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ែផនករេប្តជញ ចិត្តបរ ិ ថ ន និងសងគម 

 
១. ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ នឹងអនុវត្តគេ្រមងករ្រគប្់រគង និភយ័េ្រគះមហន្ត យេន សីុ េគនយ ៍ ស្រមប ់      

កមពុជេលើកទី ២ (គេ្រមង) មរយៈ្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ (ក.អ.ជ) ែដលមនករពកព់ន័ធនឹង្រកសួង            
ថ បន័ដូចជ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ ( មរយៈអគគនយក ្ឋ នេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់េ យ រ

គេ្រមងអភវិឌ ន)៍, និងមនទីរអភវិឌ នជ៍នបទកនុងេខត្តចំនួន ៦ ។ សមគមអភវិឌ នអ៍ន្តរជតិ (ពីេនះតេទេ
ថ “សមគម”) បនយល់្រពមផ្ដល់ហិរញញបបទនដល់គេ្រមងេនះ។ 

២. ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ នឹងអនុវត្តវធិនករ និងសកមមភពេផ ងៗែដលេធ្វើឲយគេ្រមង្រតូវបនអនុវត្តេ យ
អនុេ ម មស្តង់ របរ ិ ថ ន និងសងគម។ ែផនករេប្ដជញ ចិត្តបរ ិ ថ ន និងសងគមេនះបនកំណតនូ់វវធិនករ 
និងសកមមភព, ឯក រ ឬែផនករនន, កដូ៏ចជេពលេវ  េដើមបអីនុវត្ត។ 

៣. ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ កនឹ៏ង្របតិបត្តិ ម្របករននែដលមនែចងេនកនុងឯក របរ ិ ថ ន និងសងគម ែដលជ
ឯក រត្រមូវេនកនុង្រកបខណ្ឌ បរ ិ ថ ន និងសងគមៃនសមគម េហើយែដលេគសំេ ថជែផនករេប្ដជញ ចិត្ត   
បរ ិ ថ ន និងសងគម ដូចជ្រកបខណ្ឌ ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម, ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ ងំលំេន ្ឋ ន
ថមី, ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដើមភគតិច, ែផនករករចូលរមួរបស់អនកពកព់ន័ធ, និងេពលេវ
ដូចមនបញជ កេ់នកនុងឯក របរ ិ ថ ន និងសងគម។ 

៤. ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ទទួលខុស្រតូវចំេពះករ្របតិបត្តិត្រមូវករទងំអស់េនកនុងែផនករេប្ដជញ ចិត្តបរ ិ ថ ន 
និងសងគមេនះ េទះបីជវធិនករ និងសកមមភពជក់ កន់ន្រតូវបនអនុវត្តេ យ្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ 
និង ថ បន័ ឬអងគភពដូចមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី ១ (ខងេលើ)។ 

៥. ករអនុវត្តវធិនករ និងសកមមភពែដលបនកំណតេ់នកនុងែផនករេប្ដជញ ចិត្តបរ ិ ថ ន និងសងគមេនះ នឹងមន
ករ ម ន និង យករណ៍ជូនសមគមពីសំ ក្់រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ និងអងគភព្រគប្់រគងគេ្រមង
របស់្រកសួងេនះ ដូចបនត្រមូវេនកនុងែផនករេប្ដជញ ចិត្តបរ ិ ថ ន និងសងគម និងលកខខណ្ឌ ននៃនកិចច្រពម
េ្រព ងហិរញញបបទន េហើយសមគមនឹង ម ន និង យតៃម្លវឌ នភព និងករបញចបវ់ធិនករ និង
សកមមភពកនុងរយៈេពលអនុវត្តគេ្រមង។ 

៦. ដូចបន្រពមេ្រព ងគន រ ងសមគម និង ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ មរយៈ្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ ែផនករេប្ដជញ
ចិត្តបរ ិ ថ ន និងសងគមេនះ ននឹងមនករែកស្រមួលពីេពលមយួេទេពលមយួេទៀតកនុងអំឡុងេពលអនវុត្ត
គេ្រមង េដើមបឆី្លុះបញច ំងអំពីករស្រមបករ្រគប្់រគងករផ្ល ស់ប្តូរនន និងកលៈេទសៈែដលេមើលពំុេឃើញ
របស់គេ្រមង ឬជករេឆ្លើយតបេទនឹងករ យតៃម្លលទធផលគេ្រមង ែដលបនអនវុត្តសថិតេ្រកមែផនករ
េប្ដជញ ចិត្តបរ ិ ថ ន និងសងគមេនះ។ កនុងកលៈេទសៈែបបេនះ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ មរយៈ្រកសួងអភវិឌ ន៍
ជនបទ នឹងយល់្រពមេទនឹងករផ្ល ស់ប្តូរជមយួនឹងសមគម េហើយនឹងេធ្វើបចចុបបននភពែផនករេប្ដជញ ចិត្ត     
បរ ិ ថ ន និងសងគម េដើមបឆី្លុះបញច ំងករផ្ល ស់ប្តូរទងំេនះ។ កិចច្រពមេ្រព ងស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរែកែ្របែផនករ
េប្ដជញ ចិត្តបរ ិ ថ ន និងសងគមេនះ នឹង្រតូវបនកត្់រ មរយៈករេផ្ត ះប្តូរលិខិតែដលមនចុះហតថេលខរ ង



សមគម និង ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ មរយៈ្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ។ ្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ នឹងផ ព្វផ យ
ែផនករេប្ដជញ ចិត្តបរ ិ ថ ន និងសងគម ែដលបនែកស្រមួលបចចុបបននភពេនះភ្ល ម។ 

៧. េនេពលែដលគេ្រមងមនករផ្ល ស់ប្ដូរ, កលៈេទសៈមនិេ្រព ងទុក, ឬលទធផលគេ្រមងេនកនុងករផ្ល ស់ប្ដូរ
េនះមន និភយ័ និងជះឥទធិពលេលើករអនវុត្តគេ្រមង ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ មរយៈ្រកសួងអភវិឌ ន៍
ជនបទ្រតូវផ្ដល់ថវកិបែនថម្របសិនេបើចបំច ់ េដើមបអីនុវត្តវធិនករ និងសកមមភពេ ះ្រ យ និភយ័ និង
ផលបះ៉ពល់ទងំេនះ ែដល ចមន និភយ័ និងផលបះ៉ពល់ពកព់ន័ធនឹងគេ្រមង ដូចជផលបះ៉ពល់    
បរ ិ ថ ន, សុខភព, និងសុវតថិភព, ករហូរចូលៃនកម្ល ងំពលកមម, និងអំេពើហិង េលើេយនឌរ័។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



វធិនករ និងសកមមភព េពលេវ  ថ បន័/ ជញ ធរទទលួបនទុក 
ករ ម ន និង យករណ៍ 
ក ករ យករណ៍ជ្របច ំ

ជែផនកមយួៃនករ យករណ៍គេ្រមងជ្របច ំ និងមនករេរៀបចំ និង ករ់បយករណ៍ ម នជ្របចអំំពីលទធ
ផលបរ ិ ថ ន, សងគម, សុខភព, និងសុវតថិភព (ESHS) របស់គេ្រមងជូនសមគម រមួមនជ ទិ៍ករអនុវត្ត
ែផនករេប្ដជញ ចិត្តបរ ិ ថ ន និងសងគម (ESCP), ថ នភពៃនករេរៀបចំ និងអនវុត្តឯក របរ ិ ថ ន និងសងគម ែដល
ត្រមូវេនកនុង ESCP, សកមមភពចូលរមួរបស់អនកពកព់ន័ធ, ដំេណើ រករៃនយន្តករបណ្ដឹ ងត ៉ ។ ពត័ម៌នលម្អតិ
បែនថមស្តីពីករ ម ន និងករ យករណ៍ នឹងមនផ្ដល់ជូនកនុងឯក របរ ិ ថ ន និងសងគមគេ្រមង ដូចជ 
ESMF, RPF, IPPF, LMP, SEP, និងែផនករជក់ ក់ មទី ងំនីមយួៗ ។ 

 
ចបព់ីកលបរេិចឆទ្របសិទធភពគេ្រមង 
 របយករណ៍ ម ន ESHS ៃផទ

កនុង្របច្រតីមស ្រតូវ កជ់ូន
សមគម្រតឹមចុងសប្ដ ហ៍ទីមយួ ៃន
រយៈេពល យករណ៍េពញមយួវដ្ដ
ៃនករអនវុត្តគេ្រមង។ 

 របយករណ៍វឌ នភព្របចឆំន  ំ

 
PMU ៃន MRD 

ខ ឧបទទវេហតុ និងេ្រគះថន ក ់
េរៀបចំ និងដំេណើ រករយន្តករ យករណ៍អំពីឧបទទវេហតុេផ ងៗ 
 
ជូនដំណឹងដល់សមគមភ្ល មៗនូវឧបទទវេហតុ ឬេ្រគះថន កន់នពកព់ន័ធនឹងគេ្រមង ឬ ចនឹងេកើតេឡើង, ជះឥទធិ
ពលជវជិជមនេលើបរ ិ ថ ន, បះ៉ពល់ដល់សហគម, ធរណៈជន, ឬកមមករ រមួទងំេ្រគះថន កច់ ចរណ៍េលើផ្លូវ 
ែដលគេ្រមង ងសង ់និងឧបទទវេហតុេផ ងេទៀតែដលបនេកើតេឡើងេនកនុងទី ងំ ងសងរ់បស់គេ្រមង ឬពក់
ពន័ធនឹងករងរ ងសង់ ទទួលហិរញញបបទនពីគេ្រមង។ 
 
ផ្ដល់នូវពត័ម៌នលម្អតិ្រគប្រគនអ់ំពីឧបទទវេហតុ ឬេ្រគះថន កេ់ យបញជ កអ់ំពីករអនវុត្តវធិនករភ្ល មៗ ឬករ
េរៀបចំែផនករ េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ និងពត័ម៌នទងំ យ ែដល្រកុមហ៊ុនេម៉ករ និង ថ បន័្រតួត
ពិនិតយបនផ្ដល់ជូនឲយបនសមរមយ។ បនទ បម់ក មរយៈករេសនើសុំរបស់ធនគរពិភពេ ក េរៀបចំរបយករណ៍
ស្តីពីឧបទទវេហតុ ឬេ្រគះថន កេ់ យេសនើេឡើងនូវវធិនករ េដើមបបីងក រករេកើតេឡើងនេពលខងមុខ។ 

 
កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង និង
បនទ បព់ីគេ្រមងចូលជធរមន។ 
 
ជូនដំណឹងេទសមគមកនុងរយៈេពល 
២៤ េម៉ង និងមនិឲយេលើសពី ៤៨ 
េម៉ង បនទ បព់ីបនដឹងថមនឧបទទវ
េហតុ ឬេ្រគះថន ក។់ 
 
នឹងមនករផ្ដល់ជូនរបយករណ៍កនុង   
រយៈេពល ៣ ៃថងៃនៃថងេធ្វើករបនទ បព់ី
ឧបទទវេហតុ ឬេ្រគះថន កេ់នះ។ 

 
PMU ៃន MRD 



គ របយករណ៍្របចែំខរបស់្រកមុហ៊ុនេម៉ករ និងទី្របឹក  
អងគភព្រគប្រគងគេ្រមង (PMU) ្រតូវបញជ កល់កខខណ្ឌ លម្អតិអំពីករេរៀបចំ និងករ ករ់បយករណ៍េនកនុងកិចច
សនយែដលនឹង្រតូវចុះហតថេលខជមយួ្រកុមហ៊ុនេម៉ករ និងទី្របឹក របស់ PMU។ 
 
្រកុមហ៊ុនេម៉ករ្រតូវេរៀបចំ និង កែ់ផនករ្រគប្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម ESMP (C-ESMP) និង LMP (C-LMP) 
របស់្រកុមហ៊ុនេទកន ់ PMU េដើមបពីិនិតយ និងែកស្រមួលមុននឹងចបេ់ផ្តើមករ ងសង។់ ទី្របឹក ្រតូវេរៀបចំ និង
ករ់បយករណ៍បឋមេទកន ់PMU េដើមបពីិនិតយ និងែកស្រមួលមុននឹងចបេ់ផ្តើមករ ងសង។់ 

 
បនទ បម់ក ្រកុមហ៊ុនេម៉ករ្រតូវ ករ់បយករណ៍ ម ន ESHS ្របចែំខេទកន ់PMU ។ របយករណ៍ ESHS 
គួររមួបញចូ លេសចក្តីលម្អតិស្តីពីលទធផលបរ ិ ថ ន និងសងគមរបស់គេ្រមង េធៀបនឹងត្រមូវករមនែចងេនកនុង 
C-ESMP និង C-LMP ។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ ទី្របឹក ្រតួតពិនិតយករ ងសង្រតូវេរៀបចំ និង ករ់បយករណ៍
ម ន ESHS ្របចែំខេទកន ់PMU ។ 

 
PMU នឹងផ្ដល់របយករណ៍ខងេលើជទ្រមងរ់បយករណ៍បូកសរុបេទកនស់មគម េរៀង ល់្រតីមស និងេទ
មករេសនើសុំរបស់សមគម ។ 

 
នឹងមនករេរៀបចំរបយករណ៍វឌ ន
ភព និងរបយករណ៍ ម ន ESHS 
េ យទី្របឹក របស់ PMU េដើមបី ក់
ជូន PMU រយៈេពលេពញៃនករអនុវត្ត
គេ្រមង។ 
 
 
 
 
 
នឹងមនករេរៀបចំរបយករណ៍ ESHS 
្របច្រតីមសេ យ PMU េដើមបី ក់
ជូនសមគម    រយៈេពលេពញៃនករ
អនុវត្តគេ្រមង។ 

 
្រកុមហ៊ុនេម៉ករ និងទី
្របឹក របស់ PMU រមួទងំទី
្របឹក គ្រទករេរៀបចំ និង
ករអនុវត្តលម្អតិ, ទី្របឹក  
បរ ិ ថ ន និងសងគម និង
េរៀបចំរបយករណ៍វឌ ន
ភព្របចែំខ។  

ESS 1: ករ យតៃម្ល និងករ្រគប្រគង និភយ័ និងផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម 
១.១ រចនសមពន័ធ ថ បន័ 

បេងកើត និងរក េពញមយួវដ្តគេ្រមងៃនអងគភព្រគប្រគងគេ្រមង (PMU) េនកនុង្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ េដើមបអីនុ
វត្ត្របតិបត្តិគេ្រមង្របចៃំថង។ PMU នឹងមនករចត់ ងំបុគគលិកមនគុណវុឌ ពិីនយក ្ឋ នននរបស់្រកសួង
អភវិឌ នជ៍នបទ និងទី្របឹក ែដលេ្រជើសេរ ើសពីខងេ្រក េដើមបបីេ្រមើករងរជំនញបេចចកេទស ែដល្រកសួង  
អភវិឌ នជ៍នបទមនិមន។ េលើសពីេនះ PMU នឹងជួល្រកុមហ៊ុន្របឹក េយបល់ េដើមបី ម នសកមមភព ង
សងរ់បស់គេ្រមង ។ ្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ នឹងធនថ PMU មនបុគគលិក្រគប្រគន ់ និងទនេ់ពលេវ េដើមបី

 
បេងកើតឲយបនកនុងរយៈេពល ៣០ ៃថង
បនទ បព់ីគេ្រមងចូលជធរមន 
 
រក ឲយបនេពញមយួរដ្តៃនករអនវុត្ត
គេ្រមង 

 
PMU 



្រគប្រគង និភយ័ និងផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម្របកបេ យ្របសិទធភពេ្រកមអនុគេ្រមងទងំអស់។ 
េគរពំឹងថ PMU នឹងចូលរមួ (ដូចមនឆ្លុះបញច ំងេនកនុង ESMF) ជមយួទី្របឹក េរៀបចំអនុវត្ត និង្រតួតពិនិតយលម្អតិ 
(DDIS), ទី្របឹក  E&S, និងទី្របឹក ម នសងគម និងបរ ិ ថ នឯក ជ (ISEMC) េដើមបជីួយ គ្រទករអនវុត្ត
គេ្រមង ។ 
 
ជពិេសស PMU នឹងែតង ងំយ៉ងេ ចម្រន្តីបរ ិ ថ នមន ក,់ ម្រន្តីសងគមមន ក,់ និងម្រន្តី GRM មន ក ់ែដលនឹងទទួល
ខុស្រតូវ ម នដំេណើ រករៃនយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទរបស់គេ្រមង។  
 
PMU នឹងវភិជថិវកទនេ់ពលេវ  និង្រគប្រគន ់ េដើមប្រគប្រគង និភយ័ និងផលបះ៉ពល់ ESHS យ៉ងមន
្របសិទធភពកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។ 

១.២ ករ យតៃម្លបរ ិ ថ ន និងសងគម 
កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង, េធ្វើបចចុបបននភព មករទទួលយកពីសំ កស់មគម ឯក របរ ិ ថ ន និងសងគម៖ 

 ្រកបខណ្ឌ ្រគប្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម (ESMF), ែដលរមួមន្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ ងំលំេន ្ឋ ន

ថមី (RPF), ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដើមភគតិច (IPPF), នីតិវធិី្រគប្រគងពលកមម (LMP) 
កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង, េរៀបចំ, ពិេ្រគះេយបល់, ទទួលយក, និងអនុវត្ត មករទទួលយកពីសំ ក់
សមគម ឯក របរ ិ ថ ន និងសងគម រមួមន៖ 

 ែផនករ ងំលំេន ្ឋ នថមី (RP) េរៀបចំេ យអនុគេ្រមងពកព់ន័ធ 
 ែផនករ្រគប្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម (ESMP) ស្រមបអ់នុគេ្រមងពកព់ន័ធ 
 ែផនករជនជតិេដើមភគតិច េរៀបចំេ យអនុគេ្រមងពកព់ន័ធ 

កនុងករណី្រតូវអនុវត្តសមសភគេឆ្លើយតបនឹងេ្រគះ សនន និងវបិត្តិ (CERC) MRD នឹងអនុត្តេសៀវេភែណនសំ្តី
ពីករេឆ្លើយតបនឹងេ្រគះ សននស្រមប ់CERC (ែដលនឹង្រតូវ កប់ញចូ លកនុង ESMF) 

 
េធ្វើបចចុបបននភព េដើមបពីិេ្រគះេយបល់
កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង និងមុន
េពលមនករ យតៃម្លគេ្រមង។ 
 
 
េរៀបចំ/េធ្វើបចចុបបននភព និងផ ព្វផ យ
កិចចពិេ្រគះេយបល់មុននឹងចបេ់ផ្តើម
សកមមភព ងសង ់ និងករអនវុត្ត
គេ្រមង 

 
PMU 
GDR 

១.៣ ករ្រគប្រគងឧបករណ៍សមភ រ   



ករពិនិតយេមើលផ្លូវជនបទ និងអនុគេ្រមង ងសង់ ព ន ែដលបនេសនើេឡើងអនុេ មេទ ម ESMF របស់
គេ្រមង (ែដលរមួមន RPF, IPPF, LMP)។ បនទ បម់កេរៀបចំ, ពិេ្រគះេយបល់, ទទួលយកេយបល់, និងអនុវត្ត
ESMP របស់អនុគេ្រមង (ែដល ចរមួមន RP និង IPP មែតករត្រមូវ) េ យមនករទទួលយល់្រពមពី
សមគម ។ 
 
អនុវត្តវធិនករ និងសកមមភពែចងេនកនុង ESCP េ យ្របុង្របយត័ន និងអនុេ មេទ មេពលេវ ដូចបន
កំណត ់និងពិនិតយ ថ នភពៃនករអនុវត្ត ESCP ែដលជែផនកមយួៃនករ ម ន និង យករណ៍។ 
 
ជូនដំណឹងដល់សមគមភ្ល មៗនូវករផ្ល ស់ប្តូរែដលបនេសនើេឡើងនន ចំេពះវ ិ លភព, កររចនេរៀបចំគេ្រមង, 
ករអនុវត្តគេ្រមង, ឬ្របតិបត្តិកររបស់គេ្រមងែដល ចនឹងប ្ដ លឲយមនករផ្ល ស់ប្ដូរេ យអវជិជមនេនកនុង  

និភយ័ ឬផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ឬសងគមរបស់គេ្រមង កដ៏ូចជលិខិតូបករណ៍បរ ិ ថ ន និងសងគម ែដលបន  
អនុមត័រចួេហើយ។  
 
កនុង ថ នភពសម្រសប អនុវត្តករ យតៃម្លបែនថម និងករចូលរមួរបស់អនកពកព់ន័ធេ យអនុេ មេទ ម ESS 
និងករផ្ល ស់ប្ដូរែដលបនេសនើេឡើង េដើមបឲីយមនករអនុមត័ពីសំ កស់មគមេលើ ESCP និងឧបករណ៍្រគប្រគង
ពកព់ន័ធនន េ យអនុេ មេទ មកររកេឃើញរបស់ករ យតៃម្ល និងករពិេ្រគះេយបល់។ ផ ព្វផ យឯក

រ ESCP ែដលបនេធ្វើបចចុបបននភពរចួ។ 
 
េរៀបចំលកខខណ្ឌ ករងរ (TOR) ស្រមបេ់ស កមមទី្របឹក /បុគគលពកព់ន័ធនឹងករ្រគប្រគង  ESHS ែដលរមួមនទី
្របឹក ្រតួតពិនិតយសំណង,់ ទី្របឹក  DDIS, ទី្របឹក  IESMC ។ TOR គួរ កប់ញចូ លលកខខណ្ឌ កំណតេ់នកនុង 
ESMF (ែដលរមួមន RPF, IPPF, LMP) និង SEP ។ 
 

េធ្វើបចចុបបននភព, ពិេ្រគះេយបល់, និង
ផ ព្វផ យមុននឹងមនករចបេ់ផ្តើមឲយ
មនករ កេ់ដញៃថ្ល កនុងអំឡុងេពល
អនុវត្ត និងែថទគំេ្រមង 

PMU 



ធនថ្រកុមហ៊ុនេម៉ករនឹងេរៀបចំ, ទទួលយកេទេ្របើ្របស់, េធ្វើបចចុបបននភពែផនករ C-SMP របស់ខ្លួន និងនីតិ
វធិី C-LMP េដើមបី កជ់ូន PMU ពិនិតយ និងអនុមត័មុននឹងចបេ់ផ្តើមសកមមភព ងសងេ់នកនុងគេ្រមង។ 

១.៤ សមសភគេឆ្លើយតបនឹងវបិត្តិ និងេ្រគះ សនន 
កនុងករណីេផ្តើមឲយមន CERC (ដូចែដលបន្រពមេ្រព ងគន រ ង MRD និងសមគម, MRD នឹងអនុវត្ត មនីតិវធិី
ដូចមនែចងកនុងេសៀវេភែណនសំ្តីពីករេឆ្លើយតបនឹងេ្រគះ សនន (ែដលជែផនកមយួៃន ESMF)  

បនទ បព់ីមនករេផ្តើមអនុវត្ត CERC 
ភ្ល ម ដូចមនេនកនុងកិចច្រពមេ្រព ង
របស់សមគមន និង  MRD 

 

១.៥ ករ្រគប្រគង្រកមុហ៊ុនេម៉ករ 
កប់ញចូ លលកខខណ្ឌ ត្រមូវបរ ិ ថ ន និងសងគមពកព់ន័ធទងំអស់េទកនុង EMPF, RPF, IPPF, LMP, និង SEP 

របស់គេ្រមង រមួទងំយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទេទកនុងលកខណៈបេចចកេទស ESHS ៃនឯក រលទធកមម និងកិចច
សនយករងរជមយួ្រកុមហ៊ុនេម៉ករ។  
 
ករេ្រជើសេរ ើស្រកុមហ៊ុនេម៉ករ៖ ធនថ្រកុមហ៊ុនេម៉ករ្រសបចបប ់ និងជ ថ បន័ែដល ចទុកចិត្តបន េហើយ
ចអនុេ មេទ មលកខខណ្ឌ ត្រមូវបរ ិ ថ ន និងសងគមៃនគេ្រមងបន។ 

 
កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តកិចចសនយ ធនថ្រកុមហ៊ុនេម៉ករេគរពេទ មលកខណៈបេចចកេទស ESHS ដូចមន
ពិពណ៌នេនកនុងកិចចសនយរបស់ខ្លួន។ 

 
កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំឯក រេដញៃថ្ល 
និងមុនមនករចុះហតថេលខេលើកិចច
សនយ្របឹក េយបល់ ងសង ់ និង
ែថទ។ំ 
 
េពញមយួករអនុវត្តរបស់កិចចសនយ
្របឹក េយបល់ ងសង ់និងែថទ។ំ 
 

 
PMU 

 លិខិតអនុញញ ត, លិខិតយល់្រពម, និងលិខិតផ្ដល់សិទធិ 
ទទួល ឬជួយ ឲយទទួលបននូវលិខិតអនុញញ ត, លិខិតយល់្រពម, និងលិខិតផ្ដល់សិទធិសមរមយពី ជញ ធរជតិពកព់ន័ធ 
ែដល ចត្រមូវឲយមនករស្រមបស្រមួលករអនុវត្តសកមមភពគេ្រមង។ 
 
អនុេ ម ម ឬជ្រមុញឲយអនុេ ម មលកខខណ្ឌ េផ ងៗែដលមនែចងេនកនុងលិខិតអនុញញ ត, លិខិតយល់្រពម, 
និងលិខិតផ្ដល់សិទធិ របស់ ជញ ធរពកព់ន័ធេពញមយួវដ្តគេ្រមង។ 

 
េពញមយួវដ្តគេ្រមង 
 
កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំឯក រែដញៃថ្ល 
និងមុនចបេ់ផ្តើមករងរសំណង ់ (ដូចជ
ករពិនិតយ និងករេបសសំ តមនី និង
្រគបម់និទនផ់ទុះ) 

 
PMU 
 
្រកុមហ៊ុនេម៉ករ និង្រកុម
ហ៊ុនេម៉ករបន្ត 



ESS 2: លកខខណ្ឌ ពលកមម និងករងរ 
២.១ នីតិវធិី្រគប្រគងកម្ល ងំពលកមម 

េរៀបចំ, យកេទេ្របើ្របស់, និងអនុវត្តនីតិវធិី្រគប្រគងកម្ល ងំពលកមម (LMP)  
 
ធនថ ល់លកខខណ្ឌ ត្រមូវទងំអស់មនែចងេនកនុង LMP ្រតូវបន កប់ញចូ លេទកនុងឯក រេដញៃថ្ល េដើមបី
ធនថគេ្រមងនឹងេ ះ្រ យ និភយ័ននពកព់ន័ធនឹងកម្ល ងំពលកមម ែដលរមួមនជ ទិ៍ ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល
កមមករទងំអស់អំពី ក) វធិនករសុខភព និងសុវតថិភពករងរ, ខ) ្រកមសីលធម ៌និងករបងក រករបំពន និងេកង
្របវញ័ច ផ្លូវេភទ (SEA), ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ, អំេពើហិង េលើកុមរ (VAC), គ) ករទប់ ក តព់លកមមកុមរ និងពល
កមមេ យបងខំ, ឃ) ករេ្រត មបងក រ និងេឆ្លើយតបនឹងេ្រគះ សនន, ង) យន្តករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងត ៉ស្រមបក់មម
ករគេ្រមង និងជនរងេ្រគះ SEA/SH, ច) ករបណ្ដុ ះប ្ដ លកមមករអំពីកមេ គ ដូចជេអដស៍ និងករទប់ ក ត់
េមេ គកូវដី១៩។ 

 
បចចុបបននភព និងផ ព្វផ យមុនករ យ
តៃម្លគេ្រមង 
 
អនុវត្តេពញមយួវដ្ដគេ្រមង 

 
PMU 
 
្រកុមហ៊ុនេម៉ករ និង្រកុម
ហ៊ុនេម៉ករបន្ត 

២.២ យន្តករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងត ៉ស្រមបក់មមករេធ្វើករកនុងគេ្រមង 
បេងកើត, រក , និងដំេណើ រករយន្តករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងត ៉ស្រមបក់មមករេធ្វើករកនុងគេ្រមងដូចមនែចងេនកនុង 
LMP េហើយែដលមនសងគតិភពជមយួ ESS2 និង ESS4។ 

 
ផ ព្វផ យមុនមនករ យតៃម្លគេ្រមង 
 
េធ្វើបចចុបបននភព, ទទួលយកេទេ្របើ
្របស់, និងអនុវត្តមនិឲយយូរជង ៩០ 
ៃថងបនទ បព់ីកលបរេិចឆទចូលជធរមន 

 
PMU 
 
្រកុមហ៊ុនេម៉ករ និង្រកុម
ហ៊ុនេម៉ករបន្ត 

២.៣ វធិនករសុខភព និងសុវតថិភពករងរ 
េរៀបចំ, យកេទអនុវត្ត, និងអនុវត្តវធិនករសុខភព និងសុវតថិភពករងរែដលជែផនកមយួៃន ESMF របស់
គេ្រមង  
 
ធនថទី្របឹក ្រតួតពិនិតយរបស់្រកុមហ៊ុនេម៉ករ និងសំណង ់ មនករចត់ ងំបុគគលិកែដលមនគុណវុឌ  ិ េដើមបី

 
េធ្វើបចចុបបននភព, ទទួលយកេទេ្របើ
្របស់, និងអនុវត្តមនិឲយយូរជង ៩០ 
ៃថងបនទ បព់ីកលបរេិចឆទចូលជធរមន 
 

 
PMU 
 
្រកុមហ៊ុនេម៉ករ និង្រកុម
ហ៊ុនេម៉ករបន្ត 



ធនករអនុវត្តវធិនករសុខភព និងសុវតថភិពករងរ្របកបេ យ្របសិទធភព។ 
 
អនុវត្តករបណ្ដុ ះប ្ដ លដល់កមមករកនុងគេ្រមង េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពី និភយ័េមេ គកូវដី១៩ និង
សុខភព និងសុវតថិភពករងរ និងលកខខណ្ឌ ននែដលមនេនកនុង LMP (រមួទងំ្រកមសីលធមក៌មមករផងែដរ)។ 

េពញមយួវដ្តគេ្រមង 

ESS 3: ករសន សំំៃចធនធន និងករបងក រ និងករ្រគប្រគងករបំពុលបរ ិ ថ ន 
៣.១ ែផនករ្រគប្រគងកកសំណល់ 

អភវិឌ , យកេទេ្របើ្របស់, និងអនុវត្តែផនករ្រគប្រគងក់កសំណល់ដូចមនែចងេនកនុង ESMP របស់អនុ
គេ្រមងសថិតេ្រកមសកមមភព ១.២ និង ១.៣ ខងេលើ។ 
 
ម ន និង្រតួតពិនិតយ្រកុមហ៊ុនេម៉ករ េដើមបធីនថ្រកុមហ៊ុនបនអនុវត្ត/្របតិបត្តិ មលកខខណ្ឌ ននមនែចង

េនកនុងកិចចសនយ ងសង ់ និង ESMP អនុគេ្រមង ជពិេសសករអនុវត្ត្រកមសីលធមប៌រ ិ ថ ន, ្រកមសីលធម ៌
កមមករ, និងវធិនករកតប់នថយផលបះ៉ពល់ជក់ កេ់ទ មទី ងំសំណងន់ីមយួៗ ពកព់ន័ធនឹងធូលី និងសេម្លង
រខំន, បងក រទប់ ក តក់របំពុលទឹក, ករ្រគប្រគងកកសំណល់រងឹ និង វ, ទប់ ក តស់ញញ េ្រគះថន កប់រ ិ ថ ន។ល។ 

 
េពញមយួវដ្តគេ្រមង និងកនុងអំឡុង
េពល ្ដ រនីតិសមបទ/ករងរសំណង ់

 
្រកុមហ៊ុនេម៉ករ 

៣.២ ករសន សំំៃចធនធន និងករបងក រ និងករ្រគប្រគងករបំពុលបរ ិ ថ ន 
អភវិឌ  និងអនុវត្តវធិនករសន សំំៃចធនធន និងបងក រករបំពុលបរ ិ ថ ន ែដលជែផនកមយួៃន ESMF និង 
ESMP េន មទី ងំជកែ់ស្ដង។ 

 
េពញមយួវដ្តគេ្រមង  

 
PMU 
 

ESS 4: សុខភព និងសុវតថិភពសហគមន ៍
៤.១ សុវតថិភពច ចរណ៍ផ្លូវេគក 

យកេទេ្របើ្របស់ និងអនុវត្តវធិនករ និងសកមមភព េដើមបី យតៃម្ល និង្រគប្រគង និភយ័សុវតថិភពច ចរណ៍ផ្លូវ
េគក ែដលជករត្រមូវេនកនុង ESMP អនុគេ្រមង ែផ្អកេលើ ESMF អភវិឌ េឡើងេ្រកមសកមមភព ១.២ និង 
១.៣ ខងេលើ។ 

 
េពញមយួវដ្តគេ្រមង 

 
្រកុមហ៊ុនេម៉ករ និង្រកុម
ហ៊ុនេម៉ករបន្ត 

៤.២ សុខភព និងសុវតថិភពសហគមន ៍   



េរៀបចំ, យកេទេ្របើ្របស់, និងអនុវត្តវធិនករ និងសកមមភព េដើមបី យតៃម្ល និង្រគប្រគង និភយ័ និងផលបះ៉
ពល់ជក់ កច់ំេពះសហគមន ៍ ែដលេកើតេចញមកពីសកមមភពគេ្រមង រមួមនឥរយិបថរបស់កមមករ្រកុមហ៊ុន
េម៉ករ, និភយ័ៃនករហូរចូលកម្ល ងំពលកមម, និភយ័ៃនករចម្លងជំងឺឆ្លង និងមនិឆ្លង ដូចជកមេ គ និង  
េអដស៍ េ យ រសកមមភពគេ្រមង, េឆ្លើយតបេទនឹង ថ នភពេ្រគះ សននែដលរមួមនវធិនករបងក រទប់ ក ត់
កូវដី១៩ ដូចមនែចងេនកនុង ESMP អនុគេ្រមង និងមនករទទួលយល់្រពមពីសមគម។ 
 
អនុវត្តវធិនករបងក រទប់ ក តក់ូវដី១៩ េ យអនុេ មេទ មេសចក្តីែណនបំចចុបបននភពរបស់្រកសួងសុខ  
ភបិល និងកំណតស់មគ ល់អន្តរកលរបស់ធនគរពិភពេ កស្តីពី “ចំណុចពិចរ ទប់ ក តក់ូវដី១៩ កនុង
គេ្រមង ងសង”់ ។ 

េពញមយួវដ្តគេ្រមង PMU 
 

៤.៣ និភយ័ SEA, SH, និង VAC 
យតៃម្ល និភយ័ SEA/SH/VAC េនក្រមតិអនុគេ្រមង និងេរៀបចំ, យកេទេ្របើ្របស់, និងអនុវត្តែផនករ

សកមមភព SEA/SH មករចបំចរ់បស់ ESMP អនុគេ្រមង េ យអនុេ មេទ ម ESMF របស់គេ្រមង។ 
 កប់ញចូ ល្រកមសីលធមក៌មមករស្តីពី SEA/SH/VAC រមួទងំករ មឃត ់SEA/SH/VAC ចូលេទកនុង

ឯក រេដញៃថ្លករ ងសង ់និងលកខខណ្ឌ ករងរ TOR ៃន្រគបេ់ស កមម្របឹក េយបល់ទងំអស់។ 
 ធនថ្រកុមហ៊ុនេម៉ករផ្ដល់នូវករបណ្ដុ ះប ្ដ លចបំចដ់ល់កមមករទងំអស់របស់ខ្លួន អំពី្រកមសីលធម៌

ស្តីពី SEA/SH/VAC និង មឃត ់SEA/SH/VAC ចំេពះកមមករ។ 
 យតៃម្ល និភយ័ពកព់ន័ធនឹង SEA/SH/VAC ែដលជែផនកមយួ C-ESMP និង C-LMP ។ េនេពល

ចបំច ់ពិេ្រគះេយបល់ជមយួសមគម និងេរៀបចំែផនករសកមមភព SEA/SH ។ 
 េធ្វើករជមយួ្រគឹះ ថ ន/អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលែដលមនគុណវុឌ  ិ េដើមបេីរៀបចំវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល/ករ

េលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីអនុគេ្រមងេនសហគមនស៍្ដីពី SEA/SH/VAC ។ 
 ធនថសមជកិសហគមន ៍ និងភគីចប់ រមមណ៍េនកនុងអនុគេ្រមង មនករយល់ដឹងអំពីវត្តមនៃន

យន្តករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងត ៉ គេ្រមងចំេពះ SEA/SH និងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់គេ្រមងកនុងករ

 
េពញមយួវដ្តគេ្រមង 

 
PMU 
 



បងក រ និងេ ះ្រ យឧបទទវេហតុ SEA/SH ។ 
ESS 5: ករទិញដី, ករ មឃតេ់លើករេ្របើ្របស់ដីធ្លី, និងករ ងំទីលំេន ្ឋ នថមីេ យសម័្រគចិត្ត 
៥.១ ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ ងំទីលំេន ្ឋ នថមី 

កនុងអំឡុងេពលអនវុត្តគេ្រមង, េរៀបចំ, ពិេ្រគះេយបល់, យកេទេ្របើ្របស់, និងអនុវត្តែផនករ ងំទីលំេន ្ឋ នថមី
ជក់ ក់ មទី ងំ មករចបំច ់ េ យអនុេ ម ម្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ ងំទីលំេន ្ឋ នថមីរបស់
គេ្រមង, ESS5, ចបបជ់តិ។ ករេរៀបចំែផនករ ងំទីលំេន ្ឋ នថមីេនះ នឹង្រតូវបន ុគីន ជមយួ ESMF និងកររក
េឃើញ ESIA ជក់ ក់ មទី ងំផងែដរ េហើយែផនករ ងំទីលំេន ្ឋ នថមី្រតូវអនុវត្តមុនករអនុវត្តសកមមភព
ពកព់ន័ធេផ ងៗ េ យមនករទទួលយល់្រពមពីសមគម។ 

 
ែផនករ ងំទីលំេន ្ឋ នថមី ស្រមបអ់នុ
គេ្រមង្រតូវបនេរៀបចំេឡើង និងផ ព្វ 
ផ យឲយមនករពិេ្រគះេយបល់ មុន
នឹងករអនុវត្ត និងចបេ់ផ្តើមករងរ
សំណង ់

 
MRD 
PMU និង GDR និង ជញ
ធរពកព់ន័ធ 

៥.២ យន្តករបណ្ដឹ ងត ៉  
ជែផនកមយួៃន្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ ងំទីលំេន ្ឋ នថមី (ែដលមនបញជ កេ់នកនុងែផនកទី ៥.១ ខងេលើ) 
េហើយយន្តករេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេនកនុង្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ ងំទីលំេន ្ឋ នថមីរបស់គេ្រមង ែដល
មនករសេងខបេនកនុង SEP របស់គេ្រមង េហើយបនផ ព្វផ យកនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង។ កនុងអំឡុងេពល
អនុវត្តគេ្រមង យន្តករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងត ៉ របស់គេ្រមងេនះ នឹង្រតូវផ ព្វផ យេនក្រមតិអនុគេ្រមង។ េគនឹង
េ្របើ្របស់យន្តករេនះ េដើមបេី ះ្រ យបណ្ដឹ ងត ៉ពកព់ន័ធនឹងករទិញដី, ករផ្ដល់េ យសម័្រគចិត្ត, សំណង, ករ
ងំលំេន ្ឋ នថមី, និងករគ្រទ ្ដ រជីវភពេឡើងវញិ ែដល្របជជនរងផលបះ៉ពល់ ចនឹងត ៉ ។ ្រកសួងអភវិឌ ន៍

ជនបទនឹងរក យន្តករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងត ៉ េនះ ឲយមនដំេណើ រករ្របកបេ យ្របសិទធភពកនុងេពញមយួវដ្តៃន
គេ្រមង ដូចមនែចងេនកនុង្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ ងំទីលំេន ្ឋ នថមី។ 

 
មុនចបេ់ផ្ដើមទិញដី និង ងំលំេន ្ឋ ន
ថមីេនក្រមតិអនុគេ្រមង និងេពញមយួ
វដ្ដគេ្រមង 

 
PMU និង GDR និង ជញ
ធរពកព់ន័ធ 

ESS 6: ករអភរិក ជីវច្រមះុ និងករ្រគប្រគងធនធនធមមជតិ្របកបេ យនិរន្តរភព 
៦.១ និភយ័ និងផលបះ៉ពល់េលើជីវច្រមះុ 

កំណត ់ និងអនុវត្តវធិនករ េដើមបេី ះ្រ យ និភយ័ និងផលបះ៉ពល់េលើជីវច្រមុះ ែដលជែផនកមយួៃន ESMF 
និង ESMP េនេពល ែដលបនកំណតទ់ី ងំគេ្រមងរចួ។ បនទ បម់ក ម ន និង យករណ៍អំពីករ្របតិបត្តិ
មលកខខណ្ឌ  ESF របស់្រកុមហ៊ុនេម៉ករ។ 

 
េពញមយួវដ្ដគេ្រមង 

 
PMU 



 
គេ្រមងនឹងមនិផ្ដល់ហិរញញបបទនករែកលម្អផ្លូវថនល់ ឬ ព ន ែដល ចបះ៉ពល់ដល់ជ្រមកសត្វៃ្រពធងនធ់ងរ ដូចជ
ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព និងតំបនក់រពរ ឬអនុគេ្រមង ែដល ចបងកឲយមនករកបប់ំផ្ល ញៃ្រពេឈើ។ ESMF មន
ផ្ដល់ជេសចក្តីែណនជំកែ់ស្ដង េដើមបពីិនិតយេមើលផ្លូវជនបទ ែដលបំពនេលើលកខខណ្ឌ វនិិចឆយ័ (លកខខណ្ឌ វនិិ  
ចឆយ័ដកេចញពីសកមមភពគេ្រមង), បញជ ីេផទ ងផទ ត្រតួតពិនិតយផលបះ៉ពល់, និងករកំណត ់ និងេ្រត មេរៀបចំ
ែផនករ្រគប្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម េនេពលបនេ្រជើសេរ ើសផ្លូវ និង ព នជនបទរចួ 

ESS 7: ជនជតិេដើមភគតិច/សហគមនម៍លូ ្ឋ ន្របៃពណីែដលពុំសូវទទលួបនករគ្រទេនតំបន់ ៉ ៃនទ្វីប ្រហ្វិច 
៧.១ ្រកបខណ្ឌ ែផនករជនជតិេដើមភគតិច 

បចចុបបននភព, ពិេ្រគះេយបល់, យកេទេ្របើ្របស់, និងអនុវត្ត្រកបខណ្ឌ ែផនករជនជតិេដើមភគតិច (IPPF) ក៏
ដូចជេរៀបចំ និងអនុវត្តជនជតិេដើមភគតិច (IPP) េនេពលចបំច ់ េ យអនុេ ម ម ESS7 របស់ធនគរ
ពិភពេ ក និងេ យមនករទទួលយល់្រពមពីសមគម។ 

 
មុនមនករ យតៃម្លគេ្រមងកនុងអំឡុង
េពលេរៀបចំគេ្រមង 
នឹងអនុវត្តេពញមយួវដ្តគេ្រមងស្រមប់
អនុគេ្រមងែដលមនវត្តមនជនជតិ
េដើមភគតិចេនកនុងតំបនេ់នះ 

 
PMU 

៧.២ យន្តករបណ្ដឹ ងត ៉  
បចចុបបននភព, ពិេ្រគះេយបល់, យកេទេ្របើ្របស់, និងអនុវត្តយន្តករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងត ៉ស្រមបជ់នជតិេដើម
ភគតិច ដូចមនករត្រមូវេនកនុង IPPF។ 

 
មុនករចបេ់ផ្តើមសកមមភពគេ្រមង 
បន្តរហូតេពញមយួគេ្រមង  

 
PMU 

ESS 8: េបតិកភណ្ឌ វបបធម ៌
៨.១ នីតិវធិី្របទះេឃើញេ យៃចដនយ 

េរៀបចំ, យកេទេ្របើ្របស់, និងអនុវត្តនីតិវធិី្របទះេឃើញេ យៃចដនយ ែដលជែផនកមយួៃន ESMF និង ESMP 
របស់គេ្រមង។ 

 
មុនមនករ យតៃម្លគេ្រមងស្រមប ់
ESMF និងមុនមនករចបេ់ផ្តើមករងរ
សំណងស់្រមប ់ ESMP។ នីតិវធិីេនះ 
នឹង្រតូវអនុវត្តេពញមយួវដ្ដគេ្រមង និង 

 
PMU 



រយៈេពលែថទផំ្លូវថនល់ 
ESS 10: ករចូលរមួរបស់អនកពកព់ន័ធ និងករផ ព្វផ យពត័ម៌ន 
១០.១ ករេរៀបចំ និងករអនុវត្តែផនករចូលរមួរបស់អនកពកព់ន័ធ 

បចចុបបននភព, យកេទេ្របើ្របស់, និងអនុវត្តែផនករចូលរមួរបស់អនកពកព់ន័ធ (SEP) នឹងធនថ SEP េនះេនែត
អនុញញ តឲយ្រកុមជនងយរងេ្រគះ និងជនជតិេដើមភគតិចមនលទធភពទទួលបនេពញមយួវដ្ដគេ្រមង។ 

 
មុនមនករ យតៃម្លគេ្រមង។ ជកមម
វតថុៃនករេធ្វើបចចុបបននភពេបើចបំចក់នុង
អំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង 

 
PMU 

១០.២ យន្តករបណ្ដឹ ងត ៉ គេ្រមង 
បេងកើត, េ្របើ្របស់, ធនឲយមនយន្តករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងត ៉ របស់គេ្រមង ែដលមនដំេណើ រករដូចមនែចង
លម្អតិេនកនុង RPF, IPPF, និង LMP េហើយែដលមនករសេងខបេនកនុង SEP របស់គេ្រមង។ 
 
បែនថមពីេលើយន្តករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងត ៉ជក់ ក ់ េដើមបេី ះ្រ យបណ្ដឹ ងត ៉នន ធនថមនចរន្តេផ ងៗ
គន កនុងករទទួលបណ្ដឹ ងត ៉ ែដល ចេកើតេឡើងកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់។ ធន
ថជនបេងគ ល GRM, ជនបេងគ ល GRM របស់្រកុមហ៊ុនេម៉ករ, ្របធនភូម,ិ េមដឹកនជំនជតិេដើមភគតិចមូល
្ឋ ន និងចរន្តរ ្ឋ ភបិលែដលមន្រ ប ់ មនវត្តមន និង ចេ្របើ្របស់បនពីសំ កអ់នកពកព់ន័ធែដលរងេ្រគះ 

េដើមបទីទួលបនករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងត ៉ទនេ់ពលេវ  និងមន្របសិទធភព។ 

 
មុនចបេ់ផ្តើមសកមមភពគេ្រមង 
អនុវត្តេពញមយួវដ្ដគេ្រមង 

 
PMU (ចំេពះយន្តករេ ះ
្រ យបណ្ដឹ ងត ៉ពកព់ន័ធ
នឹងករទិញដី, SEA, SH, 
VAC)។ 
្រកុមហ៊ុនេម៉ករ និង្រកុម
ហ៊ុនេម៉ករបន្ត (GRM 
ស្រមបក់មមករ) 

១០.៣ ករចូលរមួរបស់អនកពកព់ន័ធ និងករផ ព្វផ យពត័ម៌ន 
េ្របើ្របស់វធិនករែដលមនែចងេនកនុង ESMF, RPF, IPPF, LMP, និង SEP 
 
ធនថមនករផ ព្វផ យពត័ម៌នពកព់ន័ធនឹងគេ្រមងដល់ជន ែដល ចនឹងរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង និងដល់
អនកពកព់ន័ធែដលមនករចប់ រមមណ៍ មុននឹងមនករពិេ្រគះេយបល់ជមយួពួកគត។់ ្រតូវមនករផ ព្វផ យ
ពត័ម៌នគេ្រមងសំខន់ៗ  រមួមនេគលបំណង, សកមមភព, វ ិ លភព, និងលកខណៈ, ទី ងំ, និភយ័ និង
ផលបះ៉ពល់របស់គេ្រមង (ជពិេសសេនក្រមតិអនុគេ្រមង), វធិនករកតប់នថយផលបះ៉ពល់, និង GRM របស់

 
មុន និងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង ជ
ពិេសសមុនករអនុវត្តេនក្រមតិអនុ
គេ្រមង 

 
PMU  
 
្រកុមហ៊ុនេម៉ករ និង្រកុម
ហ៊ុនេម៉ករបន្ត  



គេ្រមង។ ធនថអនកពកព់ន័ធទទួលបនពត័ម៌នអំពីគេ្រមងទនេ់ពលេវ  និងមុនមនករពិេ្រគះេយបល់ 
េហើយពត័ម៌ន ចរកបន មរយៈចរន្តេផ ងៗ, មនភពងយយល់, េហើយករពិេ្រគះេយបល់ជមយួពួកគត ់
នឹងអនុវត្តេឡើងកនុងែបបបទសក្តិសមេទនឹងវបបធម្របៃពណីរបស់ពួកគត។់ ករពិេ្រគះេយបល់ គួរពុំមនករបំៃភ្ល, 
ករេ្រជ តែ្រជក, ករបន្លំ, ករេរ ើសេអើង, និងករគំ មកំែហង។ 
 
ធនថជនែដលចូលរមួកនុងករពិេ្រគះេយបល់ ចេលើកេឡើងជសំណួរ, ក្តីបរមភ, និង/ឬបណ្ដឹ ងត ៉ ែដលខ្លួន
ចនឹងមន។ 

ករគ្រទសមតថភព (ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល) 
CS1 េប្ដជញ ចិត្តអនុវត្តសកមមភពក ងសមតថភព ែដលបនកំណតេ់នកនុង ESMF (ែផនក ៧.៣.២៖ ករក ងសមតថ

ភព)។ ្រសបនឹងចំណុចេនះែដរ នឹងមនករផ្ដល់វគគបណ្ដុ ះប ្ដ លសំខន់ៗ មយួចំនួន និងវគគដែដលៗ រមួមនជ
ទិ៍៖ 

១. បុគគលិក PMU េនថន កជ់តិ និងថន កេ់ខត្ត រមួទងំទី្របឹក ករអនុវត្តគេ្រមង និងម្រន្តីបរ ិ ថ ន និងសងគមរបស់ 
MRD។ ពិនិតយចំេណះដឹង និងបទពិេ ធន ៍ESF ែដលនឹង្រតូវអនុវត្តយូរៗម្តង (យ៉ងេ ចម្ដងកនុងមយួឆន )ំ េដើមបី
េ ះ្រ យចេន្ល ះខ្វះខតចំេណះដឹង ESF ែដលេនសល់ឲយបនទនេ់ពលេវ  មរយៈករេរៀបចំវគគបណ្ដុ ះ
ប ្ដ ល ESF េឡើងវញិដែដលៗ និងក្រមតិខពស់ជងមុន។ ្របធនបទបណ្ដុ ះប ្ដ លរមួមនត្រមូវករសំខន់ៗ
របស់ ESF របស់ធនគរពិភពេ ក, លកខខណ្ឌ សំខន់ៗ មនែចងេនកនុង ESMF, RPF, IPPF, LMP, SEP, 
ESHS រមួទងំ OSH, SEA, SH, VAC, STI ែដលរមួមនេមេ គេអដស៍, កូវដី១៩, GRM របស់គេ្រមង, និងេម
េរៀនែដលទទួលបនពីគេ្រមង ្ដ រ/ ងសងផ់្លូវថនល់ែដល្រសេដៀងគន េនះ។ 
 
២. ្រកមុហ៊ុនេម៉ករ និង្រកមុហ៊ុនេម៉ករបន្ត ្របធនបទបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគបដណ្ដ បេ់លើលកខខណ្ឌ សំខនៃ់ន ESF 
របស់ធនគរពិភពេ ក, ត្រមូវករសំខន់ៗ ែដលមនែចងេនកនុង ESMF (រមួមន RPF, IPPF, LMP), SEP, 
ESHS, កដ៏ូចជ OSH, SEA, SH, VAC, STI ែដលរមួមនេមេ គេអដស៍, កូវដី១៩, GRM របស់គេ្រមង។ 

 
មយួែខបនទ បព់ីគេ្រមងចូលជធរមន 
 
យ៉ងេ ចមយួែខមុនករចបេ់ផ្តើម
ករងរសំណង ់
 
យ៉ងេ ចមយួែខមុនករចបេ់ផ្តើម
ករងរសំណង ់
 
យ៉ងេ ចមយួែខមុនករចបេ់ផ្តើម
ករងរសំណង ់ និងេពញមយួវដ្ដ
គេ្រមង និងរយៈេពលែថទផំ្លូវ 

 
ទី្របឹក  E&S េធ្វើករេ យ 
PMU (េ យមនករគ្រទ
ពីខងេ្រកពីធនគរពិភព
េ ក) 
 
 
ទី្របឹក  E&S េធ្វើករេ យ 
PMU (េ យមនករគ្រទ
ពីខងេ្រកពីធនគរពិភព
េ ក) 
 
 
SEO របស់ MRD 



េសៀវេភែណន ំ ESMP ្រតូវបនអភវិឌ េឡើង និងបនអនុវត្តេ្រកមគេ្រមង KH-SEADRM បចចុបបនន រមួទងំករ
អនុវត្តល្អៗស្តីពីករ ម ន និងករ យករណ៍ពីគេ្រមងផ្លូវថនល់េផ ងេទៀត ែដលបនបញចូ លេទកនុងករបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លស្រមប្រកុមហ៊ុនេម៉ករ។ 
 
្រកមុហ៊ុនេម៉ករ និង្រកមុហ៊ុនេម៉ករបន្ត ទទួលខុស្រតូវកនុងករផ្ដល់វគគបណ្ដុ ះប ្ដ លដល់កមមកររបស់ខ្លួនទងំអស់
អំពី ESHS, ្រកមសីលធមព៌កព់ន័ធនឹង SEA, SH, VAC និង GRM ស្រមបក់មមករ ែដលជែផនកមយួៃន C-ESMP 
និង C-LMP ។ 
 
៣. សហគមន ៍សុវតថិភពច ចរណ៍ផ្លូវេគក, SEA, SH, VAC, STI ែដលរមួមនេមេ គេអដស៍, កូវដី១៩, GRM 
របស់គេ្រមង។ 

 
 
PMU 
្រកុមហ៊ុនេម៉ករ 

 


