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ខ្លឹម្សារព្បតិបតតិសម្ងេប 
ក្នោះគឺជាឯការ ណផ្នោរសតីពីោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP) ក្រៀបចំ ក្ យរកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

(MRD) សរោបគ់ក្រោងរគប់រគងហានិភ័យក្ររោះម្ហនតរាយ ក្ៅកម្ពុជា អាសុីអាក្គនយ ៍ជំហាន 2 (KH-SADRM2) 
ចូលរមួ្ក្ យម្ស្រនតីទទួលបនទុកក្ផ្នកសងគម្និងបរាិា ន (SEO) របស់ែលួន និង ររំទក្ យទីរបឹកាជាតិ្ និងអនតរជា
តិ្។ ណផ្នោរសតីពីោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ នឹងអនុវត្តកម្មវធីិវនិិក្ោគទាងំឡាយក្ៅក្រោម្ គក្រោងរគប់រគងហា
និភ័យក្ររោះម្ហនតរាយ ក្ៅកម្ពុជា អាសុីអាក្គនយ ៍ជំហាន 2 (KH-SADRM 2) ផ្តល់ហរិញ្ញបបទានក្ យធនររពិភព
ក្ោក (WB) និងងវោិបដិភាគពីរាជរ ា ភិបាលកម្ពុជា (RGC)។ ណផ្នោរសតីពីោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ ក្នោះ
រតូ្វបានក្រៀបចំក្ឡងីរសបាម្រកបែ័ែឌ បរាិា ន និងសងគម្ (ESF) របស់ធនររពិភពក្ោក និងរត្ូវបានច្ចត្់ទុក 
ជាឯការរស់ អាចណកសរម្ួល និងក្ធវីបចាុបបននភាពរសបាម្ោរណរបរបួលថ្នាា នភាព ឬវាិលភាពថ្នសកម្មភាព។ 
ែលឹម្ាររបតិ្បត្តិសក្ងខប មិ្នបានអធិបាយក្កាោះកាយក្ទ ដូក្ចនោះ ណផ្នោរសតីពីោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធទាងំមូ្ល 
គួរណត្រត្ូវបានអានក្ដីម្បយីល់ដឹងឲ្យោន់ណត្ចាស់។ 
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ក្រលបំែងថ្នោរអនុវត្តគក្រោងរគប់រគងហានិភ័យក្ររោះម្ហនតរាយ ក្ៅកម្ពុជា អាសុីអាក្គនយ ៍ជំហាន 2  

(KH-SEADRM2) គឺក្ដីម្បរីរំទដល់ោរកាងក្ឡងីវញិនូវក្ហ ា រចនសម្ព័នធគម្នគម្ន៍ជនបទណដលរត្ូវ រងផ្ល
ប៉ាោះពាល់ក្ យារទឹកជំនន់ទឹកក្ភលៀងកនុងឆ្ន  ំ 2020 និងោរែិត្ែំរបឹងណរបងរបស់រ ា ភិបាលកនុងោរសោហរែកម្ម
ោររគប់រគងហានិភ័យក្ររោះម្ហនតរាយ ក្ៅកនុង យុទធាស្រសតជាតិ្សតីពីភាពធន់ជាមួ្យក្ររោះម្ហនតរាយ សរោប់ 
របព័នធក្ហ ា រចនសម្ព័នធគម្នគម្ន៍។ គក្រោងរគប់រគងហានិភ័យក្ររោះម្ហនតរាយ ក្ៅកម្ពុជា អាសុីអាក្គនយ ៍ជំហាន 
2 (KH-SEADRM 2) នឹងផ្តល់ហរិញ្ញបបទានដល់ោរកាងក្ឡងីវញិនូវផ្លូវ និងាព នក្ៅត្ំបនជ់នបទ របោែពី 
200 ក្ៅ 300 គីឡូណម្៉ារត្ ក្ យក្តត ត្ ក្លីក្ែត្តណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ ចំនួន 6 រមួ្ោន៖ ក្ែត្តបនទ យោនជ័យ បាត់្
ដំបង កំពង់សពឺ កំពង់ឆ្ន ងំ ក្ពាធិ៍ាត់្ និងក្សៀម្រាប។ 

ផែនការសត៊ីរ៊ីជំរញុការចូលរមួ្របសភ់ាគ៊ីពារ់រ័នធ 
ណផ្នោរសតីពីោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP) គឺក្ដីម្បធីានថា សហគម្ន៍ក្រលក្ៅរបស់

គក្រោង ក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័នធរបស់គក្រោងក្ផ្សងក្ទៀត្ រតូ្វបានជូនដំែឹង និងចូលរមួ្ក្ៅកនុងរគប់ដំណាក់ោលថ្ន
ោរក្រៀបចំ និងោរអនុវត្តគក្រោង។ គក្រោងទទួលាគ ល់ពីត្រមូ្វោរកនុងោរណសវងរកតំ្ណាង និងម្តិ្ណកលម្អ ណដលរមួ្
បញ្ាូ ល ក្ហយី ណផ្នោរសតីពីោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ នឹងចូលរមួ្បក្ងកីត្និងពរងឹងតួ្នទីរបស់ស្រសតី និង
រកុម្ងាយរងក្ររោះ ឲ្យោត្រ់ងឹោកំ្ៅកនុងដំក្ែីរោរពិក្ររោះក្ោបល់ ក្នថាន ក់មូ្ល ា នសហគម្ន៍។ គក្រោងក្នោះ ក៏
ទទួលាគ ល់ពីារៈសំខាន់ថ្នោរធានឱ្យរបជាពលរដាណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ចូលរមួ្ក្ៅកនុងវធិានោរោត់្បនាយ កម្ម
វធីិសុវត្ាិភាពផ្លូវងនល់ ក៏ដូចជាោរបនតរត្យត្ពិនិត្យាម្ នសកម្មភាពគក្រោង។ 

ណផ្នោរសតីពីោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP) គូសបញ្ជជ ក់អំពីភាគពីាក់ព័នធណដលរងផ្ល
ប៉ាោះពាល់៖ អនករងផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យតទ ល់ពោីរជួសជុលផ្លូវងនល់ និងអនកពាក់ព័នធទាងំឡាយណាណដលច្ចប់
អារម្មែ៍។ រកុម្ច្ចបអ់ារម្មែ៍ ឬរកុម្ោនកងវល ់ក្ យារគក្រោង។ ណផ្នោរសតីពីោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់
ភាគីពាក់ព័នធ (SEP) ពិពែ៌នអំពីភាគីពាក់ព័នធក្ផ្សងៗរន  ទាងំក្នោះ ក្ហយីក្រៀបរាប់អំពីវធិាីស្រសត និង
កំែត្់ក្ពលក្វោជាក់ោក់ ក្ដីម្បឲី្យពកួរត្់បានចូលរមួ្ជាម្ួយ គក្រោងក្ៅរគប់ដំណាក ់ ថ្នោរក្រៀបចំ 
និងោរអនុវត្តន៍គក្រោង។ ណផ្នោរសតីពីោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP) កព៏ែ៌នអំពីរបក្ភទ
ព័ត្៌ោនណដល រត្ូវផ្សពវផ្ាយក្ៅក្ពលអនុវត្តន៍សកម្មភាព ពិក្ររោះក្ោបល់ និងរក្បៀបបក្ញ្ាញម្ត្ិក្ោបល់ 
ឬទសសនៈរបស់ភាគីពាក់ព័នធ និងដំក្ែីរោរសរោប់ក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា ។ 

រម្មវិធ៊ីជំរញុការចូលរមួ្របសភ់ាគ៊ីពារ់រ័នធ 
ក្រលបំែងសំខាន់ថ្នកម្មវធីិជំរុញោរចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ គឺក្ដីម្បធីានថា ភាគីពាក់ព័នធរបស់គក្រោង

រត្ូវបានអនុញ្ជញ ត្ឲ្យចូលរមួ្ក្ យគក្រោង និងចូលរមួ្ោ៉ា ងក្ពញក្លញកនុងោរកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល ់ នន កនុង
អំឡុងក្ពលថ្នោរឌី្សាញ និងោរអនុវត្តគក្រោង ជាពិក្សសកនុងដំណាក់ោល ោរផ្តល់ព័នទោនរត្ឡប់របស់ភាគី



ទំព័រ viii 

 

ពាក់ព័នធ ណដលក្លីកក្ឡងី សោត នុពលហានិភ័យ ណដលក្ធវីអាចបងកផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោង រមួ្ទាងំវធិានោរ
បនធូរបនាយផ្លប៉ាោះពាល់ ចំែុចក្នោះគឺ ោនារៈសំខាន់កនុងោរ ក់បញ្ាូ លក្ៅកនុងយុទធាស្រសតអនតរាគម្ន៍របស់គ
ក្រោង។ គក្រោងក្នោះនឹងពិក្ររោះក្ោបល់ជាម្ួយ ភាគីពាក់ព័នធរបស់គក្រោងក្ផ្សងៗក្ទៀត្ ក្ៅដំណាក់ោលែុសរន
ថ្នវដតគក្រោង ជាពិក្សសកនុងដំណាក់ោលដំបូងថ្នោររចនផ្លូវ និងាព ន មុ្នក្ពល និងអំឡុងក្ពលាងសង់។ 

ការរិម្ព្រះម្ោបល ់និងែសរវែាយរ័ត៌ោន 
កនុងអំឡុងក្ពលក្រៀបចំគក្រោង ក្ យារោររតឹ្បនតឹងក្លីវធិានោរបងាក រ ោររាត្ត្ាត្ជំងឺ COVID-19 កិចា

របជំុពិក្ររោះក្ោបល់ភាគក្រចីន រតូ្វបានក្ធវីក្ឡងី ក្ យក្របី កម្មវធីិ Zoom ។ កិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់សរុបចំនួន 
របាមំ្ួយ (6) រតូ្វបានក្រៀបចំក្ឡងី កនុងណែវចិឆិោ និងណែធនូ ឆ្ន  ំ2021 ក្ៅថាន ក់ជាតិ្ ក្ែត្ត និងឃុសំងាក ត់្។ ក្រលបំែង
ថ្នកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ គឺក្ដីម្បពិីក្ររោះក្ោបល់ជាមួ្យ អនកពាក់ព័នធ ណដលងាយនឹងទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ 
ក្ហយីពួករត់្ោនចំណាប់អារម្មែ៍ក្លីោរក្របីឧបករែ៍ ោរពារសុវត្ាិភាពបរាិា ន និងសងគម្ ណដល គក្រោងបាន
ក្រៀបចំក្ឡងី។ ឧទាហរែ៍ អនុគក្រោងាងសង់ាព ន TK2 កនុងក្ែត្តត្បូងឃមុ ំោនកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ចំនួនបួន 
ក្ដីម្បសុីំក្ោបល់ពីរបជាពលរដា និងអាជាា ធរមូ្ល ា ន អំពីផ្លប៉ាោះពាល់ ណដលបងកក្ យគក្រោង និងក្ធវីឲ្យរបជា
ពលរដាកនុងមូ្ល ា នទទួលរង់ផ្លប៉ាោះពាល់។ ែ ក្ៅក្ពលអនុគក្រោង ាងសង់ផ្លូវ/ាព នរតូ្វបានអនុម្័ត្ គក្រោង
រតូ្វក្រៀបចំកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ជាមួ្យរបជាពលរដាកនុងមូ្ល ា ន និងភាគីពាក់ព័នធណដលច្ចប់អារម្មែ៍ ក្ យណផ្អក
ក្លីណផ្នោររគប់រគងបរាិា ន និងសងគម្ និងក្របីឧបករែ៍ក្ផ្សងក្ទៀត្ របសិនក្បី បានក្រៀបចំសរោប់ អនុគក្រោងនិមួ្
យៗ។  

ោរផ្សពវផ្ាយក្សចកតីរពាង ឧបករែ៍ោរពារបរាិា ព សងគម្ រមួ្ទាងំ ណផ្នោរសតីពីោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់
ភាគីពាក់ព័នធ រត្ូវបាន បក្ងាហ ោះក្ៅក្លីក្គហទំព័ររបស់ MRD (https://www.mrd.gov.kh/2021/11/15/4632/) ក្ៅ
ថ្ងៃទី 15 ណែវចិឆិោ ឆ្ន  ំ2021។ ក្សចកតីរពាងថ្នឯការ ក្នោះរតូ្វបានក្ធវីបចាុបបននភាព ណផ្អកាម្ម្តិ្ណកលម្អរបស់អនកចូល
រមួ្កនុងកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ និងបងាហ ញក្ឡងីវញិក្ៅកនុងកំណែឯការចុងក្រោយបងអស ់ (ក្ៅក្លីក្គហទំព័រ
ដណដល) ក្ៅថ្ងៃទី XXX ណែធនូ ឆ្ន  ំ2021 ក្ដីម្បបីនតក្ធវីបចាុបបននភាពជាមួ្យភាគីពាក់ព័នធរបស់គក្រោង។ 
 

ធនធាន និងទំនួលខ្ុសព្តូវ រេងុការអនុវតតសរម្មភារជរំញុការចូលរមួ្របសអ់េរ
ពារ់រ័នធ 

អងគភាពរគប់រគងគក្រោង (PMU) នឹងទទួលបនទុកក្លីោរអនុវត្តសកម្មភាពជំរុញចូលរមួ្ពីភាគីពាក់ព័នធ។ 
ក្លែទូរសពទសរោប់ទំនក់ទំនង របស់សោជិកសំខាន់ៗរបស់ PMU ណផ្នកបរាិា ន និងសងគម្ ណដលអាចទាក់ទង
បានក្ដីម្បផី្តល់ម្តិ្ក្ោបល់ ណកលម្អ ឬក្ ល្ីយត្បសំែួរអំពីគក្រោង។ កនុងករែីោនោរតល ស់បតូរបុគគលិក បញ្ជ ីក្ ម្ ោះ 
និងក្លែទូសពទក៏រតូ្វណត្ក្ធវីបចាុបបននភាពណដរ ក្ដីម្បបីងាហ ញរបព័នធោរងារណត្មួ្យ និង ក្ដីម្បរីកាោរជូនដំែឹងដល់ភាគី
ពាក់ព័នធរបស់គក្រោង។ ោរតល ស់បតូរក៏នឹងរតូ្វក្ធវីបចាុបបននភាពផ្ងណដរ ក្ៅកនុងឯការក្ផ្សងក្ទៀត្ណដលបានផ្សពវ 
ផ្ាយក្ៅកនុងកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់នក្ពលម្ក និងសរម្ប់ក្របីរបាស់ក្ៅក្ពលខាងមុ្ែក្ទៀត្។ 

https://www.mrd.gov.kh/2021/11/15/4632/


ទំព័រ ix 

 

  



ទំព័រ x 

 

យនតការម្ ះព្សាយបណតឹ ងតវា (GRM) 
ក្រលបំែងថ្ន យនតោរក្ ោះរាយោរក្ាកាា យបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) គឺក្ដីម្បផី្តល់ឱ្យអនករងផ្លប៉ាោះ

ពាល់ទាងំឡាយនូវនីតិ្វធីិក្ ោះរាយសម្រសប ក្ហយីងាយរសួលក្របី សរោប់ក្លីកក្ឡងីនូវកងវល ់ ឬារទុកខ
ទាក់ទងនឹងគក្រោង។ យនតោរក្ ោះរាយោរក្ាកាា យបែតឹ ងត្វ៉ា   (GRM) នឹងណែនអំំពីរក្បៀបណដលពាកយប
ែតឹ ងត្វ៉ា  អាចរត្ូវបានកត្់រា រមួ្ទាងំទរម្ង់ និងរបព័នធ ក់ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា។ ក្ដីម្បសីរម្បសរមួ្លដល់ដំក្ែីរោរ
ក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា  រត្ូវក្រៀបចំជាោយលកខែ៍អកសរ និងចុោះកនុងបញ្ជ ី សរោប់ដំក្ែីរោរក្ ោះ
រាយកនុងរយៈក្ពលជាក់ោក់មួ្យ។ កនុងអំឡុងក្ពលដំក្ែីរោរដំក្ណាោះរាយ ករែីបែតឹ ងត្វ៉ា  ក្ហយីច្ចបំាច់
ពិភាកាជាម្ួយបុគគល ណដលោា ស់បែតឹ ងត្វ៉ា  ក្ដីម្បឱី្យោនោរក្ោគយល់រន  និងធានដំក្ែីរោរក្ ោះរាយ របកប 
ក្ យរបសិទធភាព។ 

ការព្តួតរនិិតយ និងការរាយការណ៍ 
ក្រលបំែងថ្នោររតួ្ត្ពិនិត្យាម្ នថ្ផ្ទកនុងថ្នោរអនុវត្តណផ្នោរសតីពីោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់

ព័នធ (SEP) គឺក្ដីម្បធីានថា សកម្មភាពណដលបានកំែត់្កនុង ណផ្នោរសតីពីោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ 
(SEP) រត្ូវបានអនុវត្តសម្រសប និងទាន់ក្ពលក្វោ។ ក្រោម្ោរណែនរំមួ្ របស់នយក និងអនករគប់រគងគក្រោង 
ម្ស្រនតីទទួលបនទុកណផ្នកោរោរពារបរាិា ននិងសងគម្ (ESOs) របស់រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ណដលជាអនកទទួលែុស
រតូ្វចំក្ពាោះសកម្មភាពរតួ្ត្ពិនិត្យាម្ ន ដូចបានពិពែ៌នក្ៅកនុង ណផ្នោរសតីពីោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់
ព័នធ (SEP) ក្នោះ។ កនុងអំឡុងក្ពលអនុវត្តគក្រោង ម្ស្រនតីទទួលបនទុកណផ្នកោរោរពារបរាិា ន និងសងគម្ (SEOs) នឹង
ក្រៀបចំរបាយោរែ៍រតួ្ត្ពិនិត្យាម្ នថ្ផ្ទកនុងរបច្ចណំែ សរោប់អនុវត្តន៍សកម្មភាព ណផ្នោរសតីពីោរជំរុញោរចូល
រមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP) រមួ្ទាងំសកម្មភាពណដលរត្ូវអនុវត្តន៍ក្ៅកនុងណផ្នោរជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច (IPP)។ 
ោរអនុវត្តណផ្នោរសកម្មភាពក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (RPs) នឹងរតូ្វបានរតួ្ត្ពិនិត្យ
ាម្ នក្ យ អគគនយក ា នក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ថ្នរកសួងក្សដាកិចា និងហរិញ្ញ
វត្ាុ ដូចបានពិពែ៌នក្ៅកនុង ក្រលនក្ោបាយសតីពីរកបែែឌ ោរងារក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោង
អភិវឌ្ឍន៍ (RPF) របស់គក្រោង។ 

ថវិកា 
ោរបងាហ ញែទង់ចំណាយ សរោប់អនុវត្តន៍ ណផ្នោរសតីពីោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ(SEP) រតូ្វ

បានបា៉ា ន់របោែកនុងអំឡុងក្ពលក្រៀបចំគក្រោង និងោរកំែត់្ក្រលបំែងថ្នោរក្រៀបចំណផ្នោរងវោិ។ ោរ
ចំណាយជាក់ណសតង ក្ៅកនុងោរអនុវត្ត ណផ្នោរសតីពីោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP) គឺអារស័យក្លី
វាិលភាព និងសកម្មភាពណដលរតូ្វអនុវត្តន៍ កនុងអំឡុងក្ពលក្រៀបចំ និងអនុវត្តគក្រោង។ រតូ្វ ក្ធវីបចាុបបននភាពោរ
ចំណាយ ក្ៅក្ពលណដលបញ្ជ ីចំណាយរបស់ អនុគក្រោង រត្ូវបានបិទបញ្ាប់។ ោរចំណាយសរោប់ោរចងរកងឯក
ារ ឬផ្លិត្សោភ រៈឯការ និងោរផ្សពវផ្ាយព័ត៌្ោន និងោរក្រៀបចំកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ជាាធារែៈ គបបី



ទំព័រ xi 

 

រត្ូវបានវភិាជន៍ចូលកនុងែទង់ងវោិឬមូ្លនិធិរបស់រកសួង/រដា ោរបា៉ា ន់ាម នងវោិសរោប់ោរចំណាយក្ៅកនុងោរអនុ
វត្តសកម្មភាព ណផ្នោរសតីពីោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP) របស់គក្រោង ក៏ជាណផ្នកម្ួយ សំខាន់ណដរ។



 

 

ទំព័រ  1  

 

១. ការពិពណ៌នាគម្រោង 

១.១. ទិដ្ឋភាពទូម្ៅ 

ច្ចប់ពីណែកញ្ជញ  ដល់ណែវចិឆិោ ឆ្ន  ំ2020 កម្ពុជាោនក្ភលៀងធាល ក់ខាល ងំក្ៅទូទាងំរបក្ទស។ ក្ភលៀងធាល ក់ខាល ងំបាន
បណាត លឱ្យោនទឹកជំនន់ោ៉ា ងគំហុគ ប៉ាោះពាល់ ក្ែត្តចំនួន 20 កនុងចំក្ណាម្ 25 ក្ែត្ត រាជធាន បណាត លឱ្យ
ម្នុសសរបោែ 800,000 នក់រងផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យតទ ល់ ណដលកនុងក្នោះ 49% គឺជារកុម្ងាយរងក្ររោះរាប់
ពីមុ្នម្ក។ ទឹកជំនន់ក៏បានបំតល ញក្ហ ា រចនសម្ព័នធគម្នគម្ន៍សំខាន់ៗ ណដលបណាត លឱ្យោនោររខំានដល់
ោរបណាត ញផ្លូវដឹកជញ្ជូ ន ខាត្បង់របាក់ចំែូល និង បាត់្បង់រទពយសម្បត្តិ និងអាក់ខានក្សវាធារែៈសំខា
ន់ៗម្ួយចំនួន។ ក្គបានកត្់សោគ ល់ថា ក្ររោះទឹកជំនន់ បានក្កីត្ក្ឡងីោន់ក្ត្ញឹកញាប់និងធៃន់ធៃរ ែែៈក្ររោះ
រាងំសៃួត្ គ៏បានក្ធវីឱ្យប៉ាោះពាល់ោន់ណត្ធៃន់ធៃរ ជាពិក្សសរគួារងាយរងក្ររោះ ជាក្រចីនណដលកំពុងណត្ជួបោរ
លំបាករាប់ាងំពីមុ្នម្ក។ ក្ោងាម្ោរវយត្ថ្ម្លរហ័សចំក្ពាោះោរែូចខាត្ ក្ យធនររពិភពក្ោក ោរ
ខាត្បង់ក្សដាកិចាក្ យារក្ររោះទឹកជំនន់ បានខាត្បង់គិត្ជាទឹករបាក់អស់របោែ 448-490 ោនដុោល រ។ 
វសិ័យសំខាន់ ណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ខាល ងំជាងក្គ គឺវសិ័យគម្នគម្ន ៍ ធារាាស្រសត និងកសិកម្ម។ ោរចំណាយ
សរុបសរោប់ោរាត រ និងកាងក្ឡងីវញិនូវក្ហ ា រចនសម្ព័នធគម្នគម្ន៍ ណដលរងោរែូចខាត្ គិត្ជាទឹក
របាក់ អស់របោែ ៥០៨ ោនដុោល រអាក្ម្រកិ។ 

ក្រលបំែងរបស់គក្រោងរគប់រគងហានិភ័យក្ររោះម្ហនតរាយ ក្ៅកម្ពុជា អាសុីអាក្គនយ ៍ ក្ៅជំហានទី 
2 ក្នោះ (KH-SADRM2) គឺក្ដីម្បរីរំទដល់កិចាែិត្ែំរបឹងណរបងរបស់រាជរ ា ភិបាលកម្ពុជា កនុងោរកាងក្ឡងីវញិ
នូវផ្លូវជនបទរបោែ 200-300 គីឡូណម្៉ារត្ និងាព នចំនួន 3កណនលង ក្ៅកនុងក្ែត្តណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ក្ហយីរតូ្វ
បានក្រជីសក្រសីជាក្ែត្តក្រលក្ៅ (កនុងចំក្ណាម្ក្ែត្តណដលរងក្ររោះចំនួន 20)។ ក្ែត្តទាងំក្នោះរមួ្ោន ក្ែត្ត
បនទ យោនជ័យ បាត់្ដំបង កំពង់ឆ្ន ងំ កំពង់សពឺ ក្ពាធិ៍ាត្ ់និងក្សៀម្រាប។ ោរាត រក្ឡងីវញិនូវក្ហ ា រចនស
ម្ព័នធគម្នគម្ន៍ជនបទ មិ្នរតឹ្ម្ណត្ជួយដល់ោរាត រក្ឡងីវញិនូវោរត្ភាជ ប់បណាត ញដឹកជញ្ជូ នទាន់ក្ពលក្វោ 
និងរបកបក្ យរបសិទធភាពប៉ាុក្ណាណ ោះក្ទ ណងម្ទាងំអាចាត រជីវភាពរស់ក្ៅរបស់របជាពរដា និងណងម្ទាងំក្ធវីឱ្យ
របក្សីរក្ឡងីនូវរបព័នធគម្នគម្នណ៍ដលោនរាប់ និងពរងឹងភាពធន់ជាម្ួយក្ររោះទឹកជំនន់ ក្ៅក្ពលអនគត្ 
និង ផ្លប៉ាោះពាល់រយៈក្ពលណវង ថ្នោរណរបរបួលអាោសធាតុ្។ ក្រៅពីោរាងសង់ក្ហ ា រចនសម្ព័នធរូបវន័ត 
គក្រោងក្នោះ ក៏នឹងពរងឹងសម្ត្ាភាពាា ប័នក្ៅកនុងោររគប់រគងហានិភ័យក្ររោះម្ហនតរាយ (DRM) សរោប់វសិ័
យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ជាពិក្សសកនុងដំក្ែីរោរក្រៀបចំណផ្នោរ និងាក់ណត្ងក្រលនក្ោបាយ។ 

គក្រោងរគប់រគងហានិភ័យក្ររោះម្ហនតរាយ ក្ៅកម្ពុជា អាសុីអាក្គនយ ៍ជំហាន 2 (KH-SEADRM 2) រតូ្វ
បានពិច្ចរណាឲ្យបនតពី គក្រោង គក្រោងរគប់រគងហានិភ័យក្ររោះម្ហនតរាយ ក្ៅកម្ពុជា អាសុីអាក្គនយ ៍ជំហាន 1 
(SEADRM1) របស់កម្ពុជាណដលកំពុងដំក្ែីរោរ (KH-SEADRM1, P160929)។ ក្គបានក្ររងទុកថា សមិ្ទធិផ្ល
ណដលសក្រម្ចបានក្ យ គក្រោងរគប់រគងហានិភ័យក្ររោះម្ហនតរាយ ក្ៅកម្ពុជា អាសុីអាក្គនយ ៍ ក្ៅជំហាន 1 
(KH-SEADRM 1) ដូចជាោរអភិវឌ្ឍន៍យុទធាស្រសតហរិញ្ញបបទានហានិភ័យក្ររោះម្ហនតរាយ និងសកម្មភាពណដល
កំពុងអនុវត្តន៍ក្រោម្គក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្ផ្សងក្ទៀត្ រមួ្បញ្ាូ លទាងំោរវភិាគរគប់រជុងក្រជាយ ក្រោម្គក្រោងណកលម្អ 
បណាត ញភាជ ប់ផ្លូវ ររំទក្ យធនររពិភពក្ោករបច្ចកំ្ៅកម្ពុជា និងក្រលោរែ៍ណែន ំ សតីពីផ្លូវធន់នឹង
អាោសធាតុ្ ក្រោម្គក្រោងណកលម្អផ្លូវជនបទ III របស់ធនររអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងផ្តល់ព័ត្៌ោនអំពីសកម្មភាព
សនូលរបស់គក្រោងរគប់រគងហានិភ័យក្ររោះម្ហនតរាយ ក្ៅកម្ពុជា អាសុីអាក្គនយ ៍ជំហាន 2 (KH-SEADRM2)។ 



ទំព័រ 2 

 

១.២. ទិសម្ៅនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍របស់គម្រោង ៃិងសោសភាគ គម្រោង 

ទិសក្ៅថ្នោរអភិវឌ្ឍន៍របសគ់ក្រោង៖  
ក្រលបំែងថ្នោរអភិវឌ្ឍន៍គក្រោង គឺក្ដីម្បរីរំទដល់ោរាត រក្ឡងីវញិ នូវផ្លូវជនបទ ាព ន ណដលធន់

នឹងអាោសធាតុ្។ ោរាត រនិងកាងក្ឡងីវញិនូវផ្លូវជនបទ និងាព នណដលរងោរែូចខាត្ក្ យទឹកជំនន់ក្ៅ
កនុងត្ំបន់ក្រលក្ៅ ោរក្លីកកម្ពស់សម្ត្ាភាពរបស់ម្ស្រនតីរ ា ភិបាល កនុងោរក្រៀបចំណផ្នោរក្រត្ៀម្បរម្ុងសរោប់
ក្ ល្ីយត្បក្ររោះអាសនន។ ក្រលបំែងក្នោះ នឹងសក្រម្ចបានាម្រយៈោរអនុវត្តសកម្មភាពក្ផ្សងៗណដលរតូ្វបាន
ក្រៀបចំ ណបងណចកជា បួនណផ្នក ដូចខាងក្រោម្៖ 

•  សោសភាគទី 1៖ ោរពរងឹងាា ប័នថាន ក់ជាតិ្ សរោប់ភាពធន់នឹងក្ររោះម្ហនតរាយ (ឥែទាន IDA 
0.55 ោនដុោល រអាក្ម្រកិ និង 0.45 ោនដុោល រ RETF)។ សោសភាគក្នោះ នឹងក្តត ត្ក្លី 21. ោរផ្តល់
ជំនួយបក្ចាកក្ទសក្ដីម្បពីរងឹងសម្ត្ាភាពម្ស្រនតី រាជោរ របស់ រកសួងភិវឌ្ឍនជនបទ កនុងោរក្រៀបចំក្រត្ៀម្
បរម្ុងសរោប់ក្ ល្ីយត្ប និងោរាត រក្ឡងីវញិ បនទ ប់ពីក្ររោះម្ហនតរាយ និងោរក្ ោះរាយជាម្ួយោរ
ណរបរបួលអាោសធាតុ្។ 

• ធាតុ្ផ្សទីំ 2៖ ោរាត រក្ឡងីវញិក្ យភាពធន់ និងោរកាងក្ឡងីវញិនូវផ្លូវ និងាព នជនបទ (ឥែ
ទាន IDA 68 ោនដុោល រ)។ ធាតុ្ផ្សកំ្នោះនឹងក្តត ត្ក្លីោរអនុវត្តោរាត រ និងកាងក្ឡងីវញិណដលធន់
នឹងអាោសធាតុ្ និងក្ររោះម្ហនតរាយ និងោរណងរកាផ្លូវ និងាព នជនបទណដលបានក្រជីសក្រសី និងក្ហ
 ា រចនសម្ព័នធពាក់ព័នធ ណដលរងោរែូចខាត្ក្ យទឹកជំនន់ឆ្ន  ំ 2020 និងក្ររោះម្ហនតរាយធម្មជាតិ្
ក្ផ្សងក្ទៀត្ក្ៅកនុងតំ្បន់ក្រលក្ៅ។ សោសភាគក្នោះក៏ផ្តល់ជំនួយបក្ចាកក្ទសសរោប់៖ (ក) ោរ
ោរពារអនកក្របីរបាស់ផ្លូវ ាម្រយៈោរក្លីកកម្ពស់ោរយល់ដឹងរបស់អនកក្របីរបាស់ផ្លូវ។ (ែ) បក្ងកីត្
ណផ្នទីបងាហ ញផ្លូវ ក្ដីម្បពីរងីកមុ្ែងារថ្នរបព័នធរគប់រគងរទពយសម្បត្តិផ្លូវជនបទ (RRAM) របស់ រកសួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សរោប់ោរវយត្ថ្ម្ល និងោរាត រោរែូចខាត្ក្រោយក្ររោះម្ហនតរាយ។ និង (គ) ោរ
ពរងឹងសម្ត្ាភាពកនុងោរងាររចន (ឌី្ហាញ) និងោរអនុវត្តោរាត រផ្លូវងនល់ រសបាម្សតង់ រផ្លូវណដល
ធន់នឹងអាោសធាតុ្។ 

• សោសភាគទី 3៖ ោររគប់រគងគក្រោង (ឥែទាន IDA 3 ោនដុោល រអាក្ម្រកិ ផ្តល់ហរិញ្ញបបទានសម្
ភាគីចំនួន 1.5 ោនដុោល រ)។ សោសភាគក្នោះ នឹងផ្តល់ជំនួយបក្ចាកក្ទស និងរបតិ្បត្តិោរ ក្ដីម្បពីរងឹង
សម្ត្ាភាពាា ប័ន អងគភាព និងបក្ចាកក្ទសរបស់ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ាម្រយៈោរររំទដល់ោរ
អនុវត្តគក្រោងរបច្ចថំ្ងៃ រមួ្ទាងំោរសរម្បសរម្ួល បញ្ជហ បក្ចាកក្ទស កិចាោរលទធកម្ម ោររគប់រគង
ហរិញ្ញវត្ាុ ោរោរពារសងគម្ និងបរាិា ន ោររតួ្ត្ពិនិត្យាម្ ន និងោរវយត្ថ្ម្ល។ និងោរក្រៀបចំរបាយ
ោរែ៍។ 

• សោសភាគទី 4៖ សោសភាគក្ ល្ីយត្បសក្រងាោះបនទ ន់ ក្ៅក្ពលោនក្ររោះអាសនន (CERC) (0 ោន
ដុោល រអាក្ម្រកិ)។ សោសភាគក្នោះរត្ូវបានក្រៀបចំក្ឡងីសរោប់ក្ ល្ីយត្បភាល ម្ៗ និងោនរបសិទធភាព 
ចំក្ពាោះវបិត្តិ ឬក្ររោះអាសនននន របសិនក្បី រតូ្វោរ។ 
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១.៣. ម្ោលបំណងនៃផែៃការជំរុញការចូលរួមរបស់អនកពាក់ព័ៃធ  

ក្រលបំែងថ្នណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP) គឺក្ដីម្ប ីធានថាភាគីពាក់ព័នធរបស់
គក្រោង ជាពិក្សសអនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ ក្ យារគក្រោង រត្ូវបានកំែត្់អត្តសញ្ជញ ែ និងចូលរមួ្ក្ៅ
កនុងដំក្ែីរោរក្រៀបចំ និងអនុវត្តន៍សកម្មភាពគក្រោង។ កនុងអំឡុងក្ពលថ្នោរអនុវត្ត ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្
របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP) ក្នោះ គឺភាគីពាក់ព័រនបស់គក្រោង ជាពិក្សសភាគីណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ នឹងរតូ្វបាន
អក្ញ្ជ ីញឲ្យចូលរមួ្ក្ៅកនុងកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ ក្ដីម្បណីសវងយល់អំពីក្រលបំែងរបស់គក្រោង ហានិភ័យ 
និងផ្លប៉ាោះពាល់បរាិា ន និងសងគម្ណដលអាចក្កីត្ោន សំក្ែីវធិានោរោត់្បនាយផ្លប៉ាោះពាល ់ យនតោរក្ ោះ
រាយបែតឹ ងត្វ៉ា  និងផ្តល់ម្តិ្ក្ោបល់ណកលម្អក្ យណផ្អកក្ល ី ព័ត្៌ោនណដលរបមូ្លបាន ក្ដីម្បជួីយក្ធវីោ៉ា ង 
ក្ជៀសវង ឬោត្់បនាយ ហានិភ័យ និងផ្លប៉ាោះពាល់ណដលអាចក្កីត្ោនកនុងអំឡុងក្ពលឌី្សាញ និងោរអនុវត្ត 
គក្រោង។ 

 ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP)  ក៏បានកំែត្់ផ្ងណដរ នូវោរក្រៀបចំាា ប័នក្ដីម្បី
ធានឱ្យ ភាគីពាក់ព័នធរបស់គក្រោងបានោរចូលរមួ្របកបក្ យរបសិទធភាព កនុងអំឡុងក្ពលអនុវត្តគក្រោង។ 
គក្រោងទទួលាគ ល់ថា សំក្ឡងរបស់រកុម្ជនពិោរ ឬរកុម្ងាយរងក្ររោះក្ផ្សងក្ទៀត្ ដូចជា ស្រសតីក្ម្រគួារ ជន
ជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច ជនពិោរ និងធានថារកុម្ទាងំក្នោះ មិ្នទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់អវជិជោនបណនាម្ក្ទៀត្ កនុងអំឡុង
ក្ពលអនុវត្តគក្រោង។ ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP) នឹងរបមូ្លម្តិ្ក្ោបល់លអៗ ពីអនក
ជួបោរលំបាក និងក្ធវីោរពិច្ចរណា និង ក់បញ្ាូ លក្ៅកនុងោរក្រៀបចំ និងោរអនុវត្តគក្រោង។ ធានឱ្យភាគីពាក់
ព័នធរបស់គក្រោង ជាពិក្សសអនកណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ ោនលទធភាពចូលរមួ្កនុងោររតួ្ត្ពិនិត្យាម្ នហានិ
ភ័យ និងដំក្ែីរោររគប់រគងផ្លប៉ាោះពាល់របស់គក្រោង ាម្រយៈសកម្មភាពរតួ្ត្ពិនិត្យាម្ ន និង ផ្តល់ម្តិ្
ណកលម្អទាន់ក្ពលក្វោ ក្ដីម្បឱី្យគក្រោង ោនលទធភាពរគប់រគងហានិភ័យ និងផ្លប៉ាោះពាល់បរាិា ន និងសងគម្
របកបក្ យរបសិទធភាព។ 

ក្ដីម្បសីក្រម្ចបាននូវក្រលបំែងខាងក្លី ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP)នឹង៖ 

▪ កំែត្ភ់ាគីពាក់ព័នធគក្រោង រមួ្ទាងំភាគីណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ និងភាគីណដលច្ចប់អារម្មែ៍។ 

▪ ពិក្ររោះក្ោបល់ជាមួ្យអនកពាក់ព័នធគក្រោងក្ដីម្បណីសវងយល់ពីកងវល់ ត្រមូ្វោរអភិវឌ្ឍន៍ អាទិភាព
របស់ពួកក្គ ជាពិក្សសរកុម្ណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ធៃន់ធៃរ និងអនកណដលជួបោរលំបាក ឬងាយរង
ក្ររោះ។ 

▪ ណសវងយល់ កនុងចំក្ណាម្ភាគីពាក់ព័នធគក្រោង ជាពិក្សសកនុងចំក្ណាម្អនកោនចំណាប់អារម្មែ៍ 
អំពីសកម្មភាពគក្រោង ថាក្តី្ពួកក្គោនឥទធិពលោ៉ា ងណា និងោនទំហបំ៉ាុណាណ ម្កក្លីដំក្ែីរោរ
ថ្នោរក្រៀបចំ និងោរអនុវត្តគក្រោង និងថាក្តី្ផ្លប៉ាោះពាល់របស់គក្រោងក្ៅក្លីពួកក្គ ោនដូច
ក្ម្តចែលោះ។ 

▪ កំែត្យ់នតោរជាក់ណសតង ក្ដីម្បធីានថា ក្ោបល់ណកលម្អរបស់អនកពាក់ព័នធ រត្ូវបាន ក់ក្សនី និង
ក្ ល្ីយត្បសុំទាន់ក្ពលក្វោ (ាម្ដំណាក់ោលអនុវត្តន៍របស់គក្រោង) និងរតូ្វបានពិច្ចរណា 
 ក់បញ្ាូ លក្ៅកនុងោរដំក្ែីរោរក្រៀបចំ និងោរអនុវត្តគក្រោង។ 



ទំព័រ 4 

 

▪ កំែត្់យុទធាស្រសតផ្សពវផ្ាយព័ត្៌ោនគក្រោង ក្ៅោន់ភាគីពាក់ព័នធ ណដលបានកំែត្់អត្ត
សញ្ជញ ែ ជាពិក្សសរកុម្រងផ្លប៉ាោះពាល់ជាអវជិជោន ក្ដីម្បរីបមូ្លម្តិ្លអៗ របស់ពួកក្គ សរោប់
ក្ធវីោរណកលម្អ។ 

▪ កំែត្វ់ធីិាស្រសតជាក់ោក់ សរោប់ពិក្ររោះក្ោបល់ ជាម្ួយអនកពាក់ព័នធគក្រោង របមូ្លម្តិ្
ក្ោបល់របស់ពួកក្គ និងពិច្ចរណា ក់បញ្ាូ ល ក្ៅកនុងដំក្ែីរោរឌី្សាញគក្រោង។ 

▪ ធានថាយនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  ោនក្រៀបចកំ្ៅាម្ទីាងំអនុគក្រោងនីមួ្យៗ - សរោប់
ក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  ឬារទុកខ ណដលអាចក្កីត្ោនក្ឡងី។ យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  នឹង
រតូ្វបានក្រៀបចំក្ឡងី ក្ដីម្បដំីក្ែីរោរក្ ោះរាយ ឬក្ ល្ីយត្ប និងសម្រសបាម្វបបធម៌្ របថ្ពែី
របស់របជាជនក្ៅកនុងមូ្ល ា ន ណដលពួកក្គរងផ្លប៉ាោះពាល់ ជាពិក្សសចំក្ពាោះជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគ
តិ្ច ណដលកំពុងរស់ក្ៅកនុងតំ្បន់ក្រលក្ៅរបស់គក្រោង។ ធានបាននូវធនធានម្នុសស និង
ធនធានហរិញ្ញវត្ាុសម្រសប សរោប់ោរអនុវត្ត ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP)  
ទាន់ក្ពលក្វោ និងរបកបក្ យរបសិទធភាព។ 

▪ ធានឱ្យភាគីពាក់ព័នធគក្រោង ទាងំភាគីណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ និងភាគីច្ចប់អារម្មែ៍ ោនឱ្ោស
បានចូលរមួ្រតួ្ត្ពិនិត្យាម្ ន ផ្លប៉ាោះពាល់ណផ្នកបរាិា ន និងសងគម្ កនុងអំឡុងក្ពលអនុវត្តន៍     
គក្រោង។ 

 

ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ គឺជាឯការរស ់ ក្ហយីអាចក្ធវីបចាុបបននភាពាម្ត្រមូ្វោរ 
កនុងអំឡុងក្ពលអនុវត្តគក្រោង។ 

 

១.៤.  បទបបញ្ញត្តិ ៃិងត្រមូវការ 

ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ នឹងបក្ងកីត្យនតោរអនុវត្តន៍ ក្ដីម្បធីានឱ្យោនោរចូលរមួ្
ោ៉ា ងក្ពញក្លញ និងរបកបក្ យអត្ាន័យរបស់ភាគីពាក់ព័នធគក្រោង កនុងអំឡុងក្ពលក្រៀបចំ អនុវត្តន៍ រតួ្ត្ពិនិ
ត្យាម្ ន និងវយត្ថ្ម្លគក្រោង។ យនតោរក្នោះរសបាម្ត្រមូ្វោរថ្នអនុរកឹត្យក្លែ 72 អនរក.បក របស់រាជរ
 ា ភិបាលកម្ពុជា សតីពីដំក្ែីរោរវយត្ថ្ម្លផ្លប៉ាោះពាល់បរាិា ន (1999) របោស សតីពីក្រលោរែ៍ណែនំ
ទូក្ៅ សរោប់ក្រៀបចំរបាយោរែ៍វយត្ថ្ម្លផ្លប៉ាោះពាល់បរាិា ន ទាងំក្ៅដំណាក់ោលដំបូង និងក្ពញក្លញ 
(2009) សតង់ រនីតិ្វធីិរបតិ្បត្តិោរ (SOP) សតីពីលទធកម្មដីធលី និងោរក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារ
គក្រោងអភិវឌ្ឍន៍របកបក្ យក្ យសម័រគចិត្ត (LAR, 2018) និងសតង់ រោរោរពារបរាិា ន និងសងគម្របស់
ធនររពិភពក្ោក ក្លែ 10 សតីពីោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ និងោររបោសផ្សពវផ្ាយព័ត្៌ោនគក្រោង។ 

២. ការកំណត្់អត្តសញ្ញញ ណអនកពាក់ព័ៃធ ៃិងការវិភាគ 

ក្ៅក្រោម្គក្រោងក្នោះ ភាគីពាក់ព័នធទាងំឡាយណដលរត្ូវបានកំែត្់អត្តសញ្ជញ ែ រមួ្ោន៖ ក) រកុម្
ម្នុសសណដល រងផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោង - ទាងំវជិជោន និងអវជិជោន (ត្ក្ៅក្នោះ ក្គក្ៅថា "ភាគីពាក់
ព័នធណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់") និង ែ) បុគគលឬរកុម្ម្នុសស ណដលោនចំណាប់អារម្មែ៍អំពីគក្រោង និង/ឬ ោន
ឥទធិពលក្លីសកម្មភាព ឬសម្មិទធផ្លរបស់គក្រោង (ត្ក្ៅក្នោះ ក្គក្ៅថា “រកុម្ោនចំណាប់អារម្មែ៍)។ 
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២.១.  ភាគីពាក់ព័ៃធ ផដ្លរងែលប ៉ះពាល់ 

ភាគីពាក់ព័នធណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ រមួ្ោន៖ បុគគលោន ក់ៗ សហគម្ន ៍អាជីវកម្ម ជាក្ដីម្ ណដលរស់ក្ៅ ឬ
ក្ធវីអាជីវកម្មក្ៅាម្បក្ណាា យផ្លូវ ឬណកបរត្ំបនអ់នុគក្រោងាងសង់ផ្លូវ និងាព ន។ កនុងអំឡុងក្ពលអនុវត្តន៍
គក្រោង របជាជនទាងំក្នោះ អាចរងផ្លប៉ាោះពាល់ធៃន់ធៃរក្ យារ របតិ្បត្តិោរសំែង់ ដូចជា ោរក្កីនក្ឡងីថ្ន
ធូលីដី សំក្ឡង រញ័ំរ ោរបាត់្បង់រទពយសម្បត្តិរគួារ ដូចជា ដី ផ្ទោះ ដំណា ំនិងរបាក់ចំែូល ក្ យារត្រម្ូវោរ
ដី សរោប់ោរអនុវត្តអនុគក្រោង ឧទាហរែ៍ ោរពរងីកផ្លូវ ឬាព ន។ ហានិភ័យអវជិជោន ណដលអាចក្កីត្ោន
ក្ផ្សងក្ទៀត្ រាប់បញ្ាូ លទាងំ ហានិភ័យទាក់ទងនឹងចរាចរែ៍ និងសុវត្ាិភាពផ្លូវងនល់ ោរក្កងរបវញ័្ា ពលកម្មកុោរ 
ោរក្កងរបវញ័្ា ផ្លូវក្ភទ និងោររកំ្ោភបំពាន (SEA) ោរក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ (SH) អំក្ពីហងិាក្លីកុោរ (VAC) 
ក្ យារលំហូរថ្នកោល ងំពលកម្ម ណដលរតូ្វបានរបមូ្លផ្តុ ំក្ដីម្បបីក្រមី្ោរោរងារាងសង់។ កនុងដំណាក់ោល
របតិ្បត្តិោរគក្រោង របជាពលរដាណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ជាវជិជោន រមួ្ោន របជាជនណដលរស់ក្ៅាម្បក្ណាត យ
ផ្លូវថ្នអនុគក្រោង នឹងអាចជួយក្ធវីឲ្យអាជីវកម្មរបស់ពួកក្គោន់ណត្របក្សីរជាងមុ្ន ក្ យារាា នភាពផ្លូវរត្ូវ
បានណកលម្អ និងក្ធវីឲ្យោនអតិ្ងិជនចូលោន់ណត្ក្រចីនជាមុ្ន និងផ្លូវងនល់ ាព ន ោនភាពធន់នឹងទឹកជំនន់ ឬអាច
ក្របីរបាស់ជាទីទួលសុវត្ាិភាព ក្ៅក្ពលោនក្ររោះអាសននទឹកជំនន់ក្កីត្ក្ឡងី។ 
 

រកុម្ណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ជាវជិជោន (អនកទទួលផ្ល) 
▪ អនកទទួលផ្លក្ យតទ ល់ 
▪ អនកទទួលផ្លក្ យរបក្ោល។ 

 

រកុម្ទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ធៃន់ធៃរបណនាម្ 

▪ បុគគលោន ក់ៗ/រគួារ ណដលបានបាត់្បង់ជរម្ក ឬក្ម្លៀសក្ចញក្ យារ បាត់្បង់ផ្ទោះសណម្បង
ទាងំរសុង និងមិ្នអាចរករបាក់ចំែូលបាន។ 

- ប៉ាោះពាល់ក្លីដីធលី និងផ្ទោះសណម្បង រមួ្ទាងំោរតល ស់បតូរទីជរម្ក ។ 

- ប៉ាោះពាល់ដំណា ំនិងក្ដីម្ក្  ីណដលដុោះជាប់នឹងដី - ជាបក្ណាត ោះអាសនន ឬ ជាអចិថ្ស្រនតយ ៍ក្ហយីដី
ក្នោះ រតូ្វបរចិ្ចា ក ឬរបគល់ជូនគក្រោងសរោប់ោរាងសង់ផ្លូវ ឬាព ន។ 

- ផ្លប៉ាោះពាល់ក្លីសកម្មភាពអាជីវកម្ម (ជាពិក្សសអនកណដលោនទីាងំក្ៅាម្បក្ណាត យផ្លូវ
ណដល រតូ្វាត រក្ឡងីវញិ ឧ. ហាងលក់ទំនិញ ក្ភាជនីយ ា ន ក្សវកម្ម។ល។ 

- ផ្លប៉ាោះពាល់ក្លីរគួារ ជួបោរលំបាក ឬងាយរងក្ររោះ ណដលទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ខាងក្លី 
(រងផ្លប៉ាោះពាល់មិ្នក្សមីភាពរន ); 

- ប៉ាោះពាលក់្ យត្រម្ូវោរ យកដីាងសង់ ផ្លូវ ឬាព ន របសិនក្បីោន; និង 

- ប៉ាោះពាល់ក្ យោរបរចិ្ចា គរទពយសម្បត្តិក្ យសម័រគចិត្ត សរោប់ោរអនុវត្តគក្រោង។ 

 

▪ រកុម្ហ ុនណដលោនសកម្មភាពអាជីវកម្ម ក្ហយីរត្ូវបានទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល ់ក្ យារណត្ 

- ោររខំាន និងអតិ្ងិជនមិ្នអាច ចូលបាន; 
-  ោរបាត់្បង់ែលោះៗ ឬទាងំរសុង នូវរបាក់ចំែូល ក្ យារោរបំពុលបរាិា ន កនុងអំឡុងក្ពល

របតិ្បត្តិោរ ោរាងសង់។ 
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▪ ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច 

 ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច និងរកុម្ងាយរងក្ររោះ ដូចជា ស្រសតី ម្នុសសច្ចស់ និង/ឬជនពិោរ កុោរ 
ជាក្ដីម្ អាចជាជនងាយរងក្ររោះ ពាក់ព័នធជាម្ួយនឹងោរចលនកោល ងំពលកម្មកនុងអំឡុងក្ពល
ដំក្ែីរោរាងសង់ និង/ឬោរក្ធវីលទធកម្មដី ណដលសាិត្ក្ៅចំទីាងំសរោប់អនុវត្តន័គក្រោង (រាប់
ទាងំោរប៉ាោះពាល់បក្ណាត ោះអាសនន និង/ឬ ប៉ាោះពាល់ជាអចិថ្ស្រនតយ)៍។ ក្ យារជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច 
(IP) ោនលកខែៈពិក្សសក្ យណឡក ពីសងគម្វបបធម៌្ទូក្ៅ ក្ហយីអាចងាយទទួលរងផ្លប៉ាោះ
ពាល់ ក្ៅក្ពលពួកក្គចូលរមួ្ ជាកោល ងំពលកម្ម ាម្ណបបចំណាករសុក ក្ហយី មិ្នបានរត្ូវក្គដឹង
អំពីបរោម្របថ្ពែីវបបធម្៌របស់ពួកក្គ។ល។ 

▪ កម្មករណដលងាយរងក្ររោះ ហានិភ័យ ឬ ផ្លប៉ាោះពាលក់្ផ្សងៗ ក្ យារណត្៖ 

- មិ្នោនបទបបញ្ញត្តិ រគប់ររន់សរោប់ោរធានរា៉ាប់រង របឆ្ងំនឹងោរបំតល ញ ឬែូចខាត្ ដល់
ម្នុសស ឧបករែ៍ និងរទពយសម្បត្តិ ណដលរត្ូវ  ក់បញ្ាូ លកនុងកិចាសនា និងកិចាសនារង ក្ដីម្បី
ធានសុវត្ាិភាពោរងារ ក្ៅោរ ា នាងសង់។ និង 

- មិ្នបានវយត្ថ្ម្លអំពីវធិានោរទប់ាក ត្់ ណដលរត្ូវបានអនុវត្តន៍ជារបច្ច ំ ដូចជា ោរក្របីកោល ងំ
ពលកម្មកុោរ ោរក្កងរបវញ័្ា ផ្លូវក្ភទ ឬោររកំ្ោភបំពានផ្លូវក្ភទ (SEA) ោរក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវ
ក្ភទ (SH) អំក្ពីហងិាក្លីកុោរ (VAC) អាចក្កីត្ោនក្ឡងីក្ៅអំឡុងក្ពលក្របីកោល ងំពល
កម្ម សរោប់ោរាងសង់ក្ហ ា រចនសម្ព័នធរបស់គក្រោង។ 

 

២.២. ភាគីពាក់ព័ៃធ ផដ្លោៃចំណាប់អារមមណ៍ 

ភាគីពាក់ព័នធណដលោនចំណាប់អារម្មែ៍ រមួ្ោន អនកណដលច្ចប់អារម្មែ៍ក្លីសកម្មភាពគក្រោង និងលទធ
ផ្ល និង/ឬ ោន ឥទធិពលក្លីោរឌី្សាញ និងដំក្ែីរោរអនុវត្តគក្រោង។ ភាគីពាក់ព័នធទាងំក្នោះ រមួ្ោន របជា
ពលរដាក្ៅកនុងសហគម្ន៍ (ណដលមិ្នទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ជាអវជិាោនក្ យតទ ល់ ក្ យារគក្រោង) អាជាា ធ
រពាក់ព័នធ រកុម្ហ ុន សហររស (វសិ័យាធារែៈ និងឯកជន) អងគោរមិ្នណម្នរ ា ភិបាល (NGOs) អនកផ្តល់
ក្សវ ក្សវាធារែៈ អនកក្របីរបាស់ផ្លូវ និងរបព័នធផ្សពវផ្ាយព័ត្៌ោន។ ទាងំក្នោះោនដូចជា៖ 

- នយក ា ន រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ រកសួងាធារែោរ និងដឹកជញ្ជូ ន; រកសួងបរាិា ន; 
រកសួងសុខាភិបាល; រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា; អគគនយក ា នក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់
ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ថ្នរកសួងក្សដាកិចា និងហរិញ្ញវត្ាុ; រកសួងណផ្នោរ; រកសួងក្រៀបចំណដន
ដី នគរូបនីយកម្ម និងសំែង់; រកសួងកសិកម្ម រុោខ របោញ់ និងក្នាទ; 

- ម្នទីរជំនញពាក់ព័នធ ក្ៅថាន ក់ក្រោម្ជាតិ្ រមួ្ោន ម្នទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក្ែត្ត ម្នទីរាធារែោរ និង
ដឹកជញ្ជូ នក្ែត្ត (DPWT); ាោក្ែត្ត ាោរសុក អាជាា ធរឃុ ំនិងភូមិ្ កនុងក្ែត្តបនទ យោនជ័យ 
បាត់្ដំបង កំពង់ឆ្ន ងំ កំពង់សពឺ ក្ពាធិាត់្ និងក្សៀម្រាប។ 

- អគគនយក ា នក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (GDR) ថ្នរកសួងក្សដាកិចា 
និងហរិញ្ញវត្ាុ (MEF) គែៈកោម ធិោរក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ថ្ន
អនតររកសួង (IRC) អនុគែៈកោម ធិោរក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ 
ថាន ក់ក្ែត្ត (PRSC) និងរកុម្ោរងារ។ 
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- ត្ំណាងគែកោម ធិោរស្រសតី និងកុោរ ថាន ក់ក្ែត្ត រសុក និងគែៈកម្មោរកិចាោរស្រសតី រកុម្ 
សកម្មភាពរគប់រគងក្យនឌ្័រ (GMAG) ក្ៅ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ; 

- ម្នទីរជំនញពាក់ព័នធ ក្ៅថាន ក់ក្ែត្ត ណដល ច្ចប់អារម្មែ៍ ឬចូលរមួ្ ពិក្ររោះក្ោបល ់ក្លីោរាត រក្ឡងី
វញិនូវផ្លូវងនល់ រមួ្ទាងំ នគរបាលរសុក ាម្បក្ណាត យផ្លូវងនល់។ ម្នទីរបរាិា នក្ែត្ត; អគគិសនីកម្ពុជា; 
ម្នទីរសុខាភិបាលក្ែត្ត; ម្នទីរកសិកម្ម រុោខ របោញ់ និងក្នាទក្ែត្ត; ម្នទីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា
ក្ែត្ត; ម្នទីរោរងារ និងបែតុ ោះបណាត លវជិាជ ជីវៈក្ែត្ត; ម្នទីរកិចាោរនរកី្ែត្ត; ម្នទីរធម្មោរ និងាសន
ក្ែត្ត; ម្នទីរណផ្នោរក្ែត្ត; ម្នទីរក្រៀបចំណដនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំែង់ក្ែត្ត; ម្នទីរវបបធម៌្ និងវចិិរត្
សិលបៈក្ែត្ត; ម្នទីរថ្របសែីយ ៍និងទូរគម្នគម្ន៍ក្ែត្ត; 

- អងគោរមិ្នណម្នរ ា ភិបាល និងរកុម្សងគម្សុីវលិណដលោនចំណាប់អារម្មែ៍ ក្លីក្យនឌ័្រ រមួ្ទាងំ 
បញ្ជហ ក្ផ្សងក្ទៀត្ ពាក់ព័នធនឹងោរក្កងរបវញ័្ា ផ្លូវក្ភទ និងោររកំ្ោភបំពាន (SEA) ោរក្បៀត្ក្បៀន
ផ្លូវក្ភទ (SH) ដូចជា អងគោរបនទ យរសី ជាក្ដីម្។ 

- អងគោរមិ្នណម្នរ ា ភិបាល និងរកុម្សងគម្សុីវលិណដលោនចំណាប់អារម្មែ៍ក្លីបញ្ជហ ជនជាតិ្ក្ដីម្
ភាគតិ្ច។ 

- ក្វទិោអងគោរមិ្នណម្នរ ា ភិបាល (គែៈនយកត្ំណាងអងគោរមិ្នណម្នរ ា ភិបាល); 
- អនកក្របីរបាស់ផ្លូវងនល់ទូក្ៅ ដូចជា របជាពលរដាកនុងសហគម្ន៍ រតូ្វក្ៅផ្ារ ាោក្រៀន ម្នទីក្ពទយ 

ញឹកញាប់ និងអនកដំក្ែីរមិ្នណម្នក្ៅកនុងសហគម្ន៍ រតូ្វក្ធវីដំក្ែីរ្លងោត្់ម្តងោក ល។ 

- បណាត ញសុវត្ាិភាពផ្លូវ; 
- អនកផ្គត់្ផ្គង់សោភ រៈ សរោប់ោរាងសង់ផ្លូវងនល់ 
- អនកផ្តល់ក្សវ របឆ្ងំ អំក្ពីរកំ្ោភបំពាន និងក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ ក្ៅកនុងរសុក 
- អនការព័ត៌្ោនលបីៗ  ដូចជា Fresh News, TVK, BTV; និង 

- របជាពលរដាទូក្ៅក្ៅកនុងសហគម្ន៍។ 

២.៣. បុគគលោន ក់ៗ ៃិងរកុម ងាយរងម្រោ៉ះ 

បុគគលោន ក់ៗ និងរកុម្ ងាយរងក្ររោះ គឺសំក្ៅក្ៅក្ល ីរកុម្ម្នុសសណដល ទំនងជារត្ូវទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ 
ក្ យារ គក្រោង ឬក៏ពួកក្គមិ្នោនឱ្ោសទទួលបានអត្ារបក្ោជន៍ដូចរកុម្ទទួលផ្លទូក្ៅ ។ បុគគលោន
ក់ៗឬរកុម្ងាយរងក្ររោះ គឺជាអនុរកុម្ របស់រកុម្ភាគីពាក់ព័នធខាងក្លី ណដលបានក្លីកក្ឡងីក្ៅកនុងណផ្នកទី 2.1 
(អនកពាក់ព័នធណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់)។ បុគគលោន ក់ៗឬរកុម្ម្នុសសទាងំក្នោះ ក៏ទំនងជារត្ូវបានដកក្ចញ ឬមិ្ន
អាចចូលរមួ្ោ៉ា ងក្ពញក្លញក្ៅកនុងដំក្ែីរោរពិក្ររោះក្ោបល់ទូក្ៅ ។ ដូក្ចនោះ វធិានោរ ឬោរផ្តល់ជំនួយជាក់
ោក់  ក្ដីម្បអីនុញ្ជញ ត្ឱ្យពួកក្គចូលរមួ្ោ៉ា ងក្ពញក្លញ កនុងអំឡុងក្ពលដំក្ែីរោរពិក្ររោះក្ោបល់អំពីគក្រោង 
គួរណត្រត្ូវបានអនុវត្តន៍។ គក្រោងក្នោះនឹងយកចិត្យទុក ក់អំពីឱ្ោសែុសៗរន របស់រកុម្ម្នុសសក្ផ្សងៗរន  កនុង
ោរចូលរមួ្ ក្ៅកនុងដំក្ែីរោរក្រៀបចំ និងោរអនុវត្តគក្រោង គក្រោង ក៏ដូចជាត្រម្ូវោរទំនក់ទំនងរវងគក្រោង 
និង រកុម្ម្នុសស និងបុគគលោន ក់ៗ ជាពិក្សស រកុម្ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច ក្ យរាប់បញ្ាូ លទាងំោរគិត្គូរអំពី
បញ្ជហ រប ម្នន របស់ពួកក្គកនុងោរចូលរមួ្ និងម្ក្ធាបាយទំនក់ទំនង លទធភាពថ្នោរចល័ត្ទី (ក្ធវីដំក្ែីរ
ក្ៅម្ក)កនុងចំក្ណាម្ម្នុសសច្ចស់ និងជនពិោរ។ ក្ដីម្បបីញ្ាូ លគំនិត្ក្ោបល់របស់រកុម្ងាយរងក្ររោះក្ៅកនុង
ោរដំក្ែីរោរក្រៀបចំគក្រោង ដំបូងរតូ្វក្ ោះរាយឧបសគគថ្នោរចូលរមួ្របស់ពួកក្គជាមុ្នសិន សកម្មភាពយុទធ
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ាស្រសតគបបរីតូ្វបានក្រៀបចំក្ឡងី ក្ដីម្បកី្លីកកម្ពស់ោរចូលរមួ្ក្ពញក្លញរបស់រកុម្ ងាយរងក្ររោះ (សូម្ក្មី្ល
ារាងទី 1 ខាងក្រោម្)។ 

ារាងទី 1: យុទធាស្រសតពិក្ររោះក្ោបល់សរោប់ោរក្លីកកម្ពស់ោរចូលរមួ្ក្ពញក្លញរបស់រកមុ្ងាយរងក្ររោះ  

ល.រ រកុម្ងាយរងក្ររោះ វធីិាស្រសតពិក្ររោះក្ោបល់ 

1 
រកុម្ជនជាតិ្ក្ដីម្
ភាគតិ្ច 

• ជរម្ុញោរចូលរមួ្របសស់ោជិកសហគម្ន៍ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគត្។ 
• ជរម្ុញោរចូលរមួ្របសា់ា បន័ត្ំណាងសហគម្ន៍ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច ជនជាតិ្ក្ដីម្
ភាគតិ្ច និងសោជិកអងគោរឬសោជិកសហគម្ន៍ក្ផ្សងក្ទៀត្ ណដលសម្រសប។ 
• ោរក្របីឧបករែ៍ក្ោសនស័ពទ ឬក្ាត្ទសសន៍ (ោនសក្ម្លងអាចាត ប់លឺ និងោនរូប
ភាពអាចក្មី្លក្ឃញី) ក្ៅក្ពលរបជំុពិក្ររោះក្ោបលជ់ាម្ួយ ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច 
ក្ យោនោរបកណរប ភាា សរោបជ់នជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច ក្ៅកនុងត្បន់ក្នោះផ្ង។ ក្របី
ភាាសរក្សររបស់ ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច ផ្ងណដរ របសិនក្បី អាចក្ធវីក្ៅបាន។ 
• ោរផ្តល់ក្ពលក្វោរគប់ររនស់រោបព់ួករត្ ់ក្ធវីោរសក្រម្ចចិត្តជាម្ួយរន រត្។់ 
• ក្លីកកម្ពស់ោរចូលរមួ្របសព់ួករត្់ របកបក្ យរបសិទធភាព កនុងអំឡុងក្ពល ឌី្
សាញគក្រោង ជាពិក្សសសរោប់អនុគក្រោងនីមួ្យៗ ក្ដីម្បកី្ធវីោ៉ា ងណាក្សនសំុីម្តិ្
ក្ោបលណ់កលម្អពីពួករត់្ កនុងោរកំែត់្វធិានោរោត់្បនាយ ហានិភ័យ និងផ្លប៉ាោះ
ពាល់ ។  

2 
អនកណដលោនបញ្ជហ
ណផ្នករាងោយ 

• ោរក្របី សញ្ជញ ភាា (ឬក្របីោយវោិរ) និងឧបករែ៍ជំនួយក្ផ្សងក្ទៀត្ របសិនក្បី 
រត្ូវោរច្ចបំាច។់ 
• ោរបកណរបក្ៅជាភាាណដលពួករត់្ងាយយល់ របសិនក្បី ពួករត់្ម្កពីរកុម្ ជន
ជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច។ 
• ោរផ្តល់ម្ក្ធាបាយក្ធវីដំក្ែីរក្ៅោន់កណនលងរបជំុពិក្ររោះក្ោបល់។ របសិនក្បីអាចក្ធវី
ក្ៅបាន សូម្ក្រៀបចំកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ ក្ៅណកបរផ្ទោះរត់្ ឬភូមិ្របស់ពួករត់្ ក្ៅ
ាម្ណផ្នោរណដលបានក្ររងទុក។ 
• ោរផ្តល់ក្ពលក្វោរគប់ររនស់រោបព់ួករត្ ់ក្ធវីោរសក្រម្ចចិត្តណដលោនោរឯកភាព
ជាម្ួយរន រត្។់ 
• ក្ពលក្វោ និងរយៈក្ពលរបជំុ គបបសីម្រម្យសរោប់អនកចូលរមួ្ 

3 អនកោនបញ្ជហ ផ្លូវចិត្ត 

• ក្ពលក្វោរបជំុរតូ្វណត្ែលី និងោនបរាិា នរបកបក្ យតសុកភាព ងាយរសលួដល់ោរ
ាកសួរសួរសំែួរ ឬក្លីកក្ឡងីអំពីបញ្ជហ ឬកងវល់ក្ផ្សងៗ 
• ោរបកណរបក្ៅជាភាាណដលពួករត្់ងាយយល ់
• ោរផ្តល់ក្ពលក្វោរគប់ររនស់រោប់ពួករត់្ ក្ធវីោរសក្រម្ចចិត្ត 
• ក្រៀបចំកិចារបជំុក្ យណឡកពីរន រវងបុរស និងស្រសតី 

4 ស្រសតី 

• ក្រៀបចកិំចារបជំុតូ្ចៗ ោនែលឹម្ារក្តត ត្ក្លីស្រសតី នឹងោនភាពងាយរសួលដល់ស្រសតីកនុង
ោរសួរសំែួរ ឬក្លីកក្ឡងីអំពីកងវល់របស់ពួករត្។់ 
• កំែត្ោ់លវភិាគរបជំុ ណដលមិ្នរខំានដល់សកម្មភាពបំក្ពញកិចាោររបច្ចថំ្ងៃរបស់ពួក
រត់្។ 
• ទីកណនលងរបជំុ គួរណត្ោនទីាងំក្ៅជិត្ផ្ទោះរបស់ពួកក្គ។ 
• ក្របីភាាងាយយល់ សរោប់ពួករត្់។ 
• ោររបជំុជាមួ្យ ស្រសតី គបប ីសរម្បសរមួ្លក្ យអនកសរម្បសរមួ្លជាស្រសតី។ 
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5 ម្នុសសច្ចស ់

• ោរផ្តល់ម្ក្ធាបាយក្ធវីដំក្ែីរសរោប់ពួករត់្ម្កចូលរមួ្ របជំុ។ 
• ក្ពលក្វោ និងរយៈក្ពល ថ្នកិចារបជំុ គបបសីម្រសបក្ៅាម្ ទំហមំ្តិ្ក្ោបល់របស់
អនកចូលរមួ្ ។ 
• ក្របីភាាងាយយល់ សរោប់ពួករត់្ 
• ក្រៀបចំកិចារបជំុ ច់ក្ យណឡកពីរន  រវងបុរស និងស្រសត ី
• ាកសួរ ឬសោភ សនរ៍ត្់ោន កម់្តងៗ។ 

6 កុោរ 

• រតូ្វក្សនសំុីោរយល់រពម្ពីឪពុកោត យ/អាណាពាបាលរបស់កុោរ 
• ាកសួរអំពីបញ្ជហ  សំខាន់ៗរបសកុ់ោរ ណដលជួបរបទោះរបច្ចថំ្ងៃ 
• ក្រជីសក្រសីទីកណនលងណដលាកសម្នឹងកុោរ ឬកណនលងណដលធាល ប់ាគ ល់។ 
• ក្របីភាា ចាស់ៗ  សម្រសបនឹងអាយុរបស់ពួកក្គ និងអនុញាត្ឲ្យពួកក្គនិោយ
ក្ យក្សរ។ី 
• ក្រៀបចំកិចារបជំុ ក្ យណឡកពីរន  រវងកុោរា និងកុោរ។ី 

 

២.៤. ការវិភាគភាគីពាក់ព័ៃធ 

ភាគីឬអនកពាក់ព័នធណត្ងោនករមិ្ត្ ច្ចប់អារម្មែ៍ែុសៗរន  ក្ហយីោរច្ចប់អារែ៍របស់ពួករត់្អាចោន
ឥទធិពលក្លីោរឌី្សាញ និងោរអនុវត្តគក្រោង។ របជាជនរកីរក និងរបជាជនណដលោនជីវភាពធូរធារ ក៏អាច
ទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ែុសៗរន  ក្ទាោះបីផ្លប៉ាោះពាល់ក្នោះដូចរន ក៏ក្ យ។ ដូក្ចនោះ វោនារៈសំខាន់ណាស់កនុង
ោរយល់ដឹង អំពី៖ ក) ករមិ្ត្ថ្នោរច្ចប់អារម្មែ៍របស់អនកពាក់ព័នធនីមួ្យៗ ចំក្ពាោះោរវនិិក្ោគរបស់គក្រោង។ 
ែ) ទំហថំ្នផ្លប៉ាោះពាល់របស់គក្រោងចំក្ពាោះពួកក្គ ជាពិក្សសអនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ ធៃន់ធៃរជាងក្គ និង គ) 
ក្រៀបាម្លំ ប់លំក្ យនូវករមិ្ត្ថ្នផ្លប៉ាោះពាល់ កនុងចំក្ណាម្ភាគីឬអនកពាក់ព័នធនីមួ្យៗ ពាក់ព័នធនឹងោរឌី្
សាញគក្រោង ដំក្ែីរោរអនុវត្តន៍ ក៏ដូចជាលទធផ្លចុងក្រោយរបស់គក្រោង។ ក្រោម្ោរអនុវត្តគក្រោងក្នោះ ភា
គីឬអនកពាក់ព័នធទាងំឡាយ អាចពាក់ព័នធ ខាល ងំក្ៅក្ពលក្រៀបច ំនិងោរអនុវត្តគក្រោង រមួ្ោន ាា ប័នរ ា ភិបាល 
រកុម្ទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ និង អនកទទួលផ្លជាក្រចីនក្ៅកនុងសហគម្ន៍។ ភាគីឬអនកពាក់ព័នធទាងំក្នោះ ទទួល
រងផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោង កនុងក្ពលណត្មួ្យ ទាងំក្ៅក្ពលឌី្សាញ និងក្ពលអនុវត្តគក្រោង – ទំហថំ្ន
ផ្លប៉ាោះពាល់ោនវាិលភាពក្ផ្សងៗរន ។ ចំណាប់អារម្មែ៍របស់ភាគីពាក់ព័នធ ចំក្ពាោះោរវនិិក្ោគរបស់គក្រោង 
ក៏អាចណរបរបួលក្ៅាម្ដំណាក់ោលនីមួ្យៗថ្នវដតរបស់គក្រោង ដូក្ចនោះក្ហយី ោរចូលរមួ្របស់ពួករត្់ សំខាន់
ណាស់ទាងំក្ៅដំណាក់ោល ឌី្សាញគក្រោង និងដំណាក់ោលអនុវត្តន៍គក្រោង។ 

ក្ យណផ្អកក្លីតួ្នទី ទំនួលែុសរត្ូវ និងករមិ្ត្ច្ចប់អារម្មែ៍របស់ភាគីឬអនកពាក់ព័នធសំខាន់ៗ កិចារបជំុ
ពិក្ររោះក្ោបល់ដំបូង ជាម្ួយពួករត់្ ារាងទី 1 ខាងក្រោម្បងាហ ញអំពីោរវយត្ថ្ម្លករមិ្ត្ ថ្នោរចំណាប់
អារម្មែ៍ ផ្លប៉ាោះពាល់ និងឥទធិពលរបស់ភាគីពាក់ព័នធនីមួ្យៗ ណដលរតូ្វបានកំែត់្កនុងអំឡុងក្ពលក្រៀបចំគក្រោ
ង។ ក្គក៏បានកត្់សោគ ល់ថា ករមិ្ត្ថ្នោរច្ចប់អារម្មែ៍ ផ្លប៉ាោះពាល ់ និងឥទធិពលរបស់ពួករត្់ អាចតល ស់បតូរ
កនុងអំឡុងក្ពលថ្នោរក្រៀបចំ និងអនុវត្តន៍គក្រោង។ ក្ទាោះជាោ៉ា ងណាក៏ក្ យ បចាុបបននភាពាវ ហាប់ថ្នចំណាប់
អារម្មែ៍ ផ្លប៉ាោះពាល់ និងឥទធិពលរបស់ភាគីឬអនកពាក់ព័នធ ោនពិពែ៌នក្ៅកនុងារាងទី 1 (ោ៉ា រទីចកំែត្់
អត្តសញ្ជញ ែអនកពាក់ព័នធ) គឺរបក្ោជន៍កនុងោរជូនដំែឹង អំពីោរក្រៀបចំយុទធាស្រសតោរចូលរមួ្របស់អនកពាក់
ព័នធ ក្ដីម្បកី្លីកកម្ពស់ោរចូលរមួ្ោ៉ា ងសកម្ម និងរបកបក្ យអត្ាន័យ ពីភាគីឬអនកពាក់ព័នធគក្រោង។ បញ្ជ ី
ក្ ម្ ោះភាគីឬអនកពាក់ព័នធរតូ្វបានកំែត់្ខាងក្លី ោនពិពែ៌នបណនាម្ក្ៅកនុងារាងទី 2 (ខាងក្រោម្)។ ក្ យ
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គិត្ពីចំនួន ថ្នភាគីឬអនកពាក់ព័នធណដលោនចំណាប់អារម្មែ៍ និងភាគីឬអនកពាក់ព័នធណដលទទួលផ្លរបក្ោជន៍
រសក្ដៀងរន  (ដូចជា រកសួងពាក់ព័នធជាក្ដីម្) រត្ូវបានក្រៀបាម្រកុម្។ 
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ារាងទី 2: បញ្ជ ីោ៉ា រទីកសតីពីភាគីឬអនកពាកព់័នធ 

 ភាគីថ្ដគូ ភាគីឬអនកពាក់ព័នធសំខាន់ៗ មុ្ែងារសំខាន់ៗពាក់ព័នធនឹងគក្រោង 
ច្ចប់អារម្មែ៍ 
ករម្តិ្ណា? 

ោនផ្លជៈ 
ករម្តិ្ណា?  

ោនឥទធពិល 
ករម្តិ្ណា?  

ករមិ្ត្ ែពស់/ម្ធយម្/ទាប 

ភា
គីរ
ងផ្
ល
ប៉ាោះ
ពា
ល់

 
(ស
ហ
គម្
ន៍)

 

ករមិ្ត្សហគម្ន៍ 
អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ជាវជិជោន (អនកទទួលផ្ល) 
អនកក្ធវីដំក្ែីរ និងអនកក្របីផ្លូវ (រមួ្ទាងំ
កសិករ ជនជាតិ្ភាគតិ្ច ស្រសត ី យុវជន 
កុោរ…)  

• ចូលរមួ្កនុងោរក្រៀបចណំផ្នោរ និងោរអនុវត្តគក្រោង 
• សំណាកថ្នោរសំភាសន៍ អនកដំក្ែីរ រមួ្ជាមួ្យនឹងោររបជំុាធារែៈ ែពស ់ ម្ធយម្ ម្ធយម្ 

 
ពាែិជជោរឬអាជីវករ និងអនកលក់ដូរាម្
ដងផ្លូវ 

• ចូលរមួ្កនុងោរក្រៀបចំណផ្នោរ និងោរអនុវត្តគក្រោង 
• ពិច្ចរណាក្លីោររបជំុជារកុម្ ោរសំភាសន៍គំរ ូ ែពស ់ ែពស ់ ែពស ់

ោា ស់ដី និងអចលនរទពយកនុងរសុក • ចូលរមួ្កនុងោរក្ធវីណផ្នោរ និងោរអនុវត្តគក្រោង 
• ោររបជំុជាមួ្យបុគគលោន ក់ៗ ណដលជាតំ្ណាងោា ស់អចលនរទពយ និង របមូ្លទិននន័យ 
កនុងអំឡុងក្ពលសទង់ម្តិ្ 

ែពស ់ ម្ធយម្ ម្ធយម្ 

កម្មករសំែង់កនុងរសុក • ចូលរមួ្កនុងោរក្រៀបចំណផ្នោរ និងោរអនុវត្តគក្រោង 
• ពិច្ចរណាក្លីោររបជំុជារកុម្ បណនាម្ពីក្លីោរសោភ សន៍កនុងអំឡុងក្ពលរបមូ្លទិននន័យ
វភិាគណផ្នកក្សដាកិចាសងគម្ 

ែពស ់ ម្ធយម្ ម្ធយម្ 

ប៉ាោះពាល ់ធៃន់ធៃរ  
ោា ស់ដីជនបទោនប័ែណកម្មសិទធិក្ហយី
ត្រម្វូឲ្យបរចិ្ចា កសរោប់ោរអនុវត្តគក្រោង 
(រមួ្ទាងំដីកសិកម្ម) 

• ចូលរមួ្កនុងោរពិក្ររោះក្ោបល់ ផ្តល់ម្តិ្ណកលម្អក្លីវធិានោរោត់្បនាយផ្លប៉ាោះពាល់ 
និងោរក្រៀបចំសំែងផ្លប៉ាោះពាល់ ែពស ់ ែពស ់ ែពស ់

ោា ស់អាជីវកម្ម ឬផ្ទោះណដលនឹងបាត់្បង់
រទពយសម្បត្តិរបស់ពួកក្គ 

• ចូលរមួ្កនុងោរពិក្ររោះក្ោបល់ ផ្តល់ម្តិ្ណកលម្អក្លីវធិានោរោត់្បនាយផ្លប៉ាោះពាល់ 
និងក្រៀបចំសំែងផ្លប៉ាោះពាល់ ឬ/និងោរបរចិ្ចា គក្ យសម័រគចិត្ត 

ែពស ់ ែពស ់ ែពស ់
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 ភាគីថ្ដគូ ភាគីឬអនកពាក់ព័នធសំខាន់ៗ មុ្ែងារសំខាន់ៗពាក់ព័នធនឹងគក្រោង 
ច្ចប់អារម្មែ៍ 
ករម្តិ្ណា? 

ោនផ្លជៈ 
ករម្តិ្ណា?  

ោនឥទធពិល 
ករម្តិ្ណា?  

ករមិ្ត្ ែពស់/ម្ធយម្/ទាប 
រកុម្ងាយរងក្ររោះ/ជនពិោរ រមួ្ោន ជន
ជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច ស្រសត ី ម្នុសសច្ចស់ និង
ជនពិោរដថ្ទក្ទៀត្ 

• ចូលរមួ្កនុងោរពិក្ររោះក្ោបល់ ផ្តល់ម្តិ្ណកលម្អក្លីវធិានោរោត់្បនាយផ្លប៉ាោះពាល់ និង
ក្រៀបចំសំែងផ្លប៉ាោះពាល់ ឬ/និងោរបរចិ្ចា គក្ យសម័រគចិត្ត។ និង 
• ក្លីកក្ឡងីអំពីកតីបារម្ភនន ទាក់ទងនឹងោរក្ធវីដំក្ែីរក្ែញចូលផ្ទោះរបស់ពួករត់្ ក៏ដូច
ជា ផ្លប៉ាោះពាល់ដល់បរាិា នជំុវញិកនុងអំឡុងក្ពល របតិ្បត្តិោរាងសង់ផ្លូវទាងំក្នោះ 

ែពស ់ ែពស ់ ែពស ់

រកុម្ហ ុន និងអងគោរ • ចូលរមួ្កនុងោរពិក្ររោះក្ោបល់ ផ្តល់ម្តិ្ណកលម្អក្លីវធិានោរោត់្បនាយផ្លប៉ាោះពាល់ និង
ក្រៀបចំសំែងផ្លប៉ាោះពាល់ ឬ/និងោរបរចិ្ចា គរទពយសម្បតិ្តក្ យសម័រគចិត្ត 

ែពស ់ ែពស ់ ែពស ់

ភា
គីច្ច

ប់អា
រម្
មែ៍

 

វស័ិយាធារែៈ 
អាជាា ធរថាន ក់ថាន ក់ជាតិ្ 
រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (MRD) 
• នយក ា នផ្លូវជនបទ 
• នយក ា នអភិវឌ្ឍន៍ក្សដាកិចាជនបទ 
• នយក ា នអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគ
តិ្ច 
• នយក ា នអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍ 

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង ោរឌី្សាញ ោរក្រៀបចំណផ្នោរ និងោរអនុវត្ត
ក្ៅកនុងតំ្បន់ណដលោនផ្លូវជនបទសំខាន់ៗ។ ោរអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច; ោរអភិវឌ្ឍ
ន៏សហគម្ន៏; និងោរអភិវឌ្ឍន៍ក្សដាកិចាជនបទ។ 
 

ែពស ់ ម្ធយម្ ែពស ់

រកសួងម្ហាថ្ផ្ទ (MoI)  
គែៈកោម ធិោរជាតិ្ថ្នក្លខាធិោរ ា ន
សរោប់ោរអភិវឌ្ឍន៍ាម្ណបបរបជាធិបក្ត្
យយក្ៅថាន ក់ក្រោម្ជាតិ្ (NCDDS) 

•  ចូលរកួផ្តល ់ម្តិ្ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង និងោរឌី្សាញកនុងឥទធិពលតំ្បន់ោរពារប
រាិា ន និងសងគម្សរោប់ោរអភិវឌ្ឍាម្ណបបរបជាធិបក្ត្យយថាន ក់ក្រោម្ជាតិ្ 
• ចូលរមួ្ផ្តល់នូវម្តិ្ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង និងោរឌី្សាញកនុងឥទធិពលតំ្បន់ោរពារ
បរាិា ន និងសងគម្សរោប់ោរអភិវឌ្ឍាម្ណបបរបជាធិបក្ត្យយថាន ក់ក្រោម្ជាតិ្ 

ែពស ់ ទាប ម្ធយម្ 

គែៈកោម ធិោរ អនតររកសួង (IRC) សតីពី
ោរក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារ
គក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ 

 
• ចូលរមួ្ក្រៀបចំណផ្នោរគក្រោង និងអនុវត្តក្ៅកនុងតំ្បន់ណដលត្រមូ្វឲ្យោនោរបរចិ្ចា កដីធលី 
និង មិ្នសម័រគចិត្តទទួលយក សំែងផ្លប៉ាោះពាល់ 

ែពស ់ ទាប ែពស ់
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 ភាគីថ្ដគូ ភាគីឬអនកពាក់ព័នធសំខាន់ៗ មុ្ែងារសំខាន់ៗពាក់ព័នធនឹងគក្រោង 
ច្ចប់អារម្មែ៍ 
ករម្តិ្ណា? 

ោនផ្លជៈ 
ករម្តិ្ណា?  

ោនឥទធពិល 
ករម្តិ្ណា?  

ករមិ្ត្ ែពស់/ម្ធយម្/ទាប 
រកសួងក្សដាកិចា និងហរិញ្ញវត្ាុ (MoEF) 
អគគនយក ា នក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់
ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ 
រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា (MoEYS) 
នយក ា នសុែភាពាោក្រៀន 

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង និងោរឌី្សាញកនុងណផ្នកណដលោនឥទធិពល
ទាក់ទងនឹងោរអប់រសុំែភាព អនម័្យ និងបរាិា នសិកា អំឡុងក្ពលអនុវត្តគក្រោង និង
វធិានោរោត់្បនាយផ្លប៉ាោះពាល់ 

ែពស ់ ទាប ម្ធយម្ 

រកសួងបរាិា ន (MoE) 
• អគគនយក ា នោរពារបរាិា ន 
• អគគនយក ា នរដាបាល អភិរកស និង
ោរពារធម្មជាតិ្ 

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង និងោរឌី្សាញក្ៅកនុងតំ្បន់ ោរពារបរាិា ន 
និងោរអភិរកសធម្មជាតិ្។ 

ែពស ់ ទាប ម្ធយម្ 

រកសួងវបបធម៌្ និងវចិិរត្សិលបៈ (MCFA) 
• អគគនយក ា នក្បតិ្កភែឌ  

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង និងោរឌី្សាញកនុងតំ្បន់ អភិរកសក្បតិ្កភែឌ
ណដលក្ៅណកបរក្នោះ 

ែពស ់ ទាប ម្ធយម្ 

រកសួងធម្មោរ និងាសន (MoCR) • ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង និងោរឌី្សាញកនុងតំ្បន់ណដលោនវត្ត រពោះវហិារ 
និងវហិារឥាល ម្ ណដលក្ៅណកបរក្នោះ 

ែពស ់ ទាប ម្ធយម្ 

រកសួងរគប់រគងធនធានទឹក និងឧតុ្
និយម្ (MoWRAM) 
• អគគនយក ា នបក្ចាកក្ទស   

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង និងោរឌី្សាញក្ៅកនុងតំ្បន់ អភិរកសធនធាន
ទឹក និងរបព័នធធារាាស្រសត សំខាន់ៗ ណដលក្ៅណកបរក្នោះ ម្ធយម្ ទាប ទាប 

រកសួងោរងារ និងបែតុ ោះបណាត លវជិាជ ជីវៈ 
(MoLVT) 
• អគគនយក ា នោរងារ 
 

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីោរក្រៀបចំណផ្នោរ និងោរអនុវត្តគក្រោងណដលោនពាក់ព័នធ
ជាមួ្យពលកម្មកុោរ និងសុែភាពោរងារ 

ម្ធយម្ ទាប ទាប 



ទំព័រ 14 

 

 ភាគីថ្ដគូ ភាគីឬអនកពាក់ព័នធសំខាន់ៗ មុ្ែងារសំខាន់ៗពាក់ព័នធនឹងគក្រោង 
ច្ចប់អារម្មែ៍ 
ករម្តិ្ណា? 

ោនផ្លជៈ 
ករម្តិ្ណា?  

ោនឥទធពិល 
ករម្តិ្ណា?  

ករមិ្ត្ ែពស់/ម្ធយម្/ទាប 
រកសួងសុខាភិបាល (MoH) • ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង និងោរឌី្សាញក្ៅកនុងតំ្បន់ណដលោនម្ែឌ ល

ផ្តល់ក្សវពាបាល ណងទាសុំែភាព ឬម្នទីរក្ពទយ (ម្ែឌ លសុែភាពឃុ)ំ ែពស ់ ទាប ម្ធយម្ 

រកសួងកសិកម្ម រុោខ របោញ់ និងក្នាទ 
(MAFF) 

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង និងោរឌី្សាញកនុងតំ្បន់ោនោរ ដុំោះដំណា ំ
ផ្លិត្កម្មបសុសត្វ ថ្រពក្  ីនិងោរអភិរកសជលផ្ល 

ែពស ់ ទាប ម្ធយម្ 

 រកសួងកិចាោរនរ ី(MoWA) 
 

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង និងោរឌី្សាញ ណដលោនពាក់ព័នធនឹងក្យនឌ័្រ 
និងសុែភាពរសីត ោរទប់ាក ត់្អំក្ពីហងិាក្លីស្រសតី និងកុោរ ម្ធយម្ ទាប ទាប 

រកសួងក្រៀបចំណដនដី នគរូបនីយកម្ម និង
សំែង់ (MLMUPC) 
• អគគនយក ា នក្រៀបចំណដនដី និងនគរូប
នីយកម្ម 

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង និងោរឌី្សាញ ណដលពាក់ព័នធនឹងោររគប់រគង
ដីធលី និងនគរូបនីយកម្ម ម្ធយម្ ទាប ម្ធយម្ 

រកសួងណផ្នោរ (MoP) 
• អគគក្លខាធិោរ ា ន របជាជន និងោរ
អភិវឌ្ឍន៍ 

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង និងោរឌី្សាញ ណដលោនពាក់ព័នធនឹងរបជា
ាស្រសត និងោរអភិវឌ្ឍន៍ ម្ធយម្ ទាប ទាប 

រកសួងសងគម្កិចា អតី្ត្យុទធជន និងយុវ
នីតិ្សម្បទា (MoSVY) 
• អគគនយក ា នបក្ចាកក្ទស 

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង និងោរឌី្សាញណដលោនពាក់ព័នធនឹងសុែុោល
ភាពសងគម្ 

 
ម្ធយម្ ទាប ទាប 

រកសួងក្ទសចរែ៍ 
 

• ចូលរមួ្ផ្តល់ម្តិ្ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង និងោរឌី្សាញណដលោនពាក់ព័នធជាមួ្យ
ោររគប់រគង និងណងទារំម្ែីយ ា នធម្មជាតិ្ រម្ែីយ ា នណដលបក្ងកីត្ងមី ម្ជឈម្ែឌ ល
ក្ទសចរែ៍ និងតំ្បន់អភិវឌ្ឍន៍ក្ទសចរែ៍ទូទាងំរបក្ទស។ 

ែពស ់ ទាប ម្ធយម្ 



ទំព័រ 15 

 

 ភាគីថ្ដគូ ភាគីឬអនកពាក់ព័នធសំខាន់ៗ មុ្ែងារសំខាន់ៗពាក់ព័នធនឹងគក្រោង 
ច្ចប់អារម្មែ៍ 
ករម្តិ្ណា? 

ោនផ្លជៈ 
ករម្តិ្ណា?  

ោនឥទធពិល 
ករម្តិ្ណា?  

ករមិ្ត្ ែពស់/ម្ធយម្/ទាប 
អគគិសនីកម្ពុជា (EDC) 
 

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង និងោរឌី្សាញណដលោនពាក់ព័នធជាម្ួយបណាត
ញអគគិសនី  

ទាប ទាប ទាប 

រកសួងថ្របសែីយ ៍ និងទូរគម្នគម្ន៍ 
(MPTC) 

• ចូលរមួ្ផ្តល់ម្តិ្ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង និងោរឌី្សាញណដលោនពាក់ព័នធជាមួ្យណែស
ោបអុបទិក និងថ្របសែីយ ៍

ែពស ់ ទាប ទាប 

អាជាា ធរមូ្ល ា ន (ថាន កក់្ែត្ត រសុក ឃុ)ំ 
អនុគែៈកោម ធិោរក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះ
ពាល់ក្ៅថាន កក់្ែត្ត (ប.ស.ស) និងរកុម្
ោរងារ ក្ែត្តបនទ យោនជ័យ បាត់្ដំបង 
កំពង់ឆ្ន ងំ កំពង់សពឺ ក្ពាធិ៍ាត់្ និង
ក្សៀម្រាប 

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីោរក្រៀបចណំផ្នោរគក្រោង និងោរអនុវត្តក្ៅកនុងតំ្បន់ណដលត្រម្ូវ
ឲ្យោនោរបរចិ្ចា គដី និង មិ្នសម័រគចិត្តទទួលយកសំែងផ្លប៉ាោះពាល ់

ែពស ់ ទាប ែពស ់

ាោក្ែត្តបនទ យោនជ័យ បាត់្ដំបង 
កំពង់ឆ្ន ងំ កំពង់សពឺ ក្ពាធិាត់្ និង
ក្សៀម្រាប 
• គែៈកោម ធិោរកិចាោរនរ ីនិងកុោរ 

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីោរក្ធវីណផ្នោរ និងោរអនុវត្តគក្រោងណដលោនពាក់ព័នធនឹង
សម្ភាពក្យនឌ័្រ និងបញ្ជហ ស្រសតី និងកុោរ។ 
 

ែពស ់ ទាប ម្ធយម្ 

ាោក្ែត្តបនទ យោនជ័យ បាត់្ដំបង 
កំពង់ឆ្ន ងំ កំពង់សពឺ ក្ពាធិាត់្ និង
ក្សៀម្រាប  
អងគភាព អនតរវស័ិយ 
• ោរោិល័យរគប់រគង និងអភិវឌ្ឍន៍
សំែង់ថាន កក់្ែត្ត; និង 

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង និងោរឌី្សាញណដលោនពាក់ពន័ធជាមួ្យកិចា
សហរបតិ្បត្តិោរកនុងោរកំែត់្ក្រលោរែ៍ថ្នោរអភិវឌ្ឍន៍ក្ហ ា រចនសម្ព័នធដឹកជញ្ជូ ន
ក្ែត្ត ោរណងទា ំោរាត រក្ឡងីវញិ និងក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍។ 

ែពស ់ ទាប ម្ធយម្ 



ទំព័រ 16 

 

 ភាគីថ្ដគូ ភាគីឬអនកពាក់ព័នធសំខាន់ៗ មុ្ែងារសំខាន់ៗពាក់ព័នធនឹងគក្រោង 
ច្ចប់អារម្មែ៍ 
ករម្តិ្ណា? 

ោនផ្លជៈ 
ករម្តិ្ណា?  

ោនឥទធពិល 
ករម្តិ្ណា?  

ករមិ្ត្ ែពស់/ម្ធយម្/ទាប 
• ោរោិល័យនីតិ្កម្ម និងោរពារសុវត្ាិ
ភាពាធារែៈថាន កក់្ែត្ត។  

ម្នទីរជំនញថាន ក់ក្ែត្ត ក្ែត្តបនទ យោន
ជ័យ បាត់្ដំបង កំពង់ឆ្ន ងំ កំពង់សពឺ 
ក្ពាធិ៍ាត់្ និងក្សៀម្រាប 

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង ោរឌី្សាញ និងោរក្ធវីណផ្នោរ និងោរអនុវត្ត
សកម្មភាព ណដលោនពាក់ព័នធជាមួ្យម្នទីរជំនញថាន ក់ក្ែត្តនីមួ្យៗ។ ែពស ់ ទាប ម្ធយម្ 

រដាបាលែែឌ  រសុក (ក្ៅាម្ដងផ្លូវ
ក្រលក្ៅ) 
• ោរោិល័យក្រៀបចំណដនដី នគរបូនី
យកម្ម សំែង់ និងសូរកិ្ោដីរសុក; 
• ោរោិល័យណផ្នកនីតិ្កម្ម និងោរសរម្ប
សរម្ួលក្ ោះរាយវវិទ ។ និង 
• ោរោិល័យរបជាជន  

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីោរក្រៀបចណំផ្នោរគក្រោង និងោរអនុវត្តគក្រោង ណដលពាក់ព័នធ
នឹងោររគប់រគងដីធលី កនុងតំ្បន់នគរូបនីយកម្មោរអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវជនបទ។ កសិកម្ម ធនធាន
ជាតិ្ និងបរាិា ន; និងោរសរម្បសរមួ្លក្ ោះរាយវវិទ និង យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ង
ត្វ៉ា  (GRM) ។ 
 

ែពស ់ ទាប ម្ធយម្ 

រដាបាលឃុ ំសងាក ត្់ (ក្ៅាម្ដងផ្លូវក្រល
ក្ៅ) 
• គែៈកោម ធិោរឃុ ំសងាក ត្់ក្ដីម្បសី្រសតី 
និងកុោរ (CCWC) 
 

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីោរក្រៀបចណំផ្នោរ និងោរអនុវត្តគក្រោង ណដលពាក់ព័នធជាម្ួយតួ្
នទីរបស់ែលួន កនុងោរបក្រមី្កិចាោរមូ្ល ា ន និងតួ្នទីថ្នោររគប់រគងក្សវាធារែៈ
ច្ចបំាច ់និងឲ្យបានលអរបក្សីរ ក្ យធានោរោរពារ និងណងរកាបរាិា ន និងធនធានធម្ម
ជាតិ្ និងតួ្នទីថ្នោរផ្សោះផ្ាវវិទរវងរបជាពលរដា។ តួ្នទី និងទំនួលែុសរតូ្វរបស់ គ
ែៈកោម ធិោរឃុ ំសងាក ត្់ក្ដីម្បសី្រសតី និងកុោរ (CCWC) កនុងោរបងាក រ ទប់ាក ត់្អំក្ពីរកំ្ោភ
បំពានក្លីស្រសតីនិងកុោរ និង អនតរាគម្ន៏ សហរបតិ្បត្តិោរ។ 
 
 

ែពស ់ ម្ធយម្ ែពស ់
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 ភាគីថ្ដគូ ភាគីឬអនកពាក់ព័នធសំខាន់ៗ មុ្ែងារសំខាន់ៗពាក់ព័នធនឹងគក្រោង 
ច្ចប់អារម្មែ៍ 
ករម្តិ្ណា? 

ោនផ្លជៈ 
ករម្តិ្ណា?  

ោនឥទធពិល 
ករម្តិ្ណា?  

ករមិ្ត្ ែពស់/ម្ធយម្/ទាប 
វស័ិយឯកជន 

រកុម្ហ ុនសំែង់សីុវលិ រមួ្ទាងំអនកផ្គត់្
ផ្គង់សោភ រៈ (រត្វូបានកំែត្ ់កនុងអំឡុង
ក្ពលអនុវត្តគក្រោង) 

• ចូលរមួ្កនុងោរក្រៀបចណំផ្នោរ និងោរអនុវត្តគក្រោង 
ក្ យ ក់បញ្ាូ លត្រមូ្វោរោរពារបរាិា ន និងសងគម្ ែពស ់ ទាប ែពស ់

របតិ្បត្តិករក្ទសចរែ៍  
 

• ចូលរមួ្កនុងោរក្រៀបចំណផ្នោរ និងោរអនុវត្តគក្រោបក្រៀបចំកិចារបជំុជារកុម្ និងសោភ ស
ន៍របមូ្លទិននន័យ ទាក់ទង ាា នភាពក្សដាកិចាសងគម្ 

ែពស ់ ទាប ទាប 

សភាពាែិជជកម្មកម្ពុជា និងសភាពាែិជជ
កម្មក្ែត្តក្រលក្ៅ 

• ចូលរមួ្កនុងោរក្រៀបចណំផ្នោរនិងោរអនុវត្តគក្រោងវនិិក្ោគក្ៅកនុងសហគម្ន៍មូ្ល ា ន។ 
ែពស ់ ទាប ទាប 

សោគម្ធនររក្ៅកម្ពុជា • ចូលរមួ្កនុងោរក្រៀបចណំផ្នោរ និងោរអនុវត្តគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍មូ្ល ា ន ាម្រ
យៈោរសហោរជាមួ្យវស័ិយធនររ និងមី្រកូហរិញ្ញវត្ាុ។ 

ែពស ់ ទាប ទាប 

សងគម្សីុវលិ / អងគោរមិ្នណម្នរ ា ភិបាល 
ាកលវទិាល័យភូមិ្នទភនំក្ពញ (RUPP) 
• ម្ហាវទិាល័យសិកាអភិវឌ្ឍន៍ 

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង ោរឌី្សាញ ោរក្រៀបចណំផ្នោរ និងោរអនុវត្ត
គក្រោង ពាក់ព័នធវស័ិយោរពារបរាិា ន និងសងគម្។ ោររគប់រគងធនធានធម្មជាតិ្; ភាពធន់
នឹងោរណរបរបួលអាោសធាតុ្ និងនគរូបនីយកម្ម។ 

ែពស ់ ទាប ទាប 

ក្វទិោអងគោរមិ្នណម្នរ ា ភិបាល • ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង ោរឌី្សាញ ោរក្រៀបចណំផ្នោរ និងោរអនុវត្តក្លី
ណផ្នកបរាិា ន ោរអភិវឌ្ឍន៍ សិទធមិ្នុសស ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច និងកម្មសិទធិដីធល ី

ែពស ់ ទាប ម្ធយម្ 

ោរោិល័យសោគម្អាដហុកក្ែត្ត 
• អនកផ្តល់ក្សវោរពារោររកំ្ោភបំពាន 
និងក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ SEA/SH 

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីោរក្រៀបចំណផ្នោរ និងោរអនុវត្តគក្រោង ណដលោនពាក់ព័នធ
ជាម្ួយ ោររកំ្ោភសិទធិម្នុសស ោរជួញដូរម្នុសស វវិទដីធល ី និង ោររកំ្ោភបំពាន និង
ក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ (SEA/SH)។ 

ែពស ់ ទាប ម្ធយម្ 

គែៈកោម ធិោរសហរបតិ្បត្តិោរក្ដីម្បី
កម្ពុជា (CCC) 

• ចូលរមួ្ផ្តល់ក្ោបល់ក្លីសំក្ែីគក្រោង ោរឌី្សាញ ោរក្រៀបចណំផ្នោរ និងោរអនុវត្ត
គក្រោង ណដលោនពាក់ព័នធនឺងណផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍ និងោរត្ស ូម្តិ្ 

ែពស ់ ទាប ទាប 
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 ភាគីថ្ដគូ ភាគីឬអនកពាក់ព័នធសំខាន់ៗ មុ្ែងារសំខាន់ៗពាក់ព័នធនឹងគក្រោង 
ច្ចប់អារម្មែ៍ 
ករម្តិ្ណា? 

ោនផ្លជៈ 
ករម្តិ្ណា?  

ោនឥទធពិល 
ករម្តិ្ណា?  

ករមិ្ត្ ែពស់/ម្ធយម្/ទាប 
 
របព័នធផ្សពវផ្ាយព័ត្៌ោន៖ Fresh 
News, TVK, BTV 
 

• ចូលរមួ្ណសវងយលអំ់ពីោរណកលម្អផ្លូវជនបទងមីៗ  និង ោរវនិិក្ោគនន 
ែពស ់ ទាប ម្ធយម្ 
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ារាងទី 3: ោរវភិាគអីពីភាគីឬអនកពាក់ពន័ធ ក្ៅកនុងសោសភាគទី២ 

រកុម្ លកខែៈសម្បត្តិ ចំណាបអ់ារម្មែ៍ ឬកងវល់ក្ផ្សងៗ យុទធាស្រសត 
ភាគីឬអនកពាក់ព័នធណដលទទលួរងផ្លប៉ាោះពាល់ 

របជាជនកំពុង រស់ក្ៅ ឬ
កំពុងរបកបអាជីវកម្មក្ៅ
ាម្បក្ណាត យផ្លូវ បទ
បបញ្ញត្តិពិក្សស សរោប់
ស្រសតី កុោរ និងជនពិោរ 
 
 
 
 

របជាជនណដលកពុំងរស់ក្ៅកនុង
ត្ំបន់ក្រលក្ៅរបសគ់ក្រោង 
(គបបរីតូ្វបានកំែត់្) គិត្ទាងំ
អនកលកដូ់រ ោា ស់ ក្ភាជនីយ ា ន 
ោរយកចិត្តទុក ក់ជាពិក្សស 
ចំក្ពាោះស្រសតី អនកលកដូ់រាម្ដងផ្លូវ 
ជនពិោរនិងកុោរ។ 
 
 

ភាគីឬអនកពាក់ព័នធ ណដលោនចំណាប់អារម្មែ៍ វជិជោនចំក្ពាោះ
គក្រោង ក្ យារពួករត្់រតូ្វោរ ផ្លូវងនល់លអរបក្សីរជាងមុ្ន។ 
ពួករត់្នឹងច្ចប់អារម្មែ៍ ចំក្ពាោះក្ពលក្វោថ្នោរាងសង់ផ្លូវ 
និងថាក្តី្ ដំក្ែីរោរាងសង់ផ្លូវនឹងោនផ្លប៉ាោះពាល់ដូចក្ម្តច
ែលោះ។ រកុម្ស្រសតីរបណហលោនចំណាប់អារម្មែ៍ ក្ យារពួក
រត់្ជាអនកលក់ដូរទំនិញ។ 
 
ពួករត្់អាចច្ចប់អារម្មែ៍ ចំក្ពាោះោរងារសំែង់ និងថាក្តី្ពួក
ក្គរត្ូវទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យោរគក្រោងរត្ូវោរដីធលីនិង/
ឬោនោររខំានដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកក្គដូចក្ម្តច។ ក្ហយីក៏
អាចោនោររពួយបារម្ភផ្ងណដរ របសិនក្បី ោនោរនចូំល កម្ម
ករសំែង់ ណដលោនចំនួន។ អាជីវករអាចបារម្ភអំពីោររខំាន
ដល់ោររបកបមុ្ែរបររបស់ពួកក្គ និងោរខាត្បង់របាក់
ចំែូលរបច្ចថំ្ងៃ។ 
 
រឯីជនពិោរអាចក៏ោនោររពួយបារម្ភ ថាក្តី្ពួករត់្អាចក្ធវី
ដំក្ែីរចុោះក្ឡងី ក្ យរក្បៀបណា កនុងអំឡុងក្ពលាងសង់ផ្លូវ 
និងោរចូលរមួ្កនុងកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ ក៏ដូចជា ោរ ផ្លូវ
ក្ចញចូលផ្ទោះរបស់ពួករត់្ក្ៅក្ពលោរកាងផ្លូវកំពុងដំក្ែីរ
ោរ (ឧ. មិ្នដឹងថាក្តី្ គក្រោងបានគិត្គូរ អំពីបញ្ជហ ទាងក្នោះ 

ពិក្ររោះក្ោបល់កនុងកំឡុងក្ពលចុោះពីទសសនៈកិចាសិកា ក្ដីម្បី
ណសវងយល់ អំពីទសសនៈ ោររពឹំងទុក និងកងវល់របស់ភាគី ឬអនក
ពាក់ព័នធ។ 
 
ពិភាកា កនុងកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ ក្ៅាម្ភូមិ្ ក្ដីម្បណីែន ំ
និងបងាហ ញអំពីអំពីគក្រោង និងណផ្នោររគប់រគងបរាិា ន និង
សងគម្ ក្ យក្តត ត្ពិក្សសក្លីបញ្ជហ ក្យនឌ័្រ ោរងារនិងយនតោរ
ក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) ។ 
 
ផ្តលព់័ត្៌ោនឱ្យក្ៅមុ្នក្ពល និងកនុងកំឡុងក្ពលាងសង់ ដូក្ចនោះ 
ពួករត់្នឹងដឹងអំពីពីក្ពលក្វោចាស់ោស់។ ក្ហយីក៏អាច 
បញ្ាូ លវគគបែតុ ោះបណាត លសតីពី ក្យនឌ័្រ និងសុវត្ាិភាពផ្លូវងនល់។ 
ស្រសតីរបណហលជារតូ្វោរ ោរពិក្ររោះក្ោបល់ ជាលកខែៈបុគគល 
ពិក្សសទាក់ទងនឹងហានិភ័យថ្នអំក្ពីហងឹារបឆ្ងំនឹងក្យឌ្័រ 
(GBV) ។ 
 
ក្របីតទ ងំបា៉ា ែូសរោប់ផ្សពវផ្ាយព័ត្៌ោនគក្រោង។ 
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រកុម្ លកខែៈសម្បត្តិ ចំណាបអ់ារម្មែ៍ ឬកងវល់ក្ផ្សងៗ យុទធាស្រសត 
ក្ហយីបាន ក់បញ្ាូ លក្ៅកនុងោរឌី្សាញណដរឬក្ទ)។ 
 
រកូម្ស្រសតីរបណហលជាោនោររពួយបារម្ភ អំពីទីកណនលងាន ក់ក្ៅ
របស់កម្មករ និងោរនចូំល កម្មករសំែង់ក្រចីននក់ ក៏ដូចជា 
ោរបងកក្ររោះថាន ក់ចរាចរែ៍។ រកូម្ស្រសតីក៏អាចច្ចប់អារម្មែ៍
ចំក្ពាោះោរងារសំែង់ផ្ងណដរ។ កុោរអាចជារកមុ្រងក្ររោះ
ក្ យារោរក្រជីក្រសីកម្មករវយ័ក្កមង និងហានិភ័យថ្នក្ររោះ
ថាន កក់្ យារោរងារសំែង់ ផ្លូវងនល។់ 

របជាជនឬអាជីវករណដល
ទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់
ក្ យារោរមិ្នសម័រគ
ចិត្តទទួលយកសំែង់
ផ្លប៉ាោះពាល ់(បទ
បបញ្ញត្តិពិក្សសោនណចង
ក្ៅកនុង ណផ្នោរក្ ោះ
រាយផ្លប៉ាោះពាល់
ក្ យារគក្រោង
អភិវឌ្ឍន៍ របសិនក្បីោន
រកូម្ងាយរងក្ររោះ។ 

(រតូ្វបានបញ្ជជ ក់កនុងអំឡុងក្ពល
ឌី្សាញលម្អិត្) ចំក្ពាោះអនកណា
ណដល ោនរទពយសម្បត្តិ ប៉ាោះពាល់
តិ្ចតួ្ចបំផុ្ត្ ក្ យារ ត្រម្ូវ
ោរដីធលី រោប់ពរងីកផ្លូវ ។ កនុង
អំឡុងក្ពលក្រៀបចំគក្រោង
រគួារណដលរត្ូវទទួលរងផ្លប៉ាោះ
ពាល់ទាងំក្នោះបានបងាហ ញ្នទៈ
កនុងោរបរចិ្ចា គក្ យសម័រគចិត្ត 
(សូម្អានទំព័របនទ ប់) ។ 

ដូចបានបញ្ជជ កខ់ាងក្លីរចួក្ហយី ប៉ាុណនតកក៏្ៅោនោររពួយបារម្ភ
ែលោះក្ទៀត្ អំពីផ្លប៉ាោះពាល់ ដីធលី និង ចំណាប់អារម្មែ៍ក្លីនីតិ្វធីិ 
និងសិទធិោន់ោប់ដីធលី រពម្ទាងំយនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា
ជាក់ោក់សរោប់ោរបរចិ្ចា គដី ក៏ដូចជា លកខែៈវនិិចឆ័យ និតិ្
វធីិ និងអត្ារបក្ោជន៍ថ្នោរបរចិ្ចា គដីធលី ក្ យសម័រគចិត្ត ។ 
 
 

ដូចខាងក្លីណដរ គបបពិីក្ររោះក្ោបល់ក្ៅមុ្នក្ពលអក្ងកត្ទិននន័យ
ររដំបូង សតីពីាា នភាពក្សដាកិចាសងគម្ និងជំក្រឿន ណដលជាណផ្នក
ម្ួយថ្នោរក្រៀបចណំផ្នោរក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារ
គក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ជាមួ្យនឹងោរពិក្ររោះក្ោបល់ អំពីអរាសែំង
ផ្លប៉ាោះពាល់ និងដំក្ែីរោរថ្នោរផ្តល់សំែង។ កំែត់្និយម្
ន័យថ្នោរបរចិ្ចា គក្ យសម័រគចិត្។ កូនក្សៀវក្ៅព័ត៌្ោនគក្រោង 
រតូ្វបានបក្ងកីត្ក្ឡងី ក្ យោនព័ត៌្ោនជាក់ោក់ទាក់ទងនឹងោរ
ក្ធវីលទធកម្មដីធលីក្ៅដំណាក់ោលក្ផ្សងៗរន  (ោរាទ បសទង់លំអិត្ 
អំពីសិទធោិន់ោប់ដីធល។ី ល។ ) 

របសិនក្បី ត្រម្ូវោរដីធលី សរោប់
ោរពរងីកផ្លូវ រតូ្វបានក្គរពឹំងទុក 
ក្ពលក្នោះច្ចបំាច់ រត្ូវបាន
បញ្ជជ កឲ់្យបានចាស់ កនុងអំឡុង
ក្ពលឌី្សាញ លម្អិត្។ 

នឹងបញ្ជជ ក់ក្ៅក្ពលក្រោយ នឹងបញ្ជជ ក់ក្ៅក្ពលក្រោយ 
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រកុម្ លកខែៈសម្បត្តិ ចំណាបអ់ារម្មែ៍ ឬកងវល់ក្ផ្សងៗ យុទធាស្រសត 
របជាជនបានបរចិ្ចា គដី
ក្ យសម័រគចិត្ត ដល់
គក្រោង ជាម្ួយបទ
បបញ្ញត្តិពិក្សស សរោប់
ស្រសតី និងជនងាយរងក្ររោះ 
 

អនកកំពុងរស់ក្ៅាម្ផ្លូវ និងអនក 
ោនរទពយសម្បត្តិតិ្ចតួ្ច / ណផ្នក
ែលោះថ្នរទពយសម្បត្តិ រតូ្វប៉ាោះពាល់
ក្ៅចក្នល ោះរក្បៀងថ្នផ្លូវ (COI) 
ក្ហយីរតូ្វកំែត់្ឲ្យក្ធវីោរ
បរចិ្ចា គ អនុក្ោម្ាម្រកបែ័ែឌ
ោរងារសតីពីោរក្ ោះរាយផ្ល
ប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោង
អភិវឌ្ឍន៍ (RF) 

អនកច្ចប់អារម្មែ៍អំពីដំក្ែីរោរថ្នោរបរចិ្ចា គ ព័ត៌្ោនអំពីសិទធិ
របស់ពួកក្គ ោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  និងោលវភិាគអនុវត្តន៍
សកម្មភាពគក្រោង។ 

រត្ូវណត្ពិក្ររោះក្ោបល់ ក្ៅក្ពលណាបានកែំត់្ផ្លូវងនល់សរោប់
ោរាត រ ឬាងសង់។ ព័ត៌្ោនក្ពញក្លញអំពីសិទធិ និងគក្រោង រមួ្
ទាងំសិទធិទទួលបានសំែង និងសិទធបិដិក្សធោរបរចិ្ចា គ នឹងរតូ្វ
បាន ណែន ំ និងោនអធិបាយក្ៅកនុង រកបែ័ែឌ ោរងារសតីពីោរ
ក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (RF) និង/ឬ 
BRP។ អនុវត្តនវ៍ធិានោរពិក្សស របសិនក្បីច្ចបំាច់ក្ដីម្បធីានថា 
ស្រសតី និងជនងាយរងក្ររោះរតូ្វបានពិក្ររោះក្ោបល់ជាមួ្យ និងោន
ឱ្ោស បក្ញ្ាញម្តិ្ក្ោបល់ ។ 

រកុម្ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច 
(របសិនក្បី បានរកក្ឃញី
ថា ោនោរត្ភាជ បត់្ំបន់
ក្នោះ ជាមួ្យនឹង
គក្រោង) 

រតូ្វបានកំែត់្កនុងកំឡុងក្ពលឌី្
សាញលម្អិត្ 

កំែត់្កនុងអំឡុងក្ពលឌី្សាញលម្អិត្។ អាចរមួ្បញ្ាូ លកងវល់
ក្ផ្សងៗ ពាក់ព័នានឹងោរនចូំលកម្មករ ោរបាត់្បង់ដីធលី ោរទ
ស្រនទ នយកដីធលីណដលជា ទីាងំរបារពវ របថ្ពែី វបបធម្ដូ៌នា។ 

កំែត្ក់នុងអំឡុងក្ពលឌី្សាញលម្អិត្ ក្ យណផ្អកាម្ ណផ្នោរជ
រមុ្ញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ និង រកបែ័ែឌ ណផ្នោរជនជាតិ្
ក្ដីម្ភាគតិ្ចPF រពម្ទាងំវយត្ំថ្លលម្អិត្ អំពីាា នភាពសងគម្ 
ណដលណផ្នកម្ួយ រកបែ័ែឌ ណផ្នោរជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច។ 

ភាគីពាក់ព័នធណដលោនោរច្ចប់អារម្មែ៍អំពីគក្រោង 
អនកក្របីរបាស់ផ្លូវជាញឹក
ញាប់ បទបបញ្ញត្តិពិក្សស
ណដលច្ចបំាច់សរោប់ស្រសតី
និងកុោរ 

របជាជនកំពុងរស់ក្ៅសងខាង
ផ្លូវ ក៏ដូចជាអនក ក្ធវីដំក្ែីរក្ៅ
ផ្ារ ាោក្រៀន ម្ែឌ លសុែ
ភាពរបាាទបូរាែ (រត្ូវ
បញ្ជជ ក់ក្ៅក្ពលក្រោយ) ។ រត្វូ
យកចិត្តទុក ក់ជាពិក្សស
ចំក្ពាោះ ស្រសតី និងកុោរ។ 

អនកក្របីរបាស់ផ្លូវ នឹងរពួយបារម្ភ អំពីោរបិទផ្លូវ ក្ៅកនុងអំឡុង
ក្ពលាងសង់ ឬផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារណត្សំក្លងរខំាន ធូលី
ដីហុយ ឬោរកកសទោះចរាចរែ៍។ ាោក្រៀនកអ៏ាចរពួយបារម្ភ
អំពី ផ្លប៉ាោះពាលជ់ាអវជិជោន ណដលអាចក្កីត្ោនចំក្ពាោះកុោរ 
ក្ៅក្ពលពួកក្គក្ធវីដំក្ែីរក្ៅាោក្រៀន ជាពិក្សសក្ យារ
ណត្កំក្ែីនចរាចរែ៍ និងក្លបឿនក្លឿន (សុវត្ាភិាពចរាចរែ៍) 
ោរនចូំលចំនួនកម្មករដ៏ក្រចីន ក៏អាចប៉ាោះពាល់ដល់សុវត្ាិភាពក្ធវី
ដំក្ែីររបស់កុោរណដលមិ្នោនម្នុសសច្ចស់ជូនដំក្ែីរ។ ស្រសត ី

ោរផ្តល់ព័ត៌្ោនងមីៗក្ដីម្បរីកាោរក្ធវបីចាុបបននភាព សតីពីោរកំែត់្
ក្ពលក្វោថ្នគក្រោងនិងផ្លប៉ាោះពាល់ណដលអាចក្កីត្ោនក្ឡងី និង
វធិានោរោត់្បនាយោត្់បនាយផ្លប៉ាោះពាល់ រមួ្ទាងំ ាា យនតោរ
ក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា។ ោររបោសផ្ាយ អំពីណផ្នោររគប់រគងប
រាិា នសងគម្ ក្ៅកនុងទីាងំអនុត្តន៍គក្រោង ដូចជា ក្ៅមុ្ែាល
របជំុឃុ ំ និងក្គហទំព័ររបស់ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ តទ ងំបា៉ា ែូគ
ក្រោង។ ក្ធវីោរបែតុ ោះបណាត លសុវត្ាិភាពចរាចរែ៍ ជាពិក្សសក្ៅ
ាម្ាោក្រៀនសរោបកុ់ោរ និងយុវជនក្ៅាោក្រៀន (ច្ចប់
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រកុម្ លកខែៈសម្បត្តិ ចំណាបអ់ារម្មែ៍ ឬកងវល់ក្ផ្សងៗ យុទធាស្រសត 
និងកុោរអាចរពួយបារម្ភអំពីហានិភ័យ អំពីវត្តម្នកម្មករ
សំែង់ ក្ៅកនុងសហគម្ន៍របស់ក្គ។ 

ាងំពីរាបប់ញ្ាូ លពួកក្គ ជារកមុ្ងាយរងក្ររោះជាងក្គ ចំក្ពាោះក្ររោះ
ថាន ក់ចរាចរែ៍ ។ 

របតិ្បត្តិករក្ទសចរែ៍ 
(ជាពិក្សសសរោប់ផ្លូវ
ណដលបានក្រជីក្រសីរចួ
ក្ហយី (TBD) 

រកុម្ហ ុន ឬបុគគលណដលកំពូង
ដំក្ែីរអាជីវកម្ម ឬោរបណាត ក់
ទុន ទាក់ទងនឹងវស័ិ
យក្ទសចរែ៍ ណដលមិ្នោនទី
ាងំក្ៅាម្ផ្លូវ។ 

អាជីវកម្មក៏អាចជួយររំទដល់គក្រោងទាងំមូ្ល  ក្ដីម្បធីានឲ្យ
ផ្លូវងនល់ោនភាពធន់ជាម្យយអាោសធាតុ្ ោន់ណត្លអរបក្សីរ ក៏
ដូចក្ធវីឱ្យ អាជីវកម្មរបស់ពួកក្គោននិរនតរភាព រយៈក្ពលណវង
ផ្ងណដរ។ កនុងរយៈក្ពលែលី ពួកក្គអាចោនោររពួយបារម្ភ អំពី
ោររខំានដល់អាជីវកម្ម ណដលពួកក្គកម្ពុងដំក្ែីរោរក្ យ 
ារណត្ ោរពនារក្ពលោរក្បីកចរាចរែ៍ក្ឡងីវញិ ឬក៏ោរ
ាងសង់ោនធូលីដីហុយ ឬោនសក្ម្លងរខំាន។ល។ 

ពិក្ររោះក្ោបល់កនុងអំឡុងក្ពលក្រៀបចំគក្រោងណដលជាណផ្នកម្ួយថ្ន
ោរផ្សពវផ្ាយពត័្៌ោន និងទទួលបានព័ត្៌ោន កនុងអំឡុងក្ពលក្ធវី
ោរាងសង់ ដូក្ចនោះ ពួកក្គបានដឹងអំពីក្ពលក្វោ និងលទធផ្ល
រពឹំងទុករខំានៗ។ ក្របីតទ ងំបា៉ា ែូព័ត្៌ោនគក្រោង។ 

កម្មករក្ៅកនុងសកហគម្
ន៍ ណដលអនកក្ ៉ាោក្រជីស
ក្រសី 

អនកក្ ៉ាោរនឹងកម្មករសំែង់ក្ៅ
កនុងសហគម្ន៍ ណដលពួកក្គរម ន
ជំនញ ក្ហយីអាច ោនកម្មករ
ជារសីត (ចំែុចក្ៅ 15% ថ្នកម្ម
ករជាស្រសតី)។ ធម្មាកម្មករកនុង
សហគម្ន៍ គឺជាកម្មករសំែង់
ក្ណាត ោះអាសនន 

កម្មករណដលបានក្រជីសក្រសី ក្ៅកនុងកនុងសហគម្នរ៍បណហលជា
ោនោររពួយបារម្ភអំពីរបាក់ណែរបស់ពួកក្គ ឧទាហរែ៍៖ ថាក្តី្
របាក់ណែរបស់ពួកក្គរតូ្វបានប៉ាុនម ន និងអាចក្បីកបានក្ទៀងទាត់្
ក្ពលក្វោណដរឬក្ទ ក្តី្ោនក្ពលក្វោ ប់សរោកសម្រម្យណដរ
ឬក្ទ របក្ភទោរងារ ោរងារធៃន់ ក្ហយីកម្មករ កអ៏ាចរពួយបារម្ភ
អំពីសុវត្ាិភាពរបស់ពួកក្គក្ៅកណនលងក្ធវីោរ ជាពិក្សស អនកណដល
រត្ូវាន ក់ក្ៅ  ជំុរន ក្ៅាម្ករ ា ន ោរសោអ ត្ និងោរងារក្ផ្សង
ក្ទៀត្។ 

 អងគភាពរគប់រគងគក្រោង (PMU) នឹងធានថាបញ្ជហ ទាងំក្នោះរតូ្វ
បានពិនិត្យោ់ងលអិត្លអន់កនុងអំ ឡុងក្ពលអនុវត្តន៍កិចាោរលទធកម្ម 
(ាម្រយៈោរ ក់ពាកយណដលោនរមួ្បញ្ាូ លអំពីត្រម្ូវោរជាកោ់ក់
សតីពីោរោរពារបរាិា ន និងសងគម្)។ អនកក្ ៉ាោរនឹងរតូ្វក្ធវីាម្
ត្រម្ូវោរោរោរពារបរាិា ន និងសងគម្ ជាពិក្សស ណផ្នោរ
រគប់រគងដីធលី (LMP) របស់គក្រោង និងអនកក្ ៉ាោរ។ ោរបំក្ពញ
ោរងាររបស់អនកក្ ៉ាោរ ក៏អាចនឹងរតូ្វបានរតួ្ត្ពិនិត្យក្ យ ម្ស្រនតី
ទទួលបនទុក ណផ្នកោរោរពារបរាិា ន និងសងគម្ និងទីរបឹការតួ្ត្
ពិនិត្យាម្ ន ផ្ងណដរ។ អនកក្ ៉ាោរនឹងត្រម្ូវឱ្យកម្មកររបស់ពួកក្គ 
រមួ្ទាងំកម្មករក្ៅកនុងសហគម្នរ៍តូ្វបានបែតុ ោះបណាត ល អំពីរកម្
សីលធម៌្សងគម្ (ក្យនឌ្័រ អំក្ពីហងឹា ោររបឆ្ងំោររកំ្ោភបពំាន 
និងោរក្កងរបវញ័្ា ក្លីកុោរ), ោរងាររបស់កម្មករ, រមួ្ទាងំអនកក្ ៉ា
ោរ ។ ល។ អនកក្ ៉ាោរទាងំអស់ ត្រម្ូវឱ្យចុោះកិចាសនា ក្ដីម្បធីាន



ទំព័រ 23 

 

រកុម្ លកខែៈសម្បត្តិ ចំណាបអ់ារម្មែ៍ ឬកងវល់ក្ផ្សងៗ យុទធាស្រសត 
បាននូវោរបំក្ពញត្រម្ូវោរ និងោរផ្តលអ់ត្ារបក្ោជន៍ដល់កម្មករ
សំែង់ ណដលរតូ្វបានក្រជីក្រសីក្ចញពីសហគម្ន៍ រមួ្ទាងំ សិទធិ និង
ោរទទួលែុសរត្ូវ កនុងោរសក្ងកត្ក្លីកិចាសនាោរងារ ។ 

អាជាា ធរមូ្ល ា នណដល
កំពុងក្ធវីោរ ាត រផ្លូវងនល់ 
រត្ូវយកចិត្តទុក ក់ជា
ពិក្សស ចំក្ពាោះរកុម្ស្រសតី
ឃុ ំនិងរកុម្ក្យនឌ័្រ របស់
រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ 

រកសួង នយក ា ន និងម្នទីរ
ជំនញក្ៅថាន ក់ ក្ែត្ត ឬ
ោរោិល័យជំនញក្ៅថាន ក់
រសុក ឬអាជាា ធរឃុសំងាក ត្់ ចូល
រមួ្ទទួលែុសរតូ្វកនុងោរាត រ ឬ
ាងសង់ផ្លូវងនល់ ក៏ដូចជា 
ក្រៀបចំកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់
ជាម្ួយសហគម្ន ៍និងោរក្ ោះ
រាយដីណដលរត្ូវោរសរោប់
ោរពរងីកផ្លូវ។ 

ទទួលែុសរតូ្វកនុងោររគប់រគងរតួ្ត្ពិនិត្យ និង បំក្ពញលទធ
ផ្លោរងារថ្នសោសភាគគក្រោងមួ្យចំនួន។ រត្ូវបំក្ពញ
ោរងារឲ្យបានទាន់ក្ពលក្វោ និងរសបាម្កិចារពម្ក្រពៀង
របសគ់ក្រោង។ របសិនក្បី ោនផ្លប៉ាោះពាល ់អវជិជោន ចំក្ពាោះ
ស្រសតី សូម្កត់្រា។ 
 

ោរពិក្ររោះក្ោបល់ ឬ ោររបជំុមុ្នក្ពលអនុវត្តគក្រោងក្ដីម្បជូីន
ដំែឹងដល់សហគន៍អំពីគក្រោងក្នោះ។ ោររបារស័យទាក់ទងរន ជា
របច្ច ំោររបជំុ និងោរងារចុោះពិនិត្យក្ៅាម្ោរ ា ន ជាមួ្យ អាជាា ធ
រមូ្ល ា ន និងរកម្ោរងារគក្រោង ក្ដីម្បធីានថា រគបរ់ន រតូ្វបានក្ធវី
បចាុបបននភាព អំពីោរកំែត់្ក្ពលក្វោ ក្រលបំែងនិងវធិានោរ
ោត្់បនាយហានិភ័យ។ ល។ 
 
ក្របីតទ ងំបា៉ា ែូផ្សពវផ្ាយព័ត្៌ោនគក្រោង។ 
កិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ថាន ក់ជាតិ្ ក្ដីម្បរីបោសផ្សពវផ្ាយឯការ
សំខាន់ៗ ោនដូចជា៖ រកបែែឌ ក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់
ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (RF) រកបែែឌ ណផ្នោរជនជាតិ្ក្ដីម្
ភាគតិ្ច (IPF), ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ 
(SEP) និង រកបែ័ែឌ រគប់រគងបរាិា ន និងសងគម្ (ESMF). 
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រកុម្ លកខែៈសម្បត្តិ ចំណាបអ់ារម្មែ៍ ឬកងវល់ក្ផ្សងៗ យុទធាស្រសត 
អាជាា ធរមូ្ល ា នណដល
រតូ្វោរ ោរពិក្ររោះ
ក្ោបល់ អំពីោរាត រផ្លូវ
ងនល់ និងោររពួយបារម្ម
ក្ផ្សងក្ទៀត្  

រកសួង នយក ា ន និងម្នទីរ
ជំនញក្ៅថាន ក់ ក្ែត្ត ឬ
ោរោិល័យជំនញក្ៅថាន ក់
រសុក ឬអាជាា ធរឃុសំងាក ត្់ អាច
រតូ្វោរោរពិក្ររោះក្ោបល់ 
ក្ យារ ោរ ាត រ ឬាងសង់
ផ្លូវងនល់ សាិត្កនុងតំ្បន់ណដលពួក
ក្គទទួលែុសរត្វូ 

ាម្ពិត្ ណែសផ្លូវត្ភាជ ប់ពីតំ្បន់មួ្យក្ៅតំ្បន់មួ្យ រឯី ក្សវកម្ម
ាធារែៈក្ផ្សងៗ រតូ្វបានច្ចត់្ទុកជាភាគីពាក់ព័នធ ក្ហយី 
រតូ្វោរពិក្ររោះក្ោបល់ជាម្យយពួករត់្ ផ្ងណដរ។ កំែត់្ទី
ាងំណែសផ្លូវឲ្យបានជាក់ោក់ ជាមួ្យអាជាា ធរមូ្ល ន ន។ 
 
 
 
 
 
 

ោររបារស័យទាក់ទងរន ជារបច្ច ំោររបជំុ និងោរងារចុោះពិនិត្យក្ៅ
ាម្ោរ ា ន រត្វូោរអនុវត្តន៍ជាច្ចបំាច់ ក្ដីម្បធីានថា ភាគីពាក់ព័នធ
រតូ្វបានក្ធវីបចាុបបននភាព អំពីោរកំែត់្ក្ពលក្វោ ក្រលបែំង
និងវធិានោរោត់្បនាយហានិភ័យ។ល។ 
 
ក្របីតទ ងំបា៉ា ែូផ្សពវផ្ាយព័ត្៌ោនគក្រោង។ 
 
កិចាបរជំុពិក្ររោះក្ោបល់ជាម្ួយអនកពាក់ព័នធថាន កជ់ាតិ្ក្ដីម្បរីបោស
ផ្សពវផ្ាយ ឯការសំខាន់ៗម្យួចំនួន ដូចជា៖ រកបែែឌ ក្ ោះ
រាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (RF) រកបែែឌ
ណផ្នោរជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ (IPPF), ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្
របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP) និង រកបែ័ែឌ រគប់រគងបរាិា ន និង
សងគម្ (ESMF) ។ 

អងគោរមិ្នណម្នរ ា ភិបា
លណដលច្ចប់អារម្មែ៍ក្លី
អំពីបញ្ជហ ក្យឌ័្រ 

អងគោរមិ្នណម្នរ ា ភិបាលណដល
ោនចំណាប់អារម្មែ៍កនុងោរ
ធាន ផ្លរបក្ោជន៍សរោប់
ស្រសតី ក៏ដូចជាក្ ោះរាយបញ្ជហ
ណដលទាក់ទងនឹងោររកំ្ោភ
បំពានផ្លូវក្ភទ និងអំក្ពីហងឹា 

ធានថាគក្រោងមិ្នបក្ងកីត្ផ្លប៉ាោះពាល់អវជិជោនសរោប់ស្រសតីឬ
កុោរក្ទ 

ោររបជំុ និងោររបារស័យទាក់ទងអំពីណផ្នោរសកម្មភាពក្យឌ៍្រ 
ណផ្នោររគប់រគងបរាិា ននិងសងគម្ និង ោររបោសផ្សពវផ្ាយ 
ឯការពាក់ព័នធ  ណផ្នោររគប់រគងបរាិា ននិងសងគម្ និងរកប
ែែឌ ក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍។ ោរ
ពិក្ររោះក្ោបល់ជាម្ួយសហគម្ន៍មូ្ល ា ន។ តទ ងំរូបសរោប់
ផ្សពវផ្ាយោរយល់ដឹងអំពីបញ្ជហ ក្យនឌ័្រ។ 

អងគោរមិ្នណម្នរ ា ភិបា
លណដលក្ធវីោរដ ក្ដីម្បី
ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច 

របសិនក្បី បានរកក្ឃញីថា ោន
រកុម្ ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច អងគ
ោរមិ្នណម្នរ ា ភិបាលណដលោន
ចំណាប់អារម្មែ៍កនុងោរជួយ

រត្ូវធានថា គក្រោងមិ្នបក្ងកីត្ផ្លប៉ាោះពាល់អវជិជោនចំក្ពាោះ
ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ចក្ទ រមួ្ទាងំ ោរគិត្គូរអំពី វបបធម៌្
របថ្ពែី និងោរធានបនតក្របីរបាស់ដីធលី ក៏ដូច ធនធាន
សរោប់ របកបរបរចិញ្ា ឹម្ជីវតិ្ជារបច្ចថំ្ងៃ របស់ពួករត់្ផ្ងណដរ 

ោរពិក្ររោះក្ោបល់ ជាម្ួយអនកពាក់ព័នធក្ៅថាន កជ់ាតិ្ ក្ដីម្បរីបោស
ផ្សពវផ្ាយឯការ សតីពីរកបែែឌ ណផ្នោរជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច 
(IPPF)។ រត្ូវពិក្ររោះក្ោបល់លម្អិត្បណនាម្ក្ទៀត្ របសិនក្បី រក
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រកុម្ លកខែៈសម្បត្តិ ចំណាបអ់ារម្មែ៍ ឬកងវល់ក្ផ្សងៗ យុទធាស្រសត 
ធាន ផ្លរបក្ោជន៍សរោប ់
ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច ពាក់ព័នធជា
ពិក្សស ជាម្ួយដីធលី និងវបបធម៌្
របថ្ពែី របសព់ួកក្គ 

ក្ឃញីថាោន ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ចក្ៅកនុងអំឡុងក្ពលអនុវត្តគ
ក្រោង។ 

បណាត ញសុវត្ាភិាពផ្លូវ
ក្រក 

ោរធានសតង់ រចរាចរែ៍រតូ្វ
បានអនុក្ោម្ាម្ និងសុវត្ាិ
ភាពផ្លូវងនល់គឺជាអាទិភាពរឯី 
ក្ររោះថាន ក់ចរាចរែ៍ និងអរា
ាល ប់ក្ យារក្ររោះថាន ក់
ចរាចរែ៍ រត្ូវបានោត្់បនាយ។ 

ជាទូក្ៅបនទ ប់ពីោរាត រ ឬាងសង់ផ្លូវងនល់រចួ ចំនួន
ចរាចរែ៍អាចក្កីនក្ឡងី រឯីអរាក្ររោះថាន ក់ចរាចរែ៍ ក៏ក្កីន
ក្ឡងីណដរ របសិនក្បីសុវត្ាិភាពចរាចរែ៍ រគប់រគងមិ្នបានលអ
ក្ទ។ 

ោររបជំុ និងោរពិក្ររោះក្ោបល់ក្ដីម្បកំីែត់្វធិានោរសុវត្ាភិាព
ចរាចរែ៍។ ោររបោសផ្សពវផ្ាយឯការ ណផ្នោររគប់រគងប
រាិា ននិងសងគម្ 
កិចាបរជំុពិក្ររោះក្ោបល់ជាម្ួយអនកពាក់ព័នធថាន កជ់ាតិ្ក្ដីម្បរីបោស
ផ្សពវផ្ាយ ឯការសំខាន់ៗម្យួចំនួន ដូចជា  រកបែែឌ ក្ ោះ
រាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (RF) រកបែែឌ
ណផ្នោរជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ (IPPF), ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្
របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP) និង រកបែ័ែឌ រគប់រគងបរាិា ន និង
សងគម្ (ESMF) ។។ 

ណែសសងាវ កផ់្គត់្ផ្គង់ អនកផ្គត់្ផ្គង់សោភ រៈសរោប់ាង
សង់ផ្លូវ ដូចជា សីុម្៉ាងត៍្ ក្សបៀង
អាហារ ឧបករែ៍សុវត្ាិភាព។ 
ល។ 

អនកោនចំណាបអ់ារម្មែ៍តិ្ចតួ្ច ចំក្ពាោះគក្រោង ប៉ាុណនត ជាាា ប័
នទទួលែុសរត្ូវតទ ល់ ក៏ដូចជាោា ស់ជំនួយ (ធនររពិភព
ក្ោក) ក្ដីម្បធីាន សតង់ រោរងារលអ និងរម នោរបងខិត្បងខំឱ្យ 
កម្មករឬរម នោរក្រជីសក្រសីកម្មករជាកុោរ ក្ឡយី។ 

ឯការបញ្ជជ ក់រសបចាប់ ក្ យអនកក្ ៉ាោរ ក្ដីម្បធីាន ឱ្យរបាកដ
ថា មុ្ែទំនិញឬសោភ រៈសំែង់ណដលយកម្កក្របីរបាស់សរោបោ់រ
ាងសង់ផ្លូវងនល់ ោនរបភព សតង់ រោរងារ ក្ យមិ្នអនុញាតិ្ឲ្យ
កុោរក្ធវីោរ ឬបងខិត្បងខំកម្មកក្រាក្ឡយី។ 
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២.៥. ម្សចកតីសម្ងេបនៃត្រមូវការអនកពាក់ព័ៃធគម្រោង 

រកុម្ឬអនកពាក់ព័នធ ក្របីម្ក្ធាបាយទំនក់ទំនងក្ផ្សងៗរន  ក្ដីម្បជូីនដំែឹងដល់ពួកក្គអំពីកិចារបជំុ
ពិក្ររោះក្ោបល់របស់គក្រោង និងក្ដីម្បពីរងឹងរបសិទធភាព និងសម្មិទធិផ្លថ្នោរពិក្ររោះក្ោបល់។ ឧទាហរែ៍ 
អីុណម្ល ទូរសពទ ក្គហទំព័រ ក្ហវសប ុក ោរជួបទល់មុ្ែរន ជាក្ដីម្។ ក្គក្របីក្ៅក្ពលពិក្ររោះក្ោបល់ជាម្ួយ
តំ្ណាងរ ា ភិបាល កនុងតំ្បន់ ក្ យារបណាត ញទំនក់ទំនងទាងំក្នោះជាបណាត ញទំនក់ទំនងផ្លូវោរ និងរតូ្វ
បានក្របីរបាស់របច្ចថំ្ងៃ ។ ក្ទាោះជាោ៉ា ងណាក៏ក្ យ សរោប់របជាជនកនុងសហគម្ន៍ ោររបារស័យទាក់ទង
ជាម្ួយពួកក្គ ជាធម្មាាម្រយៈ អនកនសំំបុរត្ក្ៅថាន ក់ភូមិ្ ឬក្របីឧបករែ៍បំពងសំក្ឡងជាាធារែៈ ោរចុោះ
ាម្ែនងផ្ទោះក្ យតទ ល់ និងោរក្ៅាម្ទូរស័ពទ។ សរោប់បុគគលោន ក់ៗ និងរគួារ ងាយរងក្ររោះ របណហលជា
មិ្នោនទូរស័ពទ និង មិ្នក្ៅផ្ទោះរគប់ក្ពលផ្ង ោរចុោះក្ៅដល់ផ្ទោះ ឬ ក់សំបុរត្តទ ល់ ក៏អាចក្ធវ ីបានណដរ។ ក្ៅកនុង
ាា នភាពបចាុបបនន ក្ យារោនោររកីរាល លថ្ន COVID-19 ោរជួបជំុជាម្ួយសងគម្ខាងក្រៅ ក្ដីម្បពិីក្ររោះ
ក្ោបល ់ទល់មុ្ែរន ធម្មា របណហលជាមិ្នអាចក្ធវីក្ៅបានក្ទ ជាពិក្សសក្ៅ កនុងអំឡុងក្ពលកំពុងក្រៀបចំ និង
អនុវត្តន៍គក្រោង។ ោរកំែត្ ់វធីិាស្រសតក្ផ្សងក្ទៀត្ ក្ដីម្បរីកាទំនក់ទំនង និងពិក្ររោះក្ោបល់ជាម្ួយអនកពាក់
ព័នធ ជាពិក្សសរកុម្ ងាយរងក្ររោះ គឺជាក្រឿងច្ចបំាច់។ ារាងខាងក្រោម្សក្ងខបអំពីវធីិាស្រសតទំនក់ទំនងណដលក្គ
ក្របីញឹកញាប់ ក្ហយីយកក្ៅអាចអនុវត្តបាន ក្ដីម្បធីានថា ោរទំនក់ទំនង និងោរពិក្ររោះក្ោបល់ជាមួ្យអនក
ពាក់ព័នធគក្រោងរត្ូវបានយកចិត្តទុក ក់ កនុងអំឡុងក្ពលអនុវត្តគក្រោង។ 
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ារាងទី 4: ត្រម្ូវោរោរទំនក់ទំនងរបស់ភាគីពាកព់័នធ 

ភាគីពាក់ព័នធសខំាន់ៗ លកខែៈសម្បត្តសំិខាន់ៗ  
របស់ភាគីពាក់ព័នធ 

ោរក្របីភាា  ម្ក្ធាបាយផ្តល់ព័ត្៌ោន  ត្រម្ូវោរជាកោ់ក់ 
(accessibility, audio-visual aid, meeting time, 

venue) 

1. រកមុ្ទទលួរងផ្លប៉ាោះពាល ់
1.1 រកុម្ទទួលផ្ល 
▪ បុគគលោន ក់ៗ / រគួារ ក្របីរបាសផ់្លូវ និង 
ាព ន 

▪ បុគគលោន ក់ៗ / រគួារ ណដលអាច ក្ធវីឱ្យ
របក្សីរក្ឡងីនូវសកម្មភាពអាជីវកម្ម ាម្រ
យៈោរណកលម្អផ្លូវ / ាព ន ណដលររំទក្ យ
គក្រោង 

 

 ▪ ក្របីភាាជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច
កនុងរសុក ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច 

▪ ក្របីណែមរសរោប់របជាជនទូក្ៅ 

លិែិត្ ក្រោម្ោររតឹ្ ត្បតិ្ 
Covid  

▪ ឧបករែ៍បំពងសក្ម្លងា
ធារែៈ 

▪ ក្គហទំព័រក្គហទំព័ររបព័នធ
ផ្សពវផ្ាយសងគម្ (ក្ហវស
ប ុកនិងក្ត្ក្ឡរកឡង់ 

▪ ទូរទសសន៍ / វទិយុ 

▪ ោររបជំុាធារែៈណដលបានក្រៀបចំក្ៅកណនលង
ណដលអាចចូលបានោ៉ា ងងាយរសួល 
(ោរោិល័យភូមិ្ / ឃុរំសុករបជំុភូមិ្ .. )។ 

▪ ក្ពលក្វោរបជំុងាយរសួលនិងក្ចៀសវងក្ពល
ក្វោក្ធវីោរ។ ឧទាហរែ៍ោររបជំុជាមួ្យកសិករ
គួរណត្ោនកនុងកំឡុងរដូវទាប (មិ្នក្ៅកំឡុង
ក្ពលរដូវរបមូ្លផ្ល)។ 

▪ វស័ិយឯកជននិងាធារែៈ (ឧ. រកុម្ហ ុន
និងសហររសណដលរកីរាយោរណកលម្អផ្លូវ) 

 ▪ ភាាជនជាតិ្ក្ដីម្កនុងរសុក
សរោប់របជាជន ជនជាតិ្ក្ដីម្
ភាគតិ្ច 

▪ ណែមរសរោប់រកុម្ក្ម្ 

▪ អកសរអីុណម្៉ាល 
ក្រោម្ោររតឹ្ត្បតិ្ Covid 

▪ ក្គហទំព័រក្គហទំព័ររបព័នធ
ផ្សពវផ្ាយសងគម្ 

▪ ោររបជំុក្រៀបចំក្ៅកណនលងណដលអាចចូលបានោ៉ា ង
ងាយរសួល។ ោររបជំុជាមួ្យកម្មករ / ម្ស្រនតីអាច
ក្ៅចុងសបាត ហ៍។ 

1.2 រកុម្ទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ជាអវជិជោន 
រកុម្ណដលជួបោរលំបាក / ងាយរងក្ររោះ ▪ ក្ភទទីជនពិោរ 

▪ ម្នុសសច្ចស ់កនុងោលៈក្ទសៈដ៏
លំបាកជាពិក្សស (ឧ។ រស់ក្ៅ

▪ ភាាជនជាតិ្ក្ដីម្កនុងរសុក
សរោប់របជាជន ជនជាតិ្ក្ដីម្
ភាគតិ្ច 

▪ ណែមរសរោប់រកុម្ក្ម្ 

▪  លិែិត្អក្ញ្ជ ីញរបគល់ជូន
ផ្ទោះ 

▪ ដំក្ែីរទសសនកិចាាម្
ក្គហ ា នសរោប់អនក

▪ ោររបជំុណដលរតូ្វរបារពធក្ធវីក្ៅផ្ទោះរបស់ពួកក្គ។ 
▪ ណដលរតូ្វោរជំនួយបណនាម្គួរណត្រតូ្វបានណសវងរក 
(ដូចជាពីអនកណងទាោំរក្របីរបាស់ជំនួយោរក្មី្ល
ក្ឃញី ... ) សរោប់របជាជនណដលរងផ្លប៉ាោះ
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ភាគីពាក់ព័នធសខំាន់ៗ លកខែៈសម្បត្តសំិខាន់ៗ  
របស់ភាគីពាក់ព័នធ 

ោរក្របីភាា  ម្ក្ធាបាយផ្តល់ព័ត្៌ោន  ត្រម្ូវោរជាកោ់ក់ 
(accessibility, audio-visual aid, meeting time, 

venue) 

ក្ យែលួនឯងឬោនករមិ្ត្ឬរម ន
ោរណងទារំបច្ចថំ្ងៃ)  

▪ ម្នុសសច្ចស់ណដលរត្ូវ បានរគបដ
ែត ប់ក្រោម្កម្មវធីិររំទរបស់រ ា ភិ
បាល 

▪ ភាពពិោររបស់របជាជន (ដូចជា
ោររបោងក្មី្លងាយអនកណដលោន
ោរចុោះក្ែាយខាងរាងោយផ្លូវចិត្តរ
យៈក្ពលណវងឬែលរីយៈក្ពលែល ី

ណដលោនោរលំបាកកនុង
ោរក្ធវីដំក្ែីរ (ឧ។ 
ម្នុសសច្ចស់ជនពិោរ
ពិោរ) 
ក្រោម្ោររតឹ្ត្បតិ្ Covid-
19 

▪ ឧបករែ៍បំពងសក្ម្លងា
ធារែៈាធារែៈ 

▪ ទោល ក់លិែិត្ក្ៅផ្ទោះរបស់
ពួកក្គ 
§ទូរទសសន៍ / វទិយុ 

ពាល់ឱ្យយល់និងផ្តល់នូវម្តិ្របតិ្កម្មណដលោន
អត្ាន័យ 

 "ជនជាតិ្រកីរក / ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច 
 §រគួារអាយភី 
 §បុគគលរកីរកនិងរគួាររកីរក 
▪  ម្នុសសច្ចស់កនុងោលៈក្ទសៈដ៏
លំបាកជាពិក្សស (ឧ។ រស់ក្ៅ
ក្ យែលួនឯងឬោនករមិ្ត្ឬរម ន
ោរណងទារំបច្ចថំ្ងៃ) 

▪ Squatters អាចោនោរាទ ក់ក្សទីរ
ក្ហយីមិ្នសូវោនទំនុកចិត្តកនុងោរ

▪ ភាាជនជាតិ្ក្ដីម្កនុងរសុក
សរោប់របជាជន ជនជាតិ្ក្ដីម្
ភាគតិ្ច 
§ណែមរសរោប់រកមុ្ក្ម្ 

▪ លិែិត្ក្រោម្ោររតឹ្ត្បតិ្ 
Covid 1៩ 

▪ ឧបករែ៍បំពងសក្ម្លងា
ធារែៈាធារែៈ 

▪ សំបុរត្ក្ៅផ្ទោះរបស់ពួកក្គ 
▪ យុទធនោររបពន័ធ
ផ្សពវផ្ាយក្ដីម្បណីែនណំវ
បាយត៍្សងគម្/របព័នធ
ផ្សពវផ្ាយសងគm 

▪ ទូរទសសន៍ / វទិយុ 

▪ ោររបជំុណដលក្រៀបចំក្ឡងីជារកុម្តូ្ចៗក្ៅកណនលង
ណដលអាចចូលដំក្ែីរោរបានោ៉ា ងងាយរសួល
និងោនតសុកភាពសរោប់ពួកក្គ (ឧ។ សហ
គម្ន៍ផ្ទោះសហគម្ន៍ផ្ទោះរបជំុក្ៅភូមិ្ឬផ្ទោះរបស់ពួក
ក្គ) ។ 

▪ ក្ពលក្វោរបជំុងាយរសួលសរោប់ពួកក្គ (មិ្ន
ប៉ាោះពាល់ដល់សកម្មភាពចិញ្ា ឹម្ជីវតិ្របច្ចថំ្ងៃរបស់
ពួកក្គ) 



ទំព័រ 29 

 

ភាគីពាក់ព័នធសខំាន់ៗ លកខែៈសម្បត្តសំិខាន់ៗ  
របស់ភាគីពាក់ព័នធ 

ោរក្របីភាា  ម្ក្ធាបាយផ្តល់ព័ត្៌ោន  ត្រម្ូវោរជាកោ់ក់ 
(accessibility, audio-visual aid, meeting time, 

venue) 

ក្ធវីឱ្យសំក្លងរបស់ពួកក្គបាន 
heard 

▪ រគួារណដលោនស្រសតីណដលរកីរកនិង 
▪ ោត យណដលក្ៅជាប់នឹងអនកពឹងណផ្អក
ណដលអាចរវលជ់ាម្ួយផ្ទោះោរងារក្ៅ
ផ្ទោះ" 

▪ ោររបជំុបុគគលអាចត្រមូ្វឱ្យោនអនកសរម្ប
សរមួ្លស្រសតី (សរោប់រគួារស្រសតណីដលោនកាល
និងោត យណត្ោន ក់ឯង) 

▪ របាក់ឧបត្ាម្ភសរោប់ោរក្ធវីដំក្ែីរណដលបានផ្តល់
របសិនក្បីោរក្ធវដំីក្ែីរក្ៅោន់កណនលងរបជំុប៉ាោះ
ពាល់ប៉ាោះពាល់ដល់ឱ្ោសបក្ងកីត្របាក់ចំែូល
របស់ពួកក្គ 

រកុម្ណដលមិ្នងាយរងក្ររោះ ▪ ម្នុសសធម្មា 
រកុម្ក្នោះរតូ្វបានក្ធវីពិពិធកម្មក្ៅពិពិ
ណផ្ទកទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់ក្ៅរមួ្
ទាងំោរក្ធវីកសិកម្ម (អងករ /  ំ
ដំណាោំរក្នាទរតី្រគួារមិ្ន
ណម្នកសិកម្មក៏ក្ យ។ កម្មកររបាក់
 នួលកម្មករបតូរក្វន។ ល។ 

▪ ភាាជនជាតិ្ក្ដីម្កនុងរសុក
សរោបជ់នជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច 

▪ ណែមរសរោប់រកុម្ក្ម្ 

▪ លិែិត្ 
ក្រោម្ោររតឹ្ត្បតិ្ Covid-
19 

▪ ឧបករែ៍បំពងសក្ម្លងា
ធារែៈាធារែៈ 
§សំបុរត្ក្ៅផ្ទោះរបស់ពួក
ក្គ 

▪ យុទធនោររបពន័ធ
ផ្សពវផ្ាយក្ដីម្បណីែនណំវ
បាយត៍្សងគម្ / របព័នធ
ផ្សពវផ្ាយសងគម្ 
§ទូរទសសន៍ / វទិយុ 

របជំុក្ៅឯផ្ទោះរបជំុកនុងតំ្បន់; ាលរបជំុភូមិ្
ោរោិល័យភូមិ្ / ឃុ ំ/ កណនលងកនុងរសុកក្ផ្សងក្ទៀត្ឬ
កណនលងកនុងរសុកោ៉ា ងងាយរសួលនិងោនសុវត្ាភិាព 
 
▪ ពិក្ររោះក្ោបល់ាម្ក្ពលក្វោងាយរសួល (ឧ។ 
ោៃ ច) សរោប់អនកណដលរវល់ក្ៅក្ពលថ្ងៃឬក្ធវោីរ
ក្ៅឆ្ៃ យពីផ្ទោះ 



ទំព័រ 30 

 

ភាគីពាក់ព័នធសខំាន់ៗ លកខែៈសម្បត្តសំិខាន់ៗ  
របស់ភាគីពាក់ព័នធ 

ោរក្របីភាា  ម្ក្ធាបាយផ្តល់ព័ត្៌ោន  ត្រម្ូវោរជាកោ់ក់ 
(accessibility, audio-visual aid, meeting time, 

venue) 

សហគម្ន៍ធំៗ "សហគម្ន៍ណដលោនទីាងំសាតិ្ក្ៅ
ជិត្ោរងារសីុវលិ 
▪ រស់ក្ៅណកបរោរ ា នសំែង់ក្នោះ
ោនត្រម្ូវោរសរោប់ោរងារម្តង
ោក លដូចជាកម្មករណដលរម នជំនញ
ក្រោម្ោររគប់រគងសីុវលិរបស់
គក្រោង 

▪ ទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ពីោរបំពុលប
រាិា នកនុងកំឡុងក្ពលាងសង់ 

▪  ងាយនឹងរបងុយនឹងហានិភ័យ
ទាក់ទងនឹងោរហូរចូលកោល ងំពល
កម្ម (ឧ។ សុែភាពាធារែៈស
មុ្រទ / សីុ ... )" 

▪ ភាាជនជាតិ្ក្ដីម្កនុងរសុក
សរោប់របជាជន IP 
§ណែមរសរោប់រកមុ្ក្ម្ 

▪ ឧបករែ៍បំពងសក្ម្លងា
ធារែៈ 
§ក្គហទំព័រគក្រោង 

▪ លិែិត្ 
ក្រោម្ោររតឹ្ត្បតិ្ Covid 
§យុទធនោររបព័នធ
ផ្សពវផ្ាយក្ដីម្បណីែនណំវ
បាយត៍្សងគម្/របព័នធ
ផ្សពវផ្ាយសងគម្ 

▪ ទូរទសសន៍ / វទិយុ 

▪ របជំុក្ៅឯផ្ទោះរបជំុកនុងតំ្បន់; ាលរបជំុភូមិ្
ោរោិល័យភូមិ្ / ឃុ ំ/ កណនលងកនុងរសុកក្ផ្សង
ក្ទៀត្ឬកណនលងកនុងរសុកោ៉ា ងងាយរសួលនិងោន
សុវត្ាិភាព 
§ពិក្ររោះក្ោបល់ក្ៅផ្ទោះរបស់ពកួក្គ (សរោប់
អនកណដលោនោរលំបាកកនុងោរតល ស់បតូរ (ជន
ពិោរអនកច្ចស់ជរា ... ) និងអនកណដលរវល់រាល់ថ្ងៃ 

២. រកុម្ោនចំណាប់អារម្មែ៍អំពីគក្រោង 
▪ ាា រប័នរ ា ភិបាលក្ៅថាន ក់ជាតិ្ ▪ ោនរបព័នធទំនក់ទំនងណដលបាន

បក្ងកីត្ក្ឡងីោ៉ា ងលអនិងរបព័នធក្ ល្ីយ
ល្ងក្ៅនឹងកណនលង 

▪ ភាាណែមរ ▪ សំបុរត្ថ្របសែីយអីុ៍ណម្
លអីុណម្លទូរស័ពទ 

▪ ោរផ្តល់ព័ត៌្ោនបក្ចាកក្ទសពាក់ព័នធឯការសតីពី
ោរវនិិក្ោគ / ណផ្នោរ / សំក្ែីរ 

▪ អាជាា ធរក្ៅថាន កក់្ែត្ត 
អនកផ្តល់ក្សវកម្ម 

▪ អនកផ្តល់ក្សវកម្មសមុ្រទ/សីុ 
▪ អងគោរក្រៅរ ា ភិបាល 

 ▪ ភាាណែមរ ▪ សំបុរត្ថ្របសែីយអីុ៍ណម្
លអីុណម្លទូរស័ពទ 
ក្រោម្ោររតឹ្ត្បតិ្ Covid 
introd ោរណែនកំ្គហ

 



ទំព័រ 31 

 

ភាគីពាក់ព័នធសខំាន់ៗ លកខែៈសម្បត្តសំិខាន់ៗ  
របស់ភាគីពាក់ព័នធ 

ោរក្របីភាា  ម្ក្ធាបាយផ្តល់ព័ត្៌ោន  ត្រម្ូវោរជាកោ់ក់ 
(accessibility, audio-visual aid, meeting time, 

venue) 

ទំព័ររបស់គក្រោង/របព័នធ
ផ្សពវផ្ាយសងគម្ 

▪ ទូរទសសន៍ / វទិយុ 
សហគម្ន៍ធំៗ  ▪ ភាាជនជាតិ្ក្ដីម្កនុងរសុក

សរោប់របជាជន ជនជាតិ្ក្ដីម្
ភាគតិ្ច 

▪ ណែមរសរោប់រកុម្ក្ម្ 

▪ រកុម្របឹកាក្សចកតីជូន
ដំែឹងាធារែៈក្ៅ
ោរោិល័យឃុ ំ

▪ ឧបករែ៍បំពងសក្ម្លងកនុង
ភូមិ្ 

▪ ក្គហទំព័រ / របព័នធ
ផ្សពវផ្ាយសងគម្ 

▪ ទូរទសសន៍ / វទិយុ 

 



 

 

ទំព័រ  32  

 

៣. កមមវិធីការចលូរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ៃធ 

៣.១. ម្ោលបំណង ៃិងការកំណត្់ម្ពលម្វលាចូលរួមកនុងកមមវិធី របស់អនកពាក់ព័ៃធ  

ក្រលបំែងសំខាន់ថ្នកម្មវធីិោរចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ គឺក្ដីម្បធីានថា ភាគីពាក់ព័នធ គក្រោងរត្ូវ
បានចូលរមួ្ ក្ពញក្លញ ាម្រយៈកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់កនុងអំឡុងក្ពលថ្នោរឌី្សាញ និងោរអនុវត្ត
គក្រោង ជាពិក្សសកនុងដំណាក់ោល សទង់ម្តិ្ជាម្ួយអនកពាក់ព័នធអំពីហានិភ័យ និងផ្លប៉ាោះពាល់ ក្ យារ
គក្រោង រមួ្ទាងំវធិានោរោត់្បនាយហានិភ័យ និងផ្លប៉ាោះពាល់ទាងំក្នោះ។ ោរជូនដំែឹងអំពីយុទធាស្រសត
អនតរាគម្ន៍របស់គក្រោង ក៏សំខាន់ផ្ងណដរ។ គក្រោងក្នោះនឹងពិភាកាជាមួ្យអនកពាក់ព័នធគក្រោងក្ផ្សងៗក្ៅ
ដំណាក់ោលក្ផ្សងៗរន ថ្នវដតគក្រោង ជាពិក្សសកនុងដំណាក់ោលដំបូងថ្នោរឌី្សាញផ្លូវ និងាព ន មុ្នក្ពល 
និងអំឡុងក្ពលាងសង់។ ែែៈក្ពលណដលភាគីពាក់ព័នធណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ និងអនកពាក់ព័នធរតូ្វបាន
អក្ញ្ជ ីញឱ្យចូលរមួ្កនុងោរពិក្ររោះ ក្នោះោរសងកត់្ធៃន់នឹងក្តត ត្ក្លីម្នុសសណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ោ៉ា ងធៃន់ធៃរ
ក្ យារលទធផ្លថ្នសកម្មភាពគក្រោង ជាពិក្សសរកុម្ណដលងាយរងក្ររោះ (រមួ្ទាងំ ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ចs)
។ ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP)  គួរណត្ភាជ ប់ជាម្ួយនូវឯការ រកបែ័ែឌ រគប់រគងបរាិា ន 
និងសងគម្ (ESMF) របស់គក្រោង, ណផ្នោររគប់រគងបរាិា ន និងសងគម្ (ESMP) , ក្រលនក្ោបាយសតីពី
រកបែែឌ ោរងារក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (RPF), ណផ្នោរក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះ
ពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (RPs), ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ចPF, ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ចPs) ក្ៅាម្ទីាងំ
ជាក់ោក។់ 

៣.២. យុទធសាស្រសតផដ្លបាៃម្សនើម្ ើងសរោប់ការបម្ញ្េញព័ត្៌ោៃ 

ោររបោសផ្សពវផ្ាយឯការរបស់គក្រោង កនុងក្រលបំែងក្ធវីឱ្យភាគីពាក់ព័នធទទួលបានព័ត្៌ោនសំ
ខាន់ៗរបស់គក្រោង ទាន់ក្ពលក្វោ និងក្ដីម្បកំីែត់្ អនកពាក់ព័នធគក្រោង ក្ហយីអាចយល់បានសរោប់ពួក
រត្់ចូលរមួ្ ដូចជា ោរក្របីភាា ោរក្របីទរម្ង់ និងបទបងាហ ញសម្រសប។ ក្ៅក្រោម្គក្រោង KH-SEADRM2 
ព័ត៌្ោនរបស់គក្រោងនឹងរតូ្វរបោសផ្សពវផ្ាយក្ៅក្លីក្គហទំព័ររបស់ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ កនុងអំឡុងក្ពល
ក្រៀបចំគក្រោង និងកនុងអំឡុងក្ពលអនុវត្តគក្រោង ។ 

៣.២.១. អំឡុងក្ពលក្រៀបចំគក្រោង 
ក្រលបំែងថ្នោររបោសផ្សពវផ្ាយព័ត្៌ោនគក្រោង កនុងអំឡុងក្ពលក្រៀបចំគក្រោង ជាពិក្សស ក្ៅ

មុ្នក្ពល វយត្ថ្ម្លគក្រោងរបស់ធនររពិភពក្ោក គឺក្ដីម្បជូីនដំែឹងដល់អនកពាក់ព័នធគក្រោង អំពីព័ត៌្ោនសំ
ខាន់ៗ ដូចជា ក្រលបំែងគក្រោង សកម្មភាព ហានិភ័យ និងផ្លប៉ាោះពាល់ណដលអាចក្កីត្ោន វធិានោរោត់្
បនាយហានិភ័យ និងផ្លប៉ាោះពាល់ និងយនតោរក្ ោះរាយ។ ក្ យណផ្អកក្លីព័ត៌្ោនណដលរតូ្វបានរបោស
ផ្សពវផ្ាយ ោរពិក្ររោះក្ោបល់ជាម្ួយរបជាពលរដាណដលទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ និងអនកក្ផ្សងក្ទៀត្ណដលច្ចប់
អារម្មែ៍ ក្ដីម្បកី្សនីសុំម្តិ្ណកលម្អ ក្លីក្សចកតីរពាងឯការសតីពីោរោរពារបរាិា ន និងសងគម្ ។ ឯការរពាង
ណដលបានផ្សពវផ្ាយសរោប់ោរពិក្ររោះក្ោបល់ កនុងដំណាក់ោលក្នោះ រមួ្ោន៖ រកបែ័ែឌ រគប់រគងបរាិា ន 
និងសងគម្ (ESMF) រកបែ័ែឌ ក្រលនក្ោបាយក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (RPF) 
រកបែ័ែឌ ណផ្នោរជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច (IPPF) ណផ្នោររគប់រគងដី (LMP); ណផ្នោរជរម្ុញោរចូលរមួ្របស់
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ភាគីពាក់ព័នធ (SEP) និងណផ្នោរោរក្បតជាា ចិត្តណផ្នកបរាិា ននិងសងគម្ (ESCP)។ ោររបោសផ្សពវផ្ាយឯក
ារគក្រោង រតូ្វបានក្ធវីក្ឡងីក្ៅថ្ងៃទី១៥ ណែវចិឆិោ ឆ្ន ២ំ០២១ ក្ៅក្លីក្គហទំព័ររបស់ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
(https://www.mrd.gov.kh/2021/11/15/4632/) ។ ឯការ ណផ្នោររគប់រគងបរាិា ន និងសងគម្ (ESMP) 
សរោប់ាព នម្ួយកណនលង (TK2) សាិត្ក្ៅកនុងក្ែត្តត្បូងឃមុ ំ ក៏រត្ូវបានរបោសផ្សពាផ្ាយ ក្ៅថ្ងៃទី១៦ ណែធនូ ឆ្ន ំ
២០២១ សរោប់ោរពិក្ររោះក្ោបល់។ ក្ យណផ្អកក្លីម្តិ្ណកលម្អរបស់អនកចូលរមួ្ កនុងកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ 
ឯការរពាងទាងំក្នោះ រត្ូវបានណកសរមួ្ល និងក្ធវីបចាុបបននភាព និងបានរបោសផ្សពវផ្ាយក្ឡងីវញិ ក្ៅកនុង
កំណែចុងក្រោយបងអស ់ (ាម្រយៈបណាត ញដូចរន ) ក្ៅថ្ងៃទី១៣ ណែម្ករា ឆ្ន ២ំ០២២ (ជាភាាអង់ក្គលស)  
និង ក្ៅថ្ងៃទី១៥ ណែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២២ (ជាភាាណែមរ) ក្ដីម្បបីនតក្ធវីបចាុបបននភាពជាម្ួយអនកពាក់ព័នធគក្រោង។ 
 

៣.២.២. អំឡុងក្ពលអនុវត្តគក្រោង 
ឯការបណនាម្នឹងរតូ្វបានក្រៀបចំក្ដីម្បកី្ ោះរាយហានិភ័យ និងផ្លប៉ាោះពាល់បរាិា ន និងសងគម្ ក្ៅ

ាម្ទីាងំជាក់ោក់ ាម្ត្រម្ូវោរ។ ឯការទាងំក្នោះ រមួ្ោនណផ្នោរក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារ
គក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (RPs) ណផ្នោរជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច (IPP) និងណផ្នោររគប់រគង  បរាិា ន និងសងគម្ 
(ESMPs) ណដលនឹងរតូ្វបានក្រៀបចំ ក្ៅាម្ទីាងំោរ ា នសំែង់ជាក់ោក់។ អនកក្ ៉ាោរ ក៏នឹងក្រៀបចំ 
ណផ្នោររគប់រគងបរាិា ន និងសងគម្ (ESMP) ក្ៅាម្ទីាងំជាក់ោក់ ផ្ងណដរ។ ឯការ ទាងំក្នោះនឹងរតូ្វ
បានក្រៀបចំក្ យអនុក្ោម្ាម្ ណផ្នោររគប់រគង  បរាិា ន និងសងគម្ (ESMF), រកបែែឌ ណផ្នោរក្ ោះ
រាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (RPF), និង រកបែែឌ ណផ្នោរជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច (IPPF) 
ណដលរត្ូវបានរបោសផ្សពវផ្ាយសរោប់ោរពិក្ររោះក្ោបល់មុ្នក្ពលណកត្រម្ូវបញ្ាប់ចុងក្រោយសរោប់ោរក្របី
របាស់។ ក្ យារឯការទាងំក្នោះ រត្ូវបានក្រៀបចំសរោប់អនុគក្រោង ក្ដីម្បដំីក្ែីរោរាងសង់ក្ៅាម្ទី
ាងំនីម្យៗ លកខែៈសម្បតិ្តរបស់ម្នុសសកនុងសហគម្ន៍ និងបរាិា នជំុវញិ ក្ៅាម្ោរ ា នសំែង់នីមួ្យៗ 
(ទីាងំអនុគក្រោង) នឹងរតូ្វបានគិត្គូរពិច្ចរណា រមួ្ោ៖ 

 (i) ពាករែ៍ហានិភ័យ និងផ្លប៉ាោះពាល់បរាិា ន និងសងគម្ ណដលអាចក្កីត្ក្ឡងីបាន និងវធិានោរ
ោត្់បនាយ រពម្ទាងំកំែត្់ ោលវភិាគ អនុវត្តន៍អនុគក្រោងទាងំក្នោះ ។ 

 (ii) ក្រលនក្ោបាយផ្តល់សំែងផ្លប៉ាោះពាល់ និងោរររំទ រមួ្ទាងំ ណផ្នោរាត រជីវភាពរស់ក្ៅ
ក្ឡងីវញិ សរោប់បុគគល/រគួារ រមួ្ទាងំ រកុម្ងាយរងក្ររោះ ជាអនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារអនុ
គក្រោង។ 

 (iii) នីតិ្វធីិក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  

 (iv) អាចោនឱ្ោសោរងារណដល ផ្តល់ ក្ យអនកក្ ៉ាោរគក្រោង (ឧ. កម្មកររម នជំនញ) 

 (v) ក្រៀបចំោររតួ្ត្ពិនិត្យាម្ ន ហានិភ័យ និងផ្លប៉ាោះពាល់បរាិា ន និងសងគម្ ក្ៅាម្ទីាងំអនុ
គក្រោង រមួ្បញ្ាូ លទាងំ អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ និងច្ចប់អារម្មែ៍ ណដលរស់ក្ៅជំុវញិទីាងំអនុ
គក្រោង ។ 

សូម្ក្មី្លារាងទី 4 (ខាងក្រោម្) សរោប់ក្សចកតីសក្ងខបអំពី រក្បៀបរបោសផ្សពវផ្ាយព័ត្៌ោនគក្រោង  
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៣.៣. យុទធសាស្រសត ពិម្រោ៉ះម្ោបល់ 

ោរពិក្ររោះក្ោបល់ គឺជាដំក្ែីរោររបារស័យទាក់ទងរន ក្ៅវញិក្ៅម្ក រវងភាន ក់ងារអនុវត្តគក្រោង 
និងភាគីឬអនកពាក់ព័នធគក្រោង។ ក្ដីម្បសីរមួ្លដល់ដំក្ែីរោរពិក្ររោះក្ោបល់ គក្រោងនឹងរបោសផ្សពវផ្ាយ
ព័ត្៌ោនគក្រោង (សូម្ក្មី្លណផ្នកទី 3.2 ខាងក្លី) ក្ៅមុ្នក្ពលពិក្ររោះក្ោបល់ជាម្ួយភាគីឬអនកពាក់ព័នធ ក្ដីម្បី
ក្សនីសុំក្ោបល់ណកលម្អ របកបក្ យអត្ាន័យ ពីភាគីពាក់ព័នធ។ កនុងអំឡុងក្ពលក្រៀបចំគក្រោង ោរពិក្ររោះ
ក្ោបល់រត្ូវក្រៀបចំក្ៅាម្ទីាងំងនុគក្រោង ណដលបានកំែត្ក់្ៅាម្បណាត ក្ែត្តក្រលក្ៅរបស់គក្រោង។ 
អនកចូលរមួ្កនុងកិចារបជំុ ពិក្ររោះក្ោបល់ គឺជាអនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោង ជាពិក្សស រកុម្ 
ងាយរងក្ររោះ ក្ យារផ្លប៉ាោះពាល់បរាិា ន និងសងគម្ ។ កនុងអំឡុងក្ពលថ្នោរអនុវត្តគក្រោង ច្ចបំាច់រត្ូវ
ក្រៀបកិចារបជំុ ពិក្ររោះក្ោបល់ ជាម្ួយម្នុសសទាងំអស់ទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ក្ៅាម្ទីាងំអនុគក្រោងនីមួ្
យៗ។ 

 លកខែៈវនិិចឆ័យសំខាន់ៗ រត្ូវបានយកម្កក្របី ក្ដីម្បណីែនកំនុងដំក្ែីរោរពិក្ររោះក្ោបល់ជាមួ្យអនក
ពាក់ព័នធ ជាពិក្សសអនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ក្ៅករមិ្ត្អនុគក្រោង រមួ្ោន៖ 

 (i) ោរពិក្ររោះក្ោបល់ ោនរមួ្បញ្ាូ លទាងំភាគីពាក់ព័នធណដលទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ និងអនកពាក់
ព័នធណដលររន់ណត្ច្ចប់អារម្មែ៍អំពីអនុគក្រោង។ ម្នុសសណដលរតូ្វបានអក្ញ្ជ ីញចូលរមួ្កនុងកិចារបជំុ
ពិក្ររោះ គួរណត្រមួ្បញ្ាូ ល រកុម្ ងាយរងក្ររោះ ដូចជា ស្រសតី ម្នុសសច្ចស់ និងជនពិោរ។ 

 (ii) ោរសំភាសន៍ាម្ផ្ទោះ និងោរពិភាកាជារកុម្ អាចក្ធវីក្ឡងីាម្លកខែៈ សម្រសប ក្ៅាម្ 
វបបធម៌្របថ្ពែីក្ៅកនុងមូ្ល ា ន ក្ យមិ្នោនោរក្រជៀត្ណរជក ឬោររបសងកត្់ ក្ធវីដូក្ចនោះ អនក
ចូលរមួ្ពិក្ររោះក្ោបល់អាចបក្ញ្ាញម្តិ្ក្ យក្សរ។ី 

 (iii) អនកចូលរមួ្ណដលជារកុម្ក្រលក្ៅ នឹងទទួលបានព័ត្៌ោនអំពី ក្ពលក្វោថ្នោរពិក្ររោះ
ក្ោបល ់ ណដលក្គគួរណត្ផ្តល់ព័ត្៌ោនឲ្យបានដឹងជាមុ្ន ឧទាហរែ៍ កនុងទរម្ង់ជាកូនក្សៀវក្ៅ
ព័ត្៌ោនគក្រោង ក្ដីម្បឲី្យពួកក្គបានយល់ដឹងអំពីបរបិទគក្រោង ក៏ដូច សកម្មភាពគក្រោង ណដល
បងក ហានិភ័យ និងផ្លប៉ាោះពាល ់ដល់បរាិា ន និងសងគម្។ល។ 

(iv) សំែួរ ឬក្ោបល ់ និងសំែូម្ពរក្ផ្សងៗ របស់អនកចូលរមួ្ នឹងរតូ្វរបមូ្ល ចងរកងទុក 
សរោប់ោរពិច្ចរណា កនុង ក់បញ្ាូ លក្ៅកនុងដំក្ែីរោរក្រៀបចំ និង អនុវត្តគក្រោង។ ភាគីពាក់ព័នធ
ណដលបានចូលរមួ្ពិក្ររោះក្ោបល់ គួរយល់ដឹងអំពីរក្បៀបសួរសំែួរ ឬោនក្ោបល់ណកលម្អ ក្ហយី
មិ្នទាន់បានក្ ល្ីយត្បក្ៅកនុងកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ រតូ្វកត់្រាទុក ក្ដីម្បកី្ ោះរាយ ឬក្ ល្ីយ
ត្បក្ៅក្ពលបនតបនទ ប់ ឬក៏របោសផ្សពវផ្ាយជាាធារែ់់ ក្ៅក្លីបណាត ញសងគម្ Facebook 
និងក្គហទំព័ររបស់ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (www.mrd.gov.kh)។ 
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ារាងទី 5: ោររបោសផ្សពវផ្ាយឯការគក្រោង 

Project 
Stage 

List of Documents to be 
disclosed 

Method of Disclosure Timetable/ Location Target Stakeholders Responsibilities 

ោរក្រៀបចំគំ
ក្រាង 
(មុ្នោរ
វយត្ំថ្ល
របស់
ធនររ
ពិភពក្ោក
ថ្នគក្រោង) 

រកបែ័ែឌ រគប់រគងបរាិា ន និង
សងគម្ (ESMF) (រមួ្បញ្ាូ លទាងំ 
ក្រលនក្ោបាយសតីពីរកបែែឌ
ោរងារក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់
ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (RPF), 
រកបែែឌ ណផ្នោរជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគ
តិ្ច (IPPF), LMP), ESFP និង
ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគី
ពាក់ព័នធ (SEP)។ 

ោរពិក្ររោះជាតិ្ក្ៅរាជធានីភនំក្ពញ។ 
ក្ហវសប ុក និងក្គហទំព័ររបស់ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
(https://www.mrd.gov.kh/2021/11/15/15/4632/)  

ថ្ងៃទី 15 ណែវចិឆោិឆ្ន  ំ2022 • រកសួងពាក់ព័នធ ម្នទីរជំនញ
ថាន ក់ក្ែត្ត និងរសុកអងគោរ
មិ្នណម្នរ ា ភិបាលអងគោរ
សងគម្សីុវលិអនក  ផ្តល់ក្សវ
កម្ម។ 

• តំ្ណាងរបជាជនក្ៅកនុង
គក្រោង 

នយកគក្រោង 
អនករគប់រគង
គក្រោង និង 
ម្ស្រនតីសងគម្និងប
រាិា ន 

ោរអនុវត្ត
គក្រោង 

ក្រៀបចំណផ្នោររគប់រគងបរាិា ន និង
សងគម្ (ESMP) ក្ៅាម្ទីាងំអនុ
គក្រោង នីមួ្យៗ, រមួ្បញ្ជូ លទាងំ  
ណផ្នោរក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់
ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (RPs), 
ណផ្នោរជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច 
(IPPs)។  
 

ពិក្ររោះក្ោបល់ថាន ក់ភូមិ្, 
ពិក្ររោះពិក្ររោះក្ោបល់ពីផ្ទោះមួ្យក្ៅផ្ទោះមួ្យ 

ោរពិក្ររោះក្ោបល់បណនាម្
បនទ ប់ពីោរឌី្សាញលម្អិត្
មួ្យចំនួនោនក្ៅ្ោសទី
ម្ួយថ្នឆ្ន  ំ2022 ក្ៅក្ពល
ណដលផ្លូវគក្រោងរតូ្វបាន
កំែត្ ់

• របជាជនណដលោនរទពយ
សម្បត្តិណដលោនទីាងំក្ៅ
ក្លីផ្លូវងនល់ 
អនកទទួលផ្លកនុងរសុក 

នយកគក្រោង 
អនករគប់រគង
គក្រោង និង 
ម្ស្រនតីសងគម្និងប
រាិា ន, ISWSC/ 
DDIS 
 

ណផ្នោររគប់រគងបរាិា ន និងសងគម្ 
ក្តត ត្ក្លីហានិភ័យ និងផ្លប៉ាោះពាល់
ជាក់ោក់ ោរវស់ណវង ោរោត់្បនាយ
ោរោត់្បនាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្លីសុែ

• ោររបឹកាាម្មូ្ល ា ន 
• ោរបែតុ ោះបណាត លដល់អនកក្ ៉ាោរ 
• ោរបែតុ ោះបណាត លដល់កម្មករ 
• សោជិករកុម្របឹកាាធារែៈវទិយុោណសត្ 

ោរពិក្ររោះក្ោបល់កនុង
ត្ំបន់ និងផ្សពវផ្ាយឯក
ារក្ៅណែកុម្ភៈឆ្ន  ំ2020. 
សកម្មភាពក្ផ្សងក្ទៀត្ច្ចប់

• អនកពាក់ព័នធណដលរងផ្លប៉ាោះ
ពាល់និងអនកច្ចប់អារម្មែ៍ 

នយកគក្រោង 
អនករគប់រគង
គក្រោង និង 
ម្ស្រនតីសងគម្និងប
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ភាពសហគម្ន៍ និងសុវត្ាិភាព រពម្
ទាងំឱ្ោសោរងារោលវភិាគាងស
ង់។ ល។ 

• តទ ងំរូបភាព 
• ក្គហទំព័រគក្រោង 

ពីថ្ងៃទី 20 ណែណែមី្នខាង
មុ្ែ 

រាិា នISWSC/ 
DDIS 
 
 

ធាតុ្សំខាន់ៗ កនុងោរក្រៀបចំណផ្នោរ
ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច ដូចជាោរវយ
ត្ថ្ម្លសងគម្នីតិ្វធីិសរោប់ ក្ ោះ
រាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារ
គក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ។ ល។ របសិនក្បី
ោន 

• កិចាពិក្ររោះក្ោបល់ាម្តំ្បន់ រមួ្ោន ោរពិក្ររោះ
ក្ោបល់ ច់ក្ យណឡកពីរន  រវងរកុម្ស្រសតីនិងរកុម្
ងាយរងក្ររោះក្ផ្សងក្ទៀត្ 

• តទ ងំរូបភាពនិង / ឬឯការជាភាាកនុងរសុក 
• ក្សចកតីជូនដំែឹងក្ៅាម្ភូមិ្ (ក្របីឧបករែ៍បំពងស
ក្ម្លងណដលោនរាប់ក្ៅកនុងសហគន៍) 
សកម្មភាព ផ្សពវផ្ាយោរយល់ដឹង ក្ដីម្បកី្លីកកម្ពស់
ោរយល់ដឹងជាាធារែៈ 

• ក្ផ្សងក្ទៀត្ ដូចបានកំែត់្ កនុងអំឡុងក្ពលអនុវត្ត 

ទីាងំណដលទទលួរងផ្ល
ប៉ាោះពាល ់របសិនក្បីោន 

• ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ចs រង
ផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យគក្រោង
ក្នោះក្ យោនោរពិច្ចរណា
ពិក្សសសរោប់ស្រសតីនិង / ឬ
អនកណដលងាយរងក្ររោះ។ 

• ក្នោះរមួ្បញ្ាូ លទាងំអាយភីអីុ
សណដលសកម្មក្ៅកនុងតំ្បន់ 
(TBD) 

នយកគក្រោង 
អនករគប់រគង
គក្រោង និង 
ម្ស្រនតីសងគម្និងប
រាិា ន 

របាយោរែ៍ាម្ ន • ោរពិក្រៅក្ោបល់ក្ៅាម្សហគម្ន៍មូ្ល ា ន 
• ក្គហទំព័រគក្រោង 

ច្ចប់ពីណែកកក ឆ្ន  ំ2022 
ត្ក្ៅ 

រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, 
GDR, អនកពាកព់័នធណដលរង
ផ្លប៉ាោះពាល់និង ធនររ
ពិភពក្ោក 

នយកគក្រោង 
អនករគប់រគង
គក្រោង និង 
ម្ស្រនតីសងគម្និងប
រាិា ន 
ISWSC/DDIS 
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3.3.1 វធីិាស្រសតថ្នោរពិក្ររោះក្ោបល់ 

ោរក្របីវធីិាស្រសតពិក្ររោះក្ោបល់សម្រសប គឺអារស័យក្លីភាគីពាក់ព័នធ (ឧ. ោរពិក្រៅក្ោបល់រវងរកសួងនិងរបជាពលរដាក្ៅកនុងសហគម្ន៍មូ្ល ា ន) សកម្មភាព
ពិក្ររោះក្ោបល់ រតូ្វណត្របុងរបយត័្នចំក្ពាោះ ាា នភាពកូវដី-19។ វធីិាស្រសតពិក្ររោះក្ោបល់ ទល់មុ្ែរន តទ ល់ រមួ្ោន៖ ក) ោររបជំុជាាធារែៈ ែ) ោរពិភាកាជារកុម្ គ) ោរ
សោភ សន៍ព័ត្៌ោនសំខាន់ៗ និង ឃ) ោរសោភ សន៍ាម្ែនងផ្ទោះឬរគួារ។ ក្ៅក្ពល ជួបជំុរន  រតូ្វរត្ូវណត្អនុវត្តន៍ជាកំហតិ្ នូវវធិានោរ 3កំុ 3ោរពារ ក្ដីម្បបីងាក រោរ ល្ងជំងឺ COVID-
19 ោរពិក្ររោះក្ោបល់ាម្អនឡាញ រត្ូវបានអនុវនុវត្តន៍ ាម្រយៈោរក្របី កម្មវធីិ WhatsApp, Facebook, Zoom និងទូរសពទ។ ក្ៅករមិ្ត្សហគម្ន៍ ម្នុសសភាគក្រចីនមិ្នោន
លទធភាពក្របីរបាស់កម្មវធីិទូរស័ពទទាងំក្នោះក្ទ ឧបករែ៍បំពងសំក្ឡងកនុងមូ្ល ា ន ក្ៅាម្កណនលងណដលោន នឹងរតូ្វក្គក្របី ក្ដីម្បរីបមូ្លម្តិ្ក្ោបល់របស់សហគម្ន ៍ាម្រយៈក្ម្ភូ
មិ្។ ក្ យារោនជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ចក្ផ្សងៗរន  ក្ៅកនុងតំ្បន់ក្រលក្ៅរបស់គក្រោង ោរពិក្ររោះក្ោបល់ជាមួ្យជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច (IP) រតូ្វក្របីភាា របស់ពួកក្គ។ 
របសិនក្បី ោនក្របីភាាសរក្សរ ោរក្រៀបចំកូនក្សៀវក្ៅព័ត្៌ោនគក្រោង ក៏រតូ្វ បកណរបជាភាាពួករត្ ់និងណចកច្ចយ ក្ៅមុ្នក្ពល និងអំឡុងក្ពល ពិក្ររោះក្ោបល់ជាមួ្យ ពួក
រត់្ (សូម្ក្មី្លវធីិាស្រសតឬនីតិ្វធីិ សរោប់ដំក្ែីរោរកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ជាមួ្យ ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច ក្ៅកនុង គក្រោង)។ 

• កិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ក្ៅថាន ក់ជាតិ្ 
កនុងអំឡុងក្ពលក្រៀបចំគក្រោង កិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ក្ៅថាន ក់ជាតិ្ ជាម្ួយ រកសួង ាា ប័នពាក់ព័នធ អងគោរមិ្នណម្នរ ា ភិបាល (NGOs) អនកផ្តល់ក្សវ និងរកុម្ 

ច្ចប់អារម្មែ៍អំពីគក្រោង។ សកម្មភាពពិក្ររោះក្ោបល ់អាចោនទរម្ង់ក្ផ្សងៗរន ៖ ក) ោររបជំុជាាធារែៈ ែ) ោរពិភាកាជារកុម្ និង គ) ោរសោភ សន៍ជាម្ួយ
ម្នុសសសំខាន់ៗ។ កនុងអំឡុងក្ពលថ្នោរឌី្សាញលម្អិត្ និងមុ្នក្ពលអនុវត្តអនុគក្រោង ោរពិក្ររោះក្ោបល់បណនាម្ក្ៅថាន ក់ជាតិ្ នឹងរតូ្វបានក្ធវីក្ឡងីក្ដីម្បបីញ្ាូ លសោស
ធាតុ្ថ្នោររគប់រគងហានិភ័យក្ររោះម្ហនតរាយ ក្ៅកនុងោរឌី្សាញផ្លូវ និងាព ន (សូម្ក្មី្លក្សចកតីសក្ងខបថ្នកិចាពិក្ររោះក្ោបល់ និងលទធផ្លក្ៅថាន ក់ជាតិ្ ក្ៅកនុង
ឧបសម្ព័នធទី 4) ។ 

• កិចាពិក្ររោះក្ោបល់ក្ៅថាន ក់មូ្ល ា ន 

កិចាពិក្ររោះក្ោបល់ក្ៅថាន ក់មូ្ល ា ន រត្ូវបានក្រៀបចំ សរោបដំ់ណាក់ោលក្រៀបចំគក្រោង និងដំណាក់ោលអនុវត្តគក្រោង។ កិចាពិក្ររោះក្ោបល់ក្ៅថាន ក់មូ្ល ា ន ណត្ងណត្
ក្តត ត្សំខានក់្ៅក្លី រកុម្ម្នុសសទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ ក្ យារអនុគក្រោង និងភាគីពាក់ព័នធក្ផ្សងក្ទៀត្កនុងតំ្បន់ក្រលក្ៅ ណដលពួករត្់ោនចំណាប់អារម្មែ៍ក្លីសកម្មភាព     
គក្រោង។ កិចាពិក្ររោះក្ៅថាន ក់មូ្ល ា ន គបបកី្រៀបចំាម្រយៈោររបជំុជាាធារែៈ ឬោរពិភាកាជារកុម្ ឬោរពិក្ររោះក្ោបល់ជាមួ្យម្នុសសសំខាន់ៗ ឬោរពិក្ររោះជាលកខែៈ
បុគគលោន ក់ៗ ឬក៏សោភ សន៍រគួារ។ កនុងអំឡុងក្ពល ក្រៀបចំគក្រោង ក្ យារោនោររាត្ាត្ត្ាត្ថ្នជំងឺកូវដី-19 ោរពិក្ររោះក្ោបល់តទ ល់ទល់មុ្ែរន  មិ្នរតូ្វបានអនុវត្តន៍ក្ទ 
ក្ យារោររតឹ្បនតឹងវធិានោរបងាក រជំងឺកូវដី-19។ ដូក្ចនោះ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានក្ធវីោរពិក្ររោះក្ោបល់ក្សទីរណត្ទាងំអស់ ាម្រយៈកិចារបជំុាម្អនឡាញ ក្ យក្របី Zoom 
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ក្ៅថ្ងៃទី 29 ណែវចិឆិោ ដល់ថ្ងៃទី 3 ណែធនូ ឆ្ន  ំ2021 ទូរស័ពទក្ដីម្បទីាក់ទងជាម្ួយតំ្ណាងភាគីទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ និងអនកច្ចប់អារម្មែ៍អំពីគក្រោងក្ៅថាន ក់ក្ែត្ត រសុកនិងសហគម្ន៍ 
(សូម្ក្មី្លក្សចកតីសក្ងខបថ្នោរពិក្ររោះក្ោបល់ក្ៅថាន ក់មូ្ល ា ន ក្ៅកនុងឧបសម្ព័នធទី 4 )។ ោរពិក្ររោះក្ោបល់ក្ៅថាន ក់មូ្ល ា ននឹងរតូ្វក្រៀបចបំណនាម្ក្ទៀត្ ក្ៅាម្សហគម្ន៍
ក្រលក្ៅណដលោនអនុគក្រោង ាងសង់ផ្លូវ ឬាព ន ។ 

ារាងទី 6: វធីិាស្រសតពិក្ររោះក្ោបល់ជាមួ្យអនកពាក់ពន័ធ 

ដំណាក់ោល
គក្រោង 

អនកពាក់ព័នធ របធានបទ វធីិាស្រសត ទីាងំ 
ទសសនៈរបស់ស្រសតឬអនក

ងាយរងក្ររោះ 
ទទលួែុសរត្វូ 

 ភាគីណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ 

 

របជាពលរដាណដល
រងផ្លប៉ាោះពាល់
ក្ យោរបរចិ្ចា គឬ
លទធកម្មដីធល ី
 

▪ ក្រលក្ៅគក្រោង សកម្មភាព អត្ា
របក្ោជន៍ណដលចង់បាន… 

▪  ផ្លប៉ាោះពាល់បរាិា ន និងហានិភ័យសងគម្ 
▪  ក្សនីរវធិានោរោត់្បនាយបរាិា ន និង
សងគម្ 

▪ ម្ក្ធាបាយក្ដីម្បបីក្ងកីនរបសិទធភាពថ្នោរ
អភិវឌ្ឍន៍គក្រោង 

▪ វធីិាស្រសតណដលបានក្ធវីក្ឡងីក្ដីម្បធីានថា
រកុម្ណដលងាយរងក្ររោះរតូ្វបានរមួ្បញ្ាូ ល
ក្ៅកនុងោរពិក្ររោះក្ោបល់របកបក្ យ
អត្ាន័យកនុងអំឡុងក្ពលអនុវត្តគក្រោង 

▪ ក្រលនក្ោបាយក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់
ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ និងសំែង 

▪ ជក្រមី្សសរោប់ោរបរចិ្ចា គក្ យសម័រគចិត្ត 

ក្ យារោររតឹ្បនតឹងវធិានោរ
បងាក រជំងឺកូវដី-19 
▪ Face-to-face (meetings, 

focus group discussions, 
consultation with key 
informants, household 
survey) 

 
ក្ យារោររតឹ្បនតឹងវធិានោរ
បងាក រជំងឺកូវដី-19 
▪ Scheduled online meetings 

using Zoom, WhatsApp … 
▪ Social media (project’s 

Facebook, website) 
▪ Telephone 

Subproject 
locations 
(commune/district 
level) 
 
 

Interviews with 
women and 
vulnerable as 
applicable 
 

MRD PD and 
GDR 
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ដំណាក់ោល
គក្រោង 

អនកពាក់ព័នធ របធានបទ វធីិាស្រសត ទីាងំ 
ទសសនៈរបស់ស្រសតឬអនក

ងាយរងក្ររោះ 
ទទលួែុសរត្វូ 

▪ កម្មវធីិាត រជីវភាពរស់ក្ៅរបស់របជា
ពលរដាណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ោ៉ា ងខាល ងំ 

▪ ឱ្ោសោរងារណដលអាចរកបាន 
▪ យនតោរក្ ោះរាយោរែូចខាត្ 
▪ ភាន ក់ងារអនុវត្តគក្រោង 

▪ Local loudspeakers 

 

 
របជាជនសម័រគចិត្ត
បរចិ្ចា គដី 

▪ អត្ារបក្ោជន៍គក្រោង ជក្រមី្សសរោប់
នីតិ្វធីិបរចិ្ចា គក្ យសម័រគចិត្ត សិទធិ (ឧ. 
ជក្រមី្សក្ដីម្បបីដិក្សធោរបរចិ្ចា គ) 
ណផ្នោរអនុវត្ត 

ក្ យារោររតឹ្បនតឹងវធិានោរ
បងាក រជំងឺកូវដី-19 
ោរជួបមុ្ែរន  (ោររបជំុ ោរពិភាកា
ជារកុម្ ោរពិភាកាជាមួ្យអនកផ្តល់
ព័ត៌្ោនសំខាន់ៗ ោរសទង់ម្តិ្
រគួារ) 
▪  កំែត់្ក្ពលរបជំុាម្អីុនធឺែិត្
ក្ យក្របី Zoom, WhatsApp … 

▪  របព័នធផ្សពវផ្ាយសងគម្ (ក្ហវស
ប ុករបស់គក្រោង ក្គហទំព័រ) 

▪  ទូរស័ពទ 

ទីាងំអនុគក្រោង 
(ថាន ក់ឃុ/ំរសុក) 
 

FGD with women and 
vulnerable, including 
IPs, if relevant 
 
 

MRD PD/PM 
and SEOs, 
ISWSC/DDIS 

 

របជាជនណដលរស់
ក្ៅជិត្ផ្លូវគក្រោង 
(រមួ្ទាងំាោក្រៀន 
ម្នទីរក្ពទយ ោា ស់
អាជីវកម្ម) 

▪ វាិលភាពពិត្របាកដថ្នោរងារ រមួ្ទាងំ
ផ្លប៉ាោះពាល់ណដលអាចក្កីត្ោន 

▪ ក្ពលក្វោ 
▪ យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  
▪ ឱ្ោសោរងារណដលោនសោត នុពល 

ក្ យារោររតឹ្បនតឹងវធិានោរ
បងាក រជំងឺកូវដី-19 
▪ Face-to-face (meetings, 

focus group discussions, 

ទីាងំអនុគក្រោង 
(ថាន ក់ឃុ/ំរសុក 

Focus group 
discussions with 
women and 
vulnerable, including 
IPs if relevant. 

MRD PD/PM 
and SEOs, 
ISWSC/DDIS 
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ដំណាក់ោល
គក្រោង 

អនកពាក់ព័នធ របធានបទ វធីិាស្រសត ទីាងំ 
ទសសនៈរបស់ស្រសតឬអនក

ងាយរងក្ររោះ 
ទទលួែុសរត្វូ 

▪ សុែភាព និងសុវត្ាិភាពសហគម្ន៍ consultation with key 
informants). 

▪ កំែត់្ក្ពលរបជំុាម្អីុនធឺែិត្
ក្ យក្របី Zoom, WhatsApp … 

▪  របព័នធផ្សពវផ្ាយសងគម្ (ក្ហវស
ប ុករបស់គក្រោង ក្គហទំព័រ) 

▪ ទូរស័ពទ 
▪ ឧបករែ៍បំពងសក្ម្លងកនុងរសុក 

Priority given to 
unskilled job 
opportunity 
 

 ភាគីច្ចប់អារម្មែ៍អំពីគក្រ ង 
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▪ អាជាា ធរថាន ក់ក្ែត្ត 
រសុក និងឃុ ំ

 

▪ គក្រោង ទីាងំផ្លូវ ផ្លប៉ាោះពាលណ់ដលអាច
ក្កីត្ោន និងវធិានោរោត់្បនាយ 

ក្ យារោររតឹ្បនតឹងវធិានោរ
បងាក រជំងឺកូវដី-19 
ោរជួបមុ្ែរន  (ោររបជំុ ោរពិភាកា
ជារកុម្ ឬជាម្យួម្នុសសសំខាន់ៗ)។ 
▪ កំែត់្ក្ពលរបជំុាម្អីុនធឺែិត្
ក្ យក្របី Zoom, WhatsApp … 

▪ របព័នធផ្សពវផ្ាយសងគម្ (ក្ហវសប ុ
ករបស់គក្រោង ក្គហទំព័រ) 

▪ ទូរស័ពទ 
▪  ឧបករែ៍បំពងសក្ម្លងកនុងរសុក 

គក្រោងថាន ក់ក្ែត្ត 
 
 
 
 
 

ក្តត ត្ក្លីោរពិភាកាជា
រកុម្ជាមួ្យស្រសតី និងអនក
ងាយរងក្ររោះ រមួ្ទាងំ 
IPs របសិនក្បីពាក់ព័នធ។ 
ផ្តល់អាទិភាពដល់ឱ្ោស
ោរងារណដលរម នជំនញ 

MRD and WB 
team 
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ដំណាក់ោល
គក្រោង 

អនកពាក់ព័នធ របធានបទ វធីិាស្រសត ទីាងំ 
ទសសនៈរបស់ស្រសតឬអនក

ងាយរងក្ររោះ 
ទទលួែុសរត្វូ 

សោជិកសហគម្ន៍ 
 

▪ ក្រលក្ៅគក្រោង សកម្មភាព អត្ា
របក្ោជន៍ណដលបានក្ររងទុក… 

▪ ហានិភ័យ និងផ្លប៉ាោះពាល់បរាិា ន និង
សងគម្ណដលរពឹំងទុកសំខាន់ៗ 

▪ ក្សនីរវធិានោរោត់្បនាយបរាិា ន និង
សងគម្ 

▪ វធីិក្ដីម្បបីក្ងកីនរបសិទធភាពថ្នោរអភិវឌ្ឍន៍
គក្រោង 

▪  វធីិាស្រសតណដលបានក្ធវីក្ឡងីក្ដីម្បធីានថា
រកុម្ណដលងាយរងក្ររោះរតូ្វបានរមួ្បញ្ាូ ល
ក្ៅកនុងោរពិក្ររោះក្ោបល់របកបក្ យ
អត្ាន័យកនុងអំឡុងក្ពលអនុវត្តគក្រោង 

▪  ក្រលនក្ោបាយក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះ
ពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ និង
សំែង 

▪ កម្មវធីិាត រជីវភាពរស់ក្ៅរបស់របជា
ពលរដាណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ោ៉ា ងខាល ងំ 

▪ ឱ្ោសោរងារណដលអាចរកបាន 
▪ យនតោរក្ ោះរាយោរែូចខាត្ 
▪ ទីភាន ក់ងារអនុវត្តគក្រោង 

Under no COVID-19 restrictions 
▪ Face-to-face (meetings, 

focus group discussions, 
consultation with key 
informants). 

ក្ យារោររតឹ្បនតឹងវធិានោរ
បងាក រជំងឺកូវដី-19 
 ោរជួបមុ្ែរន  (ោររបជំុ ោរ
ពិភាកាជារកុម្ ោរពិភាកាជាមួ្យ
អនកផ្តល់ព័ត៌្ោនសំខាន់ៗ)។ 
 
ក្ យារោររតឹ្បនតឹងវធិានោរ
បងាក រជំងឺកូវដី-19 
▪ កំែត់្ក្ពលរបជំុាម្អីុនធឺែិត្
ក្ យក្របី Zoom, WhatsApp … 

▪ របព័នធផ្សពវផ្ាយសងគម្ (ក្ហវសប ុ
ករបស់គក្រោង ក្គហទំព័រ) 

▪ ទូរស័ពទ 
▪  ឧបករែ៍បំពងសក្ម្លងកនុងរសុក 

ទីាងំអនុគក្រោង 
(ថាន ក់ឃុ/ំសងាក ត្់ 

ោរសោភ សន៍ជាមួ្យស្រសតី 
និងងាយរងក្ររោះាម្
ណដលអាចអនុវត្តបាន។ 
 
 
 
 

MRD PD/PM, 
SEOs with 
support from 
Consultants 
MRD PD/PM, 
SEOs ក្ យ
ោនោរររំទពី
ទីរបឹកាគក្រោង 
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ដំណាក់ោល
គក្រោង 

អនកពាក់ព័នធ របធានបទ វធីិាស្រសត ទីាងំ 
ទសសនៈរបស់ស្រសតឬអនក

ងាយរងក្ររោះ 
ទទលួែុសរត្វូ 

ទីភាន ក់ងាររ ា ភិបា
លពាក់ព័នធ អងគោរ
ក្រៅរ ា ភិបាល និង
អងគោរសងគម្សីុវលិ 
អនកផ្តល់ក្សវ 
ោរពារជនរងក្ររោះ
ក្ យាារ អំក្ពី
រកំ្ោភបំពាន និង
ក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ 
 

▪ គក្រោង ទីាងំផ្លូវ ផ្លប៉ាោះពាល់ណដលអាច
ក្កីត្ោន និងវធិានោរោត់្បនាយ 

 

ក្រោម្ោររតឹ្បនតងឹជំងឺកូវដី-19 
ោរជួបមុ្ែរន  (ោររបជំុ ោរពិភាកា
ជារកុម្ ោរពិភាកាជាមួ្យអនកផ្តល់
ព័ត្៌ោនសំខាន់ៗ )។ 
▪ កំែត់្ក្ពលរបជំុាម្អីុនធឺែិត្
ក្ យក្របី Zoom, WhatsApp … 

▪ របព័នធផ្សពវផ្ាយសងគម្ (ក្ហវសប ុ
ករបស់គក្រោង ក្គហទំព័រ) 

▪ ទូរស័ពទ 
▪  ឧបករែ៍បំពងសក្ម្លងកនុងរសុក 

ភនំក្ពញ 
 
 

តំ្ណាងម្កពីរកសួងកិចា
ោរនរ ីនិង/ឬអងគោរ
ក្រៅរ ា ភិបាលណដលក្ធវី
ោរក្លីបញ្ជហ ក្យនឌ័្រ 

MRD PD/PM, 
SEOs with 
support from 
Consultants 
MRD PD/PM, 
SEOs ក្ យ
ោនោរររំទពី
ទីរបឹកាគក្រោង 
 

ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគ
តិ្ច 

▪ TBC - ផ្លប៉ាោះពាល់ និងអត្ារបក្ោជន៍ថ្ន
គក្រោង រកបែែឌ ណផ្នោរជនជាតិ្ក្ដីម្
ភាគតិ្ (IPPF), យនតោរក្ ោះរាយប
ែតឹ ងត្វ៉ា , ោររបមូ្លព័ត៌្ោនសរោប់ SA 
និង ណផ្នោរជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច 

TBC - ោររបឹកាកនុងតំ្បន់ ទីាងំ 
ោរវយត្ថ្ម្លសងគម្ 

ទីាងំអនុគក្រោង 
(ថាន ក់ឃុ/ំសងាក ត្់) 

ោរសោភ សន៍ជារកុម្
ជាមួ្យស្រសតី និងអនកងាយ
រងក្ររោះ 
 

MRD PD/PM 
and SEOs, 
DDIS, IP 
Consultant 
(TBD) 

អនកក្របីរបាស់ផ្លូវ សុវត្ាិភាព ក្ពលក្វោថ្នោរងារ 
 

តល កសញ្ជញ  តទ ងំរូបភាព ោរបែតុ ោះប
ណាត លសតីពីសុវត្ាិភាពចរាចរែ៍ 
 

ទីាងំអនុគក្រោង 
(ថាន ក់ឃុ/ំសងាក ត្់) 
 
 

ពិភាកាជារកុម្ ជាម្ួយ 
និងស្រសតីណដលងាយរង
ក្ររោះ 

អនកក្ ៉ាោរ និង/
ឬអនករបឹកា
សុវត្ាិភាពផ្លូវ
ងនល់ ណដល
រគប់រគងក្ យ 
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ដំណាក់ោល
គក្រោង 

អនកពាក់ព័នធ របធានបទ វធីិាស្រសត ទីាងំ 
ទសសនៈរបស់ស្រសតឬអនក

ងាយរងក្ររោះ 
ទទលួែុសរត្វូ 

SEO និង 
DDIS/ISWSC 

ម្ស្រនតីគក្រោង 
 

រកម្សីលធម៌្ សុែភាព និងសុវត្ាិភាពសហ
គម្ន៍ សតង់ រោរងារ  
 

▪ ោរបែតុ ោះបណាត ល យនតោរក្ ោះ
រាយបែតឹ ងត្វ៉ា  និងតទ ងំ
ផ្សពវផ្ាយថ្នរកម្សីលធម៌្ក្ៅជំរុ ំ
កម្មករ ោរបែតុ ោះបណាត លសតីពី
ក្យនឌ័្រ និងសុែភាពសហគម្ន៍។ 

ទីាងំអនុគក្រោង 
(ថាន ក់ឃុ/ំសងាក ត្់ 

and working 
conditions 
ោរបែតុ ោះបណាត ល
ោរងារស្រសតីអំពីហានិភ័យ
ថ្ន អំក្ពីរកំ្ោភបំពាន 
និងក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ 
និង GRMs ពាកព់័នធ អំក្ពី
រកំ្ោភបំពាន និង
ក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ និង
លកខែែឌ ោរងារ 
 

Contractor, 
supervised by 
SEO and 
DDIS/ISWSC 
អនកក្ ៉ាោរ 
រគប់រគងក្ យ 
SEO និង 
DDIS/ISWSC 
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៣.៤. សម្ងេបសកមមភាពជំរុញការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ៃធម្ៅកនុងដំ្ណាក់ម្រៀបចំគម្រោង 

ារាងទី 7:  ោរក្រៀបចំវគគពិក្ររោះក្ោបល់ក្ៅកនុងអំឡុងក្ពលក្រៀបចំគក្រោង 

ក្ពលក្វោ និងទី
ាងំ 

ែលឹម្ារសំខាន់ៗថ្នោរពិក្ររោះ
ក្ោបល ់

អនកចូលរមួ្ ម្តិ្ណកលម្អសំខាន់ៗ ោរក្ ល្ីយត្ប 

ថ្ងៃទី 16 ណែវចិឆោិ 
ឆ្ន  ំ2021 

ពិនិត្យ ក) វត្តោនរបស់ ជនជាតិ្
ក្ដីម្ភាគតិ្ច ក្ៅកនុងតំ្បន់ក្រល
ក្ៅរបស់អនុគក្រោងាព ន TK2 
និង ែ) ផ្លប៉ាោះពាល់ថ្នោរ
បរចិ្ចា គឬលទធកម្មដីធលី។ 

របជាពលរដាកនុងរសុក និង
ម្នទីរក្ែត្ត 

រម នរបាាទវបបធម៌្ និង IP ណដលរស់ក្ៅកនុងទីាងំាព ន ក៏
ដូចជាភូមិ្ ឃុ ំនិងរសុកណដលោនាព ន TK2 ។ 

ម្តិ្ណកលម្អរតូ្វបានទទួលាគ ល់ 
ក្ហយី MRD រង់ច្ចោំរបញ្ជជ ក់ពី
នយក ា នបនទ ប់ពីោរចុោះពិនិត្យ
តទ ល់របស់នយក ា ន 

ថ្ងៃទី 17 ណែវចិឆោិ ឆ្ន  ំ
2021 
 
 

ពិនិត្យ ក) វត្តោនរបស់ IP(s) 
ក្ៅកនុងតំ្បន់អនុគក្រោងាព ន 
TK2 និង ែ) ផ្លប៉ាោះពាល់ថ្នោរ
បរចិ្ចា គឬលទធកម្មដីធលី។ 

របជាពលរដាកនុងរសុក និង
ម្នទីរក្ែត្ត 

រម នរបាាទវបបធម៌្ និង IP ណដលរស់ក្ៅកនុងទីាងំាព ន ក៏
ដូចជាភូមិ្ ឃុ ំនិងរសុកណដលោនាព ន TK2 ។ 

 

ថ្ងៃទី 27 ណែវចិឆោិ 
ឆ្ន  ំ2021 

កិចារបជំុតទ ល់ និងពិក្ររោះ
ក្ោបល់ជាម្ួយរគួារណដលរង
ផ្លប៉ាោះពាល់ (ែទម្) ក្ៅាព ន 
TK2 (ក្ែត្តត្បូងឃមុ)ំ 

ោា ស់ផ្ទោះណដលរងផ្លប៉ាោះ
ពាល់ 

ោា ស់ែទម្រកីរាយណដលាព នក្នោះនឹងរតូ្វបានាងសង់ក្ឡងីវ ិ
ញ។ នងរកីរាយកនុងោរាងំទីលំក្ៅងមី របសិនក្បីអាជាា ធរមូ្ល
 ា នក្សនីឱ្យនងតល ស់ទី។ នងបាននិោយថា វជាោរលអ
របសិនក្បីអាជាា ធរមូ្ល ា នអាចផ្តលក់ណនលងងមសីរោបោ់រាងំទី
លំក្ៅងមីដល់នង។  

ោរទទួលាគ ល់ម្តិ្ណកលម្អ និងោរ
ពិក្ររោះក្ោបល់បណនាម្ជាមួ្យោា ស់ 
និងរ ា ភិបាលមូ្ល ា ននឹងរតូ្វបាន
ក្ធវីក្ឡងី។ 

ថ្ងៃទី 03 ណែធនូ ឆ្ន  ំ
2021 

សិោខ ាោពិក្ររោះក្ោបល់ាម្
អីុនធឺែិត្ថាន ក់ជាតិ្ 
• បញ្ជជ ក់ក្រលបំែងថ្នសិោខ
ាោពិក្ររោះក្ោបល់ពីភាគី
ពាក់ព័នធ 

• នយក ា នណផ្នោរ 
រកសួងវបបធម៌្ និងវចិិរត្
សិលបៈ (MCFA) 
• GDR-MEF 
• SEO-MRD 

• របធាននយក ា នណផ្នោរ រកសួងវបបធម៌្ និងវចិិរត្សិលបៈ 
(MCFA) បានណចករណំលកបទពិក្ាធន៍របស់រត់្ទាក់ទង
នឹងោរអនុក្ោម្ាម្ក្រលនក្ោបាយរបស់ រាជរ ា ភិបាល
កម្ពុជា  សតីពីោរោរពារបរាិា ន និងសងគម្សរោប់ោរអភិវឌ្ឍ
ន៍ាម្ណបបរបជាធិបក្ត្យយក្ៅថាន ក់ក្រោម្ជាតិ្។ 

• រកបែ័ែឌ រគប់រគងបរាិា ន និង
សងគម្ (ESMF) របស់គក្រោងនឹង
រតូ្វបានបក្ងកីត្ក្ឡងីជាពិក្សស
សរោប់ធាតុ្ផ្សនីំមួ្យៗក្លីោរ
រគប់រគងបរាិា ន និងសងគម្ បនទ ប់
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ក្ពលក្វោ និងទី
ាងំ 

ែលឹម្ារសំខាន់ៗថ្នោរពិក្ររោះ
ក្ោបល ់

អនកចូលរមួ្ ម្តិ្ណកលម្អសំខាន់ៗ ោរក្ ល្ីយត្ប 

• ពិក្ររោះក្លីក្សចកតីរពាង
រកបែ័ែឌ រគប់រគងបរាិា ន 
និងសងគម្ (ESMF) 

• សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់
គក្រោង និងហានិភ័យ និងផ្ល
ប៉ាោះពាល់បរាិា ន និងសងគម្
ណដលោនសោត នុពល ណដលនឹង
រតូ្វបានរគប់រគងក្ យក្សចកតី
រពាង រកបែ័ែឌ រគប់រគងបរាិា
ន និងសងគម្ (ESMF) ។ 

• ណផ្នោរក្បតជាា ចិត្តណផ្នកបរាិា ន 
និងសងគម្ (ESCP)។ 

• ណផ្នោរោរចូលរមួ្របស់ភាគី
ពាក់ព័នធគក្រោង (SEP) និង 

• រកសួងកសិកម្ម រុោខ
របោញ់ និងក្នាទ 

• ោរោិល័យសហរបតិ្បត្តិ
ោរអនតរជាតិ្ EDC 

• នយក ា នសុែភាព
ោរងារ រកសួងោរងារ និង
បែតុ ោះបណាត លវជិាជ ជីវៈ 

• អគគនយក ា នរដាបាល 
(រកសួងថ្របសែីយ ៍និង
ទូរគម្នគម្ន៍) 

• ោរោិល័យក្លីកកម្ពស់
ោរអប់រសំ្រសតី និងកុោរ ី
រកសួងកិចាោរនរ ី

• រកសួងក្រៀបចំណដនដី នគរូប
នីយកម្ម និងសំែង់ 

• PMU-MRD 
• ត្ំណាងរបស់ WB 

• ក្ោករសីជាតំ្ណាង GDR-MEF បានជូនដំែឹងអំពីដំក្ែីរ
ោររតួ្ត្ពិនិត្យថ្ន ក្រលនក្ោបាយសតីពីរកបែែឌ ោរងារ
ក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ 
(RPF) របស់គក្រោងក្ យ GDR ។ ក្ោករសីបាននិោយ
ថាោរពិនិត្យក្មី្ល ក្រលនក្ោបាយសតីពីរកបែែឌ ោរងារ
ក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ 
(RPF) នឹងរត្ូវបានបញ្ាបក់នុងក្ពលឆ្ប់ៗក្នោះ។ នងបាន
បណនាម្ថា GRM ណដលរតូ្វបានផ្តល់ជូនក្ៅកនុង ណផ្នោរជំរុញ
ោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP) និង ក្រល
នក្ោបាយសតីពីរកបែែឌ ោរងារក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់
ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (RPF) គួរណត្ដូចរន ។ 

• អនុរបធានោរោិល័យក្លីកកម្ពស់ស្រសតី និងកុោរ ីរកសួងកិចា
ោរនរ ីនិងគែៈកោម ធិោរសរម្បសរមួ្លក្យនឌ័្រ និងោរ
ណរបរបួលអាោសធាតុ្ បានផ្តល់ក្ោបល់ថា ជនពិោរគួរណត្
រតូ្វបានបញ្ាូ លក្ៅកនុងរកុម្ងាយរងក្ររោះទាងំរបា។ំ 

• រកសួងក្រៀបចំណដនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំែង់ 
(MLMUPC) បានសណម្តងោររពួយបារម្ភក្លីទីាងំជំរុ ំោរ
ក្របីរបាស់កោល ងំពលកម្ម និងក្រលនក្ោបាយទិញដី។ 

• រកសួងោរងារ និងបែាុ ោះបណាា លវជិាជ ជីវៈ បានក្លីកក្ឡងីពី
កងវល់ក្លីោរងារពលកម្មកុោរណដលរតូ្វបានអនុញ្ជញ ត្ ពាក់
ព័នធនឹងោរា 177 និងរបោសក្លែ 002/08 សតីពីរបក្ភទ
មុ្ែរបរ និងោរងាររាល ណដលអនុញ្ជញ ត្សរោប់កុោរអាយុ

ពីផ្លូវគក្រោងក្រលក្ៅរតូ្វបាន
កំែត្់អត្តសញ្ជញ ែ។ វរសក្ដៀង
ក្ៅនឹងក្រលនក្ោបាយរបស់ រាជរ
 ា ភិបាលកម្ពុជា  សរោប់ ESS-S-
NDCC រកបែ័ែឌ រគប់រគងបរាិា ន 
និងសងគម្ (ESMF)/ESMP របស់
គក្រោងក៏អនុក្ោម្ាម្ រកបែ័ែឌ
រគប់រគងបរាិា ន និងសងគម្ 
(ESMF) របស ់WB ផ្ងណដរ។ 
• ក្រលនក្ោបាយផ្តល់សំែង
សរោប់អនកោន់ោប់/អនកោន់ោប់
ែុសចាប់ក្ យរម នប័ែណកម្មសិទធិ 
ឬសិទធិក្លីដីរសបចាប់នឹងរតូ្វយក
ម្កពិច្ចរណាក្ យគក្រោង។ 

• ម្តិ្ណកលម្អពីអនកចូលរមួ្រតូ្វបាន
កត្់សោគ ល់ និងពិច្ចរណា/បញ្ាូ ល
ក្ៅកនុងោររចន/ោរអនុវត្ត
គក្រោង 
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ក្ពលក្វោ និងទី
ាងំ 

ែលឹម្ារសំខាន់ៗថ្នោរពិក្ររោះ
ក្ោបល ់

អនកចូលរមួ្ ម្តិ្ណកលម្អសំខាន់ៗ ោរក្ ល្ីយត្ប 

ពី 12 ឆ្ន  ំដល់ 15 ឆ្ន ។ំ អនកក្ ៉ាោរគួរណត្គិត្គូរពីវធិានោរ
សុែភាព និងសុវត្ាិភាពោរងារ។ នងបានបណនាម្ថាសុវត្ាិ
ភាពោរងារ PPE ោរ ា នសំែង់ ក្ោ៉ា ងក្ធវោីរ និងទឹកាអ ត្ 
និងអនម័្យគួរណត្រតូ្វបានពិច្ចរណាក្ យអនកក្ ៉ាោរ។ 
វធិានោរបណនាម្ក្ដីម្បោីរពារ និងោរពារកម្មករ 

ថ្ងៃទី 10 ណែធនូ ឆ្ន  ំ
2021 

សិោខ ាោពិក្ររោះក្ោបល់ាម្
អីុនធឺែិត្ជាមួ្យក្ែត្ត
ក្ពាធិ៍ាត់្ 

• ក្ម្ឃុាំន ម្រពោះ 
• តំ្ណាងគែកោម ធិោរវត្ត
ខាន  

• ក្ម្ភូមិ្បាក់រពីង 
• ក្ៅសងាក ត្់ទួលណែមរ 
• អនកភូមិ្ទួលណែមរ 
• អនុរបធានោរោិល័យ
អភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគ
តិ្ច 

• នយករងក្ែត្តក្ពាធិាត់្ 
PDRD 

• ក្ម្ឃុរំកីរាយកនុងោរជួយកនុងោរសរម្បសរមួ្លជាមួ្យសហ
គម្ន៍មូ្ល ា ន 

• តំ្ណាងមូ្ល ា នបានណចករណំលកបទពិក្ាធន៍ោរងាររបស់
រត់្កនុងោរសរម្បសរមួ្លក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់
ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍កនុងចំក្ណាម្គក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ 
និងរគួារណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ 

• បានក្លីកក្ឡងីពីកងវល់ថ្នោររចនផ្លូវថាក្តី្នឹងោនោរ
ដំក្ឡងីរបព័នធលូ ឬអត់្ក្ៅក្ពលណដលផ្លូវក្រលក្ៅនឹងរតូ្វ
បានាត រក្ឡងីវញិ 

• អនុរបធានោរោិល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច បាន
និោយថា មិ្នោនសហគម្ន៍របស់ IP ណដលរស់ក្ៅកនុង
តំ្បន់ណដលផ្លូវនឹងរតូ្វបានជួសជុលក្ឡងីវញិក្ៅកនុងក្ែត្ត
ក្ពាធិ៍ាត់្ក្នោះក្ទ។ 

• ឃុភំាគក្រចីនក្ៅាម្តំ្បន់ក្រលក្ៅ ោនបទពិក្ាធន៍ែលោះៗ
ក្លីផ្លូវងនល់ណដលាត រក្ឡងីវញិ ក្ យារពួកក្គបានអនុវត្ត
គក្រោងណបបក្នោះ ក្ យក្របីរបាស់មូ្លនិធិឃុ ំសងាក ត់្។ 
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ក្ពលក្វោ និងទី
ាងំ 

ែលឹម្ារសំខាន់ៗថ្នោរពិក្ររោះ
ក្ោបល ់

អនកចូលរមួ្ ម្តិ្ណកលម្អសំខាន់ៗ ោរក្ ល្ីយត្ប 

• ព័ត៌្ោនអំពីោរផ្សពវផ្ាយគក្រោងដល់របជាជនណដលរស់ក្ៅ
ជំុវញិតំ្បន់គក្រោងោនរបក្ោជន៍ខាល ងំណាស់ ក្ដីម្បកី្ជៀស
វងោរយល់រចឡ។ំ អនកភូមិ្ទាងំអស់រតូ្វោរផ្លូវលអក្ៅកនុងភូមិ្
របស់ពួកក្គ ក្ហយីពួកក្គណត្ងណត្រកីរាយកនុងោរររំទគក្រោង
ក្នោះ ក្ៅក្ពលណាណដលផ្លូវរតូ្វបានជួសជុលក្ឡងីវញិ។ 

 ោរពិក្ររោះក្ោបល់ាម្របព័នធ
អនឡាញជាម្យួរបជាពលរដា
មូ្ល ា នក្លីក្សចកតីរពាង ESMP 
សរោប់តំ្បនា់ព ន TK2 ក្ែត្ត
ត្បូងឃមុ។ំ  
 

 • ោរាា បនាព នក្ឡងីវញិនឹងនមំ្កនូវអត្ារបក្ោជន៍ោន់ណត្
ក្រចីនដល់របជាជនកនុងតំ្បន់។ 

• រកីរាយកនុងោរររំទគក្រោងកនុងលកខែែឌ ថ្នោរសរម្ប
សរម្ួលជាម្ួយសហគម្ន៍មូ្ល ា ន។ 

• ណផ្នោររគប់រគងសងគម្និងបរសិកថាន (ESMP) រត្ូវបាន
ក្រៀបចំោ៉ា ងលអក្ យគិត្គូរពីោរោរពារសហគម្ន៍ ក៏ដូចជា 
យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) សរោប់របជាជន
ណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ណាមួ្យ។ វហាក់ដូចជាមិ្នោនផ្ល
ប៉ាោះពាល់ណដលអាចក្កីត្ោនណដលគួររពួយបារម្ភក្នោះក្ទ។ 

• ក្លីកកំពស់ោរយល់ក្ឃញីអំពីអត្ារបក្ោជន៍ថ្នាព នត្ភាជ ប់
ផ្លូវសរោប់ដឹកជញ្ជូ នកសិផ្ល ជាពិក្សសសរោប់
សិសានុសិសសកនុងមូ្ល ា នកនុងោរចូលក្ៅោន់ាោក្រៀន។ 

• អាជាា ធរមូ្ល ា នរតូ្វបានជូនដំែឹងអំពីោរកាងក្ឡងីវញិ
ណដលបានក្សនីក្ឡងី 

• គក្រោងមិ្នបានទទួលោរត្វ៉ាណាមួ្យពីរគួារណដលរស់ក្ៅ
ជំុវញិតំ្បន់ាព នរបស់គក្រោងក្នោះក្ទ។ 
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៣.៥.  វិធីសាស្រសតបប់បញ្េូលមត្មិ្ោបលរ់កមុងាយរងម្រោ៉ះ 

 ម្តិ្ណកលម្អរបស់របជាពលរដា ទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ ជាពិក្សសបុគគលោន ក់ៗ និងរកុម្ ងាយរងក្ររោះ គឺជា
គនលឹោះកនុងោរក្រៀបចំវធិានោរោត់្បនាយ និងក្ជៀសវង ផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោង ណដលពួកក្គមិ្នក្ពញចិត្ត ។ 
ាម្រយៈគក្រោងក្នោះ បុគគលោន ក់ៗ និងរគួាររកីរកក្ហយីងាយរងក្ររោះ ក្ទៀត្ផ្ង។ រកុម្ងាយរងក្ររោះ រត្ូវបានក្គ
រាប់បញ្ាូ លទាងំ ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច ណដល ោនចំនួនរបជាជនតិ្ចតួ្ចបំផុ្ត្។ ជានជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ចែលោះក្ៅ របកប
របរកសិកម្មាម្ណបបបុរាែ ក្ហយីោនលកខែៈណបលកពីទំក្នៀម្ទោល ប់ និងទោល ប់របស់ពួកក្គ។ រឯីែលោះក្ទៀត្ោនជីវតិ្
រស់ក្ៅមិ្នចាស់ោស់ រពម្ទាងំមិ្នោន ឬោនទំនក់ទំនងតិ្ចតួ្ចបំផុ្ត្ ជាម្ួយរកុម្ម្នុសសសំខាន់ៗ ាម្រយៈ 
ោរជួញដូរផ្លិត្ផ្លកសិកម្មខាន ត្តូ្ច។ ក្ហតុ្ផ្លទាងំក្នោះ បានក្ធវីឲ្យបុគគលោន ក់ៗ និងរគួារ ងាយរងក្ររោះទាងំ
ក្នោះ មិ្នបាន ឬបានទទួលជំនួយររំទតិ្ចតួ្ចបំផុ្ត្ពីខាងក្រៅរគួាររបស់ពួកក្គ ឬបណាត ញសងគម្ខាងក្រៅក្ដីម្បី
ររំទជីវភាពរស់ក្ៅរបច្ចថំ្ងៃរបស់ពួកក្គ។ ោរផ្តល់ដំែឹងដល់រកុម្ ងាយរងក្ររោះទាងំក្នោះ ជាពិក្សសរកុម្ ជនជាតិ្
ក្ដីម្ភាគតិ្ច អំពីក្ពលវោពិក្ររោះក្ោបល់ អាចរប ម្ នឹងោរលំបាកមួ្យចំនួន ក្ យារ ពួករត់្មិ្នសូវក្ៅ
ផ្ទោះជាប់ោប់ និងរម នលទធភាពក្របីរបាស់ទូរស័ពទ។ កិចាែិត្ែំរបឹងណរបងពិក្សស នឹងរតូ្វបានពិច្ចរណាក្ យ រកសួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្ដីម្ប ី ធានថាពួកក្គអាចោនលទធភាពចូលរមួ្កនុងសកម្មភាពពិក្ររោះក្ោបល ់ ជាម្ួយគក្រោង - 
និងក្ដីម្បបីញ្ជជ ក់ថា ក្តី្ពួកក្គរតូ្វទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ ធៃន់ធៃរ ឬោ៉ា ងណា។ 

ក្ដីម្បធីានបាននូវោរ ក់បញ្ាូ លគំនិត្ក្ោបាល់របស់រកុម្ងាយរងក្ររោះ ក្ៅកនុងោរឌី្សាញ និងោរអនុ
វត្តគក្រោង វជាោរសំខាន ់ ណដលដំក្ែីរោរពិក្ររោះក្ោបល់ជាមួ្យពួកក្គ (រមួ្ទាងំោរក្របីរបាស់វធីិាស្រសតពិក្ររោះ
ក្ោបល់សម្រសប) រតូ្វបានពិច្ចរណា និងក្រៀបចំឱ្យោ៉ា ងហមត្់ចត្់។ ដំក្ែីរោរក្នោះ រមួ្ោន៖ ក) ោរជូនដំែឹង 
ែ) ោរក្រៀបចំោរពិក្ររោះក្ោបល់ និង គ) ោរ ក់បញ្ាូ លម្តិ្ណកលម្អក្ៅកនុងដំក្ែីរោរឌី្សាញ និងោរអនុវត្តគ
ក្រោង។ 

• ោរជូនដំែឹង 

 បុគគលោន ក់ៗ និងរគួារងាយរងក្ររោះ រត្ូវបានក្គកំែត្់អត្តសញ្ជញ ែ និងគួរណត្រត្ូវបានក្គចុោះក្ៅក្មី្ល
ដល់ផ្ទោះរ ក្ដីម្ប ីអក្ញ្ជ ីញឱ្យចូលរមួ្កនុងកិចាពិក្ររោះក្ោបល់។ ោរចុោះក្ៅដល់ក្ៅផ្ទោះ អាចឱ្យក្យងីយល់ដឹងោន់ណត្ចា
សអំពីាា នភាពរស់ក្ៅ និងម្ក្ធាបាយរបកបរបរចិញ្ា ឹម្ជីវតិ្ របស់រកុម្ងាយរងក្ររោះ ណដលទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ 
ក្ធវីដូក្ចនោះ ក្យងីអាចវយត្ថ្ម្លអំពីលទធភាពថ្នោរចូលរមួ្របស់ពួកក្គ ក្ៅកនុងកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ណដលបានក្ររង
ទុក។ កនុងករែីណដលសោជិករគួារមិ្នក្ៅផ្ទោះ ក្យងីគួរណត្ពាោម្ក្ៅផ្ទោះពួករត្់ ម្តងក្ទៀត្ ក្ៅក្ពលក្រោយ ឬក៏
បតូរក្ពលណាត់្ ក្ៅក្ពលោៃ ចវញិ។ 

ក្ៅក្ពល ទំនក់ទំនងតទ ល់ទល់មុ្ែរន  ក្ដីម្បផី្តល់ដំែឹងដល់ រកុម្ងាយរងក្ររោះ អំពីកិចារបជំុពិក្ររោះ
ក្ោបល់ គឺមិ្នអាចក្ធវី បានក្ទ ក្ យារណត្ោររតឹ្បនតឹង វធិានោរបងាក រក្រាគរាត្ត្ាត្ COVID-19 ដូក្ចនោះលិែិត្
អក្ញ្ជ ីញចូលរមួ្កនុងកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ អាច ក្សៀត្ទុកក្ៅនឹងទាវ រមុ្ែផ្ទោះរបស់រត់្ ឬក្ៅកណនលងណដលងាយក្ឃី
ញ។ ក្ៅកនុងភូមិ្ណដលោនវទិយុសហគម្ន៍ អាចក្សនីឲ្យក្គជួយផ្សពវផ្ាយារលិែិត្អក្ញ្ជ ីញ ក្ៅក្ពលវណាម្ួយសម្
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រសបណដលពួករត្់អាចាត ប់បាន។ ោររបោសាម្វទិយុគួរណត្ក្ធវកី្ឡងីវញិជាក្រចីនដងក្ដីម្បទីាក់ទាញម្នុសសចូលរមួ្
ឲ្យបានក្រចីនាម្ណដលអាចក្ធវី បាន។ ម្៉ាាងវញិក្ត្ៀត្ ោរផ្តល់ដំែឹង មុ្នកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល ់គឺ ក្ដីម្បផី្តល់ក្ពល
ក្វោរគប់ររន់ដល់ពួករត់្ក្ដីម្បកី្រត្ៀម្ក្ពលវោចូលរមួ្ ពីក្រពាោះពួករត់្អាចជាបរ់វល់កនុងរដូវ ដុំោះ ឬក៏ជាប់ក្មី្ល
ណងកូនក្ពញក្ពល។ 

• ោរក្រៀបចំកិចាពិក្ររោះក្ោបល់ 

ក្ដីម្បរីបមូ្លម្តិ្ក្ោបល់ទូក្ៅសរោប់ណកលម្អអនុគក្រោង ាម្រយៈោររបជំុជាម្ួយសហគម្ន៍ ក៏អាចក្ធវី
បានណដរ។ ក្ទាោះជាោ៉ា ងណាក៏ក្ យ បញ្ជហ ជាក់ោក់របស់ភាគីឬ ម្ួយចំនួន គបបពិីភាកាជារកុម្ ។ ក្ៅក្ពលណដល
ោរពិភាកាណដលោនោរណបងណចកជារកុម្ៗ បុគគលណា ោនបញ្ជហ ដូចរន ឬរសក្ដៀងរន  គួរណត្ កកនុងរកុម្ណត្ម្ួយ
ជាម្ួយរន ។ ឧទាហរែ៍ រកុម្ ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច ដូចរន  គួរណត្រត្ូវក្ៅកនុងរកុម្ជាម្ួយរន ។ ងនកទទួលរងរងផ្លប៉ាោះ
ពាល់ក្ យាររបក្ភទថ្នផ្លប៉ាោះពាល់ដូចរន  ដូចជា ោរលំក្ៅឋាន ឬោររខំានដល់អាជីវកម្មបក្ណាត ោះអាសនន គួរណត្
 ក់ឱ្យចូលកនុងរកុម្ម្ួយ ក្ដីម្បអីាចរបមូ្លតល ស់បតូរម្តិ្ក្ោបល់រន ឲ្យបានសុីជក្រ  ។ ដូចរន ក្នោះណដរ រសីតណដលណដល
ចង់ក្លីក្ឡងីអំពីបញ្ជហ ក្យនឌ្័រ ដូចជា ោរណបងណចកោរងារកនុងរគួាររវងបុរសនិងស្រសតី អំក្ពីហងិាកនុងរគួារ គួរណត្ 
 ក់ឱ្យចូល កនុងរកុម្ ច់ក្ យណឡក។ អនកសរម្បសរម្ួលជាស្រសតី គួរណត្ ក្រៀបចំឱ្យោនោរពិភាកាឲ្យបានសម្រម្យ 
សរោប់រកុម្ស្រសតី។ របសិនក្បីអាចក្ធវីបាន ោរពិក្ររោះក្ោបល់គួរណត្ ក្រៀបចំសរោប់ម្នុសសណដលោនាា នភាពក្សដា
កិចាសងគម្ដូចរន  ឬរបហាក់របណហលរន ។ 

វធិានោរសុវត្ាិភាពសុែភាពរតូ្វណត្ អនុវត្តន៍ ក្ យ ក្រៀបចំោរពិក្ររោះក្ោបល ់ក្ដីម្បកី្ជៀសវង/ោត្់បនាយ
ហានិភ័យ ថ្នោរ្លងរាត្ាត្ថ្នជំងឺកូវដី-19 ឬជំងឺរាត្ត្ាត្ក្ផ្សងក្ទៀត្ ជាពិក្សសក្ៅក្ពល អនុវត្តន៍សកម្មភាព
ពិក្ររោះក្ោបល់តទ ល់ទល់មុ្ែរន  ក្ យមិ្នបានគិត្ អំពីចំនួនអនកចូលរមួ្។ ទឹកអាលកុលសរោប់អនម្័យថ្ដ និងោ៉ា
ស់ គបបរីតូ្វបានណចកជូនក្ យឥត្គិត្ថ្ងល ក្ យ ក្រៀបចំទុកជាមុ្ន ក្ៅកណនលងពិក្ររោះក្ោបល់ សរោប់អនកចូលរមួ្រត្ូវ
ោរ។ ក្ៅក្ពលពិក្ររោះក្ោបល់ ោររកាគោល ត្សុវត្ាិភាពសងគម្ គួរណត្រត្ូវបានអនុវត្តន៍ាម្ណែនកំ្ យរកសួងសុ
ខាភិបាល ។ ោរណែនរំបស់រកសួងសុខាភិបាល អំពីវធិានោរបងាក រជំងឺកូវដី-19 រតូ្វ អនុវត្តាម្ោ៉ា ងតឹ្ងរុងឹ ក្ៅ
ក្ពលអនុវត្តន៍សកម្មភាពពិក្ររោះក្ោបល់តទ ល់ទល់មុ្ែរន  ។ 

• ោរ កប់ញ្ាូ លម្តិ្ណកលម្អ 

ម្តិ្ណកលម្អរបស់រកុម្ងាយរងក្ររោះ ពាក់ព័នធនឹងហានិភ័យ និងផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោង និងោរកំែត់្
វធិានោរោត់្បនាយ និងយនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា ។ល។ គឺោនារៈសំខាន់ណាសក់នុងអំឡុងក្ពល ឌី្សាញគ
ក្រោង។ ក្ៅក្ពលទទួលបានម្តិ្ណកលម្អលអៗ  ជាពិក្សក្ៅដំណាក់ោល ពីរដំបូង (ដំណាក់ោលជូនដំែឹង និង
ដំណាក់ោលក្រៀបចំោរពិក្ររោះក្ោបល់) ោរពិច្ចរណាក្ យយកចិត្តទុក ក់ ក្លីម្តិ្ណកលម្អសម្រសប និងោរ
 ក់បញ្ាូ ល ម្តិ្ណកលម្អទាងំក្នោះ ក្ៅកនុងោរដំក្ែីរោរឌី្សាញ និងោរអនុវត្តគក្រោង គឺោនារៈសំខាន់បំផុ្ត្ 
ក្ដីម្បធីានថា ហានិភ័យ និងផ្លប៉ាោះពាល់ រត្ូវបានក្ជៀសវង ឬោត្់បនាយ។ ម្តិ្ណកលម្អ គួរណត្ ក់បញ្ាូ លាម្
លំ ប់លំក្ យ ក្ៅកនុងឯការពាក់ព័នធ ដូចជា ESMP, ណផ្នោរជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច, និង ណផ្នោរក្ ោះរាយ
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ផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (RP) ក្ហយីអាចរកបានក្ៅាម្ទីាងំអនុគក្រោងនីមួ្យៗ (របសិនក្បី
ពាក់ព័នធ) កនុងក្រលបំែងទាក់ទាញោរច្ចប់អាម្មែ៍របស់ភាគីទទួលបនទុកអនុវត្តន៍ គក្រោងរបកបក្ យោរយក
ចិត្តទុក ក់។ 

៣.៦. ការកំណត្់ម្ពលម្វលា 

 ារាងខាងក្រោម្ ក្រៀបរាប់ក្ យសក្ងខប នូវសកម្មភាពសំខាន់ៗ។ 

ារាងទី 8: ារាងកំែត្ក់្ពលក្វោអនុត្តន៍សកម្មភាព 

សកម្មភាព ដំណាក់ោល ក្ពលវោ ោរទទលួែុសរត្វូ ទីកណនលង 
ោរពិក្ររោះក្ោបល់ថាន ក់ជាតិ្
សរោប់ឯការណដលបានផ្សពវផ្ាយ 
(រកបែ័ែឌ រគប់រគងបរាិា ន និង
សងគម្ (ESMF) រមួ្ទាងំ ក្រល
នក្ោបាយសតីពីរកបែែឌ ោរងារ
ក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារ
គក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (RPF), រកប
ែែឌ ណផ្នោរជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ 
(IPPF), LMP), ណផ្នោរជំរុញោរ
ចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP) 
និង ESCP) និង ESMP សរោប់
ោររចនគំនិត្ាព នមួ្យ 

មុ្នក្ពលោរវយ
ត្ថ្ម្លរបស់ធនររ
ពិភពក្ោក   
 

ថ្ងៃទី 29 ណែវចិឆិ
ោ ដល់ថ្ងៃទី 3 
ណែធនូ ឆ្ន  ំ2021 

MRD និងទីរបឹកា ភនំក្ពញ 

ោរពិក្ររោះក្ោបល់កនុងតំ្បន់ ក្ដីម្បី
ណែនគំក្រោង ោរពិនិត្យក្លី IPs 
វាិលភាពថ្នោរបរចិ្ចា គឬលទធកម្មដី
ធលី ោរបរចិ្ចា គក្ យសម័រគចិត្ត ោរ
រចនលម្អិត្ ផ្លប៉ាោះពាល់គក្រោង។ 

ោរអនុវត្ត៖ ោរ
រចនលម្អិត្ 

ថ្ងៃទី 29 ណែវចិឆិ
ោ ដល់ថ្ងៃទី 3 
ណែធនូ ឆ្ន  ំ2021 

MRD និងទីរបឹកា គក្រោងក្ែត្ត 

របសិនក្បីោនផ្លប៉ាោះពាល់ក្លីោរ
ទិញយកដី ោរវស់ណវងលម្អិត្ និង
ោរក្រៀបចំ RPs លម្អិត្។ 

ោរអនុវត្ត៖ ោរ
រចនលម្អិត្ 

TBD GDR, MRD and 
consultants 

គក្រោងក្ែត្ត 

ោរោត្រត្ ងថ្ន ESMP ោរ
បរចិ្ចា គក្ យសមរ័គចិត្ត RPs 
របសិនក្បីអាចអនុវត្តបាន 

ោរអនុវត្ត៖ ោរ
រចនលម្អិត្ 

ោរក្ដញថ្ងលអនុ
គក្រោង RP នឹង
រត្ូវបានអនុវត្ត
មុ្នក្ពលច្ចប់ក្ផ្តី

MRD and 
consultants (and 
GDR if land 
acquisition) 

គក្រោងក្ែត្ត 
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ម្ោរងារាង
សង់ 

របសិនក្បីអាចអនុវត្តបាន ោរក្រៀបចំ
ណផ្នោរជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច និង
ោរវយត្ថ្ម្លសងគម្ 
 

របសិនក្បីរកក្ឃញី 
IPs រសបាម្ WB 
ESS7 កនុងគក្រោង 
MRD ផ្លូវ 

TBD ម្ស្រនតីសងគម្ បរាិា ន 
ក្ យោនោរររំទពី 
DDIS (អនករបឹកា 
IPP បណនាម្ក៏អាចរត្ូវ
ោរផ្ងណដរ) 

គក្រោងក្ែត្ត 

ោរងារច្ចប់ក្ផ្តីម្ ោរអនុវត្ត RP 
លម្អិត្មុ្នក្ពលោរងារសីុវលិ (ឧ. 
ោរផ្តល់សិទធិ) ោរជួលកម្មករកនុង
រសុក ោរបែតុ ោះបណាត លអំពីក្យនឌ័្រ 
ោរបែតុ ោះបណាត លសរោប់អនកក្ ៉ា
ោរ និងបុគគលិក។ល។ ោរដឹកជញ្ជូ ន 
IPP របសិនក្បីអាចអនុវត្តបាន។  

ោរងារសីុវលិ  
 

TBD អនកក្ ៉ាោរ ម្ស្រនតសីងគម្
និងបរាិា ន ទីរបឹកា
រចន និងរតួ្ត្ពិនិត្យ 
GDR (របសិនក្បីោន
ោរចរចិ្ចា គឬលទធកម្មដី
ធលី) 

គក្រោងក្ែត្ត 

 

៣.៧. ការពិៃិត្យម្ ើងវិញនៃមតិ្ម្ោបល់ 

ណផ្នកក្នោះពិពែ៌នអំពីរក្បៀបរបមូ្លម្តិ្ក្ោបល់ពីភាគីពាក់ព័នធគក្រោង ក្ដីម្បពិីនិត្យ និងរាយោរែ៍រត្
ឡប់ក្ៅភាគីពាក់ព័នធវញិ សតីពីោរសក្រម្ចចិត្តចុងក្រោយ រមួ្ទាងំ ោរសក្ងខបអំពីរក្បៀបពិច្ចរណា និងក្ ល្ីយត្បម្តិ្
ក្ោបល់ទាងំក្នោះ ។ 

• ោររបមូ្លផ្តុ ំម្តិ្ណកលម្អ 

រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នឹងបក្ងកីត្បណាត ញក្ដីម្បរីបមូ្លម្តិ្ណកលម្អ ពីភាគីពាក់ព័នធគក្រោង (សូម្ក្មី្ល
ណផ្នក 3.2 និង 3.3 ខាងក្លី)។ ក្ៅថាន ក់ឃុ ំ ម្តិ្ក្ោបល់ពីរបជាពលរដាមូ្ល ា ន (រមួ្ទាងំពាកយសំដី និងជា
ោយលកខែ៍អកសរ) នឹងរតូ្វបានរបមូ្លាម្រយៈាោឃុ/ំសងាក ត្់។ ោរោិល័យឃុផំ្តល់ក្សវ ទីមួ្យ សរោប់
របជាជនមូ្ល ា នទាងំឡាយណា ណដលអាចផ្តល់ម្តិ្ណកលម្អបាន ងាយរសួល គិត្ទាង ោរែវល់ខាវ យ ោរត្វ៉ា  ឬសំុ
ោរបំភលឺ។ បណនាម្ពីក្លីប៉ាុសតិ៍ថាន ក់ឃុ ំ ម្តិ្ណកលម្អ/បែតឹ ងត្វ៉ា  ក៏អាចរត្ូវបាន ក់បញ្ជូ ន ាម្រយៈ អងគភាពរគប់រគង
គក្រោង ក្ យក្របីក្លែទូរស័ពទ អីុណម្ល និងអាសយ ា នថ្របសែីយ ៍របស់ អងគភាពរគប់រគងគក្រោង។ ម្តិ្ណកលម្អ 
ាម្រយៈ អងគភាពរគប់រគងគក្រោង នឹងរតូ្វបានរគប់រគងក្ យម្ស្រនតីទទួលបនទុកកិចាោរពារសុវត្ាិភាពសងគម្ និងប
រាិា នរបស់ អងគភាពរគប់រគងគក្រោង ណដលរតូ្វចុោះកនុងបញ្ជ ីនូវម្តិ្ណកលម្អទាងំអស់ក្នោះ កនុងរបព័នធរគប់រគងទិននន័យ
ណដលជាណផ្នកម្ួយថ្ន យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) របស់គក្រោង បនទ ប់ម្ករត្ូវផ្តល់ដំែឹងក្ៅអនកផ្តល់
ម្តិ្ណកលម្អវញិ អំពីដំក្ែីរោរក្ ោះរាយ ឬក្ ល្ីយត្បម្តិ្ក្ោបល់ ឬោរបែតឹ ងត្វ៉ា  ទាងំក្នោះ។ ក្លីសពីក្នោះក្ទៀត្ 
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អងគភាពរគប់រគងគក្រោង នឹងបក្ងកីត្បណាត ញទំនក់ទំនងាម្អនឡាញ ដូចជា Facebook ក្គហទំព័រ ក្ដីម្បរីបមូ្ល
ម្តិ្ណកលម្អ ាម្រយៈោរពិក្ររោះក្ោបល់ាម្អនឡាញ ជាពិក្សក្ៅក្ពលណាមិ្នអាចជួបមុ្ែរន បានក្ យតទ ល ់
ក្ យារ COVID-19។ ភាគីពាក់ព័នធ រមួ្ទាងំរកុម្ទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ និងរកុម្ោនចំណាប់អារម្មែ៍ នឹង បាន
ទទួលដំែឹង អំពីបណាត ញទំនក់ទំនងទាងំអស់ក្នោះ ក្ដីម្បចូីលរមួ្កនុងោរពិក្ររោះក្ោបល ់ឬក្សនីសុំោរបំភលឺ និងផ្តល់
ម្តិ្ណកលម្អ ឬ ក់បែតឹ ងោរត្វ៉ា  ។ 
 

ោរពិនិត្យក្ម្លីក្ឡងីវញិនូវម្ត្ិណកលម្អ 
ម្តិ្ណកលម្អ និងឬបែតឹ ងត្វ៉ា  ណដល ក់ក្សនីក្ យភាគីពាក់ព័នធ ាម្រយៈបណាត ញសងគម្ របស់គក្រោង រតូ្វ

បានកត់្រាកនុងបញ្ជ ី និងដំក្ែីរោរក្ យងងគភាពទទួលបនទុកក្ៅាម្ករមិ្ត្ក្ផ្សងៗរន  រមួ្ោន ក្ៅថាន ក់ឃុ ំ រសុក 
ក្ែត្ត និងថាន ក់ជាតិ្។ អនកក្ ៉ាោរក៏ជាអនកទទួលែុសរត្ូវ កនុងោរ ពិនិត្យក្មី្ល និងជួយក្ ោះរាយចំក្ពាោះបែតឹ ងត្វ៉ា
របស់កម្មករ និងបុគគលិករបស់របស់ែលួនទាក់ទងនឹងលកខែែឌ ោរងារ និងោរក្ធវោីរងារ ឬក៏ពាក់ព័នធជាមួ្យអំក្ពី
រកំ្ោភបំពានក្ផ្សងៗ (SEA/SH)។ ម្តិ្ណកលម្អលអៗ  ឬបែតឹ ងត្វ៉ា  នឹងរតូ្វបានទទួលយកទុកជាោយលកខែ៍អកសរ 
ក្ យអងគភាពទទួលបែតឹ ងត្វ៉ា ក្រៀងៗែលួនក្ៅករមិ្ត្ក្ផ្សងៗរន  ដូចជាឃុ ំ រសុក ថាន ក់ក្ែត្ត ឬថាន ក់ដឹកនកំ្ៅកនុងមូ្ល
 ា នកនុងករែីោនជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច (IPs) ។ បែតឹ ងត្វ៉ា  នឹងរតូ្វបានក្ ោះរាយ កនុងរយៈក្ពលសម្រសប ក្ៅ
ាម្ដំណាក់ោលនីមួ្យៗ (សូម្ក្មី្លណផ្នក 5.4 ក្សចកតីសក្ងខបថ្ន យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRMs) ទាងំបី 
ណដលបានក្រៀបចំសរោប់គក្រោង)។ ក្គបានកត់្សោគ ល់ថា របសិនក្បីបែតឹ ងត្វ៉ា រត្ូវបានចូលាម្រយៈ អងគភាព
រគប់រគងគក្រោង ក្ពលក្នោះម្ស្រនតីជនបក្ងាគ លទទួលបនទុក យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) ក្ៅកនុង អងគភាព
រគប់រគងគក្រោង នឹងទទួលយកបែតឹ ងត្វ៉ា ក្នោះ ក្ហយីផ្តល់ដំែឹងក្ៅោា ស់បែតឹ ងត្វ៉ា  ថាបែតឹ ងត្វ៉ា របស់ពួកក្គ 
នឹងរតូ្វក្ផ្ាកី្ៅអងគភាពទទួលបនទុកក្ ោះរាយ (ណដលមិ្នណម្នជាអងគភាពរគប់រគងគក្រោងក្ទ) ។ ម្ស្រនតីជនបក្ងាគ ល
ទទួលបនទុក យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) នឹងជូនដំែឹងដល់ោា ស់បែតឹ ងរវ៉ា  អំពីរក្បៀប ឬដំក្ែីរក្ ោះ
រាយបែតឹ ងត្វ៉ា  ក្ៅាម្ដំណាក់ោលនីមួ្យៗ ណដលបានកំែត់្ក្ៅកនុងយនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  
(GRM)។ ម្ស្រនតីសងគម្និងបរាិា ន របស់ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ រតួ្ត្ពិនិត្យក្មី្លដំក្ែីរោរ យនតោរក្ ោះរាយប
ែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) ទាងំមូ្ល រមួ្បញ្ាូ លទាងំ ោរកត់្រាកនុងបញ្ា ី ោរបញ្ជុ ន ោរាម្ ន ជាម្ួយអងគភាពទទួលបនទុក 
ដំក្ែីរោរក្ ោះរាយ និងលទធផ្ល ក្ហយីកត់្រារគប់ដំណាក់ោលទាងំអស់ ក្ៅកនុងរបព័នធទិននន័យថ្ន យនតោរ
ក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) របស់គក្រោង។ ម្ស្រនតីសងគម្និងបរាិា ន របស់ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នឹងក្ធវីោរ
ោ៉ា ងជិត្សនិទធជាមួ្យអងគភាពរគប់រគង យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) ក្ៅរគប់ករមិ្ត្ រមួ្ទាងំ ាា ប័នរ ា
ភិបាលពាក់ព័នធ និងអនកក្ ៉ាោរ ក៏រត្ូវទទួលែុសរត្ូវកនុងោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  ផ្ងណដរ។ 'ម្ស្រនតីសងគម្និងបរាិា ន 
របស់រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  នឹងក្ធវីបចាុបបននភាពព័ត៌្ោនកនុងក្សៀវក្ៅកំែត់្ក្ហតុ្បែតឹ ងត្វ៉ា  និងាម្ នដំក្ែីរ
ោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ាជាមួ្យអងគភាពទទួលបនទុក។ ម្ស្រនតីសងគម្និងបរាិា ន របស់ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នឹង
ទទួលែុសរតូ្វចំក្ពាោះកិចាោរទាងំក្នោះ ក្ហយីរាយោរែ៍ជាក្ទៀងទាត្់ក្ៅថាន ក់ដឹកនរំបស់ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ 
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• ោរក្ ល្ីយត្ប ឬរាយោរែ៍រត្ឡប់ក្ៅវញិ 

ោររបារស័យទាក់ទងរត្ឡប់ក្ៅភាគីពាក់ព័នធ ក្ដីម្ប ី ក្ ល្ីយត្បក្ៅាម្ាា នភាពជាក់ណសតង ចំក្ពាោះកងវល់
ណដលបានក្លីកក្ឡងី ម្៉ាាងក្ទៀត្ោរ បនតចូលរមួ្ ក្ពញរបស់ភាគីពាក់ព័នធកហនុងអំឡុងក្ពលថ្នោរក្រៀបចំ និងអនុវត្ត
ន៍គក្រោង។ ក្ហយីដូចបានក្រៀបរាប់ខាងក្លី ម្តិ្ណកលម្អ និងបែតឹ ងត្វ៉ា ណដលបានក្លីកក្ឡងីក្ យអនកទទួលរងផ្ល
ប៉ាោះពាល់ នឹងរតូ្វបាន ក្ ោះរាយ ឬក្ ល្ីយត្ប ក្ៅរបជាពលរដាណដលទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ ។ អងគភាពទទួលែុសរត្ូវ 
ក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  នឹងក្ធវីោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ាទាងំក្នោះ ក្ហយីរតូ្វរាយោរែ៍របាប់ក្ៅពួករត់្វញិ។ 
ឧទាហរែ៍ បែតឹ ងត្វ៉ាទាក់ទិននឹងអរាសំែងផ្លប៉ាោះពាល់ ណដលបាន ក់ជូនាម្រយៈាោឃុ ំ រត្ូវបានក្ ោះ
រាយ និងរាយោរែ៍ម្កអងគភាពទទួលបនទុកក្ ោះរាយក្ យតទ ល់។ ដូចរន ក្នោះណដរ ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា របស់កម្ម
ករជាប់កិចាសនា ទាក់ទងនឹងលកខែែឌ ោរងារ ណដលបាន ក់ជូននិក្ោជក (អនកក្ ៉ាោរ) អនុវត្តន៍ាម្ នឹងរតូ្វ 
រាយោរែ៍របាបក់្ យអនកក្ ៉ាោរទាងំឡាយណាណដលពាក់ព័នធ ឬក្ យម្ស្រនតីជនបក្ងាគ លទទួលបនទុក យនតោរក្ ោះ
រាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) របស់ អងគភាពរគប់រគងគក្រោង របសិនក្បី ច្ចបំាច។់ 

ោរក្ ល្ីយត្ប សំែួរទូក្ៅ ឬ ម្តិ្ក្ោបល់ ឬ សំែូម្ពរក្ផ្សងៗ រតូ្វ ក្ធវីក្ឡងីឱ្យបានឆ្ប់ ក្ៅាម្លទធភាព
ណដលអាចក្ធវី បាន។ ជាឧទាហរែ៍ សំែួរណដលបានក្លីកក្ឡងីក្ៅកនុងកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ រត្ូវ ក្ ល្ីយត្បកនុង
អំឡុងក្ពលរបជំុពិក្ររោះក្ោបល់។ ោរ្លយត្បចំក្ពាោះសំែួរ ឬម្តិ្ក្ោបល់ណា ណដលរតូ្វទាម្ទារក្ពលក្វោក្រចីន 
សរោប់ោរពិច្ចរណា រតូ្វ រាយោរែ៍របាបក់្ៅរកុម្ណដលទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ ក្ៅក្ពលរបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ 
ក្លីកក្រោយក្ទៀត្។ ទនទឹម្នឹងក្នោះណដរ ក្សចកតីសក្ងខបថ្នោរក្ ល្ីយត្ប (មិ្នរតូ្វក្របីគំនិត្ តទ ល់ែលួន) ក្ហយីរត្ូវ
ផ្សពវផ្ាយជាាធារែ ាម្រយៈក្គហទំព័រ របស់ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្រៀងរាល់រតី្ោស ឬក៏បានឆ្ប់ជាងក្នោះ 
ោន់ណត្លអ។ ចំក្ពាោះពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា  ទាក់ទងនឹងបញ្ជហ រកំ្ោភបំពាន (SEA/SH) របសិនក្បីោន ព័ត្៌ោនក្នោះ រតូ្វណត្ 
រកាោរសោៃ ត្់ (សូម្ក្មី្លណផ្នក 5.4.3 សរោប់ព័ត៌្ោនលម្អិត្)។ 

៣.៩. ដ្ំណាក់កាលបនាា ប់ 

កនុងអំឡុងក្ពលថ្នោរក្រៀបចំគក្រោង អនកពាក់ព័នធ ទាងំអស់ រតូ្វទទួលបានដំែឹងអំពីក្រលបំែងថ្ន
គក្រោង សកម្មភាព ោរវយត្ថ្ម្លបរាិា ន និងសងគម្ អំពីហានិភ័យ និងផ្លប៉ាោះពាល់ ណផ្នោររគប់រគង បរាិា ន និង
សងគម្ (E&S) និងនីតិ្វធីិក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា។ កនុងអំឡុងក្ពលថ្នោរអនុវត្តន៍គក្រោង ភាគីទទួលរងផ្លប៉ាោះ
ពាល់ រតូ្វទទួល ដំែឹង និងរត្ូវបានពិក្ររោះក្ោបល់ របសិនក្បីឯការ ពាក់ព័នធបរាិា ននិងសងគម្ របស់គក្រោង
រតូ្វបានក្ធវីបចាុបបននភាព ឬក្ៅក្ពលណដលឯការសតីពី ណផ្នោររគប់រគងបរាិា ន និងសងគម្ (ESMP)  និង/ឬ ឯក
ារណផ្នោរក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (RPs) រត្ូវបានក្រៀបចំរចួរាល់។ របសិនក្បី ឯក
ារទាងំក្នោះបានក្ធវីបចាុបបននភាព ក្ហយីរត្ូវរបោសផ្សពវផ្ាយាម្រយៈបណាត ញដូចរន ។ ោរអនុវត្តឧបករែ៍វយ
ត្ថ្ម្លបរាិា ន និងសងគម្ ណផ្នោរោរចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ និងយនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា   រត្ូវរាយោរែ៍
របាបក់្ៅភាគីពាក់ព័នធ ។ ទាក់ទងនឹងយនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  ោា ក្សីបែតឹ ងត្វ៉ា  រតូ្វដឹងអំពីដំណាក់ោល
នីមួ្យៗ និងវឌ្ឍនភាព កនុងោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  កនុងអំឡុងក្ពលកំពុងដំក្ែីរោរក្ ោះរាយ ។ ោ៉ា ងក្ហាច 2 
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ដង កនុងឆ្ន  ំ ណដលគក្រោងក្នោះ រតូ្វរាយោរែ៍របាប់ក្ៅភាគីពាក់ព័នធ ប៉ាុណនតរត្ូវរាយោរែ៍ញឹកញាប់ជាង កនុងអំឡុង
ក្ពល សកម្មភាពគក្រោង ដូចជា កនុងអំឡុងក្ពលពិក្ររោះក្ោបល់ ោរទូទាត្់សំែង ោរាងសង់ និងដំក្ែីរក្ ោះ
រាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍។ 

 

៤. ធៃធាៃ ៃិងទំៃួលខុសរត្ូវកនងុម្ពល អៃុវត្តសកមមភាព ជំរុញការចូលរួមរបស់អនកពាក់ព័ៃធ 

៤.១. ធៃធាៃ 

 អងគភាពរគប់រគងគក្រោង នឹងទទួលបនទុកក្លីោរអនុវត្តសកម្មភាពជំរុញោរចូលរមួ្ពីភាគីពាក់ព័នធ។ ារាង
ខាងក្រោម្ ផ្តល់នូវព័ត្៌ោនសរោបទ់ំនក់ទំនងជាម្ួយសោជិក អងគភាពរគប់រគងគក្រោង ទទួលបនទុកណផ្នកបរាិា ន 
និងសងគម្សំខាន់ៗ ណដលអាចទាក់ទងបាន ក្ដីម្បផី្តល់ម្តិ្ណកលម្អ ឬ សំែួរក្ផ្សងៗទាក់ទងនឹងគក្រោង។ កនុងករែី
ោនោរតល ស់បតូរសោសភាព ក្ៅកនុងណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP)  ក៏រតូ្វក្ធវីបចាុបបននភាព 
ក្ដីម្បី្ លុោះបញ្ជា ងំពីោរក្រៀបចំសោសភាពងមី ក្ហយី រតូ្វផ្សពវផ្ាយាម្រយៈបណាត ញដូចរន  និងផ្តល់ដំែឹងដល់អនក
ពាក់ព័នធគក្ឡងីវញិ។ ោរក្ធវីបចាុបបននភាពអំពីោរតល ស់បតូរ  និងក្ធវីោរណចកច្ចយ ឬផ្សពវផ្ាយដល់អនកពាក់ព័នធ 
សរោប់ោរពិក្ររោះក្ោបល់។ 
 

ារាងទី 9: ម្ស្រនតីសងគម្ និងបរាិា ន របស់អងគភាពរគបរ់គងគក្រោង និងព័ត្ោ៌នសរោប់ទំនកទំ់នង 

ព័ត្៌ោនសរោប់ទំនក់
ទំនង 

នយកគក្រោង ម្ស្រនតី សងគម្ ម្ស្រនតីបរ ិា ន ម្ស្រនតកី្ ោះរាយ 
បែតឹ ងត្វ៉ា  

ក្ ម្ ោះ     

អាសយ ា ន     

Email      

ក្លែទូរសពទ     

 

ោរវភិាគជន៍ងវោិរគប់ររន់សរោប់អនុវត្តន៍សកម្មភាពជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធក្ យ ណបងណចក 
ោរចំណាយក្លីគក្រោងទាងំមូ្ល រមួ្បញ្ាូ លោរចំណាយសរោប់ោរក្រៀបចំកិចារបជំុ សិោខ ាោ ោរបែតុ ោះបណាត
ល របាក់ឧបត្ាម្ភបុគគលិក ោរចុោះក្ៅក្មី្លទីាងំអនុគក្រោង ោរបកណរប និងោរក្បាោះពុម្ពឯការ ពាក់ព័នធ តទ ងំបា៉ា ែូ
ផ្សពវផ្ាយព័ត្៌ោនគក្រោង និង របតិ្បត្តិោរយនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM)។. ោរចំណាយក្លីោរអនុវត្ត 
និងោររតួ្ត្ពិនិត្យាម្ ន ក្លីវធិានោរោត្់បនាយផ្លប៉ាោះពាល់បរាិា ន និងសងគម្ ក្ៅាម្ោរ ា នសំែង់
នីមួ្យៗ ណដលនឹងរតូ្វបញ្ាូ លក្ៅកនុងោរចំណាយក្លីោរាងសង់ ណដលជាបនទុករបស់អនកក្ ៉ាោរ។ 
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៤.២. មុខងារ ៃិងទំៃួលខុសរត្ូវនៃការរគប់រគង 

ោរក្រៀបចំាា ប័នសរោប់ោរអនុវត្ត រត្ូវអនុវត្តន៍ាម្រចនសម្ព័នធរបស់ាា ប័ន រ ា ភិបាល។ ក្ៅក្រោម្
គក្រោងក្នោះ កនុងនម្ ាា ប័នអនុវត្តន៍គក្រោង (IA) រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នឹងបក្ងកីត្អងគភាពរគប់រគងគក្រោង 
ណដលោននយកគក្រោង អនករគប់រគងគក្រោង និងម្ស្រនតីសងគម្ និងបរាិា ន (SEOs)។ 

នយកគក្រោង អនករគប់រគងគក្រោង និងម្ស្រនតីបរាិា ន និងសងគម្របស់ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នឹងទទួល
ែុសរត្ូវតទ ល់ចំក្ពាោះោរអនុវត្ត ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP)  កំឡុងក្ពលអនុវត្តគក្រោង។ 
រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នឹងរតួ្ត្ពិនិត្យោរអនុវត្ត ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP)  ថ្ន អងគភាព
រគប់រគងគក្រោង ក្រោម្ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ។ អនកក្ ៉ាោរ ឬអនករបឹការបស់គក្រោងនឹងទទួលែុសរតូ្វកនុងោរ
អនុវត្តណផ្នកែលោះថ្ន ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP)  ក្រោម្ោររតួ្ត្ពិនិត្យរបស ់ម្ស្រនតីសងគម្និងប
រាិា ន ថ្នអងគភាពរគប់រគងគក្រោង ។ 

ក្រោម្ោរណែនរំបស់ នយកគក្រ ង អនករគប់រគងគក្រ ង និងម្ស្រនតីសងគម្និងបរាិា ន នឹងទទួលែុសរតូ្វ
ដូចខាងក្រោម្៖ 

o ដឹកន ំឬរតួ្ត្ពិនិត្យក្រៀបចំកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ ដូចណដលបានពិពែ៌នក្ៅកនុង ណផ្នោរជំរុញ
ោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP)  ។ 

o ដឹកន ំ ឬរតួ្ត្ពិនិត្យោររបោសផ្សពវផ្ាយព័ត្៌ោនសតីពី ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់
ព័នធ (SEP) ; 

o ោរបក្ងកីត្ ណងរកា និងក្ធវីបចាុបបននភាពជាក្ទៀងទាត់្នូវ កំែត្់រាបែតឹ ងត្វ៉ា ក្ៅកនុងក្សៀវក្ៅ
កំែត្់ក្ហតុ្របស់អនុគក្រោង។ 

o ពិនិត្យក្មី្លរបាយោរែ៍ រតួ្ត្ពិនិត្យាម្ នរបច្ចណំែ ណដលក្រៀបចំក្ យអនកក្ ៉ាោរ និងទីរបឹកា
បក្ចាកក្ទស។ 

o រាយោរែ៍ជាក្ទៀងទាត្់ក្ៅនយកគក្រោង។ 
 

សកម្មភាពចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ ោនណចងកនុង ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP)  ក្នោះ
នឹងរតូ្វបានវយត្ថ្ម្លជាក្ទៀងទាត់្ក្ យ អងគភាពរគប់រគងគក្រោង រសបាម្សកម្មភាពោរចូលរមួ្របស់អនកពាក់
ព័នធជាក់ោក់ និងបានពិពែ៌នក្ៅកនុងឯការ ESMP, RPs, IPP និងឯការគក្រោងពាក់ព័នធក្ផ្សងក្ទៀត្។ ភាគី
ពាក់ព័នធថ្នគក្រោង ដូចជាអនករងផ្លប៉ាោះពាល់ និងអនកច្ចប់អារម្មែ៍ នឹងរតូ្វបានក្លីកទឹកចិត្តឱ្យចូលរមួ្កនុងោររតួ្ត្
ពិនិត្យសកម្មភាពគក្រោងក្ៅករមិ្ត្អនុគក្រោង។ 
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ម្ស្រនតីរកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ទទួលបនទុកោរោរពារបរាិា ននិងសងគម្រត្ូវបានររំទ និងបែតុ ោះបណាត ល
ក្ យទីរបឹកាជាតិ្កនុងដំណាក់ោលក្រៀបចំគក្រោង។ កនុងអំឡុងក្ពលថ្នោរក្រៀបចំគក្រោង ម្ស្រនតីសងគម្ និងបរាិា ន 
(SEOs) នឹងទទួលបានបែតុ ោះបណាត លបណនាម្ក្ទៀត្ ក្ដីម្ប ីបំក្ពញោរងារ បានរតឹ្ម្រតូ្វ។ 

 

ារាងទី 10 – ោរទទួលែុសរតូ្វក្ៅកនុងោរអនុវត្តណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ 

ទំនួលែុសរត្ូវ 

រកសួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទ   

នយកគក្រោង 

• ពិនិត្យ និងអនុម័្ត្របាយោរែ៍របច្ចណំែសតីពីោរក្ ោះរាយោរែូចខាត្ និងោរ
ចូលរមួ្ពីភាគីពាក់ព័នធ 

• រកាោរជូនដំែឹងរបស់ធនររពិភពក្ោកអំពីោរអនុវត្ត ណផ្នោរជំរុញោរចូល
រមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP) 

អនករគប់រគង
គក្រោង 

• រតួ្ត្ពិនិត្យ SEO និងដំក្ែីរោរថ្នោរក្ ោះរាយោរែូចខាត្ និងោរចូលរមួ្ពីភា
គីពាក់ព័នធ 

• បញ្ជូ នរបាយោរែ៍របច្ចណំែក្ៅោន់នយកគក្រោង 

ម្រនីតសងគម្ និង
បរាិា ន   

• អនុវត្តសកម្មភាពោរចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ ដូចណដលបានពិពែ៌នក្ៅកនុង 
ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP) រមួ្ទាងំោរពិក្ររោះក្ោបល់ 
ោរផ្សពវផ្ាយ ោរបែតុ ោះបណាត លសតីពីអំក្ពីហងិាណផ្អកក្លីក្យនឌ័្រ សុវត្ាិភាពផ្លូវងន
ល់។ល។ 

• សរម្បសរមួ្លជាមួ្យអាជាា ធរភូមិ្ ឃុ ំនិងអនកក្ ៉ាោរក្លីយនតោរក្ ោះរាយោរ
ែូចខាត្ ាម្ នោរត្វ៉ាទាងំក្នោះរតូ្វបានកត់្រា និងក្ ោះរាយភាល ម្ៗ។ 

• រតួ្ត្ពិនិត្យសកម្មភាពោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធណដលក្ធវីក្ឡងីក្ យអនកក្ ៉ាោរ 
និង/ឬអនករបឹកា DDIS/ISWSC 

• សរម្បសរម្ួលជាម្ួយភាន ក់ងារក្ផ្សងក្ទៀត្ណដលពាក់ព័នធដូចជា អគគនយក ា ន
ក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (GDR) 

• ដឹកនដំំក្ែីរោរពិក្ររោះក្ោបល់ក្លីោរបរចិ្ចា គក្ យសម័រគចិត្ត 
• ដឹកនដំំក្ែីរោរកំែត់្អត្តសញ្ជញ ែជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច 

រកសួងក្សដាកិចា និង
ហរិញ្ញវត្ាុ 

អគគនយក ា ន 
ក្ ោះរាយផ្ល
ប៉ាោះពាល់
ក្ យារ
គក្រោងអភិវឌ្ឍ
ន៍ (GDR) 

• ដឹកនោំរពិក្ររោះក្ោបល់ក្លីោរចរចិ្ចា គឬលទធកម្មដីធលី  រមួ្ទាងំោរសទង់ម្តិ្លម្អតិ្ 
ោរគែនអរាសំែង ោលវភិាគគក្រោង។ល។ 

• ទទួលែុសរត្ូវចកំ្ពាោះ GRM របស់ែលួនទាក់ទងនឹងោរចរចិ្ចា គឬលទធកម្មដីធលី  
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អនកក្ ៉ាោរ  របធានវសិវករ  

• អនុវត្តោរពិក្ររោះក្ោបល់ជាមួ្យអនកពាក់ព័នធអំពីោរកំែត់្ក្ពលក្វោរបស់
គក្រោង ោរោត់្បនាយសកម្មភាពោរងារសីុវលិ (ដូចជាធូលី ចរាចរែ៍) ជូន
ដំែឹងដល់អនកពាក់ព័នធអំពីោរងារ។ 

• ធានឱ្យោនោរពិច្ចរណាោ៉ា ងរបុងរបយត័្នចំក្ពាោះស្រសតី និងរកុម្ណដលងាយរងក្ររោះ 
រមួ្ទាងំពួកក្គក្ៅកនុងោរពិក្ររោះក្ោបល់ ក្ហយីថាពួកក្គមិ្នបាត់្បង់ឱ្ោស
ោរងារ 

• ក្ធវីោរបែតុ ោះបណាត លសតីពីរកម្សីលធម៌្សរោប់កម្មករ រមួ្ទាងំអំពីអាកបបកិរោិ
សម្រសប និងទំនក់ទំនងជាមួ្យសហគម្ន៍ និងអំក្ពីហងិាណផ្អកក្លីក្យនឌ័្រ 

• អនុវត្តោរបែតុ ោះបណាត ល និងសកម្មភាពយល់ដឹងអំពីសុវត្ាិភាពចរាចរែ៍ 
• ក្ធវីោរឧសាហ៍ពាោម្ក្ យរតឹ្ម្រតូ្វក្លីណែសសងាវ ក់ផ្គត់្ផ្គង់ ក្ដីម្បពិីនិត្យក្លីពល
កម្មកុោរ និងពលកម្មណដលជាប់កិចាសនា 

DDIS  

អនកជំនញណផ្នក
បរាិា ន និង
សងគម្ 

• ក្ធវីោរទសសនក្គហទំព័រ និងោរសោភ សន៍ក្លីោរវយត្ថ្ម្លវឌ្ឍនភាពថ្នោរបរចិ្ចា គ
ដីក្ យសម័រគចិត្ត ក្ដីម្បពិីនិត្យក្មី្លវឌ្ឍនភាព និងកំែត់្បញ្ជហ ណាមួ្យ 

• វយត្ថ្ម្លវឌ្ឍនភាព ភាពងាយរសួល និងរបសិទធភាពថ្ន GRM 
• ក្ធវីវគគបែតុ ោះបណាត លសតីពីអំក្ពីហងិាណផ្អកក្លីក្យនឌ័្រ ក្ម្ក្រាគក្អដស៍/ជំងឺក្អដស៍ 
សុវត្ាិភាពផ្លូវងនល់ និងក្ផ្សងៗក្ទៀត្ ដូចណដលបានពិពែ៌នក្ៅកនុង ណផ្នោរជំរុញ
ោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP) ក្នោះ និង/ឬាម្ោរត្រមូ្វក្ យ MRD 

• ជួយកនុងោរកំែត់្អត្តសញ្ជញ ែជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច ក្ យក្ធវីោរជាមួ្យម្
រនីតសងគម្ និងបរាិា ន  SEO 

• ក្រៀបចំោរវយត្ថ្ម្លសងគម្ក្រលក្ៅ និង IPP របសិនក្បីពាក់ព័នធ ឬក្នោះអាចជាភារ
កិចារបស់អនករបឹកា ច់ក្ យណឡក 

• កាងសម្ត្ាភាពបុគគលិក SEO ក្ដីម្បអីនុវត្តន ៍ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគី
ពាក់ព័នធ (SEP) 

 

៥. យៃតការម្ ៉ះរសាយការម្សាកសាា យ 

៥.១. មុខងារ ៃិងទំៃួលខុសរត្ូវនៃការរគប់រគង 

 ោរក្រៀបចំាា ប័នសរោប់ោរអនុវត្តនឹងអនុវត្តាម្រចនសម្ព័នធរបស់ាា ប័ន រ ា ភិបាល។ ក្ៅក្រោម្
គក្រោងក្នោះ កនុងនម្ាា ប័នអនុវត្តគក្រ ង (IA) រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នឹងបក្ងកីត្អងគភាពរគប់រគងគក្រោង 
ណដលោននយកគក្រោង អនករគប់រគងគក្រោង និងម្ស្រនតីសងគម្ និងបរាិា ន (SEOs)។ 

នយកគក្រោង អនករគប់រគងគក្រោង និងម្ស្រនតីបរាិា ន និងសងគម្របស់ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នឹងទទួលែុស
រត្ូវតទ ល់ចំក្ពាោះោរអនុវត្ត ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP)  កំឡុងក្ពលអនុវត្តគក្រោង។ អងគ
ភាពរគប់រគងគក្រោង ថ្នរកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ រត្ូវរតួ្ត្ពិនិត្យាម្ នោរអនុវត្ត ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់
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ភាគីពាក់ព័នធ (SEP)  ។ អនកក្ ៉ាោរ ឬអនករបឹការបស់គក្រោងនឹងទទួលែុសរតូ្វកនុងោរអនុវត្តណផ្នកែលោះថ្ន ណផ្នោរ
ជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP)  ក្រោម្ោររតួ្ត្ពិនិត្យរបស់ ម្ស្រនតីសងគម្និងបរាិា ន ថ្នអងគភាពរគប់រគង
គក្រោង។ 

 ក្រោម្ោរណែនរំបស់ នយកគក្រ ង អនករគប់រគងគក្រ ង និងម្ស្រនតីសងគម្និងបរាិា ន នឹងទទួលែុសរតូ្វ
ដូចខាងក្រោម្៖ 

o ដឹកន ំឬរតួ្ត្ពិនិត្យក្រៀបចំកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ ដូចណដលបានពិពែ៌នក្ៅកនុង ណផ្នោរជំរុញ
ោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP)  ។ 

o ដឹកន ំ ឬរតួ្ត្ពិនិត្យោររបោសផ្សពវផ្ាយព័ត្៌ោនសតីពី ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់
ព័នធ (SEP) ; 

o ោរបក្ងកីត្ ណងរកា និងក្ធវីបចាុបបននភាពជាក្ទៀងទាត់្នូវ កំែត្់រាបែតឹ ងត្វ៉ា ក្ៅកនុងក្សៀវក្ៅ
កំែត្់ក្ហតុ្របស់អនុគក្រោង។ 

o ពិនិត្យក្មី្លរបាយោរែ៍ រតួ្ត្ពិនិត្យាម្ នរបច្ចណំែ ណដលក្រៀបចំក្ យអនកក្ ៉ាោរ និងទីរបឹកា
បក្ចាកក្ទស។ 

o រាយោរែ៍ជាក្ទៀងទាត្ ់ជូននយកគក្រោង។ 

សកម្មភាពចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធណដលោនណចងកនុង ណផ្នោរជរមុ្ញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ ក្នោះ
នឹងរតូ្វបានវយត្ថ្ម្លជាក្ទៀងទាត់្ក្ យ អងគភាពរគប់រគងគក្រោង រសបាម្សកម្មភាពោរចូលរមួ្របស់អនកពាក់
ព័នធជាក់ោក់ណដលបានពិពែ៌នក្ៅកនុង ESMP, RPs, ណផ្នោរជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច  និងឯការគក្រោងពាក់ព័នធ
ក្ផ្សងក្ទៀត្។ ភាគីពាក់ព័នធថ្នគក្រោង ដូចជាអនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ និងអនកច្ចប់អារម្មែ៍ រតូ្វបានក្លីកទឹកចិត្ត
ឱ្យចូលរមួ្កនុងោររតួ្ត្ពិនិត្យសកម្មភាពគក្រោងក្ៅករមិ្ត្អនុគក្រោង។ 

 ម្ស្រនតីបរាិា ននិងសងគម្របស់រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ទទួលបនទុកោរោរពារ រត្ូវបានររំទ និងបែតុ ោះប
ណាត លក្ យទីរបឹកាជាតិ្កនុងដំណាក់ោលក្រៀបចំគក្រោង។ កនុងអំឡុងក្ពលថ្នោរក្រៀបចំគក្រោង ម្ស្រនតីបរាិា ននិង
សងគម្ នឹងទទួលបានបែតុ ោះបណាត លបណនាម្ក្ទៀត្ ក្ដីម្បបីំក្ពញោរងារ បានរតឹ្ម្រតូ្វ។ 

ារាងទី  9: ោរទទួលែុសរតូ្វក្ៅកនុងោរអនុវត្តណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ 

ទំនលួែុសរត្វូ 

រកសួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទ   

នយកគក្រោង 

• ពិនិត្យ និងអនុម័្ត្របាយោរែ៍របច្ចណំែសតីពីោរក្ ោះរាយោរែូចខាត្ និងោរ
ចូលរមួ្ពីភាគីពាក់ព័នធ 

• រកាោរជូនដំែឹងរបស់ធនររពិភពក្ោកអំពីោរអនុវត្ត ណផ្នោរជរម្ុញោរចូល
រមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ 

អនករគប់រគង
គក្រោង 

• រតួ្ត្ពិនិត្យ SEO និងដំក្ែីរោរថ្នោរក្ ោះរាយោរែូចខាត្ និងោរចូលរមួ្ពីភា
គីពាក់ព័នធ 
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• បញ្ជូ នរបាយោរែ៍របច្ចណំែក្ៅោន់នយកគក្រោង 

ម្រនីតសងគម្ និង
បរាិា ន   

• អនុវត្តសកម្មភាពោរចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ ដូចណដលបានពិពែ៌នក្ៅកនុង 
ណផ្នោរជរមុ្ញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ រមួ្ទាងំោរពិក្ររោះក្ោបល់ ោរ
ផ្សពវផ្ាយ ោរបែតុ ោះបណាត លសតីពីអំក្ពីហងិាណផ្អកក្លីក្យនឌ័្រ សុវត្ាិភាពផ្លូវងនល់។
ល។ 

• សរម្បសរមួ្លជាមួ្យអាជាា ធរភូមិ្ ឃុ ំនិងអនកក្ ៉ាោរក្លីយនតោរក្ ោះរាយោរ
ែូចខាត្ ាម្ នោរត្វ៉ាទាងំក្នោះរតូ្វបានកត់្រា និងក្ ោះរាយភាល ម្ៗ។ 

• រតួ្ត្ពិនិត្យសកម្មភាពោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធណដលក្ធវីក្ឡងីក្ យអនកក្ ៉ាោរ 
និង/ឬអនករបឹកា DDIS/ISWSC 

• សរម្បសរម្ួលជាម្ួយភាន ក់ងារក្ផ្សងក្ទៀត្ណដលពាក់ព័នធដូចជា អគគនយក ា នក្ ោះ
រាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (GDR) 

• ដឹកនដំំក្ែីរោរពិក្ររោះក្ោបល់ក្លីោរបរចិ្ចា គក្ យសម័រគចិត្ត 
• ដឹកនដំំក្ែីរោរកំែត់្អត្តសញ្ជញ ែជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច 

រកសួងក្សដាកិចា និង
ហរិញ្ញវត្ាុ 

អគគនយក ា ន 
ក្ ោះរាយផ្ល
ប៉ាោះពាល់
ក្ យារ
គក្រោងអភិវឌ្ឍ
ន៍ (GDR) 

• ដឹកនោំរពិក្ររោះក្ោបល់ក្លីោរចរចិ្ចា គឬលទធកម្មដីធលី  រមួ្ទាងំោរសទង់ម្តិ្លម្អតិ្ 
ោរគែនអរាសំែង ោលវភិាគគក្រោង។ល។ 

• ទទួលែុសរត្ូវចកំ្ពាោះ GRM របស់ែលួនទាក់ទងនឹងោរចរចិ្ចា គឬលទធកម្មដីធលី  

អនកក្ ៉ាោរ  របធានវសិវករ  

• អនុវត្តោរពិក្ររោះក្ោបល់ជាមួ្យអនកពាក់ព័នធអំពីោរកំែត់្ក្ពលក្វោរបស់
គក្រោង ោរោត់្បនាយសកម្មភាពោរងារសីុវលិ (ដូចជាធូលី ចរាចរែ៍) ជូន
ដំែឹងដល់អនកពាក់ព័នធអំពីោរងារ។ 

• ធានឱ្យោនោរពិច្ចរណាោ៉ា ងរបុងរបយត័្នចំក្ពាោះស្រសតី និងរកុម្ណដលងាយរងក្ររោះ 
រមួ្ទាងំពួកក្គក្ៅកនុងោរពិក្ររោះក្ោបល់ ក្ហយីថាពួកក្គមិ្នបាត់្បង់ឱ្ោស
ោរងារ 

• ក្ធវីោរបែតុ ោះបណាត លសតីពីរកម្សីលធម៌្សរោប់កម្មករ រមួ្ទាងំអំពីអាកបបកិរោិ
សម្រសប និងទំនក់ទំនងជាមួ្យសហគម្ន៍ និងអំក្ពីហងិាណផ្អកក្លីក្យនឌ័្រ 

• អនុវត្តោរបែតុ ោះបណាត ល និងសកម្មភាពយល់ដឹងអំពីសុវត្ាិភាពចរាចរែ៍ 
• ក្ធវីោរឧសាហ៍ពាោម្ក្ យរតឹ្ម្រតូ្វក្លីណែសសងាវ ក់ផ្គត់្ផ្គង់ ក្ដីម្បពិីនិត្យក្លីពល
កម្មកុោរ និងពលកម្មណដលជាប់កិចាសនា 

DDIS  
អនកជំនញណផ្នក
បរាិា ន និង
សងគម្ 

• ក្ធវីោរទសសនក្គហទំព័រ និងោរសោភ សន៍ក្លីោរវយត្ថ្ម្លវឌ្ឍនភាពថ្នោរបរចិ្ចា គ
ដីក្ យសម័រគចិត្ត ក្ដីម្បពិីនិត្យក្មី្លវឌ្ឍនភាព និងកំែត់្បញ្ជហ ណាមួ្យ 

• វយត្ថ្ម្លវឌ្ឍនភាព ភាពងាយរសួល និងរបសិទធភាពថ្ន GRM 



ទំព័រ 60 

 

• ក្ធវីវគគបែតុ ោះបណាត លសតីពីអំក្ពីហងិាណផ្អកក្លីក្យនឌ័្រ ក្ម្ក្រាគក្អដស៍/ជំងឺក្អដស៍ 
សុវត្ាិភាពផ្លូវងនល់ និងក្ផ្សងៗក្ទៀត្ ដូចណដលបានពិពែ៌នក្ៅកនុង ណផ្នោរជរម្ុញ
ោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ ក្នោះ និង/ឬាម្ោរត្រមូ្វក្ យ MRD 

• ជួយកនុងោរកំែត់្អត្តសញ្ជញ ែជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច ក្ យក្ធវីោរជាមួ្យម្
រនីតសងគម្ និងបរាិា ន  SEO 

• ក្រៀបចំោរវយត្ថ្ម្លសងគម្ក្រលក្ៅ និង IPP របសិនក្បីពាក់ព័នធ ឬក្នោះអាចជាភារ
កិចារបស់អនករបឹកា ច់ក្ យណឡក 

• កាងសម្ត្ាភាពបុគគលិក SEO ក្ដីម្បផី្តល់ ណផ្នោរជរមុ្ញោរចូលរមួ្របស់ភាគី
ពាក់ព័នធ 

 

៦. យៃតការម្ ៉ះរសាយការម្សាកសាា យ 

៦.១.  ម្ោលបំណងនៃ យៃតការម្ ៉ះរសាយបណត ឹងត្វ៉ា របស់គម្រោង (GRM) 

ក្រលបំែងថ្ន យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) គឺក្ដីម្បផី្តល់ឱ្យអនករងផ្លប៉ាោះពាល់នូវនីតិ្វធីិក្ ោះ
រាយណដលអាចរតូ្វបានក្របីោ៉ា ងងាយរសួលក្ដីម្បកី្លីកក្ឡងីពីកងវល់ឬារទុកខទាក់ទងនឹងគក្រោង។ យនតោរ
ក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) ណែនពីំរក្បៀប ក់ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា  រមួ្ទាងំទរម្ង់ និងបណាត ញណដលអាច ក់
ពាកយបែតឹ ង។ ក្ដីម្បជួីយសរមួ្លដល់ដំក្ែីរោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  បែតឹ ងត្វ៉ា ណដលទទួលបាននឹងរតូ្វបាន
ទទួលាគ ល់ជាោយលកខែ៍អកសរ និងក្ ោះរាយកនុងរយៈក្ពលជាក់ោក់មួ្យ។ កនុងអំឡុងក្ពលដំក្ែីរោរ
ដំក្ណាោះរាយ កនុងករែីច្ចបំាច់ ោរសនទននឹងក្ធវីក្ឡងីជាមួ្យបុគគលណដលោនទុកខរពួយ ក្ដីម្បឱី្យោនោរក្ោគ
យល់រន  និងដំក្ណាោះរាយរបកបក្ យរបសិទធភាព។ ក្ៅក្ពលណដលពាកយបែតឹ ងរតូ្វបានក្ ោះរាយ បុគគលណដល
ោនទុកខរពួយនឹងរតូ្វបានជូនដំែឹងអំពីលទធផ្លថ្នដំក្ណាោះរាយ។ យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) ោន
ជំហានបនតបនទ ប់រន ណដលបុគគលណដលោនទុកខរពួយអាចក្របីរបាស់បាន។ របសិនក្បីបុគគលណដលោនក្ាកក្ៅមិ្ន
ក្ពញចិត្តនឹងលទធផ្លថ្នដំក្ណាោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  ឬរបសិនក្បីបែតឹ ងត្វ៉ា របស់ពួកក្គមិ្នរតូ្វបានក្ ោះរាយកនុងរ
យៈក្ពលណដលបានបញ្ជជ ក់សរោប់ជំហានជាក់ោក់ណាមួ្យ បុគគលណដលោនក្ាកក្ៅអាចបនតក្ៅជំហានបនទ ប់
ណដលែពស់ជាងក្ៅកនុងឋាននុរកម្ដំក្ណាោះរាយ។ គក្រោងក្នោះោនដំក្ែីរោរបែតឹ ងឧទធរែ៍ ណដលក្ដីម្បែតឹ ង
ត្វ៉ាអាចក្របីរបាស់បាន របសិនក្បីពួកក្គមិ្នក្ពញចិត្តនឹងោរសក្រម្ចចិត្តក្ ោះរាយក្ៅជំហានជាក់ោក់ណាមួ្យ 
ឬបែតឹ ងត្វ៉ា របស់ពួកក្គមិ្នរតូ្វបានក្ ោះរាយកនុងរយៈក្ពលជាក់ោក់មួ្យ។ 
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៦.២. ម្សចកតីសម្ងេបនៃៃិតិ្កមមជាត្ិទាក់ទងៃឹងបណត ឹងសារទុកេ ៃិងបណត ឹងត្វ៉ា  

រាជរ ា ភិបាលោនចាប់ និងអនុរកឹត្យក្ផ្សងៗ ណដលបាន ក់ក្ចញ ក្ដីម្បណីែនោំរអនុវត្តដំក្ែីរោរក្ ោះ
រាយបែតឹ ងត្វ៉ា។ ឯការចាប់ទាងំក្នោះ បានបញ្ជជ ក់អំពីសិទធិរបស់ក្ដីម្បែតឹ ង ក៏ដូចជាទំនួលែុសរត្ូវរបស់ាា ប័
នរ ា ភិបាលណដលពាក់ព័នធកនុងោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា ។ ឯការចាប់ពាក់ព័នធ រមួ្ោនៈ 

o ចាប់សតីពីអសាមិ្ករែ៍ (ចុោះថ្ងៃទី 26 ណែកុម្ភៈ ឆ្ន  ំ2010); 
o ចាប់ោរងារ (ចុោះថ្ងៃទី 13 ណែមី្ន ឆ្ន  ំ1997 វកិ្ាធនកម្មថ្ងៃទី 20 ណែកកក  ឆ្ន  ំ2007 និងថ្ងៃទី 

26 ណែមិ្ងុន ឆ្ន  ំ2018); 
o ចាប់សតីពីោរទប់ាក ត់្អំក្ពីហងិាកនុងរគួារ និងោរោរពារជនរងក្ររោះ (ចុោះថ្ងៃទី24 ណែតុ្ោ 

ឆ្ន 2ំ005); 
o អនុរកឹត្យក្លែ 22 ANK/BK (2018) សតីពីនីតិ្វធីិរបតិ្បត្តិោរសតង់ រសរោប់ោរបរចិ្ចា គឬលទធកម្ម

ដីធលី និងក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្ យសម័រគចិត្ត សរោប់គក្រោង
ហរិញ្ញបបទានពីខាងក្រៅរបក្ទសកម្ពុជា។ ក្រលោរែ៍ណែនសំរោប់យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ង
ត្វ៉ា  (ឧបសម្ព័នធទី 8); 

o ចាប់សតីពីោររគប់រគងរដាបាលរាជធានី ក្ែត្ត រកុង រសុក និងែែឌ  (ចុោះថ្ងៃទី 22 ណែ ឧសភា ឆ្ន  ំ
2008) ណផ្នកទី 6 សតីពីដំក្ណាោះរាយទំនស់កនុងមូ្ល ា ន។ 

o អនុរកឹត្យក្លែ 22 (25 មី្ន 2002) សតីពីវមិ្ជឈោរថ្នតួ្នទី មុ្ែងារ និងអំណាចដល់រកុម្របឹកា
ឃុ ំ(ោរា 61៖ ោត្ពវកិចាក្លីកកម្ពស់តួ្នទីសរម្បសរមួ្លជក្ោល ោះរវងរបជាពលរដា); 

o អនុរកឹត្យក្លែ 47 អនរក.បក ចុោះថ្ងៃទី31 ណែឧសភា ឆ្ន 2ំ002 សតីពីោរក្រៀបចំ និងោររបរពឹត្តក្ៅថ្ន
គែៈកម្មោរសុរកិ្ោដី (ជំពូកទី4 – ោរផ្សោះផ្ាថាន ក់រសុក/ែែឌ )។ 

៦.៣. ម្ោលការណ៍នៃ យៃតការម្ ៉ះរសាយបណត ឹងត្វ៉ា  របស់គម្រោង 

• មិ្នទទួលែុសរតូ្វក្លីោរចំណាយទាក់ទងនឹងដំក្ែីរោរ កនុងដំក្ែីរោរក្ ោះរាយបែតឹ ងទាងំរសុងក្ទ។ ោរ
ចំណាយសម្រសបសរោប់ក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា គឺជាបនទុករបស់គក្រោង។ ក្ទាោះោ៉ា ងណាក៏ក្ យ របសិនក្បី
ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ាឬសំែំុក្រឿងរបស់ពួកក្គ រតូ្វបញ្ជូ នក្ៅតុ្ោោរ ាម្ណដលពួកក្គចង់បានក្នោះ ពួកក្គនឹង
ទទួលែុសរតូ្វក្លីោរចំណាយក្ផ្សងៗពាក់ព័នធនឹងបែតឹ ងត្វ៉ា របស់ពួកក្គ។ 

• នីតិ្វធីិក្ ោះរាយបែតឹ ងរបស់គក្រោង នឹងរតូ្វបានផ្សពវផ្ាយជាាធារែៈ។ រាល់នីតិ្វធីិក្ ោះរាយបែតឹ ង
ត្វ៉ា  ដូចជាសរោប់កម្មករសំែង់ និងរបជាពលរដារងផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យោរ ត្រម្ូវោរដីធលី សរោប់ពរងីកផ្លូវ 
ាព ន នឹងរតូ្វផ្សពវផ្ាយក្ៅក្លីក្គហទំព័ររបស់ អងគភាពរគប់រគងគក្រោង, Facebook ដល់ម្នុសសណដលចូល
រមួ្កនុងកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់។ គក្រោង យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) ក៏នឹងរតូ្វបានោត្រត្ ង
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ាម្រយៈក្សៀវក្ៅព័ត្៌ោនគក្រោង ណដលនឹងរតូ្វបានណចកច្ចយក្ៅឯកិចារបជំុពិក្ររោះក្ោបល់ និងបក្ងាហ ោះក្ៅ
ក្លីក្គហទំព័ររបស់ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ។ 

• ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ាអាចក្ធវីក្ឡងីក្ យតទ ល់ោត់្ ឬជាោយលកខែ៍អកសរ ក្ យក្របីបណាត ញក្ផ្សងៗ។ អនកទទួល
រងផ្លប៉ាោះពាល់អាច ក់ពាកយបែតឹ ងត្វ់ ាម្រយៈោរបញ្ជូ នក្ យតទ ល់ (ោររបគល់) អនកនសំំបុរត្ របអប់
សំបុរត្ អីុណម្ល និងទូរស័ពទ ឬាម្រយៈអនកតំ្ណាងណដលោនោរអនុញ្ជញ ត្។ ពាកយបែតឹ ងត្វ់តទ ល់ោត់្អាចអនុ
ញាត្សរោប់អនកមិ្នក្ចោះ ឬពិបាកសរក្សរអកសរ (ឧទាហរែ៍ ម្នុសសច្ចស់ ជនពិោរ...)។ ម្ស្រនតីរ ា ភិបាលក្ៅ
ថាន ក់ក្រោម្ជាតិ្ ជាពិក្សសក្ៅាម្ាោឃុ ំ រតូ្វជួយអនកណដលោនោរលំបាកទាងំក្នោះ ក្ដីម្បសីរក្សរពាកយ   
បែតឹ ងត្វ៉ា។ 

• ក្ដីម្បែតឹ ងអាចក្ផ្ទរតំ្ណាងរបស់ែលួន ឲ្យក្ធវីសកម្មភាពជំនួសបាន។ អនកណដល ក់ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ាអាចសំុ
ជំនួយពីរគួាររបស់ពួកក្គ ឬពីបុគគលណដលពួកក្គទុកចិត្តកនុងោរ បំភលឺពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា របស់ពួកក្គ ក្ហយីក្ដីរតួ្
ជាអនកតំ្ណាងរបស់ពួកក្គ កនុងោរណសវងរកដំក្ណាោះរាយសម្រសប។ 

• ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា  រត្ូវបានកត្់រាកនុងក្សៀវក្ៅកំែត់្ក្ហតុ្ ថ្នយនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) របស់
គក្រោង ក្ហយី រត្ូវបានាម្ នបនតរហូត្ដល់ទីបញ្ា ប់។ បែតឹ ងត្វ៉ាទាងំអស់នឹងរតូ្វបានរតួ្ត្ពិនិត្យក្ យភា
គីទទួលបនទុកក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  និងក្ យ អងគភាពរគប់រគងគក្រោង។ មូ្ល ា នទិននន័យបែតឹ ងត្វ៉ា នឹង
រតូ្វបានបក្ងកីត្ក្ឡងី និងណងរកាក្ យ អងគភាពរគប់រគងគក្រោង ។ 

•  ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា នឹងរតូ្វបានទទួលាគ ល់កនុងរយៈក្ពល 15 ថ្ងៃច្ចប់ពីថ្ងៃទទួលពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា។ អងគភាព
ទទួលបនទុកក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា នឹងជូនដំែឹងដល់ក្ដីម្បែតឹ ងក្ៅក្ពលទទួលបានពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា  ក្ហយី
រតូ្វច្ចប់ក្ផ្តីម្ដំក្ែីរោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ាទាងំក្នោះ។ 

• ក្ពលក្វោកំែត់្សរោប់ោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា រត្ូវបានបញ្ជជ ក់ សរោបដំ់ណាក់ោលនីមួ្យៗ។ 

 

៦.៤.  ការពិពណ៌នាអំពីៃីត្ិ វិធីម្ ៉ះរសាយបណត ឹងត្វ៉ា  

គក្រោងក្នោះ ោននីតិ្វធីិចំនួន៣ សរោប់ក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  រមួ្ទាងំបែតឹ ងត្វ៉ាទាក់ទងនឹង 1) ោរ
បរចិ្ចា គឬលទធកម្មដីធលី 2) លកខែែឌ ោរងារ និងោរក្ធវីោរងារ និង 3) ោរក្កងរបវញ័្ា ផ្លូវក្ភទ និងោររកំ្ោភបំពាន 
និងោរក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ (SEA/SH)។ នីតិ្វធីិទាងំក្នោះ រត្ូវបានយនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) រសបាម្
ចាប់ជាតិ្ណដលពាក់ព័នធ។ យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) សរោប់បែតឹ ងទាក់ទងនឹងោរបរចិ្ចា គឬលទធកម្ម 
ដីធលី រត្ូវបានក្រៀបរាក្បីលម្អិត្ក្ៅកនុងក្រលនក្ោបាយ សតីពីរកបែែឌ ោរងារសរោប់ក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់
ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (RPF)។ យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) រត្ូវអនុវត្តាម្នីតិ្វធីិក្ផ្សងរន  ដូច
បានពិពែ៌នក្ៅកនុងនីតិ្វធីិរគប់រគងោរងារ។ យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) ទាក់ទងនឹង SEA/SH រតូ្វ
បានបក្ងកីត្ក្ឡងីរសបាម្ចាប់ជាតិ្ពាក់ព័នធ និងោរណែនរំបស់ធនររពិភពក្ោកសតីពី ោររកំ្ោភបំពាននិងោរ



ទំព័រ 63 

 

ក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ ក៏បានពិពែ៌នក្ៅកនុង LMP របស់គក្រោង (សូម្ក្មី្ល LMP សរោប់ព័ត៌្ោនលម្អិត្)។ ក្សចកតី
សក្ងខបសរោប់នីតិ្វធីិទាងំបីនិតិ្វធីិក្នោះ ោនក្រៀបរាប់ ដូចខាងក្រោម្៖ 
 

៦.៤.១. នីត្ិវធីិក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា ទាក់ទងនឹងោរបរចិ្ចា គឬលទធកម្មដីធលី 
កនុងករែីណដលបែតឹ ងត្វ៉ា  ក្ៅណត្មិ្នអាចក្ ោះរាយបាន ឬ ក្ ោះរាយមិ្នបាន ក្ពញចិត្តាម្ក្ដីម្ប

ែតឹ ង បុគគលក្នោះោនសិទធិ ក់ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា ក្ៅអាជាា ធររសុក ឬក្ែត្តាម្ោរចង់បាន ។ ក្ដីម្បែតឹ ងក៏អាច
សក្រម្ចចិត្ត ក់ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា ក្ យតទ ល់ក្ៅតុ្ោោរផ្ងណដរ។ ក្ដីម្បែាឹ ងនឹងទទួលបនទុកថ្ងលចំណាយក្ៅកនុង
ដំណាក់ោលទាងំក្នោះ ប៉ាុណនតាា ប័នអនុវត្តន៍គក្រោង រត្ូវទូទាត្់ជូនវញិ សរោប់ោរចំណាយទាងំក្នោះ របសិនក្បី 
បែាឹ ងត្វ៉ា របស់ពួកក្គទទួលបានក្ជាគជ័យ។ 

 

 ជំហានទី 1 - ក្ៅករមិ្ត្ឃុ ំជាធម្មា អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ អាច ក់ពាកយបែាឹ ងត្វ៉ា របស់ពួកក្គ
ក្ៅក្ម្ភូមិ្ ឬក្ម្ឃុ ំណដលអាចក្ ោះរាយបញ្ជហ ក្ៅនឹងកណនលងបាន។ ក្ម្ភូមិ្ ឬក្ម្ឃុនឹំងកត់្រាទុកខក្ាក 
និងចងរកងជាឯការពីរក្បៀបក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  និងរាយោរែ៍ករែីបានក្ ោះរាយ ជូនម្ស្រនតី
បរាិា ន និងសងគម្ (ESO) របស់ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ។ 
 

កនុងករែី អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ គឺជាជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច (IP) របជាពលរដាណដលោនទុកខរពួយ
អាចនកំរែីរបស់ពួកក្គក្ៅរបធានសហគម្ន៍ ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច មូ្ល ា នក្ៅថាន ក់ភូមិ្/ឃុ ំ នឹង
បញ្ជូ នករែីក្នោះក្ៅក្ម្ភូមិ្ ឬឃុណំដលដំក្ែីរោរដូចបានក្រៀបរាប់ខាងក្លី។ របសិនក្បី អនកទទួលរង
ផ្លប៉ាោះពាល ់ មិ្នក្ពញចិត្តនឹងដំក្ណាោះរាយក្នោះ រត់្អាចបនតក្ៅជំហានទី 2 (ករមិ្ត្រសុក) ឬ 
ជំហានទី 4 (ករមិ្ត្ក្ែត្ត) ាម្ណដលពួកក្គចង់បាន។ 
 

 ជំហានទី 2 - ក្ៅថាន ក់រសុក អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ អាចរលំងជំហានទី 1 ដូចណដលពួកក្គចង់បាន
ក្ យ ក់ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ាជាោយលកខែ៍អកសរក្ៅោន់របធានោរោិល័យរសុកណដលជាត្ំបន់
ក្រលក្ៅរបស់អនុគក្រោង។ អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ អាចនមំ្នុសសច្ចស់ ឬត្ំណាងសហគម្ន៍ម្ក
សរម្បសរម្ួលបញ្ជហ ក្នោះក្ៅថាន ក់រសុក។ រកុម្ោរងារគែៈកោម ធិក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារ
គក្រោងអភិវឌ្ឍន៍អនតររកសួង (IRC-WG) នឹងទាក់ទងរបធានោរោិល័យរសុកអំពីបញ្ជហ ក្នោះ។ ោរ
របជំុផ្សោះផ្ារតូ្វក្ធវីក្ឡងី ក្ហយីោរសក្រម្ចរតូ្វក្ធវីក្ឡងីកនុងរយៈក្ពល 15 ថ្ងៃថ្នថ្ងៃក្ធវីោរច្ចប់ពីថ្ងៃចុោះ
ក្ ម្ ោះពាកយបែាឹ ងក្ៅាោែែឌ ។ របសិនក្បី ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា រត្ូវបានក្ ោះរាយក្ៅថាន ក់រសុក
ាម្ោរក្ពញចិត្តរបស់ រគួាររងផ្លប៉ាោះពាល់ (AH) ក្នោះ រកុម្ោរងាររបស់ គែៈកោម ធិោរក្ ោះ
រាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ថ្នអនតររកសួង (IRC-WG) នឹងជូនដំែឹងដល់
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នយក ា នរតួ្ត្ពិនិត្យថ្ផ្ទកនុង និងោររគប់រគងទិននន័យ (DIMDM) របស់ អគគនយក ា នក្ ោះរាយ
ផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (GDR) ណដលនឹងពិនិត្យ និងណសវងរកោរយល់រពម្ពីអគគ
នយក ក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (GDR) សរោប់វធិានោរក្ ោះរាយ
សម្រសប។ អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ នឹងរតូ្វបានជូនដំែឹងជាោយលកខែ៍អកសរក្ យ ក្ ោះ
រាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (GDR) អំពីោរសក្រម្ចចិត្ត និងវធិានោរក្ ោះរាយ
កនុងរយៈក្ពល 15 ថ្ងៃក្ធវីោរច្ចប់ពីថ្ងៃទទួលបានលិែិត្ពីោរោិល័យរសុក។ របសិនក្បី ពាកយបែតឹ ង
ត្វ៉ា រតូ្វបានបដិក្សធ ក្ៅដំណាក់ោលក្នោះ ោរោិល័យរសុកនឹងជូនដំែឹងជាោយលកខែ៍អកសរ
ដល់ អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ ។ របសិនក្បី អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ មិ្នក្ពញចិត្តនឹងលទធផ្លក្នោះ 
រត់្អាចបនតក្ៅជំហានទី 3។ 

 

 ជំហានទី 3 – ករមិ្ត្គក្រោង (អគគនយក ា នាងំទីលំក្ៅងមី)។ អគគនយក ា នក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះ
ពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (GDR) នឹងពិនិត្យពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា  និងបញ្ជូ នរបាយោរែ៍ណសវងរក
ក្ៅអគគនយកក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (GDR) សរោប់ោរសក្រម្ចចិត្ត។ 
របាយោរែ៍ចុងក្រោយនឹងរតូ្វបញ្ា ប់កនុងរយៈក្ពល 30 ថ្ងៃក្ធវីោរច្ចប់ពីថ្ងៃទទួលពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា  
ក្ហយីនឹង ក់ជូនអគគនយកក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (GDR) សរោប់
ោរសក្រម្ចចិត្តចុងក្រោយកនុងរយៈក្ពល 5 ថ្ងៃក្ធវីោរច្ចប់ពីថ្ងៃទទួលបានរបាយោរែ៍ចុងក្រោយ។ 
កនុងករែីណដលរបធានបទទាម្ទារឱ្យោនោរអនតរាគម្ន៏ក្ៅករមិ្ត្ក្រលនក្ោបាយ សំែំុក្រឿងនឹង
រតូ្វក្ផ្ទរក្ៅគែៈកោម ធិោរតល ស់បតូរទីលំក្ៅអនតររកសួង (ករមិ្ត្គក្រោង) ក្ដីម្បពិីនិត្យ និងសក្រម្ច។ 
ករែីក្នោះ ក្គរត្ូវបណនាម្ 10 ថ្ងៃក្ទៀត្ (គិត្ថ្ងៃក្ធវីោរ) បនទ ប់ពីថ្ងៃណដលបានកំែត្់ផុ្ត្កំែត្់ទាម្ទារ 
ក្ដីម្ប ីឲ្យគែៈកោម ធិោរក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ថ្នអនតររកសួង (IRC)  
ក្ធវីោរសក្រម្ចចិត្តចុងក្រោយ។ 

 

 ជំហានទី៤ - ថាន ក់ក្ែត្ត (ោរោិល័យអភិបាលក្ែត្ត)។ អនករងផ្លប៉ាោះពាល់ អាច ក់ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា
ជាោយលកខែ៍អកសរក្ៅោន់គែៈកោម ធិោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ាថាន ក់ក្ែត្ត (PGRC) ាម្រយៈ
ោរោិល័យអភិបាលក្ែត្ត។ អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ ឬតំ្ណាងរបស់ពួកក្គនឹងោនឱ្ោសបងាហ ញ
ករែីរបស់ពួកក្គកនុងអំឡុងក្ពលរបជំុ។ គែៈកោម ធិោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ាថាន ក់ក្ែត្ត (PGRC) 
អាចពិច្ចរណាពីោលៈក្ទសៈដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ និងពិក្សសណាមួ្យរបស់ អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ 
ក្ដីម្បកី្ធវីោរសក្រម្ចចិត្ត។ អគគនយក ា នក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ 
(GDR) នឹងបញ្ជូ នអនកតំ្ណាងោន ក់ កនុងនម្ជាសោជិកមិ្នក្បាោះក្ឆ្ន ត្ ក្ដីម្បផី្តល់ោរពនយល់សរោប់
ោរបដិក្សធថ្នពាកយបែតឹ ងក្ៅជំហានទីពីរក្ យ អគគនយក ា នក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារ
គក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (GDR) ។ ោរសក្រម្ចចិត្តរបស់ គែៈកោម ធិោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ាថាន ក់ក្ែត្ត 
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(PGRC) រតូ្វណត្សក្រម្ចបានក្ យណផ្អកក្លីោរឯកភាពរន  ក្ហយីនឹងជាចុងក្រោយ និងជាប់ោត្ពវកិចា 
ក្លីកណលងណត្ករែីណដលពាកយបែតឹ ងត្វ៉ាពាក់ព័នធនឹងក្រលនក្ោបាយរបស់រ ា ភិបាល។ ោរសក្រម្ច
ចិត្តក្លីក្រលនក្ោបាយរបស់រ ា ភិបាល ទាក់ទងនឹងោរចរចិ្ចា គ ឬោរក្ធវលីទធកម្មដីធលី និងក្ ោះរាយ
ផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍រតូ្វបានក្ធវីក្ឡងីក្ យ គែៈកោម ធិោរក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះ
ពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ថ្នអនតររកសួង (IRC) ។ គែៈកោម ធិោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា
ថាន ក់ក្ែត្ត (PGRC) នឹងោនក្ពល 40 ថ្ងៃក្ធវីោរច្ចប់ពីថ្ងៃទទួលពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា  ក្ដីម្បកី្ធវីោរសក្រម្ច
ចុងក្រោយ។ ោរសក្រម្ចចិត្តរបស់ គែៈកោម ធិោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ាថាន ក់ក្ែត្ត (PGRC) នឹងរតូ្វ
បញ្ជូ នក្ៅ គែៈកោម ធិោរក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ថ្នអនតររកសួង 
(IRC) ាម្រយៈ អគគនយក ា នក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (GDR) 
សរោប់ោរយល់រពម្ មុ្នក្ពលច្ចត់្វធិានោរក្ ោះរាយ។ 

របសិនក្បី អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ មិ្នក្ពញចិត្តនឹងោរក្សចកតីសក្រម្ចក្លីដំក្ណាោះរាយណដលបានក្ធវី
ក្ឡងីក្ៅកនុងដម្ណាក់ណាមួ្យខាងក្លី ពួកក្គអាចនយំកសំែំុក្រឿងរបស់ពួកក្គក្ៅតុ្ោោរក្ែត្ត/រកុង ក្ យ
ចំណាយតទ ល់ែលួនរបស់ពួកក្គ ាម្ចាប់សតីពីាា បត្យកម្ម។ របសិនក្បីពួកក្គ នោះក្រឿងកតី ថ្ងលាោកតីរបស់ពួកក្គនឹង
រតូ្វសងវញិក្ យគក្រោង។ 
 

៦.៤.២. នីត្ិវធីិក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា ទាក់ទងនឹងលកខែែឌ ោរងារ និងោរងារ 
បុគគលិកគក្រោងអាចកត់្រាកនុងបញ្ជ ីនូវពាកយបែតឹ ងារទុកខ/បែតឹ ងត្វ៉ា   ដូចខាងក្រោម្៖ 

 

 ជំហានទី 1 - ករមិ្ត្និក្ោជក។ អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ អាច ក់បែតឹ ងត្វ៉ា របស់ពួកក្គក្ៅោន់
និក្ោជករបស់ពួកក្គ ណដលបក្រមី្ោរជាម្ស្រនតីជនបក្ងាគ លទទួលបនទុកក្ដីម្បទីទួល និងក្ ោះរាយប
ែតឹ ងត្វ៉ា។ បែតឹ ងត្វ៉ាអាចរត្ូវបាន ក់ក្ យតទ ល់ោត្់ ឬជាោយលកខែ៍អកសរ ក្ យតទ ល់ ឬាម្
ទូរស័ពទ ារជាអកសរ សំបុរត្ ឬអីុណម្ល (ោរត្វ៉ាអនមិ្ករតូ្វបានទទួលយក)។ និក្ោជកណដលពាក់ព័នធ
នឹងក្ ោះរាយករែីក្នោះមិ្នក្លីសពី 15 ថ្ងៃ។ ក្ៅក្ពលណដលបានក្ ោះរាយក្ហយី អនកទទួលរងផ្ល
ប៉ាោះពាល ់គឺក្ពញចិត្ត និក្ោជកនឹងរាយោរែ៍ករែីក្នោះ រមួ្ទាងំដំក្ែីរោរក្ ោះរាយ និងលទធផ្ល
ក្ៅោន់ ម្នតតីទទួលបនទុកោរោរពារបរាិា ននិងសងគម្របស់ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សរោប់ព័ត្៌ោន 
និងកត់្រា។ របសិនក្បី អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ មិ្នក្ពញចិត្តនឹងដំក្ណាោះរាយរបស់និក្ោជក
របស់ពួកក្គ និក្ោជកនឹងបញ្ជូ ន អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ ក្ៅោន់ ម្នតតីទទួលបនទុកោរោរពារបរាិា
ននិងសងគម្របស់ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងោររគប់រគង រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ របសិនក្បីច្ចបំាច់ 
ក្ហយីជូនដំែឹងដល់ អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ អំពីោរបញ្ជូ នក្នោះ។ វរតូ្វបានកត់្សោគ ល់ថា
របសិនក្បីពាកយបែតឹ ងត្វ៉ាទាក់ទងនឹងសុវត្ាិភាព និងសុែភាពរបស់បុគគលោន ក់ ឬក្រចីននក់ បែតឹ ងត្វ៉ា
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ណបបក្នោះនឹងរតូ្វក្ ោះរាយឱ្យបានឆ្ប់ាម្ណដលអាចក្ធវីក្ៅបាន អារស័យក្លីលកខែៈនិងភាពបនទ ន់
ថ្នបែតឹ ងត្វ៉ា ។ 

 

 ជំហានទី 2 - ករមិ្ត្ អងគភាពរគប់រគងគក្រោង ។ ម្នតតីទទួលបនទុកោរោរពារបរាិា ននិងសងគម្របស់
រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នឹងក្ ោះរាយបែតឹ ងណដលសំក្ៅក្ យនិក្ោជក ក្ហយីទទួលាគ ល់ោរ
ទទួលពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា របស់ អនករងផ្លប៉ាោះពាល់ កនុងរយៈក្ពលពីរសបាត ហ៍ច្ចប់ពីថ្ងៃទទួលពាកយបែតឹ ង
ត្វ៉ា។ របសិនក្បី ម្នតតីទទួលបនទុកោរោរពារបរាិា ននិងសងគម្របស់ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មិ្នអាច
ក្ ោះរាយពាកយបែតឹ ងត្វ៉ាបានក្ទ រកុម្ោរងារ ម្នតតីទទួលបនទុកោរោរពារបរាិា ននិងសងគម្ នឹង
ពិក្ររោះក្ោបល់ជាមួ្យអនករគប់រគងគក្រោង/នយកសរោប់ដំក្ណាោះរាយ។ ម្នតតីទទួលបនទុកោរ
ោរពារបរាិា ននិងសងគម្របស់ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នឹងជូនដំែឹងដល់ អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ 
អំពីលទធផ្លថ្នដំក្ណាោះរាយរបស់ អងគភាពរគប់រគងគក្រោង ជាោយលកខែ៍អកសរកនុងរយៈក្ពល 
30 ថ្ងៃច្ចប់ពីថ្ងៃទទួលពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា។ របសិនក្បី អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ មិ្នក្ពញចិត្តនឹងលទធ
ផ្លដំក្ណាោះរាយណដលក្សនីក្ឡងីក្ យ អងគភាពរគប់រគងគក្រោង ក្នោះ អងគភាពរគប់រគងគក្រោង 
នឹងបញ្ជូ នករែីក្នោះក្ៅគែៈកោម ធិោរដឹកនគំក្រោងថ្នគក្រោងក្ដីម្បកី្ ោះរាយ និងជូនដំែឹង
ដល់ អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ អំពីោរបញ្ជូ នបនតក្នោះជាោយលកខែ៍អកសរ។ 

 

 ជំហានទី 3 - ករមិ្ត្គែៈកោម ធិោរដឹកនគំក្រោង។ ក្ៅករមិ្ត្ក្នោះ ករែីនឹងរត្ូវក្ ោះរាយមិ្ន
ក្លីសពី 21 ថ្ងៃក្ទ។ អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ នឹងរតូ្វបានជូនដំែឹងអំពីោរសក្រម្ចចិត្តដំក្ណាោះ
រាយជាោយលកខែ៍អកសរ។ 

 
កនុងករែីបែតឹ ងត្វ៉ា មិ្នរតូ្វបានក្ ោះរាយកនុងរយៈក្ពលកំែត់្ ឬ អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ 

មិ្នយល់រសបនឹងដំក្ណាោះរាយណដលបានក្សនីក្ឡងី អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ អាចទាក់ទងក្ៅអធិោរ
ោរងារថ្នក្ែត្ត ឬរកុងរបស់រត្់។ 

 

 ជំហានទី ៤ - តុ្ោោរ។ របសិនក្បី អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ មិ្នក្ពញចិត្តនឹងដំក្ណាោះរាយណដល
បានក្សនីក្ឡងីខាងក្លី អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ អាចផ្តួចក្ផ្តីម្ោរបាឹងក្ៅតុ្ោោរក្ៅរគប់ជំហាន។ ថ្ងល
ក្ដីម្ណដលទាក់ទងនឹងបែតឹ ងត្វ៉ា រត្ូវក្ចញក្ យ អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ ។ ក្សចកតីសក្រម្ចរបស់
តុ្ោោរនឹងបញ្ា ប់។ 

  



ទំព័រ 67 

 

៦.៤.៣. នីត្ិវធីិជួសជុលសរោប់ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា ទាក់ទងនឹង ោររកំ្ោភបំពាននិង
ោរក្បៀត្ក្បៀនផ្លូ វក្ភទ  

 

ក្ៅក្រោម្គក្រោង យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) សរោប់ អំក្ពីរកំ្ោភបំពាននិងោរក្បៀត្ក្បៀន
ផ្លូវក្ភទ បក្រមី្ជាចម្បងក្ដីម្ប៖ី (i) បញ្ជូ នអនកត្វ៉ា ក្ៅោន់អនកផ្តល់ក្សវ GBV កនុងរសុក។ និង (ii) កត់្រាដំក្ណាោះ
រាយថ្នពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា។ រសបាម្ក្នោះ ក្រលោរែ៍ខាងក្រោម្រត្ូវបានអនុវត្ត។ ក្រលោរែ៍ទាងំក្នោះទទួល
ាគ ល់អនករចួផុ្ត្ពីក្ររោះថាន ក់ ណដលជាអនកក្ធវីោរសក្រម្ចចិត្តសំខាន់កនុងោរណងទារំបស់ពួកក្គ ក្ហយីច្ចត់្ទុកពួកក្គ
ក្ យភាន ក់ងារ ក្សចកតីថ្ងលងនូរ និងោរក្ររពចំក្ពាោះត្រមូ្វោរ និងបំែងរបាថាន របស់ពួកក្គ។ 

o បណាត ញជាក្រចីនោនក្ៅនឹងកណនលងសរោប់ភាពងាយរសួល និង ក់ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា។ 
o អនករចួផុ្ត្ពី អំក្ពីរកំ្ោភបំពាននិងោរក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ នឹងរតូ្វបានបញ្ជូ នក្ៅម្ែឌ លផ្តល់ក្សវ 

GBV កនុងតំ្បន់សរោប់ោរររំទភាល ម្ៗ របសិនក្បីពួកក្គក្ធវីោរត្វ៉ា ក្ យតទ ល់ក្ៅោន់ PMU,; 
o រកាោរសោៃ ត្់របស់អនករចួផុ្ត្ពីក្ររោះថាន ក់។ របតិ្បត្តិករ យនតោរក្ ោះរាយ នឹងរការបាយ

ោរែ៍ក្ច្ចទរបោន់ អំក្ពីរកំ្ោភបំពាននិងោរក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ ។ 

o រម នព័ត៌្ោនណដលអាចកំែត់្អត្តសញ្ជញ ែបានអំពីអនករចួផុ្ត្ពីក្ររោះថាន ក់ នឹងរតូ្វរបមូ្ល និង
រកាទុកកនុងក្សៀវក្ៅកំែត់្ក្ហតុ្បែតឹ ងត្វ៉ា របស់គក្រោង។ 

o ោរចំណាយក្លីរបតិ្បត្តិោរ យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM)  នឹងរតូ្វបានផ្តល់ហរិញ្ញបប
ទានក្ យគក្រោង។ 

o អនកផ្តល់ក្សវ GBV នឹងរតូ្វបានចូលរមួ្សរោប់អនុគក្រោងណដលរត្ូវបានវយត្ថ្ម្លថា "ែពស់" ឬ 
"ក្រចីន" សរោប់ហានិភ័យ អំក្ពីរកំ្ោភបំពាន និងក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ ក្ យណផ្អកក្លីោរវយត្ថ្ម្ល
ហានិភ័យថ្ន អំក្ពីរកំ្ោភបំពាន និងក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ ណដលក្ធវីក្ឡងីជាណផ្នកមួ្យថ្ន ESMP ជាក់
ោក់ថ្នក្គហទំព័រ។ 

 

សរោប់ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ាទាក់ទងនឹង អំក្ពីរកំ្ោភបំពាន និងក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ ណដលទាក់ទងនឹងបុគគលិក
គក្រោង បណាត ញខាងក្រោម្អាចរតូ្វបានក្របីក្ដីម្ប ីក់ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា ៖ 

ប៉ាុសតិ៍ក្លែ 1 – អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ អាចក្ធវីាម្ជំហានណដលោនណចងកនុងណផ្នក 5.4.2 (ខាងក្លី) ក្ដីម្ប ីក់
ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា ចំក្ពាោះ អំក្ពីរកំ្ោភបំពាន និងក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ ។ 

ប៉ាុសតិ៍ទី 2 - ជាជក្រមី្សរបស់ អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ អាច ក់ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា របស់ពួកក្គក្ យតទ ល់ោត្់ ឬជា
ោយលកខែ៍អកសរក្ៅោន់ យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) Focal Point ក្ៅកនុង ម្នតតីទទួលបនទុកោរ
ោរពារបរាិា ននិងសងគម្របស់ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សរោប់ដំបូនម ន និងោរក្ ោះរាយ។ 
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ប៉ាុសតិ៍ទី 3 – របសិនក្បី អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ ចង់នយំកសំែំុក្រឿងរបស់តុ្ោោរ អនកទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ 
អាចអនុវត្តាម្ជំហានខាងក្រោម្សរោប់ោរោត់្ក្ទាស។ ោរោត់្ក្ទាសពាក់ព័នធនឹង អំក្ពីរកំ្ោភបំពាន និង
ក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ រត្ូវបានរគប់រគងក្រោម្រកម្រពហមទែឌ  និងរកម្នីតិ្វធីិរពហមទែឌ  ក្ហយីោនដូចខាងក្រោម្៖ 

 ជំហានទី 1 - ប៉ាូលីសយុត្តិធម៌្។ ជនរងក្ររោះថ្ន អំក្ពីរកំ្ោភបំពាន និងក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ ឬ
តំ្ណាងអាច ក់ពាកយបែតឹ ងរបស់ពួកក្គក្ៅោន់ម្ស្រនតីយុត្តធម្៌ក្ៅថាន ក់ឃុសំងាក ត្់ (JP)។ ម្ស្រនតី
យុត្តធម្៌ក្ៅថាន ក់ឃុសំងាក ត្់  រមួ្ោន ក) ក្ម្ឃុ/ំក្ៅសងាក ត្់ ែ) ឃុ/ំសងាក ត្់/រសុក/ក្ែត្ត/នគរបាល
ជាតិ្ និង គ) រសុក/ក្ែត្ត/កងរាជអាវុធហត្ាជាតិ្។ ម្ស្រនតីយុត្តធម៌្ក្ៅថាន ក់ឃុសំងាក ត់្  ទទួលែុសរត្ូវ
កនុងោរទទួល កត់្រាពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា  ក្ហយីអាចក្ធវីោរក្សុីបអក្ងកត្បឋម្ក្ដីម្បកំីែត់្អត្ត
សញ្ជញ ែ និងអាចច្ចប់ែលួនជនក្លមីស។ ម្ស្រនតីយុត្តធម៌្ក្ៅថាន ក់ឃុសំងាក ត់្  ក៏នឹងរបមូ្លភសតុាង
ក្ដីម្បរីរំទដល់រពោះរាជអាជាា ផ្ងណដរ។ របសិនក្បី អំក្ពីរកំ្ោភបំពាន និងក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ ក្កីត្
ក្ឡងីក្ៅផ្ទោះ និង/ឬសាិត្ក្ៅក្រោម្ណដនថ្នអំក្ពីហងឹាកនុងរគួារ (ាម្ចាប់សតីពីោរទប់ាក ត់្
អំក្ពីហងិាកនុងរគួារ និងោរោរពារជនរងក្ររោះ) អនករចួផុ្ត្ពីក្ររោះថាន ក់ពី អំក្ពីរកំ្ោភបំពាន 
និងក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ អាចណសវងរកោរររំទពីម្ស្រនតីនគរបាលយុត្តិធម៌្កនុងតំ្បន់ ( ណត្ងាងំក្ យ
រកសួងកិចាោរនរ)ី ណដលអាចក្ដីរតួ្ជាភាគីត្អូញណត្អរកនុងនម្អនករចួផុ្ត្ពីក្ររោះថាន ក់ពី អំក្ពីរកំ្ោភ
បំពាន និងក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ 1។ 

 

 ជំហានទី 2 - រពោះរាជអាជាា ។ ក្ៅក្ពលទទួលបានកំែត្់រាជាោយលកខែ៍អកសរណដលបាន
បញ្ា ប់ពី ម្ស្រនតីយុត្តធម៌្ក្ៅថាន ក់ឃុសំងាក ត់្  រពោះរាជអាជាា អាចក្ធវីោរសក្រម្ចចិត្តថាក្តី្រពោះរាជអាជាា
នឹងរកាទុកឯការក្ យមិ្នដំក្ែីរោរវបណនាម្ក្ទៀត្ ឬដំក្ែីរោរនីតិ្វធីិរបឆ្ងំនឹងជនក្លមី
ស។ រពោះរាជអាជាា អាចនសំំែំុក្រឿងក្ៅតុ្ោោរ និងបងាហ ញភសតុាងក្ៅកនុងសវនោររបស់
តុ្ោោរ។ 

  

 
1 In 2007, Inter-Ministerial Prakas No. 64 was issued by the Ministry of Women's Affairs (MoWA) and the Ministry of 
Justice (MoJ) appointing MoWA officials who have legal qualifications to be officials of the MoWA Judicial Police. 
The roles and authority of the JPO under MoWA is defined in the MoWA’s Prakas No. 072 KKN/BS (2007) and is as 
follows: (1) act as a plaintiff representing the victim (2) prepare reports and records (3) monitor and follow up on 
relevant investigations (4) follow up on Court’s procedures (decisions and convictions). In addition, Prakas of the 
Ministry of the Interior (No. 3840, 2020) on Establishment and Functioning of the Commune/ Sangkat Committee 
for Women and Children, has defined the roles and responsibilities of these Committees in prevention, mitigation 
and collaboration with juridical agencies to prevent, resolve cases related to domestic violence, sexual abuses, sexual 
harassment, human trafficking (such as exportations of women and children in commune/ sangkat for sexual 
exploitation). 
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 ជំហានទី៤ - ោរក្សុីបអក្ងកត្ក្ យក្ៅរកម្។ កនុងដំណាក់ោលក្នោះ ក្ៅរកម្ក្សុីបសួរនឹងក្ធវីោរ
សួរចក្ម្លីយជនរតូ្វក្ច្ចទ និងអនុវត្តនីតិ្វធីិក្សុីបអក្ងកត្ណដលរតូ្វោរក្ផ្សងក្ទៀត្។ 

 

 ជំហានទី 5 - ោរាត ប់។ ក្រោយពីក្ចញដីោបងាគ ប់ឱ្យច្ចប់ែលួន ក្ៅរកម្ក្សុីបសួរនឹងបញ្ជូ នសំែំុ
ក្រឿងក្នោះក្ៅរបធានតុ្ោោរណដលនឹងក្រៀបចំោលបរកិ្ចឆទសរោបស់វនោរ ។ ក្សចកតីសក្រម្ច
របស់តុ្ោោរក្លីដំក្ណាោះរាយ អំក្ពីរកំ្ោភបំពាន និងក្បៀត្ក្បៀនផ្លូវក្ភទ គឺជាក្សចកតីសក្រម្ច
ចុងក្រោយ។ 

 

៦.៤.៤. នីត្ិវធីិក្ ោះរាយសរោប់បែតឹ ងត្វ៉ា ទូក្ៅ 
 

កនុងករែីបុគគល រគួារ ឬសហគម្ន៍រតូ្វបានរងផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យទិដាភាពក្ផ្សងក្ទៀត្ ឧទាហរែ៍ ផ្ល
ប៉ាោះពាល់បរាិា ន ដូចជាោរក្កីនក្ឡងីថ្នធូលី សំក្ឡង ឬោរែវោះខាត្វធិានោរសុវត្ាិភាពណដលបក្ងកីនហានិភ័យថ្ន
ក្ររោះថាន ក់ចរាចរែ៍ចំក្ពាោះអនកក្របីរបាស់ផ្លូវ ឬដល ់ ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច កនុងតំ្បន់ បណាត ញក្ផ្សងៗនឹងរតូ្វបាន 
បក្ងកីត្ក្ឡងីសរោប់ោរក្របីរបាស់ក្ យងាយរសួលក្ យភាគីណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់ រមួ្ទាងំ IPs ។ ទាងំក្នោះរមួ្
បញ្ាូ លទាងំ៖ 

o ទូរស័ពទរបស់ម្ស្រនតីជនបក្ងាគ លទទួលបនទុក អងគភាពរគប់រគងគក្រោង យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ង
ត្វ៉ា  (GRM); 

o អនកដឹកន ំជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច កនុងតំ្បន់ (កនុងករែីបុគគល/រគួារណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់គឺ ជន
ជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច) 

o ណែសទូរស័ពទបនទ ន់របស់អនកក្ ៉ាោរ៖ ក្ដីម្បរីាយោរែ៍ករែីណដលពួកក្គគិត្ថាអនកក្ ៉ាោរអាចក្ ោះ
រាយបានទាន់ក្ពលក្វោ (ព័ត៌្ោនលំអិត្ថ្នកិចាសនានឹងរតូ្វបិទផ្ាយក្ៅោរ ា នសំែង់ 
និងណចកច្ចយក្ៅ ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ចs (ាម្រយៈក្សៀវក្ៅព័ត្៌ោនអនុគក្រោង) អំឡុងក្ពល
ពិក្ររោះ និងបក្ងាហ ោះក្ៅតទ ងំបា៉ា ែូាធារែៈរបស់ាោឃុ ំសងាក ត្់។ វត្ត ។ល។ 

o ាោឃុ/ំសងាក ត្់ 

៦.៥.  ការចុ៉ះបញ្ជ ីបណត ឹងត្វ៉ា គម្រោង 

SEO, នយក/អនករគប់រគងគក្រោងក្ៅកនុង រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ទទួលែុសរតូ្វកនុងោរបក្ងកីត្ និងណង
រកាក្សៀវក្ៅកំែត់្ក្ហតុ្ោរត្វ៉ាគក្រោង (PGL)។ PGL នឹងរតូ្វបានបក្ងកីត្ក្ឡងីក្ យ ម្នតតីទទួលបនទុកោរោរពារ
បរាិា ននិងសងគម្ក្ដីម្បកីត់្រារាល់កងវល់/ារទុកខ ណដលរតូ្វបាន ក់ជូនក្ យអនកពាក់ព័នធគក្រោងកនុងអំឡុងក្ពល
អនុវត្តគក្រោង។ កនុងករែីោនោរត្វ៉ាធៃន់ធៃរ ធនររពិភពក្ោកគួរណត្រតូ្វបានជូនដំែឹងអំពីពាកយបែតឹ ងត្វ៉ាទាងំ
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ក្នោះកនុងរយៈក្ពល 24 ក្ោ៉ា ងបនទ ប់ពីោរទទួលពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា  (សូម្ក្មី្លឧបសម្ព័នធទី 3 សរោប់ោរណែនសំរោប់
ោរបក្ងកីត្ និងណងរកាក្សៀវក្ៅកំែត់្ក្ហតុ្បែតឹ ងត្វ៉ាគក្រោង)។ 
 

៧. នលៃចំណាយ ៃិងលវិកា 

៧.១. នលៃចំណាយ 

ោរចំណាយចងអុលបងាហ ញសរោប់ោរអនុវត្ត ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP)  រត្ូវបាន
បា៉ា ន់របោែកនុងអំឡុងក្ពលក្រៀបចំគក្រោង (សូម្ក្មី្លារាងទី 10 ខាងក្រោម្) សរោប់ក្រលបំែងថ្នោរក្រៀបចំ
ណផ្នោរងវោិ។ ោរចំណាយជាក់ណសតងថ្នោរអនុវត្ត ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP)  អារស័យ
ក្លីវាិលភាព និងសកម្មភាពណដលរតូ្វអនុវត្ត កំឡុងក្ពលក្រៀបចំ និងអនុវត្តគក្រោង។ ត្ថ្ម្លបា៉ា ន់ាម នខាងក្រោម្
អាចរតូ្វបានក្ធវីបចាុបបននភាពក្ៅក្ពលណដលបញ្ជ ីអនុគក្រោងរត្ូវបានបញ្ាប់។ ោរចំណាយណដលក្កីត្ក្ឡងីជាសោភ រៈ
បក្ញ្ាញព័ត្៌ោន និងោរពិក្ររោះក្ោបល់ជាាធារែៈរតូ្វបានរគបដែត ប់ក្ យមូ្លនិធិសម្ភាគី ក្ហយីរតូ្វបាន
បា៉ា ន់ាម នក្ៅកនុង ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP)  របស់គក្រោង។ 
 

៧.២. លវិកា 

ងវោិសរោប់ោរអនុវត្ត ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធ (SEP)  នឹងរតូ្វបានណបងណចកពីរបភព
ថ្នមូ្លនិធិសម្ភាគី។ របភពងវោិរតូ្វបានចងអុលបងាហ ញសរោប់សកម្មភាពណដលរពឹំងទុកនីមួ្យៗ - ដូចណដលបាន
បងាហ ញកនុងារាង ១០ ខាងក្រោម្។ 

ារាងទី ១០: សកម្មភាពសំខាន់ៗ  និងងវោិសរោបរ់រំទោរអនុវត្ត ណផ្នោរជំរុញោរចូលរមួ្របស់ភាគីពាកព់័នធ 
(គិត្ជាដុោល រអាក្ម្រកិ) 

ល.រ សកម្មភាពសំខាន់ៗ ភាគីពាក់ព័នធ ថ្ងលចំណាយ សរុប 
ោររបឹកាកនុងអំឡុងក្ពលក្រៀបចំគក្រោង៖ ោររចនគំនិត្ មុ្ននឹងោរវយត្ថ្ម្លរបស់ធនររពិភពក្ោក 

1 ឯការផ្សពវផ្ាយ៖ កូនក្សៀវក្ៅព័ត៌្ោន
គក្រោង ប័ែណរបោស ែិត្តប័ែណ តទ ងំបា៉ា ែូ
គក្រោង និងក្សចកតីសក្ងខបរបតិ្បត្តិថ្នរកបែ័ែឌ  
រគប់រគងបរាិា ន និងសងគម្ (ESMF) (ក្សចកតី
សក្ងខបថ្នហានិភ័យ/ផ្លប៉ាោះពាល់ និងវធិានោរ
ោត់្បនាយ) ជាភាាអង់ក្គលស និងភាាណែមរ 

•  MRD (ោររតួ្ត្ពិនិត្យ) 
• SEO និងអនករបឹកា 
(អនុវត្ត) 

5,000x6 ក្ែត្ត 30,000 

2 ោរពិក្ររោះក្ោបល់ថាន ក់ជាតិ្ក្ដីម្បផី្សពវផ្ាយ 
និងពិភាកាក្លីឯការសំខាន់ៗ (ក្រល

•  MRD (ដឹកន)ំ 
•  SEO (សរំបសំរលួ) 

500 500 
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នក្ោបាយសតីពីរកបែែឌ ោរងារក្ ោះរាយ
ផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ 
(RPF), រកបែែឌ ណផ្នោរជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ 
(IPPF) និង រកបែ័ែឌ រគប់រគងបរាិា ន និង
សងគម្ (ESMF) 
 

• ទីរបឹកា (អនុវត្ត) 

3 ោរពិក្ររោះក្ោបល់ជាាធារែៈក្ៅថាន ក់ក្ែត្ត 
និងរសុក ក្ យក្របីវធីិាស្រសត 3 ផ្លូវ រមួ្ទាងំោរ
ក្ៅទូរសពទាម្អីុនធឺែិត្ និងអីុណម្ល និង
ាោឃុ ំ 

•  MRD (ោររតួ្ត្ពិនិត្យ) 
•  SEO (ដឹកន)ំ 
• ទីរបឹកា (អនុវត្ត) 

3,000x6 ក្ែត្ត 18,000 

កិចាពិក្ររោះក្ោបល់ក្ៅកនុងអំឡុងក្ពលអនុវត្តន៍គក្រោង៖ ោរឌី្សាញលម្អិត្ 
4 ោររបឹកាកនុងអំឡុងក្ពលអនុវត្តគក្រោង៖ ោរ

រចនលម្អិត្ 
ោរពិក្ររោះក្ោបល់កនុងរសុក ក្ដីម្បណីែនំ
គក្រោង ោរពិនិត្យក្លី IPs វាិលភាពថ្នោរ
បរចិ្ចា គឬលទធកម្មដីធលី ោរបរចិ្ចា គក្ យសម័រគចិត្ត 
ោររចនលម្អិត្ ផ្លប៉ាោះពាល់គក្រោង។ល។  

• MRD (ដឹកន)ំ 
• ទីរបឹកា (អនុវត្ត) 

3,000x6 ក្ែត្ត 18,000 

5 របសិនក្បីោនផ្លប៉ាោះពាល់ក្លីោរទិញយកដី 
ោរវស់ណវងលម្អតិ្ និងោរក្រៀបចំ RPs លម្អតិ្។ 

•  GDR (ដឹកន)ំ, 
• MRD និងទីរបឹកា (អនុ
វត្ត) 

10,000x6 
ក្ែត្ត 

60,000 

6 ោរផ្សពវផ្ាយ ណផ្នោររគប់រគងបរាិា ននិង
សងគម្ (ESMP) ោរបរចិ្ចា គក្ យសម័រគចិត្ត 
RPs របសិនក្បីអាចអនុវត្តបាន  
 

• MRD (ដឹកន)ំ 
• SEO និងទីរបឹកា
គក្រោង (អនុវត្ត) 

•  MRD (ដឹកន)ំ 
• ម្ស្រនតីសងគម្/បរាិា ន និង
ទីរបឹកាគក្រោង (អនុ
វត្ត) 

500x6  ក្ែត្ត 3,000 

7 របសិនក្បីអាចអនុវត្តបាន ោរក្រៀបចំណផ្នោរជន
ជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច និងោរវយត្ថ្ម្លសងគម្ 

• MRD (ដឹកន)ំ 
• SEO និងទីរបឹកា
គក្រោង (អនុវត្ត) 

5,000x6  
ក្ែត្ត 

30,000 

ោរងារាងសង់ 
 ោរងារច្ចប់ក្ផ្តីម្ ោរអនុវត្ត ណផ្នោរក្ ោះរាយ

ផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (RP) 
លម្អិត្មុ្នក្ពលោរងារសីុវលិ (ឧ. ោរផ្តល់សិទធ)ិ 

•  MRD (ដឹកន)ំ 
• SEO និងទីរបឹកា
គក្រោង (អនុវត្ត) 

5,000x6  
ក្ែត្ត 

30,000 
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ោរជួលកម្មករកនុងរសុក ោរបែតុ ោះបណាត លអំពី
ក្យនឌ័្រ ោរបែតុ ោះបណាត លសរោប់អនកក្ ៉ាោរ 
និងបុគគលិក។ល។  

8 របាក់ឧបត្ាម្ភបុគគលិក •  MRD (រតួ្ត្ពិនិត្យ) 
• SEO (អនុវត្ត 

$35 x 6 staffs 
x 10 days x 6 
 ក្ែត្ត 

12,600 

9 ក្ាហ ុយក្ធវីដំក្ែីរ  500 x 6  ក្ែត្ត 3,000 
10 ោររបមូ្លទិននន័យ  1,000x6  

ក្ែត្ត 
6,000 

11 ក្ផ្សងក្ទៀត្  500x6  ក្ែត្ត 3,000 
សរុប 214,100 
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ឧបសមព័ៃធ 

ឧបសម្ព័នធទី១: គំរូរបាយោរែ៍ចងរកងលទធផ្លកិចាពិក្ររោះក្ោបល់ 
ចំែងក្ជីងថ្នថ្នកិចាពិក្ររោះក្ោបល់៖  

ទីាងំ និងោលបរកិ្ចឆទ៖ 
 [ក្ ម្ ោះភូម្/ិទកីណនលង នងិោលបរកិ្ចឆទ] 

 

ក្រលបំែង និងរក្បៀបវរៈ៖ 
[ពនយល់ពីក្រលបំែង និងរក្បៀបវរៈថ្នកិចាពិក្ររោះ
ក្ោបល់] 

 

 អនកចូលរមួ្៖ 
[ភាគីពាក់ពន័ធណដលជារកុម្ក្រលក្ៅ ម្ក្ធាបាយអក្ញ្ជ ីញ
ចូលរមួ្ ចនំួន និងក្ភទអនកចូលរមួ្  របសិនក្បពីួកក្គជាជន
ជាត្ិក្ដមី្ភាគត្ចិ កត្់សោគ ល់ អំពីរកុម្ងាយរងក្ររោះ] 

 

សក្ងខបលទធផ្លថ្នកិចាពិក្ររោះក្ោបល់៖ 
[ពិពែ៌នអពំីទរម្ង់/សទិលថ្នកិចាពកិ្ររោះក្ោបាល ់អនក
សរម្បសរម្ួល ោរក្របភីាា សក្ងខបថ្នពត័្៌ោនណដលបាន
ផ្សពវផ្ាយ] 

 
 

 សំែួរ/ម្តិ្ក្ោបល ់និងោរក្ ល្ីយត្ប៖ 
[សក្ងខបសំែួរសំខាន់ៗណដលបានសួរ និងោរផ្តល់ចក្ម្លីយ] 
 

 

រូបងត្ 
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ឧបសម្ព័នធទី២: វធីិាស្រសតសរោប់ោរចូលរួម្ចំណែករបស់អនកពាក់ព័នធ 

វធីិាស្រសត អវីណដលរត្វូោរក្របី 

ោត រព័ត្៌ោនក្ៅាោឃុ ំសងាក ត្់ កលឹប
ស្រសតី និងទីាងំពាក់ព័នធក្ផ្សងក្ទៀត្ 

• ក្ដីម្បផី្សពវផ្ាយព័ត៌្ោន របោសោររបជំុ ផ្សពវផ្ាយោរងារ 

កូនក្សៀវក្ៅព័ត្ោ៌នគក្រោង • ក្ដីម្បផី្តល់ព័ត៌្ោនសក្ងខប ចាស់ោស់ អំពីគក្រោង និងផ្លប៉ាោះពាល់ និង
វធិានោរោត់្បនាយផ្លប៉ាោះពាល់ (ដូចជា ោរចរចិ្ចា គឬលទធកម្មដីធលី និងប
រាិា ន) 

សក្ងខបរបាយោរែ៍ផ្លប៉ាោះពាល់ប
រាិា ន និងសងគម្ 

• សក្ងខបឯការបរាិា ន និងសងគម្ (ESMP និង RPs) និងផ្លប៉ាោះពាល់
គក្រោង ណដលកពុំងរត្ូវបានោត់្បនាយ 

ោរក្ ល្ីយ ល្ងាម្ទូរស័ពទ/អីុណម្ល/ារ  • ណចកច្ចយព័ត៌្ោនគក្រោងដល់ម្ស្រនតីរ ា ភិបាល អងគោរសងគម្សីុវលិ និង
អងគោរក្រៅរ ា ភិបាល 

• អក្ញ្ជ ីញភាគីពាក់ព័នធចូលរមួ្កិចារបជំុ 

របព័នធផ្សពវផ្ាយព័ត្៌ោន និងោរជូន
ដំែឹងាម្វទិយុ 

• ផ្សពវផ្ាយព័ត៌្ោនគក្រោងដល់អនកពាក់ព័នធ ោររបជំុ ឬផ្សពវផ្ាយអំពីឱ្
ោសោរងារ (ឧទាហរែ៍៖ ោរក្រជីសក្រសី បុគគលិក ឬកម្មករសំែង់) 

ោរសំភាសន៍តទ ល់ជាលកខែៈបុគគល 
ឬ ោរពិភាកាជារកុម្ (FGDs) 

  

• ក្សនីសំុឲ្យបក្ញ្ាញទសសនៈ និងក្ោបល់ 
• ជរមុ្ញក្លីកទឹកចិត្តឱ្យភាគីពាក់ព័នធនិោយក្ យក្សរ ីអំពីគំនិត្ ឬកងវល់
ក្ផ្សងៗរបស់ពួកក្គ 

• ទទួលបានព័ត៌្ោនទាក់ទងនឹងបញ្ជហ រក្សីប ដូចជា អំក្ពីហងិាក្លីរសីត 
(GBV) លំហូរពលកម្ម កម្មករស្រសតី ពលកម្មកុោរ។ល។ 

• ោររបមូ្លផ្តុ ំព័ត៌្ោន និងោររបឹកាជាមួ្យរកុម្ ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច  
(របសិនក្បីពាកព់័នធ) 

• របាយោរែ៍សងគម្បញ្ជជ ក់ពីភាពរសបចាប់ (ណែសសងាវ ក់ផ្គត់្ផ្គង់ បញ្ជហ  
ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច  ោរបរចិ្ចា គដីក្ យសម័រគចិត្ត ឬក្ យមិ្នសម័រគចិត្ត 
ឬក៏ក្ផ្សងក្ទៀត្) 

• រតួ្ត្ពិនិត្យាម្ នគក្រោង 
 

កិចារបជំុ និងពិក្ររោះក្ោបល់ផ្លូវោរ 
(ថាន ក់ជាតិ្/ក្ែត្ត) 

• ផ្សពវផ្ាយព័ត៌្ោនអំពីគក្រោង 
• អនុញ្ជញ ត្ឱ្យភាគីពាក់ព័នធបក្ញ្ាញទសសនៈ និងក្ោបល់របស់ពួកក្គ។ 
• កាងទំនក់ទំនងជាមួ្យភាគីពាក់ព័នធឲ្យបានលអជាទីបំផុ្ត្ និងធានថា
គំនិត្ផ្តួចក្ផ្តីម្រសបរន  របស់រកសួងក្ផ្សងៗ ោា ស់ជំនួយ និង/ឬអងគោរមិ្ន
ណម្នរ ា ភិបាល  

• ណចកច្ចយ ឬបងាហ ញឯការបក្ចាកក្ទស ឬឯការគក្រោងក្ផ្សងក្ទៀត្។ 
កិចារបជំុថាន ក់ភូមិ្ • ផ្សពវផ្ាយព័ត៌្ោនគក្រោងដល់សហគម្ន៍ និងអនកពាក់ព័នធក្ផ្សងក្ទៀត្ក្ៅ

កនុងតំ្បន់ក្រលក្ៅរបស់គក្រោង 
• អនុញ្ជញ ត្ឱ្យភាគីពាក់ព័នធបក្ញ្ាញទសសនៈ និងក្ោបល់របស់ពួកក្គ 
ទាក់ទងនឹងគក្រោង រមួ្ទាងំ យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  ណដលបានក្សនី
ឲ្យបក្ងកីត្ក្ឡងី 
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វធីិាស្រសត អវីណដលរត្វូោរក្របី 

• របោសពីគំនិត្ផ្តួចក្ផ្តីម្គក្រោង/ោរងារ (ដូចជាក្រជីសក្រសីកម្មករក្ៅកនុង
សហគន៍ ជាពិក្សស ស្រសតី) 

• បែតុ ោះបណាត លក្លីរបធានបទណដលពាក់ព័នធ (ដូចជា សុវត្ាិភាពផ្លូវងនល់ 
ក្យនឌ័្រ) 

• ពិភាកាអំពីបញ្ជហ ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច (របសិនក្បីពាក់ព័នធ)  ោរបរចិ្ចា គ
ដីក្ យសម័រគចិត្ត ឬក្ យមិ្នសម័រគចិត្ត 

• បក្ងកីត្ទំនក់ទំនងលអ 
• ោររតួ្ត្ពិនិត្យាម្ នគក្រោង 

ោរបែតុ ោះបណាត លជារកុម្តូ្ច • កំែត្់រកុម្ម្នុសសជាក់ោក់ ក្ដីម្បទីទួលោរបែតុ ោះបណាត ល ឬចូលរមួ្
របជំុ (ឧទាហរែ៍ អនកក្ ៉ាោរ បែតុ ោះបណាត លអំពី ោរទប់ាក ត់្អំក្ពីហឹ
ងាក្លីស្រសតី (GBV) បែតុ ោះបណាត លសហគម្ន៍អំពីសុវត្ាិភាពផ្លូវងនល់។ 

ោរសទង់ម្តិ្ (ឧទាហរែ៍៖ ក្សដាកិចា
សងគម្ បញ្ជ ីារក្ពីភែឌ ថ្នោរខាត្
បង់ក្ផ្សងៗ) 

• របមូ្លព័ត៌្ោនពីភាគីពាក់ព័នធ ណដលអាចរងផ្លប៉ាោះពាល់ ក្ យារ
គក្រោង ដូចជា ោរបាត់្បង់រទពយសម្បត្តិ ឬោរតល ស់ទីលំក្ៅ ឬោរសម័រគ
ចិត្តបរចិ្ចា គដី។ 

• របមូ្លព័ត៌្ោនក្លីរបធានបទជាក់ោក់ (ដូចជា ជានជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច) 
ក្គហទំព័រ និងរបព័នធផ្សពវផ្ាយសងគម្ • ផ្សពវផ្ាយព័ត៌្ោនគក្រោង របាយោរែ៍គក្រោង ក្ពលក្វោ បចាុបបនន

ភាពគក្រោង 
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ឧបសម្ព័នធទី៣: ក្សចកតីណែនំសតីពីោរបក្ងកីត្ក្សៀវក្ៅកត្់រាបែតឹ ងត្វ៉ា  
ក្សៀវក្ៅកត់្រាពាកយបែាឹ ងត្វ៉ា របស់គក្រោង (PGL) គួរណត្រតូ្វបានបក្ងកីត្ក្ឡងីក្ យម្ស្រនតីថ្នរកសួង

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ទទួលបនទុកោរោរពារបរាិា ននិងសងគម្បានឆ្បក់្ៅក្ពលណដលគក្រោងច្ចប់ក្ផ្ាីម្ដំក្ែីរោរ។ 
ក្សៀវក្ៅកំែត្់ក្ហតុ្ក្នោះ សក្ងខបអំពីកងវល់/បែតឹ ងត្វ៉ា ណដលបានទទួលចុោះកនុងជាបញ្ជ ី រមួ្ជាមួ្យនឹងសាិតិ្សំខា
ន់ៗអំពីចំនួនពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា  ោរចំណាយក្ពលក្វោសរោប់បែតឹ ងត្វ៉ា នីមួ្យៗ ច្ចប់ពីោរទទួលរហូត្ដល់
ដំក្ណាោះរាយចប់ជាាា ពរ។ ករែីនីមួ្យៗគួរណត្រតូ្វបានកំែត់្ក្ យក្លែណត្មួ្យគត់្។ ោរអនុវត្តលអគឺរតូ្វ
ច្ចត់្ណចងសំែំុក្រឿងាម្ោលបរកិ្ចឆទថ្នោរទទួល ដូចជា 2022-01, 2022-02 ។ល។)។ ឯការររំទណដល
ទាក់ទងនឹងករែីនីមួ្យៗគួរណត្រតូ្វបានចងរកងជាឯការក្អឡចិរតូ្និក ឬជាឯការរងឹ ក្ដីម្បងីាយរសួលយក
វម្កក្របីរបាស់វញិក្ៅក្ពលច្ចបំាច់។ ឯការទាងំក្នោះអាចរមួ្ោនលិែិត្ាន ម្ អីុណម្ល កំែត្់រាថ្នោរសនទ
ន។ល។ 

ារាងគំរូខាងក្រោម្ ណដលរតូ្វបានក្របីរបាស់ រមួ្ោន៖ 

• ក្ ម្ ោះ និងព័ត៌្ោនលម្អិត្សរោបទ់ំនក់ទំនងរបស់អនកបាឹងត្វ៉ា។ 
• ព័ត៌្ោនលម្អិត្អំពីលកខែៈថ្នពាកយបែាឹ ងត្វ៉ា។ 
• ោលបរកិ្ចឆទទទួល 
• រក្បៀបថ្នោរបញ្ជូ ន ោរទទួល ោរក្ ោះរាយ និងោរបិទពាកយបែាឹ ងត្វ៉ា។ 

បែតឹ ងត្វ៉ាអាចរត្ូវបាន ក់ជូនជាអនមិ្ក ឬអនកបាឹងត្វ៉ា ក៏អាចក្សនីសុំឲ្យរកាក្ ម្ ោះរបស់ក្គជាសោៃ ត្់
ផ្ងណដរ។ 
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ក្សៀវក្ៅកត្រ់ាពាកយបែាឹ ងត្វ៉ា  
ក្ ម្ ោះអនកបាឹងត្វ៉ា  
(ឬអនមិ្ក) 

ក្ភទ 
(ប/ស) 

ព័ត្៌ោនទំនក់
ទំនង 

ោលបរកិ្ចឆទ
ទទួល 

ព័ត៌្ោនលម្អិត្អំពីលកខែៈថ្នោរ
បាឹងត្វ៉ា  (ផ្លប៉ាោះពាល់បរាិា ន 
សងគម្ កោល ងំពលកម្ម សុែភាព 

ពាកយបែតឹ ងត្វ៉ា
 ក់ជូនអនកណា 

សកម្មភាពក្ដីម្បី
ក្ ោះរាយប
ែតឹ ងត្វ៉ា    

ោលបរកិ្ចឆទថ្នោរ
ក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  
(ដំណាក់ោលអវ)ី 

ក្តី្ោរក្ ល្ីយត្បរតូ្វ
បានផ្តល់ោ៉ា ងដូច

ក្ម្តច? 
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ឧបសម្ព័នធទី៤: ក្សចកតីសក្ងខបថ្នកិចាពិក្ររោះក្ោបល់ 

ោលបរកិ្ចឆទ ក្ពលក្វោ 
អនកចូលរមួ្ 

ក្រលបំែង 
ម្តិ្ណកលម្អ និងក្សចកតីសននិ ា នសំខាន់ៗ 

 របសុ រសី 

ថ្ងៃទី16 ណែវចិឆោិ 
ឆ្ន  ំ2021 
 

14:00–16:03 7 1 កិចាពិក្ររោះក្ោបល់ាម្អនឡាញ
ជាមួ្យក្ែត្តត្បូងឃមុ ំ(ភូមិ្ទួលោល ងំ 
ឃុរំពោះធាតុ្ រសុកក្ោោះសូទិន) 
សរោប់ោរាា បនាព ន TK2 ក្ឡងី
វញិ។ 
• រត្ួត្ពិនិត្យក្មី្ល ក) វត្តោនរបស់
ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច (IP) ក្ៅ
កនុងតំ្បន់ក្រលក្ៅអនុគក្រោង
ាព នម្ួយកណនលង TK2 និង ែ) 
ផ្លប៉ាោះពាលជ់ាសោា នុពលថ្នោរ
ទទួលបានដី។ 

• របមូ្លម្តិ្ណកលម្អកនុងមូ្ល ា ន 
ក្ដីម្បរីរំទោរក្រៀបចំក្សចកតីរពាង
ថ្នណផ្នោររគប់រគងបរាិា ន និង
សងគម្ (ESMP) សរោប់អនុ
គក្រោងកាងាព ន TK2 ។ 

• សំនួរ និងចំក្លីយ 

• របធានម្នទីរវបបធម៌្ និងវចិិរត្សិលបៈក្ែត្តបានោនរបាសន៍ថា មិ្នោនរបាាទវបប
ធម៌្ក៏ដូចជាជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច ឬសហគម្ន៍ក្ៅកនុងតំ្បន់ាព នក្នោះក្ទ។ ក្ោកថា 
ក្ោកនឹងចុោះក្ៅពិនិត្យទីាងំាព ន និងពិនិត្យត្ំបនជំុ់វញិាព ន ក្ដីម្បបីញ្ជជ កនូ់វពីម្តិ្
បឋម្របសក់្ោក។ 

• បនទ ប់ពីោរចុោះពិនិត្យជាក់ណសតង ក្ោករបធានម្នទីរវបបធម៌្ និងវចិិរត្សិលបៈក្ែត្ត និងរកុម្
ោរងារបានបញ្ជជ ក់ថា មិ្នោនរបាាទវបបធម៌្ និងIP រស់ក្ៅកនុងទីាងំាព ន ក៏ដូចជា
ភូមិ្ ឃុ ំនិងរសុក ណដលាព ន TK2 សាិត្ក្ៅក្ឡយី។ . ក្ោកក៏បានបញ្ជជ កណ់ដរថា ដីណដល
ាព ន TK2 ងមីសាតិ្ក្ៅជាដីាធារែៈ។ មិ្នោនរគួារបុគគលណាម្ួយណដលោនដីក្ៅ
កនុងផ្លូវាព នងមីក្នោះក្ទ ណផ្អកក្លីណផ្នទីរតួ្ត្សីុរន ?។ 

• តំ្ណាងម្នទីរកសិកម្ម រុោខ របោញ់ និងក្នាទក្ែត្ត ក៏បានបញ្ជជ ក់កនុងកិចារបជំុថា រម ន
តំ្បន់អភិរកសថ្រពក្  ីសាិត្ក្ៅកនុងតំ្បន់ាព នក្នោះក្ទ។ ក្ទាោះោ៉ា ងណាក៏ក្ យ ោនតំ្បន់
អភិរកសជលផ្លចំនួនពីរ ណដលជាកម្មសិទធិរបស់សហគម្ន៍ក្នាទចំនួនពីរ៖ (i) សហ
គម្ន៍ក្នាទបឹងរកក្ពី (សាិត្កនុងឃុោំន និងឃុអូំរាងំឪ រសុកអូរាងំឪ ក្ែត្តត្បូងឃមុ)ំ និង 
(ii) សហគម្ន៍ក្នាទាម្គគោីត់្ឃមុង សាិត្កនុងឃុទំក្នលបិត្ និងឃុជីំក្រាទិ៍ រសុកត្បូង
ឃមុ។ំ សហគម្ន៍ទាងំក្នោះមិ្នទទួលរងនូវផ្លប៉ាោះពាលពី់ោរាងសង់ាព នក្នោះក្ទ។ 

• របធានម្នទីរបរាិា នក្ែត្ត (PDE) បានជូនដំែឹងដល់អនកចូលរមួ្របជំុអំពី អំពីោរមិ្ន
ជំទាស់របសP់DEចំក្ពាោះោរាា បនាព ន TK2 ក្ឡងីវញិ។ ក្ោកបានបណនាម្ថា ក្សវ
កម្មរបមូ្លសំរាម្ រកុម្ហ ុនសីុនរទី នឹងរបមូ្លោកសំែល់ណដលមិ្នបងកក្ររោះថាន ក់ពី
ោរ ា នសំែង់ និងទីជរម្ករស់ក្ៅរបស់ កម្មករនក្ពលអនគត្ ក្ហយីនឹងដឹកយក
សំរាម្ក្ៅក្ច្ចលក្ៅកណនលងច្ចក់សំរាម្ណដលបានកំែត់្។ ចំក្ពាោះោកសំែល់ណដលក្កីត្
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ក្ចញពីកក្ម្ទចកម្ទីាព ន ក្ោកថាអនកក្ ៉ាោរ (ក្ៅក្ពលក្រជីសក្រសីក្ យរកសងួ អ.ជ.ប) 
គួរណត្ពិភាកាជាមួ្យម្នទីរបរាិា នក្ែត្តក្ដីម្បរីកកណនលងក្ច្ចលសំរាម្ឱ្យបានរតឹ្ម្រតូ្វ។ 

• ទីរបឹការបស់ WB បានក្សនីឱ្យម្នទីរពាក់ព័នធថាន ក់ក្ែត្តទាងំអស់ណចករណំលកទិននន័យ និង
ព័ត៌្ោនសំខាន់ៗ ណដលរមួ្ោនទិននន័យឃុ ំ(2014-2020) ណផ្នោរវនិិក្ោគក្ែត្តបីឆ្ន  ំ
(2014-2020) របាយោរែ៍កសិកម្មរបច្ចឆំ្ន  ំ(2014-2020) របាយោរែ៍បរាិា ន
របច្ចឆំ្ន  ំ( 2014-2020) ករមិ្ត្ទឹក សីតុ្ែហ ភាព គុែភាពទឹក គុែភាពែយល់ ទឹក
ក្ភលៀង និងអាងសតុកទឹក ឬសតុកទឹក រមួ្ទាងំព័ត៌្ោនអំពីសម្ត្ាភាពរបសមូ់្ល ា ន។ អនក
ចូលរមួ្កិចារបជំុបានយល់រពម្ណចករណំលកទិននន័យ និងព័ត៌្ោនច្ចបំាច់ជាមួ្យអនករបឹកា
ក្ោបល់។ 

• ជាោរគួរឲ្យាា យ ម្នទីរធនធានទឹក និងឧតុ្និយម្ក្ែត្តមិ្នបានចូលរមួ្កនុងកិចារបជំុក្នោះ
ក្ទ។ ោ៉ា ងណាក៏ក្ យ ក្ោក ឆ្យ ក្ហៀង (អនករគប់រគងគក្រោង) បានជូនដំែឹងក្ៅ
របធានម្នទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក្ែត្ត ក្ដីម្បសំុីទិននន័យច្ចបំាច់ក្ៅក្ពលក្រោយ ពីម្នទរី
ធនធានទឹក និងឧតុ្និយម្ក្ែត្ត។ 

• ក្សចកតីសននិ ា ន៖ ោររបជំុពិនិត្យ IP រតូ្វបានក្ធវកី្ឡងីក្ យក្ជាគជ័យ។ កិចារបជំុបាន
បញ្ជជ ក់ថា រម នសហគម្ន៍ IP ោនវត្តោនក្ៅកនុងតំ្បន់/តំ្បន់សោត នុពលថ្នាព ន TK2 
ណដលជាលទធផ្លថ្នោរាងសង់ាព ន TK2 ក្ឡងីវញិក្នោះក្ទ។ 

• ោនោរបញ្ជជ ក់ផ្ងណដរថា ដីណដលសង់ាព ន TK2 ងមី គឺជាដីាធារែៈ ណដលរគប់រគង
ក្ យរ ា ភិបាលមូ្ល ា ន។ ដូក្ចនោះមិ្នច្ចបំាចោ់នោរទិញដីសរោបោ់រាងសង់ាព ន 
TK2 ក្ទ។ អនកចូលរមួ្កិចារបជំុបានឯកភាពជាមួ្យរកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្ដីម្បបីនត
ោរងារាងសង់ាព ន TK2 ។ 

ថ្ងៃទី 17 ណែវចិឆោិ 
ឆ្ន  ំ2021 
 
 

14:00 –16:00 10 1 កិចាពិក្ររោះក្ោបល់ាម្អនឡាញ
ជាមួ្យក្ែត្តត្បូងឃមុ ំ(ឃុរំពោះធាតុ្ 
រសុកក្ោោះសូទិន) សរោប់ោរាា ប
នាព ន TK2 ។ 

• អភិបាលរងរសុកត្បូងឃមុ ំបានបញ្ជជ ក់ថា មិ្នោនជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច និងសហគម្ន៍
ក្ៅកនុងរសុកត្បូងឃមុ ំរមួ្ទាងំឃុ ំនិងភូមិ្ណដលសាតិ្ក្ៅត្ំបន់ាព ន TK2 ក្ទ។ 

• អនកចូលរមួ្ោន ក់បាននិោយថា ោនផ្ទោះតូ្ចមួ្យសាិត្ក្ៅចំងាយរបណហល 3-4 ណម្៉ារត្ក្ៅ
ក្រតី្យខាងក្កីត្ាព ន។ អនកណដលោនផ្ទោះតូ្ចក្នោះ ោនផ្ទោះក្ៅភូមិ្ណកបរាព ន។ រត្ម់្កទី
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• ោរពិនិត្យរកក្មី្លវត្តោនរបស់ IP 
ក្ៅកនុងតំ្បន់ក្រលក្ៅអនុគក្រោង 
និងោរពិនិត្យរកក្មី្លផ្លប៉ាោះពាល់
ថ្នោរទទួលបានដី។ 

•  សំែួរ-ចក្ម្លីយអំពីគក្រោង និង 
គក្រោងាងសង់ាព ន TK2  

ក្នោះ ក្ហយីក្របីទូកតូ្ចរបសរ់ត់្ដឹកអនកណាណដលចង់្លងទក្នល។ ផ្ទោះតូ្ចនិងដីណដលផ្ទោះតូ្ច
ក្នោះរត្ូវបានាងំទីលំក្ៅក្ យែលួនឯងនិងែុសចាប់ ក្ហយីក៏រម នសម្ត្ាកិចាជំនញណា
បានអនុញ្ជញ ត្ផ្ងណដរ។ អាជាា ធរទាងំអស់ណដលបានចូលរមួ្កិចារបជំុបានបញ្ជជ ក់ថា រគួារ
នឹងច្ចកក្ចញពីផ្ទោះតូ្ចមួ្យក្នោះរបស់រត់្ របសិនក្បីអាជាា ធរមូ្ល ា នរតូ្វោរតំ្បន់ក្នោះ
ក្ដីម្បអីភិវឌ្ឍ ឬាងសង់ាព នក្នោះ។ 

• ត្ំណាងភូមិ្ទួលោល ងំ និងឃុរំពោះធាតុ្ ក្ ល្ីយថា ោា ស់ផ្ទោះតូ្ចនឹងច្ចកក្ចញក្ យមិ្នោន
ោរត្វ៉ាអវីទាងំអស់ ក្ហយីអាជាា ធរមូ្ល ា នណដលពាក់ព័នធកនុងកិចារបជំុបានយល់រពម្ក្ចញ
លិែិត្ផ្លូវោរក្ យបញ្ជជ ក់ថា ថ្ផ្ទដីជំុវញិាព នក្នោះមិ្នណម្នជាកម្មសិទធិរបស់បុគគល និង
រកុម្ហ ុនឯកជនណាមួ្យក្ឡយី។ លិែិត្ផ្លូវោរក្នោះនឹងរតូ្វបញ្ជូ នក្ៅម្នទីរអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទក្ែត្ត បនទ ប់ម្កក្ៅរកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទជាភសតុាង។ 

• អនកចូលរមួ្កនុងអងគរបជំុបានរាយោរែ៍ថា ោនភនំ/ែទម្បុរាែតូ្ចមួ្យ (ជាកណនលងណដល
ម្នុសសម្កបួងសួង។ វសាិត្ក្ៅចោៃ យរបណហល 0.5 – 1 គីឡូណម្៉ារត្ក្ៅរជុងភាគអាក្គនយ៍
ថ្នាព ន។ 

• ក្សចកតីសននិ ា ន៖ ោររបជំុពិនិត្យ IP រតូ្វបានក្ធវកី្ឡងីក្ យក្ជាគជ័យ។ អនកចូលរមួ្បាន
ពិភាកាោ៉ា ងសកម្មទាក់ទងនឹង IPs និងរទពយសម្បត្តិធម្មជាតិ្ និងឯកជនណដលសាិត្ក្ៅ
កនុងតំ្បន់ាព ន រពម្ទាងំឃុ/ំភូមិ្ជំុវញិតំ្បន់ាព ន។ ដូចរន ក្ៅនឹងកិចារបជំុជាមួ្យម្នទីរ
ពាក់ព័នធក្ែត្តណដលក្ធវីក្ឡងីក្ៅថ្ងៃទី 16 ណែវចិឆោិ ឆ្ន  ំ2021 កិចារបជំុក្នោះបញ្ជជ ក់ថា មិ្ន
ោន IP ោនវត្តោនក្ៅកនុងតំ្បន់ាព ន TK2 ក្ទ។ ផ្ទោះតូ្ចមួ្យនឹងរងផ្លប៉ាោះពាល់ជា
អវជិជោន (ក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍) ក្ យារណត្ោរ
ាា បនក្ឡងីវញិថ្នាព នក្នោះ ច្ចប់ាងំពីវោនទីាងំក្ៅកនុងគល់ាព ន TK2 ងមី។ ោា ស់
ផ្ទោះសបាយចិត្តណដលាព នក្នោះនឹងរត្ូវបានជួសជុលក្ឡងីវញិ។ 

 

ថ្ងៃទី 27 ណែវចិឆោិ 
ឆ្ន  ំ2021 

14:00 –15-30  1 ោរពិក្ររោះក្ោបល់តទ ល់ • ោា ស់ែទម្បាននិោយថា នងសបាយចិត្តរបសិនក្បីាព នក្នោះនឹងរតូ្វបានាងសង់
ក្ឡងីវញិ។ នងរកីរាយកនុងោរាងំទីលំក្ៅងមី របសិនក្បីអាជាា ធរមូ្ល ា នក្សនឱី្យនងបាូរ
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ចុោះក្ៅពិនិត្យោរ ា នាព ន TK2 
ក្ហយីពិក្ររោះក្ោបល់ជាមួ្យរគួារ
ណដលោនផ្ទោះែទម្ក្ៅគល់ាព ន TK2។ 

តល ស់ទីាងំ។ នងបានបណនាម្ថា វជាោរលអរបសិនក្បីអាជាា ធរមូ្ល ា នអាចផ្តលក់ណនលងងមី
សរោបោ់រាងំទីលំក្ៅងមីដល់នង។ នងបានដឹងថាផ្ទោះណដលោនរាប់របស់នងនឹង
រងផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យោរាត រាព នក្ឡងីវញិ ក្ យារណត្នងបានឮថាាព ននឹងរតូ្វព
រងីក។ 

ថ្ងៃទី 03 ណែធនូ ឆ្ន  ំ
2021 

8:30 –12:00 15 7 សិោខ ាោពិក្ររោះក្ោបល់ាម្អន
ឡាញថាន ក់ជាតិ្ 
• បញ្ជជ ក់ពីក្រលបំែងថ្នសិោខ
ាោពិក្ររោះក្ោបល់របស់អនក
ពាក់ព័នធ បនទ ប់ម្កពិក្ររោះក្លី៖ 

• ក្សចកតីរពាងរកបែ័ែឌ រគប់រគងប
រាិា ន និងសងគម្ (ESMF) 

• សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់គក្រោង 
និងហានិភ័យ និងផ្លប៉ាោះពាល់ប
រាិា ន និងសងគម្ដ៏ោនសោត នុពល 
ណដលនឹងរតូ្វបានរគប់រគងដូចកនុង
ក្សចកតីរពាង ESMF ។ 

• ណផ្នោរក្បតជាា ចិត្តណផ្នកបរាិា ន និង
សងគម្ (ESCP)ណផ្នោរជរម្ញុ
ោរចូលរមួ្របស់អនកពាក់ព័នធ
គក្រោង (SEP) និង 

• យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  
(GRM) ទាក់ទងនឹងបញ្ជហ ថ្នោរ
ទទួលបានដីធលី ោររគប់រគងពល

• ោររបជំុរតូ្វបានអនុវត្តក្ យក្ជាគជ័យ។ អនកចូលរមួ្បានពិភាកា និងផ្តល់ក្ោបល់ោ៉ា ង
សកម្ម។ ក្សចកតរីពាងរកបែ័ែឌ រគប់រគងបរាិា ន និងសងគម្របស់គក្រោង (ESMF) រត្ូវ
បានផ្សពវផ្ាយដល់ភាគីពាក់ព័នធ។ អនកចូលរមួ្កិចារបជំុបានក្ោត្សរក្សីរ និងឯកភាព
ជាមួ្យរកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្ដីម្បបីនតោរងារជាមួ្យនឹងគក្រោង SEADRM II ណដល
បានក្សនីក្ឡងី និងផ្តល់ទំនក់ទំនងរបស់ពួកក្គសរោប់ោរពិក្ររោះក្ោបល់ និងព័ត៌្ោន
បណនាម្ាម្ត្រម្ូវោរ។ 
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កម្ម និងអំក្ពីរកំ្ោភបំពាន/ក្បៀន
ក្បៀនផ្លូវក្ភទ(SEA/SH) ។ 

• សំែួរ និងចក្ម្លយី 

ថ្ងៃទី 10 ណែធនូ ឆ្ន  ំ
2021 

10:00 – 12:30 30 3 សិោខ ាោពិក្ររោះក្ោបល់ាម្អន
ឡាញជាម្យួក្ែត្តក្ពាធិាត់្ 
• បញ្ជជ ក់ពីក្រលបំែងថ្នសិោខ
ាោពិក្ររោះក្ោបល់របស់អនក
ពាក់ព័នធ បនទ ប់ម្កពិក្ររោះក្លី៖ 

• ក្សចកតីរពាងរកបែ័ែឌ រគប់រគងប
រាិា ន និងសងគម្ (ESMF) 

• សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់គក្រោង 
និងហានិភ័យ និងផ្លប៉ាោះពាល់ប
រាិា ន និងសងគម្ណដលោនសោត នុ
ពល ណដលនឹងរតូ្វបានរគប់រគង
ក្ យក្សចកតីរពាង ESMF ។ 

• ណផ្នោរក្បតជាា ចិត្តណផ្នកបរាិា ន និង
សងគម្ (ESCP)។ 

• ណផ្នោរជរម្ុញោរចូលរមួ្របស់អនក
ពាក់ព័នធគក្រោង (SEP)  

• យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  
(GRM) ទាក់ទងនឹងបញ្ជហ ថ្នោរ
ទទួលបានដីធលី ោររគប់រគងពល
កម្ម និងអំក្ពីរកំ្ោភបំពាន/ក្បៀន
ក្បៀនផ្លូវក្ភទ(SEA/SH) ។ 

• ក្ោក អ ួន ក្ឃឿន ក្ម្ឃុាំន ម្រពោះ បានសណម្តងោរដឹងគុែកនុងនម្របជាពលរដាថ្នឃុំ
ាន ម្រពោះចំក្ពាោះគក្រោងរបស់ MRD ។ រត់្រកីរាយកនុងោរជួយរកុម្គក្រោងកនុងោរ
សរម្បសរម្ួលជាម្ួយសហគម្ន៍មូ្ល ា ន។ 

• ក្ោក ម្៉ាក់ ាក្រឿន តំ្ណាងគែកោម ធិោរវត្តខាន  បានោនរបាសន៍ថា គក្រោងក្នោះ
នឹងនមំ្កនូវផ្លរបក្ោជន៍ដល់របជាពលរដាកនុងមូ្ល ា ន។ ក្ោកបានបណនាម្ថា ក្ោក
រកីរាយកនុងោរររំទគក្រោងក្នោះកនុងលកខែែឌ ថ្នោរសរម្បសរម្ួលជាម្ួយសហគម្ន៍
មូ្ល ា ន។ 

• ក្ោក អ ូ ច្ចន់ងុន ក្ម្ភូមិ្បាក់រពីង បានណចករណំលកបទពិក្ាធន៍ោរងាររបស់រត់្កនុងោរ
សរម្បសរមួ្លក្ ោះរាយផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យារគក្រោងអភិវឌ្ឍន៍កនុងចំក្ណាម្
គក្រោងអភិវឌ្ឍន៍ និងរគួារណដលរងផ្លប៉ាោះពាល់។ 

• ក្ោក រពំ សយ ក្ម្ភូមិ្ទួលណែមរបានក្លីកក្ឡងីពីោររពួយបារម្ភរបស់រត់្អំពីោររចនផ្លូវ 
ឧទាហរែ៍ថាក្តី្នឹងោនោរដំក្ឡងីរបព័នធលូ ឬអត់្ក្ៅក្ពលណដលផ្លូវក្រលក្ៅនឹងរតូ្វ
បានាត រក្ឡងីវញិ។ ក្ោកបណនាម្ថា ោរដំក្ឡងីរបព័នធក្ ោះទឹកអកសរ U នឹងអាចបងាក រ 
និងោរពារផ្លូវមិ្នឲ្យរងផ្លប៉ាោះពាល់ក្ យទឹកជំនន់។ ក្ោកក៏បានឲ្យដឹងណដរថា រគួារ
ណដលសាិត្ក្ៅាម្បក្ណាត យផ្លូវបានក្លីកផ្ទោះក្ឡងីក្លីសករមិ្ត្ទឹកជំនន់។ ក្ោក គង់ សុ
ភ័ស្រកត បានក្ ល្ីយត្បកនុងនម្ MRD ថា របព័នធក្ ោះទឹក/បងហូរ U នឹងរតូ្វដំក្ឡងីក្ៅាម្
កំណាត់្ផ្លូវថ្នទីផ្ារ និងអនករស់ក្ៅកនុងរកុង។ 

• ក្ោក ក្ពរជ សុគនធ អនុរបធានោរោិល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ក្ដីម្ភាគតិ្ច បានោន
របាសន៍ថា មិ្នោនសហគម្ន៍ IP ណដលរស់ក្ៅកនុងតំ្បន់ផ្លូវរងោរែូចខាត្ ណដលអាច
ក្រជីសក្រសីសរោប់ោរាត រក្ឡងីវញិក្ៅកនុងក្ែត្តក្ពាធិ៍ាត់្ក្នោះក្ទ។ 
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• សំនួរ និងចំក្លីយ • ក្ោក និន សីុណាត្ អនុរបធាន ស.ស.យ.ក ក្ែត្តក្ពាធិ៍ាត់្ ោនរបាសន៍ថា ផ្លូវ
ក្រលក្ៅណដលជួសជុលក្ឡងីវញិ នឹងមិ្នោនផ្លប៉ាោះពាល់អវីក្ទ ក្រពាោះផ្លូវនឹងរតូ្វជួស
ជុលក្ឡងីវញិាម្ោរកំែត់្ផ្លូវណដលោនរាប់។ ក្ោកបានបណនាម្ថា ក្ម្ឃុភំាគក្រចីន
ក្ៅតំ្បន់ក្រលក្ៅោនបទពិក្ាធន៍ែលោះទាក់ទងនឹងផ្លូវងនល់ណដលាត រក្ឡងីវញិ 
ក្ យារពួករត់្បាននិងកំពុងអនុវត្តគក្រោងណបបក្នោះក្ យក្របីមូ្លនិធិឃុសំងាក ត់្។ 

• អនករសី ជុច ឡាវ អនកភូមិ្ទួលណែមរ បានោនរបាសន៍ថា ក្ោករសីោនជំក្នឿោ៉ា ង
មុ្ត្ោថំា ោរផ្សពវផ្ាយព័ត៌្ោនពីគក្រោងដល់របជាពលរដាណដលរស់ក្ៅជំុវញិតំ្បន់
គក្រោងគឺោនរបក្ោជន៍ខាល ងំណាស់ក្ដីម្បកី្ជៀសវងោរយល់រចឡ។ំ អនកភូមិ្ទាងំអស់
រតូ្វោរផ្លូវលអក្ៅកនុងភូមិ្របស់ពួករត់្ ក្ហយីពួករត់្ណត្ងណត្រកីរាយកនុងោរររំទគក្រោង
ក្នោះ ក្ៅក្ពលណាណដលផ្លូវរតូ្វបានជួសជុលក្ឡងីវញិ។ 

• កិចារបជំុរតូ្វបានបញ្ា ប់ក្ យក្ជាគជ័យ។ អនកចូលរមួ្ទាងំអស់ម្កពីអាជាា ធរមូ្ល ា ន 
និងសហគម្ន៍សបាយរកីរាយក្ៅក្ពលណដលពួកក្គបានឮថាផ្លូវក្ៅកនុងភូមិ្របស់ពួកក្គ
ណដលរងោរែូចខាត្ និងបំតល ញក្ យទឹកជំនន់នឹងរតូ្វបាន MRC ាត រក្ឡងីវញិក្ៅឆ្ន ំ
ខាងមុ្ែក្នោះ។ ពួកក្គបានក្ោត្សរក្សីរចំក្ពាោះ MRD និងោា ស់ជំនួយ ក្ហយីរកីរាយកនុង
ោរររំទគក្រោងក្នោះ។ 

ថ្ងៃទី 10 ណែធនូ ឆ្ន  ំ
2021 

8:00 – 9:45am 9 5 សិោខ ាោពិក្ររោះក្ោបល់អន
ឡាញជាម្យួក្ែត្តត្បូងឃមុ ំ
 
ក្រលបំែង៖ ពិក្ររោះក្ោបល់
ជាមួ្យរបជាពលរដាមូ្ល ា នក្លីក្ស
ចកតីរពាង ESMP សរោប់តំ្បនា់ព ន 
TK2 ក្ែត្តត្បូងឃមុ។ំ 
 

• ក្ោក រទី ក្ៅ ក្ម្ឃុរំពោះធាតុ្ បានោនរបាសន៍ថា ោរាា បនាព នក្ឡងីវញិនឹងនំ
ម្កនូវផ្លរបក្ោជន៍ោន់ណត្ក្រចីនដល់របជាពលរដាកនុងមូ្ល ា ន។ ក្ោកបានបណនាម្ថា 
ក្ោករកីរាយកនុងោរររំទគក្រោងក្នោះកនុងលកខែែឌ ថ្នោរសរម្បសរម្ួលជាម្ួយសហ
គម្ន៍មូ្ល ា ន។ 

• ក្ោក ម្៉ាន សុតន ក្ម្ភូមិ្ទួលោល ងំ បានោនរបាសន៍ថា របជាពលរដាកនុងមូ្ល ា ន
ោនោរសបាយចិត្តជាខាល ងំចំក្ពាោះោរាា បនាព នក្នោះក្ឡងីវញិ ក្ហយីក្សនីឱ្យច្ចប់ក្ផ្តី
ម្ោរាា បនក្ឡងីវញិកនុងក្ពលឆ្ប់ៗក្នោះ។ 

• ក្ោក ងួន គឹម្ហា ន សោជិករកុម្របឹកាឃុរំពោះធាតុ្ បានោនរបាសន៍ថា ណផ្នោរ
រគប់រគងបរាិា នសងគម្ (ESMP) រតូ្វបានក្រៀបចំោ៉ា ងលអ ក្ យគិត្គូរពីោរោរពារ
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សហគម្ន៍ ក៏ដូចជា យនតោរក្ ោះរាយបែតឹ ងត្វ៉ា  (GRM) សរោប់របជាពលរដាណដល
រងផ្លប៉ាោះពាល។់ ក្ោកបានបណនាម្ថា វហាក់ដូចជាមិ្នោនផ្លប៉ាោះពាលណ់ដលអាចក្កីត្
ោនគួរឲ្យរពួយបារម្ភខាល ងំក្នោះក្ទ។ 

• ក្ោក គង់ ណាក្រ ៉ាត្ អនុរបធានភូមិ្ទួលោល ងំ បានក្លីកក្ឡងីពីោរយល់ក្ឃញីនូវអត្ា
របក្ោជន៍ថ្នាព នត្ភាជ ប់ផ្លូវសរោប់ដឹកជញ្ជូ នកសិផ្ល ពិក្សសកុោរចូលាោក្រៀន។ 

• ក្ោក ផូ្ ច័នទពិសិដា បានក្លីកក្ឡងីថា តំ្បន់គក្រោងក្រលក្ៅនឹងមិ្នប៉ាោះពាល់ក្ទ 
ក្ យារាព នក្នោះនឹងរតូ្វាងសង់ក្ឡងីវញិក្ៅក្លីទីាងំណដលោនរាប់ និងកនុងោរ
កំែត់្ផ្លូវដូចរន ក្ៅក្លីដីរដា។ ក្ោកបានបណនាម្ថា អាជាា ធរមូ្ល ា នរត្ូវបានក្គជូន
ដំែឹងអំពីោរក្សនីសំុាងសង់ាព នក្ឡងីវញិ។ ក្ហយីគក្រោងមិ្នណដលទទួលបានោរ
ត្អូញណត្អរណាម្យួពីរគួារណដលរសក់្ៅជំុវញិត្ំបន់ាព នរបសគ់ក្រោងក្ឡយី។ 

• ក្សចកតីសននិ ា ន៖ កិចារបជំុរតូ្វបានបញ្ា ប់ាម្ក្ពលក្វោក្ យពំុោនសំែួរ និង
សំែូម្ពរបណនាម្។ អនកចូលរមួ្ម្កពីអាជាា ធរមូ្ល ា ន និងសហគម្ន៍មិ្នែវល់ខាវ យអំពី
ផ្លប៉ាោះពាល់អវជិជោនណដលអាចក្កីត្ោនពីោរាា បនាព នក្ឡងីវញិក្នោះក្ទ ក្រពាោះពួក
ក្គររន់ណត្ចង់ក្ឃញីាព នក្នោះនឹងរតូ្វាងសង់ក្ឡងីវញិកនុងក្ពលឆ្ប់ៗក្នោះ ក្ហយីនិង
មិ្នោនោរជំទាស់នឹងោរាា បនាព ន TK2 ក្ឡងីវញិក្នោះក្ទ។ 

 

 

 


