជាហនិភ័យៃនករ
ស� ប់ និងរបួសេដយសរេ្រគាះថា� កច់រចរណ៍ និងត្រម�វករស្រមាបយុ់ទ�ស�ស�កតប់ន�យហនភិយ័។ 

 
185. កង�ះអហរូបត�ម�របស់កមុារគឺជាប�� ែដលកំពងុបន�េកីតមានេនតមជនបទៃន្របេទសកម�ជុា និង
មានមូលេហតុស�ុគស� ញ រួមមានរបបអហរ្របៃពណីករអនវុត�ករផ�លច់ំណីដល់ទរក ក៏ដចូជាករទទលួបាន
អហរបំប៉នដល់្រគ�សរ្រកី្រក។ ករផា� ស់ប�ូរេទទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�ទនំងជាមានផលបះ៉ពល់គរួឱ្យកត់
សមា� ល់េលីរបបអហររបសអ់�កទទួលដ ី ែដលអចមានលក�ណៈវជិ�មានស្រមាប់អហរូបត�ម� ប៉ុែន�អចមាន
ផលប៉ះពល់អវជិ�មានេនក�ុងកលៈេទសៈខ�ះេផ្សង       េទៀត។ ករបេង�ីតសម្បទនដសីង�មកិច� និងសកម�ភាព
អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍េនទតំីងសម្បទនដ ីសង�មកចិ� និងកម�សទិ�ដិសីមូហភាពសហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគតចិ 
គឺជាឱកសមួយេដីម្ីបេដះ្រសយប�� អហរូបត�ម�តមរយៈករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹង និងគំា្រទដល់ករ
ផលិតអហរមានជីវជាតិេនក�ងុសួនច្បារតមផ�ះ។ 

 
186. េនតមតំបន់ភាគេ្រចីនករែថរក្សោសខុភាពបឋម្រត�វបានប��ូ នតមរយៈមណ� លសខុភាពឃំុ ែដលជា
ធម�តស�ិតេនក�ុងតបំន់ែដលមាន្របជាជនេ្រចីនបផំុត និងអចចលូេទដល់បាន។ ទីតំងសម្បទនដសីង�មកចិ� 
និង កម�សិទ�ិដសីមហូភាពសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ េ្រចីនែតេនឆា� យពមីណ� លសខុភាព េហីយលទ�ភាព
ចូលេ្របី្របាស់អចជួបករលបំាក។ គេ្រមាងLASED III មានជេ្រមីសក�ងុករកសងប៉ុស�ិ៍សុខភាពេនតមទតំីង
គេ្រមាងនានា ប៉ុែន�វអចជាករលំបាកក�ងុករទក់ទញបុគ�លកិសខុភបិាលែដលមានសមត�ភាពមកេធ�ីករេន
ទីតំងទំងេនះ។ ករបេង�ីនចមា� យពេីសវកម�សខុភាព នឹងបេង�ីនផលប៉ះពលែ់ដលអចេកតីមានេឡីងៃនេ្រគាះ
ថា� ក់សុខភាព និងសវុត�ិភាពែដលបានពភិាក្សោខងេលី។ 

 
187. េនក�ុងវសិលភាពៃនបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ៤ី ទីតំងនានារួមមានមណ� លសខុភាព សលេរៀន 
ករផ�ត់ផ�ង់ទឹក និងេសវកម�េផ្សង េៗទៀតអចជាករលំបាកស្រមាបជ់នពិករ ឬមនុស្សចស់ក�ុងករចូលេ្របី
្របាស់ េលីកែលងែតមានវធិានករជាក់លកណ់ាមយួេដីម្ីបធានាដលល់ទ�ភាពចលូេ្របី្របាស់ទំងអស់គា� ។ 

 
188. អំេពីហិង្សោែផ�កេលីេយនឌរ័ គឺជាប�� សង�មែដល្រត�វបានេគទទួលស� ល់េនតមជនបទៃន្របេទស
កម�ុជា។ វធិានករបង� រ និងកត់បន�យេ្រគាះថា� ក់ជាទូេទែផ�កេលីអន�រគមន៍របស់អជា� ធរឬេដយគណៈកមា� ធិ
ករ�ស�ី និងកុមារឃំុ (CWCC)។ ករកំណត់ទតំីង្រគ�សរេឡីងវញិេទកនទ់ីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ� អចេធ�ី
ឱ្យករេធ�ីអន�រគមនទំ៍ងេនះកន់ែតលបំាក ក៏ដូចជាករបេង�ីតលទ�ភាពែដល្រគ�សរមួយ្រត�វបានេគដងឹថាមាន
ហនិភ័យៃនអំេពីហិង្សោែផ�កេលេីយនឌរ័ តមករកំណត់ទីតំងេឡីងវញិ គឺ្រត�វបានដកេចញព្ីរកបខណ� ៃនករ
គំា្រទែដលមាន្រសប់។ ដូេច�ះគេ្រមាង LASED III នឹងគំា្រទដលក់ិច�ខតិខ្ំរបឹងែ្របងេដីម្ីបកត់បន�យអេំពហិីង្សោ
ែផ�កេលីេយនឌ័រ រួមទំងយុទ�នាបេង�ីនករយល់ដងឹ ករបណ�ុ ះបណា� លអជា� ធរមូលដ� ន និងករគំា្រទដលជ់ន
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រងេ្រគាះតមរយៈ គណៈកមា� ធិករ�ស�ី និងកមុារ ឃំុ េន្រគបទ់ីតំងដីសម្បទន និងកម�សទិ�ិដសីមហូភាពសហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច។ 

 

189. គេ្រមាង LASED III នឹងគំា្រទដល់ករងរសំខន់ៗ ស្រមាប់ករឈូសឆាយដ ីនិងសំណង់េហដ� រចនា

សម�័ន�។ ្របសិនេបីមិន្រត�វបាន្រគប្់រគងឱ្យបាន្រតឹម្រត�វេទ ករងរសងសង់អចនឹងបង�េ្រគាះថា� ក់ដលស់វុត�ិ
ភាពរបស្់របជាជនទេូទ ឧទហរណ៍ហនិភ័យែដលេកតីេឡីងេនេពឡកមុារកំពងុេលងេនកែន�ងសណំង ់ ឬ
េនជុំវញិេ្រគឿងម៉ាសុីនសំណង។់ 

 
190. ហនិភ័យសំខន់ៗក�ងុបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៤ ទក់ទងនឹងតំបនស់កម�ភាពគេ្រមាង េដយ
ក្រមិតផលបះ៉ពលែ់ដលបានវយតៃម� លទ�ភាពនងិេ្រគាងយុទ�ស�ស�កត់បន�យ្រត�វបានសេង�បក�ងុតរងទ ី៦។ 

 
តរង ៦៖ខ�ឹមសរសង�បៃនហនិភ័យក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៤ 

 

ហនិភ័យ តំបន់

សកម�ភាព 

ក្រមិតផល

ប៉ះពល់ 

្រប�បាបែដល

នឹងអចេកីត
មាន 

យុទ�ស�ស�កត់បន�យ 

ករខូចខតេដយទឹក
ជំនន់បណា� លមកពីករ

បាក់រលំទំនប់ទឹកគំា្រទ
គេ្រមាង 

ធារស�ស� s-
p 

ក្រមិត ១ អចេកីត
េឡីង ត្រម�វ

ឱ្យមានវធិាន
ករបេ���ស 

ធានាករេរៀបចេំដយសុវត�ិភាព 

ករខូចខតេដយទឹក

ជំនន់បណា� លមកពីករ
បាក់រលំទំនប់ទឹកធំេន

ខងេលីៃនទីតំង
គេ្រមាង 

ករតំងទី
លំេន 

ក្រមិត ២/ 

ក្រមិត ៣ 

អចេកីត

េឡីង ត្រម�វ
ឱ្យមានវធិាន

ករបេ���ស 

ករពិនិបឋមតមទីតំង 

ករវយតៃម�ហនិភ័យ 
វធិានករកត់បន�យផលប៉ះពល ់

ករទទួលរងេ្រគាះរបស់
អ�កទទួលផលគេ្រមាង

េដយសរ  ហនិភ័យ
អកសធាតុ (ទឺកជំនន់ 

និងេ្រគាះរងំស�ួត) 

ករតំងទី
លំេន 

ក្រមិត ២ អចេកីត
េឡីង ត្រម�វ

ឱ្យមានវធិាន
ករបេ���ស 

ករពិនិត្យបឋមតមទីតំង 
ករវយតៃម�ហនិភ័យ 

វធិានករកត់បន�យផលប៉ះពល ់

កររងរបួសជាលទ�ផល
ពី ERW 

សកម�ភាព្រគប់
ែផ�ក 

ក្រមិត ២ អចេកីត
េឡីង ត្រម�វ

ឱ្យមានវធិាន
ករបេ���ស 

ករពិនិត្យបឋមតមទីតំង និងវយតៃម�      ហនិ
ភ័យ 

េនទីណាែដលសង្សយ័ថាមាន ERW តំបន់េនាះ្រត�វ
ែតបានសមា� ត និងប�� ក់ថាមានសុវត�ិភាពេដយ

ភា� កង់រមានសមត�កិច� មុនេពលចប់  េផ�ី

មសកម�ភាព 
គេ្រមាងមានពិធីសរ ែដល្រត�វបានែចកផ្សោយេទ

កន់អ�កទទួលផល និងអ�កេម៉ករ ស្រមាប់េដះ
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្រសយប��  ERW ែដលពួកេគបានជួប្របទះេដយ

មិនបានរពំឹងទុក 

ករឆ�ងេរគពីភា� កង់រ
ចម�ងជំង ឺ

ករតំងទី
លំេនថ�ី 

ក្រមិត ២ ទំនងនឹងេកីត
េឡីង ត្រម�វ

ឱ្យមានវធិាន
កត់បន�យ 

ករពិនិត្យបឋមតមទីតំង និងវយតៃម�      ហនិ
ភ័យ 

ករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹង 
ករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹងសុខភាពស្រមាប់អ�ក

ទទួលផលគេ្រមាង រួមានករកត់បន�យ  ហនិភ័យ 
ភា� ក់ងរចម�ងជំងឺ WASH, អហ   រូបត�ម� 

ករឆ�ងេរគពីជំងឺចម�ង
េនក�ុងទឹក 

ករតំងទី
លំេនថ� ី

ក្រមិត ២ អចេកីត
េឡីង ត្រម�វ

ឱ្យមានវធិាន
ករបេ���ស 

ករពិនិត្យបឋមតមទីតំង   
វយតៃម�ហនិភ័យ ្រគប់្របភពទឹកែដលបានេធ�ីេតស�

ស្រមាប់ As, ករបំពុលេដយសរធាតុគីមី និងករ
ចម�ងេរគជីវស�ស� ករផ�ត់ផ�ង់ទឹកបរេិភាគបាន្រគប់

្រគាន់ ្រត�វបានធានាេន្រគប់ទីកែន�ង ករេលីកកម�ស់
ករយល់ដឹង សកម�ភាព WASH  យុទ�នាករអនាម័

យករ អនុវត�ល�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេន្រគប់ទី
តំង 

 

ផលប៉ះពល់សុខភាព

េដយករផ�ត់ផ�ង់ទឹក
ែដលចម�ងេរគេដយ

សកម�ភាពេនខងេលី 
(ករជីករុកែរ ៉ និងសរ

ធាតុគីមីកសិកម�) ឬ
ជាតិអេសនិកែដលេកីត

មានេដយធម�ជាត ិ

ករតំងទី
លំេនថ�ី 

ក្រមិត ២/ 

ក្រមិត ៣ 

អចេកីត

េឡីង ត្រម�វ
ឱ្យមានវធិាន

ករបេ���ស 

ករពិនិត្យបឋមតមទីតំង , ករេធ�ីេតស�ផ�ត់ផ�ង់ទឹក, 

អនុវត�ពិធីសរ MRD, ធានាថាមានទឹកបរេិភាគបាន
េន្រគប់ទីតំង  

កររងរបួសពីេ្រគាះថា� ក់
ចរចរណ៍តមផ�ូវ 

េហដ� រចនាស
ម�័ន�ផ�ូវ s-p 

ករតំងទី
លំេនថ�ី 

ក្រមិត ២ ទំនងនឹងេកីត
េឡីង ត្រម�វ

ឱ្យមានវធិាន
កត់បន�យ 

ែផនករសុវត�ិភាពចរចរណ៍ per s-p 
ករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹង 

 

េលីអហរូបត�ម�របស់
កុមារ 

ករតំងទី
លំេនថ�ី 

ក្រមិត ២ អចេកីត
េឡីង ត្រម�វ

ឱ្យមានវធិាន
ករបេ���ស 

ករបណ�ុ ះបណា� លអហរូបត�ម� 

ផលប៉ះពល់អវជិ�មាន

េដយលទ�ភាពចូលេ្របី
េសវសុខភិបាល្រត�វ

បានកត់បន�យ 
េដយសរទីតំងឆា� យ 

ករតំងទី
លំេនថ�ី 

ក្រមិត ២ ទំនងនឹងេកីត

េឡីង ត្រម�វ
ឱ្យមានវធិាន

កត់បន�យ 

ផ�ល់មណ� លសុខភាពេនទីណាែដលផ�ល់បាន 

េសវកម�និងេហដ� រចនា
សម�័ន�ែដលគំា្រទេដយ

គេ្រមាងមិនអចចូលេទ

េហដ� រចនាស
ម�័ន� និងេសវ

កម� s-p 

ក្រមិត ១ អចេកីត
េឡីង ត្រម�វ

ឱ្យមានវធិាន
ករបេ���ស 

ធានាបាននូវករចូលេ្របីជាសកលនូវេសវកម�
គេ្រមាងទំងអស់ 
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ដល់េដយមនុស្សចស់

ឬជនពិករបានេឡីយ 

លទ�ភាព្រត�វបានកត់
បន�យក�ុងករគំា្រទជន

រងេ្រគាះៃនអំេពីហិង្សោ
ែផ�កេលីេយនឌ័រ 

ករតំងទី
លំេនថ�ី 

ក្រមិត ១ ទំនងនឹងេកីត
េឡីង ត្រម�វ

ឱ្យមានវធិាន
កត់បន�យ 

 

គំា្រទ (បេង�ីតេបីចំបាច់) CWCC ក�ុងករេធ�ីយុទ�នា
ករអំពីអំេពីហិង្សោែផ�កេលីេយនឌ័រ និងបេង�ីតបណា�

ញគំា្រទជនរងេ្រគាះ 

កររងរបួសេដយ     ៃច

ដន្យដល់សធារណៈជន 
រួមទំងកុមារអំឡុងេពល

សងសង់សំណង់ 

េហដ� រចនាស

ម�័ន� s-p 

ក្រមិត ២ អចេកីត

េឡីង ត្រម�វ
ឱ្យមានវធិាន

ករបេ���ស 

ករ្រគប់្រគង្របកបេដយសុវត�ិភាពេនករ
ពិពណ៌នាលម�ិត ESHS  

ែផនករសុវត�ិភាព្រត�វបានរួមប��ូ លេនក�ុងលក�ណៈ
បេច�កេទស ESHS ស្រមាប់ករងរ   សំណង់។ េន

កែន�ងែដលមិនមានឧបសគ�ជាក់ែស�ងក�ុងករចូល 
អ�កប�� ស�� គួរែតមានវត�មានជានិច�េដីម្ីបបេ���ស

សធារណជន និងដស់េតឿន្របតិបត�ិករម៉ាសុីនអំពី
ហនិភ័យ 

 
 
៤.៣.៥ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៥ - លទ�កម�ដធី� ីកររតឹត្ិបតេលកីរេ្របី្របាស់ដីធ� ីនិងករតំងទលីំេនថ�ី

េដយបង�ំ 
 

191. ហនិភ័យទក់ទងនងឹករទទលួបានដ ី កររតឹត្ិបតករេ្របី្របាស់ដីធ�ី និងករតំងទីលំេនថ�េីដយបង�ំ

្រត�វបានវភិាគយ៉ាងលម�ិតជាមួយនឹងវធិានករកតប់ន�យហនភិ័យេនក�ុង ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយផា� សទ់ី
លំេនេដយសរគេ្រមាង (RPF)។ ជាពិេសសេគកត់សមា� ល់ថានីតវិធិី្របតបិតិ�ករស�ងដ់ររបសរ់ជរដ� ភបិាល
េដីម្ីបទទលួបានដ ីនិងករតំងទលីំេនថ� ី(SOP-LAR) មិនមានភាពបន្ីុសេលីត្រម�វករៃនបទដ� នបរសិ� ន នងិ
សង�មទី ១, ទី ៥ និង ទី៧េទ។ 

 
192. ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយផា� សទ់ីលេំនេដយសរគេ្រមាង (RPF) បង� ញថាបទពិេសធនែ៍ដល
ទទលួបានគេ្រមាង LASED និង LASED II ្រកបខណ� ច្បាបស់្រមាប ់LAR និងករវភិាគគមា� តៃនតបំនែ់ដល

SOP-LAR មិនបានធានាបាននវូករអនេុលមតមបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ១, ទី ៥ និង ទី៧។ ករ
ពិពណ៌នាជាបន�បនា� ប់េនក�ុង ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយផា� ស់ទីលំេនេដយសរគេ្រមាង (RPF) ៃនវធិានករ 
េដីម្ីបបេ�� �ស ឬកត់បន�យ LAR េហីយចំណុចែដលមិនអចេរៀបចំ និងអនុវត� LAR រួមប��ូលករវភិាគគមា� ត
រវងត្រម�វករ SOP-LAR និង បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ១, ទី ៥ និង ទី៧។ កិច�្រពមេ្រពៀងហិរ��ប្បទន 
LASED III នឹងេយាងេទតម្រកបខណ� េគាលនេយាបាយផា� ស់ទលីេំនេដយសរគេ្រមាង (RPF) ែដល្រត�វ
បានទូទត់េដយធនាគារពភិពេលក េហីយបាន   ឯកភាពជាមួយរដ� ភបិាលកម�ជុា ថាជាឧបករណ៍ែដលអច
អនវុត�បានទក់ទងនងឹករទទលួបានដ ី និងករតំងទីលំេនថ�សី្រមាបគ់េ្រមាងេនះ។ ្របសិនេបីគេ្រមាង
សម្បទនដីសង�មកចិ� ជាក់លក់ណាមួយ ឬអនុគេ្រមាងផ�លក់ម�សទិ�ិដសីមូហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដមី
ភាគតិច ្រត�វបានរកេឃីញថាត្រម�វឱ្យមានែផនករតំងទលីំេនថ�េីដីម្ីបេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ៃន LAR ែផនករ
ទំងេនះនឹង្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេដយពេិ្រគាះេយាបល់យ៉ាងជតិស�ិទ�ជាមួយអ�កពកព់័ន� និងធនាគារពភិពេល
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ក។ សកម�ភាពគេ្រមាងែដលនងឹបង�ឱ្យមានករផា� ស់ទលីេំននិង / ឬករផា� ស់ទីលំេនែផ�កេសដ�កចិ�នងឹមនិចប់
េផ�ីមេទ រហូតដលែ់ផនករជាក់លកែ់បបេនះ្រត�វបានប��បេ់ពញេលញ និងអនុមត័េដយធនាគារពិភពេលក។ 

 
193. ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយផា� សទ់ីលេំនេដយសរគេ្រមាង (RPF) ពិពណ៌នាអំពីវធិានកររបស់

គេ្រមាងេដីម្ីបបេ�� �ស ឬកត់បន�យនូវរលត់្រម�វករស្រមាប់ករកនក់បដ់ី និងករតំងទីលំេនថ�េីដយបង�។ំ 
ដំេណីរករដីសម្បទនសង�មកចិ� មានេគាលបំណងេដមី្ីបកំណតដ់ីរដ�ទេំនរែដលអច្រត�វបានប្រម�ងទុកស្រមាប់
្រគ�សរ្រកី្រក។ ដូេច�ះដីែដលជាកម�សិទ�ឯិកជននិង / ឬករេ្របី្របាស់ ្រត�វបានដកេចញពតីបំនស់ម្បទនដសីង�ម
កិច�។ ្រសេដៀងគា� េនះែដរ ដំេណីរករផ�ល់កម�សទិ�ិដ ី  សមូហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ កណំត់ 
និងមិនរប់ប��ូលដីកន់កបជ់ាលក�ណៈឯកជនពតីំបន ់េដីម្ីបប��ូលេទក�ងុកម�សទិ�សិមហូភាពសហគមន៍។ 

 
194. ជាេគាលករណ៍ ករទទលួបានដី និងករតំងទីលំេនថ�ីេដយបង�ំេនក�ុងវសិលភាពៃន បទដ� នប
រសិ� ន និងសង�មទី ៥ អចបណា� លមកពសីកម�ភាពគេ្រមាង LASED III េនក�ុងស� នភាពដូចខងេ្រកម៖ 

 
(a) ដីែដលជាកម�សិទ�ឯិកជន កន់កប់ ឬេ្របី្របាស់ េទះបីជាមានកម�សិទ�ិ្រសបច្បាប ់ឬអត ់្រត�វ

បានចត់ថា� ក់ជាដីឯកជនរបសរ់ដ� និងរួមប��ូលក�ងុសម្បទនដសីង�មកចិ� ឬ ករផ�ល់កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ។ 

(b) ដីសធារណៈរបស់រដ�ែដល្រត�វបានេ្របីស្រមាប់េ្របី្របាសធ់នធាន្រទព្យសម្បត�រួិម ដូចជា
សកម�ភាពអនផុលៃ្រពេឈី (NTFP) ្រត�វបានចត់ថា� ក់េឡីងវញិជាដឯីកជនរបស់រដ� និង្រត�វ
បានដកប់��ូលេទក�ងុតបំនស់ម្បទនដីសង�មកចិ� ឬកម�សទិ�ិដ ី     សមូហភាពដលស់ហគម
ន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច ។ េគរពំឹងថាភាគេ្រចីនៃនអ�កែដលេ្របីធនធាន្រទព្យសម្បត�រួិម េនេពល
វជាដីសធារណៈរបស់រដ�នឹងបន�េធ�ីដេូច� ះ ក�ុងនាមជាអ�កទទួលសម្បទនដសីង�មកិច� ឬ

សមាជិកសហគមនៃ៍នកម�សិទ�ិដីសមហូភាពដល់សហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតិច។ េទះយ៉ាងជា
ណាក៏េដយ ស្រមាប់ករចូលេ្របីមួយចំននួអច្រត�វបានដកក់្រមិត ឧទហរណ៍អ�កែដលមនិ
ចង់ចូលរួមជាមួយសម្បទនដីសង�មកិច� ឬអ�កែដលមិនបំេពញតមលក�ណៈវនិិច�័យែដលក�ងុ
ករទទួលបានសិទ� ិ ឬក�ុងករណីករផ�លក់ម�សិទ�ដិសីមហូភាពដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដមី
ភាគតិច  មិនែមនជាសមាជកិៃនសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច។ 

(c) ដីែដលជាកម�សិទ�ឯិកជន កន់កប់ ឬេ្របី្របាស់េទះបីជាកម�សិទ�្ិរសបច្បាប ់ឬអត់ គឺចំបាច់
ស្រមាប់ករសងសង់េហដ� រចនាសម�ន័�។ ក�ុងករណីខ�ះ ប�� េនះអចរួមប��ូលទំងដេីន
េ្រក្រពំែដនៃនសម្បទនដីសង�មកិច� ឬកម�សទិ�ិដសីមហូភាពដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគ
តិច ដូចជាដីែដល្រត�វករស្រមាប់ករសងសង់ ឬព្រងីកផ�ូវចូល ឬស្រមាប់សងសងេ់ហដ�
រចនាសម�័ន�ធារស�ស�។ 

 
195. ដូចែដលបានេរៀបរប់េនក�ងុ ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយផា� សទ់ីលេំនេដយសរគេ្រមាង (RPF) 
សំេណីសុំករផ�ល់សម្បទនដសីង�មកចិ� និងករផ�ល់កម�សទិ�ិដសីមូហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគតចិ  
នឹង្រត�វបាន្រត�តពិនតិ្យយ៉ាង្រប�ង្របយ័ត�េដីម្ីបកណំតអ់ត�ស�� ណដែីដលជាកម�សិទ�ឯិកជននងិ / ឬេ្របី្របាស។់ 
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ក�ុងករណីភាគេ្រចីន ដីែបបេនះនឹង្រត�វបានដកេចញពតីំបនស់ម្បទនដសីង�មកិច� ឬនិងកម�សិទ�ដិសីមហូភាព
ដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ េនេពលែដលវ្រត�វបានេគកណំត់ថាដ្ីរត�វបានេ្របីស្រមាបេ់គាលបណំង 
ធនធាន្រទព្យសម្បត�ិរួម គេ្រមាងនឹងកណំតអ់�កេ្របី្របាស់ធនធាន្រទព្យសម្បត�ិរួម និងធានាថាពួកេគអចទទលួ
បានសំណងេដយ (១) ករផ�ល់សិទ�ិទទួលបានធនធាន និងធនធានជនំសួ (២) េដយប��ូលជាអ�កទទលួ
សម្បទនដីសង�មកចិ� ឬសមាជិកសហគមនៃ៍នករផ�លក់ម�សទិ�ដិីសមូហភាពដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគ
តិច  ឬ (៣) សំណងេផ្សងេទៀតែដលេស�ីនឹងករខតបង។់ 
 
196. គេ្រមាង LASED III ក៏អចទទួលបានដីតចិតួចតមរយៈកិច�្រពមេ្រពៀងែដលអ�កេ្របី្របាសដ់ីែដលមាន

្រសប់ ក�ុងករក� យជាអ�កទទលួសម្បទនដីសង�មកចិ� ឬសមាជិកសហគមន៍ៃនករផ�លក់ម�សិទ�ដិសីមហូភាព
ដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ឬតមរយៈកិច�្រពមេ្រពៀងវភិាគទនដីធ�េីដយស�្័រគចតិ�្រសបតមបទដ� ន
បរសិ� ន និងសង�មទ៥ី។ 

 
197. ក�ុងករណីែដលករទទលួបានដ ី និងករតំងលំេនថ�ីេដយបង�មំនិអចបេ�� �សបាន (ឧទហរណ៍
កែន�ងសម្បទនដសីង�មកចិ� ឬករផ�លក់ម�សទិ�ិដសីមហូភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិមនិអច
សេ្រមចេទបាន) ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់េលីករផា� ស់ទលីេំនេដយសរគេ្រមាង (RP) នឹង្រត�វបាន
េរៀបចំ និងអនុវត�្រសបតមត្រម�វករៃនបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ៥ី។ េនះ្រត�វបានពិភាក្សោបែន�មេនក�ងុែផ�ក
ទី ៥ ខងេ្រកម។ 

 
198. ហនិភ័យសំខន់ៗក�ងុបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៥ ទក់ទងនឹងតំបនស់កម�ភាពគេ្រមាង េដយ
ក្រមិតផលបះ៉ពលែ់ដលបានវយតៃម� លទ�ភាពនងិេ្រគាងយុទ�ស�ស�កត់បន�យ្រត�វបានសេង�បក�ងុតរងទ ី៧។ 

 
តរង ៧៖ខ�ឹមសរសង�បហនិភយ័ៃនក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៥ 

ហនិភ័យ ែផ�ក
សកម�ភាព 

ក្រមិតផល
ប៉ះពល ់

្រប �បាប យុទ�ស�ស�កត់បន�យ  

មា� ស់កម�សិទ�ិដី / អ�កេ្របី្របាស់ដីធ�ីពី
មុនមក ែដលមានសិទិ�ទទួលស� ល់
េដយច្បាប់ភមូិបាលកម�ុជាឆា� ំ 

២០០១ និង / ឬេដយ ESS5 
(កន់ែតទលូំទូលយេនក�ុងករណី

ខ�ះ) បាត់បង់ដីេដយគា� ននីតិវធិីផ�ូវ
ច្បាប់្រតឹម្រត�វ (ករពិេ្រគាះេយាបល់

ករ្រពមេ្រពៀងែដលបានជូនដំណឹង) 

និង / ឬេដយគា� នសំណង្រគប់្រគាន់
ចំេពះបទដ� នែដលត្រម�វេដយ  

ESS5 

SLC 

 
ICLT 

ក្រមិត ២ អចេកីតេឡីង 

ត្រម�វឱ្យមាន
វធិានករ

បេ���ស 

ករ្រត�តពិនិត្យនិងវយតៃម�យ៉ាង

ហ�តច់ត់ ចំេពះករទមទរដីធ�ីែដល
មាន្រសប់ 

្របេភទអ�កេ្របី្របាស់ដីេផ្សងេទៀត
ែដលមិនែមនជាមា� ស់ ឬអ�កកន់កប់

ផា� ល់ (រួមទំងអ�កែដលេ្របីដីស្រមាប ់

SLC 
 

ICLT 

ក្រមិត ១ អចេកីតេឡីង 
ត្រម�វឱ្យមាន

្របេភទៃនបណ�ឹ ងទមទរសណំងែដល
្រត�វបានទទួលស� ល់ករផ�លជ់ូនតមរ

យៈ (១) ករផ�ល់លទ�ភាពទទួលបាន
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CPR) បាត់បង់លទ�ភាពទទួលបាន

និងមុខរបរចិ�� ឹមជីវតិ ែដលជាលទ�
ផលៃនករេផ�រេទជាដី SLC។ 

វធិានករ

បេ���ស 

ធនធានជំនួស (២) ែចករែំលកអត�

្របេយាជន៍ៃនគេ្រមាង ឬ (៣) 
សំណងេផ្សងេទៀតែដលេស�ីនឹងករ

ខតបង ់

ដី SLC ែដល្រត�វែបងែចកតមរេបៀប
អយុត�ិធម៌ ឬមិនមានតមា� ភាព 

SLC ក្រមិត ១ អចេកីតេឡីង 
ត្រម�វឱ្យមាន

វធិានករ
បេ���ស 

ករអនុវត�្របកបេដយភាព្រប�ង្របយ័ត� 
និងតមា� ភាពៃនដំេណីរករ SLC 

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច
បាត់បង់ភាពជាមា� ស់កម�សិទ�/ិ លទ�

ភាពទទួលបានដីែដលពួកេគគិតថាជា
ដីរបស់ពួកេគតមែបប្របៃពណី និង

េ្របី្របាស់ស្រមាប់មុខរបរចិ�� ឹមជីវតិ 
និងេគាលបំណងវប្បធម៌ ែដលមិន្រត�វ

បានដក់ប��ូ លក�ុង ICLT 

ICLT ក្រមិត ២ អចេកីតេឡីង 
ត្រម�វឱ្យមាន

វធិានករ
បេ���ស 

ដំេណីរករេទមុខជាមួយ FPIC ៃនជន
ជាតិេដីមភាគតិច 

ICLT ដំេណីរករលទ�ផលក�ុងករែបង
ែចកសិទ�ិេ្របី្របាស់េឡីងវញិេនក�ុង

ដីសហគមន៍េដយមានផលប៉ះពល់

អវជិ�មានដល់អ�កេ្របី្របាស់មួយចំនួន 

ICLT ក្រមិត ១ អចេកីតេឡីង 
ត្រម�វឱ្យមាន

វធិានករ

បេ���ស 

ជនជាតិេដីមភាគតិច្រត�វបានគំា្រទ
េដយេស�ីភាពក�ុងករែបងែចកដី េ្របី
្របាស់សិទ�ិតមរយៈដំេណីរករៃផ�ក�ុង 

ករស� បនាេហដ� រចនាសម�័ន�េនខង
េ្រក្រពំ្របទល់ SLC ឬ ICLT ត្រម�វឱ្យ

មានករតំងទីលំេនថ�េីដយបង� ំ

Road s-p ក្រមិត ២ អចេកីតេឡីង 
ត្រម�វឱ្យមាន

វធិានករ
បេ���ស 

េរៀបចំនិងអនុវត�ែផនករតំងទីលំេនថ�ី
េ្រកម្រកបខណ� ៃននីតិវធិី SOP-LAR 

ប៉ែុន�ធានាបាននូវករអនុេលមតម
លក�ខណ� ត្រម�វ ESS5 

 
៤.៣.៦ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៦ - ករអភិរក្សជីវច្រម�ះ និងករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតមិានជីវតិ

េដយនិរន�រភាព 
 
199. ទីតំងសម្បទនដសីង�មកចិ� ្រត�វបានេគកណំតអ់ត�ស�� ណេនេលីដទីំេនរ និងៃ្រពេល្បាះ ក�ុងភាពជា
មា� ស់កម�សិទ�ិសធារណៈ ែដលក�ុងេនាះេឈីែដលមានតៃម�្រត�វបានេគ្របមូលផល។ វអចេទរួច ែដលដ ីែដល
្រត�វបានេស�ីសុំស្រមាប់ករផ�លស់ម្បទនដសីង�មកិច� រប់ប��ូលទំងៃ្រពែដលេនេសសសល ់ដីេសីម និងជ្រមក
សត�ៃ្រពរួមទំងដែីដល្រត�វបានេគទទលួស� លថ់ាមានសរសខំន់ចេំពះជីវច្រម�ះ និងធនធានធម�ជាតរិសេ់ន 
ប៉ុែន�មិន្រត�វបានទទលួស� ល់ជាផ�ូវករេនាះេឡីយ។ តំបន់ទំងេនះ្រត�វបានកំណត់អត�ស�� ណតមរយៈករេធ�ី
ែផនទីហតស�ត និង្រត�វបានដកេចញពកីរផ�លស់ម្បទនដសីង�មកិច� ែដលជាែផ�កមួយៃនដេំណីរករចុះប��ដីី

ធ�ីរបស់រដ� េដយេ្របីនីតិវធិីែដល្រត�វបានបេង�ីតេឡីង និងបង� ញថាទទលួបានេជាគជយ័េ្រកមគេ្រមាង LASED 

និង LASED II។ 
 
200. ដីែដលបានេស�ីស្រមាបក់រផ�លក់ម�សិទ�ដសីមហូភាពដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ក៏អចរប់
ប��ូលទំងតំបនស់កម�ភាពសំខន់ៗ ែដលមានសរសំខន់ស្រមាប់ជវីច្រម�ះ និងករអភិរក្សធនធានធម�ជាត។ិ 
ជាទូេទទីតំងសំខន់ៗ  ទំងេនះក៏នឹង្រត�វបានដកេចញពីកម�សិទ�ដិីសមូហភាពសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគ
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តិច េនេលីមូលដ� នដូចគា� នងឹករផ�ល់សម្បទនដសីង�មកចិ�។ េទះយ៉ាងណាក៏េដយករណី អចេកីតេឡីងេន
តំបន់ែដល្រត�វបានចត់ទកុថាជាទីតំងសខំនរ់បស់្រកសួងែដលទទលួខសុ្រត�វ (ឧ. ្រកសួងបរសិ� ន) ប៉ុែន�្រត�វ
បានសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិចត់ទកុជាែផ�កសខំនម់ួយៃនេបតកិភណ� របស់ពកួេគ។ 

 
201. ករផ�ល់សម្បទនដសីង�មកចិ� អចមានឥទ�ពិលេលី “ហតស�ត” និងតបំនជ់វីច្រម�ះ និងធនធានធម�ជាតិ
េនខងេ្រក ប៉ុែន�េនជាប់នឹងតំបនស់ម្បទនដីសង�មកចិ�(រប់ប��ូលទំងតំបន់ែដល្រត�វបានដកេចញពីករ
ផ�ល់សម្បទនដីសង�មកចិ�តមរយៈដំេណីរករពិនិត្យ)។ ករអភិវឌ្ឍករផ�ល់សម្បទនដសីង�មកចិ� នឹងេធ�ឱី្យ
មានចំនួន្របជាជនកនែ់តេ្រចីនរស់េនជតិតបំនទំ់ងេនះ េហីយនឹងនំាឱ្យមានករេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡីងនវូផ�វូថ�ល់
តមរយៈ ចូលេទតមរយៈករផ�ល់សម្បទនដ ីសង�មកិច�។ េនះអចនំាឱ្យមានក្រមិតៃនសកម�ភាព្រសបច្បាប់
ែដលមិនមាននិរន�រភាព ដូចជាករកប់េឈីស្រមាប់េ្របី្របាស់ផា� លខ់�ួនករ្របមលូអសុ និងករ្របមូលផលអនុ
ផលៃ្រពេឈី េហីយវក៏អចជួយស្រម�លដលស់កម�ភាពខសុច្បាប ់(ករ្របមូលផលេឈីេធ�ីពណិជ�កម� ករបរ
បាញ់ជាេដីម)។ េដីម្ីបកត់បន�យហនិភយ័េនះ គួរែតបេង�ីតតបំន់្រទនាប់ែដលមានសវុត�ិភាព។ តំបន់មានសវុត�ិ
ភាព នឹងករពរតំបន់រវងៃ្រពែក្បរេនាះនិងទតំីងសម្បទនដសីង�មកិច� / កម�សិទ�ិដសីមហូភាពដល ់  សហគម
ន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ។ 

(ក)  តំបន់្រទនាប់េនះគួរែត្រត�វបានបេង�តីេឡីងតមរយៈករពិេ្រគាះេយាបល់សហគមន ៍និងដកឹនំា
េដយអ�កជំនាញៃ្រពេឈី (្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ឬ្រកសួងបរសិ� នេដយ
អនេុលមតមអណត� ិអង�ករេ្រករដ� ភិបាល។ល។)។ 

(ខ) ែផ�កេលីករពិេ្រគាះេយាបល់របស់សហគមន ៍ កិច�្រពមេ្រពៀងគួរែត្រត�វសេ្រមចបាន េហីយ
ប��ូលេទក�ុងែផនករអភិវឌ្ឍនឃំុ៍រយៈេពល ៥ ឆា�  ំ(CDP) និងែផនករវនិិេយាគឃំុ្របចំឆា�  ំ
(CIP) េដយប�� ក់ថាតំបន្់រទនាបអ់ចអនវុត�បានស្រមាបេ់ហដ� រចនាសម�ន័�សធារណៈ

ទំងអស់រួមទំងផ�វូថ�ល់។  ែផនករអភិវឌ្ឍន៍ឃំុ និងែផនករវនិិេយាគឃំុ គួរែតជាមូលដ� ន
ស្រមាប់ករេប�ជា� ចិត�ែផ�កច្បាបព់កីរផ�លស់ម្បទនដសីង�មកិច� / ករផ�ល់កម�សទិ�ដិសីមហូ
ភាពដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ។ 

 
202. ហនិភ័យសំខន់ៗ េនក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៦ ែដលនឹង្រត�វវយតៃម� និង្រគប់្រគងេនទី
តំងគេ្រមាង ឬក្រមិតអនគុេ្រមាងរួមមាន៖ 
 

(ក) ហនិភ័យៃនផលប៉ះពល់េលីធនធានធម�ជាតដិ៏មានតៃម� (ៃ្រពេឈី តំបន់ដីេសីម ជ្រមក
សត�ៃ្រព) ក�ុងតបំន់ែដលកំណតស់្រមាបក់រផ�លស់ម្បទនដសីង�មកិច� / ករផ�ល់កម�សិទ�ិ
ដីសមូហភាពដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ។ 

(ខ) ហនិភ័យៃនផលប៉ះពលៃ់នករេកីនេឡីងចនំួន្របជាជនេនក�ុងតំបនជ់ាប់នងឹៃ្រព ជ្រមកសត�
ៃ្រព តំបន់ដីេសីម។ល។ ឧទហរណ៍ ករបេង�ីនករេធ�ីពណិជ�កម�ដលក់្រមិតែដលមនិស�តិេស�រ 
ឬឈនេទរកករេធ�ីអជីវកម�ខសុច្បាប ់ (ករ្របមូលផលេឈីេធ�ីអជវីកម� ករបរបាញ់ជា
េដីម)។ 
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203. ហនិភ័យសំខន់ៗេនក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៦ ទក់ទងនងឹតបំនស់កម�ភាពគេ្រមាង េដយ
ក្រមិតផលបះ៉ពលែ់ដលបានវយតៃម� លទ�ភាពនងិេ្រគាងយុទ�ស�ស�កត់បន�យ្រត�វបានសេង�បក�ងុតរងទ ី៨។ 

 
តរង ៨៖ខ�ឹមសរសង�បហនិភយ័ក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៦ 

ហនិភ័យ ែផ�ក

សកម�ភាព 

ក្រមិតផល

ប៉ះពល់ 

្រប �បាប យុទ�ស�ស�កត់បន�យ 

ករេធ�ីឱ្យបះ៉ពល់ហតស�ត ឬទីតំងងយរង
េ្រគាះតមរយៈករដកប់��ូ លក�ុង្រពែំដនៃនករ

ផ�ល់សម្បទនដីសង�មកិច� 

SLC 
 
 

ក្រមិត ២ 

 
 

អចេកីត
េឡីង ត្រម�វ

ឱ្យមានវធិាន
ករបេ���ស 

្រត�តពិនិត្យដំេណីរករ (ហនិភ័យ
មានក្រមិតទប ្របសិនេបីដំេណីរ

ករ្រត�វបានតមដនេដយដិត
ដល់) 

ធានាករយល់ដឹងសម្រសប និង

សមត�ភាពរបស់ថា� ក់ឃំុ និងម�ន�ី
បេច�កេទស 
 

ករេធ�ីឱ្យបះ៉ពល់ហតស�តែដលេនេ្រក ឬផាត់

េចញពីទីតំងសម្បទនដីសង�មកិច� ប៉ុែន�ទទួល
រងផលជះពីករបន�េកីនេឡីងៃនករេធ�ីអជីវកម� 

ែដលជាលទ�ផលៃនលទ�ភាពកន់ែតងយ្រស�យ 
បនា� ប់សម្បទនដីសង�មកិច�្រត�វបានបេង�ីតេឡីង 

SLC 
 
 

ក្រមិត ២  អចេកីត

េឡីង ត្រម�វ
ឱ្យមានវធិាន

ករបេ���ស 

ករបេង�ីតតំបន់ករពរជាែផ�ក

មួយករេ្របី្របាស់ដី និងែបងែចក  

 

ករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹង  

 
៤.៣.៧ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៧ - ជនជាតិេដីមភាពតចិ 
 
204. ហនិភ័យទក់ទងនងឹផលប៉ះពលគ់េ្រមាងេលជីនជាតេិដីមភាគតចិ្រត�វបានពពិណ៌នា និងវភិាគេន
ក�ុង IPPF រួមជាមយួនឹងវធិានករកតប់ន�យហនភិ័យសម្រសប។ 

 
205. គេ្រមាង LASED III នឹងគំា្រទដល់ករេរៀបចំ និងេចញបណ�កម�សិទ�ដិធី�ីដល់សហគមនជ៍នជាតេិដមី
ភាគតិច េដយអន�ុ� តឱ្យពួកេគរក្សោសិទ�ទិទលួបានដសី្រមាប់ករស� កេ់ន កសិកម� (រួមទំងកសិកម�ែដល
បានតំងទីលំេន និងករេធ�ីកសិកម�ពេនចរ) ករទទួលបានធនធានធម�ជាត ិ និងតបំន់វប្បធមស៌ខំន់ៗ ។ 
គេ្រមាងេនះក៏នឹងគំា្រទដល់ករអភិវឌ្ឍសង�ម និងេសដ�កិច�ស្រមាប់សហគមន៍ៃនករផ�លក់ម�សទិ�ដិសីមហូភាព
ដល់សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច ែដលអចរួមប��ូលទំងអនគុេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន� និងមុខរបរ
ចិ�� ឹមជីវតិ។ 

 
206. ដំេណីរករែដលសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ អនវុត�និងទទលួជាករផ�ល់កម�សិទ�ដិ ី សមូហភាព

ដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ  (ICLT) រយៈេពលែវងែដលពក់ពន័�នឹងជំហន និង្រកសួងចនំួនបីេផ្សង
គា�  េហីយអចចំណាយេពលេ្រចីនឆា� េំដមី្ីបប��ប់។ ដំេណីរករេនះ្រត�វបានពិពណ៌នាេនក�ងុែផ�កទ ី១ ខងេលី 
(សូមេមីលតរង ១ ខ) និងេនក�ុង្រកបខណ� ែផនករជនជាតេិដីមភាគតចិ (IPPF)។ គេ្រមាង LASED III នងឹ
ចូលរួមនិងគំា្រទសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ែដលបានឈនដលដ់ំណាកក់លេផ្សងៗគា� ៃនដំេណីរករេនះ 
ប៉ុែន�មិនែមនមុនេពលប��ប់ដណំាក់កលទ ី២.៥ (ករដក់ពក្យេស�ីសុេំទ MLMUPC) ក�ងុដណំាកក់លទី ២ 
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គណៈកមា� ធិករសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ (IPCC) ្រត�វបានបេង�ីតេឡីង (ជំហនទី ១) តមច្បាប់្រត�វ
បានអនុម័ត (ជំហនទ ី៣) េហីយវធិានៃផ�ក�ុង្រត�វបានបេង�ីតេឡីង (ដំណាក់កល ២.៥ ជំហនទី ២) - សូម
េមីលតរង ១ ក ខងេលី។ មានហនិភ័យែដលសមាសភាព ៃនគណៈកមា� ធកិរសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគ
តិច (IPCC) និងតមផ�វូច្បាបអ់ចមិនធានាបាននវូករតំណាងេដយសមធម ៌សំេឡងនងិករ្រប្រពឹត�របស្់រក�ម
ែដលជួបករលំបាកេនក�ងុសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចែដលអចរួមប��ូលទំង�ស�ី្រគ�សរ្រកី្រក ឬ្រក�មរង
េផ្សងេទៀត។ េហតុដូេច�ះេហីយេនេពលចប់េផ�ីមចលូរួមជាមួយសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ គេ្រមាង 

LASED III នឹងេធ�ីករ្រត�តពិនតិ្យេដយយកចតិ�ទកុដកេ់ដីម្ីបេផ��ងផា� ត ់(i) ភាពជាតណំាងសង�ម និងបរយិាបន័�
របស់គណៈកមា� ធកិរជនជាតិេដមីភាគតចិ និង (ii) ច្បាប ់សហគមនស៍្រមបស្រម�លផល្របេយាជន ៍របស្់រក�ម
សង�មេផ្សងៗគា� ៃនសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ និង (iii) ែដលអនុវត�ដូចគា� េទនងឹវធិានៃផ�ក�ងុសហគមន៍
ជនជាតិេដីម។ ែផ�កេលីលទ�ផលែដលបានរកេឃីញគេ្រមាងនងឹកណំតថ់ាេតីសហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគតចិ 
ចំបាច់្រត�វចូលរួមក�ុងដេំណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ / FPIC េដីម្ីបពិនិត្យេឡីងវញិនិងែកស្រម�លលក�ន�កិៈេដយ
ច្បាបន់ិងគណៈកមា� ធិករសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច (IPCC) េដីម្ីបធានាបាននូវសេំឡង និងករទទលួ
បានអត�្របេយាជន៍េដយសមធម៌ពគីេ្រមាងេដយសមធម៌។ 

 
207. ដំេណីរករៃនករកំណត់អត�ស�� ណ ករគូសែផនទី និងករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដធី�ីស្រមាបផ់�លក់ម�

សិទ�ិដីសមូហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច  បង�ហនិភយ័យ៉ាងច្បាសរួ់មទំងផលបះ៉ពលអ់វជិ�មាន
ដល់អ�កេ្របី្របាស់ដីែដលមាន្រសប់ (ពិភាក្សោេ្រកម បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៥ ខងេលី)។ សហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិចរយករណ៍ថាក�ងុករណីខ�ះ ដែីដលពួកេគបានចត់ទកុថាជាែផ�កមួយៃនដីសហគមនរ៍បស់
ពួកេគ រួមមានដីែដលពួកេគបានេ្របីស្រមាប់កសកិម� និងករចិ�� ឹមជវីតិ ធនធានធម�ជាត ិ ឬស្រមាប់េគាល
បំណងវប្បធម៌ ែដល្រត�វបានេគផាតេ់ចញពដីកីរផ�លក់ម�សិទ�ដិសីមហូភាពដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគតិ
ច។ ្របករេនះេបីកលទ�ភាពែដល ថាករេធ�ីែផនទជីាផ�វូករ និងនិយមន័យៃន្រពំ្របទល់ដសីហគមនអ៍ចនំាឱ្យ
បាត់បង់ករចូលេទកនត់ំបនែ់ដលេនេ្រក្រពំែដន ែដលបានគសូែផនទចីុងេ្រកយ េទះបីមានសុវត�ិភាពៃន
សិទ�ិកន់កប់ដីធ�េីនខងក�ុង្រពំែដនកេ៏ដយ។ 

 
208. ច្បាប់ស�ីពីតំបន់ករពរធម�ជាតិ (២០០៨) កំណតត់បំនក់រពរធម�ជាតចិំននួ ៤ េផ្សងគា� គតឺបំនស់ហ
គមន៍ តំបន់េ្របី្របាស់្របកបេដយនិរន�រភាព តំបន់អភិរក្ស និងតបំន់ស�លូែដលខសុគា� ្រតងល់ក�ណៈៃនករេ្របី
្របាស់ដី និង្រគប់្រគងដ ី េហីយែដលតបំន់ពីរដបំូងេគ្រត�វអន�ុ� ត ស្រមាប់ករេ្របី្របាស់និងករស� កេ់ន
្របកបេដយនិរន�រភាពេដយសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ។េទះយ៉ាងណារហូតមកដលេ់ពលេនះ ្រកសួង
បរសិ� នបានេធ�ីករកំណតត់ំបនក់រពរថា� ក់ជាតែិតមយួប៉េុណា� ះ េហីយម�ន�ី្រកសួងបរសិ� នបានជទំសន់ងឹករ
ទទលួយកៃផ�ដីធំៗ  េនក�ុងតបំន់ករពរែដលអចអន�ុ� តឱ្យសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ បន�េ្របី្របាស់
ដីកសិកម� និងករេធ�ីអជីវកម�េលីផលតិផលៃ្រពេឈីែដលជាែផ�កមយួៃនយសហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគតចិ 
ែផ�កតមេគាលបំណងអភរិក្សរបស្់រកសងួបរសិ� ន។ េដីម្ីបប�� ក់ពីស� នភាព និងជយួស្រម�លដលស់ហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច ក�ុងករទទលួបានដ ីនិងធនធាន តំបនទំ់ងអសចំ់បាច្់រត�វកំណត់ និងគសូែផនទឱី្យបាន
្រតឹម្រត�វដូចមានែចងក�ុងច្បាប់ស�ពីីតបំន់ករពរ។ 
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209. េដីម្ីបកត់បន�យហនិភយ័ ែដលសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិបាតប់ង់សទិ�ិេ្របី្របាសដ់ីែដល្រត�វបាន
េ្របី្របាស់ជាលក�ណៈ្របៃពណីស្រមាបជ់វីភាពរស់េន ឬេគាលបណំងវប្បធម ៌្របសិនេបី / េនេពលដីេនាះ្រត�វ
បានដកេចញពីតបំនផ់�លក់ម�សទិ�ិដសីមូហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច  (ICLT) ជាតំបន់ករពរ
ធម�ជាតិ គេ្រមាង LASED III នឹងគំា្រទដល់ករស្រមបស្រម�លរវង្រកសួងបរសិ� ន និង្រកសងួកសកិម� រុក�
្របមាញ់ និងេនសទេដីម្ីបេដះ្រសយប�� នានាទក់ទងនងឹករែបងែចក ែផ�កៃនតំបនក់រពរធម�ជាតិ (សហ
គមន៍ និងតបំន់េ្របី្របាស់្របកបេដយនិរន�រភាព) ែដល្រត�វបានអនុ�� តក�ុងច្បាប់តបំន់ករពរ (២០០៨) 
ស្រមាប់ករេ្របី្របាស់ករផ�ល់កម�សទិ�ដិ ីសមូហភាពដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ  េដយសហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិច។ 

 
210. ក�ុងករចុះេទដល់ទីតំង វ្រត�វបានេគកត់សមា� លេ់ឃីញថាដេំណីរករេ្របី្របាស់ករផ�លក់ម�សទិ�ដិសីមូ
ហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច  (ICLT) ហក់ដូចជាមានករសន�តជាមុនអំពជីវីភាពជនជាតេិដមី
ភាគតិច ជាពិេសសករេ្របីករដំដុះែបបពេនចរែដលមនិអចអនុវត� ឬែលងសំខនេ់ទៀតេនក�ុងករអនវុត�ជាក់
ែស�ង។ ជនជាតិេដីមភាគតិចបានរយករណ៍ថាប�� េនះអចនំាឱ្យមានលទ�ផលៃនករេធ�ី ែផនករេ្របី្របាសដ់ី
ធ�ី ែដលមិនមានលក�ណៈល�្របេសីរពីទស្សនៈរបសស់ហគមន៍។ 

 
211. េគមិនអចសន�តបានថាបគុ�ល និង្រគ�សររបសជ់នជាតិេដមីភាគតចិទំងអស់នងឹមាន   ទស្សនៈ ឬ
ចំណាប់អរម�ណ៍ដចូគា� េនាះេទ េទះយ៉ាងណាេគាលករណ៍ៃនករសេ្រមចចតិ�េដយេសរ ីបានដឹងជាមុន នងិ
ទទួលបានព័ត៌មានេពញេលញ (FPIC) ែដលគំា្រទ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៧ ្រត�វែតបានពចិរណា
ថា្រត�វអនុវត�ចំេពះ្រក�មេផ្សង េៗនក�ុងសហគមន៍កដ៏ចូជា សហគមនទំ៍ងមូល។ 

សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិរយករណ៍ថាប�� ៃនករផ�ល់កម�សិទ�ិដីសមូហភាពដល់សហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច  មិនែតងែតបណា� លឱ្យមានកររេំលភទ�នា� នកនក់បដ់ីសហគមនរួ៍មរបសជ់នជាតេិដមីភាគតចិ
េទ។ មានករណីរេំលភទ�នា� នជាបន�បនា� បែ់ដលជាកែន�ងែដលករផ�លក់ម�សទិ�ិដសីមហូភាពដលស់ហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច  (ICLT) ជាប់្រព្ំរបទល់ដីកសកិម�ឯកជន។ អជា� ធរនិងស� ប័ននានា (ជាកែ់ស�ងរប់
ប��ូលទំងតុលករក�ងុករណីខ�ះ) ្របែហលជាមិនយល ់ឬមិនេគារពយ៉ាងេពញេលញនូវសុពលភាពៃនបណ�
កម�សិទ�ិដ ីសមហូភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច។ 

 
212. ពិពណ៌នាអំពី្រកបខណ� ស្រមាប់ករសេ្រមចចតិ�េដយេសរ ីបានដឹងជាមនុ និងទទលួបានពត័ម៌ានេពញ
េលញ (FPIC) ៃនជនជាតេិដីមភាគតិច តមែដលត្រម�វេដយ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៧។ េគាលករណ៍
ៃន FPIC គឺអចអនុវត�ក�ុងករណីែដលគេ្រមាងនងឹ (១) ជះឥទ�ិពលអ្រកក់េទេលីដធី� ីនិងធនធានធម�ជាតិ
ែដលជាកម�សិទ�ិ្របៃពណី ឬេ្រកមករេ្របី្របាស់ ឬករកនក់ប់តមទមា� ប ់ (២) បណា� លឱ្យមានករផា� សទ់ី
លំេនរបស់ជនជាតិេដមីភាគតចិ ឬ (៣) មានឥទ�ិពលគរួឱ្យកតស់មា� ល់េលីេបតិកភណ� វប្បធមរ៌បសជ់នជាតិ
េដីមភាគតិច។ 
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213. េនក�ុងដំេណីរករផ�ល់កម�សិទ�ដិសីមហូភាពដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ  (ICLT) (សមូ
េមីលតរង ១ខ ខងេលី) ករពិេ្រគាះេយាបល់េដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វ ្រត�វែតទទលួ
បាន េផ��ងផា� ត ់និងចង្រកងជាឯកសរតមជហំនដចូខងេ្រកម (អប្បបរមា)៖ ក�ុងជំហនទី ៣ ៃនដំណាក់
កលទី ២.៥; ជំហនទី៣ ៃនដំណាកក់លទី ៣; េហីយ្របសិនេបីករផា� ស់ប�ូរ្រត�វបានេធ�ីេឡីងក�ុងជហំនទ ី៤ 
ៃនដំណាកក់លទ ី៣; ករសេ្រមចចិត�េដយេសរ ីបានដឹងជាមុន និងទទួលបានពត័ម៌ានេពញេលញ (FPIC) 
ចំបាច់្រត�វប�� ក់ជាថ�ីម�ងេទៀត។ 

 
214. ករសេ្រមចចិត�េដយេសរ ីបានដឹងជាមុន និងទទួលបានព័តម៌ានេពញេលញ (FPIC) ក៏នឹង្រត�វបាន
ទមទរក�ុងករណីណាែដលករអភិវឌ្ឍសម្បទនដសីង�មកចិ�មានផលប៉ះពលអ់វជិ�មាន ដល់ជនជាតិេដមីភាគ
តិចែដលរស់េនក�ុងតបំនេ់នាះ។ ចំេពះេគាលបំណងេនះ និយមន័យែដលអច អនវុត�បានរបស់ជនជាតេិដមី
ភាគតិច គឺ្រត�វបានផ�ល់ជនូេដយ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៧ ែដលអចរប់ប��ូល្រក�មមយួចនំួនតចូែដល
មិន្រត�វបានេគចត់ទកុថាមានសទិ�ិស្រមាប់ករផ�លក់ម�សិទ�ដិីសមហូភាពដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច  
ឬ្រត�វបានេគទទួលស� ល់ថាមានឋនៈពិេសសេ្រកមច្បាបក់ម�ជុា (សូមេមីល្រកបខណ� ែផនករស្រមាបស់ហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច(IPPF)។ 

 
តរង  ៩៖ខ�ឹមសរសេង�បៃនហនិភយ័ក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៧ 

ហនិភ័យ ែផ�កសកម� 

ភាព  

ក្រមិតផល

ប៉ះពល ់

្រប �បាប យុទ�ស�ស�កត់បន�យ  

LASED III ចូលរួមក�ុងករគំា្រទ 
ICLT េនដំណាក់កលទី ២.៥ 

និងទី ១ និងទី ២ ពក់ព័ន�នឹងករ
បេង�ីតគណៈកមា� ធិករសហគមន៍

និងករអនុម័តច្បាប់សហគមន៍
អចទទួលផលប៉ះពល់េដយភាព

លេម��ងេលីឥស្សរជន (Elite 
Capture)  

ICLT ក្រមិត ២ អចេកីតេឡីង 
ត្រម�វឱ្យមាន

វធិានករ
បេ���ស 

ករ្រត�តពិនិត្យេដយ្រតឹម្រត�វេដីម្ីបេផ��ងផា� ត់
ថាេតីលទ�ផលដំណាក់កលទី ១ និងទី ២ 

អនុេលមតមត្រម�វករ ESS7 ស្រមាប់ករ
ពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយអត�ន័យទក់ទង

នឹងធាតុេចញៃនដំណាក់កលទំង ២ េនាះគឺ
គណៈកមា� ធិករសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ

តិច មានលក�ណៈ បរយិាប័ន�ទំងេផ�កេយនឌ័រ 
និងសង�ម និងច្បាប់សហគមន៍ និងវធិានៃផ�

ក�ុងែដលេដះ្រសយផល្របេយាជន៍របស់�ស�ី 

និង្របជាជន្រកី្រកែដរឬេទ។  
េបីមិនដូេច� ះេទពិនិត្យេឡីងវញិនូវសមាស

ធាតុៃន IPCC និង / ឬខ�ឹមសរៃនច្បាប់សហ
គមន៍ និងវធិានៃផ�ក�ុងេដយែផ�កេល ី FPIC។ 

ករេចញ ICLT មិនបានប�្ឈប់

្របជាជនែដលមិនែមនជាជនជាតិ
េដីមភាគតិចក�ុងករចូលមករស់

េនេនាះេទ េហីយមិនប�្ឈប់ករ
លក់ដីរបស់ជនជាតិភាគតិចែដរ 

ICLT ក្រមិត ២ ទំនងជាេកីត

េឡីង ត្រម�វឱ្យ
មានវធិានករ

កត់បន�យផល
ប៉ះពល់ 

សកម�ភាពេលីកកម�សក់រយល់ដឹងតម  រ

យៈគេ្រមាង ករកំណត់្រពំែដនច្បាស់លស់
ៃនទីតំង ICLT និងកររយករណ៍ភា� មៗេទ

កន់ MLMUPC ៃនកររេំលភទ�នា� ននិង / ឬ
ករលក់ដី ICLT 

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច
បាត់បង់សិទ�ិេ្របី្របាស់ដីែដល្រត�វ

បានេ្របី្របាស់ជា្របៃពណីស្រមាប់

ICLT ក្រមិត ២ ទំនងជាេកីត
េឡីង ត្រម�វឱ្យ

មានវធិានករ

គេ្រមាងគំា្រទករស្រមបស្រម�លរវង MoE 
និង MoA េដីម្ីបេដះ្រសយប�� ទក់ទងនឹង

ករែបងែចកតំបន់ករពរ (សហគមន៍និង
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មុខរបរចិ�� ឹមជីវតិ ឬេគាលបំណង

វប្បធម៌្របសិនេបី / េនេពលែដល
ដីែបបេនះ្រត�វបានដកេចញពី 

ICLT មកជាតំបន់ករពរ 

កត់បន�យផល

ប៉ះពល់ (ែផ�ក
េលីរបាយ

ករណ៍ពីជន
ជាតិភាគតិច) 

តបំន់េ្របី្របាស់្របកបេដយនិរន�រភាព) ែដល

្រត�វបានអនុ�� តក�ុងច្បាប់តំបន់ករពរ 
(២០០៨) ស្រមាប់ករេ្របី្របាស ់ ICLT 

េដយេ្របី្របាស់េដយសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច។ 

គេ្រមាងេនះក៏េដីម្ីបគំា្រទដលក់ំណតត់ំបន់
ករពរែដលពក់ព័ន�ទំងអស់ េដីម្ីបកំណត់

្រពំែដនទំងសហគមន ៍និងតំបន់េ្របី្របាស់
្របកបេដយនិរន�រភាព។ 

 

្រកសួងបរសិ� នពុបំានដក់ប��ូ ល

ដីតំបន់ករពរ េនក�ុង ICLTs េន
េពលសហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគ

តិចចង់ចុះប�� ីដីទំងេនាះជាដីស
ហគមន៍, ផ�ុយពី CPA ែដលតួនាទី 

និងចូលេ្របី្របាស់មានកំហិត។ជា
លទ�ផល  សហគមន៍ជនជាតិេដីម

ភាគតិច ជាេរឿយៗបដិេសធករចុះ
ប�� ី CPA។ 

ICLT ក្រមិត ២ ទំនងជាេកីត

េឡីង ត្រម�វឱ្យ
មានវធិានករ

កត់បន�យផល
ប៉ះពល់  

គំា្រទដល់ករបេង�ីតយន�ករស្រមបស្រម�ល

របស់្រកសងួពក់ព័ន� េដីម្ីបពិភាក្សោអំពីករ
ដក់ប��ូ លតំបន់ករពរ (សហគមន៍េ្របី
្របាស់ និងតំបន់េ្របី្របាស់្របកបេដយនិរន�រ
ភាព) េទក�ុងដី ICLT េទះបីជាតំបន់ករពរ 

(PA) មិន្រត�វបានកំណត់ជាតំបន់េពញ
េលញក៏េដយ 

 

ករេធ�ីែផនករករេ្របី្របាស់ដីធ�ីនំា

ឱ្យមានករដក់កំហិតេលីករេ្របី
្របាស់ដី IP ែដលមិនឆ�ុះប�� ំងពី
ភាពពិតៃន្របព័ន�ជីវភាពរស់េន

សព�ៃថ� 
 

ICLT ក្រមិត ១ អចេកីតេឡីង 

ត្រម�វឱ្យមាន
វធិានករ

បេ���ស 

កំណត់ និងកត់បន�យហនិភ័យៃនករទទួល

បានដីេដយអន�រករជីំនាញេដីម្ីបជួយសហ
គមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច កំណត់ប�� , 

ឈនដល់ករ្រពមេ្រពៀង និងធានាថាទស្ស

នៈរបស់ពួកេគ្រត�វបានពិចរណាយ៉ាងេពញ
េលញេនក�ុងករេធ�ីែផនករ ICLT។ 

អត�្របេយាជន៍របស់ ICLT មិន

អច្រត�វបានែចករែំលកេដយេស�ី
ភាពគា� ក�ុងចំេណាមសមាជិកសហ

គមន៍ទក់ទងនឹងករកន់កប់ដីប
្រម�ងេនាះេទ។ 

ICLT ក្រមិត ១ អចេកីតេឡីង 

ត្រម�វឱ្យមាន
វធិានករ

បេ���ស 

រួមប��ូ លវិធានសម្រសបេនក�ុងច្បាប់សហ

គមន៍  និងអនុវត�វធិានៃផ�ក�ុងទំងេនះ ឬ
្របសិនេបីប្ប��ត�ិទំងេនាះមិន្រត�វបានរប់

ប��ូ ល អនុវត�តមទំេនៀមទមា� ប់ែដលយល់
្រពមេលីេគាលករណ៍សមធម៌េដីម្ីបែបងែចក

ដីប្រម�ងក�ុងចំេណាមសមាជិកសហគមន៍។ 

លទ�ភាពចូលេ្របី្របាស់ទីផ្សោរមាន

កំហិត IP 

ICLT ក្រមិត ១ ទំនងជាេកីត

េឡីង ត្រម�វឱ្យ
មានវធិានករ

កត់បន�យផល
ប៉ះពល់  

ករផ�ល់ផ�ូវចូលេ្របី្របាស់ ICLT េដយផ�ល់

ករតភា� ប់់េទបណា� ញផ�ូវធំជាង 

ករប៉ះពល់ដល់ចំេណះដឹង ស� ប័ន 

ឬអង�ករសង�មជនជាតិេដីមភាគ
តិច ្របសិនេបីករផ�ល់បណ�កម�

សិទ�ិ និងសកម�ភាពមុខរបរចិ�� ឹម
ជីវតិ មិន្រត�វបានេរៀបចំ រចនា និង

អនុវត�្រតឹម្រត�វនិងែផ�កេលីកលៈ

េហដ� រចនា

សម�័ន� 
ICLT 

s-p 

ក្រមិត ១ អចេកីតេឡីង 

ត្រម�វឱ្យមាន
វធិានករ

បេ���ស 

ករពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយអត�ន័យ 

(ESS7 para 23) មានករចូលរួមពីករ
េរៀបចំែផនករដឹកនំាេដយសហគមន៍ េដយ

ជនជាតិេដីមភាគតិចជួយក�ុងករវយតៃម�ហ
និភ័យែដលអចេកីតមាន ែដលជាលទ�ផល

នំាឱ្យមាន FPIC (ESS7 para 24). 
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េទសៈ ត្រម�វករ និងអទិភាព

របស់ជនជាតិេដីមភាគតិច។ 

មុខរបរ

ចិ�� ឹមជីវតិ 
s-p 

អចេកីតេឡីង ត្រម�វឱ្យមានវធិាន

ករបេ���សចំបាច់ 
ករមិនរប់ប��ូ ល្រក�មែដលជួប

ករលំបាកពីករពិេ្រគាះេយាបល់
េដយសរែតករលំបាកខងភាស

ឬ រចនាសម�័ន�អជា� ធរែបប

្របៃពណី 
 

ICLT ក្រមិត ១ អចេកីតេឡីង 

ត្រម�វឱ្យមាន
វធិានករ

បេ���ស 

ធានាថាមានករបកែ្របក�ុង្រស�ក។ 

ែបងែចកជា្រក�មដច់េដយែឡកស្រមាប់�ស�ី 
យុវជន និងជនពិករ។ ចូលរួមជាមួយអង�ករ

ជនជាតិេដីមភាគតិច។ 
 

ផលប៉ះពល់បរសិ�  នសុខភាព 

និងសុវត�ិភាពៃនគេ្រមាងផ�ូវថ�ល់ 
 

ផ�ូវថ�ល់ s-p ក្រមិត ២ អចេកីតេឡីង 

ត្រម�វឱ្យមាន
វធិានករ

បេ���ស 

វធិានករសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក 

វធិានករករពរបរសិ� ន។ 

 
215. ហនិភ័យសំខន់ៗ ក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៧ ទក់ទងនឹងតំបនស់កម�ភាពគេ្រមាង េដយ
ក្រមិតផលបះ៉ពលែ់ដលបានវយតៃម� លទ�ភាពនងិេ្រគាងយុទ�ស�ស�កត់បន�យ្រត�វបានសេង�បក�ងុតរងទ ី៩។ 

៤.៣.៨ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៨ - េបតិកភណ� វប្បធម ៌
 
216. ហនិភ័យចំេពះេបតិកភណ� វប្បធម្៌រត�វបានកំណត ់ និងវភិាគ េហីយវធិានករកត់បន�យ  ហនិភ័យ
ែដល្រត�វបានរកេឃីញេនក�ុង្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម៌។ 

 
217. េបតិកភណ� វប្បធមរូ៌បែីដលអចមានេនក�ងុតបំន់ែដលបានេស�ីសុំស្រមាប់ករផ�ល់សម្បទនដីសង�ម
កិច� ករផ�ល់កម�សិទ�ដិីសមហូភាពដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច  ឬតំបន់ស្រមាប់សងសង់ផ�វូចលូនងិ
េហដ� រចនាសម�័ន�េផ្សងេទៀតអចរួមមាន (១) ទីតំងបុរណវទិ្យោរួមមាន្របាសទ រូបចមា� ក ់និងវត�ុបរុណេផ្សង
េទៀតពីសម័យអណាច្រកអង�រ; អគារសសនានាេពលបច�ុប្បន�នងិសមយ័ទំេនបី, ទីប��ុ ះសព (ជាពិេសស
របស់្រក�ម្របជាជនមិនែមនជនជាតិែខ�រែដលអនុវត�ករប��ុ ះសពជាជាងករបូជាសព) អគារនិងទីតំងសំខន់ៗ
ខងវប្បធម៌េផ្សងៗេទៀត ទីតំងធម�ជាតែិដលមានសរសខំនខ់ងវប្បធម៌ និងទីតំងែដលមានសរសខំនខ់ង
វប្បធម៌ដល់ជនជាតិេដមីភាគតចិែដលរួមមាន“ ៃ្រពវ�ិ� ណ” ក៏ដូចជាទីប��ុ ះសព។ កែន�ងសំខន់ែផ�កវប្បធម៌
រួមមានកែន�ងែដល្រត�វបានទទួលស� លជ់ាផ�ូវករ (ឧទហរណ៍កែន�ងបុរណវទិ្យោែដលេគស� ល់) និងកែន�ង
ែដលមិនមានករទទលួស� ល់ជាផ�ូវករ ប៉ុែន�អច្រត�វបានេគស� លន់ងិផ�លត់ៃម�េដយសហគមនម៍លូដ� ន។ 

 
218. វក៏អចមានលទ�ភាពៃនកររកេឃីញនវូវត�ុបុរណែដលេនេសសសលផ់ងែដរ ជាពិេសសក�ុងអឡុំង
េពលសងសង់សំណង។់ នីតិវធិីកំនាយេដយៃចដន្យអឡុំងេពលគេ្រមាង (A Chance Finds) ្រត�វបានផ�ល់
ជូនេនក�ុង្រកបខណ� ករពរេបតកិភណ� វប្បធម។៌ 
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219. ផលប៉ះពល់អវជិ�មានែដលអចេកីតមានៃនករអភវិឌ្ឍទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច� និងករផ�លក់ម�
សិទ�ិដីសមូហភាពដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ  េលី េបតិកភណ� វប្បធម៌អរូប ីគពឺិបាកកំណត ់នងិព្យោករ។ 
េទះយ៉ាងណាក៏េដយេដយសរករវវិត�ទំងេនះបណា� លឱ្យមានករផា� សប់�ូរក�ងុសង�មែដលមានេល្ប�នេលឿន
ក៏ដូចជា (ក�ុងករណីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�) ករផា� ស់ទីលំេនរបស់្របជាជនពីសហគមន្៍របៃពណីរបស់
ពួកេគេនះអចនំាឱ្យបាត់បងវ់ប្បធម។៌ ហនិភ័យៃនធម�ជាតេិនះទំនងជាខុសគា� េនកែន�ងេផ្សងៗគា�  េហីយគួរែត
្រត�វបានពិចរណាក�ុងករ្រត�តពិនិត្យជាពិេសសតមរយៈករពិភាក្សោជាមួយ្របជាជនែដលរងផលប៉ះពល់ពី
គេ្រមាង។ ម�ន�ីថា� ក់េខត�្របែហលជាមនិងយយលព់ី ប�� វប្បធម៌របសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិេនាះេទ 
េហីយវចំបាច់ស្រមាប់កិច�ពិភាក្សោេនះ្រត�វេធ�ីេឡីងតមរយៈអន�រករជីនំាញ។ 

 
220. ទីតំងទំងអស់នងឹ្រត�វបាន្រត�តពនិិត្យស្រមាបេ់បតកិភណ� វប្បធម៌រូប ី និងអរូបីែដលងយរងេ្រគាះ
េដយេ្របីនីតិវធិីែដលបានពពិណ៌នាេនក�ងុ ្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម ៌ និងរប់ប��ូលទំងករេ្របី
្របាស់ែផនទីែដលមាន្រសប់ករពិេ្រគាះេយាបល់ពអី�កពកព់័ន� ករេធ�ីែផនករករេ្របី្របាស់ដីធ�ី និងករចូលរួម
របស់អ�កជំនាញេនេពលចំបាច។់ េនេពលចំបាច់ ែផនករ្រគប់្រគងេបតិកភណ� វប្បធមត៌មទីតំងជាកល់ក ់
នឹង្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេនេពលែដលទតំីងសម្បទនដ ីសង�មកចិ� និងករផ�លក់ម�សិទ�ដិសីមហូភាពដលស់ហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច ្រត�វបានកំណត់។ គំរូស្រមាបែ់ផនករ្រគប់្រគងេបតកិភណ� វប្បធម ៌្រត�វបានផ�លជ់នូ

េនក�ុងឧបសម�័ន� ក ៃន ្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម៌។ 

 
221. ហនិភ័យសំខន់ៗ េនក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៨ ទក់ទងនងឹតបំនស់កម�ភាពគេ្រមាង េដយ
ក្រមិតផលប៉ះពលែ់ដលបានវយតៃម� លទ�ភាព និងេ្រគាងយុទ�ស�ស�កត់បន�យ្រត�វបានសេង�បក�ងុតរងទ ី
១០។ 

 

តរង១០៖ ខ�ឹមសរសេង�បៃនហនភិ័យបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៨  
 

ហនិភ័យ ែផ�កសកម�ភាព ក្រមិតផល
ប៉ះពល ់

្រប �បាប យុទ�ស�ស�កត់បន�យ  

ករខូតខតដល់េបតិកភណ�  វប្ប
ធម៌រូបី រួមមានទីតំងបុរណវទិ្យោ 

លក�ណៈធម�ជាតិៃនសរសំខន់វប្ប
ធម៌ និងទីតំងេផ្សងេទៀតែដលមាន

ភាពសំខន់ែផ�កវប្បធម ៌

េហដ� រចនា   ស
ម�័ន� s-p 

ក្រមិត ២ អចេកីត
េឡីង 

ត្រម�វឱ្យ
មានវធិាន

ករ
បេ���ស 

ករគូសែផនទីេបតិកភណ� វប្បធម៌ែដលេគ
ស� ល់។ 

ករកំណត់អត�ស�� ណភាគីពក់ព័ន� 
ករពិនិត្យបឋមតមទីតំង  និងករេរៀបចំ

តំបន់ CHMP េនកែន�ងែដល្រត�វករ។ 
ដំបូនា� នអ�កជំនាញេនកែន�ងែដល្រត�វករ 

នីតិវធិីៃនកររកេឃីញទីតំងបុរណវទិ្យោ
េដយៃចដន្យអំឡុងេពលគេ្រមាង ្រត�វបាន

បេង�ីតនិងប��ូ លក�ុងករប�� ក ់ESHSS។ 
 

តំបន់េបតិកភណ� វប្បធម៌រូបីរបស់

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច IP 

ICLT ក្រមិត ២ អចេកីត

េឡីង 

គំា្រទសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចក�ុង

ករតស៊ូមតិេដីម្ីបភាពជាមា� ស់ៃនទីតំងវប្ប
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្រត�វបានេគដកេចញពី ICLT ែដល

បណា� លឱ្យបាត់បង់ករចូលេ្របីឬ
ករ្រគប់្រគងរបស់សហគមន៍ 

ត្រម�វឱ្យ

មានវធិាន
ករ

បេ���ស 

ធម៌របស់ពួកេគ (ក�ុងែដនកំណត់េដយ

ច្បាប់) េនេពលែដលច្បាបត់្រម�វឱ្យ
េបតិកភណ� មានសរសខំន់ដលជ់នជាតិ
េដីមភាគតិច្រត�វស�ិតេនេ្រកមអំណាច
ែដលមានករអនុ�� តស្រមបស្រម�ល ករ

េរៀបចំស្រមាប់ករចូលេ្របីនិងករ្រគប់្រគង
រួមគា�  

 

ករបំផា� ញេបតិកភណ� វប្បធម៌ អរូបី
ជាពិេសសសហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិច និងជាពិេសសេនេពល

ែដលម�ន�ីថា� កេ់ខត�មិនអចដឹង
ច្បាស់ពីកង�ល់វប្បធម៌របស់សហ

គមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច 

មុខរបរចិ�� ឹម

ជីវតិICLT 
s-p 

ក្រមិត ១ អចេកីត

េឡីង 
ត្រម�វឱ្យ

មានវធិាន
ករ

បេ���ស 

ករកំណត់អត�ស�� ណភាគីពក់ព័ន� 

ករពិនិត្យបឋមតមទីតំង  និងករេរៀបចំ 
CHMP េនកែន�ងែដល្រត�វករ។ 

ដំបូនា� នអ�កជំនាញេនកែន�ងែដល្រត�វករ 
ធានាថាដំេណីរករ ICLT ្រត�វបានដឹកនំា

េដយសហគមន៍ក�ុងក្រមិតមួយែដលអច
េធ�ីេទបានេហីយ ជនជាតិភាគតិច ្រត�វ

បានស្រមបស្រម�លេដមី្ីបកំណត់ និងវយ
តៃម�ហនិភ័យ។ 

 
 
222. ហនិភ័យទក់ទងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម និងវធិានករកត់បន�យផលបះ៉ពល់្រត�វបានប្រង�មចលូគា�

ក�ុងតរងទី ១១។



គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ជំហនទី ៣ (LASED-III) 
េសចក�ី្រពង្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMF) 
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តរង១១៖ហនិភ័យ និងវធិានករកត់បន�យផលប៉ះពល ់

ែផ�កៃន         ហ
និភ័យ  

ហនិភ័យែដលនងឹអចេកតីមានេឡីង 
 

វ ិធានករកត់បន�យផលបះ៉ពល ់

ករវយតៃម� និង

ករ្រគប់្រគង   
ហនិភ័យ និង

ផលប៉ះពល់
ទក់ទងនឹង   ប

រសិ� ន និងសង�ម 
(ESS1) និង

ទូេទ 

• ហនិភ័យទក់ទងនឹងបរសិ� ន និងសង�មជាក់លក់ែដលមិន

បានកំណត់ក�ុងេពលសិក្សោ និងេរៀបចំែផនករទីតំង 
• ផលប៉ះពល់អវជិ�មានដល់្រក�មងយរងេ្រគាះ និង្រក�ម

បាត់បង់ឱកស 
• ផលប៉ះពល់អវជិ�មានេលីករទទួលបានដី និងធនធាន 

(មិនេកីតេឡីងេដយផា� លព់ីករទទួលបានដី) 
• ករមិនអនុេលមតមត្រម�វករ ESS របស់អ�កេម៉ករ 

• ផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុកត់បន�យភាព
ស�ិតេស�រ ឬនិរន�រភាពៃនលទ�ផលគេ្រមាង 

• ទីតំងថ�ីទំងអស់្រត�វបានដក់្រត�តពិនិត្យ (សូមេមីលទ្រមង់្រត�តពិនិត្យេនក�ុងឧបសម�័ន�ទី ៣) េនដំណាក់កលដំបូង និង

ករវយតៃម�ហនិភ័យមួយ។ ែផ�កេលីកររកេឃីញែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម (សូមេមីលទ្រមង់ ESMP េនក�ុង
ឧបសម�័ន�ទី ៥) នឹង្រត�វបានេរៀបចំេ្របី្របាស់ជាមគ�ុេទសក៍ក�ុងអំឡុងេពលសិក្សោេនតមទីតំង និងេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពឱ្យបាន

្រតឹម្រត�វ។ ESIA ក�ុងតំបន់អច្រត�វបានេគ្រត�វករជាចំបាច់ចំេពះលទ�ផលៃនករ្រត�តពិនិត្យ។ 
• ESMP នឹងកំណត់្រក�មងយរងេ្រគាះនិងបាត់បង់ឱកសែដលនឹង្រត�វពិេ្រគាះេយាបល់េដីម្ីបកំណត់ពីផលប៉ះពលែ់ដលអច

េកីតមាន។ វធិានករកត់បន�យផលប៉ះពលស់ម្រសបនឹង្រត�វដក់ប��ូ លេទក�ុង ESMP។ 
• ESMP នឹងកំណត់អ�កេ្របី្របាស់ដីនិងធនធានែដលអចរងផលប៉ះពល់អវជិ�មាន ពិេ្រគាះជាមួយពួកេគ និងប��ូ លវធិានករ

កត់បន�យផលប៉ះពលែ់ដលសម្រសប 
• អនុគេ្រមាង ESMP ធម�តមួយ (ទ្រមង់ម៉ា្រទីសែតប៉ុេណា� ះ) នឹង្រត�វបានបេង�ីតេឡីងស្រមាប់អនុគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន� 

និងរួមប��ូ លកតព�កិច�ៃនកិច�សន្យោ 

• េសចក�ីពិពណ៌នាអំពីស�ង់ដបរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសុវត�ិភាព នឹង្រត�វបានបេង�ីត និងប��ូ លក�ុងកិច� 
សន្យោ។ គេ្រមាងនឹងអភិវឌ្ឍករេលីកកម�ស់ករបណ�ុ ះបណា� ល និងករយល់ដឹងេដីម្ីបធានាដល់អ�កេម៉ករ ជាពិេសសអ�ក

េម៉ករក�ុង្រស�កអចអនុវត�បាន។ 
• និនា� ករៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុែដល្រត�វយកមកពិចរណាក�ុងកររចនាអនុគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន� និងមុខរបរចិ�� ឹម

ជីវតិ 
• គេ្រមាងនឹងជួល្របឹក្សោេយាបល់ែផ�កអំពីករ្រគប់្រគងហនិភ័យទក់ទងនឹងបរសិ� ន និងសង�ម ែដលមានករបណ�ុ ះបណា� ល

និងមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប្់រគាន់ េដីម្ីបដកឹនំាករ្រត�តពិនិត្យ និងេរៀបចំែផនករ និងពិនិត្យតមដនករអនុវត� និងរយ
ករណ៍ជា្របព័ន�។ 

លក�ខណ� ការងោរនិង

ពលកម� (ESS2) 

• ហនិភ័យសុខភាពនិងសុវត�ិភាពដល់បុគ�លិកគេ្រមាងែដល

េធ�ីដំេណីរេទកែន�ងដច់្រសយាល 

• ហនិភ័យ OHS ស្រមាប់កម�ករែដលជាប់កិច�សន្យោ 

• ករ្រប្រពឹត�មិនេស�ីភាព ចំេពះកម�ករជាប់កិច�សន្យោ 

• េភទកម�ករនិេយាជិក្រគបដណ� ប់េដយ ESS2 ែដលបានកំណត់អត�ស�� ណក�ុង ESMP 

• សមាមា្រតេទនឹងក្រមិតហនិភ័យ OHS និង្រសបតមករវយតៃម�ហនិភ័យរបស់ OHS ែដលជាយុទ�ស�ស�សុខភាពនិង
សុវត�ិភាពករងរ (OHSS) ែដល្រត�វបានបេង�ីតេឡីងស្រមាប់បុគ�លិកគេ្រមាងផា� ល់ េដយ្រគបដណ� ប់េលីហនិភ័យៃនករ

េធ�ីដំេណីរេទកន់តំបន់ដច់្រសយាល (ករឆ�ងេមេរគ សុវត�ិភាពផ�ូវថ�ល ់សន�ិសុខ) 
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• ជីវភាពរស់េនមិនេពញេលញេនជំរសំំណង  ់

• សិទ�ិរបស់កម�ករក�ុងករេរៀបចំនិងទទួលបានយន�ករបណ�ឹ ង
តវ៉មិន្រត�វបានេគារព 

• ពលកម�កុមារ / ទសភាពបំណុលែដលភាគេ្រចីនជាកមា� ំង
ពលកម�របស់អ�កផ�ត់ផ�ង់បនា� ប់ (ឡឥដ� សមា� រ◌ៈដំដុះ

កសិកម�) 

• ករេ្របី្របាស់កមា� ងំពលកម�កុមារហួសក្រមិតឬមិនសមរម្យ

ក�ុងករេធ�ីកសិកម�  

• អ�កេម៉ករ និងអ�កផ�ត់ផ�ង់្រត�វមានកតព�កិច�អនុវត�តមច្បាប់ករងរ និងត្រម�វករ ESS2 ស្រមាប់លក�ខណ� ករងរតមរ

យៈករប�� ក់ពីបរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសុវត�ិភាព (ESHSS) 

• ពលកម�កុមារ និងនីតិវធិីករងរេដយបង�ំ (CLFLP) ធានា និងេផ��ងផា� ត់ករអនុេលមតមត្រម�វករ ESS2 

• នីតិវធិី្រគប្់រគងករងរសហគមន៍្រត�វបានអនុម័ត 

• លក�ខណ� ករងរ្របកបេដយសុវត�ភាពេនេលីករដ� នសំណង់រួមទំងករផ�ល់និងករេ្របី្របាស់ឧបករណ៍ករពរផា� ល់ខ�ួន

ឱ្យបាន្រគប់្រគាន់ (ក�ុង ESHSS និងែផនករជាក់លក់ៃនតំបនជ់ាក់លក់) 

• នីតិវធិី្រគប់្រគងករងរសហគមន៍្រត�វបានអនុម័ត 

• ករបណ�ុ ះបណា� លនិងករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹងរបស់បគុ�លិក្រត�តពិនិត្យៃនអ�កេម៉ករ និងអ�កផ�ត់ផ�ង់ 
• ករ្រត�តពិនិត្យករអនុេលមភាពរួមទំង្របភពវត�ុធាតុេដីមែដលពក់ព័ន� 

 
ករ្រគប់្រគង និង

ករពរ្របសិទ�

ភាពធនធាន និង 
កង�ក់ (ESS6) 

• ករថយចុះៃនទឹកេ្រកម ដីឬ្របភពទឹកេលីដីេដយករេធ�ី
អជីវកម�គា� ន្របសិទ�ភាពឬគា� ននិរន�រភាព 

• ករបំពុលខ្យល់ពីករេ្របី្របាស់ម៉ាសុីនបូមទឹកេដយេ្របីម៉ាស៊ូ
ត 

• ករចម�ងេរគេទក�ុងទឹកពីករេ្របី្របាស់សរធាតុគីមីកសិកម�
មិនសមរម្យ 

• ករបំពុលបរសិ� នពីសំណល់រងឹែដលមិនអចបំែបកបានពី
សកម�ភាពកសិកម� 

• ករបំពុលខ្យល់ (េដយករដុត) ករបំពុលទឹកនិងករ
បំពុលដីែដលបណា� លមកពីករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹមិន

្រគប្់រគាន់េនទីតំងលំេនដ� នសម្បទនដីសង�មកិច� 
• ករបំពុលខ្យល់ ទឹក ដ ីពីសកម�ភាពករងរ 

• ករវយតៃម�ធនធានទឹកេធ�ីេឡីងេនដំណាក់កលដំបូង 

• គា� នករអភិវឌ្ឍ្របព័ន�ធារស�ស�េដយមិនបានប�� ក់ថាករដក្របាក់ែដលបានេស�ីសុំមាននិរន�រភាព 

• ករវយតៃម�ធនធានទឹក ែផនករអភិវឌ្ឍ្របពន័�ធារស�ស� និងករេចលសំណល់រងឹចុងេ្រកយ (េនទីលនចក់សំរម) 
នឹង្រត�វដក់ប��ូ លេទក�ុង ESMP តមទីតំងណាមួយែដលពក់ព័ន�  

• ្របសិនេបី្រត�វករ ESIA ក�ុងតំបន់ ករវយតៃម�ធនធានទឹក ែផនករអភិវឌ្ឍ្របពន័�ធារស�ស� និងករេបាះេចលសំណល់រងឹ
ចុងេ្រកយនឹង្រត�វបានប��ូ ល  

• េលីកទឹកចិត�ករេ្របី្របាស់ RET  
• កសិករទទួលករបណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករេ្របី្របាស់ ករស�ុកទុក និងករេបាះេចលសរធាតុគីមីកសិកម� និងសំណល់រងឹ

ែដលជាម៉ូឌុលស�ង់ដក�ុងករបណ�ុ ះបណា� លករ្របកបរបរចិ�� ឹមជីវភាព 
• ែផនករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹជាពិេសសេលីករ្របមូល និងករេចល ្រត�វបានេរៀបចំនិងអនុវត�េន្រគប់ទីតំង។ ្រកបខណ�

្រគប្់រគងបរសិ� ននិងសង�មជាក់លក់ៃនទីតំង នឹងផ�ល់ករពិពណ៌នាលម�ិតបែន�មេទៀតអំពីករ្របមូល និងករេចល
សំណល់រងឹ 

• វធិានករែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មែដលបានរួមប��ូ លេនក�ុងករពិពណ៌នាលម�ិត ESHS ស្រមាប់កិច�សន្យោ
ករងរតមែដល្រត�វករ 

• ឧបករណ៍្រគប់្រគងហនិភ័យ ES ក្រមិតអនុគេ្រមាង ស្រមាបក់រងរសងសង់ ្រត�វបានេរៀបចំេដយ្រក�មរចនា និងដក់
ប��ូ លក�ុងឯកសរកិច�សន្យោ។ 
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សុខភាព និង

សុវត�ិភាព   សហ
គមន៍ (ESS3) 

• ករខូចខតេដយទឹកជំនន់បណា� លមកពីករបាក់រលំៃន

ទំនប់ែដលគំា្រទគេ្រមាង 
• ករខូចខតេដយទឹកជំនន់បណា� លមកពីករបាក់រលំៃន

ទំនប់វរអីគ�ិសនីធំៗ  េនែផ�កខងេលីៃនគេ្រមាង 
• ផលប៉ះពល់ៃនអ�កទទួលផលពីគេ្រមាងចំេពះ         ហនិ

ភ័យអកសធាតុ (ទឹកជំនន់ និងេ្រគាះរងំស�ួត) 
• កររងរបួសែដលបណា� លមកពី ERW 

• ករឆ�ងេដយជំងឺែដលបង�េដយភា� ក់ងរចម�ងជំង ឺ
• ករឆ�ងេដយជំងឺែដលបង�េដយទឹក 

• ផលប៉ះពល់ែផ�កសុខភាពៃនករផ�ត់ផ�ង់ទឹកកខ�ក់េដយ
សកម�ភាពែខ្សទឹកខងេលី (ករជីកយកែរ ៉ សរធាតុគីមី
កសិកម�) ឬសរធាតុអេសនិកែដលេកីតេឡីងពីធម�ជាតិ 

• រងរបួសពីេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ 

• ផលប៉ះពល់អវជិ�មានេលីអហរូបត�ម�របស់កមុារ 

• ផលប៉ះពល់អវជិ�មានៃនលទ�ភាពេ្របី្របាស់េសវសខុភាព
ែដល្រត�វបានកត់បន�យេនតំបន់ដច់្រសយាល 

• េសវកម�និងេហដ� រចនាសម�័ន�ែដលគំា្រទេដយគេ្រមាងមិន
អចមានលទ�ភាពទទួលបានករេ្របី្របាស់េដយមនុស្ស

ចស់ ឬជនពិករេឡីយ 
• កត់បន�យលទ�ភាពទទួលបានករគំា្រទដល់ជនរងេ្រគាះ

េដយសរអំេពីហិង្សោែផ�កេលីេយនឌ័រ 
• កររងរបួសេដយៃចដន្យដល់សធារណៈជន រួមទំងកុមារ

ក�ុងអំឡុងេពលសងសង់សំណង់ 

• ទំនប់ទឹកធំ ៗ  (និយមន័យ ESS4) មិន្រត�វបានអនុ�� តេទ 

• កររចនាេរៀបចសំំណង់ទំនប់ទំងអស់្រត�វេរៀបចំឱ្យបាន្រតឹម្រត�វេដយវសិ�ករែដលមានសមត�ភាព 
• េនកែន�ងែដលមានហនិភ័យ្រត�វបានកំណត់ពីេ្រគាះមហន�រយអកសធាតុ ឬផលប៉ះពល់ៃនទំនប់ធំៗេនែខ្សទឹកខងេលី 

ករេ្រតៀមលក�ណៈបនា� ន់ និងែផនករ្រគប់្រគងករេឆ�ីយតប្រត�វបានេរៀបច ំ
• េនកែន�ងែដល ERW ្រត�វបានេគសង្សយ័ថាមាន តំបន់េនាះ្រត�វែតបានេបាសសមា� ត និងប�� ក់សុវត�ិភាពេដយភា� ក់ងរ

មានសមត�កិច� មុនេពលចប់េផ�ីមសកម�ភាពណាមួយ 
• គេ្រមាង្រត�វមានពិធីសរ ផ្សព�ផ្សោយដល់អ�កទទួលផល និងអ�កេម៉ករស្រមាប់ករេដះ្រសយជាមួយ ERW ែដលជួប្របទះ

េដយមិនបានរពំឹងទុក 
• បណ�ុ ះបណា� លករយល់ដឹងអំពីសុខភាពស្រមាប់អ�កទទួលផល រួមមានករកត់បន�យហនិភ័យពីជំងឺែដលបង�េដយ

ភា� កង់រចម�ងជំង,ឺ WASH, អហរូបត�ម� 
• យុទ�នាករអនាម័យែដលមានករអនុវត�ល�បំផុតេន្រគប់ទីកែន�ង 

• រល់្របភពទឹក្រត�វបានេធ�ីេតស�រកសរធាតអុេសនិកនិងស្រមាប់ករបំពុលគីមី។ អណ�ូ ងទឹកែដលទឹកមិនអចបរេិភាគបាន 
េដយសរែតសរធាតុអេសនិក្រត�វបានសមា� ល់េយាងេទតមពិធីសររបស់ MRD។ ករផ�ត់ផ�ង់ទឹកស� តែដលបរេិភាគបាន 

អចរកបានស្រមប់្របជាជនែដលផា� ស់េទរស់េនទីតំងសម្បទនដីសង�មកិច�។ ករេធ�ីេតស�ម�ងេទៀតចំេពះករចម�ងេរគ

ជីវស�ស� និងករសមា� ប់េមេរគក�ុងកែន�ងែដល្រត�វករ។ 
• កររចនាផ�ូវតមករ្រត�តពិនិត្យសុវត�ិភាព 

• យុទ�នាករសវុត�ិភាពចរចរណ៍ 
• ករផ�ល់ប៉ុស�ិ៍សុខភាព / និងេសវរថយន�សេ�ង� ះបនា� ន ់

• រល់ករស្រមបស្រម�លេសវកម�ទំងអស់្រត�វបានេរៀបចំេឡីង ស្រមាប់ផ�ល់នូវលទ�ភាពចូលេ្របី្របាស់េស�ីគា�  
• គំា្រទគណៈកមា� ធិកររបស់�ស�ីនិងកុមារ េដីម្ីបេធ�ីយុទ�នាករស�ីពីអំេពីហឹង្សោ្របឆំាងែផ�កេលីេយនឌ័រ និងបេង�ីត បណា� ញគំា

្រទជនរងេ្រគាះ។ េលីកកម�ស់ករយល់ដឹងរបស់អជា� ធរមូលដ� ន 
• ែផនករសុវត�ិភាព្រត�វបានរួមប��ូ លេនក�ុងលក�ណៈបេច�កេទស ESHS ស្រមាប់ករងរសំណង់។ េនកែន�ងែដលមិនមាន

ឧបសគ�ជាក់ែស�ងក�ុងករចូល អ�កប�� ស�� គួរែតមានវត�មានជានិច�េដីម្ីបបេ���សសធារណជន និងដស់េតឿន្របតិបត�ិ
ករម៉ាសុីនអំពីហនិភ័យ 
 

ទទួលបានដី, ករ

ដក់កំហិតេលី

• មា� ស់ដី / អ�កេ្របី្របាស់ដីធ�ីែដលមានសិទិ�ទទួលស� ល់េដយ

ច្បាប់ភូមិបាលកម�ុជាឆា� ំ ២០០១ និង / ឬេដយ ESS5 

• ករ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�យ៉ាងខ� ំង នូវករទមទរដីធ�ីមាន្រសប់ែដលទទួលស� ល់៖ 
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ករេ្របី្របាស់ និង

ករតំងទីលំេន
ថ�ីេដយបង� ំ

(ESS5) 

(កន់ែតទលូំទូលយេនក�ុងករណីខ�ះ) បាត់បង់ដីេដយ

គា� ននីតិវធិីផ�ូវច្បាប់្រតឹម្រត�វ (ករពិេ្រគាះេយាបល់ ករ្រពម
េ្រពៀងែដលបានជូនព័ត៌មាន) និង / ឬេដយគា� នសំណង

សមរម្យចំេពះបទដ� នែដលត្រម�វេដយ ESS5 

• ្របេភទអ�កេ្របី្របាស់ដីេផ្សងេទៀតែដលមិនែមនជាមា� ស់ឬ

អ�កកន់កប់ផា� ល់ (រួមទំង្របជាជនែដលេ្របីដីស្រមាប ់
CPR) បាត់បង់លទ�ភាពេ្របី្របាស់ និងជីវភាពែដលបណា�

លមកពីករប�ូរេទជាករផ�ល់សម្បទនដសីង�មកិច� 
• សំណងមិន្រត�វបានេធ�ីេឡីងេនតៃម�ជំនួសែដលមានតៃម�េស�ី 

• ដី SLC ្រត�វបានែបងែចកេដយគា� នភាព្រតឹម្រត�វ អយុត�ិធម៌
ឬគា� នតមា� ភាព 

• សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចបាត់បង់ភាពជាមា� ស់ / សិទ�ិ
ទទួលបានដីែដលពួកេគតមែបប្របៃពណីថាជារបស់ពួកេគ 

និងេ្របី្របាស់ស្រមាប់ជីវភាពរស់េន ឬេគាលបំណងវប្បធម ៌

ប៉ែុន�មិនមានេនក�ុង ICLT េឡីយ 

• ដំេណីរករ ICLT បណា� លឱ្យមានករែបងែចកសិទ�ិេ្របី
្របាស់េឡីងវញិេនេលីដីសហគមន៍េដយមានផល     ប៉ះ
ពល់អវជិ�មានដល់អ�កេ្របី្របាស់មួយចំនួន 

• ករស� បនាេហដ� រចនាសម�័ន�េនេ្រក្រពំ្របទល់ SLC ឬ 
ICLT ទមទរឱ្យមានករទទួលបានដី។ 

 

• អ�កកន់កប់ដីធ�ីទំងអស់ែដលមានសិទ�ិទទួលស� ល់េ្រកមច្បាប់ភូមិបាល ២០០១ ្រត�វបានចត់ទុកជាមា� ស់   កម�សិទ�ិ្រសប

ច្បាប់េដយមិនគិតថាេតីពួកេគកន់កប់បណ�កម�សិទ�ិ "រងឹ" ឬអត់េឡីយ។ 
• អ�កេ្របី្របាស់ដីធ�ីែដលករកនក់ប ់ ឬករេ្របី្របាស់្រត�វបានបេង�ីត និងមិនមានករផា� ស់ប�ូរមុនេពលកលបរេិច�ទកំណត់មិន

្រត�វបានចត់ទុកថាជា “អ�កកន់កប់ខុសច្បាប់” េនាះេឡីយ។ 
• មនុស្សទំងអស់ែដលេ្របី្របាស់ដីរួមទំង CPR មុនេពលកលបរេិច�ទប��ប់មានសិទ�ិទទួលបានសំណង។ 

• សំណង - ្របសិនេបីមានករផា� ស់ទីលំេន - េដីម្ីបរួមប��ូ លសិទ�ិលំេនដ� ន្រគប់្រគាន់ជាមួយករករពរៃនសិទ�ិកន់កប់ 
• សំណងរួមប��ូ លករបាត់បង់ដំណា ំនិងករែកលម�ដីធ�ី។ 

• បណ�ឹ ងទមទរសំណងរបស់អ�កេ្របីដី CPR ែដល្រត�វបានទទួលស� ល់ករផ�ល់ជូនបដិទនតមរយៈ (១) ករផ�ល់សិទ�ិ
ទទួលបានធនធានជំនួស (២) ែចករែំលកអត�្របេយាជន៍ៃនគេ្រមាង ឬ (៣) សំណងេផ្សងេទៀតែដលេស�ីនឹងករខតបង 

• សំណង្រត�វែផ�កេលីតៃម�ជំនួសេពញេលញែដលបានកំណត់ក�ុងគន�និេទ�ស ៦ ៃន ESS5 
• ករ្របតិបត�ិ្របកបេដយភាព្រប�ង្របយ័ត�និងតមា� ភាពៃនដំេណីរកររបស់ SLC  េ្រកមករជួយេដយគេ្រមាង (ឧទហរណ៍

ករស្រមបស្រម�លអង�ករេ្រករដ� ភិបាល)។ 
• ដំេណីរករេឆា� ះេទមុខជាមួយ FPIC ៃនសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចែដលជួយេដយគេ្រមាង (ឧទហរណ៍ករស្រមប

ស្រម�លអង�ករេ្រករដ� ភិបាល) 

• គេ្រមាងគំា្រទករស្រមបស្រម�លរវង្រកសួងបរសិ� ន និង្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ េដីម្ីបេដះ្រសយប��
ទក់ទងនឹងករែបងែចកែផ�កៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិែដល្រត�វបានអនុ�� តក�ុងច្បាប់តំបន់ករពរ (២០០៨) ស្រមាប់ករ

េ្របី្របាស់ ICLT េដយសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច 
• IP បានគំា្រទក�ុងករែបងែចកសិទ�ិេ្របី្របាស់ដីធ�ីតមរយៈដំេណីរករៃផ�ក�ុង។ ដំេណីរករែត្រត�វប��ប់េដយមានករពិេ្រគាះ

េយាបល់ែដលមានករជូនព័ត៌មានជាមុន និងេដយេសរ ី េទកន់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចេ្រកមករជួយេដយ
គេ្រមាង (ឧទហរណ៍ករស្រមបស្រម�លអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល)  

• េរៀបចំនិងអនុវត�ែផនករតំងទីលំេនថ�ីេ្រកម្រកបខណ� ៃន ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយផា� ស់ទីលំេនេដយសរគេ្រមាង 
(RPF)។ 

ករអភិរក្សជីវ

ច្រម�ះនិងករ
្រគប្់រគង

្របកបេដយ

និរន�រភាពៃន

• ករេធ�ីឱ្យខចូខតដល់ទីតំងងយរងេ្រគាះ (“ហតស�ត”) 

តមរយៈករដក់ប��ូ លក�ុង្រពែំដនសម្បទនដីសង�មកិច� 
• ករេធ�ីឱ្យបះ៉ពល់ដល់ហតស�ត ែដលេនខងេ្រក ឬដក

េចញពីដៃីនករផ�ល់សម្បទនសង�មកិច� ប៉ែុន�ែដលទទួលរង

នូវករេធ�ីអជីវកម�ែដលបណា� លមកពីករចូលកន់ែតេ្របី

• ហតស�តបរសិ� ន រួមទំងតំបន់ករពរ្រសបច្បាប់ែដល្រត�វបានកំណត់ និងដកេចញពី្រពំែដនៃនទីតំង 

• តំបន់្រទនាបែ់ដល្រត�វបានបេង�ីតេឡីងរវងៃ្រព / ហតស�ត និង និងទីតំងសម្បទនដីសង�មកិច� 
• ករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹងេដីម្ីបេចៀសវងផលប៉ះពល់បរសិ� នអវជិ�មានេនខងេ្រក្រពំែដនតំបន់បណា� ញ 
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ធនធានធម�ជាតិ
មានជីវតិ 
 (ESS6) 
 

្របាស់ងយ្រស�លបនា� ប់ពសីម្បទនដីសង�មកិច�្រត�វបាន

បេង�ីតេឡីង 

ជនជាតិេដីមភាគ
តិច (ESS7) 

• LASED III ចូលរួមក�ុងករគំា្រទ ICLT េនដំណាក់កលទី 
២.៥ និងទី ១ និងទី ២ ពក់ព័ន�នឹងករបេង�ីតគណៈកមា� ធិ
ករសហគមន៍និងករអនុម័តច្បាប់សហគមន៍អចទទួល
ផលប៉ះពល់េដយភាពលេម��ងេលីឥស្សរជន (Elite 

Capture) 

• ករេចញ ICLT មិនប�្ឈប់ករេធ�ីចំណាក្រស�ករបស់អ�ក

ែដលមិនែមនជាជនជាតិេដីម និងករលក់ដីេដយជនជាតិ
េដីមភាគតិចេឡីយ 

• សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចបាត់បង់សិទ�ិទទលួបាន
ដីេ្របីជាទមា� ប់ស្រមាប់ជីវភាពរស់េនឬេគាលបំណងវប្បធម៌

្របសិនេបី / េនេពលែដលដីេនាះ្រត�វបានដកេចញពី ICLT 

មកជាតំបន់ករពរ 
• ្រកសួងបរសិ� នមិនបានដក់ប��ូ លដតីំបន់ករពរ (PA) 

ណាមួយេនក�ុង ICLTs េទេនេពលែដលសហគមន៍ជន
ជាតិេដីមភាគតិចចង់ចុះេឈ� ះដីែបបេនះជាដីសហគមន៍ 

ផ�ុយពី CPS ែដលមានតួនាទីនិងសិទ�ិេ្របី្របាស់មានកំណត់។ 
ជាលទ�ផលសហគមន៍ជនជាតិេដីម ែតងែតបដិេសធករចុះ

េឈ� ះែបប CPA។ 

• ករេធ�ីែផនករករេ្របី្របាស់ដីធ�ីបណា� លឱ្យមានកររតឹត្ិបត

េលីករេ្របី្របាស់ដរីបស់ជនជាតិេដីមភាគតិច ែដលមិនឆ�ុះ
ប�� ំងពីភាពពិតៃន្របព័ន�ជីវភាពរស់េនសព�ៃថ� 

• អត�្របេយាជន៍របស ់ICLT មិនអច្រត�វបានែចករែំលកេស�ីៗ
គា� ក�ុងចំេណាមសមាជិកសហគមន៍ទក់ទងនឹងករកន់កប់

ដីប្រម�ងេនាះេទ។ 

• ករ្រត�តពិនិត្យេដយ្រតឹម្រត�វេដីម្ីបេផ��ងផា� ត់ថាេតីលទ�ផលៃនដំណាក់កលទី ១ និងទី ២ អនុេលមតមត្រម�វករ ESS7 
ស្រមាប់ករពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយអត�ន័យទក់ទងនឹងលទ�ផលៃនដំណាក់កលទំងពីរេនះ គឺេយនឌ័រ និងបរយិាប័ន�

សង�មៃន IPCC និងច្បាប់សហគមន៍ ក៏ដូចជាវធិានៃផ�ក�ុងែដលេដះ្រសយផល្របេយាជន៍របស់ �ស�ី និងអ�ក្រក។ 
• េបីមិនដូេច� ះេទ ពិនិត្យេឡីងវញិនូវសមាសធាតុៃន IPCC និង / ឬខ�ឹមសរៃនច្បាប់សហគមន៍ និងវធិានៃផ�ក�ុងែដលែផ�កេលី 

FPIC។ េបីមិនដូេច� ះេទ ពិនិត្យេឡីងវញិនូវសមាសភាពៃនគណៈកមា� ធិករសហគមន៍និង / ឬខ�ឹមសរៃនច្បាប់សហគមន៍
េដយែផ�កេលី FPIC។ 

• សកម�ភាពបេង�ីនករយល់ដឹងពីគេ្រមាង ករកំណត់្រពំែដនជាក់លក់ៃន ICLT និងកររយករណ៍ភា� មៗេទ MLMUPC ៃន
ករទ�នា� នយកដី និង / ឬករលក់ដី ICLT 

• គេ្រមាងគំា្រទករស្រមបស្រម�លរវង្រកសួងបរសិ� ន និង្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ េដីម្ីបេដះ្រសយប��
ទក់ទងនឹងករែបងែចកតំបន់ករពរ (សហគមន ៍និងតំបន់េ្របី្របាស់្របកបេដយនិរន�រភាព) ែដល្រត�វបានអនុ�� តក�ុង

ច្បាប់តំបន់ករពរ (២០០៨) ស្រមាប់ករេ្របី្របាស់ MLMUPC សហមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច។ 

• គេ្រមាងេដមី្ីបគំា្រទដល់ករបេង�ីនតំបន់ករពរែដលពក់ព័ន�ទំងអស់ េដមី្ីបកំណត់្រពំែដនទំងសហគមន៍ និងតំបន់េ្របី
្របាស់្របកបេដយនិរន�រភាព។ 

• គំា្រទករបេង�ីតយន�ករស្រមបស្រម�លរបស់្រកសួងពក់ព័ន�េដីម្ីបពិភាក្សោពីសក� នុពលៃនករប��ូ លតំបន់ករពរ (សហ
គមន៍ និងតំបន់េ្របី្របាស់េដយនិរន�រភាព) េទក�ុងដីៃន ICLT េបីេទះបីជាតំបន់ករពរ (PA) មិន្រត�វបានកំណត់ែបងែចក

យ៉ាងេពញេលញក៏េដយ។ 
• កំណត់និងកត់បន�យហនិភ័យក�ុងករទទួលបានដីេដយអន�រករជីំនាញេដីម្ីបជួយសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចក�ុងករ

កំណត់ប��  ឈនដល់ករ្រពមេ្រពៀង និងធានាថាទស្សនៈរបស់ពួកេគ្រត�វបានពិចរណាេពញេលញេនក�ុងករេធ�ីែផនករ 
ICLT។ 

• រួមប��ូ លវធិានសម្រសបេនក�ុងច្បាប់សហគមន៍ និងព្រងឹងវធិានៃផ�ក�ុងទំងេនះ ឬ្របសិនេបីប្ប��ត�ិទំងេនាះមិន្រត�វបាន
រប់ប��ូ ល ្រត�វអនុវត�តមទំេនៀមទមា� ប់ែដល្រពមេ្រពៀងេលីេគាលករណ៍សមធម៌ក�ុងករែបងែចកដីប្រម�ងក�ុងចំេណាម

សមាជិកសហគមន៍។ 
• ករផ�ល់ផ�ូវថ�ល់ចូលេ្របី ICLT  ែដលផ�ល់ករតភា� បប់ណា� ញផ�ូវធំទូលយ 
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• លទ�ភាពេ្របី្របាស់ទីផ្សោរមានកំហិតស្រមាប់ IP 

• ករេធ�ីឱ្យបះ៉ពល់ដលច់ំេណះដឹង ស� ប័ន ឬអង�ករសង�ម 
របស់ជនជាតិេដីមភាគតិច  ្របសិនេបីករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិ
និងសកម�ភាពចិ�� ឹមជីវតិមិនបានេរៀបចំ តក់ែតង និងអនុ
វត�ឱ្យសម្រសប្រតឹម្រត�វ និងែផ�កេលីកលៈេទសៈ ត្រម�វករ

និងអទិភាពរបស់ជនជាតិេដីមភាគតិច។ 

• ករមិនរប់ប��ូ ល្រក�មែដលជួបករលបំាកក�ុងករពិេ្រគាះ

េយាបល់េដយសរែតករលំបាកខងភាសឬរចនាសម�័ន�
របស់អជា� ធរ 

• ផលប៉ះពល់បរសិ�  នសុខភាព និងសុវត�ិភាពៃនគេ្រមាងផ�ូវ
ថ�ល់ 

 

• ករពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយអត�ន័យ (ESS7 កថាខណ�  ២៣) ពក់ព័ន�នឹងករេរៀបចំែផនករដឹកនំាេដយសហគមន៍ 

េដយមានជនជាតិេដីមភាគតិច បានជួយវយតៃម�ហនិភ័យ ែដលអចមានលទ�ផលេនក�ុង FPIC (ESS7 កថាខណ�  
២៤) 

• ធានាថាមានករបកែ្របក�ុង្រស�ក។ ែបងែចកជា្រក�មដច់េដយែឡកស្រមាប់�ស�ី យុវជន និងជនពិករ។ ចូលរួមជាមួយអង�
ករជនជាតិេដីមភាគតិច។ 

• វធិានករសុវត�ិភាពចរចរណ៍ 
• វធិានករករពរបរសិ� ន។ 

េបតិកភណ� វប្ប
ធម៌ (ESS8) 

• ករេធ�ីឱ្យខូចខតដល់េបតិកភណ� វប្បធម៌រូបី រួមទំងតំបន់
បុរណវទិ្យោ លក�ណៈធម�ជាតិៃនសរសំខនែ់ផ�កវប្បធម ៌ទី
តំងសំខន់ៗៃនវប្បធម៌េផ្សងេទៀត 

• តំបន់េបតិកភណ� វប្បធមរូ៌បី របស់សហគមន៍ជនជាតិេដីម

ភាគតិច IP ្រត�វបានដកេចញ ICLT ែដលនំាឱ្យបាតប់ង់លទ�
ភាពចូលេ្របី ឬករ្រគប់្រគងរបស់សហគមន៍ 

• ករេធ�ីឱ្យខចូខតដលេ់បតិកភ័ណ� វប្បធម៌អរូបី ជាពិេសស
សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច និងេនេពលែដលម�ន�ីថា� ក់

េខត�្របែហលជាមិនបានដឹងច្បាស់អំពីកង�ល់ែផ�កវប្បធម៌
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច។ 

• ្រក�មគេ្រមាងេខត� (PPT) រក្សោច្បាប់ចម�ងៃនែផនទីសរេពីភ័ណ� េបតិកភណ� ជាតិ។ ករយិាល័យទំនាក់ទំនងជាមួយមន�ីរវប្ប
ធម៌េខត�ក�ុងមួយឆា� ំេដីម្ីបេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពសរេពីភ័ណ� េនះេរៀងរល់មួយឆា� ំម�ង។ 

• ែផនទីេ្របី្របាស់ដីឃំុ េលីកេឡីងពីេបតិកភណ� វប្បធម៌ ្របវត�ិស�ស� និងជនជាតិេដីមេដយែផ�កេលីេគាលករណ៍ែណនំាថ�ីៗ 
/ ករអនុវត�តមមូលដ� នល�បំផុតពីកម�វធិី SEILA។ 

• ករកំណត់អត�ស�� ណអ�កពក់ព័ន� និងករពិេ្រគាះេយាបល់។ សរសំខន់ៃនេបតិកភណ� វប្បធម៌ និងជនជាតិេដីម្រត�វបាន
ពន្យល់ និងពិេ្រគាះេយាបល់ក�ុងេពល្របជុំសហគមន៍េដីម្ីបកំណត់អត�ស�� ណេបតិកភណ� វប្បធម៌ និងែស�ងយល់្របសិនេបី
មានករ្រព�យបារម�អំពីផលប៉ះពលអ់វជិ�មានែដលគេ្រមាងអចមានេលីេបតិកភណ� វប្បធម៌របស់ពួកេគ។ 

• តំបន់េបតិកភ័ណ� វប្បធម៌រូបី និងអរូបី្រត�វបានកំណត់យ៉ាង្រប�ង្របយ័ត�មុនេពលេធ�ីករស�ង់មតិលម�ិត (ករកំណត់អត�

ស�� ណដីធ�ី)។ កំណត់្រត្រត�តពិនិត្យរបស់ឃំុ នឹង្រត�វបានេរៀបចំេឡីងស្រមាប់ទីតំងៃនករផ�ល់សម្បទនដីសង�មកិច� និង
ករផ�ល់កម�សិទ�ិដសីមូហភាពដល់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចនមីួយៗេនឆា� ំទីមួយ។ ែផនករ្រគប់្រគងេបតិកភណ� វប្ប

ធម៌ែដលមានទីតំងជាក់លក់ នឹង្រត�វបេង�ីតេឡីងស្រមាប ់េបតិកភណ� វប្បធម៌រូបី និងអរូបី េនេពលែដលតំបន់សម្បទន
ដីសង�មកិច�  និងករផ�ល់កម�សិទ�ិដីសមូហភាពដល់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ ្រត�វបានកំណត់ (សូមេមីលឧបសម�័ន� 

ក ស្រមាប់ទំព័រគរូំៃនែផនករករ្រគប់្រគងេបតិកភណ� វប្បធម៌ េនក�ុង CHPF)។  
• ប��ត�ិស្រមាប់្របេភទជាក់លក់ៃនេបតិកភណ� វប្បធម៌ ែដលរួមមានទីតំងបុរណវទិ្យោ និងវត�ុបុរណ រចនាសម�័ន�្របវត�ិស

�ស� លក�ណៈធម�ជាតិែដលមាននឹងសរសំខន់ែផ�កវប្បធម៌ និងេបតិកភណ� វប្បធម៌ែដលអចផា� ស់ទីបាន។ 
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• អ�កតំណាងមូលដ� នថា� ក់ភូមិ និងសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច ចលូរួមក�ងុករងរស�ង់មតិជាក់ែស�ងេដីម្ីបបង� ញទីតំង

ៃនទីតំងបែន�មរួមទំងទីប��ុ ះសព និងៃ្រព ឬេដីមេឈី ែដលមានសរសំខន់ខងវ�ិ� ណ (ករកំណត់អត�ស�� ណ)។ 
• តំបន់ SLC ស�ិតេនក�ុងេខត�ែដលមានេបតិកភណ� វប្បធម៌សម្ូបរែបប ទមទរករវយតៃម�េដយអ�កជំនាញែដលមានសមត�

ភាព។ 
• ក�ុងករណីែស�ងរក  “នីតិវធិីកំនាយៃចដន្យអំឡុងេពលគេ្រមាង (A Chance Finds)” (ឧបសម�័ន� ខ ៃន CHPF) នឹង្រត�វ

បានអនុវត�។ 
• េរៀបចំវធិានករស្រមាបព់្រងឹងសមត�ភាពជាតិ (EA, IAs  និង្រកសួងពកព់័ន�) និងអជា� ធរថា� ក់េ្រកមជាតិែដលទទួលខុស

្រត�វក�ុងករ្រគប់្រគងេបតិកភណ� វប្បធម៌ែដលរងផលប៉ះពលព់ីគេ្រមាង។ 



គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ជំហនទី ៣ (LASED-III) 
េសចក�ី្រពង្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMF) 
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៥. ្រកបខណ� ្រគប់្រគងហនិភ័យ 
 
៥ .១ ទិដ�ភាពជាទូេទៃនគេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្បសីង�មកចិ� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�ជំហនទី ៣ 
 
223. គេ្រមាង LASED III នឹងគំា្រទកម�វធិីស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកចិ� និងករផ�ល់កម�សទិ�ដិ ីសមហូភាព
ដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ  និងជំនយួគំា្រទអភវិឌ្ឍន៍េទកនជ់នជាតេិដីមភាគតិច េដយេ្របីវធិីជំរុញ
ត្រម�វករ (Demand Drive Approach)  ែដល្របជាជនចូលរួមបេង�ីត និងទទួលខសុ្រត�វេលីត្រម�វករខ�នួ។ 

ករគំា្រទេផា� តសំខន់៖ (ក) ទីតំងថ�ីចនំនួ ១២ របស់ៃនករផ�លស់ម្បទនដីសង�មកចិ� េនក�ុងេខត�ែដលកពំងុ
្រគបដណ� ប ់និងេខត�ថ�ីស្រមាប់សកម�ភាពែបងែចក និងអភិវឌ្ឍន៍ដធី� ី (ខ) តំបន់ែដលមាន្រសបៃ់នករផ�ល់
សម្បទនដីសង�មកចិ�ចនំួន ១៤ ែដលបច�បុ្បន�្រគបដណ� បេ់ដយគេ្រមាង LASED II ជាមួយនងឹសកម�ភាពមាន
កំណត់ដូចជា្របពន័�ធារស�ស�ខ� តតចូ និងផ�ូវលំតូចស្រមាបច់លូដេំណីរករកសកិម� (គ) សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច្របមាណ ១៥ ក�ុងចំេណាមអ�កែដលបានដកព់ក្យេស�ីសុំេទ្រកសងួែដនដ ីនគរូបនីយកម� និង
សំណង់ រួចេហីយ េដីម្ីបអនុវត�ដំេណីរករ និងសកម�ភាពអភិវឌ្ឍនេ៍រៀងៗខ�ួនៃនដំេណីរករ និងសកម�ភាព
អភិវឌ្ឍន៍ៃនករផ�ល់កម�សទិ�ិដសីមូហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច  និង (ឃ) សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច្របមាណ ៣០ - ែដលបានប��ប់ដេំណីរករផ�លក់ម�សទិ�ិរបសព់ួកេគ - ជាមួយសកម�ភាពអភវិឌ្ឍន។៍ 
វ្រត�វបានេគកត់សមា� លថ់ា ករផ�ល់កម�សិទ�ិដសីមហូភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច  ែដលមាន
្រសប់ចំនួន ៣០ តំណាងឱ្យចំននួែដលបានទទលួបណ�កម�សទិ� ិ         សហគមនគ៍ិត្រតឹម ែខមករ ឆា� ២ំ០២០ 
េទះយ៉ាងណាចំនួនេនះ្របែហលជានងឹបានេកនីេឡីងេនេពលចបេ់ផ�មីគេ្រមាង។ 

 
តរង ១២៖ ចំនួនៃនករផ�ល់សម្បទនដីសង�មកិច� និងករផ�ល់កម�សិទ�ិដីសមូហភាពដលស់ហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតចិែដលនឹង

្រត �វគា្ំរទ 
 

 ករគំា្រទករផ�ល់សម្បទនដី

សង�មកិច� 

ករគំា្រទជនជាតិេដីមភាគតិច (ករផ�ល់កម�សិទ�ិដីសមូហភាព

ដល់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច  និងសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច) 

 

ករគំា្រទករអភិវឌ្ឍេទ
កន់សហគមន៍ជនជាតិ

េដីមភាគតិច 

ករផ�ល់កម�សិទ� និងករគំា្រទករ
អភិវឌ្ឍករផ�ល់កម�សិទ�ិដី សមូហ

ភាពដល់សហគមន៍ជនជាតិេដីម

ភាគតិច   

មាន្រសប់ ថ�ី ែដលបានផ�ល់កម�សិទ� េគាលេដ 

១៤ ១២ ៣០ ១៥ 

សរុប ២៦ ៤៥ 

សរុបរួម ៧១ 

្របភព៖LASED III PAD 
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224. គេ្រមាងនឹងអនុមត័នតីវិធិីសមាមា្រតស្រមាប់ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ទកទ់ងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម នងិ
អនមុ័តវធិានករែដលអនេុលមតមឋនានុ្រកមកតប់ន�យហនភិ័យ៖ 

(a) គិតទកុជាមុន និងេចៀសវងហនភិ័យនិងផលបះ៉ពល ់
(b) កត់បន�យជាអប្បបរមា ឬកត់បន�យហនភិ័យ និងផលបះ៉ពល់ដលក់្រមិតែដលអចទទលួ

យកបានេនេពលែដលមនិអចេចៀសវងបាន 
(c) បន�យឱ្យធូរ្រសលេនេពលែដលហនិភយ័ និងផលប៉ះពល់្រត�វបានកតប់ន�យជាអប្បបរមា 

ឬកត់បន�យ និង 
(d) ផ�ល់សណំងស្រមាប ់ ឬទទូត់សងកែន�ងែដលអចេធ�ីេទបានតមលក�ណៈបេច�កេទស នងិ

ហិរ��វត�ុេនេពលែដលមានផលប៉ះពលែ់ដលេនសលស់ខំន់ៗបន�មាន 
 

225. ជំពូកេនះមានេគាលបណំងេដីម្ីបផ�ល់ករែណនំាេលីដំេណីរករ នីតិវធិី និងយន�ករស្រមាបក់រ
្រគប់្រគងហនិភយ័េន ៣ ក្រមិតរួមមាន៖ គេ្រមាង ទតំីង (ករផ�ល់សម្បទនដសីង�មកចិ� (SLC) នងិករផ�ល់
កម�សទិ�ដិសីមូហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគតចិ  (ICLT)) នងិក្រមតិអនុគេ្រមាង។ 

 
៥ .២ ដំេណីរករ្រគប្់រគងហនិភយ័េនក្រមតិគេ្រមាង  

 
226. វធិានករ្រគប់្រគងហនិភ័យគន�ះឹេនក្រមិតគេ្រមាង គឺេដីម្ីបេលីកកម�ស់សមត�ភាពរបសភ់ា� កង់រអនវុត�
នក៍�ុងករ្រគប់្រគងហនភិ័យ។ ភា� ក់ងរអនវុត�នៃ៍នគេ្រមាង LASED II (្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកម� នងិ

សំណង់  ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ  និង្រក�មករងរគេ្រមាងថា� ក់េខត�) ទទលួបានបទពេិសធន៍
ក�ុងករេធ�ី្របតិបត�ិករេគាលនេយាបាយសវុត�ិភាពរបសធ់នាគារពិភពេលកមួយចនំនួ។ េទះយ៉ាងណាគេ្រមាង 
LASED III នឹងបង� ញពីប�� ្របឈមបែន�មេទៀត រួមទំងករែកស្រម�លតម ្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�មថ�ី 

និងត្រម�វករបែន�មែដលបណា� ល មកពកីរដក់ប��ូលសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ។ 

 
227. ករផា� ស់ប�ូរេទ្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�ម នឹងត្រម�វឱ្យមានភា� កង់រអនវុត�នេ៍ន្រគប់ក្រមតិទំងអស ់
រួមទំងអជា� ធរមូលដ� ន និងអ�កេម៉ករ និងអ�កផ�ត់ផ�ង ់ អភិវឌ្ឍករយល់ដឹងទលូំទលូយអពំីវធិសី�ស�្រកប
ខណ� បរសិ� ន និងសង�ម រួមទំងេគាលករណ៍ៃនសមាមា្រត និងករ្រគប់្រគងស្រមបេទនងឹហនិភយ័ទកទ់ង

នឹងបរសិ� ន និងសង�ម (E&S)។ ករផា� ស់ប�ូរេនះក៏នឹងត្រម�វឱ្យមានករអភវិឌ្ឍសមត�ភាពជាកល់កទ់កទ់ងនងឹ 

ESS នីមួយៗ ែដរប៉ុែន�មិនែមនផា� ច់មខុេនាះេទ ស្រមាប់បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ២ី៖ - លក�ខណ� ករងរ 

និងពលកម� ជាពិេសសស្រមាប់កម�ករែដលជលួេដយអ�កេម៉ករ និងអ�កផ�តផ់�ង់គេ្រមាង; បទដ� នបរសិ� ន នងិ
សង�មទី៤ - ករកំណត់អត�ស�� ណនងិករ្រគប់្រគងហនិភយ័សខុភាព និងសុវត�ិភាពសហគមន;៍ នងិ 
បទដ� ន        បរសិ� ន និងសង�មទី៨ - តមរយៈករចូលរួមជាមួយភាគីពក់ពន័�សខំន់ៗ េដីម្ីបកំណត ់វយតៃម� 

និង្រគប់្រគងហនិភយ័ចេំពះេបតិកភណ� វប្បធមរូ៌បី និងអរូបីយ។ េបតិកភណ� វប្បធមទំ៌ងរូប ីនិងអរូបី េ្រចីនែត
ជាចំណុចសំខនៃ់នជីវតិរសេ់នរបស់ជនជាតិេដមីភាគតចិ។ មានកររពំឹងទកុថាប��ត�ិស្រមាប់ករ្រគប់្រគងហ
និភ័យលក�ខណ� ករងរ និងពលកម� ្រសបតម បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ២ី នឹងមិន្របាកដច្បាសស់្រមាប់
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អ�កេម៉ករសំណង់ែដលេធ�កីរស្រមាបគ់េ្រមាង LASED III។ ដូេច�ះបែន�មេលីករអនេុលមតមបទដ� នទំង
េនះែដលជា លក�ខណ� កិច�សន្យោក�ងុឯកសរេដញៃថ�ករ្រគប្់រគងរបសអ់�កេម៉ករនិងបុគ�លិក្រត�តពិនតិ្យ នឹង
មានករអនវុត�វគ�ខ�ីស�ពីីច្បាបក់រងរ សិទ�ិករងរ និងករអនុវត�ករងរ្របកបេដយសុវត�ភិាព។ ករដកប់��ូល
ករផ�ល់កម�សិទ�ិដ ី     សមូហភាពដលស់ហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ ក�ុងគេ្រមាង LASED III ក៏ត្រម�វឱ្យមាន
ករព្រងឹងសមត�ភាពក�ងុករវភិាគសង�មករចូលរួម ករេធ�ីែផនករ និងករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិលស់ហគមនផ៍ង
ែដរ។ 

 
228. ក�ុងករណីភាគេ្រចីន ករកសងសមត�ភាពក�ងុករអនុវត�ករ្រគប់្រគងហនភិ័យទក់ទងនឹងបរសិ� ន 
និងសង�ម (E&S) ស្រមាប់គេ្រមាង LASED III នឹងត្រម�វឱ្យមានករបណ�ុ ះបណា� លម�ងេទៀត ទំងវគ�បណ�ុ ះប
ណា� លស្រមាប់្រក�មថ�ី ឬ្រក�មបែន�មៃនសិក� កម។ គេ្រមាងេនះ  នឹងវនិិេយាគេលីករបេង�ីតម៉ូឌុលបណ�ុ ះ
បណា� ល ែដលបានេរៀបចំេឡីងយ៉ាងល�ជាមយួនងឹខ�មឹសរ សមា� រ ចក�ុ ឧទហរណ៍និងលំហត់ជាភាសែខ�រ។ 
ករបណ�ុ ះបណា� លនិងសមា� រ◌ៈ ក៏ចំបាច្់រត�វស្រមប (ឧទហរណ៍ ទី្របឹក្សោបរសិ� ន និងសង�មជាតិ) េទភាស 
និងវប្បធម៌របស់្រក�មជនជាតេិដីមេផ្សងៗគា� ។ សិក� កមេគាលេដនឹងរួមប��ូលបគុ�លកិៃនទីភា� កង់រអនវុត�ន៍
គេ្រមាង LASED III េផ្សងៗគា�  រដ�បាលេខត� ្រស�ក និងឃំុ ៃដគូអង�ករេ្រករដ� ភិបាល អ�កេម៉ករ និងអ�កផ�ត់
ផ�ង់ និងសមាជិកៃនសហគមន៍ទទួលផលគេ្រមាង។ េគរពំឹងថាបុគ�លិកគេ្រមាងទំងអស់ នឹងទទលួបាន

ករបណ�ុ ះបណា� លជាមូលដ� នេនក�ុងេគាលគំនតិ និង្រកបខណ� ស្រមាបក់រ្រគប្់រគងហនភិយ័ទកទ់ងនងឹប
រសិ� ន និងសង�ម េនគេ្រមាង LASED III។ ទី្របឹក្សោ និងជនបេង� លែផ�ក្រគប្់រគងហនិភយ័ទកទ់ងនងឹបរសិ�
ន និងសង�ម នឹងទទលួបានករបណ�ុ ះបណា� លបែន�មេ្រចីន និងទូលទំូលយបំផតុ។ ែផ�ក ៧.២ នឹងពិពណ៌នា
បែន�មេទៀតអំពីែផនករកសងសមត�ភាពរបសគ់េ្រមាង។ 

 
៥ .៣ ដំេណីរករ្រគប្់រគងហនភិ័យក្រមតិទតំីង  
 
229. វធិានករ្រគប់្រគងហនិភ័យទក់ទងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម នឹងបេង�ីតេនេលីនតីិវធិីេរៀបចែំផនករទី
តំងៃនករផ�ល់សម្បទនដីសង�មកចិ� ែដលបានបេង�ីតេឡីងយ៉ាងល�តិល�ន់ និងេលីនីតិវធិី ៣ ដំណាកក់ល
ស្រមាប់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិេដីម្ីបទទួលបានបណ�កម�សទិ�ិដ ី សមូហភាព (ទីតំង ICLTs)។ 
ដំេណីរករ្រគប់្រគងហនិភ័យក្រមិតទីតំងករេរៀបចំែផនករេ្របី្របាស់ដធី�ីែដលមានករចូលរួមេ្រចីនជំហន 
(PLUP) ែដលរួមប��ូលរូបភាពផា� យរណបែដលបានេធ�ីបច�បុ្បន� ករថតរូបពីេលីអកស ករស�ង់មតអិពំដី ី
ទឹក និងករលូតលស់ៃនរុក�ជាត ិករគំា្រទបេច�កេទស និងករវភិាគ ក៏ដូចជាកំណត់ែណនំា និងទ្រមង់ពនិតិ្យ
បឋមទីតំង(ក�ុងឧបសម�័ន�ទី ៣)។ េនក�ុងគេ្រមាង LASED III ករ្រត�តពិនិត្យ និងករ្រគប់្រគងហនភិយ័នងឹ
្រត�វពិចរណាេលីហនិភ័យែដលអចេកតីេឡីងពី ឬផ្សោរភា� ប់ជាមួយលក�ណៈពិេសសេនខងេ្រក្រពំែដនៃនទី
តំងករផ�ល់សម្បទនដីសង�មកចិ� និងករផ�លក់ម�សិទ�ដិសីមហូភាព ដល់សហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគតចិ 
េហីយនិងហនិភ័យែដលមនិមានលក�ណៈពកព់័ន�នឹងទហំំ។ 
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៥.៣.១ ទីតំងៃនករផ�ល់សម្បទនដីសង�មកចិ� (SLC)  
 
230. ស្រមាប់តបំនថ់�ទំីង ១២ ៃនករផ�លស់ម្បទនដសីង�មកចិ�  គេ្រមាង LASED III នឹងបន�េ្របី្របាស់
ដំេណីរករសម្បទនដីសង�មកចិ�ឃំុ ១០ ជំហន េដយមានវធិានករបែន�មេដីម្ីបបំេពញតមត្រម�វករ្រកបខណ�
បរសិ� ន និងសង�ម។ េពលេវលែដល្រត�វករពីសំេណីេលីកដបំូងស្រមាបក់រផ�លស់ម្បទនដីសង�មកចិ�េទករ
េផ�រកម�សិទ�ិដីជាផ�វូករ គឺយ៉ាងេហចមានរយៈេពលណាសម់យួឆា� ។ំ តរង ១៣.ក ពិពណ៌នាអំពដីំេណីរករ 
និងនីតិវធិីៃនករប��� បវធិានករកតប់ន�យហនភិ័យេទក�ងុកររចនាគេ្រមាង។ 

 
តរង ១៣. ក៖ ករ្រគប្់រគងហនិភ័យេនក្រមិតទីតងំស្រមាប់ SLCs ថ�ី៖ដំេណីរករ និងករវនិិេយាគ SLC  

 

ដំេណីរករ SLC ឃំុទងំ 

១០ ជំហន 

 

ករ្រគប់្រគងហនភិ័យេនក្រមិតទតីងំ 

យន�ករែដលមាន្រសបរ់បស់ LASEDs 
(េគាលនេយាបាយ ‘ករពរសុវត�ភិាព’ – LASED II 

P IM) 
 

វ ិធានករបែន�ម (ESF) 
 

ជំហន ១. បេង�ីត, ពិនិត្យ

េឡីងវញិ និង្រត�ត         ពិ
និត្យកម� វធិី SLC  

ករ្រត�តពិនិត្យេនក្រមិតេខត�៖  

1.1. ែផនទី “ហតស�ត” េខត� គឺ្រត�វបានបង� ញ 
ែដលចង�ុល្របាប់នូវតំបន់ SLC ែដលមាន  សក� នុ

ពល តំបន់ជុំវញិ តំបន់ខងេលី និងខងេ្រកមែខ្ស
ទឹក និងករជាប់ទក់ទិននឹង “ករករពរសុវត�ិភាព” 

បរសិ� ន។. 

1.2. ែផនទី, GIS, រូបភាពផា� យរណប្រត�វបាន   ផ�
ល់ស្រមាប់ឃំុ /្រក�មករងរថា� ក់្រស�ក ែដលកំណត់

តំបន់ទំងេនះថាជាករដកេចញេនក�ុង SLC និង
ករពិចរណាេលីផលប៉ះពល់ៃនតំបន់ខងេ្រក 

SLC 
1.3. PLUAC កំណត់ភាព្រត�តគា�  

1.4. ជំនួយបេច�កេទសក�ុងករគំា្រទ PLUAC 
1.5. ្រក�មវយតៃម�បឋម (្រក�មករងរថា� ក់្រស�ក, 

LAU, TSU) េធ�ីទស្សកិច�េដីម្ីបពិនិត្យបែន�មនូវ
សំេណី SLC។ ករ្រត�តពិនិត្យករករពរសុវត�ិភាព 

និងកំណត់ែណនំា្រត�វបានអនវុត�។ 

1. គេ្រមាងនឹងចូលេមីលមូលដ� នទិន�ន័យជីវ

ច្រម�ះែដលពក់ព័ន� (ឧ. IBAT) 
2. ទ្រមង់នករ្រត�តពិនិត្យ និងកំណត់ែណនំា

នឹងរួមប��ូ លប��ត�ិេដីម្ីបកំណត់ត្រម�វករ
ស្រមាប់ករវយតៃម�ក�ុងតំបន់ / ករេកីនេឡីង។ 

3. ករវយតៃម�ហនិភ័យដំបូងែដល្រត�វបាន

អនុវត�េដីម្ីបកំណត់វសិលភាពៃនករសិក្សោប
េច�កេទស។ 

ជំហន 2. ករេរៀបចំ

ស្រមាប់ករសិក្សោ
បេច�កេទស 

 

ករសិក្សោបេច�កេទសនឹង្រត�វបានេរៀបចំ រួមប��ូ ល

ទំង៖ 
2.1. ករវភិាគកសិ-្របពន័�េអកូឡូសុ ី(AEA) 

2.2. ករស�ង់មតិអំពីសរពលភណ� ៃ្រពេឈី 
2.3. ករស�ង់មតិអំពីធនធានទឹក 

2.4.  ករស�ង់មតិអំពីដ ី
2.5 ករេធ�ីេតស�គុណភាពទឺក 

1. េរៀបចំេសចក�ី្រពងស្រមាប់ ESMP និង 

SEP តមទីតំងៃនស្រមាប់ទីតំងែដលបាន
កំណត់នីមួយៗ 

2. េយាងេទតមលទ�ភាពពីករ្រត�តពិនិត្យ 
ករវយតៃម�ផលប៉ះពល់ថា� ក់តំបន់/ជារួម 

ត្រម�វឱ្យមាន  
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ជំហន ៣. ព័ត៌មាន, ករ
េលីកកម�ស់ករយល់ដឹង, 

ករចូលរួមេនក�ុងករេ្រជីស
េរសី TLR  

  

ជំហន ៤៖ ករកំណត់អត�
ស�� ណដីរដ�, ករេធ�ី
ែផនទី, ករេធ�ីចំណាត់ថា� ក់ 
និងចុះប�� ី  

4.1. េរៀបចំែផនទីៃន SLC ែដលបានេស�ីេឡីងនិង
តំបន់ជុំវញិ៖ 

• ែផនទី LUP ែផ�កេលី GIS  
• ែផនទី ‘ហតស�ត’ បរសិ� ន 

4.2. អនុវត�ករសិក្សោបេច�កេទស 
4.3. ករស�ង់មតិលម�ិត និងករេធ�ីែផនទីៃនតបំន់ 

SLC ែដលបានេស�ីេឡីង 
4.4. ែផ�កេលីែផនទី និងរូបភាពផា� យរណប េដយ

េ្របី្របាស់ GPS, ្រក�មករងរនឹងកំណត់្រពំែដនៃន 
និងេនក�ុងតំបន់ SLC ែដលបានេស�ីេឡីង 

4.5. ទ្រមង់្រត�តពិនិត្យករពរសុវត�ិភាព្រត�វបានេធ�ី
បច�ុប្បន�ភាព 

4.6. កិច�្របជុំថា� កេ់ខត� ជាមួយមន�ីរេខត�      ពក់ព័ន�
េដីម្ីបពិនិត្យែផនទី របាយករណ៍ និងទ្រមង់ករពរ

សុវត�ិភាព។ 
4.7. នាយកដ� នសុរេិយាដីនិងភូមិស�ស�េធ�ីករស�ង់

មតិ្រតឹម្រត�វអំពី្រពំែដនខងេ្រកនិងខងក�ុង 

4.8. ករពិនិត្យបែន�ម 
• សវនកម�ែផ�កបរសិ� នែដលឯករជ្យេដីម្ីបពិនិ

ត្យេមីលេឡីងវញិេលី LUP ចុងេ្រកយ 
• អ�កជំនាញែផ�កបរសិ� នៃនធនាគារពិភព

េលក េរៀបចំេឡីងនូវករ្រត�ត     ពិនិត្យភាព
្រតឹម្រត�វ តមរយៈករពិនិត្យបឋមតមទីតំង 

េដយៃចដន្យមុនេពលប��ប់ដំេណីរករ 
LUP។ 

4.9. សេ្រមចចិត�ថាេតី្រត�វយល់្រពម ឬបដិេសធ
តំបន់ SLC ែដលបានេស�ីេឡីង  

4.10. ែផនទីចុងេ្រកយបានេផ�ីេទ GDCG េដីម្ីប
ពិនិត្យនិងប��ប់។ 

ស្រមាប់ ESMP និង SEP តមទីតំង ្រត�វ
បានេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពែផ�កេលីករវយតៃម�ប

រសិ� នែដលរួមប��ូ លែផនទី និងករសិក្សោ
បេច�កេទសេផ្សងេទៀត និងលទ�ផលពីសវន

កម�បរសិ� នឯករជ្យ, ករពិេ្រគាះេយាបល់
ជាមួយភាគីពក់ព័ន� និង (្របសិនេបីអចេធ�ី
េទបាន)ករវយតៃម�ផលប៉ះពល់ថា� ក់តំបន់/
ជារួម។ 

 

ជំហន ៥. ករេ្របី្របាស់ដី
ធ�ី និងែផនករេហដ� រចនា

សម�័ន�ែដលមានករចូលរួម 

5.1. អនុវត� SLC AEA លម�ិតែដលរប់ប��ូ លទំង
កត� ករពរសុវត�ិភាពបរសិ� ន និងបេង�ីនគុណភាព

ៃនករ្រត�តពិនិត្យករករពរសុវត�ិភាព និងសមត�
ភាពអនុវត� របស់ SLC 

5.2. អនុវត�ករវយតៃម�ត្រម�វករេហដ� រចនា សម�័ន� 

• កំណត់តំបន់្រទនាប់រវងតំបន់គេ្រមាង និង
ហតស�តែដលបានកំណត់ (ក�ុងករណីទី
ទំងទំងេនាះស�ិតេនជាប់នឹងហតស�ត
ទំងេនះ) 

• េធ�ីបច�ុប្បន�ភាព ESMP តមទីតំងេដយ
ដក់ប��ូ ល AEA លម�ិត, សមត�ភាពអនុ
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5.3. ្រក�មករងរថា� ក់្រស�ក និង ្រក�ម្របឹក្សោឃំុពិនិ
ត្យែផនទី SLC េដីម្ីបេដះ្រសយ៖ ផលប៉ះពល់

ែដលអចេកីតមានេលីករេ្របី្របាស់ដីធ�ីបច�ុប្បន� 
និងតំបន់ជុំវញិ 

5.4. ទ្រមង់ពិនិត្យករពរសុវត�ិភាព្រត�វបានេធ�ី
បច�ុប្បន�ភាពេដីម្ីបធានាថាកររកេឃីញពី AEA ឆ�ុះ

ប�� ំងពីប�� ែដលបានកំណត់េនក�ុងទ្រមង់ 

វត�ន៍បរសិ� ន, និងលទ�ផលពីករវយតៃម�
ត្រម�វករេហដ� រចនា     សម�័ន� 

• ែផ�កេលីលទ�ផលៃនករវយតៃម�ត្រម�វករ
េហដ� រចនាសម�័ន�េនក�ុងទីតំងនីមួយៗ 

អនុវត�នីតិវធិី្រត�តពិនិត្យបឋមបរសិ� ន
ស្រមាប់អនុគេ្រមាង។ 

• ប��ូ នលទ�ផលទ្រមង់្រត�តពិនិត្យៃនអនុ

គេ្រមាងស្រមាប់ទីតំងនីមួយៗេទធនាគារ
េដយសេ្រមចគា� នករជំទស់ 

ជំហន ៦. ករពិនិត្យ និង

សេ្រមចៃនរបាយករណ៍ 
SLC ឃំុ 

 

6.1. ករែបងែចកស្រមាប់េហដ� រចនាសម�័ន�ជនបទ 

និងេសវកម� 
6.2. របាយករណ៍ SLC ក�ុងករដក់ប��ូ លប��

ករពរសុវត�ិភាព 
 

 
 

1. ប��ប់េសចក�ី្រពងៃន ESMP ទីតំងជាក់

លក ់ រួមប��ូ ល្របេភទេហដ� រចនាសម�័ន�
និងេសវកម�ជនបទែដលបានកំណត់

ស្រមាប់ SLC និង SEP នីមួយៗស្រមាប់ទី
តំងែដលបានកំណត់នីមួយៗ និង

ឧបករណ៍េផ្សងេទៀត (េបីចំបាច់) ែផ�ក
េលីលទ�ផលៃនករេ្រជីសេរសីអនុគេ្រមាង។ 

2. ដក់េស�ីកំែណចុងេ្រកយៃន ESMP េទ
ធនាគារេដីម្ីបសេ្រមចេដយគា� នករ

ជំទស់ 
3. ស្រមាប់ទីតំង SLC ែដលជាប់នឹង     ហត

ស�តជីវជ្រម�ះ៖ 

• បេង�ីតតំបន់្រទនាប់ 
• យន�ករ និងករគំា្រទេដីម្ីប

្រគប្់រគង NR មូលដ� ន
្របកបេដយចីរភាព 

• ករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹង
ស្រមាប់ករអភិរក្សជីវច្រម�ះ 

• ដក់ប��ូ លេទក�ុងែផនករអភិវឌ្ឍ
ឃំុ 

• ករដំេដីមេឈីក�ុងតំបន់រួម។ 

ជំហន ៧.ករេ្រជីសេរសី
អ�កទទួលដ ី

  

ជំហន ៨. ករេរៀបចំ
ែផនករ SLC េពញេលញ 

8.1. ដីឡូតិ៍ SLC ែបងែចកេទតម្រគ�សរ 
8.2. កិច�្របជុំថា� កឃំុ់េដីម្ីបពិភាក្សោ 

• ែផនទីចុងេ្រកយបង� ញពីតំបន់ែដល្រត�វ
បានកំណត់ស្រមាប់ករេ្របី្របាស់

កសិកម� ករអភិរក្ស / ៃ្រពសហគមន៍ / 
រេបៀងជីវចំរុះ តំបន់្រទនាប់ 

• ករករពរសុវត�ិភាពបរសិ� ន  

1. េរៀបចំឧបករណ៍ ES ស្រមាប់អនុគេ្រមាង / 
ករវនិិេយាគ (រួមប��ូ លកររកេឃីញពីករ

សិក្សោ និងករវយតម�ែដលបានេធ�ីេឡីង
េនក�ុងជំហន   មុន ៗ) 

• ្របសិនេបី EIA៖អ�កជំនាញែផ�ក  ប
រសិ� នអន�រជាតិនឹង្រត�វចូលរួម។ 
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តរង ១៣. ក៖ ករ្រគប្់រគងហនិភ័យេនក្រមិតទីតងំស្រមាប់ SLCs ថ�ី៖ដំេណីរករ និងករវនិិេយាគ SLC  

 

• ករប៉ាន់ស� នសមត�ភាពអនុវត�ន៍ • ្របសិនេបី ESMP/ECoP ៃនអនុ
គេ្រមាង៖ េធ�ីតមទ្រមង់តម្របេភទ

ែដលបានពិពណ៌នាេនក�ុងឧបសម�័ន�
ទី៦ និងឧបសម�័ន�ទី ៧ 

2. ករយល់្រពម៖ 
• ្របសិនេបី EIA៖ TOR និងឯកសរ

្រពងនឹង្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យនិង

សេ្រមចេដយធនាគារពិភព   េល
ក។ 

• ្របសិនេបី ESMP/ECoP៖ទី្របឹក្សោ
ែផ�ក្រគប់្រគងហនិភ័យបរសិ� នៃន

គេ្រមាង LASED-III នឹង្រត�វពិនិត្យ 
និងសេ្រមចេលីឯកសរ។ 

3. ករពិេ្រគាះេយាបល់ និងករផ្សព�ផ្សោយ
ព័ត៌មាន៖ 

• ្របសិនេបី EIA៖ ២ ដង(េសចក�ី
្រពង និងឯកសរកំែណដំណាក់

កលចុងេ្រកយ) 
• ្របសិនេបី ESMP/ECoP៖១ ដង 

(ឯកសរកំែណដំណាក់កលចុង
េ្រកយ) 

ជំហន ៩. ករេរៀបចំករ
កម�សិទ�ិេផ�រដ ី

9.1. ្រពំ្របទល់ដីឡូតិ៍ SLC ្រត�វបានកំណត ់
9.2. ករេរៀបចំទីតំង និងេហដ� រចនា              ស

ម�័ន�មូលដ� ន 

 

ជំហន ១០. ជំនួយក�ុងករ
េដះ្រសយ និងករអភិវឌ្ឍ

ជនបទរយៈេពលែវង 

េហដ� រចនាសម�័ន� និងេសវកម�ជនបទបានផ�ល់ជូន អនុវត�ករ្រគប់្រគងហនិភ័យទក់ទងនឹងប
រសិ� ន និងសង�ម 

ឧបករណ៍ទក់ទងនឹងករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនា
សម�ន័�ជនបទ(សមាសភាព ២) និងករ

អភិវឌ្ឍកសិកម� និងមុខរបរចិ�� ឹមជីវតិ 
(សមាសភាព ៣) 

 
 

231. ស្រមាប់ទីតំង SLC ែដលមាន្រសបច់ំននួ១៤, បច�បុ្បន�្រគបដណ� បេ់ដយគេ្រមាង LASED II (សមូ

េមីលតរង ២ក), គេ្រមាងេនះនឹងផ�លក់រគំា្រទដល់ករអភិវឌ្ឍរួមមាន ្របព័ន�ធារស�ស�ខ� តតចូ និងផ�វូចលូ
េទេធ�ីកសិកម�។ ករគំា្រទករអភិវឌ្ឍនឹង្រត�វអនវុត�តមតរង ១៣. ខ។ 
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តរង ១៣. ខ៖ ករ្រគប្់រគងហនិភ័យេនក្រមិតទីតងំស្រមាប់ SLCs ែដលមាន្រសប់៖ ករគា្ំរទ/ករវនិេិយាគករអភិវឌ្ឍ 

ដំេណីរ ឧបករណ៍្រគប្់រគងហនិភ័យ កំណត់សមា� ល ់

1. ករពិនិត្យបឋមក្រមិតទីតំង ករពិនិត្យបឋមក្រមិតទីតំងេដយេ្របី
ទ្រមង់ដូចគា� នឹងទ្រមង់ស្រមាប់ទីតំង 

SLC ថ�ី។ 

លទ�ផលៃនករពិនិត្យបឋមនឹង្រត�វបាន

េ្របីេដីម្ីបកំណត់ហនិភ័យ           សំខ
ន់ៗែដលមិន្រត�វបានេដះ្រសយេដយ

សកម�ភាព LASED មុនៗេនតមទីតំង

នីមួយៗ។ 

វមិន្រត�វបានេគរពំឹងថាករេរៀបចំ ESMP 

តមទីតំងជាក់លក់នឹង្រត�វករជាចំបាច់

េនាះេទ ប៉ែុន�េនះនឹង្រត�វបានេផ��ងផា� ត់
ស្រមាប់ទីតំងនីមួយៗេដយែផ�កេលីលទ�

ផលៃនករ្រត�តពិនិត្យេដយទី្របឹក្សោ

្រគប្់រគងហនិភ័យថា� កជ់ាតិ។ 

2. ករពិនិត្យបឋមក្រមិត                 អនុ

គេ្រមាង 

2.1.  ករពិនិត្យប�� ីប៉ះពល់អវជិ�មាន មិនរប់ប��ូ លសកម�ភាពេនក�ុងប�� ីផល
ប៉ះពល់អវជិ�មាន។ សូមេមីលតរងទី 

១៥ ស�ីពីលក�ណៈវនិិច�័យស្រមាប់ករងរ

ធារស�ស� 

2.2. ទ្រមង់ែបបបទៃនករពិនិត្យបឋម

ស្រមាប់ក្រមិតអនុគេ្រមាង (ឧបសម�័ន�ទី 
៦) េដីម្ីបកំណត់អត�ស�� ណ

ឧបករណ៍ES េដយែផ�កេលីផលប៉ះពល់

ែដលអចេកីតមាន 

EIA / ESMP / ECoP(ថា� កត់ំបន់) 

សូមេមីលឧបករណ៍្រគប្់រគង           ហ

និភ័យES  

3. េរៀបចំឧបករណ៍ ES  ្របសិនេបី EIA៖ អ�កជំនាញែផ�ក       ប
រសិ� នអន�រជាតិនឹង្រត�វចូលរួមេដីម្ីបគំា្រទ

ករអភិវឌ្ឍ EIA (ថា� កត់ំបន)់។ 

្របសិនេបីអនុគេ្រមាង ESMP/ECoP៖ 
តមទ្រមង់តម្របេភទែដលបាន

ពិពណ៌នាេនក�ុងឧបសម�័ន�ទី៦ និង

ឧបសម�័ន�ទី ៧ 

 

ដក់ប��ូ ល៖ 
• ESMP តមទីតំង 

• ករសិក្សោបេច�កេទសែដលមាន្រសប់
ក�ុងអំឡុងេពលដំេណីរករ ១០ ជំហន

ែដលេធ�ីេឡីងេនក�ុងគេ្រមាង LASED-
II។ 

4. ករយល់្រពម/សេ្រមច EIA៖ TOR និងឯកសរ្រពងនឹង្រត�វបាន

្រត�តពិនិត្យនិងសេ្រមចេដយធនាគារ

ពិភពេលក។ 

ESMP/ECoP៖ទី្របឹក្សោែផ�ក្រគប់្រគងហ

និភ័យបរសិ� នៃនគេ្រមាង LASED-III នងឹ

្រត�វពិនិត្យ និងសេ្រមចេលី    ឯកសរ។ 
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5. ករពិេ្រគាះេយាបល់ និងផ្សព�ផ្សោយ EIA៖ ២ ដង(េសចក�ី្រពង និងឯកសរ

កំែណដំណាក់កលចុងេ្រកយ) 
 

ESMP/ECoP៖១ ដង (ឯកសរកំែណ
ដំណាក់កលចុងេ្រកយ) 

 

សូមេមីល ESF និងករែណនំា EIA ថា� ក់

ជាតិរបស់ធនាគារពិភពេលក  

6. ករចូលរួមរបស់អ�កេម៉ករ ប��ត�ិ្រគប្់រគងបរសិ� ន្រត�វបានដក់

ប��ូ លេនក�ុងឯកសរេដញៃថ� 

ទី្របឹក្សោែផ�ក្រគប់្រគងហនិភ័យបរសិ� ន

ៃនគេ្រមាង LASED-III នឹង     ពិនិត្យ

ដំណាក់កល។ 

អ�កជំនាញែផ�កបរសិ� នៃនធនាគារពិភព
េលកែដល្រត�វបានចត់តំងស្រមាប់

គេ្រមាងនឹងពិនិត្យេឡីងវញិឯកសរៃចដ

ន្យស្រមាប់ករធានាគុណភាព។  

7. ករអនុវត�៖ករពិនិត្យតមដម និង

របាយករណ៍ 

លទ�ផលៃនករពិនិត្យតមដនែផ�កបរសិ�
ននឹង្រត�វប��ូ លេទក�ុង្របព័ន�របាយ

ករណ៍ជា្របចំរបស់គេ្រមាង។ 

បុគ�លិកបេង� ល ES, អ�កជំនាញ ES RM 
ថា� កេ់ខត�, និងទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនិភ័យ

បរសិ� ន នឹងពិនិត្យតមដមករអនុវត�ៃន
វធិានករកត់បន�យផលប៉ះពលជ់ា

្របចំ។ 

 
228. គេ្រមាងេនះក៏នឹងគំា្រទដលស់កម�ភាពនានា េដីម្ីបេដះ្រសយហនិភ័យទក់ទងនឹងសខុភាពរបស់

សហគមន៍សំខន់ៗ  (ករផ�ត់ផ�ង់ទកឹស� ត អនាម័យ ករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹករកតប់ន�យអេំពហិីង្សោ
ែផ�កេលីេយនឌរ័) េទតមបទដ� នដចូគា� នឹង្រត�វបានអនវុត�េនក�ងុករផ�ល់សម្បទនដីសង�មកចិ�ថ�។ី ករ
ពិនិត្យបឋមតមទតំីង ស្រមាប់ហនភិ័យទក់ទងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម នឹង្រត�វអនុវត�េនតមទតំីង
ែដលមាន្រសប់េដយេ្របីទ្រមង់ដូចគា� នឹងទីតំងថ�ី េហីយលទ�ផលនឹង្រត�វបានេ្របីេដីម្ីបកំណត់ហ
និភ័យសំខន់ៗ ែដលមនិ្រត�វបានេដះ្រសយេដយសកម�ភាព LASED មុនេនទីតំងេនាះ។ វមិន្រត�វ
បានេគរពំឹងថាករេរៀបចំ ESMP តមទីតំងនឹង្រត�វករជាចំបាចេ់នាះេទ ប៉ុែន�េនះនឹង្រត�វបានេផ��ងផា� ត់
ស្រមាប់ទីតំងនីមយួៗ េដយែផ�កេលីលទ�ផលៃនករ្រត�តពនិតិ្យ េដយទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនភិយ័

ទក់ទងនឹងបរសិ� ន និងសង�មថា� កជ់ាតិ។ វធិានករ្រគប្់រគងហនិភយ័ហនភិ័យទក់ទងនងឹបរសិ� ន នងិ
សង�ម លម�ិតនឹង្រត�វបានបេង�ីតេឡីងក�ុងបរបិទៃន (១) អនគុេ្រមាងែដល្រត�វករេដះ្រសយហនភិយ័
ទក់ទងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម ែដលបានកណំតេ់ដយផា� ល់ និង (២) ករ្រត�តពនិិត្យទកទ់ងនងឹបរសិ� ន 
និងសង�ម ករវយតៃម�ហនភិ័យ និងករេរៀបចំ ESMP តមែដល្រត�វករស្រមាបអ់នគុេ្រមាងេហដ� រចនា
សម�័ន� និងមុខរបរច�ិ� ឹមជីវតិ។ វធិានករពិនតិ្យ និង្រគប់្រគងហនភិ័យស្រមាបទ់ីតំងែដលមាន្រសបន់ងឹ
រួមប��ូល៖ 

 
(a) ធានាថាសកម�ភាពែដលបានេស�ីមនិមានេនក�ងុប�� ីផលបះ៉ពល់អវជិ�មានេឡីយ 
(b) វធិានករ្រគប់្រគងហនិភ័យេផ្សងេទៀតែដលពកព់ន័�នងឹសកម�ភាពែដលបានេស�ីេឡីង 
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(c) វធិានករែដលមានបច�ុប្បន�ភាពស្រមាបធ់ានាករផ�ត់ផ�ង់ទឹកក�ុង្រស�ក្របកបេដយសុវត�ិភាព 
អនាម័យ និងករ្រគប់្រគងសណំល់រងឹ។ 

 
៥.៣.២ ករផ�ល់កម�សិទ�ដិីសមូហភាពដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ  (ICLT)   
 
229. ដំេណីរករទូេទស្រមាប់ជនជាតេិដីមភាគតិចេដីម្ីបទទលួបានបណ�កម�សទិ�ិសមូហភាព រួមមាន ៣ 
ដំណាក់កលសំខន់ៗ (សូមេមីលតរង ១ ខ)៖ (១) ករទទួលស� ល់្រក�មមនុស្សជាក់លក់មួយែដល
ជាសហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ ឬ IC េដយ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ / MRD (២) ផ�ល់ឋនៈ្រសបច្បាប់
េដយ្រកសួងមហៃផ� / MOI និង (៣) ករចុះប�� ីដីធ�ីេដយ្រកសួងេរៀបចែំដនដ ីនគរូបនីយកម� និងសណំង ់ 
(MLMUPC)។ ដំេណីរករេនះ្រត�វចំណាយេពល្របែហល ២៤ ែខេដីម្ីបប��ប់។ 

 
230. ស្រមាបទ់តំីងៃនករផ�លស់ម្បទនដសីង�មកចិ�ចំននួ ១៥  គេ្រមាង LASED III នឹងផ�ល់ករគំា្រទដល់
ដំេណីរករផ�ល់កម�សិទ� ិ និងករអភិវឌ្ឍ ែដលមានសិទ�ិទទួលបានករគំា្រទេនះ នឹងឈនដលទ់ីប��បៃ់ន
ដំណាក់កលទី ២.៥ (ឧទហរណ៍ពក្យសុំ ICLT ្រត�វបានប��ូ នេទ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� នងិ
សំណង់  - សូមេមីលតរង ១ ខ) ប៉ុែន�មិនទន់បានទទួលបណ�កម�សទិ�ិដធី�េីនេឡីយ។ ែផ�កេលីតួេលខពី 
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់  រហូតដលែ់ខមករឆា� ២ំ០២០ វបង� ញថាអចមាន IC/ICLT 
ចំនួន ១១១ េហីយែដលបានស�ិតេនក�ងុដណំាក់កលទ៣ី និងមានសិទ�ទិទលួបានករគំា្រទ។ ្រកសួងេរៀបចំ
ែដនដី នគរូបនីយកម� និងសណំង ់ នឹងទកទ់ងសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ែដលមានសិទ�ទំិងអសេ់ហីយ
អេ�� ីញពួកេគឱ្យេស�ីសុំជនំួយគេ្រមាង។ ICLT ចំនួន១៥ ែដល្រត�វគំា្រទនឹង្រត�វបានេ្រជីសេរសីេដយែផ�កេលី
លក�ណៈវនិិច�័យរួមទំងករចប់អរម�ណ៍ក�ងុករចូលរួមក�ុងគេ្រមាង និងដីែដលមាន។ 

 
231. ស្រមាប់ ICLT នីមួយៗ ែដលបានកំណតជ់ាបេណា� ះអសន�ស្រមាប់ករគំា្រទគេ្រមាង គេ្រមាងនឹងេធ�ី
ករ្រត�តពិនិត្យេដយយកចតិ�ទកុដក់េលលីទ�ផលៃនជហំន ៃនដំេណីរកររបស់ ICLT ែដលបានប��ប់រួចរល់
េនទីតំងេនាះ។ េនះនឹងរួមប��ូល (i) ភាពតំណាងសង�ម និងបរយិាប័ន�ៃនគណៈ  កមា� ធិករសហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិច (IPCC) (ii) ថាេតីច្បាប់សហគមន៍ទទួលបានផល្របេយាជនព៍សីំណំុរងៃនសង�មេផ្សងៗគា�
ៃនសហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច (ដំណាក់កលទ ី២ ជំហនទី ៣) ឬអត់ និង (iii) ករវយតៃម�្របហក់
្របែហលៃនវធិានៃផ�ក�ុងរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ (បានបេង�ីតេឡីងេនដណំាកក់លទី ២.៥, 
ជំហនទី ១)។ ែផ�កេលីកររកេឃីញៃនករ្រត�តពិនិត្យេដយយកចតិ�ទកុដក់ គេ្រមាងនឹង្រត�វបានកំណតថ់ាេតី
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិចំបាច្់រត�វចូលរួមក�ុងដេំណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ / FPIC េដីម្ីបពិនិត្យ និងែក
ស្រម�លច្បាប់និងគណៈកមា� ធិករសហគមនជ៍នជាតេិដីម ភាគតចិ  (IPCC) េដីម្ីបធានាបាននូវសេំឡង និងករ

ទទលួបានអត�្របេយាជនព៍ីគេ្រមាងេដយសមធម។៌ ្របសិនេបីករេប�ជា� ចិត�េនះ្រត�វបានេធ�ីេឡីងបនា� បម់កករ
ដក់ប��ូល ICLT េនក�ុងគេ្រមាង នឹងមានលក�ខណ� ែដលសហគមនយ៍ល់្រពមនងឹករពិនតិ្យ និងែកស្រម�ល
េឡីងវញិ។ 
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232. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យទកទ់ងនឹងបរសិ� ន និងសង�ម នឹងរួមប��ូលធាត្ុរសេដៀងនងឹធាតុែដលបាន
អនុវត�េ្រកមករផ�ល់ទីតំងៃនករផ�ល់សម្បទនដសីង�មកចិ�ថ�ី (ឧ. ករពិនិត្យបឋមក្រមិតទីតំង, EA, ែផនករ
ស្រមាប់្រគប់្រគងបរសិ� ននិងសង�មតមទីតំង, ករពិនិត្យបឋមក្រមតិអនុគេ្រមាង)។ ែផ�កេលីទ្រមង់ៃនករ្រត�ត
ពិនិត្យទក់ទងនឹងបរសិ� ន និងសង�ម និងេនេលីករគូសែផនទី រួមទំងករកំណត់អត�ស�� ណៃនហតស�ត 
បរសិ� ន េនតមតំបន់ ICLT នីមួយៗ គេ្រមាងនឹងកណំត់ធនធានធម�ជាតកិ�ុងតំបន ់និងតបំនអ់ភិរក្សសខំន់ៗ ។ 
េនេពលែដលបានកំណតអ់ត�ស�� ណ គេ្រមាងនឹងជយួស្រម�លដលក់រពិភាក្សោជាមួយអជា� ធរ េដីម្ីបយល់

្រពមេលីតួនាទីរបស់ជនជាតិេដមីភាគតចិ ក�ុងករ្រគប់្រគងតំបន់ទំងេនះ។ ែផនករស្រមាប្់រគប់្រគងបរសិ� ន
និងសង�ម តមទីតំង នឹងគសូប�� កព់កីរផ�លន់ូវយន�ករ និងករគំា្រទដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគតចិ 
េដីម្ីប្រគប់្រគងតំបន់អភរិក្សសំខន់ៗ ក�ុងតបំន់កដ៏ូចជាកម�វធិេីលីកកម�ស់ករយល់ដឹងស្រមាប់ករអភិរក្សជីវ
ច្រម�ះ។ 

 
តរងទ ី១៤៖ វធិានករ្រគប់្រគងហនិភយ័ក្រមិតទីតងំស្រមាប់ករផ�លប់ណ�កម�សិទ�ិដីសហគមន៍ថ�ី  

 
ដំណាក់កលទី ៣៖ ករចុះប�� ីដីធ� ី វធិានករ្រគប្់រគងហនិភ័យ (ស្រមាប់គេ្រមាង LASED IIIែដលបានេស�ីសុំ) 

ករចប់េផ�ីមចូលរួមគេ្រមាង (អចជា
ជំហនណាមួយក�ុងដំណាក់កលទ ី៣) 

ករ្រត�តពិនិត្យេដយមានករយកចិត�ទុកដក់េដីម្ីបេផ��ងផា� ត់ថាេតីលទ�ផលដំណាក់
កលទី ១ និងទី ២ អនុេលមតមត្រម�វករ ESS៧ ស្រមាប់ករពិេ្រគាះេយាបល់

្របកបេដយអត�ន័យទក់ទងនឹងលទ�ផលៃនដំណាក់កលទំង ២ េនាះគឺ គណៈកមា� ធិ
ករតំណាងសហគមន៍ (CRC) រួមប��ូ លនូវបរយិាប័ន�េយនឌ័រ និងសង�ម និងច្បាប់

សហគមន៍ និងវធិានៃផ�ក�ុងែដលេដះ្រសយផល្របេយាជន៍របស់�ស�ី និងអ�ក្រក។ 
េបីមិនដូេច� ះេទ សូមពិនិត្យេឡីងវញិនូវសមាសភាពរបស់ CRC និង / ឬខ�ឹមសរៃនច្បាប់

សហគមន៍ និងវធិានៃផ�ក�ុងេដយែផ�កេល ីFPIC។ 

ជំហនទី ១៖ ករវស់ែវងនិងករ្របមូល
ទិន�ន័យ្រពំែដន្រពំែដនតម្របេភទករេ្របី
្របាស់ ករកំណត់្រពំែដន និងករកំណត់

អត�ស�� ណដីរដ� 
 

ដំេណីរករ្រត�តពិត្យេដយេ្របីឧបករណ៍ដូចខងេ្រកមៈ 
• ែផនទីេខត� 'ហតស�ត' ែដលបង� ញអំពី្រពំ្របទល់ដីតំបន់ជុំវញិតំបន់ ែខ្សទឹក ខង

េលីនិងខងេ្រកម 

• គេ្រមាងេដមី្ីបទទួលបានព័ត៌មានពក់ព័ន�ពីឃា� ំងទិន�ន័យជីវច្រម�ះែដលមាន (ឧ. 
IBAT) 

ែផ�កេលីែផនទី GIS និងរូបភាពផា� យរណប ្រក�មករងរគេ្រមាងនឹងកំណត់តំបន់ស្រមាប់
ករពិចរណាេលីផលប៉ះពល់េលីជីវច្រម�ះ 

្រក�មវយតៃម�វយតៃម�េទ៖ (១) េផ��ងផា� ត់ដីធ�ីនិង្រពែំដនរបស់វ (២) កំណត់តំបន់
អភិរក្សនិងតំបន់ករពរសំខន់ៗនិង (៣) សេ្រមចចិត�ថាេតី ESIA ក�ុងតំបន់នឹង្រត�វករ

ឬអត់ 

នាយកដ� នសុរេិយាដីនិងភូមិស�ស�េដីម្ីបេធ�ីករស�ង់មតិអំពី្រពំែដនខងេ្រកនិងខងក�ុង 

ជំហនទី ២៖ ករបង� ញជាសធារណៈ
នូវឯកសរវយតៃម�ដីធ�ី 

 

ជំហនទី ៣៖ កររយករណ៍អំពីលទ�
ផលៃនករបង� ញឯកសរវយតៃម�  ដីធ� ី

 

ជំហនទី ៤ ៖ ្របជុំជាមួយគណៈកម�ករ

ដីធ�ីេខត�របស់រដ�េដីម្ីបសេ្រមចេលីរបាយ
ករណ៍ស�ីពីលទ�ផលៃនករបង� ញជាស
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ធារណៈៃនករវយតៃម�ដីធ�ីនិងេស�ីសុឱំ្យ 

្រកសួងេរៀបចំែដនដី  នគរូបនីយកម� និង
សំណង់  េចញ   បណ�កម�សិទ�ិដីធ�ីដល់

សហគមន៍ IP។ 

ជំហនទី ៥៖ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូប
នីយកម� និងសំណង់  េចញលិខិតមួយ

េទ្រកសួងបរសិ� ន និង្រកសួងកសិកម�
រុក� ្របមាញ់និងេនសទេដយេស�ីសុំករ

្រត�តពិនិត្យនិងករយល់្រពមពីដីពក់ព័ន�។ 

 

• េរៀបចំឧបករណ៍្រគប់្រគងហនិភ័យ ES: ESMP ទីតំងជាក់លក់។ 
• ឧបករណ៍នឹង្រត�វបានេរៀបចំេដយែផ�កេលីករសិក្សោបេច�កេទស ែផនទី និងករ

វយតៃម�ែដលពក់ព័ន� (ឧទហរណ៍ករវយតៃម�ត្រម�វករេហដ� រចនាសម�័ន�។ 
ល។)។ ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងហនិភ័យបរសិ� ន ESMPេនះ នឹង្រគបដណ� ប់ក�ុង

ចំេណាមឧបករណ៍ដៃទេទៀតប៉ុែន�មិនមានកំណត់្រតឹមេនះេទ៖  

• ករកំណត់អត�ស�� ណធនធានធម�ជាតិក�ុងតំបន់នងិតំបនអ់ភិរក្ស     សំខន់ៗ
ក�ុង្រពែំដន ICLT និងជាប់នឹងទីតំងគេ្រមាង។ 

• ែផនករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈីឬ PA, កិច�្រពមេ្រពៀងពក់ព័ន�ៃ្រពេឈី ឬ េនសទរបស់
សហគមន៍ ឬករេរៀបចំករ្រគប់្រគងធនធាន្រសេដៀងគា� េផ្សងេទៀត។ 

• ប��ត�ិៃនយន�ករនិងករគំា្រទដល ់ ICs េដីម្ីប្រគប្់រគងធនធានធម�ជាតិ
្របកបេដយនិរន�រភាពនឹង្រត�វបានពិពណ៌នាយ៉ាងច្បាស់េនក�ុង       ឧបករណ៍។ 

• ធនាគារពិភពេលកនឹងពិនិត្យេឡីងវញិ និងអនុ�� តឧបករណ៍ ES ទំង អស់។ 
• ្រកសួងបរសិ� ន និងMoFF នឹង្រត�វបានចូលរួមក�ុងអំឡុងេពលេរៀបចំឧបករណ៍។ 

• ស្រមបស្រម�លករពិភាក្សោជាមួយអជា� ធរែដលមានអណត�ិេដីម្ីបយល់្រពមេលីតួ
នាទីរបស់ ជនជាតិេដីមភាគតិច ក�ុងករ្រគប់្រគងតំបន់អភិរក្ស   សំខន់ៗ។  

• បេង�ីតតំបន់អភិរក្សស្រមាប់តំបន់ទំងេនាះែដលេនជាប់នឹងចំណុច      ជីវច្រម�ះ 
• បេង�ីតយន�ករនិងករគំា្រទេដីម្ីប្រគប្់រគងធនធានធម�ជាតិក�ុង       មូលដ� ន

្របកបេដយចីរភាព (ដូចែដលបានពិពណ៌នាេនក�ុង ESMP ទីតំងជាក់លក់) 

ជំហនទី ៦៖ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូប

នីយកម� និងសំណង់  េចញលិខិតមួយ
េទទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ីេស�ីសុំករេធ�ី
ែបងែចកដីេដីម្ីបចុះប�� ីជាដីសមូហភាព
្រសបតមេសចក�ីសេ្រមចរបស្់រកសួងប

រសិ� ននិង្រកសួងកសិកម�រុក� ្របមាញ់និង
េនសទ។ 

 

ជំហនទី ៧៖ េចញបណ�កម�សិទ�ិដីសមូ

ហភាពដល់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច។ 

 

 
233. បនា� ប់ពីករប��ប់ជហំនទ ី៧ ៃនដំណាកក់លទ ី៣ គេ្រមាងនឹងផ�លក់រគំា្រទេលសីកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍
តមរយៈវធិីស�ស�ជំរុញត្រម�វករ។ ដំេណីរករេនះនឹង្របហក់្របែហលេទនឹងទតំីងែដល្រត�វបានរចនាេឡីង
ស្រមាប់ទីតំង ICLT ចំនួន ៣០ ែដលមាន្រសប់ (សូមេមីលកថាខណ� ខងេ្រកម)។ េនដំណាក់កលេនះ 
គេ្រមាងនឹងប��ប់ករ្រត�តពនិិត្យស្រមាបអ់នគុេ្រមាងែដលមានែចងក�ងុែផ�កទ ី៥.៧.១ និងឧបសម�ន័�ទ ី៥។ 

 
234. ស្រមាបទ់តំីង ICLT ែដលមាន្រសប់ (រពំងឹថានងឹមាន ៣០ កែន�ង) គេ្រមាងនឹងផ�លក់រ    គំា្រទេលី
សកម�ភាពអភវិឌ្ឍន៍ ដូចជាេហដ� រចនាសម�ន័� និងករគំា្រទេសវកម�តមរយៈវធិីស�ស�ជរុំញត្រម�វករ ដំេណីរ
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ករ្រត�តពិនិត្យ និងករវយតៃម�។ ្រកសួងេរៀបចែំដនដ ីនគរូបនយីកម� និងសណំង ់ នឹងជូនដណឹំងរលប់ណ�កម�
សិទ�ិែដលមានេន្រគបទ់ីកែន�ង ែដលអចមានលទ�ភាពៃនជំនយួអពំីលក�ណៈវនិិច�័យស្រមាបក់រេ្រជីសេរសី
ែដល្រត�វេ្របី េហីយនឹងេស�ីសុំករបង� ញចណំាបអ់រម�ណ៍។ អ�កែដលបង� ញចណំាប់អរម�ណ៍ នឹង្រត�វបានពនិិ
ត្យតមវធិីដចូគា� នឹងអ�កែដលបង� ញចណំាបអ់រម�ណ៍េលីករគំា្រទរបស ់ICLT និងករ្រត�តពនិិត្យេដយយកចតិ�
ទុកដក់នឹង្រត�វបានអនុវត�េដមី្ីបេផ��ងផា� ត់ថាលទ�ផលៃនដេំណីរករ ICLT ្រសបតមត្រម�វករ បទដ� នបរសិ� ន 
និងសង�មទ ី៧ ស្រមាប់ករពិេ្រគាះេយាបល់ែដលមានអត�នយ័ ដូចជាគណៈកមា� ធកិរតំណាងសហគមនែ៍ដល

មានបរយិាប័ន�  េយនឌ័រនិងសង�ម និងច្បាបស់ហគមន ៍និងវធិានៃផ�ក�ងុែដលនយិាយពផីល្របេយាជនរ៍បស�់ស�ី 
និង្របជាជន្រកី្រកផងែដរ។ ្របសិនេបីប�� េនះមិន្រត�វបានេគរកេឃីញថាជាករណីេនាះេទ សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច នឹង្រត�វបានេស�ីសុំជាលក�ខណ� ស្រមាបក់រគំា្រទគេ្រមាង េដីម្ីបែកស្រម�លសមាសភាពគណៈកមា�
ធិករតំណាងសហគមន៍ និង/ឬខ�ឹមសរៃនច្បាបស់ហគមន ៍ និងវធិានៃផ�ក�ុងេដយែផ�កេលី ករសេ្រមចចតិ�
េដយេសរ ីបានដងឹជាមុន និងទទលួបានពត័៌មានេពញេលញ (FPIC)។ 

 
235. ស្រមាប់ ICLT នីមួយៗ រល់ករ្រត�តពិនិត្យ និងករវយតៃម�ហនិភ័យៃនទីតំងនងឹ្រត�វបានអនវុត�មនុ
េពល ESMP ្រត�វបានេរៀបចំេឡីង។ សកម�ភាព (ឧទហរណ៍ករេធ�ីែផនទីហតស�ត) ែដលបានប��បអ់ឡុំង
េពលដំេណីរករ ICLT មិន្រត�វេធ�ីម�ងេទៀតេទ។ ភាពខុសគា� សខំនរ់វង ICLT ែដលមាន្រសប់ និង ICLT ថ�ី គឺ
ហនិភ័យែដលេកីតេឡីងពកីរកណំតអ់ត�ស�� ណដីធ� ីនិងករេចញបណ�កម�សទិ�ិ នឹងែលងអនវុត� េដយេហតុ
ថាដំណាកក់លេនះ្រត�វបានប��ប។់ 

 

៥.៣.៣ ករពិនិត្យបឋមហនិភយ័ទកទ់ងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម 

 
236. ករពិនិត្យបឋមតមទតំីង េដីម្ីបកំណត់ហនិភ័យទក់ទងនងឹបរសិ� ន និងសង�មនងឹ្រត�វបានេធ�េីឡីង

េនេពលចប់េផ�ីមសកម�ភាពគេ្រមាងេនទីតំង SLC និងទីតំង ICLT  ែដលបានដក់េស�ីេឡីង។ ករពិនិត្យ
បឋមតមទីតំង នឹង្រត�វបានអនវុត�េដយករវយតៃម�ហនភិ័យ និងករសិក្សោនិងសកម�ភាពតមដនសម
្រសប (សូមេមីលែផ�ក ៥.៥ ខងេ្រកម)។ ករពិនិត្យបឋម្របែហលជា្រត�វករេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពេនេពលដេំណីរ
ករកំណត់្រពំែដន និងករេធ�ីែផនករេ្របី្របាស់ៃន SLC និង ICLT មានដំេណីរករ។ ករពិនិត្យបឋម នឹងេ្របី
្របាស់្រទង់្រទយេនក�ុងឧបសម�ន័�ទ ី ៣។ ករពិនិត្យបឋមនងឹវយតៃម�ែផ�កេលពី័តម៌ានែដលអចរកបានល�
បំផុត លទ�ភាពៃន្រពឹត�ិករណ៍ហនិភយ័ែដលបានកំណត់នមីយួៗនងឹេកីតេឡីងេនទីតំង និងភាពធ�ន់ធ�រៃន
ផលប៉ះពល់ែដលរពំឹងទុក។ ករពិនិត្យបឋមនងឹនំាឱ្យមានករកំណតអ់ត�ស�� ណ ៃនវធិានករ្រគប់្រគងហនិ
ភ័យេដយែផ�កេលីឋនានុ្រកមកតប់ន�យ និងសមាមា្រតេទនឹងធម�ជាតិនងិទហំំៃនហនិភយ័។ េទះបីជា
ឧបសម�័ន� ៣ ជាវធិីស�ស�្រត�តពិនិត្យយ៉ាងសំខន់កេ៏ដយវចំបាច់ណាសែ់ដលបុគ�លិក្រត�វបានបណ�ុ ះបណា�
លេដីម្ីបពិចរណាអពំលីទ�ភាពៃនហនិភយ័េផ្សងេទៀតែដលមិនមានេនក�ុងប�� ី្រត�តពិនតិ្យ។ 

 
237. ក�ុងករណីទំងអស ់ករពិនិត្យបឋមតមទីតំង  និងករវយតៃម�ហនិភយ័ជាបន�បនា� បន់ឹង្រត�វបានេធ�ី
េឡីងេដយពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយសហគមន ៍ និងថា� ក់ដកឹនំាជាពេិសស្រក�ម្របឹក្សោឃំុ និង្របជាជនក�ងុតបំន់
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ស្រមាប់ SLC និងគណៈកមា� ធិករតណំាងសហគមន ៍ និងសមាជកិសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចស្រមាប ់
ICLT។ 

 
238. ទំហំៃនក្រមងសំណួរៃនករវស់ស�ង់ទតំីងរួមមាន: 

(ក) ករវយតៃម�ដំបូងៃនធនធានទឹកេនទីតំងេនាះរប់ប��ូលទំងសក� នុពលែដលអចេកីតមានេលធីនធាន
ទឹកែដលអចេកីតេចញពកីរអភវិឌ្ឍ្របពន័�ធារស�ស�; 
(ខ) វត�មានៃនហតស�តបរសិ� ន (សូមេមីលែផ�ក ៥.៤ ស�ីពីករគូសែផនទី) ទំងេនក�ុងតំបន់បណា� ញែដល
បានេស�ីសុំ និងេនខងេ្រកប៉ុែន�អចរងផលបះ៉ពល់េដយសរែតករចូលពទីតំីងសម្បទនដសីង�មកចិ� 
(គ) ផលប៉ះពល់ថា� ក់តបំន ់និងជារួមែដលអចេកតីមាន 

(ឃ) ហនិភ័យ ERW េនក�ុងទីតំង 

(ង) វត�មានៃនទំនបវ់រអីគ�សិនែីដលមាន្រសបឬ់ែដលបានដកេ់ស�ី ឬទនំបវ់រអីគ�សិនេីផ្សងេទៀតែដលស�តិេន
ែផ�កខងេលីៃនទីតំង 

(ច) សកម�ភាពរុករកែរេ៉នតំបន់ជាបេ់នាះ(្រសបច្បាប់ ឬខសុច្បាប់) 

(ឆ) សក� នពុលែដលទតំីងអចនងឹរងផលបះ៉ពល់េដយេ្រគាះមហន�រយបង�េឡីងពីអកសធាត ុឬផលបះ៉
ពល់រយៈេពលែវងជាអវជិ�មានេដយសរករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ 

(ជ) ហនិភ័យៃនជំងឺ្រគ�នចញ់ឬជំងចឺម�ងតមភា� កង់រចម�ងជងំឺេផ្សងេទៀតេនក�ងុទតំីង 

(ឈ) គុណភាពៃនទឹកេលីដ ីនិងទកឹេ្រកមដែីដល្រត�វបានកណំត់េដយករេធ�ីេតស�មន�ីរពេិសធន ៍និងេដីម្ីបរួម
ប��ូលកររកេឃីញ (i) សរធាតុអេសនិកធម�ជាតេិនក�ុងទកឹេ្រកមដ ីនិង (ii) ករបំពុលេដយសរធាតគុមីី
ជាពិេសសេនក�ុងទឹកេលីដេីដយសរែតសរជាតគិីមកីសកិម�ែដលហូរេទ សកម�ភាពរុករកែរ ៉ ឬ្របភពេផ្សង
េទៀត 

(ញ) ត្រម�វករស្រមាប់ករទទួលបានដី / ករតំងទីលំេនថ�រីបសអ់�កេ្របី្របាស់ដែីដលមាន្រសបេ់នក�ុងទតំីង 

(ប) ផលប៉ះពល់អវជិ�មានដលអ់�កេ្របី្របាស់ដធី�ែីដលមនិែមនជាអ�កកនក់បដ់ីធ�េីដយផា� លរួ់មមានទំងអ�ក
េ្របី្របាស់ែដលជីវភាពរបស់ពកួេគអចរងផលប៉ះពលេ់ដយករបាតប់ងល់ទ�ភាពទទលួបាន CPR (េស� ជា
ចំណីសត�, អនផុលៃ្រពេឈី, េនសទជាេដីម) និងអ�កជលួ និងនិេយាជិកេលីដកីនក់ប់េដយអ�កដៃទ រួមតំង
ដីែដលកន់កប់េដយខសុច្បាប ់

(ផ) វត�មានៃនេបតិកភណ� វប្បធមរូ៌បីែដលមនិអចផា� សទ់បីាន 

(ព) វត�មានៃនេបតិកភណ� វប្បធមអ៌រូប ី ែដលអចរងផលបះ៉ពល់ជាពិេសស េទះបីមិនែមនមានែតេនក�ងុ
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិក៏េដយ 

(ភ) វត�មានសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចែដលអចរងផលប៉ះពលជ់ាវជិ�មាន ឬជាអវជិ�មានពីគេ្រមាង  
 

៥ .៤ ករ្រគប្់រគងហនិភយ័េនក្រមិតទតំីង ៖ ករគូសែផនទីថា� ក់េខត� 
 
239. ករកំណត់ទីតំង ករេរៀបចំែផនករ និងដំេណីរករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិធី�ីស្រមាប់ SLC និង ICLT េ្របី
្របាស់ែផនទីតមេខត�ែដល្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេដយេ្របី្របាស់ឧបករណ៍ជាេ្រចីនរួមមានទិន�ន័យែដលមាន្រសប់ 
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ចំេណះដឹងក�ុងមលូដ� ន ករស�ង់មតិេននឹងកែន�ង និងករចប់យករូបភាពចមា� យតមផា� យរណប (remote 
sensing)។ ែផនទីចងុេ្រកយ្រត�វបានផលតិឱ្យមានស�ង់ដខ�សដ់ូចែដលបានទមទរ េដីម្ីបគំា្រទដលក់រផ�ល់
បណ�កម�សិទ�ដិីធ� ីនិងករែបងែចកដធី�កី៏ដចូជាករេធ�ីែផនករេ្របី្របាស់ដីធ�។ី ហនិភ័យែផ�កបរសិ� ន និងសង�ម
ជាេ្រចីន្រត�វបានផ្សោរភា� ប់ជាមយួនឹងទតំីងជាក់លក់ េហីយដូេច�ះករកណំតអ់ត�ស�� ណ ករវយតៃម� នងិករ
េចៀសវង ឬករកត់បន�យហនិភយ័ទំងេនះអច្រត�វបានរួមប��ូលជាមយួនងឹសកម�ភាពេធ�ីែផនទ ី និង
ែផនករេ្របី្របាស់ដីធ�ី។ 
 
240. ក�ុងនាមជាឧបករណ៍្រគប្់រគងហនិភយ័ ែផនទីេខត�គឺជាែផ�កមយួៃនដេំណីរករ្រត�តពិនតិ្យេនដណំាក់
កលៃនករកំណត់ទីតំង និងជាែផ�កមួយៃន ESMP ទីតំងជាក់លក់មយួ និងគរូំមួយៃនករចូលរួមរបសភ់ាគី
ពក់ព័ន�។ 
 
241. ែផនទីក�ុងដំេណីរករផ�ល់សម្បទនដីសង�មកចិ�រួមមាន៖ 

(a) ែផនទីបង� ញ្របេភទរូបភាពេរៀបចំេដយ្រក�ម្របឹក្សោឃំុេដីម្ីបគំា្រទសេំណីរបស ់SLC 
(b) ែផនទី“ ហតស�ត” របស់េខត�ែដលបានពិចរណាេនឯកិច�្របជុ្ំរត�តពនិតិ្យដំបងូ 
(c) ែផនទីករេធ�ីែផនករេ្របី្របាស់ដីឃំុសង� តែ់ដលមានមលូដ� នេល ីGIS និងែផនទ ី            

ហតស�តបរសិ� ន 
(d) ែផនទីបង� ញ្របេភទរូបភាពែដលបានែកស្រម�លេដយែផ�កេលីករស�ង់មតិ និងករេធ�ីែផនទី

លម�ិតៃនទីតំង SLC ែដលបង� ញព្ីរពំែដនៃនទតំីងនិងករចង�លុបង� ញតំបន់ែដលមានកម�
សិទ�ិឯកជនៃនករេ្របី្របាស់ ឬែដលជា “ហតស�ត” ៃនសរសំខន់ខង  បរសិ� នឬវប្បធម៌។ 
ែផនទីេនះ្រត�វបានបង� ញេនសលឃំុសង� តរ់យៈេពលយ៉ាងតិច ៣០ ៃថ�។ 

(e) ករស�ង់មតិយ៉ាង្រតឹម្រត�វេដយេ្របីជីភេីអស (GPS) េផ្សងៗគា�  (េធ�ីេដយអគ�នាយកដ� ន
សុរេិយាដី និងភូមិស�ស�ៃន្រកសួងែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង)់ ែដលជាលទ�ផល
ែផនទីសម្បទនដសីង�មកចិ�ែដល្រត�វបង� ញេនសលឃំុរយៈេពល ៣០ ៃថ�។ 

(f) ែផនទីេ្របី្របាស់ដីធ�ីេរៀបចំេដយែផ�កេលីករេធ�ីែផនករេ្របី្របាស់ដធី�ែីដលមានករចលូរួម 
និងចង�ុលបង� ញអពំីករែបងែចកទីតំងករផ�ល់សម្បទនដសីង�មកចិ�ចំេពះដីលេំនឋន ដី
កសិកម� និងដីែដលប្រម�ងទកុស្រមាបស់ហគមន៍ ឬេគាលបណំងសធារណៈ រួមទំងករ
អភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�។ (្របភព៖ េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាង ៃន LASED II) 

 
242. ែផនទី 'ហតស�ត' េខត� គឺជាែផនទី GIS ែដលអនុ�� តឱ្យបង� ញ្រសទប់ែផនទីទក់ទងនឹងតំបន់បរសិ� ន
ែដលងយរងេ្រគាះរួមមាន៖ 

• តំបន់ករពរ និងអភិរក្សសត�ៃ្រព • ករអភិរក្ស ឬទីជ្រមាល • ៃ្រពករពរ 

• ៃ្រពសហគមន៍ • សម្បទនៃ្រពេឈី • ករែ្រប្រប�លគ្រមបៃ្រព េឈី ១៩៩៣-

១៩៩៧ 

• ជ្រមកសត�ៃ្រព • កររខំនដល្់របព័ន�េអកូឡូសុីៃ្រព េឈី 
(IFSR); 

• គ្រមបៃ្រពេឈី ១៩៧៦, ១៩៩៧, 
២០០២, ២០០៦ 
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• ទីតំងេបតិកភណ� វប្បធម ៌ • េ្រគាះថា� ក់ៃន UXO និង្រគាប់មីនេនេលី
ដ ី 

• គ្រមបដី ២០០២ 

• េ្រគាះថា� ក់ៃនសរធាតុអេសនិក • ្របពន័�េអកូឡូសុី្រស�វ • អងធម�ជាតិតូចៗ (Sub-
catchments) 

• សម្បទនេសដ�កិច� • ដី និងជីវជាតិដ ី • ដីេសីម 

• អងទឹកេ្រជ និងែដនជ្រមក
មច�ជាត ិ

• តំបន់រ៉មសរ • ទំនប់វរអីគ�ិសនីែដលមាន្រសប /់ែដល
ដក់េស�ីេឡីង 

• ជ្រមកមច� ជាតិ  • ករផា� ស់ទីរបស់មច� ជាតិ • ចំេណាទ និងកម�ស់ 

 
243. េលីសពីេនះ វរួមប��ូលទំងប�ង់ែផនទសី�ងដ់ ដូចជាផ�ូវថ�ល ់ទេន� ស�ឹង ដងទឹក និង្រពំែដនរដ�បាល។ 
ែផនទី 'ហតស�ត' េខត� ្រត�វបានេ្របីេដីម្ីប៖ 

(a) កំណត់តំបនរ់េសីបស្រមាប់ករមនិរបប់��ូលក�ងុករផ�លស់ម្បទនដសីង�មកិច�និងករពចិរណា

េលីផលប៉ះពល់េលីតំបន់ែដលេនខងេ្រកករផ�ល់សម្បទនដសីង�មកិច� 
(b) គូសែផនទីអំពកីរេ្របី្របាស់ដទីំេនៀមទមា� ប់ និងទតំីង ឬវត�ុតំណាងវប្បធម ៌ឬវ�ិ� ណ អរក្ស ក�ុង

អឡុំងេពលដំេណីរករេធ�ីអត�ស�� ណកម�ដធី�ី និងែផនករេ្របី្របាស់ដីធ� ី
(c) កំណត់គ្រមបដជីា្របវត�ិស�ស�នងិថ�ីៗ េនក�ុង និងេនជតិករផ�ល់សម្បទនដសីង�មកចិ� េដយ

មានករស�ង់មតិទកទ់ងនងឹៃ្រពេឈី 

(d) ផ�ល់ភស�ុតងជា្របវត�ិស�ស�ៃនករកន់កប ់និងករេ្របី្របាស់ដីធ�ែីដលអន�ុ� តឱ្យមានករ
កំណត់អត�ស�� ណៃនកររេំលភយកដថី�ី 

(e) េបាះទង់សមា� ល់តំបនែ់ដលមានយុទ�ភណ� មនិទនផ់�ុះ(UXO/ERW) និងទតំីងែដលមានមនី ជា
ទីតំងេ្រគាះថា� ក ់

(f) កំណត់ទីតំង និងទហំំៃនករេបាសសមា� តដយ៉ីាងតងឹរងឹ និងសមា� ល់តបំនែ់ដលមាន្រត�វករជា
ពិេសសស្រមាប់ករអភរិក្ស 

 
244. អ�កចូលរួមក�ុងករ្របជុ្ំរត�តពនិតិ្យេនថា� កេ់ខត�រួមមាន៖ 

(a) ្រក�មករងរថា� ក់្រស�ក (DWG) 

(b) ្រក�ម្របឹក្សោឃំុសង� ត ់

(c) មន�ីរបេច�កេទសេខត�៖ ដី ៃ្រពេឈី កសិកម� ធនធានទឹក បរសិ� ន វប្បធម ៌និងេបតិកភណ� ែរ ៉នងិ
ថាមពល មជ្ឈមណ� លសកម�ភាពកចំតម់ីនកម�ជុា (CMA) 

(d) អ�កពក់ព័ន�ដៃទេទៀតេនក�ុងេខត�។ 
 

245. ក�ុងអឡុំងេពលសកម�ភាពគសូែផនទទំីងេនះ ទីតំងែដលទក់ទងេទនងឹហនភិ័យែដលបានកណំត់
េន ESMP ទីតំងជាក់លក់ នឹង្រត�វបានកតស់មា� លេ់នេលីែផនទី េហីយនឹង្រត�វយកមកពចិរណាក�ងុករ
កំណត់្រពំ្របទល់ៃនករផ�លស់ម្បទនដសីង�មកិច� (ឧទហរណ៍ ករផាត់េចញនូវដីែដលមានកម�សទិ�ឯកជន 
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ហតស�តបរសិ� ន តំបន់េបតិកភណ�  ឬដទីក់ទងនងឹហនភិយ័ដូចជា ERW) និងក�ុងករកំណតក់រេ្របី្របាស់
ដីសម្រសបេដីម្ីបេចៀសវង ឬកតប់ន�យហនភិ័យ។ 

 
៥ .៥ នីតិវធិវីយតៃម�ហនិភយ័ 
 
246. ស្រមាប់ SLC និង ICLT នីមួយៗ ករវយតៃម�ហនិភ័យនឹង្រត�វេធ�ីេឡីងែផ�កេលីលទ�ផលៃនករពនិតិ្យ
បឋមតមទីតំង។ ករវយតៃម�ហនិភ័យនងឹ្រត�វបានែណនំាេដយទ្ីរបឹក្សោ្រគប្់រគងហនិភយ័ទកទ់ងនងឹប

រសិ� ន និងសង�មថា� ក់ជាត។ិ 
 
247. ករវយតៃម�ហនិភ័យនឹងែផ�កេលីកររកេឃីញៃនករ្រត�តពនិិត្យ និងករគូសែផនទ ី(សូមេមលីជហំន

ទី ១ េនក�ុងដំេណីរករ SLC និងសកម�ភាពែដលមានតៃម�េស�ីក�ងុ ICLT)។ េដយែផ�កេលីលក�ណៈសង�ម នងិ
រូបវន័�ែដល្រត�វបានកំណតត់មរយៈករ្រត�តពិនតិ្យ និងេ្របៀបេធៀបជាមួយ ហនិភ័យែដលបានកណំតេ់នក�ងុ

ែផ�កទី ៤ និងតរងទី ១១ ៃន ្រកបខណ� ស�ពីកីរ្រគប់្រគងហនភិ័យចេំពះបរសិ� ននិងសង�ម (ESMF) េនះ ទី
្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនិភយ័នងឹែណនំា្រក�មករងរគេ្រមាងេខត�េដីម្ីបកំណតហ់នភិ័យេនក្រមិតទីតំង និងេរៀបចំ
ែផនករសិក្សោបែន�មែដល្រត�វករេដីម្ីបវយតៃម�បែន�មេទៀតអំពហីនភិ័យ។ ករសិក្សោទំងេនះនឹងរួមប��ូល
ទំងករសិក្សោបេច�កេទសែដលបានអនុវត�ជា្របចំេនជហំនទ ី២ ៃនដំេណីរករករផ�ល់សម្បទនដសីង�មកចិ� 
(AEA ករស�ង់មតិសរេពី ភ័ណ� អំពៃី្រពេឈី ករស�ង់មតអិំពធីនធានទកឹ ករស�ង់មតិអពំដីី)។ េទះយ៉ាងណាក៏
េដយ ត្រម�វករស្រមាប់ករសិក្សោបែន�មអច្រត�វបានកណំតអ់ត�ស�� ណ។ ករសិក្សោបែន�មអចរបប់��ូល

ប៉ុែន�មិន្រត�វបានកំណត់ចេំពះ៖ 

(a) ករវយតៃម�ហនិភ័យពី ERW; 
(b) ករវយតៃម�ហនិភ័យពីលក�ណៈពិេសសេនែខ្សទឹកខងេលីដងទេន� (ទំនបវ់រ ីអគ�ិសនីធំៗ  

្របភពៃនករបំពុលបរសិ� ន) 
(c) ករវយតៃម�ហនិភ័យសក� នពុលចេំពះហតស�តជវីច្រម�ះែដលមានទីតំងេនេ្រកតំបន់ទតំីង 

(ពីសកម�ភាពសហគមន៍សម្បទនដីសង�មកចិ�) 
(d) ហនិភ័យសុខភាពទក់ទងនងឹករេរេីទលំេនរបសអ់�កទទួលដីេទកនទ់តំីង 
(e) ហនិភ័យសង�មរួមមានអេំពីហិង្សោែផ�កេលីេយនឌ័រ។ 

 
248. ទី្របឹក្សោែផ�ក្រគប្់រគងហនភិ័យទក់ទងនឹងបរសិ� ន និងសង�ម ក៏នឹងកណំត់ផងែដរថា េតីមានត្រម�វ
ករចំបាច់ណាខ�ះក�ុងករអនុវត� ESIA ក�ុងតបំនែ់ដរឬេទ។ 
 
249. ករសិក្សោទំងេនះនឹង្រត�វអនុវត� និងេ្របី្របាសេ់ដីម្ីបេធ�ីបច�បុ្បន�ភាពករវយតៃម�ហនិភយ័។ លទ�ផល
ៃនករពិនិត្យ ករវយតៃម�ហនិភ័យ និងករសកិ្សោនឹង្រត�វបានេ្របីេដមី្ីបេរៀបចំ ESMP តមទីតំង។ 
 
 
៥ .៦ ករ្រគប្់រគងហនិភយ័េនក្រមិតទតំីង ៖ ឧបករណ៍ពកព់័ន�នងឹបរសិ� ន និងសង�ម 
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៥.៦.១ ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មតមទតំីង  
 
250. ស្រមាប់ទីតំងដីសម្បទន និងកម�សទិ�ិដសីមូហភាពសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចថ�ីទំងអស់ (មនិ
ថាបានករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដសីមូហភាពសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច ប��បឬ់អត់) ែផនករ្រគប់្រគង
បរសិ� ន និងសង�មជាក់លកទ់ីតំង នឹង្រត�វបេង�តីេឡីងេដយែផ�កេលកីរវយតៃម�ហនភិ័យ។ ែផនករជំរុញករ
ចូលរួមរបស់ភាគីពកព់័ន� ក៏នឹង្រត�វបានេរៀបចំស្រមាប់ទតំីងទំងេនះផងែដរ។ ែផនករជនជាតិេដមីភាគតចិ
នឹង្រត�វបានេរៀបចំស្រមាប់ទតំីងដីសម្បទន និងកម�សិទ�ិដសីមហូភាពសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ និង
កែន�ងែដលបានចង�ុលបង� ញស្រមាប់ដសីម្បទនសង�មកចិ� ្រសបតម្រកបខណ� ែផនករស្រមាបស់ហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច ។ ក�ុងករណីណាកេ៏ដយែដលមិនអចេចៀសផតុពីករតំងទីលេំនថ�េីដយបង� ំែផនករ

េដះ្រសយផលប៉ះពល់េលីករផា� ស់ទីលេំនេដយសរគេ្រមាង នឹង្រត�វេរៀបចំេឡីងេដយ្រកសួងេសដ�កចិ�
ហិរ��វត�ុ-អគ�នាយកដ� នលំេនដ� ន។ ែផនករតំងទីលំេនថ�ីនងឹេគារពតម SOP-LAR និងមានវធិានករ
បែន�មែដលមានលម�ិតេនក�ុង្រកបខណ� េគាលនេយាបាយផា� សទ់ីលេំនេដយសរគេ្រមាង។ 
 
251. ក�ុងករណីទំងអស ់ករវយតៃម�ហនិភយ័ និងករេរៀបចំ ESMP និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀតនងឹ្រត�វបាន
អនុវត�េដយពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយសហគមន ៍និងថា� ក់ដកឹនំា ជាពិេសស្រក�ម្របឹក្សោឃំុ និង្របជាជនក�ងុទតំីង 
ដីសម្បទនសង�មកចិ�នងិ គណៈកមា� ធិករតំណាងសហគមន៍ និងសមាជិកសហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគតចិ 
ស្រមាប់ករផ�ល់កម�សទិ�ិដសីមូហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច។ 

 

252. ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មតមទីតំង នឹង្រត�វបានេរៀបចំ ពិេ្រគាះេយាបល់ និងផ្សព�ផ្សោយ 
(សូមេមីលជំពូក៦ ស�ីពីដេំណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ និងផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ) េនដំណាក់កលដបំងូៃន
ករកំណត់អត�ស�� ណទីតំងេដយែផ�កេលីទនិ�ន័យែដលមានេហីយ នឹង្រត�វពិនិត្យេឡីងវញិនិងេធ�ីបច�បុ្បន�
ភាពេនជំហននីមួយៗៃនករេធ�ីែផនទីទតំីង ករេធ�ីែផនករេ្របី្របាស់ដីធ�ី និងេហដ� រចនាសម�័ន� និង
សកម�ភាពេរៀបចំែផនករចិ�� ឹមជីវតិ តមត្រម�វករ។ ដូេច�ះេសចក�ី្រពង ESMP នឹងជួយក�ុងករែណនំាដេំណីរ
ករេរៀបចំែផនករទីតំងជាជាងេលចេចញេនទបី��ប់ៃនដំេណីរករែដលសេ្រមចរួចរល។់ 

 
253. វសិលភាពៃនែផនករស្រមាប់្រគប្់រគងបរសិ� ននងិសង�ម េនះនឹងរួមប��ូលទំងវធិានករ្រគប់្រគងហ
និភ័យេដយែផ�កេលីឋនាន្ុរកមកត់បន�យហនិភយ័ ចំេពះហនិភ័យែដល្រត�វបានកំណត់ថាមានក្រមតិ

មធ្យម ឬធ�ន់ធ�រែផ�កេលីទ្រមង្់រត�តពិនតិ្យ ឬប�� ី្រត�តពនិិត្យេនក�ុងឧបសម�ន័�ទី ៣។ ករ្រត�តពិនិត្យមានេគាល
បំណង៖ 

(a) កំណត់្រក�មងយរងេ្រគាះ ឬជួបករលំបាកែដលទមទរវធិានករពេិសសេដមី្ីបធានាករដកប់��ូល 

(b) កំណត់្របេភទកម�ករេនទីតំង (កម�ករផា� ល់ កម�ករជាប់កចិ�សន្យោ កម�ករផ�តផ់�ងប់ឋម និងកម�
ករសហគមន៍) ្រសបតមប��ត�ិ ESS2 និងកណំតេ់គាលករណ៍ែណនំា ឬពិធសីរស្រមាបធ់ានា
ករអនុេលមតម ESS2  ទក់ទងនងឹ្របេភទនមីួយៗ។ 

(c) ធានានូវសមា� រសំណង់ ជាពិេសសេឈី្រត�វបានយកេចញព្ីរបភព្រសបច្បាប ់និងមាននិរន�រភាព 
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(d) ធានាបាននូវករចូលេ្របីជាសកលនវូរលទ់ីតំងែដលបានគំា្រទេដយគេ្រមាង (ឧទហរណ៍ 
សលេរៀន គ�ីនិក អគារសហគមន៍) 

(e) កំណត់វធិានករែដល្រត�វករេដីម្ីបធានាបាននវូករចូលេ្របី្របាស់ធនធានធម�ជាត ិ

(f) វធិានករនានាេដីម្ីបធានានូវករទទួលយកអនាមយ័ (ករេ្របី្របាស់បង�ន់អនាមយ័) េននឹងទី
តំង 

(g) ករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងករេចលសរំមេននឹងកែន�ង 

(h) ករយល់ដឹងអំពីករេ្របី្របាស់ និងករេចលសរធាតុគមីកីសកិម�េដយសវុត�ិភាព 

(i) វសិលភាពស្រមាប់ករអនុមត័បេច�កវទិ្យោថាមពលកេកីតេឡីងវញិេនទតំីងេនាះ 

(j) វធិានករស្រមាប់ករពរេបតិកភណ� វប្បធម ៌រួមទំងេបតកិភណ� វប្បធម៌អរូបី ែដលពកព់ន័�។ 

 
254. ដំណាក់កលចុងេ្រកយៃនករអភិវឌ្ឍែផនករស្រមាប្់រគប្់រគងបរសិ� ននងិសង�ម េនះរួមមាន៖ 
 

(a) ករពិនិត្យេឡីងវញិេលីក្រមងសណួំរែផនទី ករសិក្សោនិងវយតៃម�ហនភិ័យ និងករកំណត់អត�
ស�� ណហនិភ័យែដលអច្រត�វបានលុបេចល 

(b) ករប�� ក់ថាហនិភ័យ្រត�វបានេចៀសវង ឧទហរណ៍ េដយករមិនរបប់��ូលហតស�តបរសិ� ន 
ដីែដលបានេ្របី្របាស់រួចេហីយ ទីតំងែដលបង� ញពេី្រគាះថា� ក់ដលស់ខុភាពនងិសវុត�ិភាពសហ
គមន៍ (តំបន់ែដលេគស� លថ់ាមាន្រគាប់មនី) និងតបំនេ់បតកិភណ� វប្បធម៌ព្ីរពំែដនតបំនេ់នាះ។ 
ក�ុងករណីេនះមិនចំបាច់មានសកម�ភាពបែន�មេទៀតេទ ប៉ុែន�ហនិភយ័េនែត្រត�វបានកំណត់េន
ក�ុង ESMP រួមជាមួយវធិានករបេ�� �សក�ុងេគាលបណំងតមដន។ 

(c) ករវយតៃម�្របេសីរេឡីងៃនផលបះ៉ពល់ែដលអចេកីតមាន និងលទ�ភាពៃនករេកីតេឡីងៃនហនិ
ភ័យែដលេនេសសសល់។ 

(d) វធិានករកត់បន�យផលប៉ះពលេ់ដយែផ�កេលីឋនាន្ុរកមកតប់ន�យ និង្រសបេទនងឹែផនករ
េប�ជា� ចិត�ស្រមាប់្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESCP)។ 

 
255. ស្រមាប់ ICLT  ែដលគេ្រមាង LASED III នឹងគំា្រទដល់ដំេណីរករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ដិីធ� ីករពិនិត្យ
បឋមតមទីតំង  ករវយតៃម�ហនិភ័យ និងែផនករស្រមាប់្រគប់្រគងបរសិ� ននងិសង�មតមទីតំង នឹង្រត�វ
េរៀបចំេឡីងេដយពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច និងថា� ក់ដឹកនំាេហីយ នឹងប��ូលករ
្រព�យបារម�សំខន់ៗរបស់្រកបខណ� ែផនករស្រមាបស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ (IPPF)។ អ�កស្រមប
ស្រម�លសហគមនន៍ងឹជយួសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិឱ្យយល ់ និងវយតៃម�ហនិភយ័ បទដ� នបរសិ� ន 
និងសង�មទ ី៧ ែដលបានកំណត់េនក�ងុតរងទ ី១១ យល់្រពមវធិានករកតប់ន�យហនភិ័យសម្រសប នងិឯក
ភាពេលីត្រម�វករស្រមាប់ ករសេ្រមចចិត�េដយេសរ ី បានដឹងជាមុន និងទទួលបានពត័៌មានេពញេលញ 
(FPIC)។ 
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256. ស្រមាប់ ICLT  ែដលអន�រគមនេ៍ដយគេ្រមាង ចប់េផ�ីមបនា� ប់ពីករេចញបណ�កម�សទិ�ដិធី�ចីបស់ព�
្រគប់ ករ្រត�តពិនិត្យ កវយតៃម�ហនិភ័យ និងករេរៀបចំ ESMP តមទីតំង ក៏នឹង្រត�វឆ�ងកត់ករពិេ្រគាះ
េយាបល់ជាមួយសហគមន៍ផងែដរ ប៉ុែន�នឹង្រត�វរួមប��ូលជាមយួនងឹករេរៀបចំែផនករចិ��មឹជវីតិ និងែផនករ
អភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�ស្រមាប់ទតំីងេនាះ។ ករេផា� តអរម�ណ៍នឹងសង�ត់ធ�នេ់លីផលបះ៉ពលជ់ាសក� នពុល
ៃនករវនិិេយាគេហដ� រចនាសម�័ន� និងករ្របកបរបរចិ��មឹជវីតិ រួមទំងផលប៉ះពលអ់វជិ�មានេលរីចនាសម�ន័�
សង�មតមែបប្របៃពណី និងេបតិកភណ� វប្បធម។៌ 

 
257. ស្រមាប់ករផ�ល់សម្បទនដីសង�មកចិ� ែដលករ្រត�តពិនិត្យបង� ញថាសហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគតចិ
នឹងរងផលប៉ះពល ់ ែផនករជនជាតេិដីមភាគតិច (IPP) នឹង្រត�វបានេរៀបចំជាឯកសរដច់េដយែឡកមយួ
តមត្រម�វកររបស់ ្រកបខណ� ែផនករស្រមាបស់ហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិ (IPPF)។ ែផនករជនជាតេិដមី
ភាគតិច (IPP) គួរែត្រត�វបានេរៀបចំជាេសចក�ី្រពងេនដំណាកក់លដបំងូ ៃនករេធ�ីែផនករសកម�ភាពេននងឹ
កែន�ង េហីយអច្រត�វបានេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពតមត្រម�វ ករ។ គេ្រមាងគួរែតេ្របីអន�រករែីដលមានជនំាញ (អ�ក
ជំនាញ ឬអង�ករេ្រករដ� ភិបាល ែដលធា� ប់េធ�ីករជាមួយសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច) េដីម្ីបជួយេរៀបចំ
ែផនករជនជាតិេដីមភាគតចិ តមទីតំង។ 

 
៥.៦.២ ែផនករជំរុញករចូលរួមរបស់ភាគីពកព់ន័�  (SEP) 
 
258. ស្រមាប់ករផ�លស់ម្បទនដីសង�មកិច�ថ� ី ែផនករជំរុញករចូលរួមរបស់ភាគពីក់ព័ន�តមទីតំងនឹង
្រត�វបានេរៀបចំបនា� ប់ពីជំហនទ ី ១ ៃនដំេណីរករករផ�ល់សម្បទនដសីង�មកិច�ថ�ី។ ស្រមាប់ ករផ�ល់កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិថ�ី និងែដលមាន្រសប់ែដលគេ្រមាង LASED III កំពុងចប់
េផ�ីមករចូលរួម ែផនករចូលរួមរបស់អ�កពកព់ន័�នឹង្រត�វបានេរៀបចំមុនេពលសកម�ភាពគេ្រមាងសខំន់  ៗ(េ្រក
ពីករកំណត់អត�ស�� ណដបំងូ និងវសិលភាព) ចប់    េផ�ីម។ ែផនករចូលរួមរបស់អ�កពក់ពន័� នឹងែណនំា
ករចូលរួមរបស់ភាគីពកព់័ន� តមរយៈករេរៀបចំែផនករ និងដំេណីរករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដធី�ីកដ៏ចូជាតមរ
យៈករអនុវត�អនុគេ្រមាង។ ត្រម�វករអប្បបរមា ស្រមាប់ែផនករជំរុញករចូលរួមរបសភ់ាគពីក់ពន័� តមទីតំង
្រត�វបានពិពណ៌នាេនក�ុងគេ្រមាងែផនករចូលរួមរបស់អ�កពក់ពន័� េហីយនឹងរួមមានៈ 

(a) កំណត់្រក�មែដលរងផលប៉ះពលព់ីគេ្រមាង 
(b) ករកំណត់អត�ស�� ណរបសអ់�កពកព់័ន�េផ្សងេទៀត (ឧទហរណ៍អង�ករមិនែមនរដ� ភបិាល

ែដលគំា្រទសហគមន)៍ 
(c) ែផនករស្រមាប់ករផ្សព�ផ្សោយព័តម៌ានេនដំណាកក់លនមីយួៗៃនដេំណីរករ 
(d) ែផនករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយភាគីពកព់័ន�ស�ពីីករកណំតអ់ត�ស�� ណនងិករ្រគប្់រគងហ

និភ័យទក់ទងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម; 
(e) ែផនករស្រមាប់ករពិេ្រគាះេយាបល់របស់ភាគពីកព់ន័� និងករចូលរួមយ៉ាងសកម�ពភីាគពីក់

ព័ន�ក�ុងករេរៀបចំែផនករសកម�ភាពគេ្រមាង 
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(f) ប��ត�ិពិេសសេដីម្ីបធានានិងេផ��ងផា� ត់ករសេ្រមចចតិ�េដយេសរ ី បានដឹងជាមុន និងទទលួ
បានព័ត៌មានេពញេលញពីជនជាតិេដមីភាគតចិ 

(g) នីតិវធិីបណ�ឹ ងតវ៉។ 
 
259. ែផនករចូលរួមរបស់អ�កពកព់ន័� តមទីតំងនឹង្រត�វដក់ជនូធនាគារពិភពេលកេដយគា� នករជទំស ់
បនា� ប់ពីករេរៀបចំដំបូង (ឧទហរណ៍ បនា� បព់ីជំហនទ ី១ ៃនដំេណីរករែផនករចូលរួមរបស់អ�កពកព់ន័� ឬ
សមមូល) េហីយនងឹ្រត�វដកជ់នូេឡីងវញិស្រមាប់ករមនិជំទសក់�ងុករណីមានករផា� សប់�ូរជាបន�បនា� ប។់ 

 
៥.៦.៣ ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់េលីករផា� សទ់ីលេំនេដយសរគេ្រមាង (RP) 
 
260. ដូចែដលបានេរៀបរប់េនក�ងុ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយផា� ស់ទលីំេន េដយសរគេ្រមាង(RPF) 
គេ្រមាង LASED III នឹងេចៀសវងករតំងទលីំេនថ�េីដយបង�ំ តមរយៈករ្រត�តពិនិត្យ និងករដកេចញនវូដី
ែដល្រត�វបានរកេឃីញថាជាកម�សិទ�ឯិកជន្រសបច្បាប់ េហីយេនេពលចំបាច ់និង   សមរម្យតមរយៈករេរៀបចំ
េដយស�័្រគចិត� រួមទំងករផា� ស់ប�ូរដីជាមយួសម្បទនដសីង�មកចិ� និងករស�័្រគចិត� ករបរចិ� គដីេដយអ�កេ្របី
្របាស់ដីែដលនឹងក� យជាអ�កទទួលផលពគីេ្រមាង។ េនះគឺជាវធិីស�ស�ដចូគា� នឹងគេ្រមាង LASED និង LASED 
II ែដលែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់េលីករផា� សទ់ីលេំនេដយសរគេ្រមាង (RP) ្រត�វបានទមទរ។ 

ត្រម�វករស្រមាប់ករតំងទីលំេនថ�េីដយបង�អំចេកីតេឡីងក�ងុករណីដចូខងេ្រកម៖ 

(a) ្រត�វករទិញដីមួយចំែណកជាកម�សិទ�ឯិកជន េដយមិនចំបាចម់ានករផ�ល់សម្បទនដសីង�ម
កិច� ឬករផ�ល់កម�សិទ�ដិីសមហូភាពដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ទំងមូលអច
សេ្រមចបាន (ឧទហរណ៍ ស្រមាប់ែតផ�ូវស្រមាបផ់�វូចូលកត់ដឯីកជន) 

(b) ករស� រេឡីងវញិ និងែកលម�ផ�ូវចលូទតំីង (ដីករផ�លស់ម្បទនដសីង�មកិច� ឬករ    ផ�លក់ម�
សិទ�ិដីសមូហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច) ទមទរករកន់កបដ់ ីេលសីពចីនំនួ

តិចតួចែដលអច្រត�វបានេដះ្រសយតមរយៈកិច�្រពមេ្រពៀងស�័្រគចិត�។ 
 
261. ក�ុងករណីែដលលទ�កម�ដមីានភាពចំបាច ់ ែផនករតំងទីលំេនថ�នីងឹ្រត�វបានេរៀបចំនងិអនវុត�េដយ

្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�ុ-អគ�នាយកដ� នលំេនដ� ន េដយអនេុលមតមនតីិវធិីែដលបានពពិណ៌នាេន
ក�ុង្រកបខណ� េគាលនេយាបាយផា� សទ់លីំេនេដយសរគេ្រមាង (RPF)។ 

 
៥.៦.៤ ែផនករស្រមាប់ជនជាតេិដីមភាគតិច(IPP) 
 
262. ស្រមាប់ករផ�ល់កម�សទិ�ិដសីមូហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច  ែដលគេ្រមាងគំា្រទករផ�
ល់បណ�កម�សិទ�ដិធី�ី (ជាមួយ ្រកបខណ� ស�ីពកីរ្រគប្់រគងហនិភយ័ចំេពះបរសិ� ននងិសង�ម (ESMF) ប��ូល
នូវែផនករជនជាតិេដីមភាគតិច ្រត�វបានេរៀបចំេនដំណាកក់លដបំូងៃនដេំណីរករេចញបណ�កម�សទិ�)ិ 
ESMF និងជាពិេសសវធិានករពកព់ន័�នងឹហនភិ័យក�ងុបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៧ នឹង្រត�វបាន្រត�តពនិតិ្យ
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េឡីងវញិ និងេធ�ីសុពលកម�ជាមយួសហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច ករេធ�ីែផនករេ្របី្របាស់ដីធ�ី និងករ
កំណត់អនុគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន� និងមខុរបរច�ិ� ឹមជវីតិបានប��ប។់ 

 
263. ស្រមាប់ករផ�ល់សម្បទនដីសង�មកចិ� ជាមួយសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិែដលទទលួរងផលបះ៉

ពល់ (ែដល្រត�វករែផនករជនជាតិេដីមភាគតចិដចែ់តឯង) ែផនករជនជាតិេដីមភាគតចិនងឹ្រត�វបាន្រត�ត
ពិនិត្យេឡីងវញិ និងេធ�ីសុពលកម�ជាមួយសហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច ករេធ�ីែផនករេ្របី្របាស់ដីធ�ី និងករ
កំណត់អនុគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន� និងមខុរបរចិ�� ឹមជីវតិបានប��ប។់ 
 
៥.៦.៥ ករេរៀបចំែផនករែដលជំរុញករចលូរួម 
 
264. ជំហនទី ៥ ៃនដំេណីរករផ�ល់សម្បទនដសីង�មកិច� គឺករេ្របី្របាស់ដីធ�ី និងករេរៀបចំែផនករេហដ�
រចនាសម�័ន�ែដលមានករចូលរួម និងរួមមានអនសុកម�ភាព ជាេ្រចីនរួមមានករវភិាគកស-ិ្របពន័�េអកឡូូសុ ីករ
វយតៃម�ត្រម�វករេហដ� រចនាសម�័ន� និងសិក� សលេរៀបចំែផនករែដលមានករចលូរួមពីអ�កទទលួផលពី
គេ្រមាង និងភាគីពក់ពន័�េផ្សងេទៀត។ ត្រម�វករស្រមាប់សិក� សលេនះរួមមាន (១) សិក� សលែដល្រត�វ
បានផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ េហីយែដល្របជាជនមលូដ� ន និងអង�ករសង�មសុវីលិ។ល។ អចចូលរួម (២) 
របាយករណ៍្រពង ៃនករផ�ល់សម្បទនដសីង�មកិច� ្រត�វបានបង� ញ ពិភាក្សោ និងឯកភាពជាមយួអ�កចលូរួម 
(៣) ករ្របជុំ្រត�វបានថតជាសេំឡង ឬវេីដអូ។ 

 
265. ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មតមទីតំង នឹង្រត�វបានពិចរណាអំឡុងេពលអនុសកម�ភាពនមីយួៗ
ៃនករេធ�ីែផនករែដលមានករចូលរួម ដូេច�ះហនិភយ័ែដលបានកំណត់អច្រត�វបានេចៀសវង កត់បន�យ ឬេធ�ី
ឱ្យធូរ្រសលេនក�ុងែផនករេ្របី្របាស់ដ ី និងេហដ� រចនាសម�័ន� (េនះគឺជាករផា� ស់ប�រូពីដំេណីរករ LASED II 
ែដលករករពរសុវត�ិភាព ្រត�វបានពិចរណាែតេនដំណាក់កលចងុេ្រកយៃនករេធ�ីែផនករេ្របី្របាសដ់ី
ប៉ុេណា� ះ)។ កររកេឃីញៃនករវយតៃម�េនះ នឹងបេង�ីតជាមូលដ� នស្រមាបក់រ្រគប់្រគងហនភិ័យេនក្រមតិ
អនគុេ្រមាង។ 

 
៥ .៧ ករ្រគប្់រគងហនភិយ័េនក្រមិតអនុគេ្រមាង 
 
៥.៧.១ ្របេភទអនគុេ្រមាង ករពិនិត្យបឋម និងតរងបង� ញផលបះ៉ពលអ់វជិ�មាន  
 
266. គេ្រមាង LASED III អចគំា្រទ្របេភទអនគុេ្រមាងជាេ្រចីនេនក្រមិតករផ�លស់ម្បទនដ ីសង�មកចិ� 
និងករផ�ល់កម�សទិ�ដិីសមូហភាពដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ រួមមាន (១) េហដ� រចនាសម�័ន�ជនបទ 
(២) អនគុេ្រមាងជីវភាពរស់េនកសកិម� (៣) អនុគេ្រមាងអភិវឌ្ឍនស៍ហគមន៍ែដល្រត�វករេដីម្ីបេដះ្រសយ
ហនិភ័យទក់ទងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម ជាពិេសសទកទ់ងនឹងសុខភាព និងសុវត�ិភាពសហគមន៍ (អនាមយ័ 
េយនឌ័រែផ�កេលីអំេពីហិង្សោ ករ្រគប់្រគងសណំលរ់ងឹ)។ 
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267. អនគុេ្រមាងទំងអសន់ងឹ្រត�វឆ�ងកតក់រ្រត�តពិនតិ្យហនិភ័យទក់ទងនឹងបរសិ� ន និងសង�ម (សមូ
េមីលឧបសម�័ន�ទី ៤)។ នីតិវធិីៃនករ្រត�តពិនតិ្យមានពរីដំណាក់កល៖ (ក) ករេ្រជីសេរសីអនុគេ្រមាងែដល
បានដក់េស�ី  ស�ិតេនេ្រកមប�� ីផលបះ៉ពល់អវជិ�មានរបស់គេ្រមាងនិង (ខ) ករ្រត�តពិនិត្យផលបះ៉ពល់
បរសិ� ន និងសង�មែដលអចេកីតមាន និងហនិភ័យេដយេ្របីទ្រមង្់រត�តពិនតិ្យអនគុេ្រមាងេនក�ងុឧបសម�ន័�ទ ី
៤។ លទ�ផលៃនដេំណីរករេ្រជីសេរសីេនះ នឹងកណំត់អនគុេ្រមាងែដលមានសទិ�ទទួលបាន និងឧបករណ៍
្រគប់្រគងហនិភ័យទកទ់ងនងឹបរសិ� ន និងសង�មែដល្រត�វេ្របី ស្រមាប់អនុគេ្រមាងនមីយួៗ។ ករ្រត�តពិនិត្យ

នឹងគិតគរូពីហនភិ័យបែន�មែដលបានកំណត់េនក�ងុែផនករ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�មតមទីតំង និងមាន
សក� នុពលពក់ពន័�នឹង្របេភទអនគុេ្រមាង និងសកម�ភាពែដលជាប់ទក់ទងនងិេ្រគឿងបរកិ� របនា� ប់បន្ំស ក៏ដចូ
ជាផលប៉ះពលជ់ាបន�បនា� ប។់ លទ�ផលៃនករ្រត�តពិនិត្យនឹង្រត�វដក់ជនូធនាគារេដយគា� នករជំទស ់ មុន
េពលចប់េផ�ីមករងរ។ 

 
268. ករ្រត�តពិនិត្យដំបូងនងឹរួមប��ូលករេប�ជា� ចតិ�ថា េតីអនុគេ្រមាង រួមប��ូលសកម�ភាព ឬលទ�ផលេន
េលីប�� ីផលប៉ះពល់អវជិ�មានៃនគេ្រមាងឬអត។់ គេ្រមាងេនះនឹងមិនផ�លហិ់រ��ប្បទនដល់អនុគេ្រមាង ែដល
មានលក�ណៈដូចខងេ្រកម៖ 

តរង ១៥៖ ប�� ីផលបះ៉ពល់អវជិ�មាន 

 

ប�� ីផលប៉ះពល់អវជិ�មាន ប�� ីផលប៉ះពល់អវជិ�មានបែន�ម 

• ករចំណាយណាមួយែដលមានេគាលបណំងែផ�ក
េយាធា ឬេយាធា្របតិព័ន� 

• ករងរសុីវលិស្រមាប់រដ�បាលរដ� ភិបាល ឬេគាល
បំណងសសនា 

• ផលិត ឬេ្របី្របាស់ទំនិញេ្រគាះថា� ក់ែផ�កបរសិ� ន 
អវុធ ឬេ្រគឿងេញ�ន 

• ផលិតកម� ឬករេ្របី្របាស់ឌីណាមកិ 
• ករផ�ល់ហិរ��ប្បទនដល់្របាកែ់ខរបសរ់ដ� ភិបាល 
• ផលិតកម� ែកចម�ង កន់កប ់រក្សោទុក ឬលកថ់ា� ំ

ជក ់ឬផលិតផល និងេភសជ�ៈ ែដលមានផ�កុថា� ជំក ់
• សកម�ភាពក�ុងតំបនអ់ភរិក្សធម�ជាតឬិតបំន់េផ្សង

េទៀតែដល្រត�វបានកំណតស់្រមាបក់រអភរិក្សជីវ
ច្រម�ះេលីកែលងែតមានករេលីកែលងជាមុន 

• ករជីកយកែរ ៉ឬជីករកផា� ថ� 
• ករអភិវឌ្ឍធនធានធនធានទកឹតមដងទេន�ែដល

ហូរចូល្របេទសមួយេផ្សងេទៀត 
• ករែ្រប្រប�លដល់ករហូរទឹកទេន�ចូលសម្ុរទ 

• ផ�ូវធំជាតិ និងតមេខត� 
• ទំនប់វរអីគ�ិសនែីដលធំ និងមានហនិភយ័ខ�ស ់

(ដូចបានប�� ក់េនក�ងុ ESS3 ឧបសម�័ន� ១) 

• អគារសសនា និងសន�ិសុខស្រមាប់េគាលបណំង
ែតមួយមុខ 

• បេច�កេទសកសិកម�ែដលត្រម�វមានករេ្របី្របាស់

សរធាតុគីមីេ្រគាះថា� ក់េ្រចីនហួស 
• អគារ ឬរចនាសម�័ន�េផ្សងៗែដេ្របី្របាសស់រធាតុ

អេបស�ូស ជាសមា� រសំណង់ 
• អគារ ឬរចនាសម�័ន�េផ្សងៗែដលេ្របី្របាស់េឈីមក

ពីករកប់េឈីខុសច្បាប ់
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• ករផ�ល់ជូនករងរ ឬេសវកម�ទនំិញេដយអ�កេម៉
ករ ឬអ�កផ�ត់ផ�ងែ់ដល្រត�វបាន្របកសថាមិនមាន
សិទ�ិ្រគប់្រគាន់េដយធនាគារពិភពេលក 

 

្របភព៖ស្រម�លព ីPIM ៃន LASED II 
 
269. ករ្រត �តពនិតិ្យែផ�កេលផីលបះ៉ពល់បរសិ� ន នងិសង�មែដលអចេកតីមាន នងិហនភិយ័េដយេ្របី
ទ្រមង់ស�ងដ់។  ដំណាក់កលទី ២ ៃនដំេណីរករពិនិត្យ ស្រមាប់សកម�ភាព និងករវនិិេយាគែដលនងឹកណំត់

្របេភទឧបករណ៍បរសិ� ន និងសង�ម ែដល្រត�វេរៀបច ំពិេ្រគាះេយាបល់ និងផ្សព�ផ្សោយេដយគេ្រមាង។ ទ្រមងៃ់ន
ករតមដនទំងេនះ បង� ញពី្របេភទហនភិ័យទេូទែដលទកទ់ងនឹងអនគុេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័� និងមខុ
របរចិ�� ឹមជវីតិែផ�កេលីកសិកម�។ េទះយ៉ាងណាក៏េដយ វចំបាចក់�ុងករ្រត�តពនិិត្យហនិភយ័បែន�មេទៀត
ែដលបានកំណត់េនក�ងុែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មតមទីតំង និង / ឬក�ុងអំឡុងេពលេរៀបចំែផនករ
ែដលមានករចូលរួម។ ្របេភទហនិភយ័សខំន់ៗ ែដល្រត�វពិចរណារួមមាន៖ 

(a) លក�ខណ� ករងរ និងពលកម�របសប់ុគ�លកិៃនអ�កេម៉ករ  និងអ�កផ�តផ់�ង ់និងរបស់កម�ករសហ

គមន៍ រួមទំងករធានានូវលក�ខណ� ករងរ្របកបេដយសុវត�ភិាព និងករេចៀសវងេ្រគាះថា� កព់ី 
ERW ែដលទំង្រត�វបានកណំតថ់ាជាហនភិ័យ 

(b) ផលប៉ះពល់បរសិ� នអវជិ�មានែដលអចេកីតមានៃនអនគុេ្រមាង ែដលរួមមានករេចលសណំល់
រងឹមិនអចបំែបកបានែដលបេង�ីតេដយអនគុេ្រមាងកសកិម� (ថងប់ា� សិ�កប៉លូី ។ល។) 

(c) ផលប៉ះពល់សុខភាពនងិសវុត�ិភាពសហគមនែ៍ដលអចេកតីមាន។ ទំងេនះរួមប��ូល៖ 

(d) ស្រមាប់គេ្រមាងផ�ូវថ�ល់ សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�វូេគាក 

(e) ចំេពះអនុគេ្រមាងកសិកម� ករេ្របី្របាស់ និងេបាះេចលនូវសរធាតុគីមីកសិកម�េដយសវុត�ភិាព 
េនទីណាសម្រសប 

(f) ចំេពះកិច�សន្យោសំណង់ េ្រគាះថា� ក់សុវត�ិភាពដល់សធារណជនក�ងុេពលសងសង ់

(g) ផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតេុលីអនគុេ្រមាង 

(h) ករផា� ស់ទីលំេនរបស់អ�កេ្របី្របាស់ដធី�ីេដយសរទីលំេន ឬប�� េសដ�កចិ� 

(i) ផលប៉ះពល់អវជិ�មានេលីលទ�ភាពទទួលបានដីនងិធនធានធម�ជាត;ិ 

(j) ផលប៉ះពល់េលីេបតិកភណ� វប្បធមរូ៌បី / អចលនវត�ុ 
(k) ហនិភ័យ និងផលប៉ះពល់េលី និងវធិានករបែន�មេដមី្ីបករពរ និងផ�លផ់ល្របេយាជន៍វប្បធម៌

សម្រសបតមដលជ់នជាតេិដីមភាគតិច។ 
 
270. ករអនុមត័ករពនិតិ្យបឋម ជនបេង� លែផ�ក្រគប្់រគងហនិភយ័ទកទ់ងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម នងឹេធ�ី
ករពិនិត្យតមដន េដយមានករគំា្រទពីទី្របឹក្សោែផ�ក្រគប្់រគងហនិភយ័ទកទ់ងនងឹបរសិ� ន និងសង�មេន
ថា� ក់េខត�។ ែផ�កេលីករ្រត�តពិនិត្យ ហនិភ័យជាក់លក់ៃនអនគុេ្រមាងនងឹ្រត�វបានចុះប�� ីេនក�ុងជរួឈរខង
េឆ�ងៃនម៉ា្រទីសែផនករ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�មៃនអនគុេ្រមាងធម�ត (ឧបសម�័ន�១) េដយមានករប៉ាន់
ស� នៃនផលប៉ះពល់ និង្រប�បាបែដលអចេកីត  មាន។ េនដំណាកក់លេនះករសិក្សោបែន�មែដល្រត�វអនវុត�ជា
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ែផ�កៃនករសិក្សោ និងរចនាលទ�ភាពសមិទ�លិទ�ភាពៃនអនុគេ្រមាង នឹង្រត�វបានចុះេនក�ុងជរួឈរែដលមាន
ចំណងេជីងថា “វធិានករកត់បន�យផលប៉ះពល”់។ ករសិក្សោទំងេនះនឹង្រត�វេធ�ីេឡីងក�ងុអឡុំងេពលេរៀបចំ
អនុគេ្រមាង ជាពិេសសេដយវសិ�កររចនាេនក�ុងករពេិ្រគាះេយាបល់ជាមួយសហគមន៍មលូដ� ន ែដលនំា
ឱ្យមាន     ម៉ា្រទីសែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មកំពងុ្រត�វបានេធ�ីបច�បុ្បន�ភាពជាមយួនងឹវធិានករ
បេ�� �ស ឬវធិានករកតប់ន�យហនិភ័យ (ឬហនិភ័យ្រត�វបានលុបេចលេដយែផ�កេលលីទ�ផលៃនករ
សិក្សោ)។ ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មៃនអនុគេ្រមាង នឹង្រត�វពិនិត្យេឡីងវញិ និងេធ�ីសុពលកម�េដយ

ទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនភិ័យទកទ់ងនឹងបរសិ� ន និងសង�ម េនថា� ក់ជាតិ។ 

 
៥.៧.២ ឧបករណ៍្រគប្់រគងហនភិ័យស្រមាបអ់នគុេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន� 
 
271. ឧបករណ៍ និងនីតិវធិីខងេ្រកមេនះនឹង្រត�វបានេ្របីេដីម្ីប្រគប់្រគងហនភិ័យទក់ទងនឹង បរសិ� ន និង
សង�មៃនអនុគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�។ 

(l) ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មៃនអនគុេ្រមាង (ESMP) 
(m) ករពិពណ៌នាលម�ិតពីបរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសុវត�ិភាពស�ងដ់ (ESHSS) ែដល្រត�វ

ប��ូលេទក�ុងឯកសរកិច�សន្យោករងរទំងអស ់
(n) ្របសិនេបីចំបាច់ ែផនករតំងទលីំេនថ�ៃីនអនុគេ្រមាង ឬែផនករទទួលយកដីេដយស�្័រគចតិ� 

 
272. ឧបករណ៍្រគប់្រគងហនិភយ័្របតបិត�កិរទំងេនះនឹង្រត�វេរៀបចំេឡីងក�ងុអឡុំងេពលអនវុត�គេ្រមាង 
(សូមេមីលខងេ្រកម) ប៉ុែន�នងឹេគារព និងអនុេលមតម្រកម្របតិបត�ិបរសិ� ន (ECOP) ែដលមានភា� បក់�ងុ
ឧបសម�័ន� ៦។ 

 
៥.៧.៣ ករពិពណ៌នាលម�ិតពីបរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសវុត�ិភាព  

 
273. ករពិពណ៌នាលម�ិតពីបរសិ� ន សង�ម សខុភាព និងសវុត�ិភាព (EHSS) នឹង្រត�វបេង�តី និងដកប់��ូល

េនក�ុងឯកសរកិច�សន្យោស្រមាបក់ិច�សន្យោករងរ និងេសវកម�។ ប��ត�ិែដលពកព់័ន�នឹង្រកម្របតបិត�បិរសិ� ន 
នឹង្រត�វបានដក់ប��ូល។ វ្រត�វបានរពំងឹទកុថាកំែណទំង ៣ ៃនករពិពណ៌នាលម�ិតពីបរសិ� ន សង�ម សខុភាព 
និងសុវត�ិភាព (EHSS) នឹង្រត�វករ៖ 

(a) កិច�សន្យោេពញេលញស្រមាបក់ិច�សន្យោករងរែដលបានេធ�ីលទ�កម�ទទំូង្របេទស (ទំងេនះនងឹ
ជាកិច�សន្យោែដលមានវសិលភាពធំជាង និងស�គុស� ញជាងេនះ) 

(b) កំែណសមាមា្រតស្រមាប់កចិ�សន្យោករងរែដលបានេធ�ីេដយ្រក�ម្របកឹ្សោឃំុ (ទំងេនះនងឹជាកចិ�
សន្យោមានវសិលភាពតូចជាង និងមិនសវូស�ុគស� ញ)  

(c) កំែណស្រមាប់អ�កេម៉ករេសវកម�។ 
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274. វសិលភាពៃនករពិពណ៌នាលម�តិពបីរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសុវត�ិភាព នឹងរួមប��ូលកតព�កចិ�
របស់អ�កេម៉ករទក់ទងនឹង៖ 

(a) លក�ខណ� ករងរ; 
(b) ករមិនេរសីេអីង និងឱកសេស�គីា�  
(c) សិទ�ិរបស់កម�ករក�ុងករេរៀបច ំ
(d) ករករពរពលកម�េដយបង�ំ និងករដក់កហិំតេលីពលកម�កមុារ 
(e) ករប�� ក់ករផ�ត់ផ�ង់ ពីអ�កផ�ត់ផ�ងែ់ដលអនេុលម្រសបតមច្បាបក់រងរកម�ុជា ស�ពីពីលកម�

េដយបង�ំនិងពលកម�កុមារ 
(f) លទ�ភាពចូលេ្របីយន�ករបណ�ឹ ងរវ៉របស់កម�ករ 
(g) នីតិវធិីេធ�ីករ្របកបេដយសវុត�ិភាពេលីករដ� នសំណង់ រួមទំងករផ�ល់សេម��កបពំក ់ និង

ឧបករណ៍សុវត�ិភាព 
(h) ស�ង់ដស្រមាប់កែន�ងស� កេ់នស� តនងិមានអនាមយ័េនជរំកំរដ� ន 

(i) កររយករណ៍អពំីឧប្បត�ិេហត ុ
(j) សំណងរបស់កម�ករ (ករធានារ៉ប់រងជាកតព�កចិ�) 
(k) ករករពរករបំពលុបរយិាកស ករបពំុលទកឹ ករបំពលុសំេឡងក�ុងេពលេធ�ីករេននងឹទតំីង 
(l) ករ្រគប់្រគងសំណល់្របកបែដលេ្រគាះថា� ក់ និងមិនបង�េ្រគាះថា� ក ់
(m) ករករពរេ្រគាះថា� ក់ដលស់ធារណៈជនពីករងរសំណង់ 
(n) នីតិវធិីសុវត�ិភាព ERW; 
(o) នីតិវធិីៃនកំនាយេដយៃចដន្យអឡុំងេពលគេ្រមាង។ 

 
275. លក�ខណ� ត្រម�វៃនករពិពណ៌នាលម�តិពីបរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសុវត�ិភាព (EHSS) ភាគេ្រចនី
្រត�វនឹងត្រម�វករៃនច្បាប់កម�ុជា ប៉ុែន�េលីសពបីទដ� នែដលបានអនុវត�េនក�ុងឧស្សោហកម�សំណង់កម�ជុា ជា
ពិេសសអ�កេម៉ករក្រមិតមលូដ� ន។ េដីម្ីបេដះ្រសយប�� េនះ និងបេ�� �សលទ�ផលែដលមិនចងប់ាន ែដល

អ�កេម៉ករក�ុង្រស�ក្រត�វបានដកេចញ ជាលទ�ផលៃនភាពគា� នបទពេិសធនជ៍ាមួយនឹងលក�ខណ� ត្រម�វទំងេនះ 
គេ្រមាងនឹងេរៀបចំកនូេសៀវេភែដលមានរូបភាពសម��ពន្យលព់ីលក�ខណ� ត្រម�វរបស ់ESHSS។ កូនេសៀវេភេនះ
នឹង្រត�វបានេ្របីជាមលូដ� នស្រមាប់បណ�ុ ះបណា� លអ�កេមលីករខសុ្រត�វទីតំងរបស់ អ�កេម៉ករ។ អ�កេម៉ករនឹង
្រត�វបង� ញថា អ�កេមីលករខុស្រត�វទីតំងបានប��ប់ករបណ�ុ ះបណា� លេនះ ឬមានករបណ�ុ ះបណា� ល ឬបទ
ពិេសធន៍ែដលមានតៃម�េស�ី ក�ុងករអនេុលមតមលក�ខណ� ត្រម�វ។ កូនេសៀវេភេនះក៏នឹង្រត�វែចកចយផងែដរ
េដីម្ីបេលីកកម�ស់ករយលដ់ឹងអពំីសទិ�ិរបស់កម�ករជាប់កចិ�សន្យោេ្រកម ESS2។ 

 
៥.៧.៤ ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មស្រមាប់អនុគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័� 
 
276. អនគុេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�ទំងអស់នងឹមានែផនករ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMP) េដយ
េ្របីទ្រមង់ម៉ា្រទីសសម�� ែដលអចយល ់និងេ្របី្របាសេ់ដយអ�កេម៉ករ និងម�ន�ីមូលដ� ន។ ទ្រមង់ទូេទេនះ
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្រត�វបានផ�ល់ជាឧបសម�័ន� ៥។ ក�ុងអំឡុងេពលៃនករចប់េផ�មីគេ្រមាង ទ្រមង់េនះនឹង្រត�វបានអភវិឌ្ឍបែន�ម
េទៀតេដីម្ីបរួមប��ូលប��ត�សិ�ង់ដទក់ទងេទនងឹ្របេភទេហដ� រចនាសម�័ន�េផ្សង  ៗ(ផ�ូវថ�ល់ ្របព័ន�ធារស�ស� 
។ល។) ក៏ដូចជាកែន�ងស្រមាប់បែន�មប��ត�ិជាកល់ករ់បសអ់នគុេ្រមាង។ 

 
277. ប្ប��ត�ិែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មៃនអនគុេ្រមាងជាក់លក់ នឹង្រត�វបានទញេចញ្រកម
្របតិបត�ិបរសិ� ន (ECOP)  ក�ុងេនាះ (១) ករ្រគប់្រគងសំេឡងរខំន ធូលី និងករបំពុល     េផ្សងៗពី
សកម�ភាពករងរ (២) ប��ត�ិស្រមាប់ករេ្របី្របាស់ដីធ�បីេណា� ះអសន�ែដល្រត�វករេដយអ�កេម៉ករ (៣) 
ប��ត�ិស្រមាប់ករ្រគប់្រគង្របកបេដយសុវត�ិភាពៃនករងរបង�ូរទកឹបេណា� ះអសន� (៤) ប��ត�ិស�ពីីសវុត�ភិាព
ផ�ូវថ�ល់ក�ុងេពលសងសង់ និង (៥) ប��ត�ិស្រមាប់ធានាសវុត�ិភាពដលស់ធារណជនពីេ្រគាះថា� កស់ណំង ់
(េ្រគឿងម៉ាសុីនដំេណីរករ ។ល។)។ 

 
278. ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មៃនអនគុេ្រមាង នឹង្រត�វប��ូលក�ុងឯកសរកចិ�សន្យោ។ វសិ�ករ្រត�ត

ពិនិត្យ នឹង្រត�វបានត្រម�វឱ្យ ពិនិត្យតមដននងិរយករណ៍អំពកីរអនវុត�ៃនែផនករ្រគប្់រគងបរសិ� ន នងិសង�ម។ 

៥.៧.៥ ប��ត�ិ្រគប់្រគងហនិភយ័ទកទ់ងនងឹបរសិ� ន និងសង�មបែន�មតម្របេភទអនគុេ្រមាង 
 
279. ចំេពះអនុគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�ទំងអស់ វសិ�កររចនានឹងទទួលខុស្រត�វក�ុងករធានាថាកររចនា
េនះឆ�ុះប�� ងំពីប��ត�ិពកព់ន័�របស្់រកម្របតបិត�បិរសិ� ន (ECOP)។ 
 
280. កររចនាប�ង់ផ�ូវចូលទតំីង នឹង្រត�វករែផនករសុវត�ិភាពផ�ូវថ�ល។់ ែផនករសុវត�ិភាពចរចរណ៍នឹង្រត�វ
េរៀបចំេឡីងេដយវសិ�កររចនាប�ង់ េហីយនឹងបង� ញ (១) ថាសក� នុពលៃនេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍្រត�វបាន
ពិចរណា និង (២) វធិានករពកព់័ន�េដីម្ីបកតប់ន�យេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍អប្បបរមា្រត�វបានដកប់��ូលក�ងុករ
រចនាប�ង់។ កររចនាប�ង់ផ�ូវទំងអស់្រត�វែតបង� ញពកីរអនវុត�ស�ង់ដបង� ញពីភស�តុងអកសធាតែុដលពក់
ព័ន�។ 
 
281. ចំេពះករងរធារស�ស�ទំងអស់ វសិ�កររចនាប�ង់នឹងត្រម�វឱ្យបង� ញ (១) ភាពមានទឹក្រគប្់រគាន ់
(ែផ�កេលីគំរូដំណាំលម�ិត និងករគណនាតុល្យភាពទកឹ) េហីយករបូមទកឹេចញបែន�មនងឹមិនមានផលបះ៉ពល់
អវជិ�មានដល់អ�កេ្របី្របាស់ពមីនុ្រសប ់ ឬេលីេសវកម�េអកូឡូសុេីឡីយ។ (២) ផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្រប�ល

អកសធាតុ្រត�វបានពិចរណាេនក�ុងកររចនាប�ង ់ និង (៣) ស្រមាប់ករងររួមទំងទំនបវ់រអីគ�សិនែីដល 
(១) ទំនប់មិនស�តិក�ងុលក�ណៈវនិិច�យ័ែដលអចអនវុត�បានៃនបទដ� ន បរសិ� ន និងសង�ម ទី ៤ ឧបសម�ន័�១ 
ស�ីពីករពិនិត្យសុវត�ិភាពទនំបវ់រអីគ�សិនី។ 
 
៥.៧.៦ លទ�កម�ដសី្រមាបអ់នគុេ្រមាង  
 
282. គេ្រមាង LASED III នឹងព្យោយាមេចៀសវង ឬកត់បន�យជាអប្បបរមាករទិញដ ីក�ុងករណីទំងអស។់ 
ក�ុងករណីែដលករពិនតិ្យបឋមករផ�លស់ម្បទនដីសង�មកចិ� ឬករផ�ល់កម�សទិ�ិដសីមហូភាពដលស់ហគមន៍
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ជនជាតិេដីមភាគតិច ប�� ក់ថាករទិញដ ីនឹង្រត�វករជាចំបាច់ ែផនករតំងទីលេំនថ�ី នឹង្រត�វបានេរៀបច ំនងិ
អនវុត�ដូចែដលបានពពិណ៌នាេនក�ងុ ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយផា� សទ់ីលេំនេដយសរគេ្រមាង(RPF)។ 
ដំេណីរករេនះជាធម�តនឹងធានាថាមានដី្រគប្់រគាន់ស្រមាបអ់នគុេ្រមាងរួមទំងផ�ូវចូលទតំីងេដយមនិចំបាច់
ទិញដីបន�េទៀត។ 

 
283. ក�ុងករណីពិេសស (ឧទហរណ៍ត្រម�វករផា� ស់ប�រូផ�ូវែដលបានេស�េីឡីងៃនផ�វូចូលទីតំង) វចំបាច់្រត�វ
េធ�ីករទិញដីបែន�មស្រមាបអ់នគុេ្រមាងជាកល់ក។់ េនកែន�ងែដល្រត�វករេដយ ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយ
ស្រមាប់តំងទីលំេនថ� ី(RPF) ែផនករករតំងទីលេំនថ�ីនងឹ្រត�វបានេរៀបចំ និងអនវុត�ស្រមាបអ់នគុេ្រមាង។ 
 
284. ក�ុងករណីខ�ះ គេ្រមាងអចែស�ងរកវភិាគទនេដយស�័្រគចិត�ៃនចំនួនដីតិចតួចស្រមាប់អនគុេ្រមាង
េហដ� រចនាសម�័ន� ពីអ�កេ្របី្របាស់ដីេនជាប់នងឹេហដ� រចនាសម�័ន�ែដលបានេស�ីសុំ។ ក�ុងករណីភាគេ្រចីន អ�ក
េ្របី្របាស់ដីទំងេនះនឹងទទលួបានអត�្របេយាជនព៍ីអនគុេ្រមាង និង / ឬនឹងក� យជាអ�កទទលួផលពីគេ្រមាង
ទំងមលូ។ ក�ុងករណីែដល្រត�វករករទិញដេីដយស�្័រគចិត� ដំេណីរករេនះរួមទំងករ្រពមេ្រពៀងែដលបានជនូ
ដំណឹងពីអ�កេ្របី្របាស់ដីនងឹ្រត�វបានចង្រកងជាឯកសរេនក�ុងែផនករវភិាគទនដេីដយស�្័រគចតិ� (Voluntary 

Land Contribution Plan)។ ទ្រមង់ និងដំេណីរករស្រមាបក់រណ៍េនះ្រត�វបានប��ូលក�ងុ េសៀវេភែណនំាករ
អនវុត�គេ្រមាងមូលនធិឃំុិសង� ត់ C/SF  PIM)។ 

 
៥.៧.៧ ឧបករណ៍្រគប់្រគងហនភិ័យបរសិ� ន និងសង�មស្រមាប់អនគុេ្រមាងកសកិម� 
 
285. អនគុេ្រមាងកសិកម�រួមមានករបណ�ុ ះបណា� លកសិករ ករបង� ញ ករផ�ត់ផ�ង់សមា� រដំដុះ ករគំា្រទ
េ្រកយករ្របមូលផលនិងទផី្សោរ និងករគំា្រទដល់ករបេង�ីត្រក�មកសកិរ និងសហករណ៍។ 
 
286. គេ្រមាងេនះនឹង្រគប់្រគងហនភិយ័ទកទ់ងនឹងបរសិ� ន និងសង�មៃនអនគុេ្រមាងកសិកម� ក�ុង្រកប
ខណ� ៃនេគាលនេយាបាយៃនករអនវុត�កសិកម�ល�កម�ជុា (CamGAP)។ េនក�ុង្រកបខណ� េនះ គេ្រមាងនងឹ

ធានាថា៖ 
(a) អនគុេ្រមាង ្រត�វបានពិនិត្យេដីម្ីបធានាថាវនងឹមិនបណា� លឱ្យខចូខតដល់បរសិ� ន 
(b) អនគុេ្រមាង ្រត�វបានពិនិត្យេដីម្ីបធានាថាវនងឹមិនផ�លន់វូត្រម�វករទឹកគា� ននិរន�រភាព 

(េទះបីជា អនគុេ្រមាង មិនគំា្រទករងរធារស�ស�េដយផា� លក់៏េដយ) 
(c) អនុគេ្រមាង ្រត�វបានពិនិត្យេដីម្ីបធានាថាវនងឹមិនបណា� លឱ្យមានករេ្របី្របាស់សរធាតគុីមី

កសិកម�ហួសក្រមិត ឬគា� នសវុត�ិភាព 
(d) េទះយ៉ាងណាក៏េដយ (c) ខងេលី, រល់ករបណ�ុ ះបណា� លកសកិររួមប��ូលទំងករ

ែណនំាស�ីពីករ្រគប់្រគង្របកបេដយសុវត�ិភាព ករេ្របី្របាស់ និងករេបាះេចលសរធាតុគមីី
កសិកម� 

(e) សំណល់បា� ស�ិក និងសណំលែ់ដលមិនអចបំែបកបាន ែដលផលតិេចញពសីកម�ភាពកសិកម�
ែដល្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយ ្រត�វបានេគេបាះេចលយ៉ាង្រតឹម្រត�វ 
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(f) អនគុេ្រមាងមិនជរុំញឱ្យកុមារេធ�ីករេនកសិដ� ន្រគ�សរេដយផ�ុយនងឹបទដ� ន        បរសិ� ន 
និងសង�មទ២ី 

(g) ប��ត�ិពក់ព័ន�ៃន ECOP ្រត�វបានអនុវត�តម។  
 

287. អនគុេ្រមាងកសិកម�ទំងអស់នងឹ្រត�វបានពនិិត្យស្រមាបហ់និភយ័ទំងេនះ។ ស្រមាបអ់នុគេ្រមាង 
កសិកម�ភាគេ្រចីន ្រកបខណ� ្រគប់្រគងហនិភយ័ែដលមានមូលដ� នេលីេគាលនេយាបាយៃនករអនុវត�កសកិម�
ល�កម�ុជា នឹងមានភាព្រគប្់រគាន។់ ក�ុងករណីែដលមានហនភិ័យបែន�មែដលមនិ្រត�វបានេដះ្រសយ េដយ
្រកបខណ� េនះ្រត�វបានកំណត់អត�ស�� ណ ែផនករ្រគប់្រគងហនិភ័យទក់ទងនងឹបរសិ� ន និងសង�មនឹង្រត�វ
បាន្រត�វបានេរៀបចំេឡីង។ 
 
288. អនគុេ្រមាងកសកិម�អច្រត�វបានអនវុត�េដយ PDAFF េដយអង�ករេ្រករដ� ភបិាលៃដគ ូឬេដយស� បន័
ឯកជន។ ក�ុងករណីទំងអស ់ អ�កអនុវត�នឹងទទលួខុស្រត�វក�ុងករធានាករអនុវត�វធិានករ្រគប្់រគងហនភិយ័ 

រួមទំងកររយករណ៍ស�ីពីករអនុវត�្រតមឹ្រត�វៃនែផនករ្រគប្់រគងហនិភយ័ទកទ់ងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម តម
ែដលពកព់័ន�។ 
 
៥.៧.៨ ឧបករណ៍្រគប្់រគងហនភិ័យស្រមាបអ់នគុេ្រមាងដៃទេទៀត 
 
289. ្របេភទអនុគេ្រមាង េ្រកពីេហដ� រចនាសម�ន័� និងកសិកម�ទំនងជាពក់ពន័�នឹងសកម�ភាពអភវិឌ្ឍនស៍ហ

គមន៍ និង / ឬ ករបណ�ុ ះបណា� ល និងករេលីកកម�ស់ករយលដ់ឹង េហីយមិន្រត�វបានេគរពំងឹថានងឹបណា� លឱ្យ
មានហនិភ័យទក់ទងនងឹបរសិ� ន និងសង�មេឡីយ។ 

290. អនុគេ្រមាង្រគប់្រគងសំណល់រងឹ នឹង្រត�វបេង�ីតជាពិេសសេដីម្ីបេដះ្រសយហនិភយ័ទក់ទងនងឹ
បរសិ� ន និងសង�មែដលកណំត។់ 

291. អនគុេ្រមាងែដលពកព់័ន�នឹងករងរសហគមន ៍ នឹង្រត�វអនុវត�តមនតីវិធិី្រគប្់រគងករងរសហគមន ៍
ែដល្រត�វេ្រតៀមេរៀបចំក�ុងដំណាក់កលចបេ់ផ�ីមគេ្រមាង (សមូេមីលែផនករ្រគប្់រគងលក�ខណ� ករងរនងិពល
កម�)។ 

 
292. អនុគេ្រមាងទំងអសន់ងឹ្រត�វបាន្រត�តពិនតិ្យនងិេនចណុំចចំបាច ់ែផនករ្រគប្់រគង        បរសិ� ន និង

សង�មនឹង្រត�វបានេ្របី្របាស់។ 
 
៥.៧.៩ ខ�ឹមសរសេង�បឧបករណ៍្រគប្់រគងហនិភយ័ទកទ់ងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម ៃនអនគុេ្រមាង តម

្របេភទគេ្រមាង 
 
293. ្រកបខណ� ស�ីពីករ្រគប្់រគងហនិភយ័ចេំពះបរសិ� ននងិសង�ម (ESMF) េនះបានបង� ញពីផលបះ៉

ពល់បរសិ� នែដលនឹងអចេកីតមាន ៃនអនុគេ្រមាងនីមួយៗ ែដល្រត�វផ�ល់ថវកិេដយគេ្រមាង LASED III 
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(សូមេមីលជំពូក ៤)។ តរងទី ១៦ ខងេ្រកមេនះសេង�បពីឧបករណ៍ស្រមាប់ករកត់បន�យផលប៉ះពល់
បរសិ� នអវជិ�មានែដលនឹងអចេកីតមាន និងករ្រគប់្រគងហនភិ័យែដលបានកណំត់ ែផ�កេលី្របេភទអនគុេ្រមាង។ 

តរងទី ១៦៖ ឧបករណ៍ស្រមាប់ករកត់បន�យផលប៉ះពល់ ែដលអចេកតីមាន េនក្រមិតអនុគេ្រមាង 

្រប េភទអនុ

គេ ្រមាង 

ផលប៉ះពល់ និងហនិ
ភ័យែដលអចេកតី

មាន  

កត់បន�យផល និងករ្រគប់្រគងហ

និភ័យ  
 

ឧបករណ៍ ESS 

ករអភិវឌ្ឍេហដ�

រចនាសម�័ន�
ជនបទ 

1. ផលប៉ះពល់

ទក់ទងនឹងសំណង់ 
ដូចជាសំេឡងរខំន 

ធូលីដីល្បាប់ ករហូរ
េ្រចះករេចល 

សំណល់ករ្រគប់្រគង
ទឹកេភ��ង សខុភាពនិង

សុវត�ិភាពសហគមន៍
និងកម�ករ 

ឧបករណ៍្រគប់្រគងហនិភ័យ

ទក់ទងនឹងបរសិ� ន ែដល្រត�វបាន
ដក់ប��ូ លេទក�ុងករប�� ក់ EHS 

េនក�ុងឯកសរេដញៃថ� 

ករពិពណ៌នាលម�ិតពីបរសិ� ន 

សង�មសុខភាព និងសុវត�ិភាព 
(ESHSS) េដីម្ីបបេង�ីត និង

ប��ូ លក�ុងឯកសរកិច�សន្យោ
ករងរទំងអស់ វធិានករជាក់

លក់ៃនអនុគេ្រមាងេនក�ុង
ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និង

សង�មៃនគេ្រមាង ករវយតៃម�
ហនិភ័យៃនទីតំងែដល្រត�វេធ� ី

ESS1 
ESS2 
ESS3 
ESS4 

2. សុខភាព និងសុវត�ិ
ភាពរបស់បុគ�លិក

គេ្រមាងេធ�ីដំេណីរេទ
កែន�ងដច់្រសយាល 

អនុម័តនិងអនុវត� OHS ែដល្រត�វ
បានដក់ប��ូ លេទក�ុងឯកសរ

េដញៃថ� 

OHSP ESS1 
ESS2 

3. ករថយចុះៃន

្របភពទឹកេ្រកមដ ីទឹក
េលីដី េដយករេធ�ី
អជីវកម� ែដលគា� ន
្របសិទ�ភាពឬគា� ន

និរន�រភាព 

ករវយតៃម�ធនធានទឹកស្រមាប់ទី
តំងគេ្រមាងនីមួយៗ គា� នករ
អភិវឌ្ឍ្របព័ន�ធារស�ស�េដយមិន

បានប�� ក់ថានឹងមិនមានផលប៉ះ
ពល់អវជិ�មានដល់អ�កេ្របី្របាស់ពី
មុន្រសប់ និង / ឬេសវកម�េអកូឡូ
សុីេទ។ 

 

ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និង

សង�មតមទីតំង  
(្រត�វបានេរៀបចំេនករ

្រគប្់រគងក្រមិតទីតំង) 

ESS1 
ESS3 
ESS10 

4. ផលប៉ះពលស់ុខ

ភាពៃនករផ�ត់ផ�ង់ទឹក
ស�ង់ដមិនអច

បរេិភាគបាន
េដយសរែត (១) អ

្របភពទឹកទំងអស់ែដល្រត�វយកេទ

ពិេសធន៍ក�ុងមន�ីរពិេសធន៍។ 
ក�ុងករណីមានសរធាតុអេសនិក ឬ

ករចម�ងេរគសរធាតុគីមី ពិធីសរ 
MRD8 ្រត�វបានអនុវត� ក៏ដូចជាមាន

ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និង

សង�មតមទីតំង  
(្របភពទឹកេលីដី ្រត�វេធ�ីេតស�

ម�ងេទៀត អំឡុងេពលពិនិត្យ
បឋមទីតំង) 

ESS4 

 
8  េដីម្ីបឱ្យបន្ីុសគា� នឹងស�ង់ដជាតិរបស់្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ្រត�វអនុវត�វធិានករដូចខងេ្រកម៖  
-អនុគេ្រមាងផ�ត់ផ�ង់ទឹកថ�ី េធ�ីេតស�ទឹករកសរធាតុនានា រួមទំងអេសនិក និងេធៀបនឹងស�ង់ដជាតិ 
-ផ្សព�ផ្សោយពីលទ�ផលៃនករេធ�ីេតស�គុណភាពទឹកេទេមភូមិ និងជូនដំណឹងថាេតីទឹកអចទទួលបានបាន ឬេទ 

-ផ�ល់ករែណនំាស�ីពីជេ្រមីស្រប្រពឹត�កម�មូលដ� ន ក�ុងករណីស�ិតក�ុងប៉ារ៉ែម៉្រត/េលីសក្រមិតស�ង់ដ។ ភូមិមួយចំនួន្របែហលជា្រត�វអនុវត�អនុគេ្រមាង
្រប្រពឹត�កម�ទឹកពិសក�ុងវដ�បន�បនា� ប។់ 
-ក�ុងករណីែដលមានសរធាតុអេសនិកខ�សជ់ាងក្រមិតស�ង់ដ មិនគួរេធ�ី្រប្រពឹត�កម�េដីម្ីបកំចត់សរធាតអុេសនិកេទ    េ្រពះ្រត�វចំណាយេ្រចីនេលីករត
េម�ីង និងករជួសជុល និងកង�ះសមត�ភាពក�ុងករដំេណីរករ និងជួសជុលែថទំ្របព័ន�េនះ។ ផ�ុយេទវញិ ករជំនួសេដយ្របភពទឹកែដលមានអេសនកិ
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តរងទី ១៦៖ ឧបករណ៍ស្រមាប់ករកត់បន�យផលប៉ះពល់ ែដលអចេកតីមាន េនក្រមិតអនុគេ្រមាង 

្រប េភទអនុ

គេ ្រមាង 

ផលប៉ះពល់ និងហនិ
ភ័យែដលអចេកតី

មាន  

កត់បន�យផល និងករ្រគប់្រគងហ

និភ័យ  
 

ឧបករណ៍ ESS 

េសនិកធម�ជាតិ; (២) 
ករបំពុលេដយសរ

ធាតគុីមី (៣) ករ
ចម�ងេរគជីវស�ស� 

្របភពទឹកផឹក ជំនួសែដល្រត�វបាន
ផ�ល់ឱ្យ។ 

ក�ុងករណីមានករចម�ងេរគ
ជីវស�ស� អណ�ូ ង្រត�វករសមា� ប់េម

េរគ និងេតស�សកល្បងម�ងេទៀត 
 

ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និង
សង�មតមទីតំង ៃនអនុ

គេ្រមាង 
 

4. កែន�ងវប្បធម៌អច

រួមប��ូ លទំង ៃ្រព
េឈី ដីៃ្រពអរក្ស ដី

លំេនដ� ន និង
កសិកម� 

ករគូសែផនទីេបតិកភណ� វប្បធម ៌

ែដលេគស� ល់ករអនុវត�ច្បាប់ៃ្រព
េឈីទក់ទងនឹងករទទួលស� ល ់នូវ

ករេ្របី្របាស់ និងករអនុវត�តម
ែបប្របៃពណីរបស់សហគមន៍មូល

ដ� ន ថាជាេ្របី្របាស់ស្រមាប់េគាល
បំណងវប្បធម៌ (សសនានិង / ឬ

ៃ្រពអរក្ស) 

ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និង

សង�មតមទីតំង  
(្រត�វបានេរៀបចំេនករ

្រគប្់រគងក្រមិតទីតំង) 

ESS1 
ESS8 
ESS10 

5. ករខូចខត

េដយសរទឹកជំនន់ប
ណា� លមកពីករបាក់

រលំៃនទំនប់វរអីគ�ិសនី
គំា្រទេដយគេ្រមាង  

ធានានូវកររចនាប�ង្់របកបេដយ

សុវត�ិភាព 

ទំនប់វរអីគ�ិសនីទំងអស់្រត�វ

ករករពិនិត្យបឋមៃនសុវត�ិ
ភាពៃនកររចនាប�ង់។ ទនំប់វរី
អគ�ិសនីែដលធំ េហីយមានហ
និភ័យខ�ស់្រត�វបានកំណត់

េដយ ESS4 ស�ិតេនក�ុងប�� ី
ផលប៉ះពល ់   អវជិ�មាន។ 

ESS1 
ESS4 
ESS10 

ករអភិវឌ្ឍ

កសិកម� និងមុខ

របរចិ�� ឹមជីវតិ 

1. ផលប៉ះពល 8់

9 េលី
សុខភាព និងសុវត�ិ
ភាពៃនសហគមន៍
ែដលរងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាង ជា
ពិេសសទក់ទិនេទ

នឹងករេ្របី្របាស់ និង
ករេ្របីថា� ំសមា� ប់សត�

ល�ិត និងជីគីមីេដយ
សុវត�ិភាព 

 

ករអនុវត�ឧបករណ៍បរសិ� ន និង

សង�ម ករែណនំាេគាលនេយាបាយ

ៃនករអភិវឌ្ឍកសិកម�ល�កម�ុជា
េដយ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ 

និងេនសទ ករេលីកកម�ស់ករ
យល់ដឹង និងកសិករទទួលបានករ

បណ�ុ ះបណា� លអំពីករេ្របី្របាស់
សរធាតុគីមីកសិកម�េដយ្រតឹម្រត�វ 

ប��ត�ិ ECOP (្របសិនេបីមិន

ទន់្រគប់ដណ� ប់េដយ 

CamGAP) 
េនកែន�ងែដលអ�កផ�ល់    េស

វកម� ្រត�វបានេធ�ីកិច�សន្យោ
ស្រមាប់គេ្រមាងមុខរបរចិ�� ឹម

ជីវតិ ករអនុេលមតម ECOP 
គឺជាលក�ខណ� កិច�សន្យោ។ 

ESS1 
ESS3 
ESS4 
ESS10 

 
តិច ដូចជា ទឹកេភ��ង ទឹកេ្រជាះធម�ជាតិ និងទឹកេលីដីែដលអចរកបាន នឹងជាដំេណាះ្រសយមួយដ៏សម្រសប។ យកល�គួររក្របភពទឹកែដលទទលួទន

បានថ�ី ដូចជា ទឹកេលីដី ែដលគួរេធ�ីេតស�េដីម្ីបអនុេលមតមស�ង់ដែដលទទួលទនបាន។ 
9 គេ្រមាងនឹងមិនផ�ល់ហិរ��ប្បទនដល់វត�ុធាតុេ្រគាះថា� ក់ទំងេនះេទ ប៉ុែន�ករផា� ស់ប�ូរកម�សិទ�ិដីធ�ីអចត្រម�វឱ្យកសិករថ�ីេ្របី្របាស់វត�ុធាតុទំងេនះ។ 
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តរងទី ១៦៖ ឧបករណ៍ស្រមាប់ករកត់បន�យផលប៉ះពល់ ែដលអចេកតីមាន េនក្រមិតអនុគេ្រមាង 

្រប េភទអនុ

គេ ្រមាង 

ផលប៉ះពល់ និងហនិ
ភ័យែដលអចេកតី

មាន  

កត់បន�យផល និងករ្រគប់្រគងហ

និភ័យ  
 

ឧបករណ៍ ESS 

2. ករចម�ងេរគេទ
ក�ុងទឹកតមករេ្របី
្របាស់សរធាតុគីមី
កសិកម�មិន្រតឹម្រត�វ 

ករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹង ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និង
សង�មៃនអនុគេ្រមាង  

េនេពលែដលកសិករ្រត�វបាន
ជំរុញឱ្យអនុវត�តមស�ង់ដរបស់ 

CamGAP / ECOP (ែដល
កន់ែតមានករតឹងរុងឹជាង) 

 

ESS1 
ESS3 
ESS10 

3. ករបំពុលបរសិ� នពី
សំណល់រងឹែដលមិន

អចបំែបកបានពី
សកម�ភាពកសិកម� 

ករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹង, វធិាន
ករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ 

ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និង
សង�មៃនអនុគេ្រមាង  

េនេពលែដលកសិករ្រត�វបាន
ជំរុញឱ្យអនុវត�តមស�ង់ដរបស់ 

CamGAP / ECOP (ែដល
កន់ែតមានករតឹងរុងឹជាង) 

ESS1 
ESS3 
ESS10 

 
៥ .៨ ករតមដនករ្រគប់្រគងហនភិ័យទក់ទងនឹងបរសិ� ន និងសង�ម  
294. គេ្រមាង LASED III នឹងតមដន និងរយករណ៍ជា្របពន័�អពំីករអនុវត�នីតវិធិី្រគប្់រគង   ហនិភ័យ
ទក់ទងបរសិ� ន និងសង�ម តមរយៈករេផ��ងផា� ត់ករអនុវត�ែផនករ្រគប់្រគងហនិភយ័ទំងអស់ ករកត់្រត
ទិន�ន័យសំខន់ៗេនក�ុង្របព័ន�ព័តម៌ាន្រគប្់រគងគេ្រមាង ករដក់ប��ូលែផ�ក្រគប់្រគងហនិភ័យទកទ់ងនឹង
បរសិ� ន និងសង�មេដយខនពុំបាន េនក�ុងរបាយករណ៍វឌ្ឍនភាពទំងអសន់ិង សវនកម�ទក់ទងនឹងបរសិ� ន 
និងសង�ម ្រត�វេធ�ីេឡីងេដយអ�កជំនាញ     ឯករជ្យ មុនេពលេធ�ីករពិនិត្យរយៈេពលពកក់ណា� លអណត�។ិ 
្រក�មសវនកម�ទកទ់ងនឹងបរសិ� ន និងសង�មនឹងរួមប��ូលជនំាញក�ងុករ្រគប់្រគងហនភិ័យបរសិ� ន ករ

្រគប់្រគងហនិភ័យសង�ម និងប�� ជនជាតិេដមីភាគតចិ។ 
 
295. ែផនករ្រគប់្រគងហនិភ័យេនក្រមិតទតំីង រួមមាន ESMP, SEP, RP, និង IPP តមករណ៍ែដលពក់

ព័ន� នឹង្រត�វបានពិនិត្យេឡីងវញិជាេរៀងរល់ឆា�  ំ េហីយស� នភាពៃនករអនុវត�វធិានករកត់បន�យហនភិយ័
នីមួយៗ នឹង្រត�វបានកត្់រតទុក។ សូមេមីលករេរៀបចំករអនវុត� និងករពនិិត្យតមដនេនក�ងុជពំូកទ ី៨។ 

 
296. ករអនវុត�ឧបករណ៍្រគប់្រគងហនិភ័យទក់ទងនឹងបរសិ� ន និងសង�មក្រមិតអនគុេ្រមាង ្រត�វបាន
្រត�តពិនិត្យនិងកត់្រត។ េ្រគាង ឬទ្រមងរ់បាយករណ៍សម��មយួនងឹ្រត�វបានបេង�ីតេឡីងេដយគេ្រមាង េហីយ
នឹង្រត�វបានេ្របីេដីម្ីបកត្់រតលទ�ផលៃនករ្រគប្់រគងហនភិយ័ទកទ់ងនឹងបរសិ� ន និងសង�ម។ យ៉ាងេហច
ណាស់េ្រគាងរបាយករណ៍នឹងរប់ប��ូលនូវ៖ 

(a) នីតិវធិី្រគប់្រគងហនភិ័យទកទ់ងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម និងែផនករ្រគប់្រគងហនភិយ័ែដល
បានេរៀបចំ 
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(b) ្រពឹត�ិករណ៍ហនិភ័យជាក់ែស�ងែដលកពំុងេកីតេឡីង 
(c) ករស�ង់មតិេនេលីទីតំងស�ីពគីណុភាពនិងលទ�ផលៃនករ្រគប់្រគងហនិភ័យទក់ទងនឹងប

រសិ� ន និងសង�ម ែផ�កេលីករចុះេទកន់ទីតំងរបស់ទ្ីរបឹក្សោែផ�ក្រគប្់រគងហនិភយ័ទកទ់ង
នឹងបរសិ� ន និងសង�ម  

(d) ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាពស្រមាបក់រ្រគប់្រគងហនភិ័យទកទ់ងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម  
(e) បទពិេសធន៍ែដលទទលួបាន និងអនសុសន។៍ 

 
297. ករបំេពញកតព�កិច�របស់អ�កេម៉ករទំងអស់ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងហនិភយ័ទកទ់ងនឹង បរសិ� ន និង
សង�ម នឹងជាលក�ខណ� មយួស្រមាប់ករេចញនូវករទូទត់ចងុេ្រកយដល់អ�កេម៉ករ។ 
 
298. ែផនករ្រគប់្រគងហនិភ័យេននឹងទីតំង និងអនគុេ្រមាង ែដលមានភា� បជ់ាមួយស� នភាពអនវុត�ន៍ នងិ
របាយករណ៍្រគប់្រគងហនិភ័យទក់ទងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម ចុងេ្រកយៃនអនុគេ្រមាងនឹង្រត�វរក្សោទកុជាឯក
សរស្រមាប់្រត�តពិនិត្យេនេពលចំបាច។់ 
 
299. ្របព័ន�ព័ត៌មាន្រគប់្រគងរបសគ់េ្រមាង LASED III នឹងកត់្រត ក�ុងក្រមិតអប្បបរមាស្រមាបក់្រមតិទី
តំង និងអនុគេ្រមាង៖ 

(a) នីតិវធិី្រគប់្រគងហនភិ័យទក់ទងបរសិ� ន និងសង�ម ែដលពកព់ន័� 
(b) កលបរេិច�ទៃនករអនុមត័ែផនករ្រគប្់រគងហនិភយ័ពកព់ន័�នងឹបរសិ� ន និងសង�មែដល

ត្រម�វឱ្យមាន។ 
  

300. របាយករណ៍វឌ្ឍនភាពរូបវន�តមកលកណំតរ់បស់គេ្រមាង LASED III នឹងរួមប��ូលែផ�កមយួស�ពីី
ករអនវុត�ករ្រគប់្រគងហនិភយ័ទកទ់ងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម។ របាយករណ៍ទំងេនះ នឹង្រត�វ្រពងេឡីង
េដយភា� ក់ងរអនុវត�នេ៍ដយមានករគំា្រទពទីី្របកឹ្សោែផ�ក្រគប់្រគងហនិភយ័ទក់ទងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម េន

ថា� ក់េខត�និងថា� កជ់ាត ិនិង្រត�វបានគំា្រទេដយទនិ�នយ័ពកព់័ន�។ 

301. មុនេពលករ្រត�តពិនតិ្យពក់កណា� លអណត�ិៃនគេ្រមាងែបងែចកដសី្រមាបក់រអភវិឌ្ឍសង�ម និងេសដ�
កិច�ជំហន៣ (LASED-III) គេ្រមាងនឹងេធ�ីករជាមយួអ�កពេិ្រគាះេយាបល់ឯករជ្យ ឬ្រក�មហុ៊នពិេ្រគាះេយាបល់
ែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ ្រគប់្រគាន់សមរម្យ (ឧ .គា� នទំនាក់ទំនងកិច�សន្យោេផ្សងេទៀតជាមួយគេ្រមាង) 
េដីម្ីបពិនិត្យេមលីសង�តភិាព និងគុណភាពៃនករអនវុត�ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ទកទ់ងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម 
េនក�ុងគេ្រមាង និងភាពអនុេលមតមលក�ខណ� ត្រម�វៃន ESS1-ESS10។ កររកេឃីញៃនសវនកម�នងឹ្រត�វយក

មកពិចរណាេនក�ុងករ្រត�តពនិិត្យពកក់ណា� លអណត� ិ េហីយករែកែ្របនីតិវធិីគេ្រមាងនឹង្រត�វបានអនមុត័ 
េបីចំបាច់។ 
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៦. ករពិេ្រគាះេយាបល់ និងករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន 

 
302. ែផនករជំរុញករចូលរួមរបស់ភាគីពកព់ន័�  (SEP) ្រត�វបានេរៀបចំ េដីម្ីបអនេុលមតមលក�ខណ�
ត្រម�វៃនករពិេ្រគាះេយាបល់ និងផ្សព�ផ្សោយព័តម៌ានរបស ់ESS1-ESS8 និងតមលក�ខណ� ត្រម�វរបស ់ESS10។ 
SEPពិពណ៌នាអពំីវធិីស�ស�ៃនករចលូរួមជាមួយភាគីពក់ពន័�អឡុំងេពលេរៀបចំគេ្រមាង និងវធិីស�ស�ែដល្រត�វ
េ្របី្របាស់េពញវដ�ៃនគេ្រមាង េដយែបងែចករវងភាគីែដលរងផលបះ៉ពល់ពគីេ្រមាង (PAP) និងភាគីែដល
ចប់អរម�ណ៍េទេលីគេ្រមាង។ SEP ពិពណ៌នាអំពពី័តម៌ានែដល្រត�វផ្សព�ផ្សោយដល់អ�កពក់ពន័� និងវធិីស�ស�
ែដល្រត�វេ្របីស្រមាប់ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយភាគ ីពក់ព័ន�េនដំណាក់កលនមីួយៗ។ SEP រួមប��ូលទំង
យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ (GRM)។ SEP បង� ញគំរូស្រមាបែ់ផនករជំរុញករចូលរួមរបសភ់ាគពីកព់ន័� 

យ៉ាងសម�� និងសេង�បជាក់លក ់ េដីម្ីបេរៀបចំស្រមាប់ទីតំងករផ�ល់សម្បទនដីសង�មកចិ� និងករផ�លក់ម�
សិទ�ិដីសមូហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចថ�ីនមីយួៗ េដយេរៀបរប់លម�ិតអពំីសកម�ភាព និងេពល
េវលស្រមាប់ករផ្សព�ផ្សោយព័តម៌ាន និងករពិេ្រគាះេយាបល់របសភ់ាគីពក់ពន័�េនទីតំង។ 

 
303. កំណត់េគាលករណ៍ស្រមាបក់ំណត់អត�ស�� ណរបស់ភាគីពកព់ន័� (ភាគីែដលរងផលបះ៉ពលព់ី
គេ្រមាង និងភាគីែដលចបអ់រម�ណ៍េលីគេ្រមាង) និងលក�ខណ� ត្រម�វទេូទស្រមាប់ករផ្សព�ផ្សោយពត័៌មាន ករ
ពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយអត�នយ័ ក�ុងករេធ�ីែផនករសកម�ភាពេនករផ�ល់សម្បទនដសីង�មកចិ� ឬករផ�ល់
កម�សិទ�ិដីសមូហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចណាមួយ  ករចូលរួមក�ុងអឡុំងេពលអនវុត�ន ៍និង
របាយករណ៍ខងេ្រក ក៏ដូចជាយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសគ់េ្រមាង (េមីលខងេ្រកម)។ 

 
304. ស្រមាប់ករផ�លស់ម្បទនដីសង�មកចិ� ឬករផ�ល់កម�សទិ�ិដសីមូហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដមី
ភាគតិច លក�ខណ� ត្រម�វៃនពេិ្រគាះេយាបល់ និងករផ្សព�ផ្សោយពត័៌មានែដល្រត�វបានពិពណ៌នាេនក�ុង SEF នងឹ
ឆ�ុះប�� ងំពីលក�ខណ� ត្រម�វេនក្រមិតគេ្រមាងៃនបទដ� នបរសិ�  និងសង�មទ ី១០។ ដូេច�ះែផនករជំរុញករចលូ
រួមរបស់ភាគីពក់ព័ន�  េនទីតំងជាកល់ក ់នឹង្រត�វបានេរៀបចំ េហីយនឹង្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយមនុេពលសកម�ភាព
សំខន់ៗចប់េផ�ីមេនទតំីង។ ករផ្សព�ផ្សោយនឹង្រត�វដក ់ែផនករជំរុញករចូលរួមរបស់ភាគពីកព់័ន� ជាភាស
ែខ�រេនេលីេគហទំព័រគេ្រមាង និងតមរយៈករបង� ញេនក�ុងសកិ� សលពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួភាគពីកព់ន័�
ស្រមាប់ទីតំងនីមយួៗ។ ប��ត�ិៃនករផ្សព�ផ្សោយបែន�មអច្រត�វបានទមទរស្រមាបក់រផ�ល់កម�សទិ�ដិសីមហូ
ភាពដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ែដលអចមានក្រមិតអក�រកម�នងិ / ឬជំនាញភាសែខ�រទប។ 

 
305. ខ�ឹមសរៃនែផនករចូលរួលរបស់ភាគពីកព់័ន�តមទីតំង នឹង្រត�វ្រសបតមេគាលករណ៍ និងនីតវិធិី
ែដលមានែចងេនក�ុងែផនករជំរុញករចូលរួមរបសភ់ាគពីកព់័ន� ៃនគេ្រមាងេហីយនឹងរួមប��ូលខ�ឹមសរដចូ
ខងេ្រកម៖ 

(a) ករកំណត់អត�ស�� ណភាគពីក់ពន័� រួមទំងទនំាកទ់ំនងរបស់ពកួេគចំេពះគេ្រមាង និងត្រម�វ
ករពិេ្រគាះេយាបល់ពិេសសឬឧបសគ�នានាស្រមាប់្រក�មនមីួយ  ៗ
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(b) ជំហនៃនករចូលរួមរបស់ភាគីពកព់ន័�ក�ងុករេរៀបចំែផនករ និងករអនុវត�ករ   ផ�ល់
សម្បទនដីសង�មកចិ� ឬករផ�លក់ម�សទិ�ិដសីមហូភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច 

(c) ករចូលរួមរបស់ភាគីពកព់័ន�ស្រមាប់ករវយតៃម�ហនភិ័យទក់ទងនឹងបរសិ� ននិងសង�ម 
(d) ជំហនៃនករចូលរួមរបស់ភាគីពកព់ន័�ក�ងុកររចនាប�ងអ់នុគេ្រមាង 
(e) យុទ�ស�ស�េដីម្ីបធានាឱ្យមានករតំណាងេពញេលញ ៃនទស្សនៈ និងត្រម�វកររបស់្រក�មជបួ

ករលំបាក និងងយរងេ្រគាះរួមមានសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិក៏ដចូជា មនសុ្សចស់ 

្របជាជន្រកី្រក ជនពិករ �ស�ី និងយុវជន 
(f) យុទ�ស�ស�ស្រមាប់ករផ្សព�ផ្សោយពត័៌មាន។ 

 
306. ឧបករណ៍្រគប់្រគងហនិភយ័ទកទ់ងនងឹបរសិ� ននងិសង�ម តមទីតំង (ESMP, SEP, RP, IPP, 
តមែដល្រត�វករ) នឹង្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយ [េនក�ុងេសចក�ី្រពងមនុករអនមុ័ត / បនា� ប់ពីគា� នករជទំសព់ី
ធនាគារពិភពេលក] តមរយៈមេធ្យោបាយដចូគា� នឹងែផនករជំរុញករចលូរួមរបស់ភាគីពកព់ន័� តមទតំីង។ 
 
៧. ករេរៀបចំករអនុវត�  
៧.១  តួនាទ ីនិងករទទួលខុស្រត �វ 
 
307. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម�និងសំណង ់ ក�ុងនាមជាភា� កង់រ្របតិបត�ៃិនគេ្រមាងែបងែចក
ដសី្រមាប់ករអភិវឌ្ឍសង�ម និងេសដ�កចិ�ជហំន៣ (LASED-III) នឹង្រត�តពនិិត្យ និងេធ�ីរបាយករណ៍ស�ីពកីរ
អនវុត� ្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMF), ែផនករេប�ជា� ចិត�ែផ�ក បរសិ� ននិងសង�ម (ESCF) 
និងឧបករណ៍ដៃទេទៀត។ េទះយ៉ាងណា  ករអនវុត�នីតិវធីិ្រគប់្រគង  ហនិភ័យទក់ទងនឹងបរសិ� ន និង
សង�ម គឺជាទំនួលខុស្រត�វរបស់ភា� ក់ងរអនុវត�គេ្រមាងែបងែចកដសី្រមាបក់រអភវិឌ្ឍសង�ម និងេសដ�កចិ�ជហំន
៣ (LASED-III) បុគ�លិករបសព់ួកេគ និងៃដគូអង�ករមិនែមនរដ� ភបិាលនានា។ េដីម្ីបឆ�ុះប�� ងំពីប�� េនះ 
េគរពំឹងថាបុគ�លិកគេ្រមាងទំងអស់ រួមទំងៃដគូអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាលនងឹដងឹអពំេីគាលករណ៍ និង

ឧបករណ៍សំខន់ៗស្រមាបក់រ្រគប់្រគងហនភិ័យទក់ទងនឹងបរសិ� ននិងសង�មេនក�ុងគេ្រមាង LASED។ ករ
ទទលួខុស្រត�វេនះក៏ព្រងីកដលអ់�ក្រគប្់រគង និងអ�កេមីលករខុស្រត�វរបសអ់�កេម៉ករគេ្រមាង និងអ�កផ�តផ់�ង់

េនចំណុចណាែដលពកព់ន័�។ 

 
308. ទីភា� ក់ងរអនុវត�នគ៍េ្រមាង LASED សំខន់ៗនីមួយៗ (្រកសួងែដនដី នគរូបនីយកម�នងិសណំង,់ 
្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់និងេនសទ និងរដ�បាលេខត�) នឹងមានម�ន�ីរដ� ភិបាលពរីរូបែតងតំងជាជន
បេង� លស្រមាប់ករ្រគប់្រគងហនិភយ័ទកទ់ងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម (មា� កជ់ំនាញខងបរសិ� ន និងមា� ក់
ជំនាញខងែផ�កទិដ�ភាពសង�ម)។ ៃដគូអង�ករេ្រករដ� ភិបាលនមីយួៗ ក៏នឹង្រត�វបានេគរពំឹងថានឹងែតងតំងជន
បេង� លមួយរូប ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងហនភិ័យទក់ទងនងឹ      បរសិ� ន និងសង�ម។ ម�ន�ីទំងេនះនងឹ្រត�វបាន

រពំឹងថា នឹងចលូរួមវគ�បណ�ុ ះបណា� ល និង្រពឹត�កិរណ៍ពកព់័ន�ទំងអស។់ ទំនួលខុស្រត�វសំខន់ៗៃនជនបេង� ល
ទំងេនះ រួមមានករពិនិត្យបឋមទកទ់ងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម និងករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និង
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សង�ម និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀតេនក្រមិតទីតំង ករពិនិត្យបឋមៃនអនគុេ្រមាង និងករកណំត់ចណុំចែដលនតីិ
វធិីវធិានករ្រគប់្រគងហនិភ័យទក់ទងនឹងបរសិ� ន និងសង�មត្រម�វឱ្យមាន ករេរៀបចំែផនករ្រគប្់រគង            ប
រសិ� ន និងសង�មៃនអនគុេ្រមាង និងឧបករណ៍នានាតមែដល្រត�វករ និងករគំា្រទករពិនិត្យតមដន និងករ
រយករណ៍របស់ទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនភិ័យទក់ទងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម។ 

 

 
 
រូបភាពទី 3៖ បុគ�លិកសខំន់ ៃៗនករ្រគប្់រគងហនិភយ័ទក់ទងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម 
 
309. នឹងមានទី្របឹក្សោ្រគប្់រគងហនភិ័យទកទ់ងនឹងសង�មមួយរូប ទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនភិ័យទកទ់ងនងឹ
បរសិ� នមួយរូប និងទី្របឹក្សោប�� ជនជាតេិដីមភាគតចិែដល្របចំករេនក�ុង ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនី
យកម� និងសណំង់  មួយរូប នឹងេធ�ីករេពញេម៉ាងស្រមាប់គេ្រមាង LASED III។ មានទី្របឹក្សោ្រគប្់រគងហនភិយ័
ទកទងនឹងបរសិ� ន-សង�ម ែដលេធ�កីរេពញេម៉ាងយ៉ាងតចិចនំួន ៥ នាក់ ែដលនឹងផ�ល្់របឹក្សោដល់្រក�មគេ្រមាង
ថា� ក់េខត�េនតមបណា� េខត�នានាែដលមានទីតំងករផ�ល់សម្បទនដសីង�មកចិ� ឬករផ�ល់កម�សទិ�ដិសីមហូ

ភាពដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិថ�ី កំពុង្រត�វបានេរៀបចំ៖ ក�ុងករណីខ�ះទី្របឹក្សោមា� កអ់ចនឹង្រត�វករគំា
្រទេខត�េ្រចីនជាងមួយេខត�។ ភា� ប់ជាមួយរដ�បាលេខត�នមីួយៗ TORs ៃនទី្របឹក្សោទំងេនះ្រត�វបានភា� បជ់ា
ឧបសម�័ន�ទ១ី០។ តួនាទីចម្បងរបសទ់ី្របកឹ្សោែផ�ក្រគប់្រគងហនភិ័យទក់ទងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម (១) េដីម្ីប
កសងសមត�ភាពស្រមាប់ករអនុវត� ្រកបខណ� ស�ីពីករ្រគប់្រគងហនិភ័យចំេពះបរសិ� ននិងសង�ម, 
ែផនករេប�ជា� ចិត�ស្រមាប់្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម និងឧបករណ៍ករពរសុវត�ិភាពេផ្សងេទៀត (២) ជយួក�ងុ
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ករេរៀបចំទីតំងជាក់លក់ SEP, ESMP, IPP និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀតតមត្រម�វករ (៣) ផ�ល់ដំបូនា� នតម
ត្រម�វករទក់ទងនឹងហនិភយ័បរសិ� ន ឬសង�មណាមយួែដលបានកណំតក់�ុងេពលអនវុត�ន ៍និង (៤) តម
ដននិងរយករណ៍អពំីករអនុវត�នតីវិធិីករពរសុវត�ិភាព រួមទំងេនក្រមិតអនគុេ្រមាង។ 

 
310. គេ្រមាងេនះ នឹងមានអ�កជនំាញឯកេទសស្រមាបប់�� ទកទ់ងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម ែដលេលីសពី
សមត�ភាពបេច�កេទសរបសទ់ី្របកឹ្សោែផ�កបរសិ� ន និងសង�ម រួមទំងករេផ��ងផា� ត់សុវត�ិភាពៃនទំនប់ទកឹ និង
ករណីេផ្សងេទៀតែដលអចែផ�កេលីករែណនំារបសអ់�កជំនាញែផ�កករពរសុវត�ិភាពៃនធនាគារពភិពេលក។ 

 
311. សវនកម�ពក់ព័ន�នងឹបរសិ� ន និងសង�មែដលនងឹ្រត�វេធ�ីេឡីង មុនេពលករ្រត�តពិនតិ្យពកក់ណា� ល
អណត�ិ នឹង្រត�វបានេធ�ីលទ�កម�តមរយៈ្រកសួងែដនដ ីនគរូបនយីកម� និងសំណង់។ 
 
៧.២ ែផនករកសងសមត�ភាព 
 
៧.២.១ ករវយតៃម�សមត�ភាពសេង�ប 
 
312. ភា� ក់ងរអនុវត�ន៍គេ្រមាង LASED III ្រគប់លំដប់ថា� ក់បានបេង�ីតបទពិេសធន ៍និងសមត�ភាពក�ងុករ
អនវុត�នីតិវធិី ESS ក�ុង្រកបខណ� ៃនគេ្រមាង LASED II។ េទះយ៉ាងណាគេ្រមាង LASED III នឹងបង� ញពបី��
្របឈមបែន�មេទៀតរួមមាន (i) ករែកត្រម�វេទនឹងលក�ខណ� ត្រម�វរបស់ ESF (ii) លក�ខណ� ត្រម�វបែន�មែដល
ជាលទ�ផលពីករចលូរួមយ៉ាងជតិស�ទិ�ជាមួយសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច។ 

 
313. ចំណុចេខ្សោយែដល្រត�វបានកត់សមា� លេ់នក�ុងករអនវុត�ករករពរសុវត�ិភាពែផ�កបរសិ� ន និងសង�ម 
េនក�ុង LASED III  រួមមាន៖ 
 

(a) នីតិវធិីែដល្រត�វករ ្រត�វបានអនុវត�តមបទដ� នែដលអចទទលួយកបាន។ បុគ�លិកគេ្រមាង 
និងភា� ក់ងរអនុវត�នម៍និេធ�ីករវភិាគយ៉ាងសកម� ចំេពះហនិភយ័ែដលមានសក� នពុលេលសី
ពីអ�ីែដលបានេដះ្រសយជាពិេសសេដយនតីិវធិេីនាះេទ។ ករករពរសុវត�ិភាព ភាគេ្រចីន
្រត�វបានេគេមីលេឃីញថាជាទិដ�ភាពៃនករេរៀបចំែផនករដីធ� ី (េនះអចជាលទ�ផលមយួែផ�ក
ៃនកររួមប��ូលគា� រវងភារកិច�របស់ GIS និងទី្របឹក្សោែផ�កករពរសុវត�ភិាព) និងប�� ែដល
មិនែមនទីតំង (ដូចជាករ្រគប្់រគងសំណល់រងឹពុំបានល� ឬករេ្របី្របាស់គមីីកសកិម�មនិ្រតមឹ
្រត�វ) មិន្រត�វបានកំណតអ់ត�ស�� ណ និងេដះ្រសយេទ។ 

(b) របាយករណ៍គេ្រមាងបង� ញថាយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ (CHM) ្រត�វទទួលខុស្រត�វ
ចំេពះសក� នុពលៃនពក្យបណ�ឹ ងមយួចនំួនធំែដលនងឹ្រត�វបេង�ីតេឡីងក�ងុអឡុំងេពលនីតិវធិី
ផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីធ�)ី។ 

(c) មិនមានករពិនិត្យតមដន និងកររយករណ៍្រគប្់រគាន់អពំីប��  E&S។ 
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314. ករផា� ស់ប�ូរេទ្រកបខណ�  ESF នឹងត្រម�វឱ្យបុគ�លកិគេ្រមាង និងភា� កង់រអនវុត�នេ៍ន្រគប់ក្រមិតរួមទំង
អជា� ធរមូលដ� ន អ�កេម៉ករ និងអ�កផ�តផ់�ង ់អភិវឌ្ឍករយល់ដឹងទូលទំលូយអពំីវធិីស�ស�្រកបខណ� បរសិ� ន 
និងសង�ម រួមទំងេគាលករណ៍សមាមា្រត និងករ្រគប់្រគងស្រមបេទនឹងហនិភ័យទកទ់ងនឹងបរសិ� ន និង
សង�ម។ វក៏នឹងត្រម�វឱ្យមានករអភវិឌ្ឍសមត�ភាពជាកល់កទ់កទ់ងនឹងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មនមីយួៗ
ែដរ ប៉ុែន�មិនែមនែតឯកឯងេទ (i) បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ២ី - លក�ខណ� ករងរ និងពលកម� ជាពិេសស
ស្រមាប់កម�ករែដលជលួេដយអ�កេម៉ករគេ្រមាង និងអ�កផ�ត់ផ�ង់ (ii) បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៤ - ករ

កំណត់អត�ស�� ណ និងករ្រគប់្រគងហនភិ័យសខុភាព និងសុវត�ិភាពសហគមន៍ និង បទដ� នបរសិ� ន នងិ
សង�មទី ៨ - ជាពិេសសករកំណត់អត�ស�� ណ និងករ្រគប់្រគងហនភិយ័ចំេពះេបតកិភណ� សហគមនអ៍រូបី 
ែដលទំនងជាមានសរសំខនជ់ាពេិសសេនក�ុងសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ។ 

 
315. េទះបីជាមាន្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតិច ែដលមាន្រសប់តំងពកីរេ្រតៀមេរៀបចំ 
គេ្រមាង LASED (២០០៧) ប��ត�ិរបសវ់ មិនែដល្រត�វបានដំេណីរករ េដយេហតុថាពុំមានករផ�ល់សម្បទន
ដីសង�មកិច� រហូតមកដល់បច�បុ្បន�្រត�វបានអនុវត�េនក�ុងតំបនែ់ដលមានវត�មាន របស់ជនជាតិភាគតចិយ៉ាងគរួ
ឱ្យកត់សមា� ល់។ ករយល់េឃីញរបស់បុគ�លិកគេ្រមាងអំពអីទភិាព និងត្រម�វកររបស់សហគមនជ៍នជាតេិដមី
ភាគតិច ្របែហលជាមិន្រត�វគា� េទនងឹករពតិេនក�ងុ្រគបទ់ដិ�ភាពទំងអស់េនាះេទ។ េនះគឺជាែផ�កមយួែដលករ

អភិវឌ្ឍសមត�ភាពែដលបានេរៀបចំយ៉ាងល�េនេពលចបេ់ផ�ីមគេ្រមាង គឺជាគន�ឹះេដីម្ីបេចៀសវងប�� ែដលអច
េកីតមានេនេពល     េ្រកយ។ 

 
៧.២.២ យុទ�ស�ស�បណ�ុ ះបណា� ល និងវគ�បណ�ុ ះបណា� លសំខន់ៗ  
 
316. ក�ុងករណីភាគេ្រចីនករបណ�ុ ះបណា� លែដល្រត�វករេដីម្ីបកសងសមត�ភាពក�ងុករអនុវត�ករ្រគប់្រគង
ហនិភ័យទក់ទងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម នឹងត្រម�វឱ្យមានករបណ�ុ ះបណា� លម�ងេទៀត ទំងវគ�បណ�ុ ះបណា� ល
ស្រមាប់្រក�មថ�ី ឬ្រក�មបែន�មៃនសិក� កម ឬស្រមាប់េគាលបំណងមួយចំនួនេនខងេ្រកបរបិទៃនគេ្រមាង។ 

ដូេច�ះវនឹងមានតៃម�ក�ុងករវនិិេយាគករអភវិឌ្ឍម៉ឌូុលបណ�ុ ះបណា� លែដលបានរចនាេឡីងយ៉ាងល�ជាភាសែខ�រ 
េដយមានខ�ឹមសរ សមា� រចក�ុ ឧទហរណ៍ និងលំហត។់        សមា� រ◌ៈទំងេនះអច្រត�វបានបេង�តីេឡីងេដយ
បុគ�លិកគេ្រមាង ឬេដយអ�កឯកេទសខង្របធានបទែដលបានចះុកិច�សន្យោ តមចំបាច។់ រល់ឯកសរបណ�ុ ះ
បណា� លស�ីពីករ្រគប្់រគងហនិភយ័ទកទ់ងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម នឹង្រត�វបានែចករែំលកជាេសចក�្ីរពង
ស្រមាប់េយាបល់ជាមួយអ�កជនំាញធនាគារពិភពេលក។ 

 
317. សិក� កមេគាលេដ នឹងរួមប��ូលបុគ�លិកៃនភា� ក់ងរអនវុត�ន៍គេ្រមាង LASED III េផ្សងៗគា� តមរដ�
បាលេខត� ្រស�ក និងឃំុ ៃដគូអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល អ�កេម៉ករ និងអ�កផ�តផ់�ង ់និងសមាជិកសហគមន៍
ទទលួផលគេ្រមាង។ េគរពំឹងថាបុគ�លិកគេ្រមាងទំងអសន់ឹងទទួលបានករ        បណ�ុ ះបណា� លជាមលូដ� ន

េនក�ុងេគាលគនំិត និង្រកបខណ� ស្រមាប់ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ទកទ់ងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម េនក�ុងគេ្រមាង 
LASED II។ ទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនភិ័យទក់ទងនឹងបរសិ� ន និងសង�ម នឹងទទលួបានករបណ�ុ ះបណា� លទលូំ
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ទូលយបផំុត។ បែន�មពីេលីករបណ�ុ ះបណា� លខ�មឹសរ បុគ�លិកែផ�ក្រគប់្រគងហនភិ័យទក់ទងនឹងបរសិ� ន 
និងសង�ម នឹងទទួលបាន “ករបណ�ុ ះបណា� លស្រមាប្់រគ�បណ�ុ ះបណា� ល” រួមទំងវធិីស�ស�បណ�ុ ះបណា� លក៏
ដូចជាខ�ឹមសរ ដូេច�ះពួកេគអចេធ�ីករបណ�ុ ះបណា� លក្រមិតទបេនេលីមលូដ� នបន�។ 

 
318. មានកររពំឹងទកុថាប��ត�ិស្រមាប់ករ្រគប់្រគងហនិភយ័ទក់ទងនងឹលក�ខណ� ករងរ និងពលកម�
្រសបតមបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ គឺថ�ីចំេពះអ�កេម៉ករសំណងែ់ដលកំពងុេធ�កីរេនគេ្រមាង LASED 
III។ ដូេច�ះបែន�មេលីករដក់ឱ្យអនវុត�តមបទដ� នទំងេនះជាលក�ខណ� ៃនកចិ�សន្យោ វ្រត�វបានេគេស�ីសុំថាករ
្រគប់្រគងករងររបស់អ�កេម៉ករ និងបុគ�លិក្រត�តពនិិត្យ នឹង្រត�វអនុវត�វគ�ខ�ីស�ពីចី្បាបក់រងរ សិទ�ិករងរ និង
ករអនុវត�ករងរ្របកបេដយសុវត�ិភាព។ 

 
319. ម៉ូឌុលបណ�ុ ះបណា� លករ្រគប់្រគងហនិភ័យទក់ទងនឹងបរសិ� ន និងសង�មែដល្រត�វបានបេង�ីត 
និងផ�ល់ជូនេនដណំាក់កលដបំូងៃនករអនវុត�គេ្រមាង LASED III រួមមាន៖ 

(a) វគ�បណ�ុ ះបណា� ល / េមេរៀនទូេទស្រមាប់បុគ�លិក និងៃដគូគេ្រមាងទំងអស់េលកីរេ្របី្របាស់
ឧបករណ៍្រគប់្រគងហនិភយ័ទកទ់ងនងឹបរសិ� ន និងសង�ម េនក�ុងគេ្រមាង LASED III 

(b) វគ�បណ�ុ ះបណា� លលម�ិតស្រមាបទ់ី្របកឹ្សោ្រគប់្រគងហនភិ័យ E&S និងជនបេង� លេដមី្ីប
អភិវឌ្ឍករយល់ដឹងឱ្យបានហ�តច់តអ់ពំី្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�ម ករចូលរួមរបសភ់ាគី
ពក់ព័ន�សកម�ក�ុងករកំណត់អត�ស�� ណហនិភ័យ េគាលករណ៍សមាមា្រត ករេរៀបចំ
ែផនករ្រគប់្រគងហនិភ័យ (EMP / SRMP, RAP ។ល។)  និង ករពិនិត្យតមដន និង

រយករណ៍ហនិភ័យទក់ទងនឹងបរសិ� ន និងសង�ម។ 

(c) ករចូលរួមរបស់ភាគីពកព់័ន� រួមទំងលក�ខណ� ត្រម�វស្រមាបក់រចូលរួមរបសភ់ាគពីកព់ន័�
ជាមួយសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ 

(d) ្របតិបត�ិករៃនយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 

(e) ប្ប��ត�ិស�ីពីករ្រគប់្រគងហនិភយ័ E&S េនក្រមិតអនគុេ្រមាង រួមទំងករធានាករអនេុលម
តម បទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម ក�ុងករអនុវត�គេ្រមាងេហដ� រចនា       សម�័ន� និងមុខរបរ
ចិ�� ឹមជីវតិ។ 

(f) វគ�បណ�ុ ះបណា� លជាកល់កស់�ីពកីរអនេុលមតមលក�ខណ� ករងរ និងពលកម� (្របែហល
ជារួមមានបទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម េផ្សងេទៀត ដូចជាសុខភាពនិងសវុត�ិភាពសហគមន ៍ករ
្រគប់្រគងបរសិ� ន) ស្រមាប់បគុ�លកិេមលីករខសុ្រត�វៃនអ�កេម៉ករសំណង។់ 

(g) វគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ពីីករេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡីងនវូករ្រគប់្រគងបរសិ� នៃនទីតំងសម្បទនដីស

ង�មកិច� រួមមានករយុទ�ស�ស�អនាមយ័ និងករេបាះេចលសំរម។ 

(h) វគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ពីីករេ្របី្របាស់ និងករេចលសរធាតុគីមកីសកិម�េដយសវុត�ិភាព និង
សំណល់រងឹមិនអចបែំបកបាន ែដល្រត�វប��ូលេទក�ុងវគ�បណ�ុ ះ                    បណា�
លកសិកម� 
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(i) កររួមប��ូលសុវត�ិភាពចរចរណ៍ក�ុងកររចនាប�ងផ់�ូវជនបទ េដយេ្របីម៉ូឌុលរងស�ីពសីវុត�ិ
ភាពចរចរណ៍ែដល្រត�វេ្របីស្រមាប់ករយលដ់ឹងរបសស់ហគមន៍ និងករបណ�ុ ះ   បណា� លអពំី
សុវត�ិភាពចរចរណ៍។ 

 
តរងទ ី១៧៖ េ្រគាងែផនករបណ�ុ ះបណា� ល  

េលខ
. 

លទ�ផលៃនករបណ�ុ ះបណា� ល សិក� កម ្រគ �បណ�ុ ះបណា� ល / 

ធនធាន 
1 បុគ�លិកទីភា� កង់រអនុវត�នគ៍េ្រមាងទំងអស់ស� ល់ច្បាស់ពី

េគាលករណ៍និងឧបករណ៍មូលដ� នៃនករ្រគប់្រគងហនិ
ភ័យបរសិ� ននិងសង�មេនក�ុងគេ្រមាង LASED III 

 
 

បុគ�លិករបស់្រក�មហុ៊ន  ្រកសួងេរៀបចំ

ែដនដីនគរូបនីយកម�និងសំណង់,  
្រកសួងកសិកម�រុក� ្របមាញ់និង

េនសទ, រដ�បាលេខត� / PLUAC, 
DWG, CC, ៃដគអូង�ករមិនែមនរដ� ភិ
បាល 
 

អ�កឯកេទស ESS 

ជាមួយទី្របឹក្សោ
គេ្រមាង 

2 អ�ក្របឹក្សោេយាបល់ែផ�ក្រគប់្រគងហនិភ័យ E&S ជន
បេង� ល និងបុគ�លិកសំខន់ៗដៃទេទៀតអចកំណត់អត�

ស�� ណហនិភ័យ E&S យ៉ាងសកម�និងបេង�ីតវធិានករ
្រគប្់រគងហនិភ័យ ដឹកនំាឬែណនំាេលីករអនុវត�វធិាន

្រគប្់រគងហនិភ័យ E&S ផ�លក់របណ�ុ ះបណា� លេល ី
E&S  និងេធ�ីករពិនិត្យតមដន និងរយករណ៍។ 

ទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនិភ័យ E&S ជន
បេង� លែផ�កករពរសុវត�ិភាពៃន

ភា� កង់រអនុវត�ន ៍បុគ�លិកែដលបាន
ចត់តំងេដយៃដគូអង�ករេ្រករដ� ភិ
បាល។ល។ 
 

អ�កឯកេទស ESS 
ជាមួយទី្របឹក្សោ

គេ្រមាង 

3 បុគ�លិកគេ្រមាងថា� ក់េខត�យល់ពីឧបករណ៍និងវធិីស�ស�
ស្រមាប់ករចូលរួមរបស់ភាគីពក់ព័ន�រួមទំងករចូល រួម

ជាមួយសហគមន៍ IP  
 

ទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនិភ័យ E&S , 
ជនបេង� ល, ្រក�មករងរគេ្រមាងេខត� 
 

អ�កជំនាញករចូល
រួមរបស់អ�កពក់ព័ន�

ជាមួយជំនាញ IP 

4 យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉បានបេង�ីតេឡីងនិង
ដំេណីរករ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងតមា� ភាព 

ម�ន�ីទទួលខុស្រត�វក�ុងករេដះ្រសយ
និងេឆ�ីយតបចំេពះបណ�ឹ ងតវ៉នានា 

អ�កឯកេទស ESS 

5 ESS ្រត�វបានដក់ប��ូ លក�ុងកររចនាប�ងន់ិងករអនុវត�

េលីអនុគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�និងជីវភាព 
 

អ�កជំនាញេហដ� រចនាសម�័ន� បុគ�លិក

ៃនមន�ីរបេច�កេទសេខត� ។ល។ 

អ�កឯកេទស ESS 

6 អ�កេម៉ករនិងអ�កផ�ត់ផ�ង់ឱ្យគេ្រមាង LASED គឺសំុនិង

អចបំេពញនូវត្រម�វករស្រមាបល់ក�ខណ� ករងរ និងពល
កម�រួមទំងសិទ�ិរបស់កម�ករនិងលទ�ភាពទទួលបានយន�

ករបណ�ឹ ងតវ៉្រសបតម ESS2។ 

បុគ�លិក្រត�តពិនិត្យរបស់អ�កេម៉ករ

និងអ�កផ�ត់ផ�ង់ដលគ់េ្រមាង។ 

កូនេសៀវេភពន្យល់

ពីត្រម�វករ 

7 េធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡីងនូវករ្រគប់្រគងបរសិ� ននិង       អនាម័
យេនទីតំង SLC តមរយៈករយល់ដឹងទូលំទូលយអំពី
ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន 
 
 

PLUAC, DWG និងអ�កដៃទេទៀត
ចូលរួមក�ុងករេរៀបចំ EMP / SRMP 

ទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហ
និភ័យ E&S េដីម្ីបប

ណ�ុ ះបណា� លអ�កេម៉
ករ 
 

8 កសិករេនទីតំង LASED (រប់ប��ូ លទំងអ�កែដល្រត�វ

បានេលីកទឹកចិត�ឱ្យទទួលយកផលិតកម�សររីង� IPM 
ល។ ) មានករយល់ដឹងជាមូលដ� នអំពីករេ្របី្របាស់

សិក� កមកសិករក�ងុវគ�បណ�ុ ះបណា�

លស�ីពីមុខរបរចិ�� ឹមជីវតិ 

ករបណ�ុ ះបណា� ល

ែដល្រត�វអភិវឌ្ឍ និង
ផ�ល់េដយ្រកសួង
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្របកបេដយសុវត�ិភាពនិងករេចលសរធាតុគីមីកសិកម�

និងករេចលសំរមែដលមិនប៉ះពល់ដល់បរសិ� ន។ 
 

កសិកម�រុក� ្របមាញ់

និងេនសទ 

9 ផ�ូវែដល្រត�វបានរចនាេឡីងេ្រកម LASED III រួមប��ូ ល
នូវលក�ណៈសុវត�ិភាពផ�ូវថ�ល់ែដលបានេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡីង

េហីយករស� បនាផ�ូវ្រត�វបានអមេដយយុទ�នាករេលីក
កម�ស់សុវត�ិភាពចរចរណ៍។ 
 

បុគ�លិកេហដ� រចនាសម�័ន� 
សហគមន៍ក�ុងតំបន់។ 

អ�កឯកេទសសុវត�ិ
ភាពចរចរណ៍ 

 
៧.៣ ថវកិស្រមាបក់រអនុវត�្រកបខណ� ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�ម  
320. ករចំណាយជាេ្រចីនក�ុងករអនវុត�្រកបខណ� ្រគប្់រគងហនភិ័យចំេពះបរសិ� ន និងសង�ម (ESMF) 
ស្រមាប់គេ្រមាង LASED III នឹង្រត�វបានប��ូលជាចរន�ថវកិគេ្រមាងឧទហរណ៍ស្រមាប់ករេធ�ីែផនករ
សម្បទនដីសង�មកចិ� និងករផ�ល់កម�សទិ�ដិីសមូភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច និងស្រមាបក់រអនុ
វត�អនុគេ្រមាង។ េដយេស�ីភាពគា�  អត�្របេយាជន៍ៃន្រកបខណ� ស�ីពកីរ្រគប់្រគងហនភិ័យចំេពះបរសិ� ននងិ
សង�ម នឹងមិនេលចេឡីងេនក�ុងភាពដច់ែតឯងេទ ប៉ុែន�េនក�ុងលទ�ផលែដលបានេធ�ឱី្យ្របេសីរេឡីង និងកត់
បន�យករេកីតេឡីង ឬភាពធ�ន់ធ�រៃនផលប៉ះពលអ់វជិ�    មាន។ 

 
321. ករចំណាយែដលអចកណំតប់ានជាកល់ក់ៃនករអនវុត�្រកបខណ� ស�ពីីករ្រគប្់រគង             ហនិភ័យ
ចំេពះបរសិ� ននិងសង�ម នឹងរួមមាន៖ 
 

(a) ្របាក់េបៀវត្ស និង្របាក់ែដលមិនែមនជា្របាក់េបៀវត្សរបស់ទី្របឹក្សោ និងជនបេង� លករពរសុវត�ិភាព។ 

(b) ករចំណាយេលីករបណ�ុ ះបណា� លទក់ទងនងឹករ្រគប់្រគងហនភិ័យ E&S 

(c) ចំណាយៃនករេរៀបចំទីតំង EMP / SRMP, RAP, IPP និងឧបករណ៍្រគប្់រគងហនភិយ័ េផ្សងៗ
េទៀតតមត្រម�វករ 

(d) ៃថ�េដីមៃនករេរៀបចំអនុគេ្រមាង EMSP, LMP, RAP ។ល។ តមត្រម�វករ 
(e) ករចំណាយៃនសវនកម�បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មែដល្រត�វេធ�ីមនុករ្រត�តពិនតិ្យពកក់ណា� លអ

ណត�ិ។ 
 
322. ថវកិស្រមាប់ករអនុវត�្រកបខណ� ស�ីពកីរ្រគប្់រគងហនិភយ័ចំេពះបរសិ� ននងិសង�ម មិនរបប់��ូល
ចំណាយៃនករេរៀបចំនិងអនុវត�ែផនករតំងទលីំេនថ� ី  ក៏ដូចជាចំណាយេទេលីសំណងស្រមាបក់រតំងទី
លំេនថ�ីេដយបង�ំែដរ។ ករចំណាយទំងេនះនឹង្រត�វបានផ�លហិ់រ��ប្បទនដចេ់ដយែឡកពីគា� េដយ្រកសងួ
េសដ�កិច�និងហិរ��វត�ដុូចែដលបានប�� ក់េនក�ងុ SOP-LAR (សូមេមីល ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយស�ពីកីរ
តំងទីលំេនថ�ី (RPF) ស្រមាប់ពត័៌មានលម�ិត)។ 
 
323. តរងទី១៨ បង� ញពសីូចនាករថវកិស្រមាបច់ំណាយទំងេនះ 
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តរងទី១៨៖ចំណាយប៉ាន់ស� នេទករអនុវត� ESMF  
# សកម�ភាព្រកបខណ� ស�ីពីករ្រគប្់រគងហនភិ័យចំេពះបរសិ� ន

និងសង�ម 

ចំណាយប៉ាន់ស� ន

គិតជា  USD 

កំណត់សមា� ល ់

1 ចំណាយស្រមាប់ទី្របឹក្សោ និងជនបេង� ល្រគប់្រគងហនិភ័យ 

E&S  
 

$៥០០,០០០ ទី្របឹក្សោជាតិ ៣ នាក់ 

2 ចំណាយស្រមាប់ករេរៀបចំម៉ូឌុលបណ�ុ ះបណា� ល និងករ  ផ�
ល់ករបណ�ុ ះបណា� លករ្រគប់្រគងហនិភ័យអំឡុងេពល

ចប់េផ�ីមគេ្រមាង  

$២០០,០០០ ្របមាណ ១០ ម៉ូឌុល, ្របែហល 
១០០ សិក� កម-ៃថ� ក�ុងមួយម៉ូ

ឌុល 
3 ចំណាយស្រមាប់ករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញ, កម�វធិីសិក�

សល, ករបណ�ុ ះបណា� លអ�កទទួលផលអំពីប�� ្រគប់្រគង

ហនិភ័យ E&S ។ល។ 
 

$១០០,០០០  

4 ចំណាយស្រមាប់ករេរៀបចំក្រមិតទីតំង EMP/SRMP, RAP, 
IPP ។ល។ 

$៥៧,០០០ ទីតំងថ�ីចំនួន ៥៧  

5 ចំណាយស្រមាប់ករេរៀបចំអនុគេ្រមាង ESMP និងលិខិតុបករ
ណ៍្រគប្់រគង់ហនិភ័យ E&S េផ្សងេទតមត្រម�វករ  
 

$១១៤,០០០ Est. ១០ s-p per site 

6 ចំណាយស្រមាប់ករបណ�ុ ះបណា� លករ្រគប់្រគងហនិភ័យ 

E&S Risk េទកន់អ�កទទួលផលពីគេ្រមាង 
 

$៥៧,០០០  

7 ចំណាយស្រមាប់សវនករ ESS  $៥០,០០០ អ�កពិេ្រគាះេយាបលអ់ន�រជាតិ 
២ នាក់ និងអ�កពិេ្រគាះ

េយាបល់ជាតិ ២ នាក ់x ២៥ 
wd 

 ថវ ិកប៉ាន់ស� នសរបុ 
 

$១,០៧៨,០០០  

 
៨. យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉  
 
៨ .១ យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ (GRM)  
 
324. យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ (GRM) ៃនគេ្រមាង LASED III (LASED III GRM) ្រត�វបានកណំត់
និយមន័យ និងពិពណ៌នាេនក�ុងែផនករជំរុញករចលូរួមរបស់ភាគីពកព់ន័�ៃនគេ្រមាង LASED  III (SEP)។ 
យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ៃនគេ្រមាង LASED III នឹងអចេ្របី្របាស់បានេដយបគុ�លែដលទទលួផលបះ៉
ពល់េដយសរគេ្រមាង និងភាគីពក់ពន័�ស្រមាប់បណ�ឹ ងតវ៉ ទក់ទិននឹងទដិ�ភាពៃនគេ្រមាង LASED III រួម
មានប�� ែដល្រគបដណ� បេ់ដយ ESS1-ESS10។  យ៉ាងណាក�ី គេ្រមាងនឹងបេង�ីតនូវយន�ករេដះ្រសយប

ណ�ឹ ងតវ៉ដច់េដយែឡកស្រមាប់បគុ�លិកគេ្រមាង ដូចែដលត្រម�វេដយ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២។ 

 
325. យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉គេ្រមាង LASED III នឹងទទលួ កត្់រត និងពិនិត្យបណ�ឹ ងតវ៉េលបី��
ទំងឡាយណាែដលទក់ទងនឹងគេ្រមាង និងផលបះ៉ជះរបស់វ្របកបេដយភាព្រតឹម្រត�វយុត�ធិម ៌និងតមា� ភាព 
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េហីយនឹងផ�ល់នូវសំណងសមរម្យ។ យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ នឹងរក្សោករសមា� ត ់េហីយនឹងទទលួយកប
ណ�ឹ ងតវ៉ែដលសុំមនិបេ��ញេឈ� ះ។ អ�កពក់ព័ន�ទំងអស់នងឹ្រត�វបានជនូដណឹំងឱ្យបានេពញេលញអពំី យន�
ករេដះ្រសយទំនាស់ រួមទំងនីតិវធិីដក ់និងេដះ្រសយ         បណ�ឹ ងតវ៉ និងេពលេវលែដល្រត�វេសចក�ី
សេ្រមចនឹង្រត�វបានេធ�ីេឡីង។ យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ៃនគេ្រមាង LASED III នឹង្រត�វភា� ប់េទនងឹយន�
ករបណ�ឹ ងតវ៉ែដលមាន្រសប ់(្របព័ន�ករយិាល័យ្របជាពលរដ� និងគណៈកម�ករសរុេិយាដី)។ ករេ្របី្របាស់
យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ៃនគេ្រមាង LASED III នឹងមិនបះ៉ពល់ដលស់ិទ�រិបសអ់�កប�ឹងតវ៉ចេំពះករ

ទទលួបានដំេណាះ្រសយតម្របពន័�តុលករ ឬករេដះ្រសយែផ�ករដ�បាលេ្រក្របពន័�តលុករជំនសួេទ។ 
 
326. េគាលករណ៍សំខន់ៗៃនករតក់ែតងយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ រួមមាន (១) ករេបីកទលូយ 

និងតមា� ភាព; (២) ភាព្រតឹម្រត�វយុត�ិធម;៌ (៣) លទ�ភាពចូលេ្របី្របាស់បាន; (៤) ករេឆ�ីយតប និង្របសទិ�
ភាព; និង (៥) អនាមិកភាព និងករសមា� ត។់ 
 
327. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់  ក�ុងនាមជា EA នឹងមានទំនួលខុស្រត�វរួមស្រមាប់
យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ៃនគេ្រមាង LASED III។ េនះនឹងរួមប��ូល (១) កររក្សោប�� ីរួមៃនករដក់
ពក្យបណ�ឹ ងតវ៉ និងលទ�ផល (២) កសងសមត�ភាព និងផ�ល់ករគំា្រទ និងដំបនូា� នដល់ភា� កង់រ និងៃដគអូនុ
វត�នទំ៍ងអស់ និង (៣) អន�រគមន៍េដយផា� ល់េដមី្ីបគំា្រទដេំណាះ្រសយៃន       បណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងករណីចំបា
ច់។ 

 
328. គេ្រមាងនឹងបេង�ីតគណៈកមា� ធកិរេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ (GRM) េនថា� ក់ជាតេិដយមាន្របធាន
គេ្រមាងជាអ�កដឹកនំា និងរួមប��ូលជនបេង� ល GRM ពីទីភា� ក់ងរអនុវត�នថ៍ា� ក់ជាតនិមីួយៗ។ GRM នឹងរួម
ប��ូលសមាជកិភាពមនិែមនរដ� ភបិាល។ គេ្រមាងេនះនឹងបេង�ីតគណៈកមា� ធកិរេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉េន
ថា� ក់េខត� (PGRC) េនក�ុងេខត�នីមួយៗែដលមាន SLC ឬ ICLT។ PGRC នឹង្រត�វដឹកនំាេដយ្របធាន្រក�ម
គេ្រមាងថា� កេ់ខត� និងរួមប��ូលតំណាងៃនទីភា� ក់ងរនីមួយៗែដលមានទំនលួខសុ្រត�វក�ុងករអនវុត�កដ៏ចូជា
សមាជិកៃនអង�ភាពអធិករកិច�បណ�ឹ ងតវ៉រដ�បាលេខត� (Provincial Administration Complaints 
Inspection Unit)។ គណៈកមា� ធិករអ�កទទលួដធី�ី SLC (SLC Land Recipients Committee) និងគណៈ
កមា� ធិករ្រគប់្រគងែដនដី ICLT (ICLT Land Management Committee) មយួៗនឹងេ្រជីសេរសីតណំាងមា� ក់
ែដលនឹងទទួលករបណ�ុ ះបណា� លក�ងុ្របតិបត�កិររបស់ GRM េហីយនិងចលូរួមជាសមាជកិៃន PGRC េនេពល
ែដលបណ�ឹ ងតវ៉ទក់ទងនងឹ SLC ឬ ICLT ែដលពកួេគតណំាង្រត�វបានពិចរណា។ 
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រូបភាព 1៖ទំនួលខុស្រត�វជាលក�ណៈស� ប័ន LASED III GRM  
 
329. ភាគីពក់ព័ន�អចដកព់ក្យបណ�ឹ ងតវ៉តមវធិសីម្រសបណាមួយ។ េដីមបណ�ឹ ងអចេស�សីុអំនាមកិ

ភាពែដលេឈ� ះរបស់ពួកេគនងឹមនិ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ។ ករសមា� ត់នឹង្រត�វបាន្រត�តពនិតិ្យផង
ែដរក�ុងអឡុំងេពលែដល GRM កំពុងពិចរណាេលីករណីមយួ។ 
 
330. បុគ�លិកគេ្រមាងនងឹ្រត�វបានបណ�ុ ះបណា� លេនេលីសកម�ភាពមយួចនំួន ដូចជាថាេតីពួកេគបានទទលួ
ព័ត៌មានអំពីបណ�ឹ ងតវ៉ រួមមាន ១) រេបៀបពន្យល់អំពីសទិ�របសភ់ាគពីកព់័ន�ែដលដកព់ក្យបណ�ឹ ង ដំេណីរករ
ៃនពក្យបណ�ឹ ង និងជេ្រមីសៃនកររក្សោអនាមកិភាព និង (២) កត្់រតបណ�ឹ ងតវ៉េនេលីទ្រមងស់�ងដ់ 
(ឧបសម�័ន� ៩); និង (៣) ប��ូ នបណ�ឹ ងតវ៉ែដលប��ប់រួចរលជ់ាមួយនឹងពក្យបណ�ឹ ងជាលយល័ក�អក្សរ នងឹ
ឯកសរជាភស�ុតងេទកនេ់លខធកិរៃន PGRC។. 
 
331. េនេពល្រត�វបានជូនដំណឹងអំពីបណ�ឹ ងតវ៉េលខធិករៃន PGRC នឹង (១) ប��ូលព័ត៌មានលម�ិតេនក�ងុ
ប�� ីពក្យបណ�ឹ ងែដល្រត�វបានដក់រួមប��ូលគា� េនថា� ក់ជាតិ (២) ចម�ងករចុះេឈ� ះែដលបានេធ�ីបច�ុប្បន�ភាព
េទ្របធាន្រក�មគេ្រមាងថា� ក់េខត� (៣) ជាមួយបុគ�លិកែដលបានទទលួករបណ�ុ ះបណា� លមួយេផ្សងេទៀតពនិិ
ត្យពក្យបណ�ឹ ងេដីម្ីបកណំតថ់ាេតីវពក់ពន័�នងឹ LASED និងពក់ព័ន�ប�� ៃនខ�ឹមសរែដលអច្រត�វបានេសុបី
អេង�ត ឬយ៉ាងណា និង (៤) ជូនដំណឹងដលអ់�កប�ងឹតវ៉ជាលយលក�ណ៍អក្សរទទួលស� លព់ក្យបណ�ឹ ងេដយ
ប�� ក់ថាេតីនឹងមានសកម�ភាពតមដនអ�ីខ�ះែដលនឹង្រត�វបានេធ�េីឡីង និងប�� ក់ពសីទិ�ិរបសេ់ដីមបណ�ឹ ង។ 
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332. ្របធាន PGRC នឹងចត់តំងបគុ�លកិគេ្រមាងចនំនួ ២ នាក់ែដលបានទទលួករបណ�ុ ះ            បណា�
ល្រតឹម្រត�វ េដីម្ីបេសុីបអេង�តអពំីបណ�ឹ ងតវ៉េនះរួមមានបទសមា� សនជ៍ាមយួេដីមបណ�ឹ ង និងអ�កពក់ពន័�ដៃទ
េទៀតេដីម្ីបពិនិត្យេមីលឯកសរ និងករេធ�ីអធិករកិច�េទេលីភស�ុតងជាកែ់ស�ង។ េនេពលែដលមានករេស�សីុំ 
ភាពអនាមិករបសអ់�កប�ឹងនងឹ្រត�វបានផ�លអ់ទភិាព។ ្រក�មេសុីបអេង�តេធ�ីកររយករណ៍េទកនP់GRC។ 
 
333. PGRC អចសេ្រមចចិត� (១) ថាមិនចំបាច់មានសកម�ភាពអ�េីឡីយ (២) ចត់វធិានករសម្រសប
េដីម្ីបេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ ឬ (៣) េដីម្ីបប��ូ នបណ�ឹ ងតវ៉ព ីPGRC េទ GRC ថា� ក់ជាតិ។ េដីម       បណ�ឹ ង
នឹង្រត�វជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរអំពីេសចក�ីសេ្រមចរបស់ PGRC។ 
 

 
រូបភាពទ ី2៖ដ្យោ្រកមៃនដេំណីរ LASED III GRM  
 
334. ជនជាតិេដីមភាគតិចនងឹ្រត�វបានផ�ល់ជំនួយបែន�មេដីម្ីបធានាថាពកួេគមានសិទ�ិេស�ីគា� ក�ុងករទទួល
បាន GRM។ គេ្រមាងេនះនឹងគំា្រទ និងបង់ៃថ�ចំណាយរបសអ់�កស្រមបស្រម�លែដល្រត�វបានេ្រជីសេរសីេដយ
ជនជាតិេដីមភាគតិច និងអ�កែដលអចយល ់ភាសជនជាតេិដីមភាគតចិ ឬ្រគាមភាស េដីម្ីបេធ�ីជាអ�កតស៊មូតិ
ស្រមាប់េដីមបណ�ឹ ង។ បណ�ឹ ងតវ៉ទក់ទងនងឹប�� ៃផ�ក�ងុជនជាតិេដមីភាគតចិនងឹ្រត�វបានេដះ្រសយេនក�ងុ
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ បនា� ប់ពីដំេណីរករេដះ្រសយវវិទែដលអចទទលួយកបានតមែផ�កវប្បធម៌
្រត�វបានេធ�ីេឡីង។ 
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335. សវនកម�ៃនយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉នងឹជាែផ�កមយួៃនសវនកម� ESS ែដលនឹង្រត�វេធ�ីេឡីងមនុ 
ករ្រត�តពិនិត្យពក់កណា� លអណត�ិ។ 
 
336. អ�កពក់ព័ន�គេ្រមាង និងភាគីែដលរងផលប៉ះពលន់ឹងទទួលបាននូវយន�ករបណ�ឹ ងតវ៉ែដលមាន
្រសប់បែន�មេលីគេ្រមាង GRM។ ទំងេនះ្រត�វបានពិពណ៌នាេនក�ុង ែផនករជំរុញករចូលរួមរបសភ់ាគពីកព់ន័� 
េហីយរួមមាន៖  

(a) ្របព័ន�ករយិាល័យ្របជាពលរដ�ស្រមាបប់ណ�ឹ ងតវ៉ទក់ទងនឹងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាត។ិ 

(b) យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសគ់ណៈកមា� ធកិរេដះ្រសយជំរកលេំនដ� នអន�រ្រកសួង 
(Inter-Ministerial Resettlement Committee) ែដលបេង�ីតជាគណៈកមា� ធិករេដះ្រសយ

បណ�ឹ ងតវ៉ថា� ក់េខត� ក�ុងករណីែដល NEF-GDR គិតថាប�� េនះចំបាច ់និង  

(c) តុលករ។ 
 
337. បទពិេសធន៍ែដលទទលួបានពគីេ្រមាង LASED II បង� ញពីត្រម�វករស្រមាបក់របេង�ីនសមត�ភាពក�ងុ
ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ ែដលអច្រត�វបានបេង�តីេឡីងក�ុងចំននួដ៏េ្រចីនេឆ�ីយតបេទនងឹដេំណីរករេរៀបចំ 
SLC និង ICLT។ េនះនឹងជាករពិចរណាដ៏សំខនក់�ងុករកសងសមត�ភាពស្រមាប់ករអនុវត� ESMF នងិ SEP 
(សូមេមីលខងេ្រកម)។  
 
៨ .២ េសវកម�េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសធ់នាគារពិភពេលក 
 
338. សហគមន៍ និងបគុ�លែដលេជឿជាកថ់ាពួកេគរងផលប៉ះពលយ៉់ាងធ�ន់ធ�រពីគេ្រមាងែដល     គំា្រទេដយ
ធនាគារពិភពេលក (WB) អចដក់ពក្យបណ�ឹ ងេទកនយ់ន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉េនក្រមតិគេ្រមាង
ែដលមាន្រសប់ ឬេសវកម�េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសធ់នាគារពិភពេលក។ េសវកម�េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 
ធានាថាពក្យបណ�ឹ ងែដលទទួលបាន្រត�វបានពិនិត្យេឡីងវញិយ៉ាងឆាប់រហ័សេដីម្ីបេដះ្រសយប�� ែដលទក់ទង
នឹងគេ្រមាង។ សហគមន៍ និងបគុ�លែដលរងផលបះ៉ពល់ពគីេ្រមាង អចប��ូ នពក្យបណ�ឹ ងរបសព់ួកេគេទ្រក�ម
អធិករកិច�ឯករជ្យរបសធ់នាគារពិភពេលកែដលកំណត់ថា េតីេ្រគាះថា� កប់ានេកីតេឡីង ឬអចេកីតេឡីង
េដយសរធនាគារពិភពេលកពុបំានេគារពតមេគាលករណ៍នងិនតីវិធិីរបសខ់�ួន។ ពក្យបណ�ឹ ងអច្រត�វបាន

ដក់េនេពលណាមួយ បនា� ប់ពីករ្រព�យបារម�្រត�វបានប��ូ នេដយផា� ល់េទកនធ់នាគារពិភពេលក េហីយគ
ណៈ្រគប់្រគងធនាគារ្រត�វបានផ�ល់ឱកសេដីម្ីបេឆ�ីយតប។ ស្រមាប់ព័ត៌មានស�ពីរីេបៀបដកព់ក្យបណ�ឹ ងេទេស
វកម�េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉សជីវកម�របស់ធនាគារពិភពេលកសមូេមីលេគហទំពរ័ 
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-
service។ ស្រមាប់ព័ត៌មានអពំីរេបៀបដក់បណ�ឹ ងតវ៉េទកន្់រក�មអធកិរកិច�ធនាគារពិភពេលកសូមេមលីេគ
ហទំព័រ www.inspectionpanel.org។ 
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៩. ករពិេ្រគាះេយាបល់ និងករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន ្រកបខណ� ស�ីពីករ្រគប់្រគងហនិភ័យ
ចំេពះបរសិ� ននិងសង�ម 

 
៩ .១ ករពិេ្រគាះេយាបល់របសភ់ាគពីកព់័ន�េល្ីរកបខណ� ស�ីពកីរ្រគប្់រគងហនិភយ័ចំេពះបរសិ� ននងិសង�ម 

និងឧបករណ៍ែដលពកព់័ន� 
 
339. ករពិេ្រគាះេយាបល់របស់ភាគីពក់ព័ន�េលី ESMF និងឧបសម�ន័�របស់ខ�នួ និងេលែីផនករជំរុញករចលូ
រួមរបស់ភាគីពក់ព័ន� នឹង្រត�វបានអនុវត�្រសបគា� នឹងករវយ – បនា� ប់ពីឯកសរ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយជាសធារ
ណៈេនេលីេគហទំព័រ៖ www.mlmupc.gov.kh ជាមួយនឹងកលបរេិច�ទែដលបានេ្រគាងទុកស្រមាបក់រ

ផ្សព�ផ្សោយេនៃថ�ទី១១ ែខេមស ឆា� ២ំ០២០។ េដយេមីលេឃីញពវីធិានកររបសរ់ដ� ភិបាលេដីម្ីបេចៀសវងករ
រកីរលដលៃនជំងឺកវូដី-១៩ ករពិេ្រគាះេយាបល់ទល់មុខគា� នងឹមនិអចេធ�េីទបានេទ ដូេច�ះករពិេ្រគាះ
េយាបល់តមអនឡាញនឹង្រត�វបានេ្របីេនេពលសម្រសប។ ដូចែដលបាន្រពមេ្រពៀងជាមួយធនាគារពភិព
េលក ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់នឹងអនុវត�តមវធិីស�ស�ចំននួ ៣ យ៉ាងរួមមានតមអនឡាញ ករេហទរូសព័� 
/ អុីែមល និងករយិាល័យឃំុ។  
 
340. ករពិេ្រគាះេយាបល់តមអុីនធឺណិត៖ ទីភា� ក់ងរអនុវត�ន ៍(IAs) រួមមាន ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនី
យកម� និងសំណង់  និង ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទបាន្របកសឯកសរទំងេនាះតម្របពន័�អុនី
ធឺណិតេនេលីេគហទំព័ររបសខ់�នួ និង្របភពអុនីធឺណិតេផ្សងេទៀត (ដូចជាេគហទពំ័រេហ�សប៊កុ) ែដលផ�លន់វូ
តំណភា� ប់េទឯកសរនានា។ េនះរួមប��ូលទំងករបកែ្របជាភាសែខ�រៃនេសចក�ីសេង�បរបសឯ់កសរ យន�ករ
េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ និងតរង ទី១១ ស�ីពី ESMFs (សេង�បហនិភ័យ / ផលប៉ះពល់ និងវធិានករកត់
បន�យជាអប្បបរមា)។ ្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនីយកម� និងសំណង ់ ផលិតវេីដអូខ�ីព ី៥-១០ នាទី ែដល
ពន្យល់អំពីគេ្រមាង ផលបះ៉ពល់ វធិានករកត់បន�យផលប៉ះពលជ់ាអប្បបរមា  យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 
ែដលឯកសរទំងេនាះអចរកបានតម្របពន័�អុនីធឺណិត និងវធិែីចករែំលកក�កីង�ល់ / េយាបល់ / សំណួរ។ 
 
341. ករពិេ្រគាះេយាបល់តមទូរស័ព�៖ ទីភា� ក់ងរអនុវត�នេ៍្រជីសេរសីបុគ�លិក SEO េដីម្ីបបេង�ីតប��អី�កចលូ
រួម / ្របជាជនែដលរងផលបះ៉ពល់ពតីំបនគ់េ្រមាង និងេលខទរូស័ព�របសព់កួេគេដយធានាថាមានអ�កតណំាង

ជា�ស�ីេនក�ុងប�� ី។ 
 
342. អឡុំងេពលៃនករេហទូរស័ព� ្រក�មករងរ SEO អចេធ�ីករសេង�បដល់មនសុ្សមា� ក់ៗ  (អ�កចូលរួម) 

អំពីគេ្រមាងផលបះ៉ពល់ និងហនិភ័យ ក៏ដូចជាវធិានករកតប់ន�យផលបះ៉ពល ់ ករេដះ្រសយសំណងប
ណ�ឹ ង និងពត័៌មានទំនាក់ទនំង និងសុំេយាបលព់ីពកួេគ។ ពួកេគក៏អចេផ�ីសរតម     រយៈអុីែមល បនា� បព់ីករ
េហទូរស័ព� ជាមួយេគហទំព័រេហ�សប៊កុ និងយូធបូ (្របសិនេបីមាន) និងតណំភា� ប់ៃនឯកសរ។ អ�កចូលរួមក៏
អច្រត�វបានេស�ីសុំឱ្យប��ូ នពត័៌មានេទអ�កជតិខងរបសព់កួេគផងែដរ។ 
 
343. ករពិេ្រគាះេយាបល់េនសលឃំុ៖ ឯកសរែដលបានបកែ្របទំងអសរួ់មទំង យន�ករេដះ្រសយប
ណ�ឹ ងតវ៉ និងតរងេទ ១១ ៃន្រកបខណ� ស�ីពកីរ្រគប់្រគងហនភិ័យចំេពះបរសិ� ននិងសង�ម (សេង�បអពំហី
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និភ័យ / ផលប៉ះពល ់និងវធិានករកត់បន�យផលប៉ះពលជ់ាអប្បបរមា) អចរកបានេនករយិាល័យឃំុ។ ប
ណ�្របកសែដលអន�ុ� តឱ្យមនសុ្សដឹងពឯីកសរក៏អច្រត�វបានបិទផ្សោយេនក�ុងទីតំងែដលអចេមីលេឃីញ 
ដូចជាេនខងេ្រកសលេរៀន វត� និងផ្សោរជាេដីម។ 
 
344. ករចង្រកងឯកសរ និងករផ�ល់េយាបលន់ឹងមានដូចខងេ្រកម៖ 
 

(ក) េនក�ុងករេហទូរស័ព� និងេហ�សប៊ុក / េគហទំព័រ ទីភា� ក់ងរអនវុត�នប៍េង�ីតកលកំណតេ់ពលេវល
ច្បាស់លស់េដីម្ីបទទលួបានមតេិឆ�ីយតបៃនេសចក�្ីរពងឯកសរ។ 

(ខ) េនេពលមតិេយាបល់ / សំណួរ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយ ស្រមាប់ព័ត៌មានទំងេនះ្រត�វបានប��ូលេន
េលីេគហទំព័រេហ�សប៊ុក ដូេច�ះមនសុ្សេផ្សងេទៀតកអ៏ចេមលីេឃីញផងែដរ (ចប់តំងពេីពលពិេ្រគាះ
េយាបល់្របជាជនបានស� បឮ់មនសុ្សេផ្សងេទៀតជាសណួំរ)។  

(គ) ែផ�កេលីមតិេយាបល់ េរៀបចំរបាយករណ៍ពិេ្រគាះេយាបល់ េដយកតស់មា� លវ់ធិីស�ស�ែដលបានេ្របី 

និងមតិេយាបល់ / សំណួរែដលទទលួបាន។ 
 

៩ .២ ករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ 
 
345. េដយអនុេលមតមេគាលករណ៍របស់ធនាគារពភិពេលក និងលក�ខណ� ត្រម�វរបសប់ទដ� នបរសិ� ន 
និងសង�មទ ី១០ ប��ត�ិដូចខងេ្រកម្រត�វបានបេង�ីតេឡីងស្រមាប់បង� ញជាសធារណៈនូវ្រកបខណ� ស�ពីកីរ
្រគប់្រគងហនិភ័យចេំពះបរសិ� ននងិសង�មចងុេ្រកយ និងឧបករណ៍្រគប្់រគងហនិភយ័ E&S។ 
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ឧបសម�័ន� ១៖ េសចក�ីសេង�បៃន្របេភទអនុគេ្រមាង ែដលមានសិទ�ិទទួល បាន និងមិន
មានសិទ�ិទទួល បានៃន គេ្រមាង LASED III 
 
1. ប�� ីវជិ�មានពី េសៀវេភែណនំាស�ពីីករអនុវត�គេ្រមាង 
េហដ� រចនាសម�័ន� 
(a) ផ�ូវជនបទ និងផ�វូេធ�ីដំេណីរចូល  
(b) ករផ�តផ់�ង់ទឹកជនបទ 
(c) ្របព័ន�ធារស�ស�ទំហំតូច  
(d) អគារសលេរៀន និងផ�ះ្រគ�  

(e) ប៉ុស�ិ៍សុខភិបាល 
(f) មជ្ឈមណ� លសហគមន៍ 
(g) ករបេង�ីត និងដំេណីរករគណៈកម�ករ និងសកម�ភាព O&M។ 
 
2. ករគំា្រទករអភិវឌ្ឍសហគមន ៍
(a) េ្រជីសតំង និងបណ�ុ ះបណា� ល្រក�មសហគមន ៍និងេមដកឹនំា 
(b) បេង�ីត និងដំេណីរករ្រក�មែដលមានអត�្របេយាជនែ៍ផ�កេសដ�កចិ� (economic interest groups)  
(c) បេង�ីត និងដំេណីរករ្រក�មតំែហទំងេហដ� រចនាសម�័ន� 
(d) បេង�ីត និងដំេណីរករ្រក�មមូលនធិិវលិជុ ំ(រួមាន មូលនធិិបង�ិល្របាក់សន្ំស និងឥណទន [SCGs] និង
្រក�មមូលនិធិវលិជុៃំន្រគ�សរែដលរងផលប៉ះពលខ់� ំងជាងេគ [MVHGs]) 
(e) បេង�ីត និងដំេណីរករ្រក�ម្របកបរបរចិ�� ឹមជីវតិ (livelihood groups)  
(f) បេង�ីត និងដំេណីរករ្រក�មផលិតកម� និងទផី្សោរកសិកម� 
(g) បេង�ីត និងដំេណីរករសហករណ៍កសកិម� (AC)។ 
 

សលែ្រសកសិករ, សលពណិជ�កម�កសកិរ ជាេដីម 
 
3. ប�� ីផលបះ៉ពលអ់វជិ�មានសន�ដិ� ន  

• ផ�ូវធំជាតិ និងតមេខត� 
• ទំនប់វរអីគ�ិសនែីដលធំ និងមានហនិភយ័ខ�ស ់(ដូចបានប�� ក់េនក�ងុ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី

៣ ឧបសម�័ន� ១) 
• អគារសសនា និងសន�ិសុខ 
• បេច�កេទសកសិកម� ែដលត្រម�វឱ្យមានករេ្របី្របាស់យ៉ាងខ� ំងៃនសរធាតុគមីែីដលមានេ្រគាះថា� ក ់ 
• ករចំណាយណាមួយែដលមានេគាលបណំងែផ�កេយាធា ឬេយាធា្របតិព័ន� 
• ករងរសុីវលិស្រមាប់រដ�បាលរដ� ភិបាល ឬេគាលបណំងសសនា 
• ផលិត ឬេ្របី្របាស់ទំនិញេ្រគាះថា� កែ់ផ�កបរសិ� ន អវុធ ឬេ្រគឿងេញ�ន 
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• ផលិតកម� ឬករេ្របី្របាស់ឌីណាមកិ 
• ករផ�ល់ហិរ��ប្បទនដល់្របាកែ់ខរបសរ់ដ� ភិបាល 
• ផលិតកម� ែកចម�ង កន់កប ់រក្សោទុក ឬលកថ់ា� ំជក ់ឬផលិតផលែដលមានផ�ុកថា� ំជក ់និងេភសជ�ៈ 
• សកម�ភាពក�ុងតំបនអ់ភរិក្សធម�ជាតឬិតបំនេ់ផ្សងេទៀតែដល្រត�វបានកំណត់ស្រមាប់ករអភិរក្សជីវច្រម�ះ

េលីកែលងែតមានករេលីកែលងជាមនុ 
• ករជីកយកែរ ៉ឬជីកែរផ៉ា� ថ� 

• ករអភិវឌ្ឍធនធានធនធានទកឹតមដងទេន�ែដលហូរចូល្របេទសមយួេផ្សងេទៀត 
• ករែ្រប្រប�លដលក់រហូរទឹកទេន�ចូលសម្ុរទ 
• ករផ�ល់ជូនករងរ ឬេសវកម�ទនំិញេដយអ�កេម៉ករ ឬអ�កផ�តផ់�ងែ់ដល្រត�វបាន្របកសថាមិនមាន

សិទ�ិ្រគប់្រគានេ់ដយធនាគារពិភពេលក។ 
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ឧបសម�័ន� ២៖ បទពិេសធន៍ករ្រគប់្រគងហនិភ័យទក់ទងបរសិ� ន និងសង�ម េន

ក�ុងគេ្រមាង LASED II 
 

1. ្រកបខណ� ស្រមាបក់រ្រគប្់រគងហនភិយ័ទកទ់ងបរសិ� ន និងសង�ម 
 

1. ្រកបខណ� ស្រមាប់ករ្រគប្់រគងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�មេនក�ុងគេ្រមាង LASED ្រត�វបានកំណត់
េដយឯកសរដូចខងេ្រកម៖ 

(a) េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាង LASED (កំែណបច�ុប្បន�ចះុកលបរេិច�ទេនែខមករ 
ឆា� ២ំ០១៧); 

(b) ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយករតំងទីលេំនថ�ី (ចុះកលបរេិច�ទេនែខេមស ឆា�  ំ២០១៦ និង
រួមប��ូលនូវឧបសម�័ន� ៦ េនក�ុង េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាង); 

(c) ករវយតៃម�បរសិ� ន និងែផករ្រគប់្រគងបរសិ� ន (EA-EMP), ចុះកលបរេិច�ទេនែខធ� ូឆា�  ំ
២០០៧; ឯកសរេនះដក់ចូលជាឧបសម�ន័� ៧ក េនក�ុងេសៀវេភែណនំាស�ីពកីរអនុវត�
គេ្រមាង បច�ុប្បន�); 

(d) ្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម៌ចះុចុះកលបរេិច�ទេនែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៧; 
(e) ្រកបខណ� ែផនករជនជាតេិដីម ចុះចុះកលបរេិច�ទេនែខធ� ូឆា� ២ំ០០៧; 
(f) ្រកបខណ� ៃនករចូលរួមរបស់ពលរដ� ចុះកលបរេិច�ទេនែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៧; 
(g) ទ្រមង់ស្រមាប់ករករពរសុវត�ិភាពសង�ម (ទ្រមង់ PIM ៤) និងករករពរបរសិ� ន (ទ្រមង ់

PIM ៥)។ 
 

2. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យទកទ់ងនឹងបរសិ� ន និងសង�មេនក�ុងគេ្រមាង LASED II អចេកីតមានទំងេន
ក្រមិតទីតំង (ឧទហរណ៍ទក់ទងនងឹករកណំតអ់ត�ស�� ណ ករស�ង់មតិករេធ�ីែផនករករេ្របី្របាសដ់ធី� ី
ករែបងែចកដីធ�ី និងករេចញបណ�កម�សទិ� ិ។ល។ េនតំបន់សម្បទនដី សង�មកិច� (េនក�ុងគេ្រមាង LASED 
III, និងេនក�ុង ICLT); ក្រមិតអនុគេ្រមាង ែដលផលប៉ះពល់ែផ�កបរសិ� ននិង / ឬសង�មអចេកីតេឡីង
េដយសរកររចនាប�ង់ និងករអនុវត�អនុគេ្រមាងគំា្រទេហដ� រចនាសម�័ន� ឬមុខរបរចិ�� ឹមជវីតិ។ 

 
3. ករកំណត់ទីតំង និងនីតិវធិេីរៀបចំែផនករេ្របី្របាស់ដីែដលបានពិពណ៌នាេនក�ុងេសៀវេភែណនំាស�ពីី
ករអនុវត�គេ្រមាង LASED រួមមានប��ត�ិជាក់លក់ដចូខងេ្រកមេដមី្ីបកណំតន់ិង្រគប្់រគងហនិភយ័ទកទ់ង
នឹងបរសិ� ននិងសង�ម: 

(a) ជំហនទី ១.៣៖ កិច�្របជុំថា� ក់េខត�េដីម្ីបពិនិត្យសំេណីរបស់ SLC រួមប��ូលទំងតណំាងសហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិចេនក�ុងតំបន ់SLC ្របសិនេបីមាន។ ែផនទី “ហតស�ត” តមេខត�្រត�វ
បានបង� ញ ែដលគូសប�� ក់អពំីសក� នពុលៃនតបំន ់SLC តំបន់ជុំវញិ តំបន់ែខ្សទកឹខងេលី 
និងខងេ្រកម និងករដក់ប��ូលស្រមាប់ករករពរសុវត�ិភាពសង�ម ច្បាប ់និងបរសិ� ន។ 
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(b) េនជំហនទី ១.៣ វ្រត�វែតបានប�� ក់ថា SLC មិន្រត�វបានេ្របីេដីម្ីបតំងទីលេំន្របជាជនឱ្យ
េនឆា� យពីសម្បទនដេីសដ�កចិ� (ELC) េឡីយ។ 

(c)  ជំហនទី ១.៤៖ ករចុះេទឃំុេដីម្ីបពិនិត្យបឋមៃនសេំណី SLC រួមមានករេរៀបចំទ្រមង់ ៤៖ 
ករពិនិត្យបឋមករករពរសុវត�ភិាពសង�ម; និងទ្រមង់ទ ី៥៖ ករពិនិត្យបឋមៃនករករពរប
រសិ� ន។ 

(d) េដីម្ីបេចៀសវងករេលីកទឹកចិត�ដលក់រទ�នា� នយកដសីម្បទនសង�ម េលីសពីករេដះ្រសយ

េ្រកផ�ូវករែដលអចេកីតមានរួចេហីយ កលបរេិច�ទប��ប់ស្រមាប់េគាលបំណងៃនករកន់
កប់មុន ្រត�វបានកំណត់ជាពរីែខមុនេពលកចិ�្របជុជំាសធារណៈេលីកដំបងូស�ីពែីផនករ
សម្បទនដីេសដ�កចិ�។ ្រក�ម្របឹក្សោឃំុសង� ត់្រត�វផ�លក់ំណត់េហតអុំពកីរកនក់បម់នុកល
បរេិច�ទេនាះ។ 

(e) េនជំហនទី ៣ ព័ត៌មានសធារណៈស�ីពែីផនករ SLC ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយជា្របពន័�ស្រមាបជ់ា
ព័ត៌មានរបស់អ�កែដលនឹងទទួលដី និងអ�កេ្របី្របាស់ដែីដលមាន្រសប។់ 

(f) របាយករណ៍វភិាគេយនឌ័រ្រត�វបានេរៀបចំេនជំហនទ ី៣ និង 
(g) សំណំុលក�ណៈវនិិច�័យែដលមានតមា� ភាព និងសមភាព ្រត�វបានកំណតន់ិង្របកស។ លក�

ណៈវនិិច�័យៃនករេ្រជីសេរសី្រត�វមានអព្យោ្រកឹតភាពែផ�កេយនឌ័រេហីយមនិ្រត�វលេម��ងេទនងឹ
្រក�មសង�មណាមយួេឡីយ។ ្របជាជនងយរងេ្រគាះនិងផា� សទ់ីលេំន និងជនជាតិេដមីអច
ទទលួបានករអនេុ្រគាះ។ 

(h) ជំហនទី ៤៖ ករកំណត់ដីរដ� ករេធ�ីែផនទី ករេធ�ីចំណាត់ថា� ក ់និងករចុះេឈ� ះរួមមាន ករ
ស�ង់មតិ និងករគសូែផនទលីម�តិៃនតំបនស់ម្បទនដសីង�មកិច� (២) ៃ្រពេឈីប្រម�ងទុក ឬ
ដីករពរបរសិ� ន (៣) តំបន់បុរណវទិ្យោ និងវប្បធមស៌ំខន់ៗ ; និង (៤) កែន�ងែដលមានសរ
សំខនស់្រមាប់សហគមនជ៍នជាតិេដីមក�ងុតបំន។់ ែផនទីបង� ញ្របេភទរូបភាព និងតរងៃន
ដីកន់កប់េរៀងៗខ�ួនរបសប់គុ�ល្រត�វបង� ញក�ុងរយៈេពល ៣០ ៃថ�។ 

(i) ជំហនទី ៥៖ ករេ្របី្របាស់ដីធ�ី និងករេធ�ីែផនករេហដ� រចនាសម�័ន�ែដលមានករចូលរួម រួម
មានករពិចរណាបែន�មេទៀតអពំីករករពរបរសិ� ន និងករែកលម�ករពនិិត្យបឋមៃនបរសិ� ន។ 
ែផនករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�ន័�េ្រគាង ក៏្រត�វបានេរៀបចំេនជំហនេនះេដយមានកចិ�សហ
ករពី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ។ 

(j) បនា� ប់ពីករេរៀបចកំរវភិាគកស-ិ្របពន័�េអកូឡូសុ ី(Agro-Ecosystem Analysis - AEA), 
ករវយតៃម�សមត�ភាពអនវុត�ន ៍ និងករវយតៃម�ត្រម�វករេហដ� រចនាសម�ន័�, DWG រួមគា�

ជាមួយ្រក�ម្របឹក្សោឃំុពនិិត្យ និងែកស្រម�លទ្រមងព់ិនតិ្យេឡីងវញិ (ទ្រមង់ ៤៖ ករករពរសុវត�ិ
ភាពសង�ម និងទ្រមង់ ៥៖ ករករពរបរសិ� ន ) និងែផនទីដ ីសង�មកិច�េដមី្ីបធានាថារល់
ប�� ែដលចម្បងៗទកទ់ងនងឹប�� ខងេ្រកម្រត�វបានេដះ្រសយ ឬប�� ក់ឱ្យច្បាស៖់ (១) 
ផលប៉ះពល់ៃនសម្បទនដសីង�មកចិ� ែដលបានដកេ់ស�ីេលីករេ្របី្របាស់ដីធ�ៃី្រពេឈី នងិ
ជ្រមកនាេពលបច�បុ្បន�េផ្សងេទៀត។ (២) ផលបះ៉ពល់េលីជនជាតិេដមី (៣) ផលប៉ះពលៃ់ន
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ករតំងទីលំេនថ�ី (៤) ផលប៉ះពល់េលីតំបន់េបតកិភណ� វប្បធម ៌(៥) ភាពសម្រសបដសី
្រមាប់កសិកម� និង (៦) ករេឆ�ីយតបេទនឹងប�� ែដលេលីកេឡីងេនក�ងុករវភិាគេយនឌរ័។ 

(k) េនជំហនទី ៦៖ ករពិនិត្យេឡីងវញិ និងករអនុម័តេលីរបាយករណ៍សម្បទនដសីង�មកចិ�
របស់ឃំុសង� ត់ PLUAC មានទំនលួខុស្រត�វក�ុងករពិនតិ្យបឋមថារបាយករណ៍សម្បទនដសី
ង�មកិច� េគារពនូវករករពរសុវត�ិភាពសង�ម និងបរសិ� នេហីយដំេណីរករៃនករេ្រជីសេរសី 
TLR គឺ្រសបច្បាប ់និងមានតមា� ភាព។ 

(l) ក�ុងជំហនទី ៧ អ�កទទួលដធី�្ីរត�វបានេ្រជីសេរសីេដយែផ�កេលីដំេណីរករេបីកចហំ ករចលូ
រួម និងតមា� ភាពែដលករពរសមធម ៌និងរួមប��ូលទំងយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉។  

 
4. ស្រមាប់កររចនាប�ង់អនគុេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�ែដលរួមមានផ�ូវថ�ល់ ករផ�ត់ផ�ង់ទឹក ្របព័ន�េហដ�
រចនាសម�័ន�ធារស�ស� និងអគារសហគមន៍ វសិ�ករែដលេធ�ីករេនក�ុងគេ្រមាងេនះមានភារកចិ�េធ�កីរសកិ្សោ
សមិទ�ិលទ�ភាព និងេរៀបចំប�ង់។ ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ្របព័ន�ធារស�ស�ែដលមានត្រម�វករបេច�កេទសស�គុស� ញ 
្រក�មហុ៊នពិេ្រគាះេយាបល់្រត�វបានជួលឱ្យអនុវត�ករងរេនះ។ ែផនករពិនិត្យបឋម ESS និងែផនករ្រគប្់រគង
ហនិភយ័ ែផនករទទួលបានដីដបំងូ និងែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន្រត�វបានេរៀបចំតមត្រម�វករេនដណំាក់
កលេនះ។ េដយសរត្រម�វករតំបន់ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�ន័�េនក�ងុ្រពំែដនៃនសម្បទនដសីង�ម
កិច� ្រត�វបានប្រម�ងទុកេនដំណាក់កលេរៀបចំែផនករេ្របី្របាស់ដ ីវពុំសម្រសបេទស្រមាប់ករេធ�ីែផនករកន់
កប់ដីបែន�មេទៀត ប៉ុែន�េនះអចេកីតេឡីងក�ងុករណីែដល (១) សំណង់ ឧទហរណ៍ ផ�ូវចូលដំេណីរករ គឺ្រត�វ

បានត្រម�វេនខងេ្រក្រពំែដនៃនតំបនស់ម្បទនដសីង�មកិច� (២) ករសិក្សោសមទិ�ិលទ�ភាព បង� ញពតី្រម�វករ
េដីម្ីបផា� ស់ប�ូរទីតំងៃនេហដ� រចនាសម�ន័�ែដលបានេស�ីេឡីង ពីគេ្រមាងែដលបានេស�ីសុំដបំងូេនក�ងុែផនករេ្របី
្របាស់ដី (ជាករពិត វបានេកីតេឡីងេនេលីតំបនស់ម្បទនដីសង�មកចិ� មួយេនេខត�កំពងឆ់ា� ងំ អឡុំងេពល
អភិវឌ្ឍនផ៍�ូវមួយែដលគំា្រទេដយគេ្រមាង KfW-IPLR។ 

5. េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាង មានប��ត�ិស្រមាបអ់នគុេ្រមាងមនិែមនេហដ� រចនាសម�ន័� និង
ជំនួយឥតសំណងែដល្រត�វពនិិត្យេដីម្ីបអនុវត�តមករករពរ រួមទំងករដក់ពក្យេស�ីសុំ្រគាប់ពជូ (កថាខណ�  

៣៤០) និងសំេណីវនិិេយាគស្រមាបក់ររស់េន (កថាខណ�  ៣៤៨)។ វសិលភាពៃនករ្រត�តពិនតិ្យទំងេនះរួម
មានផលប៉ះពល់សង�ម សមធម៌េយនឌរ័ ករវយតៃម�ផលបះ៉ពល់បរសិ� ន និង “ករអនុេលមតម្រកបខណ�
ច្បាប់ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងករករពរសុវត�ភិាពសង�ម និងបរសិ� នៃនគេ្រមាង”។ 

6. ករពិពណ៌នាអំពីតនួាទីអនវុត�នងិករទទួលខុស្រត�វេនក�ុង េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាង 
បានផ�ល់ករទទួលខុស្រត�វដល ់្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនីយកម� និងសំណង់  ស្រមាប់ “ករ្រត�តពិនតិ្យ នងិ

ែណនំា…សកម�ភាពករពរែដលបានអនវុត�េនថា� កេ់្រកមជាតរួិមទំងករអនវុត�អនគុេ្រមាង” (កថាខណ�  
៣៩២)។ េទះយ៉ាងណាក៏េដយ វមិន្រត�វបានសរេសរលម�តិេទ ថាេតីករទទួលខុស្រត�វេនះ្រត�វបានរសំយ
វញិយ៉ាងដចូេម�ច។  
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7. ែផ�កទី ៥.៦៦ ៃន េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាង ពិពណ៌នាអំពី្រកបខណ� ករចូលរួមរបស់

ពលរដ� (CEF) ្រកបខណ� កិច�សន�នាសហគមន ៍និងយន�ករេដះ្រសយពក្យបណ�ឹ ងរបសគ់េ្រមាង។ CEF គឺ
ជាឯកសរអនុវត�ល�បផំុតែដលបានវវិត�តមរយៈករែកែ្របជាេ្រចីនេលីកេ្រចីនសរែផ�កេលីបទពេិសធនគ៍េ្រមាង 
និង “ពិពណ៌នាអំពេីគាលករណ៍និងដំេណីរករស្រមាប់ករែចករែំលក និងផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានជាសធារណៈ ករ
េលីកទឹកចិត�ករចូលរួមជាសធារណៈ ករធានានូវតមា� ភាព គណេនយ្យភាព និងដំេណាះ្រសយវវិទ” េនក�ុង
គេ្រមាង (េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាង កថាខណ�  ៥២៨)។ យន�ករេដះ្រសយពក្យបណ�ឹ ងមានពរី
ក្រមិតគឺេនថា� ក់មូលដ� នជាពេិសសពក្យបណ�ឹ ងពី្របជាពលរដ� និងស� ប័នែដលរងផលប៉ះពលព់ីគេ្រមាងេន

ថា� ក់មូលដ� ន ឬថា� ក់េខត� និងេនថា� ក់្រគប់្រគងគេ្រមាង (PMT) ែដលជាចម្បងស្រមាបប់ុគ�លិកគេ្រមាង អ�ក

ពិេ្រគាះេយាបល់, អង�ករេ្រករដ� ភិបាល អ�កេម៉ករ / អ�កផ�ត់ផ�ងវ់សិ័យឯកជន។ េសៀវេភែណនំាស�ីពីករ

អនវុត�គេ្រមាង កំណត់ទទលួខសុ្រត�វចំេពះបណ�ឹ ងតវ៉ថា� កម់លូដ� នក�ុងករេដះ្រសយជាមួយៃដគូអង�ករេ្រក
រដ� ភិបាល។ ពក្យបណ�ឹ ងេនថា� ក់្រគប្់រគងគេ្រមាង នឹង្រត�វប��ូនេទតមរយៈ្រក�មករងរគណេនយ្យភាពេខត� 
(PAWG) ែដលបច�ុប្បន�្រត�វបានជនំសួេដយករយិាល័យ្របជាពលរដ�។ េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនុវត�
គេ្រមាង (កថាខណ�  ៥៤៤) ក៏ផ�ល់ផងែដរនូវបណ�ឹ ងេដយផា� លេ់ទថា� ក់្រគប់្រគងគេ្រមាង (PMT) តមរយៈ
ករយិាល័យ េគហទំព័រ អុីែម៉ល ឬេលខទូរស័ព�របសគ់េ្រមាង ឬប��ូ នបន�េដយអ�កផ�ល់េសវកម� និងអង�ករ
េ្រករដ� ភិបាល។ PMT គឺេដីម្ីបបេង�ីតគណៈកមា� ធកិរេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ (CHC)។ ដំេណីរករែដល្រត�វអនុ
វត�េដយ CHC ្រត�វបានេរៀបរប់លម�ិតេនក�ងុេសៀវេភែណនំាស�ីពកីរអនុវត�គេ្រមាង កថាខណ�  ៥៤៦។ េលសី

ពីេនះេទៀត េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាង ផ�ល់ព័ត៌មានលម�ិតៃនេសវកម�េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របស់
ធនាគារពិភពេលករួមមានេគាលបណំង វសិលភាព និងដំេណីរកររបសវ់ (កថាខណ�  ៥៤៧ - ៥៨៥)។ 

8. ែផ�ក ៥.៨ ៃន េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាង សេង�បថាេគាលនេយាបាយសវុត�ិភាព និងបរសិ�
ន ្រត�វបានពិចរណាថាជាករេឆ�ីយតបដេំណីរករ េដយ LASED (តរង ៤៣ ៃន PIM, ្រត�វបានេរៀបចេំឡីងវញិ
ជាតរង ១ ដូចខងេ្រកម)។ 

 

តរង១៩៖ េគាលនេយាបាយសុវត�ិភាពដំេណីរករេដយគេ្រមាង LASED II 

េគាលនេយាបាយសុវត�ិភាព ដំេណីរករ 

េគាលនេយាបាយ្របតិបត�ិករ/BP ជ្រមកធម�ជាតិ ៤.០៤ មាន  

េគាលនេយាបាយ្របតិបត�ិករ/BP ៃ្រពេឈី ៤.៣៦ មាន  

េគាលនេយាបាយ្របតិបត�ិករ/BP  ករ្រគប់្រគងសត�ល�ិត ៤.០៩  គា� ន 

េគាលនេយាបាយ្របតិបត�ិករ/BP  ធនធនវប្បធម៌រូបី ៤.១១ មាន  

េគាលនេយាបាយ្របតិបត�ិករ/BP  ជនជាតិេដីមភាគតិច ៤.១០  គា� ន 

េគាលនេយាបាយ្របតិបត�ិករ/BP  ករតំងលំេនេឡីងវញិេដយបង�ំ ៤.១២ មាន  

េគាលនេយាបាយ្របតិបត�ិករ/BP  ៃនទបំន់ទឹក ៤.៣៧ មាន  

េគាលនេយាបាយ្របតិបត�ិករ/BP  ៃនគេ្រមាងផ�ូវទឹកអន�រជាតិ ៧.៥០  គា� ន 

េគាលនេយាបាយ្របតិបត�ិករ/BP  ៃនគេ្រមាងក�ុងតំបន់មានជេមា� ះ ៧.៦០  គា� ន 
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9. ែផ�ក ៥.៨ ៃនេសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាង ក៏មានែផ�កែដល្រត�វបានពិពណ៌នាថាជា “បទ
ពិេសធន៍ែដលទទលួបាន” ពីករអនុវត�ករករពរសុវត�ិភាពេនក�ុងគេ្រមាង តមរយៈេសចក�ីសេង�បៃនករអនុ
វត�ករករពរសុវត�ិភាពរបស់គេ្រមាង ជាជាងករវយតៃម� និងករឆ�ុះប�� ងំេលីលទ�ផលកេ៏ដយ។ 

 
2. ភស�ុតងៃនផលបះ៉ពល់ែផ�កបរសិ� នៃនគេ្រមាង 
 
10. ែផ�កេនះរួមជាមួយែផ�កខងេ្រកមៃនផលបះ៉ពលែ់ផ�កសង�ម គឺែផ�កេលីឯកសរគេ្រមាង LASED និង
ករេធ�ីរបាយករណ៍ និងករសេង�តេនទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច�ែដលមាន្រសប។់ វមិនែមនជាប��ៃីនផល
ប៉ះពល់បរសិ� ន (ឬសង�ម) ទំងអសៃ់នគេ្រមាងេទ។ 

11. ករេរៀបចំែផនករដីធ�ីគឺជាចំណុចសខំនៃ់នគេ្រមាង LASED។ តមទស្សនៈករពរសុវត�ិភាព េនះ
ធានាថាជាមួយនឹងទនំុកចិត�ក្រមិតខ�ស ់ទីតំងែដលតៃម�ខ�ស ់ឬងយរងេ្រគាះែផ�កបរសិ� ន នឹង្រត�វបានកណំត់
ក�ុងអឡុំងេពលកណំត់អត�ស�� ណសម្បទនដសីង�មកចិ� ករេធ�ីែផនទហីតស�ត (Hot-spot mapping) 
ដំេណីរករពិនិត្យបឋម និងដំេណីរករែផនករ និងវធិានករអភរិក្សសម្រសបនឹង្រត�វបានអនមុត័។ គេ្រមាងេនះ
បានេចៀសវងករទ�នា� នយក ឬេធ�ីឱ្យប៉ះពល់ទីតំងសំខន់ែផ�ក      បរសិ� ន។ ជាលទ�ផលៃនសកម�ភាព
គេ្រមាង ្រពំែដនៃនទីតំងសខំន់ែផ�កបរសិ� ន ្រត�វបានកំណត់េដយ្រសបច្បាបត់មរយៈករេធ�ីែផនទសីុរេិយាដី 

និងេដយរូបវន�តមករដក់បេង� ល្រពែំដន និងករយលដ់ឹងអពំីទតំីងសំខនែ់ផ�កបរសិ� ន្រត�វបានេលីកេឡីង។ 
តំបន់ៃ្រពសហគមន៍្រត�វបានបេង�ីតេឡីងេនក�ុងសម្បទនដីសង�មកចិ� និងស� បន័ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងរបសព់កួ
េគ។ 

12. គេ្រមាងមិនបានេជាគជយ័ទំង្រស�ងក�ុងករករពរករទ�នា� នចលូតំបន់ករពរ។ ប�� េនះហក់ដចូ
ជាប�� ជាក់លក់មួយ ែដលតបំន់ករពរដូចជា្រពំ្របទលៃ់្រពសហគមនេ៍លីដែី្រសខងេ្រកសម្បទនដសីង�ម
កិច� ែដលផ�លឱ់្យកសិករ (មិនែមនជាអ�កទទួលបានសម្បទនដសីង�មកិច�) នូវករេលីកទឹកចិត�េដមី្ីបទ�នា� ន

កន់កប់ដីធ�ី។ េដីម្ីបទទួលបានេជាគជយ័ សហគមន៍ៃ្រពេឈីគួរែត្រត�វបានផ�ល់តៃម�ជាធនធានមានជវីតិរបស់
សហគមន៍ រួមទំងជា្របភពផលិតផល្របកបេដយនរិន�រភាព ដូចជាអុស និងអនផុលៃ្រពេឈី។ ខណៈេពល
ែដលមានភស�ុតងមួយចនំនួៃនករេ្របី្របាស់ស្រមាបេ់គាលបណំងទំងេនះ ចំណាប់អរម�ណ៍ទទលួបានពបីទ
សមា� សនជ៍ាមួយអ�កពកព់ន័�សម្បទនដសីង�មកចិ� ថាៃ្រពេឈីសហគមន្៍រត�វបានេគេមីលេឃីញថាជាករេរៀបចំ
េដីម្ីបករពរៃ្រពេឈីស្រមាប់ជា្របេយាជន៍របស់ខ�នួ ជាជាងេដយសរែតតៃម�ៃ្រពេឈីដលស់ហគមន។៍ 
្របសិនេបីេនះជាករយល់េឃីញពិត្របាកដ ស� ប័នៃ្រពេឈីសហគមន៍នងឹបរជយ័។ េគអចេធ�ីបានេ្រចីនេទៀត
េដីម្ីបស្រមបករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈីសហគមន៍ តមត្រម�វករសហគមន៍។ វ្រត�វបានេគកត់សមា� ល់ផងែដរថា 
ខណៈេពលែដលសហគមនៃ៍្រពេឈី្រត�វបានបេង�ីតេឡីងេដយកណំត់នងិអភរិក្សតំបនៃ់្រពេឈីែដលមាន្រសប់
េនក�ុងសម្បទនដីសង�មកចិ� េទះបីជាធម�តមានកររចិរលឹយ៉ាងធ�ន់ធ�រ កម៏ានតំបន់ដេីនក�ុងដសីម្បទនដ
សង�មកិច�ែដលគា� នគ្រមបៃ្រពេឈី ប៉ុែន�តំបនទំ់ងេនះមិនសម្រសបស្រមាបក់សិកម�េនាះេទ។ តំបន់ទំងេនះ្រត�វ
បានេគែបងែចកជាដែី្រសេទះបីជាពុំមានភាពសម្រសបស្រមាប់េគាលបំណងទំងេនាះ េហីយក�ុងករណីខ�ះវ

បង� ញថាកសិករែដលទទលួបានដទំីងេនាះកំពុងេធ�ីែ្រសចកំរេលីដី ែដល្រត�វបានេគប្រម�ងទកុស្រមាបអ់�ក
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េផ្សងេទៀត។ វជាករល�្របេសីរជាងមុនក�ុងករដំេឡីងវញិនូវដីមានជជីាតទិបទំងេនះជាមយួ្របេភទេដមីេឈី
េដីម និងអន�ុ� តឱ្យពកួេគបេង�តីជាដៃី្រពសហគមន៍េឡីងវញិ។ 

13. ពុំមានភស�ុតងណាមយួពកីរសេង�តទតំីង ឬរបាយករណ៍គេ្រមាង អំពីផលប៉ះពល់អវជិ�មានែដល
េនបន�មាន ពីសកម�ភាពេហដ� រចនាសម�ន័�ខ� តតចូៃនគេ្រមាង។ ផ�ូវថ�ល់និង្របពន័�ធារស�ស�មយួចនំួន្រត�វ
បានរចនាេឡីងមិនេពញលក�ណៈ និងទទលួរងនូវករហូរេ្រចះេទនឹងដ ីនិងតបំនជ់ិតេនាះក�ុង្របែវង ២០ ម៉ាយ៍ 
ប៉ុែន�េដយសរែតសណា� នដរីបេស�ីជាទេូទ េនះមិនបណា� លឱ្យមានប�� សណឹំករលដលេទ។ 

14. របាយករណ៍ករ្រត�តពិនិត្យពកក់ណា� លអណត�ៃិនគេ្រមាង LASED II ស�ីពីភាពេជាគជយ័ៃនករ
្រគប់្រគងហនិភ័យបរសិ� នេនអនុគេ្រមាង រួមទំងករេរៀបចំ និងករអនុវត�ែផនករ្រគប្់រគងបរសិ� ន (EMP) 
ស្រមាប់អនុគេ្រមាងនមីួយៗ។ ករអនុវត� EMP ទំងេនះ្រត�វបាន្រត�តពិនតិ្យ និងគា� នកររេំលភបំពនធ�នធ់�រ
ណាមួយ្រត�វបានេគរយករណ៍េឡីយ។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ ករ្រត�តពិនិត្យពក់កណា� លអណត�ិ កត់
សមា� ល់ថា ករ្រត�តពិនិត្យអច្រត�វបានេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡីង រួមទំងករេរៀបចំរបាយករណ៍រួមស�ីពីករអនុេលមតម
េគាលករណ៍ករពរសុវត�ិភាព។ ករ្រត�តពិនិត្យពក ់         កណា� លអណត�ិ ពុំបានេធ�ីកររយករណ៍ស�ពីកីរ
លំបាកែដលបានជបួ្របទះក�ុងករអនវុត�នតីិវធិកីរពរសុវត�ិភាពទកទ់ងនងឹសវុត�ិភាពទនំប ់ េដយអ�កពិេ្រគាះ
េយាបល់វសិ�កម� ែដលចូលរួមក�ុងករេគាលបំណងព្យោយាមវយតៃម�ទដិ�ភាពសវុត�ិភាព កររចនាប�ង ់ និង
ជេ្រមីសៃនករចំណាយ។ 

15. ករេរៀបចកំរករពរសុវត�ិភាពគេ្រមាងហក់ដូចជាមិនសវូមានករអភិវឌ្ឍ និងរងឹមាទំក់ទងនងឹផល
ប៉ះពល់ែដលមិនអច្រគប្់រគងបានតមរយៈករេធ�ីែផនករេ្របី្របាស់ដីធ�។ី ផលប៉ះពលទំ់ងេនះរួមមាន (១) 
ទិដ�ភាពសុខភាពបរសិ� នៃនតបំន់លេំនដ� នៃនសម្បទនដសីង�មកិច� (២) ហនិភ័យសក� នុពលបរសិ� ន នងិ
សុខភាពៃនសកម�ភាពកសកិម� និង (៣) ករបំផា� ញបរសិ� នែដលមានសក� នពុលជាផលប៉ះពលប់នា� បប់ន្ំស
ៃនចលនា្របជាជន។ 

16. អ�កទទួលដសីម្បទនដសីង�មកិច� ករណីភាគេ្រចីនផា� ស់េទទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�ពភីមូែិបប
្របៃពណីែដលមានដងស់ុីេតទប។ តំបន់លំេនដ� នៃនទតំីងសម្បទនដសីង�មកិច� ្រត�វបានេ្រគាងទុកជាទ្ីរក�ង
តូចៗែដលមានលក�ណៈ្របជុំជន។ ករេរៀបចំភូមិស្រមាបក់រេចលសណំល ់និង    អនាម័យអចក� យជាករ
មិនអចទទួលយកបានេនក�ងុបរយិាកសថ�េីនះ។ ែផនករទីតំង LASED រួមប��ូលទំងតំបន់ែដល្រត�វបាន
កំណត់ស្រមាប់ករេចលសរំម ប៉ុែន�មិនមាន្របពន័�្របមលូណាមយួេទ ដូេច�ះសំណល់រងឹ្រត�វបានដតុបេង�តីជា
ែផ្សងពលុ ឬរយប៉ាយពសេពញកែន�ងេនាះ។ ប�� េនះនឹងកន់ែតធ�នធ់�រ្របសនិេបីទីផ្សោរេជាគជយ័្រត�វបាន
បេង�ីតេឡីងេនេលីទីតំងសម្បទនដសីង�មកចិ�។ អ�កទទួលដបីានេរេីចញពភីូមែិដលករបេនា� របងេ់ដយេបកី
ចំហជាេរឿងធម�ត ឬជាទមា� ប់េទ       េហីយ។ LASED បានផ�ល់សមា� រស្រមាបក់រសងសង់បង�ន់ ប៉ុែន�យុទ�

ស�ស�េនះមិនមានលក�ណៈ្រគប់្រគានេ់ទ៖ សមា� របង�ន់អច្រត�វបានេគសេង�តេឃីញេបាះបង់េចល ឬេ្របី្របាស់
ស្រមាប់េគាលបំណងេផ្សងេទៀតេនទតំីងេនាះ ខណៈែដលផ�ះជាេ្រចីនខ�ះបង�នអ់នាម័យ្រតឹម្រត�វ។ េនក�ុងករ
តំងទីលំេនៃនដង់សុេីតតបំនល់េំនដ� នសម្បទនដីសង�មកចិ�េនះ ្រត�វែតចត់ទុកថាជាករបេង�ីតេ្រគាះថា� ក់
សុខភាពេដយផា� ល ់និងតមរយៈសក� នពុលៃនករចម�ងេរគេទក�ងុករផ�តផ់�ងទ់ឹក។ 
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17. ករអនវុត�កសិកម�ភាគេ្រចីនេនក�ុងតបំនគ់េ្រមាង និងេនេលីតំបន់សម្បទនដសីង�មកិច�មានអងំតង់

សុីេតទប េហីយកសិករេ្របីបរមិាណមានកំណត់ៃនសរធាតុគមីកីសកិម�។ កសិករខ�ះែដលមានករគំា្រទពី
គេ្រមាងកំពុងដំដំណាំសររីង�។ េនះគឺជាយុទ�ស�ស�ដ៏ទក់ទញមួយេដយសរវមានត្រម�វករ៖ កសិករនឹង
ផលិតដំណាំសររីង� ្របសិនេបីដំណាំលក់ក�ងុតៃម�ខ�ស ់ េហីយដូេច�ះនឹងបេង�ីត្របាក់ចេំណញកន់ែតេ្រចនី
ស្រមាប់កសិករ។ េទះយ៉ាងណាក៏េដយភស�ុតង្រត�វបានេគេមីលេឃីញពីករេ្របី្របាស់សរធាតគុមីកីសកិម� 

រួមទំងថា� ំសមា� ប់សត�ល�ិតែដលអចបង�េ្រគាះថា� ក់េនទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�។ កសិករែដល្រត�វបាន
សមា� ស មិនបានទទួល ឬមិនបានរឭំកអពំកីរ     បណ�ុ ះបណា� លណាមួយក�ុងករេ្របី្របាស់សរធាតគុមីី
កសិកម�្របកបេដយសុវត�ភិាពេនាះេទ។ វជាករសំខន់ណាសែ់ដល្រត�វទទួលយកថាកសិករនឹងេ្របី្របាសស់រ
ធាតុគីមីកសិកម� េនេពលវមានអត�្របេយាជនែ៍ផ�កពណិជ�កម�ស្រមាបព់ួកេគក�ងុករេធ�ីដេូច� ះ េហីយគេ្រមាង
េនះគួរែតបេង�ីនកិច�ខតិខំ្របឹងែ្របងេដីម្ីបធានាថាកសិករមានចេំណះដឹង និងជំនាញែដល្រត�វករេដីម្ីបេ្របី្របាស់
គីមីេដយសុវត�ិភាព។ 

18. តំបន់សម្បទនដសីង�មកិច�គេ្រមាង LASED ជាករតំងទីលំេនដ៏សន�ឹកែដលមាន្របជាជនរហូតដល ់
៣,០០០ - ៥,០០០ នាក់ក�ុងករណីខ�ះ។ ដីែដលអចរកបានស្រមាបទ់ីតំងទំងេនាះភាគេ្រចីនដច្់រសយាលពី
ករតំងទីលំេនែដលមាន្រសប់។ ដូេច�ះករបេង�ីតសម្បទនដីសង�មកិច�េធ�ីឱ្យមានករផា� ស់ប�ូរទីលំេន្របជាជន
យ៉ាងេ្រចីន ជាញឹកញាប់េទក�ុងតបំនែ់ដលអចេនជាប់នងឹតបំនង់យរងេ្រគាះខងបរសិ� ន ឬតំបន់អភរិក្ស។ 
មានហនិភ័យជាក់ែស�ងែដលេនជិតតំបន់អភរិក្សសត�ៃ្រព អចបណា� លឱ្យមានករេកីនេឡីងនវូសកម�ភាព
ែដលមានេ្រគាះថា� ក់ដូចជាករកបេ់ឈី ករបរបាញ់ ឬសមូ្ីបែតករទ�នា� នយកដ។ី មិនមានភស�ុតងផា� លែ់ដល
បង� ញពីករពិតែដលេកីតេឡីងជាលទ�ផលៃនគេ្រមាង LASED េទ។ េទះយ៉ាងណាក៏េដយេនទតំីង
សម្បទនដីសង�មកចិ�មយួចនំួន ផលិតកម�ធ្ូយងគឺជាសកម�ភាពច�ិ� ឹមជីវតិដ៏សខំនម់ួយ។ ្របសិនេបីធ្ូយង្រត�វ
បានផលិតេដយេ្របីេឈី ែដល្រត�វបានឈូសឆាយេចញពដីីកសិកម�សម្បទនសង�មកចិ� សកម�ភាពេនះគា� ន
េ្រគាះថា� ក់េទ ប៉ុែន�្របសិនេបីេឈីគឺទញយកមកព្ីរបភពតបំន់ៃ្រពេឈី េនេពលេនះឬអនាគត វអចមានផល
ប៉ះពល់បរសិ� ន។ ្រកបខណ� គេ្រមាងស្រមាប់ករករពរបរសិ� នគរួែតរប់ប��ូលករពិចរណាអពំសីក� នពុល

ផលប៉ះពល់បនា� បប់ន្ំសៃន្របេភទេនះ ែដលអចេកតីេឡីងហួសព្ីរពំែដនសម្បទនដីសង�មកចិ�ខ�នួឯង។ 

 

3. ភស�ុតងៃនផលបះ៉ពល់ែផ�កសង�មៃនគេ្រមាង 
19. េគាលបំណងៃន LASED គឺេដីម្ីបផ�ល់ផល្របេយាជនស៍ង�មជាចម្បងដលស់មាជកិ្រកី្រកបផំុតៃនសហ
គមន៍ជនបទ តមរយៈលទ�ភាពេ្រចីនជាងមុន និងកន់ែតមានសវុត�ិភាពក�ុងករទទួលបានដី និងតមរយៈអត�
្របេយាជន៍ែដលបានមកពីករទូទតជ់ំនយួ សកម�ភាពគំា្រទជីវភាព និងគំា្រទេសវកម�សង�ម េនក�ុងតបំនគ់
េ្រមាង។ គេ្រមាង្រត�វបានេគចត់ទុកថាជាេជាគជ័យគួរឱ្យកត់សមា� លម់ួយ េដយសរែតសមិទ�ិផលរបសវ់េន
ក�ុងតំបន់ទំងេនះ។ 
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20. របាយករណ៍ករ្រត�តពិនិត្យពកក់ណា� លអណត�ៃិនគេ្រមាង LASED II បានេលីកេឡីងថា្រកបខណ�
េគាលនេយាបាយករតំងទីលំេនថ�ី (RPF) មិន្រត�វបានបង�េឡីងេដយេហតថុា អនគុេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�
មិនបានបណា� លឱ្យមានត្រម�វករក�ុងករតំងទលីេំនថ�ី។ ករែបងែចកដីធ�េីនក�ុង LASED ហក់ដចូជា្រត�វបាន
អនុវត�្របកបេដយតមា� ភាព និងសមធម ៌េដយមានបណ�ឹ ងតិចតួចែដលេកីតមាន េដយពិចរណាេលសីក� នុ
ពលៃនភាពឆាបែ់្រប្រប�លសក� នុពលរបស់ដេំណីរករេនះ។ ទំនាស់ែដលអចេកីតមានជាមយួអ�កេ្របី្របាសដ់ី
មុន (រួមទំងក�ុងករណីខ�ះជាមយួជនឱកសនយិមែដលទ�នា� នយកទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�ែដលបាន

េស�ី) ហក់ដូចជា្រត�វបានេដះ្រសយយ៉ាង        រេសីប។ េទះយ៉ាងណាក៏េដយ ប�� មយួចនំួនបានេកីតេឡីង
ដូចែដលបានេរៀបរប់លម�ិតេនក�ុងករ្រត�តពិនតិ្យពក់កណា� លអណត�ិៃនគេ្រមាង LASED II។ េនះរបប់��ូល
ទំងបណ�ឹ ងទមទរសំណងជាេ្រចីនេលីកម�សទិ�ិដធី�ីមនុទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�េនឃំុ (េខត�្រកេចះ)។ 
ភាគេ្រចីនៃនករទមទរទំងេនះ្រត�វបានេដះ្រសយេដយករចរចរេដយរប់ប��ូល ទំងករេដះដូរដី
ជាមួយដីសម្បទនសង�មកចិ� ឬេនខងេ្រកដសីម្បទនសង�មកិច�។ េនេពលៃន ករ្រត�តពិនិត្យពកក់ណា�
លអណត�ិ េនះ (ែខមីនា ឆា� ២ំ០១៩) បណ�ឹ ងតវ៉ចំននួ ៧៦ ្រត�វបានេដះ្រសយេហីយ ៥១ េទៀតេនពុំទន់
េដះ្រសយរួច ភាគេ្រចីនគឺមកព្ីរគ�សរែដលមនិបានចលូរួមក�ងុដំេណីរករេសុីបអេង�ត និងចរច។ បទ
ពិេសធនជ៍ាមួយនឹងយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ ្រត�វបានពិភាក្សោបែន�មេទៀតេនក�ងុែផ�ក            បនា� ប់។ 

21. ដំេណីរករៃនករែបងែចកដីធ�ីេដយខ�នួឯង បេង�ីតឱ្យមានពក្យបណ�ឹ ងជាេ្រចីនែដលមានលម�តិេន
ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យពក់កណា� លអណត�។ិ រូបភាពទំងេនះខ�ះបង� ញពកីរប៉ុនបង៉របសអ់�កទទួលដ ី េដមី្ីប
ព្រងីកដឡូីត៍របសព់ួកេគេដយរកំិលបេង� ល។ ក�ុងករណីមួយ េដីមបណ�ឹ ងបានទទលួដីតចូជាងករសន្យោ េហីយ
្រត�វបានផ�ល់សណំងជាមយួដបីែន�ម។ ករ្រត�តពិនិត្យពកក់ណា� លអណត�ិ ក៏បានប�� ក់ផងែដរថាមានប��
ជាមួយអ�កទទួលសម្បទនដីសង�មកចិ� ែដលបានរេំលភយកដរីដ�បាល និងដបី្រម�ងទុក រួមទំងដីែដល្រត�វករ
ស្រមាប់សងសង់្របពន័�ធារស�ស�េនទបី៉ូ េខត�កំពង់ធំ (ករ្រត�តពិនិត្យពក់កណា� លអណត� ិ កថាខណ�  
២៥៤)។ 

22. សហគមន៍េគាលេដៃនគេ្រមាង LASED និង LASED II មិនបានរប់ប��ូលសហគមនជ៍នជាតេិដមី
ភាគតិចេទ េទះបីជាមានចំនួនជនជាតេិដីមភាគតិចរស់េនទីតំងសម្បទនដសីង�មកចិ�ក៏េដយ។ មិនមាន
ប�� អ�ីបានេកីតេឡីងទកទ់ងនងឹសទិ�ជិនជាតេិដីមភាគតចិេឡីយ។ 

23. ្រគ�សរែដលទទួលបានេជាគជយ័ ក�ុងករបេង�ីតខ�ួនឯងេនទតំីងសម្បទនដសីង�មកចិ� ហក់ដូចជា
មានដំេណីរករល� េដយមានជនជាតិភាគតិចគួរឱ្យកតស់មា� លប់ានក� យជាអ�កមានជវីភាពធូរធារតមរយៈករ
រួមប��ូលគា� រវងសកម�ភាពកសិកម� និងអជីវកម�េនទីតំងទំងេនាះ។ េទះជាយ៉ាងណាក�ី ករពិតែដលថា
ទំហំគួរឱ្យកត់សមា� លៃ់នសម្បទនដីសង�មកចិ� េនទំេនរ បង� ញថាមិនែមនអ�កទទលួដីទំងអសប់ានទទលួ

េជាគជ័យក�ុងករផា� ស់ប�រូ េនះេទ។ ក�ុងករណីខ�ះ អ�កទទួលដីកពំុងេធ�ីែ្រសេលីដកីសកិម�សម្បទនសង�មកចិ� 
ប៉ុែន�ដីលំេនដ� នរបសព់ួកេគេនទេំនរេ្រពះពួកេគមានភាពងយ្រស�ល ក�ុងកររស់េនក�ុងភូមេិដីម នងិេធ�ី
ដំេណីរេទេធ�ីករេនេលីដរីបស់ខ�ួន។ េហតុផលស្រមាប់ប�� េនះអចខសុគា�  ប៉ុែន�ប�� ្របឈមក�ុងកររសេ់ន
េលីសម្បទនដីសង�មកចិ� ្រត�វែតជាកត� មួយ។ 
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24. ទទលួសម្បទនដសីង�មកិច� ្រត�វបានេ្រជីសេរសីពីែផ�ក្រកី្រក និងគា� នដីរបស់សហគមនេ៍នក�ុងឃំុេដមី 
- ជាផ�ូវករករែបងែចកដល់្រគ�សរមកពីេ្រកឃំុមនិ្រត�វបានអនុ�� តេទ។ េនតមភូមិេដីមរបស់ពកួេគ ្រគ�សរ
ទំងេនះេទះបី្រកី្រកក៏េដយពួកេគ នឹងទទួលបានអត�្របេយាជនព៍បីណា� ញគំា្រទ រួមទំងសច់ញាតិ និងអ�ក
ជិតខង ក៏ដូចជាអជា� ធរមូលដ� ន។ ពួកេគអចមានលទ�ភាពក�ងុករទទលួបានករអបរ់ ំ និងេសវសខុភាព
ែដលមានភាពងយ្រស�ល។ ករផា� ស់េទរស់េនេលីទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�ដឆ៏ា� យ អចមានជះឥទ�ពិល
ដល់ករបាត់បង់បណា� ញគំា្រទែដលមាន្រសប់ ក៏ដូចជាេធ�ីឱ្យលទ�ភាពចូលេ្របីេសវកម�កន់ែតពបិាកជាងមនុ 

ែដលជាប�� ្របឈមជាពិេសសស្រមាប់្រគ�សរ្រកី្រក។ គួរកត់សមា� ល់ថាករ្រត�តពនិិត្យពកក់ណា� លអណត�ិ
របស់គេ្រមាង LASED II កំណត់ពីត្រម�វករេដមី្ីបជយួស្រម�លដល់ករេធ�ីដំេណីររបសអ់�កទទួលដីរវងភមូេិដមី
របស់ពកួេគ និងទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច� ជាអទិភាពខ�ស់េនក�ុងដណំាកក់លដំបងូៃនករអភវិឌ្ឍ
សម្បទនដី សង�មកចិ� (ករ្រត�តពនិិត្យពក់កណា� លអណត� ិកថាខណ�  ២៤៥)។ 

25. មានហនិភ័យែដលលនំំាៃនករេរសីេអីងក�ុងសង�ម ែផ�កេលីភាព្រកី្រក ឬកត� េផ្សងៗេទៀតអច្រត�វបាន
េផ�រេទទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ� េទះបីជាវ្រត�វបានេគកតស់មា� លេ់ឃីញនាេពលកន�ងមកថាអ�ករសេ់នក�ងុ
តំបន់ទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ� បានបង� ញនូវករេពញចិត�េនេពលពកួេគបានរួចផុតពសី� នភាពមយួែដល
ពួកេគ្រត�វបានចត់ទកុអ�កែដលមានឋនៈសង�មទបេទសហគមនថ៍�ី ែដលពួកេគអច្រត�វបានេគេគារព។ 
ប�� សង�មេផ្សងេទៀតរួមទំងអេំពីហិង្សោែផ�កេលីេយនឌ័រ (ជាេរឿយៗទក់ទងនងឹករេសពេ្រគឿង្រសវងឹ) កអ៏ច
េផ�រេទទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ� ែដលជាកែន�ងែដលមានវសិលភាពតិចស្រមាប់អន�រគមន ៍និងជំនយួែដល
មាន្របសិទ�ិភាពពីអជា� ធរមូលដ� ន ឬស� បន័េសវសង�មែដលមានេនតមជនបទេនកម�ុជា (ឧទហរណ៍ 

គណៈកមា� ធិករ�ស�ី និងកមុារឃំុ សង� ត)់។ 
 
4. បទពិេសធនជ៍ាមយួយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 

 
26. ករ្រត�តពិនិត្យពកក់ណា� លអណត�ិៃនគេ្រមាង LASED II ពិភាក្សោអំពីបទពេិសធនជ៍ាមយួយន�ករ
េដះ្រសយពក្យបណ�ឹ ង (CHM) ែដលជា្របធានបទៃនរបាយករណ៍ឯករជ្យមួយ។ ករអនុវត�ៃនករ
ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានយ៉ាងទលូទំូលយអំពកីរអភវិឌ្ឍទីតំងសម្បទនដសីង�មកចិ� បាននំាឱ្យមាននូវបណ�ឹ ងមយួ
ចំនួន ជាពិេសសទក់ទងេទនឹងករអភវិឌ្ឍសម្បទនដសីង�មកិច�េន ឃំុដូង ែដលសមត�ភាពៃន្របពន័�េដះ
្រសយ្រត�វបាន្រគបដ់ណ� ប។់ ពក្យបណ�ឹ ងភាគេ្រចីន្រត�វបានេគប��ូ នេដយផា� លម់ាត ់ (សន�តតមទរូសព័�) 
េហីយអ�កែដលទទួលពក្យបណ�ឹ ងមនិែតងែតអចកត់្រតពត័៌មានបាន្រគប្់រគាន់េនាះេទ។ គេ្រមាងបានេរៀបចំ

សំេណីេដីម្ីបេធ�ីឱ្យសម��នូវទ្រមង់ែដល្រត�វបានេ្របីក�ុងករកត្់រត និងដំេណីរករពក្យបណ�ឹ ង។ ករ្រត�តពនិិ
ត្យពក់កណា� លអណត�ិ េស�ីជាជេ្រមីសជំនសួដូចជាករបេង�ីនករបណ�ុ ះបណា� លបគុ�លកិថា� កេ់ខត� និងបេង�នី
ធនធានមនុស្ស ស្រមាប់េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ ឬប��ូល CHM ជាមួយ្របព័ន�េដះ្រសយពក្យបណ�ឹ ងរបស់
គណៈកម�ករសុរេិយាដី ែដលដឹកនំាេដយថា� កជ់ាតិេដយ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសណំង់  
េដយអភិបាលរងេនថា� ក់េខត� និងេដយ្របធានមន�ីរេរៀបចំែដនដេីខត�េនថា� ក់្រស�ក។ 
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5. ករវភិាគែផ�កខ�ះខត  
បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី១ –ករវយតៃម� និងករ្រគប្់រគងហនិភយ័ និងផលបះ៉ពល់ទក់ទងនងឹបរសិ�
ន និងសង�ម 
27. ែផ�កេនះ និងែផ�កខងេ្រកមៃន ESMF សេង�បពីគមា� តេនក�ងុ្រកបខណ� ៃនករករពរសវុត�ភិាព
ស្រមាប់ LASED II (ែដល្រត�វបានបេង�ីតេឡីងេដីម្ីបអនេុលមតមេគាលនេយាបាយសវុត�ិភាពមនុរបស់
ធនាគារពិភពេលក) ទក់ទងេទនឹងត្រម�វកររបស ់ESS១-ESS៨ and ESS១០ និងESF។ ែផ�កេនះកត់

សមា� ល់ពីលក�ណៈពិេសសៃនគេ្រមាងែដលអចប�� ក់ថាពក់ពន័�នឹងត្រម�វកររបស ់ESS នីមួយៗ។ វមិន្រត�វ
បានចូលរួមជាករវភិាគហនិភយ័េពញេលញ ែដលេកីតេឡីងេនែផ�កេ្រកយៗេទៀតេនាះេទ។ 

28. គេ្រមាង LASED II មានសំណំុឯកសរសវុត�ិភាពល�ិតល�ន ់និងរងឹមាែំដល្រត�វបានេរៀបចំេដីម្ីបអនវុត�
តមេគាលនេយាបាយសុវត�ិភាព។ ឯកសរទំងេនះបង� ញនូវភស�ុតង្រគប្់រគាន់េដមី្ីប្រគប្់រគងហនភិយ័
ទក់ទងនឹងបរសិ� ន និងសង�មែដលបានជបួ្របទះក�ុងករអនវុត�គេ្រមាងដចូែដលបានេរៀបរប់ខងេលី។ េទះ
យ៉ាងណាក៏េដយ (១) មិនែមនរល់ប��ត�សិ�ីពកីរករពរសុវត�ិភាពៃនគេ្រមាង LASED II បានេកីតេឡីងេន

ក�ុងករអនុវត�ជាក់ែស�ងេឡីយ (២) គេ្រមាង LASED III រួមប��ូលទំងសកម�ភាព និងទីតំងែដលខសុគា� ឆា� យ
ពីអ�ីែដលមានេនគេ្រមាង LASED II និង (៣) វសិលភាពៃន ESF ទមទរឱ្យមានករពិចរណាេលសីក� នុ
ពលៃនហនិភ័យ ែដលមិន្រត�វបាន្រគបដណ� បេ់ដយ្រកបខណ� គេ្រមាង LASED II។ 

29. ករេរៀបចំឯកសរសុវត�ិភាពបច�ុប្បន� ្រត�វបានបង� ញេនក�ុងតរងខងេ្រកមបង� ញសំណំុ

ឧបករណ៍សុវត�ិភាពែដលត្រម�វ ស្រមាប់ករអនុេលមតម ESF េនខងេឆ�ង បនា� ប់មកមានឯកសរ
ែដលពក់ព័ន�េនក�ុងគេ្រមាង LASED II និងប�� ប់េដយេយាបល់េលីគមា� តែដលអចេកីតមាន។



គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ជំហនទី ៣ (LASED-III) 
េសចក�ី្រពង្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMF) 
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តរងទ ី២០៖ឧបករណ៍ករពរ ESF េបីេ្របៀបេធៀបជាមួយ្រកបខណ� ករពរសុវត�ិភាពៃនគេ្រមាង LASED II 

 

ឧបករណ៍ករពរសុវត�ិភាព ESF ឯកសរ LASED II 
ែដលពក់ព័ន�  

សមា� ល់  

្រកបខណ� ្រគប់្រគងហនិភ័យចំេពះបរសិ� ននិងសង�ម 
(ESMF) 

 

EA-EMP ចុះឆា� ំ ២០០៧ 

ែផនករេប�ជា� ចិត�ស្រមាប់្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម
(ESCP) 

EA-EMP ចុះឆា� ំ ២០០៧ 

្រកបខណ� េគាលនេយាបាយករតំងទីលំេនថ� ី (RPF) RPF េរៀបចំែខេមស មិន្រត�វបានអនុវត�េនក�ុង 
LASED II 

្រកបខណ� ែផនករជនជាតិេដីមភាគតិច (IPPF) IPPF េរៀបចំឆា� ំ២០០៧ មិន្រត�វបានអនុវត�េនក�ុង 

LASED II 

្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម ៌(CHPF)  េរៀបចំឆា� ំ២០០៧ មិនច្បាស់ថា្រត�វបានអនុវត�េន
ក�ុង LASED II 

 

្រកបខណ� ករងរ្រគប់្រគងករងរ (in ESMF)  មិនមានប្ប��ត�ិជាក់លក់ 

និតិវធិីសុវត�ិភាពនិងសុខភាពសហគមន៍ (in ESMF)  មិនមានប្ប��ត�ិជាក់លក់ 

្រកបខណ� ៃនករចូលរួមរបសភ់ាគីពក់ព័ន� (SEF)  ្រកបខណ� ៃនករចូលរួមរបសព់លរដ� (២០០៧) 

យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 
 
30. េនកែន�ងែដលមានឯកសរពកព់័ន�ពគីេ្រមាង LASED II ពួកេគ្រត�វករករពិនិត្យេមីលេឡីងវញិនងិេធ�ី
បច�ុប្បន�ភាពេដីម្ីបឱ្យ្រសបេទនងឹកររចនាប�ងៃ់នគេ្រមាង LASED III និងជាមយួនឹងត្រម�វកររបស ់ESF។ ករ

ដក់ប��ូលេទក�ុងគេ្រមាង LASED III ៃនករគំា្រទដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ដល់ដំេណីរករ ICLT 
ត្រម�វឱ្យមានករែកែ្របេទេលី្រកបខណ� ែផនករស្រមាប់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច និងអចេទេលី្រកប
ខណ� េគាលនេយាបាយផា� ស់ទលីំេនេដយសរគេ្រមាង និង ្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម៌ផងែដរ។ 
31. ជាទូេទ ESP េផា� តសំខន់ខ� ំងជាងេទេលី “ឋនានុ្រកមកត់បន�យ” (េចៀសវង កត់បន�យជាអប្បបរ
មា កត់បន�យ និងផ�ល់សំណង) េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹង Ops េហីយនីតិវធិីអច្រត�វករែកត្រម�វេដីម្ីបឆ�ុះប�� ងំ
ពីប�� េនះ។ 
32. ដូចែដលបានកតស់មា� ល់ខងេលី ប្ប��ត�ិស្រមាប់ករ្រត�តពិនតិ្យករអនវុត�នតីិវធិកីរពរសុវត�ិភាពេន
ក�ុងគេ្រមាង LASED II  មិនមានលក�ណៈរងឹមាេំទ។ ករ្រត�តពិនិត្យនិងរយករណ៍អំពកីរអនវុត� ESS គឺជា
ទំនួលខុស្រត�វមួយក�ុងចំេណាមទំនលួខសុ្រត�វសំខន់ៗ របសអ់�កខ�េីនេ្រកម ESS 1។ 

 
បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ ៖ លក�ខណ� ករងរ និងពលកម� 
 
33. ករជួលកមា� ងំពលកម� លក�ខណ� ករងរ និងសុខភាព និងសុវត�ិភាពករងរមិន្រត�វបានពចិរណាក�ងុ

្រកបខណ� ករពរ LASED II េបីេទះបីជាករេធ�ស្របែហសមួយចនំនួអច្រត�វបានអនុវត� ឧទហរណ៍តមរយៈ
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នីតិវធិី្រគប់្រគងកចិ�សន្យោ។ ក�ុងគេ្រមាង LASED III បុគ�លិកគេ្រមាង (“កម�ករផា� ល”់) កម�ករជាប់កចិ�សន្យោនងិ
កម�ករក�ុងសហគមន៍ទំងអស់សទុ�ែតអច្រសបតមប្ប��ត�ិរបស ់បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២។ ករធានា
លក�ខណ� ករងរ្របកបេដយសមធម ៌្រសបច្បាប ់និងសុវត�ិភាព ករស្រម�ះស្រម�លែដលពកព់័ន� និងសិទ�្ិរគប់
្រគាន់ក�ុងករេរៀបចំនិងសែម�ង បណ�ឹ ងតវ៉ស្រមាប់កម�ករជាប់កចិ�សន្យោ ទំនងជាប�� េលចេធា� បផំុតេនក�ងុករ
អនវុត�ជាក់ែស�ង។ វសិលភាពៃន បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ អចព្រងីកដលក់ម�ករែដលមិនមានវត�មាន
េនេលីទីតំងគេ្រមាង ដូេច�ះករអនុវត�ច្បាប់អចជាប�� ្របឈម។ វធិីស�ស�របស ់បទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម

ទី ២ គឺខុសគា� ពីវប្បធម៌េធ�ីករតមែបបបរុណរបស់អ�កេម៉ករសំណង ់ដូចជាអ�កែដលនងឹ្រត�វជួលឱ្យេធ�ីករក�ងុ
គេ្រមាង LASED III េហីយនិងករអនុវត�្របកបេដយ្របសទិ�ិភាពៃន ESS2 ទំនងជា្រត�វករវធិីស�ស�អភិវឌ្ឍន៍
សមត�ភាព ក៏ដូចជាករ្រគប់្រគងករអនុវត�ច្បាប។់ 

34. C/SF េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាង្រត�វបានេ្របី្របាស់ជាមលូដ� នស្រមាប់ករអនវុត�អនុ
គេ្រមាង េដយរប់ប��ូលកិច�សន្យោស្រមាប់អនុគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�ខ� តតចូេនគេ្រមាង LASED II។ ករ
វភិាគគមា� តៃន C/SF PIM េ្របៀបេធៀបនឹងត្រម�វករ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ ្រត�វបានផ�ល់ជាឧបសម�ន័�
ទី ៩។ 
 
បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៣- ្របសិទ�ភាពធនធាន និងករទបស់� ត់ និង្រគប់្រគងករបពំុល 
 
35. ឯកសរករពរសុវត�ិភាពគេ្រមាង LASED II មិនរប់ប��ូលនវូប្ប��ត�ជិាកល់ក់ េដីម្ីបធានាបាននវូ
្របសិទ�ភាពធនធាន ឬករករពរនិងករ្រគប្់រគងករបពំលុ។ 
 
36. គេ្រមាង LASED III មិនរពំឹងថានឹងមានលទ�ផលេនក�ុងករដំេឡីងណាមយួែដលជាអ�កេ្របី្របាស់
ថាមពលដ៏សំខនក់�ងុករបភំាយឧស�័នផ�ះក��ក ់(GHG)។ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៣ ្រត�វករករប៉ាន់
្របមាណៃនករបភំាយឧស�័នផ�ះក��ក ់ ប៉ុែន�ផ�ល់នវូករេលីកែលងចេំពះគេ្រមាងែដលមាន្របភពបភំាយឧស�ន័
ច្រម�ះនិងតូចៗ (ឧទហរណ៍គេ្រមាងអភិវឌ្ឍនដ៍ឹកនំាេដយសហគមន)៍។ វ្រត�វបានចត់ទុកថាគេ្រមាង 

LASED III ទំនងជានឹងស�តិក�ងុចណំាតថ់ា� ក់ចងុេ្រកយេនះ - ្របសិនេបីវ្រត�វបានកំណតម់ិនដូេច�ះេទជនំយួ
បេច�កេទសពី ធនាគារពិភពេលកទនំងជា្រត�វករស្រមាបទ់ិដ�ភាពេនះ។ គេ្រមាងLASED III មិន្រត�វបានេគ
រពំឹងថានឹងបណា� លឱ្យមាន្របភពបំពលុសំខន់ៗ េទ។ 
 
37. ទិដ�ភាពរបស់ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៣ ែដលពកព់ន័�េ្រចីនបំផតុេទនងឹគេ្រមាង LASED III គឺ 
(១) ត្រម�វករ េដីម្ីបធានា្របសិទ�ភាពៃនករេ្របី្របាស់ទកឹ និង (២) ប��ត�ិស្រមាបក់រ្រគប់្រគងថា� សំមា� បស់ត�
ល�ិត។ គេ្រមាងេនះនឹងមិនផ�តផ់�ង់ថា� ំសមា� បស់ត�ល�តិេដយផា� ល់េទ ប៉ុែន�វអចេទរួចែដលថាគេ្រមាងេនះនងឹ
នំាឱ្យមានករេកីនេឡីងៃនករេ្របី្របាស់ថា� ំសមា� បស់ត�ល�ិត។ 
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បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៤ – សុខភាព និងសវុត�ិភាពសហគមន ៍

38. ESS4 មានត្រម�វករមួយចំនួនែដលមនិ្រត�វបាន្រគបដណ� ប ់ជាប�� ករពរសុវត�ិភាពេនក�ុងគេ្រមាង 
LASED II ឬែដលនឹង្រត�វករវយតៃម�និង្រគប្់រគងឱ្យកន់ែតសុីជេ្រមេនក�ុងគេ្រមាង LASED III។ ទំងេនះ
ទំនងជារួមមាន៖ 
 

(a) សុវត�ិភាពចរចរណ៍ និងផ�វូថ�ល ់ 

(b) ករប៉ះពល់ក�ុងសហគមនច៍ំេពះប�� សខុភាព 
 
39. សុវត�ិភាពទំនបទ់កឹ្រត�វបានដក់ប��ូលក�ុង្រកបខណ� គេ្រមាង LASED IIេដយសរគេ្រមាងេនះ្រត�វ
បានេគគិតគរូថាអចអនវុត�មាន OP / BP ៤.៣៧។ គេ្រមាង LASED III ្រត�វបានេគរពំឹងថានឹងគំា្រទដលក់រ
សងសង់ទំនបវ់រអីគ�សិន ីែដលមាន្របេភទនិងទហំំ្របហក្់របែហលេទនងឹគេ្រមាង LASED II។ គា� នទនំប់
ណាមួយក�ុងចេំណាមទំនប់ទំងេនះនងឹស�តិក�ងុនិយមនយ័ៃនទនំបទ់កឹធ ំេនក�ុង ESS-3 ឧបសម�ន័�១េទ េហីយ

េនក�ុងករអនុវត�ជាក់ែស�ង វហក់ដូចជាមិនមានទនំបត់ចូជាងេនះេទែដលអចបំេពញតមលក�ខណ� ែដល
ទំនប់តូចៗ បំេពញត្រម�វករសុវត�ិភាពទំនប ់(បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៣ ឧបសម�័ន� ១ កថាខណ� ទី ២)
។ េទះយ៉ាងណាក៏េដយនីតិវធិីសុវត�ិភាពទនំបែ់ដល្រត�វបានអនមុ័តស្រមាបគ់េ្រមាង LASED II គួរែត្រត�វបាន
រក្សោទុកនិងពនិិត្យេឡីងវញិស្រមាបក់រអនេុលមតម បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៣។  
 
40. ប�� សក� នុពលមយួេផ្សងេទៀតែដលមិន្រត�វបានពិចរណាេនក�ុងគេ្រមាង LASED II គឺលទ�ភាព
ែដលទីតំង SLC ឬ ICLT អចស�ិតេនក�ុងតំបន់ឥទ�ពិលៃនទនំបវ់រអីគ�សិនទំីងមាន្រសប ់ឬតមេ្រគាងទកុ។ 
ទិដ�ភាពេនះនឹង្រត�វពភិាក្សោបែន�មេទៀតេនខងេ្រកម។ 
 
41. ្រគាប់មីននិងយុទ�ភណ� មិនទនផ់�ុះ(UXO) ែដលបច�បុ្បន�្រត�វបានេគេហថាជាសំណល់ផ�ះុៃន   ស�ង� ម 
មានវត�មានេនក�ុងគេ្រមាង LASED II និងេខត�េគាលេដែដលមានសក� នុពល LASED III។ ប�� េនះ្រត�វបាន
កត់សំគាល់េនក�ុង EA-EMP េហីយតមពិតតបំន់មយួៃន តំបន់ LASED ដំបូងៗ ្រត�វករករជីកយកែរយ៉៉ាង
ទូលំទូលយ។ េទះយ៉ាងណាេសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាង LASED II មិនមានប��ត�ជិាកល់ក់េដមី្ីប
្រគប់្រគងហនិភ័យេនះេទ។ 

 
បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៥ - លទ�កម�ដធី�ី កររតឹត្ិបតេលីករេ្របី្របាស់ដីធ� ីនិងករតំងទីលេំនថ�ីេដយបង� ំ

42. ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយៃនករតំងលេំនេឡីងវញិ (RPF)្រត�វបានេរៀបចំស្រមាប់គេ្រមាង LASED 
II ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ ប៉ុែន�មិន្រត�វបានអនវុត�េដយសរប�� ដីធ�្ីរត�វបាន្រគប្់រគងេ្រកមគេ្រមាងេរៀបចំែផនករេ្របី
្របាស់ដីធ�ី / ករកំណត់អត�ស�� ណដ ីករ្រត�តពិនិត្យ  និងករេ្រគាង្រកបខណ�  SLC  ដូេច�ះអនគុេ្រមាង ក�ងុ
ករណីភាគេ្រចីន នឹងមានេនេលីដីែដលបានគសូវស និងប�� កជ់ាដសីធារណៈ និងរល់ករទមទរកម�សទិ�ិ
ណាមួយ្រត�វបានេដះ្រសយ។ 
 
43. េទះបីជា្រកបខណ� េគាលនេយាបាយស�ពីកីរតំងទលីំេនថ� ីៃនគេ្រមាង LASED II េទីបែតមានថ�ីៗ
េនះ វ្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេនេ្រកម OP/BP ៤.១២ េលីកមនុ។ ត្រម�វកររបស់ បទដ� នបរសិ� ន នងិសង�មទ ី៥ 
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មានលក�ណៈ្របហក់្របែហលគា� ប៉ុែន�មានភាពខសុគា� គួរឱ្យកត់សមា� លជ់ាពេិសសផលប៉ះពលេ់លីអ�កេ្របី
្របាស់ដីែដលខ�ះករតំងទីលេំនថ�ី និងករដក់កំហិតេលីករចូលេទកនត់ំបនក់រពរ្រសបច្បាប។់ RPF នឹង
្រត�វករពិនិត្យេឡីងវញិនិងេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពេដីម្ីបឱ្យ្រសបេទនងឹប្ប��ត�ទំិងេនះ។ េលីសពីេនះេទៀតករគំា្រទ
ដល ់IPs និង ICLT អច្រត�វករករពិចរណាជាក់លកស់្រមាបក់រពរសិទ�ិរបស់អ�កេ្របី្របាសដ់ីធ�េីនក�ងុតបំន់
ទំងេនះ។ 
 
បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៦ - ករអភិរក្សជីវច្រម�ះ និងករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិមានជីវតិេដយនិរន�រភាព 
 

44. ប��ត�ិៃន LASED II EA-EMP និង េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាងស្រមាប់ករកណំតអ់ត�

ស�� ណ និងករេចៀសវងផលបះ៉ពល់នងិអវជិ�មានេលីតបំន់បរសិ� នសខំន ់ និងតំបន់អភរិក្សទនំងជាទលូំ
ទូលយ្រគប់្រគាន ់េដីម្ីបធានាថា គេ្រមាង LASED III អនេុលមេទតម បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៦។ កត�
ែដលអចមិនរបប់��ូលរួមមាន (១) ករធានាថា្រគប់្របេភទតំបនង់យរងេ្រគាះនិងធនធានធម�ជាតិមានជវីតិ
្រគបដណ� ប់េដយ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៦ ្រត�វបានដក់ប��ូល និង (២) ប��ត�ិេដីម្ីបកណំតអ់ត�
ស�� ណនិង្រគប់្រគងហនិភ័យែដលអចេកីតមានចំេពះតំបន់ែដលេនេ្រក្រពំែដនៃនទីតំងសម្បទនដីស
ង�មកិច� ឬកម�សទិ�ិដសីមូហភាពសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច។ 

 
៩.២.១ បទដ� នបរសិ� ន នងិសង�មទី ៧ - ជនជាតិេដមីភាគតចិ / សហគមនបុ៍រណក�ុងអនុតបំន់សហរ៉ទ�ីប

អ�ហ�ិកែដលមនិមានករទទលួស� លជ់ា្របវត�សិ�ស� 
 
45. គេ្រមាង LASED II មាន្រកបខណ� ែផនករស្រមាប់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចែដលមាន្រសប ់
(IPPF) ែដលបាន្រពងេនក�ុងឆា�  ំ២០០៧ ស្រមាប់ករអនុេលមតម OP / BP ៤.១០ េទះបីគេ្រមាងមនិ

បានគំា្រទទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច� េនតំបន់ណាែដលមានសហគមនជ៍នជាតិេដីមកេ៏ដយ ប��ត�ិៃនឯក
សរេនះមិនែដល្រត�វបានអនវុត�េនាះេឡីយ។ ្រកបខណ� ែផនករស្រមាបស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ្រត�វ
ករករែកស្រម�លេដីម្ីបនំាវឱ្យ្រសបេទនឹងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៧ថ�ី។ ្រកបខណ� ែផនករស្រមាប់
សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច ឆា� ២ំ០០៧ គឺមានលក�ណៈសេង�បេហីយផ�ល់ជនូជាចម្បងស្រមាប់ករកណំត់
ដីជនជាតិេដីមភាគតចិ និងមិនរបប់��ូលដជីនជាតេិដីមភាគតិច ពីតំបន់សម្បទនដសីង�មកចិ� (េទះបជីា IPs 
ជា្រគ�សរនីមួយៗមានសិទ�េិស�ីគា� ជាអ�កទទួលដីកេ៏ដយ)។ ឯកសរេនះមិនបានប�� ក់ច្បាស់ពេីគាលករណ៍ 
បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៧ ៃនករសេ្រមចចិត�េដយេសរ ី បានដងឹជាមុន និងទទួលបានពត័ម៌ានេពញ
េលញ (FPIC)។ ឯកសរេនះក៏នឹង្រត�វករករពិនិត្យេមីលេឡីងវញិនិងេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពេដីម្ីបឆ�ុះប�� ងំថា
គេ្រមាង LASED III នឹងគំា្រទយ៉ាងជាក់លក់ដល់ដេំណីរករផ�លក់ម�សទិ�ិដសីមហូភាពដល់សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច ែដលខសុពដីេំណីរករផ�លស់ម្បទនដសីង�មកិច� ែដលគេ្រមាង LASED IIបានគំា្រទរហូតមកដល់
បច�ុប្បន�។ ស� នភាពសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិេនកម�ុជាមានករវវិត�គួរឱ្យកតស់មា� លច់បតំ់ងពឆីា�  ំ
២០០៧ េដយសរែតករអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាបរ់ហ័សៃនតំបន់ែដលជនជាតិេដីមភាគតិចរស់េន ករេធ�ីសមាហរណ

កម�ជនជាតិេដីមភាគតចិកនែ់តជតិស�ទិ�េទនឹងេសដ�កចិ� និងេដយសរវឌ្ឍនភាពៃនដេំណីរកររបស់ ICLT ែដល
មិនបានចបេ់ផ�ីម្របកបេដយ្របសទិ�ភាពក�ុង ២០០៧។ 
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បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៨- េបតិកភណ� វប្បធម៌ 
 
46. គេ្រមាង LASED II មាន្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម ៌(CHPF) ែដល្រត�វបាន្រពងេនក�ងុឆា�  ំ
២០០៧ េដីម្ីបអនេុលមតម OP / BP ៤.១១។ វមិនច្បាស់េទថានីតវិធិីេនក�ងុ CHPF ្រត�វបានអនវុត�ជាផ�វូករ 
េទះបីជាវ្រត�វបានេគដឹងថាករសងសងផ់�ូវចលូតបំនស់ម្បទនដីសង�មកចិ�មយួេនេខត�្រកេចះែដល្រត�វបានផ�
ល់មូលនិធិេដយគេ្រមាង KfW-IPLR បាន្របទះេឃីញរូបសំណាកអង�រមួយែដល្រត�វបានេគយកមកដក់

ករពរជាបន�បនា� បេ់នមន�រីវប្បធម៌នងិវចិិ្រតសលិ្បៈេខត�។ 
 
47. ្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម ៌ (CHPF) មានភាពសុីសង� កគ់ា� យ៉ាងទូលទំលូយជាមយួ 
បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៨ ប៉ុែន�នឹងត្រម�វឱ្យមានករពនិិត្យេឡីងវញិនិងេធ�ីបច�ុប្បន�ភាព ែដលរួមមានករ

សង�ត់ធ�ន់កនែ់តខ� ំងេលីករកណំតផ់លប៉ះពល ់ ែដលអចេកីតមានេឡីងេលីេបតិកភណ� វប្បធមអ៌រូបី និងេលី
តំបន់ធម�ជាតែិដលមានសរសំខនខ់ងវប្បធម។៌ CHPF ែដលមាន្រសប់គឺែផ�កេលីករវភិាគៃនេបតិកភណ� វប្ប
ធម៌េនេខត�េគាលេដដំបូងៃនគេ្រមាង LASED រួមមាន េខត�្រកេចះ កំពង់ធ ំនិងត្ូបងឃ�ុំ (កលពីមុនេនេខត�
កំពង់ចម) េទះបីជាប�� ែដលមានសក� នុពលនងឹមានលក�ណៈ្របហក់្របែហលគា� េនតមេខត�ដៃទេទៀតក៏
េដយ។ 

 
បទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម  – ករចូលរួមរបស់ភាគីពកព់ន័� និងករផ្សព�ផ្សោយពត័៌មាន 
48. គេ្រមាង LASED មាន្រកបខណ� ចូលរួមយ៉ាងសកម�របសព់លរដ� CEF ែដលេរៀបចេំឡីងេនឆា�  ំ២០០៧។ 
CEF ពិពណ៌នាអំពីេគាលបំណង ដំេណីរករ ្រទង់្រទយនិងត្រម�វករចំបាច់ស្រមាប់ករចូលរួមជាមយួអ�កពក់
ព័ន�េនដំណាកក់លនមីួយ ៃៗនដំេណីរករសម្បទនដីសង�មកចិ� និងេគាលករណ៍ែណនំាក�ុងករែចករែំលក
ព័ត៌មាន និងករទំនាកទ់នំង។ ត្រម�វករជាេ្រចីនស្រមាប់ែផនករជរុំញករចូលរួមរបស់ភាគីពក់ពន័�(SEP)េន
ក�ុង ESS1០ ្រត�វបាន្រគបដណ� ប់យ៉ាងេពញេលញេដយ CEF ដូចែដលមានបង� ញក�ងុតរងទី ២១ ខងេ្រកម។ 
 

តរង  ២១: ករេ្របៀបេធៀបត្រម �វករ ESS1០ ជាមួយ  LASED CEF 

លក�ខណ� ត្រម�វ ESS1០ ប្ប��ត�ិផ�ូរផ�ងក�ុង LASED CEF 
 

េពលេវលនិងវធិីៃនករចូលរួមជាមួយអ�កពក់ព័ន� ករចូលរួមជាមួយអ�កពក់ព័ន�េនដំណាក់កលនីមួយៗៃន
ដំេណីរករ  

ទំនាក់ទំនងជាមួយអ�កពក់ព័ន� េគាលករណ៍ែណនំាស្រមាប់ទំនាក់ទំនងនិងករែចករែំលក

ព័ត៌មាន 

ជំនះឧបសគ�ចេំពះករចូលរួម / ្រក�មែដលរងផលប៉ះពលខ់ុស
គា�  
 

សរសំខន់ៃនកររួមប��ូ លទំង្រក�មងយរងេ្រគាះបានសង�ត់
ធ�ន់ប៉ុែន�មិនមានវធិានករជាក់លក់ 
 

ករបង� ញព័ត៌មាន នីតិវធិីលម�ិតនិងេពលេវលស្រមាប់ករបង� ញព័ត៌មានសំខន់ៗ 
 

ករពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយអត�ន័យ CEF ្រត�វបានបេង�ីតេឡីងតមរយៈដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ 
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យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ ពក្យបណ�ឹ ងែដលទក់ទងេដយផា� ល់េទនឹងករែបងែចកដីធ�ី
របស់ SLC ែដលបានពិពណ៌នាេនក�ុងជំហននីមួយៗៃនដំេណីរ
ករេនក�ុងយន�ករេដះ្រសយពក្យបណ�ឹ ង CEF ្រត�វបាន

ពិពណ៌នាដច់េដយែឡកពីគា� េនក�ុង PIM 
 

 
49. ដូេច�ះ ្រកបខណ� ជំរុញករចូលរួមរបស់្របជាពលរដ� មានភាពសម្រសបេដីម្ីបពិនតិ្យេឡីងវញិនងិេធ�ី
បច�ុប្បន�ភាពេដីម្ីបក� យជា ែផនករជំរុញករចូលរួមរបសភ់ាគពីកព់័ន� ែដលទមទរេដយ ESS1០។ លក�ខណ�
ត្រម�វ ESS1០ មួយចំនួន្រត�វករព័តម៌ានលម�តិបែន�មេនក�ុងែផនករជំរុញករចូលរួមរបស់ភាគពីកព់័ន� រួមទំង
ប��ត�ិជាក់លក់ស្រមាប់ធានាថា្រក�មេផ្សងៗគា� េនក�ុងសហគមន៍មលូដ� នអចចលូរួមបាន។ េនះអចមានសរ
សំខន់ែដលថាគេ្រមាង LASED III នឹងេធ�ីករជាមួយសហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតចិ ប៉ុែន�ក៏អច្រត�វករប្ប��ត�ិ
រងឹមាសំ្រមាប់ករចលូរួមរបស�់ស�ីផងែដរ។ 
 
50. យន�ករេដះ្រសយពក្យបណ�ឹ ងៃនគេ្រមាង LASED (ករ្រគប់្រគងេបតិកភណ� វប្បធម៌) មិន្រត�វបាន

ពិពណ៌នាេនក�ុង្រកបខណ� ជំរុញករចូលរួមរបស់្របជាពលរដ�េទ ប៉ុែន�្រត�វបានបង� ញយ៉ាងលម�ិតេនក�ុង េសៀវេភ
ែណនំាស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាង។ CHM ្រត�វករករពិនិត្យេឡីងវញិេដីម្ីបធានាថាវេឆ�ីយតបេទនឹងត្រម�វកររបស់ 
ESS1០ ក៏ដូចជាេដះ្រសយករលំបាកែដលបានជបួ្របទះក�ុងករអនវុត�របសវ់ (សូមេមីលខងេល)ី។ 
 
51. ែផនករជំរុញករចូលរួមរបស់ភាគីពកព់ន័� នឹងត្រម�វឱ្យមានសពុលភាពេឡីងវញិស្រមាប់គេ្រមាង 
LASED III តមរយៈករលត្រតដងនិងករពិភាក្សោជាមួយភាគីពក់ពន័�។ េដយសរសហគមនេ៍គាលេដ ៃន
គេ្រមាង LASED III មិន្រត�វបានេគដឹងជាមនុ ករេធ�ីែបបេនះនឹង្រត�វេធ�ីេឡីងតមរយៈសិក� សលពេិ្រគាះ
េយាបល់របស់ភាគីពក់ពន័�ែដលតណំាងសហគមនស៍ម្បទនដសីង�មកិច�បច�ុប្បន� តំណាងជនជាតិេដមីភាគ
តិច និងអ�កពក់ពន័�ដៃទេទៀតនងឹចលូរួម។
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ឧបសម�័ន�ទី ៣៖ ទ្រមង់ករពិនិត្យបឋមៃនទីតងំ 
កល

បរ ិេច�ទ 

 GIS េយាង  

េខត� ្រស �ក ឃំុសង� ត់ 
 
 

  

 
1.  ទិន�ន័យរដ�បាលនិង្របជាជនឃំុ  (ទទួលបានព័ត៌មានពេីមឃំុ និងេមភូមិ) 

េឈ� ះភូមឬិអនុភូមិ ចំនួន្រគ �សរ ជនជាត :ិ 
ែខ� រឬជនជាតិេដីម 

(េឈ� ះ)  

គេ្រមាង LASED III 
េបីគា� នដីលំេន

ដ� នឬដីកសិកម� 

មានដីលំេនដ� ន

ែតគា� ដីកសិកម� 

គា� នដីធ�ី្រត �វបាន

ផា� ស់ទីលំេន
េដយដ ីELC  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

សរុប  
 

    

 
2.  ករេ្រប្ីរបាសដ់បីច�ុប្បន�េនក�ុងតំបន់ SLC ែដលបានេស�សុី ំ(ទទួលបានពត័៌មានពីេមឃំុនិងេមភូម)ិ 

្របភពេដីមៃនអ�កេ្របី្របាស់ដ ី

S LC 

ជនជាត  ិ ចំនួន

្រគ �សរ
សរុបេន 

SLC  

ករេ្របី្របាស់ដបីច�ុប្បន�េនក�ុង SLC 

(ចំនួន ្រគ �សរ) 
 

ដីែដល្រត �វបានេធ�ីេឡីងេនខង

េ ្រក SLC ែដលបានេស�ីសុ ំ

េឈ� ះ
ភូមិេដីម 

ថាេតីភូមិស�ិត
េនក�ុងឃំុ  SLC  

េ ្រគាង
ផ�ះ  

េ ្រគាងផ�ះ េ ្រគាងផ�ះ ដីសរុប 
េនក�ុង

ហិកត  

េ្រគាងផ�ះ ដីែ ្រសចំករ 

< 5ha > 5 ha 

ករេ្របី្របាស់ដេីដយគា� នករអនុ�� តេនក�ុងតំបន ់SLC ែដលបានេស�ីសុំមុនេពលកលបរេិច�ទៃនៃថ�ប�� ប់ ៖ _______________________ 
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ករេ្របី្របាស់ដេីដយគា� នករអនុ�� តេនក�ុងតំបន ់SLC ែដលបានេស�ីសុចំប់ពកីលបរេិច�ទៃនៃថ�ប�� ប់ 

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

កម�សិទ�ិដីធ�្ីរសបច្បាប់េនក�ុងតបំន់ SLC ែដលបានេស�ីសុ ំ 

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
3.  ជនជាតេិដីមភាគតចិ 
 

េតី្រក�ម្របឹក្សោឃំុមានតណំាងមកពជីនជាតិេដីមភាគតិចេទ? មាន  គា� ន  

េតីមានភូមិណាក�ងុឃំុមានេមភូមជិាជនជាតភិាគតចិេទ? មាន  គា� ន  

េតីជនជាតិេដីមភាគតចិណាមា� កអ់នវុត�កសិកម�ពេនចរេនក�ុងតំបន ់SLC ែដលបានេ្រគាង
ទុក? 

មាន  គា� ន  

 
4.  បង� ញទីតំងភូមិទំងអស់របស់ជនជាតិែខ�រ និងជនជាតិេដីមភាគតចិ្របសនិេបមីានេនេលែីផនទេី្របី្របាស់
ដី SLC 
 
5.  បង� ញទីតំងៃនតំបន់េបតិកភណ� វប្បធមទំ៌ងអសេ់នេលីែផនទីេ្របី្របាសដ់ី SLC 
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ករេ្រប្ីរបាស់ដេីដយ្រក �ម្រគ �សរេនតំបនស់ម្បទនដសីង�មកចិ� 
កលបរេិច�ទៃនៃថ�ប��បស់្រមាបក់រទមទរេដយអ�កេ្របីដីធ�ែីដលគា� នករអន�ុ� តេនក�ុងសម្បទនដីសង�មកចិ�េដមី្ីបក� យជា TLRs ៖ _________________  

េលខ

េ រ ៀង 

េឈ� ះអ�កកន់កប់ 

(េម្រគ �សរ) 

 

ជនជាត ិ 

ជាករកន់កប់

េដយគា� នករ
អនុ�� ត ឬ្រសប

ច្បាប់  
 

ករកន់កប់

េដយគា� នករ
អនុ�� តបាន

ចប់េផ�ីមមុនឬ
េ ្រកយកល

បរ ិេច�ទៃនៃថ�

ប�� ប់  

េលខៃន

សមាជិក
្រគ �សរ 

តំបន់េ្របីក�ុង SLC  ដីែដលជា

កម�សិទ�ិ
េនេ្រក

តំបន់ 
SLC 

(គិតជា

ហិកត) 

ថាេតីទទួល

បានផលបះ៉
ពល់េដយ

ករកន់កប់
ដី  (មាន/មិន

មាន) 

ថាេតីជាដី
ទ ទួលបាន
េនក�ុង 

SLC 
(មាន/មិន

មាន) 

ករស� ក់េន

ែតប៉ុ េណា� ះ 

(មាន/មិន
មាន) 

កសិកម�ែត

ប៉ុ េណា� ះ 

(គិតជាហិ
កត) 

ទំង  ស� ក់េន

និងកសិកម� 

(គិតជាហិ
កត) 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            

ព្រងកីតរងនិងករចុះប�� ីតមត្រម�វករ។ 
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ទ្រមង់ៃនករពិនិត្យបឋមៃនទតំីងស្រមាបល់ក�ណៈពិេសសែដលបេង�ីតនវូហនិភយ័េទនឹងបរសិ� ននងិសង�ម 
បេំពញករពិនិត្យបឋមៃនេនះស្រមាបទ់តំីង SLC ឬ ICLT  
េដយែផ�កេលីចេម�ីយ ចូលវយតៃម�ផលប៉ះពលន់ងិលទ�ភាពៃនករេកីតេឡីងៃនហនិភយ័នមិួយៗនិងេស�ីឱ្យមានវធិានករកតប់ន�យផលបះ៉ពលេ់នក�ងុទតំីង ESMP 

# លក�ណៈពិេសស េនក�ុងតំបនទ់ីតំង េនជិតគា�  ក�ុងចមា� យ ១ 

គីឡូែម៉្រត 

ក�ុងចមា� យ ៥ 

គីឡូែម៉្រត 

ESS ពក់ព័ន� ពត៌មានលម�ិត 

1 ្របភពទឹកធម�ជាត ិឬផ�ូវទឹក (បឹង 

ទេន� ។ល។) 
 

    ESS3 ្របសិនេបីេននឹងទីតំងសូមបំេពញទ្រមងព់ិនិត្យ

បឋមស្រមាប់្របភពទឹក 
 

2 កសិកម�ពណិជ�កម�េ្របីថា� ំ
សមា� ប់សត�ល�ិតខ� ំង 
 

    ESS3, ESS4 ហនិភ័យៃនករចម�ងេរគៃនករផ�ត់ផ�ង់ទឹកេន 
SLC ឬ ICLT  

3 ទឹកទេន�ែដលមានទំនប់ទឹកធំ ៗ  

េនេដីមទឹក  
 

    ESS4 ហនិភ័យៃនទឹកជំនន់ពីករបង�ូរទឹកភា� មៗ 
 

4 តំបន់ែដលរងករលិចលង់េដយ
ធម�ជាតិ 
 

    ESS4 ហនិភ័យៃនករខូចខតនិងករបាត់បង់អយុ
ជីវតិេដយសរទឹកជំនន់ 

5 ទីតំងៃនចំករមីនែដលបានរក
េឃីញ 
 

    ESS4 ហនិភ័យៃនករស� ប់ឬរបួសពី ERW 

6 ទីតំងៃនឧប្បត�ិេហតុ ERW      ESS4 ហនិភ័យៃនករស� ប់ឬរបួសព ីERW 

7 ្របតិបត�ិកររុករកែរឬ៉ែខ្ស ទឹក

ែដល្រត�វបានបំពុលេដយ
្របតិបត�ិកររុករកែរ ៉
 

    ESS4 ហនិភ័យៃនករចម�ងេរគៃនករផ�ត់ផ�ង់ទឹកេន 

SLC ឬ ICLT 

8 តំបន់ៃ្រពែដលេគដឹងថាមានអ

្រតខ�ស់ៃនជំងឺ្រគ�នចញ់ 

    ESS4  
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9 សត�ពស ់ឬសត�េ្រគាះថា� ក់ដៃទ

េទៀត 
 

    ESS4  

10 តំបន់ែដល្រត�វបានេ្របីស្រមាប់
ករដំដុះដំណា ំ
 

    ESS5 ករផា� ស់ទីលំេនរបស់អ�កេ្របី្របាស់ដីែដលមាន
្រសប់ 

11 តំបន់ែដល្រត�វបានេ្របីស្រមាប់

ចិ�� ឹមសត� 
 

    ESS5 ករបាត់បង់លទ�ភាពទទួលបានធនធានស្រមាប់

អ�កេ្របី្របាស់ដីធ�ីែដលមាន្រសប់ 
 

12 តំបន់ែដល្រត�វបានេ្របីស្រមាប់

ករ្របមូលអុស េនសទ ឬ
្របមលូផលអនុផលៃ្រពេឈី 
 

    ESS5 ករបាត់បង់លទ�ភាពទទួលបានធនធានស្រមាប់

អ�កេ្របី្របាស់ដីធ�ីែដលមាន្រសប់ 

13 តំបន់ករពរធម�ជាតិ (ជ្រមកធម�

ជាតិ ជ្រមកសត�ៃ្រព និងៃ្រព
ករពរ) 
 

    ESS6 ហនិភ័យែដលអចមានៃនករខូចខតេដយ

ផា� ល់ 
ហនិភ័យែដលអចមានៃនករខូចខតេដយ

្របេយាល្របសិនេបីអ�កទទួលដ ីSLC េ្របីដីក�ុង
េគាលបំណងខុសច្បាប់ 
 

14 សហគមន៍មិនែមនែខ�រ     ESS7 កត់ចំណាំថាសហគមន៍ែដលមិន្រត�វបានចត់

ទុកជា IP េដយរដ� ភិបាលកម�ុជាអច្រត�វបាន
ករពរេដយ ESS7 
 

15 តំបន់េបតិកភណ� វប្បធម៌រូបី ឬ

អរូបី 

    ESS8 សក� នុពលៃនករខូចខតដលេ់បតិកភណ� វប្ប

ធម៌ 
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ទ្រមង់ពិនិត្យបឋមៃនទតំីងស្រមាប់្របភពទឹកេនទតំីងេនាះ 
 
បំេពញករពិនិត្យបឋមេនះស្រមាប់បងឹ ឬអរូនមីួយៗេនក�ុងតំបនទ់ីតំងេនាះ 
 
េដយែផ�កេលីចេម�ីយ ចូលវយតៃម�ផលប៉ះពលន់ងិលទ�ភាពៃនករេកីតេឡីងៃនហនិភយ័នមិួយៗនិងេស�ីឱ្យមានវធិានករកតប់ន�យផលបះ៉ពលេ់នក�ងុ ESMP តមទី
តំង 

 
1. ពិពណ៌នាអំពីទតំីងនិង្របេភទៃន្របភពទឹក 

 
2. ស្រមាប់បឹង៖ 

a. េតីៃផ�ដមីានទ្រមង់ដចូេម�ចេនរដូវវស្សោ?  
b. ៃផ�ដមីានទ្រមង់ដចូេម�ចេនរដូវ្របំាង (អចជាបឹងរងីស�តួ) 
c. េតីបឹងទំងមូលេនខងក�ងុតបំនទ់តំីងែដរឬេទ? 
d. េតីបឹង្រត�វបានេ្របីស្រមាប់េនសទេទ? 
e. េតីបឹងេនះ្រត�វបានេ្របីស្រមាប់ទញយកទកឹស្រមាប់កសកិម�ឬេគាលបណំងេផ្សងេទៀតេទ? 
f. េតីបឹងេនះ្រត�វបានបំពុលេចញព្ីរបភពណាមយួេទ? (េធ�ីេតស�គុណភាពទឹក) 
g. េតីបឹងេនះជាជ្រមកសខំន់ស្រមាប់បក្ីសឬសត�ែដរឬេទ? 

 
3. ស្រមាប់អរូឬស�ឹង៖ 

a. េតីែផ�កៃនអរូឬស�ឹងេនខងក�ងុទតំីងេនាះមាន្របែវងប៉នុា� ន? 
b. េតីអរូឬស�ឹងមានទទឹងទំហំប៉ុនណាេនរដូវវស្សោ? 
c. េតីអរូឬស�ឹងមានទទឹងទំហំប៉ុនណាេនរដូវ្របំាង? 
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d. េតីអរូឬស�ឹងហូរប៉ុនា� នែខក�ុងមយួឆា� ?ំ 
e. េតីអរូឬស�ឹងហូរចូលទតំីងពីខងេ្រកេទ? ្របសិនេបីមាន៖  

i. េតីទឹក្រត�វបានយកេចញពអីរូឬស�ឹងេនែខ្សទឹកខងេលីៃនទតំីង ស្រមាប់្របពន័�ធារស�ស�ឬេគាលបណំងេផ្សងេទៀតែដរឬេទ? 
ii. េតីមាន្របភពែដលអចមានករបំពលុណាមយួ (ឧ. ចមា� រកសិពណិជ�កម� ្របតិបត�ិកររុករកែរឬ៉្របតិបត�ិករឧស្សោហកម� ។ល។) េនជិតអរូ

ឬស�ឹង និងែខ្សទឹកខងេលីៃនទតំីងេនាះេទ? 
iii. េតីគុណភាពទឹក្រត�វេធ�ីេតស�គណុភាពេហីយឬេន? 

f. េតីអូរឬស�ឹង ហូរកត់្រពំ្របទលទ់ីតំងែដរឬេទ? ្របសិនេបមីាន៖ 
i. េតីទឹក្រត�វបានយកេចញពអីរូឬស�ឹងេនែខ្សទឹកខងេ្រកមៃនទតំីង ស្រមាប់្របព័ន�ធារស�ស�ឬេគាលបណំងេផ្សងេទៀតែដរឬេទ? 

ii. េតីអូរ ឬស�ឹងហូរចូលបងឹែដល្រត�វបានេ្របីស្រមាបេ់នសទឬជាជ្រមកសខំនស់្រមាបប់ក្ីសឬសត�?   



 

160 
 

ឧបសម�័ន�ទី ៤៖ គេ្រមាងតមទីតងំៃនែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម 
 
ធាតុែដលបានេលកីេឡីងតមទីតំងរបស ់ESMP 
 
១ . ករពិពណ៌នាអំពទីីតំង/តបំន ់
 
- ប�� កយ៉់ាងច្បាស់អពំីទតំីងែដលបានេស�ីេឡីងនងិបរបិទភូមសិ�ស�េអកឡូូសុសីង�មនិងេពលេវលរួមទំងក
រវនិិេយាគេ្រកផ�ូវករែដលអច្រត�វបានទមទរ (ឧទហរណ៍ផ�វូថ�លក់រផ�តផ់�ងទ់ឹក។ល។) ជាធម�តរួមប��ូល
ែផនទីបង� ញទីតំងនងិតបំនគ់េ្រមាងៃនឥទ�ពិល។  
 
- ពិពណ៌នាអំពីស� នភាពរូបវន� ជីវស�ស� និងេសដ�កិច�សង�មែដលពក់ពន័�រួមទំងករផា� ស់ប�រូែដលបានរពំងឹ
ទុកមុនេពលគេ្រមាងចបេ់ផ�ីម។ 
 
2. ផលប៉ះពលែ់ដលអចេកីតេឡីង 
 
ព្យោករ និងវយតៃម�ផលប៉ះពលវ់ជិ�មាននិងអវជិ�មាន 
 
3. ែផនករកតប់ន�យ 
 
ESMP គួរែតកំណត់វធិានករេដីម្ីបកតប់ន�យផលបះ៉ពល់បរសិ� នែដលអចេកីតមានដលក់្រមតិែដលអច

ទទលួយកបាន។ ែផនករគរួែតរួមប��ូលវធិានករសំណង្របសនិេបីវធិានករកត់បន�យផលប៉ះពលម់ិនអច
េធ�ីេទបាន។ ជាពិេសសែផនករកត់បន�យ៖ 

a. កំណត់ និងសេង�បផលបះ៉ពល់បរសិ� នអវជិ�មានសខំន់ៗ ែដលបានរពំងឹទកុ (ែដលរួមមានទំងជនជាតិ
េដីមភាគតិចឬករតំងទលីំេនថ�េីដយបង�ំ)  

b. ពិពណ៌នាវធិានករកត់បន�យផលប៉ះពលន់ីមយួៗជាមួយករពិពណ៌នាលម�តិបេច�កេទស - រួមទំង
្របេភទៃនផលប៉ះពលែ់ដលវទក់ទង និងលក�ខណ� ែដលវ្រត�វទមទរ (ឧទហរណ៍បន�ឬក�ងុករណីៃនយ
ថាភាព) រួមគា� ជាមួយកររចនាប�ង់ ករពិពណ៌នាឧបករណ៍ និង្របតិបត�ិករនីតវិធិី តមសមរម្យ  

c. ប៉ាន់ស� នផលប៉ះពលប់រសិ� នែដលអចេកីតេឡីងៃនវធិានករទំងេនះ និង  

d. ផ�ល់នូវករភា� ប់ជាមួយែផនករកតប់ន�យេផ្សងេទៀត (ឧទហរណ៍ស្រមាប់ករតំងទលីេំនថ�េីដយបង�ំ 
ជនជាតិេដីមភាគតិច ឬ្រទព្យសម្បត�ិវប្បធម៌) ែដល្រត�វករស្រមាប់គេ្រមាង។ 
 

4. ែផនករពនិិត្យតមដន 
 
ែផនករគួរែតផ�ល់ព័តម៌ានអពំទីិដ�ភាពបរសិ� ន និងសង�មសំខន់ៗ របស់គេ្រមាង ជាពិេសសផលបះ៉ពលរ់បស់
គេ្រមាងនិង្របសិទ�ភាពៃនវធិានករកតប់ន�យផលបះ៉ពល។់ វកំណត់េគាលេដពិនតិ្យតមដន និងប�� ក់
្របេភទៃនករពិនិត្យតមដន េដយភា� ប់ជាមួយផលប៉ះពលែ់ដលអចេកតីេឡីងែដលបានកណំត ់ និងវធិាន
ករកត់បន�យផលបះ៉ពល់ែដលបានេលីកេឡីង។ ជាពិេសសែផនករពិនតិ្យតមដនផ�លជ់ូន៖ 
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a. ករពិពណ៌នាជាក់លក់នងិករពិពណ៌នាលម�តិបេច�កេទសៃនវធិានករពិនិត្យតមដនទំងប៉ារ៉ែម៉្រតែដល
្រត�វវស ់វធិីស�ស�ែដល្រត�វេ្របីទីតំងគរូំ ភាពញឹកញាប់ៃនករវស់ែវង កររកេឃីញែដនកំណត់ (ក�ងុករណី
ែដលសម្រសប) និងនយិមន័យៃនក្រមតិែដលនងឹបង� ញពតី្រម�វករៃនសកម�ភាពែកត្រម�វ និង  

b. នីតិវធិីពិនិត្យតមដន និងរយករណ៍េដីម្ីប (១) ធានាឱ្យមានកររកេឃីញេលឿននវូលក�ខណ� ែដល្រត�វករ
វធិានករកត់បន�យផលប៉ះពលជ់ាពិេសសនងិ (២) ផ�ល់ព័ត៌មានអពំវីឌ្ឍនភាពនិងលទ�ផលៃនករកត់
បន�យ។  

 
5. ករេរៀបចំករអនុវត�នងិករអភវិឌ្ឍសមត�ភាព 

a. ្រគបដណ� ប់េលីអនុែផនករេផ្សងេទៀតដូចជា (១) ែផនករចូលរួមរបស់អ�កពកព់ន័�េន ទីតំងជាកល់ក់ 

(២) ករបង� ញនិងពិេ្រគាះេយាបល់ (៣) យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ (៤) ែផនករករពរេបតិកភណ�
វប្បធមន៌ិងែផនករេផ្សង េៗទៀតែដល្រត�វបានអនវុត�ចេំពះសេំណី SLC / ICLT។ 
 
b. ផ�ល់នូវករពិពណ៌នាជាក់លកៃ់នករេរៀបចំស� បន័ - ែដលទទួលខុស្រត�វក�ុងករអនវុត�វធិានករកតប់ន�យ
ផលប៉ះពល់ និងករពិនិត្យតមដន (ឧទហរណ៍ស្រមាប្់របតិបត�កិរ ករ្រត�ត្រតេមីល ករអនវុត� ករពិនិត្យ
តមដនករអនុវត� វធិានករេដះ្រសយ ហិរ��វត� ុកររយករណ៍ និងករបណ�ុ ះបណា� លបុគ�លកិ)។ 
 
7. កលវភិាគៃនករអនុវត�នងិករប៉ាន់ស� នតៃម�  
a. ផ�ល់កលវភិាគៃនករអនវុត�ស្រមាប់វធិានករែដល្រត�វែតអនវុត�ជាែផ�កមួយៃនគេ្រមាងែដលបង� ញពី

ដំណាក់កលនិងករស្រមបស្រម�លជាមយួែផនករអនវុត�គេ្រមាងទំងមលូ និង 
b. ពិពណ៌នាអំពីករប៉ាន្់របមាណេដីមទុន និងករចំណាយជា្របចំ និង្របភពថវកិ (ឧទហរណ៍ តរង

ចំណាយគេ្រមាងស្រមាប់ករអនវុត�និងតមដន ESMP 
 
B. ឧទហរណ៍ៃនតរងមាតិក 

តរងមាតកិ 

១ បុព�កថា 
១.១ ករពិពណ៌នា 

១.២ វសិលភាពនិងករអភិវឌ្ឍ 
១.៣ កររួមប��ូ ល ESMP  

២ ករកំណត់អត�ស�� ណផលប៉ះពល់បរសិ� ននងិសង�មែដលអចេកីតេឡីង 
២.១ ផលប៉ះពល់បរសិ� ន 

២.១.១ ករបំពុលខ្យល់ 
២.១.២ ករបំពុលទឹកនិងទឹកសំណល់ 

២.១.៣សំណល់រងឹ 
២.១.៤ សំេឡងរខំន 

២.១.៥ ក�ិន 
២.១.៦ សុខភាពនិងសុវត�ិភាពករងរ(OHS) 

២.១.៧ សុខភាពនិងសុវត�ិភាពសហគមន៍(CHS) 
២.១.៨ ។ល។. 
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តរងមាតកិ 

២.២ ផលប៉ះពល់សង�ម 
២.២.១ សុខភាព និងសុវត�ិភាពករងរ(OHS) 

២.២.២ សុខភាព និងសុវត�ិភាពសហគមន៍(CHS) 
២.២.៣ ទំនាស ់

២.២.៤ អំេពីហិង្សោទក់ទងនឹងេយនឌ័រ 

២.២.៥ ករហូរចូលនូវពលកម�ពលកម� 
២.២.៦ ។ល។ 

៣ ែផនករ្រគប្់រគងបរសិ� ននងិសង�ម 

៣.១ វធិានករកត់បន�យផលប៉ះពលែ់ដលបានេស�ី 
៣.២ ែផនករពិនិត្យតមដន  

៣.៣ អ�កេម៉ករ ESMP 

៤ ករអនុវត�ESMP  
៤.១ ករេរៀបចំស� ប័ន 

៤.២ ករពិនិត្យតមដននិងរយករណ៍ ESMP 

៤.៣ តរងេពលេវលនិងថវកិករអនុវត� 
៤.៤ ែផនករជំរុញករចូលរួមរបស់ភាគីពក់ព័ន�  

៤.៥ ករបង� ញនិងករពិេ្រគាះេយាបល់ 
៤.៦ យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 

៥ ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាពនិងករបណ�ុ ះបណា� ល 

៥.១ ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាព 
៥.២ ករបណ�ុ ះបណា� ល 

៥.៣ ករងរសុីវលិ 
៥.៤. ថវកិស្រមាប់ករអនុវត� ESMP   

ឧបសម�័ន� ក៖ ប�� ីពិនិត្យតមដន 
ឧបសម�័ន� ខ៖ ែផនករ្រគប់្រគងធនធានវប្បធម៌រូបវន� (េបីចំបាច)់ 

ឧបសម�័ន� គ៖ ែផនករ្រគប់្រគងសត�ល�ិត (េបីចំបាច)់ 
ឧបសម�័ន� ឃ៖ ែផនករសកម�ភាពករតំងទីលំេនថ� ី(េបីចំបាច)់ 

ឧបសម�័ន� ង៖ ែផនករជនជាតិេដីមភាគតិច (េបីចំបាច)់ 
- និងឧបសម�័ន�េផ្សងេទៀតដូចែដលបានអនវុត�  
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ឧបសម�័ន� ៥ ៖ ទ្រមង់ពិនិត្យបឋមេលអនុគេ្រមាង 
 
ទ្រមង់ពនិតិ្យបឋមេលហីនិភយ័បរសិ� ន និងសង�មក�ុងអនុគេ្រមាង 

ទ្រមង់េនះមានេគាលបំណងកណំតរ់កហនភិ័យបរសិ� ន និងសង�មែដលអចេកីតេចញពកីរអនវុត�
អនុគេ្រមាងេនះ។  លទ�ផលពីករពិនតិ្យបឋមេនះ  នឹង្រត�វបានេ្របី្របាស់ស្រមាបក់របេង�ីតវធិានករ្រគប្់រគង
ហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�មក�ងុែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មក�ុងអនុគេ្រមាង (ESMP)។ 
 

្រប េភទ 
 

សំណួរស្រមាប់ករពិនតិ្យបឋម ែមន/េទ មតិេយាបល ់

កំណត់រក្របេភទ

អនុគេ្រមាងពី
តរងេនះ 

ផ�ូវថ�ល់   

ធារស�ស�   

ករសងសង់អគារ   

ករផ�ត់ផ�ង់ទឹក   

អនាម័យ   

េហដ� រចនាសម�័ន�េផ្សងេទៀត   

ករបណ�ុ ះបណា� លកសិកម�   

ករបង� ញពីករេធ�ីកសិកម�   

ករផ�ត់ផ�ង់សមា� រកសិកម�   

ករេធ�ីទីផ្សោរកសិកម�   

ករេរៀបចំសហគមន៍   

ករកសងសមត�ភាព   

្របេភទេផ្សងេទៀត   

ទីតំង េតីែផ�កណាមួយៃនអនុគេ្រមាងនងឹស�ិតេនេ្រកតំបន់សម្បទនដីសង�មកិច� ឬ

តំបន់ស្រមាប់ផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិច ឬេទ? 

 

  

ផ�ូវទឹក េតីអនុគេ្រមាងនឹងេធ�ីឱ្យបះ៉ពល់ដល្់របភពទឹក ឬផ�ូវទឹកែដលមានែផ�កមួយ
ស�ិតេនេ្រកតំបន់សម្បទនដីសង�មកិច� ឬតំបន់ស្រមាប់ផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិ
ដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច ឬេទ? 
 

  

លក�ខណ� ករងរ 

និងពលកម� 

េតីអនុគេ្រមាងនឹង្រត�វបានអនុវត�េដយកម�ករែដលជួលេដយ្រក�មហុ៊នេម៉ករ

សងសង់ ឬេទ? 
 

  

េតីអនុគេ្រមាងនឹង្រត�វបានអនុវត�េដយកម�ករែដលជួលេដយ្របេភទ្រក�មហុ៊ន
េម៉ករ ឬអ�កផ�ល់េសវេផ្សងេទៀត ឬេទ? 

 

  

េតីនឹងមានករជួលកម�ករក�ុងសហគមន៍ឱ្យអនុវត�អនុគេ្រមាង ឬេទ? 
 

  

េតីអនុគេ្រមាងនឹងត្រម�វឱ្យមានករេ្របី្របាស់ឥដ� ឬេក្ប�ង ឬេទ? 
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្រប េភទ 
 

សំណួរស្រមាប់ករពិនតិ្យបឋម ែមន/េទ មតិេយាបល ់

េតីអនុគេ្រមាងនឹងត្រម�វឱ្យមានករេ្របី្របាសស់មា� រដំដុះក�ុងកសិកម�េនតម

ចមា� រធំៗ ឬេទ? 
 

  

បរសិ� ន េតីអនុគេ្រមាងនឹងបង�ករបំពុលេដយធូលី ែដលអចប៉ះពល់ដល់្របជាជន
រស់េនជិតេនាះ ឬេទ? 
 

  

េតីអនុគេ្រមាងនឹងបង�សំេឡងរខំន ែដលអចប៉ះពល់ដល់្របជាជនរស់េន

ជិតេនាះ ឬេទ? 
 

  

េតីមានស�ឹង ឬ្របភពទឹកែដលអច្រត�វបានបំពុលេដយសរអនុគេ្រមាង 

ឬេទ? 
 

  

េតីអនុគេ្រមាងនឹងបង�ឱ្យមានសំណល់រងឹែដលមិនអចបំែបកតមែបប
ជីវស�ស� ែដល្រត�វមានករេបាះេចលឱ្យបានសម្រសប ឬេទ? 
 

  

សុខភាព និង

សុវត�ិភាព 
សហគមន៍ 

េតីអនុគេ្រមាងនឹងបង�េ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍កន់ែតេ្រចីន ឬេទ? 
 

  

េតីសកម�ភាពសងសង់ក�ុងគេ្រមាងេធ�ីឱ្យមានមុខស�� េ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍

ក�ុងេពលសងសង់ ឬេទ? 
 

  

េតីករអនុវត�អនុគេ្រមាងនឹងពក់ព័ន�នឹងករេ្របី្របាសេ់្រគឿងម៉ាសុីនធុនធ�ន់េន

តមទីតំងែដលមហជនេចញចូល ឬេទ? 
 

  

េតីនឹងមានករេ្របី្របាសស់រធាតុគីមីណាមួយក�ុងករអនុវត�អនុគេ្រមាង 
ឬេទ? 
 

  

េតីមានមុខស�� េ្រគាះថា� ក់ៃន្រគាបម់ីនកប់ក�ុងដ /ីយុទ�ភ័ណ� មិនទន់ផ�ុះ / 

សំណល់អវុធជាតិផ�ុះបន្សល់ពីស�ង� មេនទីតំងអនុគេ្រមាង ឬេនជិតទីតំង
អនុគេ្រមាង ឬេទ? 
 

  

្របសិនេបីអនុគេ្រមាងពក់ព័ន�នឹងករផ�ត់ផ�ង់ទឹកពិស េតកីរផ�ត់ផ�ង់្រត�វបាន

េធ�ីេតស�រកសរធាតុអេសនិក ឬេទ? 
 

  

្របសិនេបីអនុគេ្រមាងពក់ព័ន�នឹងករផ�ត់ផ�ង់ទឹកពិស េតកីរផ�ត់ផ�ង់្រត�វបាន

េធ�ីេតស�រកករបំពុលេដយសរធាតគុីមី ឬេទ? 
 

  

្របសិនេបីអនុគេ្រមាងពក់ព័ន�នឹងករផ�ត់ផ�ង់ទឹកពិស េតកីរផ�ត់ផ�ង់្រត�វបាន
េធ�ីេតស�រកករបំពុលេដយជីវស�ស� ឬេទ? 
 

  

ករែ្រប្រប�ល

អកសធាត  ុ

េតីអនុគេ្រមាងនឹងេធ�ីឱ្យមានករបំភាយ CO2 កន់ែតេ្រចីន ឬេទ? 
 

  

េតីអនុគេ្រមាងស�ិតក�ុងតំបន់មួយែដលងយ្របឈមនឹងមុខស�� េ្រគាះថា� ក់

អកសធាតុ (ឧ.ទឹកជំនន់) ឬេទ? 
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្រប េភទ 
 

សំណួរស្រមាប់ករពិនតិ្យបឋម ែមន/េទ មតិេយាបល ់

េតីមានហនិភ័យែដលករែ្រប្រប�លអកសធាតនុឹងេធ�ីឱ្យគេ្រមាងគា� ននិរន�រ

ភាព ឬេទ? (ឧ. ករដំដុះដំណាំែដលនឹងមិនលូតលស់ េនេពលធាតុ
អកសកន់ែតេក� ) 
 

  

លទ�កម�ដីធ�ី េតីអនុគេ្រមាងនឹង្រត�វបានេធ�ីេឡីងេនេលីដីធ�ីែដលជាកម�សិទ�ិឯកជន ឬស�ិត

េ្រកមករេ្របី្របាស់ឯកជន ឬេទ? 
 

  

េតីនឹងមានករជេម��ស្របជាជនេចញពីផ�ះសែម្បងេដយសរអនុគេ្រមាង 

ឬេទ? 
 

  

េតីនឹងមាន្របជាជនបាត់បង់ែផ�កខ�ះៃនដផីលិតកម�របស់ខ�ួន េដយសរអនុ
គេ្រមាង ឬេទ? 
 

  

េតីអនុគេ្រមាងនឹង្រត�វបានអនុវត�េលីដែីដល្រត�វបានេ្របី្របាស់ស្រមាប់េគាល

បំណងធនធាន្រទព្យសម្បត�ិរួម ឬេទ? (ឧ. វលេស� ស្រមាប់ចិ�� ឹមសត� 
េនសទ អនុផលៃ្រពេឈី។ល។) 
 

  

ធនធានធម�ជាត  ិ េតីអនុគេ្រមាងនឹងេធ�ីឱ្យមានករទញយកទឹកេ្របី្របាសក់ន់ែតេ្រចីនពីទេន�ធម�

ជាតិ ឬេទ? 
 

  

េតីអនុគេ្រមាងនឹងេធ�ីឱ្យមានករទញយកទឹកេ្របី្របាស់កន់ែតេ្រចីនពីបឹង 

ធម�ជាតិ ឬេទ? 
 

  

េតីអនុគេ្រមាងនឹងេធ�ីឱ្យមានករទញយកទឹកេ្របី្របាស់កន់ែតេ្រចីនពី្របភព
ទឹកេ្រកមដ ីឬេទ (េលីកែលងែតករេ្របី្របាស់ក�ុង្រគ�សរ)? 
 

  

េតីអនុគេ្រមាងនឹង្រត�វបានអនុវត�ក�ុងតំបន់ែដលជាៃ្រពធម�ជាតិ ឬតំបន់ដីេសីម

ធម�ជាតិបច�ុប្បន� ឬេទ? 
 

  

េតីមានតំបន់ែដលមានសរៈសំខនស់្រមាប់ជីវច្រម�ះក�ុងរង�ង់ ១ គីឡូែម៉្រតពី
អនុគេ្រមាង ឬេទ? 
 

  

េតីអនុគេ្រមាងនឹងត្រម�វឱ្យមានករទញយកធនធានែរណ៉ាមួយ ឬេទ? 
 

  

េបតិកភណ�  
វប្បធម  ៌

េតីមានកែន�ងែដលមានេបតិកភណ� វប្បធម៌រូបី (្របាសទបុរណ សំណង់ 
វប្បធមែ៌ដលមានតៃម� ទីកែន�ងែដលមានសរសំខន់ែផ�កវប្បធម៌ចំេពះ 

សហគមន៍មូលដ� ន) ែដលអចរងផលប៉ះពល់េដយសរអនុគេ្រមាង ឬេទ? 
 

  

េតីមានកែន�ងែដលមានសរសំខនេ់ដយសរែតស្រមស់ធម�ជាតិ (ឧ. ទឹក
េ្រជាះ បឹងបួរ។ល។) ែដលអចរងផលប៉ះពល់េដយសរអនុគេ្រមាង ឬេទ? 
 

  

េតីមានហនិភ័យែដលអនុគេ្រមាងនឹងបង�ផលប៉ះពល់អវជិ�មានេលី
េបតិកភណ� អរូបីែដលមានសរសំខន់ចំេពះសហគមន៍មលូដ� ន ឬេទ? 
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្រប េភទ 
 

សំណួរស្រមាប់ករពិនតិ្យបឋម ែមន/េទ មតិេយាបល ់

ជនជាតិេដីម 

ភាគតិច 

េតីអនុគេ្រមាងនឹងបង�ផលប៉ះពល់េលីជនជាតិេដីមភាគតិចតមវធិីណាមួយ 

ឬេទ? 
 

  

្របសិនេបីអនុគេ្រមាងប៉ះពល់ដលជ់នជាតិេដីមភាគតិច េតីពួកេគ្រត�វបាន
ពិេ្រគាះេយាបល់េពញេលញ និងឯកភាពទទួលយកអនុគេ្រមាង ឬេទ? 
 

  

ករពិេ្រគាះ

េយាបល់ 

អ�កពក់ព័ន� 

េតីសហគមន៍ែដលនឹងរងផលប៉ះពល់េដយសរអនុគេ្រមាង ទទួលបាន

ព័ត៌មានអំពីែផនករអនុគេ្រមាង ឬេទ? 
 

  

េតីសហគមន៍ែដលនឹងរងផលប៉ះពល់េដយសរអនុគេ្រមាងបានចូលរួមក�ុង

ករពិភាក្សោពីករេរៀបចំអនុគេ្រមាង ឬេទ? 
 

  

េតីមានករជំទស់េលីែផ�កណាមួយៃនអនុគេ្រមាងពីសំណាក់សហគមន ៍
មូលដ� ន ឬេទ? 
 

  

   
សំណួរេផ្សងេទៀត
ែផ�កេលី 

ហនិភ័យែដល
បានកំណត់ក�ុង 

ែផនករ្រគប់្រគង        

បរសិ� ន និង
សង�មតមទីតំង 
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ឧបសម�័ន� ៦ ៖ ទ្រមង់ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម ក�ុងអនុគេ្រមាង 
 

ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMP) ក�ុងអនុគេ្រមាងជាតរងធម�តដចូមានបង� ញខងេ្រកម។ េនះជាទ្រមង់សម្រសបេ្រពះវមានលក�ណៈសម��
ែដលម�ន�ីឃំុ ្រក�មហុ៊នេម៉ករសងសង់ អចស� លច់្បាស់ យល់ និងេ្របី្របាសស់្រមាប្់រគប់្រគងហនភិ័យបរសិ� ន និងសង�មក�ុងេពលអនវុត�អនុគេ្រមាង។ 

ទ្រមង់េនះនឹង្រត�វបានេរៀបចំេឡីងបែន�មេទៀតក�ុងេពលចបេ់ផ�ីមគេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ជហំនទ ី៣ (LASED III) រួមទំងករ
េរៀបចំវធិានករស�ង់ដស្រមាប់ករ្រគប្់រគងហនភិយ័ និងកត់បន�យផលប៉ះពល ់ស្រមាប់្របេភទអនគុេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�ទូេទ (ផ�ូវថ�ល់ ធារស�ស� ករផ�តផ់�ងទ់កឹ
។ល។)។ ប��ត�ិស�ង់ដទំងេនះនឹងសុសីង� កគ់ា� នងឹ្រកម្របតិបត�ិែផ�កបរសិ� ន (ECoP) (ឧបសម�័ន� ៦) ប៉ុែន�វនឹង្រត�វបានេ្របី្របាស់េដយផា� ល់ក�ងុករេរៀបចំឯកសរកចិ�
សន្យោ និងករអនវុត�កចិ�សន្យោ។ 
 ស្រមាប់ហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�មនីមយួៗែដលបានកណំតេ់ឃីញ ទ្រមង់េនះនឹងបង� ញពី ១) ក្រមិតផលបះ៉ពល់ ្របសិនេបី្រពឹត�កិរណ៍ហនភិយ័េកីតេឡីង ៖ 

ខ�ស់ ធ�ន់ធ�រ មធ្យម ឬទប ២) លទ�ភាពៃនករេកីតមាន្រពតឹ�ិករណ៍ហនិភយ័ក�ងុេពលអនុវត�អនគុេ្រមាង (ខ�ស ់ធ�ន់ធ�រ មធ្យម ទប) ៣) វធិានករកត់បន�យហនភិយ័ រួម
ទំងវធិានករែដល្រត�វអនុវត�េដយ្រក�មហុ៊នេម៉ករសងសង ់៤) ករទទួលខសុ្រត�វេលីវធិានករកតប់ន�យហនភិ័យនីមយួៗ និង ៥) ្រកបខណ� េពលេវល (ឧ. មុនេពល
ចប់េផ�ីមករសងសង ់ក�ុងេពលសងសង។់ល។)។ ស្រមាប់វធិានករកតប់ន�យផលបះ៉ពល់ែដលជាបន�កុរបស្់រក�មហុ៊នេម៉ករសងសង់ វសិ�ករ្រត�តពិនតិ្យនឹងខតិខធំានា
ថាមានករអនវុត�វធិានករបានសម្រសប។ ករអនុវត�វធិានករកត់បន�យហនភិ័យបរសិ� ន និងសង�មនឹង្រត�វបានរយករណ៍ េហីយនឹងក� យជាលក�ខណ� មួយស្រមាបក់រ
អនុមូ័តករទូទត។់ 
 

ករពិពណ៌នាពីហនិភ័យ ក្រមិតផលប៉ះពល់ លទ�ភាពៃនករេកីត
េ ឡីង  

វ ិធានករកត់បន�យហនិភយ័ ករទទួលខុស្រត �វ ្រកបខណ� េពលេវល 
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ឧបសម�័ន� ៧ ៖ ្រកម្របតិបត�ិែផ�កបរសិ� ន (ECOP) ស្រមាប់អនុគេ្រមាង 

្រកម្របតបិត�ែិផ�កបរសិ� នទី ១ ៖ ករអភវិឌ្ឍសហគមន៍/េហដ� រចនាសម�័ន�ជនបទ 
 
១.សំណង់អគារ 

អនុគេ្រមាង វ ិធានករទប់ស� ត់/កត់បន�យផលប៉ះពល់េលបីរសិ� ន  
អគារសិក្សោ និង

មជ្ឈមណ� លសហគមន៍ 

a. េរៀបចំ្របព័ន�លូបង�ូរទឹក្រគប់្រគាន់េនជុំវញិអគារ េដីម្ីបកុឱំ្យមានទឹកនឹង។ ជំងឺបង�េដយសត�ល�ិត 

និងលក�ខណ� គា� នអនាម័យអចេកីតេឡីងេដយសរ្របពន័�លូបង�ូរទឹកមិន្រគប់្រគាន់។ 
b. បេង�ីនពន�ឺធម�ជាតិ និង្របពន័�ខ្យល់េចញចូលេដីម្ីបកត់បន�យករេ្របី្របាស់ពន�ឺសិប្បនិម�ិត និង

ម៉ាសុីន្រតជាក់។ េ្របី្របាស់បង�ួចធំៗេដីម្ីបផ�លព់ន�ឺ និងខ្យល់អកសដល់បន�ប់។ 
c. អគារសិក្សោគួរមានបន�ប់ធំស្រមាប់សកម�ភាពខងក�ុងបន�ប ់សួនកុមារេនខងេ្រក និងមូលដ� ន 

d. អនាម័យ (ឧ. បន�ប់ទឹក និងបង�ន់ែដលមានអងទឹកស�ុយ) 
e. បេ���សករេ្របី្របាសេ់ក្ប�ងសុីម៉ង់ែដលមានសរធាតអុេបស�ូស េធ�ីជាេក្ប�ង្របក។់  

មណ� លសុខភាពេន

ជនបទ 

a. ផ�លច់ំនួនបន�ប់្រគប់្រគាន់ ដូចជា បន�ប់ព្យោបាល បន�ប់អ�កជំងឺ កែន�ងរង់ចំ និងមូលដ� នអនាម័យ 

(ឧ. បន�ប់ទឹក បង�ន់ែដលមានអងទឹកស�ុយ) 

b. គួរេរៀបឥដ�ករ ៉ ូ េ្រពះវងយសមា� ត និងផ�ល់អនាម័យ 
c. េរៀបចំ្របព័ន�លូបង�ូរទឹក្រគប់្រគាន់េនជុំវញិអគារ េដីម្ីបកុំឱ្យមានទឹកនឹង។ ជំងឺបង�េដយសត�ល�ិត 

និងលក�ខណ� គា� នអនាម័យអចេកីតេឡីងេដយសរ្របពន័�លូបង�ូរទឹកមិន្រគប់្រគាន់។ 
d. េធ�ីយ៉ាងណាឱ្យមានខ្យល់អកសក�ុងបន�ប ់

e. បេ���សករេ្របី្របាសេ់ក្ប�ងសុីម៉ងែ់ដលមានសរធាតុអេបស�ូ េធ�ីជាេក្ប�ង្របក។់  
ទីផ្សោរជនបទ a. ្រត�វមាន្របពន័�លូបង�ូរទឹកល�្របេសីរក�ុង និងជុំវញិទីផ្សោរ (ជុំវញិតូប/េរង) េដីម្ីបធានា       អនាម័យ 

b. ស្រមាប់អគារផ្សោរេនមួយកែន�ង គួរផ�ល់មូលដ� នអនាម័យ (ឧ. បង�ន់ ែដលមានអងទឹកស�ុយ និង

អងទឹកស្រមាប់លងសមា� តៃដ) េនជិតអគារផ្សោរ។ អគារទីផ្សោរេនមួយកែន�ងសំេដេលីអគារែដល
មានសំណង់េបតងុ ែដល្រត�វបានសង់ជាអចិៃ�ន�យ៍េនេលីទីតំងមួយ។ 

c. ផ�ល់ធុងសំរមែដលអចសមា� តបានជា្របចំ។ 
d. ដកត់ូប/ហងក�ុងផ្សោរែដលលកផ់លិតផល/ទំនិញស�ួត និងេសីម ដច់ពីគា�  

e. គួរេ្របីៃផ�ក្រមាលែដល្រកលឥដ�/្រគ�ស េ្រពះវងយ្រស�លសមា� ត និងែថទំ។ ៃផ�ជ្រមាលស្រមាប់
្របពន័�លូបង�ូរទឹក។ 

f. េធ�ីយ៉ាងណាឱ្យតូប/ហងមានដំបូល្រគបេដីម្ីបកុឱំ្យមានទឹកនឹងក�ុងរដវូវស្សោ។  
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២.េហដ� រចនាសម�័ន�ផ�ូវថ�ល់ (ករផ�លល់ទ�ភាពេចញចូលទតំីង) 
អនុគេ្រមាង វ ិធានករទប់ស� ត់/កត់បន�យផលប៉ះពល់េលបីរសិ� ន  

ផ�ូវថ�ល់ 

 

ករពិចរណាទូេទ ៖ 

a. ករ្រគប្់រគងសំណល់េនទីតំងសំណង់ទំងអស់ (រួមទំងស� មកយដ)ី េលីទីតំងេបាះេចល
ែដលបានអនុម័ត (ចមា� យ >៣០០ ែម៉្រតពីទេន� ស�ឹងបឹងបួរ ឬតំបន់ដីេសីម)។ េបាះេចលសំរម 

េលហធាតុ និងវត�ុធាតុែដលេនសល់ (ឥន�នៈ េ្របង ខ� ញ់) ក�ុងទីតំងែដលបានអនុ�� តេនេពល

សងសង់។ កុំចក់សំណល់េ្របងេលីដ ីនិងក�ុងផ�ូវទឹក េ្រពះវអចបំពុលដី និងទឹកេ្រកមដ។ី 
b. គួរអនុវត�វធិានករ្រគប់្រគងសំណឹកឱ្យបានមុនរដូវេភ��ង ជាពិេសសអនុវត�ភា� មៗេ្រកយករសង

សង់។ ជួសជុលែថទំ និងអនុវត�វធិានករេឡីងវញិរហូតដលរុ់ក�ជាតិដុះវញិ។ 
c. គួរមានសំណង់ទប់ដី េទតមភាពចំបាច់េដីម្ីបពន្ឺយត ឬបែង�រទិសទឹកហូរេ្រចះ និងស� ក់ទប់ដី

រហូតដលម់ានរុក�ជាតិដុះ។ 
d. បាញ់ទឹកេលីផ�ូវដី ស� មកយដ ីវត�ុធាតនុានា និងគំនរដែីដលកយទុក េដីម្ីបកត់បន�យសំណឹក

េដយសរខ្យលេ់ទតមភាពចំបាច់។ 
e. គំនរដែីដលកយទុក ្រត�វមានគ្រមប្រគបេនេពលមិនេ្របី្របាស់។ 

f. បេ���សករសងសង់ផ�ូវកតៃ់្រពបឋម េ្រពះវអចបង�ជាសកម�ភាពកប់េឈីខុស  ច្បាប់។ 
g. បេ���សករសងសង់ផ�ូវេលីដធីូរ ជ្រមាលេចត និងជិត្រចំងទេន�។ ្រត�វអនុវត�វធិានករបែន�ម 

(េមីលែផ�ក ៤.២ ខងេ្រកម) ្របសិនេបីគា� នជេ្រមីសស្រមាប់ករត្រមងផ់�ូវ។  
ករពរសំណឹកជ្រមាល និងករបាក់ដ ីេដយអនុវត�វធិានករខងេ្រកម ៖ 
a. ដំេស� ែដលលូតលស់េលឿន និងរកបានក�ុងមូលដ� ន េនេលីទីជ្រមាលែដលងយរងសំណឹក។ 

េស� ទំងេនះជួយរក្សោលំនឹងជ្រមាល និងករពរសំណឹកដីេដយសរទឹកេភ��ង និងទឹកហូរេ្រចះ។ 

គួរេ្របីពូជេស� ែដលមានក�ុងមូលដ� ន លូតលស់េលឿន ដុះតន់តប់េលីដី និងចក់ឫសេ្រជ េដីម្ីប
រក្សោលំនឹងដ។ី 

b. ដក្់របឡាយស� កទ់ឹក ែដលមាន្របសិទ�ភាពបំផុតក�ុងតំបនែ់ដលសំបូរេភ��ងធា� ក់   និងមាន
ជ្រមាល។ ្របឡាយ្របេភទេនះជួយស� ត់ និងបែង�រទឹកហូរេ្រចះេលីដពីីតំបន់ងយរងសំណឹក និង

ជ្រមាល/មុនេទដល់ជ្រមាលេចត េដីម្ីបកត់បន�យសំណឹកៃផ�ដីែដលអចេកីតមានេឡីង។ 
c. ស្រមាប់ជ្រមាលេចត ្រត�វេ្របី្រចំងរងជេណ�ី រេដីម្ីបរក្សោលំនឹងកន់ែតល�។ េនេលីជ្រមាលេចត 

សមា� រមិនអចដកន់ឹងបាន េហីយងយនឹងដួលរលំបន�ិចម�ងៗ។ 
d. ដកជ់�� ំងទប់េនែផ�កខងេ្រកមៃនជ្រមាលមិននឹង។ ជ�� ំងេនះ្រត�វមាន្របេហងស្រមាប់បង�ូរ

ទឹកពីបាតផ�ូវ េដីម្ីបបន�យសមា� ធេលីៃផ�ជ�� ំង។  
e. អចេ្របីថ� (ដុំថ�) េដីម្ីបជួយករពរជ្រមាល។ 

f. ទប់ស� ត់ករបង�ូរទឹកេចញេដយគា� នករ្រគប់្រគង ពីៃផ�ផ�ូវ េដយសង់្របឡាយបង�ូរទឹកធំល�ម និង
បង�ូរទឹកេចញពីជ្រមាលខងេ្រកម។  

សំណឹក 

a. ្របសិនេបីអច ករងរសងសង់ផ�ូវ្រត�វស�ិតេនតំបន់ែដលបានកប់ឆា� ររួច។ 

b. ហមេ្របី្របាស់េ្រគឿងម៉ាសុីនធុនធ�នេ់ដីម្ីបកប់ឆា� រតំបន់ែដលងយទទួលរងសំណឹក។ 
c. ក�ុងករណីមានសកម�ភាពកប់ឆា� រ អ�ក្រត�វ ៖ 

- ដក់ស�� សមា� ល់ឱ្យច្បាស់េនតំបន់ែដល្រត�វកប់ឆា� រ មុនេធ�ីសកម�ភាព 
- ពុះេ្រចៀក ឬែកៃច�េឈីេដីមែដលបានកប់ឆា� រ ស្រមាប់េ្របីជាគ្រមបករពរសំេណីមេនទីតំង 

- សមា� តទីតំងបេណ�ី រៗក�ុងេពលបំេពញករងរ 
- កយដី្រសទប់េលីភា� មៗបនា� ប់ពីបានកប់ឆា� រ និងដកជ់ាគំនរេនទីតំង 

- ្រគបគំនរដី េនេពលមិនេ្របី្របាស់ 
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- អនុវត�វធិានករ្រគប្់រគងសំណឹកបេណា� ះអសន� និងសង់សំណង្់រគប្់រគងទឹកហូរេ្រចះ/ទប់

ដី ជុំវញិតំបន់ែដលបានកប់ឆា� រភា� មៗ បនា� បព់ីបានកប់ឆា� ររួច 
- ស� រតំបន់ែដលបានកប់ឆា� រេឡីងវញិឱ្យបានឆាបត់មែដលអចេទេធ�ីបាន 

- ដកដ់ី្រសទប់េលីមកវញិ និងដក់គ្រមបករពរសំេណីមេលីទីតំងផ�ូវចស់ និង 
- ដក់គ្រមបករពរសំេណីមេលីជ្រមាលែដលមានករទប់មិនឱ្យបាក់ដី មុននឹងដំដុះ។ 

d. គំនរដី្រត�វ ៖ 
a. ស�ិតេលីៃផ�ដែីដលស� ត របេស�ី និងមាន្របពន័�លូបង�ូរទឹកល�្របេសីរ និងស�ិតក�ុងទីតំង

ែដលេគអចេមីលេឃីញច្បាស់ 
b. េនឆា� យពី្របពន័�លូបង�ូរទឹក និង 

c. េនចមា� យយ៉ាងតិច ៣០ ែម៉្រតពី្រកិតសមា� ល់កម�ស់ទឹកគិតជាមធ្យម ឬកម�សទ់ឹកក�ុង
ផ�ូវទឹក។ 

e. គំនរដីនីមួយៗ្រត�វេនឆា� យពីគា� យ៉ាងតិច ២ ែម៉្រត។ 
f. ្រត�វសង់សំណង់្រគប្់រគងទឹកហូរេ្រចះ/ទប់ដីបេណា� ះអសន�េនជុំវញិគំនរដីទំងអស់ 

g. ករកតជ់្រមាលដសី្រមាប់ឱ្យទឹកហូរ ្រត�វស�ិតេនេលីជ្រមាលដីធំៗែដល្រត�វបានកត់។ 

h.  ហមកយដី និងចក់ដីក�ុងេពលមានេភ��ងខ� ំង។  
a. ក�ុងករណីែដលករងរសងសង់ផ�ូវេធ�ីេឡីងក�ុងផ�ូវទឹក មិន្រត�វដក់េ្រគឿងម៉ាសុីនេនេ្រកផ�ូវស្រមាប់

ដឹកជ��ូ នក�ុងផ�ូវទឹកេទ 

b. ្រត�វបែង�រទឹកហូរេ្រចះេដយធម�ជាតិពីតំបន់ែដលគា� នសកម�ភាពមនុស្ស ឱ្យហូរជុំវញិករដ� ន 
េដីម្ីបកុឱំ្យរខំនដលស់កម�ភាពក�ុងករដ� ន 

c. ករពរ្របពន័�លូបង�ូរទឹកែដលអចនឹងប៉ះពល់េដយសរករងរសងសង់ផ�ូវ េដយសង់សំណង់

្រគប្់រគងទឹកហូរេ្រចះ/ទប់ដី 

d. ករបង�ូរទឹកេភ��ងេដយផា� ល់េចញពី្របពន័�លូបង�ូរទឹក កែន�ងកត់ដី និង្រចំង ្រត�វបានហមឃាត់ 
លុះ្រតែតមានសង់សំណង់ទប់ដីេនេលី្របពន័�លូបង�ូរទឹក ស� មកយ និង  ្រចំង។ 

e. ្រត�វជួសជុលែថទំសំណង់្រគប្់រគងទឹកហូរេ្រចះ/ទប់ដី េដីម្ីបឱ្យសំណង់ទំងេនាះេនអចេ្របី
្របាស់បាន។ 

f. ករបង�ូរទឹកេភ��ងេចញពី្របពន័�លូបង�ូរទឹកតមផ�ូវ មិន្រត�វបង�ជា ៖ 

- សំណឹក្រចំងផ�ូវទឹក ឬ 
- បង�កំេទចកំណក�ុងផ�ូវទឹកែដល្រត�វហូរចកេ់ទ។ 

g. ករស�ុកទុកេ្របងឥន�នៈ េ្របងរអំិល សរធាតគុីមី និងសរធាតុេ្រគាះថា� ក់េផ្សងេទៀតក�ុងចមា� យ 
៣០ ែម៉្រតពី្រកិតសមា� ល់កម�ស់ទឹកគិតជាមធ្យម ឬកម�សទ់ឹកក�ុងផ�ូវទឹក ្រត�វបានហមឃាត់។ 

h.  ករចក់េ្របងេ្រគឿងម៉ាសុីនក�ុងចមា� យ ៣០ ែម៉្រតពី្រកិតសមា� ល់កម�ស់ទឹកគិតជាមធ្យម ឬកម�ស់
ទឹកក�ុងផ�ូវទឹក ឬ្របភពទឹកេលីដណីាមួយ ្រត�វបានហមឃាត។់ 

i. ករស�ុកទុកេ្រគឿងម៉ាសុីនក�ុងចមា� យ ៣០ ែម៉្រតពី្រកិតសមា� ល់កម�ស់ទឹកគិតជាមធ្យម ឬកម�សទ់ឹក
ក�ុងផ�ូវទឹកេពញមួយយប់ ឬេនេពលមិនេ្របី្របាស់ ្រត�វបានហមឃាត់។ 

j. ករបង�ូរកកសំណល់េដយផា� ល់េទក�ុងទឹក ្រត�វបានហមឃាត់។ 
k. ករបង�ូរកកសំណល់ក�ុងចមា� យ ៣០ ែម៉្រតពី្រកិតសមា� ល់កម�ស់ទឹកគិតជាមធ្យម ឬកម�សទ់ឹកក�ុង

ផ�ូវទឹក ឬ្របភពទឹកេលីដីណាមួយ ្រត�វបានហមឃាត់។ 
l.  ករេ្របី្របាស់ថា� ំសមា� ប់រុក�ជាតិចៃ្រងក�ុងចមា� យ ១៥០ ែម៉្រតពី្រកិតសមា� ល់កម�ស់ទឹកគិតជាមធ្យម 

ឬកម�ស់ទឹកក�ុងផ�ូវទឹក ្រត�វបានហមឃាត់។ 

ករេធ�ឱី្យដកីខ�ក់ ៖ 

a. ករេ្របី្របាស់អុី្រដ�កបូន ឬសរធាតុេ្រគាះថា� ក់េផ្សងេទៀតស្រមាប់កត់បន�យធូលី ្រត�វបានហម
ឃាត់។ 
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b. េ្របងឥន�នៈ េ្របងរអំិល សរធាតុគីមី និងសរធាតុេ្រគាះថា� ក់ទំងអស់ ្រត�វបិទស� កសមា� ល់ច្បាស់

លស់។ 
c. េ្របងឥន�នៈ េ្របងរអំិល សរធាតុគីមី និងសរធាតុេ្រគាះថា� ក់ទំងអស់ ្រត�វរក្សោទុកក�ុងកែន�ងស�ុក 

ែដលអចរក្សោទុក្របដប់ផ�ុកធំបំផុតយ៉ាងេហចណាស់ ១១០%។ 
d. ទឹកបង�ូរេចញពីកែន�ងស�ុកែដល្រត�វេ្របី្របាស់េដីម្ីបរក្សោទុកេ្របងឥន�នៈ េ្របងរអំិល សរធាតុគីមី 

និងសរធាតុេ្រគាះថា� ក់ ្រត�វបង�ូរចូលរេណ� ស្រមាប់ស�ុកេ្របងកំពប់។ 
e. ្រត�វមានឧបករណ៍ស្រមាប់សំអតេ្របងកំពប់េនករដ� ន។ 

f. និេយាជិត និង្រក�មហុ៊នេម៉ករ ្រត�វទទួលករបណ�ុ ះបណា� លពីរេបៀបេ្របី្របាស់ឧបករណ៍ស្រមាប់
សំអតេ្របងកំពប។់ 

g. ករព្រងយសំរម រួមទំងករចក់េចលសំណល់ ្រត�វបានហមឃាត់។ 
h.  ្រត�វដក់ និងរក្សោទុកសំណល់ក�ុងធុងសំរមបិទជិត។ 

i. ្រត�វេបាះេចលសំណល់េនកែន�ងចក់សំរមែដលេនជិតបំផុត ឬកែន�ងចក់សំរមែដលមានករ
្រគប្់រគង។ 

j. ក�ុងករណីែដលទីតំងែដលមានករងរសងសង់ផ�ូវ គា� នកែន�ងចក់សំរម ឬកែន�ងដក់សំណល់

េដយមានករ្រគប់្រគង ្រត�វេបាះេចលសំណល់េនទីតំង ឬតមរេបៀបែដលកំណត់េដយ
្របតិបត�ិករ្រគប្់រគងសំណល់ពក់ព័ន�ែដលមានសមត�កិច�។ 

k. ្រត�វករពរៃផ�សំណង់ និងេដីមេឈីេនជិតតំបន់ែដល្រត�វ្រកលេកស៊ូថ�ល់្របេភទប៊ីទូមិន តម
រេបៀបែដលទប់ស� ត់ករសច ឬេធ�ីឱ្យខចូេសភណ� ភាពថ�ល់។ 

l.  ករបាញ់េកស៊ូថ�ល់្របេភទប៊ីទូមិន ក�ុងេល្ប�នខ្យល់េលីស ៥០ គីឡូែម៉្រត/េម៉ាង ្រត�វបានហម 
ឃាត់។ 

m.  រល់វត�ុធាតែុដលចកេ់ពញ ឬសមា� រែដលកំពុង្រត�វបានផា� ស់ថ�ី មិន្រត�វ្របឡាក់្របឡូកជាដច់ខត 
(ឧ. េស� ចៃ្រង ្រគាប់ពូជ េ្របង សរធាតុគីមី និងសរធាតុេធ�ឱី្យកខ�ក់េផ្សងេទៀត)។  

ករ្រគប់្រគងសំណល់េ្រគាះថា� ក់ 

a. ករដុតផា� ស�ិក ឬសរធាតុបំពុលសររីង�េផ្សងេទៀត ្រត�វបានហមឃាត់។ 
b. ដីែដលបំពុលេដយេ្របងឥន�នៈ េ្របងរអំិល សរធាតុគីមី និងសរធាតុេ្រគាះថា� ក់ ្រត�វចត់ទុកជា

សំណល់េ្រគាះថា� ក់។ 

c. សំណល់េ្រគាះថា� ក់ ដូចជា សំណល់េ្របង ្រត�វ្របមលូទុក និងេបាះេចលេនទីតំងែដលអនុម័ត
េដយមន�ីរ។  

ស� នតូចៗ 

 

ករករពរសំណឹក ៖ មេធ្យោបាយសំខនក់�ុងករករពរជ្រមាល និងសំណឹកគឺករសង់ជ�� ំងទប់្រចំង 

(ជ�� ំងទំនាញែដល្រទទប់្រចំង ឬជ្រមាលែដលអចរអិល) និងករតំេរៀបថ�ទប់្រចំងធម�ត (stone 
pitching) 

(a) ជ�� ំងទប់្រចំង 
- ជ្រមាលរបស់ជ�� ំងទប់្រចំង គួរមានផលេធៀបយ៉ាងតិច ១ ប�្ឈរ ៖ ២ េផ�ក។ ្របែហលជា្រត�វែក

ស្រម�លជ្រមាលរបេទតមស� នភាពដីេនករដ� ន។ 

- ករេរៀបជ�� ំងទប់្រចំងគួរេ្របីថ�ែដលរងឹមំា និងហប់ល� េដីម្ីបបេង�ីនទម�ន់អតិបរមា។ 
- គួរេ្របីែខ្សចងេផា� ប េដីម្ីបទប់ស� ត់កុំឱ្យជ�� ំងទប់្រចំងេប៉ាង។ ែខ្សចងេផា� បគរួដក់េន្រតឹមកម�ស់ 

១ ភាគ ៣ ៃនជ�� ំងទប់្រចំង។ 

- ជ�� ំងទប់្រចំងគួរថ�ក់យ៉ាងតឹងជាបដ់េីដយដក់ជ�� ំងទប់្រចំងេ្រកមក្រមិត scour depth។ 
- ក�ុងករណីែដលគា� នករតំេរៀបថ�ទប់្រចំង (stone pitching) គួរ្រកលដ្ីរគប្រសទប់ខងេលី 

េដីម្ីបឱ្យមានេស� ដុះ និងទប់ជ្រមាល។ 
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(b) ករតំេរៀបថ�ទប់្រចំង អចេ្របសី្រមាប់ែតវធិានករកពរសំណឹកក�ុងករណីែដលេគចត់ទុកថា   

ហនិភ័យសំណឹកមានតិចតួចបំផុត។ ករតំេរៀបថ�ទប់្រចំង មិនសូវធន់នឹងចរន�ទឹកខ� ងំេទ និងេ្រចីន្រត�វ
បានេ្របី្របាសជ់ា្រសទប់ខងេលី (top finish) ៃនៃផ�ជ�� ំងទប់្រចំង។  

កងលូ 

 

(a) ដកថ់�ធំៗេនកន�ុយកងលូេដីម្ីបទប់ស� ត់សំណឹក។ 
(b) េធ�ីយ៉ាងណាឱ្យក្បាលកងលូគា� នដីខ្សោច់ និង្រគ�ស ៖ ទឹក្រត�វែតអចហូរកត់កងលូ។ 
(c) ធានាថា ទឹកេនផ�ូវជិតៗេនាះ អចហូរចូលេទក�ុង្របឡូយសងខងផ�ូវេដយេសរ។ី 

(d) ក�ុងករណីែដលកងលូស�ិតក�ុងផ�ូវទឹក ៖ 
- កងលូ្រត�វរត់្រសបគា� នឹងបណា� ញផ�ូវទឹក 

- ៃផ�ចំហរេ្រកមផ�ូវស្រមាប់ដឹកជ��ូ ន្រត�វដក់េនជិតចំណុចកណា� លៃនបណា� ញផ�ូវទឹក 

- ផ�ូវបែង�រៃនកងលូ្រត�វដក់េន្រតឹម ឬេ្រកមក្រមិតបាតផ�ូវទឹក និង 
 (e) ករេ្របី្របាស់កងលូែដលមានទំហំខងេ្រកម្រត�វបានហមឃាត់ ៖ 

- ស្រមាប់កងលូជាបំពង់ អង�ត់ផ�ិតបំពង់្រត�វតិចជាង ៦០០ មិល�ីែម៉្រត និង 
- ស្រមាបក់ងលូ្របអប់ ៃផ�្រត�វតិចជាង ៦០០ មិល�ីែម៉្រត x ៦០០ មិល�ីែម៉្រត។  

 
៣.ករផ�តផ់�ង់ទកឹ 

អនុគេ្រមាង វ ិធានករទប់ស� ត់/ករបន�យផលប៉ះពលេ់លីបរសិ� ន  
អណ�ូ ងេ្រជ/រក ់  a. គួរេធ�ីៃផ�ពសជុំវញិអណ�ូ ងេដីម្ីបស្រម�លដល់្របព័ន�លូបង�ូរទឹក ធ�ឹមែខ�ង និងរក៉ែដលមានែខ្សទញ 

និងធុងមួយស្រមាប់ដងទឹក។ ែខ្ស និងធុងេធ�ីឱ្យអណ�ូ ង និងទឹកកន់ែតមាន   អនាម័យ។ 
b. កំជេណ�ី រែដក (ដក់ភា� បន់ឹងជ�� ំងអណ�ូ ងេ្រជ) ជួយដល់សកម�ភាពជួសជុលែថទំអណ�ូ ង ឬ

ករណីមានេ្រគាះអសន�។ 
c. ជាទូេទ ទឹកេលីដជីាៃផ�ទឹកេបីកចំហរ។ ដូេច�ះ ចំបាច់្រត�វមានគ្រមប/ដំបូល/សំណាញ់ែដករយពី

េលីេដីម្ីបករពរកុំឱ្យមានស�ឹកេឈី ឬកេម�ចកម�ីធា� កច់ូល។ 
d. អណ�ូ ងគួរស�ិតេនទីតំងែខ្សទឹកខងេលីៃនអងស�ុកទឹកស�ុយ និងយ៉ាងេហចណាស់គួរស�ិតេន

ចមា� យ ១០ ែម៉្រតពីអងទឹកស�ុយ េ្រពះវអចេធ�ីឱ្យបះ៉ពល់ដល់គុណភាពទឹកពិស្របសិនេបី
ស�ិតេនជិតអងេពក (ហនិភយ័សុខភាព)។ 

e. មុននឹងេ្របី្របាស់្របភពទឹកថ�ី សូមយកសំណាកគំរូេទេធ�ីេតស�។ ប៉ារ៉ែម៉្រតអប្បបរមាសំខន់ៗ

ស្រមាប់ករេធ�ីេតស�ទឹក ៖ ចំនួនសរុបៃនបាក់េតរកី�ុងេពះេវៀនធំ (coliform) ក្រមិត pH សរធាតុ
អេសនិក នី្រតត ពណ៌ ភាពល�ក ់និងសីតុណ� ភាព។  

ករ្របមលូទឹកេភ��ង a. អងស�ុកទឹកេភ��ង គួររក្សោទុកឱ្យបានល�បំផុត េដយភា� ប់នឹងទបង�ូរទឹកេលីដំបូល និង បំពក់

ក្បាលរូប៊ីេណ និងទុេយាទឹកឱ្យបានល�បំផុត។ 
b. ្របសិនេបីភា� ប់បំពង់ែចកចយទឹកេទនឹងអងស�ុកទឹក សូមបំពក់បំពង់េនាះឱ្យបានកម�ស់ ១០ 

សង់ទីែម៉្រតពីបាតអង/ធុង េដីម្ីបអចស�ុកទឹកបានកន់ែតល�។ 
c. គ្រមបអងស�ុក្រត�វែតជាបត់ឹងែណនល�េដីម្ីបបេ���សករេឡីងកេម�  និងករកនែ់ស�       (

េដយសរ្រត�វពន�ឺៃថ�) និងទប់ស� ត់កុំឱ្យមានសត�ល�ិត កេម�ចកម�ី (សំណលរ់ងឹ) និងស�ឹកេឈីធា� ក់
ចូល។ 

d. គួរដកប់ំពង់ខ្យល់ែដលមានសំណាញ់ករពររុញ េនក�ុងគ្រមបេដីម្ីបជួយឱ្យមានចរន�ខ្យល់ក�ុង
អងស�ុក េដីម្ីបធានាគុណភាពទឹក។ 

e. ្រត�វសមា� តទបង�ូរទឹកេលីដំបូលជា្របចំ េ្រពះអចមានអចម៍សត� និងស�ឹកេឈីេនេលីដំបូល ឬក៏
អចបង�ហនិភ័យសុខភាព្របសិនេបីអចម៍សត� និងស�ឹកេឈីទំងេនាះហូរចូលក�ុងអងស�ុកទឹក។ 

f. អងស�ុកទឹក្រត�វែតមាន្របព័ន�បង�ូរទឹកេហៀរេចញ េនេពលមានេភ��ងខ� ំង។ ្របព័ន�បង�ូរទឹកេហៀរ

េចញ គួរអចទប់ស� ត់ករហូរថយេ្រកយ និងប�្ឈប់មិនឱ្យសត�ចៃ្រង/សត�កេករ/សត�ល�ិតចូលក�ុង
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្របពន័�េនះ។ កររចនាបានល�នឹងអចឱ្យមានករបង�ូរទឹកេហៀរេចញយ៉ាងតិច ២ ដង/ឆា� ំ េដីម្ីបបង�ូរ

កំេទចកករ ែដលអែណ� តេនៃផ�ខងេលីៃនទឹកែដលស�ុក និងរក្សោគុណភាពទឹក។  
ទឹកផុស a. ្របភពទឹកផុស្រត�វមានបំពក់ចេ្រមាះ និងខ្សោច់ចេ្រមាះ (sand trap)។ សង់ជ�� ំងេនចេនា� ះ

បំពង់បង�ូរចូល និងបំពង់បង�ូរេចញេដីម្ីបេធ�ីជាអងដក់ខ្សោច។់ សង់ជ�� ំងេនក�ុងស� មេចះ (ែផ�ក

ខងេ្រកម) ស្រមាប់្រគប់្រគងលំហូរទឹក។ ្រត�វសមា� តដីខ្សោចត់មដំណាក់កល (O&M)។  
b. អងទឹក្រត�វមានកែន�ងេចះដក់បំពង់ PVC (អង�ត់ផ�ិតរន� ២ មិល�ីែម៉្រត) ស្រមាបប់ង�ូរទឹកចូល ឬ

អចមានបំពង់ខ�ី េដយមានពសលួសសំណាញ់ ជុំវញិែផ�កចំហរេនខង        កន�ុយ។ 
c. អងទឹក្រត�វមានរបងព័ទ�ជុំវញិេដីម្ីបករពរ្របភពទឹកផុសពីករេ្របី្របាស់ជាសធារណៈ និងករ

បំពុលនានា និង្រត�វមានដំបូល/គ្រមបករពរស�ឹកេឈី ឬកេម�ចកម�ីេផ្សងេទៀតធា� ក់ចូល។  
ទឹកទុេយាភា� ប់ព ី

្របភពទឹក 

ករទប់ស� ត់ករបំពុលេន្របភពទឹក ៖ 

a. សង់សំណង់ែដលមានគ្រមប្រគបេលី្របភពទឹកេដីម្ីបកុឱំ្យស�ឹកេឈី ឬកំេទចកំទីធា� កច់ូល។ 
b. ្រត�វសង់របងេដីម្ីបករពរ្របភពទឹក (ជាពិេសសទឹកផុស) ពីករេ្របី្របាស់ជាសធារណៈ និងករ

បំពុលនានា។ 
c. គួរមានចេ្រមាះ (ដីខ្សោច់/្រគ�ស) ទប់កំេទចដី មុននឹងទឹកផុសហូរចូលក�ុងអងស�ុក និង្រត�វផា� ស់ប�ូរ

ចេ្រមាះតមដំណាក់កលេនេពលជួសជុលែថទំ។ 

 
ករតបំពង់ ៖ 

a. ករតបំពង ់PVC ស្រមាប់បង�ូរ និងែចកចយទឹក ្រត�វបង�ប់េនេ្រកមដី (០,៥ ែម៉្រត) េដីម្ីបករពរ
បំពង់ពីករខូចខត (ឧ. យានយន�ឆ�ងកត់ កំរស�ី UV។ល។)។ 

b. ករដកប់ំពង់ PVC ឱ្យ្រត�វកំរស�ី UV អចេធ�ីឱ្យបពំង់បាតស់រធាតុផា� ស�ិក  ែដលនំាឱ្យបពំង់ផុយ
្រស�យ។ 

c. គួរដកប់ំពង់ឱ្យរត់្រតង់ និងមានលក�ណៈេទរចុះេ្រកម។ 
d. ្របសិនស� នភាពមិនអំេណាយផលស្រមាប់ករបង�ប់ទុេយា (េ្របីទុេយាេលីដី) ្រត�វេ្របីបំពង់ែដក 

និងមាន្រទនាប់ ឬឃ�ុំករពរ េ្រពះករេលីកដក់ចុះេឡីងអចេធ�ីឱ្យេលច្រជាប/បាក់ែបក។ 
e. បំពង់បង�ូរេចញ និងេ្រគឿងបំពក់ភា� ប់ពីអងស�ុកទឹក មិន្រត�វេ្របីបំពង់ PVC េទ េ្រពះវ្រត�វពន�ឺៃថ� /

កំរស�ី UV។ គួរេ្របីបំពង់ និងេ្រគឿងបំពក់េធ�ីពីែដក។  
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៤.ធារស�ស�ខ� តតូច 
អនុគេ្រមាង វ ិធានករទប់ស� ត់/កត់បន�យផលប៉ះពល់េលីបរសិ� ន  

ធារស�ស�ខ� តតូច a. គួរសង់ជ�� ំងេរៀបឥដ� ឬដកថ់�ផ�ុំចូលគា�  េនតមផ�ូវ េដីម្ីបករពរសំណឹកតម្រចំង     ជ្រមាល។ 

b. គួរេ្របីឫស្ីសស្រមាប់ករពរេនតមភ�ឺែ្រស េនេពលចំណុះទឹកទប។ 
c. ករដកផ់ា� ំងរបំាង (bar screen) (ច្រមឹងែដកប�្ឈរ អង�ត់ផ�ិត្របែហល ២០ មិល�ីែម៉្រត និងស�តិ

ក�ុងរង�ង់ៃផ�្រសឡះ ១០ សង់ទីែម៉្រតេដីម្ីបស្រម�លដល់ករជួសជុលែថទំ) េនខងមុខសំណង់កង

លូ (ែខ្សទឹកខងេលី) ជួយទប់ស� តក់ុំឱ្យវត�ុធំៗ និងកេម�ចកម�ីេធ�ីឱ្យស�ះ្របពន័�្របឡាយ។ មុំេន
ចេនា� ះែផ�កខងេ្រកមៃន្របឡាយ និងផា� ំងរបំាង គឺ ៤៥-៨០ ដឺេ្រក។ 

 

 

៥.មូលដ� នអនាម័យ ៖ ករស� រ ឬករព្រងកីតចិតចួ 
អនុគេ្រមាង វ ិធានករទប់ស� ត់/កត់បន�យផលប៉ះពល់េលីបរសិ� ន  

បង�ន់សធារណៈ 
 

 

a. បង�ន់ទំងអស់្រត�វមានអងស�ុកទឹកស�ុយស្រមាប់េធ�ី្រប្រពឹត�កម�សំណលល់មក។ 
b. បំពង់ PVC ស្រមាបភ់ា� បប់ង�ន់កច់/ចកទ់ឹកេទនឹងអងស�ុកទឹកស�ុយ ្រត�វបង�ប់េ្រកមដី ឬមាន

គ្រមប្រគប (សុីម៉ង់) េដីម្ីបករពរ និងកុំឱ្យ្រត�វកេម� ៃថ�។ 
c. គួរេ្របីបំពង់ែដកដកេ់លីអងស�ុកទឹកស�ុយ។ កុំេ្របីបំពង់ PVC េ្រពះវមិនធន់នឹងកេម� ៃថ�េទ។ 

d. អងទឹកស�ុយ្រត�វមានបំពង់ខ្យល់េដីម្ីបបង� រកុំឱ្យមានឧស�័ន្របមូលផ�ុំក�ុងអង និងគួរមាន 
“្របេហងលូ” ស្រមាប់ចូលក�ុងអងទឹកស�ុយ ក�ុងករណីចំបាច។់ 

e. បង�ន់គួរស�ិតេនចមា� យយ៉ាងតិច ២០ ែម៉្រតពី្របភពទឹក (អណ�ូ ង ទឹកផុស ទេន�)។  
អងទឹកស�ុយ a. អងទឹកស�ុយ្រត�វមានបំពង់ខ្យលេ់ដីម្ីបបង� រកុឱំ្យមានឧស�័ន្របមូលផ�ុំក�ុងអង និងគួរមាន 

“្របេហងលូ” ស្រមាប់ចូលក�ុងអងទឹកស�ុយ ក�ុងករណីចំបាច។់ 
b. អងទឹកស�ុយ្រត�វមានអងពីរ ៖ អងទី ១ ស្រមាប់ដកភ់ក់លមក ចំែណកអងទី ២ ស្រមាប់

្រប្រពឹត�កម�ខ្យល់។ ជាទូេទ អងទំងេនះេធ�ី្រប្រពឹត�កម�ទឹកស�ុយបានល�។ កកសំណល់ពីអង
ទឹកស�ុយែដលបានេធ�ី្រប្រពឹត�កម�េដយែផ�ក អចបំពុលទឹកេ្រកមដី និងទឹកេលីដី។ 

c. មិន្រត�វបង�ូរកកសំណល់ពីអងទឹកស�ុយេចញកណា� លវល ឬេទក�ុងទឹកេលីដីេឡីយ។ ្រត�វេធ�ី
្រប្រពឹត�កម�កកសំណល់ទំងេនាះមុនេពលបង�ូរេចញ។ វធិានករករពរ ៖ ១) ចេ្រមាះេន

េ្រកមដី (underground leach field) ២) ចេ្រមាះេដយរុក�ជាតិ (vegetated leach field) 
ឬ ៣) រេណ� ស្រមាប់បេ����ប។ 

d. ្រត�វ្រត�តពិនិត្យអងទឹកស�ុយតមដំណាក់កល និង្រត�វសមា� តភក់លមកេចញ (ឬបូមេចញ) 
េរៀងរល់ពីរបីឆា� ំម�ងេដីម្ីបអចេ្របី្របាសអ់ងបន�េទៀត។  
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្រកម្របតបិត�ែិផ�កបរសិ� នទី ២ ៖ ករអភវិឌ្ឍកសកិម� និងរបរចិ�� ឹមជីវតិ 

 
១.សកម�ភាពកសិកម� 

អនុគេ្រមាង វ ិធានករទប់ស� ត់/កត់បន�យផលប៉ះពល់េលីបរសិ� ន  
សកម�ភាពកសិកម� 

 
 

a. មិនេ្របពីូជដំណាំែដលមានលក�ណៈរតត្បាត 

b. អនុវត�រេបៀប/វធិីស�ស�/បេច�កវទិ្យោកសិកម�ែដលមាននិរន�រភាព (ឧ. កសិរុក�កម� ពហុវប្បកម� 
និងដំណាវំលិជុំ វធិានករច្រម�ះក�ុងករ្រគប់្រគងសត�ចៃ្រង (ជំរុញឱ្យសត�រពំរ ដូចជា សត�ស� ប 

និង្របេចៀវ សុីសត�ល�ិតែដលសុីដំណាំ) 
c. កត់បន�យករបាត់បង់ដី្រសទប់េលី េដយសរសំណឹក និងថយចុះជីជាតិដ ី(ដំណាំគ្រមប និង

ករដក់គ្រមបករពរសំេណីមដី (បេង�ីតគ្រមបដែីដលមានរុក�ជាតិ និងដក់សំណល់រុក�ជាតិ) 
ករដំេស�  (ដំេស� តមផ�ូវព័ទ�ជុំវញិ។ល។) 

d. េធ�ីករអភិរក្ស និងេ្របី្របាស់ទឹកេដយ្របសិទ�ភាព 

e. កត់បន�យករេ្របី្របាស់សរធាតុគីមីកសិកម�មិន្រតឹម្រត�វ េដីម្ីបកត់បន�យបរមិាណសរធាតុ
ពុលក�ុងដី និងទឹក 

f. កត់បន�យករេ្របី្របាស់ថា� ំសមា� ប់សត�ល�ិត និងេលីកកម�ស់វធិីស�ស�ច្រម�ះស្រមាប់ករ្រគប្់រគង
សត�ចៃ្រង េទតមប��ត�ិជាតិ 

g. កត់បន�យ ែកៃច�េឡីងវញិ និងេ្របី្របាស់េឡីងវញិនូវសំណល់កសិកម� (សំណល់ធម�ជាតិ សត� 
រុក�ជាតិ)។  

 
២.ករចិ�� ឹមសត� 

អនុគេ្រមាង វ ិធានករទប់ស� ត់/កត់បន�យផលប៉ះពល់េលីបរសិ� ន  
ករចិ�� ឹមសត� 

 
 

a. ព័ទ�របងជុំវញិ្របភពទឹកកុំឱ្យសត�សុីេស� េចញចូល 

b. បេង�ីនផលេធៀបកបូន-នី្រត�ែសន ក�ុងចំណីសត�េដីម្ីបកត់បន�យករកេកីតេមតន និង នី្រត�អុក
សុីត 

 
c. េលីកកម�ស់ករស�ុកទុក េរៀបចំទុកដក់ និងេ្របី្របាស់ចំណីសត�េដយ្របសិទ�ភាព េដយកត់្រត

ពីករទិញ និងករេ្របី្របាស់ចំណីសត� 
d. េ្របី្របដប់ដក់ចំណីែដលមានគ្រមប ឬករករពរេដីម្ីបកុំឱ្យចំណីសត�្រត�វេភ��ង និងខ្យល់ 

e. សូមលយសំណល់ចំណីសត� និងសរធាតុអចែកៃច�េឡីងវញិេផ្សងេទៀត ស្រមាប់េធ�ីជ ីឬេរៀបចំ

ឡដុត ឬទីតំងចក់សំរម 
f. កិនចំណីសត�េដីម្ីបឱ្យសត�ងយសុី។ ចណុំចេនះនឹងជួយសន្ំសសំៃច និងកត់បន�យបរមិាណ

លមកសត� (និងបេង�ីន្របសិទ�ផលផលិតកម�) 
g. ធានាផលិតកម� និងសង់កែន�ងស�ុកលមកសត�េដីម្ីបកុំឱ្យទឹកេនាម និងលមកសត�បំពុលទឹកេលី

ដី និងេ្រកមដី (ឧ. ចកេ់បតងុ ្របមលូកកសរធាតុរវពី្រទ�ងសត� និងេ្របី្របាស់ទបង�ូរទឹកេលី
ដំបូលេនេលីសំណង់ស្រមាប់្របមលូ និងបែង�រទឹកេភ��ងែដលស� ត) 

h.  ្រគប្់រគងសីតុណ� ភាព សំេណីម និងកត� ពក់ព័ន�នឹងបរសិ� នេផ្សងេទៀតៃនករស�ុកលមកសត�
េដីម្ីបកត់បន�យករបំភាយេមតន និងនី្រត�អុកសុីត។ ចំណុចេនះរួមមានករេ្របី្របាស់អងស�ុក

ែដលបិទជិត ឬករទំង្រស�ង្រសទប់េលីៃន្រសះ/បឹងស�ុកលមកសត�កណា� លវល 
i. រក្សោសំណល់ឱ្យេនស�ួតេដយេបាះេចល ជំនួសឱ្យ ឬបែន�មេលីករកចទ់ឹកបង�ូរេដីម្ីបកំចត់

សំណល់ 
j. ដក់គំនរលមកសត� និងទឹកេនាមេនឆា� យពីកែន�ងរស់េន ្របភពទឹក ទនំាបលិចទឹក វលជីក 
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អណ�ូ ង (wellhead field) ឬែដនជ្រមកែដលងយរងផលប៉ះពល់េផ្សងេទៀត 

k. ្របមលូ និងស�ុកទុកលមកសត�ជា្របចំស្រមាប់េធ�ីជីកំប៉ុស� និងយកេទចក់វលេដីម្ីបបន�យក�ិន
ពុល និងរតឹត្ិបតភា� ក់ងរបង�េរគ។ 

l.  ព្រងយលមកសត�េដយអនុវត�យុទ�ស�ស�ល�្របេសីរ ែដលគិតគូរពីហនិភ័យចំេពះសុខភាព 
និងបរសិ� ន េដយសរវត�មានភា� ក់ងរគីមី និងជីវស�ស� និងតុល្យភាពសរជាតិចិ�� ឹមក�ុង 

ទីតំងកសិកម�។ ធានាថា លមកសត�គឺស្រមាប់យកេទេ្របីែតេលីដកីសិកម�ប៉េុណា� ះ  ក�ុងអំឡុង
េពលែដលសម្រសបស្រមាប់ករេ្របី្របាស់ជាសរជាតិចិ�� ឹមរុក�ជាតិ (ជាទូេទ មុនេពលចប ់

េផ�ីមរដូវបង�បេង�ីនផល)។ 
m.  សមា� តេ្រកល និងេរងដក់ចំណីជា្របចំ 

n.  កត់បន�យករេ្របី្របាស់ទឹកក�ុងេពលសមា� ត (ឧ. េ្របីក្បាលបាញ់ែដលមានសមា� ធខ�ស់ និង 
លំហូរតិច) 

o. បេង�ីនផលិតភាព និង្របសិទ�ភាពៃនផលតិកម�បសុសត� (េដីម្ីបកត់បន�យករបំភាយេមតនពី
សត�) តមរយៈករែកលម�អហរូបត�ម� និងែសន ករ្រគប់្រគងេដយេ្រគឿងម៉ាសុីន (ឧ. អនា� ក់ 

របំាង ពន�ឺ និងសំេឡង) េដីម្ីបសមា� ប ់ផា� ស់ទីតំង ឬបេណ� ញសត�ចៃ្រង 

p. គួរ្រគបពំនូកលមកសត�េដយេ្របី្របេភទ្រកណាត់ែដលអច្រជាបបានស្រមាប់េ្របីេលីដី 
(geotextile) (ែដលអចឱ្យទឹក្រជាបចូលក�ុងពំនូក និងរក្សោដំេណីរករេធ�ីជីកំប៉ុស�) េដីម្ីបកត់

បន�យករកេកីតរុយ 
q. េ្របីសត�រពំរេដីម្ីប្រគប្់រគងសត�ចៃ្រង។ ករពរស្រត�វធម�ជាតិរបស់សត�ចៃ្រងេដយផ�ល់ែដន

ជ្រមកសម្រសប (ឧ. គុេមា� តៃ្រពស្រមាប់េធ�ីសំបកុ និងរុក�ជាតិេផ្សងេទៀត) ែដលអចផ�ល់ជ្រមក
ដលស់ត�រពំរទំងេនាះ។ 

r. កត់បន�យអ្រតងប់ េដយែថទំសត�ឱ្យបានល� និងទប់ស� ត់ជំង ឺ
s. គួរព្យោបាល ឬេមីលែថសត�ែដលឈឺ ឬងប់េដីម្ីបបន�យករឈឺចប់ និងភាពតនតឹង រួមទំងករ

ដកដ់ចេ់ដយែឡក ឬបំផា� ញឱ្យបានសម្រសប ្របសិនេបីចំបាច ់
t. គួរប�� កព់ីសត�ែដលងប់មុននឹងយកេទេចល       េហីយសត�ែដលេនរស់ គួរសមា� បេ់ចល

ភា� មៗ។ សត�ែដលងបគ់ួរយកេចញភា� មៗ និងេបាះេចលឱ្យបានសម្រសប។ 
u.  កំណត់រក និងរក្សោទុកសត�ែដលឈឺ និងេរៀបចំនីតិវធិីឃាំងទុក និងបែង�រ/បំភ័ន� េដីម្ីបយកេចញ 

និងេបាះេចលសត�ែដលងបឱ់្យបានសម្រសបេទតមករែណនំាក�ុងបទប្ប��ត�ិជាតិ។ 
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ឧបសម�័ន� ៨ ៖ ផលប៉ះពល់អវិជ�មានែដលអចេកតមានេឡងេលបរសិ� ន និងវិធានករ
កត់បន�យផលប៉ះពល់ 

្របេភទគេ្រមាង ផលប៉ះពល់ 
ែដលអចេកីតេឡីង 

វធិានករកត់បន�យផលប៉ះពល់ ឧបករណ៍ បទដ� ន 
បរសិ� ន និង

សង�ម 

១.ករេរៀបចំ
ែផនករេ្របី
្របាស់ដី៖ ករ
េ្រជីសេរសី និង
ករេរៀបចំ
ែផនករអភិវឌ្ឍ

ស្រមាប់
សម្បទនដី 
សង�មកិច� និង
ករផ�ល់បណ�កម�

សិទ�ិសមូហភាព
របស់សហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគ
តិច 

១.១ ផលប៉ះពល់េលីជីច្រម�ះ
េនតមទីតំងសំខន់ៗ តមរ

យៈករដក់ប��ូលក�ុង 
្រពំ្របទល់ៃនសម្បទនដីសង�ម
កិច� និងករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិ
សមូហភាពរបស់សហគមន៍

ជនជាតិេដីមភាគតិច 

១. ទីតំងសម្បទនដីសង�មកិច� ៖ អនុវត�នីតិ
វធិីេរៀបចំែផនករលំហក�ុងគេ្រមាងែបងែចក

ដីេដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� 
ដូចជា ករកំណតអ់ត�ស�� ណតំបន់ 
ជីវច្រម�ះសំខន់ 9ៗ

10 និងផាត់េចញពីករែបង
ែចកដី េដយពិចរណាពីសមត�ភាពរបស ់

បរសិ� ន និងករវភិាគកសិ-្របព័ន�េអកូឡូសុី 
ករបេង�ីតតំបន់្រទនាប់េនចេនា� ះទីតំង
គេ្រមាង និងតំបនជ់ីវច្រម�ះសំខន់ៗក�ុង
ករណីែដលតំបន់ជវីច្រម�ះទំងេនាះស�ិតេន

ជិតទីតំងសម្បទនដីសង�មកិច�។ 
២.ទីតំងស្រមាប់ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដី 
សមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីម
ភាគតិច៖ អនុវត�ដំេណីរករ ៣ ជំហនេដីម្ីប

ឱ្យជនជាតិេដីមភាគតិចទទួលបាន 
បណ�កម�សិទ�ិដីធ�ី។ ចំណុចេនះរួមប��ូល
សមាសភាគែដល្រសេដៀងគា� នឹងសមាស
ភាគែដលអនុវត�េនតមទីតំងសម្បទន

ដីសង�មកិច�ថ�ី (ឧ. ករពិនិត្យបឋមេនក្រមិត
ទីតំង ករវយតៃម�បរសិ� ន ESMP តម 
ទីតំង ដំេណីរករពិនិត្យបឋមេនក្រមិតអនុ
គេ្រមាង)។ ែផ�កតមករពិនិត្យបឋមេលី 

បរសិ� នេនតមទីតំងែដល្រត�វផ�ល់បណ�
កម�សិទ�ិនីមួយៗ (ICLT) គេ្រមាងនឹងអច
កំណតរ់កធនធានធម�ជាតិេនមូលដ� ន និង
តំបន់អភរកិ្សសំខន់ៗ។ បនា� បព់ីកំណតប់ាន

េហីយ គេ្រមាងនឹងស្រមបស្រម�លកិច�
ពិភាក្សោជាមួយអជា� ធរមានកតព�កិច�េដីម្ីប
កំណតព់ីតួនាទីរបស់ជនជាតិេដីមភាគតិច
ក�ុងករ្រគប់្រគងតំបន់ទំងេនះ។ 

 
 

ក.ដំេណីរករពិនិត្យបឋម 
េដយេ្របីឧបករណ៍ខង

េ្រកម ៖ 
១.ថា� ក់េខត� ៖ 
ក) រូបភាពពីផា� យរណប និង
រូបថតពីអកស 

ខ) IBAT 
គ) GIS 
ឃ) ែផនទីពី្រកសួងកសិកម� 
និង្រកសួង        បរសិ� ន (

និង្រកសួងពក់ព័ន�េផ្សង
េទៀត) 
២.ថា� ក់្រស�ក ៖ 
ក) ករែណនំាែផ�ក

បេច�កេទសេដីម្ីបផ�ល់     សុ
ពលភាពដល់ករគូសែផនទី 
ខ) ករវភិាគកសិ-្របព័ន� 
េអកូឡូសុី 

គ) សមត�ភាពរបស ់       ប
រសិ� ន 
 
៣.វធិានករេផ្សងេទៀត៖ 

ក) សវនកម�បរសិ� នេដយ
ឯករជ្យេដីម្ីបពិនិត្យេឡីងវញិ
េលី LUP ចុងេ្រកយ 
ខ) អ�កឯកេទសបរសិ� ន

របស់ធនាគារពិភពេលក
េដីម្ីបេធ�ីករពិនិត្យេផ��ងផា� ត់
ប�� ក់ភាព្រតឹម្រត�វ តម 
រយៈករចុះពិនិត្យេដយ 

ៃចដន្យតមទីតំងេដីម្ីប
ប��ប់ដំេណីរករ LUP។ 

ESS1 
ESS6 

ESS10 

១.២ ផលប៉ះពល់អវជិ�មាន
េដយសរករអភិវឌ្ឍ៖ ករ
បំផ�ិចបំផា� ញតំបនង់យរងផល
ប៉ះពល់ែដលស�ិតេនេ្រក 

ឬ្រត�វបានផាត់េចញពីទីតំង
សម្បទនដីសង�មកិច� ប៉ុែន�រង
េ្រគាះេដយសរករេធ�ី 

បេង�ីនករ្រគប់្រគងហនិភ័យេនតមតំបន់
អភិរក្សសំខន់ៗ និងគំា្រទដល់សហគមនរ៍ង
ផលប៉ះពល់េដយ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ
របស់ពួកេគ និង/ឬតំបនអ់ភិរក្សសំខន់ៗ

េដយ្របសិទ�ភាព។ 
 
 

១.ករពិនិត្យបឋម 
២. ESMP តមទីតំង ែដល
ស្រម�លដល់វធិានករ
្រគប់្រគងហនិភ័យ 

 

ESS1 
ESS6 
ESS10 

 
10 ដូចជា    តំបន់ករពរេដយច្បាប់ ែដនប្រម�ងសត�ៃ្រព ៃ្រពសហគមន៍ ៃ្រពែដលេនសល់    ឬែដនជ្រមកស្រមាប់ករករពរ  និងករអភិរក្ស ្រចករេបៀង
ជីវច្រម�ះ និងស�ឹងធម�ជាតិ។ 
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អជីវកម�កន់ែតេ្រចីន េដយ
សរលទ�ភាពេចញចូលកន់ែត
ងយ្រស�ល បនា� ប់ពីករបេង�ីត
តំបន់សម្បទនដីសង�មកិច� 

 
ករ្រគប់្រគងហនិភ័យ្រត�វ ៖ 
១.កំណត់រកតំបន់ធនធានធម�ជាតិ/តំបន ់
អភិរក្សសំខន់ៗេនមូលដ� នតមរយៈករ 

ពិនិត្យបឋមេលី LUP 
២.បេង�តីតំបន់្រទនាប់ និង្រចករេបៀង 
ជីវច្រម�ះ 
៣.កសងករយល់ដឹងពីករអភិរក្សជីវច្រម�ះ 

៤.ដំេដីមេឈីេនក�ុងតំបន់សមូហភាព 
៥.ដក់ប��ូលក�ុងែផនករអភិវឌ្ឍន៍ឃំុ 
៦.ផ�ល់យន�ករ និងករគំា្រទេដីម្ីបជួយដល់
សហគមនរ៍ងផលប៉ះពល់េលីករ្រគប់្រគង

ធនធានធម�ជាតិរបស់ពួកេគ្របកបេដយ
និរន�រភាព។ 

១.៣ ករបំពុលខ្យលេ់ដយ
សរករដុត ករបំពុលទឹក និង
ករបំពុលដីែដលេកីតេចញពី
ករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹមិន

បានល�េនតំបនល់ំេនដ� នក�ុង
ទីតំងសម្បទនដីសង�មកិច� 

េរៀបចំ និងអនុវត�្របព័ន�្រគប់្រគងសំណល់រងឹ
េដយ្របសិទ�ភាពេនតមទីតំងនីមួយៗ 

ESMP តមទីតំង ESS1 
ESS3 
ESS10 

១.៤ ផលប៉ះពល់សុខភាពពី
ករផ�ត់ផ�ង់ទឹក ែដលបំពលុ
េដយសកម�ភាពេនែខ្សទឹក

ខងេលី ឬករកេកីតសរធាតុ
អេសនិកក�ុងធម�ជាតិ 

ករពិនិត្យបឋមតមទីតំង ករេធ�ីេតស�ករ
ផ�ត់ផ�ងទ់ឹក 

ESMP តមទីតំង ESS1 
ESS4 
ESS10 

១.៥ កររងរបួសេដយសរ
សំណល់អវុធជាតិផ�ុះបន្សល់ពី
ស�ង� ម 

ករវយតៃម�ហនិភ័យតមទីតំងេដយ
ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ CMAA/CMAC 

១.ករពិនិត្យបឋម 
២. ESMP តមទីតំង 

ESS1 
ESS4 
ESS10 

១.៦ ជំងឆឺ�ងតមទឹក និងជំងឺ
ឆ�ងតមភា� ក់ងរបង�េរគ 

េដយសរករតំងទីលំេន 

ករកសងករយល់ដឹង សកម�ភាពទឹកស� ត 
និងអនាម័យ (WASH) 

ESMP តមទីតំង ESS1 
ESS4 

ESS10 
១.៧ ករខូចខតក�ុងេ្រគាះទឹក

ជំននេ់ដយសរករខូចដំេណីរ
ករទំនប់ទឹកេនែខ្សទឹកខង
េលីតំបន់គេ្រមាង 

ករពិនិត្យបឋមតមទីតំង ករពិនិត្យបឋម ESS1 

ESS4 
ESS10 

១.៨ អ�កទទួលផលពីគេ្រមាង
្របឈមនឹងហនិភ័យអកស

ធាតុ (ទឹកជំនន់ និងេ្រគាះរងំ
ស�ួត) 

ករពិនិត្យបឋមតមទីតំង ១.ករពិនិត្យបឋម 
២.ESMP តមទីតំង 

ESS1 
ESS4 

ESS10 

២.ករអភិវឌ្ឍ 
េហដ� រចនា 
សម�័ន�សហគមន៍ 

២.១ ផលប៉ះពល់ពក់ព័ន�នឹង
ករសងសង់ ដូចជា សំេឡង
រខំន ធូលី កេម�ចកំណ 
សំណឹក ករេបាះេចលសំរម 

ករ្រគប់្រគងជំននទ់ឹកេភ��ង 
សុខភាព និងសុវត�ិភាពកម�ករ 
និងសហគមន ៍

ឧបករណ៍្រគប់្រគងហនិភ័យបរសិ� ន ែដល
្រត�វបានដក់ប��ូលក�ុងករពិពណ៌នាលម�ិត
ពី EHS ក�ុងឯកសរេដញៃថ� 

 ១.ែផនករ្រគប្់រគង
លក�ខណ� ករងរនិងពលកម� 
២.ESHSS ែដលដក់ប��ូល
ក�ុងឯកសរកិច�សន្យោករងរ

ទំងអស់ 
៣.ESMP អនុគេ្រមាងែដល
រួមប��ូល ECoPs និង 
OHSP 

ESS1 
ESS2 
ESS3 
ESS4 
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២.២ សុខភាព និងសុវត�ិភាព
របស់បុគ�លិកេធ�ីករក�ុង
គេ្រមាងែដលេធ�ីដំេណីរេទទី
តំងដច់្រសយាល 

 

េ្របី្របាស់ និងអនុវត� OHS ែដល្រត�វបាន
ដក់ប��ូលក�ុងឯកសរេដញៃថ� 

១.ែផនករ្រគប្់រគង
លក�ខណ� ករងរនិងពលកម� 
២.OHSP 

ESS1 
ESS2 

២.៣ ករបំផ�ិចបំផា� ញ្របភព

ទឹកេ្រកមដី និងេលីដី 
េដយសរករេធ�ីអជីវកម�
េដយគា� ន្របសិទ�ភាព ឬ 
និរន�រភាព 

ករវយតៃម�ធនធានទឹកស្រមាប់ទីតំង

គេ្រមាងនីមួយៗ។ ករអភិវឌ្ឍន៍ធារស�ស�
្រត�វប�� ក់ថានឹងមិនបង�ផលប៉ះពល់
អវជិ�មានេលីអ�កេ្របី្របាស់បច�ុប្បន� និង/ឬ 
េសវ្របព័ន�េអកូឡូសុី។ 

 

ESMP តមទីតំង (េរៀបចំ

ក�ុងករ្រគប់្រគងហនិភ័យ
េនក្រមិតទីតំង) 

ESS1 

ESS3 
ESS10 

២.៤ ទីតំងវប្បធមអ៌ចរួមមាន
ៃ្រពេឈី ដីៃ្រពអរក្ស ដីលំេន
ដ� ន និងដីកសិកម� 

ករគូសែផនទីេបតិកភណ� វប្បធម៌ែដល
ស� ល់ ករអនុវត�ច្បាប់ស�ីពីៃ្រពេឈីេដយ
ែផ�កេលីករទទួលស� ល់ករេ្របី្របាស់ជា
្របៃពណី និងករអនុវត�របស់សហគមន៍ 

មូលដ� នជាៃ្រពករពរស្រមាប់េគាលបំណង
វប្បធម៌ (សសនា និង/ឬៃ្រពអរក្យ) 

១.្រកបខណ� ករពរ
េបតិកភណ� វប្បធម៌ (CHPF) 
២.ESMP តមទីតំង 

ESS1 
ESS8 
ESS10 

២.៥ ករខូចខតក�ុងទឹកជំនន់
េដយសរករខូចដំេណីរករ
ធារស�ស� ឬទំនប់តចូែដល
គំា្រទេដយគេ្រមាង 

ធានាករេរៀបចំេដយសុវត�ិភាព ១.ករពិនិត្យបឋម 
២.ESMP តមទីតំង 

ESS1 
ESS4 
ESS10 

 ២.៦ ផលប៉ះពល់សុខភាព

េដយសរករផ�ត់ផ�ង់ទឹកែដល
គា� នគុណភាពស្រមាប់ពិស 
េដយសរ ១) ជាតិអេសនិក
ក�ុងធម�ជាតិ ២) ករបំពុល

េដយសរធាតុគីមី ៣) ករ
បំពុលេដយជីវស�ស� 

្របភពទឹកទំងអស់្រត�វឆ�ងកត់ករេធ�ីេតស�

េនមន�ីរពិេសធន ៍
ក�ុងករណីមានករបំពុលេដយធាតុ 
អេសនិក និងសរធាតុគីមី ្រត�វអនុវត�ពិធី
សររបស់្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 10

11  និង

្របភពទឹកពិសេផ្សងេទៀតែដលផ�ល់ជូន 
ក�ុងករណីៃនករបំពុលេដយជីវស�ស� ្រត�វ
សមា� ប់េមេរគក�ុងអណ�ូ ង និងេធ�ីេតស�េឡីង
វញិ 

ESMP តមទីតំង (្របភព

ទឹកេលីដី្រត�វេធ�ីេតស�ក�ុងេពល
ពិនិត្យបឋមតមទីតំង)  
ESMP អនុគេ្រមាង 

ESS4 

៣.ករអភិវឌ្ឍ
កសិកម� និងរបរ

ចិ�� ឹមជីវតិ 

៣.១ ផលប៉ះពល 1់1

12 េលីសុខ
ភាព និងសុវត�ិភាពរបស ់

សហគមន៍ែដលរងផល 
ប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង 

អនុវត� ESMF រួមទំងេគាលករណ៍ែណនំា  
GAP របស់្រកសួងកសិកម� និងករកសង

ករយល់ដឹងរបស់កសិករស�ីពីករេ្របី្របាស់ 
និងេរៀបចំទកុដក់សរធាតុគីមីកសិកម�
េដយសុវត�ិភាព 

១.ESMP តមទីតំង 
២.បទប្ប��ត�ិស�ីពី ECop 

(្របសិនេបីមិន្រត�វបានេលីក
េឡីងក�ុង CamGAP) និង 
OHSP ែដល្រត�វបានដក់

ESS1 
ESS3 

ESS4 
ESS10 

 
11 េដីម្ីបឱ្យបន្ីុសគា� នឹងស�ង់ដជាតិរបស់្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ្រត�វអនុវត�វធិានករដូចខងេ្រកម៖  
-អនុគេ្រមាងផ�ត់ផ�ង់ទឹកថ�ី េធ�ីេតស�ទឹករកសរធាតុនានា រួមទំងអេសនិក និងេធៀបនឹងស�ង់ដជាតិ 
-ផ្សព�ផ្សោយពីលទ�ផលៃនករេធ�ីេតស�គុណភាពទឹកេទេមភូមិ និងជូនដំណឹងថាេតីទឹកអចពិសបាន ឬេទ 

-ផ�ល់ករែណនំាស�ីពីជេ្រមីស្រប្រពឹត�កម�មូលដ� ន ក�ុងករណីស�ិតក�ុងប៉ារ៉ែម៉្រត/េលីសក្រមិតស�ង់ដ។ ភូមិមួយចំនួន្របែហលជា្រត�វអនុវត�អនុគេ្រមាង
្រប្រពឹត�កម�ទឹកពិសក�ុងវដ�បន�បនា� ប។់ 
-ក�ុងករណីែដលមានសរធាតុអេសនិកខ�សជ់ាងក្រមិតស�ង់ដ មិនគួរេធ�ី្រប្រពឹត�កម�េដីម្ីបកំចត់សរធាតអុេសនិកេទ    េ្រពះ្រត�វចំណាយេ្រចីនេលីករត
េម�ីង និងករជួសជុល និងកង�ះសមត�ភាពក�ុងករដំេណីរករ និងជួសជុលែថទំ្របព័ន�េនះ។ យកល�គួររក្របភពទឹកពិសថ�ី ដូចជា ទឹកេលីដី ែដលគួរេធ�ីេត

ស�េដីម្ីបអនុេលមតមស�ង់ដពិស។ 
12 គេ្រមាងនឹងមិនផ�ល់ហិរ��ប្បទនដល់វត�ុធាតុេ្រគាះថា� ក់ទំងេនះេទ ប៉ុែន�ករផា� ស់ប�ូរកម�សិទ�ិដីធ�ីអចត្រម�វឱ្យកសិករថ�ីេ្របី្របាស់វត�ុធាតុទំងេនះ។ 
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ជាពិេសសពក់ព័ន�នឹងករេ្របី
្របាស់ និងេរៀបចំទកុដក់ថា� ំ
សមា� ប់សត�ល�ិត និងជីគីមី
េដយសុវត�ិភាព 

ប��ូលក�ុងឯកសរេដញៃថ�
របស់្រក�មហុ៊នេម៉ករ 

៣.២ ករេធ�ីឱ្យទឹកកខ�ក់
េដយសរករេ្របី្របាស់ 

សរធាតុគីមីកសិកម� 
មិនសម្រសប 
 

អនុវត� ESMF រួមទំងករកសងករយល់
ដឹង 

១.ESMP តមទីតំង 
២.ECoP/CamGAP (យក

មួយណាែដលតឹងរុងឹជាង) 

ESS1 
ESS3 

ESS10 

៣.៣ ករបំពុលបរសិ� ន 
េដយសរសំណល់រងឹែដលមិន

អចបំែបកតមែបបជីវស�ស� 
ែដលបន្សល់ទុកពីសកម�ភាព
កសិកម� 

អនុវត� ESMF  រួមទំងករកសងករយល់
ដឹង វធិានករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ 

ESMP តមទីតំង និង 
ECoP/EMP 

ESS1 
ESS3 

ESS10 
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