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RGC  ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ    Royal Government of Cambodia 

ROW  ដីចំណីផ្លូវ     Right of Way 

RP  ែផនករទូទត់សំណងលំេន ្ឋ ន   Resettlement Plan 



RPF  ្រកបខណ្ឌ នេយបយទូទត់សំណងលំេន ្ឋ ន Resettlement Policy Framework 

SEA/SH ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពន/ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ 

Sexual Exploitation and Abuse/Sexual 
Harassment 

SEO  កររយិល័យសងគម និងបរ ិ ថ ន   Social and Environmental Office 

SEP  ែផនករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ   Stakeholder Engagement Plan 

SOP  នីតិវធីិ្របតិបត្តិករស្តង់ រ    Standard Operating Procedure 

STD  ជំងឺកមេ គ     Sexually Transmitted Diseases 

UXO  យុទធភណ្ឌ មិនទន់ផទុះ    Unexploded Ordinance 

VAC  អំេពីហងិ េលីកុមរ    Violence against Children 

VLD  អំេ យដីធ្លីសម័្រគចិត្ត    Voluntary Land Donation 

WB  ធនគរពិភពេ ក    The World Bank 
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និយមន័យ 

សមភ រៈឧបករណ៍ពក់ពន័ធនឹងគេ្រមង មនន័យថសមភ រៈ ឬសកមមភពែដលមិន្រតូវបនផ្តល់មូលនិធិជែផនកៃន
គេ្រមង េហយី មករវនិិចឆ័យរបស់ធនគរ ដូចជ៖ (ក) ភពពក់ព័នធេ យផទ ល់ និងភពសំខន់ចំេពះគេ្រមង 
(ខ) អនុវត្ត ឬែផនករនឹងអនុវត្តកនុងេពលដំ លគន ជមួយគេ្រមង និង (គ) ភពចបំច់ េដីមបឱីយគេ្រមង ច
ដំេណីរករបន េហយីនឹងមិន្រតូវបនេ្រគង ព្រងីក ឬដំេណីរករ ្របសិនេបីគេ្រមងមិនមន។ ស្រមប់សមភ រៈបរកិខ រ 
ឬសកមមភពននែដល្រតូវជសមភ រៈឧបករណ៍ពក់ព័នធនឹងគេ្រមង  ្រតូវែតបំេពញ មលកខណៈវនិិចឆ័យទងំបី។  

នីតិវធីិរកេឃញីេ យៃចដនយ៖ នីតិវធិីរកេឃញីេ យៃចដនយ គឹជសមភ រៈ ែដលបុ ណវទិយបនជួប្របទះេ យមិន
នឹក ម នដល់អំឡុងេពល ងសង់គេ្រមង ឬ្របតិបត្តិករ។ នីតិវធីិរកេឃញីេ យៃចដនយ គឺជនីតិវធិីជក់ ក់
របស់គេ្រមង ែដលនឹង្រតូវបនអនុវត្ត ្របសិនេបីេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌មិនធ្ល ប់ គ ល់ពីមុន្រតូវបនជួប្របទះកនុងអំឡុង
េពលសកមមភពគេ្រមង។ ដំេណីរករនីតិវធីិរកេឃញីេ យៃចដនយ នឹងកំណត់ពីរេបៀប ៃននីតិវធិីរកេឃញីេ យៃច
ដនយ ែដលពក់ព័នធជមួយគេ្រមងនឹង្រតូវបនេគ្រគប់្រគង។ នីតិវធិីេនះនឹងរមួបញចូ លនូវករទមទរឱយជូនដំណឹង
ដល់ ជញ ធរពក់ព័នធអំពីវតថុ ឬទី ងំែដលបនរកេឃញីេ យអនកជំនញែផនកេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌៖ េដីមបហំុ៊ីព័ទធរបង
តំបន់រកេឃញី ឬទី ងំេដីមបេីជៀស ងកររខំនបែនថមេទៀត េដីមបេីធ្វីករ យតៃម្លេលីវតថុ ឬទី ងំែដលបនរកេឃញី
េ យអនកជំនញែផនកេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ េដីមបកំីណត់និងអនុវត្តសកមមភពែដល្រសប មត្រមូវករៃន ESS៨ និង
ចបប់ជតិ។ 
ែផនករ្រគប់្រគងសុវតថិភពបរ ិ ថ ន និងសងគមរបស់្រកមុហុ៊ន ងសង ់ (C-ESMP) សំេ េលីទី ងំៃនរបយ
ករណ៍ជក់ ក់ ែដល្រតូវបនេរៀបចំេ យអនកេម៉ករ េ យអនុេ ម មែផនករ្រគប់្រគងសុវតថិភពបរ ិ ថ ន 
និងសងគមរបស់គេ្រមង។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ C-ESMP េនះគឺទី ងំជក់ ក់ េដីមបកីំណត់ពីផលប៉ះពលព់ី
បេងគ លគីឡួមួយ េទបេងគ លគីឡូមួយេទៀត និង/ឬេនទី ងំជក់ ក់ និងបេងកីតវធិនករកត់បនថយជក់ែស្តង។  

េបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ ្រតូវបនកំណត់ថជធនធន ែដលមនុស កំណត់អំពីករឆ្លុះបញច ងំ និងបង្ហ ញនូវគុណតៃម្ល 
ជំេនឿ ចំេណះដឹង និងទំេនៀមទំ ប់ ែដលកំពុងវវិត្តឥតឈប់ឈររបស់ពួកេគ។ 
គុណវបិត្តិ ឬងយរងេ្រគះ សំេ េលីអនក ែដលទំនងជទទួលរងផលប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរពីផលប៉ះពល់ៃនគេ្រមង 
និង/ឬមនក្រមិតេ្រចីនជងអនកដ៏ៃទកនុងសមតថភពរបស់ពួកេគកនុងករទញយកអតថ្របេយជន៍ពីគេ្រមង។ បុគគល/
្រកុមែបបេនះក៏ទំនងជ្រតូវបនមិន ប់បញចូ ល/មិន ចចូលរមួបនេពញេលញ េនកនុងដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់ 
េហយីដូេចនះ ចទមទរវធិនករជក់ ក់ និង/ឬជំនួយេដីមបេីធ្វីដូេចនះបន។ នឹងចូលរមួកនុងករពិចរ
ទក់ទងនឹង យុ រមួមនមនុស ចស់ និងអនីតិជន និងរមួទងំេនកនុងកលៈេទសៈ ែដលពួកេគ ច្រតូវបនបំែបក
េចញពី្រគួ រ សហគមន៍ ឬបុគគលេផ ងេទៀតែដលពួកេគពឹង ្រស័យ។  
ករ្រគប្់រគងករបំពុល រមួមនវធិនករែដលបនរចនេឡងី េដីមបេីចៀស ង ឬកត់បនថយករបំភយ រធតុពុល 
រមួទងំករបំពុល កសធតុរយៈេពលខ្លី និងែវង េ យ រវធិនករ ែដលមនទំេនរកនុងករេលីកទឹកចិត្តឱយមន
ករកត់បនថយករេ្របី្របស់ថមពល និងវតថុធតុេដីម ក៏ដូចជករបំភយជតិពុលកនុងមូល ្ឋ ន ក៏ជលទធផលជ
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ទូេទផងែដរ កនុងករេលីកទឹកចិត្តឱយមនករកត់បនថយករបំភយឧសម័នបំពុលបរយិកសរយៈេពលខ្លី និងរយ
េពលែវង។  

អនកផគតផ់គង់ចមបង គឺជអនកផគត់ផគង់ទងំ យ ែដលែផ្អកេលីមូល ្ឋ នផគត់ផគង់ហូែហរ េ យផគត់ផគង់ផទ ល់េ នឹង
ទំនិញ ឬសមភ រៈចបំច់ស្រមប់មុខងរសនូលៃនគេ្រមង។ 
បុគគលិកគេ្រមង សំេ េលី៖ (ក) មនុស ែដលេធ្វីករ ឬចូលរមួេ យផទ ល់ជមួយអនកផ្តល់ជំនួយ (រមួទងំអនកេសនី
គេ្រមង និងភន ក់ងរអនុវត្តគេ្រមង) េដីមបេីធ្វីករជពិេសសទក់ទងនឹងគេ្រមង (កមមករផទ ល់) (ខ) មនុស ែដល
េធ្វីករ ឬចូលរមួ មរយៈភគីទីបី េដីមបអីនុវត្តករងរទក់ទងនឹងមុខងរសនូលៃនគេ្រមង េ យមិនគិតពីទី ងំ 
(កមមករជប់កិចចសនយ); (គ) មនុស ែដលេធ្វីករ ឬចូលរមួជចមបងជមួយអនកផ្តល់ជំនួយ (កមមករផគត់ផគង់ចមបង)
និង (ឃ) មនុស ែដលេធ្វីករ ឬចូលរមួកនុងករផ្តល់កម្ល ងំពលកមមដល់សហគមន៍ (កមមករសហគមន៍)។ រមួមនករ
កមមករេពញេម៉ង េ្រកេម៉ង បេ ្ត ះ សនន មរដូវ និងចំ ក្រសុក។ ពលករចំ ក្រសុក គឺជកមមករែដលេធ្វី
ចំ ក្រសុកពី្របេទសមួយេទ្របេទសមួយ ឬពីទី ងំមួយៃន្របេទសមួយ េទ្របេទសមួយេទៀតស្រមប់េគល
បំណងរកករងរ។ 
ករចំ យេលីករករទូទត់សំណង ្រតូវបនកំណត់ថជវធីិ ្រស្តៃនករ យតៃម្ល ែដលផ្តល់សំណង្រគប់្រគន់
េដីមបជីួស្រទពយសកមម បូកនឹងករចំ យ្របតិបត្តិករចបំច់ ែដលទក់ទងនឹងករទូទត់សំណង្រទពយសកមម។ ទី
ងំែដលមនដំេណីរករទីផ រ ករចំ យេលីករទូទត់សំណង គឺជតៃម្លទីផ រ ែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងី មរ

យៈករ យតៃម្លអចលន្រទពយឯក ជយ និងមនសមតថភព បូកនឹងករចំ យ្របតិបត្តិករ។ ទី ងំែដលមិនមន
ដំេណីរករទីផ រ ករចំ យេលីករទូទត់សំណង ច្រតូវបនកំណត់ មមេធយបយជំនួស ដូចជករគណន
តៃម្លទិននផលស្រមប់ដី ឬ្រទពយសមបត្តិផលិតភព ឬតៃម្លែដលមិន ចកត់ៃថ្លបនៃនសមភ រៈជំនួស និងកម្ល ងំពល
កមមស្រមប់ករ ងសង់សំណង់ ឬ្រទពយសកមមេថរេផ ងេទៀត បូកនឹងចំ យ្របតិបត្តិករ។ កនុង្រគប់ករណីទងំ
អស់ ែដលករផ្ល ស់ទីលំេនរូបវន័្តនឱំយបត់បង់ទីជំរក ករចំ យេលីករទូទត់សំណងយ៉ងេ ច ស់្រតូវែត
្រគប់្រគន់ េដីមបមីនលទធភពទិញ ឬ ងសង់លំេន ន ែដល្រសប មស្តង់ រអបបបរមៃនគុណភព និងសុវតថិ
ភពរបសសហគមន៍។ វធិី ្រស្ត យតៃម្លស្រមប់កំណត់ករចំ យេលីករទូទត់សំណង គួរែត្រតូវបនចង្រកង
ជឯក រ និងរមួបញចូ លកនុងឯក រែផនករ ងំទីលំេនពក់ព័នធ។ ករចំ យេលី្របតិបត្តិកររមួមន ៃថ្លរដ្ឋបល 
ៃថ្លចុះេឈម ះ ឬៃថ្លប័ណ្ណកមមសិទធិ ករចំ យេលីករផ្ល ស់ប្តូរសមេហតុផល និងករចំ យ្រសេដៀងគន មួយ
ែដលដូចនឹងបុគគលែដលរងផលប៉ះពល់េផ ងេទៀត។ េដីមបធីនបននូវអ្រ ករចំ យេលីករទូទត់សំណង អ
្រ សំណងែដលបនេ្រគងទុក ចត្រមូវឱយមនករេធ្វីបចចុបបននភពេនកនុងតំបន់គេ្រមង ែដលមនអតិផរ
ខពស់ ឬរយៈេពលរ ងករគណនអ្រ សំណង និងករផ្តល់សំណងគឺមនភពទូលំទូ យ។  
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េសចក្តីសេងខបរមួ 
 

េគលបំណង និងវិ លភពៃន ក.គ.ប.ស  
 

ធនគរពិភពេ កកំពុងគ្ំរទ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជកនុងករផ្តល់ KH-SEADRM ២. ក.គ.ប.ស េនះ កំណត់នូវេគល
ករណ៍ ចបប់ េគលករណ៍ែណន ំនិងនីតិវធីិ េដីមបី យតៃម្លនិងកត់បនថយ និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផល
ប៉ះពល់សក្ត នុពលៃន KH -SEADRM ២. ក.គ.ប.ស មនវធិនករ ្រកបខ័ណ្ឌ  និងែផនករកនុងករកត់បនថយ 
ស្រមល និង/ឬេ ះ្រ យ និភ័យអវជិជមន និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន បទបបញញត្តិស្រមប់ករប៉ន់
្របមណ និងផ្តល់ថវកិស្រមប់ករចំ យេលីវធិនករទងំេនះ និងព័ត៌មនអំពីទីភន ក់ងរ ឬ្រកុមទីភន ក់ងរែដល
ទទួលខុស្រតូវកនុងករេ ះ្រ យ និភ័យគេ្រមង និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន ្រសប មស្តង់ រ     ប
រ ិ ថ ន និងសងគម(ស.ប.ស) ករ យតៃម្ល និងករ្រគប់្រគង និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ច
េកីតមន ៃន្រកបខ័ណ្ឌ បរ ិ ថ ន និងសងគមរបស់ធនគរពិភពេ ក (ក.ប.ស)។  
 

ជែផនកមួយៃនក.គ.ប.ស េនះ ្រកសួងអភិវវឌ ន៍ជនបទ បនេរៀបចំ ពិេ្រគះេយបល់ និងបង្ហ ញ្រកបខណ្ឌ េគល
នេយបយករ ងំទីលំេនថមី(ក.គ.ទ) ្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករជនជតិេដីមភគតិច(ក.ផ.ជ.ត)និងែផនករករចូលរមួ
ពីភគីពក់ព័នធ(ផ.ភ.ព)និងែផនករករេប្តជញ ចិត្តែផនកបរ ិ ថ ន និងសងគម(ផ.ប.ប.ស) ជឯក របែនថម។ េនកនុង
ឧបសមព័នធ ក.គ.ប.ស បញចូ លនូវ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយករ ងំទីលំេនថមី ្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករជនជតិេដីមភគ
តិច នីតិវធិី្រគប់្រគងករងរ គំរូស្រមប់ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម នីតិវធិីែស្វងរកឱកស ទ្រមង់ែបបបទ
ពិនិតយ និងវ ិ លភព ្រកមសីលធម៌ និងបញជ ី ម ន កនុងចំេ មឯក រដៃទេទៀត។ ព័ត៌មនលម្អិតេពញេលញ
ៃនគេ្រមង ចែស្វងរកបនេនកនុងឯក រ យតៃម្លគេ្រមងរបស់ធនគរពិភពេ ក។   
 

និភ័យ និងេហតុប៉ះពលែ់ដល ចេកើតមន និងវិធនករកត់បនថយ  
 

និភ័យសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនស្រមប់គេ្រមងេនះ្រតូវបនចត់ថន ក់ជ "ក្រមិតមធយម"។ ខ
ណៈេពលែដលគេ្រមងេនះមនេគលបំណងផ្តល់នូវអតថ្របេយជន៍ជេ្រចីន សកមមភពគេ្រមងមនសក្ត នុពលកនុង
ករពយករណ៍ ទី ងំជក់ ក់ កត់បនថយ និភ័យសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនក្រមិតកមពស់ទប។ 
ផលប៉ះពល់ទងំេនះរមួមន ករទទួលបនដី និង្រទពយជប់នឹងដីែដលមនបរមិណតិចតួច ករយល់្រចឡែំផនកវបប
ធម៌ែដល ចេកីតមនកនុងេពលទំនក់ទំនងជមួយសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច លទធភពៃនកម្ល ងំពលកមម
េ្រកមស្តង់ រ និងលកខខណ្ឌ ករងរេនទី ងំករ ្ឋ នសំណង់ និភ័យដល់សុខភពសហគមន៍ និងសុវតថិភព
ទក់ទងនឹងកំេណីនច ចរណ៍ និង និភ័យែដលទក់ទងនឹងករចល័តកម្ល ងំពលកមម )ឧទហរណ៍ ករេកង្របវញ័ច
ផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពន និងករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ(ក.វ.ភ/ក.ប.ភ) និងកររកី ល លៃនជំងឺឆ្លង (កូវដី-១៩) 
កនុងចំេ មកមមករ និងសហគមន៍ (ជនបទផ្លូវរ្តករេលីវនិិេយគ។ គេ្រមង ឲយមនភពធន់ នឹងនមំកនូវអតថ
្របេយជន៍ផទ ល់ និង្របេយលដល់្របជពលរដ្ឋកនុងតំបន់។ អតថ្របេយជន៍ទងំេនះ រមួមន ករកត់បនថយេពល
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េវ េធ្វីដំេណីរេទ េរៀន សុខភព និងមជឈមណ្ឌ លេស កមម ធរណៈេផ ងេទៀត ករព្រងីកលទធភពចូល
េទ ទីផ រ និងឱកសករងរ ករព្រងឹងករតភជ ប់កនុងរដូវវស  ករែកលម្អសុវតថិភពផ្លូវថនល់ និងែកលម្អគុណភព
ខយល់ េ យ រករ យភយធូលីេចញពីៃផទផ្លូវែដលមិនទន់បន្រកលេកស៊ូ។ ករវនិិេយគេនកនុងេខត្តេគល
េ របស់គេ្រមង្រតូវបនរពឹំងថនឹងរមួចំែណកដល់ករអភិវឌ ករងរកនុង្រសុក និងេសដ្ឋកិចច។ ករពិេ្រគះេយបល់
ជមួយ្រកុមងយរងេ្រគះេនកនុងេខត្តទងំេនះកនុងដំេណីរករេរៀបចំ ករអនុវត្ត និងករ្រតួតពិនិតយគេ្រមងេនះ រមួ
ទងំដំេណីរករេ្រជីសេរសីផ្លូវ នឹងជួយធនឱយពួកេគទទួលបនអតថ្របេយជន៍គេ្រមងកន់ែត្របេសីរេឡងី។  
 

និភ័យបរ ិ ថ ន និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន ្រតូវបនចត់ថន ក់ជក្រមិតមធយម។ សកមមភព   សខំន់ៗ 
េផ្ត តេលីករែកលម្អផ្លូវថនល់ែដលរងករខូចខតេ យទឹកជំនន់ និង/ឬករ ងសង់ ព នបក់ និងករព្រងឹងសមតថ
ភពលូកនុងេខត្តេគលេ ។ កនុងចំេ មេខត្តែដលបនេសនីទងំអស់ ភនំសំកុស ភនំ្រក ញក ្ត ល កនុងេខត្ត 
េពធិ៍ ត់ និងភនំឱ ៉ល់ ភគខងេកីតៃនភនំ្រក ញ េខត្តកំពង់សពឺ គឺជែដនជ្រមកសត្វៃ្រព និង្រតូវបនចត់ថន ក់ជ
តំបន់ករពរេ្រកមករដឹកនរំបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ ្រក ញជៃ្រពលិចទឹក និង្រតូវបនេគ គ ល់ថជជ្រមក
ៃ្រពដ៏ធំ ែដលរមួមនៃ្រពជេ្រចីន្របេភទផងែដរ។ កររចនៃន KH-SEADRM ២ នឹង្រតូវបន ងសង់េនេលី KH-
SEADRM I ែដលកំពុងដំេណីរករ។ សៃសឈមបរ ិ ថ នេន មដងផ្លូវ រមួមន តំបន់បែន្លធមមជតិ េដីមេឈហូីប
ែផ្ល លែ្រស និង/ឬដីកសិកមម និងជ្រមកទឹក ប ដូចជទេន្ល ងស្តុកទឹក ែ្រពក ្រសះជេដីម។ ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ
នអវជិជមនែដល ចេកីតមនពីករងរេធ្វីផ្លូវរមួមន (១)សំណឹកែដល ចេកីតមន និងករហូរេចញពីទីស្តុងទឹកកំ
ឡុងេពលករងរជីកដី (២)សុខភព និងសុវតថិភពករងរ និងសហគមន៍ រមួទងំ ករកកសទះច ចរណ៍បេ ្ត ះ
សនន និងសុវតថិភពច ចរណ៍កនុងអំឡុងេពល ងសង់ និង្របតិបត្តិករផ្លូវថនល់ (៣)លទធភពៃនករគស់/កត់

េដីមេឈហូីបែផ្ល/ែមកេឈេីន មភូមិ (៤)ករបំពុលែដលេកីតេចញពីសំណង់ (ធូលី សំេលងរខំន និងរញ័ំរ ទឹក
សំណល់ពីកែន្លងេបះជំរុ ំ កកសំណល់រងឹ និងេ្របងម៉សុីនេ្របីរចួ) (៥)ករបំពុលទឹកេចញពី្របភព្របមូលផ្តុ ំ/
សមភ រសំណង់ ដូចជដី ្រកួស និងករេ្របី្របស់ទឹកស្រមប់សំណង់។ល។ និង(៦)លទធភពៃនផលប៉ះពល់រយៈ
េពលែវងពីសកមមភពអភិវឌ េ យអេចតនែដលបងកេឡងីេ យផ្លូវថនល់ កររត់ចូលេទកនុង/ឆ្លងកត់/ជប់នឹងតំបន់
ករពរ/ជ្រមកធមមជតិសំខន់ៗ ដូចជករទ្រនទ នយកដី និង/ឬករកប់េឈេី យខុសចបប់។ ភគេ្រចីនៃនផលប៉ះ
ពល់ទងំេនះទំនងជបេ ្ត ះ សនន និង ច្រតឡប់វញិបន េហយី ច្រតូវបន្រគប់្រគងេ យករអនុវត្តករអនុ
វត្តសំណង់ល្អ និងគេ្រមង្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម។ ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នសរុប្រតូវបនេគរពឹំងថនឹងមនករ
េធ្វស្របែហស េ យ រគេ្រមងេផ្ត តេលីករ ្ត រេឡងីវញិនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវថនល់ែដលមន្រ ប់ បុ៉ែន្តនឹង
្រតូវបន យតៃម្លកនុងអំឡុងេពលពិនិតយអនុគេ្រមង។ បែនថមេលីសពីេនះ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ បនទទួលបទ
ពិេ ធន៍កនុងករអនុវត្តគេ្រមងេ្រកមេគលនេយបយករពរ និងក.ប.ស។  
 

េ យែផ្អកេលី ស.ប.ស ១ របស់ធនគរពិភពេ ក KH-SEADRM ២ នឹងអនុវត្ត ម ននុ្រកមកត់
បនថយ េដីមប៖ី 

 គិតទុកជមុន និងេជៀស ង និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន។ 
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 កនុងករណីែដលមិន ចេជៀស ងបន ប្រងួមឲយេនក្រមិតអបបបរម ឬកត់បនថយ និភ័យ និងផលប៉ះ
ពល់ែដល ចេកីតមន ឲយេន្រតឹមក្រមិតែដល ចទទួលយកបន។ 

 េនេពលែដល និភ័យ និងផលប៉ះពល់សក្ត នុពល្រតូវបនប្រងួមឲយេនក្រមិតអបបបរម ឬកត់បនថ
យ។ និង 

 េនេពលែដលផលប៉ះពល់សំណល់សំខន់ៗេនែតមន ផ្តល់សំណង ឬេ ះ្រ យ ផលប៉ះពល់ទងំ
េនះ មករែដល ចេធ្វីេទបនកនុងលកខណៈបេចចកេទស និងហរិញញវតថុ។ 

 

ចរតិលកខណៈៃនគេ្រមង គឺេផ្ត តេលីករែកលម្អៃផទផ្លូវ ករ ងសង់ ព ន េលីកកំពស់សមតថភពលូ មផ្លូវ ករេលីក
ផ្លូវ និងទំនប់ ករករពរេ្រគងផ្លូវ និងទំនប់ពីករបក់្រចងំ និងសំណឹក និងេសថរភពជ្រមលផ្លូវ និង ព នែដលបន
រងផលប៉ះពល់េ យទឹកជំនន់ឆន ២ំ០២០ និង្រពឹត្តិករណ៍ទឹកជំនន់ជេរឿយៗ។ គម ន និភ័យែផនកបរ ិ ថ ន និង
សងគមសំខន់ៗ និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន ្រតូវបនរពំឹងទុកេឡយី។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ និភ័យ
ផទ ល់មួយចំនួន និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនទក់ទងនឹងករជួសជុលផ្លូវ និង ព ន្រតូវបនរពំឹងទុកកនុងអំឡុង
េពល ងសង់។ និភ័យ និងផលប៉ះពល់សក្ត នុពលទងំេនះភគេ្រចីនគឺបេ ្ត ះ សនន និង ច្រគប់្រគងប
ន។ និភ័យ និងផលប៉ះពល់សក្ត នុពលមួយចំនួន ចពក់ព័នធកនុងអំឡុងេពល្របតិបត្តិករ និងដំ ក់កល
ែថទ ំជពិេសសទក់ទងនឹងសុវតថិភពផ្លូវ។  
 

នីតិវិធី ក.គ.ប.ស 
 

េគលបំណងៃនក.គ.ប.ស គឺេដីមប្ីរគប់្រគង និភ័យអវជិជមន និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន េ យបេងកីត
ឯក រែណនែំដលនឹងជូនដំណឹងដល់ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ទី្របឹក ករ្រគប់្រគង និងករអនុវត្តកររចន
លម្អិត ្រកសួងពក់ព័នធរបស់រ ្ឋ ភិបល ក៏ដូចជ ្រកុមហុ៊នេម៉ករ អំពីនីតិវធីិសងគម និងបរ ិ ថ នែដលបន្រពមេ្រពៀង
គន ស្រមប់ KH-SEADRM ២. ក.គ.ប.សក៏ជឯក រែណនែំដលេរៀប ប់ពីដំេណីរករស្រមប់ដំេណីរករអនគត 
ទី ងំជក់ ក់ ផ.គ.ប.ស េនេពលែដលដឹងអំពីតំបន់ៃនផ្លូវ។  
 

ឯក រែណនេំម ក.គ.ប.ស ធនថ៖ 
 អនុគេ្រមងផ្លូវថនល់ពិចរ ពីបញ្ហ បរ ិ ថ ន និងសងគម ជពិេសសស្រមប់្របជជនេផ ងៗគន  ែដលនឹង

្រតូវបនរងផលប៉ះពល់េ យផទ ល់ (ជវជិជមន ឬអវជិជមន) េ យអនុគេ្រមង។ 
 អនុគេ្រមងផ្លូវថនល់ពិចរ ពីភពរេសីបៃនសងគម-វបបធម៌ និងេយនឌ័រ និងបញ្ហ បរ ិ ថ នែដលកំពុងេកីត

មនេនកនុងតំបន់ែដលគេ្រមងរងែដលបនេសនីេឡងីនឹង្រតូវអនុវត្ត។ 
 កនុងអំឡុងេពលបេងកីតគេ្រមង និងកររចន ផលប៉ះពល់អវជិជមនបរ ិ ថ ន និងសងគម ចេកីតេឡងីកនុង

ដំ ក់កល ងសង់ និង្របតិបត្តិករ េហយីវធិនករកត់បនថយ/ករព្រងឹងសម្រសបចបំច់្រតូវេរៀបចំ



| xiv | 

 

េឡងីជមួយនឹងែផនករ្រតួតពិនិតយែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងី េដីមបី ម នករអនុវត្តលិខិតតូបករណ៍ទី
ងំជក់ ក់ (ក.គ.ប.ស RPs, IPPs)  

 លិខិតូបករណ៍្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគមដូចជក.គ.ប.ស RP ឬ IPP ្រតូវបនេរៀបចំ និងអនុវត្ត មយ៉ង
សម្រសប។ 

 ខ្លឹម រៃនែផនករករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធរបស់គេ្រមង (រមួទងំបទបបញញត្តិរបស់ខ្លួនស្តីពីយន្តករ
រទុកខ) ្រតូវបនអនុវត្តស្រមប់គេ្រមងរងផ្លូវថនល់ទងំអស់។ 

 លិខិតូបករណ៍្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគមគឺអនុេ ម មធនគរពិភពេ ក ក.ប.ស. ក៏ដូចជចបប់ជ
តិ។ 

 កររចនគេ្រមង្រតូវយកមកពិចរ នូវករែណនេំនកនុង ក.គ.ប.ស េនះ និង ននុ្រកមកត់បនថយ
ស្រមប់ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម។ 

 យន្តករពិនិតយ្រតូវបនកំណត់ស្រមប់ និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន 
េនេពលែដលែផនកផ្លូវ្រតូវបនកំណត់។ 

 នីតិវធិី និងទំនួលខុស្រតូវស្រមប់ករអភិវឌ  ផ.គ.ប.ស ជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ្រតូវបនបេងកីតេឡងី។ 
 
ក.គ.ប.ស ពិពណ៌នអំពីនីតិវធីិស្រមប់ករពិនិតយ និងវ ិ លភព ក៏ដូចជជំ នលម្អិតេដីមបេីរៀបចំ     ផ.គ.ប.ស 
រមួទងំព័ត៌មនែដល្រតូវករ ទំនួលខុស្រតូវ និងត្រមូវករសមតថភព និងករបណ្តុ ះប ្ត លចបំច់ស្រមប់បុគគលិក
គេ្រមងទទួលបនទុក្រតួតពិនិតយ ផ.គ.ប.ស។ ករេរៀបចំ ថ ប័នស្រមប់គេ្រមងេនក្រមិត្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ 
និងរ ្ឋ ភិបល ក៏ដូចជស្រមប់ទី្របឹក  និង្រកុមហុ៊នេម៉ករ ក៏្រតូវបនពិពណ៌នេនកនុងែផនកទី៥ ៃនរបយករណ៍
េនះផងែដរ។  
 

ករចូលរមួរបសភ់គីពក់ព័នធ និងករបង្ហ ញព័ត៌មន  
 

ករពិេ្រគះេយបល់ និងករចូលរមួពីភគីពក់ព័នធនឹងេធ្វីេឡងី្រសប មែផនករករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (ផ.ភ
.ព) របស់គេ្រមង។ េគលបំណងៃន ផ.ភ.ព. គឺេដីមបបីេងកីតែផនករែដលធនថអនកពក់ព័នធគេ្រមង  ជពិេសស
អនកែដល្រតូវបនរងផលប៉ះពល់្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណ និងចូលរមួម្តងេហយីម្តងេទៀតេនទូទងំករេរៀបចំ 
និងករអនុវត្តគេ្រមង។ មរយៈករអនុវត្ត ផ.ភ.ព. ភគីពក់ព័នធៃនគេ្រមង ជពិេសសភគីរងផលប៉ះពល់នឹង
យល់ពីេគលបំណងគេ្រមង និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន វធិនករកត់បនថយ
ែដលបនេសនីេឡងី យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ និងផ្តល់មតិែកលម្អេ យែផ្អកេលីព័ត៌មនទងំេនះ េដីមបី
ជួយគេ្រមងេជៀស ង កត់បនថយ និង កត់បនថយ និភ័យែដលបនកំណត់ និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន
កនុងអំឡុងេពលៃនកររចន និងករអនុវត្ត។ ផ.ភ.ព. ក៏ពិពណ៌នអំពីករេរៀបចំ ថ ប័នែដល្រតូវបនេធ្វីេឡងីេដីមបី
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ធនថករអនុវត្ត ផ.ភ.ព. េនះមន្របសិទធភព។ គេ្រមងេនះទទួល គ ល់ថសំេឡងៃន្រកុមែដលជួបករលំបក/
ងយរងេ្រគះ ដូចជ្រស្តី និងជនជតិេដីមភគតិច មន រៈសំខន់។ េ យ រ្រកុមទងំេនះ្របែហលជមិនសម
ម្រតកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង ផ.ភ.ព. េនះបន ក់េចញនូវែផនករេដីមបធីនបននូវមតិែកលម្អ
្របកបេ យអតថន័យរបស់ពួកេគ្រតូវបនែស្វងរក េហយី្រតូវបនពិចរ  និងបញចូ លេទកនុងកររចន និងករអនុ
វត្តគេ្រមង។    ក៏ធនឱយភគីពក់ព័នធៃនគេ្រមង ជពិេសសអនកែដលរងផលប៉ះពល់ ចចូលរមួកនុងករ្រតួតពិនិ
តយ និភ័យ និងផលប៉ះពល់សក្ត នុពលរបស់គេ្រមង និងដំេណីរករ្រគប់្រគង ្រពមទងំផ្តល់មតិែកលម្អជបន្ត
បនទ ប់ស្រមប់ និភ័យ និងករកត់បនថយផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន។ ផ.ភ.ព. ជឯក ររស់ េហយី ច
្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភព មត្រមូវករ កនុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។ ភគីពក់ព័នធៃនគេ្រមងែដលបនកំណត់អត្ត
សញញ ណេនេ្រកមគេ្រមងេនះរមួមន ក) មនុស ែដល្រតូវបនរងផលប៉ះពល់េ យគេ្រមង- ទងំវជិជមន 
ឬអវជិជមន (ចប់ពីខងេ្រកមេទេ ថ "ភគីពក់ព័នធែដលរងផលប៉ះពល់" និង ខ) បុគគល/អងគភពែដលមន
ផល្របេយជន៍កនុងគេ្រមង និង/ឬមនឥទធិពលេលីសកមមភព និងលទធផលរបស់គេ្រមង (ចប់ពីខងេ្រកមេទ
េ ថ “្រកុមចប់ រមមណ៍)។  
 

យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ  
 

េគលបំណងៃនគេ្រមង យ.ប.ស គឺេដីមបផី្តល់ឱយអនកត ៉ នូវនីតិវធីិេ ះ្រ យែដល ចែស្វងរកបន ងយ្រសួល
េ្របី្របស់ និងមិនគិតៃថ្ល េដីមបឱីយ្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់ ចេលីកេឡងីពីកង្វល់ និង រទុកខទក់ទងនឹង
គេ្រមង។ គេ្រមង យ.ប.ស ផ្តល់ព័ត៌មនអំពីរេបៀប ក់ពកយបណ្តឹ ង រមួទងំទ្រមង់ែបបបទពកយបណ្តឹ ង កែន្លង
ទទួលពកយបណ្តឹ ង នីតិវធិីជក់ ក់ និងេពលេវ កំណត់ៃននីតិវធិីនីមួយៗ ដូចជេពលេវ កំណត់ស្រមប់ករ
ទទួលពកយបណ្តឹ ង ករជូនដំណឹងអំពីករសេ្រមចចិត្តេលីដំេ ះ្រ យ និងអំឡុងេពលេលីកេឡងីករត ៉ ។ល។ 
េនកនុងដំេណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ករសនទននឹងេធ្វី្រតូវេឡងី មករចបំច់រ ងអងគភព/បុគគលិក         
យ.ប.ស និងអនករងផលប៉ះពល់ េដីមបេីលីកកមពស់ករយល់ដឹង និងកិចចសហករគន រ ងភគីពក់ព័នធស្រមប់ករ
េ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភព។ គេ្រមងេនះ ក៏មននីតិវធីិបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ែដលេដីមបណ្តឹ ង ចេ្របីេនេពល
ែដលពួកេគមិនេពញចិត្តនឹងករសេ្រមចចិត្តេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  ឬបណ្តឹ ងរបស់ពួកេគមិន្រតូវបនេ ះ្រ យ
កនុងរយៈេពលជក់ ក់មួយ។  
 

គេ្រមងេនះមននីតិវធីិេ ះ្រ យបណ្តឹ ងចំនួនបីស្រមប់ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ជសក្ត នុពលចំនួនបី៖ ១) 
ករទទួលបនដី ២) លកខខណ្ឌ ករងរ និង ៣) ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពន និងករេបៀតេបៀនផ្លូវ
េភទ។ នីតិវធីិទងំេនះ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេ យែផ្អកេលីេគលករណ៍ខងេលីស្រមប់ យ.ប.ស របស់គេ្រមង និង
្រសប មត្រមូវករែដលមនែចងកនុងចបប់ជតិពក់ព័នធ។ យ.ប.ស ស្រមប់ពកយបណ្តឹ ងទក់ទងនឹងករទិញដី្រតូវ
បនសេងខបេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយករ ងំទីលំេនថមី (ក.គ.ទ)របស់គេ្រមង។ យ.ប.ស ផ្តល់នូនីតិវធិី
ែដលអនក ក់ពកយបណ្តឹ ង្រតូវេធ្វីកនុងដំេណីរករេ ះ្រ យ បណ្តឹ ង រមួទងំេពលេវ ែដលបនបញជ ក់ស្រមប់
ជំ ននីមួយៗ (សូមេមីល (ក.គ.ទ) េនកនុងឧបសមព័នធទី២ ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិត កែន្លង ក់ស្រមប់តំណភជ ប់
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េទកន់ ក.គ.ទ ែដលបនបង្ហ ញ)។ យ.ប.ស ស្រមប់កមមករទក់ទងនឹងករងរ ្របក់ឈនួល ករទូទត់ លកខខណ្ឌ
ករងរ សុខភព សុវតថិភព។ល។ អនុវត្ត មនីតិវធីិេផ ងៗគន  េហយី្រតូវបនពិពណ៌នេនកនុងនីតិវធិី្រគប់្រគង
ករងររបស់គេ្រមង (សូមេមីល LMP េនកនុងឧបសមព័នធទី៥ ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិត កែន្លង ក់ស្រមប់តំណភជ ប់
េទកន់ LMP ែដលបនបង្ហ ញ)។ យ.ប.ស ទក់ទងនឹងករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពន/ករេបៀតេបៀន
ផ្លូវេភទ ក៏្រតូវបនបេងកីតេឡងី្រសប មចបប់ជតិពក់ព័នធ និងករែណនរំបស់ធនគរពិភពេ កស្តីពីកររេំ ភ
បំពន/ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ េហយី្រតូវបនពិពណ៌នេនកនុង LMP របស់គេ្រមង (សូមេមីល LMP ស្រមប់
ព័ត៌មនលម្អិត តំណភជ ប់េទកន់ LMP ែដលបនបង្ហ ញ)។ កំឡុងេពល ងសង់ បណ្ដឹ ង និងករផ្ដល់េយបល់
ទក់ទងនឹងបញ្ហ បរ ិ ថ ន សុវតថិភពច ចរណ៍ និភ័យទក់ទងនឹងសុខភព និងសុវតថិភពសហគមន៍ជេដីម ្រតូវ
បន្របមូល និងេ ះ្រ យ មរយៈប ្ត ញេផ ងៗគន  ដូចជចំណុចបេងគ លយ.ប.ស របស់្រកុមហុ៊នេម៉ករ 
ចំណុចបេងគ លយ.ប.សរបស់ PMU េមភូមិ េមសហគមន៍ IP អនកដឹកនជំេដីម ែដលនឹងបញជូ នពកយបណ្តឹ ងេទកន់
អងគភពែដលបនកំណត់របស់គេ្រមង ែដលនឹងេ ះ្រ យករត ៉។ ព័ត៌មនលម្អិតទំនក់ទំនងស្រមប់ករេ ះ
្រ យបណ្តឹ ង រទុកខនឹង្រតូវ ត្រត ង/ែចកចយកនុងតំបន់េទកន់សមជិកសហគមន៍ និងចំេពះអនកែដលចូល
រមួកនុងកិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់របស់គេ្រមង។  
 

ករ្រតួតពិនិតយ និងករ យករណ៍ 
 

ករ្រតួតពិនិតយមនេគលបំណង្របមូលព័ត៌មនចបំច់ មកលកំណត់ េដីមបី យតៃម្ល/ យតៃម្លថេតីវធិនករ
កត់បនថយែដលបនេសនីេឡងីស្រមប់ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដល្រតូវបនកំណត់កំពុង្រតូវបនអនុវត្ត និងថ
េតី មន្របសិទធភព ឬ្រតូវករវធិនករែកត្រមូវ។ របយករណ៍្រតួតពិនិតយ្របចែំខ ្របច្ំរតីមស និងពក់     ក ្ត
លឆន  ំនឹង្រតូវេធ្វីេឡងីកនុងេគលបំណង៖ 

 យតៃម្លដំេណីរករអនុវត្ត និងលទធផលៃនវធិនករកត់បនថយស្រមប់ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដល
បនកំណត់ េហយីេសនី/ែណនវំធិនករ/សកមមភព េដីមប្ីរគប់្រគង និភ័យ និងផលប៉ះពល់
្របកបេ យ្របសិទធភព ជពិេសសកនុងអំឡុងេពលដំេណីរករ ងសង់។ 

 ធនបននូវ្របសិទធភព និងគុណភពៃនដំេណីរករ យតៃម្លបរ ិ ថ ន និងសងគម។ 
 បេងកីតភស្តុ ង- និងករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមែផ្អកេលីលទធផល និង 
 ផ្តល់ឱកសមួយេដីមបី យករណ៍ពីលទធផលៃនករអនុវត្តវធិនករកត់បនថយេនកនុង ក.គ.ប.ស     ន

េពលអនគត និងឯក រពក់ព័នធគេ្រមងេផ ងេទៀត។ 
 

កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមងរងផ្លូវ និង ព ន SEO របស់្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ នឹងេធ្វីសកមមភព្រតួតពិនិតយៃផទ
កនុង្របចែំខេលីករអនុវត្ត C-ESMPs េដីមបកីំណត់ពីរេបៀបែដលវធិនករកត់បនថយកំពុង្រតូវបនអនុវត្ត និងវ ិ ល
ភពៃន្របសិទធភពរបស់ ។ របយករណ៍្រតួតពិនិតយ SEO របស់្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ នឹង្រតូវបនពិនិតយេ យ
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គេ្រមង PM និង PD េហយី ក់ជូនធនគរពិភពេ កស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយរបស់ពួកេគ។ SEO របស់្រកសួង
អភិវឌ ន៍ជនបទ នឹង្រតូវបនជួយេ យ DDIS និងអនក្របឹក ្រតួតពិនិតយ E&S ឯក ជយកំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។  
 

SEO របស់្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ែដល្រតូវបនជួយេ យ DDIS និងអនក្របឹក ្រតួតពិនិតយ E&S ឯក ជយនឹង្រតួត
ពិនិតយថវធិនករកត់បនថយែដល្រតូវករៃន C-ESMP និងឯក រែដល ចអនុវត្តបនេផ ងេទៀត្រតូវបន
ពិចរ  និងអនុវត្តេ យ្រកុមហុ៊នេម៉ករករងរសុីវលិ និង/ឬភន ក់ងរទទួលខុស្រតូវេផ ងេទៀត។  
 

SEO របស់្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ក៏នឹង ម នដំេណីរករ និងលទធផលេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ករអនុវត្ត
សកមមភពទិញដី ដូចែដលបនេរៀប ប់កនុង្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយ ងំទូលំេនថមី និងធនឱយមនករ្រតួតពិនិ
តយ្រគប់្រគន់ស្រមប់វត្តមនជនជតិេដីមភគតិចេនកនុងតំបន់ៃនគេ្រមងផ្លូវ និង ព ន ករេរៀបចំឯក រចបំច់
មត្រមូវករ។ និងករអនុវត្តសកមមភពពិេ្រគះ និងបេញចញព័ត៌មនេ យអនុេ ម ម SEP។  

 

ករចំ យ និងថវិក 
 

ករចំ យេលីករអនុវត្តក.គ.ប.ស រមួមនករចំ យស្រមប់ ១) ករអភិវឌ បរយិកសជក់ ក់ 
និងែផនករ្រគប់្រគងសងគម ( មរយៈអនក្របឹក  DDIS) ២) ករ្រតួតពិនិតយ E&S ( មរយៈអនក្របឹក  E&S ឯក
ជយ) ៣) ករែថរក ករងរសីុវលិកនុងដំ ក់កល្របតិបត្តិករ ៤)ករបណ្តុ ះប ្ត ល E&S ស្រមប់ករអភិវឌ
សមតថភពស្រមប់ PMU/SEOs ៥) ករពិេ្រគះេយបល់ ករ្របជំុ ករ្រតួតពិនិតយ និង៦) ទំនក់ទំនង។ ករ
ចំ យសរុបែដលបនពិនិតយេ យធនគរពិភពេ ក និង្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ្រតូវបនប៉ន់្របមណថមន
ចំនួន ២៨៦.០០០ ដុ ្ល រ។ ករចំ យប៉ន់ ម នសរុបេនះមិន ប់បញចូ លករចំ យអេថរែដលនឹង្រតូវបន
ទមទរស្រមប់វធិនករកត់បនថយែដលនឹង្រតូវបនប៉ន់្របមណស្រមប់េគហទំព័រជក់ ក់នីមួយៗរបស់ ក.គ.
ប.ស RP និង IPP េនេពលែដលឧបករណ៍ទងំេនះ្រតូវបនកំណត់ និងេរៀបចំកំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។ មូលនិធិ
ស្រមប់ករអនុវត្ត្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ និង IPP នឹង្រតូវបនផ្តល់ មរយៈ IDA (ពីែផនកគេ្រមងទី៣)។ ករផ្តល់
មូលនិធិស្រមប់ករអនុវត្ត RP នឹង មរយៈករផ្តល់មូលនិធិសមភគី។ 
 

ករពិេ្រគះេយបល ់និងករផ ព្វផ យ  
 

ករពិេ្រគះេយបល់ថន ក់ជតិ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ កនុងអំឡុងៃថងទី ២៩ ែខវចិឆិក 
ដល់ៃថងទី៣ ែខធនូ ឆន ២ំ០២១ េដីមបជូីនដំណឹងដល់្រកុមចប់ រមមណ៍គេ្រមងអំពីេគលបំណង និងសកមមភពរបស់
គេ្រមង េហយីេសនីសុំមតិែកលម្អ កង្វល់ និងសំណូមពររបស់ពួកេគ។ ករពិេ្រគះេយបល់ថន ក់ជតិ្រតូវបនេធ្វីេឡងី
េ យែផ្អកេលីលិខិតូបករណ៍ ក.ប.ស ែដល្រតូវបនបង្ហ ញពីមុន។ លិខិតូបករណ៍ែដលបនបង្ហ ញរមួមន េសចក្តី
្រពងៃន ក.គ.ប.ស ែដលរមួមន RPF, IPPF, និង LMP) ជឧបសមព័នធរបស់ ក.គ.ប.ស SEP និង ESCP ។ ករ
ពិេ្រគះេយបល់ក៏្រតូវបនេធ្វីេឡងីផងែដរជមួយ្របជពលរដ្ឋ ែដលនឹងទទួលរងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន 
និងអនកពក់ព័នធែដលមនចំ ប់ រមមណ៍េនទី ងំេ្រជីសេរសីមួយចំនួន ែដលផ្លូវ និង ព នទំនងជសថិតេ្រកម
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គេ្រមងករវនិិេយគ។ កំណត់េហតុៃនករពិេ្រគះេយបល់ ចរកបនេនកនុងឧបសមព័នធទី ៤ ៃន SEP។ ក.គ.ប.ស 
(រមួទងំ RPF, IPPF, និង LMP ជឧបសមព័នធ) SEP និង ESCP ្រតូវបនផ ព្វផ យេលីេគហទំព័ររបស់្រកសួង
អភិវឌ ន៍ជនបទ (www.mrd.gov.kh) កលពីៃថងទី១៥ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២១ និងេគហទំព័ររបស់ធនគរពិភព
េ ក (www.worldbank.org/en/ country/Cambodia) កលពីៃថងទី/ែខ/ឆន ។ំ េសចក្តីសេងខប្របតិបត្តិៃនឯក រ
ែដលបនេរៀប ប់ខងេលីទងំអស់ (ក.គ.ប.ស, RPF, IPPF, SEP, LMP និង ESCP) ចែស្វងរកបនជឯក
ររងឹជភ ែខមរកនុងប ្ណ ល័យ ធរណៈរបស់្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទកនុង ជធនីភនំេពញ និងេន ម

ករយិល័យរបស់មនទីរអភិវឌ ជនបទេខត្តទងំអស់។ េខត្តចំនួន្របពំីរ។ 
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១. េសចក្តីេផ្តើម 

១.១ សនិទនៃនគេ្រមង 

ចប់ពីែខកញញ  ដល់ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០២០ កមពុជមនេភ្ល ងធ្ល ក់ខ្ល ងំេនទូទងំ្របេទស។ េភ្ល ងធ្ល ក់ខ្ល ងំបនប ្ត ល
ឱយមនទឹកជំនន់យ៉ងទូលំទូ យេនកនុងេខត្តចំនួន ២០ កនុងចំេ ម ២៥ េខត្ត ែដលប ្ត លឱយមនុស ្របមណ 
៨០០.០០០ នក់រងផលប៉ះពល់េ យផទ ល់ ែដលកនុងេនះ ៤៩% (៣៣៨.០០០ នក់) មនភពងយរងេ្រគះ
គិតទុកមុន។ ទឹកជំនន់បនប ្ត លឱយខូចខតដល់េហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ នសំខន់ៗ និងបត់បង់សកមមភព
េសដ្ឋកិចច។ េយង មករករខូចខតយ៉ងដំណំ និងករ យតៃម្លពីត្រមូវករ បនេធ្វីេឡងីេ យធនគរពិភព
េ ក មសំេណីរបស់្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ (MEF) េ យករខតបង់េសដ្ឋកិចចេ យ រទឹកជំនន់្រតូវ
បនេគប៉ន់្របមណថមនចំនួនពី ៤៤៨-៤៩0 នដុ ្ល រ េមរកិ។ វសិ័យចំនួនបីែដលរងផលប៉ះពល់ខ្ល ងំជង
េគរមួមន ករដឹកជញជូ ន ្របព័នធធ ្រស្ត និងកសិកមម ែដល្របមូលផ្តុ ំេនកនុងេខត្តចំនួន្របបំួន។ ករចំ យ
សរុបស្រមប់ករ ្ត រេឡងីវញិនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ នែដលរងករខូចខតមន្របែហល ៥0៨ នដុ ្ល រ
េមរចិ។ គូសបញជ ក់ថ ទឹកជំនន់ទងំេនះ បនេកីតេឡងីចំេពលមនេ្រគះ ងំសងួត ែដលមិន្រតឹមែតេធ្វីឱយដំ ំ

ខូច្រទង់្រទយធំ បត់បង់្រទពយសមបត្តិ រខំនដល់ករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិប៉ុេ ្ណ ះេទ ែថមទងំេធ្វីឱយកន់ែតធងន់ធងរ
េឡងីនូវភពងយរងេ្រគះដល់្រគួ រជេ្រចីន ែដលជួបករលំបក និងសថិតកនុងតំបន់ងយរងេ្រគះេ យទឹកជំនន់ 
និងធមមជតិេផ ងៗេទៀត។ 

េគលបំណងៃនគេ្រមង្រគប់្រគង និភ័យៃនេ្រគះមហន្ត យ សុី េគនយក៍មពុជេលីកទី២ (KH-SEADRM ២) 

គឺេដីមបជួីយដល់រ ្ឋ ភិបលកនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរយៈេពលខ្លីរបស់ខ្លួន កនុងករក ងេឡងីវញិនូវេហ ្ឋ រចនស
មព័នធដឹកជញជូ នែដលរងផលប៉ះពល់េ យជំនន់ទឹកេភ្ល ងេនឆន  ំ ២០២០ េ យេហតុេនះករភជ ប់ទំនក់ទំនងដឹក
ជញជូ ន្រតូវេធ្វីសរុបេឡងីវញិ។ កនុងរយៈេពលែវងជងេនះ គេ្រមងមនេគលបំណងគ្ំរទរ ្ឋ ភិបលកនុងករបេងកីន
សមតថភព និងភពធន់របស់ខ្លួនចំេពះផលប៉ះពល់ៃន និភ័យេ្រគះមហន្ត យធមមជតិនេពលខងមុខ មរ
យៈករែកលម្អ និងប្រញជ បទំហៃំនករ្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ (DRM) េទកនុងយុទធ ្រស្ត្រគប់្រគង
និភ័យេ្រគះមហន្ត យរយៈេពលែវងថន ក់ជតិ ជពិេសសកនុងេហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ ន។ គេ្រមង KH-

SEADRM ២ ្រតូវបនបេងកីតេនកនុងគេ្រមង KH-SEADRM ែដលកំពុងដំេណីរករ (P១៦0៩២៩) េហយីនឹងផ្តល់
ហរិញញបបទនដល់ករ ថ បនេឡងីវញិនូវផ្លូវលំេ្រកយេ្រគះមហន្ត យ ែដលមន្របែវង្របែហល ៣00 គីឡូែម៉្រតៃន
ផ្លូវជនបទ និង ព នេនកនុងេខត្តមួយចំនួនែដលរងផលប៉ះពល់េ យទឹកជំនន ់ រមួទងំេខត្តបនទ យមនជ័យ បត់
ដំបង កំពង់សពឺ កំពង់ឆន ងំ េពធិ៍ ត់ េសៀម ប និងតបូងឃមុ។ំ កនុងចំេ មេនះ សកមមភពក ងេហ ្ឋ រចនស
មព័នធផ្តល់ ទិភពេនេខត្តបនទ យមនជ័យ បត់ដំបង េពធិ៍ ត់ និងេសៀម ប ជេខត្ត្រកី្រកជងេគ ែដលផ្លូវជនបទ
រងករខូចខតយ៉ងធងន់ធងរ។ បែនថមពីេលីករគ្ំរទកនុងករ ្ត រេហ ្ឋ រចនសមព័នធ គេ្រមងេនះក៏ព្រងឹងសមតថភព ថ
ប័នកនុងករេធ្វីែផនករ DRM ថន ក់ជតិ និងកនុងវសិ័យអភិវឌ ន៍ជតិ និងជនបទ រមួទងំដំេណីរករបេងកីតេគល
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នេយបយផងែដរ។ គេ្រមងេនះក៏នឹងេឆ្លីយតបេទនឹងវបិត្តិ និងភព សនន ែដលទក់ទងនឹង និភ័យេ្រគះធមម
ជតិ ្របសិនេបីបញ្ហ ទងំេនះេកីតេឡងីកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រម 

១.២ ទី ងំៃនគេ្រមង 

បនទ ប់ពីដំេណីរករទូលំទូ យៃនករពិនិតយ យតៃម្ល និងករផ្តល់ ទិភព ែដលេធ្វីេឡងីរមួគន េ យ MRD និង
ធនគរពិភពេ ក េខត្តចំនួន្របពំីរនឹងទទួលបនករវនិិេយគគេ្រមង រមួមនេខត្តបនទ យមនជ័យ បត់ដំបង 
កំពង់ឆន ងំ កំពង់សពឺ េពធិ៍ ត់ េសៀម ប និងតបូងឃមុ។ំ សកមមភពេហ ្ឋ រចនសមព័នធភគេ្រចីនេផ្ត តេលីេខត្តបនទ យ
មនជ័យ បត់ដំបង េពធិ ត់ និងេសៀម ប ែដលជេខត្ត្រកី្រកជងេគ និងរងផលប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរេ យទឹក
ជំនន់ (សូមេមីលែផនទី្របេទសែដលមនេខត្តគេ្រមងខងេ្រកម)។  

 

 

១.៣ មបរបិទ 

 មបរបិទសងគមេសដ្ឋកចិច 
េយង មធនគរពិភពេ ក (ឆន  ំ២0២១) េសដ្ឋកិចចកមពុជកំពុងេងីបេឡងីវញិជបេណ្តី រៗ។ ្រតូវបនពយករណ៍
ថនឹងេកីនេឡងី ៤% េនឆន  ំ២0២១ បនទ ប់ពីករធ្ល ក់ចុះ ៣.១% កនុងឆន  ំ២0២0 េ យ រកររស់េឡងីវញិៃនត្រមូវ
ករសកល។ វសិ័យកសិកមមេនែតមនភពធន់េ យែផនក េ យ រទស នវសិ័យដ៏ល្អៃនកិចច្រពមេ្រពៀងពណិជជ
កមមេសរកីមពុជ-ចិន។ ករផលិតបនផ្ល ស់ម្តូរបន្តិចម្តងៗេទ មលកខខណ្ឌ េ្រក្របេទស។ ប៉ុែន្តវសិ័យេទសចរណ៍េន
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ែតបន្តរងផលប៉ះពល់ខ្ល ងំេ យ រជំងឺកូវដី-១៩។ ជលទធផល ទស នវសិ័យេលីកំេណីនេនែតមិន្របកដ្របជ។ 
ករេងីបេឡងីវញិគឺពឹងែផ្អកយ៉ងខ្ល ងំេទេលីដំេណីរៃនករអភិវឌ ន៍ COVID-១៩ និងេលប នផ្តល់ ៉ ក់ ងំ ែដល
្រតូវបន ក់ឱយដំេណីរករ។ េដីមបរីក ភពធន់នឹងសក្ត នុពលៃន COVID-១៩ េ្រកពីករពេន្ល នករអនុវត្តកមមវធិី
ចក់ថន បំងក រជបនទ ន់ ជក ្ត សំខន់កនុងករជំរុញករវនិិេយគ ធរណៈ ែដលគ្ំរទជន្រកី្រក និងកំេណីន រមួ
ទងំគេ្រមង ច់្របក់ស្រមប់ករងរ ែដលមន រៈសំខន់កនុងករ ្ត រេសដ្ឋកិចចេឡងីវញិ។  

 ករ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យ 
េយង មសនទស ន៍ និភ័យពិភពេ កឆន  ំ២0១៦ កមពុជ គឺជ្របេទសទី៩ ែដលងយរងេ្រគះនឹងេ្រគះមហន្ត
យេ្រចីនជងេគបំផុត េនេលីពិភពេ ក។ ទឹកជំនន់ ខយល់ពយុះ និងេ្រគះ ងំសងួត គឺជេ្រគះថន ក់ទូេទជងេគ េន
កនុង្របេទស ែដល្រតូវបនេគរពំឹងថនឹងកន់ែតមនភពចបស់ ស់ និងធងន់ធងរេ្រកមឥទធិពលៃនករែ្រប្របួល
កសធតុ។ ពយុះទីហ្វុង Ketsana កនុងឆន  ំ២០០៩ និងទឹកជំនន់កនុងឆន  ំ២០១១ និង ២០១៤ បនប ្ត លឱយខូច

ខត និងខតបង់ទឹក្របក់ចំនួន ១៣២ នដុ ្ល រ េមរកិ ៦២៥ នដុ ្ល រ និង ៣៥៧ នដុ ្ល រពីប ្ត ឆន ំ
ខងេលី។ ទឹកជំនន់នេពលថមីៗេនះកនុងឆន  ំ២0២0 ែដលបន យ្រប រេខត្តចំនួន ២0 កនុងចំេ ម ២៥ េខត្តកនុង
្របេទសកមពុជ ក៏បនប ្ត លឱយមនករខតបង់ពី ៤៤៨-៤៩0 នដុ ្ល រ េមរកិផងែដរ។ ទឹកជំនន់ក៏រងផល
ប៉ះពល់េ យបតុភូត កសធតុ El Niño ែដលបននមំកនូវេ្រគះ ងំសងួតធងន់ធងរដល់្របេទសកនុងឆន ២ំ០១៥-
២០១៦ េហយីថមីៗេនះម្តងេទៀតកនុងឆន  ំ ២០២០។ េ្រគះ ងំសងួតកនុងឆន  ំ ២០២០ បនប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរដល់
ផលិតកមមកសិកមម ែដលពឹងែផ្អកេលីធនធនទឹក ជពិេសសជីវភពរស់េនរបស់កសិករ្រកី្រក ែដល្រតូវបនរងផល
ប៉ះពល់ម្តងេទៀតេ យទឹកជំនន់កនុងឆន  ំ ២0២0 ែដលប ្ត លឱយមនុស ្របែហល ៣៨៨,000 សថិតកនុងភព្រកី្រក 
េ យ រែតពួកគត់ជ្រកុមងយរងេ្រគះែដលមន្រ ប់។  

េយង មធនគរពិភពេ ក (២0១៧)១ េ្រគះមហន្ត យេនកនុង្របេទសកមពុជបនេធ្វីឱយខជះខជ យធនធនរបស់រ
្ឋ ភិបល។ ផលប៉ះពល់ទងំេនះ គឺធំជងធនធនែដលមននេពលបចចុបបនន ែដលបង្ហ ញថមនទំនក់ទនងរ ង 
គម្ល តថវកិរជំនួយយៈេពលខ្លីគួរឱយកត់សមគ ល់។ ករ យតៃម្ល និភ័យហរិញញវតថុបឋម បនប៉ន់្របមណថករ
ខតបង់េសដ្ឋកិចច្របចឆំន ខំពស់ស្រមប់្របេទសកមពុជេ យ រែតេ្រគះមហន្ត យធមមជតិ េសមីនឹង 0.៧% ៃន
ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប។ ករវភិគែផ្អកេលីទិននន័យែដលបនកត់្រ ទុកបនបង្ហ ញថ ជេរៀង ល់ឆន កំមពុជ
្របឈមនឹងករចំ យជមធយមចំនួន ៥៤ នដុ ្ល រ េមរកិស្រមប់ករេឆ្លីយតបបនទ ន់ចំេពះទឹកជំនន់ែតមន ក់
ឯង។  

 បែ្រមប្រមួល កសធតុ 
្របេទសកមពុជ ្រតូវបនចត់ថន ក់ជ្របេទសមួយែដលងយរងេ្រគះេ យ រ កសធតុ មិន្រតឹមែតេនកនុងតំបន់
សុី េគនយបុ៉៍េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តេនកនុងពិភពេ ក។ សនទស ន៍ និភ័យ កសធតុបនចត់ចំ ត់ថន ក់្របេទស

ែដលរងផលប៉ះពល់ខ្ល ងំបំផុតេ យករែ្រប្របួល កសធតុកនុងកំឡុងឆន  ំ១៩៩៦-២0១៥ (ែផ្អកេលី្រពឹត្តិករណ៍
កសធតុ) បនបង្ហ ញថ ្របេទសកមពុជជប់ចំ ត់ថន ក់ទី ១៣ កនុងចំេ ម ១៨១ ្របេទស។ េយង ម ករ

រមួចំែណករបស់ជតិ េដីមបអីនុវត្តអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល កសធតុ (Cambodia 
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Nationally Determined Contribution)  (ឆន  ំ២០២០) ៃ្រពេឈ ី និងករេ្របី្របស់ដីេផ ងេទៀតបនរមួចំែណក
េ្រចីនបំផុតកនុងករបំភយផទះកញចក់ (៤៩%, ៧៦.៣ MTCO២e) បនទ ប់មកេ យថមពល (២២%) កសិកមម 
(១៧%) ឧស ហកមម (១៩%) និង កកសំណល់ (២%)។ េយង មរបយករណ៍ពិេសសរបស់្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ និង្រកុម្របឹក ជតិស្រមប់ករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភព ករែ្រប្របួល កសធតុ ចកត់បនថយ
ផលិតផលកនុង្រសុកសរុបកមពុជ ២.៥% េនឆន  ំ២0៣0 និងជិត ១0% េនឆន  ំ២0៥0។ កធ្ល ក់ចុះ គឺមនទំហធំំ 
េ យ រករកត់បនថយផលិតផលកម្ល ងំពលកមម (ជលទធផលពីករេកីនេឡងីសីតុណ្ហ ភព) និង្រពឹត្តិករ កស
ធតុធំៗ (ែដលប៉ះពល់ដល់េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងករបត់បង់ពូជដំ )ំ។ អនុ សន៍កនុងរបយករណ៍បន
េលីកេឡងីថ ២/៣ ៃនករបត់បង់ប៉ន់ ម ន ចេជៀស ងបន មរយៈករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវេគល
នេយបយ និងករវនិិេយគ ែដលស្រមបខ្លួនេទនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ េហយីវធិនករនន្រតូវបន ក់
ស្រមប់េហ ្ឋ រចនសមព័នធករពរ កសធតុ ្របសិនេបី ចេធ្វីេទបន។  

១.៤ េគលបំណងៃនករអភិវឌ គេ្រមង និងធតុផ ៃំនគេ្រមង 

េគលបំណងគេ្រមងអភវិឌ ន ៍
េគលបំណងអភិវឌ ៃនគេ្រមង គឺេដីមបគី្ំរទដល់ករក ងេឡងីវញិ្របកបេ យភពធន់នូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹក
ជញជូ នជនបទងយរងេ្រគះែដលទទួលរងផលប៉ះពល់េ យទឹកជំនន់ឆន  ំ ២០២០ និង្រពឹត្តិករណ៍ទឹកជំនន់ែដល
េកីតេឡងីជេរឿយៗ បេ្រញជ បករ្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យកនុងដំេណីរកររបស់រ ្ឋ ភិបល និង  ផ្តល់នូវ
ករេឆ្លីយតបភ្ល មៗ និង្របកបេ យ្របសិទធភពកនុងករណីមនវបិត្តិធងន់ធងរ ឬបនទ ន់។ េគលបំណងេនះ នឹង្រតូវ
សេ្រមច មរយៈករអនុវត្តសកមមភពេផ ងៗែដល្រតូវបនេរៀបចំជបួនសមសភគគេ្រមង។ 

សមសភគគេ្រមង 
 សមសភគទី១៖ ព្រងឹងសមតថភព ថ បន័ស្រមបភ់ពធននឹ់ងេ្រគះមហន្ត យេនថន ក់ជតិ (២ ន

ដុ ្ល រ េមរកិ) 
សមសភគេនះ នឹងេផ្ត តេលីករក ងសមតថភពស្រមប់ករ្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ ្រសប
ម ទិភពរបស់រ ្ឋ ភិបល។ 

 សមសភគទី២៖ ករក ងេឡងីវញិ និងែថទេំហ ្ឋ រចនសមពន័ធដឹកជញជូ នជនបទ្របកបេ យភពធន់ 
(៦៨ នដុ ្ល រ េមរកិ) 
សមសភគេនះនឹងេផ្ត តេលីករងរជួសជុលស្រមប់ករព្រងឹង ករ ្ត រេឡងីវញិនូវភពធន់នឹង កស
ធតុ សុវតថិភព និងករែថរក េហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ នជនបទមន្រ ប់ែដល្រតូវបនេ្រជីសេរសី និង
ែដលងយរងេ្រគះេ យេ្រគះមហន្ត យ។ 

 សមសភគទី៣៖ ករ្រគប្់រគងគេ្រមង (២ នដុ ្ល រ េមរកិ)។ សមសធតុេនះនឹងគ្ំរទដល់ករ
ស្រមបស្រមួល ករ្រគប់្រគង និងករអនុវត្ត KH-SEADRM ២ ្របចៃំថង ខណៈេពលែដលករក ងសមតថ
ភព   ថ ប័នេដីមប្ីរទ្រទង់ករ វនិិេយគេ្រកយបញចប់គេ្រមង។ សកមមភពែដលបនេសនីេឡងីរមួមន៖ 
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(១) ករេ្រជីសេរសីអនក្របឹក េដីមបគី្ំរទដល់ករអនុវត្តសកមមភពគេ្រមងទងំអស់ (២) ករ្រគប់្រគង
លទធកមម ករ្រគប់្រគងកិចចសនយ និងករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ប់បញចូ លសវនកមមហរិញញវតថុ និងបេចចកេទស 
(ែដលរមួបញចូ លនីតិវធីិែដលបន្រពមេ្រពៀងគន ស្រមប់ ថ នភពបនទ ន់) (៣) ករ្រគប់្រគង និភ័យប
រ ិ ថ ន និងសងគម រមួទងំករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ និងយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខ (៤) ករ ម ន ពិ
និតយ និង យតៃម្លគេ្រមង (៥) សកមមភពស្រមបស្រមួល ករែចករែំលកចំេណះដឹង និងសកមមភពខង
េ្រក និងករផ ព្វផ យគេ្រមង និង (៦) ចំ យ្របតិបត្តិករ ប់បញចូ លទងំ ករយិល័យគេ្រមងរង
កនុងទី្រកុងចូលរមួែដលបំពក់េ យ្របព័នធ្របជំុ មវេីដអូ និងកែន្លងេធ្វីករពីចមង យ។  

 សមសភគទី៤៖ សមសធតុេឆ្លីយតបបនទ ន់ស្រមប់្រគ សនន (០ នដុ ្ល រ េមរកិ)។ សមស
ភគេនះ ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេដីមបផី្តល់នូវករេឆ្លីយតបរហ័សកនុងករណីមនវបិត្តិធងន់ធងរ ឬបនទ ន់ មរយៈ
ករព្រងយមូលនិធិ េដីមបគី្ំរទករេឆ្លីយតបបនទ ន់ និងករក ងេឡងីវញិ េនេពល្រតូវករ។ 

១.៥ វិ លភព និងចរកិលកខណៈៃនករងរ  

វ ិ លភព នងិចរកិលកខណៈៃនសកមមភពែដលទកទ់ងេទនងឹករងរ ងសង ់ (សមសភគគេ្រមង ទ២ី នងិ
៤) 
ដូចែដលបនេរៀប ប់សេងខបខងេលី គេ្រមងនឹងគ្ំរទដល់ករ ្ត រេឡងីវញិ និងែថទែំផនកផ្លូវជនបទ និង ព ន
ែដលមន្រ ប់មួយចំនួនែដល្រតូវបនខូចខតេ យជំនន់ទឹកេភ្ល ងកនុងឆន  ំ ២0២0។ េលីសពីេនះ កិចចខិតខំ្របឹង
ែ្របងនឹង្រតូវបនេធ្វីេឡងី េដីមបបី្រញជ បសមសធតុៃនករ្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យេទជកររចនៃន
្ត រេឡងីវញិ េដីមបេីធ្វីឱយផ្លូវថនល់កន់ែតធន់េទនឹងផលប៉ះពល់ៃនទឹកជំនន់ែដលេកីតេឡងីម្តងេទៀតនេពល

អនគត និងផលប៉ះពល់ ែដល ចេកីតមនៃនករែ្រប្របួល កសធតុ។ ្របែវងសរុបៃនកំ ត់ផ្លូវទងំេនះមន
្របមណ ២៥០ គីឡូែម៉្រត មករប៉ន់ ម ន ែចកេចញជ ២០ ែខ  ែដលសថិតេនកនុងេខត្តចំនួន ៧។ ផ្លូវរងករខូច
ខតទងំេនះ នឹង្រតូវបន្រកលេឡងីវញិជមួយេកស៊ូពីរ្រសទប់្រកស់ (DBST) ្រកួស្រកហម និងដី។ មុនេពល
ងសង់ផ្លូវថនល់េឡងីវញិ ផ្លូវនិង ព នែដលបនេ្រជីសេរសីនឹង្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យគិតគូរពីទិដ្ឋភពៃនករ

្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ េដីមបធីនថផ្លូវនិង ព នែដលបន ងសង់េឡងីវញិមនភពធន់នឹងទឹក
ជំនន់នេពលអនគត រមួទងំផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនៃនករែ្រប្របួល កសធតុ។ េដីមបបីេងកីនមុខងរ 
និង យុកលរបស់ផ្លូវថនល់ ទិដ្ឋភពបេចចកេទសដូចជលូរបង្ហូរ មបេ ្ត យ ផ្លូវ កសនិងផ្លូវេ្រកមដី នឹង្រតូវ
ពិចរ  េដីមបេីជៀស ងករជន់លិចេលីៃផទផ្លូវ និងស្រមួលដល់ករចល័តកនុងតំបន់នីមួយៗ។  

១.៦ អនកទទួលផលគេ្រមង និងអនកទទួលផលែដលមនសក្ត នុពល  
អនកទទួលពីផលគេ្រមង រមួមន្របជពលរដ្ឋ និងអងគករកនុង្រសុកែដលមនផទះ និង/ឬ្រគឹះ ថ ន ជីវកមមមនទី ងំ
េន មដងផ្លូវ ដូេចនះ ចេធ្វីឱយសកមមភព ជីវកមមរបស់ពួកេគ្របេសរីេឡងី េ យ រ ថ នភពផ្លូវ្របេសីរេឡងី 
និងករទទួលបនអតិថិជនកន់ែតេ្រចីន េ យ រករេកីនេឡងីនូវចំនួនអនកេធ្វីដំេណីរ និងអនកេ្របី្របស់ផ្លូវទូេទ
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កន់ែតសមបូរែបល មេគលេ េសដ្ឋកិចចសងគម និងវបបធម៌។ មទស នៈៃនករ្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត
យ ផ្លូវនិង ព នែដលបន ងសង់េឡងីវញិ បនព្រងឹងភពធន់ និងសមតថភពរបស់្របជជនកនុងតំបន់ និងរ ្ឋ ភិ
បលកនុងករេឆ្លីយតបេទនឹងេ្រគះមហន្ត យធមមជតិ ដូចជទឹកជំនន់ និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនៃនករ
ែ្រប្របួល កសធតុ។ កំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង មនុស មួយចំនួនេនតំបន់ជំុវញិករ ្ឋ នសំណង់ ចរងផលប៉ះ
ពល់។ មនុស ែដលរងផលប៉ះពល់ៃនគេ្រមង ចរមួមនរូបវន្តបុគគល សហគមន៍ ជីវកមម អងគករជេដីម ែដល
រស់េន ឬេធ្វី ជីវកមមេន មដងផ្លូវ និង ព នរបស់គេ្រមង ក៏ដូចជអនកេ្របី្របស់ផ្លូវទូេទផងែដរ។ កនុងអំឡុងេពល
អនុវត្តគេ្រមង ្របជពលរដ្ឋេន មមូល ្ឋ នេនជិតករ ្ឋ ន ងសង់ ចរងផលប៉ះពល់ជបេ ្ត ះ សនន 
េ យ រ្របតិបត្តិករ ងសង់ ដូចជករេកីនេឡងីៃនធូលី សំេឡង រញ័ំរ ករបត់បង់្រទពយសមបត្តិដូចជ ដីធ្លី ផទះ
សែមបង ដំ  ំនិង្របក់ចំណូលេ យ រករេធ្វីសមបទនដីធ្លី េដីមបអីនុញញ តឱយ ងសង់គេ្រមង។ ករខតបង់
ទងំេនះ្រតូវបនេគរពំឹងថនឹងមនតិចតួចបំផុត ពីេ្រពះករ ថ បនេឡងីវញិនឹងេធ្វីេឡងីេនេលីផ្លូវែដលមន្រ ប់ 
។ និភ័យ និងផលប៉ះពល់អវជិជមនេផ ងេទៀ ត ច ប់បញចូ លទងំ និភ័យ ែដលទក់ទងនឹងសុវតថិភព
ច ចរណ៍ ពលកមមកុមរ ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពន (SEA) ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ (SH) អំេពី
ហងិ េលីកុមរ (VAC) ែដលពក់ព័នធនឹងពលកមមេ យបងខំ ែដល្រតូវបន្របមូលផ្តុ ំ េដីមបបីេ្រមីសកមមភព ង
សង់។  

១.៧ សកមមភពករងរ ងសង់ 

 គំនូសប្លង់ករងរបេចចកេទស 

គំនូរករងរបេចចកេទសនឹង្រតូវបនេរៀបចំេ យែផ្អកេលីករេរៀបចំលម្អិតស្រមប់ករងរផ្លូវថនល់ និង ព ននីមួយៗ
ែដលបនេ្រជីសេរសី េដីមបជូីនដំណឹងអំពីវធិី ្រស្ត និងដំេណីរករ ងសង់។ 

 ចរកិលកខណៈ និងវ ិ លភពករងរ ងសង់េឡងីវញិ 

ផ្លូវថនល់ និង ព នទងំអស់នឹង្រតូវបន ងសង់េឡងីវញិជមូល ្ឋ នេនេលីទី ងំែដលមន្រ ប់។ េទះជយ៉ង
ក៏េ យ ្រស័យេលីត្រមូវករៃនករែកត្រមូវទំហផំ្លូវ េដីមបបីេងកីនសុវតថិភពច ចរណ៍ និងេដីមបគីិតគូរពីទិដ្ឋភព

ៃនករ្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ ដូចេនះផ្លូវមួយចំនួន ច្រតូវបនព្រងីក េលីកកមពស់ និង/ឬ ក់ព្រងយ
េនទី ងំជក់ ក់ស្រមប់េគលបំណងទងំេនះ។  

 វធីិ ្រស្ត ងសង់ស្រមប់ករងរ ងសង់ 

េ យ រេគលបំណងៃនករ ្ត រ និងែកលម្អផ្លូវថនល់ និង ព ន គេ្រមងផ្លូវ និង ព ននឹង្រតូវបន ងសង់េឡងី
វញិ/េធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីេលីមូល ្ឋ នផ្លូវែដលមន្រ ប់។ វធីិ ្រស្តសំណង់ែដល្រតូវបនេ្របី្របស់រមួមន ែដល្រតូវ
បនអនុម័តយ៉ងទូលំទូ យទូទងំ្របេទសជមួយនឹងផ្លូវ្រកលេកស៊ូពីរ្រសទប់្រកស់ (DBST) ផ្លូវ្រកួស្រកហម 
និងផ្លូវដី។ កលវភិគៃនករ ងសង់ និងវធិី ្រស្តៃនករ ងសង់នឹង្រតូវបនអនុម័ត មរេបៀបែដលកត់បនថយ
ផលប៉ះពល់អវជិជមនេលីច ចរណ៍ែដលមន្រ ប់ (េ យ រែតករកកសទះ) និងធនសុវតថិភពផ្លូវថនល់ (ខ
ណៈេពលែដលែផនកខ្លះ្រតូវបនបិទ)។  
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ស្រមប់ករ ថ បនផ្លូវថនល់េឡងីវញិ ករងរធមម ែដលពក់ព័នធរមួមន ករេបសសំ តករ ្ឋ ន ករយកកំេទចកំ
ទី និងដីខងេលីមិនល្អ ករេគៀរ្របមូល ឬ្រសទប់ផ្លូវេកស៊ូ រុះេរផី្លូវែដលខូចនិងជួសជុលៃផទរងករខូចខត ករ
ដំេឡងី្របព័នធលូ ករជីកកកយ ករចក់បំេពញ ករងរែដក ករ ថ បនេឡងីវញិៃនៃផទផ្លូវេ យេ្របីេកស៊ូពីរជន់  
្រកលចិេញច ីមផ្លូវ េំដីមេឈ ីដំេឡងី្របព័នធេភ្លីង មត្រមូវករ ធនសុវតថិភពច ចរណ៍។  
ករ ងសង់ ព នេនះនឹងរមួបញចូ លករ ងសង់េ្រគឿងបងគុ ំេ្រកមទឹក និងេ្រគឿងបងគុ ំេលីទឹក។  

 កររុះេរ ី ព នែដលមន្រ ប់ 

វធិនកររុះេរ ី ព នចស់៖ ព នចស់នឹង្រតូវរុះេរជីបន្តបនទ ប់ ម្តងមួយៗចប់ពីពក់ក ្ត ល ព ន រហូតដល់្រចងំទ
េន្ល។ រុះេរបីងក ន់ៃដ េ្រគឿងបងគុ ំ; េ យេ្របីតួសបបនិមិត្ត ញញួរ េដីមបរុីះេរបីនទះេបតុង ព ន រុះេរតំីណតួ ព នេ យេ្របី
ដងសទូចេដីមបរុីះេរគីន្លងេម ្របមូលយករបរ ព ន្របគល់ឱយ ជញ ធរ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិផ្លូវថនល់។ ករេ្របី្របស់តួ
សិបបនិមិត្ត ញញួរ េដីមបកីេមទចរចនសមព័នធេបតុង្រគឹះេជីង ព ន។ ស្រមប់ទី ងំ្រគឹះេជីង ព ន េននឹងមត់សមុ្រទ 
េ្រគឿងឧបករណ៍នឹងបែណ្ត កេលីៃផទទឹក សសរ្រគឹះ ព នែដលខូច្រតូវរុះេរេីនេ្រកមបតទេន្ល ឬេ្រកមដីយ៉ងតិច១
ែម៉្រត េដីមបធីនសុវតថិភព េ យ្រតូវជ្រមះ/យកសំណល់/សំណល់សមភ រៈសំណង់េចញពីបតទេន្ល។ 

 ករ ងសង់សំណង់េ្រកមទឹក  

ករ ងសង់ែផេ្រកមទឹក៖ កំណត់ទី ងំ្រគឹះ ករដំេឡងីេជីងទ្រមស្រមប់ករខួង្រគឹះ ករ ងសង់្រគឹះសសរេន
េ្រកមទឹកេ យេ្របីឧបករណ៍បែណ្ត តេលីៃផទទឹក ករដំេឡងីបនទះែដក ករដំេឡងី្របព័នធស៊ុមែដក ជីកដីេនកនុងរ
េ ្ត ្រគឹះេ យេ្របីវធីិ ្រស្តបូមទឹកេចញ ចក់េបតុងេដីមបបីិទៃផទបតេ យេ្របីវធីិ ្រស្តបង្ហូរបនទ ត់ឈរ ករបូម
ទឹកេចញេដីមបរីេ ្ត ្រគឹះសងួត ករបុកបញជូ ន្រគឹះសសរ ករេធ្វីេតស្តនិង្រតួតពិនិតយគុណភពៃន្រគឹះសសរ; ករ
ដំេឡងីអនទ រ ក្ត រពុមភសសរ ករចក់េបតុងសសរ និងសសរេម។ 

- ករ ងសង់ែផេលីដីេគក៖ ចក់បំេពញដី្រចងំទេន្ល (ចក់ដីបំេពញេលីេកះ ្របសិនេបីករ ងសង់្រចងំទន្ល 
្រសះបងកង) េដីមបបីេងកីតករ ្ឋ ន ងសង់ ករបណ្តុ ះ្រគឹះសសរេនេលីេកះ ករបងគុ ំសន្លឹកែដកេដីមបកីរពររេ ្ត
្រគឹះ ករជីកដីេនកនុងរេ ្ត ្រគឹះ [ករចក់េបតុងេដីមបបីិទបតរេ ្ត ្រគឹះេនទី ងំចបំច់] ចក់េបតុងបំេពញឱយខពស់
ជងមុន ករបុកបញជូ ន្រគឹះសសរ ករេធ្វីេតស្តនិង្រតួតពិនិតយគុណភពៃន្រគឹះសសរ; ករដំេឡងីអនទ រ ក្ត រពុមភសសរ 
ករចក់េបតុងសសរ និងសសរេម។ 

 ករ ងសង់េ្រគឿងបងគុ ំេលីទឹក 

ករេរៀបចំេ្រគងពីចុងមខ ង េទចុងមខ ងេទៀត ែដលមនតុលយភពរ ងធនឹម និងធនឹម៖ ករ ងសង់សសរខងេលី
េ យេ្របីវធិី ្រស្ត ចក់េបតុងេននឹងកែន្លងពីេលីក្ត រពុមភ ធនឹមពីចុងមខ ងេទចុងមខ ងេទៀតរបស់ ព ន នឹង្រតូវដឹក
ម នដឹកទំនិញចល័ត។ ករេបះែខ បងក ន់ៃដ ព នពីចុងមខ ងេទចុងមខ ងេទៀត ្រតូវេ្របីវធិី ្រស្តចក់េបតុងេន

នឹងកែន្លងពីេលីក្ត រពុមភ ករភជិតដំណកនុងករងរ ងសង់ េ យេ្របី្របស់ម៉សុីនរកិំល។  
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ករ ងសង់ធនឹម្រគឹះេជីង ព ន៖ ករបង្ហ ប់េបតុង្រគឹះេជីង ព ន ្រតូវបនេគេធ្វីេឡងីេននឹងទី ងំជប់គន នឹងផ្លូវ និង
ព ន ករដំេឡងីធនឹមពីចុងមខ ងេទចុងមខ ងេ យេ្របី្របស់បេចចកេទសម៉សុីនសទូច ឬ gantry ករ ងសង់ធនឹមេផ្តក 

ផ្ល កសញញ ព ន និងរនងំ។  

 ករបញចប់ករងរ 

ករដំេឡងីដំណភជ ប់ ្របព័នធលូ បងក ន់ៃដ ករ ងសង់ៃផទខងេលី ព ន ករ្រកលចិេញច ីមផ្លូវ ករ ងសង់្របព័នធេភ្លី
ងបំភ្លឺ ករដំេឡងី្របព័នធផ្តល់ដំណឹងច ចរណ៍ (ផ្លូវថនល់ និងផ្លូវទឹក) ករឈូសឆយសមភ រៈទងំអស់េនករ ្ឋ ន និង
បតទេន្ល។  

១.៨ េគលបំណង និងវិ លភពៃន ក .គ .ប.ស  

េគលបំណង 
្រកបខ័ណ្ឌ ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម (ESMF) េនះ គឺកំណត់ចបប់ េគលករណ៍ែណន ំ និងនីតិវធិីែដលែណនំ
ករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគមជក់ ក់ (ESMP) ស្រមប់អនុគេ្រមងទងំអស់ែដល្រតូវបន
កំណត់ និងអនុគេ្រមងែដល្រតូវកំណត់កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។ ជពិេសស ESMF ផ្តល់ករែណនអំំពី
រេបៀបែដល និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ច្រតូវបនេគកំណត់អត្តសញញ ណទក់ទងនឹង
សកមមភពសំណង់ និងវធិី ្រស្ត រមួទងំរេបៀបែដល និភ័យ និងផលប៉ះពល់សក្ត នុពលទងំេនះ្រតូវបន យ
តៃម្លេ យែផ្អកេលីករងរសំណង់ ែដលនឹង្រតូវបនអនុវត្តេនកនុងតំបន់ជក់ ក់ៃនអនុគេ្រមង។ ESMF ែណនំ
វធិនករែដល ច្រតូវបនអនុម័តេដីមបេីជៀស ង ឬកត់បនថយ កត់បនថយ និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផល
ប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន។ ក៏កំណត់ផងែដរនូវករេរៀបចំ ថ ប័នែដលដឹកនេំ យ MRD េដីមបធីនបននូវ
និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន្រតូវបន្រគប់្រគង្របកបេ យ្របសិទធភពកនុងអំឡុង
េពលអនុវត្តគេ្រមង និងកនុងដំ ក់កលែដលផ្លូវ និង ព នែដល្រតូវបន ងសង់េឡងីវញិ ្រតូវបនដំេណីរករ។ 
ESMF ក៏ពយយមប៉ន់្របមណនូវករចំ យសរុបបេ ្ត ះ សនន ែដល ចជំរុញឱយមនករែបងែចកថវកិ 
េដីមបធីនដល់បរ ិ ថ ន និង និភ័យ និងផលប៉ះពល់សក្ត នុពលែដលបនកំណត់ និង យតៃម្លស្រមប់អនុ
គេ្រមងទងំអស់ េហយី្រតូវបន្រគប់្រគង្របកបេ យ្របសិទធភពកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។ ESMF េនះ្រតូវ
បនេរៀបចំេឡងី្រសប មចបប់ និងបទបបញញត្តិរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង្រកបខ័ណ្ឌ បរ ិ ថ ន និងសងគម 
(ESF) របស់ធនគរពិភពេ ក។  

វ ិ លភព Scope 
ESMF ្រគបដណ្ត ប់េលី និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមសំខន់ៗ ែដល្រតូវបនរពំឹងទុកជលទធផលៃន
ករ ងសង់េឡងីវញិ/េធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវផ្លូវ និង ព នែដល្រតូវបនខូចខតេ យជំនន់ទឹកេភ្ល ងកនុងឆន  ំ២0២0។ 
និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នសងគម ែដលរពឹំងទុកេនកនុង ESMF េនះគឺែផ្អកេលី ក) វ ិ លភព និងចរកិលកខ

ណៈៃនអនុគេ្រមងផ្លូវ និង ព ន (្រតូវបនេ្រជីសេរសីេ យេ្របីលកខណៈវនិិចឆ័យ និងដំេណីរករ ទិភព) និង ខ) 
លកខខណ្ឌ ៃនករបដិេសធ/មិនមនលកខណៈ្រគប់្រគន់ ដូចជករមិន ប់បញចូ លផ្លូវថមី កំ ត់ផ្លូវែដលទមទរករ
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ព្រងីកធំ និងែផនកផ្លូវ និង ព នែដលទមទរ EIA េពញេលញ េយង មចបប់ជតិ ( សូមេមីលព័ត៌មនលម្អិត
បែនថមេនែផនក ៥.២.៣ ខងេ្រកម)។ បញជ ីបដិេសធ/អសមតថភពមនេគលបំណងកំណត់វ ិ លភព និងចរកិ
លកខណៈៃន និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមែដលបនកំណត់ េដីមបជីួយស្រមួលដល់ករ្រគប់្រគងប
រ ិ ថ ន និងសងគម ្របកបេ យ្របសិទធភព។ ESMF ក៏នឹងផ្តល់នូវបញជ ី្រតួតពិនិតយផលប៉ះពល់ និងករកំណត់អត្ត
សញញ ណ និងករេរៀបចំឧបករណ៍្រគប់្រគង និភ័យែដល្រតូវេរៀបចំេនេពលែដលផ្លូវ និង ព ន្រតូវបនកំណត់/
បញច ប់កំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។ 

ESMF បេ្រមីជឯក រេដីម ែដលរមួមនធតុដូចខងេ្រកម៖ 

 ទិដ្ឋភពទូេទៃនគេ្រមង (េហតុផល ទី ងំ មនុស ែដលរងផលប៉ះពល់គេ្រមង ករកំណត់បរបិទ េគល
បំណងៃនករអភិវឌ ន៍គេ្រមង វ ិ លភព និងធមមជតិៃនករងរ។ល។) 

 ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ និង ថ ប័នែដល ចអនុវត្តបន រមួទងំចបប់ៃន RGC និង ESF របស់ WB រមួទងំករ
វភិគអំពីគម្ល តេគលនេយបយ។ 

 បរ ិ ថ ន និងសងគមដំបូង 

 និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន 

 វធិនករកត់បនថយែដលបនេសនីេឡងី 

 នីតិវធិីេដីមបេី ះ្រ យ និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគមែដលមនសក្ត នុពល និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីត
មន។ 

 ករេរៀបចំករអនុវត្ត 
 ករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ និងករបង្ហ ញព័ត៌មន 

 យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ 
 ករ្រតួតពិនិតយ និងករ យករណ៍ 

 ករប៉ន់ ម នករចំ យ និងថវកិ 

ESMF េនះរមួបញចូ លេនកនុងឧបសមព័នធរបស់  ឯក រសំខន់ៗសំខន់ៗ រមួទងំ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយករ
ងំទីលំេន ្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករជនជតិេដីមភគតិច នីតិវធិី្រគប់្រគងករងរ ែដលសរុបមកជមូល ្ឋ នស្រមប់ករ

្រគប់្រគង្របកបេ យ្របសិទធភពៃន និភ័យ និងផលប៉ះពល់សក្ត នុពលែដល្រតូវបនកំណត់េ យែផ្អកេលីចរកិ
លកខណៈ និងវ ិ លភពៃនសក្ត នុពលអនុគេ្រមង េ យ្រតូវេ្រជីសេរសីមកពីេខត្តអនុវត្តគេ្រមងចំនួន្របពីំរ។ 
ឧបសមព័នធៃន ESMF េនះក៏មនេគលករណ៍ែណនសំ្រមប់ ESMP េននឹងទី ងំជក់ ក់ នីតិវធិីរកេឃញីេ យ
ៃចដនយ ទ្រមង់ យតៃម្លនិងវ ិ លភព ្រកមសីលធម៌បរ ិ ថ ន និងសងគម បញជ ី្រតួតពិនិតយជេដីម។  
១.៩ វិធី ្រស្ត ក .គ.ប .ស  

ESMF ្រតូវបនេរៀបចំេឡងី មវធីិ ្រស្តស្តង់ រែដលមនជំ នសំខន់ៗដូចខងេ្រកម៖ 

 ករពិនិតយេឡងីវញិៃនទស នទនគេ្រមង គេ្រមង្រសេដៀងគន ពីមុនរបស់ MRD និងករជួប/ពិភក
ជមួយ្រកុម MRD ។ 

 ពិនិតយេលី្រកបខណ្ឌ ចបប់ និង ថ ប័នពក់ព័នធ។ 
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 ពិនិតយ និង យតៃម្ល និភ័យ និងផលប៉ះពល់សក្ត នុពលៃនអនុគេ្រមងមនសក្ត នុពល។ 

 ករ យតៃម្លសមតថភព E&S បចចុបបននភពរបស់អនកពក់ព័នធ ែដលពក់ព័នធេ យផទ ល់េនកនុងករ្រគប់្រគង 
E&S ។ 

 េសនីវធិនករកត់បនថយ 

 េរៀបចំគេ្រមង ESMP 

 ចង្រកង ESMF 

 ករបង្ហ ញេសចក្តី្រពង ESMF (រមួមន RPF, IPPF, LMP ជឧបសមព័នធ), SEP, និង ESCP; និង 

 េធ្វីករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈជមួយអនកពក់ព័នធសំខន់ៗ និងេធ្វីបចចុបបននភពឯក រែដលបន
េបីកបង្ហ ញខងេលីេ យែផ្អកេលីមតិែកលម្អែដលទទួលបន កនុងអំឡុងេពលពិេ្រគះេយបល់ជ ធរ
ណៈ 

១.១0 ករអនុវត្ត ក .គ.ប. ស 

ESMF េនះនឹង្រតូវបនអនុវត្តចំេពះសកមមភពគេ្រមងទងំអស់ែដល្រតូវអនុវត្តេ្រកមធតុផ ៃំនគេ្រមងចំនួន ៤ 

មែដល ចអនុវត្តបន។ ESMF នឹង្រតូវបនអនុវត្តកនុងដំ ក់កលអនុវត្តគេ្រមង និងជបន្តបនទ ប់កនុងអំឡុង
េពល្របតិបត្តិករ និងែថទអំនុគេ្រមង កំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង និងបនទ ប់ពីករបិទគេ្រមង។ ថវកិស្រមប់ករ
អនុវត្តរបស់ MRD ៃន ESMF េនះបនទ ប់ពីករបញចប់ផ្លូវ និង ព ន និងករ្របគល់េទ MRD ទងំកនុងអំឡុងេពលអនុ
វត្តគេ្រមង និងបនទ ប់ពីករបិទគេ្រមង ្រតូវបនែបងែចកជបេ ្ត ះ សននេនកនុងជំពូកទី ១១ (ករចំ យ និង
ថវកិ)។ 

សមភ រៈឧបករណ៍ពក់ព័នធនឹងគេ្រមង (Associated facilities1)  ESMF េនះក៏្រតូវបនអនុវត្តចំេពះសកមមភព ឬ
កែន្លងែដលមនេនកនុងករវនិិចឆ័យរបស់ធនគរពិភពេ ក សកមមភពពក់ព័នធ និង/ឬមេធយបយននដូចែដល
បនកំណត់កនុង ESS១ របស់ WB (ករ យតៃម្ល និងករ្រគប់្រគង និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផលប៉ះពល់
ែដល ចេកីតមន)។ េនេពលែដលករណីេនះ ESMF េនះនឹង្រតូវបនអនុវត្តចំេពះសកមមភពែដលពក់ព័នធ និង/
ឬសមភ រៈឧបករណ៍ពក់ព័នធនឹងគេ្រមង កនុងវ ិ លភពែដល MRD មនឥទធិពលេលីសកមមភព និងេ្រគឿងបរកិខ រ
ទងំេនះ។  
ESMF គឺជ “ឯក ររស់” េហយីជកមមវតថុៃនករែកែ្រប ្របសិនេបីចបំច់ កំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។ ករែកែ្រប
េនះមនេគលបំណងឆ្លុះបញច ងំពីករ្រគប់្រគងករស្រមបខ្លួនៃនករផ្ល ស់ប្តូរគេ្រមង និងកលៈេទសៈែដលមិនបន
េមីលេឃញីជមុន ឬជករេឆ្លីយតបេទនឹងករ យតៃម្លករអនុវត្តគេ្រមងទក់ទងនឹងវធិនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន 
និងសងគមជក់ែស្តង។ កនុងករណី ESMF ្រតូវែកស្រមួល ESMF ែដល្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភពនឹង្រតូវបនបង្ហ ញ  
និងពិេ្រគះេយបល់ទន់េពលេវ មរយៈប ្ត ញដូចគន ែដល្រតូវបនេ្របី្របស់េ យ MRD េដីមបបីង្ហ ញ

 
1 Associated facilities or activities are those that are not funded as part of the project and are: (a) directly and significantly related 

to the project; (b) carried out, or planned to be carried out, contemporaneously with the project; and (c) necessary for the project 
to be viable and would not have been constructed, expanded or conducted if the project did not exist. For facilities or activities 
to be Associated Facilities, they must meet all three criteria. 
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កំែណមុនៃន ESMF និងឯក រ E&S ែដលបន្រពមេ្រពៀងេផ ងេទៀត។ ករពិនិតយេឡងីវញិ និងករអនុវត្ត ESMF 

ែដល្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភពគឺសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ និងករយល់្រពមជមុនរបស់ធនគរពិភពេ ក។  

២. ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ និង ថ ប័ន 

េនកនុងជំពូកេនះ ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ជតិ ែដល ចអនុវត្តបនចំេពះគេ្រមង នឹង្រតូវបនពិពណ៌នយ៉ងសេងខប។ 
្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ជតិេនះរមួមនចបប់ និងបទបបញញត្តិដូចជ អនុ្រកឹតយ ្របកស េគលករណ៍ែណន ំស្តង់ រ និងអនុ
សញញ  និងសនធិសញញ អន្តរជតិ ែដលបចចុបបននមន្របសិទធភព និងពក់ព័នធបំផុតចំេពះគេ្រមង។ ចបប់ និងបទ
បបញញត្តិទងំេនះ្រតូវបនបង្ហ ញជពីរែផនក គឺមួយែផនកស្រមប់បញ្ហ បរ ិ ថ ន និងមួយេទៀតស្រមប់បញ្ហ សងគម។ 
ជំពូកេនះ ក៏នឹងពណ៌នអំពីទំនួលខុស្រតូវរបស់ ថ ប័នែដលកំណត់ពីរេបៀបែដលអនកពក់ព័នធគេ្រមង ជពិេសសទី
ភន ក់ងររ ្ឋ ភិបល អនុវត្តចបប់ និងបទបបញញត្តិទងំេនះចំេពះគេ្រមង េដីមបធីនករ្រគប់្រគង្របកបេ យ្របសិទធ
ភពៃន និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន។ 

២.១ ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ថន ក់ជតិពក់ព័នធេទនឹងបញ្ហ បរ ិ ថ ន 

រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ (១៩៩៣) គឺជឯក រផ្លូវចបប់ែដលកំណត់ និងធននូវសិទធិេសមីគន របស់
្របជពលរដ្ឋកនុង្របេទសកមពុជ េ យមិនគិតពីពូជ សន៍ ពណ៌សមបុរ ភ  និងជំេនឿ សន។ រដ្ឋធមមនុញញរមួ
បញចូ លករករពរសងគម ជនជតិេដីមភគតិច សិទធិេយនឌ័រ និងសមភព (ម្រ  ៣៦, ៤៥)។ ក៏រមួបញចូ លផង
ែដរនូវបទបបញញត្តិស្រមប់ករករពរកមមករ (ម្រ  ៧៥) និងសិទធិរបស់កមមករកនុងករបេងកីតសមគម (ម្រ  ៤២) 

និងសហជីពតំ ង (ម្រ  ៣៦) ។ មឃត់ជពិេសស ល់ទ្រមង់ៃនករេរសីេអីង្របឆងំនឹង្រស្តី (ម្រ  
៤៥)។ ស្តីពីបរ ិ ថ ន ម្រ  ៥៩ ត្រមូវឱយរដ្ឋករពរបរ ិ ថ ន និងតុលយភពៃនធនធនធមមជតិដ៏បរបូិរណ៍ និងបេងកីត
ែផនករចបស់ ស់ៃនករ្រគប់្រគងដី ទឹក ខយល់ ខយល់ ភូមិ ្រស្ត ្របព័នធេអកូឡូសុី ែរ ៉ថមពល េ្របងឥនធនៈ និង
ឧសម័ន ថម និងខ ច់។ តបូង ៃ្រពេឈ ីនិងផលិតផលៃ្រពេឈ ីសត្វៃ្រព ្រតី និងធនធនជលផល េហយី សថិតេនកនុងប
របិទរដ្ឋធមមនុញញេនះ ែដល្រកសួងបរ ិ ថ ន (MOE) ្រតូវបនបេងកីតេឡងី។  
េ្រកពីរដ្ឋធមមនុញញ រ ្ឋ ភិបលកមពុជបនបេងកីតចបប់ និងបទបបញញត្តិជក់ ក់ស្រមប់ៃ្រពេឈ ី តំបន់ករពរ និង
ចបប់ដីធ្លី េដីមបធីនករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភព។ ទីភន ក់ងរជតិែដល្រតួតពិនិតយបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគង
ធនធនធមមជតិ មនដូចខងេ្រកម៖  

 ្រកសួងបរ ិ ថ ន  
 ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ 
 ្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម 
 ្រកសួងែរ ៉និងថមពល 
 ្រកសួងឧស ហកមម វទិយ ្រស្ត និងន នុវត្តន៍ 
 ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ 
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 ្រកសួងេទសចរណ៍ 
 ្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន  
 គណកមម ធិករជតិែ្រប្របួល កសធតុ 

្រកសួង្រតូវតំ ង ដល់ករគ្ំរទែផនកបេចចកេទស និងរដ្ឋបលេនថន ក់េខត្ត ្រកុង និង្រសុក/ឃុ ំ េ យមនទីរ និង
ករយិល័យបេចចកេទសរបស់ខ្លួន។ មនទីរេខត្តមនទំនួលខុស្រតូវ និងទទួលខុស្រតូវកនុងករព្រងីក និងអនុវត្ត ណត្តិ
របស់្រកសួង មីរបស់ខ្លួនេទកន់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ រមួមនេខត្ត ្រសុក ្រកុង និងថន ក់ឃុ ំសងក ត់។  

្រកសួងបរ ិ ថ ន គឺជភន ក់ងរចមបងែដលមនភរកិចចេលីកកមពស់កិចចគពំរបរ ិ ថ ន និងករអភិរក ធនធនធមមជតិ  
ដូេចនះ រមួមនកររមួចំែណកដល់ករេលីកកមពស់គុណភពបរ ិ ថ ន សុខុមលភព ធរណៈ និងេសដ្ឋកិចច។ 
នយក ្ឋ ន EIA ៃន MOE ្រតួតពិនិតយ និង្រគប់្រគងដំេណីរករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម (ESIA) 

ករ្រតួតពិនិតយគុណភពេលីរបយករណ៍ ESIA និងស្រមបស្រមួលករអនុវត្តគេ្រមងេ យសហករជមួយ
ភន ក់ងរ្របតិបត្តិគេ្រមង និង្រកសួងពក់ព័នធ។ ្រកសួងករងរមនភរកិចចដូចខងេ្រកម៖  

 ពិនិតយ យតៃម្ល និងអនុម័តករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នែដលបន ក់ជូន េ យសហករជមួយ
្រកសួងពក់ព័នធេផ ងេទៀត និង 

 ្រតួតពិនិតយេដីមបធីនថមច ស់គេ្រមង (ភន ក់ងរ្របតិបត្តិៃនគេ្រមង) អនុវត្តែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន 
(EMP) យ៉ងគប់ចិត្តេពញមួយដំ ក់កលមុនករ ងសង់ ករ ងសង់ និងដំេណីរករៃនគេ្រមង។ 

២.១.១ ចបប់ស្តពីីកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ  
ចបប់ស្តីអំពីកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ ្រតូវបនអនុម័តេ យរដ្ឋសភជតិ េហយី្រតូវបន
្របកសឱយេ្របីេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស  /រកត/១២៩៦/១៩៩៦៣៦ ចុះៃថងទី ២៤ ែខ ធនូ ឆន  ំ ។ ចបប់េនះត្រមូវឱយ
រ ្ឋ ភិបលេរៀបចំែផនករ និងអនុ្រកឹតយស្តីពីបរ ិ ថ នថន ក់ជតិ និងថន ក់តំបន់ ពក់ព័នធនឹងបញ្ហ បរ ិ ថ នជេ្រចីន រមួ
ទងំ EIAs ករទប់ ក ត់ និងករ្រតួតពិនិតយករបំពុល ករចូលរមួជ ធរណៈ និងករទទួលបនព័ត៌មន។ ចបប់
ស្តីពីករករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ (១៩៩៦) គឺជចបប់ែដល ចអនុញញ តិឱយ MOE អនុម័
តអនុ្រកឹតយ និងបទបបញញត្តិ េដីមបកីរពរបរ ិ ថ ន។  
២.១.២អនុ្រកឹតយស្តពីីកិចចដំេណើ រករ យតៃម្លេហតុប៉ពលប់រ ិ ថ ន៧២អន្រក  .បក )១៩៩៩(  

អនុ្រកឹតយេនះកំណត់ពីត្រមូវករចបប់បចចុបបននស្រមប់ដំេណីរករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន (EIA) ស្រមប់
គេ្រមងឯកជន ឬ ធរណៈ រមួទងំករផ្តល់ផ្លូវស្រមប់ករចូលរមួជ ធរណៈ (ជពិេសស្របកសស្តីពីករចូល
រមួជ ធរណៈកនុងដំេណីរករ EIA ឆន  ំ២0១៧)។ កំណត់នូវត្រមូវករអបបបរមស្រមប់លកខណៈ និងទំហៃំន
គេ្រមង និងសកមមភព (ទងំែដលមន្រ ប់ និងែដលបនេសនីេឡងី) ែដលនឹង្រតូវសថិតេនេ្រកម EIAs។ េគល
ករណ៍ែណន ំក៏បន យបញជ ីមតិកជក់ ក់ែដល្រតូវករេនកនុងរបយករណ៍ EIA រមួមន (i) េសចក្តីេផ្តីម (ii) 

្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ (iii) ករពិពណ៌នគេ្រមង (iv) ករពិពណ៌នអំពីបរយិកសមូល ្ឋ ន (v) ករចូលរមួជ ធរ
ណៈ/ករចូលរមួពីភគីពក់ព័នធ (vi ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ និងវធិនករកត់បនថយ (vii) ែផនករ្រគប់្រគងប
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រ ិ ថ ន (viii) ករ យតៃម្លេសដ្ឋកិចច និងករ យតៃម្លៃនករខូចខត និងករបត់បង់បរ ិ ថ ន (ix) ករសននិ ្ឋ ន និង
អនុ សន៍។  
អនកគ្ំរទ/មច ស់គេ្រមង ( ធរណៈ ឬឯកជន) ត្រមូវឱយបញជូ នឯក រគេ្រមងចបំច់ (របយករណ៍ IESIA / 

ESIA) េទ MOE េដីមបពិីនិតយ និងអនុម័ត។ របយករណ៍ IESIA / ESIA នឹង្រតូវេរៀបចំេ យ្រកុមហុ៊នបនចុះបញជ ី 
ែដល្រតូវបនអនុញញ តេ យ MOE កនុងនមអនកផ្តល់ជំនួយ/មច ស់គេ្រមង។ 

២.១.៣ ្របកសស្តពីីចំ ត់ថន ក់ៃនករ យតៃម្លេហតុប៉ះពលប់រ ិ ថ ន និងសងគមស្រមប់
គេ្រមងអភវិឌ ន៍  

្របកសស្តីពីករចត់ថន ក់ៃនករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមស្រមប់គេ្រមងអភិវឌ ន៍េចញៃថងទី2 ០៣ 
ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០២០ ចត់ថន ក់គេ្រមងែកលម្អផ្លូវ និងគេ្រមងែកលម្អ/ ងសង់ ព ន េ យែផ្អកេលីេឈម ះ និងទំហំ
គេ្រមងរបស់  ( ងទី១)។ ករែណនសំ្រមប់ករេរៀបចំរបយករណ៍ IEIA/EIA ្រតូវបនផ្តល់ជូនេនកនុង
្របកសស្តីពីេគលករណ៍ែណនទូំេទស្រមប់ករេរៀបចំ IEIA និង EIA េពញេលញ, ២00៩ េលខ ៣៧៦ ្របក.ប
សថ។ 

ង 1. ចំ ត់ថន ក ់ESIA ស្រមប់គេ្រមង ងសងផ់្លូវថនល់ និង ព ន 

កូដ េឈម ះគេ្រមង ត្រមវូករ
ស្រមប ់
ESIA 

ត្រមវូករ
ស្រមប់ IESIA 

ត្រមវូករ
ស្រមប ់EPA 

១៧៩ គេ្រមងផ្លូវថនល់ >១00 km ≥ ៣0-១00 km ១0 - <៣0 km 
១៨0 គេ្រមងព្រងីកផ្លូវថនល់ >១00 km ≥ ៥0-១00 km ១0 - <៥0 km 
១៨១ គេ្រមងផ្លូវថនល់កនុងតំបន់ករពរ >៣0 km ≥ ១0-៣0 km <១0 km 
១៨២ គេ្រមងែថទ ំឬព្រងីកផ្លូវថនល់កនុងតំបន់

ករពរ 
>៥0 km ≥ ១0-៥0 km <១0 km 

១៨៩ គេ្រមង ព ន  ទំងន់្រទ ≤៣0 
ton 

 

្របភព្របកស េលខ ០២១ ចុះៃថងទី០៣ ែខកុមពៈ ឆន ២ំ០២០ ស្តពីីករចត់ថន ក់ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់
បរ ិ ថ ន នងិសងគម ស្រមប់គេ្រមងអភិវឌ ន៍ 

២.១.៤ េគលករណ៍ែណនសំ្តពីីករ្របតិភូកមមអំ ចឱយមនទីរបរ ិ ថ ន ជធនី /េខត្ត 
)២០០៥ (  

េគលករណ៍ែណនែំចងថ ជញ ធរបេ ្ដ ះ សនន និង្រកុង្រតូវពិនិតយ EIA ស្រមប់េដីមទុនវនិិេយគតិចជង ២ 

នដុ ្ល រ េមរកិ ្រពមទងំ " ម ន ្រតួតពិនិតយ និងចត់វធិនករសម្រសប េដីមបធីនថ មច ស់គេ្រមងនឹងអនុ
 

2 http://www.cambodiainvestment.gov.kh/wp‐content/uploads/២0២0/0២/WhatsApp‐Image‐២0២0‐0២‐0៧‐at‐១0.២២.២៦‐AM.jpeg 
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វត្ត ម EMP កនុងអំឡុងេពល ងសង់ ្របតិបត្តិករ និងករបិទគេ្រមង។ បនបញជ ក់េនកនុងរបយករណ៍ EIA 

ែដល្រតូវបនអនុម័ត។  
២.១.៥ ចបប់ស្តពីីតំបន់ករពរ  )េលខ .នស .រកម.០២០៨.០០៧(   

្របេទសកមពុជមនប ្ត ញតំបន់ករពរធមមជតិចំនួន ២៣ ែដល្រគប់្រគង មរយៈ MOE ។ តំបន់ទងំេនះ្រគបដ
ណ្ត ប់េលីៃផទដី ២.២ នហចិ  ឬ ១៨% ៃនៃផទដីរបស់្របេទសកមពុជ េហយីរមួបញចូ លទងំទីជ្រមកសំខន់ៗ។ 
ចបប់តំបន់ករពរកំណត់្រកបខ័ណ្ឌ ៃនករ្រគប់្រគង ករអភិរក  និងករអភិវឌ ន៍តំបន់ករពរ េដីមបធីនករអភិរក
ជីវៈច្រមុះ និងករេ្របី្របស់ធនធនធមមជតិ្របកបេ យនិរន្តរភពេនកនុងតំបន់ករពរ។  
ម្រ  ១១ ែបងែចកតំបន់ករពរជ ៤ តំបន់គឺ តំបន់សនូល តំបន់អភិរក  តំបន់េ្របី្របស់និរន្តរភព និងតំបន់សហ
គមន៍។  

ម្រ  ៣៦ ម្របមយ៉ងតឹងរងឹនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ធរណៈ្រគប់្របេភទេនកនុងតំបន់សនូល និងតំបន់អភិរ
ក ។ អនុញញ តឱយមនករអភិវឌ ន៍េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ធរណៈេនកនុងតំបន់េ្របី្របស់្របកបេ យនិរន្តរភព និង
តំបន់សហគមន៍ េ យមនករយល់្រពមពី ជរ ្ឋ ភិបល មសំេណីរបស់ MOE ។  
ម្រ  ៤១ ែចងអំពីករករពរតំបន់ករពរនីមួយៗ ្របឆងំនឹងករបំផ្លិចបំផ្ល ញ/ករ្រប្រពឹត្តែដលបងកេ្រគះថន ក់ ដូច
ជករបំផ្ល ញគុណភពទឹក្រគប់ទ្រមង់ ករពុល ករេ្របី្របស់ រធតុគីមី និងករេចលកកសំណល់រងឹ និង វេទ
កនុងទឹក ឬេនេលីដី។  
ម្រ  ៤៤ ត្រមូវឱយមនសំេណី និងករវនិិេយគទងំអស់េនកនុង ឬេនជប់នឹង្រពំែដនតំបន់ករពរេដីមបេីធ្វីករ យ
តៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ននិងសងគម។  
តំបន់ករពរនីមួយៗ្រតូវែបងែចកជបួន (៤) ្របព័នធ្រគប់្រគងតំបន់៖  

 តំបន់សនូល៖ តំបន់្រគប់្រគងៃនតៃម្លអភិរក ខពស់ែដលមន្របេភទសត្វែដលរងករគំ មកំែហង និងជិតផុត
ពូជ និង្របព័នធេអកូែដលផុយ្រសួយ។ ករចូលេទកន់តំបន់េនះ្រតូវបន មឃត់ េលីកែលងែតម្រន្តី និង
អនក្រ វ្រជវរបស់រដ្ឋបលអភិរក  និងករពរធមមជតិ ែដលទទួលបនករអនុញញ តជមុនពី MOE េធ្វីករ
សិក អំពីធមមជតិ និងវទិយ ្រស្ត កនុងេគលបំណងែថរក  និងករពរធនធនជីវ ្រស្ត និងបរ ិ ថ នធមម
ជតិ េលីកែលងែតសន្តិសុខជតិ និងវសិ័យករពរជតិ។  

 តំបន់អភិរក ៖ តំបន់្រគប់្រគងៃនតៃម្លអភិរក ខពស់ែដលមនធនធនធមមជតិ ្របព័នធេអកូឡូសុី តំបន់ទំនប
ទឹក និងេទសភពធមមជតិែដលមនទី ងំេនជប់នឹងតំបន់សនូល។ ករចូលេទកន់តំបន់េនះ្រតូវបន
អនុញញ ត លុះ្រ ែតមនករយល់្រពមជមុនពីរដ្ឋបលអភិរក  និងករពរធមមជតិេនតំបន់េនះ េលីក
ែលងែតែផនកសន្តិសុខ និងករពរជតិ។ សហគមន៍ខន តតូចេ្របី្របស់ផលិតផលៃ្រពេឈមីិនែមនេឈេីដីមបី
ផគត់ផគង់ជីវភពរបស់ជនជតិភគតិចកនុងតំបន់ ច្រតូវបនអនុញញ តេនេ្រកមករ្រគប់្រគងយ៉ងតឹងរុងឹ 
្របសិនេបីពួកេគមិនបង្ហ ញផលប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់ជីវច្រមុះកនុងតំបន់។    

 តំបន់េ្របី្របស់្របកបេ យនិរន្តរភព៖ តំបន់្រគប់្រគងតៃម្លេសដ្ឋកិចចខពស់ស្រមប់ករអភិវឌ  និងករ
្រគប់្រគងេសដ្ឋកិចចជតិ និងករអភិរក តំបន់ករពរផទ ល់ ដូេចនះជកររមួចំែណកដល់សហគមន៍មូល ្ឋ ន 
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និងករេលីកកមពស់ជីវភពរបស់ជនជតិេដីមភគតិច។ បនទ ប់ពីបនពិេ្រគះជមួយ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ 
ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន ្រសប មចបប់ និងនីតិវធិីពក់ព័នធ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ច

អនុញញ តឲយមនសកមមភពអភិវឌ ន៍ និងវនិិេយគេនតំបន់េនះ ្រសប មសំេណីរបស់្រកសួងបរ ិ ថ ន។  
 តំបន់សហគមន៍៖ តំបន់្រគប់្រគងស្រមប់ករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច-សងគមរបស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជន

ជតិេដីមភគតិច េហយី ចមនដីលំេន ្ឋ នែដលមន្រ ប់ លែ្រស និងចំករ ឬ swidden (ចំករ)។  

២.១.៦ អនុ្រកឹតយស្តពីីករ្រតួតពិនិតយករបំពុលខយល ់ និងកររខំនេ យសេម្លង )េល ខ៤២ 
អន្រក. បក  )២០០០  

អនុ្រកឹតយេនះបង្ហ ញអំពីវធិនករករពរគុណភពបរ ិ ថ ន និងសុខភព ធរណៈពីករបំពុលបរយិកស និងករ
រខំនេ យសំេឡង មរយៈសកមមភព្រតួតពិនិតយ ទប់ ក ត់ និងកត់បនថយ។ យបញជ ីស្តង់ រគុណភពខយល់ 
និងក្រមិតបេញចញសំេលងរខំន។ ស្រមប់ករ្រគប់្រគងធូលី មិនគួរមនករបំភយឧសម័នែដល ចេមីលេឃញីពី
ឃ្ល ងំស្តុកវតថុធតុ ម៉សុីនកំេទច ឬេ ងច្រកច្រមញ់េឡយី។ េនទី ងំែដលមនអនករងប៉ះពល់ខ្ល ងំ ស្តង់ រៃនភគ
ល្អិតែដលផ្អ កសរុបគួរែតមន <0.៣៣ មីលី្រកម/ែម៉្រតគូប PM១0 <0.0៥ និង PM២.៥ <0.0២៥ េនជមធយម 
២៤ េម៉ង (សូមេមីល ងទី ២)។ យនជំនិះទងំអស់គួរែត្រតូវបនែថទឱំយបនល្អ និងេគរព មបទបបញញត្តិ
គុណភពខយល់។ បទបបញញត្តិៃនសំេលងរខំនមិនកំណត់ក្រមិតៃនសំេលងរខំនពីករ ្ឋ នសំណង់េទ ប៉ុែន្តសំេ េទ
េលីអចលន្រទពយពណិជជកមមច្រមុះ និង/ឬឧស ហកមម និងលំេន ្ឋ ន ឬ្របេភទៃនករេ្របី្របស់ដីេនកនុងតំបន់ជុំ
វញិែដល ច្រតូវបនប៉ះពល់េ យសំេលងរខំន (សូមេមីល ងទី ៣ និងទី ៤)។  

ង 2. ស្តង់ រគុណភពខយល់ 

ប៉ ៉ េម៉្រត មធយមកនុង ១
េម៉ង 

(mg/m៣) 

មធយមកនុង ៨
េម៉ង 

(mg/m៣) 

មធយមកនុង ២៤េម៉ង 
(mg/m៣) 

មធយមកនុង ១ឆន  ំ
(mg/m៣) 

Carbon 
monoxide 

 ២0.0 - - 

Nitrogen dioxide  - 0.១ - 
Sulphur dioxide  - 0.៣ 0.១ 
Ozone 0.២ - - - 
Lead - - 0.00៥ - 
Total 
Suspended 
Particulate 

- - 0.៣៣ 0.១ 

PM១0   0.0៥  
PM២.៥   0.0២៥  
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្របភព៖ ្របកស ១២០ ចុះៃថងទី១១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៨ ស្តីពីករអនុវត្តេលីលកខខណ្ឌ ករងរស្រមប់គេ្រមង
អភិវឌ ន៍េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងេទសចរណ៍ 

ង 3. សំេឡងរខំនអតិបរមៃនយនជំនិះេនកនុងតំបន់ ធរណៈ និងលំេន ្ឋ ន 

្របេភទយនជំនិះ សំេឡងរខំនអនុញញ តិអតិបបរមន 
[dB(A)] 

មូ៉តូ ឬយនយន្តមនកម្ល ងំម៉សុីនតូចជង ១២៥cm៣ ៨៥ 
មូ៉តូ ឬយនយន្តមនកម្ល ងំម៉សុីនធំជង ១២៥cm៣ ៩0 
្រតីច្រកយនយន្ត ៩0 
រថយន្តតិចជង១២េកអី ៩0 
រថយន្តេ្រចីនជង១២េកអី ៨៥ 
នដឹកទមងន់ផទុកតូចជង ៣.៥ េ ន ៨៥ 
នដឹកទមងន់ផទុកធំជង ៣.៥ េ ន ៨៥ 
នដឹកមនកម្ល ងំម៉សុីនធំជង ១៥0 kilowatts ៨៩ 

រថយន្ត ឬ នដឹកេផ ងៗ ៩១ 

្របភព៖ ្របកស ១២០ ចុះៃថងទ១ី១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៨ ស្តពីកីរអនុវត្តេលលីកខខណ្ឌ ករងរស្រមប់គេ្រមង
អភិវឌ ន៍េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងេទសចរណ៍ 

ង 4. សំេឡងរខំនអតិបរមិែដលអនុញញ ត [dB(A)] 
តំបន់ អំឡុងេពល (េម៉ង) 

៦:00-១៨:00 ១៨:00-
២២:00 

២២:00-0
៦:00 

តំបន់សងប់ ង ត់៖ មនទីរេពទយ ប ្ណ ល័យ េរៀន មេត្តយយ ៤៥ ៤0 ៤៥ 
តំបន់លំេន ្ឋ ន៖ ស ្ឋ គរ ករយិល័យរដ្ឋបល ផទះ ៦0 ៥0 ៤៥ 
តំបន់ពណិជជកមម និងេស កមមច្រមុះ ៧0 ៦៥ ៥0 
ក ្ត ឧស ហកមមខន តតូច intermingling េនកនុងតំបន់លំេន
្ឋ ន 

៧៥ ៧0 ៥0 

្របភព៖ ្របកស ១២០ ចុះៃថងទី១១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៨ ស្តីពីករអនុវត្តេលីលកខខណ្ឌ ករងរស្រមប់គេ្រមងអភិវឌ ន៍េហ ្ឋ
រចនសមព័នធ និងេទសចរណ៍ 

២.១.៧ អនុ្រកឹតយស្តពីីករ្រតួតពិនិតយករបំពុលទឹក )េលខ២៧ អន្រក.បក )១៩៩៩ (  

អនុ្រកឹតយេនះកំណត់វធិនករ្រតួតពិនិតយករបំពុលទឹកកនុងេគលបំណងបងក រ និងកត់បនថយករបំពុលទឹកៃនតំបន់
ទឹក ធរណៈ។ ជអបបបរម ករបង្ហូរកកសំណល់ វទងំអស់េចញពីករ ្ឋ នសំណង់ កែន្លងេធ្វីករ ឬ្របតិបត្តិ
ករនន េទកន់ផ្លូវទឹក ឬផ្លូវទឹក គួរែតអនុេ ម មស្តង់ រែដលមន យកនុង ងទី ៥។  
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ង 5. ស្ដង់ រទឹកស្អុយែដលបនេ្រជីសេរសីស្រមប្់របភពបំពុល ករបេញចញទឹកសំណល់េទកនតំ់បន់ ធរ
ណៈ ឬករចូលេទកន្់របព័នធលូ 

ប៉ ែម៉្រត ខន ត ករកំណត់ែដល ចអនុញញ តស្រមប់ករបេញចញ រ
ធតុពុល 

តំបន់ករពរទឹក ធរ
ណៈ 

តំបន់ទឹក ធរណៈ និង
្របព័នធលូ 

Biochemical oxygen demand mg/l <៣0 <៨0 
Chemical oxygen demand mg/l <៥0 <១00 
Total suspended solids mg/l <៥0 <៨0 
Detergent mg/l <៥.0 <១៥ 
Total dissolved solids mg/l <១,000 <២,000 
Temperature °C <៤៥ <៤៥ 
pH  ៦-៩ ៥-៩ 
Oil and grease mg/l <៥.0 <១៥ 
Dissolved oxygen mg/l >២.0 >១.0 

្របភព៖ ្របកស ១២០ ចុះៃថងទី១១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៨ ស្តីពីករអនុវត្តេលីលកខខណ្ឌ ករងរស្រមប់គេ្រមងអភិវឌ ន៍េហ ្ឋ
រចនសមព័នធ និងេទសចរណ៍ 

២.១.៨ អនុ្រកឹតយស្តពីីករ្រគប់្រគងសណំលរ់ងឹ )េលខ៣៦ អន្រក.បក )២០០៩(  

េយង មម្រ  ៧ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ “ករេចលសំ មេនកែន្លង ធរណៈ ឬកែន្លង
ែដល ជញ ធរមិនអនុញញ ត ្រតូវ មឃត់យ៉ងតឹងរុងឹ”។ ខណៈេពលែដលអនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងកកសំណល់
មិនមនប៉ ៉ ែម៉្រតក្រមិតបរមិណ ករអនុវត្តជក់ែស្តង្រតូវបនរពឹំងទុកដូចែដលេរៀប ប់លម្អិតេនកនុង ESMF េនះ។ 
ករអនុវត្តែបបេនះនឹងរមួបញចូ ល (i) កកសំណល់ទូេទ និងកកសំណល់ រទងំអស់គួរែត្រតូវបនយកេចញ
េទកែន្លងចក់សំ មែដល្រតូវបនអនុម័តេ យរ ្ឋ ភិបល។ (ii) ល់កកសំណល់ែដលរុះេរ្ីរតូវែតយកេចញេទទី
ងំែដលរ ្ឋ ភិបលយល់្រពម។ (iii) កកសំណល់េ្របង និងខញ់ទងំអស់គួរែត្រតូវបនេបះេចលេ យអនកេម៉

ករបន្តែដលបនចុះបញជ ី។ (iv) េគលេ ចុងេ្រកយៃនកកសំណល់ខ្ល ញ់គួរែត្រតូវបនបេងកីតេឡងី។ 

២.១.៩ ចបប់ស្តពីីករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ 
ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈី មឃត់ករបរបញ់សត្វៃ្រពេនកនុងតំបន់ករពរ។ េ្រកពីកររក តំបន់្រតួតពិនិតយ 
និងផ្តល់អនុរក  ្រកសួងមនកមមវធីិអប់រសំហគមន៍យ៉ងសកមមេដីមបេីលីកកមពស់ករយល់ដឹងែផនកបរ ិ ថ ន ជពិេសស
កនុងសហគមន៍ជនបទ។  
២.១.១0 ព្រងងចបប់ស្តពីី្រកមបរ ិ ថ ន និងធនធនធមមជតិ  
្រកមបរ ិ ថ ន និងធនធនធមមជតិថមីរបស់កមពុជកំពុង្រតូវបនបេងកីតេឡងីេនកនុង្របេទសកមពុជ (េសចក្តី្រពងទី១០ 
បនទ ប់ពីជំុៃនករពិេ្រគះេយបល់ៃផទកនុង)។ េសចក្តី្រពង្រកមេនះរមួមនេគលករណ៍ទូេទ ករ យតៃម្លផលប៉ះ
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ពល់បរ ិ ថ ន ករ យតៃម្លបរ ិ ថ នជយុទធ ្រស្ត និងជីវច្រមុះ និងករករពរ្របេភទសត្វជិតផុតពូជ។ បេងកីត្រចក
រេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ េដីមបផី្តល់នូវតំណភជ ប់ និងករករពរស្រមប់តំបន់អភិរក ខពស់។ ក៏និយយអំពីករ
ករពរេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ ករចូលរមួជ ធរណៈ និងករទទួលបនព័ត៌មន ដំេណីរករ្រគប់្រគងរមួគន  និងនីតិ
វធិីេ ះ្រ យវ ិ ទ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ្រកមេនះេនែតរង់ចកំរអនុម័ត។  
២.១.១១ បទ ្ឋ នបរ ិ ថ នបែនថម 

មិនមនស្តង់ រស្រមប់រញ័ំរេនកមពុជេទ ដូេចនះក្រមិតរញ័ំរេនទី ងំរញ័ំរ ឬទី ងំែដលងយនឹងរញ័ំរ គួរែតមន
តិចជង ១ មិល្លីែម៉្រត/វនិទី (mm/s) peak particle velocity (PPV)។ ក្រមិត ១ mm/s PPV គឺជ "ស្តង់ រ" ដ៏ល្អ
មួយែដលបនមកពីករេបះពុមពផ យរបស់ករយិល័យែររ៉បស់សហរដ្ឋ េមរកិ ស្រមប់ករេជៀស ងករខូចខត 
និងស្តង់ រ្រកុម្របឹក ច្រកភពអង់េគ្លស ស្រមប់ករេជៀស ងកររខំន។  
ក៏មិនមនបទបបញញត្តិជក់ ក់ស្រមប់ករ្រគប់្រគងកកសំណល់េ្រគះថន ក់ និង រធតុេនកនុង្របេទសកមពុជែដ
រ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ទិដ្ឋភពេនះមនេនកនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីឧបសមព័នធ្រគប់្រគងករបំពុលទឹក ឧបសមព័នធទី ១ 
និងអនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ ែដលផ្តល់ព័ត៌មនលម្អិតៃនករចត់ថន ក់ៃនអ្វីែដល្រតូវបនកំណត់ថជ
កកសំណល់ និង រធតុេ្រគះថន ក់។ ល់កកសំណល់ និង រធតុេ្រគះថន ក់្រតូវែតរក ទុកឱយបន្រតឹម្រតូវ 
េហយីេបះេចលកនុងលកខណៈែដល្រតូវបនអនុម័តេ យ MOE ប៉ុេ ្ណ ះ។  

២.១.១២ អនុសញញ អន្តរជតិ និងសនធិសញញ ស្តពីីបរ ិ ថ ន 

្របេទសកមពុជបនផ្តល់សចច ប័នេលីអនុសញញ អន្តរជតិខងេ្រកមទក់ទងនឹងបរ ិ ថ ន  
 អនុសញញ  និងកិចច្រពមេ្រពៀងអន្តរជតិ ពិធី រកយូតូ បនផ្តល់សចច ប័ន – ២00២ 

 អនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ អងគករសហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល កសធតុ (UNFCCC) បនផ្តល់សចច ប័ន 
– ១៩៩៥; ករទំនក់ទំនងជតិដំបូង - ២000; ទំនក់ទំនងជតិទីពីរ (២0១២) 

 អនុសញញ ស្តីពីភពច្រមុះជីវ ្រស្ត (CBD) – ១៩៩៥ 

 ពិធី រ Cartagena ស្តីពីសុវតថិភពជីវ ្រស្ត – ២00៣ 

 អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិេដីមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹង លខ ច់ (UNCCD) បនផ្តល់សចច ប័ន – 
១៩៩៧ 

 អនុសញញ ស្តីពីពណិជជកមមអន្តរជតិេលី្របេភទសត្វជិតផុតពូជៃនសត្វៃ្រព និង 

 Flora (CITES) – ១៩៩៧ 

 អនុសញញ េបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក – ឆន  ំ១៩៩១ 

 អនុសញញ េបតិកភណ្ឌ ៊ ន (ឧទយនជតិ៖ បូកេគ និងវរីៈជ័យ) (តំបន់) – ២០០៣ 

 អនុសញញ ស្តីពីករទប់ ក ត់ករបំពុលសមុ្រទពីកប៉ល់ – ឆន  ំ១៩៩៤ 

 វធិនករករពរករែ្រប្របួល កសធតុ ករថយចុះ្រសទប់អូហ ូន េលីករករពរធនធនទឹក ប និង
ៃ្រពេឈ្ីរបកបេ យនិរន្តរភព ASEAN – ១៩៩៩ 

 អនុសញញ ស្តីពីតំបន់េសីមៃន រៈសំខន់អន្តរជតិ (RAMSAR) – ឆន  ំ១៩៩៩ 
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 អនុសញញ  Basel ស្តីពីករ្រគប់្រគង ករដឹកជញជូ ន និងករេចលកកសំណល់េ្រគះថន ក់ឆ្លងែដន – ២០០១ 

 អនុសញញ  Stockholm ស្តីពីករបំពុលសរ ី ងគជប់ ប់ – ២00១ 

 អនុសញញ ទី្រកុងវែីយន និងពិធី រម៉ុងេរ ៉ ល់ ស្តីពី រធតុែដលបំផ្ល ញ្រសទប់អូហ ូន – ២០០១  

២.២ ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ថន ក់ជតិពក់ព័នធនឹងបញ្ហ សងគម  

២.២.១ ចបប់ស្តពីីករករពរេបតិកភណ្ឌ  និងវបបធម៌ )១៩៩៦ ) 

េនះជចបប់ទូេទកនុង្របេទសកមពុជែដល្រគបដណ្ដ ប់េលីបូជនីយ ្ឋ នជតិទងំអស់។ ចបប់ទទួល គ ល់យ៉ងទូលំ
ទូ យនូវតៃម្លៃនេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌រូបី និងអរូបីជ្រទពយសមបត្តិស្រមប់ករអភិវឌ ន៍ និងជែផនកសំខន់ៃនអត្ត
សញញ ណរបស់មនុស ។ េនះ្រតូវបនបំេពញបែនថមេ យ "េសចក្តីសេ្រមចេលីករកំណត់តំបន់បីេដីមបកីរពរ
្រប ទ និងតំបន់ជំុវញិេន្រគប់េខត្ត ្រកុង េលីកែលងែត្រប ទអងគរវត្ត" (១៩៩៦)។ 

២.២.២ ចបប់ករងរ )១៩៩៧(  

េនះជឧបករណ៍ផ្លូវចបប់ែដល្រគប់្រគង និងករពរកមមករេនកមពុជ។ ចបប់្រគប់្រគងទំនក់ទំនងរ ងនិេយជក និង
កមមករ។ ចបប់ចត់ទុកថ វធិន កតព្វកិចច និងសិទធិគឺដូចគន ស្រមប់កមមករនិេយជិត ឬអចិៃ្រន្តយ។៍ ចបប់ មឃត់
ករេរសីេអីងកនុងទ្រមង់ មួយ រមួទងំេភទ សន េដីមកំេណីតសងគម ឬជតិ សន៍ (ម្រ  ១២)។ និេយជក
្រតូវបនត្រមូវឱយេធ្វីចបប់ចម្លងចបប់ជូនកមមករនិេយជិតេន្រគប់ទី ងំ/្របតិបត្តិករទងំអស់ (ម្រ  ១៥) េហយី
ករបងខំេ យកម្ល ងំ ឬករជួលកមមករេដីមបសីងបំណុល្រតូវបន មឃត់ (ម្រ  ១៦) ។ ចបប់កំណត់ពីតួនទី 
និងលកខណៈៃនកិចចសនយករងរ េ យសរេសរ ឬេ យពកយសំដី េហយីកំណត់លកខខណ្ឌ ករងរែដល ចទទួល
យកបន។ ម្រ  ១០៦ បញជ ក់េឡងីវញិនូវលកខខណ្ឌ េសមីគន  និង្របក់ឈនួលស្រមប់ករងរទងំអស់ េ យមិនគិត
ពី្របភពេដីម យុ និងេភទ ស្រមប់្របេភទករងរដូចគន ។ ចបប់កំណត់េម៉ងេធ្វីករដល់ ៨ េម៉ងកនុងមួយៃថង និង 
៤៨ េម៉ងកនុងមួយសប្ត ហ៍ ្រពមទងំអ្រ ករងរបែនថមេម៉ង និងៃថងបុណយជតិ។  
យុអបបបរមែដល ចអនុញញ តបនស្រមប់ករងរ្របក់ឈនួល្រតូវបនកំណត់េន ១៥ ឆន  ំ (ម្រ  ១៧៧) ។ 

កុមរែដលមន យុពី ១២-១៥ ឆន ំ ច្រតូវបនេគជួលឱយេធ្វីករងរ្រ ល (សូមេមីលែផនកទី ២.២៤) ែដលផ្តល់
ថ (ក) ករងរមិនមនេ្រគះថន ក់ដល់សុខភពឬករអភិវឌ ផ្លូវចិត្តនិង ងកយរបស់ពួកេគេទេហយី (ខ) ករងរ
នឹងមិនប៉ះពល់ដល់ករេទៀងទត់របស់ពួកេគេទ។ ករចូលេរៀនេន  ករចូលរមួរបស់ពួកេគកនុងកមមវធិីែណន ំ
ឬករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈែដល្រតូវបនអនុម័តេ យ ជញ ធរមនសមតថកិចច។ ចបប់ទទួល គ ល់ករឈប់
ស្រមកលំែហមតុភព្រសបចបប់េលី្របក់ឈនួលពក់ក ្ត ល (ម្រ  ១៨៣) និងស្រមប់ករអនុវត្តកតព្វកិចច
្រ លស្រមប់រយៈេពលពីរែខបែនថមេទៀត។ និេយជក្រតូវបន មឃត់មិនឱយបញឈប់្រស្តីកនុងអំឡុងេពលឈប់
ស្រមកលំែហមតុភព (ម្រ  ១៨២) ។  
ជំពូកទី្របបីំៃនចបប់ករងរ្រគបដណ្ត ប់េលីសុខភព និងសុវតថិភពរបស់កមមករនិេយជិត េហយីទមទរឱយមនករ
ែថរក ស្តង់ រអនម័យ និងអនម័យេនកនុងបរយិកសករងរ និងត្រមូវករស្រមប់ឧបករណ៍ករពរបុគគល និង
សេម្ល កបំពក់ករងរ ក្រមិតពន្លឺ និងសំេឡង (ម្រ  ២២៩)។ េ្រគឿងម៉សុីន យន្តករ ឧបករណ៍បញជូ ន ឧបករណ៍ 
និងម៉សុីន្រតូវែត្រតូវបនដំេឡងី និងែថទកំនុងលកខខណ្ឌ សុវតថិភពល្អបំផុត។ ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ
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ជីវៈ ្រតូវ្រតួតពិនិតយលកខខណ្ឌ ករងរ និងអនុវត្តេសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករអនុេ ម មចបប់។ សហ្រគស និង
្រគឹះ ថ នទងំអស់ែដល្រតូវបន ៉ប់រងេ យចបប់េនះ េហយីេ្របីកមមករេលីសពី សិបនក់ ្រតូវែតមនគិ ន ្ឋ ន
អចិៃ្រន្តយេ៍នកនុងបរេិវណ/សិកខ / ឬកែន្លងេធ្វីករ (ម្រ  ២៤២)។ កែន្លងេធ្វីករ/កែន្លងែដលមនកមមករ
េលីសពី ២00 នក់ ្រតូវែតមន ថ នីយែ៍ថទសុំខភពស្រមប់កមមករែដលរងរបួស ឬឈ ឺ មុនេពលេផទរេទមណ្ឌ ល
សុខភព េហយី្រតូវែត ចេ ះ្រ យបន ២ ភគរយៃនកមមករេនកែន្លងេនះ។  
ចបប់ត្រមូវឱយអនក្រគប់្រគង្រគប់រូបេនកែន្លងេធ្វីករ្រតូវមនអនកទទួលខុស្រតូវ េដីមបចីត់វធិនករសម្រសបទងំអស់
េដីមបកីរពរេ្រគះថន ក់ករងរ (ម្រ  ២៤៨)។ កែន្លងេធ្វីករ្រតូវែតផ្តល់ករែថទសុំខភពបឋមដល់កមមកររបស់
ពួកេគ េហយីក្រមិតៃនករេនះែ្រប្របួលេទ មចំនួនករងរ (ជមួយនឹងក្រមិតកំណត់កមមករចំនួន ៥0 និង ២00 

នក់្រតូវបនេលីកេឡងីជពិេសស)។ ចបប់េនះក៏កំណត់ថ្របព័នធធន ៉ប់រងទូេទជកតព្វកិចចស្រមប់កមមករ
និេយជិត្រតូវបេងកីតេឡងី េហយី្របព័នធេនះ្រតូវ្រគប់្រគងេ្រកមករធន ៉ប់រងរបស់េប ជតិរបបសន្តិសុខសងគម 
(ម្រ  ២៥៦)។  
២.២.៣ ្របកសស្តពីីករ មឃត់ពលកមមកមុរ្របកបេ យេ្រគះថន ក់ )្រកសងួករងរ  
េលខ១០៦ ៃថងទី២៨ េម  ២០០៤(  

្របកស មឃត់ករងររបស់ជន មន ក់ែដលមន យុេ្រកម ១៨ ឆន េំនកនុងករងរ/សកមមភពេ្រគះថន ក់
ែដលបនេ្រគងទុកចំនួន ៣៨ ែដលមន យកនុង្របកស។ ្របបួំនកនុងចំេ ម ៣៨ ទំនងជទក់ទងេទនឹង
ទិដ្ឋភពមួយចំនួនៃនករ ងសង់ផ្លូវរមួមន៖  

 ្របតិបត្តិករម៉សុីនសទូច តំេឡងីរនទ  ឬម៉សុីនេលីកេផ ងេទៀត  
 ករេលីក ករដឹក ករចត់ែចង និងករផ្ល ស់ទីៃនម៉សុីនធន់ធងន់។  
 ្របតិបត្តិករ ឬជួយេធ្វី្របតិបត្តិករឧបករណ៍ដឹកជញជូ ន ដូចជ ឈូសឆយ ឧបករណ៍ស្រមប់រុញគំនរ 

រុមឺ៉ក រមូរផ្លូវ ្រ ក់ទ័រ ឧបករណ៍េលីកេ្រគឿងច្រក េអ ក ៉ ទ័រ ម៉សុីនផទុក នដឹកទំនិញ ន្រកុង និង
ក់សុី  

 ែថទេំ្រគឿងច្រកធុនធងន់  
 ករងរែដលបនអនុវត្តេនករ ្ឋ នសំណង់ េលីកែលងែតកនុងតំបន់ែដលបនកំណត់ និងមនសុវតថិ

ភពស្រមប់កុមរ មករអនុញញ តេ យអធិករកិចចករងរ  
 ករងររុះេរ ី
 ករងរ្រតូវបនអនុវត្តេនេលីជេណ្ដី រ ឬរនទ េនកមពស់ជង ២.៥ ែម៉្រត  
 ករងរែដលពក់ព័នធនឹងករប៉ះពល់េទនឹង រធតុគីមី រូបវន័្ត េអឡចិ្រតូម៉េញ៉ទិច ឬ រធតុអុីយ៉ូ

ដែដលបងកេ្រគះថន ក់ រមួមន ករងរ្រកលេកស៊ូ 
 ដំេណីរករម៉សុីនបង្វិល និងខយល់ែដលដំេណីរករេ យថមពល 
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២.២.៤ ្របកសស្តពីីករងរ្រ ល )២០០៨(  

គូសបញជ ក់ ១៥ ្របេភទៃនករងរធន់្រ លែដលកុមរ យុពី ១២ េទ ១៥ ឆន ្ំរតូវបនអនុញញ តឱយេធ្វី កំណត់្រតឹម 
១២ េម៉ងកនុងមួយសប្ត ហ៍េ្រកេម៉ងសិក  និង ៣៥ េម៉ងកនុងអំឡុងេពលៃនវសិ មកលសិក ។ មឃត់
ករងរែដលមនេ្រគះថន ក់ដូចបនកត់សមគ ល់ខងេលី។  
២.២.៥ ចបប់ស្តពីីករទប់ ក ត់អំេពើហងិ កនងុ្រគួ រ និងករករពរជនរងេ្រគះ )នស .រផម

.១០០៥.០៣១ (២០០៥  

េគលបំណងៃនចបប់គឺករពរអំេពីហងិ កនុង្រគួ រ ករពរជនរងេ្រគះ និងព្រងឹងវបបធម៌អហងិ ។  
២.២.៦ ចបប់ស្តពីីច ចរណ៍ផ្លវូេគក ្រពះ ជ្រកម នស .្រកម.០១១៥ .០០១ ២០១៥  

ចបប់េនះមនេគលបំណងធនសុវតថិភព និងស ្ត ប់ធន ប់ច ចរណ៍ផ្លូវេគក និងករករពរសុខភពមនុស  និង
សត្វ ្រពមទងំជីវតិ ្រទពយសមបត្តិ និងបរ ិ ថ ន។ ករបេងកីតរបស់ គឺជត្រមូវករស្រមប់យនជំនិះ សេ ្ត ងរុមឺ៉ក និង
រុមឺ៉កែដលេធ្វីដំេណីរេលីផ្លូវទងំអស់ េដីមបទីទួលបនវញិញ បនប្រត្រតួតពិនិតយបេចចកេទស។ ក៏បង្ហ ញពីត្រមូវករ
សុវតថិភពផ្លូវថនល់ផងែដរ។ 

២.២.៧ ចបប់ស្តពីីករករពរ និងេលើកកមពសស់ទិធិជនពិករ ២០០៩ )្រពះ ជ្រកម នស.រកម
.០៧០៩.០១០(  

េគលេ ៃនចបប់គឺករពរ និងេលីកកមពស់សិទធិជនពិករកនុង្របេទស និងករទប់ ក ត់ កត់បនថយ និងលុបបំបត់
ករេរសីេអីង្របឆងំនឹងជនពិករ។ ចបប់េនះក៏ែស្វងរកករធនថ ជនពិករ ចចូលរមួយ៉ងេពញេលញ និងេសមី
ភពកនុងសកមមភពកនុងសងគម និងផ្តល់ឱកសេសមីគន ស្រមប់ករងរ។  
២.២.៨ ចបប់ស្តពីីអស មិករណ៍ )២០១០(  

េនះគឺជ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ចមបងែដល្រគប់្រគងករទទួលបនដី និងករ ងំទីលំេនថមីេ យអេចតន។ យបញជ ី
ករអភិវឌ ន៍េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ធរណៈជេគលបំណងមួយរបស់ ។ ករដកហូតកមមសិទធិអចលនវតថុ និងសិទធិ
ពិត្របកដចំេពះអចលនវតថុ ចអនុវត្តបនលុះ្រ ែតគណៈកមម ធិករអស មិករណ៍បនទូទត់សំណងេ យ
យុត្តិធម៌ និង្រតឹម្រតូវជមុនដល់មច ស់ និង/ឬអនកកន់សិទធិពិត្របកដ។  
អតថបទសំខន់ៗរមួមន៖ 

 ម្រ  ២៖ ចបប់មនេគលបំណងដូចតេទ៖ (i) ធនេ យសមេហតុផល និង្រគន់ែតដកហូតសិទធិ
្រសបចបប់កនុងករកន់កប់កមមសិទធិឯកជន។ (ii) ធនបននូវករទូទត់សំណងសមេហតុផល និង្រគន់
ែតជសំណងមុន។ (iii) បេ្រមីផល្របេយជន៍ ធរណៈ និងជតិ និង (iv) ករអភិវឌ ន៍េហ ្ឋ រចនស
មព័នធរូបវន្ត ធរណៈ។  

 ្របករ ៧៖ មនែតរដ្ឋេទែដល ចអនុវត្តករដកហូតស្រមប់េ្របី្របស់ជ្របេយជន៍ ធរណៈ និងជតិ។  

 ្របករ ២២៖ ចំនួន្របក់សំណងែដល្រតូវបង់ជូនមច ស់ និង/ឬអនកកន់សិទធិកនុងអចលន្រទពយ ្រតូវែផ្អកេលី
តៃម្លទីផ រៃនអចលន្រទពយ ឬតៃម្លជំនួសគិត្រតឹមៃថងេចញ្របកស េលីគេ្រមងដកហូតពនធ។ តៃម្លទីផ រ ឬ
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តៃម្លជំនួស្រតូវកំណត់េ យគណៈកមម ករឯក ជយ ឬភន ក់ងរែដល្រតូវបនែតង ងំេ យគណៈកមម ធិ
ករអស មិករណ៍។ 

 ម្រ  ២៩: ចំេពះករដកហូតទី ងំែដលកំពុងដំេណីរករ ជីវកមម កមមសិទធិករៃនអចលនវតថុ្រតូវមនសិទធិ
ទទួលបនសំណងបែនថមេ យយុត្តិធម៌ និងយុត្តិធម៌ស្រមប់តៃម្លៃនអចលន្រទពយែដលរងផលប៉ះពល់
េ យករ វសិ មកល គិត្រតឹមៃថងេចញប័ណ្ណកមមសិទធិ។ េសចក្តី្របកសស្តីពីគេ្រមងអស មិករណ៍។ ភតិកៈ
ៃនអចលនវតថុែដលកំពុងដំេណីរករ ជីវកមមមនសិទធិទទួលបនសំណងស្រមប់ផលប៉ះពល់េលី្របតិបត្តិ
ករ ជីវកមមរបស់ពួកេគ និងទទួលបនជំនួយបែនថមេ យយុត្តិធម៌ និងយុត្តិធម៌ចំេពះតៃម្លេដីមទុនែដល
បនវនិិេយគពិត្របកដស្រមប់សកមមភព្របតិបត្តិករ ជីវកមមគិតចប់ពីៃថងេចញលិខិតេនះ។ ៃនេសចក្តី
្របកសស្តីពីគេ្រមងអស មិករណ៍។  

២.២.៩ នីតិវិធី្របតិបត្តិស្តង់ រស្រមប់គេ្រមងហរិញញបបទនពីខងេ្រក្របេទសមនកនងុ
្របេទសកមពុជ ស្តពីីករទញយកដី និងករ ងំទីលេំនថមីេ យមិនសម្័រគចិត្ត )២០១៨ (អនុ

្រកឹតយេលខ ២២ អន្រក.បក  

នីតិវធីិ្របតិបត្តិស្តង់ រឆ្លុះបញច ងំពីចបប់ និងបទបបញញត្តិរបស់ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ទក់ទងនឹងករទទួលបនដី 
និងករ ងំទីលំេនថមីេ យអេចតនៃន្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ និងេគលនេយបយ និងនីតិវធិីករពររបស់
ៃដគូអភិវឌ ន៍ (DPs)។ េបីសម្រសប SOP រមួបញចូ លេសចក្តីេយងេទករអនុវត្តល្អអន្តរជតិកនុងករេរៀបចំែផនករ
ងំទីលំេនថមី ករអនុវត្ត ករ្រតួតពិនិតយ និងករ យករណ៍។ រមួបញចូ លព័ត៌មនលម្អិតអំពីរេបៀបែដលករទិញដី

្រតូវេធ្វី នីតិវធិីពិេ្រគះេយបល់ ករផ្តល់សិទធិ និងករបង្ហ ញព័ត៌មន កនុងចំេ មព័ត៌មនេផ ងេទៀត។ SOP អនុវត្ត
ចំេពះគេ្រមងហរិញញបបទនពីខងេ្រកទងំអស់េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ដូចជគេ្រមង KH-SEADRM ២ 

។  
២.២.១0 ចបប់ភូមិបល )២០០១(  

ចបប់ភូមិបលកំណត់សិទធិ្រសបចបប់របស់បុគគល និងនីតិបុគគលកនុងកមមសិទធដីធ្លី។ រ ្ឋ ភិបល ចទទួលបនដីឯក
ជនស្រមប់េគលបំណង ធរណៈ បុ៉ែន្ត្រតូវផ្តល់សំណងេ យយុត្តិធម៌ និង្រតឹម្រតូវមុនេពលទទួលបនដី។ ចបប់
ទទួល គ ល់សិទធិសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចកនុង្របេទសកមពុជកនុងករកន់កប់អចលនវតថុ ដីរបស់ពួកេគ 
ជមួយនឹងប័ណ្ណកមមសិទធិសមូហភព។  
បទបបញញត្តិេផ ងេទៀតៃនចបប់ភូមិបល ែដល ចពក់ព័នធរមួមន៖  

 ្របករ៦៖ ករកន់កប់្រសបចបប់ែដលកំណត់េ យចបប់ជមូល ្ឋ នែតមួយគត់ស្រមប់កមមសិទធិ េហយី
ល់ករេផទរ ឬករផ្ល ស់ប្តូរសិទធិៃនកមមសិទធិ្រតូវេធ្វីេឡងី្រសប មវធិនទូេទែដល្រតូវករស្រមប់លក់បន្ត ករ
ផ្ល ស់ប្តូរ និងអំេ យ ឬេ យ ករសេ្រមចចិត្តរបស់តុ ករ  

 ម្រ  ១៥៖ ដី ធរណៈរបស់រដ្ឋរមួបញចូ លកនុងចំេ ម្របេភទេផ ងេទៀត ្រទពយសមបត្តិ មួយ ក) 
ែដលមន្របភពេដីមពីធមមជតិ ដូចជៃ្រពេឈ ីផ្លូវថនល់ និង្រចងំទេន្ល ែដល ចេធ្វីន ចរ និងបែណ្ត តបន 
ឬបឹងធមមជតិ។ ខ) ែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងីស្រមប់េ្របី្របស់ជ ធរណៈ ដូចជផ្លូវថនល់ ផ្លូវរេទះេគ 
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ផ្លូវរេទះ ផ្លូវ សួនចបរ សួនចបរ ធរណៈ និងដីប្រមុង ឬ គ) ែដល្រតូវបនែបងែចកស្រមប់បេ្រមីេស
ធរណៈ ដូចជ េរៀន ធរណៈ មនទីរេពទយ ធរណៈ ឬអគររដ្ឋបល  

 ម្រ  ២៦៖ កមមសិទធិេលីដី្រតូវបនរដ្ឋ្របគល់ឱយសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចជកមមសិទធិសមូហភព រមួ
ទងំសិទធិ និងករករពរទងំអស់ែដលកមមសិទធិឯកជនទទួលបន។ ករអនុវត្តសិទធិកមមសិទធិសមូហភពគឺជ
ទំនួលខុស្រតូវរបស់ ជញ ធរែបប្របៃពណី និងយន្តករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់សហគមន៍ជនជតិេដីម
ភគតិច េយងេទ មទំេនៀមទម្ល ប់របស់ពួកេគ និងជកមមវតថុៃនចបប់ដូចជចបប់ស្តីពីករករពរបរ ិ ថ
ន។  

 ម្រ  ២៨៖ គម ន ជញ ធរេ្រកសហគមន៍ ចទទួលបនសិទធិ មួយេលីអចលនវតថុែដលជកមមសិទធិរបស់
សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចេឡយី។  

២.២.១១ េគលនេយបយថន ក់ជតិស្តពីីករអភិវឌ ជនជតិេដើមភគតិច )២០០៩(  

េគលនេយបយេនះកំណត់នូវេគលនេយបយរបស់រ ្ឋ ភិបល ទក់ទងនឹងជនជតិេដីមភគតិចកនុងវសិ័យវបប
ធម៌ ករអប់រ ំ បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ សុខភព បរ ិ ថ ន ដីធ្លី កសិកមម ធនធនទឹក េហ ្ឋ រចនសមព័នធ យុត្តិធម៌ 
េទសចរណ៍ ឧស ហកមម និងែរ ៉និងថមពល។ ជឯក រេដីម ែដលកំណត់េគលករណ៍ស្រមប់ករចុះបញជ ីជ
ផ្លូវករៃនសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចជនីតិបុគគលជមួយនឹងចបប់ផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ និងអនុញញ តឱយមន
ករចូលរមួរបស់ពួកេគកនុងករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចែដលប៉ះពល់ដល់ជីវតិ និងវបបធម៌របស់ពួកេគ។ េគលនេយបយ
េនះអំពវនវឱយមនករអនុវត្តករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ស្រមប់គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមព័នធទងំអស់ ែដលប៉ះពល់
ដល់ជនជតិេដីមភគតិច។  
២.២.១២ េគលនេយបយស្តពីីករចុះេឈម ះ និងសទិធិេ្របើ្របសស់ហគមន៍ជនជតិេដើម
ភគតិច 

េគលករណ៍េនះយកជមូល ្ឋ នៃនករទទួល គ ល់េនកនុងចបប់ភូមិបលឆន  ំ ២00១ អំពីសិទធិរបស់សហគមន៍ជន
ជតិេដីមភគតិចកនុងករកន់កប់ និងេ្របី្របស់ដីេនះជកមមសិទធិសមូហភពរបស់ពួកេគ។ េគលករណ៍ែចងថ 
ករចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចជកមមសិទធិសមូហភព ខុសពីករចុះបញជ ីកបលដីឯកជនឯកជន េ្រពះ
ករចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច គឺជករចុះបញជ ីកបលដីទងំអស់ែដលជកមមសិទធិរបស់សហគមន៍
ទងំមូល ែដលមនទងំ ដី ធរណៈរដ្ឋ និងដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ្រសប មម្រ  ២៥ ម្រ  ២៦ និងម្រ  ២២៩ 
ៃនចបប់ភូមិបល និងអនុ្រកឹតយពក់ព័នធ។ កបលដីទងំេនះមនទំហខុំសៗគន  េហយី ចសថិតេនកនុងឃុ/ំសងក ត់ដូច
គន  ឬេផ ងគន ។ ដូេចនះករចុះបញជ ីកបលដីរបស់សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចទមទរឱយមនអនុ្រកឹតយ ច់េ យ
ែឡកមួយបែនថមេលីនីតិវធិីែដលមន្រ ប់ៃនករចុះបញជ ីដីធ្លីជ្របព័នធ។  
២.២.១៣ ចបប់សរ ី ងគ )២០០៨(  

ទទួល គ ល់ភពងយរងេ្រគះរបស់ជនជតិេដីមភគតិច។ ្រកុម្របឹក េនថន ក់េខត្ត និង្រសុក ( ជធនី ្រកុង និង
ខណ្ឌ េនតំបន់ទី្រកុង) ្រតូវបនផ្តល់សិទធិអំ ចកនុងករបេងកីតែផនករអភិវឌ ន៍ (រមួទងំែផនកររូបវន្ត និងែផនករ
អភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចសងគម) ែដលកំណត់ត្រមូវកររបស់្រកុមងយរងេ្រគះ រមួទងំជនជតិេដីមភគតិចផងែដរ។ មុខ
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ងរមួយចំនួនកំពុង្រតូវបនេផទរពីរ ្ឋ ភិបលជតិ (្រកសួង) េទថន ក់េ្រកមជតិ ដូចជែផនកសុខភិបល ករអប់រ ំ
ករ្រគប់្រគងដីធ្លី និងទិដ្ឋភពែផនករទី្រកុង និងេស មូល ្ឋ នែដល្រតូវ្របគល់ជូន្របជពលរដ្ឋេន មមូល ្ឋ ន។   

២.២.១៤ កិចច្រពមេ្រពៀងអន្តរជតិពក់ព័នធស្តពីីជនជតិេដើមភគតិច 

្របេទសកមពុជគឺជ្របេទសហតថេលខីៃនឧបករណ៍អន្តរជតិមួយចំនួនែដលករពរសិទធិជនជតិេដីមភគតិច ក៏ដូច
ជអនុសញញ ស្តីពីជីវៈច្រមុះ (១៩៩២) ែដលទទួល គ ល់តួនទីរបស់ជនជតិេដីមភគតិចកនុងករករពរជីវៈច
្រមុះ។ េនឆន ១ំ៩៩២ រ ្ឋ ភិបលកមពុជបនផ្តល់សចច ប័នេលីកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបប
ធម៌។ េនះរមួបញចូ លទងំសិទធិអនុវត្តវបបធម៌ជក់ ក់ និងសិទធិមេធយបយចិញច ឹមជីវតិ េវទិកអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិប
ល ស្ដីពីកមពុជ។ កិចច្រពមេ្រពៀងអន្តរជតិពក់ព័នធេផ ងេទៀត ែដលកមពុជបនចុះហតថេលខរមួមន៖ 

 េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិជនជតិេដីមភគតិច (២០០៧)  
 អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរសីេអីងពូជ សន៍ 
 កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌  
 អនុសញញ អងគករយូេណសកូស្តីពីករករពរ និងករេលីកកមពស់ភពច្រមុះៃនករបេញចញមតិវបបធម៌ 

(២០០៥)  

២.៣ ទំនួលខុស្រតូវរបស់ ថ ប័ន 

មននយក ្ឋ នរ ្ឋ ភិបលេផ ងៗគន មួយចំនួន ែដលទទួលខុស្រតូវេលីវសិ័យែដលបនេរៀប ប់េនកនុង្របព័នធចបប់
ខងេលី។ ជទូេទ MRD មនទំនួលខុស្រតូវរមួកនុងករ ងសង់ ែថទ ំ និង ្ត រផ្លូវជនបទ ខណៈែដល្រកសួង
ធរណករ និងដឹកជញជូ ន (MPWT) ទទួលខុស្រតូវេលីផ្លូវជតិ និងេខត្ត។ ្រកសួងបរ ិ ថ នទទួលខុស្រតូវេលីករ

អនុម័ត EIAs និងករ្រតួតពិនិតយករអនុេ មេលីបញ្ហ បរ ិ ថ ន ក៏ដូចជករអនុវត្តចបប់ៃនបញ្ហ ែដល្រគបដណ្ត ប់
េ្រកមចបប់ និងបទបបញញត្តិទក់ទងនឹងបរ ិ ថ ន។ ទំនួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប់្រគងធនធនទឹក េនសល់ជមួយ
្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម (MOWRAM)។  
្រកសួងកិចចករនរ ី (MOWA) ជទីភន ក់ងរឈនមុខេគែដលទទួលខុស្រតូវកនុងករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ 
និងករទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី្រស្តី។ នយក ្ឋ នេផ ងេទៀតក៏មនតួនទីរមួចំែណកផងែដរ ដូចជ្រកុម្របឹក ជតិ
កមពុជេដីមប្ីរស្តី (CNCW) 3។ ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ (MLVT) គឺជទីភន ក់ងរឈនមុខេគ 
ែដលទទួលបនទុកេលីករងរ និងកម្ល ងំពលកមម ែដលរមួមន យុអបបបរមរបស់កមមករ ្របក់ឈនួល និងសិទធិកមមក
រ។ ស្តីពីករកមមសិទធិដីធ្លី អគគនយក ្ឋ នៃន (GDR) កនុង្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ (MEF) គឺជភន ក់ងរចមបង
ែដលទទួលខុស្រតូវ។ ទនទឹមនឹងេនះ នយក ្ឋ នរ ្ឋ ភិបលមួយចំនួនេ ះ្រ យបញ្ហ ទក់ទងនឹងជនជតិេដីម
ភគតិច ជពិេសសគឺ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ្រកសួងម ៃផទ (MOI) និង្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និង
សំណង់ (MLMUPC)។  
េនកមពុជ ្រកសួងមនមនទីរេន្រគប់ប ្ត េខត្ត។ ជឧទហរណ៍ MRD នឹងមនមនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទ ែដលបេងកីត
េនថន ក់េខត្ត និង្រសុក។ ្រកសួងេផ ងៗេទៀតក៏ដូចគន ។ េនេពលែដលផ្លូវគេ្រមង្រតូវបនកំណត់ MRD នឹងទំនក់

 
3 See National Action Plan to Prevent Violence Among Women (២0១៤‐១៨). 
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ទំនងជមួយមនទីរពក់ព័នធ មេខត្ត និង្រសុកជេសនធិករ េដីមបរីក សកមមភពគេ្រមង រមួទងំ និភ័យ និងផល
ប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន វធិនករកត់បនថយ និងករពិេ្រគះេយបល់ែដលត្រមូវឱយ្របមូលមតិរបស់អនកែដលរង
ផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន រមួទងំ អនកែដលចប់ រមមណ៍ មរយៈសកមមភពគេ្រមង។ MRD ក៏នឹងស្រមប
ស្រមួលជមួយភគីពក់ព័នធរបស់រ ្ឋ ភិបល ដូចជេមឃុ ំ និងេមភូមិ ែដលជទំនក់ទំនងដ៏សំខន់រ ងថន ក់ជតិ 
ថន ក់េខត្ត និងថន ក់្រសុក-មនទីរ និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន។ ជឧទហរណ៍ ថន ក់ឃុ ំនិងភូមិនឹងមន រៈសំខន់ស្រមប់
ករ្រគប់្រគង្របកបេ យ្របសិទធភពៃនបញ្ហ ែដល ចប៉ះពល់ដល់សហគមន៍ ដូចជបញ្ហ ទក់ទងនឹង SEA/SH 

ជេដីម។ េនថន ក់ឃុ ំ ក៏ ចមនគណៈកមម ធិករសំខន់ៗជេ្រចីនដូចជ គណៈកមម ធិករឃុេំដីមប្ីរស្តី និងកុមរ 
ែដលទទួលខុស្រតូវេលីករែថរក សុខុមលភពរបស់្រស្តី និងកុមរេនកនុងឃុរំបស់ពួកេគ។ សងគមសុីវលិ និងអងគករ
េ្រករ ្ឋ ភិបល ចេដីរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករគ្ំរទគេ្រមង និងរ ្ឋ ភិបលកនុងករអនុវត្តវធិនករកត់បនថយ 
ែដលនឹង្រតូវបនពិពណ៌នេនកនុង ESMF េនះ។ SEP របស់គេ្រមងកំណត់ និងវភិគអនកពក់ព័នធទងំេនះ េហយី
េសនីវធីិ ្រស្ត កលវភិគ និងយុទធ ្រស្តស្រមប់ករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ្របកបេ យ្របសិទធភព។  
២.៤ ស្តង់ របរ ិ ថ ន និងសងគមរបសធ់នគរពិភពេ ក )ESs) 

ស្តង់ របរ ិ ថ ន និងសងគម (ESS) របស់ WB ខងេ្រកម្រតូវបនអនុវត្តចំេពះគេ្រមង៖  

 ESS១ – ករ យតៃម្ល និងករ្រគប់្រគង និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន 

 ESS២ – លកខខណ្ឌ ករងរ និងករងរ 
 ESS៣ – ្របសិទធភពធនធន និងករទប់ ក ត់ និងករ្រគប់្រគងករបំពុល។ 

 ESS៤ – សុខភព និងសុវតថិភពសហគមន៍ 
 ESS៥ – ករទិញយកដី កររតឹបន្តឹងេលីករេ្របី្របស់ដី និងករ ងំទីលំេនថមីេ យអេចតន 

 ESS៦ – ករអភិរក ជីវៈច្រមុះ និងករ្រគប់្រគង្របកបេ យនិរន្តរភពៃនធនធនធមមជតិែដលមនជីវតិ។ 

 ESS៧ – ជនជតិេដីមភគតិច/អនុតំបន់ ៉ ្រហ្វកិ ែដលធ្ល ប់បនរក ទុកជ្របវត្តិ ្រស្ត សហគម
ន៍មូល ្ឋ ន្របៃពណី។ 

 ESS៨ – េបតិកភណ្ឌ វបបធម៌; និង 

 ESS១0 – ករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ និងករបង្ហ ញព័ត៌មន។ 

 

្រតូវបនកត់សមគ ល់ថ ESS៩ (អន្តរករហីរិញញវតថុ) មិនពក់ព័នធនឹងគេ្រមងេនះេទ េហយីដូេចនះមិន្រតូវបនអនុវត្ត
ចំេពះគេ្រមង KH-SEADRM ២ េទ។ បែនថមពីេលី ESSs ខងេលី កំណត់សមគ ល់ករែណនរំបស់ធនគរពិភព
េ កស្រមប់ ESSs ខងេលី និងកំណត់្រ ករអនុវត្តល្អក៏្រតូវបនេយង និងអនុវត្តកនុងអំឡុងេពលេរៀបចំឯក រ 
E&S ែដលបន្រពមេ្រពៀងគន ។ កំណត់សមគ ល់ករអនុវត្តល្អ្របេសីររមួមន៖  

 ែផនករសកមមភពស្រមប់ករទប់ ក ត់ និងេ ះ្រ យករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ (FY១៩–FY២១) 

 េ ះ្រ យករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពន និងករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ (SEA/SH) េនកនុង
គេ្រមងវនិិេយគផ្តល់ហរិញញបបទនពក់ព័នធនឹងករងររដ្ឋបបេវណីសំខន់ៗ (េបះពុមពេលីកទី ២ ែខកុមភៈ ឆន  ំ
២0២0) 



| 26 | 

 

 ករ យតៃម្ល និងករ្រគប់្រគង និភ័យៃនផលប៉ះពល់អវជិជមនេលីសហគមន៍ពីគេ្រមងែដលទក់ទងនឹង 

 លំហូរករងរ (ករេបះពុមពេលីកទីពីរ ែខមិថុន ឆន  ំ២0២១) 

 ករមិនេរសីេអីង និងពិករភព (េបះពុមពេលីកទីមួយ ែខមិថុន ឆន  ំ២0១៨) 

 សុវតថិភពផ្លូវថនល់ (េបះពុមពេលីកទីមួយ ែខតុ  ឆន  ំ២0១៩) 

្រសប មករអនុវត្ត ESSs ខងេលី ្រតូវបនយល់្រពមជមួយធនគរពិភពេ ក និង្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទថ 
ឧបករណ៍ខងេ្រកមនឹង្រតូវបនេរៀបចំស្រមប់ករ្រគប់្រគង និង និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម្របកបេ យ្របសិទធ
ភពេពញមួយជីវតិរបស់គេ្រមង។ 

 ្រកបខណ្ឌ ករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម (រមួទងំ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយករ ងំទីលំេនថមី 
្រកបខណ្ឌ ែផនករជនជតិេដីមភគតិច និងនិតិវធិី្រគប់្រគងករងរដូចមនឧបសមព័នធ)  

 ែផនករករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP) 
 ែផនករេប្តជញ ចិត្តអនុវត្តគេ្រមងបរ ិ ថ ន និងសងគម (ESCP) 

ESMF នឹងែណនកំរេរៀបចំ ESMP ជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ។ RPF ែណនកំរេរៀបចំ RP(s) ៃនអនុគេ្រមង េហយី 
IPPF ែណនកំរេរៀបចំគេ្រមងរង IPP(s)។  
២.៤.១ ESS១: ករ យតៃម្ល និងករ្រគប់ និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផលប៉ះពលែ់ដល
ចេកើតមន 

េយង មចរកិលកខណៈៃនសកមមភពករងរ ងសង់ ស្តង់ រចំនួន្របបួំនគឺពក់ព័នធេ្រកម KH-SEADRM ២. 

ទងំេនះគឺជ ESS១, ESS២, ESS៣, ESS៤, ESS៥, ESS៦, ESS៧, ESS៨, និង ESS១0។ និភ័យបរ ិ ថ ន្រតូវ
បន យតៃម្លថ "ក្រមិតមធយម"។ គេ្រមងែដលបនេសនីនឹង្រតូវអនុវត្តកនុងេខត្តចំនួន្របពីំរ ែដល និភ័យពក់ព័នធ
នឹងលកខខណ្ឌ មូល ្ឋ នបរ ិ ថ ន្រតូវបនចត់ទុកថជក្រមិតមធយម។ េគរពឹំងថ វ ិ លភពករងរ ច្រគបដណ្ត ប់
ផ្លូវជនបទែដលរងផលប៉ះពល់ពី ២00 េទ ៣00 គីឡូែម៉្រតកនុងេខត្តេគលេ ទងំ ៧ ។ ្របជជន មដងផ្លូវនឹង្រតូវ
បនកំណត់អត្តសញញ ណបនទ ប់ពីករ យតៃម្ល មរយៈករកំណត់ ទិភពដ៏រងឹម ំ និងករពិនិតយេមីលផលប៉ះ
ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម េដីមបធីនថសកមមភពគេ្រមងនឹងមិនបងកឱយមនផលប៉ះពល់ដល់បរ ិ ថ ន និងសងគម
ធងន់ធងរ។ ករពិនិតយេមីល និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន្រតូវបនជូនដំណឹងេ យ
េមេរៀនពីគេ្រមងហរិញញវតថុរបស់ធនគរែដលកំពុងដំេណីរករអនុវត្តេ យ MRD និងករពិនិតយេឡងីវញិនូវឯក រ
គេ្រមងែដលបនេសនីេឡងី និងព័ត៌មន ធរណៈេផ ងេទៀតែដលមន។  
និភ័យសងគម និងផលប៉ះពល់សក្ត នុពលែដលរពឹំងទុកស្រមប់គេ្រមងេនះរមួមន ករេ ះដូរកមមសិទធិដីធ្លី និង

្រទពយសមបត្តិជប់ពក់ព័នធកនុងបរមិណតិចតួច ករយល់្រចឡែំដល ចេកីតមនកនុងអំឡុងេពលទំនក់ទំនងជមួយ
សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច លទធភពៃនកម្ល ងំពលកមមេ្រកមស្តង់ រ និងលកខខណ្ឌ ករងរេលីករ ្ឋ នសំណង់ 
និភ័យដល់សុខភពសហគមន៍ និងសុវតថិភពែដលទក់ទងនឹងករេកីនេឡងីៃនច ចរណ៍ និង និភ័យែដល

ទក់ទងនឹងករេកៀរគរកម្ល ងំពលកមម (ឧទហរណ៍ SEA/SH, VAC, សក្ត នុពលៃនពលកមមកុមរ និងពលកមម
េ យបងខំ និងកររកី ល លៃនជំងឺឆ្លង (Covid-១៩) កនុងចំេ មកមមករ និងសហគមន៍)។ ក៏មន និភ័យ
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េចញពី្រកុមែដលងយរងេ្រគះពីដំេណីរករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ ែដលនេំទដល់កររចនៃនអនុគេ្រមង និង
វធិនករកត់បនថយ E&S ែដលមិនគិតពីត្រមូវករពិេសសរបស់ពួកេគ។ ្រកុមងយរងេ្រគះែដល ច្រតូវករករ
យកចិត្តទុក ក់ជពិេសសកនុងអំឡុងេពលៃនករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ និងដំេណីរកររចនអនុគេ្រមងរមួមន 
ជនពិករ ជនជតិេដីមភគតិច អនកេ្របី្របស់ផ្លូវចស់ ជនជតិភគតិចែដលមនភ  និងអនកលក់េ្រកផ្លូវករ។ 
តំបន់មួយចំនួនៃនេខត្តគឺជអតីតបនទ យរបស់ែខមរ្រកហម ែដល្រគប់មីន និងយុទធភណ្ឌ មិនទន់ផទុះ (UXO) េនែត
ជបញ្ហ ែដលបងក និភ័យសុវតថិភពដល់អនក្រសុកែដលចូលរមួកនុងសកមមភពកសិកមម ក៏ដូចជកមមករសំណង់ែដល
កំពុងេធ្វីករជីកកកយ។ ផលប៉ះពល់ទងំេនះ ្រតូវបនេគរពំឹងថភគេ្រចីនជបេ ្ត ះ សនន និង ច្រគប់្រគងប
ន។ ESMF េនះបន ក់េចញនូវនីតិវធិីលម្អិត េដីមប្ីរគប់្រគង និភ័យទងំេនះ។  
ខណៈេពលែដលគម នករផ្ល ស់ទីលំេន្រតូវបនរពំឹងទុកេទ េ យ រករ ថ បនេឡងីវញិេកីតេឡងីេនេលីផ្លូវែដល
មន្រ ប់ ករ ងំលំេនថមី ចេកីតេឡងីស្រមប់្រគួ រមួយចំនួនតូច ជពិេសសេនេពលែដលករត្រមឹមផ្លូវ្រតូវ
បនែកស្រមួលស្រមប់ករែកលម្អសុវតថិភពច ចរណ៍ និងស្រមប់កររមួបញចូ លករ្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត
យេទកនុងកររចនផ្លូវ។ េលីសពីេនះ ករ ្ត រផ្លូវថនល់ ចប៉ះពល់ដល់ ជីវករលក់ដូរ មដងផ្លូវមួយចំនួនតូច 
និងរបងផទះ កសិ ្ឋ ន សថិតេលគីន្លងផ្លូវ។ េនកនុងទី ងំគេ្រមងមួយចំនួន ជនជតិេដីមភគតិច (ដូចេទនឹង ESS៧ 

របស់ WB) ចមនវត្តមនេនកនុងតំបន់គេ្រមងរងមួយចំនួន។ េដីមប្ីរគប់្រគង និភ័យទក់ទងនឹងករទិញកមម
សិទធដី ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយៃនករ ងំទីលំេនថមីនឹង្រតូវបនអនុវត្ត។ ដូចគន េនះែដរ េនេពលែដលជនជតិ
េដីមភគតិចមនវត្តមនេនកនុងតំបន់អនុគេ្រមងផ្លូវ ឬ ព ន ែផនករជនជតិេដីមភគតិចនឹង្រតូវបនេរៀបចំ្រសប
ម្រកបខណ្ឌ ែផនករជនជតិេដីមភគតិច។  

២.៤.២ ESS២: លកខខណ្ឌករងរ និងពលកមម 
ESMF មននីតិវធិី្រគប់្រគងករងរ (សូមេមីលឧបសមព័នធទី ៥) េដីមបេី ះ្រ យចេន្ល ះ មួយ រ ងចបប់ករងរ
ជតិ និង ESS២ ។ ត្រមូវករេនកនុង LMP នឹង្រតូវបនឆ្លុះបញច ងំេនកនុងឯក រេដញៃថ្ល និងកិចចសនយ ងសង់។ 
LMP ក៏នឹង្រតូវបនេ្របីេដីមបែីណនកំរេរៀបចំ LMP របស់អនកេម៉ករផងែដរ។ ESMF មនឧបសមព័នធស្តីពីសុខភព 
និងសុវតថិភពករងរ (OHS) (ឧបសមព័នធ ៥.១) ្រកមសីលធម៌របស់អនក្រគប់្រគង (ឧបសមព័នធ ៥.២) ្រកមសីលធម៌
របស់កមមករ (ឧបសមព័នធ ៥.៣) និងេគលករណ៍ែណនសំ្រមប់ទីលំេនកមមករ (ឧបសមព័នធ ៤.៥)។ 

ខណៈេពលពលកមមកុមរមនេនកនុងគេ្រមងថន ក់េខត្ត ្របេទសកមពុជមិន្រតូវបន យករណ៍ថជបញ្ហ េនះេទ 
មនសក្ត នុពលែដលកុមរ ច្រតូវបនជួលកនុងករងរែដលគម នជំនញ និង/ឬ ចេធ្វីករេនកនុងែខ សង្វ ក់ផគត់
ផគង់ (ដូចជេនកនុងេ ងច្រកែដលផ្តល់វតថុធតុេដីមស្រមប់ករ ងសង់ផ្លូវ) ក៏មន និភ័យៃនសុខភព និងសុវតថិ
ភពករងរ (OHS) ពីេ្រគឿងម៉សុីនែដលកំពុងដំេណីរករ។  
បុគគលិកគេ្រមងែដលមនសក្ត នុពលេនកនុង KH-SEADRM ២ រមួមនបុគគលិក MRD និងអនក្របឹក ផទ ល់របស់
ពួកេគែដលេធ្វីករេ យផទ ល់ស្រមប់ MRD (កមមករផទ ល់) បុគគលិកៃនអនកេម៉ករករងរសុីវលិ និងអនកេម៉ករបន្ត 
(កមមករជប់កិចចសនយ) និងបុគគលិកផគត់ផគង់បឋម (ឧទហរណ៍អនកផគត់ផគង់សមភ រសំណង់ស្រមប់សកមមភព
គេ្រមងសនូល)  
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នីតិវធីិៃនករ្រគប់្រគងករងរ (ឧបសមព័នធទី ៥) បញជ ក់ថ យុ ១៨ ឆន ជំ យុករងរអបបបរមស្រមប់កមមករ
គេ្រមងទងំអស់។ ែផនកទី ៥ ងទី ៨ និងទី ៩ េនកនុង ESMF េនះពិពណ៌នអំពីនីតិវធិី និងបទបបញញត្តិពក់ព័នធ
ែដលអនកេម៉ករ្រតូវេរៀបចំ អនុវត្ត និង្រតួតពិនិតយកំឡុងេពលដំេណីរករ ងសង់ េដីមបធីនសុវតថិភពកមមករ
និេយជិតរបស់ខ្លួន និងអនកេផ ងេទៀតេនកែន្លង ងសង់ ធនជពិេសសករេ្របី្របស់សម្រសប។ េ្រគឿងបរកិខ
ករពរផទ ល់ខ្លួន ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល េលីកកមពស់ករយល់ដឹងដល់កមមករ ធនឱយកមមករដឹងអំពីយន្តករេ ះ
្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។  
២.៤.៣ ESS៣: ្របសទិធិភពធនធន និងករទប់ ក ត់ និងករ្រគប់្រគងករបំពុល 

ទឹកនឹង្រតូវបនេ្របី្របស់ស្រមប់កំចត់ធូលីេនករ ្ឋ នសំណង់ កនុងដំេណីរករផលិត/្របមូលទុក ក់សមភ រៈ
សំណង់េននឹង ថ នីយ និងស្រមប់ករ ងេ្រគឿងម៉សុីនសំណង់ និងត្រមូវករកនុង្រសុកេនកែន្លង ន ក់េន។ ែផនក
ទី ៥ ងទី ៨ និងទី ៩ ៃន ESMF ពិពណ៌នអំពីវធិនករកត់បនថយែដលបនេសនី ដូចជត្រមូវករស្រមប់អនកេម៉
ករ េដីមបទីទួលបនករអនុញញ តែដលបង្ហ ញពី្របភពទឹក និងបរមិណែដល ចអនុញញ តបនស្រមប់ករទញ
យកមកេ្របី្របស់ និងេដីមបធីនថអនកេ្របី្របស់ទឹកកនុងតំបន់មិនមនផលប៉ះពល់អវជិជមន។ េ យ រ
សកមមភពគេ្រមងពក់ព័នធនឹងករែកលម្អ/ែថទផំ្លូវែដលមន្រ ប់ គេ្រមងេនះនឹងមិនេ្របី្របស់ថមពល និងវតថុ
ធតុេដីមេ្រចីន ឬេ្របី្របស់ ឬទិញថន សំម្ល ប់សត្វល្អិតេឡយី។ ជំពូកទី ៥ ងទី ៨ និងទី ៩ កំណត់វធិនករកត់
បនថយស្រមប់ករេ្របី្របស់្របកបេ យ្របសិទធភពៃនធនធនទឹក និងថមពល និងវធិនករទប់ ក ត់ករេ្របី
្របស់ធនធនពី្របភព ែដលគម ន ជញ ប័ណ្ណ។  
ករបំពុលធមម  ែដលេកីតេចញពីករែកលម្អផ្លូវ និងសកមមភព ងសង់ ព នរមួមន (i) ធូលី និងទ្រមង់េផ ង
េទៀតៃនករបំពុលខយល់េចញពីករ ្ឋ នសំណង់ ករដឹកជញជូ ន និងេ្រគឿងបរកិខ រជំនួយ (ii) សំេលងរខំននិងរញ័ំរ 
(iii) សំណល់រងឹ (កកសំណល់កនុង្រសុក និងសំណល់សំណង់ រមួទងំេ្របងេ្របីរចួ និងេ្របងរអំិល) (iv) ទឹក
សំណល់ពីកែន្លង ន ក់េនកមមករ និង (v) ករបំពុលែដលេកីតេចញពីេ ងច្រកកំេ េកស៊ូ កំេទចកំទីពីករបំផ្ល ញ
ព ន ករងរ ងសង់កនុងទឹកស្រមប់ករងរ ងសង់ ព ន និងករបំពុលពីកែន្លងយកថម។ ងទី ៨ និង ង

ទី ៩ ៃន ESMF េនះ ែដលនឹង្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភពេនេពលេ្រកយេនកនុង ESMPs ។ ESMPs េននឹងករ ្ឋ ន
ងសង់នឹងេរៀប ប់លម្អិតអំពីវធិនករស្រមប់ករ្រគប់្រគងទឹកសំណល់ និងសំណល់រងឹ រមួទងំនីតិវធីិ និងករ

េរៀបចំស្រមប់ករ្របមូល ករតេ្រមៀប ករដកយកេចញ ករដឹកជញជូ ន និងករេចលកកសំណល់។ េនេពល
ែដល ចេធ្វីេទបន ESMPs នឹងគិតគូរេឡងីវញិ/េ្របី្របស់ និង/ឬ ែកៃចនេឡងីវញិនូវ្របេភទកកសំណល់មួយចំនួ
ន។ នីតិវធិីទងំេនះនឹង្រតូវបន្រតួតពិនិតយយ៉ងដិតដល់េ យ MRD កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។  
ជករសំខន់កនុងករកត់សមគ ល់ថគេ្រមងេនះ្រតូវបនេគរពំឹងថ នឹងេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវគុណភពខយល់ជ
ពិេសសធូលី។ បចចុបបននេនះ ថ នភពផ្លូវមិនល្អ មនន័យថ មនធូលីេ្រចីនេន មដងផ្លូវ ែដលែតងែតបងកបញ្ហ
ដល់សហគមន៍ែដលរស់េន មផ្លូវ្រចករេបៀង។ េនេពលែដលផ្លូវ្រតូវបនបិទ បរមិណធូលីែដលបេងកីតេ យ
ច ចរណ៍ផ្លូវថនល់្រតូវបនេគរពំឹងថនឹងថយចុះយ៉ងខ្ល ងំ។  
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២.៤.៤ ESS៤: សខុភព និងសវុតថភពសហគមន៍ 
េនកនុង ESMF ជំពូកទី ៥ ងទី ៨ និងទី ៩ កំណត់ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ទក់ទងនឹងសុខភព និងសុវតថិ
ភពសហគមន៍ (CHS) រមួទងំវធិនករកត់បនថយែដលបនេសនីេឡងី។ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីត
មនទក់ទងនឹង CHS រមួមន និភ័យទក់ទងនឹងសុវតថិភពច ចរណ៍ និភ័យទក់ទងនឹង SEA/SH VAC 

ករេកីនេឡងី និភ័យៃនករឆ្លងជំងឺដូចជ COVID-១៩ HIV/AIDS និងជំងឺមិនឆ្លងេផ ងេទៀត។ េគលករណ៍
ែណន ំនិងនីតិវធិីេដីមបេី ះ្រ យ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដលបនកំណត់្រតូវបនពិពណ៌នេនកនុងនីតិវធិីៃន
ករ្រគប់្រគងករងរ (ឧបសមព័នធទី ៥) េគលករណ៍ែណនរំបស់ OHS (ឧបសមព័នធ ៥.១) ្រកមសីលធម៌របស់អនក
្រគប់្រគង (ឧបសមព័នធ ៥.២) និង្រកមសីលធម៌របស់កមមករ (ឧបសមព័នធ ៥.៣)។  
ដូចែដលបនកត់សមគ ល់ខងេលី ក៏មន និភ័យទក់ទងនឹងករបំពុលផងែដរ ជពិេសសគុណភពខយល់។ េបី
េ្របៀបេធៀបេទនឹង ថ នភពផ្លូវ ែដលមន្រ ប់ែដលប ្ត លឱយមនខយល់ កសេ យ រធូលីេចញពីផ្លូវ ផ្លូវ
ែដល្រតូវបន ងសង់េឡងីវញិែដលភគេ្រចីន្រតូវបន្រកលេកស៊ូពីរជន់ (DBST) នឹងកត់បនថយករបំពុលខយល់
េ យ រករលុបបំបត់ធូលី។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ គុណភពខយល់ ចរងផលប៉ះពល់កនុងរយៈេពលែវង 
េ យ រករេកីនេឡងីៃនច ចរណ៍ ជពិេសសកនុងដំ ក់កល្របតិបត្តិករ។  
ទំនងជថកែន្លង ន ក់េនកមមករបេ ្ត ះ សនននឹង្រតូវដំេឡងី/ ងសង់ ជពិេសសេនែផនកផ្លូវែដលេនឆង យពី
ទី្របជំុជនសំខន់ៗ។ លកខណៈវនិិចឆ័យស្រមប់ករេ្រជីសេរសីទី ងំេដីមបេីរៀបចំកែន្លង ន ក់េនកមមករ នឹង្រតូវបន
បេងកីតេឡងីេនកនុងទី ងំជក់ ក់ៃន ESMPs ។ ករែណនអំំពីករបេងកីតកែន្លង ន ក់េនកមមករ្រតូវបនផ្តល់ជូន
េនកនុងឧបសមព័នធ ៤.៥ ។ ករែណនេំនះេផ្ត តេលីទិដ្ឋភពសំខន់ៗដូចជ ចមង យពី្របភពទឹក េរៀន វត្ត ម 
និង/ឬ ធនធនវបបធម៌រូបវន្ត កិចចសនយជួល/ទិញដី/កិចចសនយ និងចមង យពីតំបន់អភិរក ជីវច្រមុះជេដីម។ ជំពូកទី ៥ 

ងទី ៨ និងទី ៩ ៃន ESMF េនះ រមួបញចូ លករ យតៃម្លេលីផលប៉ះពល់ែដល ចបងកេឡងីជលទធផលៃនលំហូរ
ករងរ រមួទងំ SEA/SH/VAC និងករផ្តល់នីតិវធិី និងទំនួលខុស្រតូវរបស់ ថ ប័ន កនុងេគលបំណងេជៀស ង/កត់
បនថយជេម្ល ះសហគមន៍ ករយល់្រចលំ និងករ្របឈមមុខនឹង និភ័យៃនជំងឺឆ្លង (សូមេមីលឧបសមព័នធ ៥.១ , 

៥.២, និង ៥.៣)។ មនបទបបញញត្តិេដីមបជំីរុញករេ្រជីសេរសីកមមករ មមូល ្ឋ ន ជពិេសសកមមករគម នជំនញ។ 

ខណៈេពលែដលគេ្រមង ចបេងកីន និភ័យសុវតថិភពផ្លូវថនល់ េ យ រផ្លូវែដល្របេសីរេឡងីជេរឿយៗនេំទរក
ករេ្របី្របល់េលប នកន់េលឿន ដូចេនះគេ្រមងេ្របី្របស់វធិី ្រស្តដ៏ទូលំទូ យមួយ េដីមបែីកលម្អសុវតថិភពផ្លូវថន
ល់។ ខងែផនករូបវន្ត កររចនផ្លូវបេចចកេទសនឹងបញចូ លនូវអនុ សន៍ៃនសវនកមមសុវតថិភពផ្លូវថនល់ និងមតិែកលម្អ
ែដលផ្តល់េ យអនក្រសុកកនុងអំឡុងកិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់មុនេពល ងសង់។ ទិដ្ឋភពៃនសុវតថិភពច ចរណ៍
នឹង្រតូវបនបញជូ លេទកនុងលកខណៈវនិិចឆ័យៃនករអនុវត្ត និងេស កមមេ្រកមកិចចសនយករងរែផ្អកេលីលទធផល និង
ករអនុវត្ត (OPBRC)។ សុវតថិភពផ្លូវនឹង្របេសីរេឡងីេ យករព្រងីកផ្លូវ កែន្លងែដលមនដីទំេនរ និងេ យករ ក់
្ល កសញញ  និងវធិនករស្រមួលច ចរណ៍េនទី ងំេ្រគះថន ក់។ លកខណៈរូបវន្តក៏រមួបញចូ លវធិនករព្រងឹងផងែដរ 

េដីមបធីនសុវតថិភពរបស់អនកេថមីរេជីង រមួទងំ្រស្តី និងកុមរមកពីសហគមន៍មូល ្ឋ ន ែដលេធ្វីដំេណីរ្របចៃំថងេទ 
និងមកពី េរៀន ផ រ និងមនទីរេពទយ។ េដីមបបំីេពញបែនថមនូវវធិនករណ៍រូបវន្ត គេ្រមងនឹងអនុវត្តសកមមភព
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ព័ត៌មន ករអប់រ ំ និងទំនក់ទំនង (IEC) េដីមបបីេងកីនករយល់ដឹងកនុងតំបន់អំពីសុវតថិភពច ចរណ៍ រមួទងំ និ
ភ័យទក់ទងនឹង SEA/SH/VAC ។  
អនុគេ្រមង ESMPs នឹងរមួបញចូ លែផនករច ចរណ៍ផ្លូវេគក។ ករពិេ្រគះេយបល់កនុងតំបន់នឹងពិភក អំពីភព
ងយ្រសួល និងត្រមូវករសុវតថិភពៃន្រកុម ែដលងយរងេ្រគះកនុងសងគម (្រស្តី មនុស ចស់ ជនពិករ កុមរ) និង
ឆ្លុះបញច ងំេនកនុងកររចនវសិ្វកមម ្របសិនេបី ចេធ្វីេទបន។ ជំពូកទី ៥ ងទី ៨ និងទី ៩ ៃន ESMF េនះ
ពិពណ៌នសេងខបអំពី និភ័យ ែដល ចេកីតមនទក់ទងនឹងេ្រគះថន ក់ធមមជតិ ជពិេសសទឹកជំនន់។  
២.៤.៥ ESS៥: ដីសមបទន កររតឹបន្តឹងេលើករេ្របើ្របសដ់ី និងករ ងំទីលេំនេ យ
អេចតន  
្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយករ ងំទីលំេនថមី (RPF) ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យែផ្អកេលីករពិេ្រគះជមួយតំ ង
្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់ និងភគីែដលចប់ រមមណ៍។ RPF ផ្តល់នីតិវធិីស្រមប់ករេជៀស ង ឬកត់បនថយ 
កត់បនថយផលប៉ះពល់ៃនករសមបទនដីធ្លី។ ក៏រមួបញចូ លផងែដរនូវេគលករណ៍ៃនករ ងំទីលំេនថមី និងសិទធិ
ទទួលបនសំណងកនុងករចំ យេលីករជំនួសេពញេលញស្រមប់អនក ែដលរងផលប៉ះពល់េ យ រករទទួល
បនសមបទន។ RPF ក៏មននីតិវធីិស្រមប់ករបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ត ែដលជជេ្រមីសស្រមប់្របជពលរដ្ឋែដលរង
ផលប៉ះពល់។ េនេពលែដល Corridor of Impact (COI) ្រតូវបនកំណត់ស្រមប់គេ្រមងរងផ្លូវថនល់ែដលបន
េ្រជីសេរសី ែផនករ ងំទីលំេនថមី ឬែផនករ ងំទីលំេនថមីេ យអក រកត់នឹង្រតូវបនេរៀបចំ្របសិនេបីចបំច់។  
២.៤.៦ ESS៦: ករអភិរក ជីវច្រមុះ និងករ្រគប់្រគង្របកបេ យនិរន្តភពៃនធនធនមន
ជីវិត 

េគរពំឹងថផលប៉ះពល់េលីជីវច្រមុះ និងទីជ្រមកេនមនក្រមិត េហយីសថិតេនកនុងករ ្ឋ នសំណង់ េ យ រ
សកមមភព ងសង់េឡងីវញិភគេ្រចីនេធ្វីេឡងីេនេលីផ្លូវែដលមន្រ ប់។ សកមមភពទងំ យ ែដលប៉ះ
ពល់យ៉ងធងន់ធងរដល់ទីជ្រមកសំខន់ៗ ដូចជតំបន់ករពរ និងជ្រមកសត្វៃ្រព នឹង្រតូវេជៀស ង។ ែផនកទី ៤ ៃន 
ESMF េនះ ផ្តល់នូវករែណនជំក់ែស្តងស្រមប់ករពិនិតយផ្លូវជនបទ្របឆងំនឹងលកខណៈវនិិចឆ័យៃនភពមិនសម
្រសប (សូមេមីលឧបសមព័នធ ១.១ និង ១.២) និងករកំណត់អត្តសញញ ណ និងករេរៀបចំឧបករណ៍្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន 
និងសងគម េនេពលែដលផ្លូវ និង ព ន្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណគេ្រមង។ យន្តករែបបេនះនឹងធនបននូវករ
ក ងេឡងីវញិ/េធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវផ្លូវ និង ព នរបស់គេ្រមងនឹងមិនបងកឱយមនផលប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់ជីវច្រមុះ 
និងធនធនធមមជតិេឡយី។ ជំពូកទី ៥ ងទី ៨ និង ងទី ៩ ក៏ផ្តល់ករែណនផំងែដរ េដីមបធីនថ (i) ករ
កប់េដីមេឈ ីនិងបែន្ល្រតូវបនកំណត់្រតឹមក្រមិតអបបបរម និង្រតឹម្រតូវ មលកខខណ្ឌ បេចចកេទស។ (ii) ចបប់ជតិ
ពក់ព័នធ្រតូវបនអនុវត្ត ម េហយី (iii) ករ ដំំ េំឡងីវញិ្រតូវបនអនុវត្តេនកែន្លងែដល ចេធ្វីេទបន។  

២.៤.៧ ESS៧: ជនជតិេដើមភគតិច /អនុតំបន់ ៉ ្រហ្វកិ សហគមន៍មូល ្ឋ ន
្របៃពណីែដលសថតិេនេ្រកមករអភិរក  

គេ្រមងេនះ មិន្រតូវបនេគរពឹំងថនឹងទទួលបនដីពីជនជតិេដីមភគតិចេនះេទ។ គេ្រមងេនះមនេគលបំណង
ធនឱយ្រកុម IP ្រតូវបនរមួបញចូ លកនុងករេធ្វីែផនករ និងករអនុវត្តគេ្រមង េដីមបធីនថ IP េនកនុងតំបន់គេ្រមង



| 31 | 

 

រងទទួលបនអតថ្របេយជន៍េសដ្ឋកិចចសងគមែដលសម្រសប មវបបធម៌របស់ពួកេគ។ ្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករជនជតិ
េដីមភគតិច (IPPF) ្រតូវបនេរៀបចំ និងបង្ហ ញស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់្រសប ម ESS៧ ។ IPPF ែណនពំី
រេបៀបែដល IPP នឹង្រតូវបនេរៀបចំស្រមប់គេ្រមងរង េដីមបធីនថ IPs ចទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីសកមមភព
គេ្រមង ខណៈែដលផលប៉ះពល់អវជិជមនេលីពួក ច្រតូវបនេជៀស ង ឬប្រងួមអបបបរម ្របសិនេបីករេជៀស
ងមិន ចេធ្វីេទបន។ ករងរទងំ យ ែដលជះឥទធិពលយ៉ងធងន់ធងរដល់សុចរតិភព ឬផលិតភពៃនដី IP 

ែដលជកមមសិទធិសមូហភព នឹង្រតូវបនពិនិតយេ យ្របុង្របយត័ន និងដកេចញ។ ករងរ ច្រតូវបនអនុវត្តេនជប់
នឹងដី IP ែដលជកមមសិទធិសមូហភព បុ៉ែន្តមិនគួរប៉ះពល់ដល់សុចរតិភព ឬផលិតភពរបស់ េឡយី។ េ យ រ 
FPIC ែបបេនះនឹងមិន ចអនុវត្តបនស្រមប់គេ្រមងេនះេទ។ 

២.៤.៨ ESS៨: េបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ 
ករពិនិតយបនែណនថំ េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងែផនកេផ ងេទៀតៃន្របេទសកមពុជ វត្តមនរបស់សមបត្តិេបតិកភណ្ឌ
វបបធម៌រូបី និងអរូបីេនកនុងេខត្តែដលបនេ្រជីសេរសីមនក្រមិតទប។ េទះយ៉ង ក៏េ យ េនជិតផ្លូវថនល់ ច
មន្រប ទ វត្ត ម វ ិ រឥ ្ល ម េចតិយ និងផនូរ។ ខណៈេពលែដលទងំេនះទំនងជមិនរងផលប៉ះពល់ពី
ករងរផ្លូវ ករពិេ្រគះេយបល់នឹង្រតូវបនអនុវត្តជមួយភគីពក់ព័នធកនុងមូល ្ឋ ន រមួមន្របជពលរដ្ឋ ជញ ធ
រមូល ្ឋ ន ្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ (MoCFA)។ ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយថន ក់ដឹកនំ សន និង/ឬេម
ភូមិជនជតិេដីមភគតិចនឹង្រតូវបនអនុវត្ត។ វធិនករកត់បនថយ្រតូវបនពិពណ៌នេនកនុងជំពូកទី ៥ ងទី ៨ 

និង ងទី ៩។ នីតិវធិីរកេឃញីេ យៃចដនយ្រតូវបនផ្តល់ជូនេនកនុងឧបសមព័នធ ៤.១។  
២.៤.៩ ESS៩: អន្តរករែីផនកហរិញញវតថ ុ
អន្តរករហីរិញញវតថុមិន្រតូវបនអនុវត្តចំេពះគេ្រមងេនះេទ។  
២.៤.១0 ESS១0: ករចូលរមួរបសភ់គីពក់ព័នធ និងករបង្ហ ញព័ត៌មន 

ករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ គឺមន រៈសំខន់េដីមបធីនថ្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់ ក៏ដូចជអនកពក់
ព័នធែដលចប់ រមមណ៍ ្រតូវបនចូលរមួកនុងអំឡុងេពលៃនកររចន ករេរៀបចំ និងករអនុវត្តគេ្រមង។ ែផនករករ
ចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP) ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យ MRD ។ SEP នឹង្រតូវបនអនុវត្ត េហយីនឹង្រតូវបនេធ្វី
បចចុបបននភព មត្រមូវករកនុងអំឡុងេពលៃនគេ្រមង។ SEP មនយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខរបស់គេ្រមងមននីតិវធិី
េ ះ្រ យបណ្តឹ ងេផ ងៗគន  ែដល ចអនុវត្តបនចំេពះអនកែដលរងផលប៉ះពល់េ យករទទួលបនដីធ្លី ជអ
ចិៃ្រន្តយ ៍ឬបេ ្ត ះ សនន កមមករគេ្រមង និងអនកវត្តមនកនុងែផនក SEA/SH។  
២.៥ ករវិភព Gap –  ESF ធនគរពិភពេ ក និង បទបញញត្តិៃន្រពះ ជ ច្រកមកមពុជ 

ខណៈេពលែដល្របេទសកមពុជមនបទបបញញត្តិបរ ិ ថ ន និងសងគមដ៏រងឹម ំ និង្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករ Gap មួយចំនួន
បនេកីតេឡងី រ ងបទបបញញត្តិ E&S ជតិពក់ព័នធ និង ESSes របស់ធនគរពិភពេ ក។ ជឧទហរណ៍ ្រកបខណ្ឌ
ចបប់ ែដលមន្រ ប់េនកនុង្របេទសកមពុជ្រគបដណ្ត ប់េលីសិទធិរបស់កមមករ េ ះ្រ យជមួយនឹងសុខភព និង
សុវតថិភពករងរ ចបប់ច ចរណ៍ និងវធិនករននែដលែស្វងរកករករពរ្រស្តីពីអំេពីហងិ ។ េទះជយ៉ង ក៏
េ យ បទបបញញត្តិមួយចំនួនៃនបទបបញញត្តិទងំេនះ្រតូវបនអនុវត្តន៍ម្តងមក ល ែដល្របែហលជ្រតូវករករ្រតួតពិនិតយ
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្របេសីរេឡងីស្រមប់ករអនុវត្ត្របកបេ យ្របសិទធភព។ េនេលីេ្របី្របស់ដីសមបទន ESS៥ របស់ WB និង SOP 

របស់ RGC ទងំពីរែចករែំលកនូវេគលបំណង និងេគលករណ៍ៃនករទទួលបនដី និងករ ងំទីលំេនថមីេ យអ
េចតន។ េគលករណ៍ទងំពីរគឺពិតជ្រសេដៀងគន  ប៉ុែន្តករអនុវត្តេនែតខុសគន ចំេពះេគលបំណង និងេគល
ករណ៍រមួ។ ខណៈេពលែដលមនភពសុីសង្វ ក់គន រ ងចបប់ជតិ និងស្តង់ ររបស់ទីភន ក់ងរផ្តល់ជំនួយអន្តរជតិ
ស្តីពីជនជតិេដីមភគតិច េគលនេយបយជតិមិនមនភពលម្អិត្រគប់្រគន់អំពីបទបបញញត្តិ ឬនីតិវធិី្របតិបត្តិករ 
េដីមបជីួយស្រមួលដល់ករអនុវត្តេពញេលញៃនែផនករជនជតិេដីមេនកនុង្របេទសកមពុជេនះេទ។ េនកនុង ងទី 
៦ (ខងេ្រកម) Gap សំខន់ៗរ ងចបប់របស់ RGC និង WB ESF ្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណ េហយីករបំភ្លឺ/
វធិនករនន្រតូវបនេសនីេឡងីេដីមបេី ះ្រ យគម្ល តែដលបនកំណត់។ ្រតូវបនកត់សមគ ល់ថៃនករ យតៃម្ល
គម្ល តសំខន់ៗទងំអស់រ ងចបប់របស់ RGC និង ESF របស់ WB គម្ល តរ ង SOP របស់ RGC និង ESS៥ របស់ 
WB គឺកន់ែតធំទូ យជពិេសស (សូមេមីលធតុេលខ ៥, ៦,៧ និង ៨ េនកនុង ង ៦)។  
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ង 6: សេងខប Gaps សខំន់ៗ រ ងរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និង ESS ធនគរពិភពេ ក 
ល.រ ែផនកខុសគន  បទបញញត្តិពក់ពន់របស់រ ្ឋ ភិបលកមពុជ ESF ធនគរពិភពេ ក Gaps សំខន់ៗ វធិនករ/ករបញជ ក់ពីភពខុសគន  
១ ករ យតៃម្លផល

ប៉ះពល់ៃន
គេ្រមង 

ចបប់របស់ RGC េផ្ត តេលីផលប៉ះពល់
គេ្រមងពទីស នៈបរ ិ ថ ន នងិមនិគិតពផីល
ប៉ះពល់សងគម េយនឌ័រ និងកម្ល ងំពលកមម 
កនុងចេំ មផលប៉ះពល់េផ ងេទៀត ក៏ដូចជ
ផលប៉ះពល់ជបន្តបនទ ប ់ និងឆ្លងែដន។ 
មិនគតិពតី្រមូវករជក់ ក់របស់ជនងយរង
េ្រគះ (ជន្រកី្រក ចស់ជ  ្រស្តីេម្រគួ រ ជន
ពិករ។ល។)  

ESS១ មនលកខណៈទូលំទូ យ និងពិចរ េលីវ ិ ល
ភពេពញេលញៃនផលប៉ះពល់គេ្រមងពីទស នៈបរ ិ ថ ន 
និងសងគម េ យរមួបញចូ លទិដ្ឋភពទងំអស់េនះ។ េលីសពី
េនះ ESF មនស្តង់ រពិេសសែដលទក់ទងនឹងករងរ 
េយនឌរ័ និងសុខភព នងិសុវតថិភពសហគមន៍ កនុង
ចំេ មអនកេផ ងេទៀត កដ៏ូចជករធនឱយ្របជពលរដ្ឋ/
្រកុម/្រកុមែដលងយរងេ្រគះ នងិងយរងេ្រគះមនិ្រតវូ
បនរងផលប៉ះពល់មិនសមម្រតេ យផលប៉ះពល់
អវជិជមន ឬគុណវបិត្តិរបស់គេ្រមងកនុងករែចករែំលកអតថ
្របេយជនអ៍ភវិឌ ន៍។  

កង្វះត្រមូវករកនុងករ យ
តៃម្លផលប៉ះពល់ែដល ច
េកីតមនេលីមនុស េនកនុង
បរយិកសែបបេនះ ជ
ពិេសស្រកុមែដលងយរង
េ្រគះ។ 

ESMF េនះ្រគបដណ្ត ប់ទងំេ យផទ ល់ ្របេយល 
និង និភ័យ/ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នងិសងគម នងិ
វធិនករកតប់នថយសមម្រត េ យេ្របី្របស់វធិី
្រស្តរមួ ចំេពះគេ្រមង និងេមីលផលប៉ះពល់កនុង

វធិីរមួបញចូ លគន  រមួទងំករពចិរ េលីត្រមូវករ
របស់មនុស  ឬ្រកមុែដលងយរងេ្រគះ នងិងយរង
េ្រគះ។ ESMPs នេពលអនគតក៏នឹងេរៀប បអ់ំពី
វធិីេធ្វី្របតបិត្តិករលម្អិត និងករ យតៃម្ល និភ័យ 
និងនិយមន័យៃនវធិនករកត់បនថយសមម្រត។ 

២ ននុ្រកមកត់
បនថយ 

មិនមន ននុ្រកមកត់បនថយេនកនុងចបប់ 
RGC េទ។  

WB ESF ជពិេសស ESS១ (នងិ ESS ៥, ៦, នងិ ៧) 
ពិភក អពំីត្រមូវករកនុងករមន ននុ្រកមកត់បនថយ
េនេពលេរៀបចំគេ្រមង េដមីបេីជៀស ង កត់បនថយ ឬកត់
បនថយផលបះ៉ពល់គេ្រមង ្របសិនេបីមនិ ចេធ្វបីន។ 
ករមន ននុ្រកមកត់បនថយអនុញញ តឱយអនកេរៀបចំ
គេ្រមងេធ្វែីផនករគេ្រមងរបស់ពួកេគជមួយនឹងសក្ត នុ
ពលស្រមប់ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមេនកនុងចិត្ត។ 

កង្វះ្រកបខ័ណ្ឌ ែដលកំណត់
ផ្លូវស្រមបក់ំណតឱ់យបន
ឆង យ មែដល ចេធ្វេីទ
បននូវ និភ័យ និងផល
ប៉ះពល់ែដល ចេកីតម
ន។ 

ESMF េនះពិភក អំពី ននុ្រកមកត់បនថយែដល
្រតូវអនុវត្ត មេ យអនកេរៀបចំគេ្រមង េនេពល
េ្រជីសេរសីែផនកផ្លូវស្រមប់ករ ្ត រេឡងីវញិ និងេធ្វី
កររចនវសិ្វកមមលម្អិត។  

៣ យុអតិបបរម
េធ្វីករងរ 

យុេធ្វីករអបបបរមកនុង្របេទសកមពុជគឺ 
១៥ឆន  ំ េបេីទះបជីកុមរចេន្ល ះពី ១២ េទ 
១៥ឆន ំ ចេធ្វីករងរ្រ លែដលមនិប៉ះពល់
នឹងករសិក ក៏គម នករងរែដលបងកេ្រគះ
ថន ក់្រតវូបនអនុញញ តស្រមប់កុមរ យុ
េ្រកម ១៨ ឆន ែំដរ។  

ESS ២ (កថខណ្ឌ  ១៧, ១៩ និងេលខេយង ១៣) 
បញជ ក់ថ យុេធ្វកីរអបបបរមគឺ ១៤ លុះ្រ ែតចបប់
ជតិបនកំណត់ យុខពស់ជងេនះ។ េទះជយ៉ង ក៏
េ យ កុមរែដលមន យុេលីសពីអបបបរម និង យុ
េ្រកម ១៨ ឆន ំ ច្រតវូបនជួល ឬចូលរមួកនុងគេ្រមងេនះ 
្របសិនេបីករងរមិនមនេ្រគះថន ក់ ឬរខំនដល់ករសិក
របស់កុមរ ឬបងកេ្រគះថន ក់ដល់សុខភពរបស់កុមរ េហយី
ករ យតៃម្ល នភិ័យសម្រសបេនះ ្រតូវបនេធ្វីេឡងីមុន
េពល ករចូលរមួករងរ និងអនកខចីេធ្វីករ្រតួតពិនតិយជ

កង្វះត្រមូវករនីតបិញញត្តិ 
េដីមបធីនឱយមនករ្រតតួ
ពិនិតយ ករ យតៃម្ល និងករ
្រតួតពិនតិយ េដមីបធីនថ
កុមរ យុេ្រកម ១៨ ឆន ំ
ចចូលរមួកនុងករងរែដល

មិនបងកេ្រគះថន កដ់ល់សុខ
ភពរបស់ពកួេគ និងបះ៉

ESMF េនះនងឹេសនីសុំ យុេធ្វីករយ៉ងតចិ១៨ឆន ំ
េ យ រសក្ដ នុពលៃនករងរែដលមនេ្រគះ
ថន ក់ទក់ទងនងឹករ ្ត រផ្លូវថនល់។ ESMF នឹងផ្តល់
េគលករណ៍ែណន ំ និងត្រមូវករ្រតួតពិនតិយរបស់
អនកខចី និងអនកេម៉ករ (សូមេមលី LMP េនកនុង
ឧបសមព័នធទី ៥)។ 
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ល.រ ែផនកខុសគន  បទបញញត្តិពក់ពន់របស់រ ្ឋ ភិបលកមពុជ ESF ធនគរពិភពេ ក Gaps សំខន់ៗ វធិនករ/ករបញជ ក់ពីភពខុសគន  
្របចអំពំីសុខភព លកខខណ្ឌ ករងរ េម៉ងេធ្វីករ នងិត្រមវូ
ករេផ ងេទៀតៃន ESS២  

ពល់ដល់ករសិក របស់ពួក
េគ។  

៤ សុវតថិភពច ចរ មិនមនបទបបញញត្តិេនកនុងគេ្រមងេហ ្ឋ
រចនសមព័នធេដីមបពីិចរ សុវតថិភពច ចរ
ណ៍។  

ករធនសុវតថិភពរបស់សហគមន៍ រមួទងំករកតប់នថយ
និភ័យ ែដលទក់ទងនងឹេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍េនកនុង

គេ្រមងអភិវឌ ន្រតូវបនបញជ កេ់នកនុង ESS៤ ។  

កង្វះត្រមូវករេដីមបធីន
បននូវវធិនករសុវតថិភព
ច ចរណ៍ េដមីបធីនសុវតថិ
ភពស្រមប់សហគមន៍កនុង
តំបនជ់ុំវញិគេ្រមងេហ ្ឋ
រចនសមព័នធ  

ESMF នងឹេសនីវធិនករេដមីបធីនសុវតថិភព
ស្រមប់អនកេថមីរេជងីអំឡុងេពល ងសង់ នងិេពញ
មួយជីវតិៃនផ្លូវ រមួទងំករេធ្វីសកមមភព IEC ស្តពីី
សុវតថិភពច ចរណ៍ផ្លូវេគក - កណំត់េគលេ អនក
េ្រប្របស់ផ្លូវកនុងតបំន់េដីមបេីលីកកមពស់ កបប
កិរយិសុវតថិភពច ចរណ៍េនេពលេ្របី្របស់ផ្លូវ។ 

៥ ្ត រេឡងីវញិនូវ
ជីវភព្របចៃំថង 
និងករជួយ 

SOP-LAR េរៀប ប់លម្អិតអំពីវធិនករជក់
ក់េដមីបី ្ត រជីវភពរស់េនែដលមនមូល
្ឋ នេលីដី ែផ្អកេលីករងរ និងែផ្អកេលី ជីវក
មម។ 

ករផ្តល់ករ ្ដ រេឡងីវញិនូវជីវភពរស់េន និងជនំួយេដីមបី
សេ្រមចបននូវេគលបំណង ESS៥ របស់ WB កនុងករណី
មនករបត់បង់ជវីភពរស់េនយ៉ងសំខន់ េដមីបជីយួជន
េភៀសខ្លួនកនុងករខិតខ្របងឹែ្របងរបស់ពួកេគេដមីបែីកលម្អ 
ឬយ៉ងេ ច ស់ ្ដ រេឡងីវញិនូវជីវភព និងក្រមិត
ជីវភពរបស់ពួកេគ។  
 

កង្វះស្តង់ រចបស់ ស់ 
េដីមបជីួយ្រតួតពិនតិយ និង
យតៃម្លេដីមបបីញជ ក់ថេតី
្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់
ច ្ត រជីវភពរបស់ពួកេគ

េឡងីវញិដល់ក្រមតិមុនករ
ចប់េផ្តមីអនុវត្តគេ្រមងែដរ
ឬេទ។  

េ យែផ្អកេលី SOP-LAR របស់ RGC កមមវធិី ្ត រ
្របក់ចំណូលនឹង្រតូវបនផ្តល់ជូន េដមីបបីេងកីត
្របភពៃនករចិញច ឹមជីវតិេឡងីវញិស្រមប់ APs ែដល
បនបត់បង់្របភពចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកេគជអចិៃ្រន្ត
យ។៍ ្របសិនេបី ចអនុវត្តបនេនកនុង SEADRM II 
េនះ DRPs នឹងរមួបញចូ លករផ្តល់ជូនេដីមបធីនថ
កមមវធិី ្ត រជីវភពរស់េនមនភពរងឹម ំ នងិ ច
បំេពញបនយ៉ង្រតឹម្រតូវនូវេគលបណំងៃនករ ្ត
រជីវភពរស់េន្រសប ម WB ESS៥ ។ 

៦ យន្តករេ ះ
្រ យបណ្តឹ ង
រទុកខ 

ឧបសមព័នធទី ៨ ៃន SOP-LAR ផ្តល់នូវរចនស
មព័នធ និងព័តម៌នលម្អិតស្តីពីេគលករណ៍
ែណន្របតបិត្តិករ នងិនតីិវធិីស្រមប់ដំេណីរ
ករ្របកបេ យ្របសិទធភពៃនយន្តករេ ះ
្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ ផ្តល់នូវដំេណីរករ 
៣ ជំ ន រមួទងំករចុះេឈម ះ នងិករកត់
្រ ពកយបណ្តឹ ង និងដំេណីរករតុ ករ
ស្រមប់ករេ្របី្របស់របស់អនកប្តងឹ ្របសិនេបី
បណ្តឹ ងេនែតមិនទន់េ ះ្រ យេនក្រមិត

ឧបសមព័នធទី ១ ៃន ESS១0 រមួបញចូ លព័ត៌មនលម្អតិៃន
ដំេណីរកររដ្ឋបល និងតុ ករស្តីពីយន្តករេ ះ្រ យប
ណ្តឹ ង រទុកខ េដមីបេី ះ្រ យករត ៉ េនេ្រកម ESSes 
ទងំអស់។ ករចូលរមួកនុងករេធ្វែីផនករ នងិករអនុវត្តករ
ងំទីលំេនថមី រមួទងំកនុងករបេងកតីយន្តករេ ះ្រ យប

ណ្តឹ ង រទុកខសម្រសប ែដលមន្របេយជន៍ និង ចេ្របី
្របស់បនស្រមប់្របជជនកនុងតំបន់។  
 

កង្វះត្រមូវករស្រមប់ប
ណ្តឹ ង រទុកខែដល្រតូវេ ះ
្រ យ មលកខណៈវបបធម៌
សម្រសប។  

SOP បញជ ក់ថនងឹមនករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ 
APs េនដំ កក់លេផ ងៗ រមួទងំអំឡុងេពល
ែផនករ ងំទីលំេនមូល ្ឋ ន (BRP) និងករ
េរៀបចំ DRP ។ មុនេពលេរៀបចំែផនករ ងំលំេនថមី
លម្អិត (DRP) ករពិេ្រគះេយបល់្រតូវបនអនុវត្ត
េដីមបបីញជ ក់លកខណៈវនិិចឆ័យសិទធទិទួលបន និង
ពិភក អពំីម៉្រទសីសិទធិ ក៏ដូចជករែណន ំ GRM 
។ េលីសពីេនះ ចបប់ចម្លងៃនេគលករណ៍ែណនំ
ស្រមប់ GRM ្រតូវបនបកែ្របជភ ែខមរ និង/ឬ 
IPs (ែដលភ សរេសរមន) េហយីបនផ្តល់ 
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ល.រ ែផនកខុសគន  បទបញញត្តិពក់ពន់របស់រ ្ឋ ភិបលកមពុជ ESF ធនគរពិភពេ ក Gaps សំខន់ៗ វធិនករ/ករបញជ ក់ពីភពខុសគន  
រដ្ឋបល។ នីតិវធិីលម្អិតស្រមប់ជំ ន
នីមួយៗ្រតូវបនផ្តល់ជូនេនកនុង SOP-LAR ។  

និងពនយល់លម្អិតដល់ APs កនុងអឡំុងេពលដេំណីរ
ករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ។ មនយន្តករ
ចបស់ ស់ស្រមប់ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ
េនកនុង SOP ។ 
ខណៈេពលែដលយន្តករ្រតូវបនកណំត់យ៉ង
ចបស់ ស់ GDR នឹងធនថ ចចូលដំេណីរ
ករបនស្រមប់ APs ទងំអស់ ជពិេសស APs 
ែដលងយរងេ្រគះ និង្រស្តី។  
 

៧ ករពិេ្រគះ
េយបល់ នងិករ
ចូលរមួពីភគី
ពក់ព័នធ 

• SOP-LAR េរៀប ប់លម្អិតអពំីចនំនួជំ ន
េដីមបអីនុវត្តករពេិ្រគះេយបល់េនដំ ក់
កលេផ ងៗៃនដេំណីរករទិញដី នងិករ ងំ
ទីលំេនថមី នងិសំណង។ 
• កថខណ្ឌ  ១២៦ េលីកេឡងីថ ករពិេ្រគះ
េយបល់្រតវូបនេធ្វីេឡងីេពញមួយវដ្តៃនគ
េ្រមង។ 
• SOP-LAR ផ្តល់នូវករចូលរមួពីភគីពក់
ព័នធទកទ់ងនឹងករទិញដី និងករ ងំទី
លំេនថមីេ យមិនសម័្រគចិត្ត។ 
SOP-LAR ផ្តល់ស្រមប់ករ ត្រត ងៃន 
RPF ដល់ភគីពក់ព័នធ និង ធរណៈជន
មុនេពលអនុម័តគេ្រមង។ ដូចគន េនះែដរ 
DRPs ក៏្រតូវបនបង្ហ ញដល់ភគីពក់ព័នធ 
និង ធរណៈជន បនទ បព់ីមនករយល់
្រពមព ីGDR។ 

ESS១ ត្រមូវឱយករចូលរមួរបស់អនកពកព់័នធជមយួភគី
ពក់ព័នធែដលរងផលប៉ះពល់ និងចប់ រមមណ៍នងឹមន
េពញមួយវដ្តៃនគេ្រមង ្រសប មែផនករករចូលរមួរបស់
ភគីពក់ពន័ធ (SEP) របស់គេ្រមង រមួទងំករពិេ្រគះ
េយបល់បន្ត នងិករបង្ហ ញឯក រ។ 

កង្វះត្រមូវករេដីមបធីន
បននូវករពិេ្រគះេយបល់
ពីរផ្លូវ នងិមនអតថន័យ 

ករពិេ្រគះេយបល់្របកបេ យអតថន័យ រមួទងំ
ជនងយរងេ្រគះេយនឌ័រ នងិជនងយរងេ្រគះទងំ
អស់ ដូចែដលបនកំណត់េ យ WB ESS១0 នងឹ
្រតូវបនេធ្វេីឡងីេ យយកចិត្តទុក ក់ជពិេសស
េដីមបធីនថករពិេ្រគះេយបល់គជឺដំេណីរករពរី
ផ្លូវែដលអនុញញ តឱយមនមតែិកលម្អពី APs េហយី
ពួកេគ្រតូវបនជូនដំណឹងអំពរីេបៀបែដលមតិែកលម្អ
របស់ពួកេគ្រតូវបន ក់បញចូ លេទកនុង ែផនករអនុ
វត្ត។ 

៨ ករបរចិច គេ យ
សម័្រគចិត្ត  

SOP របស់ RGC ទកទ់ងនឹងសមបទនដីធ្លី 
និងករ ងំទីលំេនថមីេ យមិនសម័្រគចិត្ត 

េយង ម េលខេយងទី ១0 ៃន ESS៥ ករបរចិច គដី
េ យសម័្រគចិត្ត ចទទួលយកបន្របសិនេបី៖ (ក) មច ស់

កង្វះបទបបញញត្តសិ្តីពីករផ្តល់
ដីេ យសម័្រគចតិ្ត និងករណី

RPF ែដល្រតវូបនបេងកីតេឡងីផ្តល់នូវករែណនំ
អំពីេពលែដលករបរចិច គសម័្រគចិត្តនងឹមនភពសម
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ដូេចនះេហយីមនិផ្តល់ករែណនអំំពកីរបរចិច គ
េ យសម័្រគចិត្តេទ។  

ជំនួយ ឬមច ស់ជំនួយ្រតូវបនជូនដំណឹង និងពិេ្រគះ
េយបល់ឱយបន្រតឹម្រតូវអំពគីេ្រមង នងិជេ្រមីសែដលមន
ស្រមប់ពួកេគ។ (ខ) មច ស់ជំនួយដីធ្លែីដលមនសក្ត នុ
ពលដឹងថករបដិេសធគឺជជេ្រមីសមួយ េហយីបន
បញជ ក់ជ យលកខណ៍អក រអំពឆីនទៈរបស់ពកួេគកនុងករ
បន្តករបរចិច គ។ (គ) ចំននួដែីដល្រតូវបនបរចិច គគឺតូច
ច េហយីនងឹមិនកតប់នថយៃផទដីរបស់មច ស់ជំនយួែដល

េនេសសសល់ខងេ្រកមែដល្រតូវករេដមីបរីក ជីវភព
រស់េនរបស់មច ស់ជំនួយដេីនក្រមិតបចចុបបននេទ។ (ឃ) 
គម នមច ស់ជំនួយដធី្លី្រតវូបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន; (ង) មច ស់
ជំនួយដ្រតវូបនរពំឹងថនឹងទទួលបនអតថ្របេយជន៍
េ យផទ ល់ពីគេ្រមង។ និង (f) ស្រមប់ដីសហគមន៍ ឬ
សមូហភព ករបរចិច គ ចេកតីេឡងីបនលុះ្រ ែតមន
ករយល់្រពមពបីុគគលែដលេ្របី្របស់ ឬកន់កប់ដេីនះ។  

ែដល ចទទួលយកករ
បរចិច គដីធ្ល ី

្រសប និងដំេណីរករៃនករអនុវត្តករបរចិច គ រមួទងំ
ឯក រែដលនងឹ្រតូវអនុវត្ត មេ យ MRD។ 

៩ តិវធិីស្រមប់ករ
អនុវត្តែផនករ
ជនជតេិដមីភគ
តិច 

មិនមនបទបបញញត្តិលម្អិតអពំីរេបៀបេជៀស ង
ផលប៉ះពល់ដល់ជនជតេិដមីភគតិច ឬ
រេបៀបបញចូ លពួក េទកនុងអតថ្របេយជន៍
គេ្រមងេទ។  

កនុងចេំ មគេ្រមងេផ ងេទៀត WB ESS៧ ែស្វងរកករ
ធនថគេ្រមងេគរពសិទធិ និងវបបធមរ៌បស់ IPs ទទួល
យក ននុ្រកមកត់បនថយផលបះ៉ពល់ ធនអតថ
្របេយជនដ៍ល់ IPs និងេធ្វីករពិេ្រគះេយបល់
្របកបេ យអតថនយ័ និង FPIC េនេពលចបំច់ និង/ឬ
ចង់បន។  

កង្វះត្រមូវករកនុងករ
ពិេ្រគះជមួយ IP ម
រេបៀបែដលសម្រសប ម
វបបធម៌ និងត្រមូវករករ
បង្ហ ញ នងិករពិេ្រគះ
ពិេសស ដូចែដលបន
ពិពណ៌នេនកនុង ESS៥, 
ESS៧, នងិ ESS៨។  

IPPF ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យែផ្អកេលី WB ESS
៧ េ យពិចរ េលីេគលនេយបយ និងបទ
បបញញត្តិពក់ព័នធរបស់កមពុជ។ IPPF លម្អតិអំពនីីតិ
វធិីស្រមប់ករេរៀបចំ IPP នងិរេបៀបេធ្វីករពិេ្រគះ
េយបល់្របកបេ យអតថន័យ ែដលសម្រសប ម
វបបធម៌។  

១0 ករពរ
េបតិកភណ្ឌ វបប
ធម៌អរូប ី

មិនមនបទបបញញត្តិេនកនុងចបបេ់ដមីបកីរពរ
េបតកិភណ្ឌ វបបធម៌អរបូីេទ។  

WB ESS៨ ក៏្រគបដណ្ត បេ់លីេបតិកភណ្ឌ វបបធមអ៌រូបីផង
ែដរ ែដលរមួមនករអនុវត្ត ករតំ ង ករបេញចញមត ិ
ចំេណះដឹង ជំនញ ក៏ដូចជឧបករណ៍ វតថុបុ ណ និង
ចេន្ល ះវបបធម ៌ ែដលសហគមន៍ភជ ប់ជែផនកៃនេបតិកភណ្ឌ
វបបធមរ៌បស់ពួកេគ។ 

កង្វះបទបបញញត្ត/ិត្រមវូករ
ស្រមប់ករករពរ
េបតកិភណ្ឌ វបបធម៌អរបូី។  

ESMF េនះេរៀប ប់លម្អិតអំពតី្រមវូករកនុងករ
អភិវឌ ែផនករ្រគប់្រគងេបតិកភណ្ឌ  និងបញចូ លនូវ
នីតិវធិីែស្វងរកឱកស (ឧបសមព័នធ ៤.១) កនុងករណី
មនផលប៉ះពល់េលីេបតិកភណ្ឌ  េទះបីជរូបី ឬអ
រូបីកេ៏ យ។  
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ល.រ ែផនកខុសគន  បទបញញត្តិពក់ពន់របស់រ ្ឋ ភិបលកមពុជ ESF ធនគរពិភពេ ក Gaps សំខន់ៗ វធិនករ/ករបញជ ក់ពីភពខុសគន  
១១ ករចូលរមួរបស់

ភគីពក់ពន័ធ 
ខណៈេពលែដលមនបទបបញញត្តិស្រមប់ករ
ចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធេនកនុងចបប់េផ ងៗ 
(រមួទងំ EIA នងិ SOP) 

WB ESS ១0 សងកត់ធងន់េលី រៈសំខន់ៃនករចូលរមួ
របស់អនកពក់ពន័ធេន្រគបដ់ំ ក់កលៃនវដ្តគេ្រមង។ ភ
គីពក់ពន័ធ្រតូវែតមនករពិេ្រគះ និងចូលរមួ្របកបេ យ
អតថន័យ មនឱកសផ្តល់ធតុចូលដល់គេ្រមង និង្រតូវ
បនជូនដំណឹងអពំីរេបៀបែដលកង្វល់របស់ពួកេគ្រតូវបន
ពិចរ  មនមេធយបយេដីមបបីេញចញមតិរបស់ពួកេគ 
និងែស្វងរកដំេ ះ្រ យ នងិទទួលបនព័តម៌នែដល
បង្ហ ញកនុងលកខណៈសមរមយ ទីកែន្លង នងិភ ។  

កង្វះត្រមូវករេដីមបធីនថ
ដំេណីរករៃនករចូលរមួ
របស់អនកពក់ពន័ធ្រតូវបន
រក ទុកេពញមួយវដ្តៃន
គេ្រមង េដីមបធីនឱយមន
ករបង្ហ ញព័ត៌មនសម
្រសប ករពិេ្រគះេយបល់
្របកបេ យអតថនយ័ និង
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង
រទុកខ្របកបេ យ្របសិទធ

ភព។  

ែផនករករចូលរមួរបស់ភគីពកព់ន័ធ (SEP) ្រតូវ
បនបេងកីតេឡងី មករែណនរំបស់ ESS១0។  

 

ង 7: ចំនុចែនថមស្រមបក់របិទ Gap ជក់ កច់ំេពះ ESF របស់ WB  
ចំនុច្រតវូេធ្វីករព្រងឹង បទបញញត្តរិ ្ឋ ភិបលកមពុជ ESF ធនគរពិភពេ ក អំណះអំ ង 

ករេកង្របវញ័ចផ្លូវេភទ 
និងកររេំ ភបពំន 
(SEA ករេបៀតេបៀន
ផ្លូវេភទ (SH) អំេពី
ហងិ េលីកុមរ 
(VAC) នងិេមេ គេអ
ដស៍/ជំងេឺអដស៍  

មនបទបបញញត្តេិនកនុង្របេទសកមពុជែដលករពរសិទធិ
្រស្តី អំេពីហងិ េលី្រស្តី និងកុមរ និងករផ ព្វផ យ
ព័ត៌មនស្តីពេីមេ គេអដស៍/ជងំឺេអដស៍។ េទះជយ៉ង

ក៏េ យ េនះមនិ្រតូវបនទមទរេ យផទ ល់ ឬ
ចបស់ ស់េនកនុងគេ្រមងផ្លូវេនះេទ។  

ESS២ ស្រមបក់មមករ ESS៤ ស្រមប់សហ
គមនធ៍ំទូ យ និងកំណតច់ំ កំរអនុវត្ត
ល្ៗអ របស់ WB ស្តពីីករេ ះ្រ យផ្លូវេភទ 
ករេកង្របវញ័ច  នងិកររេំ ភបំពន នងិករ
េបៀតេបៀនផ្លូវេភទ (SEA/SH) េនកនុង
គេ្រមងវនិេិយគ ករផ្តល់ហរិញញបបទនពក់
ព័នធនងឹករងររដ្ឋបបេវណីសំខន់ៗ ករពរ
សិទធិរបស់សមជិកសហគមន៍ទងំអស់ ប៉ុែន្ត
ជពិេសស្រស្តី និងកុមរ នងិជនងយរងេ្រគះ 
ពីអំេពីហងិ  និងទ្រមង់េផ ងេទៀតៃនករ
រេំ ភបំពន កដ៏ូចជ នភិ័យៃនជងំឺកម
េ គ។ េ យ រករហូរចូលៃនកម្ល ងំពល

ESMF េនះផ្តល់េគលករណ៍ែណនអំំពីរេបៀបេ ះ្រ យ
ករកំណត់អត្តសញញ ណ និងវធិនករកតប់នថយែដល
ទក់ទងនឹងបញ្ហ ទងំេនះ។ េគលករណ៍ែណនជំក់ ក់
នឹង្រតូវបនផ្តល់ជូនេនកនុងលកខខណ្ឌ ៃននីតវិធិៃីនករ
្រគប់្រគងករងរ និង្រកមសីលធម៌ (សូមេមីលឧបសមព័នធ 
៥.២ និង ៥.៣) ។  
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កមម បញ្ហ ទងំេនះគឺពក់ពន័ធជពេិសសេន
កនុងគេ្រមងផ្លូវ។  

ពលកមមេ យបងខំ  

បទបបញញត្ត្របឆងំនឹងពលកមមេ យបងខំមនេនកមពុជ។ 
េទះយ៉ង កេ៏ យ មនករអះ ងថ េនះមិន្រតូវ
បនអនុវត្តយ៉ងតងឹរុងឹេទ េហយីមនតំបន់ "ចំណុចេក្ត " 
ពិេសស ដូចជឡដុតឥដ្ឋជេដីម។  

WB ESS២ មឃត់យ៉ងតងឹរុងឹនូវទ្រមង់
ៃនពលកមមេ យបងខំ។ ត្រមូវករ ESS២ នងិ 
ESS៤ ្រតវូបនបងកបេ់នកនុងឯក រេដញៃថ្ល
ស្តង់ រ (SBD) របស់ធនគរ ែដលត្រមូវឱយ
អនកទំនក់ទនំង្រតវូអនុវត្ត ម។  

ESMF ផ្តល់បទបបញញត្តិ េដមីប្រតតួពិនតិយករអនុេ ម ម
អនកេម៉ករ នងិអនកផគតផ់គងច់មបងរបស់ពួកេគេនកនុងឯក រ
េដញៃថ្ល និងកិចចសនយ្រតួតពិនិតយ (សូមេមីលឧបសមព័នធទ ី
៥) ។  
 
 

ករ ្ត រជីវភព នងិ
ជំនួយជលទធផលៃន
សមបទនដីធ្ល ី

RGC SOP េរៀប ប់លម្អិតអពំីវធិនករជក់ ក់កនុងករ
្ត រជីវភពរស់េនែដលមនមូល ្ឋ នេលីដីធ្លី ែផ្អកេលី

ករងរ និងែផ្អកេលី ជីវកមម។  

ករផ្តល់ករ ្ត រជវីភពរស់េន និងជនំួយ
េដីមបសីេ្រមចបននូវេគលបំណងរបស់ WB 
ESS៥ ។  

ែផ្អកេលី SOP និង RPF កមមវធិី ្ត រ្របក់ចំណូលនឹង្រតូវបន
ផ្តល់ជូន េដីមបបីេងកីត្របភពៃនករចិញច ឹមជីវតិេឡងីវញិ
ស្រមប់ APs ែដលបនបត់បង់្របភពចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួក
េគជអចិៃ្រន្តយ។៍ ្របសិនេបី ចអនុវត្តបនេនកនុង KH-
SEADRM ២ េនះ DRPs នងឹរមួបញចូ លករផ្តល់ជូនេដីមបី
ធនថកមមវធិី ្ត រជីវភពរស់េនមនភពរងឹម ំ នងិ ច
បំេពញបនយ៉ង្រតឹម្រតូវនូវេគលបណំងៃនករ ្ត រជវីភព
រស់េន្រសប ម WB ESS៥ ។  

យន្តករេ ះ្រ យប
ណ្តឹ ង រទុកខ  

មិនមន GRM ែដល្រតវូបនពពិណ៌នេនកនុងចបប់ប
រ ិ ថ ន ឬជត្រមូវករេនកនុងចបបក់រងរេនះេទ។ 
 
ស្តីពីករទិញយកដី ឧបសមព័នធទ ី៨ ៃន SOP ផ្តល់នូវរចន
សមព័នធ និងព័ត៌មនលម្អតិស្តីពីេគលករណ៍ែណនំ
្របតបិត្តិករ និងនីតវិធិៃីនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង
រទុកខែដលមន្របសិទធភព។ ផ្តល់នូវដំេណីរករ ៣ 

ជំ ន រមួទងំករចុះេឈម ះ និងករកត់្រ ពកយបណ្តឹ ង 
និងដេំណីរករតុ ករ ្របសិនេបីបណ្តឹ ងេនែតមនិ្រតវូ
បនេ ះ្រ យេនក្រមតិរដ្ឋបល។ នីតិវធិីលម្អិត
ស្រមប់ជំ ននមីួយៗក៏្រតវូបនផ្តល់ជូនេនកនុង SOP 
ផងែដរ។ 

ESS១0 ទមទរយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខ
ស្រមប់គេ្រមងទងំអស់ជែផនកៃន SEP រមួ
ទងំករ្រគបដណ្ត ប់េលីែផនកដូចជ ផលប៉ះ
ពល់បរ ិ ថ ន ទុកខេ ករបស់កមមករ ករត ៉
របស់ IPs និង រទុកខេលីសមបទនដីធ្លី។  

 
 

SEP ្រតូវបនបេងកីតេឡងី េ យមនព័ត៌មនលម្អិតអពំ ី
GRM ស្រមប់គេ្រមងែដល្រគបដណ្ត ប់្រគបទ់ិដ្ឋភពៃន
គេ្រមង រមួទងំករ្រពួយបរមភអពំផីលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និង
សងគម។ េនះ្រតូវបនរមួបញចូ លេនកនុងែផនកទី ៦ ៃន ESMF 
េនះ។ GRM ជក់ ក់ស្រមបក់រទទួលបនដី្រតូវបន
េរៀប ប់លម្អិតេនកនុង RF េហយី GRM ជក់ កស់្រមប់ 
IPs ្រតូវបនេរៀប ប់លម្អិតេនកនុង IPPF ។ LMP 
(ឧបសមព័នធទី ៥) េនកនុង ESMF េនះកព៏ិពណ៌នអពំី GRM 
ជក់ ក់ស្រមបក់មមករែដលអនកេម៉ករ្រតូវែតមន។ 
 
GRMS ទងំអស់្រតូវែត ចចូលេ្របបីនស្រមប់ APs ទងំ
អស់ ជពិេសស APs ែដលងយរងេ្រគះ នងិ្រស្តី។. 
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គម នបទបបញញត្តិស្រមប់ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ
្រតូវបនបញជ ក់េនកនុងលកខខណ្ឌ ៃន IPs ឬផលបះ៉ពល់
បរ ិ ថ ន។  

ករពិេ្រគះេយបល់ 
និងករចូលរមួពភីគី
ពក់ព័នធ  

មនបទបបញញត្តមិយួចំនួនស្រមបក់រពិេ្រគះេយបល់
េលីផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នែដលជែផនកៃនបទបបញញត្តិ EIA 
។ 
 
ស្តីពីសមបទនដីធ្ល ី SOP លម្អិតអពំីជំ នេដីមបអីនុវត្ត
ករពិេ្រគះេយបល់េនដំ ក់កលេផ ងៗៃនដេំណីរ
ករសមបទនដធី្លី និងសំណង។ SOP ក៏ពិភក អំពកីរ
បង្ហ ញឯក រគេ្រមងផងែដរ។  
 

ESS១ ត្រមូវឱយករចូលរមួរបស់អនកពក់ពន័ធ
ជមួយភគីពក់ពន័ធែដលរងផលបះ៉ពល់ និង
ចប់ រមមណ៍នងឹមនេពញមួយវដ្តៃនគេ្រមង 
្រសប មែផនករករចូលរមួរបស់ភគីពក់
ព័នធ (SEP) របស់គេ្រមង រមួទងំករពិេ្រគះ
េយបល់បន្ត នងិករបង្ហ ញឯក រ។ េនះ
អនុវត្តចេំពះ្រគបទ់ិដ្ឋភពទងំអស់ៃន
គេ្រមង រមួទងំបរ ិ ថ ន ផលប៉ះពល់សងគម 
ករទិញយកដធី្ល ី និងជនជតិេដីមភគតិច 
កនុងចេំ មបញ្ហ េផ ងៗេទៀត។  

ESMF េនះពិភក អំពីត្រមូវកររបស់ SEP ទក់ទងនឹងករ
ពិេ្រគះេយបល់ និងករបង្ហ ញ។ SEP ែដល្រសប ម ESS 
១0 ្រតូវបនេរៀបចំស្រមប់ KH-SEADRM ២ ។  
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៣. បរ ិ ថ ន និងសងគមដំបូង 

៣.១ បរ ិ ថ នដំបូង 

គុណភពខយល់និងសំេលងរខំន។ គេ្រមងផ្លូវ និង ព ន ែដលមនសក្ត នុពល ភគេ្រចីនឆ្លងកត់តំបន់កសិកមម ភូមិ 
លំេន ្ឋ នេនតំបន់ជនបទ ែដលគម នករអភិវឌ ន៍ឧស ហកមម។ ្របភពសក្ត នុពលសំខន់ៗៃនករបំពុលខយល់កនុង
អំឡុងេពល ងសង់ផ្លូវ និង ព នគឺទក់ទងជចមបងេទនឹងករបំភយធូលីដី េ យ រែតករឆ្លងកត់យនជំនិះ
េន មដងផ្លូវៃនគេ្រមង ែដលមិនទន់បន្រកលេកស៊ូ ខណៈេពលែដលមនសំេលងរខំនពីសកមមភព ជីវកមម 
និងកររស់េនរបស់្របជជនកនុងតំបន់ ជពិេសសេន មផ រ េន មដងផ្លូវនន មនេទច្រកយនយន្តេធ្វី
ដំេណីរេ្រចីន។  
ទឹកេលីដី៖ អនុគេ្រមងផ្លូវ និង ព នមួយចំនួន ចឆ្លងកត់ទេន្ល អូរ និង្រប យេ្រ ច្រសពជេ្រចីន ែដលមិនមន
រុកខជតតិេនទី ងំជក់ ក់មួយចំនួនេនជិតផ្លូវ និង ព នែដលមន្រ ប់ ជពិេសសេនទំនប់ទឹក ែដល ចប
្ត លឱយមនសំណឹកេ យ រទឹកហូរេលីៃផទដី។ ទងំេនះ នឱំយមនភព្រចបូក្រចបល់េនតំបន់ខ្លះកនុងផ្លូវទឹក ។ 

កររុះេរ ី ព នចស់ និងករ ងសង់ ព នថមី ចប ្ត លឱយមនផលប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរ ដល់ករហូរេ្រចះដី
លបប់េនកនុង ងទឹកទេន្ល េនតំបន់ជំុវញិ ព ន ែដល ចប ្ត លឱយមនផលប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរដល់រុកខជតិ និង
សត្វកនុងតំបន់ជុំវញិ ជលផល និងែផនកខងេ្រកម។ អនកេ្របី្របស់។ េលីសពីេនះេទៀតេនតំបន់ខ្លះករបំពុលទឹកេលី
ៃផទ្រតូវបនអេងកត។ េនះមកពីករបង្ហូរទឹកស្អុយកនុង្រសុកេទេលីតំបន់េបីកចំហ ជពិេសសេនែផនកផ្លូវែដលកត់ ម
ភូមិែដលមន្របជជនរស់េនេ្រចីន។ ទឹកហូរចូលេទកនុង លែ្រសែដលេនជប់គន ទំនងជកនុងអំឡុងេពលដំេណីរ
ករ ងសង់េឡងីវញិ។  
ទឹកជំនន់៖ អនុគេ្រមងែដល្រតូវបនេ្រជីសេរសីទំនងជសថិតេនកនុងតំបន់ ែដលងយនឹងមនទឹកជំនន់។ ករអភិវឌ
ន៍កសិកមមបនផ្ល ស់ប្តូរលំនៃំនែ្រប្របួលរបបទឹក។ ដូេចនះ វធិនករបន ុ ំនឹងទឹកជំនន់្រតូវយកមកអនុវត្ត និងបញចូ ល
េទកនុងកររចនសំណង់ ែដលនឹង្រតូវបនេរៀបចំស្រមប់អនុគេ្រមងនីមួយៗែដលបនេ្រជីសេរសី។ ជឧទហរណ៍ 
េនទី ងំសំខន់ លូរបង្ហូរ ច្រតូវបនដំេឡងីបែនថម ឬទី ងំៃនលូ្រតូវែកត្រមូវ។ កនុងករណីេផ ងេទៀត ផ្លូវថនល់ែដល
មន្រ ប់ ្របែហលជ្រតូវេលីកបែនថម េហយីក្រមលផ្លូវ្រតូវព្រងីកេទ មត្រមូវករ េដីមបសី្រមបខ្លួនេទនឹងទឹក
ជំនន់ែដលេកីតេឡងីម្តងេទៀត។  
រុកខជតិបែន្ល៖ រុកខជតិបែន្ល្រគបដណ្ត ប់ មអនុគេ្រមង ទិភព ភគេ្រចីននឹងមនដំ កំសិកមម ដូចជ្រសូវ។ េន
ែផនកខ្លះ ផ្លូវថនល់ ចឆ្លងកត់តំបន់ៃនដំ ចំំករ ដូចជេកស៊ូ ្វ យ ្វ យចនទី េចក និងដំឡូងមី និងគុមពេឈ ីេ ម  
េដីមេឈ ីជេដីម។  
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៣.២ សងគមដំបូង 

៣.២.១ ទិដ្ឋភពទូេទេសដ្ឋកិចចសងគម លកខណៈ្របជ ្រស្ត 
៣.២.១.១ ទិដ្ឋភពទូេទរបស្់របេទស 
េយង មធនគរពិភពេ ក (២0២១) ្របេទសកមពុជបនឆ្លងកត់ករផ្ល ស់ប្តូរដ៏សំខន់មួយកនុងរយៈេពលពីរ
ទសវត រក៍ន្លងមកេនះ។ ្របេទសកមពុជឈនដល់ ថ នភពចំណូលមធយមក្រមិតទបេនឆន  ំ២0១៥ និង្របថន ចង់
ទទួលបនចំណូលមធយមក្រមិតខពស់េនឆន  ំ២0៣0។ ជំរុញេ យករនេំចញសេម្ល កបំពក់ និងេទសចរណ៍ េសដ្ឋ
កិចចរបស់កមពុជបនរក បននូវអ្រ កំេណីន្របចឆំន ជំមធយម ៧.៧ ភគរយេនចេន្ល ះឆន  ំ១៩៩៨ និង ២0១៩ 
ែដលេធ្វីឱយ ្របេទសមួយកនុងចំេ ម្របេទសែដលមនេសដ្ឋកិចចលូត ស់េលឿនបំផុតកនុងពិភពេ ក។ យ៉ង
មិញ កមពុជបនឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ ថមីៗេនះ។ ក ្ត េនះបនពនយតឺករវវិឌ ន៍ៃនករអភិវឌ  ជពិេសសវសិ័យេស កមម 
សំណង់ និងអចលន្រទពយ។ ករពយករណ៍កំេណីនស្រមប់ឆន  ំ ២0២១ ឥឡូវេនះ្រតូវបនែកស្រមួលចុះមក្រតឹម 
២.២ ភគរយ េបីេទះបីជករនេំចញដ៏រងឹមែំដលគ្ំរទេ យលកខខណ្ឌ ត្រមូវករខងេ្រកែដល្របេសីរេឡងីក៏េ
យ។ ទស នវសិ័យរបស់កមពុជេនែតមនភពមិនចបស់ ស់ខ្ល ងំ េហយី និភ័យ្រតូវបនេផ្អ ងេទរកករធ្ល ក់
ចុះ។ េទះបីជមនករពេន្ល នដំេណីរករចក់ថន បំងក រក៏េ យ ក៏ និភ័យៃនកររកី ល លៃនជំងឺកូវដី-១៩ អូស
បន្ល យ និងកររខំនបែនថមេទៀតេនែតមនក្រមិតខពស់។  
ករងរ និង្របក់ចំណូលរបស់្របជជនមិនបន ្ត រេឡងីវញិដល់ក្រមិតដូចមុនវត្តមនកូវដី-១៩ េទ។ ្របែហល 
៦៩ ភគរយៃនអនករក្របក់ចំណូលចមបងរបស់្រគួ រេនែខមីនឆន  ំ២0២១ ែដលមន ១៣ ភគរយទបជងមុន
េពលជំងឺ តតបត។ ្របែហល ៤៥ ភគរយៃន្រគួ របនបន្តជួប្របទះករបត់បង់្របក់ចំណូលកនុងែខមីន ឆន  ំ២0

២១។ កររខំនដល់សកមមភពេសដ្ឋកិចចេ យ រែតវធិនករតឹងរុងឹ េដីមបទីប់ ក ត់ករផទុះេឡងីបននឱំយមនករ
បត់បង់ករងរ ឬកត់បនថយេម៉ងេធ្វីករ។ ករបិទ បនរខំនដល់ករអប់រ ំ ងំពីចុងែខមីន ឆន  ំ២0២១ ជ
ពិេសសស្រមប់សិស ្រកី្រក។ សុខភព និងករអប់រ ំជពិេសសបញ្ហ គុណភព និងលទធភពទទួលបនសមធម៌ េន
ែតជបញ្ហ ្របឈមដ៏សំខន់ និងជ ទិភពៃនករអភិវឌ ន៍។ 

្របេទសកមពុជបនេបះជំ នយ៉ងសំខន់កនុងករេលីកកមពស់សុខភពម  និងទរក ករអភិវឌ ន៍កុមរតូច និង
ករអប់របំឋមេន មជនបទ។ ផលេធៀបរ ងអ្រ មរណម  ១00,000 មនអ្រ កំេណីតបនថយចុះពី ៤៧២ 

កនុងឆន  ំ២00៥ ដល់ ១៧0 កនុងឆន  ំ២0១៤ អ្រ មរណៈ យុេ្រកម្របឆំន បំនថយចុះពី ៨៣ នក់កនុង ១,000 អ្រ
កំេណីតកនុងឆន  ំ២00៥ មក ៣៥ នក់កនុង ១,000 នក់កនុងឆន  ំ២0១៤ េហយីអ្រ មរណៈរបស់ទរកបនថយចុះពី 
៦៦ កនុងចំេ ម ១,000 អ្រ កំេណីតកនុងឆន  ំ២00៥ មក ២៨ កនុងចំេ ម ១,000 នក់កនុងឆន  ំ២0១៤ េបីេទះបីជ
មនករអប់រ ំនិងសុខភពេនឆន  ំ២0១៤ ក៏េ យ។ សូចនករមូលធនមនុស េនេ្រកយ្របេទសែដលមនចំណូល
មធយមក្រមិតទប។ មករប៉ន់្របមណមួយ កនុងចំេ មកុមរបីនក់ែដលមន យុេ្រកម ៥ ឆន ទំទួលរងនូវករ
ខ្វះ ររូបតថមភ េហយីមនែត ៣៦ ភគរយៃនកុមរែដលមន យុពី ៣ េទ ៥ ឆន បុ៉ំេ ្ណ ះែដលបនចុះេឈម ះ
ចូលេរៀនដំបូង។ ខណៈេពលែដលករចុះេឈម ះចូលេរៀនសុទធកនុងករអប់របំឋមសិក បនេកីនេឡងីពី ៨២ ភគរយ
កនុងឆន  ំ១៩៩៧ ដល់ ៩៧ ភគរយកនុងឆន  ំ២0២0 អ្រ បញច ប់មធយមសិក ទុតិយភូមិមន ៤៥ ភគរយកនុងឆន  ំ២0
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១៩។ គិត្រតឹមឆន  ំ២0២0 ្របជជនកមពុជចំនួន ១៥ ភគរយ (២,៥ ននក់) មិនមនលទធភពេ្របី្របស់ទឹក
្អ ត េហយី ២៣ ភគរយ (៣.៨ ននក់) មិនមនលទធភពទទួលបនអនម័យ។  

កំែណទ្រមង់សំខន់ៗគឺចបំច់ស្រមប់្របេទសកមពុជ េដីមបរីក និរន្តរភពៃនកំេណីនែដលគ្ំរទ្រកី្រក ជំរុញករ
្របកួត្របែជង ករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិធនធនធមមជតិ្របកបេ យនិរន្តរភព និងេលីកកមពស់លទធភពទទួលបន 
និងគុណភពៃនេស ធរណៈ។ កមពុជេនែតមនគម្ល តែផនកេហ ្ឋ រចនសមព័នធធងន់ធងរ េហយីនឹងទទួលបនអតថ
្របេយជន៍ពីករតភជ ប់ និងករវនិិេយគកន់ែតេ្រចីនេនកនុងេហ ្ឋ រចនសមព័នធជនបទ និងទី្រកុង។ ករេធ្វីពិពិធកមម
េសដ្ឋកិចចបែនថមេទៀតនឹងត្រមូវឱយមនករជំរុញភពជសហ្រគិន ព្រងីកករេ្របី្របស់បេចចកវទិយ និងករក ង
ជំនញថមីៗ េដីមបេី ះ្រ យត្រមូវករទីផ រករងរែដលកំពុងរកីចេ្រមីន។ ថ ប័ន ធរណៈែដលមនទំនួលខុស
្រតូវ និងទទួលខុស្រតូវក៏នឹងមនកររះិគន់ផងែដរ។ គុណភពៃនធនធនមនុស នឹងមន រៈសំខន់បំផុត េដីមបី
សេ្រមចបននូវេគលេ ្របកបេ យមហចិឆិ របស់កមពុជ កនុងករឈនេទដល់ នៈមន្របក់ចំណូលមធយមេន
ឆន  ំ២0៣0។  

៣.២.១.១ ទិដ្ឋភពទូេទៃនគេ្រមងទងំ ៧ េខត្ត  
 េខត្តបនទ យមនជ័យ 

េខត្តបនទ យមនជ័យ សថិតេនភគពយព័យៃន្រពះ ជ ច្រក និងមន្រពំ្របទល់ជប់េខត្តបត់ដំបង ឧត្តរមនជ័យ 
និងេខត្តេសៀម ប។ េខត្តបនទ យមនជ័យភគេ្រចីន្រគបដណ្ត ប់េ យដីទំនបយ៉ងធំេធង េ យមនតំបន់ខពង់ ប
មួយចំនួនេនភគខងេជីង និងខងេកីតេខត្តគឺជេខត្តមួយកនុងចំេ មេខត្តទងំ្របបំួនែដលជែផនកមួយៃនបឹង
ទេន្ល ប។ ្រកុងែដលមនសមតថភពេខត្តបនទ យមនជ័យ គឺ្រកុងេប៉យែប៉ត និង្រកុងសិរេី ភ័ណ។ បនទ យមន
ជ័យជេខត្តធំទី៩កនុង្របេទសកមពុជ ែដលមន្របជជនសរុប ៨៦១.៨៨៣នក់។ បនទ យមនជ័យមនប៉ុស្តិ៍្រតួត
ពិនិតយដ៏មមញឹកបំផុតមួយរបស់កមពុជ គឺ្រចកទ្វ រអន្តរជតិេប៉យែប៉ត ជមួយ្របេទសៃថ ទងំមនុស  និងទំនិញ។ 
ប៉ុស្តិ៍្រតួតពិនិតយបន្រតួតពិនិតយេភញ វេទសចរ្របមណ ២.000 នក់ (េភញ វេទសចរ ៥0.000 នក់ ឬ ១៤% ៃនេភញ វ
េទសចរជតិ្របចឆំន  ំ២0១៥) និងរថយន្តដឹកទំនិញចំនួន ៣00 េ្រគឿងជេរៀង ល់ៃថង។ េខត្តេនះ្រតូវបនែបងែចកជ 
៧ ្រសុក និង្រកុងចំនួន ២ ែដល្រតូវែបងែចកជ ៦៥ ឃុ ំនិង ៦៥៤ ភូមិ។  
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បត់ដំបងជេខត្តមួយេនភគពយព័យៃន្របេទស និងជេខត្តទី្របៃំនេខត្តធំជងេគកនុង្របេទសកមពុជ។ េខត្តជប់្រពំ
្របទល់ខងេជីងមនេខត្តបនទ យមនជ័យ ខងេជីងខងេកីតនិងខងតបូងេខត្តេពធិ ត់េនខងេកីតេសៀម បនិង
ខងលិចេខត្តៃប៉លិន។ ចុងខងេជីង និងខងតបូងៃន្រពំ្របទល់ភគខងលិចរបស់េខត្ត បេងកីតបនជែផនកៃន្រពំែដន
អន្តរជតិជមួយ្របេទសៃថ។ ជធនី និង្រកុងធំជងេគគឺេខត្តបត់ដំបង។ ្របជជនសរុបមនចំនួន ៩៨៧,៤00 
នក់កនុងឆន  ំ២0១៩ ។ េខត្តបត់ដំបង គឺជេខត្តមួយកនុងចំេ មេខត្តែដលរមួបញចូ លេនកនុងទុនប្រមុងជីវមណ្ឌ ល
បឹងទេន្ល ប។ ដីែ្រសមនជីជតិរបស់េខត្តបននេំទដល់េសដ្ឋកិចចកសិកមមភគេ្រចីន បេងកីតបនជ "ចនឆន ងំ
របស់កមពុជ" ។ េខត្តេនះមនវបបធម៌ ក៏ដូចជធនធនធមមជតិជេ្រចីន។ ចិតសិប្របភំគរយៃនតំបន់គឺជៃ្រព និង
ភនំ។ បត់ដំបង្រតូវបនែបងែចកេចញជ ១៣ ្រសុក និង្រកុងមួយ ែដល្រតូវែបងែចកជ ៩២ ឃុ ំនិង ៨១០ ភូមិ។  
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 េខត្តកំពង់ឆន ងំ 
កំពង់ឆន ងំជេខត្តតូចមួយេនភគក ្ត លៃន្របេទសកមពុជែដលមន្របជជនសរុបចំនួន ៥២៧,0២៧ នក់កនុង
ឆន  ំ២0១៩ ។ េខត្តជិតខងគឺេខត្តកំពង់ធំ កំពង់ចម កំពង់សពឺ និងេពធិ៍ ត់។ ជប់នឹងបឹងទេន្ល បដ៏អ ច រយ េខត្ត
េនះមន្របព័នធលូធមមជតិ មដងទេន្ល ្រប យ និងអូរ ែដលបេងកីតលកខខណ្ឌ អំេ យផលដល់ករ ដុំះ្រសូវ 
ដំ កំសិឧស ហកមម និងករចិញច ឹមសត្វ។ ជលទធផលៃនទី ងំរបស់ េនជប់បឹងទេន្ល ប េខត្តក៏សមបូរេទ
េ យធនធនធមមជតិដូចជ ្រតីទឹក ប ខ ច់ស្រមប់សំណង់ និងែរេ៉្រកមដី។ សថិតេនកនុង លទំនបៃនភគក
្ត លៃន្របេទសកមពុជ េហយី្រតូវបនបង្ហូរេ យបឹងទេន្ល ប ែដលជៃដទេន្លៃនទេន្លេមគងគ។ េសដ្ឋកិចចេខត្តកំពង់

ឆន ងំេផ្ត តេលីវសិ័យជលផល ្រសូវ និងដំ ហូំបែផ្ល និងេ ងច្រកកត់េដរមួយចំនួន។ ្រគួ រេន មជនបទ ជ
ពិេសសពឹងែផ្អកេលីវសិ័យកសិកមម និងអនុវសិ័យពក់ព័នធរបស់ ។ េខត្តែចកេចញជ ៧ ្រសុក និង ១ ្រកុង។ ្រសុក
្រតូវបនែបងែចកជ ៦៥ ឃុ ំនិង ៤៧៨ ភូមិ។ ជធនីៃនេខត្តកំពង់ឆន ងំ គឺ្រកុងកំពង់ឆន ងំ។  
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 េខត្តកំពង់សពឺ 
េខត្តកំពង់សពឺ សថិតេនខងលិច ជធនីភនំេពញ។ មន្រពំ្របទល់ជប់េខត្តេពធិ ត់ និងកំពង់ឆន ងំ ខងេជីង ក ្ត
ល ខងេកីត ែកវ េគនយ ៍កំពត ខងតបូង និងេកះកុង ខងលិច។ ជេខត្តធំជងេគទី្របបីំកនុង្របេទសកមពុជ 
ែដលមន្របជជនសរុបចំនួន ៨៧៧,៥២៣ នក់កនុងឆន  ំ២0១៩។ ស ្ឋ នដីមនលកខណៈែ្រប្របួល ចប់ពីៃផទដីដ៏
ធំៃន លែ្រសទំនបេនភគខងេកីត រហូតដល់តំបន់ទំនប/ខពង់ ប និងតំបន់ៃ្រពភនំេនភគខងលិច។ ភនំឱ ៉ល់មន
កមពស់១៨១៣ែម៉្រត សថិតេនភគខងេជីងៃនេខត្តេនះ។ ទីរមួេខត្តកំពង់សពឺ គឺ្រកុងចបរមន។ មនេ ងច្រកកត់េដរ
ជេ្រចីនេនកនុងេខត្តកំពង់សពឺ ជពិេសស្រសុកសំេ ងទង បនបង្ហ ញពីទី ងំខពស់បំផុតស្រមប់េ ងច្រកកត់េដរេន
ទីេនះ។ េខត្តេនះ្រតូវបនែបងែចកេចញជ ៧ ្រសុក និង្រកុងចំនួន ១ ែដលែបងែចកជ ៨៧ ឃុ។ំ  
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 េខត្តេពធិ៍ ត់ 
េពធិ៍ ត់ ជេខត្តធំទី៤របស់កមពុជ។ ទីរមួេខត្ត គឺ្រកុងេពធិ ត់។ េពធិ ត់ សថិតេនភគនិរតីៃន្របេទស។ េខត្ត
េនះមនៃផទដី ១២.៦៩២ គឡូីែម៉្រតកេរ ៉និងមន្រពំ្របទល់ខងេជីងជប់នឹងេខត្តបត់ដំបង ខងេកីតជប់នឹងកំពង់
ឆន ងំ ខងតបូងជប់េខត្តកំពង់សពឺ និងេកះកុង និងខងលិចជប់្របេទសៃថ។ ្របជជនបចចុបបននេនកនុងេខត្តេនះមន
ចំនួន ៤៤២.៩៧៣ នក់ ែដលេសមីនឹង ៣.១% ៃនចំនួន្របជជនសរុបរបស់្របេទស ែដលមនបុរស ២១៤.៦៥១ 
នក់ និង្រស្តី ២២៨.៣៤២ នក់ ។ ដង់សុីេត្របជជនគឺ ៣៥ នក់កនុងមួយគីឡូែម៉្រតកេរ។៉ េខត្តេនះមនតំបន់េសីម
ធមម មួយចំនួនេនជិត ងទេន្ល ប ្រគបដណ្ត ប់េលី លែ្រស និងចំករកសិកមមេផ ងៗេទៀត។ េសដ្ឋកិចចេខត្តេពធិ
ត់មនមូល ្ឋ នេលីកសិកមម េន ទ ្រសូវ និងដំ ហូំបែផ្លេនភគខងេជីងៃនេខត្តែកបរ ងទេន្ល ប។ េ្រកពី

េនះ ករ្របមូលផលេដីមខ ច់ែដលទទួលបនតៃម្លយ៉ងេ្រចីនេន សុី (បុ៉ែន្តេដីមខ ច់្រតូវបនរ យបត់យ៉ង
ឆប់រហ័សកនុង្របេទសកមពុជ) ជរបរចិញច ឹមជីវតិមួយេទៀតស្រមប់អនក្រសុក។ ជអកុសល ករកប់េឈខុីសចបប់
ៃនេឈមីនតៃម្ល និងករបរបញ់សត្វជិតផុតពូជ ផ្តល់្របក់ចំណូលបែនថមដល់មនុស មួយចំនួន។  
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 េខត្តេសៀម ប 
េខត្តេសៀម ប សថិតេនភគឦ នៃនបឹងទេន្ល ប។ ជេខត្តមួយកនុងចំេ មេខត្តទងំ្របបួំនែដល្រតូវបន
េបះបេងគ លេ យបឹងទេន្ល ប និងមន្របជជនជងមួយ ននក់ ែដលេធ្វីឱយ ក្ល យជេខត្តែដលមន្របជជន
េ្រចីនជងេគលំ ប់ទីបួនរបស់្របេទស។ េខត្តេសៀម បមនៃផទដីសរុប ១០.៣០០ គីឡូែម៉្រត្រក  ែបងែចកជ
្រកុង១ ១៣ ឃុ ំនិង ១១ ្រសុក ៨៧ ឃុ ំនិង ៨៧៦ ភូមិ ។ េខត្តេសៀម បមន កសធតុ្រតូពិចេសីម និងសងួត។ 
្របែហល ៨២% ៃន្រគួ រពឹងែផ្អកេលីវសិ័យកសិកមម ែដលជ្របភពចិញច ឹមជីវតិ េហយី្របែហល ៨% ៃន្រគួ រមក
ពីេខត្តកំពុង្របកបរបរេស កមមេទសចរណ៍។ ជធនីេសៀម ប ជទី្រកុងធំទីពីរកនុង្របេទសកមពុជ។ ្រប ទអងគរ
វត្ត ក៏ជកែន្លងេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ករបស់អងគករយូេណសកូផងែដរ។ េ យេហតុថ េខត្តេសៀម ប ទទួលេភញ វ
េទសចរណ៍មកពីជំុវញិពិភពេ ក។ េនឆន  ំ២0១២ ចំនួនេភញ វេទសចរបនេកីនេឡងីដល់ ២ ននក់កនុងមួយ
ឆន ។ំ បនអភិវឌ យ៉ងឆប់រហ័សកនុងរយៈេពល ២0 ឆន ចុំងេ្រកយេនះ េដីមបបីំេពញត្រមូវករេទសចរណ៍។ 
េ យ រជំងឺកូវដី១៩ វសិ័យេទសចរណ៍បន យលុកយ៉ងខ្ល ងំ ជមួយនឹងករថយចុះ ៩៩% ៃនេភញ វេទសចរ
ែដលមកេលងេខត្តេសៀម ប។ េខត្តជទូេទ ជពិេសសេនតំបន់ភគខងតបូង មនតំបន់េសីមធមម ស្រមប់
្របេទសកមពុជ ែដល្រគបដណ្ត ប់េលី លែ្រសជេ្រចីន និងចំករកសិកមមេផ ងៗេទៀត។ តបំន់ជំុវញិបឹងទេន្ល ប រមួ
ទងំេខត្តេសៀម ប គឺជែផនកៃនតំបន់ប្រមុងជីវមណ្ឌ លបឹងទេន្ល ប។  
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 េខត្តតបូងឃមុ ំ
តបូងឃមុ ំគឺជេខត្តថមីមួយែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងីេនកនុងែខធនូ ឆន  ំ២0១៣ ពីែផនកមួយៃនេខត្តកំពង់ចម។ េខត្តេនះ
សថិតេនេលីដីទំនបក ្ត លៃនទេន្លេមគងគ។ មន្រពំ្របទល់ជប់េខត្តកំពង់ចម ខងលិចជប់េខត្ត្រកេចះ ខង
េជីង ៃ្រពែវង ខងតបូង និងមន្រពំ្របទល់អន្តរជតិជមួយេវៀត ម ខងេកីត។ ជធនី និងទី្រកុងធំជងេគគឺ្រកុង
សួង។ េខត្តេនះមនៃផទដីសរុប ៥.២៥០ គីឡូែម៉្រត្រក  និងមន្របជជន្របមណ ៧៧៦.៨៤១ នក់។ ដង់សុីេត
្របជជនគឺ្របែហល ១៥0/km២ ។ តបូងឃមុ ំែចកេចញជ ៦ ្រសុក និង្រកុងមួយ ែដលមន ៦២ ឃុ ំនិង ២ សងក ត់។ 
សរុប ៨៧៣ ភូមិ។ ្របជជនមនចំនួន ៨៥៧,៩០០ នក់។ កំេណីនេសដ្ឋកិចចកនុងឆន ២ំ០១៨មនទំហពំណិជជកមម
្របមណ៩៧០ នដុ ្ល រ ទំនិញ៣០០ នដុ ្ល រ។ 
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៣.២.២ ករេកង្របវ័ញចផ្លវូេភទ និងកររេំ ភបំពន និងករេបៀតេបៀនផ្លវូេភទ 

ករេកីតមន SEA/SH កនុង្របេទសកមពុជ 

េនថន ក់ជតិ េយង មករសទង់មតិថន ក់ជតិឆន  ំ២0១៥ ស្តីពីសុខភព្រស្តី និងបទពិេ ធន៍ជីវតិេនកមពុជ (n= 

៣,៥៧៤) ែដលេធ្វីេឡងីេ យវទិយ ថ នជតិសថិតិៃន្រកសួងែផនករ និង្រកសួងកិចចករនរ)ី ២0% ៃន្រស្តីកមពុជ
បន យករណ៍ថជួប្របទះបញ្ហ ងកយ។ ឬអំេពីហងិ ផ្លូវេភទពីៃដគូជិតសនិទធ។ របយករណ៍បនបង្ហ ញថកនុង
ចំេ ម ៥៣% ៃន្រស្តីែដលបន យតៃម្ល ថ នភពសុខភពរបស់ពួកេគបនទ ប់ពីឧបបត្តិេហតុេនះ ៩0% ៃនពួកេគ
បន យករណ៍ពីកររងរបួសែដល្រតូវករករែថទសុំខភព។ េយង មរបយករណ៍សិក ែដលេធ្វីេឡងីេ យ
អងគករយូនីេសហ្វកនុងឆន  ំ ២0១៧ កុមរជង ២0% ែដលមន យុពី 0 េទ ៤ ឆន េំនកនុង្របេទសកមពុជរស់េន
ជមួយម្ត យែដលធ្ល ប់ទទួលរងអំេពីហងិ ផ្លូវកយ ផ្លូវេភទ ឬផ្លូវចិត្តែដល្រប្រពឹត្តេ យប្តី ឬៃដគូ។  
្រកុមមនុស ែកេភទងយរងេ្រគះេ យ រអំេពីហងិ ែផ្អកេលីេយនឌ័រ។ របយករណ៍ែដលេចញផ យេ យ
មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជកនុងឆន  ំ២០១៦ បនបង្ហ ញពីអ្រ គួរឱយ្រពួយបរមភៃនកររេំ ភបំពនែដល្រប្រពឹត្ត
ចំេពះ្រស្តីែកេភទេនកែន្លង ធរណៈ េ យមនអនកេឆ្លីយសំណួរចំនួន ៤៣% យករណ៍បទពិេ ធន៍ៃនអំេពី
ហងិ េលី ងកយ ៣១% យករណ៍បទពិេ ធន៍ៃនកររេំ ភផ្លូវេភទ និង ២៥% យករណ៍ថមន រេំ ភ។  
ខងេ្រកមេនះគឺជបញជ ីអនកផ្តល់េស  SEA/SH សំខន់ៗ ែដល ច្រគបដណ្ត ប់គេ្រមងថន ក់េខត្ត។  

 បនទ យ្រសី បចចុបបនន្រគបដណ្ត ប់ឃុចំំនួន ២0 កនុងេខត្តេសៀម ប និងឃុចំំនួន ២0 កនុងេខត្តបត់ដំបង។ 
បនទ យ្រសីផ្តល់នូវករក ងសមតថភពប ្ត ញសហគមន៍ និងអនកពក់ព័នធ ករយល់ដឹងសហគមន៍អំពី
េយនឌ័រ និងជីវវី ី ្រពមទងំករបញជូ នបន្ត ករែថទសុំខភព និងផ្លូវចិត្ត ករទទួលបនដំបូនម នែផនកចបប់ 
និងករ្របឹក  និងទីជ្រមកស្រមប់អនករស់ នមនជីវតិ។ ខងែផនកបងក រពួកេគេធ្វីករជមួយ្រស្តី្រកុម្របឹក
ឃុ ំេមភូមិ និងអងគករ PDoWA។ បនទ យ្រសីក៏េធ្វីករជមួយៃដគូេផ ងេទៀតដូចជ ប ្ត ញសន្តិភពេយន
ឌ័រ ប ្ត ញបុរស ប ្ត ញ្រស្តីរកី យ និងប ្ត ញ្រស្តីវយ័េកមង ែដលផ្តល់ករ្របឹក ដល់្រស្តី និងបុរសអំពី
អំេពីហងិ ែផ្អកេលីេយនឌ័រ និងសិទធិ្រស្តី។ 

 មជឈមណ្ឌ លវបិត្តិ្រស្តីកមពុជ (CWCC) េធ្វីករេលីករករពរ និងផ្តល់េស ករពរដ៏ទូលំទូ យស្រមប់
អនករស់ នមនជីវតិពី GBV រមួទងំទីជ្រមក ករប៉ះទងគិចផ្លូវចិត្ត និងករ្របឹក ផ្លូវចិត្ត ករបញជូ នបន្តសុខ
ភព ករ្របឹក ែផនកចបប់ និងករគ្ំរទេនកនុងតុ ករ និងកររមួបញចូ លេឡងីវញិេនកនុងសហគមន៍។ 
បចចុបបនន CWCC ្របតិបត្តិករជ្រមក្របចតំំបន់ចំនួនបីែដលមនមូល ្ឋ នេនេខត្តេសៀម ប បនទ យមន
ជ័យ និង ជធនីភនំេពញ។ នីមួយៗ ចផទុកអតិថិជនបនរហូតដល់ ៥0 នក់ ែដល ច ន ក់េន ១-៣ ែខ 

 សមគម ដហុកេផ្ត តេលី GBV រមួមនកររេំ ភេសពសនថវៈ អំេពីហងិ ៃដគូជិតសនិទធ (IPV) ករជួញ
ដូរមនុស  និងកររេំ ភបំពនេលីជនចំ ក្រសុក។ ពួកេគេធ្វីករេសុីបអេងកត និងផ្តល់ដំបូនម នែផនកចបប់
ដល់ជនរងេ្រគះ។ ពួកេគដំេណីរករកមមវធីិវទិយុេដីមបផី ព្វផ យព័ត៌មនដល់ ធរណៈជនអំពីសិទធិ្រសប
ចបប់របស់ពួកេគជំុវញិករេធ្វីចំ ក្រសុក GBV និង IPV ។ ពួកេគគ្ំរទប ្ត ញស្រមប់អនករស់ នមន
ជីវតិ និងេលីកទឹកចិត្តអនករស់ នមនជីវតិឱយក្ល យជអនកករពរសិទធិមនុស េនកនុងសហគមន៍របស់ពួកេគ 
ែដល ចតស៊ូមតិ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងផ្តល់ករ្របឹក ដល់សមជិកសហគមន៍។ ពួកេគបនផលិតសមភ រៈ 
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និងករែណនសំ្រមប់្រស្តីកនុងសហគមន៍ េដីមបជួីយពួកេគ ក់ពកយបណ្តឹ ង និងែស្វងរកករគ្ំរទស្រមប់
ជំនួយែផនកចបប់។ 

 GADC េធ្វីករេនក្រមិតមូល ្ឋ ន មរយៈករផ ព្វផ យសហគមន៍ េដីមបធីនថ្រស្តី ចនិយយអំពី
កង្វល់ និងប ្ត ញរបស់ពួកេគ និងេដីមបផី្ល ស់ប្តូរ កបបកិរយិ និង កបបកិរយិរបស់បុរសអំពីេយនឌ័រ 
និង GBV ។ ពួកេគក៏េធ្វីករជមួយយុវជន េ យ ក់ពួកេគជអនក ត់ករេនកនុង្រកុម្របឹក ឃុ ំ េដីមបី
ជួយភជ ប់ដំេណីរករ CIP ជមួយនឹងត្រមូវកររបស់សហគមន៍។ GARC មនកមមវធិីេនេខត្តកំពង់ឆន ងំ 
កំពង់សពឺ និងេពធិ៍ ត់។ 

 អនកបេងកីតសន្តិភព្រស្តីេធ្វីករេលីបញ្ហ េយនឌ័រ និង្រស្តីកនុងករផ្ល ស់ប្តូរសន្តិភព និងជេម្ល ះ និងេ ះ្រ យ 
GBV មរយៈករក ងសមតថភពស្រមប់គណៈកមម ធិករេ ះ្រ យវ ិ ទឃុ ំ និងគណៈកមម ធិករឃុំ
ស្រមប់្រស្តី និងកុមរ (CCWC) េនថន ក់ឃុ ំនិង្រសុកស្រមប់ករេ ះ្រ យវ ិ ទជេ្រមីសេផ ងេទៀតែដល
្របកន់យកេយនឌ័រ និងករស្រមបស្រមួល េដីមបធីនថអនកផ្តល់េស មនទំនួលខុស្រតូវេយនឌ័រកន់ែត
េ្រចីនេនេពលេ ះ្រ យជមួយ GBV ។ 

 ថន ក់ជតិ 
្រកសួងកិចចករនរ ី(MoWA) គឺជទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលែដលទទួលខុស្រតូវេលីបញ្ហ ្រស្តី។ េនេ្រកម MoWA មន
្រកុមអនុករងរស្តីពី GBV េ្រកម្រកុមករងរបេចចកេទសស្តីពីេយនឌ័រ (TWG-G) ែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងីកនុង
េគលបំណងេធ្វីករកនុងភពជៃដគូជមួយ្រកសួងរ ្ឋ ភិបល ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេផ ងេទៀ
ត។ ្រកសួងម ៃផទ (MOI) មនសិទធិអំ ចេលីយន្តករ GBV មរយៈអគគសនងករនគរបលជតិកមពុជ និង្រកុម
្របឹក /អភិបលេខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  គឺគណៈកមម ធិករពិេ្រគះេយបល់្រស្តី និងកុមរេខត្ត និង្រសុក និងគណៈក
មម ធិករឃុេំដីមប្ីរស្តី និងកុមរ។ 

្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដីមប្ីរស្តី (CNCW) គឺជយន្តករថន ក់ជតិមួយែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងីកនុងឆន  ំ២00១ កនុង
េគលបំណងស្រមបស្រមួល និងផ្តល់ដំបូនម នដល់ ជរ ្ឋ ភិបលស្តីពីបញ្ហ ពក់ព័នធនឹងករេលីកកមពស់ នៈ តួនទី 
និងសុខុមលភពរបស់្រស្តីកមពុជ េដីមបកីត់បនថយ និងលុបបំបត់្រគប់រូបភព។ ករេរសីេអីង្របឆងំនឹង្រស្តី។ 
MoWA និង GMAG មនទំនួលខុស្រតូវចំេពះយន្តករេនះទក់ទងនឹងករប្រញជ បេយនឌ័រ និងករលុបបំបត់ 
GBV ។  

្រកុមសកមមភពប្រញជ បេយនឌ័រ (GMAG) ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេនកនុង្រគប់្រកសួង ងំពីឆន  ំ២00៥ រមួទងំ MRD 

ផងែដរ។ យន្តករេនះដឹកនេំ យរដ្ឋេលខធិករ ឬអនុរដ្ឋេលខធិករ ថន ក់អគគនយក ឬអគគនយករង េហយីរមួ
បញចូ លសមជិកមកពី្រគប់នយក ្ឋ នទងំអស់។  

្រកុមករងរបេចចកេទសស្តីពីេយនឌ័រ (TWG-G) TWG-G ្រតូវបនបេងកីតេឡងីកនុងឆន  ំ ២00៤ េហយី ្រតូវបន
ដឹកនេំ យ MoWA េហយី UNDP និង JICA ជអនកស្រមបស្រមួល។ សមជិកៃន TWG-G គឺជតំ ងមកពីទី
ភន ក់ងររ ្ឋ ភិបល ៃដគូអភិវឌ ន៍ចំនួន ១៤ និងអងគករសងគមសុីវលិចំនួន ១៥។  

អនុ្រកុមស្តីពីករេឆ្លីយតប GBV ្រតូវបនផ្តួចេផ្តីមេឡងីកនុងឆន  ំ២0១២ េ យ្រកសួងកិចចករនរ ីេដីមបែីស្វងរកករគំ
្រទ និងករស្រមបស្រមួលកនុងករប្រញជ បេយនឌ័រ ស្រមប់ករកត់បនថយអំេពីហងិ េលី្រស្តី។២0 យន្តករេនះដឹកនំ
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េ យតំ ង្រកសួងកិចចករនរ ីនិង្រកសួងពក់ព័នធេផ ងេទៀត រមួទងំ MOI, MOH, MoSVY និងេផ ងៗេទៀត។ 
សមជិកៃន្រកុមករងរទងំេនះ គឺជៃដគូអភិវឌ ន៍ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលដឹកន ំនិងសកមមេលីករងរ 
GBV ដូចជ UNWOMEN, UNDP, UNFPA, UNICEF, DFAT (Australia), GIZ, AECID, PYD, CARE, 

GADC, ដហុក។ និង HI ។  

 ថន ក់េខត្ត/្រសុក 

េខត្ត និង្រសុក។ កនុងឆន  ំ២00៩ WCCCs ជធនី/េខត្ត ្រកុង/ខណ្ឌ /្រសុក ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេ យ្របកស
របស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  េដីមបផី្តល់ដំបូនម ន និងអនុ សន៍ដល់្រកុម្របឹក  គណៈអភិបល អភិបល
េខត្ត និងគណៈកមម ធិករេផ ងេទៀតៃន្រកុម្របឹក េលីបញ្ហ ទក់ទងនឹងសមភពេយនឌ័រ។ ្រស្តី យុវជន និងកុមរេន
កនុងអំ ច មុខងរ និងភរកិចចរបស់្រកុម្របឹក ។ យន្តករទងំេនះគឺជ ថ ប័ន្របឹក  ែដលដឹកនេំ យសមជិក
្រកុម្របឹក ្រស្តីេន្រកុម្របឹក េខត្ត និង្រសុក។ ៃនភរកិចចែដលបនេរៀប ប់េនះ WCCCs ចផ្តល់េយបល់ និងអនុ
សន៍េទកន់្រកុម្របឹក  ឬ្រកុម្របឹក អភិបល ែដលជ ថ ប័ន្របតិបត្តិ េដីមបចីត់វធិនករទប់ ក ត់េ្រគះថន ក់

ដល់្រស្តី យុវជន និងកុមរ។ សមជិកៃន WCCCs ក៏ ប់បញចូ លទងំអនកតំ ងៃន្រកុម្របឹក អភិបលេខត្ត បូ៉លីស 
មនទីរកិចចករនរេីខត្ត (PDoWA) សុខភព និងកិចចករសងគមផងែដរ។ អនុ្រកុម GBV គឺជ្រកុមករងរ GBV ែដល
មនភគីពក់ព័នធជេ្រចីនែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងីេនកនុងេខត្តចំនួន្របពំីរ និង្រសុកចំនួន្របបីំ ២១។ ្រកុមករងរ
ទងំេនះដឹកនេំ យ្របធន PWCCC អភិបលរងេខត្ត និងជអនុ្របធនអចិៃ្រន្តយេ៍ យនយក PDoWA ។ មន
តួនទីសំខន់បីៃន្រកុមករងរទងំេនះ។ ទីមួយ ពួកេគព្រងឹងេស កមមរងកនុងករេឆ្លីយតបេទនឹង GBV 

្របកបេ យ្របសិទធភព និងទន់េពលេវ ។ បនទ ប់មក ពួកេគគ្ំរទ ថ ប័នននេដីមបែីចករែំលក និង យករណ៍
អំពីបញ្ហ  GBV ។ ទីបំផុត ពួកេគ្រតួតពិនិតយ ្រគប់្រគងទិននន័យ GBV និង ម នវឌ នភពេលីបញ្ហ  GBV។  
គណៈកមម ធិករឃុ ំសងក ត់េដីមប្ីរស្តី និងកុមរ (CCWC) គឺជក្រមិតទបបំផុត និងយន្តករជិតសនិទធបំផុតស្រមប់
ករេឆ្លីយតប GBV ែដលេនជិតសហគមន៍។ CCWCs គឺជគណៈកមម ធិករផ្តល់ដំបូនម នស្រមប់បញ្ហ ្រស្តី និង
កុមរជេ្រចីនដូចជ សុខភពម  និងទរក សហគមន៍មេត្តយយសិក  អនម័យ និងអនម័យ សមភពេយនឌ័រ 
និងករករពរកុមរ។ យន្តករេនះរមួមន េមឃុ/ំសងក ត់ (្របធន) អនុ្របធនទី២ (អនុ្របធន) និង្របធន្រកុម
្រស្តី និងកុមរឃុ ំ (សមជិកអចិៃ្រន្តយ)៍។ ចំណុច្របសព្វសថិតេនេ្រកមរចនសមព័នធរបស់ករយិល័យកិចចករនរ ី
្រកុង/ខណ្ឌ /្រសុក។ សមជិក CCWC រមួមន េលខធិករឃុ ំសងក ត់ និងតំ ងប៉ុស្តិ៍នគរបល េរៀន មណ្ឌ ល
សុខភព និងេមភូមិ។ គួរកត់សមគ ល់ថរចនសមព័នធ CCWC គឺ្រសប មេគលនេយបយភូមិឃុមំនសុវតថិភព។ 
េគលករណ៍េនះផ្តល់ថ លកខណៈវនិិចឆ័យមួយកនុងចំេ មលកខណៈវនិិចឆ័យទងំ្របរំបស់ឃុ/ំសងក ត់សុវតថិភពគឺ 
"គម ន្រស្តី និងកុមរ្រតូវបនជួញដូរ ឬទទួលរងពីអំេពីហងិ កនុង្រគួ រ"។ ដូេចនះ តួនទីរបស់ CCWCs មន រៈ
សំខន់ខ្ល ងំ ស់ េ យ រពួកេគកំពុងេធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ្របជពលរដ្ឋទក់ទងនឹងករផ្តល់េស  និងករ
អនុវត្តេគលនេយបយភូមិឃុមំនសុវតថិភព េដីមបឱីយពួកេគ ចេឆ្លីយតបេទនឹងបញ្ហ  GBV មួយបនសម
្រសប។  
អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលែដលេធ្វីករេលី GBV រមួមនប ្ត ញជតិចំនួនបីស្តីពីេយនឌ័រ រមួមន គណៈកមម ធិករអងគ
ករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកមពុជស្តីពី CEDAW (NGO-CEDAW) ប ្ត ញេយនឌ័រ និងករអភិវឌ ន៍ (GADNet) និង
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គណៈកមម ធិករេលីកកមពស់្រស្តីកនុងវសិ័យនេយបយ (CPWP)។ អងគករសកមមេផ ងេទៀតរមួមន GIZ, 

UNWOMEN, UNFPA, ACCESS, The Asia Foundation, CARE, Hagar, LAC, TPO និង ACTED។ អងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភិបលទងំេនះមនសកមមភពេនថន ក់ជតិ បុ៉ែន្តមនែតមួយចំនួនបុ៉េ ្ណ ះែដលកំពុង្របតិបត្តិករកនុង
គេ្រមងថន ក់េខត្ត។  
អំេពើហងិ េលើកមុរ 
េយង មអងគករ UNCEF (២0១៨) កររកេឃញីពីករសទង់មតិអំេពីហងិ េលីកុមរ (CVAS) េនកមពុជបន
បង្ហ ញថ ៥៣% ៃន្រស្តី និង ៥៤% ៃនបុរសែដលមន យុពី ១៨ ដល់ ២៤ ឆន បំន យករណ៍យ៉ងេ ច ស់
ឧបទទវេហតុៃនអំេពីហងិ េលី ងកយមុន យុ ១៨ ឆន ។ំ កនុងចំេ ម ១៣- េកមង យុ ១៧ ឆន ជំួប្របទះអំេពីហងិ
េលី ងកយកនុងរយៈេពល ១២ ែខកន្លងមកេនះ ១៥% ជេកមង្រសី និង ១៣% ជេកមង្របុស។ អំេពីហងិ ផ្លូវ
រមមណ៍កនុងវយ័កុមរក៏រកី ល លផងែដរ៖ កនុងចំេ មអនកែដលមន យុពី ១៨-២៤ ឆន  ំ ១៩% ៃន្រស្តី និង 

២៥% ៃនបុរសបន យករណ៍ថបនជួប្របទះអំេពីហងិ ផ្លូវ រមមណ៍មុន យុ ១៨ ឆន ។ំ ភគរយគឺតិចជងកនុង
ចំេ ម យុ ១៣-១៧ ឆន :ំ ១0% ៃនទងំពីរ។ េកមង្របុស និងេកមង្រសីបននិយយថ ពួកេគបនជួប្របទះអំេពី
ហងិ ផ្លូវចិត្តកនុងរយៈេពល ១២ ែខកន្លងមកេនះ។ ៤ ភគរយៃន្រស្ត ីនិង ៦ ភគរយៃនបុរសែដលមន យុពី ១៨ 

ដល់ ២៤ ឆន បំន យករណ៍អំពី្របេភទៃនអំេពីហងិ ផ្លូវេភទមុន យុ ១៨ ឆន ។ំ កនុងចំេ មអនកែដលមន យុពី 
១៣ េទ ១៧ ឆន  ំេកមង្រសី ៣ ភគរយ និងេកមង្របសុតិចជង ១ ភគរយបន យករណ៍ពីឧបបត្តិេហតុៃនកររមួេភ
ទ។ អំេពីហងឹ កនុងរយៈេពល ១២ ែខមុន។ ខណៈេពលែដលបទពិេ ធន៍ៃនអំេពីហងឹ េពញមួយជីវតិមនក្រមិត
ខពស់ កុមរតិចជងមុនបនជួប្របទះអំេពីហងិ កនុងរយៈេពល ១២ ែខចុងេ្រកយេនះ។  
ពលកមមកមុរ 
េនកមពុជ ចបប់ករងរ (១៩៩៧) អនុញញ តឲយកុមរ យុេ្រកម ១២ឆន  ំ េធ្វីករកនុងករងរ្រ ល និងគម នេ្រគះ
ថន ក់ ែដលមិនេ្រជៀតែ្រជកដល់ករសិក របស់ពួកេគ។ យុ្រសបចបប់អបបបរមស្រមប់ករងរទូេទេនកនុង
្របេទសគឺ ១៥ ឆន  ំនិង ១៨ ឆន សំ្រមប់ករងរែដលមនេ្រគះថន ក់ (ដូចបនកំណត់កនុងចបប់)។ ពលកមមកុមរមន
ទ្រមង់េផ ងៗគន ជេ្រចីន។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ទិភពមួយគឺ្រតូវលុបបំបត់េ យមិនបង្អង់យូរនូវទ្រមង់ដ៏
្រកក់បំផុតៃនពលកមមកុមរ ដូចែដលបនកំណត់េ យម្រ  ៣ ៃនអនុសញញ  ILO េលខ ១៨៖ “ពលកមមែដល

បងកេ្រគះថន ក់ដល់សុខុមលភពផ្លូវកយ ផ្លូវចិត្ត ឬសីលធម៌របស់កុមរ មិនថេ យ រែតធមមជតិរបស់  ឬ 
េ យ រែតលកខខណ្ឌ ែដល ្រតូវបនអនុវត្ត (្រតូវបនេគ គ ល់ផងែដរថជ 'ករងរេ្រគះថន ក'់) ។ ្រកុមហុ៊ន្របឹក  
Verisk Maplecroft បនចត់ចំ ត់ថន ក់្របេទសកមពុជេលខ ២៨ េនេលីពិភពេ ក និងជ និភ័យខពស់បំផុត
េនកនុងតំបន់ សុី េគនយស៍្រមប់ករេ្របី្របស់ពលកមមកុមរេនកនុងសនទស ន៍ឆន  ំ២0២0។  
ភគរយៃន្របជជនជនបទែដលមន "្រកី្រកខ្ល ងំ" ឬ "្រក" មេខត្ត៖ បត់ដំបង (២៧%) េពធិ៍ ត់ (២៣%) 
េសៀម ប (១៨%) បនទ យមនជ័យ (១៨%) (្រកសួងែផនករ អត្តសញញ ណប័ណ្ណ្រកី្រក។ កមមវធិី ឆន  ំ២០១៧)។ 
េយង ម ILO (២0១២) េនកមពុជ ៥១% ៃនកុមរ (ជទូេទចប់ពី យុ ៥-១៧ ឆន )ំ េធ្វីករកនុងវសិ័យកសិកមម 
រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ២0% កនុងករផលិត ១២% លក់ដុំ លក់ យ ជួសជុល និង ៦%។ កនុងករ ងសង់។ កុមរ
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ចប់ពី យុ ១៥-១៥ ឆន មំនចំនួន ៤៧% បនទ ប់មកគឺ ១២-១៤ (៣៥%) ។ ៤៨% េធ្វីករជនិេយជិត និង ៤៩% 
េធ្វីករជកមមករ្រគួ រែដលមិនមន្របក់ែខ។  

៤. និភ័យសងគម និងបរ ិ ថ ន និងេហតុប៉ះពលែ់ដល ចេកើតមន 

ជំពូកេនះេរៀប ប់លម្អិតអំពី និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម ែដលពក់ព័នធជមួយសកមមភពគេ្រមង
ែដលបនេ្រគងទុក ជពិេសសជមួយករងរ ងសង់។ ចប់េផ្តីមេ យករពិពណ៌នសេងខបអំពីវ ិ លភព 
និងធមមជតិៃនសកមមភពេនេ្រកមធតុផ ៃំនគេ្រមង បនទ ប់មកពីរេបៀបែដលផ្លូវ និង ព នទំនងជ្រតូវបនរចន 
(មុនេពល ងសង់េឡងីវញិ) ្រសបេពលែដលកត់បនថយត្រមូវករស្រមប់ករទទួលបនដី។ េនះ្រតូវបនសេ្រមច
ជចមបង មរយៈករែកត្រមូវករេរៀបចំភូគពភ ្រស្ត។  

 វ ិ លភព និងចរតិលកខណៈៃនសកមមភពគេ្រមងៃនសមសភគគេ្រមង ២  
ធតុផ េំនះនឹងគ្ំរទដល់កររចន និងករអនុវត្តករងរ ងសង់េលីផ្លូវជនបទ ែដលបនេ្រជីសេរសីែដលងយរង
េ្រគះេ យ រេ្រគះមហន្ត យ រមួទងំករក ងេឡងីវញិ និងករ ្ត រេឡងីវញិ េដីមបេីធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវភព
ធន់នឹងេ្រគះមហន្ត យ និង កសធតុ ករែកលម្អសុវតថិភព និងកររមួបញចូ លរបស់ពួកេគជមួយកមមវធិីែថទំ
ែដលមន្រ ប់។ គេ្រមងេនះ្របកន់យកេគលករណ៍ "ក ងេឡងីវញិឱយកន់ែត្របេសីរេឡងី" បនទ ប់ពីេមេរៀនពី
សមសធតុរង KH-SEADRM១ ១.១ ករ ្ត រ និងែថទផំ្លូវជនបទែដលមនភពធន់។  

 វ ិ លភព និងចរតិលកខណៈៃនសកមមភពគេ្រមងៃនសមសភគគេ្រមង ៣  
េនកនុងលកខខណ្ឌ ៃនករេរៀបចំភូគពភ ្រស្តៃនផ្លូវ ករខិតខំ្របឹងែ្របងនឹង្រតូវបនេធ្វីេឡងីេដីមបរីក ករត្រមឹមបញឈរ 
្រគប់ទីកែន្លងែដល ចេធ្វីេទបន4។ េបីមិនដូេចនះេទ ករចូលេ្របី្របស់ នឹង្រតូវបន ងសង់េនទី ងំសម្រសប
មរយៈផ្លូវេឡងី។ ទងំេនះ្រតូវ ក់ទី ងំ េដីមបឱីយករចូលដំេណីរករេទកន់ទី ងំទងំអស់េនចេន្ល ះចំណុច

ចូលដំេណីរករទងំេនះ្រតូវបនរក ទុក។ ទក់ទងនឹងករត្រមឹមផ្លូវេផ្តក5 ្របសិនេបីករត្រមឹមផ្លូវេផ្តកែដលមន
្រ ប់បនបំេពញត្រមូវករទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ រមួទងំផលប៉ះពល់ែដល ចេកីត
មនៃនករែ្រប្របួល កសធតុ ករែកត្រមូវផ្លូវេកងនឹងមិន្រតូវបនេធ្វីេឡងីេដីមបេីជៀស ងករទទួលបនដីពី
្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនែកបរផ្លូវេនះេទ។  
កនុងអំឡុងេពលជួសជុល/ ងសង់េឡងីវញិផ្លូវ និង ព ន ករែកលម្អសុវតថិភពនឹង្រតូវបនេធ្វីេឡងី។ ទងំេនះរមួ
បញចូ លករត្រមឹមេឡងីវញិៃនែផនកផ្លូវ ជពិេសសេនែផនកេ្រគះថន ក់មនក្រមិត។ ករែកលម្អផ្ល កសញញ ច ចរណ៍ នងិ
វធិនករស្រមួលច ចរណ៍ និងឧបករណ៍េនកនុងភូមិ។ ករដំេឡងីរបងំករពរ; ករ ងសង់ចំណតរថយន្ត្រកុង, 

ផ្លូវេដីរ; ករ ងសង់ផ្លូវជ្រមលស្រមប់អនកេ្របី្របស់ផ្លូវែដលមនពិករភពស្រមប់ករឆ្លងកត់ផ្លូវ្របកបេ យ
សុវតថិភព ជពិេសសេនតំបន់ជុំវញិ េរៀន មនទីរេពទយ និងកែន្លង ធរណៈេផ ងេទៀត។ របង និងសញញ ែដល

 
4 The vertical alignment of road is generally defined as the presence of heights and depths in vertical axis with respect 
to horizontal axis of alignment. These heights and depths in roads may be in the form of gradients (straight lines in 
a vertical plane) or vertical curves. 
5 Horizontal alignment in road design consists of straight sections of road, known as tangents, connected by circular 
horizontal curves. 
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េមីលេឃញីនឹង្រតូវបនដំេឡងី េដីមបបីេងកីនសុវតថិភពច ចរណ៍។ ្របព័នធលូនឹង្រតូវបនផ្តល់ទី ងំសម្រសប និងសំ
ខន់។  

 វ ិ លភព និងចរកិលកខណៈៃនសកមមភពទក់ទងនឹងករអភិវឌ ន៍សមតថភព (សមសភគ ១,២, ៣, 

និង ៤)  

សកមមភពេនេ្រកមសមសភគ ១ េផ្ត តេលីករអភិវឌ សមតថភពស្រមប់ទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលេនកនុងតំបន់ៃន 
DRM ។ សកមមភពទងំេនះេផ្ត តេលីករព្រងឹងសមតថភពបចចុបបននស្រមប់ករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវករែថទផំ្លូវស
េ្រងគ ះបនទ ន់ ករកំណត់អត្តសញញ ណៃនករវនិិេយគកត់បនថយ និភ័យស្រមប់េខត្តៃនគេ្រមង និងករែកលម្អស្ត
ង់ រផ្លូវជនបទែដលមនភពធន់។ KH-SEADRM ២ Component ១ នឹងព្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងប្រញជ ប 
DRM េនថន ក់ជតិ េ យេធ្វីេ យ្របេសីរេឡងីទងំករេធ្វីែផនករវនិិេយគែដលមនព័ត៌មនអំពី និភ័យរយៈ
េពលែវង និងករស្រមបស្រមួលអន្តរ ថ ប័នៃនករេឆ្លីយតបនឹងេ្រគះ សនន និងករេ្រតៀមខ្លួន និងករវនិិេយគ
េ្រកយេ្រគះមហន្ត យ។  
សកមមភពេនេ្រកមែផនកទី ២ នឹងេផ្ត តេលីករគ្ំរទកររចន និងករអនុវត្តករងរសុីវលិេលីផ្លូវជនបទែដលបន
េ្រជីសេរសីែដលងយរងេ្រគះេ យ រេ្រគះមហន្ត យ រមួទងំករក ងេឡងីវញិ និងករ ្ត រេឡងីវញិ េដីមបេីធ្វី
ឱយ្របេសីរេឡងីនូវភពធន់នឹងេ្រគះមហន្ត យ និង កសធតុ ករែកលម្អសុវតថិភព និងកររមួបញចូ លរបស់ពួកេគ
ជមួយនឹងកមមវធិីែថទែំដលមន្រ ប់។ គេ្រមងេនះ្របកន់យកេគលករណ៍ "ក ងេឡងីវញិឱយកន់ែត្របេសីរ
េឡងី" បនទ ប់ពីេមេរៀនពីសមសធតុរង KH-SEADRM១ ១.១ ករ ្ត រ និងែថទផំ្លូវជនបទែដលមនភពធន់។  
សកមមភពេ្រកមែផនកទី ៣ នឹងេផ្ត តេលីករផ្តល់ MRD កនុងករស្រមបស្រមួល ករ្រគប់្រគង និងករអនុវត្តគេ្រមង 
KH-SEADRM២ ពីមួយៃថងេទមួយៃថង ខណៈេពលែដលករក ងសមតថភព ថ ប័នេដីមប្ីរទ្រទង់ករវនិិេយគ
េលីសពីករបញចប់គេ្រមង។ សកមមភពែដលបនេសនីេឡងីរមួមនៈ (i) ករេ្រជីសេរសីអនក្របឹក េដីមបគី្ំរទដល់ករ
អនុវត្តសកមមភពគេ្រមងទងំអស់; (ii) ករ្រគប់្រគងលទធកមម ករ្រតួតពិនិតយកិចចសនយ និងករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ រមួ
ទងំសវនកមមហរិញញវតថុ និងបេចចកេទស (ែដលរមួបញចូ លនីតិវធីិែដលបន្រពមេ្រពៀងគន ស្រមប់ ថ នភព្រគ
សនន)។ (iii) ករ្រគប់្រគង និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម រមួទងំករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ និងយន្តករបណ្តឹ ង
រទុកខ។ (iv) ករ្រតួតពិនិតយ ពិនិតយ និង យតៃម្លគេ្រមង។ (v) សកមមភពស្រមបស្រមួល ករែចករែំលកចំេណះ

ដឹង និងសកមមភពផ ព្វផ យ និងផ ព្វផ យគេ្រមង។ និង (vi) ៃថ្លេដីម្របតិបត្តិករ រមួទងំករយិល័យរងគេ្រមង 
ែដលបំពក់េ យ្របព័នធ្របជុំវេីដអូ និងកែន្លងេធ្វីករពីចមង យ។  
៤.១ និភ័យសងគម និងេហតុប៉ះពល់ ចនឹងេកើតមន 

៤.១.១ េហតុប៉ះពលស់ងគមវិជជមន 

គេ្រមងេនះនឹងផ្តល់នូវអតថ្របេយជន៍េសដ្ឋកិចចសងគមយ៉ងទូលំទូ យដល់្របជជនកនុងតំបន់ ែដលរស់េនកនុង
តំបន់ែដលផ្លូវ និង ព ន្រតូវបន ងសង់េឡងីវញិ។ ករ ្ត រេឡងីវញិនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវថនល់ និង ព នមិន
្រតឹមែតផ្តល់អតថ្របេយជន៍ដល់្របជពលរដ្ឋកនុងមូល ្ឋ នែដលេ្របី្របស់ផ្លូវ និង ព នជេរៀង ល់ៃថងបុ៉េ ្ណ ះេទ ែថម
ទងំចំេពះអនកែដលេធ្វីដំេណីររ ងឃុ ំ ្រសុក និងេខត្តេផ ងៗ មរយៈផ្លូវ និង ព នផងែដរ។ អតថ្របេយជន៍ផទ ល់ៃន
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ករ ថ បនផ្លូវថនល់គឺជក់ែស្តង មវធិីជេ្រចីន។ ទីមួយ ្ត រ និងែកលម្អករតភជ ប់ករដឹកជញជូ ន ែដលរងផលប៉ះ
ពល់ ឬរខំនេ យទឹកជំនន់។ េនះអនុញញ តឱយ្របជជនកនុងតំបន់ ចបន្តសកមមភព ជីវកមមធមម េឡងីវញិ 
េ យេហតុេនះ ្ត រជីវភពរបស់ពួកេគ។ ទីពីរ េធ្វីេ យ្របេសីរេឡងីនូវលទធភពទទួលបនេស ធរណៈរបស់
្របជជនកនុងតំបន់ ដូចជ េរៀន និងកែន្លងសុខភព ធរណៈ ែដលមន្របេយជន៍ជពិេសសស្រមប់កុមរ 
និងមនុស ចស់។ ស្រមប់កសិករ េធ្វីេ យ្របេសីរេឡងីនូវលទធភពទទួលបនទីផ រ ែដល ចឱយពួកេគលក់
ផលិតផលកសិកមមកន់ែត្របេសីរេឡងី ទទួលបនតៃម្លកន់ែត្របេសីរ និងកត់បនថយករបត់បង់េ្រកយករ្របមូល
ផល - អរគុណចំេពះករដឹកជញជូ នែដល្របេសីរេឡងី។ ទី៣ ករក ងេឡងីវញិនូវផ្លូវ និង ព ននឹងេធ្វីឱយតៃម្លៃន
្រទពយសកមមរបស់ដីមនភព្របេសីរេឡងី ជពិេសសស្រមប់អនកែដលមនដីសថិតេនជិតផ្លូវែដលបន ងសង់េឡងី
វញិ។ ្រតូវបនកត់សមគ ល់ផងែដរថកនុងអំឡុងេពល ងសង់ ្របជជនកនុងតំបន់មួយចំនួន (ជុំវញិផ្លូវគេ្រមង និង
ទី ងំ ព ន) ចមនលទធភពទទួលបនឱកសករងររយៈេពលខ្លី (កមមករគម នជំនញ)។ ជចុងេ្រកយ ផ្លូវ
ែដល្រតូវបន ថ បនេឡងីវញិផ្តល់ឲយ្របជជនកនុងតំបន់នូវ្របព័នធដឹកជញជូ នកន់ែត្របេសីរេឡងី ែដលមនភពធន់
នឹងេ្រគះធមមជតិ ដូចជទឹកជំនន់ និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនៃនករែ្រប្របួល កសធតុ។ ជពិេសស 
្របព័នធដឹកជញជូ នផ្លូវថនល់ែដលបនព្រងឹងផ្តល់នូវតំណភជ ប់ដ៏សំខន់ែដលជួយស្រមួលដល់េស សេ្រងគ ះបនទ ន់ ដូច
ជករសេ្រងគ ះទឹកជំនន់ ករជេម្ល ស ែដលជួយេលីកកំពស់ករសេ្រងគ ះ យុជីវតិ និងេលីកកមពស់សុវតថិភពស្រមប់
្របជជនកនុងតំបន់កនុងករណីមនេ្រគះធមមជតិ។  
៤.១.២ និភ័យសងគម និងេហតុប៉ះពលអ់វិជជមន  
៤.១.២.១ េហតុប៉ះពលអ់វិជជមន 

គេ្រមងេនះនឹងខិតខំ្របឹងែ្របង េដីមបបីេញច សករទិញយកដី ពីេ្រពះករ ថ បនផ្លូវ និង ព នេឡងីវញិែដលសថិត
េនេ្រកមគេ្រមងនឹងេធ្វីេឡងីជចមបងេនកនុងករត្រមឹមផ្លូវែដលមន្រ ប់។ េទះជយ៉ងេនះក្តី ករទិញយកដីខន
តតូច្រតូវបនរពំឹងទុក ជពិេសសស្រមប់ករងរសុីវលិ ែដល្រកលផ្លូវ្រតូវបនព្រងកី ផ្លូវ្រកលេកសូ៊្រតូវបនព្រងឹង 
ឬករត្រមឹមផ្លូវ្រតូវបនែកស្រមួលេនទី ងំជក់ ក់ េដីមបែីកលម្អករតភជ ប់ៃន្របព័នធដឹកជញជូ នែដលមន្រ ប់ 
និង/ឬ េដីមបេី ះ្រ យសក្ត នុពល។ ផលប៉ះពល់អវជិជមនៃនេ្រគះថន ក់ធមមជតិដូចជ ទឹកជំនន់ភ្ល មៗ ខយល់ពយុះ 
ទឹកជំនន់។ល។ ្រតូវបនកំណត់ថជែផនកៃនលកខណៈវនិិចឆ័យៃនករបដិេសធ/អសមតថភពរបស់ ESMF ថករងរ
សុីវលិែដល ចប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរដល់បូរណភព ឬផលិតភពៃនដី IPs ែដលជកមមសិទធិសមូហភពនឹង្រតូវបន
ពិនិតយយ៉ង្របុង្របយត័ន។ េហយីនឹង្រតូវបនដកេចញពីករវនិិេយគគេ្រមង។ ករងររដ្ឋបបេវណី ច្រតូវបនអនុ
វត្តេនជប់នឹងដី IP ែដលជកមមសិទធិសមូហភព ប៉ុែន្តមិនគួរប៉ះពល់ដល់បូរណភព ឬផលិតភពៃនដីេនះេទ។ កនុង
អំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង គេ្រមងរងែដលទមទរករែកត្រមូវករត្រមឹមផ្លូវ និង/ឬករព្រងីកផ្លូវតូច ច ចប៉ះ
ពល់ដល់ដី/ផទះ/្រទពយសមបត្តិ ជីវកមម និងអចលន្រទពយេផ ងេទៀតែដលជប់នឹងដីរបស់្របជពលរដ្ឋែដលរស់េន
ជិតផ្លូវ។ ្រស័យេលីទី ងំ IPs ចនឹងរងផលប៉ះពល់។ ផលប៉ះពល់េលីដី ច ប់បញចូ លទងំករទិញដីប
េ ្ត ះ សននស្រមប់េគលបំណងៃនករ ងសង់ និង/ឬករទិញដីជអចិៃ្រន្តយស៍្រមប់ករេរៀបចំេឡងីវញិ/
ព្រងីកផ្លូវ។  



| 63 | 

 

៤.១.២.១ និភ័យ 

េ យែផ្អកេលីលកខណៈ និងវ ិ លភពៃនសក្ត នុពលករងរសុីវលិ និងលកខណៈភូមិ ្រស្តៃនទី ងំសំណង់សក្ត
នុពល េ្រគះថន ក់ និង និភ័យខងេ្រកម្រតូវបនរពំឹងទុក េហយី្រតូវបនចត់ថន ក់ជ្របេភទដូចខងេ្រកម៖ ក) 
សុខភព និងសុវតថិភពករងរ (OHS) ខ) លំហូរករងរ គ) ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពន ករ
េបៀតេបៀនផ្លូវេភទ និងអំេពីហងឹ េលីកុមរ ឃ) ពលកមមកុមរ ង) ពលកមមេ យបងខំ ច) ករេរសីេអីង និងករមិន
ប់បញចូ ល្រកុមជន្រកី្រក/ងយរងេ្រគះ និង g) កមមករបេ ្ត ះ សនន ដូចែដលបនពិពណ៌នខងេ្រកម។  

a) លំហូរករងរ 
អនកេម៉ករគេ្រមងទំនងជនឹងនបុំគគលិករបស់ខ្លួន ដូចជអនក្រគប់្រគងគេ្រមង អនកបេចចកេទស និងកមមករជំនញ 
េដីមបគី្ំរទករ ងសង់សំណង់សុីវលិ។ បុគគលិករបស់អនកចុះកិចចសនយមិន ចែចករែំលកលកខណៈវបបធម៌ជមួយ
្របជជនកនុងតំបន់បនេទ។ ជលទធផល និភ័យសងគមមួយចំនួន្រតូវបនរពំឹងទុកជលទធផលៃនលំហូរករងរេនះ 
រមួមន៖ 

 សមព ធេកីនេឡងីចំេពះអនករស់េនកនុងមូល ្ឋ ន េ យ រករេកីនេឡងីៃនត្រមូវករម្ហូប រ េ្របងឥនធ
នៈ លំេន ្ឋ ន េលីែផនកៃនកម្ល ងំពលកមមរបស់អនកេម៉ករ រមួទងំអនកមិនែមនកនុង្រសុកែដលភជ ប់ជមួយ
កម្ល ងំពលកមមរបស់អនកេម៉ករ។ ទងំេនះ ច ប់បញចូ លទងំ្រគួ ររបស់កមមករ អនករកសុីផ្លូវេភទ ជីវ
កមមកនុង្រសុក អនកែស្វងរកករងរេធ្វី និងអនកដៃទ។ 

 ជេម្ល ះសងគមែដល ចេកីតមនជមួយ្របជជនកនុងតំបន់។ 

 ករេកីនេឡងី និភ័យសុខភព ដូចជករឆ្លងជំងឺដូចជ COVID-១៩, េមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ និង
ជំងឺមិនឆ្លង។ 

 ករេកីនេឡងី និភ័យៃនេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ ជពិេសសចំេពះអនករស់េនកនុងតំបន់ជំុវញិករ ្ឋ នសំណង ់
និងអនកែដលេធ្វីដំេណីរជិតតំបន់សំណង់។ 

b) ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពន ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ និងអំេពីហងិ េលីកុមរ 
េ យ រែតមនអនុគេ្រមង្របែហល ២0 ែដលពក់ព័នធនឹងករ ថ បនផ្លូវ និង ព នេឡងីវញិ និភ័យសងគម
ែដល ចេកីតមនេនេ្រកមគេ្រមងេនះ ចរមួមន និភ័យទក់ទងនឹងកររេំ ភបំពន និងករេកង្របវញ័ច ផ្លូវ
េភទ (SEA) ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ (SH) និងអំេពីហងិ េលីកុមរ (VAC)។ និភ័យទងំេនះ្រតូវបនកំណត់
េ យែផ្អកេលីករ្របមូលផ្តុ ំសក្ត នុពលៃនកមមករមួយចំនួនធំេនកនុងគេ្រមងរងផ្លូវ និង ព ន េដីមបគី្ំរទដល់ករ ង
សង់រូបវន័្ត។ ស្រមប់អនុគេ្រមងករងរសុីវលិ កមមករ្របែហល ៥០-១៨០ នក់ ចនឹង្រតូវចូលរមួេដីមបអីនុវត្ត
សកមមភពសំណង់។ េដីមបកីត់បនថយ និភ័យ វធិនករេផ ងៗនឹង្រតូវេធ្វីេឡងីេដីមបកំីណត់អនកពក់ព័នធគេ្រមង
ែដលមនសក្ត នុពលេផ ងៗគន ៖ អនកេម៉ករ ្របជជនកនុងតំបន់ (រមួទងំ IP) រ ្ឋ ភិបលកនុងតំបន់ អនកផ្តល់េស  
SEA/SH ជេដីម។ េដីមបកីត់បនថយលទធភពៃនករេកីតេឡងីបែនថមេទៀត កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងនឹង្រតូវបនេធ្វីេឡងី
េ យ PMU េដីមបកីត់បនថយលំហូរករងរ។ េនះ ច្រតូវបនេធ្វីេ យករេលីកទឹកចិត្តអនកេម៉ករេដីមបេីកៀរគរ
្របជជនកនុងតំបន់ស្រមប់កម្ល ងំករងរែដលគម នជំនញរបស់ពួកេគ រមួទងំកមមករជំនញេនេពល ែដល ច
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េធ្វីេទបន។ េ យ រភព ចរកបនៃនវធិនករែដលបនេសនីេឡងីទងំេនះ និងករយល់ដឹងទបរបស់្របជ
ជនកនុងតំបន់ និភ័យៃន SEA/SH/VAC ្រតូវបន យតៃម្លថជ "ក្រមិតមធយម" េនេពលេរៀបចំគេ្រមង។  

c) ពលកមមកុមរ 
ចបប់ករងរែចងថ យុេធ្វីករអបបបរមមន យុ១៥ឆន ។ំ េយង ម ESS២ របស់ធនគរពិភពេ ក យុ
ករងរអបបបរមែដល្រតូវករគឺ ១៤ ឬខពស់ជងេនះ ដូចែដលចបប់ជតិបនកំណត់។ េ យ រសកមមភព ង
សង់គេ្រមងនឹង្រប្រពឹត្តេទេន មតំបន់ជនបទែដលមនពលកមមកុមរជទូេទ ចេទរចួែដលថពលកមមកនុង
្រសុកែដលមន យុេ្រកម ១៨ ឆន ្ំរតូវបនចូលរមួេ យអនកេម៉ករសំណង់ និងអនកេម៉ករបន្តេដីមបអីនុវត្តករងរ
ែដលគម នជំនញ។  

d) ពលកមមេ យបងខំ 
ពលកមមេ យបងខំ ឬពលកមមកំហតិ្រតូវបន មឃត់េ្រកមចបប់ករងរ (ម្រ  ១៥ វគគ ៥)។ ពលកមមេ យបងខំ
រមួមន ថ នភពែដលមនុស ្រតូវបនបងខិតបងខំឱយេធ្វីករ មរយៈករេ្របី្របស់អំេពីហងិ  ឬករបំភិតបំភ័យ 
ឧបយកលបំណុល កររក ទុកឯក រអត្តសញញ ណ ករគំ មកំែហង ឬទ្រមង់ៃនករសងសឹកេផ ងេទៀត។ ករ
ជួលមនុស ឱយេធ្វីករេដីមបសីងបណុំលេគ្រតូវបនេគចត់ទុកជពលកមមេ យបងខំ។ េ យ រសកមមភព ង
សង់គេ្រមងនឹង្រប្រពឹត្តេទជចមបងេនតំបន់ជនបទ េហយីមនុស ភគេ្រចីនទំនងជមិនមនជំនញស្រមប់
ករងរសំណង់ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងនឹងេធ្វីេឡងីេ យ PMU និងអនកេម៉ករ េដីមបេីជៀស ងករបងខំឱយេធ្វីករ។ េន
េ្រកមគេ្រមងេនះ និភ័យៃនករចូលរមួកនុងពលកមមេ យបងខំគឺ "ទប" ។  

e) ករេរសីេអីង និងករមិន ប់បញចូ ល្រកុមែដលងយរងេ្រគះ/ងយរងេ្រគះ  
ជនងយរងេ្រគះ/ជន្រកី្រក ដូចជជន្រកី្រក ជនជតិេដីមភគតិច ្រស្តីជេដីម ច្រតូវបនដកេចញពីករទទួល
បនឱកសករងរបេ ្ត ះ សនន ដូចជអនកែដលផ្តល់េ យអនកេម៉ករសំណង់ជេដីម។ ជនពិករ ច្រតូវបន
ដកេចញពីសិទធិចូលេ្របី្របស់ផ្លូវសមរមយ។ ជឧទហរណ៍ ផ្លូវមិន្រតូវបនរចនេឡងីស្រមប់ករឆ្លងកត់េ យសុវតថិ
ភពេនផ្លូវ្របសព្វេ យ្របជជនកនុងតំបន់ែដលមនក្រមិតែភនក ពិបកេដីរ និង/ឬមនុស ពិករែភនក។ ឬកររចនគឺ
េននឹងកែន្លងបុ៉ែន្តមិនដំេណីរករ្របកបេ យ្របសិទធភពេ យ រែតខ្វះករែថទ។ំ ករធនឱយមនលទធភពេ្របី
្របស់ជសកល ជពិេសសស្រមប់ជនពិករ ជពិេសសេនកនុងបរបិទៃនករ្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ 
(ឧទហរណ៍ ករជេម្ល ស ករសេ្រងគ ះ...) គឺមន រៈសំខន់។ ករទូទត់្របក់ឈនួលមិនេសមីគន េនេលីគណនីេយ
នឌ័រ ចេកីតេឡងី ជពិេសសជមួយ្របជជនកនុងតំបន់ែដលចូលរមួជកមមករគម នជំនញ។ និភ័យៃនករ
េរសីេអីង និងករមិន ប់បញចូ ល្រកុមែដលងយរងេ្រគះ/ងយរងេ្រគះគឺ "ទប"។  

f) កមមករបេ ្ត ះ សន ្Temporary workers  
្របជជនកនុងតំបន់ែដល្រតូវបនេ្រជីសេរសីជកមមករគម នជំនញេ យអនកេម៉ករគេ្រមង ្របែហលជមិន្រតូវបនផ្ត
ល់កិចចសនយករងរជ យលកខណ៍អក រេទ។ ជលទធផល មនលទធភពែដលពួកេគ ចទទួលបន្របក់កៃ្រម
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ទបស្រមប់លកខណៈ វ ិ លភព និងបរមិណៃនករងរែដលពួកេគេធ្វី។ ពួកេគក៏ ច្រតូវបនេសនីសុំឱយេធ្វីករ
េ្រកមលកខខណ្ឌ ែដលមនេ្រគះថន ក់ដល់ពួកេគ ដូចជេធ្វីករេ យគម នឧបករណ៍ករពរផទ ល់ខ្លួន មត្រមូវករ
ស្រមប់ករងរែបបេនះ។ ករបង់្របក់ទបក៏ ចេធ្វីេឡងីេ យែផ្អកេលីេយនឌ័រ ថ នភពករងរបេ ្ត ះ សនន 
មករសេ្រមចចិត្តរបស់អនកេម៉ករ។ និភ័យេនះ្រតូវបន យតៃម្លថមនក្រមិត "ទប"។  

g) សុវតថភិពដងផ្លូវ  
េ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ ចេកីតេឡងីចំេពះអនកេ្របី្របស់ផ្លូវទងំ យ – កនុងដំ ក់កល ងសង់ និង្របតិបត្តិក
រ។ និភ័យេនះ្រតូវបនេគ យតៃម្លថមនក្រមិតពី "ទប" េទ "មធយម" េហយីនឹង្រតូវបនពិនិតយេឡងីវញិម្តង
មក ល ជពិេសសមុន និងអំឡុងេពល ងសង់ េ យែផ្អកេលីករអនុវត្តរបស់អនកេម៉ករ ថ នភពទី ងំ និងករ
យល់ដឹងពី្របជជនកនុងតំបន់កនុងនមជអនកេ្របី្របស់ផ្លូវ។  
និភ័យសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនខងេលី្រតូវបនផ រភជ ប់ជមួយនឹងសកមមភពសំណង់ែដល

្រតូវអនុវត្តេ្រកមធតុផ ៃំនគេ្រមងទី ២ (Resilient Rural Transport Infrastructure Reconstruction and 

Maintenance) និងសកមមភពែដល ច្រតូវបនេធ្វីេ្រកមធតុផ ៃំនគេ្រមងទី ៤ (ធតុផ ៃំនករេឆ្លីយតបេពលមន
សនន (CERC) ។  

៤.២ និភ័យបរ ិ ថ ន និងេហតុប៉ះពល់ ចនឹងេកើតេឡើង 

៤.២.១ និភ័យ ចនឹងេកើតេឡើង 

្របេភទសកមមភពសំខន់ៗ ែដល្រតូវអនុវត្តកនុងេពល ងសង់ផ្លូវ និង ព នរមួមន៖ 

 ករ ទ បសទង់ទី ងំ ករេបសសំ តទី ងំ ករឈូសឆយ និងកររុះេរ ីក្រមិតដី។ល។ 

 ករដំេឡងីកែន្លង ន ក់េនកមមករ និងករយិល័យករងរ។ 

 បេងកីតតំបន់ស្រមប់ចតយនយន្តធុនធងន់ ស្តុកសមភ រសំណង់។ល។ 

 កររុះេរកីែន្លងែដលរងករខូចខត កររុះេរ ី ព ន/កំ ត់ផ្លូវ/រចនសមព័នធែដលខូច។ 

 ករជីកកកយ ករបំេពញ ករ ងសង់ផ្លូវ ព ន និងករងរបែនថម។ 

 ករដឹកជញជូ នកំេទចកំទីសំណង់ កកសំណល់សំណង់េទកែន្លងេចល/កែន្លងចក់សំ ម។ 

 ករដឹកជញជូ នសមភ រសំណង់េទកន់ករ ្ឋ នសំណង់។ 

 ករ ងសង់ផ្លូវ្រកលេកស៊ូពីរជន់ (DBST) ផ្លូវ្រកួស្រកហម និងដី។ 

 ករដំេឡងី្រប យលូ េ្រគឿងសង្ហ រមិផ្លូវថនល់ និងរចនសមព័នធរូបវន្តេផ ងេទៀតស្រមប់ករ្រគប់្រគងទឹកជំន
ន់។ 

 ករ ្ដ រេឡងីវញិនូវតំបន់ែដល្រតូវបនរខំនេ យសកមមភពសំណង់។ 

សកមមភព ងសង់ែដលបនេ្រគងទុកខងេលីនឹងប ្ត លឱយមនផលប៉ះពល់សំណង់ទូេទ ជចមបងេនកែន្លង
សំណង់ ដូចជ (i) ករបំភយធូលី និងឧសម័ន សំេលងរខំន និងរញ័ំរ។ (ii) ករបេងកីតទឹកសំណល់; (iii) ករបេងកីត
សំណល់រងឹសំណង់ កកសំណល់េ្រគះថន ក់ និងសំណល់រងឹកនុង្រសុក។ (iv) កររខំនច ចរណ៍ និងករេកីនេឡងី
និភ័យសុវតថិភព។ (v) ទឹកជំនន់កនុង្រសុក; (vi) ករបក់ដី កររអិលបក់ដី ករហូរេ្រចះ និងករហូរេចញពីៃផទទឹក
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ែដលេនែកបរេនះ (កំឡុងេពលដំេណីរករករ ្ឋ នដី) េ យ រករសទះបេ ្ត ះ សននៃនករបង្ហូរ ឬករផ្ល ស់ប្តូ
រលំហូរទឹកេលីៃផទដី ឬដីលបប់។ (vii) ករខូចខតដល់េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ធរណៈ និងឯកជនែដលមន្រ ប់ 
និងកររខំនបេ ្ត ះ សននៃនេស កមមដូចជថមពលអគគិសនី ទូរគមនគមន៍។ (viii) បត់បង់េដីមេឈ ី គ្រមប
បែន្ល; (ix) និភ័យសុវតថិភពស្រមប់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និង (x) និភ័យសុខភព និងសុវតថិភពករងរ
ស្រមប់កមមករ។ េលីសពីេនះ ក៏មនផលប៉ះពល់ និង និភ័យជក់ ក់េផ ងេទៀតែដលទក់ទងនឹងករទទួល
ព័ត៌មនរេសីប ដូចជផទះលំេន ្ឋ ន េរៀន ជីវកមមជេដីម ែដលមនទី ងំេនជិតផ្លូវ និង ព ន។ កនុងអំឡុង
េពល ងសង់ ព នេឡងីវញិ កររុះេររីចនសមព័នធ ព នចស់ និងករ ថ បនេឡងីវញិនូវ្រគឹះ ព នថមី (ឧទហរណ៍ 
ករ ក់សសរ) េនកនុងតួទឹក ចប៉ះពល់ដល់ជីវៈ ជលផល េ យ រដីលបប់ និងភព្រចបូក្រចបល់េទកនុងទឹក។ 
ផលប៉ះពល់ទងំេនះមិន្រតូវបនេគរពំឹងថនឹងជះឥទធិពលយ៉ងធងន់ធងរដល់វសិ័យជលផលេទ េ យ រធនធនជ
ធមម មនក្រមិតទបកនុងរដូវ្របងំ េហយី្របែហលជ្រតូវផ្ល ស់ទីលំេនបេ ្ដ ះ សននេ យ រែតកររខំនេ យ
សំេឡងពី្របតិបត្តិករសំណង់សកមម ប៉ុែន្ត្រតូវបនេគរពំឹងថនឹង្រតឡប់មកវញិេ្រកយករ ងសង់។ េដីមបកីត់
បនថយ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនទងំេនះ ករ ងសង់នឹង្រតូវេធ្វីេឡងីកនុងរដូវ្របងំ ែដលទឹក
េនទី ងំ ព ននឹងមនក្រមិតទបបំផុត ឬសូមបែីតអវត្តមន។ ភគេ្រចីនៃនផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នទងំេនះ្រតូវបន
េគរពំឹងថនឹងសថិតកនុងមូល ្ឋ ន បេ ្ត ះ សនន ប្រញច ស់បន េហយី ច្រគប់្រគងបន មរយៈករេ្របី្របស់ករ
រចនវសិ្វកមមល្អ និងករអនុវត្តកររុះេរ ី ព នល្អ និងករក ងេឡងីវញិ រមួទងំស្រមប់ផ្លូវ ង ព ន រមួជមួយនឹងករ
្រតួតពិនិតយយ៉ងម៉ត់ចត់ៃន្របតិបត្តិករសំណង់ និងេទៀងទត់។ ករ្រតួតពិនិតយផលប៉ះពល់ និង និភ័យែដល ច
េកីតមនេននឹងកែន្លង។ ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគមជក់ ក់ៃនទី ងំនឹងមនវធិនករ្រតួតពិនិតយដី និង
ដីលបប់។ ទងំេនះនឹង្រតូវបនែកស្រមួលេ យែផ្អកេលីលកខខណ្ឌ ៃនករ ្ឋ ន ្របសិនេបីសកមមភព ងសង់ ត
សនធឹងឆ្លងកត់រដូវ្របងំ និងេសីម។ ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នជសមូហភព្រតូវបនរពឹំងទុក ប៉ុែន្ត្រតូវបនេគ យតៃម្ល
ថមនចំនួនតិចតួច និងមនករេធ្វស្របែហស េ យ រែតធមមជតិ និងវ ិ លភពតូចៃនករងរសុីវលិែដល
្រប្រពឹត្តេទកនុងរយៈេពលដ៏ខ្លី។ ករពិនិតយរកេមីលផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមននឹងេធ្វីេឡងីកនុងអំឡុងសមយុទធ
ពិនិតយបរ ិ ថ ន និងសងគម ែដល្រតូវអនុវត្តស្រមប់អនុគេ្រមងផ្លូវ និង ព ននីមួយៗែដលបនកំណត់។ 

៤.២.២ និភ័យ 

និភ័យសុខភព និងសុវតថិភពករងរ (OHS)៖ និភ័យ OHS ែដល្រតូវបនកំណត់េនេ្រកមគេ្រមងរមួមន 
េ្រគះថន ក់ ងកយ េ្រគះថន ក់ រធតុគីមី និងឧបករណ៍ករពរផទ ល់ខ្លួន ដូចខងេ្រកម៖  
េ្រគះថន ក់ ងកយ៖ េ្រគះថន ក់ ងកយតំ ងឱយសក្ត នុពលៃនេ្រគះថន ក់ ឬរបួស ឬជំងឺេ យ រែតករប៉ះ
ពល់ម្តងេហយីម្តងេទៀតចំេពះសកមមភពេមកនិច ឬសកមមភព ងកយ។ េ្រគះថន ក់ខង ងកយ ចប ្ត ល
ឱយមនរបួសជេ្រចីន្របេភទ ចប់ពីអនីតិជន និង្រតូវករជំនួយែផនកេវជជ ្រស្តែតបុ៉េ ្ណ ះ រហូតដល់ពិករ េ្រគះ
មហន្ត យ និង/ឬ ្ល ប់។  

 េ្រគះថន ក់េ យ រករធ្ល ក ់: ធ្ល ក់ពីេលីជេណ្ដី រ រនទ  យនជំនិះ ធនឹម ព ន ។ល។  
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 េ្រគះថន កល់ងទឹ់ក និងរបួសទឹក៖ េនកែន្លង ងសង់ ព ន កមមករ ច្រតូវេដីរេលីសំណង់ពីេលីទឹក ឬធនឹម
ឆ្លងកត់ទេន្ល ឬអូរ។  

 េ្រគះថន ក់េ យ រវតថុធ្ល ក៖់ ឧបករណ៍ េ្រគឿងច្រក បរកិខ រ និងសមភ រេ្របី្របស់កនុងេពល ងសង់ ចធ្ល ក់
ពីេលីកមពស់ប ្ត លឲយមនរបួស។  

 ធ្ល កចូ់លេទកនុងរនធចំហរ៖ រេ ្ត  លូ និងតំបន់ៃនករជីកេ្រជ ច្រតូវបនរកេឃញីជទូេទេនករងរផ្លូវ និង
ព ន។ ករធ្ល ក់ចូលេទកនុងរនធទងំេនះ ចប ្ត លឱយរងរបួសៃនក្រមិតេផ ងៗ។  

 របួស ងកយទកទ់ងនឹង្របតិបត្តិករឧបករណ៍ធុនធងន៖់ កររងរបួស ចេកីតេឡងីកនុងអំឡុងេពល្របតិបត្តិ
ករឧបករណ៍ធុនធងន់ ដូចជសទូច េអ ក ៉ ទ័រ ជេដីម។  

 និភយ័ៃនករកតរ់បស់របរមុត្រសចួ៖ កនុងអំឡុងេពល ងសង់ កមមករ្របឈមនឹង និភ័យៃនករកត់
េ យកបំិត និងែគមមុត្រសួច េនេពលេ្របី្របស់ឧបករណ៍ដូចជកបិំត កៃ្រន្ត និងឧបករណ៍េ្របី្របស់
េផ ងេទៀត ឬខណៈេពលែដលឧបករណ៍ ឬយនជំនិះកំពុងដំេណីរករ។  

េ្រគះថន ក់ រធតុគីមី៖ េ្រគះថន ក់គីមីតំ ងឱយសក្ត នុពលៃនជំងឺឬរបួសេ យ រែតករប៉ះពល់្រសួច្រ វែត
មួយឬករប៉ះពល់ម្តងេហយីម្តងេទៀត ុ ៃំរេ៉ទនឹង រធតុពុល, េ្រចះ, រេំញចឬអុកសុីតកមម។ រធតុគីមីទូេទ
ែដលេ្របីកនុងករ ងសង់រមួមន សុីម៉ងត៍ Portland clinker ( រធតុចង រធតុែរ)៉ រធតុ formaldehyde 

(សមភ ◌ារៈែដលមនមូល ្ឋ នេលីេឈ)ី បូ៉លីយូធយូន វនីីល កដយូម ឬសំណ (ថន ំ ប និងជ័រ) និង រធតុរ ំ យ។ 
ពួក ក៏តំ ងឱយ និភ័យៃន្របតិកមមែដលមិន ច្រគប់្រគងបន រមួទងំ និភ័យៃនករេឆះ និងករផទុះ 
្របសិនេបី រធតុគីមីមិន្រតូវគន ្រតូវបន យបញចូ លគន េ យអេចតន។  

 អគគិភ័យ និងករផទុះ៖ អគគីភ័យ និងឬករផទុះែដលេកីតេចញពីករបេញឆ ះៃនវតថុែដលងយេឆះ ឬឧសម័ន ចប
្ត លឱយបត់បង់្រទពយសមបត្តិ ក៏ដូចជកររងរបួស ឬ ្ល ប់ែដល ចេកីតមនចំេពះកមមករគេ្រមង។  

 រធតុគីមីេ្រចះ និង រធតុ្របឆងំអុកសុីតកមម៖ រធតុគីមីែដលេ្រចះ អុកសុីតកមម និង្របតិកមមមន
និភ័យ្រសេដៀងគន  េហយី្រតូវករវធិនករ្រគប់្រគង្រសេដៀងគន ជវតថុធតុេដីមែដល ចេឆះបន។  

ឧបករណ៍ករពរផទ ល់ខ្លួន៖ PPE ផ្តល់ករករពរបែនថមដល់កមមករនិេយជិតែដល្របឈមនឹងេ្រគះថន ក់េនកែន្លង
េធ្វីករ េ យភជ ប់ជមួយ្របព័នធ្រគប់្រគងកែន្លង និងសុវតថិភពេផ ងេទៀត។ កង្វះ PPE ែដលសម្រសប និងករេ្របី
្របស់ PPE មិនល្អ ចប ្ត លឱយមនរបួសដល់ែភនក កបល ក ្រតេចៀក ៃដ ៃដ េជីង េជីង ្រតេចៀក សួត និងសូមបី
ែត ងកយទងំមូលរបស់កមមករ។  
កនុងដំ ក់កល ងសង់ មនករេកីនេឡងី និភ័យៃនេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍េនករ ្ឋ នសំណង់ េ យ រមន
ករសទះច ចរណ៍បេ ្ត ះ សនន ថ នភពផ្លូវមិនមនសុវតថិភព េ យ រ្របតិបត្តិករសំណង់ ករ ្ឋ ន និង ថ ន
ភពភូមិ ្រស្តធមមជតិ។ មន និភ័យៃន UXO (េនេលីដី និងេ្រកមទឹកេនទី ងំ ព ន) ឧបបត្តិេហតុអគគីភ័យ 
និងករផទុះ ករេលចធ្ល យេ្របង និង រធតុគីមី ែដលប ្ត លឱយមនករបំពុលដី និង/ទឹក។ មន និភ័យែដល
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ចេកីតមនទក់ទងនឹងជីវច្រមុះ។ េនទី ងំមួយចំនួន ដូចជេនភនំសំកុស េពធិ ត់ និងភនំឱ ៉ល់ និងកំពង់សពឺ 
ភគខងេកីតៃនភនំ្រក ញ ែដលជជ្រមកសត្វៃ្រព (តំបន់ករពរជតិ) ចនឹងរងផលប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរទក់ទង
នឹងជីវៈច្រមុះ េ យ រ្របតិបត្តិករ ងសង់ និង ករបេងកីនលំហូរច ចរណ៍ និងសកមមភពមនុស េនជិត និងកនុង
តំបន់ករពរ។ ្រក ញជៃ្រពវស ែដលមន្របេភទេឈខុីសៗគន ។ ្រក ញ្រតូវបនេគ គ ល់យ៉ងចបស់ស្រមប់ជីវ
ច្រមុះរបស់ ។ វធិនករនឹង្រតូវចត់វធិនករេដីមបបីេញច សផលប៉ះពល់ដល់ជ្រមកធមមជតិ េ យ របែន្លធមម
ជតិ េដីមេឈហូីបែផ្ល លែ្រស ដីែ្រស និងជ្រមកទឹក ប ដូចជទេន្ល ងស្តុកទឹក ែ្រពក ្រសះជេដីម។ តំបន់
ករពរទងំេនះងយប៉ះពល់ដល់បរ ិ ថ ន ផលប៉ះពល់ែដលប ្ត លមកពី្របតិបត្តិករ ងសង់ផ្លូវែដលេកីត
េឡងីេនែកបរេនះ។ 

ជមួយគន េនះែដរ កនុងដំ ក់កល្របតិបត្តិកររបស់គេ្រមង នឹងមន និភ័យៃនេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ េ យ រ
ថ នភពផ្លូវ្របេសីរេឡងី ែដលអនុញញ តឱយមនេលប នេលឿន។ និភ័យេផ ងេទៀតរមួមនផលប៉ះពល់អវជិជមន 

(កនុងរយៈេពលយូរ) េលីជ្រមកធមមជតិ ែដលផ្លូវគេ្រមងដំេណីរករេ យ ឬឆ្លងកត់។ ទងំេនះ្រតូវបនចត់ទុកថ
ជផលប៉ះពល់ែដល ចបងកេឡងីជលទធផលៃនសកមមភពអភិវឌ ន៍ ែដល្រតូវបនផ រភជ ប់ជមួយនឹងករេកីន
េឡងីៃនច ចរណ៍េនជិត ឬឆ្លងកត់តំបន់ករពរ និង/ឬជ្រមកធមមជតិសំខន់ៗ ែដលបងកឱយមន និភ័យៃនករ
ទ្រនទ នយកដី និងករកប់េឈខុីសចបប់។  
្រតូវបនរពំឹងទុកថ និភ័យបរ ិ ថ នខងេលី និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន្រតូវបនផ រភជ ប់ជមួយនឹង
សកមមភព ងសង់ែដល្រតូវេធ្វីេ្រកមធតុផ ៃំនគេ្រមងទី ២ (ករក ងេឡងីវញិ និងែថទេំហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹក
ជញជូ ន មជនបទែដលមនភពធន់) និងសកមមភពែដល ច្រតូវបនេធ្វីេ្រកមធតុផ ៃំនគេ្រមងទី ៤ (ធតុផ ៃំន
ករេឆ្លីយតបេពលមន សនន (CERC) កនុងករណីែដលមនសិទធិទទួលបន ថ នភព្រគ សននដូចបនកំណត់
កនុងសមសភគគេ្រមង ៤ ្រតូវបនេធ្វីឱយសកមម។  

៥. វិធនករកត់បនថយ 

ខណៈេពលែដលគេ្រមងេនះមនេគលបំណង ងសង់េឡងីវញិ និង/ឬេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវផ្លូវ និង ព នែដលរង
ករខូចខតែដលមន្រ ប់ ស្រមប់ករ ្ត រេឡងីវញិនូវករតភជ ប់ដឹកជញជូ ន្របកបេ យ្របសិទធភព និង
សកមមភពរស់េនកនុង្រសុក គេ្រមងេនះព្រងឹងភពធន់ៃនផ្លូវ និង ព នែដលបន ងសង់េឡងីវញិ េដីមបេីឆ្លីយតប
េទនឹងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនៃនទឹកជំនន់ម្តងេទៀត និងរយៈេពលែវង។ ផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល
កសធតុ។ សកមមភព ងសង់ទងំេនះនឹងបងកឱយមនផលប៉ះពល់ដល់បរ ិ ថ ន និងសងគមែដល ចរពំឹងទុក

បន។ 

េដីមបកីត់បនថយ និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន ជពិេសសេនក្រមិតអនុគេ្រមង 
ននុ្រកមកត់បនថយខងេ្រកម្រតូវបនអនុម័ត៖  

 និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន្រតូវបនរពំឹងទុក និងេជៀស ង។  
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 េនេពលែដលមិន ចេជៀស ងបន និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន្រតូវបនប្រងួមអបបបរ
ម ឬកត់បនថយេទក្រមិតែដល ចទទួលយកបន។  

 េនេពលែដល និភ័យ និងផលប៉ះពល់សក្ត នុពល្រតូវបនប្រងួមអបបបរម ឬកត់បនថយ កត់បនថយ
បែនថមេទៀត និង  

 េនេពលែដលផលប៉ះពល់សំណល់សំខន់ៗេនែតមន ករទូទត់សង ឬទូទត់ផលប៉ះពល់ទងំេនះ 
ែដល ចេធ្វីេទបន មលកខណៈបេចចកេទស និងហរិញញវតថុ។  

៥.១ វិធនករកត់បនថយស្រមប់េហតុប៉ះពលប់រ ិ ថ ន និងសងគម និង និភ័យ 

េ យែផ្អកេលី និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនែដលបនពិភក េនកនុងជំពូកទី ៤ ជំពូកេនះបង្ហ ញ
អំពីវធីិ ្រស្តរមួចំេពះករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម។ ងទី ៨ (ខងេ្រកម) ផ្តល់នូវេសចក្តីសេងខបៃនវធិនករ
កត់បនថយែដលនឹង្រតូវអនុវត្តេ យ MRD េដីមបកីត់បនថយ និភ័យបរ ិ ថ ន និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន
កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង រមួទងំដំ ក់កល ងសង់ និង្របតិបត្តិករៃនផ្លូវ និង ព ន។ វធិនករែដលបន
េសនីេឡងីទងំេនះនឹង្រតូវបនេ្របីេដីមបែីណនកំរេរៀបចំ ESMP ជក់ ក់ៃនទី ងំេនក្រមិតអនុគេ្រមងផ្លូវ និង ព
ន។ 

៥.១.១ វិធនករកត់បនថយដំ ក់កលរចនគេ្រមង 

 ករត្រមឹមផ្លូវ្រតូវបនែកស្រមួល មត្រមូវករ េដីមបេីជៀស ង និង/ឬកត់បនថយផលប៉ះពល់រេសីបបរ ិ ថ ន 
ឬសងគម ដូចជសក្ត នុពលែដលេកីតេឡងីេនកនុងតំបន់ែដលមន្របជជនរស់េន និងឆ្លងកត់ ឬជិតៃ្រព
េឈែីដលមន្រ ប់។  

 ករេរៀបចំេទសភព មចិេញច ីមផ្លូវជមួយេដីមេឈ ីរុកខជតិេដីមនឹង្រតូវបនផ្តល់ ទិភព។  
 ករយកចិត្តទុកដក់ជពិែសសនឹងូវបនបង់េទេលីកររចនផ្លូវបង្ហូរ មដងផ្លូវ និងបេ ្ត យ ែដលកត់

បនថយសក្ត នុពលៃនករជន់លិច ជពិេសសេនតំបន់ផ្លូវថនល់។  
 េធ្វីករពិេ្រគះេយបល់យ៉ងទូលំទូ យជមួយសហគមន៍មូល ្ឋ ន េដីមបេី្រជីសេរសីទី ងំែដលសមរមយ

ស្រមប់ករដំេឡងី្របព័នធលូ និង្របព័នធលូេផ ងេទៀត េដីមបបីេងកីន្របសិទធភពៃនករបង្ហូរទឹក្របកបេ យ
សុវតថិភព។  

 ធនឱយមនករតភជ ប់េ យរលូនរ ងផ្លូវគេ្រមង និងេ្រគឿងបរកិខ រេន មដងផ្លូវេផ ងេទៀត រមួទងំផ្លូវ
េផ ងេទៀត ្របសិនេបីមន។  

 ធនថវធិនករ្រតួតពិនិតយច ចរណ៍្រតូវបនេរៀបចំយ៉ងមន្របសិទធភព ជពិេសសេនចំនុច្របសព្វ T 
និងផ្លូវ្របសព្វ។  

 កនុងករណីចបំច់ ្រតូវ្របកដថមន្របព័នធេភ្លីងសន ថំមពល េដីមបធីនសុវតថិភពច ចរណ៍ ឧ. ករ
ដំេឡងីេភ្លីងច ចរណ៍េដីរេ យថមពលពន្លឺ្រពះ ទិតយ។  

 ផ្លូវ និង ព ននឹង្រតូវបនរចនេឡងីេដីមបធីនបននូវករចូលេ្របី្របស់ជសកល ខណៈេពលែដលធន
សុវតថិភព និងងយ្រសួលចូលេ យមនុស  រមួទងំរេទះរុញ មនុស ពិករែភនកេ យេ្របីដំបងេដីរជេដីម។  
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 កនុងអំឡុងេពលៃនដំេណីរកររចនផ្លូវ និង ព ន ត្រមូវករទិញដីពី្របជពលរដ្ឋកនុងតំបន់្រតូវបនគិតគូរ
យ៉ងយកចិត្តទុក ក់។ កនុងករណីែដល ចេធ្វីេទបន កត់បនថយករទទួលបនដីលំេន ន ក៏ដូចជ
ផលប៉ះពល់េលីជីវភពរស់េន មដី។ និងធនថករចូលេ្របីអចលន្រទពយ្រតូវបន ្ដ រេឡងីវញិ។  

 GRM គឺេននឹងកែន្លងេដីមបធីននូវកង្វល់/ រទុកខែដល ចេកីតេឡងីកនុងអំឡុងេពលៃនកររចនគេ្រមង 
ករ ងសង់មុនករ ងសង់ កនុងដំ ក់កល ងសង់្រតូវបនទទួល និងេ ះ្រ យទន់េពលេវ
េ យអងគភពែដលបនកំណត់គេ្រមង - ជែផនកៃនវធិី ្រស្តកនុងករកត់បនថយ និភ័យ និងផលប៉ះ
ពល់អវជិជមន។  

៥.១.២ វិធនករកត់បនថយដំ ក់កលមុន ងសង់គេ្រមង 

 កនុងករណីែដលករទិញដីមិន ចេជៀស ងបន ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋែដលមនសក្ត នុ
ពលនឹង្រតូវបនអនុវត្ត មករែណនេំនកនុង SEP, RPF និង IPPF ( មែដល ចអនុវត្តបន)។ កនុង
ករណីែដល្រតូវករ ែផនករ ងំទីលំេនថមី (RP), IPP នឹង្រតូវបនបេងកីតេឡងី្រសប ម RPF ។  

 RPs នឹងបង្ហ ញយន្តករៃនករបេញចញព័ត៌មនគេ្រមង ករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ ក៏ដូចជយន្ត
ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ (GRM)។ សំណង និងករគ្ំរទស្រមប់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់គឺែផ្អក
េលីេគលករណ៍ និងត្រមូវករខងេ្រកមែដលមនែចងកនុង RPF របស់គេ្រមង។  

 េនេពលែដល IPs ( មលកខណៈវនិិចឆ័យៃន ESS៧ របស់ WB) មនវត្តមនេនកនុងគេ្រមង ដូចែដល
បនបញជ ក់េ យករពិនិតយ IP ែដលេធ្វីេឡងីេ យ MRD SEO ករ យតៃម្លសងគមេគលេ នឹង្រតូវបន
អនុវត្ត មករែណនរំបស់គេ្រមង IPPF និង IPP នឹង្រតូវបនេរៀបចំេ យែផ្អកេលីករពិេ្រគះេយបល់ 
និងមតិែកលម្អ។ ពី IPs ែដលរងផលប៉ះពល់។  

 កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងនឹង្រតូវបនេធ្វីេឡងីេដីមបធីនថករទិញដីពីដីរបស់ IP ែដលជកមមសិទធិសមូហភព
្រតូវបនេជៀស ង។ ្រសបជមួយេនះ ជែផនកៃនដំេណីរករពិនិតយរកេមីលវត្តមន IP េនកនុងតំបន់គេ្រមង
រង ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ IP េនជិតផ្លូវ និង ព នរបស់គេ្រមងនឹង្រតូវបនអនុវត្តយ៉ង្របុង្របយត័ន 
េដីមបធីនថ ករងរសុីវលិ ច្រតូវបនអនុវត្តេនជិតដី IP ែដលជកមមសិទធិសមូហភព បុ៉ែន្តមិនប៉ះពល់
ដល់បូរណភព ឬ ផលិតភពៃនដីរបស់ IP ែដលជកមមសិទធិសមូហភព។ ្របសិនេបីមនផលប៉ះពល់ជ
សក្ត នុពលចបស់ ស់ កររចនផ្លូវ្រតូវែកត្រមូវ ឬគេ្រមងរងមិន្រតូវបន ប់បញចូ ល ្របសិនេបីមិន ច
េជៀស ងបន។  

៥.១.៣ វិធនករកត់បនថយដំ ក់កល ងសង់ 

កនុងដំ ក់កល ងសង់ វធិនករកត់បនថយរមួមនករអនុវត្តសម្រសបៃន្រកមសីលធម៌របស់កមមករ និងអនក
្រគប់្រគង ែផនករេ្រតៀមបងក រ COVID-១៩ នីតិវធិី្រគប់្រគងករងរ ្រកម្របតិបត្តិបរ ិ ថ ន និងវធិនករកត់បនថយ
ជក់ ក់ រមួទងំករធនថគេ្រមង GRM ចចូលេ្របីបន និងងយ្រសួលេ្របី្របស់េ យមូល ្ឋ ន។ មនុស  
និងអនកពក់ព័នធេផ ងេទៀត។ េលីសពីេនះ អនក្របឹក  MRD SEO និង DISS នឹង្របឹក ជមួយ្របជជនកនុងតំបន់ 
ែដលជែផនកមួយៃនករេរៀបចំ SS-ESMP េដីមបជូីនដំណឹងដល់ពួកេគអំពី និភ័យសងគម និងបរ ិ ថ ន និងផលប៉ះ
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ពល់ែដលទក់ទងនឹងគេ្រមងរងផ្លូវ/ ព ន - ជែផនកៃនកមមវធិីករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធែដលបនកំណត់កនុង SEP 

(សូមេមីលឧបសមព័នធ)។ ធតុពក់ព័នធែដលមនបំណងេជៀស ង ឬកត់បនថយ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដល ច
េកីតមននឹង្រតូវបនបញចូ លេទកនុងលកខខណ្ឌ ៃនេសចក្តីេយងេរៀងៗខ្លួនស្រមប់េស ្របឹក េយបល់ និងេទកនុង
កិចចសនយករងរស្រមប់អនកេម៉ករសំណង់។ េលីសពីេនះេទៀត PMU និង DDIS Consultant នឹងស្រមបស្រមួល
ករងររ ងអនកេម៉ករែដល ចអនុវត្តកិចចសនយករងរសីុវលិេផ ងៗគន កនុងេពលដំ លគន  េដីមបែីចករែំលក
ករ ្ឋ នសំណង់ ករចូលេ្របី្របស់ និងសំខន់ជងេនះេទេទៀតសហករគន កនុងលកខណៈែដលមនេគលបំណង
េជៀស ង ឬកត់បនថយ និភ័យែដលទក់ទងនឹង ESHS និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន។ - ដូចែដលបន
េរៀប ប់េនកនុងជំពូកទី ៤ (ខងេលី) ។  
LMP (ឧបសមព័នធទី ៥) ែដលរមួបញចូ ល្រកមសីលធម៌របស់កមមករ និងអនក្រគប់្រគង, SEP, េគលករណ៍ែណនទូំេទ
របស់អនកេម៉ករេលីករករពរ COVID-១៩ (ឧបសមព័នធ ៤.៦) នឹង្រតូវបនអនុវត្តចំេពះគេ្រមងទងំមូល។ ដូេចនះ 
ត្រមូវករពក់ព័នធសំខន់ៗ រមួទងំ និភ័យែដលបនកំណត់ ផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន និងវធិនករកត់
បនថយែដលបនេសនីេឡងី នឹង្រតូវ ក់បញចូ លកនុងករ្របឹក  ករេដញៃថ្ល និងឯក រកិចចសនយ។  
និភ័យបរ ិ ថ ន ផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន និងវធិនករកត់បនថយែដលបនេសនីេឡងីេនគេ្រមងរងកនុង

ដំ ក់កល ងសង់្រតូវបនសេងខបេនកនុង ងទី ៨ ខងេ្រកម។ 
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ង 8. វធិនករកត់បនថយ និភ័យបរ ិ ថ ន និងផលបះ៉ពល់ែដល ចេកីតមន  
្របេភទ នភិ័យ  ករពិពណ៌នអំពីផលប៉ះពល់

ែដល ចេកីតមន  
វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ

ពិភពេ ក 
ទំនួលខុស្រតវូ/
ដំ ក់កល
គេ្រមង 

កំេទចកំណរ និង
សំណឹក  

កនុងអំឡុងេពលករងរផ្លូវ 
ចមនសំណឹក និងហូរេចញ

ពីៃផទទឹក កំឡុងេពលករ ្ឋ ន។ 
េនះនឹងពក់ព័នធជពិេសសេន
ជិត្រចងំទេន្ល នងិ/ឬ ងទឹក
េផ ងេទៀត និងករ ងសង់
ព ន។  

 េនេលីជ្រមលភនំ និងកែន្លងែដល ចរលួយបនេផ ងេទៀតេន មដងផ្លូវ រុកខជតិេដីមែដលសម្រសបែដលធន់
នឹងសំណឹកគួរែត្រតូវបន ។ំ  

 មែដល ចេធ្វីេទបន សកមមភព ងសង់េនតបំន់ភនគំួរែត្រតូវបនអនុវត្តែតកនុងរដូវ្របងំប៉ុេ ្ណ ះ។  
 ផ្លូវ នងិជ្រមលគួរែត្រតូវបន្រតតួពនិិតយកំឡុងេពល ងសង់ស្រមបស់ញញ ៃនសំណឹក គ្រមបរុកខជតិគរួែត្រតវូ

បនផ្តល់េនេលីជ្រមលេ យ េំ ម េដីម និងសត្វលូន រេនេលីែផនកែដលងយនឹងសំណឹក។  
 ករស្តុកទុកសមភ រៈរយៈេពលែវងគរួ្រតូវបន្រគបដណ្ដ ប់េ យេ ម ពូជេដីម ឬសមភ រៈសម្រសបេផ ងេទៀតេដីមបី

ករពរករ យភយខយល់  
 ករ្រគប់្រគង នងិវធិនកររក លំនងឹសម្រសប គរួែត្រតូវបនេ្របីដូចជ ករ ក់េកអី កែន្លង យនភណ្ឌ  

ក្រមលសរៃស ្រទនប់ដី ។ល។ ែដលមិនមនជតពិុលដល់បរ ិ ថ ន ឬវធិនករ បំែន្ល/ករេរៀបចំេទសភពប
េ ្ត ះ សននេនកនុងតបំនែ់ដលមនកររខំន និងេនេលីជ្រមលជ្រមល។  

ESS ១  អនកេម៉ករ/អំឡុង
េពល ងសង ់

គុណភពខយល់  ផលប៉ះពល់ ចនឹងេកីតមន
ជបេ ្ត ះ សនន េ យ រ
ធូលីកំឡុងេពល ងសង់ពី
ករងរ ងសង់ ករស្តុកទុក 
ករ្រសង់េចញ ករដឹកជញជូ ន
សមភ រៈ និងករបភំយឧសម័ន
េចញពរីថយន្តសំណង់ និង
យនជនំិះេផ ងេទៀត។ 
 
អតថ្របេយជន៍ជវជិជមនេនះ
គឺថ កនុងរយៈេពលែវង ករ ្ត
រផ្លូវថនល់នឹងេធ្វីេ យ្របេសីរ
េឡងីនូវគុណភពខយល់ មរ
យៈករេធ្វឱីយផ្លូវថនល់្របេសីរ

 សមភ រៈសំណង់្រតវូបនរក ឱយមនស្តង់ រល្អ។ ជួសជុលជបនទ ន់នូវយនជំនិះ និងបរកិខ រសំណង់ែដលមន
ដំេណីរករខុស្រប្រកតី។  

 ឧបករណ៍ និងយនជំនះិែដលមិនេ្របី្របស់គួរែត្រតូវបនបិទ។  
 េ្រគឿងច្រក និងយនជនំិះែដលបងកករបពំុលខ្ល ងំ (ឧ. ែផ ងែដល ចេមីលេឃញី) នងឹ្រតវូ មឃតម់និឱយចូល

ករ ្ឋ នសំណង់។  
 ឧបករណ៍សំណង់ និងយនជនំិះទងំអស់្រតវូមនវញិញ បនប្រត្រតមឹ្រតូវ ែដលបង្ហ ញពកីរអនុេ ម មស្តង់ រ

ករបំភយយនយន្ត។  
 ករ ក់ទី ងំេ ងច្រកកំេ េកស៊ូ េ ងច្រក យេបតុង េ ងច្រកកំេទចថម កែន្លងយកថម និងេ្រគឿងបរកិខ រេផ ង

េទៀតែដលប ្ត លឱយមនធូលីខពស់ និង/ឬករបេញចញឧសម័នគួរែតមនយ៉ងេ ច ស់ ៥00 ែម៉្រតពីករ ងំ
ទីលំេន និងកែន្លងទទួល រធតុរេសីបេផ ងេទៀត ( េរៀន មនទីរេពទយ ។ល។)។  

 ករេបសសំ ត/ករយល់្រពមពបីរ ិ ថ នចបំច់្រតវូែតទទួលបនមុនេពលបេងកតី នងិដេំណីរករេ ងច្រក យ 
asphalt េ ងច្រកកំេទច នងិកែន្លងេផ ងៗេទៀត។ អនកេម៉ករ្រតវូបនេលីកទឹកចតិ្តឱយេ្រប្របស់តំបន់ និងកែន្លង
ែដលមន្រ បស់្រមប់េគលបំណងែបបេនះេនេពល ែដល ចេធ្វេីទបន។  

ESS ១, ៣ និង 
៤ 

អនកេម៉ករ/អំឡុង
េពល ងសង់ នងិ
ែថទ ំ
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្របេភទ នភិ័យ  ករពិពណ៌នអំពីផលប៉ះពល់
ែដល ចេកីតមន  

វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ
ពិភពេ ក 

ទំនួលខុស្រតវូ/
ដំ ក់កល
គេ្រមង 

េឡងី នងិកត់បនថយបរមិណ
ធូលីែដលបងកេឡងីេ យអនក
េ្រប្របស់ផ្លូវ ែដលជករ
ត្អូញែត្អរដ៏សំខន់របស់សហ
គមនម៍ូល ្ឋ ន។  

 េនៃថងែដលគម នេភ្ល ង ្រតវូេ្រ ចទកឹ យ៉ងេ ច ស់ពីរដងកនុងមួយៃថង (ែកស្រមលួ មលកខខណ្ឌ ) េលីតំបន់
ែដលមនធូលី នងិប៉ះពល់េនទីធ្ល សំណង់ ឃ្ល ងំស្តុកសមភ រ ករ ្ឋ នសំណង់ ផ្លូវចូល កែន្លងយកថម កែន្លងខចី
្របក់ នងិតបំនគ់េ្រមងេផ ងេទៀត ែដលជកែន្លង ន ក់េន នងិកែន្លងេផ ងៗេទៀត។ ឧបករណ៍ទទួលែដលរេសីប
មនទី ងំេនជិត។  

 ្រគបដណ្ត ប់ នដឹកទនំិញែដលដកឹជញជូ នសមភ រៈសំណង់ (ខ ច់ ដី សុីម៉ងត៍ ្រកួស ។ល។) េដីមបេីជៀស ងករ
កំពប់ និងករបំភយធូលី។  

 ក់ក្រមិតេលប នេលីយន ្ឋ នសំណង់ េដីមបកីតប់នថយករបំភយធូលីដី រមួជមួយនងឹតំបន់ែដលមនទី ងំ
ទទួលព័ត៌មនរេសីប (ផទះ េរៀន មនទីរេពទយ ្រប ទ។ល។)។  

 ក់ទី ងំ្របភពបំភយឧសម័នេន ថ នី (ឧ. ម៉សុីនម៉ស៊ូតចល័ត ម៉សុីនបង្ហ ប់។  
 ករដុតកកសំណល់ែដលេកីតេចញពីករ ្ឋ នសំណង ់ជំរុកំរងរ និងសកមមភពទក់ទងនឹងគេ្រមងេផ ងេទៀត 

្រតូវ មឃត់យ៉ងតឹងរុងឹ។  
 ផ្តល់គ្រមបបេ ្ដ ះ សនន (ឧ. ្រក ត់េទសឯក េ ម ។ល។) េលីសមភ រៈេ្របី្របស់បនយូរ នងិស្តុកែដលខូច  
 សម្អ តកំេទចកទំីេលីផ្លូវ ឬកពំបេ់ចញពីសមភ រៈសំណង់ និងយនជំនះិ។  
 ដំេឡងីរបងបេ ្ត ះ សនន ឬរនងំជុំវញិសកមមភពែដលមនធូលី ជពិេសសេនជិតអនកទទួលែដលងយទទួ

ល។  
 ទី ងំស្រមប់ស្តុកទុករបស់ខូចគុណភព បំេពញ និងសមភ រៈេផ ងេទៀតែដលមនធូលីខពស់ ្រតូវមនយ៉ងេ ច

ស់ ៥00 ែម៉្រតពីតបំន់លំេន ្ឋ នែដលេនជិតបផំុត និងអនកទទួលែដលងយទទួលេផ ងេទៀត។  
សំេឡង និង រញំ័រ  ក្រមតិសំេឡងរខំន និងរញំ័រ

េកីនេឡងីទំនងជ្រតូវបនជបួ
្របទះកនុងដំ កក់ល ង
សង់ េ យ រករ ្ឋ ន នងិ
ករដំេណីរករឧបករណ៍ និង
យនជនំិះេផ ងៗ  

 សកមមភពែដលទក់ទងនឹងសំណង់គម នសំេលងរខំននឹង្រតវូបនអនុវត្តចប់ពេីម៉ង ២១:00 េម៉ង ដល់ 0៦:00 
េម៉ង រមួជមួយនងឹតំបន់លំេន ្ឋ ន មនទីរេពទយ េរៀន នងិកែន្លងទទួលេភញ វេផ ងៗេទៀត។  

 សកមមភពសំណង់ែដលមនសំេលងរខំននឹង្រតូវបនេជៀស ងកនុងអឡំុងេពល្រពឹត្តិករណ៍ សន ឬវបបធម៌
ែដលេនជតិចិេញច ីមផ្លូវ ដូចជករអធិ ្ឋ នៃថងសុ្រកែដលចូលរមួេ យជនជតិចមឥ ្ល ម (្របសិនេបីពកព់័នធ) 
េនេពលែដលជនជតិែខមរចូលរមួពធិីបុណយ្រពះវ ិ រ ឬពិធមីងគលករ ឬកមមវធិី្រសេដៀងគន េទនឹង IP ្របសិនេបី
ពក់ព័នធ។ល។  

ESS ១, ៣ និង 
៤ 

អនកេម៉ករ/អំឡុង
េពល ងសង់ នងិ
ែថទ ំ
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វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ
ពិភពេ ក 

ទំនួលខុស្រតវូ/
ដំ ក់កល
គេ្រមង 

 ល់ឧបករណ៍សំណង់ និងយនជំនិះទងំអស់្រតូវែថទឱំយបនល្អ ្រតតួពិនិតយជ្របចសំ្រមប់ករបំភយសំេឡង 
េហយី្រតូវបំពកេ់ យឧបករណ៍បទិបងំសំេឡងែដលមន្របសិទធភព និងឧបករណ៍ទប់ ក ត់សំេឡងសមរមយ
េផ ងេទៀត ្រសប មបទបបញញត្តិជតិ និងមូល ្ឋ នជធរមន។  

 េ្របែីតយនយន្ត និងឧបករណ៍ែដលបនចុះបញជ ី នងិមនលិខិតអនុញញ តចបំច់។ អនកេបកីបរ នដឹកទំនិញ 
និងអនក្របតបិត្តឧិបករណ៍្រតូវេចៀស ងករេ្របីែសនងេន មតំបន់ែដលមនមនុស រស់េនេ្រចនី នងិកែន្លងែដល
មនឧបករណ៍ចប់សញញ រេសីបេផ ងេទៀតែដល្រតូវបនរកេឃញីដូចជ េរៀន វត្ត ម មនទីរេពទយ ។ល។  

 ក់ក្រមិតេលប នេលីយនជនំិះសំណង់ េដីមបកីតប់នថយករបំភយសំេឡងរខំន រមួជមួយនឹងតំបន់ែដលមនទី
ងំទទួល រមមណ៍ (ផទះ េរៀន វត្ត ម មនទរីេពទយ ។ល។  

 ផ្តល់របងំសំេលងរខំនបេ ្ត ះ សនន (របងំកមពស់ ៣-៥ ែម៉្រត ចកត់បនថយ ៥-១0 dB(A)) មករ
ចបំច់ ្របសិនេបកីែន្លងេធ្វីករនងឹបេងកីតក្រមិតសំេលងរខំនខពស់ែដល ចរខំនដល់្រគួ រ មនទរីេពទយ 
េរៀន នងិអនកទទលួរេសីបេផ ងេទៀត។  

 េជៀស ងសកមមភពសំណង់ែដលមនសំេលងរខំនេនកនុងបរេិវណៃនអនកទទួលែដលរេសីបកនុងកំឡុងេពលយប់ 
ឬអំឡុងេពលែដលមនភពរេសីបេផ ងេទៀត (ឧ. កនុងអំឡុងេពលេម៉ងសិក េនតំបន់ជុំវញិ េរៀន)។  

 ក់ក្រមិតេលីករេ្រប្របស់រញំ័ររញំ័រ និង្របតិបត្តិករៃនឧបករណ៍ធុនធងន់េនជតិរចនសមព័នធរេសីប។  
ករ្រគប់្រគង
សំណល់ 

សកមមភពសំណង់េផ ងៗ 
និង្របតបិត្តិករ ងសង់
កែន្លង ន កេ់នកមមករនឹង
បេងកតីកកសំណល់រងឹ។ ករ
្រគប្រគងកកសំណល់មិនល្អ
ចបងកបញ្ហ ក្លនិ និងេមេ គ 

ករបំពុល នងិករសទះលំហូរៃន
ផ្លូវទកឹេនែកបរេនះ េហយី
ចជះឥទធពិលអវជិជមនដល់

េទសភព។  

 បំែបក នងិ្របមូលកកសំណល់ជ្របចេំនជំរុកំមមករ និងករយិល័យ។  
 ជំរុ ំ ងសង/់កមមករ ្រតូវផ្តល់ធុងស្រមមជមួយគ្រមប។.  
 មឃត់ករេចលកកសំណល់រងឹេទកនុង្រប យ ទេន្ល ផ្លូវទឹក លែ្រសកសិកមម និងទី ធរណៈ  
 នឹងមនិមនកែន្លងចក់សំ មជក់ ក់ មួយែដលបេងកីតេឡងីេ យអនកេម៉ករេទ។ សំណល់រងឹទងំអស់នឹង

្រតូវបន្របមូល នងិដកេចញជេទៀងទត់ពជីំរុកំរងរ េហយីេបះេចលេទតំបន់ែដល្រតូវបនអនុម័តេ យ ជញ
ធរមូល ្ឋ ន។  

 អនកេម៉ករេដមីបេី្របី្របស់េឡងីវញិនូវសមភ រៈេនេពល ែដល ចេធ្វីេទបនេដីមបកីត់បនថយកកសំណល់។  
 មដុតសមភ រសំណង់ និងកកសំណល់កនុងតំបន។់  
 វតថុែដល ចែកៃចនបន្រតូវយកមកវញិេហយីលក់េទឱយអនកែកៃចន  
 កកសំណល់ែដលេនេសសសល់ និងេ្រគះថន ក្រតវូេបះេចលកនុងកែន្លងេចលែដល្រតវូបនអនុម័តេ យ ជញ

ធរមូល ្ឋ ន  

ESS ១, ៣ និង 
៤ 

អនកេម៉ករ/អំឡុង
េពល ងសង ់
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វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ
ពិភពេ ក 

ទំនួលខុស្រតវូ/
ដំ ក់កល
គេ្រមង 

 ្រតូវ្របកដថកកសំណល់មិន្រតូវបនេបះេចលេ យៃចដនយេនកនុងទី ងំគេ្រមង និងតបំន់ជប់គន ។  
 ទី ងំ នងិកែន្លង ន ក់េនរបស់កមមករ ្រតូវសថិតេនចមង យយ៉ងតិច ៥00 ែម៉្រតពីករ ងំទីលំេន នងិបនឯក

ភពជមួយសហគមនម៍ូល ្ឋ ន នងិម្រន្តីមូល ្ឋ ន។  
 ករបង្ហូរទកឹ្រតវូផ្តល់ េដីមបជីួយស្រមួលដល់ករដកយកទឹកេលីៃផទឱយបនឆប់រហ័សពី្រគប់តបំន់ និងករពរករ

ជន់លិច នងិករសទះ។  
 ទឹកសំណល់េចញពីសិកខ របស់អនកេម៉ករ នងិកែន្លង ងសមភ រៈបរកិខ រនឹង្រតវូឆ្លងកត់ែ្រគ្រកួស/ខ ច់ 

េហយី រធតុកខ្វក់ពេី្របង/ខញ់ទងំអស់នឹង្រតូវបនយកេចញមុនេពលទឹកសំណល់្រតូវបនបង្ហូរេចញ។ 
សំណល់េ្របង នងិខញ់្រតូវរក ទុកកនុងសគរបិទជិត។ កកសំណល់ទងំេនះ្រតូវេបះេចល្រសប មបទបបញញត្តិ
ជតិ និងមូល ្ឋ ន។  

 កែន្លង ន កេ់នរបស់កមមករ្រតូវសម្អ តបនទ បព់ីេ្របី្របស់រចួ េដមីបជីករេពញចតិ្តរបស់ MRD និងសហគមន៍មូល
្ឋ ន។ កកសំណល់ទងំអស់្រតូវយកេចញ េហយីេបះេចលេទកែន្លងេចល ែដលយល់្រពមេ យ ជញ ធរមូល
្ឋ ន។  

 ដីែដលេ្របីស្រមប់កែន្លង ន ក់េនរបស់កមមករ្រតូវ ្ដ រឱយដូចេដមីវញិ មែដល ចេធ្វីបន េហយីតបំន់េនះ្រតូវ
េំដីមេឈ ីឬគុមពេឈឱីយសម្រសប មែដល ចអនុវត្តបន បនទ ប់ពី ទំេនរ នងិសម្អ ត។ 

គុណភពទឹក ជី
វទេន្ល មចឆ ជត ិ

ករ ងសង់កែន្លង ន ក់េន
អនកេម៉ករ ករងរេធ្វី ព ន 
ករស្តុកទុកសមភ រសំណង់ និង
ខូចគុណភព ករេ្រប្របស់ស
មភ រៈេ្រគះថន ក់ នងិករងរដី 
្របសិនេបីមនិមនករ
្រគប្រគង្រតឹម្រតូវ ទំនងជេធ្វី
ឱយខូចគុណភពទកឹេលីៃផទ 
ទឹកជនំន់ និងករសទះលំហូរទឹ
ក។  

 ទឹកសំណល់កនុងជរំុ្រតវូពយបលឱយបនេពញេលញជមុនសិន មុននងឹបេញចញេទ ងទឹកែដលេនជប់ ឬែកបរ
េនះ។  

 ព្រងងឹ្រចងំទេន្លឱយរងឹម ំេ យេ្របថីម េបតុង និងវធិនកររក សម្រសបេផ ងេទៀត េនកែន្លង ងសង់ ព ន
នីមួយៗ េហយីធនថ ផ្លូវទកឹ្រតវូបនរក ទុកគម នករជីកកកយ នងិកំេទចកំទីសំណង់ អែណ្ត តទឹក នងិលិចទឹ
ក។  

 សំណល់េអតចយ សំណល់សំណង់ និងកែន្លងស្តុកសមភ រសំណង់ ្រតូវសថិតេនឆង យពី្របភពទឹក េហយីសមភ រៈ
ទងំេនះ នងឹ្រតវូេបះេចលេទកនុងផ្លូវទកឹកនុងកលៈេទសៈ ក៏េ យ។  

 កុំចក់ទកឹ្រប យ និងែ្រពកេនករ ្ឋ នសំណង់។ កនុងករណីចបំច ់ករបំេពញ្របព័នធលូកនុងមូល ្ឋ ន ករ
ពិេ្រគះេយបល់ជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន្រតូវេធ្វី នងិករអនុញញ តជមុន។ ករបង្ហូរជំនសួ្រតូវបេងកតីេឡងី មុនេពល
្រប យែដលមន្រ ប្រតូវបនបេំពញ។  

 ម ក់សមភ រសំណង់ កែន្លងស្តុកសំ ម ឬឧបករណ៍េនជិត្រប យលូ និងផ្លូវទឹក។  

ESS ១, ៣ និង 
៤ 

អនកេម៉ករ/អំឡុង
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វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ
ពិភពេ ក 

ទំនួលខុស្រតវូ/
ដំ ក់កល
គេ្រមង 

 ករបេញចញទឹកសំណល់េ្របង ឥនធនៈ រធតុេ្រគះថន ក់ និងកកសំណល់ និងទឹកសំអុយែដលមនិបនពយបល
េទកនុង្រប យទកឹ និងេនេលីដី/ដ ី្រតូវ មឃត់។  

 េរៀបច្របពន័ធលូទកឹឱយបន្រគប់្រគន់ េនកែន្លងសំណង់ និងតំបនគ់េ្រមងេផ ងេទៀត េដីមបេីជៀស ងករជន់លិច
តំបនជ់ុំវញិ និងកត់បនថយករសទះលំហូរៃនផ្លូវទកឹែដលមន្រ ប់។  

 ្រតួតពិនតិយ និងែថទបំ ្ត ញលូទងំអស់ឱយបនេទៀងទត់ េដីមបកីុំឱយមនករសទះ។  
 វធិនកររក លំនងឹជ្រមល (ឧ. ករ េំ ម  នងិគុមពេឈេីដីមែដលលូត ស់េលឿន។  
 ងសង់រចនសមព័នធរក ដូចជក្រន្តក gabion, rip-rap ជេដីមស្រមប់ករពរ្រចងំទេន្ល។  
 ទទួលបនលិខិតអនុញញ តចបំច់ែដលបង្ហ ញពី្របភពទឹក និងបរមិណែដល ចអនុញញ តបន។  
 មរយៈករចូលរមួជមួយសហគមន៍មូល ្ឋ ន ធនថអនកេ្របី្របស់ទកឹកនុងតំបន់មនិមនផលប៉ះពល់ជ

អវជិជមនេឡយី។  
 ជីវ ទេន្ល និងជលផលនឹង្រតវូបន យតៃម្លថជែផនកៃនករេរៀបចំ ESMP ស្រមប់ករងរ ព ន មតំបន់ជក់

ក់។ វធិនករកត់បនថយនឹងមនេននងឹកែន្លង េហយីនឹង្រតូវបនអនុវត្តជែផនកមួយៃន ESMP របស់អនកេម៉
ករ េហយីជកមមវតថុៃនករ្រតតួពនិិតយ មកលកំណតរ់បស់ PMU នងិករ្រតតួពិនិតយឯក ជយរបស់ PMU ។ ករ
យតៃម្លជវី របស់ទេន្ល នងិករជលផលគួរែតែផ្អកេលីរដូវកលស្រមប់ករ ងសង់ ព ន ែដលករ ងសង់
េកីតេឡងី មរដូវកល។ 

ទី ងំយកថម និង
ដឹកជញជូ ន  

កែន្លងនន្របែហលជ្រតូវករ
េដីមបទីញយក្រកសួ និងសមភ
រៈផ្លូវេផ ងេទៀត ែដល ចប
្ត លឱយមនសំណឹក ករ

បំពុល និងបញ្ហ ជមួយនឹង
គុណភពខយល់ នងិទឹក។  

 ករែស្វងរកកែន្លងយកថម នងិខចីសមភ រៈពីកែន្លងែដលមន ជញ ប័ណ្ណ្រ ប់ ្រតវូេពញចិត្តេលីករបេងកតីទី ងំថមី 
មែត ចេធ្វេីទបន។  

 ករជីកយកែរ ៉និងរេ ្ត ខចី មនិ្រតវូបេងកីតេនកនុងៃ្រពអភិរក ជតិ េខត្ត ្រសុក និងភូមិ នងិតំបន់ែដលងយរងេ្រគះ 
និងតបំន់ករពរបរ ិ ថ នេផ ងេទៀតេឡយី។  

 កែន្លងយក និងដកឹជញជូ នថមមនិ្រតូវសថិតេនកនុងដីែដលមនផលិតភព េជៀស ងករទញិយកដី នងិអនុវត្ត ម 
RPF។  

 កនុងករណីែដលគេ្រមងនងឹពក់ពន័ធនឹងកែន្លងយកថម/កែន្លងខចថីមី/កែន្លងេចលសំណល់ ករ យតៃម្លបរ ិ ថ ន និង
ករអនុម័តនឹង្រតូវករចបំច់។ ទី ងំែបបេនះ្រតូវសថិតេនចមង យជង ៥00 ែម៉្រតពីលំេន ្ឋ ន េរៀន មនទីរ
េពទយ នងិកែន្លងទទួលព័ត៌មនរេសីបេផ ងេទៀត។  

ESS ១, ៣, ៤ 
និង ៥ 

អនកេម៉ករ/អំឡុង
េពល ងសង ់
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វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ
ពិភពេ ក 

ទំនួលខុស្រតវូ/
ដំ ក់កល
គេ្រមង 

 មុននងឹេធ្វីករ្រសង់េចញ ដីខងេលី (្របែហល ១៥ សង់ទីែម្រត) ្រតវូស្តុកទុក រក ទុក េហយីបនទ ប់មក ចក់
បំេពញេឡងីវញិ បនទ ប់ពបីញចប់្របតិបត្តិករ ជកីយកែរ/៉រេ ្ត ខចី ស្រមប់េគលបំណង ្ត រេឡងីវញិ បនទ ប់ពីជកីរួ
ច។  

 ករ្រគប់្រគងធូលីកំឡុងេពលជីកកកយ និងដកឹជញជូ ន (ឧ. ករបញ់ទកឹេលីផ្លូវចូល និងករផ្តល់គ្រមបរថយន្ត) 
្រតូវេធ្វេីឡងីេនកនុងតំបន់ែដលមនកែន្លងទទួល រធតុងយរងេ្រគះ ដូចជតបំន់លំេន ្ឋ ន េរៀន មនទរី
េពទយ។ល។  

 ករស្តុកទុកសមភ រៈរយៈេពលែវង្រតូវ្រគបដណ្ដ ប់េដីមបកីរពរករ យភយខយល់។ Long-term material 
stockpiles shall be covered to prevent wind erosion.  

 កំឡុងេពល្របតបិត្តិករកែន្លងយកថម និងកែន្លងខចី ្រតវូេរៀបចំ្របពន័ធបង្ហូរទកឹឱយបន្រគប់្រគន់ េដមីបេីជៀស ងករ
កកសទះ។  

 ករេ្របី្របស់្របភពទឹកទេន្ល ្រតូវេជៀស ងឱយបនេ្រចនី មែដល ចេធ្វីេទបន។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ 
្របសិនេបីករណីេនះេជៀសមនិរចួ អនកេម៉ករ្រតូវកតប់នថយករេ្រប្របស់ និងេជៀស ងទេន្ល និងអូរតូចៗ។ ៃផទ ប
េសមីរ ឬ្រសទបដ់លីបប់ែដលសថិតេនេលីបតទេន្ល ប៉ុែន្តមនិ្រតូវបន្រគបដណ្ត ប់េ យទកឹកនុងលកខខណ្ឌ ជល ្រស្ត
ធមម  ្រតូវបនេគេពញចតិ្ត។ ករទញយកសមភ រៈទងំេនះ ្របសិនេបចីបំច់ ្រតូវមនករយល់្រពមជមុនពី 
MRD, MOE នងិ ជញ ធរេខត្ត  

 បងខ ងំករជីកកកយសមភ របតទេន្លឱយតចិជង ២០% ៃនទទឹងទេន្លេន្រគបទ់ី ងំ នងិរក ឱយឆង យពី្រចងំទេន្ល។ 
ករទញយកសមភ រៈ្រតូវមនករយល់្រពមជមុនព ីMRD, MOE នងិ ជញ ធរេខត្តពកព់័នធ។  

 ករពរនិង ្ត រ្រចងំទេន្លេឡងីវញិ ្របសិនេបីមនករហូរេ្រចះេ យមនិនឹក ម នដល់។  
 កែន្លងយកថម នងិកែន្លងដកឹជញជូ ន្រតូវែតេ្រជីសេរសីកនុងចំេ មអនកែដលផ្តល់សមម្រតខពស់បំផុតរ ងសមតថភព

ទញយក (ទងំគុណភព និងបរមិណ) និងករបត់បង់សភពធមមជតិ។  
 កែន្លងយកថម នងិកែន្លងខចែីដលេនជិតករត្រមឹម ជមួយនឹងក្រមិតខពស់ៃនភពងយ្រសួល និងជមួយនឹងជ្រមល

ភនំទប ្រតូវបនេគេពញចតិ្ត។  
 េនេពលបញចប់សកមមភពជីកយកែរ ៉េធ្វីសំណង់ខចី/ជញជ ងំរេ ្ត ជកីយកែរេ៉ឡងីវញិ ឬបេំពញបែនថមេនេពលែដល

មន និងសមភ រៈសម្រសបដូចជ សំណល់េអតចយ ជំនួសដីខងេលី និង បំែន្លេឡងីវញិជមួយ្របេភទសត្វ
េដីមដូចជេ ម  នងិេដមីេឈដីុះលូត ស់េលឿន និងេដីមេឈ។ី  



| 78 | 

 

្របេភទ នភិ័យ  ករពិពណ៌នអំពីផលប៉ះពល់
ែដល ចេកីតមន  

វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ
ពិភពេ ក 

ទំនួលខុស្រតវូ/
ដំ ក់កល
គេ្រមង 

 េនេពលបញចប់សកមមភពជីកយកែរ ៉រេ ្ត ខចី្រតវូបង្ហូរេចញ េហយី្រតវូដេំឡងីរបង មភពសម្រសប េដមីបកីត់
បនថយ និភ័យសុខភព និងសុវតថិភព។  

 េនកែន្លងយកថមែដលមនទី ងំេនតំបនភ់នំ ឬតំបនភ់នំ ឬកែន្លង ែដលមនជ្រមលភនំសំខន់ ៃផទ បេសមនីឹង្រតូវ
កត់េចញ េហយី្របព័នធលូ នងិគ្រមបបែន្ល្រតូវផ្តល់ស្រមប់ករ ្ត រេឡងីវញិ េដមីបបីេងកនីេសថរភពៃនជ្រមល។  

 អនុវត្តករ សំំណង (យ៉ងេ ច ស់សមម្រតមួយេទមួយ) ្របសិនេបេីដមីេឈនីឹង្រតូវដកេចញេនកែន្លង
យកថម នងិកែន្លងខចី។  

 រេ ្ត ខចីនងឹ្រតវូទុកកនុងសភព ្អ ត េ យមនជ្រមលចំេហៀងមនេសថរភព និងមនករបង្ហូរទកឹឱយបន្រតមឹ្រតូវ 
េដីមបកីតប់នថយករហូរេ្រចះដី ករលិចលង់ៃន កសពទឹកែដលេនជិតៗ នងិេជៀស ងករបេងកតីកែន្លងទឹក
ែដលអំេ យផលស្រមប់ករបងក ត់ពូជមូស។  

 េដីមបបីេញច ស ឬករពរមនុស ពកីរលង់ទឹក េនេពលរេ ្ត ក្ល យជទឹក វធិនករដូចជ ហ៊ុមពទ័ធ ករផ្តល់
ឧបករណ៍បែណ្ត ត ដូចជ ្រទុងចងែខ ជេដីម ្រតូវអនុវត្ត។  

 ចេទរចួែដលអនកភូមិ ចេសនីសុំខចីរេ ្ត េដមីបជីីកទុក េដីមបេី្របី្របស់ជ ងស្តុកទឹក ឬ ងចិញច ឹម្រត។ី 
្របសិនេបី្រតូវមនករឯកភពគន រ ងអនកេម៉ករ នងិអនកភូមិ វធិនករសុវតថិភពទងំ្រសុងែដលបនេរៀប ប់ខង
េលី្រតូវែតអនុវត្ត។ កិចច្រពមេ្រពៀងែបបេនះនងឹ្រតូវេធ្វជីផ្លូវករជ យលកខណ៍អក ររ ងអនកេម៉ករ និងអនកភូមិ 
បនទ ប់ពីមនករពភិក េពញេលញជមួយភគីពក់ពន័ធទងំអស់។  

ករេចលវតថុមន
េ្រគះថន ក់ដូចជ
េកស៊ូ កក
សំណល់េ្របង ថម
េ្របីរចួ សគរឥនធនៈ 
េ្របងរអំលិ ។ល។  

និភ័យៃនករបពំុល និង
សុវតថិភពេ យ រករេ្របី
្របស់សមភ រៈេ្រគះថន ក់ នងិ
ករេចលកកសំណល់េ្រគះ
ថន ក់ (វតថុធតុទងំេនះនងឹ្រតូវ
បនបេងកីតកំឡុងេពល ង
សង់ ប៉ុែន្ត ច្រគប់្រគងបន
មក្រមិតៃនករបំពុល បរមិ

ណ។ល។  

 ទុកឥនធនៈ នងិ រធតុេ្រគះថន ក់ នងិកកសំណល់េនេលីតំបន្រកលេកស៊ូែដលមនដបំូល និងអនទ ក់ ទ ក់
ចប់ េដមីបកីុំឱយកពំប់េ យៃចដនយមិនបពំុលបរ ិ ថ ន។ ្របសិនេបីមនករេលចធ្ល យ ឬេលចធ្ល យ សូមេធ្វកីរ
សម្អ តជបនទ ន់។  

 បណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកសំណង់ែដលពក់ព័នធកនុងករេ ះ្រ យឥនធនៈ និង រធតុេ្រគះថន ក់េផ ងេទៀត ក៏ដូច
ជករ្រគប្រគងករកំពប់ នងិនតីិវធិសីម្អ ត។  

 ធនឱយបននូវសមភ រៈសម្អ តែដលកំពប់ (ឧ. បនទះ្រសូប) ្រតូវបនេរៀបចំឱយបនជក់ ក់ស្រមប់ផលិតផល
េ្របង នងិ រធតុេ្រគះថន ក់េផ ងៗេទៀត ែដល រធតុទងំេនះនឹង្រតូវបនទុក កស់មរមយ។  

 បំែបកកកសំណល់ែដលមនេ្រគះថន ក់ (កកសំណល់េ្របង គុយែដលេ្របរីចួ ធុង ងំ) និងធនថករផទុក 
ករដឹកជញជូ ន នងិករេបះេចលមនិ្រតូវបងកឱយមនករបំពុលេទ េហយី្រតូវេធ្វីេឡងី្រសប មបទបបញញត្តិជតិ និង
មូល ្ឋ ន។  

ESS ១, ៣ និង 
៤ 

អនកេម៉ករ/អំឡុង
េពល ងសង ់
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វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ
ពិភពេ ក 

ទំនួលខុស្រតវូ/
ដំ ក់កល
គេ្រមង 

 ទុកកកសំណល់េ្របង េ្របងរអំិល និងវតថុេ្រគះថន ក់ និងកកសំណល់េផ ងេទៀតេនកនុងធុងបទិជតិ េដីមបេីជៀស
ងករបំពុលដី នងិធនធនទកឹ។  

 ្រតូវ្របកដថធុងផទុក រធតុេ្រគះថន ក់ និងកកសំណល់ទងំអស់សថិតកនុង ថ នភពល្អ ជមួយនឹង ្ល កសញញ
្រតឹម្រតវូ។  

 ្រតួតពិនតិយធុងទឹកឱយបនេទៀងទតស់្រមប់ករេលចធ្ល យ និងេធ្វីករជសួជុល ឬជំនួសចបំច់។  
 ទុកវតថុេ្រគះថន កឱ់យេលីសពីក្រមតិទឹកជនំន់ Store hazardous materials above flood level.  
 កែន្លងស្តុកទុកេ្របងឥនធនៈ េ្របង េ្របងរអំិល ប៊ីតមីន និង រធតុេ្រគះថន ក់េផ ងេទៀតនងឹសថិតេនចមង យយ៉ង

តិច ១00 ែម៉្រតពផី្លូវទកឹ  
 ករផទុក ករដឹកជញជូ ន និងករេចលកកសំណល់េ្រគះថន ក់ រមួទងំកកសំណល់ែដលកំពប់ ្រតូវមនភពសុីស

ង្វ ក់គន ជមួយនឹងបទបបញញត្តិជតិ នងិមូល ្ឋ ន។  
 េនេពល ែដល ចេធ្វីេទបន ករបញចូ លេ្របងនឹង្រតូវេធ្វីេឡងីេនតំបន់ស្តុកេ្របង។  
 ករចក់េ្របងមិន្រតូវបនអនុញញ តកនុងឬេនជប់នឹងផ្លូវទឹកេឡយី។  
 េនេពលែដលបរមិណទឹកសំណល់ែដលមនជតិេ្របងេ្រចីន ឬករកំពប់/េលចធ្ល យេ្របង នងិខញ់ ចេកីត

េឡងី (ឧ. តបំន់ែថទឧំបករណ៍) ករបង្ហូរែដលនេំទដល់ឧបករណ៍បំែបកេ្របង-ទកឹ នឹង្រតូវផ្តល់ជូនស្រមប់ករ
ពយបលទឹកសំណល់។ ឧបករណ៍បំែបកេ្របង - ទឹក្រតូវែត្រតូវបន skimmed ជេទៀងទត់ៃនេ្របងនងិរក េដីមបី
ធន្របសិទធភព។  

 ករែថទ ំនងិករចក់េ្របងរថយន្តនឹង្រតូវបន ក់ឱយេនជប់តបំនែ់ដលបនកំណត់េនកនុងករ ្ឋ នសំណង់ែដល
្រតូវបនរចនេឡងីេដមីបផីទុកេ្របងរអំិល និងេ្របងឥនធនៈែដលកំពប់។  

 េកស៊ូ មិន្រតូវអនុញញ តឱយចូលេទកនុងផ្លូវទឹកែដលកពំុងដំេណីរករ ឬសងួតេទ េហយីក៏មនិ្រតូវបនអនុញញ តឱយេបះ
េចលកនុង្រប យ ឬកែន្លងេចលកកសំណល់តូចៗែដលេរៀបចេំ យអនកេម៉ករែដរ។  

 កែន្លងស្តុកទុក នងិកែន្លង យេ្របង េកស៊ូ ក៏ដូចជកែន្លងស្តុកទុកផលិតផលេ្របងេផ ងេទៀតែដលេ្របីកនុងករ
េរៀបចំលបយ េកស៊ូ ្រតូវែតករពរ្របឆងំនងឹករកពំប់ េហយីដីែដលកខ្វក់ទងំអស់្រតូវែតេរៀបចំឱយបន្រតមឹ្រតវូ
មបទបបញញត្តិជតិ និងមូល ្ឋ ន។ ជអបបបរម តបំន់ទងំេនះ្រតូវែតមនក្រមលេបតុង និងហ៊ុំព័ទធេ យទំនប់

ទឹក េដីមបងីយ្រសួលផទុក និងសម្អ តកំពប់។  
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វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ
ពិភពេ ក 

ទំនួលខុស្រតវូ/
ដំ ក់កល
គេ្រមង 

 ករ្របងុ្របយត័នឱយបន្រគប់្រគនន់ឹង្រតូវេធ្វេីឡងីេដីមបកីរពរករចម្លងេ គេ្របង/េ្របងរអំលិ/អុី្រដូកបូនៃនែ្រគឆ
ែនល។ ករធ្ល យេ្របង្របសិនេបី មួយនងឹ្រតវូបនជ្រមះជបនទ ន់េ យ្របងុ្របយត័នបំផុតេដីមបកីុឱំយមន ន។  

 ្រគបត់ំបន់ទងំអស់ែដលមនបំណងទុក ក់សមភ រៈេ្រគះថន ក់ នឹង្រតូវ ក់ឱយេន ច់ពេីគ និងផ្តល់សមភ រៈបរកិខ រ
្រគប្រគន់ (ឧ. ឧបករណ៍ពន្លតអ់គគភី័យ បនទះ្រសូបខយល់) េដីមបទីបទ់ល់នឹង ថ នករណ៍ សនន  

បែ្រមប្រមលួ
កសធតុ  

ផ្លូវថនល់មន នភិ័យខពស់
េ យទឹកជំនន់ នងិលំនទំឹក
េភ្ល ងែដលមិន ចទយ
ទុកជមុនបន េហយីក្រមិត
ទឹកជនំន់ ចបះ៉ពល់ដល់ៃផទ
ផ្លូវ ប ្ត លឱយមនសំណឹកជ
េដីម។  

 កនុងអំឡុងេពលៃនកររចនវសិ្វកមមលម្អិត វធិនករទប់ទល់នឹង កសធតុ្រតវូែតយកមកពិចរ  េដមីបធីន
ថផ្លូវថនល់ ចទបទ់ល់នឹងផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របលួ កសធតុែដល ចេកីតមន ជពិេសសទឹកជនំន់។  

 អនកេម៉ករ ងសង់ មកររចន។  
 ករ្រតតួពនិិតយ នងិែថទផំ្លូវ មកលកំណត់មន រៈសំខន់បផំុត េដមីបធីនបនថ ល់បញ្ហ នន្រតូវបន

ជួសជុលទន់េពលេវ  និងមិន្រតូវបនអនុញញ តឱយមនសភពធងនធ់ងរេទ មេពលេវ ។  
 ផ្លូវ នងិ ព នែដលមន្រ ប់ ច្រតវូបនែកស្រមួលេនទី ងំជក់ ក់ មួយ ឬករព្រងកីែផនកផ្លូវមួយចំនួន 

និង/ឬករព្រងកីផ្លូវដឹកជញជូ ន េដីមបេីធ្វីឱយេហ ្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវមនភពធន់នងឹេ្រគះមហន្ត យធមមជតិនេពល
អនគត និងផលប៉ះពល់រយៈេពលែវងៃនករែ្រប្របលួ កសធតុ។  

ESS ១ ទី្របកឹ គេ្រមង 
និង MRD’S SEO 
(េលីករ្រតតួពិនតិយ 
និងែថទ)ំ អនកេម៉
ករ (េលីករងរ
ងសង់) / អំឡុង

េពលរចន ង
សង់ និងែថទំ
គេ្រមង 

យុទធភណ្ឌ មិន
ទន់ផទុះ  

ករេបសសម្អ តកំ តផ់្លូវ 
កែន្លង្រសងេ់ចញ និងកែន្លង
ន ក់េនកមមករ ចរកេឃញី

យុទធភណ្ឌ មិនទន់ផទុះ 
(UXO)។ 

 ែផនករេបសសម្អ ត UXO នងឹ្រតវូបនបេងកតីេឡងីជែផនកមួយៃន ESMP ជក់ ក់ៃនេគហទំពរ័ េហយី្រតូវបន
អនុវត្តមុនេពលចប់េផ្តីមសកមមភពគេ្រមង។  

 េធ្វីករ យតៃម្ល និភ័យពី UXO មុនេពលករេបសសំ តទី ងំ។ ករពិនតិយ/ យតៃម្ល UXO នឹងេធ្វេីឡងី
េ យអនកជំនញ UXO ែដលមនករបញជ ក់ មុនេពលសកមមភពរូបវន្ត/សំណង់ រមួទងំករចល័តអនកេម៉ករេទ
ករ ្ឋ នសំណង់្រតូវបនអនុញញ ត។  

 កនុងករណីែដល UXO ្រតូវបនរកេឃញីេ យអនកជនំញែដលមនករបញជ ក់អំឡុងេពលពិនិតយេននឹងកែន្លង 
ករដក UXO នងឹ្រតូវបនអនុវត្តេ យអនកជំនញែដលមនករបញជ ក។់  

 វញិញ បនប្រតេបសសម្អ ត UXO ្រតូវទទួលបនពី ជញ ធរពកព់័នធស្រមប់គេ្រមងរងនីមួយៗ មុនេពលចប់េផ្តីម
សកមមភពគេ្រមងរង មួយ។  

 ជែផនកៃន ESMP ជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ េធ្វីករបណ្តុ ះប ្ត ល និងសកមមភពយល់ដងឹស្រមប់សហគមន៍មូល
្ឋ នទក់ទងនងឹ និភ័យ និងករែស្វងរកឱកស  

ESS ១ ទី្របកឹ គេ្រមង 
និង MRD’S SEO  
/ អំឡុងេពលរចន
គេ្រមង 
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វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ
ពិភពេ ក 

ទំនួលខុស្រតវូ/
ដំ ក់កល
គេ្រមង 

រុកខជតិ នងិសត្វ  េ យ រគេ្រមងេនះមិន្រតូវ
បនេគរពំងឹថនឹងពក់ព័នធនឹង
ករព្រងីកផ្លូវេនះេទ មនែត
ករឈូសឆយបែន្លតិចតួច
ប៉ុេ ្ណ ះែដល្រតូវបនរពំងឹទុ
ក។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ 
្របតបិត្តិករៃនសមភ រៈសំណង់ 
និងយនជនំិះ កដ៏ូចជករ
េចលកកសំណល់មិន្រតមឹ
្រតូវ ចប ្ត លឱយខូចខត
ដល់បែន្លែដលមន្រ ប់។ 
ករបរបញ់សត្វៃ្រព និងករ
កប់េដមីេឈេីធ្វជីឥនធនៈ មនិ
ចេធ្វេីឡងីេ យកមមករេទ 

េហយីករ មឃត់យ៉ង
តឹងរុងឹគរួែត្រតវូបន ក់េ យ
អនកេម៉ករ។  

 គេ្រមងេនះនងឹមនិផ្តល់ហរិញញបបទនដល់ករែកលម្អផ្លូវែដល ចផ្តល់លទធភពេទដល់ទីជ្រមកសំខន់ៗដូចជ
ជ្រមកសត្វៃ្រព នងិតំបន់ករពរ ឬ ចប ្ត លឱយមនករកប់បំផ្ល ញៃ្រពេឈ។ី  

 សំណល់េអតចយ និងកកសំណល់្រគប់្របេភទ មនិ្រតវូេបះេចលេទកនុងៃ្រព ដីកសិកមម តបំនប់ែន្ល្រកស់ និង
ផ្លូវទកឹេឡយី។  

 កមមករ្រតូវ មឃត់មនិឱយកប់េដីមេឈសី្រមបអ់ុស និង/ឬស្រមប់េ្រប្របស់កនុងសកមមភពែដលទក់ទងនឹង
សំណង់ និងពីករបរបញ់សត្វៃ្រព។  

 េនេពលែដល ចេធ្វេីទបន ្រតូវ្របកដថករងរ ងសង់្រតវូបនអនុវត្តេ យមនិចបំច់មនករឈូស
ឆយបែន្លេន មដងផ្លូវ។  

 ករកប់េដមីេឈគីួរ្រតូវបនេជៀស ង ឬរក ទុកឱយតិចបផំុតកនុង្រគបក់លៈេទសៈ េហយីករ េំដីមេឈេីឡងី
វញិគួរែតេធ្វីេឡងីេនេពលែដល ចេធ្វីេទបន។  

 យនជនំិះសំណង់ េដមីបដីំេណីរករកនុង្រចករេបៀងៃនផលប៉ះពល់ េពលគឺ្របមណកនុងជួរជរួ េដីមបេីជៀស ងករ
បំផ្ល ញដី នងិបែន្ល។ េជៀស ងករប្រងួមដីជុវំញិេដមីេឈ។ី េជៀស ងករេបកីបរឧបករណ៍ធុនធងន ់ឬ នដឹក
ទំនិញ្រគបទ់ីកែន្លងចូលេទកនុង 'បនទ ត់្រសក់' ៃនេដមីេឈ ី(កំណតថ់ជបនទ ត់្រសេមលី្រសៃមជុំវញិេដមីេឈី
ែដលទឹកេភ្ល ងធ្ល ក់មកដីេ យេសរ ីេ យមិនមនករ ងំេ យស្លឹកេឈ)ី  

 "អនកទទួលករ” នឹងមិនេ្របី្របស់ ឬអនុញញ តឱយេ្របី្របស់េឈជីឥនធនៈស្រមប់ករអនុវត្តែផនក មួយៃន
ករងរ រមួទងំប៉ុែន្តមិនកំណត់ចេំពះកំេ ៃនលបយ bitumen និង bitumen េហយីកនុងក្រមតិែដល ចអនុវត្ត
បន ្រតវូធនថឥនធនៈេ្រកពីេឈមីន េ្របីស្រមបច់ម្អិន រ នងិកំេ ទកឹេនកនុងជរំុ ំនិងកែន្លង ន ក់េនទងំ
អស់។  

 អនកេម៉ករមិន្រតវូទិញ ឬេ្របី្របស់េឈពីី្របភពខុសចបប់ (ែដលមកពកីរកប់េឈខីុសចបប់)។  
 ជំរុសំំណង់ េ ងច្រក យជ័រេកស៊ូ កែន្លងស្តុកសមភ រៈ និងកែន្លងស្រមប់គេ្រមងេផ ងេទៀត មនិ្រតូវសថិតេន

កនុងែដនជ្រមកសត្វៃ្រព តបំនៃ់្រពេឈ ីនិងកែន្លងែដលមនបែន្ល្រកស់េផ ងេទៀតេឡយី។  
 "អនកទទួលករ” នឹងចត់វធិនករ្របងុ្របយត័នទងំអស់ េដីមបធីនថ ករខូចខតរកុខជតិ្រតូវបនេជៀស ង 

េ យ រេភ្លងីេឆះ ែដលប ្ត លមកពីករអនុវត្តករងរ។ “អនកទទួលករ” នឹងពន្លតេ់ភ្លងីភ្ល មៗ ្របសិនេបីេកតី
េឡងី េហយី្រតូវេធ្វីករ កំូនេឈវីញិ េដីមបជីនំួសបែន្លែដលខូចខត។  

ESS ១ នងិ ៦ អនកេម៉ករ/អំឡុង
េពល ងសង ់
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វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ
ពិភពេ ក 

ទំនួលខុស្រតវូ/
ដំ ក់កល
គេ្រមង 

 ករ ងសង់ ព ន េបីមន គរួែតពយយមកំណត់េពលេនរដូវ្របងំ េដីមបកីត់បនថយផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់
ជលផល គុណភពទឹកទេន្ល នងិធនធនជលផលេផ ងេទៀត។  

តំបន់ករពរ 
(PAs) តំបន់ដី
េសីម តំបន់ជី
វច្រមះុ  

ផលប៉ះពល់ពីករ ងសង ់
្របសិនេបីផ្លូវេនជតិតំបន់ជវី
ច្រមះុសំខន់ៗ។  

 ករ្រតតួពនិិតយនឹង្រតូវេធ្វេីឡងីេដីមបី យតៃម្លថេតី PAs ឬតំបន់េផ ងេទៀត្រតូវបនរងផលប៉ះពល់។ គេ្រមង
េនះនឹងមិនផ្តល់ហរិញញបបទនដល់ករែកលម្អផ្លូវែដល ចផ្តល់លទធភពេទដល់ទីជ្រមកសំខន់ៗដូចជជ្រមក
សត្វៃ្រព និង/ឬតបំន់ករពរ ឬតបំន់ែដល ចប ្ត លឱយមនករកបប់ំផ្ល ញៃ្រពេឈ។ី  

 ្របសិនេបីចបំច់ MRD នឹងអនុវត្តករេរៀបចែំផនករ្រគប្រគងជវីច្រមុះ េដីមបធីនថផលប៉ះពល់ និងវធិនករ
កត់បនថយ្រតូវបនកំណត់ និង យតៃម្លឱយបន្រតមឹ្រតូវ។  

ESS ៦ MRD’S SEO និង 
DDIS / អំឡុងេពល
រចន នងិទនំងកនុង
អំឡុងេពល ង
សង់គេ្រមង 

ករខូចខតដល់
បរកិខ រសហគមន៍/ 
កររខំនដល់ករ
ចូលេ្របី្របស់  

្របតបិត្តិករ ងសង់ែដលខូច
ខតេ យៃចដនយនូវបរកិខ រ
ធរណៈដូចជ ្រប យធ
្រស្ត ផ្លូវថនល់ ែខ កប ប
្ត ញអគគិសនីជេដីម។  

 ល់ករខិតខំ្របឹងែ្របង នងិករយកចិត្តទុក កន់ឹង្រតវូអនុវត្តេ យអនកេម៉ករ និងអនកេម៉ករបន្តមិនេធ្វីឱយខូច
ខតដល់កែន្លង ធរណៈែដលមន្រ ប់ ដូចជ្របពន័ធធ ្រស្ត ែខ កប្លិ៍ ប ្ត ញអគគិសនី ផ្លូវថនល់ជេដី
ម។  

 ្របសិនេបីខូចខត អនកេម៉ករនឹងជសួជុលេ្រគឿងបរកិខ រែដលខូចខតេ យចំ យរបស់អនកទទួលករ េហយី
្ត រមុខងរៃនេ្រគឿងបរកិខ រែដលខូចខតេឡងីវញិកនុងេពលឆប់ៗេនះ េដមីបជីករេពញចតិ្តរបស់សហគមន៍ 

េដីមបកីុឱំយប៉ះពល់ដល់កររស់េន នងិសកមមភពផលិតកមមរបស់សហគមន៍។  
 អនកេម៉ករ និងអនកទទួលករបន្តនងឹចត់វធិនករចបំច់ េដមីបេីជៀស ងកររខំនដល់ករចូលេ្រប្របស់របស់

្របជពលរដ្ឋកនុងមូល ្ឋ នេទកន់ផទះ ផ្លូវថនល់ ផ្លូវេទកន់ លែ្រស ប ្ត ញធ ្រស្តជេដីម ែដលប៉ះពល់
ដល់កររស់េន្របចៃំថង នងិសកមមភពផលិតកមមរបស់ពួកេគ។  

 អនកេម៉ករ/អំឡុង
េពល ងសង ់

ផលប៉ះពល់
សក្ត នុពលៃនករ
ងសង់ ព ន

េលីអនកេ្របី្របស់
ទឹកខងេ្រកម 

្របតបិត្តិករសំណង់ (ដូចជ
កររុះេរ ីករបែង្វរលំហូរប
េ ្ត ះ សនន ផលប៉ះពល់
េលីធនធនជលផល  

 មុននងឹ ងសង់ ព ន ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់សក្ត នុពលៃនសកមមភព ងសង់ ព នេលីករេ្របី្របស់ទឹក
ទេន្ល/សទឹង នងិករេន ទេនែផនកខងេ្រកមៃន ព ន នឹង្រតវូបន យតៃម្ល េហយីវធិនករកតប់នថយនងឹ្រតវូ
េរៀបចំ េដីមបបីេញច សផលប៉ះពល់ ឬកត់បនថយជអបបបរម ្របសិនេបីមិន ចេជៀស ងបន។  

 វធិនករេបតុងនងឹ្រតវូបនេរៀបចំ េធ្វីបចចុបបននភពេនកនុង ESMP របស់អនកេម៉ករ ែដល្រតូវបនអនុវត្ត នងិជ
កមមវតថុៃនករ្រតួតពិនិតយ មកលកណំត់េ យ PMU និងអនក្របឹក ្រតតួពិនតិយ ES ឯក ជយ។  

 អនកេម៉ករ/អំឡុង
េពល ងសង ់
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៥.១.៤ វិធនករកត់បនថយដំ ក់កល ងសង់ 
ដូចែដលបនេរៀប ប់េនកនុងជំពូកទី ៤ ( និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម) កនុងដំ ក់កល្របតិបត្តិ
ករៃនគេ្រមងផ្លូវថនល់ និង ព ន និភ័យៃនេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ទំនងជនឹងេកីនេឡងី េ យ រផ្លូវថនល់ែដល
្របេសីរេឡងីអនុញញ តឱយមនេលប នេលឿន និងបរមិណច ចរណ៍េកីនេឡងី។  
និភ័យ វធិនករកត់បនថយ អនុវត្តេ យ ្រតតួពនិិតយេ យ 

និភ័យៃនទកឹជនំន់ខ្ល ងំ   បេញចញទកឹហូរេនតំបនែ់ដលងយនឹងទកឹជនំនមុ់ន កំឡុងេពល និង
េ្រកយេភ្ល ងធ្ល កខ់្ល ងំ/ពយុះទីហ្វុង។  

 ែថទផំ្លូវ និង ព នឱយបនេទៀងទត់ រមួទងំ្របព័នធលូ េដីមបធីនថ ដេំណីរ
ករដូចែដលបនេ្រគងទុក  

អងគភព្របតិបត្តកិរ
មករចត់ ងំរបស់ 

MRD 

MRD 

សុវតថិភពច ចរណ៍កនុង
អំឡុងេពល្របតបិត្តិករផ្លូវ
ថនល់ និង ព ន  

 អនុវត្តសកមមភពេលីកកមពស់ករយល់ដឹងជ ធរណៈ (IEC) េដីមបី
ធនថ្របជជនកនុងតបំន ់ នងិអនកេ្រប្ីរបស់ផ្លូវដងឹអំពបីទបបញញត្តសុិវតថិ
ភពច ចរណ៍ និង និភ័យ និងចតវ់ធិនករសម្រសបេនេពលេ្របី
្របស់ផ្លូវ។  

 ្រតួតពិនតិយនិងសេងកតេលប នកំណត ់
 ែផនករ្រគប់្រគងករបំពុលបរយិកសនឹង្រតវូបនអនុវត្តេ យ MRD 

េហយី្រកសួងពកព់័នធបនផ្តល់ករបេងកីនករបេញចញធូលី ឧសម័នែផ ង សំ
េលងរខំន។  

អងគភព្របតិបត្តកិរ
មករចត់ ងំរបស់ 

MRD 

MRD 

OHS និង CHS  កនុងដំ ក់កល្របតិបត្តិករផ្លូវថនល់ ផ្លូវ និង ព ននងឹ្រតូវែថទជំ្របច ំនិង
មកលកំណត់។ កនុងអំឡុងេពល្របតិបត្តិករជសួជុល/ែថទ ំ នឹងមន
និភ័យទកទ់ងនឹងសុខភព និងសុវតថិភពករងរ (OHS) ចំេពះកមមករ

ែដលពក់ពន័ធនងឹករែថទផំ្លូវ នងិ នភិ័យទក់ទងនឹងសុវតថិភពផ្លូវថនល់ 
ដូចជេ្រគះថន កដ់ល់កមមករ និងអនកេ្របី្របស់ផ្លូវ ជពិេសសេនេពលែដល
ផ្លូវេនែតេបីកច ចរណ៍េនេ្រកមលកខខណ្ឌ ជក់ ក់។ លកខខណ្ឌ  (ឧ. ផ្លូវ
មួយ្រតវូបនបទិ ឬករជីកកកយកពុំងដេំណីរករ...)។  

 វធិនករសុវតថិភព្រសេដៀងគន នងឹករអនុវត្តកនុងដំ ក់កល ងសង់ៃន
គេ្រមងនងឹ្រតវូបនអនុវត្តេ យអងគភពែថទផំ្លូវ េដីមបធីនសុវតថិភពទងំ
កមមករែថទផំ្លូវ និងអនកេ្របី្របស់ផ្លូវកនុងអំឡុងេពលែថទផំ្លូវកនុងដំ ក់
កល្របតិបត្តិករ។  

អងគភព្របតិបត្តកិរ
មករចត់ ងំរបស់ 

MRD និងអងគភពែថទំ
ផ្លូវែដល្រតូវចត់ ងំ។ 

 

 

៥.១.៥ វិធនករកត់បនថយបណ្តុ ំ េហតុប៉ះពល ់

កនុងដំ ក់កលៃនករេរៀបចំ ESCPs ស្រមប់គេ្រមងរងែដលបនកំណត់ ករពិនិតយេមីលបណ្តុ ំ ៃនផលប៉ះពល់
នឹង្រតូវបនអនុវត្ត េដីមបែីស្វងរកេមីលថេតី និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដលបនកំណត់អត្តសញញ ណស្រមប់ងនុ
គេ្រមងែដលបនេ្រគងទុកមនសក្ត នុពល និងេកីនេឡងីជលំ ប់ ែដលជលទធផលៃន និភ័យ និងផលប៉ះ
ពល់ែដល្រតូវបនបែនថមពីគេ្រមងពក់ព័នធពីមុន គេ្រមងអភិវឌ ន៍បចចុបបនន និងសមេហតុផល ែដល ចេមីល
េឃញីទុកជមុនេនជំុវញិតំបន់អនុគេ្រមងែដរឬេទ។ 
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កនុងដំ ក់កល ងសង់ MRD នឹងស្រមបស្រមួលជមួយភគីពក់ព័នធ និងអងគភពេនអនុគេ្រមង េដីមបអីនុវត្ត
សកមមភពដូចខងេ្រកម េដីមបកីត់បនថយបណ្តុ ំ ផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនជអតិបរម៖ 

 េលីកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់្របជជនកនុងតំបន់អំពីបទបបញញត្តិ និងករអនុវត្តល្អកនុងករេបីកបរ។  

 ្រតួតពិនិតយករអនុេ ម មចបប់របស់អនកេ្របី្របស់ផ្លូវជមួយនឹងេលប នកំណត់ និងបទបបញញត្តិផ្លូវេផ ង
េទៀត។ 

 ចត់ ងំម្រន្តីមូល ្ឋ នេដីមបជីួយអនកេម៉ករកនុងករ្រគប់្រគងលំហូរច ចរណ៍េនកំ ត់ផ្លូវែដលកំពុង
ងសង់ ជពិេសសេនតំបន់ែដលមនករកកសទះច ចរណ៍ ឬ ថ នភពផ្លូវមនេ្រគះថន ក់។  

 ្រតូវ្របកដថករបំភយឧសម័នពីគេ្រមងរងនីមួយៗមនតិចតួចបំផុត។  

៥.១.៦ វិធនករកត់បនថយេហតុប៉ះពលេ់ យបែ្រមប្រមួល កសធតុ 
េយង មករវភិគរបស់ ADB (២0១៩) កង្វះៃនករតភជ ប់្រគប់ កសធតុេនទូទងំប ្ត ញផ្លូវជតិ ជនបទ 
តំបន់ និងអន្តរជតិ រមួចំែណកដល់េហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ នមិនមនសុវតថិភព និងគម ននិរន្តរភព កត់បនថយ
ករ្របកួត្របែជងថន ក់ជតិ េ យ រែតករេកីនេឡងីៃនៃថ្លដឹកជញជូ ន។ េដីមបេី ះ្រ យផលប៉ះពល់ជសក្ត នុ
ពលរយៈេពលែវងៃនករែ្រប្របួល កសធតុ កនុងអំឡុងេពលៃនករេរៀបចំគេ្រមងផ្លូវថនល់ និង ព ន ធតុខង
េ្រកមនឹង្រតូវបនពិចរ យ៉ងយកចិត្តទុក ក់ េហយីនឹង្រសប មែផនករយុទធ ្រស្តជតិៃនករែ្រប្របួល
កសធតុ (២0១៤ - ២0២៣)។ តួយ៉ង េយង មែផនករយុទធ ្រស្តេនះ ទមទរឱយមនករព្រងឹងរចនស

មព័នធផ្លូវ ជពិេសសផ្លូវជនបទ េដីមបកំុីឱយទឹកជំនន់ប៉ះពល់ដល់ករចល័តមនុស  និងករដឹកជញជូ នទំនិញ។ េលីសពី
េនះ ទំនប់ទឹក និង្របព័នធលូគួរែត្រតូវបន ងសង់េនតំបន់ងយរងេ្រគះ េដីមប្ីរគប់្រគងករេហៀរទឹកហួសពីទេន្ល 
និងែ្រពកនន។  
កនុងអំឡុងេពលៃនកររចនគេ្រមង ទិដ្ឋភពខងេ្រកមនឹង្រតូវបនពិចរ ៖  

ករៃលលកត្រមូវករត្រមឹមផ្លូវ 
ផ្លូវថនល់ និង ព នែដលមន្រ ប់ ច្រតូវបនែកស្រមួលេនទី ងំជក់ ក់ មួយ ឬករព្រងីកែផនកផ្លូវមួយ
ចំនួន និង/ឬករព្រងីកផ្លូវដឹកជញជូ ន េដីមបេីធ្វីឱយេហ ្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវមនភពធន់នឹងេ្រគះមហន្ត យធមមជតិន
េពលអនគត និងផលប៉ះពល់រយៈេពលែវងៃនករែ្រប្របួល កសធតុ។  

ផ្លូវ្រកលេកស៊ូ 
និភ័យចមបងចំេពះៃផទផ្លូវែដល្រតូវបនផ រភជ ប់ជមួយនឹងករែ្រប្របួល កសធតុគឺកំេ ខ្ល ងំ និងអុីសូឡង់

កេម្ដ  និងករេកីតេឡងីខពស់ៃនេភ្ល ងធ្ល ក់ខ្ល ងំ។ សីតុណ្ហ ភពខពស់ខ្ល ងំ្រតូវបនបង្ហ ញេ យករេកីនេឡងី និភ័យ
ៃនករេ្របះេកស៊ូ ហូរនិង្រជបេចញ និង/ឬេ្របះ ជតិេកស៊ូ។ ដូេចនះ ដំេ ះ្រ យែដល ចមនរមួមនដូចខង
េ្រកម៖  

 ករេរៀបចំគណនត្រមូវៃនកររចនលបយ  
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 ករេរៀបចំគំនូសប្លង់បេចចកេទសេ្រគឿងបងគុ ំៃនករងរ្រកលេកស៊ូ 

 ករេ្របី្របស់េបតុងកន់ែតេ្រចីនេ យ រែតភពធន់្រទនំឹងសីតុណ្ហ ភពខពស់របស់ និងគុណសមបត្តិ
េផ ងេទៀត ( យុកលយូរជងេនះលទធភពៃនករេកីនេឡងីករផទុកត្រមូវករទបស្រមប់ករែថទ)ំ 

 ករផ្ល ស់ប្តូរកររចនៃនលបយផ្លូវេបតុង េដីមបកីត់បនថយបរមិណទឹកែដល្រតូវករ 

 បេងកីនករ ក់ចំនងំផ្ល ត មដងផ្លូវ ឧ. មរយៈករេ្របី្របស់ធតុពណ៌ភ្លឺេនេលីផ្លូវ ឬថន កូំតែដលឆ្លុះ
បញច ងំេលីដងផ្លូវ។  

្របព័នធលូ មផ្លូវ 
 សមតថភព្របព័នធលូនឹង្រតូវបនដំេឡងី/ស្រមបេទនឹង ងំតង់សុីេត និងភពញឹកញប់ៃន្រពឹត្តិករណ៍ទឹក

េភ្ល ងខ្ល ងំ េហយី្រតូវបនបំេពញបែនថមជមួយនឹងកែន្លងរក ទឹក (ឧ. ទំនប់ទឹក ងស្តុកទឹក) និងវធិន
ករករពររចនសមព័នធ (ឧ. ទំនប់ទឹក) ។  

 ្របអប់លូនឹង្រតូវបនរចនេឡងីេដីមបផីទុកបរមិណទឹកកន់ែតខពស់កនុងរយៈេពលដ៏ខ្លី។ កររចនសមតថភព
ៃន្របព័នធលូនឹង្រតូវបនពិចរ េ យគិតគូរពីឥទធិពលៃនករែ្រប្របួល កសធតុ ជមួយនឹងលកខណៈ
ទឹកេភ្ល ងែដលបនពយករណ៍េនកនុងេស រយី៉ូ កសធតុស្រមប់្របេទសកមពុជនេពលអនគត។  

ព ន និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ្រសេដៀងគន  
 ករែ្រប្របួល កសធតុចមបងែដលទក់ទងនឹងកររចន ករ ងសង់ និងករ្រគប់្រគងរចនសមព័នធ ព ន 

ែដលមន្រ ប់គឺករេកីតេឡងីខពស់ៃនទឹកជំនន់ ករហូរទឹកទេន្លកន់ែតខពស់ សំណឹក និងអសថិរភពៃន
ជ្រមល និងករែ្រប្របួលសីតុណ្ហ ភព។ ស្តង់ រស្រមប់កររចនរចនសមព័នធ ព ននឹងគិតគូរពីសមតថភព
ធន់នឹងផលប៉ះពល់ទងំេនះ។  

រុកខជតិ មដងផ្លូវ 
 រុកខជតិបែន្លេន មដងផ្លូវរមួចំែណកដល់ករករពរបរ ិ ថ ន ជពិេសសកត់បនថយសំេលងរខំន និងករ

បំពុល េហយីក៏ ចមនមុខងរស្រមបខ្លួនផងែដរ ឧទហរណ៍ ករករពរផ្លូវពីពន្លឺ្រពះ ទិតយេ យផទ ល់។ 
ករេ្របី្របស់បែន្លមិន្រតឹម្រតូវ មដងផ្លូវ ចជក ្ត និភ័យៃនកររខំនច ចរណ៍ េនេពលែដលមន
្រពឹត្តិករណ៍ កសធតុខ្ល ងំ េហយីក៏ ចប៉ះពល់ដល់សុវតថិភពផ្លូវផងែដរ។ ដូេចនះេហយី ករែណនកំនុង
ករ ងសង់ផ្លូវែដលធន់នឹង កសធតុ រមួមនករជំនួសេដីមេឈចីស់ទំុែដលមនរបងករពរ (េ្របីរុកខ
ជតិេឈយីតឺែដលសម្រសប និងស្រមបេទ មតំបន់ កសធតុែដលបនកំណត់) និងករ បំែន្លេន
ចមង យ្រគប់្រគន់ពីផ្លូវ។  

ករែថទផំ្លូវ 
 បែ្រមប្រមួល កសធតុក៏នឹងប៉ះពល់ដល់ករែថទផំ្លូវផងែដរ ជពិេសសេនេពលេ ះ្រ យជមួយេហ
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្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវែដលធន់នឹង កសធតុ។ ្រតូវយកចិត្តទុក ក់ចំេពះេស កមមែថទទំងំអស់ ដូចជករ
សម្អ ត និងែថទ្ំរបព័នធលូ ករដកករខូចខតេ យពយុះ ករសម្អ តផ្លូវ ករកត់្រចសជេដីម។  

៥.១.៧ ផលប៉ះពលែ់ដលេនេសសសល ់

ែផ្អកេលីករ យតៃម្លខងេលី និងស្តង់ រែដល ចអនុវត្តបន ្រតូវបនេគរពំឹងថផលប៉ះពល់សំណល់ៃនគេ្រមង
ៃន (i) ធូលី និងករបំភយឧសម័នេផ ងេទៀតែដលទក់ទងនឹងគុណភពខយល់។ (ii) ទឹកសំណល់េនេលីៃផទ និង
គុណភពទឹកេ្រកមដី និង (iii) ករជីកកកយ ក៏ដូចជកកសំណល់េ្រគះថន ក់េលីគុណភពដី ្រតូវបនេគរពឹំងថ
នងឹមនបរមិណតិចតួច និងមនករេធ្វស្របែហស។  
៥.១.៨ ែផនករេប្តជញ ចិត្តអនុវត្តសវុតថិភពបរ ិ ថ ន និងសងគម 

េនក្រមិតគេ្រមង MRD បនេរៀបចំ េហយីនឹងអនុវត្តែផនករករេប្តជញ ចតិ្តអនុវត្តសុវតថិភពែផនកបរ ិ ថ ន និងសងគម 
(ESCP) ែដលនឹងកំណត់វធិនករ និងសកមមភពសំខន់ៗែដល MRD នឹងអនុវត្ត េដីមបធីនថករអនុវត្ត E&S 

ស្រមប់គេ្រមងរងទងំអស់គឺអនុេ ម ម ESSs ែដលបនអនុវត្ត និងចបប់ជតិពក់ព័នធ។ និងបទបបញញត្តិ។ 
ESCP ្រតូវបនយល់្រពមជមួយធនគរ េហយីនឹងក្ល យជែផនកមួយៃនកិចច្រពមេ្រពៀងផ្លូវចបប់។ ESCP ្រតូវបន
បង្ហ ញេនកែន្លងគេ្រមង និងេនេលីេគហទំព័ររបស់ WB ។  

ESCP បនពិចរ េលីកររកេឃញីបឋមៃនករសទង់មតិ ល ទី ងំជក់ ក់ ESMP ែដលបនេរៀបចំស្រមប់
ព នទងំបី ភពឧស ហ៍ពយយមេ យ របរ ិ ថ ន និងសងគមរបស់ធនគរ និងមតិែកលម្អ និងសំណូមពរែដល

ទទួលបនពីករពិេ្រគះេយបល់របស់ MRD ជមួយតំ ងអនកពក់ព័នធគេ្រមង រមួទងំថន ក់ជតិ។ ថន ក់េខត្ត និង
ឃុ។ំ និភ័យសំខន់ៗ និងវធីិ ្រស្តកត់បនថយែដលបនេសនីេឡងីែដលបនពិពណ៌នេនកនុង ESCP គឺជេសចក្តី
សេងខបៃនវធិនករ និងសកមមភពែដល MRD នឹងអនុវត្តេដីមបេីជៀស ង កត់បនថយ កត់បនថយ ឬកត់បនថយ និ
ភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគមែដលបនកំណត់ និងផលប៉ះពល់សក្ត នុពលៃនគេ្រមង។ ESCP ក៏កំណត់ដំេណីរករែដល
អនុញញ តឱយមនករ្រគប់្រគងករស្រមបខ្លួនៃនករផ្ល ស់ប្តូរគេ្រមងែដលបនេសនីេឡងី រមួទងំកលៈេទសៈែដលមិន
បនេមីលេឃញីទុកជមុនែដល ចេកីតេឡងីកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។  

កនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្តគេ្រមង MRD នឹងអនុវត្តយ៉ងយកចិត្តទុក ក់នូវវធិនករ និងសកមមភពែដលបន
ពិពណ៌នេនកនុង ESCP ្រសប មេពលេវ ែដលបនបញជ ក់េនកនុង ESCP េហយីនឹងពិនិតយេមីល ថ នភពៃន
ករអនុវត្ត ESCP ែដលជែផនកៃនករ្រតួតពិនិតយ ករ យតៃម្ល និងករ យករណ៍ជ្របចរំបស់ ។  

MRD នឹងជូនដំណឹងដល់ធនគរទន់េពលេវ អំពីករផ្ល ស់ប្តូរេលីវ ិ លភព កររចន ករអនុវត្ត ឬ្របតិបត្តិករ
ៃនគេ្រមងែដលទំនងជផ្ល ស់ប្តូរ និភ័យបរ ិ ថ ន ឬសងគម និងផលប៉ះពល់សក្ត នុពលែដល្រតូវបនកំណត់
េ យែផ្អកេលីលកខណៈ និងវ ិ លភពៃនគេ្រមងកនុងអំឡុងេពល។ ករេរៀបចំគេ្រមង។ េនេពលែដលករផ្ល ស់ប្តូរ
្រតូវបនេសនីេឡងី MRD នឹងេធ្វីករ យតៃម្លបែនថម និងករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ្រសប ម ESSs និងេធ្វីបចចុបបនន
ភពឯក រ E&S ែដលពក់ព័នធស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយ និងករអនុម័តរបស់ធនគរ។ ESCP ែដលបនេធ្វីបចចុបបនន
ភពនឹង្រតូវបនបង្ហ ញ មរយៈប ្ត ញដូចគន ។  
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៥.២ វិធនករកត់បនថយ និភ័យសងគម និងផលប៉ះពលែ់ដល ចេកើតមន 

វធិនករកត់បនថយ និភ័យសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន្រតូវបនសេងខបេនកនុង ងទី ៩ (ខង
េ្រកម)។ វធិនករទងំេនះនឹង្រតូវេធ្វីេឡងីេ យ MRD េដីមបកីត់បនថយ និភ័យសងគមែដល ចេកីតមន និង
ផលប៉ះពល់អវជិជមនកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។ វធិនករែដលបនេសនីេឡងីទងំេនះនឹង្រតូវបន ក់បញចូ ល
កនុង C-ESMP ។ 
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ង 9. វធិនករកត់បនថយ និភ័យសងគម និងផលបះ៉ពល់ែដល ចេកីតមន 
្របេភទេហតុប៉ះពល់

សងគមែដល ចេកីតមន  
ពិពណ៌នេហតុប៉ះពល់

សងគម 
វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ

ពិភពេ ក 
ទំនួលខុស្រតវូ/ដំ ក់កល
គេ្រមងបនប៉ន់្របមណ 

លំហូរករងរ និងកែន្លង
នក ក់េនកមមករ  

លកខខណ្ឌ សុវតថិភព និង
្អ ត្រតវូែតផ្តល់ជូនេនជំ

រុរំបស់កមមករ ្របសិនេបី
ទងំេនះ្រតវូបនបេងកតី
េឡងី។  

 ជំរុញករេ្រជីសេរសីបុគគលិកកនុង្រសុក ជពិេសសជមយួកមមករែដលគម នជំនញ េដីមបកីត់
បនថយលំហូរករងរ  

 ផ្តល់លំេន ន្រគប់្រគន់ស្រមបក់មមករទងំអស់េនជំរុសំំណង់  
 បេងកតី រ ្ឋ ន ្អ ត ជមួយនងឹកែន្លងហូបចុក នងិចម្អនិ រ នងិកែន្លងកំ ន្ត 

(សូមេមីលឧបសមព័នធ ៤.៥ – េគលករណ៍ែណនសំ្រមប់ជំរុកំមមករ)។  
 ដំេឡងីបងគន់អនម័យចល័ត (ឬយ៉ងេ ច ស់បងគន់អនម័យេនតំបន់ ច់

្រសយល) ច់េ យែឡកស្រមប់បុរស នងិ្រស្តី។ ករបេនទ របងេ់ យេបីកចំហ្រតវូ
មឃត។់ សម្អ តបនទប់ទកឹជេរៀង ល់ៃថង េដីមបរីក អនម័យ្រគបេ់ពលេវ ។  

 ផ្តល់កែន្លងអនមយ័ ច់េ យែឡក (បងគន់ ចេ់ យែឡកពកីែន្លងងូតទឹក)។ ធនករ
ផគត់ផគង់ទកឹ្រគប្រគន់ស្រមប់កមមករទងំបុរស និង្រស្តី  

 ធនថបងគន់អនម័យស្រមប់កមមករ្រស្តីមនភពងយ្រសួល និងមនសុវតថិភពពកីែន្លង
េធ្វីករ។ 

 ្រតូវ្របកដថកមមករនេិយជតិ នងិបុគគលិកៃនអនកេម៉ករទងំអស់្រតវូបនបណ្តុ ះប ្ត ល 
និងចុះហតថេលខេលី្រកមសីលធមស៌ងគម មុនេពលពកួេគ្រតវូបនេគចល័តេទែផនក។ ករ
បណ្តុ ះប ្ត លកន៏ឹងរមួបញចូ លផងែដរអពំីរេបៀបែដលកមមករ ចបេងកតី និងរក ទំនក់
ទំនងល្អជមួយសហគមនម៍ូល ្ឋ ន (ឧបសមព័នធ ៥.២ & ៥.៣)។  

 បណ្តុ ះប ្ត លកមមករ និងបុគគលិកទងំអស់េលីអនកេម៉ករេលីវធិនករទប់ ក ត់ 
SEA/SH, VAC រមួទងំវធិនករវនិយ័្របសិនេបីមនករបំពន (សូមេមីល្រកមសីលធម៌
របស់អនក្រគប់្រគង និង្រកមសីលធមក៌មមករេនកនុង (ឧបសមព័នធ ៥.២ នងិ ៥.៣ េរៀងគន )។  

 សូមេមីលនីតវិធិ្រគប់្រគងករងរ (LMP) (ឧបសមពន័ធទី ៥)។  

ESS ១, ២ នងិ 
៤ 

អនកេម៉ករ/អំឡុងេពល ង
សង់ 

សិទធិករងរ េយនឌ័រ នងិ
ករេរសីេអងី  

និភ័យៃនករមនិ
េគរព ម្រកមករងរ 
ករបងៃ់ថ្លកមមករមនិ្រគប់
្រគន់ ករេរសីេអងី្រស្តី 
ជនពិករ ឬជនងយរង
េ្រគះេផ ងេទៀត។ 

 MRD បនបេងកីត LMP (ឧបសមព័នធទី ៥) ែដលគួរែត្រតូវបន្របកន់ខជ ប់េ យអនកេម៉
ករ/អនកេម៉ករបន្តទងំអស់ ែដលរមួមនករករពរកមមករទងំអស់ែដលចូលរមួកនុង
ករងរ និងឬផគតផ់គង់សកមមភពទក់ទងនឹងគេ្រមងេ យអនុេ ម មចបប់ករងរ នងិ 
WB ESS២ រមួទងំ ករ មឃតព់លកមមកុមរ SEA/SH នងិ VAC ករយល់ដឹង នងិ
ករករពរកមមករទងំអស់ពីករករពរេមេ គេអដស៍/ជំងេឺអដស៍ និង OHS ដូចែដលបន
ពិពណ៌នេនកនុងែផនកេផ ងេទៀតៃន ងេនះ។  

ESS ២ អនកេម៉ករ (េដមីបអីនុវត្ត
វធិនករកតប់នថយ) និង 
MRD’S SEO និង DDIS 
(ស្រមប់អភវិឌ ន៍ LMP 
េលីកទឹកចិត្ត្រស្តីឱយចូលរមួ
កនុងករងរ ្រតតួពនិិតយយន្ត
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្របេភទេហតុប៉ះពល់
សងគមែដល ចេកីតមន  

ពិពណ៌នេហតុប៉ះពល់
សងគម 

វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ
ពិភពេ ក 

ទំនួលខុស្រតវូ/ដំ ក់កល
គេ្រមងបនប៉ន់្របមណ 

 ្រតូវ្របកដថ្របក់ែខ និង/ឬអ្រ ្របចៃំថងគឺ្រសប មេគលករណ៍ែណនកំនុងចបប់
ករងរ េហយីយ៉ងេ ច ស់្របក់ឈនួលអបបបរមេនកមពុជ្រតូវបនបង់ស្រមប់
ករងរែដលគម នជំនញ េហយីកមមករនេិយជតិ្រតូវបនផ្តល់្របក់េបៀវត រ ៍ មអ្រ ដូច
គន  (ឧទហរណ៍ករងរ្របេភទដូចគន គួរែតទទួលបន្របក់ែខដូចគន  មិនថេធ្វីេ យកមម
ករ្របុស ឬ្រសី)។  

 េលីកទឹកចិត្តដល់ករជួលកម្ល ងំពលកមមកនុង្រសុក ជពិេសសស្រមប់ករងរែដលគម ន
ជំនញកនុងករ ងសង់ ក៏ដូចជករផ្តល់េស ដល់ជំរុរំបស់កមមករ្របសិនេបី ចអនុវត្ត
បន (ឧ. ករេរៀបចំ រ ឬេស សម្អ ត)។  

 េលីកទឹកចិត្តឱយមនករជួល្រស្តី នងិេធ្វីឱយយ៉ងេ ច ស់ ១៥% ៃនករងរែដលគម ន
ជំនញ ចរកបនស្រមប់ពកួេគ េហយី្រតូវ្របកដថករងរទងំេនះ្រតូវបនបង់កនុងអ
្រ ដូចគន េទនឹងករងរែដលគម នជំនញ្រសេដៀងគន ែដលមនស្រមប់បុរស។  

 េនេពលែដល ចេធ្វេីទបន េលីកទឹកចិត្តជនពិករ ឬជនងយរងេ្រគះេផ ងេទៀតឱយអនុ
វត្តចេំពះករងរែដល ចមន េហយីអនុវត្តេគលករណ៍ៃនករចូលេ្របី្របស់ជសកល
កនុងកររចន នងិ ងសង់ផ្លូវ និង ព ន េដមីបងីយ្រសួល និងមនសុវតថិភពស្រមប់
មនុស ្រគបវ់យ័ នងិសមតថភពកនុង ថ នភពេផ ងៗគន  និង កលៈេទសៈ។  

 ផ្តល់សិទធិដល់កមមករេដីមបបីេងកីត្រកមុ ឬសហជីព ្របសិនេបី ចអនុវត្តបន។  
 ធនបននូវករចូលេទកន់យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ដូចែដលបនពិពណ៌ន

េនកនុង LMP របស់គេ្រមង និង LMP របស់អនកេម៉ករ  
 សូមេមីល្រកមសីលធម៌ (ឧបសមព័នធ ៥.២ និង ៥.៣)  

ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រ
ទុកខ នងិផ្តល់នូវលកខខណ្ឌ ស
្រម្រសបេ្រជីសេរសីកមមករ
មរយៈ MRD) /អំឡុង

េពលដំ ក់កលរចន 
ងសង់ និង្របតិបត្តិករ

និងែថទសំំខន់ៗ 

ពលកមមកុមរ  និភ័យៃនករជលួ
កុមរ យុេ្រកម ១៥ ឆន ំ
េដីមបបីេំពញករងរែដល
មនេ្រគះថន ក់ ផទុយពី
ចបប់ RGC និង WB 
ESF ។ សក្ដ នុពល
ស្រមប់កុមរែដល្រតូវ
បនេគយកេចញពី

េដីមប្របកបករងរ

 យុករងរអបបបរមែដលបនអនុវត្តេ្រកមគេ្រមងគឺ យុ ១៨ ឆន ។ំ ករងរនឹង្រតូវបន
្រតួតពិនតិយេ យែផ្អកេលីអត្តសញញ ណប័ណ្ណ/សំបុ្រតកំេណីតេនេពលជួល។  

 េធ្វីករពិនតិយអនកផគត់ផគងប់ឋមស្រមប់សមភ រសំណង់ែដល្រតូវេ្រប្របស់កនុងករ ងសង់
ផ្លូវ នងិ ព ន នងិកមមករែដលចូលរមួេ យអនកផគតផ់គង់បឋមនេពលអនគត េដមីបធីនថ
ពួកេគមនិចូលរមួកនុងពលកមមកុមរ។  

 សូមេមីល្រកមសីលធម៌ (ឧបសមព័នធ ៥.២ និង ៥.៣) 

ESS ២ អនកេម៉ករ (និង MRD 
ស្រមប់ករងរជលួកមមករ
មរយៈ MRD) / អំឡុង

កលេពលដំ ក ងសង់ 
និង្របតបិត្តិ និងែថទសំំខ
ន់ៗ 
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្របេភទេហតុប៉ះពល់
សងគមែដល ចេកីតមន  

ពិពណ៌នេហតុប៉ះពល់
សងគម 

វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ
ពិភពេ ក 

ទំនួលខុស្រតវូ/ដំ ក់កល
គេ្រមងបនប៉ន់្របមណ 

សំណង់។ និភយ័ៃន
ពលកមមកុមរេនកនុងែខ
សង្វ ក់ផគត់ផគង់ (ឧ. អនកផ្ត
ល់សមភ រៈបឋមស្រមប់
ករ ងសង់ផ្លូវ)។  

ពលកមមេ យបងខ ំ និភ័យៃនកម្ល ងំពល
កមមែដលមនករធន 
ជពិេសសេនកនុងែខ ស
ង្វ ក់ផគតផ់គង់។  

 មនុស ទងំអស់ែដល្រតូវបនជួលេ យអនកេម៉ករ្រតូវែតទទួលបន្របក់ែខសមរមយ និង
្រគប្រគន់ មបទបបញញត្តេិនកនុង ESS២ (សូមេមីល LMP ឧបសមព័នធ ៥)។  

 េធ្វីករពិនតិយអនកផ្តល់សមភ រៈស្រមប់ករ ងសង់ផ្លូវ េដីមបធីនថពួកេគមនិចូលរមួកនុង
ករងរែដលមនករធន។  

 ធនបននូវករចូលេទកន់យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។  
 េធ្វីករពិនតិយអនកផគត់ផគងប់ឋមស្រមប់សមភ រសំណង់ែដល្រតូវេ្រប្របស់កនុងករ ងសង់

ផ្លូវ នងិ ព ន នងិកមមករែដលចូលរមួេ យអនកផគតផ់គង់បឋមនេពលអនគត េដមីបធីនថ
ពួកេគមនិចូលរមួកនុងករបងខំ និងពលកមមកុមរ។  

ESS ២ អនកេម៉ករ និងMRD 
(ស្រមប់បណ្តឹ ង រទុកខ 
មរយៈករជួលកមមកររបស់ 

MRD) / អំឡុងកលេពលដំ
ក ងសង់ និង្របតបិត្ត ិ

និងែថទសំំខន់ៗ 

SEA/SH និងអំេពហីងិ
េលីកុមរ 

និភ័យៃនករេកង
្របវញ័ចផ្លូវេភទ និងករ
រេំ ភបំពន នងិករ
េបៀតេបៀនផ្លូវេភទ និង
អំេពីហងឹ ចំេពះ្រស្តីេន
កនុងកម្ល ងំករងរ។ និ
ភ័យៃនអំេពីហងឹ ចំេពះ
្រស្តី ឬកុមរកនុងសហគម
ន៍ េ យ រលំហូរពល
កមម ជពេិសសេនតំបន់
ច់្រសយល។ 

 ្រកមសីលធមដ៌៏តងឹរុងឹស្រមប់កមមករនិេយជិតែដលមនិមនករអត់ឱនចំេពះកររេំ ភ
បំពនផ្លូវកយ ឬពកយសម្ដីេលី្រស្តី ឬកុមរ (សូមេមលីឧបសមព័នធ ៥.២ & ៥.៣)។  

 បណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកេលីកររក ទំនក់ទនំងល្អកនុងសហគមន៍ េ យសងកត់ធងនេ់លីករ
្រប្រពឹត្តិ្រតមឹ្រតវូជុវំញិ្រស្តី និងកុមរ។  

 ករបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី SEA/SH និង VAC ស្រមប់សមជិកសហគមន៍ ជពេិសស្រស្តី 
និងកុមរ ី( ចេធ្វីេឡងី ច់េ យែឡកស្រមប់បុរស និង្រស្តី)។  

 ករបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី SEA/SH និង VAC ស្រមប់សមជិកសហគមន៍ ជពេិសស្រស្តី 
និងកុមរ ី(្របែហលជេធ្វីេឡងីេ យែឡកស្រមប់បុរស និង្រស្តី)។  

 កុមរ្រតូវបន មឃតម់ិនឱយេចញពីករ ្ឋ នសំណង់ និងកែន្លង ន ក់េនរបស់កមមករ។  
 ធនបននូវករចូលេទកន់យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។  
 ករគ្រទ (កនុងទ្រមង់ៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល ករេលីកកមពស់ករយល់ដឹង។ល។) ករអនុ

វត្តចបប់កនុងតំបន់ េដីមបេីធ្វីសកមមភពេលីបណ្តឹ ងសហគមន៍ទក់ទងនងឹ  
 ករផ្តល់ព័ត៌មនដល់សហគមន៍មូល ្ឋ នអំពេីគលនេយបយ និងទំនួលខុស្រតវូរបស់

អនកចុះកចិចសនយ រមួទងំ្រកមសីលធម៌របស់អនកេម៉ករ នងិ យុករងរអបបបរម (សូម
េមីលឧបសមពន័ធ ៥.២ & ៥.៣)។ 

ESS ២ និង ៤ អនកេម៉ករ (េដមីបអីនុវត្ត
វធិនករកតប់នថយ) និង 
MRD’S SEO និង DDIS 
(ស្រមប់អភវិឌ ន៍ LMP 
េលីកទឹកចិត្ត្រស្តីឱយចូលរមួ
កនុងករងរ ្រតតួពនិិតយយន្ត
ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រ
ទុកខ នងិផ្តល់នូវលកខខណ្ឌ ស
្រម្រសបេ្រជីសេរសីកមមករ
មរយៈ MRD) /អំឡុង

េពលដំ ក់កលរចន 
ងសង់ និង្របតិបត្តិករ

និងែថទសំំខន់ៗ 
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្របេភទេហតុប៉ះពល់
សងគមែដល ចេកីតមន  

ពិពណ៌នេហតុប៉ះពល់
សងគម 

វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ
ពិភពេ ក 

ទំនួលខុស្រតវូ/ដំ ក់កល
គេ្រមងបនប៉ន់្របមណ 

 ផ្តល់េស ្របឹក ដល់កមមករជបុរស និង្រស្តី ភរយិ និងៃដគូជ្រស្តីេផ ងេទៀតរបស់កមមករ
ជប់កិចចសនយ។ 

 បេងកតីភពជៃដគូជមួយអនកផ្តល់េស សុខភពកនុង្រសុក និងអនកផ្តល់េស  SEA/SH 
េដីមបេីធ្វីសកមមភពករយល់ដឹងពីសហគមន៍ នងិករបញជូ នបន្ត។ 

 អនុវត្តយុទធនករផ ព្វផ យករយល់ដឹងជ ធរណៈេដីមបេី ះ្រ យករេបៀតេបៀនផ្លូវ
េភទេនកនុងេស កមមដកឹជញជូ ន នងិមជឈមណ្ឌ លនន និងករបណ្តុ ះប ្ត លប៉ូលិសអំពី
ត្រមវូករសន្តិសុខរបស់្រស្តីេនេពលេ្រប្របស់ករដឹកជញជូ ន។ 

 េគលករណ៍ែណនបំែនថមអពំី SEA/SH ្រតូវបនផ្តល់ជូនេនកនុងែផនក ៥.២.១ ង ១0 
។ 

សុវតថិភព នងិសុខភព
សងគម 

និភ័យចមបងកនុង
ដំ ក់កល ងសង់
ចេកីតេឡងីពី៖ ករខក

ខនកនុងករអនុវត្តវធិន
ករេដមីបេីជៀស ងេ្រគះ
ថន ក់ និងកររងរបសួែដល
ពក់ព័នធនឹងកមមករ និង
ធរណជន។ ករប

ណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករឆ្លង
ជំងឺកមេ គ ឬជងំឺេផ ង
េទៀតេ យកមមករមិន
ែមនកនុង្រសុក។ ករផទុះ
េឡងីៃនជងំឺដូចជករ
ចម្លង COVID-១៩, ជងំឺ
្រគុនចញ់, គ, ល. េន
កនុងកម្ល ងំពលកមម។ 
SEA/SH, VAC, អនម័
យមិន្រគប្រគន់េនកនុងជំ
រុរំបស់កមមករ (ពភិក

 ចត់ ងំម្រន្តីសុខភព និងសុវតថិភពបរ ិ ថ ន (EHSO) ែដលទទួលខុស្រតូវេលីករបណ្តុ ះ
ប ្ត ល ករ្រតតួពិនតិយ នងិ យករណ៍អំពីកង្វល់របស់ EHS និងអនុវត្តកមមវធិីែដល
ទក់ទងនឹងសុខភព និងសុវតថិភព។  

 េធ្វីករតំរងទ់ិសស្រមប់កមមករសំណង់ទក់ទងនងឹនតីិវធិីេឆ្លីយតបបនទ ន ់ និងឧបករណ៍កនុង
ករណីមនឧបទទវេហតុ (ឧ. របួសកបលពីករដួល, រ កេ យ រកេំ  bitumen, កពំប់
រធតុេ្រគះថន ក់។ល។) េភ្លីង។ល។ វធិនករសុខភព និងសុវតថភិព ដូចជេលីករេ្របី

្របស់ផលិតផល bitumen េក្ត ស្រមប់ករ្រតួស្រ យផ្លូវគេ្រមង។ល។ ករករពរេមេ គ
េអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ជំងឺ្រគនុចញ់ គ និងជងំឺពក់ព័នធេផ ងេទៀត ក៏ដូចជ្រកមសីលធម ៌
(រមួទងំករពិភក អំពី SEA/SH/VAC)។ 

 ហ្វកឹ ត់ជ្របច/ំរលំឹកអនកេបកីបរឱយេគរពចបប់កណំត់េលប នឱយបនហមត់ចត់ នងិអនុវត្ត
ករេបីកបរឱយបនល្អ េនេពលេបីកបរយនជំនះិែដលគ្រទេ យសំណង់ឆ្លងកត់តបំន់
លំេន ្ឋ ន ក៏ដូចជតំបនរ់េសីបេផ ងេទៀតដូចជ េរៀន វត្ត ម មនទីរេពទយ ផ រ នងិ
តំបនែ់ដលមនមនុស រស់េនេផ ងេទៀត រមួទងំកែន្លងចតរថយន្តផងែដរ។ 

 អប់រអំនកេបកីបរអពំីករអនុវត្តករេបកីបរ្របកបេ យសុវតថិភព េដមីបកីត់បនថយេ្រគះថន ក់
ជអបបបរម និងបងក រករកពំប់ រធតុេ្រគះថន ក់ និងសមភ រៈសំណង់េផ ងៗ េ យផ្តល់
ករ្រគបដណ្ត ប់េលីករដឹកជញជូ ន មរថយន្តដឹកទំនិញ។  

 របងំ (ឧទហរណ៍ របងបេ ្ត ះ សនន) នឹង្រតូវដំេឡងីេនតំបនស់ំណង់ េដីមបី ងំអនក
េថមីរេជងីេទកនត់បំន់ទងំេនះ េលីកែលងែតេនចំណុចឆ្លងកត់ែដលបនកំណត់។  

ESS ២ និង ៤ អនកេម៉ករ និង MRD’S 
SEO និង DDIS (ស្រមប់
ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករ
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ) 
/ អំឡុងេពលដំ ក់កល
រចន ងសង់ និង្របតបិត្តិ
ករនិងែថទសំំខន់ៗ 
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្របេភទេហតុប៉ះពល់
សងគមែដល ចេកីតមន  

ពិពណ៌នេហតុប៉ះពល់
សងគម 

វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ
ពិភពេ ក 

ទំនួលខុស្រតវូ/ដំ ក់កល
គេ្រមងបនប៉ន់្របមណ 

េនកនុងែផនកស្តីពីជរំុកំមម
ករ); សមព ធេលី្របព័នធសុ
ខភិបលែដលមន្រ ប់
េនថន ក់មូល ្ឋ ន។ ករ
យកចិត្តទុក កជ់
ពិេសសគួរែត្រតវូបន
យកចិត្តទុក ក់ចេំពះ
្រស្តី និងជនងយរងេ្រគះ
េផ ងេទៀត។ 

 េភ្លីងបំភ្ល្រគប់្រគនេ់នេពលយប់ និងសញញ ្រពមន្រតូវផ្តល់ឱយេន មបរេិវណៃនករ ្ឋ ន
សំណង់ ។  

 ធរណជនទូេទ/្របជពលរដ្ឋកនុងតំបន់ និងជពេិសសកុមរ មិន្រតូវអនុញញ តិេនកនុង
តំបនែ់ដលមន និភ័យខពស់ េពលគឺ កែន្លងជីកកកយ និងតបំនែ់ដលឧបករណ៍ធុនធងន់
កំពុងដំេណីរករ។  

 ផ្តល់ករហ៊ុមព័ទធេលី្រគប់តបំនៃ់នករជីកែដលមនជេ្រមេលីសពី ២m   
 ្រតូវ្របកដថសញញ ប្រញច ស្រតូវបនដំេឡងីេនេលីយនយន្តសំណង់ទងំអស់។  
 វធិនករបងក រជងំ្រគុនចញ់ ្របសិនេបីេនតំបន់ែដលមនជំង្រគនុចញ់ ្រតូវអនុវត្ត (ឧ. ករ
ផ្តល់មុងពយបលសត្វល្អិតដល់កមមករ ករបញ់ថន សំម្ល ប់សត្វល្អិត ករ ក់លូ្រតមឹ្រតវូ 
េដីមបេីជៀស ងករកេកីតទឹកេន្រទងឹ។ល។)។  

 ករបង្ហូរទកឹស្អុយែដលមិនបនពយបល្រតូវ មឃត់  
 េបីកវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីសុវតថិភពច ចរណ៍ផ្លូវេគកដល់កមមករ និងសហគមន៍ មដង
ផ្លូវ  

 ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីេមេ គេអដស៍/ជងំឺេអដស៍ និងជំងឺកមេ គដល់កមមករ និង
សហគមន៍ (េ យែឡកពីគន ) – សូមេមីលករែណនបំែនថមេនកនុងែផនកទី ៥.២.២ ង
ទី ១0 ។  

 ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី SEA/SH និង VAC ដល់កមមករ នងិសហគមន៍ (េ យែឡកពី
គន ) – សូមេមីលករែណនបំែនថមេនកនុងែផនក ៥.២.១ ង ១0 ។  

 ្រតវូ្របកដថមនករយកចតិ្តទុក ក់ជពិេសសចំេពះត្រមូវកររបស់្រស្តី និងជនងយរង
េ្រគះេផ ងេទៀត។ ជឧទហរណ៍ ករបណ្តុ ះប ្ត លជក់ កស់្រមប់ពួកេគគរួែត្រតវូ
បនស្រមបស្រមលួេ យ្រគូបណ្តុ ះប ្ត លែដលសម្រសប (ឧ. ករបណ្តុ ះប ្ត ល
ស្រមប់ែត្រស្តីអពំេីមេ គេអដស៍/ជងំឺេអដស៍ នងិ/ឬ SEA/SH គួរែត្រតវូបនដកឹនេំ យ្រគូ
បណ្តុ ះប ្ត ល្រស្តី)។  

 ធនបននូវករចូលេទកន់យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។  
 ករពិេ្រគះេយបល់បន្ត និងករេលីកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន។ 

ករខូចខតេហ ្ឋ រចន
សមព័នធសហគមន៍  

ករដឹកជញជូ នសមភ រៈ នងិ
កររបឹអូស ្របតបិត្តិករ
ឧបករណ៍សំណង់ និង

 មិនអនុញញ តឱយដកឹទំនិញេលីសទមងន់ ែដលេ្របសី្រមប់សកមមភពែដលទកទ់ងនងឹ
គេ្រមងទងំអស់។  

ESS ១ នងិ ៤ អនកេម៉ករ និង MRD’S 
SEO (េដមីបផី ព្វផ យ 
GRM) / អំឡុងេពល
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្របេភទេហតុប៉ះពល់
សងគមែដល ចេកីតមន  

ពិពណ៌នេហតុប៉ះពល់
សងគម 

វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ
ពិភពេ ក 

ទំនួលខុស្រតវូ/ដំ ក់កល
គេ្រមងបនប៉ន់្របមណ 

សកមមភពសំណង់េផ
ងៗ ចេធ្វីឲយខូចខតស
មភ រៈសហគមន។៍ 

 ជួសជុលភ្ល មៗ ល់ករខូចខតែដលបងកេឡងីេ យគេ្រមងដល់សហគមន៍ និង/ឬបរកិខ រ
ឯកជន ដូចជករផគតផ់គងទ់ឹក ករផគត់ផគង់ថមពល ្រប យធ ្រស្ត លូ រចនសមព័នធ 
េដីមេឈជីេដមី ។  

 ផ្លូវចូលែដលខូចកឡំុងេពលដកឹជញជូ នសមភ រសំណង់ និងសកមមភពេផ ងៗែដលទក់ទង
នឹងគេ្រមង្រតវូ ្ត រេឡងីវញិេនេពលបញចប់ករងរ ងសង់។  

 សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់ទងំអស់នឹង្រតវូបនជូនដំណឹងអំពីយន្តករេ ះ្រ យប
ណ្តឹ ង រទុកខរបស់គេ្រមង េហយីនឹង្រតូវបនផ្តល់ព័ត៌មនជមុនអំពីសកមមភពសំណង់
ែដល ចបងកកររខំន និងកររខំនដល់ ធរណជន។ 

ដំ ក់កលរចន ង
សង់ និង្របតបិត្តកិរនិង
ែថទសំំខន់ៗ 

កររខំនេ យច ចរ  ករ ងសង់ផ្លូវេនះ្រតូវ
បនេគរពំងឹថនឹងបងកឱយ
មនកររខំនដល់
ច ចរណ៍ នងិករកកសទះ 
និងករសទះដល់ករចូល
េទកន់្រទពយសមបត្តិ នងិ
្រគឹះ ថ នេន មដងផ្លូវ។ 
កង្វះផ្ល កសញញ ច ចរណ៍
្រតឹម្រតវូ នងិវធិនករ
សុវតថិភពេផ ងេទៀត 
ចបងកេ្រគះថន ក់។  

 េ យមនករសហករជមួយ ជញ ធរច ចរណ៍មូល ្ឋ នេរៀបចកំរដឹកជញជូ នសមភ រឱយ
បន្រតមឹ្រតូវ មគេ្រមងេដមីបបីេញច សករកកសទះ។  

 េរៀបចំផ្ល កសញញ ច ចរណ៍ នងិផ្ល កសញញ ច ចរណ៍ឱយបនចបស់ ស់េន មផ្លូវចូល
េទេ្រកផ្លូវ នងិករ ្ឋ ន ងសង់ ព ន េដមីបកីតប់នថយករកកសទះច ចរណ៍។  

 ្រតួតពិនតិយ ថ នភពច ចរណ៍ឱយបនេទៀងទត់ ម្រចកចូល នងិផ្លូវគេ្រមង េដីមបធីន
ថយនជនំិះរបស់គេ្រមងមនិបងកករកកសទះ។  

 ផ្តល់ពន្លឺ្រគប្រគនេ់នេពលយប់កនុង និងជុវំញិករ ្ឋ នសំណង់។  
 អនុវត្តវធិនករសុវតថិភពសម្រសប េដីមបកីត់បនថយេ្របកង់ នងិទំហៃំនករកកសទះ

ច ចរណ៍ជអបបបរម មរយៈករផ្តល់សញញ បេ ្ត ះ សនន ឬករ្រតួតពនិិតយទងជ់តិ 
េភ្លីងបំភ្ល្រគប់្រគន ់ហ៊ុមព័ទធ ផ្ល កសញញ  និងករបែង្វរផ្លូវ។  

 ផ្តល់ករចូលេ្រប្របស់បេ ្ត ះ សននេទកន់អចលន្រទពយ និង ជីវកមមែដលរងផល
ប៉ះពល់េ យកររខំនដល់ករចូលេ្រប្របស់ជអចិៃ្រន្តយរ៍បស់ពកួេគ។  

 ្ត រករចូលេ្របី្របស់ជអចិៃ្រន្តយែ៍ដលមនគុណភពល្អេឡងីវញិ បនទ ប់ពីបញចប់ករ
ងសង់។  

 ផ្តល់សុវតថិភពយនជំនះិ នងិផ្លូវេដីរេថមីរេជីងជុំវញិតបំនស់ំណង់។  
 ផ្តល់ផ្ល កសញញ  របងំ និងទង់ជតិ្រគប់្រគន់ស្រមបក់រ្រគប់្រគងច ចរណ៍។  
 េបីចបំច់ ច ចរណ៍នឹង្រតូវបែង្វរទិសេ យនជនំិះ្របកបេ យសុវតថភិព នងិរលូន 

េដីមបធីនបននូវលំហូរច ចរណ៍រលូន និងកតប់នថយេ្រគះថន កច់ ចរណ៍ ករកកសទះ 
និងករកកសទះជអបបបរម។  

ESS ១ នងិ ៤ អនកេម៉ករ និង MRD’S 
SEO (ស្រមប់ករងរប
ណ្តុ ះប ្ត ល) / អំឡុង
េពលដំ ក់កលរចន 
ងសង់ និង្របតិបត្តិករ

និងែថទសំំខន់ៗ 
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្របេភទេហតុប៉ះពល់
សងគមែដល ចេកីតមន  

ពិពណ៌នេហតុប៉ះពល់
សងគម 

វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ
ពិភពេ ក 

ទំនួលខុស្រតវូ/ដំ ក់កល
គេ្រមងបនប៉ន់្របមណ 

 ផ្លូវ ងបេ ្ត ះ សននគួរែត្រតូវបន ងសង់ និងែថទ ំ(រមួទងំករ្រគប់្រគងធូលី) កនុង
អំឡុងេពល ងសង់ ជពិេសសេន្រចកឆ្លងកត់ ព ន។ ទី ងំផ្លូវ ងបេ ្ត ះ សនន
្រតូវយល់្រពមជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន េហយីទី ងំទងំេនះនងឹ្រតូវ ក់ឱយដំេណីរករ
េឡងីវញិេនេពលបញចប់ករងរ។  

សុវតថិភពដងផ្លូវ  កនុងអំឡុងេពល ងសង់ 
ប៉ុែន្តភគេ្រចីនេនេពល
ែដលករងរផ្លូវ្រតវូបន
បញចប់ ករែកលម្អផ្លូវ ច
េធ្វីឱយយនជំនះិេធ្វីដំេណីរ
េលឿន នងិនឱំយមន
េ្រគះថន កច់ ចរណ៍។  

 កររចនផ្លូវគរួែតេធ្វីឱយសុវតថិភពជ ទិភព ដូចជេ យករព្រងកី និងករផ ភជ ប់ ម  
កែន្លងែដលមនដ ី មរយៈករ ក់សញញ  និងផ្ល កសញញ ឱយកន់ែត្របេសីរ ករែណនំ
អំពីវធិនករស្រមលួច ចរណ៍េនទី ងំសំខន់ៗ វធិនករស្រមប់ផ្លូវចូលជសកល និង
វធិនករករពរសុវតថិភពអនកេថមរីេជីង រមួទងំស្រមប់ ្រស្តី និងកុមរមកពីសហគមន៍មូល
្ឋ ន ែដលេ្របី្របស់ផ្លូវកនុងករេធ្វដីំេណីរេទ និងមកពី េរៀន ផ រ និងមនទីរេពទយ  

 កមមវធិីសុវតថិភពផ្លូវថនល់គួរែត្រតូវបនបេងកីតេឡងី និងែចកចយេទកន់សហគមន៍េន
មដងផ្លូវ នងិអនកេ្របី្របស់ផ្លូវញឹកញបេ់ផ ងេទៀត (ដូចជ េរៀន)។ ករយកចតិ្ត

ទុក ក់ជពិេសសចំេពះ្រស្តី ជពេិសសម្ត យ និងបុរសវយ័េកមង (ភគេ្រចីនទំនងជជន
រងេ្រគះៃនេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍) ក៏ដូចជជនពិករគួរែត្រតូវបនស្រមលកូន។  

 ករហ្វកឹហ្វនឺផ្លូវឆ្លងកត់សុវតថិភពស្រមប់កុមរ េរៀន គួរែត្រតូវបនេធ្វេីឡងី ក៏ដូច
ជករជិះ/េដរីេ យសុវតថិភពេ យេ្របី ម ផ្លូវ។  

 ករគ្រទែផនក្រគប្រគង (MRD/WB) ៃនរេបៀប រៈសុវតថិភពផ្លូវថនល់របស់ RGC ជ
ពិេសសេនថន ក់មូល ្ឋ ន។  

 ករព្រងឹងយន្តករអនុវត្តមូល ្ឋ ន ដូចជករគ្រទបែនថមដល់រ ្ឋ ភបិលថន ក់មូល ្ឋ ន 
េដីមប្រតួតពិនិតយសុវតថិភពច ចរណ៍ និងអនុវត្តសកមមភពករយល់ដឹងអំពីសុវតថភិព
ច ចរណ៍។  

 ផទ ងំប៉ណូ និង/ឬព័ត៌មនេលីកកមពស់ករយល់ដឹងេផ ងេទៀត (ដូចជកនុងទ្រមង់វទិយុ)  
 ែផនករសុវតថិភពផ្លូវថនល់។  
 ករពិេ្រគះេយបល់បន្ត និងករេលីកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន។ 

ESS ១ នងិ ៤ DDIS, MRD’S SEO នងិ
អនកេម៉ករ/អំឡុងេពលរចន
គេ្រមង ងសង់ និង
្របតបិត្តិ និងែថទ ំ

កររ ក់រអួល ចប ្ត
លមកពីករជីករេ ្ដ /
ករជីកកកយស្រមប់
ដំេឡងី្របព័នធលូចេំហៀង  

កំណត់/ ងំករចូលេទ
កន់ ង េរៀន 
មនទីរេពទយ េភជនយី ្ឋ
ន។ល។ និងបតប់ង់
្របក់ចំណូល។  

 ក់ក្រមិតសកមមភពេទេម៉ងមិនេធ្វីករ (្របសិនេបី ច) េហយីបញចប់ករងរឱយបន
ឆប់បំផុត។ ករកំណត់េពលេវ ្រតូវែតបេងកតី និងពិេ្រគះេយបល់ជមួយភគីែដលរង
ផលប៉ះពល់ មុនេពលចប់េផ្តមីករងរ។  

 ផ្តល់ករចូលេ្របបីេ ្ត ះ សននសមរមយ (េវទិកេឈ/ីែដក) ជមួយនងឹៃដ នងិវធិនករ
សម្រសបស្រមបជ់នពិករ។  

ESS១, ESS៤ អនកេម៉ករ/អំឡុងេពល ង
សង់ 
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្របេភទេហតុប៉ះពល់
សងគមែដល ចេកីតមន  

ពិពណ៌នេហតុប៉ះពល់
សងគម 

វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ
ពិភពេ ក 

ទំនួលខុស្រតវូ/ដំ ក់កល
គេ្រមងបនប៉ន់្របមណ 

 សម្អ តសមភ រៈសំណង់ និងបរកិខ រទងំអស់េចញពផី្លូវចូល េន មកែន្លងទទួលែដល
ងយរងេ្រគះ ដូចជ េរៀន មនទីរេពទយ ដំេឡងីផ្ល កសញញ ច ចរណ៍ ទង់ជតិ នងិ
វធិនករសុវតថិភពចបំច់េផ ងេទៀត េដីមបសី្រមលួដល់លំហូរច ចរណ៍្របកបេ យ
សុវតថិភព។  

ជេម្ល ះសងគម  Tវត្តមនរបស់កមមករ ច
បងកឱយមនជេម្ល ះជមួយ
សហគមន៍មូល ្ឋ ន រមួ
ទងំករេកនីេឡងីៃន
ឧ្រកដិ្ឋកមម (ឬករយល់
េឃញីអំពី) និង "អនកេដីរ
ម" ែដល ចែស្វងរក

ករងរេធ្វី និង/ឬបេងកីត
សមព ធបែនថមេលីសហ
គមនម៍ូល ្ឋ ន។  

 ្រតូវជូនដំណឹងជ្របចដំល់ម្រន្តីមូល ្ឋ ន និង្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់អំពីទី
ងំ នងិកលវភិគៃនសកមមភព ងសង់ ែដល ចបងកផលប៉ះពល់ដល់បរ ិ ថ ន និង
យុជីវតិ្របជពលរដ្ឋ។  

 កំណត់ទី ងំជំរុសំំណង់េនឆង យពីសហគមន ៍ (យ៉ងេ ច ស់ ៥00 ែម៉្រតពី
ចមង យ) េដីមបេីជៀស ងជេម្ល ះសងគមកនុងករេ្របី្របស់ធនធន និងសមភ រៈបរកិខ រជមូល
្ឋ នដូចជករផគតផ់គង់ទកឹ នងិេដីមបេីជៀស ងទំនក់ទនំងជតិសនិទធរ ងកមមករ និងសហ
គមន៍ (ជពិេសសកុមរ)។   

 បេងកនីចនំួន្របជជនកនុងតបំន់ជអតិបរមកនុងករងរសំណង់ និងករងរមិន ងសង់ 
និងផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញករងរស្រមប់្របជជនកនុងតបំនែ់ដលមនករងរ
េធ្វី។  

 ព្រងកីទនំិញ នងិេស កមមែដលមន្របភពពីសហ្រគសពណិជជកមមកនុង្រសុក។  
 ករពិេ្រគះេយបល់បន្ត និងករេលីកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់សហគមនម៍ូល ្ឋ ន នងិ

ករេលីកកមពស់ករយល់ដឹងេនកនុងសហគមន៍នីមួយៗអំពី GRM ។  

ESS ៤ អនកេម៉ករ/អំឡុងេពល ង
សង់ 

កមមសិទធិដធី្លី (សមបទន)  ផលប៉ះពល់ដល់មនុស
ែដលមន្រទពយសមបត្តិ
េនជិត ម ផ្លូវ ែដល
្របែហលជ្រតវូកត់ ឬ
ផ្ល ស់ទីពួកេគមកវញិ 
េ យសម័្រគចិត្ត ឬេ យ
អេចតន។ ផលបះ៉ពល់
ចកន់ែតចបស់

ស្រមប់្រស្តី និងជនងយ
រងេ្រគះេផ ងេទៀត។ 

 MRD និង GDR មត្រមូវករ េដីមបអីនុវត្តបទបបញញត្តិេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ េគល
នេយបយករ ងំទីលំេនថមី និងេរៀបចែំផនករ ងំទីលំេនថមីលម្អតិ្របសិនេបីចបំច់ 
(រមួមននីតិវធិី ករពិេ្រគះេយបល់ ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ល។)  

 ករយកចតិ្តទុក ក់ជពិេសសគឺ្រតូវយកចិត្តទុក ក់ចេំពះ្រស្តី និងជនងយរងេ្រគះ
េផ ងេទៀត។  

 រមួបញចូ ល RPF/RAP នងិឬម៉្រទសីសិទធិែដលពក់ព័នធកនុងឯក រេដញៃថ្លស្រមប់អនក
េម៉ករ និងបំេពញករទូទត់សំណងទងំអស់មុនេពលចប់េផ្តីមករ ងសង់។  

ESS ៥ MRD’S SEO DDIS និង 
GDR និងអនកេម៉ករ 
(ស្រមប់រុះេរ្រទពយសមបត្តិ 
និង ងសងេ់ឡងីវញិ
ទងំ្រសុងេនេពលករទូទត់
សំណង្រតូវបនអនុវត្ត) / 
អំឡុងេពលដំ ក់កល
រចន នងិ ងសង់ 
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្របេភទេហតុប៉ះពល់
សងគមែដល ចេកីតមន  

ពិពណ៌នេហតុប៉ះពល់
សងគម 

វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ
ពិភពេ ក 

ទំនួលខុស្រតវូ/ដំ ក់កល
គេ្រមងបនប៉ន់្របមណ 

ជនជតេិដមីភគតិច ខណៈេពលែដលផលប៉ះ
ពល់អវជិជមនមនិ្រតូវ
បនេគរពំងឹទុកស្រមប់
្រកុម IP មន និភ័យ
ែដលពួកេគ ច្រតូវបន
ដកេចញពអីតថ្របេយជន៍
គេ្រមង រមួទងំឱកស
ករងរផងែដរ។ 

 ្របសិនេបី IPs រស់េនកនុងតបំនគ់េ្រមង MRD នឹង្រតូវធនថជនជតិេដមីភគតិច្រតូវ
បនពិេ្រគះេយបល់េ យអនុេ ម មេគលករណ៍ែណនៃំនករពិេ្រគះេយបល់
េនកនុង IPPF ។ ករ យតៃម្លសងគមេគលេ  ករពេិ្រគះេយបល់្របកបេ យអតថន័យ
្រតូវេធ្វេីឡងី េដមីបធីនថ IPs មិន្រតវូបនប៉ះពល់អវជិជមន និង ចទទួលបនអតថ
្របេយជនព៍ីគេ្រមង។ ករងររដ្ឋបបេវណី ច្រតូវបនអនុវត្តេនជិតដី IP ែដលជកមម
សិទធិសមូហភព ប៉ុែន្តមិនប៉ះពល់ដល់បូរណភព ឬផលិតភពៃនដី IP ែដលជកមមសិទធិ
សមូហភពេឡយី។ ្របសិនេបីមនផលប៉ះពល់ជសក្ត នុពលចបស់ ស់ កររចនផ្លូវ
្រតូវែកត្រមវូ ឬគេ្រមងរងមិន្រតូវបន ប់បញចូ ល ្របសិនេបីមនិ ចេជៀស ងបន។  

 េបីកបរយតឺៗ នងិេ យ្របងុ្របយត័ន មតបំនេ់បតិកភណ្ឌ វបបធម៌ ដូចជ ទីបញចុ ះសព 
្រប ទ េគរពបូជេដីមេឈពីិសិដ្ឋ។  

 បង្ហ ញ កបបកិរយិេគរពេនេពលេធ្វីដំេណីរជិត ឬ មរយៈេគហទពំ័រទងំេនះ  
 អនុវត្តនតីិវធិីរកេឃញីេ យៃចដនយ  

ESS ៧ MRD’S SEO និង DDIS / 
អំឡុងេពលរចនគេ្រមង 
ងសង់ និង្របតិបត្តិ និង

ែថទ ំ

វបបធម៌េបតិកភណ្ឌ   ្របសិនេបីែផនកផ្លូវេនជិត
្រប ទ កែន្លងបញចុ ះ
សព ឬេបតិកភណ្ឌ វបប
ធម៌រូបី ឬអរូបីេផ ងេទៀត 
ទងំេនះ ចរងផលប៉ះ
ពល់េ យ រករ ង
សង់។  

 MRD ្រតូវករអនុវត្តករ យតៃម្ល េដមីបែីស្វងរកផ្លូវេនជិត្រប ទ ផនូរ ឬេបតិកភណ្ឌ វបប
ធម៌របូី ឬអរបូីេផ ងេទៀត ទងំេនះ ចរងផលប៉ះពល់េ យ រករ ងសង់។  

 MRD ចពិចរ កត់េចញែផនកផ្លូវថនល់ ឬេរៀបចែំផនករ្រគប់្រគងេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ 
េដីមបធីនថផលប៉ះពល់ និងវធិនករកត់បនថយ្រតវូបនកំណត់ នងិ យតៃម្លបន្រតមឹ
្រតូវ រមួទងំនីតវិធិែីស្វងរកឱកសផងែដរ។  

ESS ៨ MRD’S SEO និង DDIS / 
អំឡុងេពលរចនគេ្រមង 
និងងចមនខ្លះកនុងដំ ក់
កល ងសង់ 

យន្តករេ ះ្រ យប
ណ្តឹ ងត ៉  និងករចូលរមួ
របស់ភគីពក់ពន័ធ 

្របសិនេបីអនកពកព់័នធមនិ
្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់
ឱយបន្រតមឹ្រតវូេទ 
ព័ត៌មនមិន្រតូវបន
បង្ហ ញ េហយីមនុស មិន
្រតូវបនជូនដំណឹងអំពី
សិទធិរបស់ពួកេគ ជេ្រមីស
ស្រមប់ករេ ះ្រ យប
ណ្តឹ ង រទុកខ ឬករ

 MRD ្រតូវករេដមីបធីនថករផ្តល់េនកនុង SEP និង LMP ្រតវូបនអនុវត្ត មឱយបន
្រគប្រគន់េ យអនកេរៀបចំគេ្រមង និងអនកេម៉ករ។  

 រមួបញចូ ល SEP កនុងឯក រេដញៃថ្លស្រមប់អនកេម៉ករ។  
 ្រតូវ្របកដថ SEP, ESMF, RPF, IPPF េនះ្រតូវបនបង្ហ ញ និងពិេ្រគះេយបល់  
 ្រតូវ្របកដថ ESMPs, RPs និង IPPs នេពលអនគត្រតូវបនបង្ហ ញ និងពិេ្រគះេយ

បល់។  
 ្រតូវ្របកដថយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខែដលមនែចងកនុង SEP េហយី ESMF 

េនះ្រតវូបនែចករែំលក និងពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍មូល ្ឋ ន េនេពលែដល
ែផនកផ្លូវ្រតូវបនកណំត់អត្តសញញ ណ។  

ESS២, 
ESS១0 

MRD’S SEO, DDIS និង
អនកេម៉ករ (សំេ េលី 
SEP) / អំឡុងេពលរចន
គេ្រមង ងសង់ ្របតិបត្តិ 
និងែថទ ំ
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្របេភទេហតុប៉ះពល់
សងគមែដល ចេកីតមន  

ពិពណ៌នេហតុប៉ះពល់
សងគម 

វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ
ពិភពេ ក 

ទំនួលខុស្រតវូ/ដំ ក់កល
គេ្រមងបនប៉ន់្របមណ 

កំណត់េពលេវ គេ្រមង 
ចមនករពនយរេពល

គេ្រមង ករយល់្រចឡ ំ
ជេម្ល ះ ឬករបតប់ង់
ទំនុកចិត្តេនកនុងសហគម
ន៍។  

េយនឌ័រ ្រស្តី ច្របឈមមុខនឹង
ករេរសីេអងីចេំពះ
ករងរសំណង់ ្របែហល
ជកររេំ ភបំពនផ្លូវ
កយ ឬពកយសំដេី យ
កមមករ នងិ/ឬសហេសវកិ
ចទទួលរងនូវផលប៉ះ

ពល់អវជិជមនពគីេ្រមង
េនះ ដូចជអនកែដលរង
ផលប៉ះពល់េ យករ
ទទួលបនដធី្លីជេដីម។ 

 បទបបញញត្តិស្រមប់ករជួលអបបបរម ១៥% ៃន្រស្តសី្រមប់ករងរែដលគម នជំនញ នងិ
ករេលីកទកឹចិត្ត្រស្តីឱយអនុវត្តករងរទងំេនះ កដ៏ូចជករចូលរមួរបស់្រស្តីេនកនុងករងរ
មិនែមនសំណង់្របសិនេបី ចេធ្វេីទបន (ដូចជ េស សម្អ ត ឬចម្អនិ រ)។  

 ករបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់កមមករ និង ច់េ យែឡកស្រមប់្រស្តីេនេលី SEA/SH រមួ
ទងំយន្តករ យករណ៍ឧបទទវេហតុ (សូមេមីលឧបសមព័នធ ៥, ៥.២ & ៥.៣)។  

 ករយកចតិ្តទុក ក់ជពិេសសចំេពះផលប៉ះពល់េលី្រស្តីទក់ទងនឹងករទិញដី។ 
ស្រមប់សំណងដីធ្លី នងិករបរចិច គដីេ យសម័្រគចតិ្ត ្រតវូ្របកដថហតថេលខរបស់ប្តី
្របពនធទងំពីរ្រតូវបនផ្តល់ជូនដល់កិចច្រពមេ្រពៀង មួយ រមួទងំករទទួលករទូទត់
សំណង។  

 ករធនថ្រស្តី្រតវូបនរមួបញចូ លេនកនុងដេំណីរករពិេ្រគះេយបល់ រមួទងំករនិយយ
េទកន់ពកួេគ ច់េ យែឡក ្របសិនេបីចង់។  

 ករធនថ្រស្តី្រតវូបនរមួបញចូ ល និង យតៃម្លយ៉ង្រតឹម្រតវូជែផនកមយួៃនករ យតៃម្ល
សងគមេលី IPs ្របសិនេបី ចអនុវត្តបន។  

 ធនថ្រស្តីកនុងសហគមនគ៍ឺជែផនកមួយៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល ជពិេសសេលី SEA/SH, 
HIV/AIDS, និងសុវតថិភពផ្លូវថនល់ េហយីសកមមភពទងំេនះខ្លះ ច្រតូវបនេធ្វេីនកនុង
្រកុមស្រមប់ែត្រស្តី និងដឹកនេំ យអនកស្រមបស្រមួល្រស្តី។  

 ធនថ្រស្តីមនលទធភពទទួលបនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ 

ESS ៤, ៥, ៧ 
and ១0 

MRD’S SEO, DDIS និង
អនកេម៉ករ / អំឡុងេពល
រចនគេ្រមង ងសង់ 
្របតបិត្តិ និងែថទ ំ

្រកុមែដលងយរងេ្រគះ / 
គុណវបិត្តិ  

្រកុមែដលងយរងេ្រគះ
ច្រតូវបនខកខន ឬ

ដកេចញពដីំេណីរករ
ពិេ្រគះេយបល់ េហយី
ចទទួលរងផលប៉ះ

 ករយកចតិ្តទុក ក់ជពិេសសចំេពះផលប៉ះពល់ដល់ជនងយរងេ្រគះទក់ទងនឹងករ
ទិញយកដី និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នបេ ្ត ះ សននអំឡុងេពល ងសង់  

 ករធនថជនងយរងេ្រគះ្រតូវបនរមួបញចូ លេនកនុងដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់ រមួ
ទងំករនិយយេទកន់ពួកេគ ចេ់ យែឡក ្របសិនេបីចង់បន  

ESS ៤, ៥, ៧ 
និង ១0 

MRD’S SEO និង DDIS 
និងអនកេម៉ករ / អំឡុងេពល
រចនគេ្រមង ងសង់ 
្របតបិត្តិ និងែថទ ំ
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្របេភទេហតុប៉ះពល់
សងគមែដល ចេកីតមន  

ពិពណ៌នេហតុប៉ះពល់
សងគម 

វធិនករកត់បនថយ  ESS ធនគរ
ពិភពេ ក 

ទំនួលខុស្រតវូ/ដំ ក់កល
គេ្រមងបនប៉ន់្របមណ 

ពល់អវជិជមនមនិសម
ម្រតពគីេ្រមង។ ពួកេគ
ក៏ ចជេគលេ
ស្រមប់កររេំ ភបំពន
ផ្លូវកយ ឬពកយសំដីពី
អនកខងេ្រកផងែដរ។  

 ករធនថជនងយរងេ្រគះ្រតូវបនរមួបញចូ លេនកនុងករ យតៃម្លសងគមេគលេ េលី 
IPs ្របសិនេបី ចអនុវត្តបន។  

 ធនឱយបននូវករបណ្តុ ះប ្ត ល ជពិេសសអនកែដលេនេលី SEA/SH, HIV/AIDS, 
និងសុវតថិភពផ្លូវថនល់បនពិភក អពំីផលប៉ះពល់សក្ត នុពលេលី្រកមុងយរងេ្រគះ។  

 ធនថជនងយរងេ្រគះមនសិទធិចូលេ្របី្រគបន់ីតិវធិីេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខរបស់
គេ្រមង រមួទងំគនំិតៃនករចូលេ្រប្របស់ជសកលេទកនុងកររចន នងិករ ងសង់។  
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៥.២.១ ករេកង្របវ័ញចផ្លវូេភទ និងកររេំ ភបំពន និងករេបៀតេបៀនផ្លវូេភទ  ) SEA/SH)  

ែផនកខងេ្រកមសេងខបអំពីទិដ្ឋភពសំខន់ៗែដលភគីពក់ព័នធនីមួយៗ ្រតូវបនរពំឹងថនឹងអនុវត្ត េដីមបកីត់បនថយ និ
ភ័យែដលទក់ទងនឹង SEA/SH ។ ភគីពក់ព័នធសំខន់ៗរមួមន ក) MRD/PMU, ខ) អនកេម៉ករ គ) សហគមន៍មូល ្ឋ ន 
និងផ្តល់សិទធិ ឃ) េស ែថទសុំខភពកនុងតំបន់ និងអនកផ្តល់េស  SEA/SH ។  
៥.២.១.១ ស្រមប់្រកសងួអភិវឌ ន៍ជនបទ/អងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង 
បនទ ប់ពីករបណ្តុ ះប ្ត លេលីកដំបូងបនផ្តល់ឱយ WB (ភ្ល មៗបនទ ប់ពី្របសិទធភពៃនគេ្រមង) ស្រមប់អនកតំ ង 
MRD េលីករ យតៃម្ល និងករ្រគប់្រគង និភ័យៃន SEA/SH និងផលប៉ះពល់អវជិជមនេ្រកមគេ្រមង) MRD នឹងចម្លង
ចំេណះដឹងបណ្តុ ះប ្ត លេនះេទកន់អនកពក់ព័នធគេ្រមង ជពិេសសអនកែដលេធ្វីករេ យផទ ល់ជមួយ គេ្រមងដូចជម
្រន្តី ជករៃន MRD, PDRD េនថន ក់េខត្ត និង្រសុក, ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ។ ករបណ្តុ ះប ្ត ល ចេ្របីទ្រមង់ៃន
កិចច្របជុំខ្លី េដីមបបីេងកីនករយល់ដឹងជ ធរណៈទក់ទងនឹង និភ័យៃន SEA/SH និងវធិនករសំខន់ៗែដល ច្រតូវ
បនអនុវត្តេដីមបកីត់បនថយ និភ័យទងំេនះ។ េនេពល ែដល ចេធ្វីេទបន ្រពឹត្តិករណ៍ទងំេនះ ច្រតូវបន យ
ករណ៍ មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យធំៗ ដូចជទូរទស ន៍/វទិយុ/ប ្ត ញព័ត៌មនដ៏េពញនិយម ែដលជសកមមភពមួយកនុងចំ
េនមសកមមភពករយល់ដឹងជ ធរណៈេនេលី SEA/SH ។ ្របសិនេបីសកមមភពករយល់ដឹងជ ធរណៈរបស់ 
SEA/SH ទងំេនះ ច្រតូវបនផ ជំមួយកមមវធិី SEA/SH ថន ក់ជតិ ឬែផនករសកមមភពែដល្រតូវអនុវត្តេ យេខត្តៃន
គេ្រមងទក់ទងនឹង SEA/SH េនះ នឹងេលីកកំពស់ឥទធិពល IEC ែដលបេងកីតឥទធិពលេលីសកំពប់។ សកមមភពែបបេនះ
គួរែត្រតូវបនេធ្វីម្តងេទៀតយ៉ងេ ច ស់ម្តងកនុងមួយឆន  ំ ជសកមមភពអប់រ ំ ធរណៈម្តងេហយីម្តងេទៀត េដីមបី
ផ ព្វផ យ និងព្រងឹង រទំនក់ទំនង IEC ទក់ទងនឹង SEA/SH េ្រកមគេ្រមងអភិវឌ ន៍េហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ ន និង
និភ័យេ្រគះមហន្ត យ។  

PMU ្រតូវបនេគរពឹំងថនឹងផ ព្វផ យ WB ដំបូងែដលស្រមបស្រមួលករបណ្តុ ះប ្ត ល SEA/SH ដល់សមជិកថមី
ែដលចូលរមួជមួយ PMU ជអនក្របឹក បុគគល ឬ្រកុមហុ៊ន្របឹក  េដីមបធីនថអនក្របឹក ដឹងពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ 
PMU កនុងករទប់ ក ត់ SEA/SH ។ ករេធ្វីឱយ្រសស់េឡងីវញិនូវករ្របជំុបណ្តុ ះប ្ត ល/ត្រមង់ទិសែដលបនេធ្វីេឡងីជ
េទៀងទត់ដូចជ្របច្ំរតីមស និង្របចឆំន ំ ចជួយពិចរ អំពីចំេណះដឹងអំពីសមជិក PMU និងេលីកកមពស់ករយល់
ដឹង កបបកិរយិ និងករអនុវត្តរបស់អនកែដលទទួលបនវគគបណ្តុ ះប ្ត ល SEA/SH ។ េដីមបធីនបននូវត្រមូវករៃនករ
ទប់ ក ត់ SEA/SH ្រតូវបនបញជូ លយ៉ងខជ ប់ខជួនចំេពះអនកេម៉ករទងំអស់ែដលបនចូលរមួគ្ំរទករ ថ បនផ្លូវ និង ព ន
េឡងីវញិ េនកនុងឯក រេដញៃថ្ល និងកិចចសនយ PMU នឹងធនថអនកេម៉ករនឹង្រតូវត្រមូវឱយអនុវត្តនីតិវធិី្រគប់្រគងករងរ 
(ឧបសមព័នធទី ៥) ។ និង្រកមសីលធម៌ (ឧបសមព័នធ ៥.២ & ៥.៣) ។ អនកេម៉ករ ជែផនកៃនកិចចសនយករងរ ្រតូវចូលរមួ
ជមួយភន ក់ងរ ្រកុមហុ៊ន ឬអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលែដលទទួល គ ល់ េដីមបផី្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លេនកនុង SEA/SH/VAC 

ស្រមប់កមមកររបស់ពួកេគ និងេធ្វីយុទធនករ IEC េនកនុងតំបន់គេ្រមងរង េដីមបកីំណត់េគលេ សហគមន៍មូល ្ឋ នេលី
និភ័យ និងសក្ត នុពលែដលបនកំណត់។ ផលប៉ះពល់។ តៃម្លៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល និងយុទធនករ IEC នឹង្រតូវផ្តល់

មូលនិធិេ យអនកេម៉ករពីផលបូកបេ ្ត ះ សននែដលបនផ្តល់កនុងវកិកយប្រតៃនបរមិណ។ អនកេម៉ករ្រតូវធនថ យ៉ង
េ ច ស់មនករែកែ្របេឡងីវញិមួយស្រមប់កមមករនិេយជិត េរៀង ល់ែខ េដីមបពិីនិតយេមីលេឡងីវញិនូវសមភ រែដល
បនផ្តល់។ េនេពលែដល និភ័យ SEA/SH ្រតូវបនេគ យតៃម្លថជ "េ្រចីន" ឬ "ខពស់" េនក្រមិតគេ្រមងរង (ជែផនក
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ៃនករេរៀបចំ SS-ESMP េនះ SEA/SH កនុងតំបន់ ចនឹង្រតូវបនចូលរមួេ យ PMUs ជអនកផ្តល់េស ។ េនេពលេនះជ
ករណី PMU គួរែតែបងែចកជក់ែស្តង ករចំ យទក់ទងនឹងវធិនករករពរ SEA/SH ស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល ឬ
ករចូលរមួរបស់អនកផ្តល់េស ។ េសចក្តីសេងខបៃនែផនករសកមមភពេដីមបេី ះ្រ យ SEA/SH ្រតូវបនពិពណ៌នេនកនុង

ង ១0 (ខងេ្រកម)។  
៥.២.១.២ ស្រមប់អនកេម៉ករ 
អនកេម៉ករនឹងសេងកត និងអនុវត្តសកមមភពែដល្រតូវបនពិពណ៌នេនកនុងកិចចសនយករងររបស់ពួកេគ េ យេ្របីថវកិ
ែដលបនែបងែចកកនុងវកិកយប្រតៃនបរមិណរបស់ពួកេគ។ អនកេម៉ករមនទំនួលខុស្រតូវកនុងករធនឱយកមមករនិេយជិត 
និងអនក្រគប់្រគងរបស់ពួកេគ រមួទងំអនកេម៉ករ និងអនកេម៉ករបន្ត បនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល និងសេងកត និងអនុវត្ត
សកមមភពចបំច់ដូចមនែចងកនុង្រកមសីលធម៌សងគម នីតិវធីិ្រគប់្រគងករងររបស់អនកេម៉ករ។ មេធយបយមួយេដីមបី
រលំឹកកមមករនិេយជិតរបស់អនកេម៉ករអំពី្រកមសីលធម៌សងគមគឺ្រតូវបង្ហ ញ ជ ធរណៈេនកនុងជំរុ ំ និងករយិល័យ
របស់អនកេម៉ករ េដីមបឲីយកមមករទងំអស់ ចចូលដំេណីរករបនយ៉ងទូលំទូ យ។ សូចនករករអនុវត្តមន្របេយជន៍
មួយចំនួនរមួមន៖ 

 ចំនួនរបយករណ៍របស់ SEA/SH បនទទួល មរយៈយន្តករត ៉ របស់អនកទទួលករ។  
 ចំនួនកមមករែដលទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត លបែនថម (េនកនុងរបយករណ៍ករអនុវត្ត្របចែំខរបស់អនកេម៉ករ

េទ PMU 
 ភគរយៃនកមមករនិេយជិតែដលបនចុះហតថេលខេលី្រកមសីលធម៌របស់អនកេម៉ករ  
 ភគរយៃនកមមករែដលបនចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត ល SEA/SH ែដលេរៀបចំេ យអនកេម៉ករ។  

៥.២.១.៣ ស្រមប់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និង ជញ ធរ 
សមជិកសហគមន៍េនក្រមិតគេ្រមងរង្រតូវបនរពំឹងថនឹងចូលរមួកនុងវគគពិេ្រគះេយបល់ែដល PMU នឹងអនុវត្ត ( មរ
យៈទី្របឹក  DDIS របស់ពួកេគ និង/ឬអនក្របឹក េផ ងេទៀត) ែដលជែផនកមួយៃន ESMP ជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ ឬករ
ពិេ្រគះេយបល់ែដលេធ្វីេឡងីជែផនកមួយៃនករ យតៃម្លសងគមេគលេ េដីមបបីេងកីត IPP ( s) ជញ ធរមូល ្ឋ ននឹងចូលរមួ
េដីមបដីឹងអំពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់គេ្រមងកនុងករទប់ ក ត់ SEA/SH និងផ ព្វផ យ រេនទូទងំប ្ត ញរ ្ឋ ភិបល
កនុងតំបន់របស់ពួកេគស្រមប់ករេលីកកមពស់ករយល់ដឹងជ ធរណៈ និងស្រមប់ករចូលរមួពីភគីពក់ព័នធ។ រ ្ឋ ភិប
លមូល ្ឋ ន ចជួយផ ព្វផ យ្រកមសីលធម៌សងគមេនេលីផទ ងំប៉ណូ ធរណៈរបស់ឃុ ំ និងភូមិ ែដលបង្ហ ញជភ
មូល ្ឋ ន េដីមបឲីយបុគគល និង្រកុមមនុស ទងំអស់ ចចូលេ្របី្របស់បនយ៉ងទូលំទូ យេនកនុងតំបន់អនុគេ្រមង។  
៥.២.១.៣ ស្រមប់េស ែថទសំខុភពមូល ្ឋ ន និងអនកផ្តលេ់ស ែផនក SEA/SH  

េស ែថទសុំខភពកនុងតំបន់ (េនក្រមិតអនុគេ្រមង) និងអនកផ្តល់េស  SEA/SH ែដល ចសកមមេនកនុងតំបន់គេ្រមង
រង នឹង្រតូវបនជូនដំណឹងេ យ PMU ៃនគេ្រមងរង រមួទងំ និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម ជពិេសស
និភ័យទក់ទងនឹង SEA/SH ក៏ដូចជ និភ័យទក់ទងនឹងេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ែដលទក់ទងនឹង្របធនបទស្រមប់
ករេ្រតៀមខ្លួនរបស់ពួកេគ និងស្រមប់ពួកេគកនុងករផ្តល់មតិ្រតឡប់េទកន់ PMU ជញ ធរមូល ្ឋ ន សមជិកសហគមន៍ 
(េនកនុងកមមវធិីសុខភពធមម របស់ពួកេគ) និងអនកផ្តល់េស  SEA/SH ក៏ដូចជ េរៀនផងែដរ។ សកមមភពសំខន់ៗ
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ែដល្រតូវេធ្វីេ យភគីពក់ព័នធសំខន់ៗេពញមួយវដ្តៃនគេ្រមងកនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេដីមបកីរពរ SEA/SH ្រតូវបន
សេងខបេនកនុង ងទី ១0 (ខងេ្រកម)។  
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ង Table 10. ែផនករសកមមភពេដីមបកីំណត ់SEA/SH 
ដំ ក់កលគេ្រមង សកមមភព េដីមបកីំណត់ នភិ័យ   រយៈេពលអនុវត្ត

សកមមភព  
អនកទទួលខុស្រតវូេលី

សកមមភព  
ករ្រគប់្រគង នភិ័យបន្តបនទ ប ់

 ករកំណត ់ េធ្វីឱយ IA (MRD) យល់ដឹងអំពី រៈសំខន់ៃនករេ ះ្រ យ 
SEA/SH េនេ្រកមគេ្រមង និងយន្តករែដលនឹង្រតូវបនអនុវត្ត។  

ករកំណត់  
ករេរៀបច ំ
ករអនុវត្ត  

MRD/MRD’s PMU ្រកុមករងររបស់ WB េដីមប្រតតួពនិិ
តយ នងិផ្តល់ករែណនបំែនថម មករ
ចបំច់។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េនក្រមិតគេ្រមង ករ យតៃម្លសងគមរបស់គេ្រមងរមួមនករ យ
តៃម្ល នភិ័យ SEA/SH មូល ្ឋ ន េ យេ្របឧីបករណ៍ យតៃម្ល
និភ័យ SEA/SH េដីមបផី្តល់ករែណន ំនិងរក ករពចិរ អពំី
សុវតថិភព នងិសីលធម៌ែដលទកទ់ងនឹងករ្របមូលទនិនន័យ 
SEA/SH ។   
 
េនក្រមិតគេ្រមងរង ករពិនតិយរកេមលី និភ័យ SEA/SH នឹង្រតូវ
បនេធ្វីេឡងីជែផនកៃនករេរៀបចំ SS-ESCP, IPP(s)។  
 
ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លដល់ PMU, SEOs នងិអនកពេិ្រគះេយបល់
របស់ PMU ែដលពក់ព័នធដូចជ DISS អនក្របកឹ  E&S ឯក ជយ។  
 
PMU េដមីបផី្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លតំរង់ទិសដល់ទ្របឹក  និង្រកុម
ហ៊ុននីមួយៗែដល ច្រតវូបនចូលរមួេនេពលែដលករអនុវត្ត
គេ្រមងចប់េផ្តីម។  
 
េធ្វីករបណ្តុ ះប ្ត លករបង្វឹកេឡងីវញិ (យ៉ងេ ច ស់ម្តងកនុង
មួយឆន សំ្រមប់ករេលីកកមពស់ករយល់ដឹង  

ករេរៀបចគំេ្រមង  
ករអនុវត្តគេ្រមង (មុន
េពលអនុវត្តករងរ ង
សង់). 
 
 
ដ ប គេ្រមងមន
្របសិទធភព 
 
 
ដ ប អនក្របឹក េន
មនវត្តមន 
 
 
មួយឆន មំ្តង (រយៈេពល
កំណត់េ យ PMU) 

 MRD6 ស្រមប់ករ យតៃម្ល
សងគមរបស់គេ្រមង និងអនុ
គេ្រមង SS-ESMPs ។ 

 អនកេម៉ករ ស្រមប់ករងរ 
ESMPs របស់អនកេម៉ករ 
(C-ESMPs) 

 WB Task Team for 
SEA/SH Risk 
Assessment Tool 

 WB 
 
 

 PMU 
 
 
 

 PMU 
 

ករ្រតួតពិនិតយបន្តកនុងអំឡុងេពល
េបសកកមមគ្រទករអនុវត្ត។  
 
 
បចចុបបននភពគេ្រមង ESMF និង C-
ESMPs ្របសិនរសិនេបី ថ នភព
និភ័យមនករែ្រប្របួល។ 
 
 
 
 
 
 
ករែចករែំលកករបណ្តុ ះប ្ត ល 
SEA/SH  

 
6 In all instances, MRD may be supported by DDIS staff. 
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ដំ ក់កលគេ្រមង សកមមភព េដីមបកីំណត់ នភិ័យ   រយៈេពលអនុវត្ត
សកមមភព  

អនកទទួលខុស្រតវូេលី
សកមមភព  

ករ្រគប់្រគង នភិ័យបន្តបនទ ប ់

 
 
 
 
ករេរៀបចំ/ករអនុវត្ត  
 

គូសែផនទីបង្ហ ញអនកករពរ និងេឆ្លយីតប SEA/SH េនកនុងសហ
គមនែ៍ដលេនជប់គេ្រមង។ េនះគរួែតរមួបញចូ លករ យតៃម្លអពំី
សមតថភពរបស់អនកផ្តល់េស កនុងករផ្តល់នូវេស កមមែដលេផ្ត តេលី
អនករស់ នមនជីវតិ្របកបេ យគុណភព រមួទងំករ្រគប់្រគង
ករណី SEA/SH េដីរតួជអនកតស៊ូមតិជនរងេ្រគះ ករផ្តល់េស
បញជូ នបន្តេដីមបភីជ ប់េទេស កមមេផ ងេទៀតែដលមិន្រតូវបនផ្តល់
េ យអងគករខ្លួនឯង។ 

ករេរៀបចគំេ្រមង  
ករអនុវត្តគេ្រមង 

MRD កនុងនមអនកេម៉ករ 
ESMP 

េធ្វីបចចុបបននភពែផនទី មត្រមូវករ 

មន នភិ័យ SEA/SH ែដល្រតវូបនឆ្លុះបញច ងំយ៉ង្រគប់្រគន់េន
កនុងបរ ិ ថ ន និងឧបករណ៍សងគមទងំអស់ (ឧទហរណ៍ គេ្រមង 
ESMF, C-ESMP)។  
 
រមួបញចូ លែផនទី SEA/SH េនកនុងឧបករណ៍ទងំេនះ។ 

ករេរៀបចគំេ្រមង 
ករអនុវត្តគេ្រមង(មុន
េពលអនុវត្តករងរ ង
សង់) 
 

MRD ស្រមប់ករ យតៃម្ល
សងគមរបស់គេ្រមង និង C-
ESMPs 

ករពិនតិយេឡងីវញិែដលកំពុងបន្តកនុង
អំឡុងេពលេបសកកមមគ្រទករអនុវត្ត  
 
េធ្វីបចចុបបននភពគេ្រមង ESMF នងិ 
C-ESMP ្របសិនេបី ថ នភព និ
ភ័យមនករែ្រប្របួល.  

ពិនិតយេមីលសមតថភពរបស់ MRD/PMU កនុងករទប់ ក ត់ និងេឆ្លីយ
តបេទនឹង SEA/SH េ្រកមគេ្រមង និងេពញមួយវដ្តៃនគេ្រមង។ 
 

ករេរៀបចគំេ្រមង 
ករអនុវត្តគេ្រមង 

អនក្របឹក របស់ PMU េរៀបចំ
ឧបករណ៍ ESF 

ករពិនតិយេឡងីវញិែដលកំពុងបន្តកនុង
អំឡុងេពលេបសកកមមគ្រទករអនុវត្ត  
 
េធ្វីបចចុបបននភពគេ្រមង ESMF នងិ 
C-ESMP ្របសិនេបី ថ នភព និ
ភ័យមនករែ្រប្របួល.  

ជែផនកមួយៃនករពិេ្រគះេយបល់របស់ភគីពក់ពន័ធរបស់គេ្រមង 
អនកែដលរងផលប៉ះពល់េ យគេ្រមងគួរែត្រតូវបនជូនដំណឹងឱយ
បន្រតឹម្រតូវអពំី និភ័យ SEA/SH និងសកមមភពគេ្រមង េដមីបី
ទទួលបនមតិែកលម្អរបស់ពួកេគេលីកររចនគេ្រមង និងបញ្ហ ករ
ពរ។ ករ្របឹក ្រតូវចូលរមួជមួយអនកពកព់័នធជេ្រចនី (នេយបយ 
វបបធម៌ ឬ សន អនកដកឹន ំIP ្រកុមសុខភិបល ្រកុម្របកឹ មូល
្ឋ ន បុគគលិកសងគម អងគករ្រស្តី នងិ្រកុមែដលេធ្វីករជមួយកុមរ) 
េហយីគួរែតេកីតេឡងីេនេពលចបេ់ផ្តីម និងបន្តេពញមួយករអនុវត្ត 
គេ្រមង។  

ករពិេ្រគះេយបល់្រតូវ
ែតបន្តេពញមួយវដ្តៃន
គេ្រមង មនិែមន្រតឹមែត
អំឡុងេពលេរៀបចេំនះ
េទ។ 

MRD ករ្រតួតពិនិតយករអនុវត្តែផនករករ
ចូលរមួរបស់ភគពីក់ព័នធ។ 
 
ករពិេ្រគះេយបល់ែដលកំពុងបន្ត ជ
ពិេសសេនេពលែដល C-ESMP ្រតវូ
បនេធ្វបីចចុបបននភព. 
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អនកទទួលខុស្រតវូេលី
សកមមភព  

ករ្រគប់្រគង នភិ័យបន្តបនទ ប ់

ែផនករករចូលរមួរបស់អនកពកព់ន័ធៃនគេ្រមងនងឹ្រតូវបនអនុវត្ត
េពញមួយជីវតិរបស់គេ្រមង េដីមបរីក សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងអនក
ពក់ព័នធេផ ងេទៀតអំពីសកមមភពរបស់គេ្រមង សកមមភពរបស់អនក
េម៉ករ GRM របស់គេ្រមងេដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ែដលទក់ទងនឹង 
SEA/SH ។ 

ករពិេ្រគះេយបល់្រតូវ
ែតបន្តេពញមួយវដ្តៃន
គេ្រមង មនិែមន្រតឹមែត
អំឡុងេពលេរៀបចេំនះ
េទ។ 

MRD ករ្រតួតពិនិតយករអនុវត្តែផនករករ
ចូលរមួរបស់ភគពីក់ព័នធ។ 
 
ករពិេ្រគះេយបល់ែដលកំពុងបន្ត ជ
ពិេសសេនេពលែដល C-ESMP ្រតវូ
បនេធ្វបីចចុបបននភព. 

្រតូវ្របកដថយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខដ៏មន្របសិទធភព 
(GRM) ែដលមនប ្ត ញជេ្រចីន (ដូចជចំណុចបេងគ ល GRM 
ៃន PMU របស់ MRD និងចំណុចបេងគ ល GRM របស់អនកេម៉ករេន
ក្រមតិគេ្រមងរង) គឺេននងឹកែន្លង េហយី ចចូលេ្របី្របស់បន
យ៉ងងយ្រសួល និងេ្រប្របស់េ យអនករងផលបះ៉ពល់េដីមបី ក់
ពកយបណ្តឹ ង។ ទនំក់ទំនងរបស់អនកផ្តល់េស  SEA/SH កនុងតបំន់ 
្របសិនេបីមនេនជិតតបំនគ់េ្រមងរង នឹង្រតវូបនជូនដំណឹងដល់
្របជជនែដលរងផលប៉ះពល់សក្ត នុពល។ គួរែតមននីតវិធិីជក់
ក់ស្រមប់ SEA/SH រមួទងំករ យករណ៍សមង ត់ជមួយនងឹឯក
រសុវតថិភព នងិ្រកមសីលធម៌ៃនករណី SEA/SH/VAC។ GRM 

្រសបគន េនខងេ្រកគេ្រមង GRM ច្រតូវបនធនស្រមប់ ថ ន
ភពែដលមន និភ័យខពស់ ជពេិសសេនគេ្រមងរងែដលបន
កំណត់។  

មុនេពលអនកេម៉ករ
្របមូលចល័តេទដល់
ករ ្ឋ ន 

MRD ប៉ុែន្តបនពភិក  និង
ឯកភពជមួយ្រកមុករងរ 
WB 

ករ្រតួតពិនិតយបន្ត និងករ យករណ៍
អំពី GRM េដមីបេីផទ ងផទ ត់ថ ដំេណីរ
ករដូចបំណង។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

កំណត់យ៉ងចបស់នូវត្រមូវករទក់ទងនឹង SEA/SH/VAC នងិករ
រពំឹងទុកេនកនុងឯក រេដញៃថ្ល  

ែផនកលទធកមម MRD ្រតួតពិនតិយេ យ MRD 

េ យែផ្អកេលីត្រមូវកររបស់គេ្រមង ឯក រលទធកមមស្តង់ ររបស់
ធនគរ (SPDs) និងេគលនេយបយ និងេគលេ របស់ IA 
កំណត់ត្រមូវករែដល្រតូវបញចូ លកនុងឯក រេដញៃថ្លស្រមប់ CoC 
ែដលេ ះ្រ យ SEA/SH (សូមេមីលឧបសមព័នធ ៥.២ & ៥.៣)  

ែផនកលទធកមម MRD ្រតួតពិនតិយេ យ MRD 

ស្រមប់លទធកមមករេដញៃថ្ល្របកតួ្របែជងថន ក់ជតិ (NCB) សូម
ពិចរ កររមួបញចូ លត្រមូវករ ICB SPD ស្រមប់ករេ ះ្រ យ
និភ័យ SEA/SH ។  

ែផនកលទធកមម MRD ្រតួតពិនតិយេ យ MRD 
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អនកទទួលខុស្រតវូេលី
សកមមភព  

ករ្រគប់្រគង នភិ័យបន្តបនទ ប ់

 
 
 
ករងរលទធកមម 

ឯក រលទធកមមគរួែតកំណត់យ៉ងចបស់អំពីរេបៀបែដលករចំ យ 
SEA/SH ្រគប្រគន់ រមួទងំៃថ្លេដមីទក់ទងនឹងកិចចសនយែដលអនកផ្ត
ល់េស មនលកខណៈសមបត្តិ្រគប្រគន់នឹង្រតវូបងក់នុងកិចចសនយ។ 
េនះ ចជឧទហរណ៍ េ យរមួបញចូ លៈ (i) ធតុបនទ ត់េនកនុងវកិ័
យប័្រតបរមិណស្រមប់សកមមភព SEA/SH ែដលបនកំណត់យ៉ង
ចបស់ (ដូចជករេរៀបចំែផនករពក់ព័នធ) ឬ (ii) ផលបូកបេ ្ត ះ
សននែដលបនបញជ ក់ស្រមប់សកមមភពែដលមនិ ចកំណត់ជ

មុន (ដូចជស្រមប់ករអនុវត្តែផនករែដលពក់ពន័ធ ករចូលរមួ
ជមួយអនកផ្តល់េស  SEA/SH ្របសិនេបីចបំច់)  

ែផនកលទធកមម MRD ្រតួតពិនតិយេ យ MRD 

ពនយល់ឱយបនចបស់ ស់ និងកំណត់លកខខណ្ឌ ត្រមូវៃន្រកមសីល
ធម៌ដល់អនកេដញៃថ្ល មុនេពល កស់ំេណីេដញៃថ្ល។ 

ែផនកលទធកមម MRD ្រតួតពិនតិយេ យ MRD 

យតៃម្លសំេណីេឆ្លីយតប SEA/SH របស់អនកេម៉ករេនកនុង C-
ESMP នងិបញជ ក់មុនេពលបញចបក់ិចចសនយ សមតថភពរបស់អនកេម៉
ករកនុងករបំេពញ មត្រមូវករ SEA/SH របស់គេ្រមង។ 

ែផនកលទធកមម MRD ្រតួតពិនតិយេ យ MRD 

 
 
 
 
 
 

ពិនិតយ C-ESMP េដីមបេីផទ ងផទ ត់ថសកមមភពកតប់នថយសម្រសប
្រតូវបនរមួបញចូ ល។  

MRD MRD ្រតួតពិនតិយេ យ MRD 

ពិនិតយេឡងីវញិថ GRM ទទួលបន និងដេំណីរករពកយបណ្តឹ ង 
េដីមបធីនថពិធកីរកំពុង្រតូវបនអនុវត្ត មេពលេវ សម្រសប 
េ យេយងពកយបណ្តឹ ងេទកន់យន្តករែដលបនបេងកីតេឡងីេដីមបី
ពិនិតយ នងិេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង SEA/SH ។ 

ករងរអនុវត្ត MRD របយករណ៍បន្ត។ 
ករ្រតួតពិនិតយពកយបណ្តឹ ង និងករ
េ ះ្រ យរបស់ពួកេគ។ 
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អនកទទួលខុស្រតវូេលី
សកមមភព  

ករ្រគប់្រគង នភិ័យបន្តបនទ ប ់

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ករងរអនុវត្ត 

្រកមសីលធមែ៌ដលបនចុះហតថេលខ និងយល់ (ឧបសមព័នធ ៥.២ & 
៥.៣) 
្រតូវ្របកដថត្រមវូករេនកនុង CoCs ្រតូវបនយល់យ៉ងចបស់េ យ
ករចុះហតថេលខេនះ។ 
ឱយ CoCs ចុះហតថេលខេ យអនកទងំអស់ែដលមនវត្តមន ង
កយេនកែន្លងគេ្រមង 
បណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកែដលទកទ់ងនឹងគេ្រមងអំពកីតព្វកចិច
កបបកិរយិេនេ្រកម CoCs ។ 

ផ ព្វផ យ CoCs (រមួទងំរូបភពែដលេមីលេឃញី) និងពិភក
ជមួយនិេយជិត និងសហគមន៍ជុវំញិ និងករ យករណ៍អំពីករចុះ
ហតថេលខេលី CoC េ យកមមករ  

ផ្តួចេផ្តីមគំនតិមុនេពល
េកៀរគរអនកេម៉ករ និង
បន្តកនុងអំឡុងេពលអនុវ
ត្ត។ 

អនកេម៉ករ ទី្របឹក  MRD ករពិនតិយេឡងីវញិៃន នភិ័យ 
SEA/SH កំឡុងេពល្រតួតពិនិ
តយគេ្រមង (ឧ. ករ្រតតួពនិិតយពក់ក
្ត ល ណត្តិ) េដីមបី យតៃម្លករ

ផ្ល ស់ប្តូរ មួយេនកនុង និភ័យ។ 
អនក្របឹក ែផនក្រតតួពិនតិយ យករណ៍
ថ CoCs ្រតូវបនចុះហតថេលខ 
េហយីកមមករ្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត ល 
និងយល់ពីកតព្វកិចចរបស់ពួកេគ។ 
ករ្រតួតពិនិតយ GRM ស្រមប់ពកយប
ណ្តឹ ង SEA/SH ។ 
ករពិភក េនឯករពិេ្រគះេយបល់
ធរណៈ។ 

ឱយបុគគលិកគេ្រមង និងសហគមន៍មូល ្ឋ នទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល
ស្តីពី SEA/SH រមួទងំនីតវិធិេី ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ 

ករងរអនុវត្ត អនកេម៉ករ ទី្របឹក  MRD របយករណ៍ែដលកំពុងដេំណីរករ។ 

អនុវត្ត M&E ជេទៀងទត់ៃនវឌ នភពេលីសកមមភព SEA/SH រមួ
ទងំករ យតៃម្លេឡងីវញិនូវ នភិយ័ មករសម្រសប។  

ករងរអនុវត្ត អនកេម៉ករ ទី្របឹក  MRD ករ្រតួតពិនិតយរបស់ 
របយករណ៍ែដលកំពុងដេំណីរករ។ 

អនុវត្តសកមមភពក្រមតិគេ្រមងសម្រសប េដីមបកីតប់នថយ និភ័យ 
SEA/SH មុនេពលករងរសុីវលិចប់េផ្តមីដូចជ៖ 
មនេ្រគឿងបរកិខ រ ច់េ យែឡក សុវតថិភព នងិងយ្រសួលចូលេ្របី
ស្រមប់្រស្តី និងបុរសែដលេធ្វីករេនេលីេគហទំពរ័។ បនទប់ចក់េ រ 
និង/ឬបងគន់អនមយ័គួរែតសថិតេនកនុងតំបន់ ចេ់ យែឡក ពន្លឺល្អ 
និងរមួបញចូ លលទធភពៃនករចក់េ ពីខងកនុង។ 
បង្ហ ញសញញ េ យេមីលេឃញីជុំវញិទី ងំគេ្រមង (្របសិនេបី
មន) ែដលជសញញ ដល់កមមករ នងិសហគមន៍ថទី ងំគេ្រមងគឺ
ជតំបនែ់ដល SEA/SH ្រតូវបន មឃត់។ 
មែដលសម្រសប ទីធ្ល ធរណៈជុំវញិបរេិវណគេ្រមងគួរែតមន

ពន្លឺល្អ។ 

មុនេពលចប់េផ្តមីដំេណីរ
ករ។ 

អនកេម៉ករ/ទ្របកឹ ្រតួតពិនតិយ 
្រកុមករងរ WB ។ 

របយករណ៍ែដលកំពុងដេំណីរករ។ 
ករពិនតិយេឡងីវញិកនុងអំឡុងេពល
េបសកកមមគ្រទករអនុវត.្ 
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៥.២.២ ជំងឺេអដស ៍

អនកេម៉ករ្រតូវចូលរមួជមួយអនកផ្តល់េស ែដលមនករទទួល គ ល់េដីមបជួីយេរៀបចំឯក របណ្តុ ះប ្ត លអំពីេម
េ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ និងេធ្វីយុទធនករព័ត៌មន ករអប់រ ំនិងទំនក់ទំនង (IEC) េដីមបបីេងកីនករយល់ដឹងជ
ធរណៈអំពីេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍។ ករចំ យេលីករេរៀបចំសមភ រៈ និងដំេណីរករយុទធនករេនះ នឹង្រតូវផ្ត
ល់មូលនិធិេ យអនកេម៉ករ េ យេ្របីផលបូកបេ ្ត ះ សននែដលបនផ្តល់កនុងវកិកយប្រតៃនបរមិណ។  
អនកទទួលករ្រតូវអនុវត្តវធិនករេផ ងេទៀតដូចែដលបនបញជ ក់េនកនុងកិចចសនយ រមួទងំ LMP េដីមបកីត់បនថយ
និភ័យទក់ទងនឹងេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍កនុងចំេ មបុគគលិក និងសហគមន៍មូល ្ឋ នរបស់អនកចុះកិចច

សនយ េដីមបេីលីកកមពស់ករេធ្វីេ គវនិិចឆ័យទន់េពលេវ  និងជួយបុគគលែដលរងផលប៉ះពល់។ អនកេម៉ករមិន្រតូវ
េរសីេអីងចំេពះមនុស ែដលរកេឃញីថមនផទុកេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ជែផនកៃនយុទធនករេនះេទ។ 

មុនេពលករេកៀរគរអនកេម៉ករ អនកេម៉ករ (និងអនកផ្តល់េស ែដលពក់ព័នធ) ្រតូវ ក់ជូន MRD ស្រមប់ករអនុម័
តែផនករសកមមភពែដលនឹងបង្ហ ញ៖  

 ្របេភទ និងភពញឹកញប់ៃនសកមមភព IEC ែដល្រតូវេធ្វី  
 ្រកុមេគលេ  (ជអបបបរម) រមួមននិេយជិតរបស់អនកេម៉ករទងំអស់ បុគគលិកអនកេម៉កររង 

និងអនក្របឹក ទងំអស់ និងអនកេបីកបរ នដឹកទំនិញ និងនវកិទងំអស់ែដលេធ្វីករែចកចយេទ
កន់ទី ងំគេ្រមងស្រមប់សកមមភព ងសង់ ក៏ដូចជសហគមន៍មូល ្ឋ នភ្ល មៗផងែដរ  

 ថេតីេ្រ មអនម័យ្រតូវបនផ្តល់ឱយ 
 ថេតីករឆ្លងជំងឺកមេ គ (STI) និងករពិនិតយេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ករេធ្វីេតស្ត េ គវនិិចឆ័យ 

ករផ្តល់្របឹក  និងករបញជូ នេទកន់កមមវធិីជំងឺកមេ គ និងេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ថន ក់ជតិ
ែដលបនកំណត់ (លុះ្រ ែតមនករយល់្រពមេផ ងពីេនះ) ៃនបុគគលិក និងកម្ល ងំពលកមមរបស់
េគហទំព័រទងំអស់នឹង្រតូវបនផ្តល់ជូន។  

 ថវកិ។ 

យុទធនករ IEC ្រតូវេធ្វីេឡងីខណៈេពលែដលអនកេម៉ករ្រតូវបន្របមូលផ្តុ ំេ យអនុេ ម មវធីិ ្រស្តែដលបន
អនុម័ត។ ្រតូវបនេ ះ្រ យេទកន់្រកុមេគលេ ទងំអស់ែដលបនកំណត់ទក់ទងនឹង និភ័យ េ្រគះថន ក់ 
និងផលប៉ះពល់ និង កបបកិរយិេជៀស ងសម្រសបទក់ទងនឹងជំងឺកមេ គ និងេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ជ
ពិេសស។  
ខងេ្រកមេនះគឺជបញជ ី យនមអនកផ្តល់េស េមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់បចចុបបននកំពុងេធ្វី
សកមមភពេនកនុងេខត្តៃនគេ្រមង៖  
េអហ្វេអហ្វ កមពុជ។ កនុងឆន  ំ២00៥ េអេអហ្វេអហ្វ េខមបូ  បនចប់េផ្តីមកមមវធិីដំបូងរបស់ខ្លួនជមួយ្រកសួងសុខ
ភិបល េហយីបនព្រងីកេស កមមបន្តិចម្តងៗជមួយភន ក់ងរែថទសុំខភពេផ ងេទៀត។ មរយៈកមមវធីិេផ ងៗ
ែដលគ្ំរទ AHF Cambodia មនេគលបំណង ១) េធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវករពយបល និងករែថទអំនកផទុកេមេ គេអ
ដស៍/ជំងឺេអដស៍េនមនទីរេពទយរ ្ឋ ភិបល ២) េលីកកមពស់ករេធ្វីេតស្តេមេ គេអដស៍កនុងសហគមន៍ និងករេ្របី្របស់
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េ្រ មអនម័យ ៣) ករពរេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ជពិេសសកនុងចំេ ម្របជជនសំខន់ៗ និងេផ ងៗេទៀត។ 
្រកុមែដលមន និភ័យបំផុត។  
សមព័នធ NGO ែខមរ HIV/AIDS (KHANA). KHANA គឺជអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជតិដ៏ធំបំផុតែដលផ្តល់េស
បងក រ ែថទ ំ និងគ្ំរទេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍រមួបញចូ លគន េនក្រមិតសហគមន៍កនុង្របេទសកមពុជ។ ្រតូវបន
បេងកីតេឡងីដំបូងកនុងឆន  ំ១៩៩៦ ជគេ្រមងរបស់សមព័នធអន្តរជតិេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ខន់  បនក្ល យជអងគករ
ឯក ជយមួយេនឆន  ំ១៩៩៧ េហយី្រតូវបនចុះបញជ ីជផ្លូវករេនកនុង្របេទសកមពុជ ងំពីឆន  ំ២000 ។ ខ គជឺ
អងគករតភជ ប់ៃនសមព័នធេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍អន្តរជតិ និងជអងគករឈនមុខេគមួយ។ អងគករែដលេផ្ត តេលី
េមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍េនកមពុជសព្វៃថង។  
៥.២.៣ ករបដិេសធ   / លកខណៈវិនិចឆ័យមិន្រគប់្រគន់ 
MRD កំពុងសថិតកនុងដំេណីរករកំណត់អត្តសញញ ណែផនកផ្លូវ និង ព នរបស់គេ្រមង េ យេ្របីលកខណៈវនិិចឆ័យៃន
ករបដិេសធ េដីមបេីជៀស ង ឬកត់បនថយ និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន។ ែផនក
ផ្លូវ និង ព នខងេ្រកមនឹង្រតូវបនដកេចញពីហរិញញបបទន KH-SEADRM ២៖  

 ផ្លូវថនល់ថមី 
 ែផនកផ្លូវែដល្រតូវករករព្រងីកយ៉ងសំខន់ 
 កំ ត់ផ្លូវ / ព ន ែដលទមទរ EIA េពញេលញ ្រសប មចបប់ជ 

 កំ ត់ផ្លូវ / ព នែដលទមទរករផ្ល ស់ប្តូរទី ងំ និង /ឬកររុះេររីចនសមព័នធលំេន ្ឋ នជង ៥0 ្រគួ រ 
 ករងរទងំ យ ែដលជះឥទធិពលយ៉ងធងន់ធងរដល់បូរណភព ឬផលិតភពៃនដីជនជតិេដីមភគតិច 

)IP) ែដលជកមមសិទធិសមូហភព នឹង្រតូវបនពិនិតយេ យ្របុង្របយត័ន និងដកេចញ។ ករងរ ច្រតូវបន
អនុវត្តេនជប់នឹងដី IP ែដលជកមមសិទធិសមូហភព ប៉ុែន្តមិនគួរប៉ះពល់ដល់សុចរតិភព ឬផលិតភព
របស់ េឡយី 

 ែផនកផ្លូវ/ ព នែដលប ្ត លឱយខូចខតធងន់ធងរដល់ ឬបត់បង់្រទពយសមបត្តិវបបធម៌ រមួទងំទី ងំែដលមន
បុ ណវតថុវទិយ  ) បុេរ្របវត្តិ ្រស្ត (បុ ណវទិយ ្របវត្តិ ្រស្ត សន វបបធម៌ និងតៃម្លធមមជតិែតមួយគ
ត់។  

 ែផនកផ្លូវែដលឆ្លងកត់តំបន់ករពរ ឬតំបន់អភិរក ជីវច្រមុះេផ ងេទៀត និង/ឬែដលនឹងមនផលប៉ះពល់
អវជិជមនយ៉ងសំខន់េទេលីរុកខជតិ ឬសត្វ ឬកររចិរលិៃនធនធនធមមជតិ ឬទីជ្រមក។  

ដំេណីរករផ្តល់ ទិភពនឹងពិចរ េលីផលប៉ះពល់េសដ្ឋកិចច ករែ្រប្របួល កសធតុ ភពងយរងេ្រគះេ យ
ទឹកជំនន់ និងត្រមូវករមេធយបយងយ្រសួលេ្របី្របស់ផ្លូវធំទូ យេនតំបន់ជនបទ រមួទងំលទធភពទទួលបនទី
ផ រ សក្ដ នុពលៃនកំេណីនកសិកមម ចំនួន្របជជន និងភូមិែដលបនបេ្រមី និងករចូលេទកន់ េរៀន និង
មនទីរេពទយ។ ដំេណីរករកំណត់ ទិភពនឹងឆ្លងកត់ដំេណីរករបួនជំ នដូចខងេ្រកម៖  

1. ករកំណត់បឋម៖ ជំ នដំបូងេនះរមួមន (ក) គូសែផនទីផ្លូវ និង ព នជនបទទងំអស់េនកនុង្រសុកែដល
បនេ្រជីសេរសី និង (ខ) ករ ក់ជ្រកុមផ្លូវ និង ព នជបី្របេភទ៖ (i) បនែកលម្អថមីៗេនះ (ពីរេទបីឆន ំ
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ចុងេ្រកយ) (ii) ផ្លូវ និង ព នែដលមន ករផ្តល់ហរិញញបបទនែដលបនកំណត់ (េដីមបេីធ្វីឱយ្របេសីរេឡងី
េ យករវនិិេយគេផ ងេទៀត) និង (iii) ប ្ត ញែដលេនសល់ស្រមប់ករពិចរ ករវនិិេយគសក្ត នុ
ពល។ ជំ នេនះ្រតូវបនបញចប់។  

2. មេធយបយ និងករវភិគភពធន់នឹង កស៖ ករវភិគនឹងជួយ យតៃម្លលទធភពេ្របី្របស់ជនបទ និង
ផលប៉ះពល់ធន់នឹង កសធតុៃនករវនិិេយគែដលបនេសនីេឡងី។ នឹងផ្តល់ ទិភពដល់ ព នែដល
្រតូវករបំផុត និងបញជ ីផ្លូវែវងែដលមនប ្ត ញសំខន់ៗរហូតដល់ ១,000 គីឡូែម៉្រតេនកនុងតំបន់គេ្រម
ង។ វធិី ្រស្តេនះនឹងេ្របី្របស់ឧបករណ៍វភិគភូមិ ្រស្ត្របកបេ យភពៃចន្របឌិត េដីមបេីមីលេឃញីពី
លទធភពេ្របី្របស់េន មជនបទ និងផលប៉ះពល់ៃនភពធន់នឹង កសធតុេលីករចូលេទកន់ទីផ រ 

េរៀន និងមនទីរេពទយ េហយីជូនដំណឹងអំពីដំេណីរករេធ្វីករសេ្រមចចិត្តេ យែផ្អកេលីភស្តុ ង។  

3. ករវភិគបរ ិ ថ ន នងិសងគម៖ ជំ នេនះនឹងពិនិតយបែនថមេទៀតនូវបញជ ីផ្លូវ និង ព នែដលបនកំណត់អត្ត
សញញ ណ េដីមបធីនថករវនិិេយគែដលបនេសនីេឡងីមិនបងកឱយមន និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគមជ
អវជិជមនធំ និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនបនទ ប់ពីលកខណៈវនិិចឆ័យបញជ ីេឈម ះែដលមិនមនលកខណៈ
្រគប់្រគន់/អវជិជមន (ឧទហរណ៍ ករេជៀស ងផ្លូវ " និភ័យខពស់" - ករ ងសង់ថមី ករព្រងីកយ៉ង
សំខន់ និង/ឬផ្លូវ មួយែដលត្រមូវឱយមន EIA េពញេលញ េយងេទ មចបប់ជតិ េ យមិន ប់
បញចូ លផ្លូវែដលផ្តល់សិទធិចូលេទដល់តំបន់ករពរ ចប ្ត លឱយមនករកប់បំផ្ល ញៃ្រពេឈ ីនិង/ឬ ច
ត្រមូវឱយមនករ ងំទីលំេនថមីសំខន់ៗ កនុងចំេ មអនកេផ ងេទៀត) និងបេងកីនអតថ្របេយជន៍អភិវឌ ន៍
ស្រមប់អនកទទួលផល ្រសប ម ្រកបខណ្ឌ បរ ិ ថ ន និងសងគម (ESF) របស់ធនគរពិភពេ ក។ ដំេណីរ
ករេនះ្រតូវបនពិពណ៌នេនកនុង ESMF េនះ។  

4. ង ទិភពស្រមប់វនិិេយគ៖ េ យែផ្អកេលីជំ នទងំបីខងេលី បញជ ីស្រមងំចុងេ្រកយៃនផ្លូវ និង
ព ននឹង្រតូវបនកំណត់ជមួយនឹងតំ ង្របកបេ យតុលយភពៃនេខត្តែដលបនេ្រជីសេរសី ែដលមន

សិទធិទទួលបនករវនិិេយគ។ MRD នឹងចុះកិចចសនយជមួយអនក្របឹក  DDIS េដីមបេីរៀបចំកររចន និងឯក
រេដញៃថ្លស្រមប់ផ្លូវែដលមន ទិភព រមួទងំករេរៀបចំ ESMPs ជក់ ក់ RPs និង IPPs ែដលជ

កែន្លងែដល ចអនុវត្តបន។  

 

 

 

៦. នីតិវិធីស្រមប់ករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម  
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៦.១ ករពិនិតយ និងវិ លភព  

ករ្រតួតពិនិតយបរ ិ ថ ន និងសងគម្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេដីមបកីំណត់ និងចង្រកងឯក រ និភ័យ និងផលប៉ះពល់
ែដល ចេកីតមនពីគេ្រមងរងែដលបនេសនីេឡងី។ ករ្រតួតពិនិតយបរ ិ ថ ន និងសងគមជូនដំណឹងដល់អនកេធ្វីករ
សេ្រមចចិត្តអំពីត្រមូវករកនុងករអនុវត្តវធិនករ ឬសកមមភពែដលេជៀស ង កត់បនថយ កត់បនថយ ឬទូទត់សង
ស្រមប់ និភ័យអវជិជមន និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន។ គេ្រមងរង្រតូវបនចត់ថន ក់ មនីតិវធិីពិនិតយ
េ យែផ្អកេលី្របេភទ ទី ងំ ភពែ្រប្របួល និងខន តៃនគេ្រមង ្រពមទងំធមមជតិ និងទំហៃំន និភ័យបរ ិ ថ ន និង
សងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន។ គេ្រមងមួយនឹង្រតូវបន យតៃម្លថមន និភ័យទប មធយម េ្រចីន 
ឬខពស់េ យ MRD កនុងករពិេ្រគះេយបល់ជមួយធនគរពិភពេ ក។  
ដូចែដលបនពិពណ៌នេនកនុងែផនកទី ៥.២.៣ MRD នឹងេធ្វីករ្រតួតពិនិតយបរ ិ ថ ន និងសងគម េនេពលែដលពួកេគ
ប្រងួមបញជ ីផ្លូវ េហយីនឹងអនុវត្ត មបញជ ីករដក/មិនសិទធិ (ឧបសមព័នធ ១.១) េដីមបបីដិេសធែផនកផ្លូវមួយចំនួន។ ដូេចនះ 
ែផនកផ្លូវែដល្រតូវបនរកេឃញីថមន និភ័យបរ ិ ថ ន ឬសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន ដូចជករឆ្លង
កត់តំបន់ករពរជតិ ករ ងសង់ថមី ករព្រងីកដ៏សំខន់ និង/ឬផ្លូវ មួយែដលទមទរ ESIA ឬ IESIA េយង
មចបប់ជតិនឹងមិន្រតូវបន MRD ពិចរ េ យ MRD ស្រមប់ហរិញញបបទនេ្រកម KH-SEADRM ២. 

MRD នឹងថ្លឹងែថ្លងករេ្រជីសេរសីផ្លូវរ ងត្រមូវករ អតថ្របេយជន៍ និងផលប៉ះពល់ េពលគឺេ្រជីសេរសីផ្លូវែដល្រតូវ
្ត រេឡងីវញិ េហយីនឹងផ្តល់អតថ្របេយជន៍ដល់្របជជនកនុងតំបន់ បុ៉ែន្តបងក និភ័យែផនកបរ ិ ថ ន និងសងគមតិច

តួច និង ផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន។ ករពិនិតយេនះនឹងេធ្វីេឡងីេ យែផ្អកេលីទិននន័យបនទ ប់បន  ំ (ដូចជ
ជំេរឿន្របជជន ទី ងំតំបន់ករពរ ទី ងំ េរៀន និងទីផ រ។ល។) និងករចុះពិនិតយទី ងំ និងករពិភក
ជមួយ ជញ ធរេខត្ត ្រសុក និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ MRD នឹងបញជូ នបញជ ីផ្លូវថនល់ែដលបនេ្រជីសេរសីចុងេ្រកយ និង
ផលប៉ះពល់ែដលរពំឹងទុកេទធនគរពិភពេ កស្រមប់ករមិនជំទស់របស់ពួកេគ។  
េនេពលែដលបញជ ីផ្លូវដំបូង្រតូវបនេ្រជីសេរសី MRD នឹងេធ្វីវ ិ លភពបរ ិ ថ ន និងសងគមលម្អិតបែនថមេទៀត េ យ
េធ្វី មទ្រមង់ពិនិតយបរ ិ ថ ន និងសងគមេនកនុងឧបសមព័នធ ១.២ ។ វ ិ លភពបញជ ក់ពីបញ្ហ បរ ិ ថ ន និងសងគមសំខ
ន់ៗ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនែដល្រតូវបនកំណត់កនុងអំឡុងេពលដំេណីរករពិនិតយដំបូង។ 
ដំ ក់កលវ ិ លភព ចបង្ហ ញពីបញ្ហ សក្ត នុពលេនដំ ក់កលដំបូងៃនករអភិវឌ ន៍អនុគេ្រមង េដីមបី
អនុញញ តឱយអនកេរៀបចំែផនករេរៀបចំករផ្ល ស់ប្តូរែដលនឹងេជៀស ង កត់បនថយ ឬកត់បនថយ និភ័យបរ ិ ថ ន និង
សងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន។ ចេទរចួែដលថ េ យែផ្អកេលីវ ិ លភពលម្អិតបែនថមេទៀត 
ែផនកផ្លូវែដលបនេ្រជីសេរសី្រតូវបន្រចនេចល ឬថែផនកែដល្រតូវបនដកេចញ្រតូវបនពិចរ េឡងីវញិ។ ល់
ករផ្ល ស់ប្តូរកនុងករេ្រជីសេរសីផ្លូវនឹង្រតូវជ្រមះេ យធនគរពិភពេ ក។ 

េនេពលែដលធនគរពិភពេ កបនផ្តល់ករមិនជំទស់ចំេពះែផនកផ្លូវែដលបនេ្រជីសេរសីេនះ MRD និង DDIS 

នឹងអនុម័ត ននុ្រកមកត់បនថយចំេពះកររចនផ្លូវែដលបនេ្រជីសេរសីែដលនឹង៖  
 គិតទុកជមុន និងេជៀស ង និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន 

 កែន្លងែដលមិន ចេជៀស ងបន កត់បនថយ ឬកត់បនថយ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដល ចទទួល
យកបនដល់ក្រមិតែដល ចទទួលយកបន។  
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 េនេពលែដល និភ័យ និងផលប៉ះពល់សក្ត នុពល្រតូវបនកត់បនថយ ឬកត់បនថយ កត់បនថយ និង  
 េនកែន្លងែដលផលប៉ះពល់សំណល់សំខន់ៗេនែតមន ទូទត់សងស្រមប់ ឬប៉ះប៉ូវដល់ពួកេគ ែដលជ

កែន្លងែដល ចេធ្វីេទបន មបេចចកេទស និងហរិញញវតថុ។ 

េ យែផ្អកេលីបរ ិ ថ ន និងវ ិ លភពសងគម និងវធិី ្រស្ត ននុ្រកមកត់បនថយខងេលី អនកេរៀបចំគេ្រមងនឹង
ចយល់កន់ែតលម្អិតអំពីផលប៉ះពល់ែដលរពឹំងទុកៃនែផនកផ្លូវនីមួយៗែដលបនេ្រជីសេរសី និងត្រមូវករកនុងករ

េរៀបចំ ពិេ្រគះ និងបេញចញែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគមជក់ ក់ជក់ ក់ ( ESMPs) និង RPs និង IPPs 

ែដលមនសក្ត នុពលជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ េ យេធ្វី មករែណនេំនកនុង ESMF និង RPF េនះ IPPF ក៏ដូចជ 
SEP ។ 

 

្រកហ្វក 1 - នីតិវធីិ ESMF េលីករអនុម័ត វ ិ លភព និងែផនករ E&S 

៦.២  ករេរៀបចំែផនករបរ ិ ថ នជក់ ក់ និងែផនករ្រគប់្រគងសងគម  

ករងរជក់ ក់ ESMPs នឹង្រតូវបនទមទរ (េ យែផនកផ្លូវ និង/ឬេ យ្រកុមផ្លូវ ្របសិនេបីេនជប់គន  ឬ្រសេដៀង
គន ) េនេពលែដលែផនកផ្លូវគេ្រមង្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណ។ ESMPs នឹងក្ល យជែផនកមួយៃនកិចចសនយ

ជំ ន្រគប់្រគងអនុគេ្រមង សកមមភព្រគប់្រគង និភ័យE&S 

ករេរៀបចអំនុគេ្រមងផ្លូវថនល់ 

ករពិនតិយអនុគេ្រមងផ្លូវថនល់ 

ករ្រតួតពនិិតយ នងិ យតៃម្លអនុ
គេ្រមងផ្លូវថនល់ 

ករបញចបគ់េ្រមង និង យតៃម្ល នងិ
ែថទផំ្លូវថនល់ 

- ករអនុវត្តបញជ ីេលីកែលងេ យ MRD 
- អនុគេ្រមង E&S ករ្រតួតពិនតិយ និភ័យ និងវ ិ ល
ភពេ យ MRD 
- បញជ ីចុងេ្រកយែដល្រតូវបនជ្រមះេ យធនគរពភិព

- ករេរៀបចំឯក រ E&S (ESMP, other) េ យ DDIS 
េដីមបកី្ល យជែផនកមួយៃនឯក រេដញៃថ្លករងរ ងសង់ 
- ឯក រ E&S ្រតូវបនអនុម័តេ យ MRD និងធនគរ
ពិភពេ ក េហយីបនពិេ្រគះ នងិបង្ហ ញ 

- ឯក រ E&S រមួបញចូ លជមួយឯក រេដញៃថ្លស្រមប់
កិចចសនយករងរ ងសង់ 
- កិចចសនយករងររដ្ឋបបេវណីែដលផ្តល់េ យករទទលួ
ខុស្រតូវកនុងករអនុេ ម ម ESMP និងឯក រ E&S 
េផ ងេទៀត។ 
 ដំេណីរករ្រតតពិនិតយ DDIS  MRD និង WB 

- ករ្រតតួពនិិតយករអនុវត្ត ករ្រតួតពិនតិយ និងករ យ
ករណ៍របស់ E&S េ យ MRD, DDIS និង WB 
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ករងរសុីវលិ (សូមេមីលឧបសមព័នធ ៤.២ ស្រមប់េ្រគងគំរូស្រមប់ ESMP) ។ ជែផនកៃនត្រមូវករេនកនុងកិចចសនយ
ករងររបស់អនកេម៉ករ អនកេម៉ករនឹងេរៀបចំ C-ESMP េ យែផ្អកេលី ESMP ជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ (សូមេមីល
ែផនក ៧.១.៥ - ទំនួលខុស្រតូវរបស់អនកេម៉ករ)។ ESMP ជក់ ក់ៃនេគហទំព័រនឹងបេងកីតយន្តករ និងស្តង់ រប
រ ិ ថ ន និងសងគម និងអនុេ មភព េហយីបេ្រមីជមូល ្ឋ នស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយ និងករអនុវត្តករអនុវត្តបរ ិ ថ ន 
និងសងគមល្អកនុងអំឡុងេពល ងសង់សំណង់សុីវលិ។ ករេរៀបចំ ESMPs នឹង្រតូវបនដឹកនេំ យ ESMF េនះ រមួ
ទងំ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន និងវធិនករកត់បនថយែដលបនគូសបញជ ក់េនកនុង ងទី ៨ 

និង ងទី ៩ ែដលគួរែត្រតូវបនលម្អិតបែនថមេទៀតេ យែផ្អកេលីលកខខណ្ឌ ៃនេគហទំព័រ េដីមបកីត់បនថយ និ
ភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនេនកនុងទី ងំជក់ ក់ និងសកមមភពករងរសុីវលិជក់ ក់។ ឬេធ្វី
វេិ ធនកមម មត្រមូវករ រមួទងំេ យករបំែបក ចូលេទកនុងផលប៉ះពល់/កត់បនថ  
ករវភិគបរ ិ ថ ន និងសងគម កររចន និងករេរៀបចំ ESMP ស្រមប់ែផនករងផ្លូវ និង ព ន្រតូវែតេធ្វីេឡងីេ យមន
ករស្រមបស្រមួលយ៉ងជិតសនិទធជមួយនឹងលទធភព និងកររចនវសិ្វកមមៃនែផនកផ្លូវនីមួយៗ។ ករវភិគគួរែតេផ្ត ត
េទេលីបញ្ហ បរ ិ ថ ន និងសងគមែដលទក់ទងនឹងផលប៉ះពល់ផទ ល់ មករកំណត់ផ្លូវ ទី ងំ ព ន និងករ្រគប់្រគង
ផលប៉ះពល់ៃនករ ងសង់ផ្លូវ និង ព ន។ ESMP គួរែត្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យភជ ប់យ៉ងជិតសនិទធជមួយនឹងឯក
រេផ ងេទៀត ្របសិនេបីមន ដូចជែផនករ ងំទីលំេនថមី (RP) ឬែផនករជនជតិេដីមភគតិច (IPP)។ RP និង 

IPP គឺជែផនកមួយៃន ESMP ជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ។ ករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធគួរែតអនុវត្ត មប៉ ៉ ែម៉្រតែដល
បនេរៀប ប់េនកនុងែផនករករចូលរមួអនកពក់ព័នធ (SEP) របស់គេ្រមង េហយីធនថ SEP ្រតូវបនេធ្វីបចចុបបនន
ភពេ យែផ្អកេលីកលៈេទសៈជក់ែស្តង។ MRD នឹងេធ្វីឱយ្របកដថ ESMPs (និងឧបករណ៍ ESF េផ ងេទៀត
្របសិនេបីចបំច់) ស្រមប់គេ្រមងរងផ្លូវនីមួយៗ្រតូវបនបង្ហ ញស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់មុនេពលចប់េផ្តីម
ករងរ ងសង់។ MRD ក៏នឹងធនថ យន្តករ រទុកខមួយេកីតេឡងីកនុងអំឡុងេពលដំេណីរករទងំមូល េដីមបី
េ ះ្រ យ ល់កង្វល់ ឬសំណូមពរស្រមប់ករែកលម្អែដលមកពីភគីពក់ព័នធេនថន ក់មូល ្ឋ ន។  
៦.២.១ ព័ត៌មនែដល្រតូវករេនកនងុ ESMP   

ESMP នឹង្រគបដណ្ត ប់េលីទិដ្ឋភពៃនករអនុវត្តដូចែដលបនេរៀប ប់លម្អិតេនកនុង RPs និង IPPs ្របសិនេបីមន 
និងេនកនុង SEP ។  
ESMP ្រតូវរមួបញចូ ល៖ 

 ករ យតៃម្លជមូល ្ឋ នៃនសងគម និងបរ ិ ថ នជមួយនឹងព័ត៌មនែដលមនទក់ទងនឹងករែចកចយ្របជ
ជនទូេទ ករកំណត់អត្តសញញ ណ្រគួ រែដលងយរងេ្រគះ ករ្របមូលផ្តុ ំជនជតិេដីមភគតិច្របសិនេបី
ចអនុវត្តបន ករ្របមូលផ្តុ ំសហគមន៍ែដលមនចំណូលទប្របសិនេបី ចអនុវត្តបន តំបន់ៃនករ

ទ្រនទ នជជួរៗ ជ្រមកធមមជតិរេសីប និង/ឬធងន់ធងរ។ ទេន្ល និងផ្លូវទឹកសំខន់ៗ តំបន់េបតិកភណ្ឌ វបបធម៌
ែដលបនកត់្រ  និងតំបន់ែដលមនសក្ត នុពលេផ ងេទៀត េ យែផ្អកេលីជំេរឿនថមីៗ ទិននន័យផ្លូវករ និង
ព័ត៌មនែដល្របមូលបនពីអងគករសងគមសុីវលិ ក៏ដូចជករចុះេមីលទី ងំលម្អិត ស្រមប់ែផនកផ្លូវ និងទី
ងំ ព ន។  
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 ករកំណត់អត្តសញញ ណ និភ័យ ឬផលប៉ះពល់រូបវន័្ត បរ ិ ថ ន និងសងគមទងំអស់េន មដងផ្លូវ និង ព
ន។  

 ករកំណត់អត្តសញញ ណវធិនករកត់បនថយស្រមប់ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនទងំ
អស់ែដលបនកំណត់េ យគីឡូែម៉្រត មបេ ្ត យករត្រមឹម រមួទងំេនេលី SEA/SH នងិសុវតថិភពផ្លូវថន
ល់។  

 បរ ិ ថ ន និង/ឬឧបករណ៍សងគមែដលវធិនករកត់បនថយនឹង្រតូវបនរមួបញចូ ល (ឧ. RP, IPP, លកខណៈ
បេចចកេទសៃនសំណង់, ឯក រេដញៃថ្ល, SEP ។ល។ 

 ទីភន ក់ងរទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្ត រមួទងំករបណ្តុ ះប ្ត លត្រមូវករចបំច់។  
 េពលេវ ស្រមប់ករអនុវត្តវធិនករកត់បនថយ (មុនេពល ងសង់ កំឡុងេពល ងសង់ កំឡុងេពល

េធ្វីែផនករ។ល។ 

 ថវកិស្រមប់អនុវត្តវធិនករកត់បនថយ  
ESMP ក៏គួរកំណត់យន្តករជក់ ក់ៃនករចូលរមួរបស់សហគមន៍ ែដលដឹកនេំ យែផនករករចូលរមួរបស់អនក
ពក់ព័នធរបស់គេ្រមង េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ បរ ិ ថ ន និងសងគម ក៏ដូចជយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខលម្អិត 
េដីមបេី ះ្រ យករត ៉  ឬកង្វល់របស់អនកពក់ព័នធ។  
េគលបំណងៃន ESMP គឺេដីមប ីThe objectives of the ESMP will be to:  

 បេងកីតលកខណៈវនិិចឆ័យបរ ិ ថ ន និងសងគមជក់ ក់ស្រមប់ករងរផ្លូវកនុង KH-SEADRM ២  

 កំណត់ និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន េហយីកំណត់លកខណៈវនិិចឆ័យប
រ ិ ថ ន និងសងគម េដីមបេីជៀស ង កត់បនថយ ឬកត់បនថយផលប៉ះពល់ទងំេនះ រមួទងំករេធ្វីករជមួយ
អនកេរៀបចំគេ្រមង េដីមបធីនថកររចនផ្លូវ ចេ ះ្រ យ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតម
ន។  

 ្រតូវ្របកដថវសិ្វករផ្លូវថនល់ វសិ្វករ ព ន និងអនកបេចចកេទស ចែស្វងរកដំេ ះ្រ យស្រមប់បញ្ហ
មួយែដលេកីតេឡងីកនុងអំឡុងេពល ងសង់ផ្លូវ និង ព ន ឬសកមមភពែថទ ំនិង  

 ្រតូវ្របកដថអនកពក់ព័នធែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង និងអនកពក់ព័នធែដលមនព័ត៌មនគេ្រមងចបំច់ 
្រតូវបនេគពិេ្រគះ និងចូលរមួ និងមនយន្តករមួយេដីមបី ក់ពកយបណ្តឹ ង។  

ត្រមូវកររបស់ ESMP, ESMF េនះ និងករេប្តជញ ចិត្តរបស់ MRD កនុងករអនុវត្តវធិនករកត់បនថយ្រតូវបនរមួ
បញចូ លេនកនុងែផនករករេប្តជញ ចិត្តែផនកបរ ិ ថ ន និងសងគម (ESCP)។  

 

ង 11: ឧទហរណ៍ៃនែផនករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម  
ល.ត េហតុបះ៉ពល់ និង និភ័យ ែផនករកត់បនថយ 
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សកមមភព
គេ្រមង 

និភ័យ 
និងផលបះ៉
ពល់ 

ទី ងំ វធិនករកតប់នថយ េពលអនុវត្ត អនក  ប៉ន់្របមណ
ថវកិ 

(ឧ.) 
ចំណុច
ចប់េផ្តមី៖ 
គីឡូែម្៉រត 
០១+
០០០ 

ករ ងសង់
ព ន 

ករ
្រគប្់រគង
សុវតថិភព 

េខត្ត/្រសុក/
ភូមិ/ ទី ងំ
បេងគ ល 

ដំេឡងីផ្ល កសញញ
សុវតថិភព្រគប់្រគន់ 
និងករឆ្លុះបញច ងំេន
េពលយប ់

េរៀបចផំ្លូវ ង 

កនុងអំឡុង
េពលេធ្វីករ 

អនកេម៉ករ  

        

៦.២.២ ទំនួលខុស្រតូវេលើករេរៀបចំ និងឯក រេដញៃថ្ល 
MRD នឹងមនទំនួលខុស្រតូវរមួស្រមប់ករេរៀបចំ ESMPs ជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ និងឯក រេផ ងេទៀតែដល្រតូវ
ករ (RPs ឬ IPPs ជឧទហរណ៍)។ ឯក រទងំអស់នឹង្រតូវបង្ហ ញ និងពិេ្រគះជមុនសិន មុននឹងករេបស
សំ ត្រតូវបនផ្តល់េ យធនគរពិភពេ ក។ ឯក រែដលបនបង្ហ ញ និងពិេ្រគះ្រតូវបង្ហ ញជ ធរណៈជ
ភ ែខមរ និងភ អង់េគ្លស េហយីរមួបញចូ លជែផនកៃនឯក រេដញៃថ្លស្រមប់អនកេម៉ករករងរសុីវលិ។ អនក
ទទួលករទទួលបនទុកកនុងករអនុវត្តវធិនករកត់បនថយកំឡុងេពល ងសង់ ខណៈវសិ្វករ្រតួតពិនិតយ្រតូវទទួល
បនទុក្រតួតពិនិតយករអនុវត្តែផនករកត់បនថយរបស់អនកទទួលករ។ 

ឯក រទងំេនះនឹង្រតូវបនេរៀបចំេ យអនក្របឹក  DDIS ។ ដូេចនះ ESMF េនះ RPF, IPPF, LMP ជឧបសមព័នធ
របស់ ESMF និង SEP គួរែតជែផនកៃនឯក រេដញៃថ្លស្រមប់ DDIS េ្រពះថពួកេគនឹងទទួលភរកិចចកនុងករ
េរៀបចំែផនករជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ រមួទងំករេធ្វីបចចុបបននភព SEP មត្រមូវករ។  
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្រកហ្វកិ 2 - ដំេណីរករ ESMF 

 

 

ករពិនិតយេមីលលកខណៈវនិិចឆ័យមិនមន
សិទធិ/អវជិជមនេ យ MRD 

ងេឈម ះផ្លូវកំែណចុង
េ្រកយ 

វ ិ លភព MRD/DDIS ស្រមប់បញ្ហ  E&S វត្តមន
ៃន IPs និងឯក រែដល្រតូវករ 

ករេរៀបចំ ESMP ជក់ ក់
ៃនេគហទំព័រេ យែផ្អកេលី 

ESMF (DDIS) 

ករេរៀបចំ RP េ យែផ្អក
េលី RF (DDIS) 

(្របសិនេបីចបំច់) 

ករេរៀបចំ IPP (្របសិនេបី
ចបំច់) ែផ្អកេល ីIPPF 

(DDIS) 

ករេធ្វីបចចបបននភព SEP (DDIS) 

ករស្រមបស្រមួល 
MRD/ DDIS ជមួយ 
GDR មត្រមូវក 

MRD/DDIS ករេរៀបចំឯក រេដញៃថ្លស្រមប់អនកេម៉
ករ និងករ ក់បញចូ លឯក រ E&S 

ករស្រមបស្រមួល MRD/DDIS ជមួយ្រកុមអនករចន 
េដីមបេីជៀស ង កត់បនថយ និងកត់បនថយផលប៉ះ

ពល់ែដលបនកំណត់ 

ករ្រតួតពិនិតយ ESMP (MRD & DDIS) 

ករ្រតួតពិនិតយ RP (MRD 
& DDIS) 

Monitoring of IPP (MRD & DDIS) 

ករ្រតួតពិនិតយ SEP (MRD & 
DDIS) អនកេម៉ករបនជលួ បណ្តុ ះប ្ត ល ESMPs 

និងអនកេផ ងេទៀត េហយីករងរសីុវលិចប់េផ្តីម 

ករេ្រជីសេរសីេ យ  
WB 

ករបង្ហ ញ និងករ្របកឹ
ស្រមប់ ESMP, IPP, RP 

ករេរៀបចំ ESMP 
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៦.៣ ពិនិតយ និងអនុម័តស្រមប់ ទី ងំជក់ ក់ ESMP 

 ករ្រតួតពិនិតយ និងករអនុម័តរបស់រ ្ឋ ភិបល 

្របសិនេបីអនុគេ្រមងត្រមូវឱយពិនិតយ និងអនុម័ត េយង មេសចក្តី្របកសរបស់រ ្ឋ ភិបលេលខ ០២១ ចុះៃថងទី 
០៣ ែខកុមភៈ ឆន  ំ ២០២០ ស្តីពីករចត់ថន ក់ៃនករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នស្រមប់គេ្រមងអភិវឌ ន៍ មច ស់
គេ្រមងរងនឹងេរៀបចំ និងបញជូ នកិចចសនយ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន (ជមួយ ESMP ជក់ ក់ៃនេគហទំព័រដូចឯក រ
ភជ ប់) ឬ ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នដំបូង ឬរបយករណ៍ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នេពញេលញ 
ដូចែដលត្រមូវឱយពិនិតយ និងអនុម័តេ យសុវតថិភពេ យនយក ្ឋ ន យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នៃន្រកសួងប
រ ិ ថ ន មុនេពល យតៃម្លគេ្រមងរង។ នយក ្ឋ ន យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ៃន្រកសួងបរ ិ ថ ន នឹងពិនិតយ និង
អនុម័ត ្រសប មនីតិវធីិ និងដំេណីរករពិនិតយ និងផ្តល់េយបល់។  

 ករ្រតួតពិនិតយ និងករសំ តបញច ីរបស់ធនគរពិភពេ ក  

ទី ងំអនុវត្តជក់ ក់ ESMPs ទងំអស់នឹង្រតូវសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយជមុនរបស់ធនគរមុនេពលអនុវត្ត។  
៦.៤ ESMP របសអ់នកេម៉ករ 
អនកេម៉ករ្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំ និងបញជូ នែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម (C-ESMP) របស់អនកចុះ
កិចចសនយស្រមប់កញចប់កិចចសនយនីមួយៗ េហយីនឹងបញជូ ន េទ PMU និង WB េដីមបពីិនិតយ និងជ្រមះ។ េនះមន
េគលបំណងធនថ C-ESMP មនភពសីុសង្វ ក់គន ជមួយនឹងត្រមូវករែដលមនែចងកនុង ESMF និង្រសប ម
វ ិ លភព និងលកខណៈៃនកញច ប់កិចចសនយ រមួទងំ និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីត
មន (សូមេមីលែផនក ៧.១.៤ ខងេ្រកមស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិតបែនថម)។ 

៧. ករេរៀបចំ ម ថ ប័ន  

ករេរៀបចំ ថ ប័នដូចខងេ្រកមេនះ្រតូវបនេធ្វីេឡងីរ ង្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ (MRD) និង្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង
ហរិញញវតថុ (MEF)។ ករេរៀបចំជក់ ក់បែនថមេទៀត្រតូវបនេធ្វីេឡងីេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយករ ងំទី
លំេនថមី ្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករជនជតិេដីមភគតិច នីតិវធិី្រគប់្រគងករងរ និងែផនករករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ។ 
ករេរៀបចំ ថ ប័នទងំេនះនឹង្រតូវបនកំណត់បែនថមេទៀតេ យែផ្អកេលីករងរជក់ ក់ែដល ច្រតូវបនកំណត់
បែនថមេនកនុង ESMPs ជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ ែផនករ ងំទីលំេនថមី (RP) និងែផនករជនជតិេដីមភគតិច 
(IPP) ។ 

៧.១ ្រកសងួអភិវឌ ន៍ជនបទ (MRD)  

MRD គឺជទីភន ក់ងរអនុវត្ត (IA) ។ MRD នឹងអនុវត្តសកមមភពគេ្រមងេ យែផ្អកេលីករេរៀបចំ ថ ប័ន និងនយក
្ឋ នែដលមន្រ ប់េនកនុង MRD ។ MRD នឹងធនថករអនុវត្តបទបបញញត្តិែដលមនែចងកនុង ESMF េនះ្រតូវ
បនសេងកតេឃញីយ៉ងេពញេលញេ យភគីពក់ព័នធទងំអស់ ដូចជ ជញ ធរមូល ្ឋ នេនក្រមិតអនុគេ្រមង អនក
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េម៉ករ អនកេម៉ករបន្ត រមួទងំករ្រតួតពិនិតយបរ ិ ថ ន និងសងគម ករ យតៃម្ល និងករ យករណ៍ (សូមេមីលជំពូក
ទី ១0 ។ ) 

នយកគេ្រមង (PD) េន MRD នឹងទទួលខុស្រតូវចំេពះករែណនរំមួ ករែណនអំំពីេគលនេយបយ ករ
ស្រមបស្រមួលៃផទកនុង ករពិភក  និងករេ ះ្រ យបញ្ហ ទក់ទងនឹងគេ្រមងជមួយសមភគីរបស់ MRD ែដល
កំពុងេធ្វីករេនកនុង្រកសួង និង/ឬទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលេផ ងេទៀត ។ល។ អនក្រគប់្រគងគេ្រមង (PM) េន MRD នឹង
ផ្តល់ករគ្ំរទពីមួយៃថងេទមួយៃថងដល់ PD និងទទួលខុស្រតូវកនុងករធនថ េសៀវេភែណន្ំរបតិបត្តិករគេ្រមង 
(POM) ្រតូវបនអនុវត្ត ម បរ ិ ថ ន និងសកមមភពសងគម្រតូវបនអនុវត្ត េហយីអនក្របឹក ទងំអស់អនុវត្ត ម
លកខខណ្ឌ ៃនេសចក្តីេយង និងករផ្តល់របស់ពួកេគ។ កលវភិគ។ នយករដ្ឋម្រន្តីក៏នឹងធនថ សកមមភពគេ្រមង
្រតូវបនអនុវត្ត្រសប មកលវភិគៃនករអនុវត្ត និងកនុងថវកិែដលបនែបងែចក រមួទងំករធនថ របយករណ៍
្រគប់្រគងហរិញញវតថុ្រតូវបនេរៀបចំ និង ក់ជូនទន់េពលេវ ។  

MRD ទទួលខុស្រតូវចំេពះ៖ 

 ធនថគេ្រមងេនះមនបុគគលិក្រគប់្រគន់ (PD, PM, SEO, និងអនក្របឹក េយបល់); 

 ផ្តល់មូលនិធិសមភគីែដលបន្រពមេ្រពៀងគន ស្រមប់សកមមភពគេ្រមងកនុងលកខណៈទន់េពលេវ ; 

 អនុវត្ត មែផនករករេប្តជញ ចិត្តែផនកបរ ិ ថ ន និងសងគម  
PD និង PM េន MRD ទទួលខុស្រតូវចំេពះ៖ 

 ទំនក់ទំនង្របកបេ យ្របសិទធភពរ ងភគីពក់ព័នធទងំអស់ 
 ករេ្រជីសេរសីទី្របឹក  

 បញច ប់ករសទង់មតិែដល្រតូវករ កររចនលម្អិត ឯក រេដញៃថ្ល និងពនរង្វ ន់កិចចសនយ។ 

 ម ន និង យតៃម្លសកមមភពគេ្រមង និងលទធផល រមួទងំរបយករណ៍ មកលកំណត់។ 

 ករចូលរមួពីភគីពក់ព័នធកនុង្រគប់ដំ ក់កលៃនកររចន និងករអនុវត្តគេ្រមង្រសប ម SEP ។ 

 េធ្វីករពិេ្រគះេយបល់ និងករបង្ហ ញឯក រគេ្រមង ្រសប ម SEP ។ 

 ករធនគុណភពៃនករងរ និងេស កមមរបស់អនក្របឹក  និងបុគគលិកសមភគី។ 

 ករបេងកីត្របព័នធ្រគប់្រគងហរិញញវតថុដ៏រងឹម ំនិងករ ក់េសនីកមមវធិីដក្របក់ទន់េពលេវ េទ WB េធ្វី
សវនកមមហរិញញវតថុទន់េពលេវ មេពលេវ ែដលបន្រពមេ្រពៀង និងចត់វធិនករែដលបន
ែណន។ំ 

 ករបេងកីត និង ម នយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខរបស់គេ្រមងេ យអនុេ ម ម SEP ។ 

 ករផ្តល់របយករណ៍្រតួតពិនិតយដល់ធនគរពិភពេ ក មមូល ្ឋ ន្របច្ំរតីមស និងករ យតៃម្ល
គេ្រមងេនចុងបញចប់ៃនគេ្រមង។ 

៧.១.១ ម្រន្តីសងគម និងបរ ិ ថ ន (SEO) ៃន MRD  

MRD នឹងែតង ងំយ៉ងេ ច ស់អនកឯកេទសបរ ិ ថ នមន ក់ អនកឯកេទសសងគមមួយរូប និង GRM Focal Point 

មួយរូប (បន្តពី SEOs) ស្រមប់ករគ្ំរទេពញេម៉ងស្រមប់គេ្រមងេនះ។ SEOs របស់ MRD នឹងមន រៈសំខន់
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កនុងករធននូវករអនុវត្តបរ ិ ថ ន និងសងគមៃនគេ្រមង។ SEOs ែដល្រតូវបនគ្ំរទេ យអនក្របឹក  DDIS និងអនក
្របឹក  E&S នឹងទទួលខុស្រតូវកនុងករធនឱយមនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម្របកបេ យ្របសិទធភពស្រមប់
សកមមភពគេ្រមងទងំអស់។ SEOs អនក្របឹក  DDIS និងអនក្របឹក  E&S នឹងេធ្វីកររមួគន ជ្រកុមែដល SEOs 

េដីរតួនទីនមុំខកនុងករ្រតួតពិនិតយ E&S ស្រមប់គេ្រមងទងំមូល។ ជពិេសស SEO នឹងពិនិតយេមីលគេ្រមងពក់
ព័នធទងំអស់ និងឯក រ E&S ែដល្រតូវបនេរៀបចំេ យអនក្របឹក  E&S។ កនុងករណីចបំច់ SEO នឹងេធ្វីករចុះ
ពិនិតយទី ងំ អនកេម៉ករ សមភ ស អនក្រតួតពិនិតយសំណង់ កមមករ បុគគលិករ ្ឋ ភិបលថន ក់េខត្តរបស់ MRD ជញ ធ
រមូល ្ឋ ន និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន េដីមប្ីរបមូលព័ត៌មន E&S ចបំច់ស្រមប់េគលបំណងៃនករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុ
ង។ SEO នឹង្រតួតពិនិតយករអនុេ ម មរបស់អនកេម៉ករជមួយ C-ESMP េហយីេទេមីលទី ងំគេ្រមងរង
នីមួយៗយ៉ងេ ច ស់ម្តងកនុងមួយែខកំឡុងេពល ងសង់។ េនេពលបញចប់ករចូលេមីលេគហទំព័រនីមួយៗ 
MRD'S SEO គួរែតេរៀបចំរបយករណ៍ ម នែដលឆ្លុះបញច ងំពីបញ្ហ សំខន់ៗែដលបនរកេឃញី ករេរៀបចំ
ដំេ ះ្រ យ និងេពលេវ ស្រមប់ដំេ ះ្រ យ។  

SEOs នឹងទទួលខុស្រតូវចំេពះ៖ 

 ករអនុវត្ត និងករ្រតួតពិនិតយករអនុវត្តវធិនករកត់បនថយបរ ិ ថ ន និងសងគម រមួទងំសុវតថិភពផ្លូវថន
ល់។ 

 េធ្វីករពិនិតយ និងវ ិ លភពេលីបរ ិ ថ ន និងផលប៉ះពល់សងគម (សូមេមីលឧបសមព័នធ ១.២) រមួទងំ
ករពិនិតយេមីលផលប៉ះពល់ៃនករទទួលបនដីេ យែផ្អកេលីករែណនេំនកនុង RPF និងវត្តមនរបស់
ជនជតិេដីមភគតិចែផ្អកេលីករែណនេំនកនុង IPPF ។ 

 េបីកវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីសុវតថិភពផ្លូវថនល់ េយនឌ័រ SEA/SH, VAC សិទធិករងរ េមេ គេអដស៍/ជំងឺ
េអដស៍ និងយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខដល់សហគមន៍គេ្រមង និង ម នករបណ្តុ ះប ្ត
លអនកេម៉ករស្រមប់កមមកររបស់ពួកេគអំពី្រកមសីលធម៌ករងរែដល្រគបដណ្ត ប់ SEA/SH/VAC និង
េមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍; 

 ករ ម នសកមមភពបរ ិ ថ ន និងសងគមៃនគេ្រមង ជពិេសសករអនុវត្ត ESMPs ស្រមប់អនុ
គេ្រមងផ្លូវ និង ព ន និងឯក រគេ្រមងពក់ព័នធេផ ងេទៀតដូចជ RP និង IPP ។ 

 ្រតួតពិនិតយ រមួទងំករធននូវដំេណីរករ្របកបេ យ្របសិទធភពៃនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រ
ទុកខរបស់គេ្រមង និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខែដលបនបញជូ នេទក្រមិត PMU ។ 

 ដឹកនសំកមមភពចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធទងំអស់ រមួទងំករបង្ហ ញព័ត៌មន ករពិេ្រគះេយបល់ 
ករ យករណ៍្រតឡប់េទភគីពក់ព័នធវញិ មបទបបញញត្តិេនកនុង SEP ។ 

 េធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយមនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទេខត្ត អគគនយក ្ឋ ន ងំទីលំេនថមី និង្រកសួង និង/ឬ
មនទីរពក់ព័នធេផ ងេទៀត មករចបំច់។ 

 េរៀបចំរបយករណ៍្របចែំខស្តីពីករអនុវត្ត E&S េហយី ក់ជូន PM និង PD ។ 
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៧.១.២ មនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទេខត្ត (PDRD) 

PDRDs នឹងេធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ MRD កនុងករេរៀបចំែផនករ និងករអនុវត្តគេ្រមងរងផ្លូវ និង ព ន ែដល
មនទី ងំេនកនុងេខត្តរបស់ពួកេគ។ PDRDs ក៏នឹង្រតួតពិនិតយម្រន្តីគេ្រមងេនមនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទថន ក់្រសុក និង
ទទួលខុស្រតូវចំេពះ៖ 

 អនុវត្ត និង្រតួតពិនិតយករងរផ្លូវ និង ព នកនុងេខត្តេរៀងៗខ្លួន។ 

 ករស្រមបស្រមួល្របកបេ យ្របសិទធភពជមួយអនកពក់ព័នធគេ្រមងទងំអស់ រមួទងំ SEO របស់ 
MRD អនក្របឹក  អនកេម៉ករ ជញ ធរមូល ្ឋ ន មនទីរេខត្ត និងសហគមន៍គេ្រមង។ 

 គ្ំរទដល់ម្រន្តីគេ្រមងថន ក់្រសុកកនុងករ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លវឌ នភព និងករអនុវត្តរបស់អនក
្របឹក  និងអនកេម៉ករ។ 

 គ្ំរទ MRD'S SEO េដីមបេីធ្វីករបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី COVID-១៩, ពលកមម, េយនឌ័រ, SEA, SH, 

VAC, HIV/AIDS, និងសុវតថិភពផ្លូវថនល់។ 

 គ្ំរទ MRD'S SEO េដីមបផី ព្វផ យព័ត៌មនគេ្រមង និងេធ្វីសកមមភពពិេ្រគះេយបល់ ក៏ដូចជធន
ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ្របកបេ យ្របសិទធភពេនកនុងេខត្តរបស់ពួកេគ ។ 

 ករគ្ំរទ MRD'S SEO េដីមបេីធ្វីករ្រតួតពិនិតយ និងវ ិ លភពៃនផ្លូវគេ្រមង និងករកំណត់អត្ត
សញញ ណផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន សងគម ករទិញដី និងករពិនិតយរកេមីលវត្តមនរបស់ IPs េនកនុងតំបន់
គេ្រមងរង។ 

 ទំនក់ទំនងជមួយ ជញ ធរភូមិកនុងតំបន់អនុគេ្រមង េដីមបេីលីកទឹកចិត្ត្រកុមងយរងេ្រគះឱយ ក់
ពកយសុំករងរែដល ច្រតូវបនផ្តល់ជូនេ យអនកេម៉កររបស់គេ្រមង។ 

 សហករជមួយនយក ្ឋ នពក់ព័នធែដលពក់ព័នធនឹងករទទួលបនដី និង/ឬបរ ិ ថ ន ឬវធិនករកត់
បនថយសងគម។ 

៧.១.៣ ទី្របឹក េលើករេរៀបចំលម្អិតេលើករអនុវត្ត និងករ្រតួតពិនិតយ (DDIS) 

អនក្របឹក  DDIS នឹងទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំកររចនលម្អិត េធ្វីករ្រតួតពិនិតយសំណង់ ករ្រតួតពិនិតយករអនុ
វត្តគេ្រមង រមួទងំករ្រតួតពិនិតយ និងករ យតៃម្លគេ្រមង។ ្រកុមករងរ DDIS នឹងែតង ងំម្រន្តីបរ ិ ថ ន និង
សងគមកនុង្រកុមរបស់ពួកេគ េដីមបទីទួលខុស្រតូវេលី៖  

 ដឹកនកំរ ក់ែតងឯក របរ ិ ថ ន និងសងគមែដល្រតូវករដូចជ ESMPs ជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ RPs 

IPPs និងករេធ្វីបចចុបបននភពៃន SEP មត្រមូវករ និងឯក រេផ ងេទៀតែដល ច្រតូវបនទមទរ។ 

 ពិនិតយ និង យតៃម្លកនុងនម PMU ថេតីកររចនសំណង់បំេពញ មត្រមូវករៃនវធិនករកត់បនថយ 
និងករ្រគប់្រគងរបស់ C-ESMP ែដរឬេទ? 

 ពិនិតយ និងសម្អ ត C-ESMP របស់អនកេម៉ករ; 
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 េធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ SEO េដីមបពីិនិតយេមីលករអនុេ ម មចបប់បរ ិ ថ នេនរេ ្ត ខចី និង
កែន្លងយកថមែដលបនេសនីេឡងីថមី េហយីផ្តល់េយបល់ដល់ PMU ថេតីទងំេនះមនសិទធិស្រមប់េ្របី
្របស់េ យគេ្រមងែដរឬេទ។ 

 គ្ំរទដល់ MRD'S SEO េដីមបបីំេពញតួនទីរបស់ពួកេគ រមួទងំករបណ្តុ ះប ្ត លករក ងសមតថ
ភព ជំនួយេលីែផនករករងរ របយករណ៍្រតួតពិនិតយ េធ្វីទស នកិចចេគហទំព័រ។ល។ 

 េធ្វីករសហករជមួយ PDRD និងនយក ្ឋ នពក់ព័នធេផ ងេទៀតដូចជ GDR មត្រមូវករ។ 

 ករអនុម័តេសចក្តីែថ្លងករណ៍ករងររបស់អនកេម៉ករ វធិី ្រស្ត ងសង់ និងករអនុវត្ត ESMPs 

គេ្រមងរង។ 

 ម នផលប៉ះពល់ៃនករងរសំណង់េលីបរ ិ ថ ន និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជួយ SEO កនុងករ
េរៀបចំរបយករណ៍វឌ នភពៃនករអនុវត្ត E&S ្របចែំខ។ 

 ករបញចូ លេទកនុងកររចនគេ្រមង វធិនករកត់បនថយ E&S ែដល្រតូវបនកំណត់េនកនុងគេ្រមងរង 
ESMP កំឡុងេពលរចនគេ្រមងរង។ 

 ជួយគេ្រមង PM និង SEO កនុងករធនថត្រមូវករបរ ិ ថ ន និងសងគម និងវធិនករកត់បនថយេន
កនុងគេ្រមងរង ESMP ្រតូវបនបញចូ លកនុងឯក រេដញៃថ្លករងរសុីវលិ និងកិចចសនយ។ 

 ជួយ SEO កនុងករបេងកីតយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ (ដូចែដលបនពិពណ៌នេនកនុង RPF, 

IPPF, និង LMP និងសេងខបេនកនុង SEP); 

 អនុវត្តសកមមភពក ងសមតថភពបរ ិ ថ ន និងសងគមស្រមប់ SEO មត្រមូវករកនុងែផនក ៧.៣; 

 អនុវត្តករ្រតួតពិនិតយជ្របចនូំវករអនុវត្តបរ ិ ថ ន និងសងគមរបស់អនកចុះកិចចសនយ ដូចែដលបន
កំណត់កនុងគេ្រមងរង ESMP ។ 

 ្រតួតពិនិតយករអនុេ ម មអនកេម៉ករជមួយ ESMPs េគហទំព័រជក់ ក់ និងេរៀបចំករចូលេមីល
ទី ងំអនុគេ្រមងនីមួយៗ។ 

 េរៀបចំរបយករណ៍្រតួតពិនិតយបរ ិ ថ ន និងសងគម រមួទងំរបយករណ៍វឌ នភពគេ្រមង និងព័ត៌មន
លម្អិតអំពី GRM ស្រមប់គេ្រមងរងែដលកំពុងបន្តនីមួយៗ។ 

 ពិនិតយេមីលសំេណីទូទត់ែដលទក់ទងនឹងករចំ យេលីករកត់បនថយបរ ិ ថ ន ្របសិនេបី ចអនុ
វត្តបន។ 

 គ្ំរទ MRD េនកនុងករងរទក់ទងនឹងេបសកកមមគ្ំរទករអនុវត្តែដលេធ្វីេឡងីេ យ WB ។ 

៧.១.៤ ទី្របឹក ែផនក E&S 

អនក្របឹក  E&S ទទួលខុស្រតូវកនុងករជួយ ESO កនុងករ្រតួតពិនិតយ និង យករណ៍អំពីករអនុវត្តករករពរ ែដល
េធ្វីេឡងីេ យអនកេម៉ករ។  

 បេងកីតបញជ ី្រតួតពិនិតយេដីមបី យតៃម្ល និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមែដល ចេកីតមន
ស្រមប់គេ្រមងរងនីមួយៗ។ 
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 ដឹកន ំកនុងករក ងសមតថភពស្រមប់គេ្រមង (ែផ្អកេលីបញជ ី្របធនបទបណ្តុ ះប ្ត លសក្ត នុពលេន
ែផនកទី ៧.៣ (ខងេ្រកម) រមួទងំករផ្តល់ មកលកំណត់ៃនករបណ្តុ ះប ្ត លេលីករងរដល់អនកេម៉
ករ SEO និង PIU េលីករអនុវត្ត និងករ្រគប់្រគង។ និភ័យ និងផលប៉ះពល់របស់ E&S េនក្រមិត
គេ្រមងរង។ 

 ពិនិតយេមីល C-ESMP និងធនថ C-ESMP មនភពសុីសង្វ ក់គន  និង្រគបដណ្ត ប់ និភ័យ និងផលប៉ះ
ពល់សក្ត នុពលទងំអស់ែដល្រតូវបនកំណត់េនកនុង ESMP ជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ ជពិេសស និភ័យ
ែដលទក់ទងនឹង OHS, CHS, SEA/SH/VAC េ យគិតពីចំេណះដឹង និងបទពិេ ធន៍កនុងតំបន់កនុងករ
បងក រ និង្រគប់្រគង។ ៃន និភ័យទងំេនះ។ 

 ធនថ C-ESMP មនែផនករសកមមភពេដីមបេី ះ្រ យ និភ័យែដលបនកំណត់អត្តសញញ ណ និង
ផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន រមួទងំករែបងែចកធនធន េដីមបអីនុវត្តសកមមភពទងំេនះឱយបនេពញ
េលញ។ 

 េធ្វីករែណនសំ្រមប់ករែកលម្អ មុនេពលមនករយល់្រពមពីអនក្របឹក  DISS របស់ PMU និង PMU េលី 
C-ESMP ។ 

 េធ្វីករចុះពិនិតយទី ងំករ ្ឋ នសំណង់ និងជំរុកំមមករ េហយីេធ្វីករ យតៃម្លខងេលីជែផនកៃនករ្រតួតពិនិ
តយ និង យករណ៍ករទទួលខុស្រតូវ។ 

 បេងកីតបញជ ី្រតួតពិនិតយករ្រតួតពិនិតយ E&S និងគំរូរបយករណ៍។ 

 ចូលរមួ និងគ្ំរទ SEO កនុងករ្រតួតពិនិតយករពរ និង យករណ៍្របចែំខ។ 

៧.១.៥ អនកេម៉ករ 
អនកេម៉ករករងរ ងសង់ទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តវធិនករកត់បនថយ E&S ែដលមនែចងកនុង C-ESMP 

ែដលេរៀបចំស្រមប់គេ្រមងរង រមួទងំសកមមភពពក់ព័នធែដលបនកំណត់កនុង RP និង IPP េរៀងៗខ្លួន (្របសិនេបី
មន) ជែផនកៃន SS-ESMP និង SEP ។ អនកេម៉ករនឹង៖ 

 េរៀបចំ និង ក់េសនីែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគមជក់ ក ់ (C-ESMP) របស់អនកចុះកិចចសនយ
ស្រមប់កញចប់កិចចសនយនីមួយៗ េហយី ក់ជូន PMU និង DDIS របស់ PMU េដីមបពិីនិតយ និងជ្រមះ ក៏
ដូចជេទធនគរេដីមបេីធ្វីករ្រតួតពិនិតយេដីមបធីន C-ESMP គឺ្រសប មត្រមូវករែដលមនែចងកនុង 
ESMF និង្រសប មវ ិ លភព និងលកខណៈៃនកញច ប់កិចចសនយ រមួទងំ និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និង
ផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន។ 

 C-ESMP នឹងេរៀប ប់លម្អិតអំពីរេបៀបែដលអនកេម៉ករនឹងកត់បនថយផលប៉ះពល់សំណង់ និងចង្រកង
ឯក រេឆ្លីយតបរបស់អនកេម៉ករចំេពះករ្រតួតពិនិតយ ្រតួតពិនិតយ េផទ ងផទ ត់ សវនកមមៃផទកនុង និងករែក
ត្រមូវ ឬែកលម្អករអនុវត្តបរ ិ ថ ន និងសងគម។ C-ESMP ្រតូវែតមនលកខណៈជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ និងរមួ
បញចូ លព័ត៌មនលម្អិតអំពី និភ័យ និងវធិនករ្រគប់្រគងផលប៉ះពល់ ែដលនឹង្រតូវបនអនុម័តេ យអនក
េម៉ករេនកែន្លងសំណង់ែដលបនចត់ ងំ េដីមបេីជៀស ង/កត់បនថយ និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និង
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ផលប៉ះពល់ែដលេកីតេចញពីករងរ និងសកមមភពែដល្រតូវអនុវត្ត។ េ យអនកេម៉ករ រមួទងំកិចចសនយ
បន្តរបស់អនកេម៉ករសំខន់ ្របសិនេបីមន។  

 ្របសិនេបីករងរ និងសកមមភពែដលបនេសនីសុំែដលបនពិពណ៌នេនកនុង C-ESMP ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរកំ
ឡុងេពលទទួលខុស្រតូវៃនកិចចសនយេនះ C-ESMP នឹង្រតូវេធ្វីបចចុបបននភពេ យអនកេម៉ករ េដីមបឆី្លុះ
បញច ងំពីករផ្ល ស់ប្តូរែបបេនះ។ C-ESMP គួរែតរមួបញចូ លដូចខងេ្រកម៖ 

i. េសចក្តីែថ្លងករណ៍អំពីេគលនេយបយ ផ្តល់និយមន័យៃនេគលនេយបយបរ ិ ថ នរបស់អនកចុះ
កិចចសនយ និងករបង្ហ ញពីករេប្តជញ ចិត្តចំេពះករអនុវត្ត ESMP ជក់ ក់ៃនេគហទំព័ររបស់ខ្លួន។ 

ii. ករពិពណ៌នសេងខបៃនឯក រ រមួទងំកលបរេិចឆទៃនបញ្ហ ។ ថ នភពពិនិតយេឡងីវញិ; បញជ ីែចក
ចយ; និងព័ត៌មនលម្អិត និងហតថេលខរបស់បុគគលិកេរៀបចំ។ 

iii. ចបប់ និងបទបបញញត្តិែដល ចអនុវត្តបនែដលទក់ទងនឹងត្រមូវករេនកនុង ESMP ជក់ ក់។ ករ
ផ្តល់ ជញ ប័ណ្ណអនកេម៉ករ ករអនុញញ ត និងករយល់្រពមែដលពក់ព័នធជមួយ C-ESMP ។ 

iv. ព័ត៌មនលម្អិតអំពីរេបៀបែដល និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមែដល្រតូវបនកំណត់
េនកនុង -ESIA ជក់ ក់នឹង្រតូវបន្រគប់្រគង រមួមន ១) វធិនករជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ េដីមបី
កត់បនថយ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដលបនកំណត់អំឡុងេពល ងសង់។ ២) ្រកមសីលធម៌
របស់កមមករ; ៣) LMP របស់អនកេម៉ករ (ែផ្អកេលី LMP របស់គេ្រមង); 

v. បញជ ីៃនករបណ្តុ ះប ្ត លែផនកបរ ិ ថ ន និងសងគមលម្អិត ែដលបុគគលិកអនកេម៉ករទងំអស់ (រមួ
ទងំអនកេម៉ករបន្ត) ្រតូវបនទមទរេដីមបេីធ្វី។ ជអបបរម បុគគលិក និងកមមកររបស់អនកេម៉ករទងំ
អស់ែដល្រតូវបន្របមូលផ្តុ ំេទកែន្លងគេ្រមងរងគួរែត៖ i) គ ល់ និងយល់ពីត្រមូវករ និងវធិនករ
កត់បនថយែដលបនេសនីេឡងីេនកនុង C-ESMP; ii) ដឹងអំពីកតព្វកិចចផ្លូវចបប់របស់អនកេម៉ករ
េ្រកមកិចចសនយ និងករទទួលខុស្រតូវពក់ព័នធរបស់ពួកេគ; និង iii) ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លខង
េ្រកមដល់បុគគលិកទងំអស់េននឹងកែន្លង រមួទងំសុខភព និងសុវតថិភពករងរ និភ័យទក់ទង
នឹង SEA/SH/VAC សុខភព និងសុវតថិភពសហគមន៍ (CHS) និងករេឆ្លីយតបបនទ ន់។ 

vi. សមតថភព យន្តករគ្ំរទ និងធនធនហរិញញវតថុែដល្រតូវែបងែចក េដីមបធីនបននូវករអនុវត្តេពញ
េលញ និងេពញចិត្តៃន C-ESMP ែដលបនេសនីេឡងី។ ទំនួលខុស្រតូវែផនកបរ ិ ថ ន និងសងគមលម្អិត
ៃនបុគគលិករបស់អនកេម៉ករ រមួទងំអនកេម៉ករបន្តែដលេធ្វីករេននឹងកែន្លង ករបណ្តុ ះប ្ត លជក់
ក់ែដល្រតូវផ្តល់ជូនអនកេម៉ករ និងបុគគលិករបស់អនកេម៉ករបន្ត រមួទងំ្របជជនកនុងតំបន់ែដល

្រតូវចូលរមួជកមមករជប់កិចចសនយ និងកលវភិគបណ្តុ ះប ្ត ល។ 

vii. អនកេម៉ករ្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍បរ ិ ថ ន្របចែំខ ( មត្រមូវករកនុងកិចច
សនយ Word) រមួទងំករ យករណ៍អំពីេ្រគះថន ក់ និងឧបទទវេហតុេផ ងៗេទ MRD កនុងរយៈេពល 
២៤ េម៉ង។ ខ្លឹម រៃនរបយករណ៍ទងំេនះ រមួមនដូចខងេ្រកម៖ 

viii. ករអនុវត្ត C-ESMP របស់អនកេម៉ករេ យអនុេ ម មកមមវធិីែដលបន្រពមេ្រពៀង 
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- សកមមភពែដល្រតូវបនអនុវត្តេ យអនកេម៉ករកនុងអំឡុងេពល យករណ៍េដីមបធីនករ
អនុេ ម ម C-ESMP; 

- ភពលំបកែដលបនជួប្របទះកំឡុងេពលអនុវត្ត C-ESMP រមួទងំវធិនករេ ះ្រ យែដល
បនេសនីេឡងីស្រមប់ករែកលម;្ 

- គូសបញជ ក់ចំនួន និង្របេភទៃនករមិនអនុេ ម ម និងសកមមភពែកត្រមូវែដលបនេសនី
េឡងី;  

- យករណ៍ពីសកមមភព/សកមមភពែដល្រតូវបនអនុវត្តេ យអនកេម៉ករបន្តែដលពក់ព័នធ
ែដលរមួចំែណកដល់ករសេ្រមចបននូវេគលបំណងៃន C-ESMP រមួទងំកំណត់េហតុៃនកចិច
្របជុំ និងករពិភក ែដលេធ្វីេឡងីេ យអនកេម៉ករសំខន់។; 

- កំណត់េហតុកិចច្របជុំពីករពិភក ែដលបនេធ្វីេឡងីជមួយ MRD ទក់ទងនឹងករអនុវត្ត 
ESMP; 

- ករអនុវត្ត្រកមសីលធម៌របស់កមមករ និងអនក្រគប់្រគង ែផនករ្រគប់្រគងសុខភព និងសុវតថិភព
ករងរ រមួទងំសុខភព និងសុវតថិភពសហគមន៍។; 

 េរៀបចំ និងបញជូ ន LMP របស់អនកេម៉ករេទ DDIS េដីមបពីិនិតយ និងេទ MRD ស្រមប់ករអនុម័ត; 

 ធនថករផ្តល់មូលនិធិ្រគប់្រគន់ និងធនធនមនុស បនទន់េពលេវ ស្រមប់ករអនុវត្ត្របកបេ យ
្របសិទធភពៃន C-ESMP រមួទងំ LMP របស់អនកេម៉ករ។;  

 ធនបននូវករអនុវត្តសម្រសប និងទន់េពលេវ ៃនវធិនករកត់បនថយមុនករ ងសង់ និងសំណង់
ែដល្រតូវករ ដូចែដលបនពិពណ៌នេនកនុង C-ESMP; 

 អនុវត្តវធិនករកត់បនថយបរ ិ ថ ន និងសងគមបែនថម មករចបំច់។ េនះ ចរមួបញចូ លឧទហរណ៍ ករ
ឈូសឆយ និងកររុះេរសី្រមប់គេ្រមងរង COI បនទ ប់ពីករទិញដី្រតូវបនបញចប់ និង្របគល់េទឱយអនកេម៉
ករ។; 

៧.១.៦ សវុតថិភពអនកេម៉ករ ម្រន្តីបរ ិ ថ ន និងសងគម 

អនកេម៉ករ្រតូវែតង ងំបុគគលិកមនសមតថកិចចជម្រន្តីសុវតថិភព សងគម និងបរ ិ ថ ន (SSEO) េននឹងកែន្លងរបស់
អនកចុះកិចចសនយ។ SSEO ្រតូវែត្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត លយ៉ង្រតឹម្រតូវកនុងករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន េហយី្រតូវែតមន
ជំនញែដលចបំច់ស្រមប់បុគគលិកទងំអស់របស់អនកេម៉ករ និងអនកេម៉ករបន្តែដលចូលរមួេ្រកមគេ្រមងេនះ
្របកបេ យ្របសិទធភព និង្របសិទធភព។ SSEO នឹងទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រតួតពិនិតយ និង យករណ៍អំពីករ
អនុេ ម មត្រមូវកររបស់អនកចុះកិចចសនយជមួយ C-ESMP ។ ទំនួលខុស្រតូវរបស់ SSEO រមួមន បុ៉ែន្តមិន្រតូវ
បនកំណត់ចំេពះដូចខងេ្រកម៖ 

 ្រតួតពិនិតយករងរ ងសង់របស់អនកេម៉ករបន្ត រមួទងំករអនុវត្ត LMP និង C-ESMP របស់អនកេម៉ករ
ផងែដរ។; 

 បញជូ ន LMP និង C-ESMP របស់អនកេម៉ករេទ PMU/DDIS េដីមបេីធ្វីករ្រតួតពិនិតយ និងអនុម័ត មុនេពល
ចប់េផ្តីមករ្របមូលផ្តុ ំបុគគលិកេទកន់េគហទំព័រគេ្រមងស្រមប់កិចចករែដលទទួលបន។; 
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 អនុវត្តករ្រតួតពិនិតយកែន្លងបរ ិ ថ ន និងសងគម េដីមបី យតៃម្ល និងសវនកមមេលីករអនុវត្តទី ងំ បរកិខ រ និង
វធិី ្រស្តករងររបស់អនកេម៉ករទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគងករបំពុល និង្រគប់្រគន់ៃនវធិនករកត់បនថយប
រ ិ ថ នែដលកំពុង្រតូវបនអនុវត្ត; 

 ្រតួតពិនិតយករអនុេ ម ម E&S ជមួយ C-ESMP ែដលបនអនុម័ត និងត្រមូវករកិចចសន;្ 

 ម នករអនុវត្តវធិនករកត់បនថយបរ ិ ថ ន និងសងគម; 

 េរៀបចំរបយករណ៍សវនកមមស្រមប់ទីកែន្លងបរ ិ ថ ន និង ថ នភពសងគម; 

 េសុីបអេងកតពកយបណ្តឹ ង និងែណនវំធិនករែកត្រមូវ; 
 ែណនអំនកេម៉ករេលីករែកលម្អករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម;  

 សូមផ្តល់អនុ សន៍វធិនករកត់បនថយកនុងករណីមិនេគរព ម; 

 អនុវត្តករ្រតួតពិនិតយបែនថមៃនករមិនអនុេ ម មករែណនរំបស់ PMU និង DDIS; 

 ជូនដំណឹងដល់អនកេម៉ករ PMU និង DDIS អំពីបញ្ហ /បញ្ហ បរ ិ ថ ន និងសងគម បញជូ នែផនករអនុវត្ត 
ESMP របស់អនកចុះកិចចសនយេទ PMU និង DDIS រមួទងំ ជញ ធរពក់ព័នធ ្របសិនេបីត្រមូវេ យ PMU; 

 រក ករកត់្រ លម្អិតៃនសកមមភពរបស់េគហទំព័រទងំអស់ែដលទក់ទងនឹងបញ្ហ បរ ិ ថ ន និងសងគម; 

 ែតង ងំបុគគលិកែដលមនសមតថភព េដីមបេីធ្វីសកមមភព និងវធិនករចបំច់នន េដីមបធីនបននូវ
បញ្ហ ទក់ទងនឹងករងរ;  

 េធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយបុគគលិកែដល្រតូវបនែតង ងំទទួលបនទុកេលីបញ្ហ ករងរ េដីមបេីរៀបចំនីតិវធិី
្រគប់្រគងករងរ (LMP របស់អនកេម៉ករ) និង C-ESMP (ESMP របស់អនកេម៉ករ) រមួទងំបទបបញញត្តិ 
OHS) ែដលនឹងអនុវត្តចំេពះកមមករជប់កិចចសនយរបស់ពួកេគែដលេធ្វីករេលីគេ្រមង។; 

 រក កំណត់្រ េ្រជីសេរសី និងករងរស្រមប់កមមករជប់កិចចសនយ (រមួទងំអនកេម៉ករបន្ត) រមួទងំឯក
រែដលេផទ ងផទ ត់ យុពលកមមអបបបរមែដលមនែចងកនុង LMP របស់អនកេម៉ករ ក៏ដូចជចបប់ចម្លង

ៃន CoC របស់កមមករែដលបនចុះហតថេលខ; 

 ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លជេទៀងទត់ដល់កមមករជប់កិចចសនយេលីបញ្ហ  ប៉ុែន្តមិនកំណត់ចំេពះ ដូចជសុវតថិ
ភពករងរ និងសុខភព និង និភ័យសងគមេផ ងេទៀតដូចជ SEA/SH/VAC ្រកមសីលធម៌ េដីមបរីក
ទំនក់ទំនងល្អជមួយសហគមន៍មូល ្ឋ ន។ល។; 

 ត្រមូវឱយអនកផគត់ផគង់ចមបងេដីមបកីំណត់ និងេ ះ្រ យ និភ័យៃន SEA/SH/VAC ពលកមមកុមរ ពល
កមមេ យបងខំ និងសុវតថិភពករងរ និងសុខភពស្រមប់កមមករផគត់ផគង់បឋម; 

 បេងកីត និងអនុវត្តយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខរបស់អនកេម៉ករេ យែផ្អកេលី GRM ែដលមនែចងកនុង LMP 

របស់គេ្រមងស្រមប់កមមករជប់កិចចសនយ រមួទងំករធនថ បណ្តឹ ង រទុកខែដលទទួលបនពីកមមករ
ជប់កិចចសនយ្រតូវបនេ ះ្រ យភ្ល មៗ និង យករណ៍ពី ថ នភពៃនករត ៉  និងករេ ះ្រ យជូន 
PMU/SEO ។ យន្តករបណ្តឹ ង រទុកខេនះនឹងជែផនកមួយៃន LMP របស់អនកេម៉ករ. 

 ្រតូវ្របកដថអនកេម៉ករ និងអនកេម៉ករបន្តទងំអស់យល់ និងចុះហតថេលខេលី្រកមសីលធម៌ មុនេពល
ចប់េផ្តីមករងរ។ រក ទុកជកំណត់្រ  និង យករណ៍អំពី ។ 
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 អនុវត្តវធិនករចបំច់ទងំអស់ េដីមបេី ះ្រ យ និភ័យៃនករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពន 
(SEA)/ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ (SH) ដូចែដលបនបញជ ក់េនកនុង LMP, C-ESMP របស់អនកចុះកិចចសនយ 
និងធនឱយមនករអនុវត្តន៍េពញេលញៃនវធិនករទងំេនះ។; 

 បេងកីតែផនករ និងចត់វធិនករស្រមប់ករបងក រ និងកត់បនថយកររកី ល លៃនជំងឺកូវដី-១៩. 

របយករណ៍ឧបបត្តិេហតុ 

អនកេម៉ករ្រតូវបនត្រមូវឱយជូនដំណឹងដល់ DDIS និង MPU អំពីឧបបត្តិេហតុែដលមន យបញជ ីខងេ្រកមកនុងរយៈ
េពលែដលបន្រពមេ្រពៀងគន ៖ 

 កររេំ ភេលីចបប់ជតិ បទបបញញត្តិ ឬកិចច្រពមេ្រពៀងអន្តរជតិ; 
 េ្រគះថន ក់ធងន់ធងរ ឬអនក ្ល ប់; 
 ផលប៉ះពល់សំខន់ៗែដលប ្ត លឱយបត់បង់្រទពយសមបត្តិផទ ល់ខ្លួន ដូចជេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ ករខូច

ខតផទះ/ផ្លូវកនុងមូល ្ឋ ន និងឧបបត្តិេហតុេផ ងេទៀត; 

 ករបំពុលទឹកេលី/េ្រកមដីធងន់ធងរ; 
 ករប ជ័យៃនទំនប់ទឹកេនកែន្លងេបះេចល ែដលប ្ត លឱយមនករបំពុលយ៉ងធងន់ធងរដល់បរ ិ ថ នជុំ

វញិ; 

 អគគីភ័យទក់ទងនឹង កបបកិរយិរបស់កមមករ; 
 ករទមទរ មួយែដលទក់ទងនឹង SEA/SH/VAC ឬឧបបត្តិេហតុេផ ងេទៀតទក់ទងនឹងកុមរ; 
 ទទួលពកយបណ្តឹ ងអំពីករបំពុល ឬករខូចខត. 

៧.១.៧ ទី្របឹក ្រតួតពិនិតយសងគម និងបរ ិ ថ នឯក ជយ (ISEMC) 

PMU របស់ MRD នឹងចូលរមួជមួយ IESMC េដីមបជួីយកនុងករ្រតួតពិនិតយ មកលកំណត់ៃនករអនុវត្តសងគម 
និងបរ ិ ថ នរបស់អនកេម៉ករសំណង់។ ជពិេសស IESMC ្រតូវ៖ 

 គ្ំរទដល់ PMU កនុងករបេងកីត្របព័នធ្រតួតពិនិតយ និង្រតួតពិនិតយជ្របព័នធនូវករអនុវត្តសងគម និងបរ ិ ថ ន
របស់អនកេម៉ករសំណង់េន្រគប់គេ្រមងរងកនុងេខត្តចំនួន្របមួំយ។ 

 េធ្វីទស នកិចចសិក មកលកំណត់ េដីមប្ីរបមូលព័ត៌មនស្រមប់អនកពក់ព័នធគេ្រមង រមួទងំ្របជជន
ែដលរងផលប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរ ្រកុមងយរងេ្រគះ ដូចជជនជតិេដីមភគតិចជេដីម និងេធ្វីករែណនំ
ស្រមប់សកមមភពែកត្រមូវ។ 

 ស្រមប់ករអនុវត្តសងគម IESMC នឹង្រតួតពិនិតយករអនុវត្ត E&S របស់អនកចុះកិចចសនយ និងអនក្របឹក
េផ ងេទៀត ្របឆងំនឹងត្រមូវករ និងសូចនករែដលបង្ហ ញេនកនុង ESMF របស់គេ្រមង (រមួទងំ RPF និង 
IPPF) SEP និង ESCP 

 ស្រមប់ករអនុវត្តែផនកបរ ិ ថ ន IESMC យតៃម្លគុណភពបរ ិ ថ នេនតំបន់ែដលរងផលប៉ះពល់េ យ
សកមមភពសំណង់ រមួទងំករសេងកតទី ងំ ករពិនិតយេឡងីវញិៃនទិននន័យគុណភពបរ ិ ថ នែដលផ្តល់
េ យ DDIS ករពិនិតយេឡងីវញិនូវឯក រែដលមនេផ ងេទៀត និងករយកគំរូបែនថម មត្រមូវករ។ 
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 ពិនិតយេមីលករអនុវត្តបរ ិ ថ នរបស់អនកេម៉ករ េដីមបី យតៃម្លករអនុេ ម មអនកេម៉ករជមួយនឹងវធិន
ករកត់បនថយែដលបនេសនីេឡងីេនកនុង C-ESMP និង C-LMP។ 

 IESMC ក៏នឹងផ្តល់ដំបូនម នបេចចកេទស និងជំនួយដល់ PMU SEO របស់ MRD កនុងែផនកបរ ិ ថ ន និងសងគម 

៧.១.៨ ករេរៀបចំរបយករណ៍ 

PMU របស់ MRD ទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រតួតពិនិតយ E&S ៃផទកនុង។ ករ្រតួតពិនិតយខងេ្រកនឹង្រតូវបនអនុវត្ត មរ
យៈ្រកុមហុ៊ន្របឹក ឯក ជយែដលមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ ឬអនកគិតគូរ (សូមេមីលែផនក ១0.១.២ ករ្រតួតពិនិ
តយខងេ្រក) េដីមបអីនុវត្តករ្រតួតពិនិតយឯក ជយ្របច្ំរតីមសៃនដំេណីរករ និងលទធផលែដលសេ្រមចបនេនកនុង
ករអនុវត្ត E&S ែដលនឹង្រតូវបនអនុវត្តេ យអនកេម៉ករសំណង់ និងអនកពក់ព័នធ។ ពក់ព័នធនឹងេគលករណ៍ និង
ត្រមូវករែដលបនកំណត់កនុង ESMF របស់គេ្រមង (រមួទងំ RPF, IPPF, LMP) និង SEP ។ 

ករ្រតួតពិនិតយ E&S ទងំខងកនុង និងខងេ្រក (ឯក ជយ) នឹង្រតូវបនអនុវត្តេនចេន្ល ះេពលែដលបនេរៀប ប់េន
កនុង ងខងេ្រកម។ ករ្រតួតពិនិតយចុងបញច ប់ៃនគេ្រមងៃនដំេណីរករអនុវត្ត E&S នឹង្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យ 
PMU របស់ MRD េដីមបបីញជ ក់ថេតីេគលបំណងែដលបនកំណត់កនុង ESMP (រមួទងំ RPF និង IPPF) LMP និង 
SEP ្រតូវបនសេ្រមចែដរឬេទ។ 

ត្រមូវករ្រតួតពិនិតយ និង យករណ៍ E&S ្រតូវបនសេងខបេនកនុង ងខងេ្រកម។ 

 

លរ េរៀបចំរបយករណ៍េ យ បញចូ នេទ េ្របកងៃ់នករ យករណ៍ 

១ Contractors to PMU MRD’s PMU ម្តងមុនេពលចប់េផ្តីមករ ងសង់ និង
្របចែំខបនទ ប់ 

២ DDIS MRD’s PMU ្របចែំខ ឱយបនឆប់ មែដល ចេធ្វីបន 
មត្រមូវករ 

៣ SEO MRD’s PMU ្របចែំខ ឱយបនឆប់ មែដល ចេធ្វីបន 
មត្រមូវករ 

៤ IESMC MRD’s PMU េរៀង ល់ ៦ែខ 

៥ MRD’s PMU WB របយករណ៍្របចែំខ និង្រតីមសស្រមប់ផ្ត
ល់បចចុបបននភពសេងខបអំពីវឌ នភពៃនករ
អនុវត្ត។ 

្របចឆំន សំ្រមប់របយករណ៍ M&E 

 

៧.២ ្រកសងួេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ  
្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ (MEF) មរយៈគណៈកមម ធិករ ងំទីលំេនថមីអន្តរ្រកសួងរបស់ខ្លួន (IRC) ទទួល
ខុស្រតូវចំេពះសកមមភពទិញដីែដល្រតូវបនពិពណ៌នេនកនុង RPF របស់គេ្រមង។ េលខធិករ ្ឋ នអចិៃ្រន្តយៃ៍ន 
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IRC គឺជអគគនយក ្ឋ ន ងំទីលំេនថមី (GDR) ែដលជទីភន ក់ងរនមុំខេគស្រមប់ករេរៀបចំ ករអនុវត្ត ករ្រតួត
ពិនិតយ និងករ យករណ៍អំពីសកមមភពទិញដី និងករ ងំទីលំេនថមី។ ក៏មន្រកុមករងរ IRC េនថន ក់េខត្ត និង
អនុគណៈកមម ធិករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេខត្ត (PRSC) និង្រកុមករងររបស់ពួកេគែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងីេនេពល
ែដលមនសកមមភពទិញដី។ MRD'S SEO, DDIS និងអនកេម៉ករនឹងេធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយភន ក់ងរទងំេនះ
កនុងករណីែដលករទិញដី្រតូវបនទមទរ ដូចែដលបនេរៀប ប់លម្អិតេនកនុង RPF ។ 

៧.៣ ករ យតៃម្លសមតថភព និងករក ងសមតថភព 

៧.៣.១ ករ យតៃម្លសមតថភព 

MRD មនបទពិេ ធន៍យ៉ងសំខន់កនុងករអនុវត្តេគលនេយបយករពររបស់ធនគរពិភពេ ក និងធនគរ
អភិវឌ ន៍ សុី មរយៈគេ្រមងជួសជុលផ្លូវ្រសេដៀងគន មួយចំនួនកនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន កំន្លងមកេនះ។ បចចុបបនន
េនះ MRD កំពុងអនុវត្តគេ្រមង្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ សីុ េគនយ ៍ ែដលផ្តល់ហរិញញបបទនេ យ
ធនគរពិភពេ ក (SEA-DRM) និងគេ្រមងែកលម្អករតភជ ប់ផ្លូវ (RCIP) គេ្រមងេទសភព និងេអកូ
េទសចរណ៍កមពុជ (CSLEP) ក៏ដូចជគេ្រមងជួសជុលផ្លូវថនល់ែដលផ្តល់ហរិញញបបទនដល់ ADB ទីបី។ គេ្រមងែក
លម្អ (RRIP III) ។ មរយៈគេ្រមងទងំេនះ MRD បនរក កំណត់្រ បទបង្ហ ញស្រមប់ករអនុេ ម មករ
ករពរ។ MRD បន្តេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវសមតថភពរបស់ខ្លួន មរយៈករអភិវឌ ន៍សមតថភពបុគគលិកៃន
ករយិល័យសងគម និងបរ ិ ថ ន (ESO)។ បុគគលិកមួយចំនួនេនកនុង SEO មនបទពិេ ធន៍ករងររងឹមកំនុងែផនក
វសិ្វកមម ជនជតិេដីមភគតិច ករអភិវឌ ន៍សហគមន៍ បរ ិ ថ ន សងគម និងរដ្ឋបល ធរណៈ េហយីភគេ្រចីន្រតូវ
បនបណ្តុ ះប ្ត លេ យធនគរពិភពេ កេលី្របធនបទេផ ងៗទក់ទងនឹងបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងសងគម
េនកនុងគេ្រមងអភិវឌ ន៍ជនបទ។ SEO ជមួយ MRD មនបុគគលិកសរុបចំនួន ៧ នក់ (្រសី ៤ នក់) ែដល្រតូវ
បនចត់ ងំឱយចូលរមួកនុងគេ្រមងេផ ងៗគន ។ SEO នឹង្រតូវករជំនួយែផនកបេចចកេទសបែនថមកនុងអំឡុងេពលអនុ
វត្តគេ្រមង KH-SEADRM២ ពីបុគគលិកឯកេទស E&S ។ MRD នឹងចូលរមួជមួយអនក្របឹក ជតិបែនថម េដីមបេីធ្វី
ករជមួយនឹងបុគគលិកៃន SEO េដីមបជីួយគ្ំរទ PMU ៃន MRD កនុងករអនុវត្ត និងករ្រគប់្រគង E&S ្របចៃំថង។ 

ករ្រតតួពិនិតយសមតថភព MRD/PMU កនុងករទប់ ក ត់ និភយ័ SEA/SH 

MRD/PMU មនបទពិេ ធន៍កនុងករកំណត់អត្តសញញ ណ និភ័យ SEA/SH និងករករពរ SEA/SH េ យ
ែផ្អកេលីេមេរៀនែដលបនេរៀនពីគេ្រមងមុនៗជេ្រចីន។ េនេ្រកមគេ្រមងេនះ េ យែផ្អកេលី និភ័យែដលបន
កំណត់អត្តសញញ ណរបស់ SEA/SH (ែផនកទី ៤.១.២ ខងេលី) វធិី ្រស្ត និង្រកបខ័ណ្ឌ ស្រមប់ករ្រគប់្រគង និ
ភ័យ SEA/SH ្រតូវបនេសនីេឡងី (ែផនក ៥.២.១ ខងេលី) និង្រតូវបនេ ះ្រ យបែនថមេទៀតេនកនុងករងរ- នីតិ
វធិីៃនករ្រគប់្រគង (ឧបសមព័នធទី ៥) ។ LMP នឹង្រតូវបនអនុវត្តស្រមប់កមមករគេ្រមងទងំអស់ េ យេផ្ត តេលីកមម
កររបស់អនកេម៉ករ ែដលនឹងចូលរមួកនុងករក ងេឡងីវញិនូវផ្លូវ និង ព ន។ េដីមបធីនថ និភ័យ SEA/SH ្រតូវ
បន្រតួតពិនិតយ និង យករណ៍ PMU នឹងែតង ងំម្រន្តីសងគមមន ក់ និងម្រន្តី GRM មន ក់ (ែផនក ៧.១.១)។ េលីសពី
េនះ MRD/PMU បនកំណត់ចំណុចសនូលេយនឌ័រ េដីមបផី្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លេលីករងរដល់អនកេម៉ករ។ េន
ដំ ក់កលដំបូងៃនករអនុវត្តគេ្រមង MRD/PMU នឹងេ្រជីសេរសីអនក្របឹក  E&S េហយីចូលរមួជមួយទី្របឹក
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ែដលមនឯកេទសកនុង SEA/SH េដីមបអីនុវត្តករបណ្តុ ះប ្ត ល SEA/SH (ែផនក ៧.៣.២) ស្រមប់សមជិក PMU 

និងសមជិកពក់ព័នធៃន MRD, SEOs ។ MRD ក៏ធនផងែដរថ និភ័យ SEA/SH នឹង្រតូវបន ប់េដតេ យ
ែផ្អកេលីបទពិេ ធន៍កនុងតំបន់ និងករអនុវត្តទី ងំេនឯគេ្រមងរងផ្លូវ/ ព នេរៀងៗខ្លួន េ យែផ្អកេលីសកមមភព
ែដល្រតូវេធ្វីេដីមបកីរពរ SEA/SH ្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភព - ជែផនកៃនផ្លូវ/ ព ន ESMPs ែដលនឹង ្រតូវបនអនុវត្ត
ជបន្តបនទ ប់េ យអនកេម៉ករសំណង់ជែផនកៃនករទទួលខុស្រតូវរបស់ពួកេគ (ដូចមនែចងកនុងកិចចសនយករងរ
របស់អនកេម៉ករ)។ ថវកិក៏នឹង្រតូវបនែបងែចកផងែដរ (កនុងបរមិណវកិកយប្រតរបស់អនកេម៉ករ) េដីមបធីនថ
អនកេម៉ករមនថវកិស្រមប់េ្រជីសេរសីអនក្របឹក  SEA/SH េដីមបេីធ្វីករេលីកកមពស់ករយល់ដឹងជ ធរណៈអំពី 
SEA/SH េនអនុគេ្រមងផ្លូវ/ ព ន និងេដីមបអីនុវត្ត SEA/SH វធិនករ្រគប់្រគង (ែផនកៃនកមមករ និងបុគគលិករបស់
អនកេម៉ករ) េដីមបកីត់បនថយ និភ័យៃន SEA/SH ។ កនុងករណីែដល SEA/SH ខពស់ ឬេ្រចីនេនះ MRD នឹងចូល
រមួជមួយអនកផ្តល់េស  SEA/SH កនុងតំបន់ េដីមបផី្តល់ករគ្ំរទជែផនកៃនយុទធ ្រស្តករពរ SEA/SH របស់ MRD 

។ 

៧.៣.២ ករក ងសមតថភព 

MRD េប្តជញ ចិត្តយ៉ងមុតមកំនុងករធនឱយបននូវ និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីត
មនេ្រកមគេ្រមង្រតូវបនកំណត់ និងកត់បនថយ្របកបេ យ្របសិទធភព។ នឹងមន រៈសំខន់ែដលបុគគលិក
ឯកេទស E&S ែដល្រតូវបនចូលរមួេ យ MRD នឹងផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លបែនថមដល់បុគគលិកេនកនុង SEO 

េដីមបធីនថពួកេគបុគគលិក SEO ចព្រងឹងជំនញ និងចំេណះដឹងរបស់ពួកេគ េដីមបី ចគ្ំរទដល់ករអនុវត្ត
្របកបេ យ្របសិទធភព និងករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម។ វធិនករ្រគប់្រគង។ បុគគលិកឯកេទស E&S 

្របែហលជ្រតូវេធ្វីករ យតៃម្លសមតថភពេដីមបកំីណត់គម្ល តចំេណះដឹង ជពិេសសគម្ល តទកទ់ងនឹង្រកបខ័ណ្ឌ ប
រ ិ ថ ន និងសងគមថមីរបស់ធនគរពិភពេ ក និងផ្តល់ជំនួយបណ្តុ ះប ្ត ល មត្រមូវករ មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត
លេ យៃដ និង មរយៈករេធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយបុគគលិក SEO េពញមួយគេ្រមងអនុវត្ត។ 

េនដំ ក់កលេនះ ្រតូវបនេគសនមត់ថ្របធនបទខងេ្រកមគឺជគម្ល តចំេណះដឹងែដលមន្រ ប់ បុគគលិក 
SEO ្របែហលជ្រតូវព្រងឹង ជពិេសសទក់ទងនឹងត្រមូវករ ESF៖ 

 ករអនុវត្ត ESMP; 

 ករ្រតួតពិនិតយករអនុេ ម ម E&S រមួទងំករសរេសររបយករណ៍; 

 SEA/SH/VAC រមួទងំរេបៀបេធ្វីសកមមភពេលីកកមពស់ករយល់ដឹងជ ធរណៈ; 
 ករយល់ដឹងអំពីេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ រមួទងំរេបៀបេធ្វីសកមមភពេលីកកមពស់ករយល់ដឹងជ ធរ

ណៈ; 
 សុខភព និងសុវតថិភពករងរ រមួទងំករ្រតួតពិនិតយ និងករអនុវត;្ 

 នីតិវធិី្រគប់្រគងករងរ រមួទងំករ្រតួតពិនិតយ និងករអនុវត;្ 

 ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ រមួទងំករ្រតួតពិនិតយ និងករអនុវត្ត GRM; 

 សុវតថិភពផ្លូវថនល់ រមួទងំរេបៀបេធ្វីសកមមភពេលីកកមពស់ករយល់ដឹងជ ធរណៈ; 



| 130 | 

 

 ជនជតិេដីមភគតិច រមួទងំរេបៀបកំណត់អត្តសញញ ណ IPs ម ESS៧ របស់ WB. 

វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីសមបទនដីធ្លី និងករបរចិច គេ យសម័្រគចិត្តនឹងេធ្វីេឡងីេ យ E&S Consultant។ េគរពំឹង
ថ វគគបណ្តុ ះប ្ត លេនះ ចចប់េផ្តីមបនភ្ល មៗ េនេពលែដលបុគគលិកឯកេទស E&S ្រតូវបនចូលរមួេ យ 
MRD។ ជំនួយបែនថមពីបុគគលិក E&S នឹង្រតូវករជចបំច់្របចែំខ ឬពីរែខកនុងដំ ក់កល ងសង់ េហយី្របចំ
្រតីមស ឬពីរឆន កំនុងដំ ក់កលែថទ ំ េ យែផ្អកេលីត្រមូវករស្រមប់ករគ្ំរទស្រមប់គេ្រមងរងផ្លូវ និង ព ន
ែដលបនេ្រជីសេរសី។ វគគបណ្តុ ះប ្ត លេនះ នឹងេធ្វីេឡងីេ យទល់មុខគន ។ កនុងករណីមនកររតឹបន្តឹងេលី 
COVID-១៩ ករបណ្តុ ះប ្ត លនិមមិតនឹង្រតូវបនេធ្វីេឡងី។ Zoom ឬ Webex នឹង្រតូវបនេ្របីស្រមប់ករបណ្តុ ះប
្ត ល មអុីនធឺណិត ករបណ្តុ ះប ្ត លនឹងមនវគគចំេណះដឹងរមួបញចូ លគន ជមួយនឹងករពិភក  / លំ ត់ / តួ

នទី / ក្រមងសំណួរជមួយនឹងវគគសំណួរនិងចេម្លីយេនចុងបញច ប់ៃនៃថងនីមួយៗ។ វគគបណ្តុ ះប ្ត លនឹង្រតូវបនផ្ត
ល់ជូនកនុងទ្រមង់េពលេវ េផ ងៗគន  ្រស័យេលី្របធនបទ ចំនួនអនកចូលរមួ ភព ចរកបនៃនេពលេវ  
េហយីជទូេទ ចមនចប់ពីមួយៃថងេទបីៃថង។ MRD និង PMU នឹងចូលរមួជមួយ្រគូបណ្តុ ះប ្ត លែដលមន
សមតថភពស្រមប់្របធនបទបណ្តុ ះប ្ត លខងេលី។ ស្រមប់្របធនបទថមី MRD ចេសនីសុំករគ្ំរទពីធនគរ
ពិភពេ ក េដីមបគី្ំរទទក់ទងនឹងករែចករែំលកសមភ រៈបណ្តុ ះប ្ត ល ឯក រេយង និងជួយកនុងករស្រមប
ស្រមួលបណ្តុ ះប ្ត ល ្របសិនេបី ចេធ្វីេទបន េដីមបផី្តល់ឱយ MRD/PMU នូវបទពិេ ធន៍ជក់ែស្តង និងជក់
ែស្តងេនដំ ក់កលដំបូងៃនគេ្រមង។ ករអនុវត្ត ជពិេសសភ្ល មៗបនទ ប់ពី្របសិទធភពៃនគេ្រមង (សូមេមីល
បញជ ី្របធនបទបណ្តុ ះប ្ត លសំខន់ៗអំពី និងករែបងែចកថវកិេនកនុងជំពូកទី ១១ (ែផនក ១១.១)។ 

 

៨. ករចូលរមួរបសភ់គីពក់ព័នធ និងករបង្ហ ញព័ត៌មន 

៨.១ ករចូលរមួរបសភ់គីពក់ព័នធ 
េដីមបេីលីកទឹកចិត្តឱយមនករចូលរមួពីភគីពក់ព័នធៃនគេ្រមង ជពិេសសអនកែដលរងផលប៉ះពល់ កនុងអំឡុងេពល
ពិេ្រគះេយបល់េដីមបផី្តល់មតិែកលម្អ្របកបេ យអតថន័យ េដីមបរីមួចំែណកដល់ករ្រគប់្រគង E&S ្របកបេ យ
្របសិទធភព អនកពក់ព័នធគេ្រមងសំខន់ៗ្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណេនកនុង SEP របស់គេ្រមង។ SEP ក៏
ពិពណ៌នអំពីករេរៀបចំ ថ ប័នែដល្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យ MRD េដីមបធីនថអនកពក់ព័នធគេ្រមង្រតូវបនចូលរមួ
្របកបេ យ្របសិទធភពកនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង និងករអនុវត្តគេ្រមង ជពិេសសេ្រកមគេ្រមងរងផ្លូវ និង
ព ន។ គេ្រមងេនះនឹងយកចិត្តទុក ក់ជពិេសសចំេពះ្រកុមជនពិករ/ងយរងេ្រគះ (ដូចែដលបនកំណត់កនុង 

SEP) ដូចជ្រស្តី ជនជតិេដីមភគតិច មនុស ចស់ និងជនពិករ។ េ យ រ្រកុមទងំេនះ ចរងផលប៉ះពល់
េ យគេ្រមងមិនសមម្រត SEP បន ក់េចញនូវែផនករេដីមបធីនថ្រកុមទងំេនះ ចចូលរមួកនុងកិចច្របជុំ
ពិេ្រគះេយបល់មុនេពលអនុវត្តគេ្រមងរង និងផ្តល់មតិែកលម្អស្រមប់ករអនុវត្ត E&S ្របកបេ យ្របសិទធភព។ 
SEP ក៏មនេគលបំណងធនឱយភគីពក់ព័នធៃនគេ្រមង ជពិេសសអនកែដលរងផលប៉ះពល់ជអវជិជមន ចចូល



| 131 | 

 

រមួកនុងករ្រតួតពិនិតយ និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម ែដលប៉ះពល់ដល់ពួកេគកនុងអំឡុងេពលដំេណីរ
ករ ងសង់ ក៏ដូចជកនុងដំ ក់កល្របតិបត្តិករផ្លូវ និង ព ន។  

៨.១.១ ករពិេ្រគះេយបលអំ់ឡងុេពលេរៀបចំគេ្រមង 

េគលបំណងសំខន់ៃនករបង្ហ ញព័ត៌មនគេ្រមងកនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង ជពិេសសមុនេពលករ យតៃម្ល
គេ្រមងរបស់ធនគរ គឺេដីមបជូីនដំណឹងដល់អនកពក់ព័នធគេ្រមងអំពីព័ត៌មនសំខន់ៗៃនគេ្រមង ដូចជេគល
បំណងគេ្រមង សកមមភពគេ្រមង និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន វធិនករកត់បនថយែដលបន
េសនីេឡងី និងយន្តករេ ះ្រ យ។ . េ យែផ្អកេលីព័ត៌មនែដលបនបង្ហ ញ គេ្រមងេនះនឹងពិេ្រគះេយបល់
ជមួយមនុស ែដលរងផលប៉ះពល់ជសក្ត នុពល រមួទងំអនកែដលចប់ រមមណ៍ េដីមប្ីរបមូលមតិែកលម្អរបស់ពួក
េគេលីេសចក្តី្រពងឯក របរ ិ ថ ន និងសងគមែដលបនបេញចញ។ ឯក រ្រពងែដល្រតូវបនបង្ហ ញស្រមប់ករ
ពិេ្រគះេយបល់កនុងដំ ក់កលេនះរមួមន ្រកបខ័ណ្ឌ ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម (ESMF) (ែដលរមួមន
្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយករ ងំទីលំេនថមី (RPF) ្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករជនជតិេដីមភគតិច (IPPF) នីតិវធិី
្រគប់្រគងករងរ (LMP) ជឧបសមព័នធរបស់ ESMF ែផនករករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ (SEP ) និងែផនករករេប្ត
ជញ ចិត្តែផនកបរ ិ ថ ន និងសងគម (ESCP)។ េ យែផ្អកេលីមតិរបស់អនកែដលបនពិេ្រគះ េសចក្តី្រពងឯក រ
គេ្រមង្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភព និងបង្ហ ញ រជថមីេនកនុងកំែណចុងេ្រកយរបស់ពួកេគ មរយៈប ្ត ញដូចគន  
េដីមបរីក អនកពក់ព័នធគេ្រមងឱយមនព័ត៌មន/េធ្វីបចចុបបននភព។ 

ករពិេ្រគះេយបល់េនថន ក់ជតិ និងគេ្រមង្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យ MRD ចប់ពីៃថងទី ១៦ ែខវចិឆិក ដល់ៃថងទី ១0 

ែខធនូ ឆន  ំ២0២១។ វគគពិេ្រគះេ យផទ ល់ និងផទ ល់ចំនួន្របមួំយ្រតូវបនេធ្វីេឡងីកនុងអំឡុងេពលេនះ។ េ យ រ
ែតកររតឹបន្តឹងកនុងតំបន់េលីករជួបជំុសងគមេ យ រែតកររកី ល លៃនេមេ គកូវដី-១៩ ករ្របជុំសហគមន៍
ទល់មុខគន មិន ច្រតូវបនេរៀបចំបនេទ។ េនេពលអនុញញ ត អនកចូលរមួកនុងតំបន់មួយចំនួនបន្របមូលផ្តុ ំស្រមប់
វគគពិេ្រគះេយបល់ែដលបនេ្រគងទុក។ កនុងអំឡុងេពលពិេ្រគះេយបល់ទល់មុខគន  វធិនករស្រមប់ករបងក រជំងឺ
កូវដី-១៩ ្រតូវបនេធ្វីេឡងី្រសប មត្រមូវករកនុងតំបន់។ េនកនុងវគគពិេ្រគះេយបល់ទងំ្របមំួយខងេលី ភគីពក់
ព័នធេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េខត្ត និង្រសុក្រតូវបនជូនដំណឹងអំពីេគលបំណងគេ្រមង សកមមភព ធមមជតិ និង
វ ិ លភពៃនសក្ត នុពលៃនគេ្រមងរងករក ងេឡងីវញិផ្លូវថនល់ និង ព ន។ សំខន់ជងេនះេទេទៀត អនកចូលរមួ
្រតូវបនជូនដំណឹង និងពនយល់អំពី និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនចំេពះសហគម
ន៍មូល ្ឋ ន ែដលជលទធផលៃនអនុគេ្រមងផ្លូវ និង ព ន និងវធិនករកត់បនថយែដលគេ្រមងេសនីេឡងី រមួទងំយន្ត
ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខរបស់គេ្រមងផងែដរ។ វគគពិេ្រគះេយបល់ និងលទធផលពិេ្រគះេយបល់ទងំអស់
្រតូវបនសេងខបេនកនុងឧបសមព័នធទី ៦ ៃនឯក រេនះ និងឧបសមព័នធទី ៤ ៃន SEP ។ អនកចូលរមួែដលបនចូលរមួករ
ពិេ្រគះេយបល់ខងេលី្រតូវបនកត់សមគ ល់ថកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង េនេពលែដលបញជ ីគេ្រមងរងផ្លូវ និង
ព ន្រតូវបនបញចប់េ យ MRD ករពិេ្រគះេយបល់នឹងេធ្វីេឡងីជមួយ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន និងអនកពក់ព័នធ

ែដលចប់ រមមណ៍េនទី ងំរងនីមួយៗ ែដលជែផនកៃនយុទធ ្រស្តករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធបន្តរបស់គេ្រមង ( 
សូមេមីលេនកនុងជំពូកទី ៣ ៃន SEP ស្រមប់យុទធ ្រស្តពិេ្រគះេយបល់របស់គេ្រមងែដល្រតូវបនេរៀបចំេដីមបី
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ធនថភគីពក់ព័នធែដលរងផលប៉ះពល់ និងចប់ រមមណ៍្រតូវបនចូលរមួជបន្តបនទ ប់កនុងអំឡុងេពលវដ្តគេ្រមង
រង េដីមបេីជៀស ង/កត់បនថយ និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម)។ 

៨.១.២ ករពិេ្រគះេយបលក់នងុអំឡងុេពលអនុវត្តគេ្រមង 

កនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្តគេ្រមង េនេពលែដលគេ្រមងផ្លូវ និង ព ន្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណ ឯក រ
បែនថមរមួទងំ ESMPs ជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ និង RPs និង IPPs ្របសិនេបីពក់ព័នធនឹង្រតូវបនេរៀបចំ។ ឯក រ
ទងំេនះនឹង្រតូវបន ត្រត ងស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់ មករែណនែំដលមនេនកនុង SEP របស់គេ្រមង។ 

៨.២ ករបង្ហ ញព័ត៌មន 

ករបង្ហ ញព័ត៌មនសំេ េលីករេធ្វីឱយព័ត៌មន ចចូលេ្របី្របស់បន និងកនុងលកខណៈសម្រសប និង ចយល់
បនចំេពះភគីែដលចប់ រមមណ៍ និងរងផលប៉ះពល់។ ករបង្ហ ញព័ត៌មននឹងជដំេណីរករបន្តេនកនុង KH-

SEADRM ២។ កនុងដំ ក់កលទងំអស់ ព័ត៌មនគេ្រមងនឹង្រតូវបនបង្ហ ញ មរេបៀបែដលសម្រសបចំេពះ
អនកពក់ព័នធេផ ងៗ និងជភ អង់េគ្លស និងភ ែខមរ មករសម្រសប។ ស្រមប់្រកុម IP និងសហគមន៍ ករ
បង្ហ ញព័ត៌មនក៏នឹងមនជភ  និងលកខណៈែដល ចចូលដំេណីរករបនស្រមប់ពួកេគ មករចត់ទុកថ
ចបំច់ េ យែផ្អកេលីករែណនេំនកនុង IPPF ។ 

េគលករណ៍ែណនខំងេ្រកមនឹង្រតូវបនេ្របី៖  

 ព័ត៌មនអំពីគេ្រមង រមួទងំេគលបំណងរបស់គេ្រមង/គេ្រមងរង សកមមភព និភ័យបរ ិ ថ ន និង
សងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន វធិនករកត់បនថយែដលបនេសនីេឡងី នីតិវធីិេ ះ្រ យប
ណ្តឹ ងជេដីម នឹង្រតូវបង្ហ ញេនដំ ក់កលដំបូងៃនករេរៀបចំគេ្រមង/អនុគេ្រមង។ 

 ព័ត៌មននឹង្រតូវបន ត្រត ងដល់្រកុមេគលេ ឱយបនល្អមុនករពិេ្រគះេយបល់ េដីមបេីលីកកមពស់
ករយល់ដឹងអំពីគេ្រមង និងអនុញញ តឱយមនមតិែកលម្អ្របកបេ យអតថន័យពីភគីពក់ព័នធ; 

 ព័ត៌មនគេ្រមងនឹង្រតូវបនបង្ហ ញជភ កនុង្រសុករបស់្រកុមេគលេ ; 

 កនុងករណីែដល IP េគលេ មិនមនភ សរេសរ ភ ជតិ (ែខមរ) នឹង្រតូវបនេ្របីេនកនុងេសៀវេភ
ព័ត៌មនគេ្រមង េដីមបែីចកចយដល់ពួកេគ។ េទះយ៉ង ក៏េ យ ករពិេ្រគះេយបល់នឹងេធ្វីេឡងីជ
ភ កំេណីតរបស់ពួកេគ េ យេ្របីករបកែ្របពកយសំដី េដីមបេីលីកកមពស់ករទំនក់ទំនង និងមតិែកលម្អ
របស់ IP កនុងអំឡុងេពលពិេ្រគះេយបល់; 

 ព័ត៌មនគេ្រមងនឹង្រតូវបនបង្ហ ញកនុងទ្រមង់ជ យលកខណ៍អក រ និងជទ្រមង់េផ ងៗស្រមប់ករេ្របី
្របស់ដ៏ងយ្រសួលរបស់អនកពក់ព័នធគេ្រមងេផ ងៗ រមួទងំេសៀវេភព័ត៌មនគេ្រមង េសចក្តីសេងខប
្របតិបត្តិ និងឯក រេពញេលញព័ត៌មនគេ្រមងនឹង្រតូវបនបង្ហ ញ មរយៈប ្ត ញេផ ងៗ េដីមបងីយ
្រសួលដល់ភគីពក់ព័នធគេ្រមងេផ ងៗ។ ប ្ត ញែដលខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់គេ្រមងស្រមប់ករបង្ហ ញ
ព័ត៌មនរមួមនេគហទំព័រ និងទំព័រអនកគ្ំរទ Facebook របស់ MRD ។ ផទ ងំប៉ណូ ធរណៈ ែដលមនទី
ងំេន ឃុ ំកនុងតំបន់គេ្រមង មនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទេខត្តគេ្រមង; 
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 ព័ត៌មនគេ្រមងនឹង្រតូវបនបង្ហ ញ មរយៈប ្ត ញេផ ងៗ េដីមបងីយ្រសួលដល់ភគីពក់ព័នធគេ្រមង
េផ ងៗ។ ប ្ត ញែដលខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់គេ្រមងស្រមប់ករបង្ហ ញព័ត៌មនរមួមនេគហទំព័រ និង
ទំព័រអនកគ្ំរទ Facebook របស់ MRD ។ ផទ ងំប៉ណូ ធរណៈ ែដលមនទី ងំេន ឃុ ំកនុងតំបន់
គេ្រមង មនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទេខត្តគេ្រមង; 

 ែខ ទូរស័ពទបនទ ន់ែដលមនករយកចិត្តទុក ក់គឺ ចរកបនេន MRD េដីមបផី្តល់ករែណន ំ និងព័ត៌មន
អំពីគេ្រមងដល់ភគីពក់ព័នធ និងចប់ រមមណ៍។ 

៨.២.១ មុនរង្វ យតៃម្លគេ្រមងេ យ WB 

េដីមបេីរៀបចំស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់ េសចក្តី្រពង ESMF (រមួទងំ RPF, IPPF និង LMP ជឧបសមព័នធរបស់ ) 
SEP និង ESCP ្រតូវបនបង្ហ ញេនេលីេគហទំព័ររបស់ MRD (https://www.mrd.gov.kh/2021/11/15/4632/) 
េនៃថងទី១៥ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២១។ រមួទងំកំែណភ អង់េគ្លសេពញេលញ និងេសចក្ដីសេងខប្របតិបត្តិជភ ែខម
រ។ េសចក្តី្រពងចុងេ្រកយៃនកញចប់ ESF ្រតូវបនបង្ហ ញេនេលីេគហទំព័ររបស់ MRD 
(https://www.mrd.gov.kh/seadrm-ii/) េនៃថងទី១៣ ែខមក  ឆន  ំ2022 ជភ អង់េគ្លស និងេនៃថងទី១៥ 
ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២២ ជភ ែខមរ។ េសចក្តីសេងខប្របតិបត្តិៃនឯក រទងំអស់ែដល្រតូវបនេរៀបចំជភ ែខមរក៏
មនផងែដរ។ ក់បង្ហ ញឯក រេបះពុមពេនកនុងប ្ណ ល័យ MRD និងេន ឃុ ំ និងមនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទ
េខត្តែដលមនគេ្រមងផ្លូវ និង ព ន។ េសចក្តីសេងខបៃនករអនុវត្ត ESMP ស្រមប់ ព ន TK2 កនុងេខត្តតបូងឃមុ ំ ្រតូវ
បន ក់បង្ហ ញជភ ែខមរ េនៃថងទី៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០២១ ស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់ និងកំែណេពញេលញេនៃថង
ទី២១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២១។ េសចក្តី្រពងចុងេ្រកយៃន ESMP ស្រមប់ ព ន TK2 គឺ្រតូវបន ក់បង្ហ ញេនៃថងទី១៣ 
ែខមក  ឆន ២ំ០២២ េនេលីេគហទំព័ររបស់ MRD ។ កញចប់ ESF ចុងេ្រកយ (កំែណជភ អង់េគ្លស) នឹង្រតូវ
បន ក់បង្ហ ញេនេលីេគហទំព័ររបស់ធនគរពិភពេ កបនទ ប់ពីករសម្អ តរបស់ធនគរ។ 
 
៨.២.២ កំឡងុេពលអនុវត្តគេ្រមង 

ESMP  រមួទងំ RP(s) និង IPP មត្រមូវករស្រមប់គេ្រមងរងនឹង្រតូវបនបង្ហ ញជភ កនុង្រសុក និងជភ
អង់េគ្លសកំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមងរង និងមុនេពល យតៃម្លគេ្រមងរង ស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របជ
ពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់កនុងតំបន់ និងអនកចប់ រមមណ៍។ 

៩. យន្តករេ ះ្រសយបណ្តឹ ង រទុកខ 

េគលបំណងៃនគេ្រមង GRM គឺផ្តល់ឱយអនកត ៉ នូវនីតិវធិីេ ះ្រ យែដល ចចូលដំេណីរករបន ងយ្រសួលេ្របី
្របស់ និងមិនគិតៃថ្ល េដីមបឱីយ្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់ ចេលីកេឡងីពីកង្វល់ និង រទុកខទក់ទងនឹងគ
េ្រមង។ គេ្រមង GRMs ផ្តល់ព័ត៌មនអំពីរេបៀបែដលពកយបណ្តឹ ង្រតូវបន ក់បញចូ ល រមួទងំទ្រមង់ែបបបទ ប
្ត ញ ជពិេសសជំ ន និងេពលេវ កំណត់ស្រមប់ជំ ននីមួយៗ ដូចជេពលេវ កំណត់ស្រមប់ករទទួល
គ ល់ករទទួលពកយបណ្តឹ ង ករជូនដំណឹងអំពីករសេ្រមចចិត្តដំេ ះ្រ យ និងរយៈេពលកំណត់។ល។ កនុង
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អំឡុងេពលៃនដំេណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ មករចបំច់ ករសនទននឹងេធ្វីេឡងីរ ងអងគភព/បុគគលិក 
GRM ែដលបនកំណត់របស់គេ្រមង និងអនកទទួលទុកខ េដីមបេីលីកកមពស់ករយល់ដឹង និងកិចចសហករគន រ ងភគី
ពក់ព័នធស្រមប់ករេ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភព។ គេ្រមងេនះក៏មនដំេណីរករបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ែដលអនក
ត ៉ ចេ្របីេនេពលែដលពួកេគមិនេពញចិត្តនឹងករសេ្រមចចិត្តេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  ឬបណ្តឹ ងរបស់ពួកេគមិន
្រតូវបនេ ះ្រ យកនុងរយៈេពលជក់ ក់មួយ។  

៩.១ ជំ នកនងុករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ  
គេ្រមងេនះមននីតិវធីិេ ះ្រ យបណ្តឹ ងចំនួនបីស្រមប់ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ជសក្ត នុពលចំនួនបី៖ ១) 

ករទិញដី ២) លកខខណ្ឌ ករងរ និង ៣) ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពន និងករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ 
(SEA/SH)។ នីតិវធិីទងំេនះ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេ យែផ្អកេលីេគលករណ៍ខងេលីស្រមប់ GRM របស់គេ្រមង 
និង្រសប មត្រមូវករែដលមនែចងកនុងចបប់ជតិពក់ព័នធ។ GRM ស្រមប់ពកយបណ្តឹ ងទក់ទងនឹងករទិញយក
ដី្រតូវបនសេងខបេនកនុងគេ្រមងករ ងំទីលំេនថមី និងេគលនេយបយ (RPF) របស់គេ្រមង។ ផ្តល់នូវជំ ន
េដីមបែីណនអំនកត ៉ មរយៈដំេណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រមួទងំេពលេវ ែដលបនបញជ ក់ស្រមប់ជំ ន
នីមួយៗ (សូមេមីល RPF ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិត)។ GRM ស្រមប់កមមករទក់ទងនឹងករងរ ្របក់ឈនួល ករ
ទូទត់ លកខខណ្ឌ ករងរ សុខភព សុវតថិភព។ល។ អនុវត្ត មនីតិវធិីេផ ងៗគន  េហយី្រតូវបនពិពណ៌នេនកនុងនីតិ
វធិី្រគប់្រគងករងររបស់គេ្រមង (សូមេមីល LMP ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិត)។ GRM ទក់ទងនឹងករេកង្របវញ័ច ផ្លូវ
េភទ និងករបំពន/ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ (SEA/SH) ក៏្រតូវបនបេងកីតេឡងី្រសប មចបប់ជតិពក់ព័នធ និងករ
ែណនរំបស់ធនគរពិភពេ កស្តីពី SEA/SH េហយី្រតូវបនពិពណ៌នេនកនុង LMP របស់គេ្រមង (សូមេមីល 
LMP ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិត)។ ្រតូវបនកត់សមគ ល់ថ និភ័យស្រមប់ SEA/SH ្រតូវបន យតៃម្លថ "មធយម" 
េនក្រមិតគេ្រមង។ កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង និភ័យ SEA/SH នឹង្រតូវបន យតៃម្លេនក្រមិតគេ្រមងរង 
េ យគិតគូរពី ថ នភព SEA/SH កនុង្រសុក មតិែកលម្អពី្របជជនកនុងតំបន់ និងអនកពក់ព័នធេផ ងេទៀត (ឧ. េស
សុខភព អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល…)។ កនុងករណីមនត្រមូវករ អនកផ្តល់េស  SEA/SH កនុងតំបន់នឹង្រតូវបនចូលរមួ
េ យ PMU មុនេពលអនកេម៉ករ្រតូវបន្របមូលផ្តុ ំេទកែន្លងគេ្រមងរង។ ខងេ្រកមេនះគឺជេសចក្តីសេងខបៃននីតិ
វធិី GRM ទងំបីេនះ ែដលនឹង្រតូវបនេ្របីស្រមប់បញ្ហ សំខន់ៗែដល្រតូវបនកំណត់េនេ្រកមគេ្រមង។ បែនថមពី
េលី GRMs ទងំេនះ ប ្ត ញេផ ងគន ចរកបនស្រមប់ករទទួលពកយបណ្តឹ ងែដល ចេកីតេឡងីកនុងអំឡុង
េពល ងសង់ ដូចជចំណុចបេងគ ល GRM របស់ PMU ចំណុចបេងគ ល GRM របស់អនកេម៉ករ េមភូមិ អនកដឹកន ំ
IP កនុង្រសុក និងប ្ត ញែដលមន្រ ប់េផ ងេទៀតែដល្របជជនកនុងតំបន់េ្របី្របស់ ដូចជ ជរ ្ឋ ភិបលឃុជំេដី
ម។  

៩.១.១ នីតិវិធីេ ះ្រ យបណ្តឹ ងពក់ព័នធនឹងសមបទនដីធ្ល ី
កនុងករណីែដលបណ្តឹ ង រទុកខេនែតមិន ចេ ះ្រ យបន ឬមិន ចេ ះ្រ យ មករេពញចិត្តរបស់អនក
ក់ពកយបណ្តឹ ងេនះ បុគគលេនះមនសិទធិ ក់ពកយបណ្តឹ ងេទ ជញ ធរ្រសុក ឬេខត្ត មករចង់បនរបស់អនកប្តឹ

ង។ េដីមបណ្តឹ ងក៏ ចសេ្រមចចិត្ត ក់ពកយបណ្តឹ ងេ យផទ ល់េទតុ ករផងែដរ។ េដីមបណ្ដឹ ងនឹងទទួលបនទុក
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ចំ យស្រមប់ជំ នទងំេនះ បុ៉ែន្តនឹង្រតូវបនសងវញិស្រមប់ករចំ យរបស់ពួកេគេ យ IA ្របសិនេបី
បណ្ដឹ ងរបស់ពួកេគទទួលបនេជគជ័យ។ 

 ជំ នទី ១ - ក្រមិតឃុ៖ំ ជនបងកេហតុ (AP) ចនពំកយបណ្ដឹ ងរបស់ពួកេគេទេមភូមិ ឬេមឃុ ំែដល
ចេ ះ្រ យបញ្ហ េននឹងកែន្លងបន។ កនុងករណី AP គឺជជនជតិេដីមភគតិច (IP) អនកែដល

មនទុកខ្រពួយ ចនកំរណីរបស់ពួកេគេទ្របធនសហគមន៍ IP មូល ្ឋ នេនថន ក់ភូមិ/ឃុ ំ

 ជំ នទី ២ - ថន ក្់រសុក៖ AP ចរលំងជំ នទី ១ ដូចែដលពួកេគចង់បនេ យ ក់ពកយបណ្តឹ ង
ជ យលកខណ៍អក រេទកន់្របធនករយិល័យ្រសុកែដលគេ្រមងរងសថិតេន។ AP ចនមំនុស
ចស់ ឬតំ ងសហគមន៍មកស្រមបស្រមួលបញ្ហ េនះេនថន ក់្រសុក។ 

 ជំ នទី ៣ – ក្រមិតគេ្រមង (អគគនយក ្ឋ ន ងំទីលំេន)៖ GDR នឹងពិនិតយេមីលពកយបណ្តឹ ង និង
បញជូ នរបយករណ៍ែស្វងរកេទអគគនយកៃន GDR ស្រមប់ករសេ្រមចចិត្ត។ របយករណ៍ចុង
េ្រកយនឹង្រតូវបញចប់កនុងរយៈេពល ៣0 ៃថងេធ្វីករចប់ពីៃថងទទួលពកយបណ្តឹ ង េហយីនឹង្រតូវបន ក់
ជូនអគគនយកៃន GDR ស្រមប់ករសេ្រមចចិត្តចុងេ្រកយកនុងរយៈេពល ៥ ៃថងេធ្វីករចប់ពីៃថងទទួល
បនរបយករណ៍ចុងេ្រកយ។  

 ជំ នទី៤ - ថន កេ់ខត្ត (ករយិល័យអភិបលេខត្ត)៖ AP ច ក់ពកយបណ្តឹ ងជ យលកខណ៍
អក រេទកន់គណៈកមម ធិករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខេខត្ត (PGRC) មរយៈករយិល័យ
អភិបលេខត្ត។ ករសេ្រមចចិត្តរបស់ PGRC នឹង្រតូវបញជូ នេទ IRC មរយៈ GDR ស្រមប់ករយល់
្រពម មុនេពលចត់វធិនករេ ះ្រ យ។ 

្របសិនេបី AP មិនេពញចិត្តនឹងេសចក្តីសេ្រមចៃនដំេ ះ្រ យែដលបនេធ្វីេឡងីេនជំ ន មួយខងេលី ពកួ
េគ ចយកសំណំុេរឿងរបស់ពួកេគេទតុ ករេខត្ត/្រកុង េ យចំ យផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ មចបប់ស្តីពី
អស មិករណ៍ (សូមេមីលព័ត៌មនលម្អិតៃន GRM េនះេនកនុង RPF (ឧបសមព័នធទី ២) ៃន ESMF ែផនក ៥.២) ។ 

៩.១.២ នីតិវិធីេ ះ្រ យបណ្តឹ ងទក់ទងនឹងករងរ និងលកខខណ្ឌ ករងរ 
 ជំ នទី ១ - ក្រមិតនិេយជក៖ បុគគលែដលមនទុកខ្រពួយ (AP) ច ក់ពកយបណ្តឹ ងរបស់ពួកេគេទ

កន់និេយជករបស់ពួកេគេ យផទ ល់មត់ ជ យលកខណ៍អក រេ យផទ ល់ ឬ មទូរសពទ រជ
អក រ សំបុ្រត ឬអីុែមល (ករត ៉អនមិក្រតូវបនទទួលយក) ស្រមប់ដំេ ះ្រ យកនុងរយៈេពលពីរ
សប្ត ហ៍។  

 ជំ នទី ២ - ក្រមិត PMU៖ ្របសិនេបី AP មិនេពញចិត្តនឹងដំេ ះ្រ យរបស់និេយជករបស់ពួក
េគ និេយជកនឹងបញជូ ន AP េទកន់ SEO របស់ MRD េហយីជូនដំណឹងដល់ AP អំពីករបញជូ នេនះ។ 
MRD'S SEO នឹងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង និងជូនដំណឹងដល់ AP កនុងរយៈេពលពីរសប្ត ហ៍ េហយី
ជូនដំណឹងដល់ AP អំពីលទធផលដំេ ះ្រ យរបស់ PMU ជ យលកខណ៍អក រ។ 

 ជំ នទី ៣ - ក្រមិតគណៈកមម ធិករដឹកនគំេ្រមង៖ ្របសិនេបី AP មិនេពញចិត្តនឹងដំេ ះ្រ យ
ែដលេសនីេឡងីេ យ PMU (ជំ នទី ២) PMU នឹងបញជូ នករណីេនះេទគណៈកមម ធិករដឹកនំ
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គេ្រមងៃនគេ្រមង KH-SEADRM ២ ស្រមប់ដំេ ះ្រ យ និងជូនដំណឹងដល់ AP អំពីករបញជូ ន
េនះ។ ករសេ្រមចចិត្តនឹងេធ្វីេឡងីមិនេលីសពីបីសប្ត ហ៍។ AP នឹង្រតូវបនជូនដំណឹងអំពីករសេ្រមច
ចិត្តដំេ ះ្រ យជ យលកខណ៍អក រ។ ្របសិនេប ី AP មិនយល់្រសបនឹងលទធផលៃនដំេ ះ
្រ យ ពួកេគ ចទក់ទងេទអធិករករងរៃនេខត្ត ឬ្រកុងរបស់គត់។ 

 ជំ នទី ៤ - តុ ករ៖ ្របសិនេបី AP មិនេពញចិត្តនឹងដំេ ះ្រ យខងេលី AP ចផ្តួចេផ្តីមករ
ប្ដឹងេទតុ ករេន្រគប់ជំ នេ យចំ យផទ ល់ខ្លួន។ ករសេ្រមចចិត្តរបស់តុ ករនឹងបញចប់ 
(សូមេមីលព័ត៌មនលម្អិតៃន GRM េនះេនកនុង LMP (ឧបសមព័នធទី ៥ ៃន ESMF ែផនក ១0.១ & ១0.

២) ។ 

៩.១.៣ នីតិវិធីេ ះ្រ យបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង SEA/SH 

ស្រមប់ពកយបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង SEA/SH និងពក់ព័នធនឹងបុគគលិកគេ្រមង ប ្ត ញខងេ្រកម ច្រតូវបនេ្របី
េដីមបី ក់ពកយបណ្តឹ ង។ កនុងករណីែដលអនកផ្តល់េស  SEA/SH ្រតូវបនចូលរមួស្រមប់គេ្រមងរងជក់ ក់ 
(េដីមបកីំណត់េ យែផ្អកេលីគេ្រមងរងនីមួយៗ នីតិវធីិ GRM ស្រមប់ SEA/SH នឹង្រតូវបន ប់េដត និងបង្ហ ញ
ឱយេឃញីស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់ និងស្រមប់ព័ត៌មន និងករេ្របី្របស់របស់្របជពលរដ្ឋែដលមនសក្ត នុពល
េនក្រមិតអនុគេ្រមង៖ 

្រចកទី ១ – AP ចេធ្វី មជំ នែដលមនែចងកនុងែផនកទី ៩.១.២ (ខងេលី) េដីមបី ក់ពកយបណ្តឹ ង SEA/SH 

ទក់ទងនឹងកមមកររបស់អនកេម៉ករ។  

្រចកទី ២ – ជជេ្រមីស AP ច ក់ពកយបណ្តឹ ងរបស់ពួកេគេ យផទ ល់មត់ ឬជ យលកខណ៍អក រេទកន់ 
GRM Focal Point េនកនុង SEO របស់ MRD ស្រមប់ដំបូនម ន និងករេ ះ្រ យ។ GRM Focal 

Point ស្រមប់ SEA/SH នឹង្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត លេលីនីតិវធិីស្តង់ រស្រមប់ករេ ះ្រ យប
ណ្តឹ ង រទុកខ SEA/SH េដីមបធីនបននូវករសមង ត់។ 

្រចកទី ៣ – ្របសិនេបី AP ចង់នយំកសំណំុេរឿងរបស់តុ ករ AP ចអនុវត្ត មជំ នខងេ្រកមស្រមប់ករ
កត់េទស។ ករកត់េទសទក់ទងនឹង SEA/SH ្រតូវបន្រគប់្រគងេ្រកម្រកម្រពហមទណ្ឌ  និង្រកម
នីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  េហយីមនដូចខងេ្រកម៖ 

 ជំ នទី ១ - ប៉ូលីសយុត្តិធម៖៌ ជនរងេ្រគះ SEA/SH ឬតំ ង ច ក់ពកយបណ្តឹ ងរបស់ពួក
េគេទកន់ម្រន្តីបូ៉លីសយុត្តិធម៌កនុងតំបន់ (JP)។ JPs រមួមន ក) េមឃុ/ំសងក ត់ ខ) ឃុ/ំសងក ត់/
្រសុក/េខត្ត/នគរបលជតិ និង គ) ្រសុក/េខត្ត/កង ជ វុធហតថជតិ។  

 ជំ នទី ២ - ្រពះ ជ ជញ ៖ េនេពលទទួលបនកំណត់្រ ែដលបនបញចប់ពី JP ្រពះ ជ ជញ
ចេធ្វីករសេ្រមចចិត្តថេតី្រពះ ជ ជញ នឹងរក ទុកឯក រេ យមិនដំេណីរករ បែនថមេទៀត 

ឬដំេណីរករនីតិវធិី្របឆងំនឹងជនេលមីស។ ្រពះ ជ ជញ ចនសំំណំុេរឿងេទតុ ករចត់ករ
មចបប់។  
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 ជំ នទី៤ - ករេសុីបអេងកតេ យេច្រកម៖ េច្រកមេសុីបសួរនឹងេធ្វីករសួរចេម្លីយជន្រតូវេចទ 
និងអនុវត្តនីតិវធិីេសុីបអេងកតែដល្រតូវករេផ ងេទៀត។.  

 ជំ នទី ៥ - ករ ្ត ប៖់ េ្រកយពីេចញដីកបងគ ប់ឱយចប់ខ្លួន េច្រកមេសុីបសួរនឹងបញជូ នសំណំុ
េរឿងេនះេទ្របធនតុ ករែដលនឹងេរៀបចំកលបរេិចឆទស្រមប់សវនករ ។ ករសេ្រមចចិត្ត
របស់តុ ករេលីដំេ ះ្រ យ SEA/SH គឺចុងេ្រកយ (សូមេមីលព័ត៌មនលម្អិតៃន GRM 

េនះេនកនុង LMP (ឧបសមព័នធទី ៥ ៃន ESMF ែផនកទី ១0.៣) ។ 

 

៩.១.៤ នីតិវិធីេ ះ្រ យបណ្តឹ ងស្រមប់ករត ៉ ទូេទ  

កនុងករណីបុគគល ្រគួ រ ឬសហគមន៍្រតូវបនរងផលប៉ះពល់េ យទិដ្ឋភពេផ ងេទៀត ឧទហរណ៍ ផលប៉ះពល់ប
រ ិ ថ ន ដូចជករេកីនេឡងីៃនធូលី សំេឡង ឬករខ្វះខតវធិនករសុវតថិភព ែដលបេងកីន និភ័យៃនេ្រគះថន ក់
ច ចរណ៍ចំេពះអនកេ្របី្របស់ផ្លូវ ឬចំេពះ IP កនុងតំបន់ ប ្ត ញេផ ងៗ។ នឹង្រតូវបនបេងកីតេឡងីស្រមប់ករេ្របី
្របស់ដ៏ងយ្រសួលេ យភគីែដលរងផលប៉ះពល់ រមួទងំ IPs ។ ទងំេនះរមួបញចូ លទងំ៖  

 ទូរស័ពទជនបេងគ លរបស់ PMU GRM;  

 អនកដឹកន ំIP កនុង្រសុក (កនុងករណីបុគគល/្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់គឺ IP) 

 ែខ ទូរស័ពទទន់េហតុករណ៍របស់អនកេម៉ករ៖ េដីមបី យករណ៍ករណីែដលពួកេគគិតថអនកេម៉ករ ច
េ ះ្រ យបនទន់េពលេវ  (ព័ត៌មនលម្អិតអំពីអនកេម៉ករនឹង្រតូវបិទផ យេនករ ្ឋ នសំណង់ និង
ែចកចយដល់ IPs ( មរយៈកូនេសៀវេភព័ត៌មនគេ្រមងរង) កនុងអំឡុងេពលពិេ្រគះេយបល់ េហយី
បេង្ហ ះេនផទ ងំប៉ណូ ធរណៈរបស់ឃុ ំសងក ត់។ ករយិល័យ វត្ត ជេដីម។ 

 ឃុ/ំសងក ត់ 
៩.២ ករកត់្រ ករបណ្តឹ ងត ៉ េនកនងុេសៀវេភកំណត់េហតុ 

ជនបេងគ ល GRM អនក្រគប់្រគងគេ្រមង និងនយកគេ្រមងេនកនុង MRD ទទួលខុស្រតូវចំេពះករបេងកីត និង
ដំេណីរករ្របកបេ យ្របសិទធភពៃនមូល ្ឋ នទិននន័យ រទុកខរបស់គេ្រមង។ MRD'S SEO នឹងចុះេឈម ះ ល់
កង្វល់/ រទុកខ ែដល្រតូវបនបញជូ នេ យអនកពក់ព័នធគេ្រមងេទកនុង PGL កំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។ ព័ត៌មន
ទិននន័យែដលទទួលបននឹង្រតូវបនរក ទុក និងរក ទុកយ៉ង្របុង្របយត័ន េដីមបធីនបននូវភពឯកជន និងករ
សមង ត់ ជពិេសសចំេពះ រទុកខទក់ទងនឹង SEA/SH (សូមេមីលគំរូ PGL ស្រមប់ក្រមិត Local និង PMU)។ គំរូ
ស្រមប់ក្រមិត PMU ច្រតូវបនលម្អិតបែនថមេទៀតេនេលីេសៀវេភបញជ ី Excel េដីមប្ីរគប់្រគង និងែថរក មូល ្ឋ ន
ទិននន័យែដលកំពុងលូត ស់្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

កនុងករណីមនពកយបណ្តឹ ងធងន់ធងរ ដូចជេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ ករណី SEA/SH ធនគរពិភពេ ក្រតូវជូនដំណឹង
កនុងរយៈេពល ២៤ េម៉ងបនទ ប់ពីករទទួលពកយបណ្តឹ ង និង/ឬរបយករណ៍ស្តីពីឧបបត្តិេហតុេនះ (សូមេមីល
ឧបសមព័នធទី ៣ ៃន SEP ផងែដរ)។  
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ង 12. េសៀវេភកត់្រ បណ្តឹ ងកនុងគេ្រមង  
(គ្រមសូ្រមបក់្រមិតតំបន)់ 

លរ េឈម ះអនកប្តឹង 
(ឬអនមកិ) 

សយ ្ឋ ន េភទ (ប/
ស) 

យុ ព័ត៌មនទំនក់
ទំនង 

កល
បរេិចឆទ
ទទួលប
ណ្តឹ ង 

ព័ត៌មនលម្អិតអពំី
លកខណៈៃនបណ្តឹ ង

រទុកខ 
(ផលប៉ះពល់ប
រ ិ ថ ន ផលបះ៉ពល់
សងគម ពលកមម 
សុខភព។ល។) 

េតី GRM ទងំ
បីមួយ ្រតូវ
បនេ្របី

្របស់? (ដូច
បនេរៀប ប់
កនុងជពំូកទី ៩ 

(GRM) 

វធិនករ្រតូវ
បនេគយក
េទេ ះ
្រ យ

បណ្ដឹ ងេ យ
នរ  

េតី្រតូវេ្របី
ប៉ុនម ន

ជំ នកនុង 
GRM ែដល
ពក់ព័នធ 

កលបរេិចឆទៃន
ករត ៉ ្រតវូបន
េ ះ្រ យេនទី
បំផុត/បទិ? 

ករកត្រ  

             

             

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(គ្រមសូ្រមបក់្រមិត PMU – នងឹ្រតវូបនពិពណ៌នលម្អតិេនេលេីសៀវេភបញជ ី Excel ជមួយនឹងមុខងរ) 
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 កល
បរេិចឆទ
ទទួលប
ណ្តឹ ង 

េឈម ះអនក
ប្តឹង 
(ឬអនមិ
ក) 

េភទ 
(ប/
ស) 

យុ 
ព័ត៌មន
ទំនក់ទនំង 
(េលខ
ទូរស័ពទ/អុីែម
ល ឆែនល
េផ ងេទៀត) 

ទី ងំអនក
ប្តឹង 
(េខត្ត ្រសុក 
ឃុ ំភូមិ...) 

ទ្រមង់ៃនករ
ទទួល រ
ទុកខ (ករសរ
េសរ ឬពកយ
សំដី (ទល់
មុខ ទូរស័ពទ 
អន ញ) 
រ SMS 

្របអប់មតិ
េយបល់
របស់ MRD 
េនកនុងេគហ
ទំព័រែដល
បនកំណត់/
Facebook/
WhatsApp 
។ល។ 

ឆែន
លបងក ន់
ៃដ (េ យ
ផទ ល់េទ 
PMU 
GRM 
Focal 
Point ឬ
បញជូ នបន្ត
ពីប ្ត ញ
េផ ងេទៀត 
(ផ្តល់
ព័ត៌មន
លម្អិត) 

្របធនបទសំ
ខន់ៗៃនប
ណ្តឹ ង រទុកខ 
ក) លកខខណ្ឌ
ករងរ និង
ករងរ 
ខ) ករ ងំទី
លំេនថមី ( ប់
បញចូ លទងំករ
បរចិច គដីធ្លី
េ យសម័្រគ
ចិត្ត) 
គ) SEA/SH 
ឃ) ផលប៉ះ
ពល់បរ ិ ថ ន 
ង) សុខភព 
និងសុវតថិភព
សហគមន័ 
ច/ េ្រគះថន ក ់

ចរកិលកខណៈ
ៃនពកយប
ណ្តឹ ង? 
ក) ដំេ ះ
្រ យែដល
្រតូវករ 
ខ) ករបញជ ក់
្រតូវបន
ទមទរ 
គ) ករផ្តល់
េយបល់ែត
ប៉ុេ ្ណ ះ 
(ស្រមប់ករែក
លម្អគេ្រមង)
ឃ) កង្វល់
ទូេទ 

ជំ នទី ១ ៃននតីិវធិី GRM ជំ នទី 
២,៣,៤ 

(ចម្លងកនុង
េសៀវេភ
បញជ ី 

Excel) 

ករបិទ
សំណុំេរឿង 

(េន
ជំ ន

 កល
បរេិចឆទៃន
ករបិទ
សំណុំ
េរឿង) 

ករ
កត់
្រ  

           កល
បរេិចឆទ
បន
ទទួល 

កល
បរេិចឆទ
េ ះ
្រ យ/
បញជូ ន 

រយៈ
េពល
េ្របី
្របស់ 
(គិតជ
ៃថង) 
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១0. ករ្រតួតពិនិតយ និងករេធ្វើរបយករណ៍  

១0.១ ករ្រតួតពិនិតយ 
េគលបំណងៃនករ្រតួតពិនិតយ E&S គឺេដីមបកីំណត់ថេតីករអនុវត្ត E&S េនេ្រកមគេ្រមងគឺអនុេ ម មេគល
ករណ៍ និងត្រមូវករែដលមនែចងកនុងឯក រ E&S របស់គេ្រមងេរៀងៗខ្លួន។ MRD ទទួលខុស្រតូវចំេពះករ្រតួត
ពិនិតយរមួៃនករអនុវត្ត E&S េ្រកមគេ្រមង។ ករ្រតួតពិនិតយេ យ MRD នឹង្រគបដណ្ត ប់េលី និភ័យ និងផលប៉ះ
ពល់សក្ត នុពលទងំអស់ ែដល្រតូវបនកំណត់េនកនុង ESMF (រមួទងំ RPF, IPPF, LMP), SEP, ESCP និងអនក
ែដល្រតូវបនកំណត់េនក្រមិតគេ្រមងរង ដូចេនកនុង ESMP, C-ESMP, RP(s) ជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ។ IPP(s) រមួ
ទងំរេបៀបែដល និភ័យ និងផលប៉ះពល់សក្ត នុពលទងំេនះ្រតូវបនេជៀស ង ឬកត់បនថយេ យភគីពក់ព័នធ
ៃនគេ្រមង ជពិេសសអនកេម៉ករែដល ងសង់ ព ន និងផ្លូវ អនក្របឹក ែដលចូលរមួអនុវត្តករបណ្តុ ះប ្ត ល ឬេធ្វី
ករសិក េដីមបគី្ំរទដល់ករអនុវត្តគេ្រមង្របកបេ យ្របសិទធភព និងអនកពក់ព័នធគេ្រមង។ 

១0.១.១ ករ្រតួតពិនិតយែផនកខងកនងុ 

េដីមបធីនបននូវករ្រតួតពិនិតយ E&S ្របកបេ យ្របសិទធភព MRD នឹង ក់្រកុមបេចចកេទសេនកនុង PMU របស់ 
MRD េដីមបគី្ំរទដល់ករ្រតួតពិនិតយ E&S ៃផទកនុងរបស់ PMU ។ ្រកុមេនះែដលេ្រកយមកេ ថ្រកុម Safeguard 

Team ៃន PMU នឹងមនបុគគលិកែដលមន្រ ប់ៃន MRD'S SEO និងអនក្របឹក  E&S និង DDIS បុគគលែដល 
PMU នឹងចូលរមួេដីមបគី្ំរទ PMU កនុងករអនុវត្ត និងករ្រតួតពិនិតយ E&S ្របចៃំថង។ ្រកុម Safeguard ៃន PMU 

ទទួលខុស្រតូវចំេពះករ្រតួតពិនិតយ E&S ៃផទកនុងេនក្រមិតគេ្រមង េហយីនឹង្រតួតពិនិតយករអនុវត្ត E&S របស់អនក
ពក់ព័នធទងំអស់ ជពិេសសអនកេម៉ករសំណង់ និងអនក្របឹក  E&S ែដលនឹង្រតូវបនចូលរមួស្រមប់សកមមភពេផ
ងៗ មត្រមូវករេនកនុង ESMF របស់គេ្រមង (រមួទងំ RPF, IPPF ។ , LMP) SEP, ESCP និងអនកែដល្រតូវបន
កំណត់េនក្រមិតគេ្រមងរង ដូចជេនកនុងេគហទំព័រជក់ ក់ ESMP, RP(s), IPP(s) និង C-ESMP។ 

សូចនករករអនុវត្តសំខន់ៗែដលបនេសនីេនកនុង ESMF, RPF, IPPF និង SEP េរៀងៗខ្លួននឹង្រតូវបនេ្របីស្រមប់
ករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង។ កនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្តគេ្រមងរងផ្លូវថនល់ និង ព ន ្រកុមករពរសុវតថិភពៃន PMU នឹង
េធ្វីករ្រតួតពិនិតយ្របចែំខៃនករអនុវត្ត ESMPs, RPs និង IPPs (ែដល្រតូវេរៀបចំស្រមប់គេ្រមងរង) េដីមបកីំណត់
ថេតីវធិនករកត់បនថយ្រតូវបនអនុវត្តយ៉ងគប់ចិត្ត រមួទងំករ យតៃម្លក្រមិតៃន ករអនុេ ម មឯក រ 
E&S េរៀងៗខ្លួន។ ្រកុមករពរសុវតថិភពៃន PMU (រមួទងំបុគគលិកៃន SEO, E&S បុគគល និងទី្របឹក  DDIS) ក៏នឹង
្រតួតពិនិតយផងែដរ េដីមបធីនបននូវដំេណីរករ្របកបេ យ្របសិទធភពៃនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ
របស់គេ្រមង។ េនះ ប់បញចូ លទងំករេ ក ្ដ យែដល ចេកីតេឡងីទក់ទងនឹងករទិញដី ករបរចិច គដីេ យ
សម័្រគចិត្ត លកខខណ្ឌ ករងរ និងករងរ SEA/SH និង VAC ។ ្រកុមករងរករពរ PMU នឹង្របមូលព័ត៌មនពី្របភព
េផ ងៗដូចជ អនកេម៉ករ អនក្របឹក  និងអនកពក់ព័នធេផ ងេទៀត េដីមបេីរៀបចំរបយករណ៍្រតួតពិនិតយៃផទកនុង្របចែំខ 
្រតីមស និង្របចឆំន  ំ ែដលនឹង្រតូវបនពិនិតយេ យគេ្រមង PM និង PD េហយីនឹង្រតូវបន ក់ជូនធនគរពិភព
េ ក។  
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១0.១.២ ករ្រតួតពិនិតយែផនកខងេ្រក 

េ យ រែតចំនួនគេ្រមងរងជេ្រចីនែដលមនទី ងំេនេខត្តចំនួន្របមំួយ និងភពសមុគ ម ញៃនបញ្ហ សងគម និង
បរ ិ ថ នដូចែដលបនកំណត់េនកនុង ESMF បែនថមពីេលីករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងែដលេធ្វីេឡងីេ យ MRD'S SEO 

MRD នឹងពិចរ ចូលរមួជមួយ្រកុមហុ៊ន្របឹក ្រតួតពិនិតយ E&S ឯក ជយ។ (IESMC) េដីមបជីួយ PMU កនុងករ
េធ្វីករ្រតួតពិនិតយ E&S ឯក ជយ មកលកំណត់ស្រមប់គេ្រមងទងំមូល។ េគលបំណងេនះេដីមបធីនបននូវវធិី
្រស្ត្រសប និងជ្របព័នធចំេពះករ្រតួតពិនិតយ E&S ្រតូវបនអនុម័តេ យែផ្អកេលីព័ត៌មនែដល្របមូលបនពីភគី

ែដលរងផលប៉ះពល់ និងចប់ រមមណ៍ ែដល្រកុមករពរសុវតថិភព PMU នឹង្រតូវ្រចបច់បញចូ លគន  េដីមបេីរៀបចំ
របយករណ៍្រតួតពិនិតយៃផទកនុង មកលកំណត់ស្រមប់ PMU ។ កនុងករេធ្វីករ្រតួតពិនិតយខងេ្រក ្រកុមហុ៊ន្របឹក
្រតួតពិនិតយ E&S ឯក ជយនឹងអនុម័តសំណំុដូចគន ៃនករ្រតួតពិនិតយករអនុវត្ត E&S ែដល MRD'S SEO េ្របី (សូម
េមីលសូចនករ្រតួតពិនិតយករអនុវត្តទងំេនះេនកនុង RPF (ឧបសមព័នធ ២.៣) IPPF (ឧបសមព័នធ ៣.៣) និង SEP 

(ឧបសមព័នធ ៥). 
១0.២ ករេធ្វើរបយករណ៍ជូនអនកពក់ព័នធ 
្រកុមករងរកិចចករពរ PMU នឹងធននូវមតិែកលម្អពីភគីែដលរងផលប៉ះពល់ និងអនកចប់ រមមណ៍ ្រពមទងំ
រទុកខែដលបន ក់ជូនេ យអនករងផលប៉ះពល់ នឹង្រតូវបនកត់្រ យ៉ង្រតឹម្រតូវេនកនុងេសៀវេភកំណត់េហតុ

បណ្តឹ ង រទុកខគេ្រមង (PGL) េហយី្រតូវបនដំេណីរករ េ ះ្រ យទន់េពលេវ  េហយី្រតូវបន យករណ៍្រត
ឡប់េទភគីែដលរងផលប៉ះពល់វញិ។ វធីិ ្រស្តៃនករ យករណ៍្រតឡប់េទភគីពក់ព័នធនឹង ្រស័យេលីភគី
ពក់ព័នធ។ មនវធីិ ្រស្តសំខន់ពីរយ៉ង៖ 

 ស្រមប់ភគីពក់ព័នធថន ក់ជតិ ថន ក់េខត្ត អុីែមល និង/ឬលិខិតផ្លូវករ នឹង្រតូវបនេផញីេទភគីពក់ព័នធបនទ ប់
ពីសិកខ ពិេ្រគះេយបល់ េដីមបជូីនដំណឹងដល់អនកពក់ព័នធអំពីរេបៀបែដលមតិេយបល់ កង្វល់ 
សំេណីរបស់ពួកេគ្រតូវបនពិចរ  និងយកេទពិចរ កនុងកររចន និងករអនុវត្តគេ្រមង។ 

 ស្រមប់ភគីពក់ព័នធេនថន ក់ឃុ/ំភូមិ កិចច្របជុំ ម ននឹងេធ្វីេឡងីេដីមបជូីនដំណឹងដល់អនកពក់ព័នធែដល
បនពិេ្រគះអំពីរេបៀបែដលមតិេយបល់ សំណូមពររបស់ពួកេគ្រតូវបនពិចរ  និងយកេទអនុវត្ត 

ស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់របស់ជនជតិេដីមភគតិច និងករ យករណ៍្រតឡប់េទ IP វញិអំពីកង្វល់ និងករផ្ដល់
េយបល់របស់ពួកេគនឹង្រសប ម IPPF និង SEP េដីមបធីនថមតិរបស់ IPs ្រតូវបន ក់បញចូ លេទកនុងកររចន 
និងករអនុវត្តគេ្រមងរង េហយីពួកេគ្រតូវបនជូនដំណឹងអំពីបញ្ហ ទងំេនះ។ 

១១. ករចំ យ និងថវិក  

១១.១ ករចំ យ 

ករចំ យេលីករអនុវត្ត ESMF នឹងរមួបញចូ លករអភិវឌ ន៍ ករ្រតួតពិនិតយករអនុវត្តៃនបរយិកសជក់ ក់ៃន
េគហទំព័រ និងឧបករណ៍សងគម ករែថរក ករងរសុីវលិកនុងអំឡុងេពល្របតិបត្តិករ។ េនះរមួបញចូ លទងំករក ង
សមតថភពផងែដរ (ឧ. ករបណ្តុ ះប ្ត ល សិកខ ) ករ្របជុំពិេ្រគះេយបល់ ករេ្រជីសេរសីអនក្របឹក បែនថម 
េដីមបគី្ំរទ PMU (ដូចមនែចងកនុងជំពូកទី ៧)។ ករចំ យេលីសូចនករសរុបែដល្រតូវបនពិនិតយេ យធនគរ
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ពិភពេ ក និង MRD ្រតូវបនប៉ន់្របមណថមនចំនួន ២៨៦,000 ដុ ្ល រ ( ងទី ១៥) បូកនឹងករចំ យ
េលីវធិនករកត់បនថយជក់ ក់េនកនុង ESMP, RP, និង IPP (្របសិនេបីមន)។ ថវកិេនះគឺ្រគន់ែតជសូចនករ
ប៉ុេ ្ណ ះ េហយីនឹង្រតូវបន ប់េដតកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។ ្រតូវបនកត់សមគ ល់ថករចំ យទក់ទង
នឹងករទូទត់សំណង (RPs) ករអនុវត្ត (IPs) និងករ្រតួតពិនិតយនិងករេបសសំ ត UXO មិន ចកំណត់បន
េទេហយីដំ ក់កលេនះ (សូមេមីលែផនកទី ៦ េនកនុង ងខងេ្រកម) ។ ទងំេនះនឹង្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភព
េនេពលែដលគេ្រមងរង្រតូវបនកំណត់េ យែផ្អកេលីករចំ យែដលពក់ព័នធ ច្រតូវបនប៉ន់្របមណ។ 

ង ១៣ តៃម្លប៉ន់ ម នស្រមប់ករអនុវត្ត ESMF 
្របេភទ ប៉ន់ ម នករចំ យ (ដុ ្ល រ េមរចិ) កនុងមយួ

ឆន  ំ
១. ករអភិវឌ ន៍ SS-ESMPs, RP(s), IPP(s) ( មរយៈ DDIS Consultants)  

 េរៀបចំ ESMPs ជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ RP(s) និង IPP (កែន្លងែដល
ចអនុវត្តបន) ករេធ្វីបចចុបបននភពឧបករណ៍ ESF (្របសិនេបី

ចបំច់) 

 ករ្រតតួពនិិតយឯក រ E&S រមួទងំករជួយ MRD'S SEO កនុងករ
េរៀបចរំបយករណ៍្រតួតពនិិតយ្របចែំខ 

(ថវកិបែនថមស្រមប់ DDIS នឹង្រតូវបនទមទរ េដីមបអីនុវត្តកររចន និង
ទិដ្ឋភពេផ ងេទៀតៃនករងររបស់ពួកេគ) 

១៥0,000 

២ ករ្រតតួពនិិតយ E&S ( មរយៈអនក្របកឹ ្រតតួពនិិតយ E&S ឯក ជយ)  

 ្របក់ែខ 

 ករេធ្វដីំេណីរ 
 ករ ន ក់េន 

 ករទំនកទ់ំនង 

 េផ ងៗ 

១២,000 

៣. ករែថទកំរងរ ងសង់កនុងដំ ក់កល្របតបិត្តិករ  

  

៤. ករបណ្តុ ះប ្ត ល (ស្រមប់ PMU/SEO)  

្របធនបទបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់ PMU/SEO រមួមន ( ច្រតូវបនព្រងកី
េ យែផ្អកេលីករ យតៃម្លត្រមវូករបណ្តុ ះប ្ត ល)៖ 

 ករអនុវត្ត ESMP; 

 ករ្រតតួពនិិតយករអនុេ ម ម E&S រមួទងំករ យករណ៍; 

 SEA/SH, HIV/AIDS រមួទងំរេបៀបេធ្វីករផ ព្វផ យករយល់ដឹងជ
ធរណៈ; 

 សុខភព និងសុវតថិភពករងរ រមួទងំរេបៀប្រតួតពិនិតយ និងអនុវត្ត
ទិដ្ឋភពទងំេនះ។; 

 នីតិវធិី្រគប្់រគងករងរ រមួទងំរេបៀប្រតួតពិនតិយ នងិព្រងឹងទិដ្ឋភព
ទងំេនះ; 

២0,000 
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 ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ រមួទងំរេបៀបអនុវត្ត និង ម ន
ដំេណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ; 

 សុវតថិភពផ្លូវថនល់ រមួទងំរេបៀបេរៀបចំករេលីកកមពស់ករយល់ដឹងជ
ធរណៈ; 

 ជនជតេិដមីភគតិច រមួទងំករពនិិតយរក IPs និងរេបៀបេធ្វីករ យ
តៃម្លសងគម មេគលេ . 

៥. ករពេិ្រគះេយបល់/ករ្របជុំ/ករ្រតួតពនិិតយ  

ថវកិស្រមប់ PMU/SEO េដីមបដីកឹនកំរេធ្វីដេំណីរេទកន់េខត្ត េដមីបេីធ្វីករ
ពិេ្រគះេយបល់ កិចច្របជុំ ្រតតួពនិតិយសកមមភព។ល។ 

• ចំនួនៃនករេធ្វដីំេណីរកនុងមួយឆន ៖ំ ១២ 

• ចំនួនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល/បណ្ដុ ះប ្ដ លេឡងីវញិកនុងមួយឆន ៖ំ ០៥ 

• ចំនួនសិកខ កនុងមួយឆន ៖ំ ០៥ 

• ចំនួនរបយករណ៍/ខិតប័ណ្ណ/្រពតឹ្តិប័្រត ្រតូវេបះពុមភ៖ ៥០ 

២0,000 

ករបកែ្របឯក រ E&S ករេបះពុមព និង/ឬសមភ រៈស្រមប់ករ្របឹក  ឬករប
ណ្តុ ះប ្ត ល 

១0,000 

ករពិេ្រគះថន ក់ជតិេន ជធនភីនំេពញ និងករពិេ្រគះកនុងមូល ្ឋ នបែនថមេនទូ
ទងំគេ្រមង 

២0,000 

ទី្របឹក ជតិ (TBD) ៣0,000 

ថវកិេដីមបអីនុវត្តយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ រមួទងំករបណ្តុ ះប ្ត ល
ពក់ព័នធ និងករេកៀរគរបុគគលិកបែនថម ែដល ច្រតូវបនទមទរ 

១0,000 

៦. ករចំ យែដល្រតូវប៉ន់្របមណេ យែផ្អកេលីករកំណត់អត្តសញញ ណៃន
គេ្រមងកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង 

 

វធិនករកតប់នថយដំ ក់កល ងសង់ៃន SS-ESMPS ែដល្រតវូគណនកនុង SS-ESMPs (ែផ្អកេលីអនុ
គេ្រមងែដល្រតូវកំណត់) 

ថវកិស្រមប់ករពិនិតយ នងិេបសសម្អ តយុទធភណ្ឌ មិនទន់ផទុះ ែដល្រតវូគណនកនុង SS-ESMPs 

ថវកិរស្រមប់សមបទនដីធ្ល ី(RP) ្រតូវគណនកនុង RP(s) (្របសិនេបី ច) 

ថវកិរស្រមបអ់នុវត្តគេ្រមង IPP(s) ្រតូវគណនកនុង IPP (s) (្របសិនេបី ច) 

៧. ករចំ យមនិបនេ្រគងទុក (១0%) ២៦,000 

សរុប ២៨៦,000  

(បូកនងឹករចំ យអេថរែដលទកទ់ងនងឹវធិន
ករកត់បនថយេនកនុង SS-ESMPs, RPs, និង 

IPP(s) (ែដល្រតូវប៉ន់្របមណេនេពលែដលបន
កំណត់អត្តសញញ ណកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ត

គេ្រមង) 

 

១១.២ ថវិក 

២៧៣. មូលនិធិស្រមប់ករអនុវត្ត ESMP និង IPP នឹងមន្របភព មរយៈ IDA (ពីែផនកគេ្រមងទី ៣)។ ករផ្តល់
មូលនិធិស្រមប់ករអនុវត្ត RP នឹង មរយៈករផ្តល់មូលនិធិសមភគី។
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ឧបសមព័នធ 

ឧបសមព័នធទី ១៖ នីតិវិធីពិនិតយបឋម 

 

ឧបសមព័នធ ១.១ បញជកីរបដិេសធ/ករមិនទទួលបនសទិធិស្រមប់ករេ្រជើសេរ ើសផ្លូវ 

េដីមបេីចៀស ងផលប៉ះពល់ដល់បរ ិ ថ ន និងសងគម ករេ្រជីសេរសីែខ ផ្លូវ និង ព ន ្រតូវដកេចញនូវចំណុចដូចបន
េរៀប ប់ខងេ្រកមពី KH-SEADRM ២ ៖ 

 ែខ ផ្លូវថមី; 
 ផ្លូវែដលទមទរឱយមនករព្រងីកធំទូ យ; 
 ផ្លូវ/ ព ន ែដល្រតូវបនចត់ចំ ត់ថន ក់ឱយេរៀបចំរបយករណ៍ full EIA; 
 ផ្លូវ/ ព ន ែដលទមទរឱយមនកររកំិលសំណង់រូបវន័្ត និង/ឬ យកេមទចសំណង់េហ ្ឋ រចនសមព័នធរបស់

្របជពលរដ្ឋេ្រចីនជង ៥០្រគួ រ; 

 សកមមភពករងរ ែដលផ្តល់ផលប៉ះពល់ជអវជិជមនដល់ជនជតិេដីមភគតិច. 

 ផ្លូវ/ ព នែដលប៉ះពល់សមបត្តិវបបធម៌ េបតិកភណ្ឌ នន តំបន់្របវត្តិ ្រស្ត កំ យបុ ណនន; 
 ផ្លូវែដលឆ្លងកត់តំបន់ករពរធមមជតិ ឬតំបន់អភិរក ជីវច្រមុះ និង/ឬ ែដលេធ្វីឱយប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់សត្វ

ៃ្រព ជ្រមក និងធនធនធមមជតិ 
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ឧបសមព័នធ ១.២ ករ្រតួតពិនិតយបរ ិ ថ ន និងសងគម 

This form is to be used by the MRD’S SEO and DDIS to screen environmental and social risks and potential 
impacts  of  a  proposed  road  section  and  bridge  rehabilitation,  to  determine  the  level  of  risk  (high, 
substantial, moderate or  low), which World Bank standards are relevant, and which E&S instrument(s) 
needs to be prepared. 

Road Section/Bridges: 

 

 

 

Province/ District/ Village/ PK 

Date: 

 

 

 

 

Question  Answer  Action 
Required 

World 
Bank ESS 

(ex.) 

E&S 
Document 
Required 

(example) 

Level 
of 

Risk7 

Will the works require any 
households to move 
structures (include, houses, 
small shops, rice bins etc.) 
back from the road and/or 
to cut them?  

  

 

Yes 

 

 

No  TBD If yes, need to 
complete Land 
Acquisition 
Screening 
Form (see RPF) 
and follow 
guidelines in 
the RPF 

ESS៥  RP   

Will the works require the 
removal of trees (fruit or 
other trees)? 

        ESS១ and ៥  RP, ESMP   

Are there indigenous people 
living in the area?  

      If yes, need to 
complete IP 
Screening 
Form (see IPPF) 
and follow 
guidelines in 
the IPPF 

ESS៧  IPP   

 
7 High, Substantial, Moderate or Low 
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Are the works, located in or 
near a cultural/heritage 
area? Or located near 
graves, temples or other 
sacred sites? 

 

      Check Against 
Ineligible/ 
Negative 
criteria list 

ESS៨  ESMP   

Are the works, located near 
or in a protected area (or a 
buffer zone of a protected 
area)?  

 

      Check Against 
Ineligible/ 
Negative 
criteria list  

ESS៦  ESMP   

Are there endangered flora 
or fauna species in the area? 

      Check Against 
Ineligible/ 
Negative 
criteria list 

ESS១ and ៦  ESMP   

Will the works require new 
borrow pits or quarries to be 
opened up?  

        ESS១  ESMP   

Will the works be located 
near a river, stream or 
waterway?  

        ESS១  ESMP   

Will the works result in 
increases in, or changes to 
the type of, traffic using the 
road?  

        ESS១ and ៤  ESMP   

Will any of the works require 
the use of toxic chemicals, 
herbicides, and/or 
explosives?  

        ESS១ and 
៣ 

ESMP   

Are there likely to be UXOs 
in the area? 

        ESS១  ESMP   

Will the works increase 
noise levels in the 
community (due to vehicles, 
works, etc.)? 

        ESS១  ESMP   

Would works required 
setting up a worker’s camp? 

        ESS៤  ESMP   
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Otherwise, where are 
workers expected to live? 

Are works likely to cause 
significant negative impacts 
to air and/or water quality? 

        ESS៣  ESMP   

Would any public facilities, 
such as schools, hospitals or 
pagodas be negatively 
affected by construction? 

        ESS ៤  ESMP   

Is an influx of workers, from 
outside the community, 
expected? Would workers 
be Cambodian or foreigners? 
Would workers be expected 
to use health services of the 
community? Would they 
create pressures on existing 
community services (water, 
electricity, health, 
recreation, others?) 

        ESS ២ and 
៤ 

ESMP   

Is there a risk of SEA/SH in 
the project? 

        ESS ២  ESMP   

Is there a risk that traffic 
accidents and death may 
increase as a result of the 
project? 

        ESS ៤  ESMP, 
Road 

Safety Plan 

 

Is there a risk that women 
and other vulnerable groups 
may not benefit and/or be 
more adversely impacted by 
the project? 

        ESS ៤, ៥, ៧  ESMP, SEP 
and RP and 

IPP if 
applicable 

 

Is there a risk that women 
may be underpaid when 
compared to men when 
working on the project 
construction? 

        ESS ២  ESMP   

What is the likely number of 
construction workers 
needed? 

        ESS ១, ២, ៤  ESMP   
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Is there a possibility of 
employment in project 
works for the local 
community? Of these, how 
many jobs would be 
expected for women? 

        ESS ២  ESMP   

Will skilled workers be 
available in local areas 
and/or other areas in 
Cambodia? Will 
international workers be 
needed? 

        ESS ២  ESMP   

Other information that may 
be relevant about the road 
section: 
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អន្តរជតិ។ ែផនករស្តីពីករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ នឹងអនុវត្តកមមវធីិវនិិេយគទងំ យេនេ្រកម គេ្រមង
្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ េនកមពុជ សុី េគនយ ៍ ជំ ន ២ (KH-SADRM ២) ផ្តល់ហរិញញបបទន
េ យធនគរពិភពេ ក (WB) និងថវកិបដិភគពី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ (RGC)។ ែផនករស្តីពីករចូលរមួរបស់
ភគីពក់ព័នធ េនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡងី្រសប ម្រកបខ័ណ្ឌ បរ ិ ថ ន និងសងគម (ESF) របស់ធនគរពិភពេ ក និង
្រតូវបនចត់ទុក ជឯក ររស់ េហយីែកស្រមួល និងេធ្វីបចចុបបននភព្រសប មករែ្រប្របួលៃន ថ នភព ឬវ ិ ល
ភពៃនសកមមភព។ ខ្លឹម រ្របតិបត្តិសេងខប មិនបនអធិបបយេកបះកបយ េទ  ដូេចនះ ែផនករស្តីពីករចូលរមួរបស់
ភគីពក់ព័នធទងំមូល គួរែត្រតូវបន នេដីមបយីល់ដឹងកន់ែតចបស់។ 
ករពិពណ៌នសេងខបអំពីគេ្រមង 

េគលបំណងៃនករអនុវត្តគេ្រមង្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ េនកមពុជ សុី េគនយ ៍ជំ ន ២  
(KH-SEADRM២) គឺេដីមបគី្ំរទដល់ករក ងេឡងីវញិនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធគមនគមន៍ជនបទែដល្រតូវ រងផល
ប៉ះពល់េ យ រទឹកជំនន់ទឹកេភ្ល ងកនុងឆន  ំ២0២0 និងករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រ ្ឋ ភិបលកនុងករសមហរណកមម
ករ្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ េទកនុង យុទធ ្រស្តជតិស្តីពីភពធន់ជមួយេ្រគះមហន្ត យ ស្រមប់ 
្របព័នធេហ ្ឋ រចនសមព័នធគមនគមន៍។ គេ្រមង្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ េនកមពុជ សុី េគនយ ៍ជំ ន 
២ (KH-SEADRM ២) នឹងផ្តល់ហរិញញបបទនដល់ករក ងេឡងីវញិនូវផ្លូវ និង ព នេនតំបន់ជនបទ ្របមណ ៤
00 គីឡូែម៉្រត េ យេផ្ត ត េលីេខត្តែដលរងផលប៉ះពល់ ចំនួន ៦ រមួមន៖ េខត្តបនទ យមនជ័យ បត់ដំបង កំពង់
សពឺ កំពង់ឆន ងំ េពធិ៍ ត់ និងេសៀម ប។ 
ែផនករស្តពីីជំរញុករចូលរមួរបសភ់គីពក់ព័នធ 

ែផនករស្តីពីករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP) គឺេដីមបធីនថ សហគមន៍េគលេ របស់
គេ្រមង ក៏ដូចជភគីពក់ព័នធរបស់គេ្រមងេផ ងេទៀត ្រតូវបនជូនដំណឹង និងចូលរមួេនកនុង្រគប់ដំ ក់កលៃន
ករេរៀបចំ និងករអនុវត្តគេ្រមង។ គេ្រមងទទួល គ ល់ពីត្រមូវករកនុងករែស្វងរកតំ ង និងមតិែកលម្អ ែដលរមួ
បញចូ ល េហយី ែផនករស្តីពីករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ នឹងចូលរមួបេងកីតនិងព្រងឹងតួនទីរបស់្រស្តី និង
្រកុមងយរងេ្រគះ ឲយកត់រងឹមេំនកនុងដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់ េនថន ក់មូល ្ឋ នសហគមន៍។ គេ្រមងេនះ ក៏
ទទួល គ ល់ពី រៈសំខន់ៃនករធនឱយ្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់ចូលរមួេនកនុងវធិនករកត់បនថយ កមម
វធិីសុវតថិភពផ្លូវថនល់ ក៏ដូចជករបន្ត្រតយតពិនិតយ ម នសកមមភពគេ្រមង។ 

ែផនករស្តីពីករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP) គូសបញជ ក់អំពីភគីពក់ព័នធែដលរងផលប៉ះ
ពល់៖ អនករងផលប៉ះពល់េ យផទ ល់ពីករជួសជុលផ្លូវថនល់ និងអនកពក់ព័នធទងំ យ ែដលចប់ រមមណ៍។ 
្រកុមចប់ រមមណ៍ ឬ្រកុមមនកង្វល់ េ យ រគេ្រមង។ ែផនករស្តីពីករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ 
(SEP) ពិពណ៌នអំពីភគីពក់ព័នធេផ ងៗគន  ទងំេនះ េហយីេរៀប ប់អំពីវធិី ្រស្ត និងកំណត់េពលេវ ជក់ ក់ 
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េដីមបឲីយពួកគត់បនចូលរមួជមួយ គេ្រមងេន្រគប់ដំ ក់ ៃនករេរៀបចំ និងករអនុវត្តន៍គេ្រមង។ ែផនករស្តីពី
ករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP) ក៏ពណ៌នអំពី្របេភទព័ត៌មនែដល ្រតូវ បង្ហ ញ េនេពលអនុវត្តន៍
សកមមភពពិេ្រគះេយបល់ និងរេបៀបបេញចញេយបល់ ឬទស នៈរបស់ភគីពក់ព័នធ និងដំេណីរករស្រមប់េ ះ
្រ យបណ្តឹ ងត ៉ ។ 
កមមវិធីជំរញុករចូលរមួរបសភ់គីពក់ព័នធ 

េគលបំណងសំខន់ៃនកមមវធិីជំរុញករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ គឺេដីមបធីនថ ភគីពក់ព័នធរបស់គេ្រមង
្រតូវបនអនុញញ តឲយចូលរមួេ យគេ្រមង និងចូលរមួយ៉ងេពញេលញកនុងករកិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់ នន កនុង
អំឡុងេពលៃនករឌីស ញ និងករអនុវត្តគេ្រមង ជពិេសសកនុងដំ ក់កល ករផ្តល់ព័នទមន្រតឡប់របស់ភគី
ពក់ព័នធ ែដលេលីកេឡងី សក្ត នុពល និភ័យ ែដលេធ្វី ចបងកផលប៉ះពល់េ យ រគេ្រមង រមួទងំវធិនករ
បនធូរបនថយផលប៉ះពល់ ចំណុចេនះគឺ មន រៈសំខន់កនុងករ ក់បញចូ លេទកនុងយុទធ ្រស្តអន្ត គមន៍របស់គ
េ្រមង។ គេ្រមងេនះនឹងពិេ្រគះេយបល់ជមួយ ភគីពក់ព័នធរបស់គេ្រមងេផ ងៗេទៀត េនដំ ក់កលខុសគន
ៃនវដ្តគេ្រមង ជពិេសសកនុងដំ ក់កលដំបូងៃនកររចនផ្លូវ និង ព ន មុនេពល និងអំឡុងេពល ងសង់។ 
ករពិេ្រគះេយបល ់និងផ ព្វផ យព័ត៌មន 

កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង េ យ រកររតឹបន្តឹងេលីវធិនករបងក រ ករ តតបតជំងឺ COVID-១៩ កិចច
្របជុំពិេ្រគះេយបល់ភគេ្រចីន ្រតូវបនេធ្វីេឡងី េ យេ្របី កមមវធិី Zoom ។ កិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់សរុបចំនួន 
្របមំួយ (៦) ្រតូវបនេរៀបចំេឡងី កនុងែខវចិឆិក និងែខធនូ ឆន  ំ២0២១ េនថន ក់ជតិ េខត្ត និងឃុសំងក ត់។ េគល
បំណងៃនកិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់ គឺេដីមបពិីេ្រគះេយបល់ជមួយ អនកពក់ព័នធ ែដលងយនឹងទទួលរងផលប៉ះ
ពល់ េហយីពួកគត់មនចំ ប់ រមមណ៍េលីករេ្របីឧបករណ៍ ករពរសុវតថិភពបរ ិ ថ ន និងសងគម ែដល គេ្រមង
បនេរៀបចំេឡងី។ ឧទហរណ៍ អនុគេ្រមង ងសង់ ព ន TK២ កនុងេខត្តតបូងឃមុ ំ មនកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់
ចំនួនបួន េដីមបសុីំេយបល់ពី្របជពលរដ្ឋ និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន អំពីផលប៉ះពល់ ែដលបងកេ យគេ្រមង និងេធ្វីឲយ
្របជពលរដ្ឋកនុងមូល ្ឋ នទទួលរង់ផលប៉ះពល់។ ណ េនេពលអនុគេ្រមង ងសង់ផ្លូវ/ ព ន្រតូវបនអនុម័ត 
គេ្រមង្រតូវេរៀបចំកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋកនុងមូល ្ឋ ន និងភគីពក់ព័នធែដលចប់ រមមណ៍ 
េ យែផ្អកេលីែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម និងេ្របីឧបករណ៍េផ ងេទៀត ្របសិនេបី បនេរៀបចំស្រមប់ អនុ
គេ្រមងនិមួយៗ។  

ករផ ព្វផ យេសចក្តី្រពង ឧបករណ៍ ករពរបរ ិ ថ ព សងគម (ES Intruments) រមួទងំ ែផនករស្តីពីករ
ជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP) ្រតូវបន បេង្ហ ះេនេលីេគហទំព័ររបស់ MRD 
(https://www.mrd.gov.kh/២0២១/១១/១៥/៤៦៣២/) េនៃថងទី ១៥ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២0២១។ េសចក្តី្រពងៃន
ឯក រ េនះ្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភព ែផ្អក មមតិែកលម្អរបស់អនកចូលរមួកនុងកិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់ និងបង្ហ ញ
េឡងីវញិេនកនុងកំែណឯក រ ចុងេ្រកយបង្អស់ (េនេលីេគហទំព័រដែដល) េនៃថងទី១៣ ែខមក  ឆន  ំ២០២២ 
េដីមបបីន្តេធ្វីបចចុបបននភពជមួយភគីពក់ព័នធរបស់គេ្រមង។ 

 
 



156 
 

ធនធន និងទំនួលខុស្រតូវ កនងុករអនុវត្តសកមមភពជំរញុករចូលរមួរបសអ់នកពក់ព័នធ 
អងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង (PMU) នឹងទទួលបនទុកេលីករអនុវត្តសកមមភពជំរុញចូលរមួពីភគីពក់ព័នធ។ 

េលខទូរសពទស្រមប់ទំនក់ទំនង របស់សមជិកសំខន់ៗរបស់ PMU ែផនកបរ ិ ថ ន និងសងគម ែដល ចទក់ទង
បនេដីមបផី្តល់មតិេយបល់ ែកលម្អ ឬេឆ្លីយតបសំណួរអំពីគេ្រមង។ កនុងករណីមនករផ្ល ស់ប្តូរបុគគលិក បញជ ីេឈម ះ 
និងេលខទូសពទក៏្រតូវែតេធ្វីបចចុបបននភពែដរ េដីមប ីបង្ហ ញ្របព័នធករងរែតមួយ និង េដីមបរីក ករជូនដំណឹងដល់ភ
គីពក់ព័នធរបស់គេ្រមង។ ករផ្ល ស់ប្តូរក៏នឹង្រតូវេធ្វីបចចុបបននភពផងែដរ េនកនុងឯក រេផ ងេទៀតែដលបន
ផ ព្វផ យេនកនុងកិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់នេពលមក និងស្រមប់េ្របី្របស់េនេពលខងមុខេទៀត។ 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត  (GRM) 

េគលបំណងៃន យន្តករេ ះ្រ យករេ ក ្ដ យបណ្តឹ ងត  (GRM) គឺេដីមបផី្តល់ឱយអនករងផលប៉ះ
ពល់ទងំ យនូវនីតិវធិីេ ះ្រ យសម្រសប េហយីងយ្រសួលេ្របី ស្រមប់េលីកេឡងីនូវកង្វល់ ឬ រទុកខ
ទក់ទងនឹងគេ្រមង។ យន្តករេ ះ្រ យករេ ក ្ដ យបណ្តឹ ងត   (GRM) នឹងែណនអំំពីរេបៀបែដលពកយប
ណ្តឹ ងត  ច្រតូវបនកត់្រ  រមួទងំទ្រមង់ និង្របព័នធ ក់ពកយបណ្តឹ ងត ។ េដីមបសី្រមបស្រមួលដល់ដំេណីរករ
េ ះ្រ យបណ្តឹ ងត  ពកយបណ្តឹ ងត  ្រតូវេរៀបចំជ យលកខណ៍អក រ និងចុះកនុងបញជ ី ស្រមប់ដំេណីរករេ ះ
្រ យកនុងរយៈេពលជក់ ក់មួយ។ កនុងអំឡុងេពលដំេណីរករដំេ ះ្រ យ ករណីបណ្តឹ ងត  េហយីចបំច់
ពិភក ជមួយបុគគល ែដលមច ស់បណ្តឹ ង េដីមបឱីយមនករេយគយល់គន  និងធនដំេណីរករេ ះ្រ យ 
្របកបេ យ្របសិទធភព។ 
ករ្រតួតពិនិតយ និងករ យករណ៍ 

េគលបំណងៃនករ្រតួតពិនិតយ ម នៃផទកនុងៃនករអនុវត្តែផនករស្តីពីករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់
ព័នធ (SEP) គឺេដីមបធីនថ សកមមភពែដលបនកំណត់កនុង ែផនករស្តីពីករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ 
(SEP) ្រតូវបនអនុវត្តសម្រសប និងទន់េពលេវ ។ េ្រកមករែណនរំមួ របស់នយក និងអនក្រគប់្រគងគេ្រមង 
ម្រន្តីទទួលបនទុកែផនកករករពរបរ ិ ថ ន និងសងគម (ESOs) របស់្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ែដលជអនកទទួលខុស
្រតូវចំេពះសកមមភព្រតួតពិនិតយ ម ន ដូចបនពិពណ៌នេនកនុង ែផនករស្តីពីករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់
ព័នធ (SEP) េនះ។ កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង ម្រន្តីទទួលបនទុកែផនកករករពរបរ ិ ថ ន និងសងគម (SEOs) នឹង
េរៀបចំរបយករណ៍្រតួតពិនិតយ ម នៃផទកនុង្របចែំខ ស្រមប់អនុវត្តន៍សកមមភព េ យម្រន្តីទទួលបនទុកែផនកករ
ករពរបរ ិ ថ ន និងសងគម (SEP) រមួទងំសកមមភពែដល្រតូវអនុវត្តន៍េនកនុងែផនករជនជតិេដីមភគតិច 
(IPP)។ ករអនុវត្តែផនករសកមមភពេ ះ្រ យសំណងផលប៉ះពល់ (RPs) នឹង្រតូវបន្រតួតពិនិតយ ម ន
េ យ អគគនយ ្ឋ នេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ (GDR of MRF) ដូចបនពិពណ៌ន
េនកនុង េគលនេយបយស្តីពី្រកបខណ្ឌ ករងរេ ះ្រ យសំណងផលប៉ះពល់ (RPF) របស់គេ្រមង។ 
ថវិក 

ករបង្ហ ញខទង់ចំ យ ស្រមប់អនុវត្តន៍ ែផនករស្តីពីករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ(SEP) ្រតូវ
បនប៉ន់្របមណកនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង និងករកំណត់េគលបំណងៃនករេរៀបចំែផនករថវកិ។ ករ
ចំ យជក់ែស្តង េនកនុងករអនុវត្ត ែផនករស្តីពីករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP) គឺ ្រស័យេលី
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វ ិ លភព និងសកមមភពែដល្រតូវអនុវត្តន៍ កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំ និងអនុវត្តគេ្រមង។ ្រតូវ េធ្វីបចចុបបននភពករ
ចំ យ េនេពលែដលបញជ ីចំ យរបស់ អនុគេ្រមង ្រតូវបនបិទបញចប់។ ករចំ យស្រមប់ករចង្រកងឯក
រ ឬផលិតសមភ រៈឯក រ និងករផ ព្វផ យព័ត៌មន និងករេរៀបចំកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ គបបី

្រតូវបនវភិជន៍ចូលកនុងខទង់ថវកិឬមូលនិធិរបស់្រកសួង/រដ្ឋ ករប៉ន់ ម នថវកិស្រមប់ករចំ យេនកនុងករអនុ
វត្តសកមមភព ែផនករស្តីពីករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP) របស់គេ្រមង ក៏ជែផនកមួយ សំខន់ែដរ។
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១. ករពិពណ៌នគេ្រមង 
១.១. ទិដ្ឋភពទូេទ 

ចប់ពីែខកញញ  ដល់ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០២០ កមពុជមនេភ្ល ងធ្ល ក់ខ្ល ងំេនទូទងំ្របេទស។ េភ្ល ងធ្ល ក់ខ្ល ងំ
បនប ្ត លឱយមនទឹកជំនន់យ៉ងគំហុគ ប៉ះពល់ េខត្តចំនួន ២0 កនុងចំេ ម ២៥ េខត្ត ជធន ប ្ត ល
ឱយមនុស ្របមណ ៨00,000 នក់រងផលប៉ះពល់េ យផទ ល់ ែដលកនុងេនះ ៤៩% គឺជ្រកុមងយរងេ្រគះ
្រ ប់ពីមុនមក។ ទឹកជំនន់ក៏បនបំផ្ល ញេហ ្ឋ រចនសមព័នធគមនគមន៍សំខន់ៗ ែដលប ្ត លឱយមនករ
រខំនដល់ករប ្ត ញផ្លូវដឹកជញជូ ន ខតបង់្របក់ចំណូល និង បត់បង់្រទពយសមបត្តិ និង ក់ខនេស ធរ
ណៈសំខន់ៗមួយចំនួន។ េគបនកត់សមគ ល់ថ េ្រគះទឹកជំនន់ បនេកីតេឡងីកន់េតញឹកញប់និងធងន់ធងរ ខ
ណៈេ្រគះ ងំសងួត គ៏បនេធ្វីឱយប៉ះពល់កន់ែតធងន់ធងរ ជពិេសស្រគួ រងយរងេ្រគះ ជេ្រចីនែដលកំពុងែត
ជួបករលំបក្រ ប់ ងំពីមុនមក។ េយង មករ យតៃម្លរហ័សចំេពះករខូចខត រ េ យធនគរពិភព
េ ក ករខតបង់េសដ្ឋកិចចេ យ រេ្រគះទឹកជំនន់ ្រតូវបនេគប៉ន់្របមណថ ខតបង់អស់ចំនួន ៤៤៨-
៤៩0 នដុ ្ល រ។ វសិ័យគមនគមន៍ ធ ្រស្ត និងកសិកមម គឺជវសិ័យសំខន់ ែដលរងផលប៉ះពល់ខ្ល ងំ
ជងេគ។ ករចំ យសរុបស្រមប់ករ ្ត រ និងក ងេឡងីវញិនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធគមនគមន៍ ែដលរងករ
ខូចខត គិតជទឹក្របក់ អស់្របមណ ៥០៨ នដុ ្ល រ េមរកិ។ 
េគលបំណងរបស់គេ្រមង្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ េនកមពុជ សុី េគនយ ៍ េនជំ នទី២ េនះ 
(KH-SADRM២) គឺេដីមបគី្ំរទដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករក ងេឡងីវញិនូវ
ផ្លូវជនបទ្របមណ ២០០-៣០០ គីឡូែម៉្រត និង ព នចំនួន ៣កែន្លង េនកនុងេខត្តែដលរងផលប៉ះពល់េហយី
្រតូវបនេ្រជីសេរសីជេខត្តេគលេ  ( កនុងចំេ មេខត្តែដលរងេ្រគះចំនួន២០)។ េខត្តទងំេនះរមួមន េខត្ត
បនទ យមនជ័យ បត់ដំបង កំពង់ឆន ងំ កំពង់សពឺ េពធិ៍ ត់ និងេសៀម ប។ ករ ្ត រេឡងីវញិនូវេហ ្ឋ រចនស
មព័នធគមនគមន៍ជនបទ មិន្រតឹមែតជួយដល់ករ ្ត រេឡងីវញិនូវករតភជ ប់ប ្ត ញដឹកជញជូ នទន់េពលេវ  
និង្របកបេ យ្របសិទធភពបុ៉េ ្ណ ះេទ ែថមទងំ ច ្ត រជីវភពរស់េនរបស់្របជពរដ្ឋ និងែថមទងំេធ្វីឱយ
្របេសីរេឡងីនូវ្របព័នធគមនគមន៍ែដលមន្រ ប់ និងព្រងឹងភពធន់ជមួយេ្រគះទឹកជំនន់ េនេពលអនគត 
និងផលប៉ះពល់រយៈេពលែវងៃនករែ្រប្របួល កសធតុ។ . េ្រកពីករ ងសង់េហ ្ឋ រចនសមព័នធរូបវន័្ត 
គេ្រមងេនះ ក៏នឹងព្រងឹងសមតថភព ថ ប័នេនកនុងករ្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ (DRM) ស្រមប់វ ិ
ស័យអភិវឌ ន៍ជនបទ ជពិេសសកនុងដំេណីរករេរៀបចំែផនករ និងេគលនេយបយ។ 

គេ្រមង្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ េនកមពុជ សុី េគនយ ៍ជំ ន២ (KH-SEADRM ២) ្រតូវបន
ពិចរ ឲយបន្តពី គេ្រមង SEADRM របស់កមពុជែដលកំពុងដំេណីរករ (KH-SEADRM១, P១៦0៩២៩)។ 
េគបនេ្រគងទុកថ សមិទធិផលេដលសេ្រមចបនេ យ គេ្រមង្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ េនកមពុជ 
សុី េគនយ ៍េនជំ ន១ (KH-SEADRM ១) ដូចជករអភិវឌ ន៍យុទធ ្រស្តហរិញញបបទន និភ័យេ្រគះ

មហន្ត យ និងសកមមភពែដលកំពុងអនុវត្តន៍េ្រកមគេ្រមងអភិវឌ ន៍េផ ងេទៀត រមួទងំករវភិគ្រគប់្រជុង
េ្រជយ េ្រកមគេ្រមងែកលម្អ ប ្ត ញភជ ប់ផ្លូវ គ្ំរទេ យធនគរពិភពេ ក្របចេំនកមពុជ និងេគល
ករណ៍ែណនសំ្តីពីផ្លូវធន់នឹង កសធតុ េ្រកមគេ្រមងែកលម្អផ្លូវជនបទ III របស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី នឹង
ផ្តល់ព័ត៌មនអំពីសកមមភពសនូលរបស់គេ្រមង្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ េនកមពុជ សុី េគនយ ៍
ជំ ន២ (KH-SEADRM២)។ 
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១.២. ទិសេ ៃនករអភិវឌ ន៍របសគ់េ្រមង និងសមសភគ គេ្រមង 
ទិសេ ៃនករអភិវឌ នរ៍បស់គេ្រមង៖  

េគលបំណងៃនករអភិវឌ ន៍គេ្រមង គឺេដីមបគី្ំរទដល់ករ ្ត រេឡងីវញិ នូវផ្លូវជនបទ ព ន ែដលធន់
នឹង កសធតុ។ ករ ្ត រនិងក ងេឡងីវញិនូវផ្លូវជនបទ និង ព នែដលរងករខូចខតេ យទឹកជំនន់េន
កនុងតំបន់េគលេ  ករេលីកកមពស់សមតថភពរបស់ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល កនុងករេរៀបចំែផនករេ្រតៀមប្រមុងស្រមប់
េឆ្លីយតប ភព សនន។ េគលបំណងេនះ នឹងសេ្រមចបន មរយៈករអនុវត្តសកមមភពេផ ងៗែដល្រតូវបន
េរៀបចំ ែបងែចកជ បួនែផនក ដូចខងេ្រកម៖ 

•  សមសភគទី ១៖ ករព្រងឹង ថ ប័នថន ក់ជតិ ស្រមប់ភពធន់នឹងេ្រគះមហន្ត យ (ឥណទន IDA 
៣ នដុ ្ល រ េមរកិ និង ០.៤៥ នដុ ្ល រហរិញញបបទន)។ សមសភគេនះ នឹងេផ្ត តេលីករផ្តល់
ជំនួយបេចចកេទសេដីមបពី្រងឹងសមតថភពម្រន្តី ជកររបស់ ្រកសួងភិវឌ នជនបទ កនុងករេរៀបចំេ្រតៀម
ប្រមុងស្រមប់េឆ្លីយតប និងករ ្ត រេឡងីវញិ បនទ ប់ពីេ្រគះមហន្ត យ និងករេ ះ្រ យជមួយករ
ែ្រប្របួល កសធតុ។ 

• សមសភគទី ២៖ ករ ្ត រេឡងីវញិេ យភពធន់ និងករក ងេឡងីវញិនូវផ្លូវ និង ព នជនបទ 
(ឥណទន IDA ១០៦ នដុ ្ល រ)។ ធតុផ េំនះនឹងេផ្ត តេលីករអនុវត្តករ ្ត រ និងក ងេឡងីវញិ
ែដលធន់នឹង កសធតុ និងេ្រគះមហន្ត យ និងករែថរក ផ្លូវ និង ព នជនបទែដលបនេ្រជីសេរសី 
និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធពក់ព័នធែដលរងករខូចខតេ យទឹកជំនន់ឆន  ំ២0២0 និងេ្រគះមហន្ត យធមម
ជតិេផ ងេទៀតេនកនុងតំបន់េគលេ ។ សមសភគេនះក៏ផ្តល់ជំនួយបេចចកេទសស្រមប់៖ (ក) ករ
ករពរអនកេ្របី្របស់ផ្លូវ មរយៈករេលីកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីអនកេ្របី្របស់ផ្លូវ។ (ខ) បេងកីតែផនទី
បង្ហ ញផ្លូវ េដីមបពី្រងីកមុខងរៃន្របព័នធ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិផ្លូវជនបទ (RRAM) របស់ ្រកសួង
អភិវឌ ន៍ជនបទ ស្រមប់ករ យតៃម្ល និងករ ្ត រករខូចខតេ្រកយេ្រគះមហន្ត យ។ និង (គ) ករ
ព្រងឹងសមតថភពកនុងករងររចនប្លង់ និងករអនុវត្តករ ្ត រផ្លូវថនល់ ្រ ប មស្តង់ រផ្លូវែដលធន់នឹង
កសធតុ។ 

• សមសភគទី ៣៖ ករ្រគប់្រគងគេ្រមង (ឥណទន IDA ៣ នដុ ្ល រ េមរកិ ផ្តល់ហរិញញបបទន
សមភគីចំនួន ១.៥ នដុ ្ល រ)។ សមសភគេនះ នឹងផ្តល់ជំនួយបេចចកេទស និង្របតិបត្តិករ េដីមបី
ព្រងឹងសមតថភព ថ ប័ន អងគភព និងបេចចកេទសរបស់ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ មរយៈករគ្ំរទ
ដលក់រអនុវត្តគេ្រមង្របចៃំថង រមួទងំករស្រមបស្រមួល បញ្ហ បេចចកេទស កិចចករលទធកមម ករ
្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ករករពរសងគម និងបរ ិ ថ ន ករ្រតួតពិនិតយ ម ន និងករ យតៃម្ល។ និងករ
េរៀបចំរបយករណ៍។ 

• សមសភគទី ៤៖ សមសភគេឆ្លីយតបសេ្រងះបនទ ន់េពលមនេ្រគះ សនន (CERC) (0 ន
ដុ ្ល រ េមរកិ)។ សមសភគេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីស្រមប់រេឆ្លីយតបភ្ល មៗ និងមន្របសិទធភព 
ចំេពះវបិត្តិ ឬេ្រគះ សនននន ្របសិនេបី ្រតូវករ។ 
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១.៣. េគលបំណងៃនែផនករជំរញុករចូលរមួរបសអ់នកពក់ព័នធ 
េគលបំណងៃនែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP) គឺេដីមប ីធនថភគីពក់ព័នធរបស់

គេ្រមង ជពិេសសអនកែដលរងផលប៉ះពល់ េ យ រគេ្រមង ្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណ និងចូលរមួេន
កនុងដំេណីរករេរៀបចំ និងអនុវត្តន៍សកមមភពគេ្រមង។ កនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្ត ែផនករជំរុញករចូលរមួ
របស់ភគីពក់ព័នធ (SEP) េនះ ភគីពក់ព័្រនបស់គេ្រមង ជពិេសសភគីែដលរងផលប៉ះពល់ នឹង្រតូវបន
អេញជ ីញឲយចូលរមួេនកនុងកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ េដីមបែីស្វងយល់អំពីេគលបំណងរបស់គេ្រមង និភ័យ 
និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមែដល ចេកីតមន សំេណីវធិនករកត់បនថយផលប៉ះពល់ យន្តករេ ះ
្រ យបណ្តឹ ងត  និងផ្តល់មតិេយបល់ែកលម្អេ យែផ្អកេលី ព័ត៌មនែដល្របមូលបន េដីមបជួីយេធ្វីយ៉ង 
េជៀស ង ឬកត់បនថយ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនកនុងអំឡុងេពលឌីស ញ និងករអនុវត្តគ
េ្រមង។ 
 ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP)  ក៏បនកំណត់ផងែដរ នូវករេរៀបចំ ថ ប័នេដីមបី
ធនឱយ ភគីពក់ព័នធរបស់គេ្រមងបនករចូលរមួ្របកបេ យ្របសិទធភពកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។ 
គេ្រមងទទួល គ ល់ថ សំេឡងរបស់្រកុមជនពិករ ឬ្រកុមងយរងេ្រគះេផ ងេទៀត ដូចជ ្រស្តីេម្រគួ រ ជន
ជតិេដីមភគតិច ជនពិករ េដីមបធីនថ្រកុមទងំេនះ មិនទទួលរងផលប៉ះពល់បែនថមេទៀត កនុងអំឡុងេពល
អនុវត្តគេ្រមង។ ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP) ្របមូលមតិេយបល់ល្ៗអ ពីអនកជួបករ
លំបក និងេធ្វីករពិចរ  និង ក់បញចូ លេទកនុងករេរៀបចំ និងករអនុវត្តគេ្រមង។ ធនឱយភគីពក់ព័នធ
របស់គេ្រមង ជពិេសសអនកែដលរងផលប៉ះពល់ មនលទធភពចូលរមួកនុងករ្រតួតពិនិតយ ម ន និភ័យ 
និងដំេណីរករ្រគប់្រគងផលប៉ះពល់របស់គេ្រមង មរយៈសកមមភព្រតួតពិនិតយ និង ផ្តល់មតិែកលម្អទន់
េពលេវ  េដីមបឱីយគេ្រមង ្រគប់្រគង និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម្របកប េ យ្របសិទធភព។ 

េដីមបសីេ្រមចបននូវេគលបំណងខងេលី ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP)នឹង៖ 
 

 កំណត់ភគីពក់ព័នធគេ្រមង រមួទងំភគីែដលរងផលប៉ះពល់ និងភគីែដលចប់ រមមណ៍។ 

 �ពិេ្រគះជមួយអនកពក់ព័នធគេ្រមងេដីមបែីស្វងយល់ពីកង្វល់ ត្រមូវករអភិវឌ ន៍ ទិភពរបស់ពួកេគ 
ជពិេសស្រកុមែដលរងផលប៉ះពល់ធងន់ធងរ និងអនកែដលជួបករលំបក ឬងយរងេ្រគះ។ 

 ែស្វងយល់ កនុងចំេ មភគីពក់ព័នធគេ្រមង ជពិេសសកនុងចំេ មអនកមនចំ ប់ រមមណ៍ កនុង
សកមមភពគេ្រមង ថេតីឥទធិពលរបស់ពួកេគ មកេលីដំេណីរករៃនករេរៀបចំ និងករអនុវត្តគេ្រមង 
មនទំហបុ៉ំ ្ណ  និងថេតីផលប៉ះពល់របស់គេ្រមងេទេលីពួកេគ មនទំហបុ៉ំ ្ណ ែដរ។ 

 កំណត់យន្តករជក់ែស្តង េដីមបធីនថ េយបល់ែកលម្អរបស់អនកពក់ព័នធ ្រតូវបន ក់េសនីសុំទន់
េពលេវ  ( មដំ ក់កលអនុវត្តន៍របស់គេ្រមង) និង្រតូវបនពិចរ  បញចូ លេទកនុងករ
ដំេណីរករេរៀបចំ និងករអនុវត្តគេ្រមង។ 

 កំណត់យុទធ ្រស្តផ ព្វផ យព័ត៌មនគេ្រមង េទកន់ភគីពក់ព័នធែដលបនកំណត់អត្តសញញ ណ ជ
ពិេសស្រកុម រងផលប៉ះពល់ជអវជិជមន េដីមប្ីរបមូលមតិ ល្ៗអ របស់ពួកេគ េដីមបេីធ្វីករែកលម្អ។ 

 កំណត់វធីិ ្រស្តជក់ ក់ ស្រមប់ពិេ្រគះេយបល់ ជមួយអនកពក់ព័នធគេ្រមង ្របមូលមតិេយបល់
របស់ពួកេគ និងពិចរ ក់បញចូ ល េទកនុងដំេណីរករឌីស ញគេ្រមង។ 
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 ធនថយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត  មនេននឹងកែន្លង - ស្រមប់បណ្តឹ ងត  ឬ រទុកខែដល ច
េកីតមន។ យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត  នឹង្រតូវបនេរៀបចំេឡងី េដីមប ីដំេណីរករេ ះ្រ យ េឆ្លីយ
តប និងសម្រសប មវបបធម៌ ្របៃពណីរបស់្របជជនេនកនុងមូល ្ឋ ន ែដលពួកេគរងផលប៉ះពល់ ជ
ពិេសសចំេពះជនជតិេដីមភគតិច ែដលកំពុងរស់េនកនុងតំបន់េគលេ របស់គេ្រមង។ធនបននូវ
ធនធនមនុស  និងធនធនហរិញញវតថុសម្រសប េដីមបធីន ករអនុវត្ត ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភ
គីពក់ព័នធ (SEP)  ទន់េពលេវ  និង្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

 ធនឱយភគីពក់ព័នធគេ្រមង ទងំភគីែដលរងផលប៉ះពល់ និងភគីចប់ រមមណ៍ មនឱកសបន
ចូលរមួ្រតួតពិនិតយ ម ន ផលប៉ះពល់ែផនកបរ ិ ថ ន និងសងគម កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។ 

 

ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ គឺជឯក ររស់ េហយី ចេធ្វីបចចុបបននភព មត្រមូវករ កំ
ឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។ 
 

១.៤.  បទបបញញត្តិ និងត្រមូវករ 
ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ នឹងបេងកីតយន្តករអនុវត្តន៍ េដីមបធីនឱយមនករចូលរមួ

យ៉ងេពញេលញ និង្របកបេ យអតថន័យរបស់ភគីពក់ព័នធគេ្រមង កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំ អនុវត្តន៍ ្រតួតពិនិ
តយ ម ន និង យតៃម្លគេ្រមង។ យន្តករេនះ្រសប មត្រមូវករៃនអនុ្រកឹតយេលខ ៧២ អន្រក.បក របស់ ជ
រ ្ឋ ភិបលកមពុជ ស្តីពីដំេណីរករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន (១៩៩៩) ្របកស ស្តីពីេគលករណ៍ែណនំ
ទូេទ ស្រមប់េរៀបចំរបយករណ៍ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ទងំេនដំ ក់កលដំបូង និងេពញេលញ 
(២០០៩) ស្តង់ រ នីតិវធីិ្របតិបត្តិករ (SOP) ស្តីពីលទធកមមដីធ្លី និងករេ ះ្រ យសំណងផលប៉ះពល់
្របកបេ យេ យសម័្រគចិត្ត (LAR, ២0១៨) និងស្តង់ រករករពរបរ ិ ថ ន និងសងគមរបស់ធនគរពិភព
េ ក េលខ ១0 ស្តីពីករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ និងករ្របកសផ ព្វផ យព័ត៌មនគេ្រមង។ 
២. ករកំណត់អត្តសញញ ណអនកពក់ព័នធ និងករវិភគ 
េនេ្រកមគេ្រមងេនះ ភគីពក់ព័នធទងំ យែដល្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណ រមួមន៖ ក) ្រកុមមនុស
ែដល រងផលប៉ះពល់េ យ រគេ្រមង - ទងំវជិជមន និងអវជិជមន (តេទេនះ េគេ ថ "ភគីពក់ព័នធែដល
រងផលប៉ះពល់") និង ខ) បុគគល/្រកុមមនុស  ែដលមនចំ ប់ រមមណ៍ជមួយគេ្រមង និង/ឬ មនឥទធិពល
េលីសកមមភព ឬសមមិទធផលរបស់គេ្រមង (តេទេនះ េគេ ថ “្រកុមមនចំ ប់ រមមណ៍)។ 

២.១.  ភគីពក់ព័នធែដលរងផលប៉ះពល ់
ភគីពក់ព័នធែដលរងផលប៉ះពល់ រមួមន៖ បុគគលមន ក់ៗ សហគមន៍ ជីវកមម ជេដីម ែដលរស់េន ឬ

េធ្វី ជីវកមម មបេ ្ដ យផ្លូវ ឬែកបរអនុគេ្រមង ងសង់ផ្លូវ និង ព ន។ កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តន៍គេ្រមង ្របជ
ជនទងំេនះ ចរងផលប៉ះពល់ ធងន់ធងរេ យ រ ្របតិបត្តិករសំណង់ ដូចជ ករេកីនេឡងីៃនធូលីដី សំេឡង 
រញ័ំរ ករបត់បង់្រទពយសមបត្តិ្រគួ រ ដូចជ ដី ផទះ ដំ  ំនិង្របក់ចំណូល េ យ រត្រមូវករដី ស្រមប់ករ
អនុវត្តអនុគេ្រមង ឧទហរណ៍ ករព្រងីកផ្លូវ ឬ ព ន។ និភ័យអវជិជមន ែដល ចេកីតមនេផ ងេទៀត ប់
បញចូ លទងំ និភ័យទក់ទងនឹងច ចរណ៍ និងសុវតថិភពផ្លូវថនល់ ករេកង្របវញ័ច ពលកមមកុមរ ករេកង្របវញ័ច
ផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពន (SEA) ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ (SH) អំេពីហងិ េលីកុមរ (VAC) េ យ រលំ
ហូរៃនកម្ល ងំពលកមមែដល្រតូវបន្របមូលផ្តុ ំេដីមបបីេ្រមីករ ករងរក ង ។ . កនុងដំ ក់កល្របតិបត្តិករ
គេ្រមង ្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់ជវជិជមន រមួមន ្របជជនែដលរស់េន មបេ ្ត យផ្លូវៃនអនុ
គេ្រមង ឬក៏ជួយ ែកលម្អ ជីវកមមរបស់ពួកេគ ឲយកន់្របេសីរេឡងី េ យ រ ថ នភពផ្លូវល្អ្របេសីរេឡងីវញិ 
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មនអតិថិជនកន់ែតេ្រចីនជមុន និងផ្លូវថនល់ ព ន មនភពធន់នឹងទឹកជំនន់ ឬ ច ជេម្ល សេនេពលមន
េ្រគះ សនន។ 
 

្រកុមែដលរងផលប៉ះពល់ជវជិជមន (អនកទទួលផល) 
 អនកទទួលផលេ យផទ ល់ 
 អនកទទួលផលេ យ្របេយល។ 

 

្រកុមទទួលរងផលប៉ះពល់ធងន់ធងរបែនថម 
 បុគគលមន ក់ៗ/្រគួ រ ែដលបនបត់បង់ជ្រមក ឬេម្ល សេចញេ យ រ បត់បង់ផទះសែមបង

ទងំ្រសុង និងមិន ចរក្របក់ចំណូលបន។ 
- ប៉ះពល់េលីដីធ្លី និងផទះសែមបង រមួទងំករផ្ល ស់ប្តូរទីជ្រមក ។ 
- ប៉ះពល់ដំ  ំ និងេដីមេឈ ី ែដលដុះជប់នឹងដី - ជបេ ្ត ះ សនន និង/ឬជអចិៃ្រន្តយ ៍

េហយីដីេនះ ្រតូវេធ្វីករបរចិច ក ឬ្របគល់ជូនគេ្រមងស្រមប់ករ ងសង់ផ្លូវ ឬ ព ន។ 
- ផលប៉ះពល់េលីសកមមភព ជីវកមម (ជពិេសសអនកែដលមនទី ងំេន មបេ ្ត យផ្លូវ

ែដល ្រតូវ ្ត រេឡងីវញិ ឧ. ងលក់ទំនិញ េភជនីយ ្ឋ ន េស កមម។ល។ 
- ផលប៉ះពល់េលី្រគួ រ ជួបករលំបក ឬងយរងេ្រគះ ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ខងេលី 

(រងផលប៉ះពល់មិនេសមីភពគន ); 
- Impacted by land acquisition, if any; and 

- ប៉ះពល់េ យត្រមូវករ យកដី ងសង់ ផ្លូវ ឬ ព ន ្របសិនេបីមន; និង 
- ប៉ះពល់េ យករបរចិច គ្រទពយសមបត្តិេ យសម័្រគចិត្ត ស្រមប់ករអនុវត្តគេ្រមង។ 

 

 ្រកុមហុ៊នែដលមនសកមមភព ជីវកមម េហយី្រតូវបនទទួលរងផលប៉ះពល់ េ យ រែត 
- កររខំន និងអតិថិជនមិន ច ចូលបន; 
-  ករបត់បង់ខ្លះៗ ឬទងំ្រសុង នូវ្របក់ចំណូល េ យ រករបំពុលបរ ិ ថ ន កនុងអំឡុងេពល

្របតិបត្តិករ ករ ងសង់។ 
 ជនជតិេដីមភគតិច 

 ជនជតិេដីមភគតិច និង្រកុមងយរងេ្រគះ ដូចជ ្រស្ត ីមនុស ចស់ និង/ឬជនពិករ កុមរ 
ជេដីម ចជជនងយរងេ្រគះ ពក់ព័នធជមួយនឹងករចលនកម្ល ងំពលកមមកនុងអំឡុងេពល
ដំេណីរករ ងសង់ និង/ឬករេធ្វីលទធកមមដី ែដលសថិតេនចំទី ងំស្រមប់អនុវត្តន័គេ្រមង ( ប់
ទងំករប៉ះពល់បេ ្ត ះ សនន និង/ឬ ប៉ះពល់ជអចិៃ្រន្តយ)៍។ េ យ រជនជតិេដីមភគតិច 
(IP) មនលកខណៈពិេសសេ យែឡក ពីសងគមវបបធម៌ទូេទ េហយី ចងយទទួលរងផលប៉ះ
ពល់ េនេពលពួកេគចូលរមួ ជកម្ល ងំពលកមម មែបបចំ ក្រសុក េហយី មិនបន្រតូវេគដឹង
អំពីប្រមម្របៃពណីវបបធម៌របស់ពួកេគ។ល។ 

 កមមករែដលងយរងេ្រគះ និភ័យ ឬ ផលប៉ះពល់េផ ងៗ េ យ រែត៖ 
- មិនមនបទបបញញត្តិ ្រគប់្រគន់ស្រមប់ករធន ៉ ប់រង ្របឆងំនឹងករបំផ្ល ញ ឬខូចខត ដល់

មនុស  ឧបករណ៍ និង្រទពយសមបត្តិ ែដល្រតូវ ក់បញចូ លកនុងកិចចសនយ និងកិចចសនយរង េដីមបី
ធនសុវតថិភពករងរ េនករ ្ឋ ន ងសង់។ និង 
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- មិនបន យតៃម្លអំពីវធិនករទប់ ក ត់ ែដល្រតូវបនអនុវត្តន៍ជ្របច ំ ដូចជ ករេ្របីកម្ល ងំ
ពលកមមកុមរ ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ ឬកររេំ ភបំពនផ្លូវេភទ (SEA) ករេបៀតេបៀនផ្លូវ
េភទ (SH) អំេពីហងិ េលីកុមរ (VAC) ចេកីតមនេឡងីេនអំឡុងេពលេ្របីកម្ល ងំពល
កមម ស្រមប់ករ ងសង់េហ ្ឋ រចនសមព័នធរបសគ់េ្រមង។ 

 

២.២. ភគីពក់ព័នធែដលមនចំ ប់ រមមណ៍ 
ភគីពក់ព័នធែដលមនចំ ប់ រមមណ៍ រមួមន អនកែដលចប់ រមមណ៍េលីសកមមភពគេ្រមង និងលទធ

ផល និង/ឬ មន ឥទធិពលេលីករឌីស ញ និងដំេណីរករអនុវត្តគេ្រមង។ ភគីពក់ព័នធទងំេនះ រមួមន ្របជ
ពលរដ្ឋេនកនុងសហគមន៍ (ែដលមិនទទួលរងផលប៉ះពល់ជអវជិចមនេ យផទ ល់ េ យ រគេ្រមង) ជញ ធ
រពក់ព័នធ ្រកុមហុ៊ន សហ្រគស (វសិ័យ ធរណៈ និងឯកជន) អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល (NGOs) អនកផ្តល់
េស  េស ធរណៈ អនកេ្របី្របស់ផ្លូវ និង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន។ ទងំេនះមនដូចជ៖ 

‐ នយក ្ឋ ន ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ។ ្រកសងួ ធរណករ និងដឹកជញជូ ន; ្រកសួងបរ ិ ថ ន; 
្រកសួងសុខភិបល; ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី ; អគគនយក ្ឋ នេ ះ្រ យសំណងផលប៉ះ
ពល់ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ; ្រកសួងែផនករ; ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និង
សំណង់; ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ; 

‐ មនទីរជំនញពក់ព័នធ េនថន ក់េ្រកមជតិ រមួមន មនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទេខត្ត មនទីរ ធរណករ និង
ដឹកជញជូ នេខត្ត (DPWT); េខត្ត ្រសុក ជញ ធរឃុ ំនិងភូមិ កនុងេខត្តបនទ យមនជ័យ 
បត់ដំបង កំពង់ឆន ងំ កំពង់សពឺ េពធិ ត់ និងេសៀម ប។ 

‐ អគគនយក ្ឋ នេ ះ្រ យសំណងផលប៉ះពល់ (GDR) ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 
(MEF) គណៈកមម ធិករេ ះ្រ យសំណងផលប៉ះពល់ ៃនអន្តរ្រកសួង (IRC) អនុគណៈកមម
ធិករេ ះ្រ យសំណងផលប៉ះពល់ ថន ក់េខត្ត (PRSC) និង្រកុមករងរ។ 

‐ តំ ងគណកមម ធិករ្រស្តី និងកុមរ ថន ក់េខត្ត ្រសុក និងគណៈកមមករកិចចករ្រស្តី ្រកុម 
សកមមភព្រគប់្រគងេយនឌ័រ (GMAG) េន ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ; 

‐ មនទីរជំនញពក់ព័នធ េនថន ក់េខត្ត ែដល ចប់ រមមណ៍ ឬចូលរមួ ពិេ្រគះេយបល់ េលីករ ្ត រេឡងី
វញិនូវផ្លូវថនល់ រមួទងំ នគរបល្រសុក មបេ ្ត យផ្លូវថនល់។ មនទីរបរ ិ ថ នេខត្ត; អគគិសនីកមពុជ; 
មនទីរសុខភិបលេខត្ត; មនទីរកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទេខត្ត; មនទីរអប់រ ំ យុវជន និងកី
េខត្ត; មនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈេខត្ត; មនទីរកិចចករនរេីខត្ត; មនទីរធមមករ និង សន
េខត្ត; មនទរីែផនករេខត្ត; មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់េខត្ត; មនទីរវបបធម៌ និងវចិិ្រត
សិលបៈេខត្ត; មនទីរៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនគមន៍េខត្ត; 

‐ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និង្រកុមសងគមសុីវលិែដលមនចំ ប់ រមមណ៍ េលីេយនឌ័រ រមួទងំ 
បញ្ហ េផ ងេទៀត ពក់ព័នធនឹងករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពន (SEA) ករេបៀតេបៀន
ផ្លូវេភទ (SH) ដូចជ អងគករបនទ យ្រសី ជេដីម។ 

‐ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និង្រកុមសងគមសុីវលិែដលមនចំ ប់ រមមណ៍េលីបញ្ហ ជនជតិេដីម
ភគតិច។ 

‐ េវទិកអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល (គណៈនយកតំ ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល); 
‐ អនកេ្របី្របស់ផ្លូវថនល់ទូេទ ដូចជ ្របជពលរដ្ឋកនុងសហគមន៍ ្រតូវេទផ រ េរៀន មនទីេពទយ 

ញឹកញប់ និងអនកដំេណីរមិនែមនេនកនុងសហគមន៍ ្រតូវេធ្វីដំេណីរឆ្លងកត់ម្តងមក ល។ 
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‐ ប ្ត ញសុវតថិភពផ្លូវ; 
‐ អនកផគត់ផគង់សមភ រៈ ស្រមប់ករ ងសង់ផ្លូវថនល់ 
‐ អនកផ្តល់េស  ្របឆងំ អំេពីរេំ ភបំពន និងេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ េនកនុង្រសុក 
‐ អនក រព័ត៌មនលបីៗ  ដូចជ Fresh News, TVK, BTV; និង 
‐ ្របជពលរដ្ឋទូេទេនកនុងសហគមន៍។ 

២.៣. បុគគលមន ក់ៗ និង្រកុម ងយរងេ្រគះ 
បុគគលមន ក់ៗ និង្រកុម ងយរងេ្រគះ គឺសំេ េទេលី ្រកុមមនុស ែដល ទំនងជ្រតូវទទួលរងផលប៉ះពល់ 

េ យ រ គេ្រមង ឬក៏ពួកេគមិនមនឱកសទទួលបនអតថ្របេយជន៍ដូច្រកុមទទួលផលទូេទ ។ បុគគលមន
ក់ៗឬ្រកុមងយរងេ្រគះ គឺជអនុ្រកុម របស់្រកុមភគីពក់ព័នធខងេលី ែដលបនេលីកេឡងីេនកនុងែផនកទី ២.១ 
(អនកពក់ព័នធែដលរងផលប៉ះពល់)។ បុគគលមន ក់ៗឬ្រកុមមនុស ទងំេនះ ក៏ទំនងជ្រតូវបនដកេចញ ឬមិន
ចចូលរមួយ៉ងេពញេលញេនកនុងដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់ទូេទ ។ ដូេចនះ វធិនករ ឬករផ្តល់ជំនួយជក់
ក់  េដីមបអីនុញញ តឱយពួកេគចូលរមួយ៉ងេពញេលញ កនុងអំឡុងេពលដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់អំពីគេ្រមង 

គួរែត្រតូវបនអនុវត្តន៍។ គេ្រមងេនះនឹងយកចិតយទុក ក់អំពីឱកសខុសៗគន របស់្រកុមមនុស េផ ងៗគន  កនុង
ករចូលរមួ េនកនុងដំេណីរករេរៀបចំ និងករអនុវត្តគេ្រមង គេ្រមង ក៏ដូចជត្រមូវករទំនក់ទំនងរ ងគេ្រមង 
និង ្រកុមមនុស  និងបុគគលមន ក់ៗ ជពិេសស ្រកុមជនជតិេដីមភគតិច េ យ ប់បញចូ លទងំករគិតគូរអំពី
បញ្ហ ្របឈមនន របស់ពួកេគកនុងករចូលរមួ និងមេធយបយទំនក់ទំនង លទធភពៃនករចល័តទី (េធ្វីដំេណីរ
េទមក)កនុងចំេ មមនុស ចស់ និងជនពិករ។ េដីមបបីញចូ លគំនិតេយបល់របស់្រកុមងយរងេ្រគះេទកនុង
ករដំេណីរករេរៀបចំគេ្រមង ដំបូង្រតូវេ ះ្រ យឧបសគគៃនករចូលរមួរបស់ពួកេគជមុនសិន សកមមភពយុទធ
្រស្តគបប្ីរតូវបនេរៀបចំេឡងី េដីមបេីលីកកមពស់ករចូលរមួេពញេលញរបស់្រកុម ងយរងេ្រគះ (សូមេមីល
ងទី ១)។ 
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ងទី 1: យុទធ ្រស្តពិេ្រគះេយបល់ស្រមប់ករេលីកកមពស់ករចូលរមួេពញេលញរបស់្រកមុងយរងេ្រគះ  
ល .រ ្រកុមែដលងយរងេ្រគះ វធីិ ្រស្តពិេ្រគះេយបល់ 

១ ្រកុមជនជតិេដីមភគតិច 

• ជ្រមុញករចូលរមួរបស់សមជិកសហគមន៍ជនជតិេដីមភគត។ 
• ជ្រមុញករចូលរមួរបស់ ថ ប័នតំ ងសហគមន៍ជនជតិេដីមភគ
តិច ជនជតិេដីមភគតិច និងសមជិកអងគករឬសមជិកសហគមន៍
េផ ងេទៀត ែដលសម្រសប។ 
• ករេ្របីឧបករណ៍េឃសនស័ពទ ឬេ តទស ន៍ (មនសេម្លង ច ្ត
ប់លឺ និងមនរូបភព ចេមីលេឃញី) េនេពល្របជំុពិេ្រគះេយបល់
ជមួយ ជនជតិេដីមភគតិច េ យមនករបកែ្រប ភ  ស្រមប់ជន
ជតិេដីមភគតិច េនកនុងតបន់េនះផង។ េ្របីភ សរេសររបស់ ជន
ជតិេដីមភគតិច ផងែដរ ្របសិនេបី ចេធ្វីេទបន។ 
• ករផ្តល់េពលេវ ្រគប់្រគន់ស្រមប់ពួកគត់ េធ្វីករសេ្រមចចិត្ត
ជមួយគន គត់។ 
• េលីកកមពស់ករចូលរមួរបស់ពួកគត់ ្របកបេ យ្របសិទធភព កនុង
អំឡុងេពល ឌីស ញគេ្រមង ជពិេសសស្រមប់អនុគេ្រមងនីមួយៗ 
េដីមបេីធ្វីយ៉ង េសនីសុំមតិេយបល់ែកលម្អពីពួកគត់ កនុងករកំណត់
វធិនករកត់បនថយ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ ។  

២ 
អនកែដលមនបញ្ហ ែផនក ង
កយ 

• ករេ្របី  សញញ ភ  (ឬេ្របីកយវកិរ) និងឧបករណ៍ជំនួយេផ ង
េទៀត ្របសិនេបី ្រតូវករចបំច់។ 
• ករបកែ្របេទជភ ែដលពួកគត់ងយយល់ ្របសិនេបី ពួកគត់
មកពី្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច។ 
• ករផ្តល់មេធយបយេធ្វីដំេណីរេទកន់កែន្លង្របជំុពិេ្រគះេយបល់។ 
្របសិនេបី ចេធ្វីេទបន សូមេរៀបចំកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ េនែកបរ
ផទះគត់ ឬភូមិរបស់ពួកគត់ េទ មែផនករែដលបនេ្រគងទុក។ 
• ករផ្តល់េពលេវ ្រគប់្រគន់ស្រមប់ពួកគត់ េធ្វីករសេ្រមចចិត្ត
ែដលមនករឯកភពជមួយគន គត់។ 
• េពលេវ  និងរយៈេពល្របជំុ គបបសីមរមយស្រមប់អនកចូលរមួ 

៣ អនកែដលមនបញ្ហ ផ្លូវចិត្ត 

• េពលេវ ្របជំុ្រតូវែតខ្លី និងមនបរ ិ ថ ន្របកបេ យផសុកភព 
ងយ្រសួលដល់ករ កសួរសួរសំណួរ ឬេលីកេឡងីអំពីបញ្ហ ឬកង្វល់
េផ ងៗ 
• ករបកែ្របេទជភ ែដលពួកគត់ងយយល់ 
• ករផ្តល់េពលេវ ្រគប់្រគន់ស្រមប់ពួកគត់ េធ្វីករសេ្រមចចិត្ត 
• េរៀបចំកិចច្របជំុេ យែឡកពីគន រ ងបុរស និង្រស្តី 

៤ ្រស្តី 
• េរៀបចំកិចច្របជំុតូចៗ មនខ្លឹម រេផ្ត តេលី្រស្តី នឹងមនភពងយ
្រសួលដល់្រស្តីកនុងករសួរសំណួរ ឬេលីកេឡងីអំពីកង្វល់របស់ពួកគ
ត់។ 
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• កំណត់កលវភិគ្របជំុ ែដលមិនរខំនដល់សកមមភពបំេពញកិចចករ
្របចៃំថងរបស់ពួកគត់។ 
• ទីកែន្លង្របជំុ គួរែតមនទី ងំេនជិតផទះរបស់ពួកេគ។ 
• េ្របីភ ងយយល់ ស្រមប់ពួកគត់។ 
• ករ្របជំុជមួយ ្រស្តី គបប ីស្រមបស្រមួលេ យអនកស្រមបស្រមួលជ
្រស្តី។ 

៥ មនុស ចស់ 

• ករផ្តល់មេធយបយេធ្វីដំេណីរស្រមប់ពួកគត់មកចូលរមួ ្របជំុ។ 
• េពលេវ  និងរយៈេពល ៃនកិចច្របជំុ គបបសីម្រសបេទ ម ទំហមំតិ
េយបល់របស់អនកចូលរមួ ។ 
• េ្របីភ ងយយល់ ស្រមប់ពួកគត់; 
• េរៀបចំកិចច្របជំុ ច់េ យែឡកពីគន  រ ងបុរស និង្រស្តី; 
• កសួរ ឬសមភ សន៍គត់មន ក់ម្តងៗ។ 

៦ កុមរ 

• ្រតូវេសនីសុំករយល់្រពមពីឪពុកម្ត យ/ ពយបលរបស់កុមរ 
• កសួរអំពីបញ្ហ  សំខន់ៗរបស់កុមរ ែដលជួប្របទះ្របចៃំថង; 
• េ្រជីសេរសីទីកែន្លងែដល កសមនឹងកុមរ ឬកែន្លងែដលធ្ល ប់ គ
ល់។ 
• េ្របីភ  ចបស់ៗ សម្រសបនឹង យុរបស់ពួកេគ និងអនុញតឲយ
ពួកេគនិយយេ យេសរ។ី 
• េរៀបចំកិចច្របជំុ េ យែឡកពីគន  រ ងកុម  និងកុមរ។ី 

 

Ư.̉. ŁũŷЋļÐļÐ Бĵ с̋Įњĕċ 
ភគីឬអនកពក់ព័នធែតងមនក្រមិត ចប់ រមមណ៍ខុសៗគន  េហយីករចប់ រណ៍របស់ពួកគត់ ចមន

ឥទធិពលេលីករឌីស ញ និងករអនុវត្តគេ្រមង។ ្របជជន្រកី្រក និង្របជជនែដលមនជីវភពធូរធរ ក៏ ច
ទទួលរងផលប៉ះពល់ខុសៗគន  េទះបីផលប៉ះពល់េនះដូចគន ក៏េ យ។ ដូេចនះ មន រៈសំខន់ ស់កនុង
ករយល់ដឹង អំពី៖ ក) ក្រមិតៃនករចប់ រមមណ៍របស់អនកពក់ព័នធនីមួយៗ ចំេពះករវនិិេយគរបស់គេ្រមង។ 
ខ) ទំហៃំនផលប៉ះពល់របស់គេ្រមងចំេពះពួកេគ ជពិេសសអនកទទួលរងផលប៉ះពល់ ធងន់ធងរជងេគ និង គ) 
េរៀប មលំ ប់លំេ យនូវក្រមិតៃនផលប៉ះពល់កនុងចំេ មភគីឬអនកពក់ព័នធនីមួយៗ ពក់ព័នធនឹងករឌី
ស ញគេ្រមង ដំេណីរករអនុវត្តន៍ ក៏ដូចជលទធផលចុងេ្រកយរបស់គេ្រមង។ េ្រកមករអនុវត្តគេ្រមងេនះ ភ
គីឬអនកពក់ព័នធទងំ យ ចពក់ព័នធ ខ្ល ងំេនេពលេរៀបចំ និងករអនុវត្តគេ្រមង រមួមន ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល 
្រកុមទទួលរងផលប៉ះពល់ និង អនកទទួលផលជេ្រចីនេនកនុងសហគមន៍។ ភគីឬអនកពក់ព័នធទងំេនះ ទទួល
រងផលប៉ះពល់េ យ រគេ្រមង កនុងេពលែតមួយ ទងំេនេពលឌីស ញ និងេពលអនុវត្តគេ្រមង – ទំហៃំន
ផលប៉ះពល់មនវ ិ លភពេផ ងៗគន ។ ចំ ប់ រមមណ៍របស់ភគីពក់ព័នធ ចំេពះករវនិិេយគរបស់គេ្រមង 
ក៏ ចែ្រប្របួលេទ មដំ ក់កលនីមួយៗៃនវដ្តរបស់គេ្រមង ដូេចនះេហយី ករចូលរមួរបស់ពួកគត់ សំខន់

ស់ទងំេនដំ ក់កល ឌីស ញគេ្រមង និងដំ ក់កលអនុវត្តន៍គេ្រមង។ 
េ យែផ្អកេលីតួនទី ទំនួលខុស្រតូវ និងក្រមិតចប់ រមមណ៍របស់ភគីឬអនកពក់ព័នធសំខន់ៗ កិចច្របជំុ

ពិេ្រគះេយបល់ដំបូង ជមួយពួកគត់ ងទី ១ ខងេ្រកមបង្ហ ញអំពីករ យតៃម្លក្រមិត ៃនករចំ ប់
រមមណ៍ ផលប៉ះពល់ និងឥទធិពលរបស់ភគីពក់ព័នធនីមួយៗ ែដល្រតូវបនកំណត់កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រម
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ង។ េគក៏បនកត់សមគ ល់ថ ក្រមិតៃនករចប់ រមមណ៍ ផលប៉ះពល់ និងឥទធិពលរបស់ពួកគត់ ចផ្ល ស់ប្តូរ
កនុងអំឡុងេពលៃនករេរៀបចំ និងអនុវត្តន៍គេ្រមង។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ បចចុបបននភព ្វ ប់ៃនចំ ប់
រមមណ៍ ផលប៉ះពល់ និងឥទធិពលរបស់ភគីឬអនកពក់ព័នធ មនពិពណ៌នេនកនុង ងទី ១ (ម៉្រទីចកំណត់

អត្តសញញ ណអនកពក់ព័នធ) គឺ្របេយជន៍កនុងករជូនដំណឹងអំពីករេរៀបចំយុទធ ្រស្តករចូលរមួរបស់អនកពក់
ព័នធ េដីមបេីលីកកមពស់ករចូលរមួយ៉ងសកមម និង្របកបេ យអតថន័យ ពីភគីឬអនកពក់ព័នធគេ្រមង។ បញជ ី
េឈម ះភគីឬអនកពក់ព័នធ្រតូវបនកំណត់ខងេលី មនពិពណ៌នបែនថមេនកនុង ងទី ២ (ខងេ្រកម)។ 
េ យគិតពីចំនួន ៃនភគីឬអនកពក់ព័នធែដលមនចំ ប់ រមមណ៍ និងភគីឬអនកពក់ព័នធែដលទទួលផល
្របេយជន៍្រសេដៀងគន  (ដូចជ ្រកសួងពក់ព័នធជេដីម) ្រតូវបនេរៀប ម្រកុម។ 
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ងទី 2: បញជ ីម៉្រទីកស្តពីីភគីឬអនកពក់ព័នធ 

 ភគីៃដគូ ភគីឬអនកពក់ព័នធសំខន់ៗ មុខងរសំខន់ៗពក់ព័នធនងឹគេ្រមង 
ចប់ រមមណ៍ 
ក្រមតិ ? 

មនផលជៈ 
ក្រមតិ ?  

មនឥទធពិល 
ក្រមតិ ?  

ក្រមតិ ខពស់/មធយម/ទប 

ភ
គ ីរ
ងផ
ល
ប៉ះ
ព
ល់

 
(ស
ហ
គម
ន៍)

 

ក្រមតិសហគមន៍ 
អនកទទួលរងផលប៉ះពល់ជវជិជមន (អនកទទួលផល) 
អនកេធ្វីដេំណីរ នងិអនកេ្របផី្លូវ (រមួទងំកសិករ ជនជតភិគ
តិច ្រស្តី យុវជន កុមរ…)  

 ចូលរមួកនុងករេរៀបចំែផនករ និងករអនុវត្តគេ្រមង 
 សំ កៃនករសំភសន៍ អនកដេំណីរ រមួជមួយនឹងករ្របជុំ ធរណៈ 

ខពស់ មធយម មធយម 

 
ពណិជជករឬ ជវីករ និងអនកលកដ់ូរ មដងផ្លូវ 

• ចូលរមួកនុងករេរៀបចែំផនករ នងិករអនុវត្តគេ្រមង 
• ពិចរ េលីករ្របជុំជ្រកមុ ករសំភសន៍គំរូ 

ខពស់ ខពស់ ខពស់ 

មច ស់ដី និងអចលន្រទពយកនុង្រសុក • ចូលរមួកនុងករេធ្វីែផនករ និងករអនុវត្តគេ្រមង 
• ករ្របជុំជមួយបុគគលមន ក់ៗ ែដលជតំ ងមច ស់អចលន្រទពយ និង ្របមូលទនិននយ័ 
កនុងអំឡុងេពលសទង់មត ិ

ខពស់ មធយម មធយម 

កមមករសំណង់កនុង្រសុក • ចូលរមួកនុងករេរៀបចែំផនករ នងិករអនុវត្តគេ្រមង 
• ពិចរ េលីករ្របជុំជ្រកមុ បែនថមពីេលីករសមភ សន៍កនុងអំឡុងេពល្របមូលទិននន័យ
វភិគែផនកេសដ្ឋកចិចសងគម 

ខពស់ មធយម មធយម 

ប៉ះពល់ ធងនធ់ងរ  
មច ស់ដីជនបទមនប័ណ្ណកមមសិទធិេហយីត្រមវូឲយបរចិច ក
ស្រមប់ករអនុវត្តគេ្រមង (រមួទងំដីកសិកមម) 

 ចូលរមួកនុងករពេិ្រគះេយបល់ ផ្តល់មតិែកលម្អេលីវធិនករកតប់នថយផលប៉ះពល់ 
និងករេរៀបចំសំណងផលប៉ះពល់ 

ខពស់ ខពស់ ខពស់ 

មច ស់ ជីវកមម ឬផទះែដលនឹងបតប់ង់្រទពយសមបត្តរិបស់
ពួកេគ 

 ចូលរមួកនុងករពេិ្រគះេយបល់ ផ្តល់មតិែកលម្អេលីវធិនករកតប់នថយផលប៉ះពល់ 
និងេរៀបចំសំណងផលប៉ះពល់ ឬ/នងិករបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ត 

ខពស់ ខពស់ ខពស់ 

្រកុមងយរងេ្រគះ/ជនពិករ រមួមន ជនជតេិដមីភគតិច 
្រស្តី មនុស ចស់ និងជនពិករដៃទេទៀត 

• ចូលរមួកនុងករពិេ្រគះេយបល់ ផ្តល់មតិែកលម្អេលីវធិនករកត់បនថយផលប៉ះពល់ 
និងេរៀបចំសំណងផលប៉ះពល់ ឬ/នងិករបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ត។ និង 
• េលីកេឡងីអពំកី្តីបរមភនន ទកទ់ងនងឹករេធ្វីដេំណីរេខញចូលផទះរបស់ពួកគត់ ក៏
ដូចជ ផលបះ៉ពល់ដល់បរ ិ ថ នជុវំញិកនុងអំឡុងេពល ្របតបិត្តិករ ងសង់ផ្លូវទងំេនះ 

ខពស់ ខពស់ ខពស់ 
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 ភគីៃដគូ ភគីឬអនកពក់ព័នធសំខន់ៗ មុខងរសំខន់ៗពក់ព័នធនងឹគេ្រមង 
ចប់ រមមណ៍ 
ក្រមតិ ? 

មនផលជៈ 
ក្រមតិ ?  

មនឥទធពិល 
ក្រមតិ ?  

ក្រមតិ ខពស់/មធយម/ទប 
្រកុមហ៊ុន នងិអងគករ • ចូលរមួកនុងករពិេ្រគះេយបល់ ផ្តល់មតិែកលម្អេលីវធិនករកត់បនថយផលប៉ះពល់ 

និងេរៀបចំសំណងផលប៉ះពល់ ឬ/នងិករបរចិច គ្រទពយសមបតិ្តេ យសម័្រគចិត្ត 
ខពស់ ខពស់ ខពស់ 

ភ
គ ីច

ប់
រម
មណ៍

 

វសិ័យ ធរណៈ 
ជញ ធរថន ក់ថន កជ់តិ 

្រកសួងអភវិឌ ន៍ជនបទ (MRD) 
• នយក ្ឋ នផ្លូវជនបទ 
• នយក ្ឋ នអភវិឌ ន៍េសដ្ឋកិចចជនបទ 
• នយក ្ឋ នអភវិឌ ន៍ជនជតិេដីមភគតិច 
• នយក ្ឋ នអភវិឌ ន៍សហគមន ៍

• ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីសំេណីគេ្រមង ករឌីស ញ ករេរៀបចែំផនករ និងករអនុវត្ត
េនកនុងតំបន់ែដលមនផ្លូវជនបទសំខន់ៗ។ ករអភវិឌ នជ៍នជតិេដមីភគតិច; ករ
អភិវឌ ន៏សហគមន៏; នងិករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកចិចជនបទ។ 
 

ខពស់ មធយម ខពស់ 

្រកសួងម ៃផទ (MoI)  
គណៈកមម ធិករជតិៃនេលខធិករ ្ឋ នស្រមប់ករ
អភិវឌ ន៍ មែបប្របជធបិេតយយេនថន ក់េ្រកមជត ិ
(NCDDS) 

•  ចូលរកួផ្តល់ មតិេយបល់េលីសំេណីគេ្រមង និងករឌីស ញកនុងឥទធិពលតំបន់ករពរ
បរ ិ ថ ន និងសងគមស្រមប់ករអភិវឌ មែបប្របជធិបេតយយថន កេ់្រកមជត ិ
• ចូលរមួផ្តល់នូវមតិេយបល់េលីសំេណីគេ្រមង នងិករឌីស ញកនុងឥទធិពលតបំន់
ករពរបរ ិ ថ ន នងិសងគមស្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយថន ក់េ្រកមជត ិ

ខពស់ ទប មធយម 

គណៈកមម ធិករ អន្តរ្រកសួង (IRC) ស្តីពីករេ ះ្រ យ
សំណងផលប៉ះពល់ 
្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ (MoEF) 
អគគនយក ្ឋ នេ ះ្រ យសំណងផលប៉ះពល់ស្រមប់
គេ្រមងអភិវឌ ន ៍

 
• ចូលរមួេរៀបចែំផនករគេ្រមង និងអនុវត្តេនកនុងតបំន់ែដលត្រមវូឲយមនករបរចិច កដធី្លី 
និង មនិសម័្រគចិត្តទទួលយក សំណងផលប៉ះពល់ ខពស់ ទប ខពស់ 

្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  (MoEYS) 
នយក ្ឋ នសុខភព េរៀន 

• ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីសំេណីគេ្រមង នងិករឌីស ញកនុងែផនកែដលមនឥទធពិល
ទក់ទងនឹងករអប់រសំុខភព អនម័យ និងបរ ិ ថ នសិក  អំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង 
និងវធិនករកតប់នថយផលបះ៉ពល់ 

ខពស់ ទប មធយម 

្រកសួងបរ ិ ថ ន (MoE) 
• អគគនយក ្ឋ នករពរបរ ិ ថ ន 
• អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបល អភរិក  និងករពរធមមជតិ 

• ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីសំេណីគេ្រមង នងិករឌីស ញេនកនុងតបំន់ ករពរបរ ិ ថ ន 
និងករអភរិក ធមមជតិ។ ខពស់ ទប មធយម 
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 ភគីៃដគូ ភគីឬអនកពក់ព័នធសំខន់ៗ មុខងរសំខន់ៗពក់ព័នធនងឹគេ្រមង 
ចប់ រមមណ៍ 
ក្រមតិ ? 

មនផលជៈ 
ក្រមតិ ?  

មនឥទធពិល 
ក្រមតិ ?  

ក្រមតិ ខពស់/មធយម/ទប 
្រកសួងវបបធម៌ នងិវចិ្រតសិលបៈ (MCFA) 
• អគគនយក ្ឋ នេបតកិភណ្ឌ  

• ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីសំេណីគេ្រមង នងិករឌីស ញកនុងតបំន់ អភរិក េបតិកភណ្ឌ
ែដលេនែកបរេនះ 

ខពស់ ទប មធយម 

្រកសួងធមមករ នងិ សន (MoCR) • ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីសំេណីគេ្រមង នងិករឌីស ញកនុងតបំន់ែដលមនវត្ត ្រពះ
វ ិ រ និងវ ិ រឥ ្ល ម ែដលេនែកបរេនះ 

ខពស់ ទប មធយម 

្រកសួង្រគប្រគងធនធនទកឹ នងិឧតុនិយម (MoWRAM) 
• អគគនយក ្ឋ នបេចចកេទស   

 ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីសំេណីគេ្រមង និងករឌសី ញេនកនុងតំបន់ អភិរក
ធនធនទឹក និង្របព័នធធ ្រស្ត សំខន់ៗ ែដលេនែកបរេនះ 

មធយម ទប ទប 

្រកសួងករងរ នងិបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ (MoLVT) 
• អគគនយក ្ឋ នករងរ 
 

• ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីករេរៀបចែំផនករ នងិករអនុវត្តគេ្រមងែដលមនពក់ពន័ធ
ជមួយពលកមមកុមរ និងសុខភពករងរ មធយម ទប ទប 

្រកសួងសុខភិបល (MoH) • ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីសំេណីគេ្រមង នងិករឌីស ញេនកនុងតបំនែ់ដលមន
មណ្ឌ លផ្តល់េស ពយបល ែថទសំុខភព ឬមនទរីេពទយ (មណ្ឌ លសុខភពឃុ)ំ ខពស់ ទប មធយម 

្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ (MAFF) • ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីសំេណីគេ្រមង នងិករឌីស ញកនុងតបំន់មនករ ដំុះដំ  ំ
ផលិតកមមបសុសត្វ ៃ្រពេឈ ីនិងករអភរិក ជលផល 

ខពស់ ទប មធយម 

 ្រកសួងកចិចករនរ ី(MoWA) 
 
 

• ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីសំេណីគេ្រមង នងិករឌីស ញ ែដលមនពក់ព័នធនឹងេយនឌ័
រ និងសុខភព្រសី្ត ករទប់ ក ត់អំេពហីងិ េលី្រស្តី និងកុមរ មធយម ទប ទប 

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង ់
(MLMUPC) 
• អគគនយក ្ឋ នេរៀបចែំដនដី នងិនគរបូនីយកមម 

• ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីសំេណីគេ្រមង នងិករឌីស ញ ែដលពក់ពន័ធនឹងករ
្រគប្រគងដធី្លី នងិនគរបូនីយកមម មធយម ទប មធយម 

្រកសួងែផនករ (MoP) 
• អគគេលខធិករ ្ឋ ន ្របជជន នងិករអភិវឌ ន ៍

• ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីសំេណីគេ្រមង នងិករឌីស ញ ែដលមនពក់ព័នធនឹង្របជ
្រស្ត និងករអភិវឌ ន ៍

 
មធយម ទប ទប 
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 ភគីៃដគូ ភគីឬអនកពក់ព័នធសំខន់ៗ មុខងរសំខន់ៗពក់ព័នធនងឹគេ្រមង 
ចប់ រមមណ៍ 
ក្រមតិ ? 

មនផលជៈ 
ក្រមតិ ?  

មនឥទធពិល 
ក្រមតិ ?  

ក្រមតិ ខពស់/មធយម/ទប 
្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន នងិយុវនីតិសមបទ 
(MoSVY) 
• អគគនយក ្ឋ នបេចចកេទស 
 

 ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីសំេណីគេ្រមង និងករឌសី ញែដលមនពក់ព័នធនឹង
សុខុមលភពសងគម 

 
មធយម ទប ទប 

្រកសួងេទសចរណ៍ 
 

• ចូលរមួផ្តល់មតេិយបល់េលីសំេណីគេ្រមង និងករឌីស ញែដលមនពក់ពន័ធជមយួ
ករ្រគប់្រគង នងិែថទរំមណីយ ្ឋ នធមមជតិ រមណីយ ្ឋ នែដលបេងកីតថម ីមជឈមណ្ឌ ល
េទសចរណ៍ នងិតបំន់អភិវឌ ន៍េទសចរណ៍ទូទងំ្របេទស។ 

ខពស់ ទប មធយម 

អគគិសនីកមពុជ (EDC) 
 

• ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីសំេណីគេ្រមង នងិករឌីស ញែដលមនពក់ព័នធជមួយប
្ត ញអគគិសនី  

ទប ទប ទប 

្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនគមន៍ (MPTC) • ចូលរមួផ្តល់មតេិយបល់េលីសំេណីគេ្រមង និងករឌីស ញែដលមនពក់ពន័ធជមយួ
ែខ កបអុបទិក នងិៃ្របសណីយ ៍

ខពស់ ទប ទប 

ជញ ធរមូល ្ឋ ន (ថន ក់េខត្ត ្រសុក ឃុ)ំ 
អនុគណៈកមម ធកិរេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េនថន ក់េខត្ត 
(ប.ស.ស) និង្រកុមករងរ េខត្តបនទ យមនជ័យ បត់
ដំបង កំពង់ឆន ងំ កំពង់សពឺ េពធិ៍ ត់ និងេសៀម ប 

• ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីករេរៀបចែំផនករគេ្រមង និងករអនុវត្តេនកនុងតបំនែ់ដល
ត្រមវូឲយមនករបរចិច គដី និង មិនសម័្រគចិត្តទទួលយកសំណងផលប៉ះពល់ ខពស់ ទប ខពស់ 

េខត្តបនទ យមនជ័យ បត់ដំបង កំពង់ឆន ងំ កំពង់
សពឺ េពធិ ត់ នងិេសៀម ប 
• គណៈកមម ធិករកិចចករនរ ីនងិកុមរ 

• ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីករេធ្វីែផនករ នងិករអនុវត្តគេ្រមងែដលមនពក់ពន័ធនងឹ
សមភពេយនឌរ័ និងបញ្ហ ្រស្តី នងិកុមរ។ 
 

ខពស់ ទប មធយម 

េខត្តបនទ យមនជ័យ បតដ់ំបង កំពង់ឆន ងំ កំពង់
សពឺ េពធិ ត់ នងិេសៀម ប 
អងគភព អន្តរវសិ័យ 
• ករយិល័យ្រគប់្រគង នងិអភិវឌ ន៍សំណង់ថន ក់េខត្ត; 
និង 

• ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីសំេណីគេ្រមង នងិករឌីស ញែដលមនពក់ព័នធជមួយកចិច
សហ្របតិបត្តិករកនុងករកំណត់េគលករណ៍ៃនករអភិវឌ នេ៍ហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹក
ជញជូ នេខត្ត ករែថទ ំករ ្ត រេឡងីវញិ និងេ ះ្រ យសំណងផលប៉ះពល់។ ខពស់ ទប មធយម 
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 ភគីៃដគូ ភគីឬអនកពក់ព័នធសំខន់ៗ មុខងរសំខន់ៗពក់ព័នធនងឹគេ្រមង 
ចប់ រមមណ៍ 
ក្រមតិ ? 

មនផលជៈ 
ក្រមតិ ?  

មនឥទធពិល 
ក្រមតិ ?  

ក្រមតិ ខពស់/មធយម/ទប 
• ករយិល័យនីតកិមម នងិករពរសុវតថិភព ធរណៈ
ថន ក់េខត្ត។  
PDRD; PDPWT; PDEF; PDH; PDEYS; PDE; PDCFA; 
PDCR; PDWRAM; PDLVT; PDH; PDAFF; PDWA; 
PDLMUPC; PDP; PDSVY; PDT; EDC; and PDPTC.    
មនទីរជំនញថន ក់េខត្ត េខត្តបនទ យមនជ័យ បត់ដបំង 
កំពង់ឆន ងំ កពំងស់ពឺ េពធិ៍ ត់ នងិេសៀម ប 
 

• ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីសំេណីគេ្រមង ករឌីស ញ និងករេធ្វីែផនករ និងករអនុវត្ត
សកមមភព ែដលមនពក់ពន័ធជមយួមនទីរជំនញថន ក់េខត្តនមីួយៗ។ 

ខពស់ ទប មធយម 

រដ្ឋបលខណ្ឌ  ្រសុក (េន មដងផ្លូវេគលេ ) 
• ករយិល័យេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម សំណង់ និង
សូរេិយដី្រសុក; 
• ករយិល័យែផនកនីតកិមម និងករស្រមបស្រមួលេ ះ
្រ យវ ិ ទ ។ នងិ 
• ករយិល័យ្របជជន  

• ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីករេរៀបចែំផនករគេ្រមង និងករអនុវត្តគេ្រមង ែដលពក់
ព័នធនងឹករ្រគប្រគងដីធ្លី កនុងតំបន់នគរូបនីយកមមករអភិវឌ នផ៍្លូវជនបទ។ កសិកមម 
ធនធនជតិ នងិបរ ិ ថ ន; នងិករស្រមបស្រមួលេ ះ្រ យវ ិ ទ នងិ យន្តករេ ះ
្រ យបណ្តឹ ងត ៉  (GRM) ។ 
 

ខពស់ ទប មធយម 

រដ្ឋបលឃុ ំសងក ត់ (េន មដងផ្លូវេគលេ ) 
• គណៈកមម ធិករឃុ ំសងក ត់េដីមប្រស្តី និងកុមរ 
(CCWC) 
 

• ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីករេរៀបចែំផនករ នងិករអនុវត្តគេ្រមង ែដលពក់ព័នធ
ជមួយតួនទីរបស់ខ្លួន កនុងករបេ្រមីកិចចករមូល ្ឋ ន និងតួនទីៃនករ្រគប់្រគងេស
ធរណៈចបំច់ នងិឲយបនល្អ្របេសីរ េ យធនករករពរ និងែថរក បរ ិ ថ ន និង
ធនធនធមមជតិ និងតួនទីៃនករផ ះផ វ ិ ទរ ង្របជពលរដ្ឋ។ . តនួទី និងទំនួល
ខុស្រតូវរបស់ គណៈកមម ធិករឃុ ំសងក ត់េដីមប្រស្តី និងកុមរ (CCWC) កនុងករបងក រ 
ទប់ ក តអ់ំេពីរេំ ភបំពនេលី្រស្តីនងិកុមរ និង អន្ត គមន៏ សហ្របតិបត្តិករ។ 

ខពស់ មធយម ខពស់ 

វសិ័យឯកជន 
្រកុមហ៊ុនសំណង់សុីវលិ រមួទងំអនកផគត់ផគង់សមភ រៈ (្រតូវ
បនកំណត់ កនុងអឡំុងេពលអនុវត្តគេ្រមង) 

• ចូលរមួកនុងករេរៀបចែំផនករ នងិករអនុវត្តគេ្រមង 
េ យ ក់បញចូ លត្រមវូករករពរបរ ិ ថ ន នងិសងគម 

ខពស់ ទប ខពស់ 

្របតបិត្តកិរេទសចរណ៍   Consider focus group meetings in addition to interviews during data ខពស់ ទប ទប 
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 ភគីៃដគូ ភគីឬអនកពក់ព័នធសំខន់ៗ មុខងរសំខន់ៗពក់ព័នធនងឹគេ្រមង 
ចប់ រមមណ៍ 
ក្រមតិ ? 

មនផលជៈ 
ក្រមតិ ?  

មនឥទធពិល 
ក្រមតិ ?  

ក្រមតិ ខពស់/មធយម/ទប 
 collection for socio-economic survey 

 ចូលរមួកនុងករេរៀបចំែផនករ នងិករអនុវត្តគេ្រមបេរៀបចំកចិច្របជុជំ្រកុម និង
សមភ សន៍្របមូលទិននន័យ ទក់ទង ថ នភពេសដ្ឋកចិចសងគម 

សភពណិជជកមមកមពុជ នងិសភពណិជជកមមេខត្តេគល
េ  

• ចូលរមួកនុងករេរៀបចែំផនករ នងិករអនុវត្តគេ្រមងវនិិេយគេនកនុងសហគមន៍មូល ្ឋ
ន។ 

ខពស់ ទប ទប 

 
សមគមធនគរេនកមពុជ 

• ចូលរមួកនុងករេរៀបចែំផនករ នងិករអនុវត្តគេ្រមងអភិវឌ ន៍សហគមន៍មូល ្ឋ ន ម
រយៈករសហករជមួយវសិ័យធនគរ និងមី្រកូហរិញញវតថុ។ 

ខពស់ ទប ទប 

សងគមសុីវលិ / អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបល 
កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ (RUPP) 

• ម វទិយល័យសិក អភិវឌ ន ៍
• ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីសំេណីគេ្រមង ករឌីស ញ ករេរៀបចែំផនករ និងករអនុវត្ត
គេ្រមង ពក់ពន័ធវសិ័យករពរបរ ិ ថ ន និងសងគម។ ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ; ភព
ធន់នងឹករែ្រប្របលួ កសធតុ និងនគរូបនីយកមម។ 

ខពស់ ទប ទប 

េវទិកអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល • ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីសំេណីគេ្រមង ករឌីស ញ ករេរៀបចែំផនករ និងករអនុវត្ត
េលីែផនកបរ ិ ថ ន ករអភវិឌ ន៍ សិទធមិនុស  ជនជតេិដីមភគតិច និងកមមសិទធិដីធ្ល ី

ខពស់ ទប មធយម 

ករយិល័យសមគម ដហុកេខត្ត 
• អនកផ្តល់េស ករពរកររេំ ភបពំន និងេបៀតេបៀនផ្លូវ
េភទ SEA/SH 

• ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីករេរៀបចែំផនករ នងិករអនុវត្តគេ្រមង ែដលមនពក់ព័នធ
ជមួយ កររេំ ភសិទធិមនុស  ករជួញដូរមនុស  វ ិ ទដីធ្លី និង កររេំ ភបំពន និង
េបៀតេបៀនផ្លូវេភទ (SEA/SH)។ 

ខពស់ ទប មធយម 

គណៈកមម ធិករសហ្របតិបត្តិករេដីមបកីមពុជ (CCC) 
 

 Provide comments on project proposals, design, planning and 
implementing in areas of development planning and advocacy  

• ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីសំេណីគេ្រមង ករឌីស ញ ករេរៀបចែំផនករ និងករអនុវត្ត
គេ្រមង ែដលមនពក់ពន័ធនងឺែផនករអភវិឌ ន៍ នងិករតស៊ូមត ិ

ខពស់ ទប ទប 

្របពន័ធផ ព្វផ យព័ត៌មន៖ Fresh News, TVK, BTV 
 

 Understand new road improvement and make investment 
• ចូលរមួែស្វងយល់អំពីករែកលម្អផ្លូវជនបទថមីៗ និង ករវនិេិយគនន 

ខពស់ ទប មធយម 
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ងទី 3: ករវភិគអីពីភគីឬអនកពក់ព័នធ េនកនុងសមសភគទី២ 

្រកុម លកខណៈសមបត្ត ិ ចំ ប់ រមមណ៍ ឬកង្វល់េផ ងៗ យុទធ ្រស្ត 
ភគីឬអនកពក់ព័នធែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ 

្របជជនកពំុង រស់េន ឬ
កំពុង្របកប ជីវកមមេន
មបេ ្ត យផ្លូវ បទ

បបញញត្តពិិេសស ស្រមប់្រស្តី 
កុមរ នងិជនពិករ 
 
 
 
 

្របជជនែដលកំពុងរស់េនកនុងតំបន់
េគលេ របស់គេ្រមង (គបប្រតូវបន
កំណត់) គតិទងំអនកលក់ដូរ មច ស់ 
េភជនីយ ្ឋ ន ) ករយកចតិ្តទុក ក់
ជពិេសស ចំេពះ្រស្តី អនកលក់ដូរ ម
ដងផ្លូវ ជនពិករនងិកុមរ។ 
 
 

ភគីឬអនកពក់ព័នធែដលមនចំ ប់ រមមណ៍ វជិជមនចំេពះ
គេ្រមង េ យ រពួកគត់្រតវូករ ផ្លូវថនល់ល្អ្របេសីរជងមុន។ 
ពួកគតន់ឹងចប់ រមមណ៍ ចំេពះេពលេវ ៃនករ ងសង់ផ្លូវ និង
ថេតី ដេំណីរករ ងសង់ផ្លូវនឹងមនផលប៉ះពល់ដូចេម្តចខ្លះ។ 
្រកុម្រស្តី្របែហលមនចំ ប់ រមមណ៍ េ យ រពកួគត់ជអនក
លក់ដូរទនំិញ។ 
 
ពួកគត់ ចចប់ រមមណ៍ ចេំពះករងរសំណង់ នងិថេតពីួកេគ
្រតូវទទួលរងផលប៉ះពល់េ យករគេ្រមង្រតវូករដធី្លីនិង/ឬមន
កររខំនដល់ ជវីកមមរបស់ពកួេគដូចេម្តច។ េហយីក៏ ចមនករ
្រពួយបរមភផងែដរ ្របសិនេបី មនករនចំូល កមមករសំណង់ ែដល
មនចំននួ។ ជវីករ ចបរមភអពំកីររខំនដល់ករ្របកបមុខរបរ
របស់ពួកេគ និងករខតបង់្របកច់ំណូល្របចៃំថង។ 
 
រឯីជនពិករ ចកម៏នករ្រពួយបរមភ ថេតពីួកគត់ ចេធ្វដីំេណីរ
ចុះេឡងី េ យរេបៀប  កនុងអំឡុងេពល ងសងផ់្លូវ នងិករ
ចូលរមួកនុងកចិច្របជុំពិេ្រគះេយបល់ ក៏ដូចជ ករ ផ្លូវេចញចូលផទះ
របស់ពួកគត់េនេពលករក ងផ្លូវកំពុងដំេណីរករ (ឧ. មនិដងឹ
ថេតី គេ្រមងបនគិតគូរ អំពបីញ្ហ ទងេនះ េហយីបន ក់
បញចូ លេទកនុងករឌីស ញែដរឬេទ)។ 
 
្រកូម្រស្តី្របែហលជមនករ្រពួយបរមភ អពំីទកីែន្លង ន ក់េនរបស់
កមមករ នងិករនចំូល កមមករសំណង់េ្រចីននក់ ក៏ដូចជ ករបងក

Project information boards. 
 
ពិេ្រគះេយបល់កនុងកំឡុងេពលចុះពីទស នៈកចិចសិក  េដីមបែីស្វងយល់ 
អំពីទស នៈ កររពំឹងទុក នងិកង្វល់របស់ភគី ឬអនកពក់ព័នធ។ 
 
ពិភក  កនុងកិចច្របជុំពេិ្រគះេយបល់ េន មភូមិ េដីមបែីណន ំនិងបង្ហ ញ
អំពីអពំីគេ្រមង នងិែផនករ្រគប្រគងបរ ិ ថ ន នងិសងគម េ យេផ្ត ត
ពិេសសេលីបញ្ហ េយនឌ័រ ករងរនងិយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  
(GRM) ។ 
 
ផ្តល់ព័ត៌មនឱយេនមុនេពល និងកនុងកំឡុងេពល ងសង់ ដូេចនះ ពួកគត់
នឹងដងឹអពំីពេីពលេវ ចបស់ ស់។ េហយីក៏ ច បញចូ លវគគបណ្តុ ះប ្ត
លស្តីពី េយនឌ័រ និងសុវតថិភពផ្លូវថនល់។ 
្រស្តី្របែហលជ្រតវូករ ករពេិ្រគះេយបល់ ជលកខណៈបុគគល ពិេសស
ទក់ទងនឹង នភិ័យៃនអំេពីហងឹ ្របឆងំនឹងេយឌ័រ (GBV) ។ 
 
ក្ត រេខៀនស្រមេបៀ់ ព្វផ យព័ត៌មនគេ្រមង។ 
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្រកុម លកខណៈសមបត្ត ិ ចំ ប់ រមមណ៍ ឬកង្វល់េផ ងៗ យុទធ ្រស្ត 
េ្រគះថន កច់ ចរណ៍។ ្រកូម្រស្តីក៏ ចចប់ រមមណ៍ចំេពះករងរ
សំណង់ផងែដរ។ កុមរ ចជ្រកុមរងេ្រគះេ យ រករេ្រជីេរសី
កមមករវយ័េកមង នងិ នភិ័យៃនេ្រគះថន ក់េ យ រករងរ
សំណង់ ផ្លូវថនល់។ 

្របជជនឬ ជវីករែដល
ទទួលរងផលប៉ះពល់
េ យ រករមនិសម័្រគចិត្ត
ទទួលយកសំណង់ផលប៉ះ
ពល់ (បទបបញញត្តិពិេសស
មនែចងេនកនុង ែផនករ
េ ះ្រ យសំណងផលប៉ះ
ពល់ (RPS) ្របសិនេបី
មន្រកមូ ងយរងេ្រគះ) 

(្រតូវបនបញជ កក់នុងអំឡុងេពលឌី
ស ញលម្អិត) ចំេពះអនក ែដល 
មន្រទពយសមបត្តិ ប៉ះពល់តិចតួច
បំផុត េ យ រ ត្រមវូករដធី្លី ្រមប់
ព្រងកីផ្លូវ ។ កនុងអឡំុងេពលេរៀបចំ
គេ្រមង្រគួ រែដល្រតូវទទួលរងផល
ប៉ះពល់ទងំេនះបនបង្ហ ញឆនទៈកនុង
ករបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ត (សូម ន
ទំព័របនទ ប់) ។ 

ដូចបនបញជ ក់ខងេលីរចួេហយី ប៉ុែន្តក៏េនមនករ្រពយួបរមភខ្លះ
េទៀត អពំីផលបះ៉ពល់ ដីធ្លី និង ចំ ប់ រមមណ៍េលីនីតិវធិី និង
សិទធិកន់កប់ដធី្លី ្រពមទងំយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉ជក់
ក់ស្រមប់ករបរចិច គដី កដ៏ូចជ លកខណៈវនិិចឆ័យ និតិវធិី នងិ

អតថ្របេយជនៃ៍នករបរចិច គដីធ្លី េ យសម័្រគចិត្ត ។ 
 
 

ដូចខងេលីែដរ គបបពីេិ្រគះេយបល់េនមុនេពលអេងកតទនិនន័យ្រគដបំូង 
ស្តីពី ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគម នងិជេំរឿន ែដលជែផនកមួយៃនករេរៀបចំ
ែផនករេ ះ្រ យសំណងផលប៉ះពល់ ជមួយនឹងករពិេ្រគះេយបល់ 
អំពីអ្រ សំណងផលប៉ះពល់ និងដំេណីរករៃនករផ្តល់សំណង។ 
កំណត់និយមន័យៃនករបរចិច គេ យសម័្រគចិត។ កូនេសៀវេភពត័៌មន
គេ្រមង ្រតវូបនបេងកតីេឡងី េ យមនព័ត៌មនជក់ ក់ទកទ់ងនងឹករ
េធ្វីលទធកមមដធី្លីេនដំ ក់កលេផ ងៗគន  (ករ ស់ែវងលំអិត ករ
គណនសិទធិកន់កប់ដីធ្លី។ ល។ ) 

្របសិនេបី ត្រមូវករដីធ្លី ស្រមបក់រ
ព្រងកីផ្លូវ ្រតូវបនេគរពំឹងទុក េពល
េនះចបំច់ ្រតូវបនបញជ ក់ឲយបន
ចបស់ កនុងអំឡុងេពលឌីស ញ លម្អិ
ត។ 

នឹងបញជ កេ់នេពលេ្រកយ នឹងបញជ កេ់នេពលេ្រកយ 

្របជជនបនបរចិច គដី
េ យសម័្រគចិត្ត ដល់
គេ្រមង ជមួយបទបបញញត្តិ
ពិេសស ស្រមប់្រស្តី និងជន
ងយរងេ្រគះ 

អនកកពំុងរស់េន មផ្លូវ និងអនក មន
្រទពយសមបត្តិតិចតចួ / ែផនកខ្លះៃន្រទពយ
សមបត្តិ ្រតូវប៉ះពល់េនចេន្ល ះរេបៀងៃន
ផ្លូវ (COI) េហយី្រតូវកំណត់ឲយេធ្វកីរ
បរចិច គ អនុេ ម ម្រកបខ័ណ្ឌ

អនកចប់ រមមណ៍អំពីដេំណីរករៃនករបរចិច គ ព័ត៌មនអំពីសិទធិ
របស់ពួកេគ ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  និងកលវភិគអនុវត្តន៍
សកមមភពគេ្រមង។ 

្រតូវែតពិេ្រគះេយបល់ េនេពល បនកំណតផ់្លូវថនល់ស្រមប់ករ ្ត រ ឬ
ងសង់។ ព័តម៌នេពញេលញអពំីសិទធិ និងគេ្រមង រមួទងំសិទធិទទលួបន

សំណង និងសិទធបិដិេសធករបរចិច គ នឹង្រតវូបន ែណន ំនិងមនអធិ
បយយេនកនុង ្រកបខ័ណ្ឌ ករងរស្តពីីករេ ះ្រ យដំណងផលប៉ះពល់ 
(RF) និង/ឬ BRP។ អនុវត្តន៍វធិនករពិេសស ្របសិនេបីចបំច់េដមីបធីន
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្រកុម លកខណៈសមបត្ត ិ ចំ ប់ រមមណ៍ ឬកង្វល់េផ ងៗ យុទធ ្រស្ត 
 ករងរស្តីពីករេ ះ្រ យសំណង

ផលប៉ះពល់ (RF) 
ថ ្រស្តី និងជនងយរងេ្រគះ្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់ជមួយ និងមន
ឱកស បេញចញមតិេយបល់ ។ 

្រកុមជនជតិេដមីភគតិច 
(្របសិនេបី បនរកេឃញីថ 
មនករតភជ បត់ំបន់េនះ 
ជមួយនឹងគេ្រមង) 

្រតូវបនកំណតក់នុងកំឡុងេពលឌី
ស ញលម្អិត 

កំណត់កនុងអំឡុងេពលឌីស ញលម្អិត។ ចរមួបញចូ លកង្វល់េផ
ងៗ ពក់ពន័ថនងឹករនចំូលកមមករ ករបត់បង់ដីធ្លី ករទ្រនទ នយក
ដធី្លីែដលជ ទី ងំ្របរព្វ ្របៃពណី វបបធមដ៌ូន ។ 

កំណត់កនុងអំឡុងេពលឌីស ញលម្អិត េ យែផ្អក ម ែផនករជ្រមុញករ
ចូលរមួរបស់ភគពីក់ព័នធ និង ្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករជនជតិេដមីភគតចិPF 
្រពមទងំ យតំៃលលម្អិត អំពី ថ នភពសងគម ែដលែផនកមួយ ្រកបខ័ណ្ឌ
ែផនករជនជតិេដីមភគតិច។ 

ភគីពក់ព័នធែដលមនករចប់ រមមណ៍អំពីគេ្រមង 
អនកេ្រប្របស់ផ្លូវជញឹក
ញប់ បទបបញញត្តពិិេសស
ែដលចបំច់ស្រមប់្រស្តីនិង
កុមរ 

្របជជនកពំុងរស់េនសងខងផ្លូវ ក៏
ដូចជអនក េធ្វីដំេណីរេទផ រ 
េរៀន មណ្ឌ លសុខភព្រប ទបូ ណ 
(្រតូវបញជ ក់េនេពលេ្រកយ) ។ ្រតូវ
យកចិត្តទុក កជ់ពិេសសចំេពះ ្រស្តី 
និងកុមរ។ 

អនកេ្រប្របស់ផ្លូវ នឹង្រពួយបរមភ អពំីករបទិផ្លូវ េនកនុងអំឡុងេពល
ងសង់ ឬផលប៉ះពល់េ យ រែតសំេលងរខំន ធូលីដីហុយ 

ឬករកកសទះច ចរណ៍។ េរៀនក៏ ច្រពួយបរមភអំពី ផលប៉ះ
ពល់ជអវជិជមន ែដល ចេកីតមនចំេពះកុមរ េនេពលពួកេគ
េធ្វីដេំណីរេទ េរៀន ជពិេសសេ យ រែតកេំណីន
ច ចរណ៍ នងិេលប នេលឿន (សុវតថភិពច ចរណ៍) ករនចំូល
ចំនួនកមមករដ៏េ្រចនី ក៏ ចប៉ះពល់ដល់សុវតថិភពេធ្វដីំេណីររបស់
កុមរែដលមិនមនមនុស ចស់ជូនដំេណីរ។ ្រស្តី នងិកុមរ ច
្រពួយបរមភអំពី និភ័យ អពំីវត្តមនកមមករសំណង់ េនកនុងសហ
គមនរ៍បស់េគ។ 

ករផ្តល់ព័ត៌មនថមីៗ េដីមបរីក ករេធ្វបីចចុបបននភព ស្តីពកីរកំណត់េពល
េវ ៃនគេ្រមងនងិផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនេឡងី និងវធិនករ
កត់បនថយកតប់នថយផលប៉ះពល់ រមួទងំ ថ យន្តករេ ះ្រ យប
ណ្តឹ ងត ៉។ ករ្របកសផ យ អំពីែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ នសងគម េនកនុង
ទី ងំអនុត្តន៍គេ្រមង ដូចជ េនមុខ ល្របជុំឃុ ំនងិេគហទំពរ័របស់ 
្រកសួងអភិវឌ នជ៍នបទ ផទ ងំប៉ណូគេ្រមង។ េធ្វីករបណ្តុ ះប ្ត លសុវតថិ
ភពច ចរណ៍ ជពិេសសេន ម េរៀនស្រមប់កុមរ និងយុវជន
េន េរៀន (ចប់ ងំពី បប់ញចូ លពួកេគ ជ្រកមុងយរងេ្រគះជ
ងេគ ចំេពះេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ ។ 

្របតបិត្តកិរេទសចរណ៍ (ជ
ពិេសសស្រមប់ផ្លូវែដល
បនេ្រជីេរសីរចួេហយី 
(TBD) 

្រកុមហ៊ុន ឬបុគគលែដលកំពូងដេំណីរ
ជីវកមម ឬករប ្ត ក់ទុន ទកទ់ង

នឹងវសិ័យេទសចរណ៍ ែដលមិនមនទី
ងំេន មផ្លូវ។ 

ជីវកមមក៏ ចជយួគ្រទដល់គេ្រមងទងំមូល  េដមីបធីនឲយផ្លូវ
ថនល់មនភពធនជ់មយយ កសធតុ កន់ែតល្អ្របេសីរ ក៏ដូចេធ្វី
ឱយ ជវីកមមរបស់ពួកេគមននិរន្តរភព រយៈេពលែវងផងែដរ។ កនុង
រយៈេពលខ្លី ពួកេគ ចមនករ្រពយួបរមភ អពំីកររខំនដល់ ជីវ
កមមែដលពួកេគកមពុងដំេណីរករេ យ រែត ករពនយរេពលករ
េបីកច ចរណ៍េឡងីវញិ ឬក៏ករ ងសង់មនធូលីដហីុយ ឬមន
សេម្លងរខំន។ល។ 

ពិេ្រគះេយបល់កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមងែដលជែផនកមួយៃនករ
បង្ហ ញឯក រ។ នឹងទទួលបនពត័ម៌ន កនុងអំឡុងេពលេធ្វីករ ងសង់ 
ដូេចនះពកួេគ បនដឹង អពំីេពលេវ  និងផលរខំនេផ ងៗ។ េ្របីផទ ងំប៉ណូ
ព័ត៌មនគេ្រមង។ 
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្រកុម លកខណៈសមបត្ត ិ ចំ ប់ រមមណ៍ ឬកង្វល់េផ ងៗ យុទធ ្រស្ត 
កមមករេនកនុងសកហគមន៍ 
ែដលអនកេម៉កេ្រជីសេរសី 

អនកេម៉ករនឹងកមមករសំណង់េនកនុង
សហគមន៍ ែដលពួកេគគម នជំនញ 
េហយី ច មនកមមករជ្រសី្ត (ចណំុច
េ  ១៥% ៃនកមមករជ្រស្តី)។ ធមម
កមមករកនុងសហគមន៍ គឺជកមមករ
សំណង់េ ្ត ះ សនន 

កមមករែដលបនេ្រជីសេរសីេនកនុងកនុងសហគមន៍្របែហលជមន
ករ្រពួយបរមភអពំ្របក់ែខរបស់ពកួេគ ឧទហរណ៍៖ ថេតី្របកែ់ខ
របស់ពួកេគ្រតូវបនប៉ុនម ន និង ចេបីកបនេទៀងទតេ់ពលេវ
ែដរឬេទ េតីមនេពលេវ ឈប់ស្រមកសមរមយែដរឬេទ ្របេភទ
ករងរ ករងរធងន់ េហយីកមមករ ក៏ ច្រពួយបរមភអពំីសុវតថិភព
របស់ពួកេគេនកែន្លងេធ្វីករ ជពេិសស អនកែដល្រតវូ ន ក់េន  ជុំ
គន េន មករ ្ឋ ន ករសម្អ ត និងករងរេផ ងេទៀត។ 

 អងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង (PMU) នឹងធនថបញ្ហ ទងំេនះ្រតវូបនពិនិ
តយយ់ងល្អិតល្អនក់នុងអំ ឡុងេពលអនុវត្តន៍កចិចករលទធកមម ( មរយៈករ
ក់ពកយែដលមនរមួបញចូ លអំពតី្រមូវករជក់ កស់្តីពីករករពរបរ ិ ថ

ន និងសងគម)។ អនកេម៉ករនឹង្រតវូេធ្វី មត្រមូវករករករពរបរ ិ ថ ន 
និងសងគម ជពិេសស ែផនករ្រគប់្រគងដធី្លី (LMP) របស់គេ្រមង នងិ
អនកេម៉ករ។ ករបំេពញករងររបស់អនកេម៉ករ ក៏ ចនឹង្រតវូបន្រតួត
ពិនិតយេ យ ម្រន្តទីទួលបនទុក ែផនកករករពរបរ ិ ថ ន និងសងគម នងិទី
្របឹក ្រតួតពិនតិយ ម ន ផងែដរ។ អនកេម៉ករនងឹត្រមវូឱយកមមកររបស់
ពួកេគ រមួទងំកមមករេនកនុងសហគមន៍្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត ល អពំី្រកម
សីលធម៌សងគម (េយនឌរ័ អំេពីហងឹ  ករ្របឆងំកររេំ ភបំពន នងិករ
េកង្របវញ័ច េលីកុមរ), ករងររបស់កមមករ, រមួទងំអនកេម៉ករ ។ ល។ អនក
េម៉ករទងំអស់ ត្រមវូឱយចុះកិចចសនយ េដមីបធីនបននូវករបំេពញត្រមូវ
ករ និងករផ្តល់អតថ្របេយជន៍ដល់កមមករសំណង់ ែដល្រតូវបនេ្រជេីរសី
េចញពីសហគមន ៍រមួទងំ សិទធិ និងករទទួលខុស្រតូវ របស់ពួកេគ កនុង
ករសេងកតេលីកចិចសនយករងរ ។ 

ជញ ធរមូល ្ឋ នែដលកំពុង
េធ្វីករ ្ត រផ្លូវថនល់ ្រតូវយក
ចិត្តទុក ក់ជពិេសស 
ចំេពះ្រកុម្រស្តីឃុ ំនិង្រកុម
េយនឌរ័ របស់្រកសួង
អភិវឌ ន៍ជនបទ ។ 

្រកសួង នយក ្ឋ ន និងមនទរីជំនញ
េនថន ក់ េខត្ត ឬករយិល័យជំនញ
េនថន ក់្រសុក ឬ ជញ ធរឃុសំងក ត់ 
ចូលរមួទទួលខុស្រតូវកនុងករ ្ត រ ឬ
ងសង់ផ្លូវថនល់ ក៏ដូចជ េរៀបចកំចិច

្របជុពំិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍ 
និងករេ ះ្រ យដីែដល្រតូវករ
ស្រមប់ករព្រងីកផ្លូវ។ 

ទទួលខុស្រតវូកនុងករ្រគប់្រគង្រតួតពិនិតយ នងិ បេំពញលទធផល
ករងរៃនសមសភគគេ្រមងមួយចំនួន។ ្រតវូបេំពញករងរឲយ
បនទន់េពលេវ  និង្រសប មកិចច្រពមេ្រពៀងរបស់គេ្រមង។ 
្របសិនេបី មនផលប៉ះពល់ អវជិជមន ចំេពះ្រស្តី សូមកត់្រ ។ 
 

ករពិេ្រគះេយបល់ ឬ ករ្របជុំមុនេពលអនុវត្តគេ្រមងេដមីបជីូនដំណឹងដល់
សហគន៍អំពគីេ្រមងេនះ។ ករ្រប្រស័យទក់ទងគន ជ្របច ំករ្របជុំ និង
ករងរចុះពិនតិយេន មករ ្ឋ ន ជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន នងិ្រកមករងរ
គេ្រមង េដមីបធីនថ ្រគប់គន ្រតូវបនេធ្វបីចចុបបននភព អំពីករកំណតេ់ពល
េវ  េគលបំណងនិងវធិនករកត់បនថយ និភ័យ។ ល។ 
 
េ្របីផទ ងំប៉ណូព័តម៌នគេ្រមង។ 
កិចច្របជុពំិេ្រគះេយបល់ថន ក់ជតិ េដីមប្របកសផ ព្វផ យឯក រសំខន់ៗ 
មនដូចជ៖ ្រកបខណ្ឌ េ ះ្រ យសំណងផលប៉ះពល់ (RF) ្រកបខណ្ឌ
ែផនករជនជតិេដីមភគតិច(IPF), SEP នងិ ESMF. 
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្រកុម លកខណៈសមបត្ត ិ ចំ ប់ រមមណ៍ ឬកង្វល់េផ ងៗ យុទធ ្រស្ត 
ជញ ធរមូល ្ឋ នែដល្រតូវ

ករ ករពិេ្រគះេយបល់ 
អំពីករ ្ត រផ្លូវថនល់ និងករ
្រពួយបរមមេផ ងេទៀត  

្រកសួង នយក ្ឋ ន និងមនទរីជំនញ
េនថន ក់ េខត្ត ឬករយិល័យជំនញ
េនថន ក់្រសុក ឬ ជញ ធរឃុសំងក ត់ 
ច្រតវូករករពិេ្រគះេយបល់ 

េ យ រ ករ ្ត រ ឬ ងសងផ់្លូវ
ថនល់ សថិតកនុងតបំន់ែដលពកួេគទទលួ
ខុស្រតូវ 

មពិត ែខ ផ្លូវតភជ ប់ពីតបំនម់ួយេទតំបនម់ួយ រឯី េស កមម
ធរណៈេផ ងៗ ្រតូវបនចត់ទុកជភគីពក់ពន័ធ េហយី ្រតូវករ
ពិេ្រគះេយបល់ជមយយពួកគត ់ផងែដរ។ េគ្រតវូកំណត់ទី ងំ
ែខ ផ្លូវឲយបនជក់ ក់ ជមួយ ជញ ធរមូល ន ន។ 
 
 
 
 
 
 

ករ្រប្រស័យទកទ់ងគន ជ្របច ំករ្របជុំ នងិករងរចុះពនិិតយេន ម
ករ ្ឋ ន ្រតវូករអនុវត្តន៍ជចបំច់ េដីមបធីនថ ភគពីក់ព័នធ្រតវូបនេធ្វី
បចចុបបននភព អពំកីរកំណត់េពលេវ  េគលបំណងនិងវធិនករកត់
បនថយ និភ័យ។ល។ 
 
េ្របីផទ ងំប៉ណូព័តម៌នគេ្រមង។ 
 
កិចចបរជុពំិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកពក់ពន័ធថន ក់ជតិេដមីប្របកស
ផ ព្វផ យ ឯក រសំខន់ៗមួយចំនួន ដូចជ៖ ្រកបខណ្ឌ េ ះ្រ យ
សំណងផលប៉ះពល់ (RF) ្រកបខណ្ឌ ែផនករជនជតិេដមីភគតិ 
(IPPF), SEP នងិ ESMF ។ 

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល
ែដលចប់ រមមណ៍េលីអំពី
បញ្ហ េយឌរ័ 

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលមន
ចំ ប់ រមមណ៍កនុងករធន ផល
្របេយជន៍ស្រមប់្រស្តី ក៏ដូចជេ ះ
្រ យបញ្ហ ែដលទក់ទងនឹងករ
រេំ ភបំពនផ្លូវេភទ នងិអេំពីហងឹ  

ធនថគេ្រមងមនិបេងកីតផលប៉ះពល់អវជិជមនស្រមប់្រស្តីឬ
កុមរេទ 

ករ្របជុំ នងិករ្រប្រស័យទក់ទងអំពីែផនករសកមមភពេយឌ៍រ ែផនករ
្រគប្រគងបរ ិ ថ ននិងសងគម និង ករ្របកសផ ព្វផ យ ឯក រពកព់ន័ធ  
ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ននិងសងគម និង្រកបខណ្ឌ េ ះ្រ យសំណង
ផលប៉ះពល់។ ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍មូល ្ឋ ន។ ផទ ងំរបូ
ស្រមប់ផ ព្វផ យករយល់ដឹងអពំីបញ្ហ េយនឌរ័។ 

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល
ែដលេធ្វីករដ េដមីបជីនជតិ
េដីមភគតចិ 

្របសិនេបី បនរកេឃញីថ មន្រកមុ 
ជនជតេិដមីភគតិច អងគករមិនែមនរ
្ឋ ភិបលែដលមនចំ ប់ រមមណ៍
កនុងករជួយធន ផល្របេយជន៍
ស្រមប់ ជនជតិេដីមភគតិច ពកព់័នធ
ជពិេសស ជមួយដីធ្លី នងិវបបធម៌
្របៃពណី របស់ពកួេគ 

្រតូវធនថ គេ្រមងមិនបេងកីតផលប៉ះពល់អវជិជមនចំេពះជន
ជតិេដមីភគតចិេទ រមួទងំ ករគតិគូរអពំី វបបធម៌្របៃពណី និង
ករធនបន្តេ្រប្របស់ដីធ្លី ក៏ដូច ធនធនស្រមប់ ្របកបរបរចិញច ឹម
ជីវតិជ្របចៃំថង របស់ពួកគតផ់ងែដរ 

ករពិេ្រគះេយបល់ ជមួយអនកពក់ព័នធេនថន កជ់ត ិេដីមប្របកស
ផ ព្វផ យឯក រ ស្តីពី្រកបខណ្ឌ ែផនករជនជតេិដមីភគតចិ 
(IPPF)។ ្រតូវពេិ្រគះេយបល់លម្អិតបែនថមេទៀត ្របសិនេបី រកេឃញីថ
មន ជនជតិេដមីភគតិចេនកនុងអឡំុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។ 
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្រកុម លកខណៈសមបត្ត ិ ចំ ប់ រមមណ៍ ឬកង្វល់េផ ងៗ យុទធ ្រស្ត 
ប ្ត ញសុវតថិភពផ្លូវេគក ករធនស្តង់ រច ចរណ៍្រតូវបន

អនុេ ម ម នងិសុវតថិភពផ្លូវថនល់គឺ
ជ ទិភពរឯី េ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ 
និងអ្រ ្ល ប់េ យ រេ្រគះថន ក់
ច ចរណ៍ ្រតូវបនកត់បនថយ។ 

ជទូេទបនទ បព់កីរ ្ត រ ឬ ងសង់ផ្លូវថនល់រចួ ចនំួនច ចរណ៍
ចេកនីេឡងី រឯីអ្រ េ្រគះថន កច់ ចរណ៍ ក៏េកីនេឡងីែដរ 

្របសិនេបីសុវតថិភពច ចរណ៍ ្រគប់្រគងមនិបនល្អេទ។ 

ករ្របជុំ នងិករពេិ្រគះេយបល់េដមីបកីំណតវ់ធិនករសុវតថិភពច ចរ
ណ៍។ ករ្របកសផ ព្វផ យឯក រ ែផនករ្រគប្រគងបរ ិ ថ ននងិសងគម 
កិចចបរជុពំិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកពក់ពន័ធថន ក់ជតិេដមីប្របកស
ផ ព្វផ យ ឯក រសំខន់ៗមួយចំនួន ដូចជ  ្រកបខណ្ឌ េ ះ្រ យ
សំណងផលប៉ះពល់ (RF) ្រកបខណ្ឌ ែផនករជនជតិេដមីភគតិ 
(IPPF), SEP នងិ ESMF ។។ 

ែខ សង្វ កផ់គត់ផគង ់ អនកផគត់ផគង់សមភ រៈស្រមប់ ងសងផ់្លូវ 
ដូចជ សុីម៉ងត៍ េសប ង រ 
ឧបករណ៍សុវតថិភព។ ល។ 

អនកមនចំ ប់ រមមណ៍តិចតួច ចំេពះគេ្រមង ប៉ុែន្ត ជ ថ ប័ន
ទទួលខុស្រតវូផទ ល់ ក៏ដូចជមច ស់ជំនួយ (ធនគរពិភពេ ក) 
េដីមបធីន ស្តង់ រករងរល្អ និងគម នករបងខិតបងខឱំយ កមមករឬ
គម នករេ្រជីសេរសីកមមករជកុមរ េឡយី។ 

ឯក របញជ ក្រសបចបប់ េ យអនកេម៉ករ េដមីបធីន ឱយ្របកដថ មុខ
ទំនិញឬសមភ រៈសំណង់ែដលយកមកេ្របី្របស់ស្រមប់ករ ងសងផ់្លូវថនល់ 
មន្របភព ស្តង់ រករងរ េ យមិនអនុញតិឲយកុមរេធ្វីករ ឬបងខិតបងខំ
កមមកេ េឡយី។ 
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២.៥. េសចក្តីសេងខបៃនត្រមូវករអនកពក់ព័នធគេ្រមង 
្រកុមឬអនកពក់ព័នធ េ្របីមេធយបយទំនក់ទំនងេផ ងៗគន  េដីមបជូីនដំណឹងដល់ពួកេគអំពីកិចច្របជំុ

ពិេ្រគះេយបល់របស់គេ្រមង និងេដីមបពី្រងឹង្របសិទធភព និងសមមិទធិផលៃនករពិេ្រគះេយបល់។ ឧទហរណ៍ 
អីុែមល ទូរសពទ េគហទំព័រ េហ្វសបុ៊ក ករជួបទល់មុខគន ជេដីម។ េគេ្របីេនេពលពិេ្រគះេយបល់ជមួយ
តំ ងរ ្ឋ ភិបល កនុងតំបន់ េ យ រប ្ត ញទំនក់ទំនងទងំេនះជប ្ត ញទំនក់ទំនងផ្លូវករ និង្រតូវ
បនេ្របី្របស់្របចៃំថង ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ស្រមប់្របជជនកនុងសហគមន៍ ករ្រប្រស័យទក់ទង
ជមួយពួកេគ ជធមម មរយៈ អនកនសំំបុ្រតេនថន ក់ភូមិ ឬេ្របីឧបករណ៍បំពងសំេឡងជ ធរណៈ ករចុះ
មខនងផទះេ យផទ ល់ និងករេ មទូរស័ពទ។ ស្រមប់បុគគលមន ក់ៗ និង្រគួ រ ងយរងេ្រគះ ្របែហលជ

មិនមនទូរស័ពទ និង មិនេនផទះ្រគប់េពលផង ករចុះេទដល់ផទះ ឬ ក់សំបុ្រតផទ ល់ ក៏ ចេធ្វី បនែដរ។ េនកនុង
ថ នភពបចចុបបនន េ យ រមនកររកី ល លៃន COVID-១៩ ករជួបជំុជមួយសងគមខងេ្រក េដីមបី

ពិេ្រគះេយបល់ ទល់មុខគន ធមម  ្របែហលជមិន ចេធ្វីេទបនេទ ជពិេសសេន កនុងអំឡុងេពលកំពុង
េរៀបចំ និងអនុវត្តន៍គេ្រមង។ ករកំណត់ វធីិ ្រស្តេផ ងេទៀត េដីមបរីក ទំនក់ទំនង និងពិេ្រគះេយបល់
ជមួយអនកពក់ព័នធ ជពិេសស្រកុម ងយរងេ្រគះ គឺជេរឿងចបំច់។ ងខងេ្រកមសេងខបអំពីវធីិ ្រស្ត
ទំនក់ទំនងែដលេគេ្របីញឹកញប់ េហយីយកេទ ចអនុវត្តបន េដីមបធីនថ ករទំនក់ទំនង និងករពិេ្រគះ
េយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធគេ្រមង្រតូវបនយកចិត្តទុក ក់ កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។ 
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ងទី 4: ត្រមូវករករទំនក់ទំនងរបស់ភគីពក់ព័នធ 

ភគីពក់ពន័ធសំខន់ៗ លកខណៈសមបត្តសិំខន់ៗ  
របស់ភគីពក់ពន័ធ 

ករេ្របីភ   មេធយបយផ្តល់ពត័៌មន  ត្រមវូករជក់ ក់ 
(accessibility, audio‐visual aid, meeting time, 

venue) 

1. ្រកមុទទួលរងផលប៉ះពល់ 
១.១ ្រកមុទទួលផល 
 បុគគលមន ក់ៗ / ្រគួ រ េ្របី្របស់ផ្លូវ និង ព ន 
 បុគគលមន ក់ៗ / ្រគួ រ ែដល ច េធ្វីឱយ្របេសីរ
េឡងីនូវសកមមភព ជីវកមម មរយៈករែកលម្អ
ផ្លូវ / ព ន ែដលគ្រទេ យគេ្រមង 

 

  េ្របីភ ជនជតេិដីមភគតចិកនុង
្រសុក ជនជតិេដមីភគតចិ 

 េ្របែីខមរស្រមប់្របជជនទូេទ 

លិខិត េ្រកមកររតឹ តបតិ 
Covid  

 ឧបករណ៍បំពងសេម្លង
ធរណៈ 

 េគហទពំ័រេគហទពំ័រ្របពន័ធ
ផ ព្វផ យសងគម (េហ្វសប៊ុក
និងេតេឡ្រកឡង ់

 ទូរទស ន៍ / វទិយុ 

 ករ្របជុំ ធរណៈែដលបនេរៀបចំេនកែន្លងែដល
ចចូលបនយ៉ងងយ្រសួល (ករយិល័យភូមិ / ឃុំ

្រសុក្របជុំភូមិ .. )។ 
 េពលេវ ្របជុំងយ្រសួលនិងេចៀស ងេពលេវ េធ្វី
ករ។ ឧទហរណ៍ករ្របជុំជមួយកសិករគួរែតមនកនុង
កំឡុងរដូវទប (មិនេនកំឡុងេពលរដូវ្របមូលផល)។ 

 វសិ័យឯកជននិង ធរណៈ (ឧ. ្រកុមហ៊ុននិង
សហ្រគសែដលរកី យករែកលម្អផ្លូវ) 

  ភ ជនជតិេដមីកនុង្រសុកស្រមប់
្របជជន ជនជតេិដីមភគតចិ 

 ែខមរស្រមប្រកមុេម 

 អក រអុែីម៉ល 
េ្រកមកររតឹតបតិ Covid 

 េគហទពំ័រេគហទពំ័រ្របពន័ធ
ផ ព្វផ យសងគម 

 ករ្របជុំេរៀបចំេនកែន្លងែដល ចចូលបនយ៉ងងយ
្រសួល។ ករ្របជុជំមួយកមមករ / ម្រន្តី ចេនចុងសប្ត
ហ៍។ 

១.២ ្រកមុទទួលរងផលប៉ះពល់ជអវជិជមន 
្រកុមែដលជបួករលំបក / ងយរងេ្រគះ  េភទទីជនពិករ 

 មនុស ចស់ កនុងកលៈេទសៈដ៏លំបក
ជពិេសស (ឧ។ រស់េនេ យខ្លួនឯង
ឬមនក្រមតិឬគម នករែថទ្របចៃំថង)  

 មនុស ចស់ែដល្រតូវ បន្រគបដណ្ត ប់
េ្រកមកមមវធិីគ្រទរបស់រ ្ឋ ភិបល 

 ភ ជនជតិេដមីកនុង្រសុកស្រមប់
្របជជន ជនជតេិដីមភគតចិ 

 ែខមរស្រមប្រកមុេម 

  លិខិតអេញជ ីញ្របគល់ជូនផទះ 
 ដំេណីរទស នកចិច ម
េគហ ្ឋ នស្រមបអ់នកែដល
មនករលំបកកនុងករេធ្វី
ដំេណីរ (ឧ។ មនុស ចស់

 ករ្របជុំែដល្រតូវ្របរពធេធ្វីេនផទះរបស់ពួកេគ។ 
 ែដល្រតវូករជនំយួបែនថមគរួែត្រតវូបនែស្វងរក (ដូច
ជពីអនកែថទកំរេ្របី្របស់ជនំួយករេមីលេឃញី ... ) 
ស្រមប់្របជជនែដលរងផលបះ៉ពល់ឱយយល់និងផ្តល់
នូវមតិ្របតកិមមែដលមនអតថន័យ 
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ភគីពក់ពន័ធសំខន់ៗ លកខណៈសមបត្តសិំខន់ៗ  
របស់ភគីពក់ពន័ធ 

ករេ្របីភ   មេធយបយផ្តល់ពត័៌មន  ត្រមវូករជក់ ក់ 
(accessibility, audio‐visual aid, meeting time, 

venue) 

 ភពពិកររបស់្របជជន (ដូចជករ
្របមថេមីលងយអនកែដលមនករចុះ
េខ យខង ងកយផ្លូវចតិ្តរយៈេពល
ែវងឬខ្លរីយៈេពលខ្លី 

ជនពិករពិករ) 
េ្រកមកររតឹតបតិ Covid-១៩ 

 ឧបករណ៍បំពងសេម្លង
ធរណៈ ធរណៈ 

 ទម្ល ក់លិខិតេនផទះរបស់ពកួ
េគ 
§ទូរទស ន៍ / វទិយុ 

 "ជនជតិ្រកី្រក / ជនជតេិដមីភគតិច 
 §្រគួ រ យភ ី
 §បុគគល្រក្រកនិង្រគួ រ្រកី្រក 
  មនុស ចស់កនុងកលៈេទសៈដ៏លំបក
ជពិេសស (ឧ។ រស់េនេ យខ្លួនឯង
ឬមនក្រមតិឬគម នករែថទ្របចៃំថង) 

 Squatters ចមនករ ទ ក់េសទីរ
េហយីមិនសូវមនទំនុកចិត្តកនុងករេធ្វី
ឱយសំេលងរបស់ពកួេគបន heard 

 ្រគួ រែដលមន្រស្តីែដល្រកី្រកនងិ 
 ម្ត យែដលេនជប់នឹងអនកពឹងែផ្អកែដល

ចរវល់ជមួយផទះករងរេនផទះ" 

 ភ ជនជតិេដមីកនុង្រសុកស្រមប់
្របជជន ជនជតេិដីមភគតចិ 
§ែខមរស្រមប់្រកមុេម 

 លិខិតេ្រកមកររតឹតបតិ 
Covid ១៩ 

 ឧបករណ៍បំពងសេម្លង
ធរណៈ ធរណៈ 

 សំបុ្រតេទផទះរបស់ពួកេគ 
 យុទធនករ្របព័នធផ ព្វផ យ
េដីមបែីណនែំវប យត៍
សងគម/្របពន័ធផ ព្វផ យសងគ
m 

 ទូរទស ន៍ / វទិយុ 

 ករ្របជុំែដលេរៀបចំេឡងីជ្រកុមតូចៗេនកែន្លងែដល
ចចូលដំេណីរករបនយ៉ងងយ្រសួលនិងមន

ផសុកភពស្រមប់ពួកេគ (ឧ។ សហគមនផ៍ទះសហ
គមនផ៍ទះ្របជុំេនភូមិឬផទះរបស់ពកួេគ) ។ 

 េពលេវ ្របជុំងយ្រសួលស្រមប់ពួកេគ (មនិបះ៉
ពល់ដល់សកមមភពចិញច ឹមជីវតិ្របចៃំថងរបស់ពួកេគ) 

 ករ្របជុំបុគគល ចត្រមូវឱយមនអនកស្រមបស្រមួល្រស្តី 
(ស្រមប់្រគួ រ្រស្តីែដលមនកបលនិងម្ត យែតមន ក់
ឯង) 

 ្របក់ឧបតថមភស្រមប់ករេធ្វដីំេណីរែដលបនផ្តល់
្របសិនេបីករេធ្វីដេំណីរេទកន់កែន្លង្របជុំបះ៉ពល់ប៉ះ
ពល់ដល់ឱកសបេងកតី្របក់ចំណូលរបស់ពួកេគ 

្រកុមែដលមនិងយរងេ្រគះ  មនុស ធមម  
្រកុមេនះ្រតវូបនេធ្វីពិពធិកមមេទពិពែិផទ
កទក់ទងនងឹជវីភពរស់េនរមួទងំករ
េធ្វីកសិកមម (អងករ / ដំំ កំរ
េន ទ្រតី្រគួ រមិនែមនកសិកមមកេ៏

 ភ ជនជតិេដមីកនុង្រសុកស្រមប់
ជនជតេិដមីភគតិច 

 ែខមរស្រមប្រកមុេម 

 លិខិត 
េ្រកមកររតឹតបតិ Covid-១៩ 

 ឧបករណ៍បំពងសេម្លង
ធរណៈ ធរណៈ 
§សំបុ្រតេទផទះរបស់ពួកេគ 

្របជុេំនឯផទះ្របជុកំនុងតបំន;់ ល្របជុំភូមិករយិល័យ
ភូមិ / ឃុ ំ/ កែន្លងកនុង្រសុកេផ ងេទៀតឬកែន្លងកនុង្រសុក
យ៉ងងយ្រសួលនិងមនសុវតថិភព 
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ភគីពក់ពន័ធសំខន់ៗ លកខណៈសមបត្តសិំខន់ៗ  
របស់ភគីពក់ពន័ធ 

ករេ្របីភ   មេធយបយផ្តល់ពត័៌មន  ត្រមវូករជក់ ក់ 
(accessibility, audio‐visual aid, meeting time, 

venue) 

យ។ កមមករ្របកឈ់នួលកមមករប្តូរេវន។ 
ល។ 

 យុទធនករ្របព័នធផ ព្វផ យ
េដីមបែីណនែំវប យត៍
សងគម / ្របពន័ធផ ព្វផ យ
សងគម 
§ទូរទស ន៍ / វទិយុ 

 ពិេ្រគះេយបល់ មេពលេវ ងយ្រសួល (ឧ។ 
ង ច) ស្រមប់អនកែដលរវល់េនេពលៃថងឬេធ្វីករេន

ឆង យពីផទះ 

សហគមន៍ធំៗ "សហគមន៍ែដលមនទី ងំសថិតេនជិត
ករងរសុីវលិ 
 រស់េនែកបរករ ្ឋ នសំណង់េនះមន
ត្រមវូករស្រមបក់រងរម្តងមក លដូចជ
កមមករែដលគម នជនំញេ្រកមករ
្រគប្រគងសុីវលិរបស់គេ្រមង 

 ទទួលរងផលប៉ះពល់ពីករបំពុលប
រ ិ ថ នកនុងកំឡុងេពល ងសង់ 

  ងយនឹង្របថុយនឹង និភ័យទកទ់ង
នឹងករហូរចូលកម្ល ងំពលកមម (ឧ។ 
សុខភព ធរណៈសមុ្រទ / សុី ... )" 

 ភ ជនជតិេដមីកនុង្រសុកស្រមប់
្របជជន IP 
§ែខមរស្រមប់្រកមុេម 

 ឧបករណ៍បំពងសេម្លង
ធរណៈ 
§េគហទពំ័រគេ្រមង 

 លិខិត 
េ្រកមកររតឹតបតិ Covid 
§យុទធនករ្របពន័ធផ ព្វផ យ
េដីមបែីណនែំវប យត៍
សងគម/្របពន័ធផ ព្វផ យ
សងគម 

 ទូរទស ន៍ / វទិយុ 

 ្របជុេំនឯផទះ្របជុកំនុងតបំន;់ ល្របជុំភូមិ
ករយិល័យភូមិ / ឃុ ំ/ កែន្លងកនុង្រសុកេផ ងេទៀតឬ
កែន្លងកនុង្រសុកយ៉ងងយ្រសួលនិងមនសុវតថិភព 
§ពិេ្រគះេយបល់េនផទះរបស់ពួកេគ (ស្រមប់អនក
ែដលមនករលំបកកនុងករផ្ល ស់ប្តូរ (ជនពិករអនក
ចស់ជ  ... ) នងិអនកែដលរវល់ ល់ៃថង 

២. ្រកុមមនចំ ប់ រមមណ៍អពំីគេ្រមង 
 ថ រប័នរ ្ឋ ភិបលេនថន ក់ជតិ  មន្របព័នធទំនកទ់ំនងែដលបនបេងកីត

េឡងីយ៉ងល្អនងិ្របព័នធេឆ្លីយឆ្លងេន
នឹងកែន្លង 

 ភ ែខមរ  សំបុ្រតៃ្របសណីយអ៍ុីែមលអុី
ែមលទូរស័ពទ 

 ករផ្តល់ព័ត៌មនបេចចកេទសពក់ពន័ធឯក រស្តីពីករវ ិ
និេយគ / ែផនករ / សំេណីរ 

 ជញ ធរេនថន កេ់ខត្ត 
អនកផ្តល់េស កមម 

 អនកផ្តល់េស កមមសមុ្រទ/សុី 

  ភ ែខមរ  សំបុ្រតៃ្របសណីយអ៍ុីែមលអុី
ែមលទូរស័ពទ 
េ្រកមកររតឹតបតិ Covid 
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ករេ្របីភ   មេធយបយផ្តល់ពត័៌មន  ត្រមវូករជក់ ក់ 
(accessibility, audio‐visual aid, meeting time, 

venue) 

 អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល introd ករែណនេំគហទពំ័រ
របស់គេ្រមង/្របព័នធ
ផ ព្វផ យសងគម 

 ទូរទស ន៍ / វទិយុ 
សហគមន៍ធំៗ   ភ ជនជតិេដមីកនុង្រសុកស្រមប់

្របជជន ជនជតេិដីមភគតចិ 
 ែខមរស្រមប្រកមុេម 

 ្រកុម្របកឹ េសចក្តជីូនដំណឹង
ធរណៈេនករយិល័យ

ឃុ ំ
 ឧបករណ៍បំពងសេម្លងកនុង
ភូម ិ

 េគហទពំ័រ / ្របពន័ធ
ផ ព្វផ យសងគម 

 ទូរទស ន៍ / វទិយុ 
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៣. កមមវិធីករចូលរមួរបសភ់គីពក់ព័នធ 
៣.១. េគលបំណង និងករកំណត់េពលេវ ចូលរមួកនងុកមមវិធី របសអ់នកពក់ព័នធ 

េគលបំណងសំខន់ៃនកមមវធីិករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ គឺេដីមបធីនថ ភគីពក់ព័នធ គេ្រមង្រតូវ
បនចូលរមួ េពញេលញ មរយៈកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់កនុងអំឡុងេពលៃនករឌីស ញ និងករអនុវត្ត
គេ្រមង ជពិេសសកនុងដំ ក់កល សទង់មតិជមួយអនកពក់ព័នធអំពី និភ័យ និងផលប៉ះពល់ េ យ រ
គេ្រមង រមួទងំវធិនករកត់បនថយ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ទងំេនះ។ ករជូនដំណឹងអំពីយុទធ ្រស្ត
អន្ត គមន៍របស់គេ្រមង ក៏សំខន់ផងែដរ។ គេ្រមងេនះនឹងពិភក ជមួយអនកពក់ព័នធគេ្រមងេផ ងៗេន
ដំ ក់កលេផ ងៗគន ៃនវដ្តគេ្រមង ជពិេសសកនុងដំ ក់កលដំបូងៃនករឌីស ញផ្លូវ និង ព ន មុនេពល 
និងអំឡុងេពល ងសង់។ ខណៈេពលែដលភគីពក់ព័នធែដលរងផលប៉ះពល់ និងអនកពក់ព័នធ្រតូវបន
អេញជ ីញឱយចូលរមួកនុងករពិេ្រគះ េនះករសងកត់ធងន់នឹងេផ្ត តេលីមនុស ែដលរងផលប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរ
េ យ រលទធផលៃនសកមមភពគេ្រមង ជពិេសស្រកុមែដលងយរងេ្រគះ (រមួទងំ ជនជតិេដីមភគតិចs)
។ ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP)  គួរែត្រតូវបន នេ យភជ ប់ជមួយ ESMF របស់
គេ្រមង, ESMP ជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ, RPF, RPs ជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ, ជនជតិេដីមភគតិចPF, ជនជតិ
េដីមភគតិចPs)។ 
ư.Ư. ŎН◦ċ⅜ū₤ŉЯřŲģĕЮ₤ĖЧЮΌЧ₣₤ŪŌĠсŁũĠЮŃĆŀĮњĳхŌĕ 

ករ្របកសផ ព្វផ យឯក ររបស់គេ្រមង កនុងេគលបំណងេធ្វីឱយភគីពក់ព័នធទទួលបនព័ត៌មនសំ
ខន់ៗរបស់គេ្រមង ទន់េពលេវ  និងេដីមបកំីណត់ អនកពក់ព័នធគេ្រមង េហយី ចយល់បនស្រមប់ពួក
គត់ចូលរមួ ដូចជ ករេ្របីភ  ករេ្របីទ្រមង់ និងបទបង្ហ ញសម្រសប។ េនេ្រកមគេ្រមង KH-SEADRM២ 
ព័ត៌មនរបស់គេ្រមងនឹង្រតូវ្របកសផ ព្វផ យេនេលីេគហទំព័ររបស់ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ កនុងអំឡុងេពល
េរៀបចំគេ្រមង និងកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង ។ 
៣.២.១. អំឡងុេពលេរៀបចំគេ្រមង 

េគលបំណងៃនករ្របកសផ ព្វផ យព័ត៌មនគេ្រមង កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង ជពិេសស េន
មុនេពល យតៃម្លគេ្រមងរបស់ធនគរពិភពេ ក គឺេដីមបជូីនដំណឹងដល់អនកពក់ព័នធគេ្រមង អំពីព័ត៌មនសំ
ខន់ៗ ដូចជ េគលបំណងគេ្រមង សកមមភព និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន វធិនករកត់
បនថយ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ និងយន្តករេ ះ្រ យ។ េ យែផ្អកេលីព័ត៌មនែដល្រតូវបន្របកស
ផ ព្វផ យ ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ និងអនកេផ ងេទៀតែដលចប់
រមមណ៍ េដីមបេីសនីសុំមតិែកលម្អ េលីេសចក្តី្រពងឯក រស្តីពីករករពរបរ ិ ថ ន និងសងគម ។ ឯក រ្រពង

ែដលបនបង្ហ ញស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់ កនុងដំ ក់កលេនះ រមួមន ្រកបខ័ណ្ឌ ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និង
សងគម (ESMF) ែដលរមួមន ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយេ ះ្រ យសំណងផលប៉ះពល់ (RPF) ្រកបខ័ណ្ឌ
ែផនករជនជតិេដីមភគតិច (IPPF) នីតិវធីិ្រគប់្រគងករងរ (LMP); ែផនករករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ 
(SEP) និងែផនករករេប្តជញ ចិត្តែផនកបរ ិ ថ ន និងសងគម (ESCP)។ ករ្របកសផ ព្វផ យឯក រគេ្រមង 
្រតូវបនេធ្វីេឡងីេនៃថងទី ១៥ ែខវចិឆិក ឆន  ំ ២០២១ េនេលីេគហទំព័ររបស់ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ 
(https://www.mrd.gov.kh/២0២១/១១/១៥/៤៦៣២/) ។ ឯក រ ESMP ស្រមប់ ព នមួយកែន្លង 
(TK២) សថិតេនកនុងេខត្តតបូងឃមុ ំ ក៏្រតូវបន្របកសផ ពចផ យ េនៃថងទី ១៦ ែខធនូ ឆន  ំ២0២១ ស្រមប់ករ
ពិេ្រគះេយបល់។ េ យែផ្អកេលីមតិែកលម្អរបស់អនកចូលរមួ កនុងកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ ឯក រ្រពងទងំ
េនះ ្រតូវបនែកស្រមួល និងេធ្វីបចចុបបននភព និងបន្របកសផ ព្វផ យេឡងីវញិ េនកនុងកំែណចុងេ្រកយ
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បង្អស់ ( មរយៈប ្ត ញដូចគន ) េនៃថងទី XXX ែខមក  ឆន  ំ២0២២ េដីមបបីន្តេធ្វីបចចុបបននភព ជមួយអនក
ពក់ព័នធគេ្រមង។ 
 

៣.២.២. អំឡងុេពលអនុវត្តគេ្រមង 
ឯក របែនថមនឹង្រតូវបនេរៀបចំេដីមបេី ះ្រ យ និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម េន

មទី ងំជក់ ក់ មត្រមូវករ។ ឯក រទងំេនះ រមួមនែផនករេ ះ្រ យសំណងផលប៉ះពល់ 
(RPs) ែផនករជនជតិេដីមភគតិច (IPP) និងែផនករ្រគប់្រគង  បរ ិ ថ ន និងសងគម (ESMPs) ែដលនឹង
្រតូវបនេរៀបចំ េន មទី ងំករ ្ឋ នសំណង់ជក់ ក់។ អនកេម៉ករ ក៏នឹងេរៀបចំ C-ESMPs ជក់ ក់ ផងែដ
រ។ ឯក រ ទងំេនះនឹង្រតូវបនេរៀបចំេ យអនុេ ម ម ែផនករ្រគប់្រគង  បរ ិ ថ ន និងសងគម (ESMF), 
្រកបខណ្ឌ ែផនករេ ះ្រ យសំណងផលប៉ះពល់ (RPF), និង ្រកបខណ្ឌ ែផនករជនជតិេដីមភគតិច 
(IPPF) ែដល្រតូវបន្របកសផ ព្វផ យស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់មុនេពលែកត្រមូវបញច ប់ចុងេ្រកយ
ស្រមប់ករេ្របី្របស់។ េ យ រឯក រទងំេនះ ្រតូវបនេរៀបចំស្រមប់អនុគេ្រមង េដីមបដំីេណីរករ ង
សង់េន មទី ងំនីមយៗ លកខណៈសមបតិ្តរបស់មនុស កនុងសហគមន៍ និងបរ ិ ថ នជំុវញិ េន មករ ្ឋ ន
សំណង់នីមួយៗ (ទី ងំអនុគេ្រមង) នឹង្រតូវបនគិតគូរពិចរ  រមួម៖ 

 (i) ពយករណ៍ និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម ែដល ចេកីតេឡងីបន និងវធិនករ
កត់បនថយ ្រពមទងំកំណត់ កលវភិគ អនុវត្តន៍អនុគេ្រមងទងំេនះ ។ 
 (ii) េគលនេយបយផ្តល់សំណងផលប៉ះពល់ និងករគ្ំរទ រមួទងំ ែផនករ ្ត រជីវភពរស់េន
េឡងីវញិ ស្រមប់បុគគល/្រគួ រ រមួទងំ ្រកុមងយរងេ្រគះ ជអនកទទួលរងផលប៉ះពល់េ យ រអនុ
គេ្រមង។ 
 (iii) នីតិវធីិេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉ ; 
 (iv) ចមនឱកសករងរែដល ផ្តល់ េ យអនកេម៉ករគេ្រមង (ឧ. កមមករគម នជំនញ) 
 (v) េរៀបចំករ្រតួតពិនិតយ ម ន និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម េន មទី ងំអនុ
គេ្រមង រមួបញចូ លទងំ អនកទទួលរងផលប៉ះពល់ និងចប់ រមមណ៍ ែដលរស់េនជំុវញិទី ងំអនុ
គេ្រមង ។ 

សូមេមីល ងទី ៤ (ខងេ្រកម) ស្រមប់េសចក្តីសេងខបអំពី រេបៀប្របកសផ ព្វផ យព័ត៌មនគេ្រមង  
 

៣.៣. យទុធ ្រស្ត ពិេ្រគះេយបល ់
ករពិេ្រគះេយបល់ គឺជដំេណីរករ្រប្រស័យទក់ទងគន េទវញិេទមក រ ងភន ក់ងរអនុវត្តគេ្រមង 

និងភគីឬអនកពក់ព័នធគេ្រមង។ េដីមបសី្រមួលដល់ដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់ គេ្រមងនឹង្របកសផ ព្វផ យ
ព័ត៌មនគេ្រមង (សូមេមីលែផនកទី ៣.២ ខងេលី) េនមុនេពលពិេ្រគះេយបល់ជមួយភគីឬអនកពក់ព័នធ 
េដីមបេីសនីសុំេយបល់ែកលម្អ ្របកបេ យអតថន័យ ពីភគីពក់ព័នធ។ កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង ករពិេ្រគះ
េយបល់្រតូវេរៀបចំេន មទី ងំងនុគេ្រមង ែដលបនកំណត់េន មប ្ត េខត្តេគលេ របស់គេ្រមង។ 
អនកចូលរមួកនុងកិចច្របជំុ ពិេ្រគះេយបល់ គឺជអនកទទួលរងផលប៉ះពល់េ យ រគេ្រមង ជពិេសស ្រកុម 
ងយរងេ្រគះ េ យ រផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម ។ កនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្តគេ្រមង ចបំច់្រតូវ
េរៀបកិចច្របជំុ ពិេ្រគះេយបល់ ជមួយមនុស ទងំអស់ទទួលរងផលប៉ះពល់េន មទី ងំអនុគេ្រមងនីមួ
យៗ។ 
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 លកខណៈវនិិចឆ័យសំខន់ៗ ្រតូវបនយកមកេ្របី េដីមបែីណនកំនុងដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនក
ពក់ព័នធ ជពិេសសអនកទទួលរងផលប៉ះពល់េនក្រមិតអនុគេ្រមង រមួមន៖ 

 (i) ករពិេ្រគះេយបល់ មនរមួបញចូ លទងំភគីពក់ព័នធែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ និងអនកពក់
ព័នធែដល្រគន់ែតចប់ រមមណ៍អំពីអនុគេ្រមង។ មនុស ែដល្រតូវបនអេញជ ីញចូលរមួកនុងកិចច្របជំុ
ពិេ្រគះ គួរែតរមួបញចូ ល ្រកុម ងយរងេ្រគះ ដូចជ ្រស្តី មនុស ចស់ និងជនពិករ។ 
 (ii) ករសំភសន៍ មផទះ និងករពិភក ជ្រកុម ចេធ្វីេឡងី មលកខណៈ សម្រសប េទ ម 
វបបធម៌្របៃពណីេនកនុងមូល ្ឋ ន េ យមិនមនករេ្រជៀតែ្រជក ឬករគបសងកត់ េធ្វីដូេចនះ អនក
ចូលរមួពិេ្រគះេយបល់ ចបេញចញមតិេ យេសរ។ី 
 (iii) អនកចូលរមួែដលជ្រកុមេគលេ  នឹងទទួលបនព័ត៌មនអំពី េពលេវ ៃនករពិេ្រគះ
េយបល់ ែដលេគគួរែតផ្តល់ព័ត៌មនឲយបនដឹងជមុន ឧទហរណ៍ កនុងទ្រមង់ជកូនេសៀវេភ
ព័ត៌មនគេ្រមង េដីមបឲីយពួកេគបនយល់ដឹងអំពីបរបិទគេ្រមង ក៏ដូច សកមមភពគេ្រមង ែដល
បងក និភ័យ និងផលប៉ះពល់ ដល់បរ ិ ថ ន និងសងគម។ល។ 

(iv) សំណួរ ឬេយបល់ និងសំណូមពរេផ ងៗ របស់អនកចូលរមួ នឹង្រតូវ្របមូល ចង្រកងទុក 
ស្រមប់ករពិចរ  កនុង ក់បញចូ លេទកនុងដំេណីរករេរៀបចំ និង អនុវត្តគេ្រមង។ ភគីពក់ព័នធ
ែដលបនចូលរមួពិេ្រគះេយបល់ គួរយល់ដឹងអំពីរេបៀបសួរសំណួរ ឬមនេយបល់ែកលម្អ េហយី
មិនទន់បនេឆ្លីយតបេនកនុងកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ ្រតូវកត់្រ ទុក េដីមបេី ះ្រ យ ឬេឆ្លីយ
តបេនេពលបន្តបនទ ប់ ឬក៏្របកសផ ព្វផ យជ ធរណ◌់ េនេលីប ្ត ញសងគម Facebook 
និងេគហទំព័ររបស់ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ (www.mrd.gov.kh)។ 
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ងទី 5: ករ្របកសផ ព្វផ យឯក រគេ្រមង 

Project Stage List of Documents to be disclosed Method of Disclosure Timetable/ Location Target Stakeholders Responsibilities 
ករេរៀបចគំំេ ង 
(មុនករ យតំ
ៃលរបស់ធនគរ
ពិភពេ កៃន
គេ្រមង) 

ESMF (រមួបញចូ លទងំ RPF, ជនជតិេដមី
ភគតិចPF, LMP), ESFP នងិSEP។ 
 

ករពិេ្រគះជតេិន ជធនីភនំេពញ។ 
េហ្វសប៊ុក នងិេគហទំព័ររបស់ ្រកសួង
អភិវឌ ន៍ជនបទ 
(https://www.mrd.gov.kh/២0២១/
១១/១៥/១៥/៤៦៣២/)  

ៃថងទី ១៥ ែខវចិឆិកឆន  ំ២0២២  ្រកសួងពកព់័នធែដលជែផនកមនទីរ
ែដលេនថន ក់េខត្តនិង្រសុកអងគករ
េ្រករ ្ឋ ភិបលអងគករសងគមសុីវលិ
អនកផ្តល់េស កមម។ 

 តំ ងៃន្របជជនេនកនុងគេ្រមង
ផទុកសំណុំែបបបទឆន ដំំបូងែដល
មនសក្ត នុពល 

នយកគេ្រមង អនក
្រគប្រគងគេ្រមង និង 
ម្រន្តីសងគមនងិបរ ិ ថ ន 

ករអនុវត្តគេ្រមង Site-specific ESMPs, including RPs, 
IPPs.  
 

ពិេ្រគះេយបល់ថន ក់ភូម,ិ 
ពិេ្រគះពិេ្រគះេយបល់ពីផទះមួយេទផទះមួយ 

ករពិេ្រគះេយបល់បែនថមបនទ បព់ី
ករឌីស ញលម្អិតមួយចនំួនមន
េនឆមសទីមួយៃនឆន  ំ២0២២ 
េនេពលែដលផ្លូវគេ្រមង្រតវូបន
កំណត ់

 ្របជជនែដលមន្រទពយសមបត្តិ
ែដលមនទី ងំេនេលីផ្លូវថនល់ 
អនកទទួលផលកនុង្រសុក 

MRD PD/ PM, 
ESOs, ISWSC/ 
DDIS 
 

េអសអឹមភីភេីផ្ត តេលី និភ័យនងិផលប៉ះ
ពល់ជក់ ក់ករ ស់ែវងករកតប់នថយករ
កត់បនថយសុខភពសហគមន៍និងសុវតថិភព
ឱកសករងរកលវភិគ ងសង។់ ល។ 

 ករ្របកឹ មមូល ្ឋ ន 
 ករបណ្តុ ះប ្ត លដល់អនកេម៉ករ 
 ករបណ្តុ ះប ្ត លដល់កមមករ 
 សមជិក្រកមុ្របកឹ ធរណៈវទិយុ
កែសត 

 ផទ ងំរូបភព 
 េគហទពំ័រគេ្រមង 

ករពិេ្រគះេយបល់កនុងតំបន់នងិ
ផ ព្វផ យឯក រេនែខកុមភៈឆន  ំ
២0២0. សកមមភពេផ ងេទៀត
ចប់ពីៃថងទី ២0 ែខែខមីនខងមុខ 

 អនកពកព់័នធែដលរងផលប៉ះពល់
និងអនកចប់ រមមណ៍ 

MRD PD/ PM, 
ESOs, ISWSC/ 
DDIS 
 
 

ធតុសំខន់ៗេនកនុង ជនជតេិដមីភគតិចP 
(ដូចជករ យតៃម្លសងគមនីតវិធិីស្រមប់អ
ហ្វពីក្របសិនេបមីនេអសអមឹេអស។ ល។ ) 
្របសិនេបីមន 

 ពិេ្រគះេយបល់ មតំបន់រមួមនករ
ពិេ្រគះេយបល់ ច់េ យែឡកពគីន
ជមួយ្រកមុ្រស្តីនងិ្រកមុងយរងេ្រគះ
េផ ងេទៀត 
·ផទ ងំរូបភពនិង / ឬឯក រជភ កនុង
្រសុក 
·េសចក្តីជូនដំណឹងកនុងភូមិ (េ្របី

កនុង្រសុកកនុងភូមែិដលរងផលបះ៉
ពល់្របសិនេបីមន 

 ជនជតេិដមីភគតិចs រងផលបះ៉
ពល់េ យគេ្រមងេនះេ យមន
ករពិចរ ពិេសសស្រមប់្រស្តី
និង / ឬអនកែដលងយរងេ្រគះ។ 
·េនះរមួបញចូ លទងំ យភីអុីស
ែដលសកមមេនកនុងតំបន់ (TBD) 

MRD PD/PM, 
ESOs, DDIS 
MRD PD / PD, 
esos, DDIS 
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ឧបករណ៍បំពងសេម្លងកនុងតំបន់) 
សកមមភពចិញច ឹមករយល់ដឹងរបស់ IC 
ស្រមប់ករេលីកកមពស់ករយល់ដងឹជ
ធរណៈ 
·េផ ងេទៀតែដលបនកំណត់ចបំច់កនុងកំ
ឡុងេពលអនុវត្ត 

របយករណ៍ ម ន  ·ករ្របកឹ មមូល ្ឋ ន 
·េគហទពំ័រគេ្រមង 

ែខកកក ឆន  ំ២0២២ តេទ MRD 
MRD, GDR, អនកពក់ព័នធែដលរង
ផលប៉ះពល់និង WB 

MRD PD/PM, ESOs 
and ISWSC/DDIS 
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៣.៣.១ វធីិ ្រស្តៃនករពិេ្រគះេយបល់ 
ករេ្របីវធីិ ្រស្តពិេ្រគះេយបល់សម្រសប គឺ ្រស័យេលីភគីពក់ព័នធ (ឧ. ករពិេ្រគេយបល់រ ង

្រកសួងនិង្របជពលរដ្ឋេនកនុងសហគមន៍មូល ្ឋ ន) សកមមភពពិេ្រគះេយបល់ ្រតូវែត្របុង្របយត័នចំេពះ 
ថ នភពកូវដី-១៩។ វធីិ ្រស្តពិេ្រគះេយបល់ ទល់មុខគន ផទ ល់ រមួមន៖ ក) ករ្របជំុជ ធរណៈ ខ) ករ

ពិភក ជ្រកុម គ) ករសមភ សន៍ព័ត៌មនសំខន់ៗ និង ឃ) ករសមភ សន៍ មខនងផទះឬ្រគួ រ។ េនេពល ជួប
ជំុគន  ្រតូវ្រតូវែតអនុវត្តន៍ជកំហតិ នូវវធិនករ ៣កំុ ៣ករពរ េដីមបបីងក រករឆ្លងជំងឺ COVID-១៩ ករពិេ្រគះ
េយបល់ មអន ញ ្រតូវបនអនុវនុវត្តន៍ មរយៈករេ្របី កមមវធីិ WhatsApp, Facebook, Zoom និងទូរ
សពទ។ េនក្រមិតសហគមន៍ មនុស ភគេ្រចីនមិនមនលទធភពេ្របី្របស់កមមវធីិទូរស័ពទទងំេនះេទ ឧបករណ៍
បំពងសំេឡងកនុងមូល ្ឋ ន េន មកែន្លងែដលមន នឹង្រតូវេគេ្របី េដីមប្ីរបមូលមតិេយបល់របស់សហគមន៍ 
មរយៈេមភូមិ។ េ យ រមនជនជតិេដីមភគតិចេផ ងៗគន  េនកនុងតំបន់េគលេ របស់គេ្រមង ករ

ពិេ្រគះេយបល់ជមួយជនជតិេដីមភគតិច (IP) ្រតូវេ្របីភ  របស់ពួកេគ។ ្របសិនេបី មនេ្របីភ សរ
េសរ ករេរៀបចំកូនេសៀវេភព័ត៌មនគេ្រមង ក៏្រតូវ បកែ្របជភ ពួកគត់ និងែចកចយ េនមុនេពល និង
អំឡុងេពល ពិេ្រគះេយបល់ជមួយ ពួកគត់ (សូមេមីលវធីិ ្រស្តឬនីតិវធីិ ស្រមប់ដំេណីរករកិចច្របជំុពិេ្រគះ
េយបល់ជមួយ ជនជតិេដីមភគតិច េនកនុង គេ្រមង)។ 

• កិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់េនថន ក់ជតិ 
កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង កិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់េនថន ក់ជតិ ជមួយ ្រកសួង ថ ប័ន

ពក់ព័នធ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល (NGOs) អនកផ្តល់េស  និង្រកុម ចប់ រមមណ៍អំពីគេ្រមង ។ 
សកមមភពពិេ្រគះេយបល់ ចមនទ្រមង់េផ ងៗគន ៖ ក) ករ្របជំុជ ធរណៈ ខ) ករពិភក ជ
្រកុម និង គ) ករសមភ សន៍ជមួយមនុស សំខន់ៗ។ កនុងអំឡុងេពលៃនករឌីស ញលម្អិត និងមុន
េពលអនុវត្តអនុគេ្រមង ករពិេ្រគះេយបល់បែនថមេនថន ក់ជតិ នឹង្រតូវបនេធ្វីេឡងីេដីមបបីញចូ លធតុ
ផ ៃំនករ្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យេទកនុងកររចនផ្លូវ និង ព ន (សូមេមីលេសចក្តីសេងខប
ៃនកិចចពិេ្រគះេយបល់ និងលទធផលេនថន ក់ជតិ េនកនុងឧបសមព័នធទី ៤) ។ 

• កិចចពិេ្រគះេយបល់េនថន ក់មូល ្ឋ ន 

កិចចពិេ្រគះេយបល់េនថន ក់មូល ្ឋ ន ្រតូវបនេរៀបចំ ស្រមប់ដំ ក់កលេរៀបចំគេ្រមង និងដំ ក់
កលអនុវត្តគេ្រមង។ ករពិេ្រគះេយបល់េនថន ក់មូល ្ឋ ន ែតងែតេផ្ត តសំខន់េទេលី ្រកុមមនុស ទទួលរង
ផលប៉ះពល់ េ យ រគេ្រមងរង និងភគីពក់ព័នធេផ ងេទៀតកនុងតំបន់េគលេ  ែដលពួកគត់មនចំ ប់
រមមណ៍េលីសកមមភពគេ្រមង។ ករពិេ្រគះេនថន ក់មូល ្ឋ ន គបបេីរៀបចំ មរយៈករ្របជំុជ ធរណៈ ឬ

ករពិភក ជ្រកុម ឬករពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកមនុស សំខន់ៗ ឬករពិេ្រគះជលកខណៈបុគគលមន ក់ៗ ឬ
ក៏សមភ សន៍្រគួ រ។ កនុងអំឡុងេពល េរៀបចំគេ្រមង េ យ រករ តបតតបតៃនជំងឺកូវដី-១៩ ករពិេ្រគះ
េយបល់ផទ ល់ទល់មុខគន  មិន្រតូវបនអនុវត្តន៍េទ េ យ រកររតឹបន្តឹងករជួបជំុកនុងសងគម។ ដូេចនះ ្រកសួង
អភិវឌ ន៍ជនបទ បនេធ្វីករពិេ្រគះេយបល់េសទីរែតទងំអស់ មរយៈកិចច្របជំុ មអន ញ េ យេ្របី Zoom 
េនៃថងទី ២៩ ែខវចិឆិក ដល់ៃថងទី ៣ ែខធនូ ឆន  ំ២0២១ ទូរស័ពទេដីមបទីក់ទងជមួយតំ ងភគីទទួលរងផលប៉ះ
ពល់ និងអនកចប់ រមមណ៍អំពីគេ្រមងេនថន ក់េខត្ត ្រសុក និងសហគមន៍ (សូមេមីលេសចក្តីសេងខបៃនករ
ពិេ្រគះេយបល់េនថន ក់មូល ្ឋ ន េនកនុងឧបសមព័នធទី ៤ )។ ករពិេ្រគះេយបល់េនថន ក់មូល ្ឋ ននឹង្រតូវ
េរៀបចំបែនថមេទៀត េន ម សហគមន៍េគលេ ែដលមនអនុគេ្រមង ងសង់ផ្លូវ ឬ ព ន ។
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ងទី 6: វធិី ្រស្តពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកពក់ពន័ធ 
ដំ ក់កល
គេ្រមង 

អនកពកព់័នធ ្របធនបទ វធិី ្រស្ត ទី ងំ  ទស នៈរបស់្រស្តឬអនក
ងយរងេ្រគះ 

ទទួលខុស្រតវូ 
 ភគីែដលរងផលប៉ះពល់ 

 

្របជពលរដ្ឋែដលរង
ផលប៉ះពល់េ យ
ករបរចិច គឬលទធកមម
ដីធ្ល ី
 

 េគលេ គេ្រមង សកមមភព អតថ្របេយជន៍
ែដលចង់បន… 

 � ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និង នភិយ័សងគម 
 � េសនីរវធិនករកត់បនថយបរ ិ ថ ន និងសងគម 
 មេធយបយេដីមបបីេងកនី្របសិទធភពៃនករអភិវឌ
ន៍គេ្រមង 

 វធិី ្រស្តែដលបនេធ្វេីឡងីេដីមបធីនថ្រកុម
ែដលងយរងេ្រគះ្រតវូបនរមួបញចូ លេនកនុងករ
ពិេ្រគះេយបល់្របកបេ យអតថនយ័កនុងអំឡុង
េពលអនុវត្តគេ្រមង 

 េគលនេយបយករ ងំទីលំេនថម ីនិងសំណង 
 ជេ្រមីសស្រមប់ករបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ត 
 កមមវធិី ្ត រជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋែដល
រងផលបះ៉ពល់យ៉ងខ្ល ងំ 

 �ឱកសករងរែដល ចរកបន 
 យន្តករេ ះ្រ យករខូចខត 
 ភន ក់ងរអនុវត្តគេ្រមង 

េ្រកមចំននួ មឃត់ជងំឺ COVID-១៩  
 Face-to-face (meetings, focus 

group discussions, consultation 
with key informants, household 
survey) 

 
Under COVID-១៩ restrictions 
 Scheduled online meetings 

using Zoom, WhatsApp … 
 Social media (project’s 

Facebook, website) 
 Telephone 
 Local loudspeakers 

Subproject locations 
(commune/district 
level) 
 
 

Interviews with 
women and 
vulnerable as 
applicable 
 

MRD PD and 
GDR 
 

 

 
្របជជនសម័្រគចតិ្ត
បរចិច គដ ី

 អតថ្របេយជនគ៍េ្រមង ជេ្រមីសស្រមប់នីតវិធិី
បរចិច គេ យសម័្រគចិត្ត សិទធិ (ឧ. ជេ្រមីសេដីមបី
បដិេសធករបរចិច គ) ែផនករអនុវត្ត 

េ្រកមកររតឹបន្តងឹេលី COVID-១៩ 
�ករជួបមុខគន  (ករ្របជុំ ករពិភក ជ
្រកុម ករពិភក ជមួយអនកផ្តល់ពត័៌មន
សំខន់ៗ ករសទង់មតិ្រគួ រ) 

ទី ងំគេ្រមងរង (ថន ក់
ឃុ/ំ្រសុក) 
 

FGD with women 
and vulnerable, 
including IPs, if 
relevant 
 

MRD PD/PM 
and SEOs, 
ISWSC/DDIS 
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ដំ ក់កល
គេ្រមង 

អនកពកព់័នធ ្របធនបទ វធិី ្រស្ត ទី ងំ  ទស នៈរបស់្រស្តឬអនក
ងយរងេ្រគះ 

ទទួលខុស្រតវូ 

 � កំណត់េពល្របជុំ មអុីនធឺណិត
េ យេ្របី Zoom, WhatsApp … 

 � ្របពន័ធផ ព្វផ យសងគម (េហ្វសប៊ុក
របស់គេ្រមង េគហទំព័រ) 

 � ទូរស័ពទ 

 

 

្របជជនែដលរស់េន
ជិតផ្លូវគេ្រមង (រមួ
ទងំ េរៀន មនទីរ
េពទយ មច ស់ ជីវ
កមម) 

 វ ិ លភពពិត្របកដៃនករងរ រមួទងំផលបះ៉
ពល់ែដល ចេកតីមន 

 េពលេវ  
 គេ្រមង GRM 
 Potential job opportunities 
 ឱកសករងរែដលមនសក្ត នុពល 
 Community health and safety 
 សុខភព និងសុវតថិភពសហគមន ៍

េ្រកមករក្រមិតកូវដី-១៩ 
 Face-to-face (meetings, focus 

group discussions, consultation 
with key informants). 

 កំណត់េពល្របជុំ មអុីនធឺណិត
េ យេ្របី Zoom, WhatsApp … 

 � ្របពន័ធផ ព្វផ យសងគម (េហ្វសប៊ុក
របស់គេ្រមង េគហទំព័រ) 

 �ទូរស័ពទ 
 ឧបករណ៍បំពងសេម្លងកនុង្រសុក 

ទី ងំគេ្រមងរង (ថន ក់
ឃុ/ំ្រសុក 

Focus group 
discussions with 
women and 
vulnerable, including 
IPs if relevant. 
Priority given to 
unskilled job 
opportunity 
 

MRD PD/PM 
and SEOs, 
ISWSC/DDIS 
 

 ភគីចប់ រមមណ៍អំពីគេ្រមង 

ក
រប
ំេព
ញ
ក
រង
រគ
េ្រម

ង 
(b

efo
re 

W
B 

pro
jec

t a
pp

rai
sa

l)  ជញ ធរថន ក់េខត្ត 
្រសុក និងឃុ ំ

 

 គេ្រមង ទី ងំផ្លូវ ផលប៉ះពល់ែដល ចេកីត
មន និងវធិនករកត់បនថយ 

េ្រកមកររតឹបន្តងឹជំងឺកូវដី-១៩ 
�ករជួបមុខគន  (ករ្របជុំ ករពិភក ជ
្រកុម ករពិភក ជមួយអនកផ្តល់ពត័៌មន
សំខន់ៗ)។ 
 កណំត់េពល្របជុំ មអុីនធឺណិត
េ យេ្របី Zoom, WhatsApp … 

 ្របពន័ធផ ព្វផ យសងគម (េហ្វសប៊ុក
របស់គេ្រមង េគហទំព័រ) 

គេ្រមងថន ក់េខត្ត 
 
 
 
 
 

េផ្ត តេលីករពិភក ជ
្រកុមជមួយ្រស្តី នងិអនក
ងយរងេ្រគះ រមួទងំ 
IPs ្របសិនេបីពក់ព័នធ។ 
ផ្តល់ ទិភពដល់ឱ
កសករងរែដលគម ន
ជំនញ 

MRD and WB 
team 
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ដំ ក់កល
គេ្រមង 

អនកពកព់័នធ ្របធនបទ វធិី ្រស្ត ទី ងំ  ទស នៈរបស់្រស្តឬអនក
ងយរងេ្រគះ 

ទទួលខុស្រតវូ 

 ទូរស័ពទ 
 � ឧបករណ៍បំពងសេម្លងកនុង្រសុក 

សមជិកសហគមន៍ 
 

 េគលេ គេ្រមង សកមមភព អតថ្របេយជន៍
ែដលបនេ្រគងទុក… 

 � និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម
ែដលរពំងឹទុកសំខន់ៗ 

 �េសនីរវធិនករកតប់នថយបរ ិ ថ ន នងិសងគម 
 វធិីេដីមបបីេងកីន្របសិទធភពៃនករអភិវឌ ន៍
គេ្រមង 

 � វធិី ្រស្តែដលបនេធ្វេីឡងីេដីមបធីនថ្រកុម
ែដលងយរងេ្រគះ្រតវូបនរមួបញចូ លេនកនុងករ
ពិេ្រគះេយបល់្របកបេ យអតថនយ័កនុងអំឡុង
េពលអនុវត្តគេ្រមង 

 � េគលនេយបយករ ងំទីលំេនថមី និងសំណង 
 �កមមវធិី ្ត រជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋែដល
រងផលបះ៉ពល់យ៉ងខ្ល ងំ 

 ឱកសករងរែដល ចរកបន 
 �យន្តករេ ះ្រ យករខូចខត 
 �ទីភន ក់ងរអនុវត្តគេ្រមង 

Under no COVID-១៩ restrictions 
 Face-to-face (meetings, focus 

group discussions, consultation 
with key informants). 

េ្រកមកររតឹបន្តងឹជំងឺកូវដី-១៩ 
� ករជួបមុខគន  (ករ្របជុំ ករពិភក ជ
្រកុម ករពិភក ជមួយអនកផ្តល់ពត័៌មន
សំខន់ៗ)។ 
 
Under COVID-១៩ restrictions 
 កំណត់េពល្របជុំ មអុីនធឺណិត
េ យេ្របី Zoom, WhatsApp … 

 ្របពន័ធផ ព្វផ យសងគម (េហ្វសប៊ុក
របស់គេ្រមង េគហទំព័រ) 

 ទូរស័ពទ 
 � ឧបករណ៍បំពងសេម្លងកនុង្រសុក 

ទី ងំគេ្រមងរង (ថន ក់
ឃុ/ំសងក ត់ 

ករសមភ សន៍ជមួយ្រស្តី 
និងងយរងេ្រគះ ម
ែដល ចអនុវត្តបន។ 
 
 
 
 

MRD PD/PM, 
SEOs with 
support from 
Consultants 
MRD PD/PM, 
SEOs េ យមន
ករគ្រទពទីី
្របឹក គេ្រមង 
 
 

ទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបល
ពក់ព័នធ អងគករេ្រករ
្ឋ ភិបល និងអងគ

 គេ្រមង ទី ងំផ្លូវ ផលប៉ះពល់ែដល ចេកីត
មន និងវធិនករកត់បនថយ 

 

េ្រកមកររតឹបន្តងឹជំងឺកូវដី-១៩ ភនំេពញ 
 
 

តំ ងមកពី្រកសួងកិចច
ករនរ ីនិង/ឬអងគករ

MRD PD/PM, 
SEOs with 
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ដំ ក់កល
គេ្រមង 

អនកពកព់័នធ ្របធនបទ វធិី ្រស្ត ទី ងំ  ទស នៈរបស់្រស្តឬអនក
ងយរងេ្រគះ 

ទទួលខុស្រតវូ 

ករសងគមសុីវលិ អនក
ផ្តល់េស  ករពរជន
រងេ្រគះេ យ
រ អំេពីរេំ ភ

បំពន នងិ
េបៀតេបៀនផ្លូវេភទ 
 

�ករជួបមុខគន  (ករ្របជុំ ករពិភក ជ
្រកុម ករពិភក ជមួយអនកផ្តល់ពត័៌មន
សំខន់ៗ)។ 
 កំណត់េពល្របជុំ មអុីនធឺណិត
េ យេ្របី Zoom, WhatsApp … 

 ្របពន័ធផ ព្វផ យសងគម (េហ្វសប៊ុក
របស់គេ្រមង េគហទំព័រ) 

 ទូរស័ពទ 
 � ឧបករណ៍បំពងសេម្លងកនុង្រសុក 

េ្រករ ្ឋ ភិបលែដលេធ្វី
ករេលីបញ្ហ េយនឌ័រ 

support from 
Consultants 
MRD PD/PM, 
SEOs េ យមន
ករគ្រទពទីី
្របឹក គេ្រមង 
 

ជនជតេិដមីភគតិច TBC - ផលប៉ះពល់ និងអតថ្របេយជន៍ៃនគេ្រមង 
IPPF, GRM, ករ្របមូលពត័៌មនស្រមប់ SA និង 
IPP 

TBC - ករ្របឹក កនុងតបំន់ ទី ងំ ករ
យតៃម្លសងគម 

ទី ងំគេ្រមងរង (ថន ក់
ឃុ/ំសងក ត់) 

ករសមភ សន៍ជ្រកុម
ជមួយ្រស្តី និងអនកងយ
រងេ្រគះ 
 

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

អនកេ្រប្របស់ផ្លូវ សុវតថិភព េពលេវ ៃនករងរ 
 

ផ្ល កសញញ  ផទ ងំរបូភព ករបណ្តុ ះប ្ត
លស្តីពីសុវតថិភពច ចរណ៍ 
 

ទី ងំអនុគេ្រមង (ថន ក់
ឃុ/ំសងក ត់) 
 
 

ពិភក ជ្រកមុ ជមួយ 
និង្រស្តីែដលងយរង
េ្រគះ 

អនកេម៉ករ និង/ឬ
អនក្របកឹ សុវតថិ
ភពផ្លូវថនល់ ែដល
្រគប្រគងេ យ 
SEO និង 
DDIS/ISWSC 

ម្រន្តគីេ្រមង 
 

្រកមសីលធម៌ សុខភព នងិសុវតថភិពសហគមន៍ ស្ត
ង់ រករងរ  
 

ករបណ្តុ ះប ្ត ល GRM និងផទ ងំ
ផ ព្វផ យៃន្រកមសីលធម៌េនជំរុកំមមករ 
ករបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីេយនឌ័រ នងិសុខ
ភពសហគមន៍។ 

ទី ងំគេ្រមងរង (ថន ក់
ឃុ/ំសងក ត់ 

and working 
conditions 
ករបណ្តុ ះប ្ត ល
ករងរ្រស្តីអំពី និភ័យ

Contractor, 
supervised by 
SEO and 
DDIS/ISWSC 
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ដំ ក់កល
គេ្រមង 

អនកពកព់័នធ ្របធនបទ វធិី ្រស្ត ទី ងំ  ទស នៈរបស់្រស្តឬអនក
ងយរងេ្រគះ 

ទទួលខុស្រតវូ 

 ៃន អេំពរីេំ ភបពំន 
និងេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ 
និង GRMs ពកព់័នធ 
អំេពរីេំ ភបំពន និង
េបៀតេបៀនផ្លូវេភទ និង
លកខខណ្ឌ ករងរ 
 

អនកេម៉ករ 
្រគប្រគងេ យ 
SEO និង 
DDIS/ISWSC 
 

 
 



196 
 

៣.៤. សេងខបសកមមភពជំរញុករចូលរមួរបសភ់គីពក់ព័នធេនកនងុដំ ក់េរៀបចំគេ្រមង 
ងទី 7:  ករេរៀបចំវគគពិេ្រគះេយបល់េនកនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង 

េពលេវ  និងទី ងំ ខ្លឹម រសំខន់ៗៃនករពេិ្រគះ
េយបល់ 

អនកចូលរមួ មតិែកលម្អសំខន់ៗ  ករេឆ្លីយតប 

ៃថងទី ១៦ ែខវចិឆិក ឆន  ំ
២0២១ 

ពិនិតយ ក) វត្តមនរបស់ IP(s) េន
កនុងតបំនគ់េ្រមងរង ព ន TK២ នងិ 
ខ) ផលប៉ះពល់ៃនករបរចិច គឬលទធ
កមមដធី្លី។ 

្របជពលរដ្ឋកនុង្រសុក និងមនទីរ
េខត្ត 

គម ន្រប ទវបបធម៌ នងិ IP ែដលរស់េនកនុងទី ងំ ព ន ក៏ដូចជ
ភូមិ ឃុ ំនងិ្រសុកែដលមន ព ន TK២ ។ 

មតិែកលម្អ្រតូវបនទទួល គ ល់ 
េហយី MRD រង់ចកំរបញជ ក់ពី
នយក ្ឋ នបនទ ប់ពីករចុះពិនិតយ
ផទ ល់របស់នយក ្ឋ ន 

ៃថងទី ១៧ ែខវចិឆកិ ឆន  ំ
២0២១ 
 
 

ពិនិតយ ក) វត្តមនរបស់ IP(s) េន
កនុងតបំនគ់េ្រមងរង ព ន TK២ នងិ 
ខ) ផលប៉ះពល់ៃនករបរចិច គឬលទធ
កមមដធី្លី។ 

្របជពលរដ្ឋកនុង្រសុក និងមនទីរ
េខត្ត 

គម ន្រប ទវបបធម៌ នងិ IP ែដលរស់េនកនុងទី ងំ ព ន ក៏ដូចជ
ភូមិ ឃុ ំនងិ្រសុកែដលមន ព ន TK២ ។ 

 

ៃថងទី ២៧ ែខវចិឆកិ ឆន  ំ
២0២១ 

កិចច្របជុំផទ ល់ នងិពិេ្រគះេយបល់
ជមួយ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ 
(ខទម) េន ព ន TK២ (េខត្ត
តបូងឃមុ)ំ 

មច ស់ផទះែដលរងផលប៉ះពល់ មច ស់ខទមរកី យែដល ព នេនះនងឹ្រតូវបន ងសង់េឡងីវញិ។ នង
រកី យកនុងករ ងំទីលំេនថមី ្របសិនេបី ជញ ធរមូល ្ឋ នេសនីឱយនង
ផ្ល ស់ទី។ នងបននិយយថ ជករល្អ្របសិនេបី ជញ ធរមូល ្ឋ ន
ចផ្តល់កែន្លងថមសី្រមប់ករ ងំទលីំេនថមីដល់នង។  

ករទទួល គ ល់មតិែកលម្អ និង
ករពិេ្រគះេយបល់បែនថម
ជមួយមច ស់ និងរ ្ឋ ភិបលមូល
្ឋ ននឹង្រតូវបនេធ្វីេឡងី។ 

ៃថងទី 0៣ ែខធនូ ឆន  ំ២
0២១ 

សិកខ ពិេ្រគះេយបល់ មអុីន
ធឺណិតថន ក់ជត ិ
• បញជ ក់េគលបណំងៃនសិកខ

ពិេ្រគះេយបល់ពីភគីពក់
ព័នធ 
• ពិេ្រគះេលីេសចក្តី្រពង្រកបខណ័្ឌ
្រគប្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម 
(ESMF) 

• នយក ្ឋ នែផនករ ្រកសួង
វបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ 
(MCFA) 
• GDR-MEF 
• SEO-MRD 
• ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទ 
ករយិល័យសហ្របតិបត្តិករ
អន្តរជតិ EDC 

 ្របធននយក ្ឋ នែផនករ ្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ 
(MCFA) បនែចករែំលកបទពិេ ធន៍របស់គត់ទកទ់ងនងឹករ
អនុេ ម មេគលនេយបយរបស់ RGC ស្តីពីករករពរបរ ិ ថ ន 
និងសងគមស្រមបក់រអភវិឌ ន៍ មែបប្របជធបិេតយយេនថន ក់
េ្រកមជត។ិ 

• GDR-MEF បនជូនដំណឹងអពំីដេំណីរករ្រតតួពនិតិយៃន RPF 
របស់គេ្រមងេ យ GDR ។ េ ក្រសីបននិយយថករពិនតិយេមីល 
RPF នឹង្រតវូបនបញចប់កនុងេពលឆប់ៗេនះ។ នងបនបែនថមថ 
GRM ែដល្រតវូបនផ្តល់ជូនេនកនុង SEP និង RPF គរួែតដូចគន ។ 

• ESMF របស់គេ្រមងនឹង្រតូវ
បនបេងកីតេឡងីជពិេសស
ស្រមប់ធតុផ នំីមួយៗេលីករ
្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម 
បនទ ប់ពីផ្លូវគេ្រមងេគលេ ្រតូវ
បនកំណត់អត្តសញញ ណ។ ្រស
េដៀងេទនឹងេគលនេយបយ
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េពលេវ  និងទី ងំ ខ្លឹម រសំខន់ៗៃនករពេិ្រគះ
េយបល់ 

អនកចូលរមួ មតិែកលម្អសំខន់ៗ  ករេឆ្លីយតប 

• សកមមភពសំខន់ៗរបស់គេ្រមង 
និង និភ័យ នងិផលប៉ះពល់ប
រ ិ ថ ន នងិសងគមែដលមនសក្ត នុ
ពល ែដលនឹង្រតវូបន្រគប់្រគង
េ យេសចក្តី្រពង ESMF ។ 
• ែផនករេប្តជញ ចតិ្តែផនកបរ ិ ថ ន នងិ
សងគម (ESCP)។ 
• ែផនករករចូលរមួរបស់ភគីពក់
ព័នធគេ្រមង (SEP) និង 

• នយក ្ឋ នសុខភពករងរ 
្រកសួងករងរ នងិបណ្តុ ះប ្ត
លវជិជ ជីវៈ 
• អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបល 
(្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍) 
• ករយិល័យេលីកកមពស់ករ
អប់រ្រស្តី និងកុមរ ី្រកសួងកចិច
ករនរ ី
• ្រកសួងេរៀបចែំដនដី នគរបូនី
យកមម នងិសំណង់ 
• PMU-MRD 
 តំ ងរបស់ WB 

• អនុ្របធនករយិល័យេលីកកមពស់្រស្តី និងកុមរ ី្រកសួងកិចចករ
នរ ីនិងគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលេយនឌ័រ នងិករែ្រប្របួល
កសធតុ បនផ្តល់េយបល់ថ ជនពិករគរួែត្រតវូបនបញចូ លេទ

កនុង្រកុមងយរងេ្រគះទងំ្រប។ំ 
• ្រកសួងេរៀបចែំដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ (MLMUPC) 
បនសែម្តងករ្រពយួបរមភេលីទី ងំជំរុ ំករេ្រប្របស់កម្ល ងំពលកមម 
និងេគលនេយបយទិញដី។ 
 ្រកសួងករងរ នងិបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ បនេលីកេឡងីពកីង្វល់
េលីករងរពលកមមកុមរែដល្រតវូបនអនុញញ ត ពក់ព័នធនឹងម្រ  
១៧៧ និង្របកសេលខ ០០២/០៨ ស្តីពី្របេភទមុខរបរ និង
ករងរ្រ ល ែដលអនុញញ តស្រមប់កុមរ យុពី ១២ ឆន  ំដល់ 
១៥ ឆន ។ំ អនកេម៉ករគួរែតគតិគូរពវីធិនករសុខភព និងសុវតថិភព
ករងរ។ នងបនបែនថមថសុវតថភិពករងរ PPE ករ ្ឋ ន
សំណង់ េម៉ងេធ្វកីរ និងទឹក ្អ ត និងអនម័យគួរែត្រតូវបន
ពិចរ េ យអនកេម៉ករ។ វធិនករបែនថមេដីមបកីរពរ នងិ
ករពរកមមករ 

របស់ RGC ស្រមប់ ESS-S-
NDCC ESMF/ESMP របស់
គេ្រមងក៏អនុេ ម ម ESMF 
របស់ WB ផងែដរ។ 
• េគលនេយបយផ្តល់សំណង
ស្រមប់អនកកន់កប់/អនកកន់
កប់ខុសចបប់េ យគម នប័ណ្ណ
កមមសិទធិ ឬសិទធិេលីដី្រសបចបប់
នឹង្រតូវយកមកពិចរ េ យ
គេ្រមង។ 
• មតិែកលម្អពីអនកចូលរមួ្រតូវ
បនកត់សមគ ល់ និងពិចរ /
បញចូ លេទកនុងកររចន/ករអនុ
វត្តគេ្រមង 

ៃថងទី ១0 ែខធនូ ឆន  ំ២0
២១ 

សិកខ ពិេ្រគះេយបល់ មអុីន
ធឺណិតជមួយេខត្តេពធិ៍ ត ់

• េមឃុំ ន ម្រពះ 
• តំ ងគណកមម ធិករវត្តខន  
• េមភូមិបក់្រពងី 
• េចសងក ត់ទួលែខមរ 
• អនកភូមទិួលែខមរ 
• អនុ្របធនករយិល័យ
អភិវឌ ន៍ជនជតិេដីមភគតិច 

• េមឃុរំកី យកនុងករជួយកនុងករស្រមបស្រមួលជមួយសហគមន៍
មូល ្ឋ ន 
• តំ ងមូល ្ឋ នបនែចករែំលកបទពេិ ធន៍ករងររបស់គត់កនុង
ករស្រមបស្រមលួករ ងំទីលំេនថមីកនុងចំេ មគេ្រមងអភិវឌ ន៍ 
និង្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ 
• បនេលីកេឡងីពីកង្វល់ៃនកររចនផ្លូវថេតនីឹងមនករដេំឡងី
្របពន័ធលូ ឬអត់េនេពលែដលផ្លូវេគលេ នឹង្រតវូបន ្ត រេឡងីវញិ 
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េពលេវ  និងទី ងំ ខ្លឹម រសំខន់ៗៃនករពេិ្រគះ
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អនកចូលរមួ មតិែកលម្អសំខន់ៗ  ករេឆ្លីយតប 

 នយករងេខត្តេពធិ ត់ 
PDRD 

• អនុ្របធនករយិល័យអភិវឌ នជ៍នជតេិដមីភគតិច បននិយយ
ថ មិនមនសហគមន៍របស់ IP ែដលរស់េនកនុងតបំន់ែដលផ្លូវនងឹ្រតវូ
បនជួសជុលេឡងីវញិេនកនុងេខត្តេពធិ៍ ត់េនះេទ។ 
ឃុភំគេ្រចនីេន មតំបន់េគលេ  មនបទពិេ ធន៍ខ្លះៗេលីផ្លូវ
ថនល់ែដល ្ត រេឡងីវញិ េ យ រពួកេគបនអនុវត្តគេ្រមងែបបេនះ 
េ យេ្រប្របស់មូលនិធិឃុ ំសងក ត់។ 
• ព័ត៌មនអពំីករបង្ហ ញគេ្រមងដល់្របជជនែដលរស់េនជុំវញិ
តំបនគ់េ្រមងមន្របេយជន៍ខ្ល ងំ ស់ េដីមបេីជៀស ងករយល់្រច
ឡ។ំ អនកភូមិទងំអស់្រតូវករផ្លូវល្អេនកនុងភូមិរបស់ពកួេគ េហយីពួក
េគែតងែតរកី យកនុងករគ្រទគេ្រមងេនះ េនេពល ែដលផ្លូវ្រតវូ
បនជួសជុលេឡងីវញិ។ 

 ករពិេ្រគះេយបល់ ម្របពន័ធអន
ញជមួយ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន

េលីេសចក្តី្រពង ESMP ស្រមប់
តំបន់ ព ន TK២ េខត្តតបូងឃមុ។ំ  
 

 • ករ ថ បន ព នេឡងីវញិនឹងនមំកនូវអតថ្របេយជន៍កនែ់តេ្រចនី
ដល់្របជជនកនុងតំបន។់ 
• រកី យកនុងករគ្រទគេ្រមងកនុងលកខខណ្ឌ ៃនករស្រមបស្រមួល
ជមួយសហគមន៍មូល ្ឋ ន។ 
• ESMP ្រតូវបនេរៀបចំយ៉ងល្អេ យគិតគូរពីករករពរសហគមន៍ 
ក៏ដូចជ GRM ស្រមប់្របជជនែដលរងផលប៉ះពល់ មួយ។ 
ក់ដូចជមិនមនផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនែដលគួរ្រពួយ

បរមភេនះេទ។ 
 េលីកកំពស់ករយល់េឃញីអំពីអតថ្របេយជន៍ៃន ព នតភជ ប់ផ្លូវ
ស្រមប់ដឹកជញជូ នកសិផល ជពិេសសស្រមប់សិស នុសិស កនុង
មូល ្ឋ នកនុងករចូលេទកន់ េរៀន។ 

• ជញ ធរមូល ្ឋ ន្រតវូបនជូនដណំឹងអំពីករក ងេឡងីវញិែដល
បនេសនីេឡងី 
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អនកចូលរមួ មតិែកលម្អសំខន់ៗ  ករេឆ្លីយតប 

• គេ្រមងមិនបនទទួលករត ៉ មួយព្រគួ រែដលរស់េនជុំវញិ
តំបន់ ព នរបស់គេ្រមងេនះេទ។ 
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ư.̣.  ŷЋĊБ⅜ū₤ŉŬĠсĠŃĆСŲņĳЊЮŗĠŲсŪ О̋ņİŎũ₣ЮŪýй 
 មតិែកលម្អរបស់្របជពលរដ្ឋ ទទួលរងផលប៉ះពល់ ជពិេសសបុគគលមន ក់ៗ និង្រកុម ងយរងេ្រគះ គឺជ

គន្លឹះកនុងករេរៀបចំវធិនករកត់បនថយ និងេជៀស ង ផលប៉ះពល់េ យ រគេ្រមង ែដលពួកេគមិនេពញចិត្ត ។ 
មរយៈគេ្រមងេនះ បុគគលមន ក់ៗ និង្រគួ រ្រកី្រកេហយីងយរងេ្រគះ េទៀតផង។ ្រកុមងយរងេ្រគះ ្រតូវបនេគ
ប់បញចូ លទងំ ជនជតិេដីមភគតិច ែដល មនចំនួន្របជជនតិចតួចបំផុត។ ជនជតិេដីមភគតិចខ្លះេន ្របកប
របរកសិកមម មែបបបុ ណ េហយីមនលកខណៈែប្លកពីទំេនៀមទម្ល ប់ និងទម្ល ប់របស់ពួកេគ។ រឯីខ្លះេទៀតមនជីវតិ
រស់េនមិនចបស់ ស់ ្រពមទងំមិនមន ឬមនទំនក់ទំនងតិចតួចបំផុត ជមួយ្រកុមមនុស សំខន់ៗ មរយៈ 
ករជួញដូរផលិតផលកសិកមមខន តតូច។ េហតុផលទងំេនះ បនេធ្វីឲយបុគគលមន ក់ៗ និង្រគួ រ ងយរងេ្រគះទងំ
េនះ មិនបន ឬបនទទួលជំនួយគ្ំរទតិចតួចបំផុតពីខងេ្រក្រគួ ររបស់ពួកេគ ឬប ្ត ញសងគមខងេ្រកេដីមបី
គ្ំរទជីវភពរស់េន្របចៃំថងរបស់ពួកេគ។ ករផ្តល់ដំណឹងដល់្រកុម ងយរងេ្រគះទងំេនះ ជពិេសស្រកុម ជនជតិ
េដីមភគតិច អំពីេពល ពិេ្រគះេយបល់ ច្របឈម នឹងករលំបកមួយចំនួន េ យ រ ពួកគត់មិនសូវេន
ផទះជប់ ប់ និងគម នលទធភពេ្របី្របស់ទូរស័ពទ។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងពិេសស នឹង្រតូវបនពិចរ េ យ ្រកសួង
អភិវឌ ន៍ជនបទ េដីមប ីធនថពួកេគ ចមនលទធភពចូលរមួកនុងសកមមភពពិេ្រគះេយបល់ ជមួយគេ្រមង - 
និងេដីមបបីញជ ក់ថ េតីពួកេគ្រតូវទទួលរងផលប៉ះពល់ ធងន់ធងរ ឬយ៉ង ។ 

េដីមបធីនបននូវករ ក់បញចូ លគំនិតេយបល់របស់្រកុមងយរងេ្រគះ េទកនុងករឌីស ញ និងករអនុ
វត្តគេ្រមង ជករសំខន់ ែដលដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់ជមួយពួកេគ (រមួទងំករេ្របី្របស់វធិី ្រស្តពិេ្រគះ
េយបល់សម្រសប) ្រតូវបនពិចរ  និងេរៀបចំឱយយ៉ងហមត់ចត់។ ដំេណីរករេនះ រមួមន៖ ក) ករជូនដំណឹង 
ខ) ករេរៀបចំករពិេ្រគះេយបល់ និង គ) ករ ក់បញចូ លមតិែកលម្អេទកនុងដំេណីរករឌីស ញ និងករអនុវត្តគ
េ្រមង។ 

 ករជូនដំណឹង 

 បុគគលមន ក់ៗ និង្រគួ រងយរងេ្រគះ ្រតូវបនេគកំណត់អត្តសញញ ណ និងគួរែត្រតូវបនេគចុះេទេមីល
ដល់ផទះរ េដីមប ីអេញជ ីញឱយចូលរមួកនុងកិចចពិេ្រគះេយបល់។ ករចុះេទដល់េនផទះ ចឱយេយងីយល់ដឹងកន់ែតចប
សអំពី ថ នភពរស់េន និងមេធយបយ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ របស់្រកុមងយរងេ្រគះ ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ 
េធ្វីដូេចនះ េយងី ច យតៃម្លអំពីលទធភពៃនករចូលរមួរបស់ពួកេគ េនកនុងកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ែដលបនេ្រគង
ទុក។ កនុងករណីែដលសមជិក្រគួ រមិនេនផទះ េយងីគួរែតពយយមេទផទះពួកគត់ ម្តងេទៀត េនេពលេ្រកយ ឬក៏
ប្តូរេពល ត់ េនេពល ង ចវញិ។ 

េនេពល ទំនក់ទំនងផទ ល់ទល់មុខគន  េដីមបផី្តល់ដំណឹងដល់ ្រកុមងយរងេ្រគះ អំពីកិចច្របជុំពិេ្រគះ
េយបល់ គឺមិន ចេធ្វី បនេទ េ យ រែតកររតឹបន្តឹង វធិនករបងក រេ គ តតបត COVID-១៩ ដូេចនះលិខិត
អេញជ ីញចូលរមួកនុងកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ ច េសៀតទុកេននឹងទ្វ រមុខផទះរបសគ់ត់ ឬេនកែន្លងែដលងយេឃី
ញ។ េនកនុងភូមិែដលមនវទិយុសហគមន៍ ចេសនីឲយេគជួយផ ព្វផ យ រលិខិតអេញជ ីញ េនេពល មួយសម
្រសបែដលពួកគត់ ច ្ត ប់បន។ ករ្របកស មវទិយុគួរែតេធ្វីេឡងីវញិជេ្រចីនដងេដីមបទីក់ទញមនុស ចូលរមួ
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ឲយបនេ្រចីន មែដល ចេធ្វី បន។ ម៉យងវញិេតៀត ករផ្តល់ដំណឹង មុនកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ គឺ េដីមបផី្តល់េពល
េវ ្រគប់្រគន់ដល់ពួកគត់េដីមបេី្រតៀមេពល ចូលរមួ ពីេ្រពះពួកគត់ ចជប់រវល់កនុងរដូវ ដុំះ ឬក៏ជប់េមីល
ែថកូនេពញេពល។ 

 ករេរៀបចំកិចចពិេ្រគះេយបល់ 

េដីមប្ីរបមូលមតិេយបល់ទូេទស្រមប់ែកលម្អអនុគេ្រមង មរយៈករ្របជុំជមួយសហគមន៍ ក៏ ចេធ្វី
បនែដរ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ បញ្ហ ជក់ ក់របស់ភគីឬ មួយចំនួន គបបពីិភក ជ្រកុម ។ េនេពលែដល
ករពិភក ែដលមនករែបងែចកជ្រកុមៗ បុគគល  មនបញ្ហ ដូចគន ឬ្រសេដៀងគន  គួរែត កកនុង្រកុមែតមួយ
ជមួយគន ។ ឧទហរណ៍ ្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច ដូចគន  គួរែត្រតូវេនកនុង្រកុមជមួយគន ។ ងនកទទួលរងរងផលប៉ះ
ពល់េ យ រ្របេភទៃនផលប៉ះពល់ដូចគន  ដូចជ ករលំេន ន ឬកររខំនដល់ ជីវកមមបេ ្ត ះ សនន គួរែត
ក់ឱយចូលកនុង្រកុមមួយ េដីមបី ច្របមូលផ្ល ស់ប្តូរមតិេយបល់គន ឲយបនសុីជេ្រម ។ ដូចគន េនះែដរ ្រសី្តែដលែដល

ចង់េលីេឡងីអំពីបញ្ហ េយនឌ័រ ដូចជ ករែបងែចកករងរកនុង្រគួ ររ ងបុរសនិង្រស្តី អំេពីហងិ កនុង្រគួ រ គួរែត 
ក់ឱយចូល កនុង្រកុម ច់េ យែឡក។ អនកស្រមបស្រមួលជ្រស្តី គួរែត េរៀបចំឱយមនករពិភក ឲយបនសមរមយ 

ស្រមប់្រកុម្រស្តី។ ្របសិនេបី ចេធ្វីបន ករពិេ្រគះេយបល់គួរែត េរៀបចំស្រមប់មនុស ែដលមន ថ នភពេសដ្ឋ
កិចចសងគមដូចគន  ឬ្រប ក់្របែហលគន ។ 

វធិនករសុវតថិភពសុខភព្រតូវែត អនុវត្តន៍ េ យ េរៀបចំករពិេ្រគះេយបល់ េដីមបេីជៀស ង/កត់បនថយ
និភ័យ ៃនករឆ្លង តបតៃនជំងឺកូវដី-១៩ ឬជំងឺ តតបតេផ ងេទៀត ជពិេសសេនេពល អនុវត្តន៍សកមមភព

ពិេ្រគះេយបល់ផទ ល់ទលមុ់ខគន  េ យមិនបនគិត អំពីចំនួនអនកចូលរមួ។ ទឹក លកុលស្រមប់អនម័យៃដ និងម៉
ស់ គបប្ីរតូវបនែចកជូនេ យឥតគិតៃថ្ល េ យ េរៀបចំទុកជមុន េនកែន្លងពិេ្រគះេយបល់ ស្រមប់អនកចូលរមួ្រតូវ
ករ។ េនេពលពិេ្រគះេយបល់ កររក គម្ល តសុវតថិភពសងគម គួរែត្រតូវបនអនុវត្តន៍ មែណនេំ យ្រកសួងសុ
ខភិបល ។ ករែណនរំបស់្រកសួងសុខភិបល អំពីវធិនករបងក រជំងឺកូវដី-១៩ ្រតូវ អនុវត្ត មយ៉ងតឹងរុងឹ េន
េពលអនុវត្តន៍សកមមភពពិេ្រគះេយបល់ផទ ល់ទល់មុខគន  ។ 

• ករ កប់ញចូ លមតិែកលម្អ 

មតិែកលម្អរបស់្រកុមងយរងេ្រគះ ពក់ព័នធនឹង និភ័យ និងផលប៉ះពល់េ យ រគេ្រមង និងករកំណត់
វធិនករកត់បនថយ និងយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉ ។ល។ គឺមន រៈសំខន់ ស់កនុងអំឡុងេពល ឌីស ញគ
េ្រមង។ េនេពលទទួលបនមតិែកលម្អល្ៗអ  ជពិេសេនដំ ក់កល ពីរដំបូង (ដំ ក់កលជូនដំណឹង និង
ដំ ក់កលេរៀបចំករពិេ្រគះេយបល់) ករពិចរ េ យយកចិត្តទុក ក់ េលីមតិែកលម្អសម្រសប និងករ
ក់បញចូ ល មតិែកលម្អទងំេនះ េទកនុងករដំេណីរករឌីស ញ និងករអនុវត្តគេ្រមង គឺមន រៈសំខន់បំផុត 

េដីមបធីនថ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ ្រតូវបនេជៀស ង ឬកត់បនថយ។ មតិែកលម្អ គួរែត ក់បញចូ ល ម
លំ ប់លំេ យ េនកនុងឯក រពក់ព័នធ ដូចជ ESMP, ែផនករជនជតិេដីមភគតិច, និង ែផនករេ ះ្រ យ
សំណងផលប៉ះពល់ (RP) េហយី ចរកបនេន មទី ងំអនុគេ្រមងនីមួយៗ (្របសិនេបីពក់ព័នធ) កនុងេគល
បំណងទក់ទញករចប់ មមណ៍របស់ភគីទទួលបនទុកអនុវត្តន៍ គេ្រមង្របកបេ យករយកចិត្តទុក ក់។ 
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៣.៦. ករកំណត់េពលេវ  
 ងខងេ្រកម េរៀប ប់េ យសេងខប នូវសកមមភពសំខន់ៗ។ 

ងទី 8: ងកំណត់េពលេវ អនុត្តន៍សកមមភព 

សកមមភព ដំ ក់កល េពល  ករទទួលខុស្រតវូ ទីកែន្លង 
ករពិេ្រគះេយបល់ថន ក់ជតិស្រមប់ឯក
រែដលបនបង្ហ ញ (ESMF រមួទងំ 

RPF, IPPF, LMP), SEP និង នងិ 
ESCP) នងិ ESMP ស្រមប់កររចន
គំនិត ព នមួយ 

មុនេពលករ យតៃម្ល
របស់ធនគរពភិព
េ ក   
 

ៃថងទី ២៩ ែខវចិឆកិ 
ដល់ៃថងទី ៣ ែខធនូ 
ឆន  ំ២0២១ 

MRD និងទ្ីរបកឹ  ភនំេពញ 

ករពិេ្រគះេយបល់កនុងតំបន់ េដីមបី
ែណនគំេ្រមង ករពិនតិយេលី IPs 
វ ិ លភពៃនករបរចិច គឬលទធកមមដីធ្លី 
ករបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ត កររចន
លម្អិត ផលប៉ះពល់គេ្រមង។ 

ករអនុវត្ត៖ កររចន
លម្អិត 

ៃថងទី ២៩ ែខវចិឆកិ 
ដល់ៃថងទី ៣ ែខធនូ 
ឆន  ំ២0២១ 

MRD និងទ្ីរបកឹ  គេ្រមងេខត្ត 

្របសិនេបីមនផលប៉ះពល់េលីករទិញ
យកដី ករ ស់ែវងលម្អិត នងិករេរៀបចំ 
RPs លម្អិត។ 

ករអនុវត្ត៖ កររចន
លម្អិត 

TBD GDR, MRD and 
consultants 

គេ្រមងេខត្ត 

ករ ត្រត ងៃន ESMP ករបរចិច គ
េ យសម័្រគចិត្ត RPs ្របសិនេបី ចអនុ
វត្តបន 

ករអនុវត្ត៖ កររចន
លម្អិត 

ករេដញៃថ្ល
គេ្រមងរង RP 
នឹង្រតូវបនអនុវត្ត
មុនេពលចប់េផ្តមី
ករងរ ងសង ់

MRD and consultants 
(and GDR if land 
acquisition) 

គេ្រមងេខត្ត 

្របសិនេបី ចអនុវត្តបន ករេរៀបចំ
ែផនករជនជតិេដីមភគតិច និងករ
យតៃម្លសងគម 

 

្របសិនេបីរកេឃញី 
IPs ្រសប ម WB 
ESS៧ កនុងគេ្រមង 
MRD ផ្លូវ 

TBD ម្រន្តីសងគម បរ ិ ថ ន 
េ យមនករគ្ំរទពី 
DDIS (អនក្របឹក  IPP 
បែនថមក៏ ច្រតវូករផង
ែដរ) 

គេ្រមងេខត្ត 

ករងរចប់េផ្តីម ករអនុវត្ត RP លម្អិត
មុនេពលករងរសីុវលិ (ឧ. ករផ្តល់
សិទធិ) ករជួលកមមករកនុង្រសុក ករប
ណ្តុ ះប ្ត លអំពេីយនឌរ័ ករបណ្តុ ះប
្ត លស្រមប់អនកេម៉ករ នងិបុគគលិក។

ល។ ករដឹកជញជូ ន IPP ្របសិនេបី ច
អនុវត្តបន។  

ករងរសីុវលិ  
 

TBD អនកេម៉ករ ម្រន្តសីងគម
និងបរ ិ ថ ន ទី្របកឹ
រចន នងិ្រតួតពនិតិយ 
GDR (្របសិនេបកីរ
ទិញដី) 

គេ្រមងេខត្ត 

 

៣.៧. ករពិនិតយេឡើងវិញៃនមតិេយបល ់
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ែផនកេនះពិពណ៌នអំពីរេបៀប្របមូលមតិេយបល់ពីភគីពក់ព័នធគេ្រមង េដីមបពីិនិតយ និង យករណ៍្រត
ឡប់េទភគីពក់ព័នធវញិ ស្តីពីករសេ្រមចចិត្តចុងេ្រកយ រមួទងំ ករសេងខបអំពីរេបៀបពិចរ  និងេឆ្លីយតបមតិ
េយបល់ទងំេនះ ។ 

 ករ្របមូលផ្តុ ំមតិែកលម្អ 

្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ នឹងបេងកីតប ្ត ញេដីមប្ីរបមូលមតិែកលម្អ ពីភគីពក់ព័នធគេ្រមង (សូមេមីល
ែផនក ៣.២ និង ៣.៣ ខងេលី)។ េនថន ក់ឃុ ំ មតិេយបល់ពី្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន (រមួទងំពកយសំដី និងជ
យលកខណ៍អក រ) នឹង្រតូវបន្របមូល មរយៈ ឃុ/ំសងក ត់។ ករយិល័យឃុផំ្តល់េស  ទីមួយ ស្រមប់

្របជជនមូល ្ឋ នទងំ យ  ែដល ចផ្តល់មតិែកលម្អបន ងយ្រសួល គិតទង ករខ្វល់ខ្វ យ ករត ៉  ឬសុំ
ករបំភ្លឺ។ បែនថមពីេលីប៉ុស្តិ៍ថន ក់ឃុ ំ មតិែកលម្អ/បណ្តឹ ងត ៉  ក៏ ច្រតូវបន ក់បញជូ ន មរយៈ អងគភព្រគប់្រគង
គេ្រមង េ យេ្របីេលខទូរស័ពទ អុីែមល និង សយ ្ឋ នៃ្របសណីយ ៍របស់ អងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង។ មតិែកលម្អ 
មរយៈ អងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង នឹង្រតូវបន្រគប់្រគងេ យម្រន្តីទទួលបនទុកកិចចករពរសុវតថិភពសងគម និងប

រ ិ ថ នរបស់ អងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង ែដល្រតូវចុះកនុងបញជ ីនូវមតិែកលម្អទងំអស់េនះ កនុង្របព័នធ្រគប់្រគងទិននន័យ
ែដលជែផនកមួយៃន យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  (GRM) របស់គេ្រមង បនទ ប់មក្រតូវផ្តល់ដំណឹងេទអនកផ្តល់
មតិែកលម្អវញិ អំពីដំេណីរករេ ះ្រ យ ឬេឆ្លីយតបមតិេយបល់ ឬករបណ្តឹ ងត ៉  ទងំេនះ។ េលីសពីេនះេទៀត 
អងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង នឹងបេងកីតប ្ត ញទំនក់ទំនង មអន ញ ដូចជ Facebook េគហទំព័រ េដីមប្ីរបមូល
មតិែកលម្អ មរយៈករពិេ្រគះេយបល់ មអន ញ ជពិេសេនេពល មិន ចជួបមុខគន បនេ យផទ ល់ 
េ យ រ COVID-១៩។ ភគីពក់ព័នធ រមួទងំ្រកុមទទួលរងផលប៉ះពល់ និង្រកុមមនចំ ប់ រមមណ៍ នឹង បន
ទទួលដំណឹង អំពីប ្ត ញទំនក់ទំនងទងំអស់េនះ េដីមបចូីលរមួកនុងករពិេ្រគះេយបល់ ឬេសនីសុំករបំភ្លឺ និងផ្តល់
មតិែកលម្អ ឬ ក់បណ្តឹ ងករត ៉  ។ 
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ករពិនិតយេមីលេឡងីវញិនូវមតិែកលម្អ 
មតិែកលម្អ និងឬបណ្តឹ ងត ៉  ែដល ក់េសនីេ យភគីពក់ព័នធ មរយៈប ្ត ញសងគម របស់គេ្រមង ្រតូវ

បនកត់្រ កនុងបញជ ី និងដំេណីរករេ យងងគភពទទួលបនទុកេន មក្រមិតេផ ងៗគន  រមួមន េនថន ក់ឃុ ំ ្រសុក 
េខត្ត និងថន ក់ជតិ។ អនកេម៉ករក៏ជអនកទទួលខុស្រតូវ កនុងករ ពិនិតយេមីល និងជួយេ ះ្រ យចំេពះបណ្តឹ ងត ៉
របស់កមមករ និងបុគគលិករបស់របស់ខ្លួនទក់ទងនឹងលកខខណ្ឌ ករងរ និងករេធ្វីករងរ ឬក៏ពក់ព័នធជមួយអំេពី
រេំ ភបំពនេផ ងៗ (SEA/SH)។ មតិែកលម្អល្ៗអ  ឬបណ្តឹ ងត ៉  នឹង្រតូវបនទទួលយកទុកជ យលកខណ៍អក រ 
េ យអងគភពទទួលបណ្តឹ ងត ៉ េរៀងៗខ្លួនេនក្រមិតេផ ងៗគន  ដូចជឃុ ំ ្រសុក ថន ក់េខត្ត ឬថន ក់ដឹកនេំនកនុងមូល
្ឋ នកនុងករណីមនជនជតិេដីមភគតិច (IPs) ។ បណ្តឹ ងត ៉  នឹង្រតូវបនេ ះ្រ យ កនុងរយៈេពលសម្រសប េន
មដំ ក់កលនីមួយៗ (សូមេមីលែផនក ៥.៤ េសចក្តីសេងខបៃន យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  (GRMs) ទងំ

បី ែដលបនេរៀបចំស្រមប់គេ្រមង)។ េគបនកត់សមគ ល់ថ ្របសិនេបីបណ្តឹ ងត ៉ ្រតូវបនចូល មរយៈ អងគភព
្រគប់្រគងគេ្រមង េពលេនះម្រន្តីជនបេងគ លទទួលបនទុក យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  (GRM) េនកនុង អងគភព
្រគប់្រគងគេ្រមង នឹងទទួលយកបណ្តឹ ងត ៉ េនះ េហយីផ្តល់ដំណឹងេទមច ស់បណ្តឹ ងត ៉  ថបណ្តឹ ងត ៉ របស់ពួកេគ 
នឹង្រតូវេផញីេទអងគភពទទួលបនទុកេ ះ្រ យ (ែដលមិនែមនជអងគភព្រគប់្រគងគេ្រមងេទ) ។ ម្រន្តីជនបេងគ ល
ទទួលបនទុក យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  (GRM) នឹងជូនដំណឹងដល់មច ស់បណ្តឹ ងរ ៉  អំពីរេបៀប ឬដំេណីរេ ះ
្រ យបណ្តឹ ងត ៉  េទ មដំ ក់កលនីមួយៗ ែដលបនកំណត់េនកនុងយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  
(GRM)។ ម្រន្តីសងគមនិងបរ ិ ថ ន របស់ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ្រតួតពិនិតយេមីលដំេណីរករ យន្តករេ ះ្រ យប
ណ្តឹ ងត ៉  (GRM) ទងំមូល រមួបញចូ លទងំ ករកត់្រ កនុងបញច ី ករបញជុ ន ករ ម ន ជមួយអងគភពទទួលបនទុក 
ដំេណីរករេ ះ្រ យ និងលទធផល េហយីកត់្រ ្រគប់ដំ ក់កលទងំអស់ េទកនុង្របព័នធទិននន័យៃន យន្តករ
េ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  (GRM) របស់គេ្រមង។ ម្រន្តីសងគមនិងបរ ិ ថ ន របស់ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ នឹងេធ្វីករ
យ៉ងជិតសនិទធជមួយអងគភព្រគប់្រគង យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  (GRM) េន្រគប់ក្រមិត រមួទងំ ថ ប័នរ ្ឋ
ភិបលពក់ព័នធ និងអនកេម៉ករ ក៏្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  ផងែដរ។ 'ម្រន្តីសងគមនិងបរ ិ ថ ន 
របស់្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ  នឹងេធ្វីបចចុបបននភពព័ត៌មនកនុងេសៀវេភកំណត់េហតុបណ្តឹ ងត ៉  និង ម នដំេណីរ
ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉ជមួយអងគភពទទួលបនទុក។ ម្រន្តីសងគមនិងបរ ិ ថ ន របស់ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ នឹង
ទទួលខុស្រតូវចំេពះកិចចករទងំេនះ េហយី យករណ៍ជេទៀងទត់េទថន ក់ដឹកនរំបស់ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ។ 

 ករេឆ្លីយតប ឬ យករណ៍្រតឡប់េទវញិ 

ករ្រប្រស័យទក់ទង្រតឡប់េទភគីពក់ព័នធ េដីមប ី េឆ្លីយតបេទ ម ថ នភពជក់ែស្តង ចំេពះកង្វល់
ែដលបនេលីកេឡងី ម៉យងេទៀតករ បន្តចូលរមួ េពញរបស់ភគីពក់ព័នធកហនុងអំឡុងេពលៃនករេរៀបចំ និងអនុវត្ត
ន៍គេ្រមង។ េហយីដូចបនេរៀប ប់ខងេលី មតិែកលម្អ និងបណ្តឹ ងត ៉ ែដលបនេលីកេឡងីេ យអនកទទួលរងផល
ប៉ះពល់ នឹង្រតូវបន េ ះ្រ យ ឬេឆ្លីយតប េទ្របជពលរដ្ឋែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ ។ អងគភពទទួលខុស្រតូវ 
េ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  នឹងេធ្វីករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉ទងំេនះ េហយី្រតូវ យករណ៍្របប់េទពួកគត់វញិ។ 
ឧទហរណ៍ បណ្តឹ ងត ៉ទក់ទិននឹងអ្រ សំណងផលប៉ះពល់ ែដលបន ក់ជូន មរយៈ ឃុ ំ ្រតូវបនេ ះ
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្រ យ និង យករណ៍មកអងគភពទទួលបនទុកេ ះ្រ យេ យផទ ល់។ ដូចគន េនះែដរ ពកយបណ្តឹ ងត ៉ របស់កមម
ករជប់កិចចសនយ ទក់ទងនឹងលកខខណ្ឌ ករងរ ែដលបន ក់ជូននិេយជក (អនកេម៉ករ) អនុវត្តន៍ ម នឹង្រតូវ 
យករណ៍្របប់េ យអនកេម៉ករទងំ យ ែដលពក់ព័នធ ឬេ យម្រន្តីជនបេងគ លទទួលបនទុក យន្តករេ ះ
្រ យបណ្តឹ ងត ៉  (GRM) របស់ អងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង ្របសិនេបី ចបំច់។ 

ករេឆ្លីយតប សំណួរទូេទ ឬ មតិេយបល់ ឬ សំណូមពរេផ ងៗ ្រតូវ េធ្វីេឡងីឱយបនឆប់ េទ មលទធភព
ែដល ចេធ្វី បន។ ជឧទហរណ៍ សំណួរែដលបនេលីកេឡងីេនកនុងកិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់ ្រតូវ េឆ្លីយតបកនុង
អំឡុងេពល្របជុំពិេ្រគះេយបល់។ ករឆ្លយតបចំេពះសំណួរ ឬមតិេយបល់  ែដល្រតូវទមទរេពលេវ េ្រចីន 
ស្រមប់ករពិចរ  ្រតូវ យករណ៍្របប់េទ្រកុមែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ េនេពល្របជំុពិេ្រគះេយបល់ 
េលីកេ្រកយេទៀត។ ទនទឹមនឹងេនះែដរ េសចក្តីសេងខបៃនករេឆ្លីយតប (មិន្រតូវេ្របីគំនិត ផទ ល់ខ្លួន) េហយី្រតូវ
ផ ព្វផ យជ ធរណ មរយៈេគហទំព័រ របស់ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ េរៀង ល់្រតីមស ឬក៏បនឆប់ជងេនះ 
កន់ែតល្អ។ ចំេពះពកយបណ្តឹ ងត ៉  ទក់ទងនឹងបញ្ហ រេំ ភបំពន (SEA/SH) ្របសិនេបីមន ព័ត៌មនេនះ ្រតូវែត 
រក ករសមង ត់ (សូមេមីលែផនក ៥.៤.៣ ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិត)។ 
៣.៩. ដំ ក់កលបនទ ប់ 

កនុងអំឡុងេពលៃនករេរៀបចំគេ្រមង អនកពក់ព័នធ ទងំអស់ ្រតូវទទួលបនដំណឹងអំពីេគលបំណងៃន
គេ្រមង សកមមភព ករ យតៃម្លបរ ិ ថ ន និងសងគម អំពី និភ័យ និងផលប៉ះពល់ ែផនករ្រគប់្រគង បរ ិ ថ ន និង
សងគម (E&S) និងនីតិវធីិេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉ ។ កនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្តន៍គេ្រមង ភគីទទួលរងផលប៉ះ
ពល់ ្រតូវទទួល ដំណឹង និង្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់ ្របសិនេបីឯក រ ពក់ព័នធបរ ិ ថ ននិងសងគម របស់គេ្រមង
្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភព ឬេនេពលែដលឯក រស្តីពី ESMPs  និង/ឬ ឯក រែផនករេ ះ្រ យសំណងផលប៉ះ
ពល់ (RPs) ្រតូវបនេរៀបចំរចួ ល់។ ្របសិនេបី ឯក រទងំេនះបនេធ្វីបចចុបបននភព េហយី្រតូវ្របកស
ផ ព្វផ យ មរយៈប ្ត ញដូចគន ។ ករអនុវត្តឧបករណ៍ យតៃម្លបរ ិ ថ ន និងសងគម ែផនករករចូលរមួរបស់អនក
ពក់ព័នធ និងយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉   ្រតូវ យករណ៍្របប់េទភគីពក់ព័នធ ។ ទក់ទងនឹងយន្តករេ ះ
្រ យបណ្តឹ ងត ៉  មច េសីបណ្តឹ ងត ៉  ្រតូវដឹងអំពីដំ ក់កលនីមួយៗ និងវឌ នភព កនុងករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង កនុង
អំឡុងេពលកំពុងដំេណីរករេ ះ្រ យ ។ យ៉ងេ ច ២ដង កនុងឆន  ំែដលគេ្រមងេនះ ្រតូវ យករណ៍្របប់េទភ
គីពក់ព័នធ បុ៉ែន្ត្រតូវ យករណ៍ញឹកញប់ជង កនុងអំឡុងេពល សកមមភពគេ្រមង ដូចជ កនុងអំឡុងេពលពិេ្រគះ
េយបល់ ករទូទត់សំណង ករ ងសង់ និងដំេណីរេ ះ្រ យសំណងផលប៉ះពល់។ 
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៤. ធនធន និងទំនួលខុស្រតូវកនងុេពល អនុវត្តសកមមភព ជំរញុករចូលរមួរបសអ់នក
ពក់ព័នធ 
៤.១. ធនធន 
 អងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង នឹងទទួលបនទុកេលីករអនុវត្តសកមមភពជំរុញករចូលរមួពីភគីពក់ព័នធ។ ង
ខងេ្រកម ផ្តល់នូវព័ត៌មនស្រមប់ទំនក់ទំនងជមួយសមជិក អងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង ទទួលបនទុកែផនកបរ ិ ថ ន 
និងសងគមសំខន់ៗ ែដល ចទក់ទងបន េដីមបផី្តល់មតិែកលម្អ ឬ សំណួរេផ ងៗទក់ទងនឹងគេ្រមង។ កនុងករណី
មនករផ្ល ស់ប្តូរសមសភព េនកនុងែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP)  ក៏្រតូវេធ្វីបចចុបបននភព 
េដីមបឆី្លុះបញច ងំពីករេរៀបចំសមសភពថមី េហយី ្រតូវ បង្ហ ញ មរយៈប ្ត ញដូចគន  និងផ្តល់ដំណឹងដល់អនកពក់
ព័នធគេឡងីវញិ។ ករេធ្វីបចចុបបននភពអំពីករផ្ល ស់ប្តូរ  និងេធ្វីករែចកចយ ឬផ ព្វផ យដល់អនកពក់ព័នធ ស្រមប់ករ
ពិេ្រគះេយបល់។ 
 

ងទី 9: ម្រន្តីសងគម និងបរ ិ ថ ន របស់អងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង និងព័ត៌មនស្រមប់ទំនក់ទំនង 

ព័ត៌មនស្រមប់ទំនក់
ទំនង 

នយកគេ្រមង ម្រន្តី សងគម ម្រន្តីបរ ិ ្ឋ ន ម្រន្តីេ ះ្រ យ ប
ណ្តឹ ងត ៉  

េឈម ះ     

សយ ្ឋ ន     

Email      

េលខទូរសពទ     

 

ករវភិគជន៍ថវកិ្រគប់្រគន់ស្រមប់អនុវត្តន៍សកមមភពជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធេ យ ែបងែចក 
ករចំ យេលីគេ្រមងទងំមូល រមួបញចូ លករចំ យស្រមប់ករេរៀបចំកិចច្របជុំ សិកខ  ករបណ្តុ ះប ្ត
ល ្របក់ឧបតថមភបុគគលិក ករចុះេទេមីលទី ងំអនុគេ្រមង ករបកែ្រប និងករេបះពុមពឯក រ ពក់ព័នធ ផទ ងំប៉ណូ
ផ ព្វផ យព័ត៌មនគេ្រមង និង ្របតិបត្តិករយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  (GRM)។. ករចំ យេលីករអនុវត្ត 
និងករ្រតួតពិនិតយ ម ន េលីវធិនករកត់បនថយផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម េន មករ ្ឋ នសំណង់
នីមួយៗ ែដលនឹង្រតូវបញចូ លេទកនុងករចំ យេលីករ ងសង ់ែដលជបនទុករបស់អនកេម៉ករ។ 
៤.២. មុខងរ និងទំនួលខុស្រតូវៃនករ្រគប់្រគង 

ករេរៀបចំ ថ ប័នស្រមប់ករអនុវត្ត ្រតូវអនុវត្តន៍ មរចនសមព័នធរបស់ ថ ប័ន រ ្ឋ ភិបល។ េនេ្រកម
គេ្រមងេនះ កនុងនម ថ ប័នអនុវត្តន៍គេ្រមង (IA) ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ នឹងបេងកីតអងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង 
ែដលមននយកគេ្រមង អនក្រគប់្រគងគេ្រមង និងម្រន្តីសងគម និងបរ ិ ថ ន (SEOs)។ 

នយកគេ្រមង អនក្រគប់្រគងគេ្រមង និងម្រន្តីបរ ិ ថ ន និងសងគមរបស់ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ នឹងទទួល
ខុស្រតូវផទ ល់ចំេពះករអនុវត្ត ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP)  កំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។ 
្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ នឹង្រតួតពិនិតយករអនុវត្ត ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP)  ៃន អងគភព
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្រគប់្រគងគេ្រមង េ្រកម ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ។ អនកេម៉ករ ឬអនក្របឹក របស់គេ្រមងនឹងទទួលខុស្រតូវកនុងករ
អនុវត្តែផនកខ្លះៃន ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP)  េ្រកមករ្រតួតពិនិតយរបស់ ម្រន្តីសងគមនិងប
រ ិ ថ ន ៃនអងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង ។ 

េ្រកមករែណនរំបស់ នយកគេ្រមង អនក្រគប់្រគងគេ្រមង និងម្រន្តីសងគមនិងបរ ិ ថ ន នឹងទទួលខុស្រតូវ
ដូចខងេ្រកម៖ 

o ដឹកន ំឬ្រតួតពិនិតយេរៀបចំកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ ដូចែដលបនពិពណ៌នេនកនុង ែផនករជំរុញ
ករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP)  ។ 

o ដឹកន ំ ឬ្រតួតពិនិតយករ្របកសផ ព្វផ យព័ត៌មនស្តីពី ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់
ព័នធ (SEP) ; 

o ករបេងកីត ែថរក  និងេធ្វីបចចុបបននភពជេទៀងទត់នូវ កំណត់្រ បណ្តឹ ងត ៉ េនកនុងេសៀវេភ
កំណត់េហតុរបស់អនុគេ្រមង។ 

o ពិនិតយេមីលរបយករណ៍ ្រតួតពិនិតយ ម ន្របចែំខ ែដលេរៀបចំេ យអនកេម៉ករ និងទី្របឹក
បេចចកេទស។ 

o យករណ៍ជេទៀងទត់េទនយកគេ្រមង។ 
 

សកមមភពចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ មនែចងកនុង ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP)  េនះ
នឹង្រតូវបន យតៃម្លជេទៀងទត់េ យ អងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង ្រសប មសកមមភពករចូលរមួរបស់អនកពក់
ព័នធជក់ ក់ និងបនពិពណ៌នេនកនុងឯក រ ESMP, RPs, IPP និងឯក រគេ្រមងពក់ព័នធេផ ងេទៀត។ ភគី
ពក់ព័នធៃនគេ្រមង ដូចជអនករងផលប៉ះពល់ និងអនកចប់ រមមណ៍ នឹង្រតូវបនេលីកទឹកចិត្តឱយចូលរមួកនុងករ្រតួត
ពិនិតយសកមមភពគេ្រមងេនក្រមិតអនុគេ្រមង។ 
 

ម្រន្តី្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ទទួលបនទុកករករពរបរ ិ ថ ននិងសងគម្រតូវបនគ្ំរទ និងបណ្តុ ះប ្ត ល
េ យទី្របឹក ជតិកនុងដំ ក់កលេរៀបចំគេ្រមង។ កនុងអំឡុងេពលៃនករេរៀបចំគេ្រមង ម្រន្តីសងគម និងបរ ិ ថ ន 
(SEOs) នឹងទទួលបនបណ្តុ ះប ្ត លបែនថមេទៀត េដីមប ីបំេពញករងរ បន្រតឹម្រតូវ។ 
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ងទី 10 – ករទទួលខុស្រតូវេនកនុងករអនុវត្តែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ 

ទំនួលខុស្រតវូ 

្រកសួងអភិវឌ នជ៍នបទ 

នយកគេ្រមង 
 ពិនិតយ នងិអនុមត័របយករណ៍្របចែំខស្តីពីករេ ះ្រ យករខូចខត និងករចូលរមួពី
ភគីពក់ពន័ធ 

 រក ករជូនដំណឹងរបស់ធនគរពភិពេ កអពំីករអនុវត្ត SEP 

អនក្រគប្់រគង
គេ្រមង 

 ្រតួតពិនតិយ SEO និងដេំណីរករៃនករេ ះ្រ យករខូចខត នងិករចូលរមួពីភគីពក់
ព័នធ 

 បញជូ នរបយករណ៍្របចែំខេទកន់នយកគេ្រមង 

ម្រនី្តសងគម នងិប
រ ិ ថ ន   

 អនុវត្តសកមមភពករចូលរមួរបស់អនកពក់ពន័ធ ដូចែដលបនពិពណ៌នេនកនុង SEP រមួ
ទងំករពិេ្រគះេយបល់ ករបង្ហ ញ ករបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីអំេពហីងិ ែផ្អកេលីេយនឌ័រ 
សុវតថិភពផ្លូវថនល់។ល។ 

 ស្រមបស្រមួលជមួយ ជញ ធរភូមិ ឃុ ំនិងអនកេម៉ករេលីយន្តករេ ះ្រ យករខូចខត 
ម នករត ៉ទងំេនះ្រតូវបនកត់្រ  និងេ ះ្រ យភ្ល មៗ។ 

 ្រតួតពិនតិយសកមមភពករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធែដលេធ្វីេឡងីេ យអនកេម៉ករ និង/ឬ
អនក្របឹក  DDIS/ISWSC 

 ស្រមបស្រមួលជមួយភន ក់ងរេផ ងេទៀតែដលពក់ពន័ធដូចជ GDR 
 ដឹកនដំេំណីរករពិេ្រគះេយបល់េលីករបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ត 
 ដឹកនដំេំណីរករកំណត់អត្តសញញ ណជនជតិេដីមភគតិច 

្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង
ហរិញញវតថុ 

អគគនយក ្ឋ ន 
GDR 

 ដឹកនកំរពិេ្រគះេយបល់េលីករទញិដី រមួទងំករសទង់មតិលម្អិត ករគណនអ្រ
សំណង កលវភិគគេ្រមង។ល។ 

 ទទួលខុស្រតវូចេំពះ GRM របស់ខ្លួនទក់ទងនងឹករទិញដ ី

អនកេម៉ករ   ្របធនវសិ្វករ  

 អនុវត្តករពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកពក់ពន័ធអពំីករកំណត់េពលេវ របស់គេ្រមង ករ
កត់បនថយសកមមភពករងរសីុវលិ (ដូចជធូលី ច ចរណ៍) ជូនដំណឹងដល់អនកពក់ពន័ធ
អំពីករងរ។ 

 ធនឱយមនករពចិរ យ៉ង្របងុ្របយត័នចំេពះ្រស្តី និង្រកុមែដលងយរងេ្រគះ រមួទងំ
ពួកេគេនកនុងករពិេ្រគះេយបល់ េហយីថពួកេគមិនបត់បងឱ់កសករងរ 

 េធ្វីករបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី្រកមសីលធម៌ស្រមប់កមមករ រមួទងំអំពី កបបកិរយិសម្រសប 
និងទំនក់ទនំងជមួយសហគមន៍ នងិអំេពីហងិ ែផ្អកេលីេយនឌ័រ 

 អនុវត្តករបណ្តុ ះប ្ត ល និងសកមមភពយល់ដឹងអពំីសុវតថិភពច ចរណ៍ 
 េធ្វីករឧស ហ៍ពយយមេ យ្រតមឹ្រតូវេលីែខ សង្វ កផ់គត់ផគង់ េដីមបពីនិតិយេលីពលកមមកុមរ 
និងពលកមមែដលជប់កិចចសនយ 

DDIS  
អនកជំនញែផនកប
រ ិ ថ ន នងិសងគម 

 េធ្វីករទស នេគហទំព័រ និងករសមភ សន៍េលីករ យតៃម្លវឌ នភពៃនករបរចិច គេ យ
សម័្រគចិត្ត និង/ឬករទិញដី េដីមបពីនិិតយេមីលវឌ នភព និងកំណត់បញ្ហ មួយ 

 យតៃម្លវឌ នភព ភពងយ្រសួល និង្របសិទធភពៃន GRM 
 េធ្វីវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីអំេពហីងិ ែផ្អកេលីេយនឌ័រ េមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ សុវតថិភព
ផ្លូវថនល់ នងិេផ ងៗេទៀត ដូចែដលបនពិពណ៌នេនកនុង SEP េនះ នងិ/ឬ មករត្រមវូ
េ យ MRD 
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 ជួយកនុងករកំណត់អត្តសញញ ណជនជតិេដីមភគតចិ េ យេធ្វីករជមួយម្រនី្តសងគម នងិ
បរ ិ ថ ន  SEO 

 េរៀបចំករ យតៃម្លសងគមេគលេ  និង IPP ្របសិនេបីពក់ពន័ធ ឬេនះ ចជភរកិចចរបស់
អនក្របឹក ចេ់ យែឡក 

 ក ងសមតថភពបុគគលិក SEO េដមីបផី្តល់ SEP 
 

៥. យន្តករេ ះ្រ យករេ ក ្ដ យ 
៥.១. មុខងរ និងទំនួលខុស្រតូវៃនករ្រគប់្រគង 

 ករេរៀបចំ ថ ប័នស្រមប់ករអនុវត្តនឹងអនុវត្ត មរចនសមព័នធរបស់ ថ ប័ន រ ្ឋ ភិបល។ េនេ្រកម
គេ្រមងេនះ កនុងនម ថ ប័នអនុវត្តគេ្រមង (IA) ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ នឹងបេងកីតអងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង 
ែដលមននយកគេ្រមង អនក្រគប់្រគងគេ្រមង និងម្រន្តីសងគម និងបរ ិ ថ ន (SEOs)។ 

នយកគេ្រមង អនក្រគប់្រគងគេ្រមង និងម្រន្តីបរ ិ ថ ន និងសងគមរបស់ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ នឹងទទួលខុស
្រតូវផទ ល់ចំេពះករអនុវត្ត ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP)  កំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។ អងគ
ភព្រគប់្រគងគេ្រមង ៃន្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ្រតូវ្រតួតពិនិតយ ម នករអនុវត្ត ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់
ភគីពក់ព័នធ (SEP)  ។ អនកេម៉ករ ឬអនក្របឹក របស់គេ្រមងនឹងទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តែផនកខ្លះៃន ែផនករ
ជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP)  េ្រកមករ្រតួតពិនិតយរបស់ ម្រន្តីសងគមនិងបរ ិ ថ ន ៃនអងគភព្រគប់្រគង
គេ្រមង។ 

 េ្រកមករែណនរំបស់ នយកគេ្រមង អនក្រគប់្រគងគេ្រមង និងម្រន្តីសងគមនិងបរ ិ ថ ន នឹងទទួលខុស្រតូវ
ដូចខងេ្រកម៖ 

 

o ដឹកន ំឬ្រតួតពិនិតយេរៀបចំកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ ដូចែដលបនពិពណ៌នេនកនុង ែផនករជំរុញ
ករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP)  ។ 

o ដឹកន ំ ឬ្រតួតពិនិតយករ្របកសផ ព្វផ យព័ត៌មនស្តីពី ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់
ព័នធ (SEP) ; 

o ករបេងកីត ែថរក  និងេធ្វីបចចុបបននភពជេទៀងទត់នូវ កំណត់្រ បណ្តឹ ងត ៉ េនកនុងេសៀវេភ
កំណត់េហតុរបស់អនុគេ្រមង។ 

o ពិនិតយេមីលរបយករណ៍ ្រតួតពិនិតយ ម ន្របចែំខ ែដលេរៀបចំេ យអនកេម៉ករ និងទី្របឹក
បេចចកេទស។ 

o យករណ៍ជេទៀងទត់ ជូននយកគេ្រមង។ 

សកមមភពចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធែដលមនែចងកនុង ែផនករជ្រមុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ េនះ
នឹង្រតូវបន យតៃម្លជេទៀងទត់េ យ អងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង ្រសប មសកមមភពករចូលរមួរបស់អនកពក់
ព័នធជក់ ក់ែដលបនពិពណ៌នេនកនុង ESMP, RPs, ែផនករជនជតិេដីមភគតិច  និងឯក រគេ្រមងពក់ព័នធ
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េផ ងេទៀត។ ភគីពក់ព័នធៃនគេ្រមង ដូចជអនកទទួលរងផលប៉ះពល់ និងអនកចប់ រមមណ៍ ្រតូវបនេលីកទឹកចិត្ត
ឱយចូលរមួកនុងករ្រតួតពិនិតយសកមមភពគេ្រមងេនក្រមិតអនុគេ្រមង។ 
  ម្រន្តីបរ ិ ថ ននិងសងគមរបស់្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ទទួលបនទុកករករពរ ្រតូវបនគ្ំរទ និងបណ្តុ ះប
្ត លេ យទី្របឹក ជតិកនុងដំ ក់កលេរៀបចំគេ្រមង។ កនុងអំឡុងេពលៃនករេរៀបចំគេ្រមង ម្រន្តីបរ ិ ថ ននិង

សងគម នឹងទទួលបនបណ្តុ ះប ្ត លបែនថមេទៀត េដីមបបីំេពញករងរ បន្រតឹម្រតូវ។ 
ងទី  ៩: ករទទួលខុស្រតូវេនកនុងករអនុវត្តែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ 

ទំនួលខុស្រតវូ 

្រកសួងអភិវឌ នជ៍នបទ 

នយកគេ្រមង 

 ពិនិតយ នងិអនុមត័របយករណ៍្របចែំខស្តីពីករេ ះ្រ យករខូចខត និងករចូលរមួពីភ
គីពក់ពន័ធ 

 រក ករជូនដំណឹងរបស់ធនគរពភិពេ កអពំីករអនុវត្ត ែផនករជ្រមុញករចូលរមួរបស់
ភគីពក់ពន័ធ 

អនក្រគប្់រគង
គេ្រមង 

 ្រតួតពិនតិយ SEO និងដេំណីរករៃនករេ ះ្រ យករខូចខត នងិករចូលរមួពីភគីពក់
ព័នធ 

 បញជូ នរបយករណ៍្របចែំខេទកន់នយកគេ្រមង 

ម្រនី្តសងគម នងិប
រ ិ ថ ន   

 អនុវត្តសកមមភពករចូលរមួរបស់អនកពក់ពន័ធ ដូចែដលបនពិពណ៌នេនកនុង ែផនករជ្រមុ
ញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ រមួទងំករពិេ្រគះេយបល់ ករបង្ហ ញ ករបណ្តុ ះប ្ត ល
ស្តីពីអំេពីហងិ ែផ្អកេលីេយនឌ័រ សុវតថិភពផ្លូវថនល់។ល។ 

 ស្រមបស្រមួលជមួយ ជញ ធរភូមិ ឃុ ំនិងអនកេម៉ករេលីយន្តករេ ះ្រ យករខូចខត 
ម នករត ៉ទងំេនះ្រតូវបនកត់្រ  និងេ ះ្រ យភ្ល មៗ។ 

 ្រតួតពិនតិយសកមមភពករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធែដលេធ្វីេឡងីេ យអនកេម៉ករ និង/ឬ
អនក្របឹក  DDIS/ISWSC 

 ស្រមបស្រមួលជមួយភន ក់ងរេផ ងេទៀតែដលពក់ពន័ធដូចជ GDR 
 ដឹកនដំេំណីរករពិេ្រគះេយបល់េលីករបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ត 
 ដឹកនដំេំណីរករកំណត់អត្តសញញ ណជនជតិេដីមភគតិច 

្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង
ហរិញញវតថុ 

អគគនយក ្ឋ ន 
GDR 

 ដឹកនកំរពិេ្រគះេយបល់េលីករទញិដី រមួទងំករសទង់មតិលម្អិត ករគណនអ្រ
សំណង កលវភិគគេ្រមង។ល។ 

 ទទួលខុស្រតវូចេំពះ GRM របស់ខ្លួនទក់ទងនងឹករទិញដ ី

អនកេម៉ករ  ្របធនវសិ្វករ  

 អនុវត្តករពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកពក់ពន័ធអពំីករកំណត់េពលេវ របស់គេ្រមង ករ
កត់បនថយសកមមភពករងរសីុវលិ (ដូចជធូលី ច ចរណ៍) ជូនដំណឹងដល់អនកពក់ពន័ធ
អំពីករងរ។ 

 ធនឱយមនករពចិរ យ៉ង្របងុ្របយត័នចំេពះ្រស្តី និង្រកុមែដលងយរងេ្រគះ រមួទងំ
ពួកេគេនកនុងករពិេ្រគះេយបល់ េហយីថពួកេគមិនបត់បងឱ់កសករងរ 

 េធ្វីករបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី្រកមសីលធម៌ស្រមប់កមមករ រមួទងំអពំី កបបកិរយិសម្រសប 
និងទំនក់ទនំងជមួយសហគមន៍ នងិអំេពីហងិ ែផ្អកេលីេយនឌ័រ 

 អនុវត្តករបណ្តុ ះប ្ត ល និងសកមមភពយល់ដឹងអពំីសុវតថិភពច ចរណ៍ 
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 េធ្វីករឧស ហ៍ពយយមេ យ្រតមឹ្រតូវេលីែខ សង្វ កផ់គត់ផគង់ េដីមបពីនិតិយេលីពលកមមកុមរ 
និងពលកមមែដលជប់កិចចសនយ 

DDIS  
អនកជំនញែផនកប
រ ិ ថ ន នងិសងគម 

 េធ្វីករទស នេគហទំព័រ និងករសមភ សន៍េលីករ យតៃម្លវឌ នភពៃនករបរចិច គេ យ
សម័្រគចិត្ត និង/ឬករទិញដី េដីមបពីនិិតយេមីលវឌ នភព និងកំណត់បញ្ហ មួយ 

 យតៃម្លវឌ នភព ភពងយ្រសួល និង្របសិទធភពៃន GRM 
 េធ្វីវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីអំេពហីងិ ែផ្អកេលីេយនឌ័រ េមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ សុវតថិភព
ផ្លូវថនល់ នងិេផ ងៗេទៀត ដូចែដលបនពិពណ៌នេនកនុង ែផនករជ្រមញុករចូលរមួរបស់ភ
គីពក់ពន័ធ េនះ នងិ/ឬ មករត្រមូវេ យ MRD 

 ជួយកនុងករកំណត់អត្តសញញ ណជនជតិេដីមភគតចិ េ យេធ្វីករជមួយម្រនី្តសងគម នងិប
រ ិ ថ ន  SEO 

 េរៀបចំករ យតៃម្លសងគមេគលេ  និង IPP ្របសិនេបីពក់ពន័ធ ឬេនះ ចជភរកិចចរបស់
អនក្របឹក ចេ់ យែឡក 

 ក ងសមតថភពបុគគលិក SEO េដមីបផី្តល់ ែផនករជ្រមុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ពន័ធ 
 

៦. យន្តករេ ះ្រ យករេ ក ្ដ យ 
៦.១. េគលបំណងៃន យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉ របសគ់េ្រមង (GRM) 

េគលបំណងៃន យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  (GRM) គឺេដីមបផី្តល់ឱយអនករងផលប៉ះពល់នូវនីតិវធិីេ ះ
្រ យែដល ច្រតូវបនេ្របីយ៉ងងយ្រសួលេដីមបេីលីកេឡងីពីកង្វល់ឬ រទុកខទក់ទងនឹងគេ្រមង។ យន្តករ
េ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  (GRM) ែណនពំីរេបៀបែដលពកយបណ្តឹ ង ច្រតូវបន ក់ រមួទងំទ្រមង់ និងប ្ត ញ
ែដល ច ក់ពកយបណ្តឹ ង។ េដីមបជីួយស្រមួលដល់ដំេណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  បណ្តឹ ងត ៉ ែដលទទួលបន
នឹង្រតូវបនទទួល គ ល់ជ យលកខណ៍អក រ និងេ ះ្រ យកនុងរយៈេពលជក់ ក់មួយ។ កនុងអំឡុងេពល
ដំេណីរករដំេ ះ្រ យ កនុងករណីចបំច់ ករសនទននឹងេធ្វីេឡងីជមួយបុគគលែដលមនទុកខ្រពួយ េដីមបឱីយមន
ករេយគយល់គន  និងដំេ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភព។ េនេពលែដលពកយបណ្តឹ ង្រតូវបនេ ះ្រ យ 
បុគគលែដលមនទុកខ្រពួយនឹង្រតូវបនជូនដំណឹងអំពីលទធផលៃនដំេ ះ្រ យ។ យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  
(GRM) មនជំ នបន្តបនទ ប់គន ែដលបុគគលែដលមនទុកខ្រពួយ ចេ្របី្របស់បន។ ្របសិនេបីបុគគលែដលមន
េ កេ មិនេពញចិត្តនឹងលទធផលៃនដំេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  ឬ្របសិនេបីបណ្តឹ ងរបស់ពួកេគមិន្រតូវបនេ ះ
្រ យកនុងរយៈេពលែដលបនបញជ ក់ស្រមប់ជំ នជក់ ក់ មួយ បុគគលែដលមនេ កេ ចបន្តេទ
ជំ នបនទ ប់ែដលខពស់ជងេនកនុង ននុ្រកមដំេ ះ្រ យ។ គេ្រមងេនះមនដំេណីរករបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ែដល
េដីមបណ្តឹ ង ចេ្របី្របស់បន ្របសិនេបីពួកេគមិនេពញចិត្តនឹងករសេ្រមចចិត្តេ ះ្រ យេនជំ នជក់ ក់

មួយ ឬបណ្តឹ ងរបស់ពួកេគមិន្រតូវបនេ ះ្រ យកនុងរយៈេពលជក់ ក់មួយ។ 
 

៦.២. េសចក្តីសេងខបៃននិតិកមមជតិទក់ទងនឹងបណ្តឹ ង រទុកខ និងបណ្តឹ ងត ៉  
ជរ ្ឋ ភិបលមនចបប់ និងអនុ្រកឹតយេផ ងៗ ែដលបន ក់េចញ េដីមបែីណនកំរអនុវត្តដំេណីរករេ ះ

្រ យបណ្តឹ ង។ ឯក រចបប់ទងំេនះ បនបញជ ក់អំពីសិទធិរបស់េដីមបណ្តឹ ង ក៏ដូចជទំនួលខុស្រតូវរបស់ ថ ប័នរ
្ឋ ភិបលែដលពក់ព័នធកនុងករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង។ ឯក រចបប់ពក់ព័នធ រមួមនៈ 
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o ចបប់ស្តីពីអស មិករណ៍ (ចុះៃថងទី ២៦ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២0១0); 
o ចបប់ករងរ (ចុះៃថងទី ១៣ ែខមីន ឆន  ំ១៩៩៧ វេិ ធនកមមៃថងទី ២០ ែខកកក  ឆន  ំ២០០៧ និង

ៃថងទី ២៦ ែខមិថុន ឆន  ំ២០១៨); 
o ចបប់ស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពីហងិ កនុង្រគួ រ និងករករពរជនរងេ្រគះ (ចុះៃថងទី២៤ ែខតុ  ឆន ំ

២០០៥); 
o អនុ្រកឹតយេលខ ២២ ANK/BK (២0១៨) ស្តីពីនីតិវធីិ្របតិបត្តិករស្តង់ រស្រមប់ករបរចិច គឬ

លទធកមមដីធ្លី និងករ ងំទីលំេនថមីេ យសម័្រគចិត្តស្រមប់គេ្រមងហរិញញបបទនពីខងេ្រកកនុង
្របេទសកមពុជ។ េគលករណ៍ែណនសំ្រមប់យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  (ឧបសមព័នធទី ៨); 

o ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក និងខណ្ឌ  (ចុះៃថងទី ២២ ែខ ឧសភ ឆន  ំ
២០០៨) ែផនកទី ៦ ស្តីពីដំេ ះ្រ យទំនស់កនុងមូល ្ឋ ន។ 

o អនុ្រកឹតយេលខ ២២ (២៥ មីន ២០០២) ស្តីពីវមិជឈករៃនតួនទី មុខងរ និងអំ ចដល់្រកុម
្របឹក ឃុ ំ(ម្រ  ៦១៖ កតព្វកិចចេលីកកមពស់តួនទីស្រមបស្រមួលជេម្ល ះរ ង្របជពលរដ្ឋ); 

o អនុ្រកឹតយេលខ ៤៧ អន្រក.បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្ត
េទៃនគណៈកមមករសុរេិយដី (ជំពូកទី៤ – ករផ ះផ ថន ក់្រសុក/ខណ្ឌ )។ 

៦.៣. េគលករណ៍ៃន យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  របសគ់េ្រមង 

• មិនទទួលខុស្រតូវេលីករចំ យទក់ទងនឹងដំេណីរករ កនុងដំេណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងទងំ្រសុងេទ។ ករ
ចំ យសម្រសបស្រមប់េ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉គឺជបនទុករបស់គេ្រមង។ េទះយ៉ង ក៏េ យ ្របសិនេបី
ពកយបណ្តឹ ងត ៉ឬសំណំុេរឿងរបស់ពួកេគ ្រតូវបញជូ នេទតុ ករ មែដលពួកេគចង់បនេនះ ពួកេគនឹង
ទទួលខុស្រតូវេលីករចំ យេផ ងៗពក់ព័នធនឹងបណ្តឹ ងត ៉ របស់ពួកេគ។ 

• នីតិវធីិេ ះ្រ យបណ្តឹ ងរបស់គេ្រមងនឹង្រតូវបនបង្ហ ញជ ធរណៈ។ ល់នីតិវធីិេ ះ្រ យបណ្តឹ ង
របស់គេ្រមង ដូចជស្រមប់កមមករគេ្រមង និង្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់េ យករទិញយកដីធ្លី នឹង
្រតូវបង្ហ ញេនេលីេគហទំព័ររបស់ អងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង, Facebook ដល់មនុស ែដលចូលរមួកិចច្របជុំ
ពិេ្រគះេយបល់។ គេ្រមង យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  (GRM) ក៏នឹង្រតូវបន ត្រត ង មរយៈ
េសៀវេភព័ត៌មនគេ្រមង ែដលនឹង្រតូវបនែចកចយេនឯកិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់ និងបេង្ហ ះេនេលីេគហ
ទំព័ររបស់ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ។ 

• ពកយបណ្តឹ ងត ៉ ចេធ្វីេឡងីេ យផទ ល់មត់ ឬជ យលកខណ៍អក រ េ យេ្របីប ្ត ញេផ ងៗ។ អនកទទួល
រងផលប៉ះពល់ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងត ់  មរយៈករបញជូ នេ យផទ ល់ (ករ្របគល់) អនកនសំំបុ្រត ្របអប់
សំបុ្រត អីុែមល និងទូរស័ពទ ឬ មរយៈអនកតំ ងែដលមនករអនុញញ ត។ ពកយបណ្តឹ ងត ់ផទ ល់មត់ ចអនុ
ញតស្រមប់អនកមិនេចះ ឬពិបកសរេសរអក រ (ឧទហរណ៍ មនុស ចស់ ជនពិករ...)។ ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលេន
ថន ក់េ្រកមជតិ ជពិេសសេន ម ឃុ ំ ្រតូវជួយអនកែដលមនករលំបកទងំេនះ េដីមបសីរេសរពកយប
ណ្តឹ ង។ 
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• េដីមបណ្តឹ ង ចេផទរតំ ងរបស់ខ្លួន ឲយេធ្វីសកមមភពជំនួសបន។ អនកែដល ក់ពកយបណ្តឹ ងត ៉ ចសុំ
ជំនួយពី្រគួ ររបស់ពួកេគ ឬពីបុគគលែដលពួកេគទុកចិត្តកនុងករ បំភ្លឺពកយបណ្តឹ ងរបស់ពួកេគ េហយីេដីរតួជ
អនកតំ ងរបស់ពួកេគ កនុងករែស្វងរកដំេ ះ្រ យសម្រសប។ 

• ពកយបណ្តឹ ង ្រតូវបនកត់្រ កនុងេសៀវេភកំណត់េហតុ ៃនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  (GRM) របស់
គេ្រមង េហយី ្រតូវបន ម នបន្តរហូតដល់ទីបញច ប់។ បណ្តឹ ងត ៉ទងំអស់នឹង្រតូវបន្រតួតពិនិតយេ យភ
គីទទួលបនទុកេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  និងេ យ អងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង ៃន MDR ។ មូល ្ឋ នទិននន័យប
ណ្តឹ ងត ៉នឹង្រតូវបនបេងកីតេឡងី និងែថរក េ យ អងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង ។ 

•  ពកយបណ្តឹ ងនឹង្រតូវបនទទួល គ ល់កនុងរយៈេពល ១៥ ៃថងចប់ពីៃថងទទួលពកយបណ្តឹ ង។ អងគភពទទួល
បនទុកេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉ នឹងជូនដំណឹងដល់េដីមបណ្តឹ ងេនេពលទទួលបនពកយបណ្តឹ ង េហយី្រតូវចប់េផ្តី
មដំេណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉ទងំេនះ។ 

• េពលេវ កំណត់ស្រមប់ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉ ្រតូវបនបញជ ក់ ស្រមប់ដំ ក់កលនីមួយៗ។ 
 

៦.៤. ករពិពណ៌នអំពីនីតិវិធីេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  
គេ្រមងេនះមននីតិវធិីេ ះ្រ យបណ្តឹ ងស្រមប់បណ្តឹ ងត ៉ ែដល ចេកីតមនចំនួនបីនិតិវធីិ រមួទងំប

ណ្តឹ ងត ៉ទក់ទងនឹង ១) ករបរចិច គឬលទធកមមដីធ្លី ២) លកខខណ្ឌ ករងរ និងករេធ្វីករងរ និង ៣) ករេកង្របវញ័ច
ផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពន និងករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ (SEA/SH)។ នីតិវធិីទងំេនះ្រតូវបន យន្តករេ ះ្រ យ
បណ្តឹ ងត ៉  (GRM) ្រសប មចបប់ជតិែដលពក់ព័នធ។ យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  (GRM) ស្រមប់បណ្តឹ ង
ទក់ទងនឹងករបរចិច គឬលទធកមម ដីធ្លី ្រតូវបនេរៀប េបីលម្អិតេនកនុងេគលនេយបយស្តីពី្រកបខណ្ឌ ករងរ
ស្រមប់េ ះ្រ យសំណងផលប៉ះពល់ (RPF)។ យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  (GRM) ្រតូវអនុវត្ត មនីតិវធិី
េផ ងគន  ដូចបនពិពណ៌នេនកនុងនីតិវធិី្រគប់្រគងករងរ។ យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  (GRM) ទក់ទងនឹង 
SEA/SH ្រតូវបនបេងកីតេឡងី្រសប មចបប់ជតិពក់ព័នធ និងករែណនរំបស់ធនគរពិភពេ កស្តីពី កររេំ ភ
បំពននិងករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ ក៏បនពិពណ៌នេនកនុង LMP របស់គេ្រមង (សូមេមីល LMP ស្រមប់ព័ត៌មន
លម្អិត)។ េសចក្តីសេងខបស្រមប់នីតិវធិីទងំបីនិតិវធិីេនះ មនេរៀប ប់ ដូចខងេ្រកម៖ 
 

៦.៤.១. នីតិវិធីេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉ ទក់ទងនឹងករបរចិច គឬលទធកមមដីធ្លី 
កនុងករណីែដលបណ្តឹ ងត ៉  េនែតមិន ចេ ះ្រ យបន ឬ េ ះ្រ យមិនបន េពញចិត្ត មេដីមប

ណ្តឹ ង បុគគលេនះមនសិទធិ ក់ពកយបណ្តឹ ងេទ ជញ ធរ្រសុក ឬេខត្ត មករចង់បន ។ េដីមបណ្តឹ ងក៏ ចសេ្រមច
ចិត្ត ក់ពកយបណ្តឹ ងេ យផទ ល់េទតុ ករផងែដរ។ េដីមបណ្ដឹ ងនឹងទទួលបនទុកៃថ្លចំ យេនកនុងដំ ក់កល
ទងំេនះ ប៉ុែន្ត ថ ប័នអនុវត្តន៍គេ្រមង ្រតូវទូទត់ជូនវញិ ស្រមប់ករចំ យទងំេនះ ្របសិនេបី បណ្ដឹ ងត ៉ របស់
ពួកេគទទួលបនេជគជ័យ។ 
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 ជំ នទី ១ - ក្រមិតឃុ។ំ ជ្របៃពណី AP ចនពំកយបណ្ដឹ ងរបស់ពួកេគេទេមភូមិ ឬេមឃុ ំែដល ច
េ ះ្រ យបញ្ហ េននឹងកែន្លងបន។ េមភូមិ ឬេមឃុនឹំងកត់្រ ទុកខេ ក និងចង្រកងជឯក រពី
រេបៀបែដលបណ្តឹ ង្រតូវបនេ ះ្រ យ េហយី យករណ៍េទករណីេ ះ្រ យជូនម្រន្តីបរ ិ ថ ន និង
សងគម (ESO) របស់ ្រកសួងអភវិឌ ន៍ជនបទ ។ 
 

កនុងករណី AP គឺជជនជតិេដីមភគតិច (IP) ្របជពលរដ្ឋែដលមនទុកខ្រពួយ ចនកំរណីរបស់ពួក
េគេទ្របធនសហគមន៍ ជនជតិេដីមភគតិច មូល ្ឋ នេនថន ក់ភូមិ/ឃុ ំ នឹងបញជូ នករណីេនះេទេម
ភូមិ ឬឃុែំដលដំេណីរករដូចបនេរៀប ប់ខងេលី។ ្របសិនេបី AP មិនេពញចិត្តនឹងដំេ ះ្រ យ
េនះ គត់ ចបន្តេទជំ នទី ២ (ក្រមិត្រសុក) ឬ ជំ នទី ៤ (ក្រមិតេខត្ត) មែដលពួកេគចង់
បន។ 

 ជំ នទី ២ - ថន ក់្រសុក។ AP ចរលំងជំ នទី ១ ដូចែដលពួកេគចង់បនេ យ ក់ពកយបណ្តឹ ង
ជ យលកខណ៍អក រេទកន់្របធនករយិល័យ្រសុកែដលគេ្រមងរងសថិតេន។ AP ចនមំនុស
ចស់ ឬតំ ងសហគមន៍មកស្រមបស្រមួលបញ្ហ េនះេនថន ក់្រសុក។ ្រកុមករងរគណៈកមម ធិករ
ងំទីលំេនថមីអន្តរ្រកសួង (IRC-WG) នឹងទក់ទង្របធនករយិល័យ្រសុកអំពីបញ្ហ េនះ។ ករ្របជុំ

ផ ះផ ្រតូវេធ្វីេឡងី េហយីករសេ្រមច្រតូវេធ្វីេឡងីកនុងរយៈេពល ១៥ ៃថងៃនៃថងេធ្វីករចប់ពីៃថងចុះេឈម ះ
ពកយបណ្ដឹ ងេន ខណ្ឌ ។ ្របសិនេបីពកយបណ្តឹ ង្រតូវបនេ ះ្រ យេនថន ក់្រសុក មករេពញ
ចិត្តរបស់ AH េនះ IRC-WG នឹងជូនដំណឹងដល់នយក ្ឋ ន្រតួតពិនិតយៃផទកនុង និងករ្រគប់្រគង
ទិននន័យ (DIMDM) របស់ GDR ែដលនឹងពិនិតយ និងែស្វងរកករយល់្រពមពីអគគនយកៃន GDR 
ស្រមប់វធិនករេ ះ្រ យសម្រសប។ . AP នឹង្រតូវបនជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រេ យ 
GDR អំពីករសេ្រមចចិត្ត និងវធិនករេ ះ្រ យកនុងរយៈេពល ១៥ ៃថងេធ្វីករចប់ពីៃថងទទួលបន
លិខិតពីករយិល័យ្រសុក។ ្របសិនេបីពកយបណ្តឹ ង្រតូវបនបដិេសធេនដំ ក់កលេនះ 
ករយិល័យ្រសុកនឹងជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រដល់ AP ។ ្របសិនេបី AP មិនេពញចិត្តនឹងលទធ
ផលេនះ គត់ ចបន្តេទជំ នទី ៣ ។‐‐‐ 

 ជំ នទី ៣ – ក្រមិតគេ្រមង (អគគនយក ្ឋ ន ងំទីលំេនថមី)។ GDR នឹងពិនិតយពកយបណ្តឹ ង និង
បញជូ នរបយករណ៍ែស្វងរកេទអគគនយកៃន GDR ស្រមប់ករសេ្រមចចិត្ត។ របយករណ៍ចុងេ្រកយ
នឹង្រតូវបញចប់កនុងរយៈេពល ៣0 ៃថងេធ្វីករចប់ពីៃថងទទួលពកយបណ្តឹ ង េហយីនឹង ក់ជូនអគគនយក
ៃន GDR ស្រមប់ករសេ្រមចចិត្តចុងេ្រកយកនុងរយៈេពល ៥ ៃថងេធ្វីករចប់ពីៃថងទទួលបនរបយ
ករណ៍ចុងេ្រកយ។ កនុងករណីែដល្របធនបទទមទរឱយមនករអន្ត គមន៏េនក្រមិតេគល
នេយបយ សំណំុេរឿងនឹង្រតូវេផទរេទគណៈកមម ធិករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនអន្តរ្រកសួង (ក្រមិតគេ្រមង) 
េដីមបពីិនិតយ និងសេ្រមច។ េនេពលេនះជករណី បែនថម ១0 ៃថងេធ្វីករបនទ ប់ពីៃថងែដលែដនកំណត់
េពលេវ ធមម នឹងផុតកំណត់ ច្រតូវបនទមទរស្រមប់ IRC េដីមបេីធ្វីករសេ្រមចចិត្តចុងេ្រកយ 
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 ជំ នទី៤ - ថន ក់េខត្ត (ករយិល័យអភិបលេខត្ត)។ AP ច ក់ពកយបណ្តឹ ងជ យលកខណ៍
អក រេទកន់គណៈកមម ធិករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉ េខត្ត (PGRC) មរយៈករយិល័យអភិបលេខ
ត្ត។ AP ឬតំ ងរបស់ពួកេគនឹងមនឱកសបង្ហ ញករណីរបស់ពួកេគកនុងអំឡុងេពល្របជុំ។ PGRC 
ចពិចរ ពីកលៈេទសៈដ៏គួរឱយទក់ទញ និងពិេសស មួយរបស់ AP េដីមបេីធ្វីករសេ្រមច

ចិត្ត។ GDR នឹងបញជូ នអនកតំ ងមន ក់ កនុងនមជសមជិកមិនេបះេឆន ត េដីមបផី្តល់ករពនយល់
ស្រមប់ករបដិេសធៃនពកយបណ្តឹ ងេនជំ នទីពីរេ យ GDR ។ ករសេ្រមចចិត្តរបស់ PGRC ្រតូវែត
សេ្រមចបនេ យែផ្អកេលីករឯកភពគន  េហយីនឹងជចុងេ្រកយ និងជប់កតព្វកិចច េលីកែលងែត
ករណីែដលពកយបណ្តឹ ងពក់ព័នធនឹងេគលនេយបយរបស់រ ្ឋ ភិបល។ ករសេ្រមចចិត្តេលីេគល
នេយបយរបស់រ ្ឋ ភិបលទក់ទងនឹងករទិញដី និងករ ងំទីលំេនថមី្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យ IRC ។ 
PGRC នឹងមនេពល ៤0 ៃថងេធ្វីករចប់ពីៃថងទទួលពកយបណ្តឹ ង េដីមបេីធ្វីករសេ្រមចចុងេ្រកយ។ ករ
សេ្រមចចិត្តរបស់ PGRC នឹង្រតូវបញជូ នេទ IRC មរយៈ GDR ស្រមប់ករយល់្រពម មុនេពលចត់
វធិនករេ ះ្រ យ។ 

្របសិនេបី AP មិនេពញចិត្តនឹងករេសចក្តីសេ្រមចេលីដំេ ះ្រ យែដលបនេធ្វីេឡងីេនកនុងដម ក់
មួយខងេលី ពួកេគ ចនយំកសំណំុេរឿងរបស់ពួកេគេទតុ ករេខត្ត/្រកុង េ យចំ យផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួក

េគ មចបប់ស្តីពី ថ បតយកមម។ ្របសិនេបីពួកេគឈនះេរឿងក្តី ៃថ្ល ក្តីរបស់ពួកេគនឹង្រតូវសងវញិេ យគេ្រមង។ 
 

៦.៤.២. នីតិវិធីេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉ ទក់ទងនឹងលកខខណ្ឌ ករងរ និងករងរ 
បុគគលិកគេ្រមង ចកត់្រ កនុងបញជ ីនូវពកយបណ្តឹ ង រទុកខ/បណ្តឹ ងត ៉   ដូចខងេ្រកម៖ 

 

 ជំ នទី ១ - ក្រមិតនិេយជក។ បុគគលែដលមនទុកខ្រពួយ (AP) ច ក់បណ្តឹ ងត ៉ របស់ពួកេគេទ
កន់និេយជករបស់ពួកេគ ែដលបេ្រមីករជម្រន្តីជនបេងគ លទទួលបនទុកេដីមបទីទួល និងេ ះ្រ យ
បណ្តឹ ងត ៉។ បណ្តឹ ងត ៉ ច្រតូវបន ក់េ យផទ ល់មត់ ឬជ យលកខណ៍អក រ េ យផទ ល់ ឬ ម
ទូរស័ពទ រជអក រ សំបុ្រត ឬអុីែមល (ករត ៉អនមិក្រតូវបនទទួលយក)។ និេយជកែដលពក់ព័នធ
នឹងេ ះ្រ យករណីេនះមិនេលីសពី ១៥ ៃថង។ េនេពលែដលបនេ ះ្រ យេហយី AP គឺេពញចិត្ត 
និេយជកនឹង យករណ៍ករណីេនះ រមួទងំដំេណីរករេ ះ្រ យ និងលទធផលេទកន់ មន្ត្តីទទួល
បនទុកករករពរបរ ិ ថ ននិងសងគមរបស់ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ស្រមប់ព័ត៌មន និងកត់្រ ។ 
្របសិនេបី AP មិនេពញចិត្តនឹងដំេ ះ្រ យរបស់និេយជករបស់ពួកេគ និេយជកនឹងបញជូ ន AP 
េទកន់ មន្ត្តីទទួលបនទុកករករពរបរ ិ ថ ននិងសងគមរបស់ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ និងករ្រគប់្រគង 
្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ្របសិនេបីចបំច់ េហយីជូនដំណឹងដល់ AP អំពីករបញជូ នេនះ។ ្រតូវបន
កត់សមគ ល់ថ្របសិនេបីពកយបណ្តឹ ងទក់ទងនឹងសុវតថិភព និងសុខភពរបស់បុគគលមន ក់ ឬេ្រចីននក់ 
បណ្តឹ ងែបបេនះនឹង្រតូវេ ះ្រ យឱយបនឆប់ មែដល ចេធ្វីេទបន ្រស័យេលីលកខណៈនិង
ភពបនទ ន់ៃនបណ្តឹ ងត ៉ ។ 
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 ជំ នទី ២ - ក្រមិត អងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង ។ មន្ត្តីទទួលបនទុកករករពរបរ ិ ថ ននិងសងគមរបស់
្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ នឹងេ ះ្រ យបណ្តឹ ងែដលសំេ េ យនិេយជក េហយីទទួល គ ល់ករ
ទទួលពកយបណ្តឹ ងរបស់ AP កនុងរយៈេពលពីរសប្ត ហ៍ចប់ពីៃថងទទួលពកយបណ្តឹ ង។ ្របសិនេបី មន្ត្តី
ទទួលបនទុកករករពរបរ ិ ថ ននិងសងគមរបស់ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ មិន ចេ ះ្រ យពកយប
ណ្តឹ ងបនេទ ្រកុមករងរ មន្ត្តីទទួលបនទុកករករពរបរ ិ ថ ននិងសងគម នឹងពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនក
្រគប់្រគងគេ្រមង/នយកស្រមប់ដំេ ះ្រ យ។ មន្ត្តីទទួលបនទុកករករពរបរ ិ ថ ននិងសងគមរបស់ 
្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ នឹងជូនដំណឹងដល់ AP អំពីលទធផលៃនដំេ ះ្រ យរបស់ អងគភព
្រគប់្រគងគេ្រមង ជ យលកខណ៍អក រកនុងរយៈេពល ៣0 ៃថងចប់ពីៃថងទទួលពកយបណ្តឹ ង។ 
្របសិនេបី AP មិនេពញចិត្តនឹងលទធផលដំេ ះ្រ យែដលេសនីេឡងីេ យ អងគភព្រគប់្រគង
គេ្រមង េនះ អងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង នឹងបញជូ នករណីេនះេទគណៈកមម ធិករដឹកនគំេ្រមងៃន
គេ្រមងេដីមបេី ះ្រ យ និងជូនដំណឹងដល់ AP អំពីករបញជូ នបន្តេនះជ យលកខណ៍អក រ។ 
 

 ជំ នទី ៣ - ក្រមិតគណៈកមម ធិករដឹកនគំេ្រមង។ េនក្រមិតេនះ ករណីនឹង្រតូវេ ះ្រ យមិន
េលីសពី ២១ ៃថងេទ។ AP នឹង្រតូវបនជូនដំណឹងអំពីករសេ្រមចចិត្តដំេ ះ្រ យជ យលកខណ៍អ
ក រ។ 

កនុងករណីបណ្តឹ ងត ៉មិន្រតូវបនេ ះ្រ យកនុងរយៈេពលកំណត់ ឬ AP មិនយល់្រសបនឹង
ដំេ ះ្រ យែដលបនេសនីេឡងី AP ចទក់ទងេទអធិករករងរៃនេខត្ត ឬ្រកុងរបស់គត់។ 
 ជំ នទី ៤ - តុ ករ។ ្របសិនេបី AP មិនេពញចិត្តនឹងដំេ ះ្រ យែដលបនេសនីេឡងីខងេលី 

AP ចផ្តួចេផ្តីមករប្ដឹងេទតុ ករេន្រគប់ជំ ន។ ៃថ្លេដីមែដលទក់ទងនឹងបណ្តឹ ង្រតូវេចញេ យ 
AP ។ េសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករនឹងបញច ប់។ 

៦.៤.៣. នីតិវិធីជួសជុលស្រមប់ពកយបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង កររេំ ភបំពននិងករ
េបៀតេបៀនផ្លូវេភទ  
 

េនេ្រកមគេ្រមង យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  (GRM) ស្រមប់ អំេពីរេំ ភបំពននិងករេបៀតេបៀន
ផ្លូវេភទ បេ្រមីជចមបងេដីមប៖ី (i) បញជូ នអនកត ៉ េទកន់អនកផ្តល់េស  GBV កនុង្រសុក។ និង (ii) កត់្រ ដំេ ះ
្រ យៃនពកយបណ្តឹ ង។ ្រសប មេនះ េគលករណ៍ខងេ្រកម្រតូវបនអនុវត្ត។ េគលករណ៍ទងំេនះទទួល គ ល់
អនករចួផុតពីេ្រគះថន ក់ ែដលជអនកេធ្វីករសេ្រមចចិត្តសំខន់កនុងករែថទរំបស់ពួកេគ េហយីចត់ទុកពួកេគេ យ
ភន ក់ងរ េសចក្តីៃថ្លថនូរ និងករេគរពចំេពះត្រមូវករ និងបំណង្របថន របស់ពួកេគ។ 

o �ប ្ត ញជេ្រចីនមនេននឹងកែន្លងស្រមប់ភពងយ្រសួល និង ក់ពកយបណ្តឹ ង។ 
o អនករចួផុតពី អំេពីរេំ ភបំពននិងករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ នឹង្រតូវបនបញជូ នេទមណ្ឌ លផ្តល់េស  

GBV កនុងតំបន់ស្រមប់ករគ្ំរទភ្ល មៗ ្របសិនេបីពួកេគេធ្វីករត ៉ េ យផទ ល់េទកន់ PMU,; 
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o រក ករសមង ត់របស់អនករចួផុតពីេ្រគះថន ក់។ ្របតិបត្តិករ យន្តករេ ះ្រ យ នឹងរក របយ
ករណ៍េចទ្របកន់ អំេពីរេំ ភបំពននិងករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ ។ 

o គម នព័ត៌មនែដល ចកំណត់អត្តសញញ ណបនអំពីអនករចួផុតពីេ្រគះថន ក់ នឹង្រតូវ្របមូល និង
រក ទុកកនុងេសៀវេភកំណត់េហតុបណ្តឹ ងត ៉ របស់គេ្រមង។ 

o ករចំ យេលី្របតិបត្តិករ យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  (GRM)  នឹង្រតូវបនផ្តល់ហរិញញបប
ទនេ យគេ្រមង។ 

o អនកផ្តល់េស  GBV នឹង្រតូវបនចូលរមួស្រមប់គេ្រមងរងែដល្រតូវបន យតៃម្លថ "ខពស់" ឬ 
"េ្រចីន" ស្រមប់ និភ័យ អំេពីរេំ ភបំពន និងេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ េ យែផ្អកេលីករ យតៃម្ល
និភ័យៃន អំេពីរេំ ភបំពន និងេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ ែដលេធ្វីេឡងីជែផនកមួយៃន ESMP ជក់
ក់ៃនេគហទំព័រ។ 

 

ស្រមប់ពកយបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង អំេពីរេំ ភបំពន និងេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ ែដលទក់ទងនឹងបុគគលិក
គេ្រមង ប ្ត ញខងេ្រកម ច្រតូវបនេ្របីេដីមបី ក់ពកយបណ្តឹ ង៖ 
ប៉ុស្តិ៍េលខ ១ – AP ចេធ្វី មជំ នែដលមនែចងកនុងែផនក ៥.៤.២ (ខងេលី) េដីមបី ក់ពកយបណ្តឹ ងត ៉ចំេពះ 
អំេពីរេំ ភបំពន និងេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ ។ 
ប៉ុស្តិ៍ទី ២ - ជជេ្រមីស AP ច ក់ពកយបណ្តឹ ងរបស់ពួកេគេ យផទ ល់មត់ ឬជ យលកខណ៍អក រេទកន់ យន្ត
ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  (GRM) Focal Point េនកនុង មន្ត្តីទទួលបនទុកករករពរបរ ិ ថ ននិងសងគមរបស់ ្រកសួង
អភិវឌ ន៍ជនបទ ស្រមប់ដំបូនម ន និងករេ ះ្រ យ។ 
ប៉ុស្តិ៍ទី ៣ – ្របសិនេបី AP ចង់នយំកសំណំុេរឿងរបស់តុ ករ AP ចអនុវត្ត មជំ នខងេ្រកមស្រមប់ករ
កត់េទស។ ករកត់េទសពក់ព័នធនឹង អំេពីរេំ ភបំពន និងេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ ្រតូវបន្រគប់្រគងេ្រកម្រកម្រពហម
ទណ្ឌ  និង្រកមនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  េហយីមនដូចខងេ្រកម៖ 

 ជំ នទី ១ - បូ៉លីសយុត្តិធម៌។ ជនរងេ្រគះៃន អំេពីរេំ ភបំពន និងេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ ឬ
តំ ង ច ក់ពកយបណ្តឹ ងរបស់ពួកេគេទកន់ម្រន្តីបូ៉លីសយុត្តិធម៌កនុងតំបន់ (JP)។ JPs រមួ
មន ក) េមឃុ/ំសងក ត់ ខ) ឃុ/ំសងក ត់/្រសុក/េខត្ត/នគរបលជតិ និង គ) ្រសុក/េខត្ត/កង ជ
វុធហតថជតិ។ JP ទទួលខុស្រតូវកនុងករទទួល កត់្រ ពកយបណ្តឹ ង េហយី ចេធ្វីករេសុីប

អេងកតបឋមេដីមបកំីណត់អត្តសញញ ណ និង ចចប់ខ្លួនជនេលមីស។ JP ក៏នឹង្របមូលភស្តុ ង
េដីមបគី្ំរទដល់្រពះ ជ ជញ ផងែដរ។ ្របសិនេបី អំេពីរេំ ភបំពន និងេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ េកីត
េឡងីេនផទះ និង/ឬសថិតេនេ្រកមែដនៃនអំេពីហងឹ កនុង្រគួ រ ( មចបប់ស្តីពីករទប់ ក ត់
អំេពីហងិ កនុង្រគួ រ និងករករពរជនរងេ្រគះ) អនករចួផុតពីេ្រគះថន ក់ពី អំេពីរេំ ភបំពន 
និងេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ ចែស្វងរកករគ្ំរទពីម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម៌កនុងតំបន់ ( ែតង ងំេ យ
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្រកសួងកិចចករនរ)ី ែដល ចេដីរតួជភគីត្អូញែត្អរកនុងនមអនករចួផុតពីេ្រគះថន ក់ពី អំេពីរេំ ភ
បំពន និងេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ 8។ 

 ជំ នទី ២ - ្រពះ ជ ជញ ។ េនេពលទទួលបនកំណត់្រ ជ យលកខណ៍អក រែដលបន
បញច ប់ពី JP ្រពះ ជ ជញ ចេធ្វីករសេ្រមចចិត្តថេតី្រពះ ជ ជញ នឹងរក ទុកឯក រេ យ
មិនដំេណីរករ បែនថមេទៀត ឬដំេណីរករនីតិវធិី្របឆងំនឹងជនេលមីស។ ្រពះ ជ ជញ ចនំ
សំណំុេរឿងេទតុ ករ និងបង្ហ ញភស្តុ ងេនកនុងសវនកររបសតុ់ ករ។ 

 ជំ នទី៤ - ករេសីុបអេងកតេ យេច្រកម។ កនុងដំ ក់កលេនះ េច្រកមេសីុបសួរនឹងេធ្វីករ
សួរចេម្លីយជន្រតូវេចទ និងអនុវត្តនីតិវធីិេសុីបអេងកតែដល្រតូវករេផ ងេទៀត។ 

 ជំ នទី ៥ - ករ ្ត ប់។ េ្រកយពីេចញដីកបងគ ប់ឱយចប់ខ្លួន េច្រកមេសុីបសួរនឹងបញជូ នសណំុំ
េរឿងេនះេទ្របធនតុ ករែដលនឹងេរៀបចំកលបរេិចឆទស្រមប់សវនករ ។ េសចក្តីសេ្រមច
របស់តុ ករេលីដំេ ះ្រ យ អំេពីរេំ ភបំពន និងេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ គឺជេសចក្តីសេ្រមច
ចុងេ្រកយ។ 

 

៦.៤.៤. នីតិវិធីេ ះ្រ យស្រមប់បណ្តឹ ងត ៉ ទូេទ 
 

កនុងករណីបុគគល ្រគួ រ ឬសហគមន៍្រតូវបនរងផលប៉ះពល់េ យទិដ្ឋភពេផ ងេទៀត ឧទហរណ៍ ផល
ប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ដូចជករេកីនេឡងីៃនធូលី សំេឡង ឬករខ្វះខតវធិនករសុវតថិភពែដលបេងកីន និភ័យៃន
េ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ចំេពះអនកេ្របី្របស់ផ្លូវ ឬដល់ ជនជតិេដីមភគតិច កនុងតំបន់ ប ្ត ញេផ ងៗនឹង្រតូវបន 
បេងកីតេឡងីស្រមប់ករេ្របី្របស់េ យងយ្រសួលេ យភគីែដលរងផលប៉ះពល់ រមួទងំ IPs ។ ទងំេនះរមួ
បញចូ លទងំ៖ 

o ទូរស័ពទរបស់ម្រន្តីជនបេងគ លទទួលបនទុក អងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង
ត ៉  (GRM); 

 
8 In ២00៧, Inter‐Ministerial Prakas No. ៦៤ 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. 0៧២ KKN/BS (២00៧) and is as 
follows: (១) act as a plaintiff representing the victim (២) prepare reports and records (៣) monitor and follow up on 

relevant  investigations (៤)  follow up on Court’s procedures (decisions and convictions).  In addition, Prakas of the 
Ministry of the Interior (No. ៣៨៤0, ២0២0) 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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o អនកដឹកន ំជនជតិេដីមភគតិច កនុងតំបន់ (កនុងករណីបុគគល/្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់គឺ ជន
ជតិេដីមភគតិច) 

o ែខ ទូរស័ពទបនទ ន់របស់អនកេម៉ករ៖ េដីមបី យករណ៍ករណីែដលពួកេគគិតថអនកេម៉ករ ចេ ះ
្រ យបនទន់េពលេវ  (ព័ត៌មនលំអិតៃនកិចចសនយនឹង្រតូវបិទផ យេនករ ្ឋ នសំណង់ 
និងែចកចយេទ ជនជតិេដីមភគតិចs ( មរយៈេសៀវេភព័ត៌មនគេ្រមងរង) អំឡុងេពល
ពិេ្រគះ និងបេង្ហ ះេនផទ ងំប៉ណូ ធរណៈរបស់ ឃុ ំសងក ត់។ វត្ត ។ល។ 

o ឃុ/ំសងក ត់ 

៦.៥. ករចុះបញជបីណ្តឹ ងត ៉ គេ្រមង 
SEO, នយក/អនក្រគប់្រគងគេ្រមងេនកនុង ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ទទួលខុស្រតូវកនុងករបេងកីត និងែថ

រក េសៀវេភកំណត់េហតុករត ៉គេ្រមង (PGL)។ PGL នឹង្រតូវបនបេងកីតេឡងីេ យ មន្ត្តីទទួលបនទុកករករពរ
បរ ិ ថ ននិងសងគមេដីមបកីត់្រ ល់កង្វល់/ រទុកខ ែដល្រតូវបន ក់ជូនេ យអនកពក់ព័នធគេ្រមងកនុងអំឡុងេពល
អនុវត្តគេ្រមង។ កនុងករណីមនករត ៉ធងន់ធងរ ធនគរពិភពេ កគួរែត្រតូវបនជូនដំណឹងអំពីពកយបណ្តឹ ងទងំេនះ
កនុងរយៈេពល ២៤ េម៉ងបនទ ប់ពីករទទួលពកយបណ្តឹ ង (សូមេមីលឧបសមព័នធទី ៣ ស្រមប់ករែណនសំ្រមប់ករ
បេងកីត និងែថរក េសៀវេភកំណត់េហតុបណ្តឹ ងត ៉គេ្រមង)។ 
 

៧. ករ្រតួតពិនិតយ និងករ យករណ៍ 
៧.១. ករ្រតួតពិនិតយ ម ន 

េគលបំណងៃនករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងៃនករអនុវត្ត ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP)  គឺ
េដីមបធីនថសកមមភពែដលបនកំណត់កនុង ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP)  ្រតូវបនអនុវត្ត
ទន់េពលេវ  និងសម្រសប។ េ្រកមករែណនរំមួរបស់នយក និងអនក្រគប់្រគងគេ្រមង ESOs ៃន ្រកសួងអភិវឌ
ន៍ជនបទ ទទួលខុស្រតូវចំេពះសកមមភព្រតួតពិនិតយែដលបនពិពណ៌នេនកនុង ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគី
ពក់ព័នធ (SEP)  េនះ។ កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង ម្រន្តីសងគមនិងបរ ិ ថ ន នឹងេរៀបចំរបយករណ៍្រតួតពិនិតយ
ៃផទកនុង្របចែំខស្រមប់សកមមភព ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP)  រមួទងំសកមមភពែដល្រតូវ
អនុវត្តេ្រកម ជនជតិេដីមភគតិចP ។ សកមមភពែដលេធ្វីេឡងីេ្រកម RPs នឹង្រតូវបន្រតួតពិនិតយេ យ GDR 
ដូចែដលបនពិពណ៌នេនកនុង RPF របស់គេ្រមង។ 
ករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងេ យ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ នឹងេផ្ត តេលី៖ 

 ក្រមិតៃនករយល់ដឹងអំពីគេ្រមង និងេគលបំណងរបស់គេ្រមង រមួទងំទក់ទងនឹងករងរ និងសុខ
ភព និងសុវតថិភពសហគមន៍។ 

 ក្រមិតៃនផលប៉ះពល់េនកនុងប៉ ៉ ែម៉្រតរពឹំងទុក (េ្រចីន/តិច); 
 មតិែកលម្អសហគមន៍ែដលបនបញចូ លេទកនុងករឌីស ញគេ្រមង និងករេធ្វីែផនករ។ 
 ភព្រគប់្រគន់ និងភពេជគជ័យៃនករអនុវត្តវធិនករកត់បនថយ។ 
 ករត ៉ចមបង និង្របសិទធភពៃន GRM; 
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 ករេពញចិត្តរបស់សហគមន៍ទងំមូល; 
 ដំេណីរករស្រមប់ករបរចិច គដីេ យសម័្រគចិត្ត; 
 ភពងយ្រសួលៃនករចូលេទជិតអនកេម៉ករ និង/ឬ ម្រន្តីសងគមនិងបរ ិ ថ ន រមួទងំករទទួល គ ល់

ទន់េពលេវ  និងករេ ះ្រ យសំណួរ និង/ឬពកយបណ្តឹ ង។ 
 ្របេភទៃនព័ត៌មនែដលបនបង្ហ ញ; 
 វធីិ ្រស្តែដលេ្របីស្រមប់ករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ។ 
 នទីៃនកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់; 
 ចំនួនបុគគលិកែដលេធ្វីករេលីករភជ ប់អនកពក់ព័នធ និង 
 ែផនករស្រមប់ែខបនទ ប់ និងែផនកររយៈេពលែវង។ 

៧.២ ករ្រតួតពិនិតយ ម នអនកពក់ព័នធគេ្រមង 
កនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្តគេ្រមង សហគមន៍ែដលនឹងទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីគេ្រមង និង្របជជន

ែដលរងផលប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរពីគេ្រមង នឹង្រតូវបនេលីកទឹកចិត្តឱយចូលរមួេនកនុងករ្រតួតពិនិតយេ យករចូល
រមួៃនសកមមភពែដល ចប៉ះពល់ដល់ពួកេគ។ សកមមភពទងំេនះ ចរមួបញចូ លករ ងសង់/ករ ្ត រេឡងីវញិ
នូវករងរសុីវលិេនក្រមិតគេ្រមងរង ែដល ចបងកឱយមន និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នបេ ្ត ះ សនន ក៏
ដូចជផលប៉ះពល់ទក់ទងនឹងករទិញយកដីធ្លី និភ័យែដល ចេកីតមនទក់ទងនឹងលំហូរៃនកម្ល ងំពលកមម 
សុវតថិភពផ្លូវថនល់ សុខភពសហគមន៍ និងសុវតថិភព (ដូចែដលបនពិពណ៌ន។ េនកនុង LMP របស់គេ្រមង) ។ 
 

៧.២.  ករ យករណ៍្រតឡប់េទភគីពក់ព័នធ 
ម្រន្តីសងគមនិងបរ ិ ថ ន របស់ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ នឹងធននូវមតិែកលម្អពីភគីែដលរងផលប៉ះពល់ 

និងអនកចប់ រមមណ៍ រមួទងំបណ្តឹ ងត ៉ ែដលបន ក់ជូនេ យអនករងផលប៉ះពល់នឹង្រតូវបនដំេណីរករ/េ ះ
្រ យឱយបន្រគប់្រគន់ និង យករណ៍ទន់េពលេវ េទភគីែដលរងផលប៉ះពល់។ វធិី ្រស្តៃនករ យករណ៍
្រតឡប់េទភគីពក់ព័នធនឹង ្រស័យេលីភគីពក់ព័នធខ្លួនឯង។ មនវធិី ្រស្តសំខន់ពីរយ៉ង៖ 

‐ ស្រមប់ភគីពក់ព័នធថន ក់ជតិ អុីែមល និង/ឬលិខិតផ្លូវករនឹង្រតូវបនេផញីបនទ ប់ពីសិកខ អំពី
រេបៀបែដលមតិេយបល់/សំណូមពរ្រតូវបនយកមកពិចរ ។ 

‐ ស្រមប់ភគីពក់ព័នធកនុងតំបន់ កិចច្របជុំ/ករពិេ្រគះេយបល់បន្តនឹងេធ្វីេឡងីេដីមបឱីយភគីពក់ព័នធដឹងពី
រេបៀបែដលមតិេយបល់/សំណូមពរ្រតូវបនយកមកពិចរ ។ 

‐ ស្រមប់ជនជតិេដីមភគតិច ករពិេ្រគះេយបល់បន្តនឹង្រតូវបនេធ្វីេឡងី្រសប ម ែផនករជំរុញករ
ចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP)  េនះ េហយី ជនជតិេដីមភគតិចPF នឹងធនថទិដ្ឋភព/កង្វល់/
ករែណនរំបស់ ជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវបនបញចូ លេទកនុងករអនុវត្តគេ្រមង េហយី្រតូវបនជូន
ដំណឹងអំពីរេបៀបែដលគេ្រមងេឆ្លីយតបេទនឹងមតិែកលម្អរបស់ពួកេគ។ 

៨. ៃថ្លចំ យ និងថវិក 
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៨.១. ៃថ្លចំ យ 
ករចំ យចង្អុលបង្ហ ញស្រមប់ករអនុវត្ត ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP)  ្រតូវបន

ប៉ន់្របមណកនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង (សូមេមីល ងទី ១0 ខងេ្រកម) ស្រមប់េគលបំណងៃនករ
េរៀបចំែផនករថវកិ។ ករចំ យជក់ែស្តងៃនករអនុវត្ត ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP)  
្រស័យេលីវ ិ លភព និងសកមមភពែដល្រតូវអនុវត្ត កំឡុងេពលេរៀបចំ និងអនុវត្តគេ្រមង។ តៃម្លប៉ន់ ម នខង

េ្រកម ច្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភពេនេពលែដលបញជ ីគេ្រមងរង្រតូវបនបញច ប់។ ករចំ យែដលេកីតេឡងីជស
មភ រៈបេញចញព័ត៌មន និងករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ្រតូវបន្រគបដណ្ត ប់េ យមូលនិធិសមភគី េហយី្រតូវ
បនប៉ន់ ម នេនកនុង ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP)  របស់គេ្រមង។ 
 

៨.២. ថវិក 
ថវកិស្រមប់ករអនុវត្ត ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ (SEP)  នឹង្រតូវបនែបងែចកពី្របភព

ៃនមូលនិធិសមភគី។ ្របភពថវកិ្រតូវបនចង្អុលបង្ហ ញស្រមប់សកមមភពែដលរពំឹងទុកនីមួយៗ - ដូចែដលបន
បង្ហ ញកនុង ង ១0 ខងេ្រកម។ 

ងទី 11: សកមមភពសំខន់ៗ និងថវកិស្រមប់គ្ំរទករអនុវត្ត ែផនករជំរុញករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ 
(SEP)  (គតិជដុ ្ល រ េមរកិ) 

ល .រ សកមមភពសំខន់ៗ ភគីពក់ព័នធ ៃថ្លចំ យ សរុប 
ករ្របឹក កនុងអំឡុងេពលេរៀបចគំេ្រមង៖ កររចនគនំិត មុននឹងករ យតៃម្លរបស់ធនគរពិភពេ ក 
១ ឯក របង្ហ ញ៖៖ េសៀវេភពត័៌មន

គេ្រមង ប័ណ្ណ្របកស ខិត្តប័ណ្ណ ផទ ងំប៉
ណូគេ្រមង និងេសចក្តីសេងខប្របតបិត្តិ
ៃន ESMF (េសចក្តីសេងខបៃន នភិ័យ/
ផលប៉ះពល់ និងវធិនករកត់បនថយ) 
ជភ អង់េគ្លស និងភ ែខមរ 

• MRD (ករ្រតួតពិនិតយ) 
 SEO និងអនក្របកឹ  (អនុវត្ត) 

៥,000x៦ េខត្ត ៣0,000 

២ ករពិេ្រគះេយបល់ថន ក់ជតិេដីមបី
បង្ហ ញ និងពិភក ឯក រ (RPF, 
IPPF និង ESMF)  
 

• MRD (ដឹកន)ំ 
• SEO (សំរបសំរលួ) 
 ទី្របឹក  (អនុវត្ត) 

៥00 ៥00 

៣ ករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈេន
ថន ក់េខត្ត នងិ្រសុក េ យេ្របីវធិី ្រស្ត 
៣ ផ្លូវ រមួទងំករេ ទូរសពទ មអុនីធឺ
ណិត និងអុីែមល និង ឃុ ំ 

• MRD (ករ្រតួតពិនិតយ) 
• SEO (ដកឹន)ំ 
 ទី្របឹក  (អនុវត្ត) 

៣,000x៦ េខត្ត ១៨,000 

កិចចពិេ្រគះេយបល់េនកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តន៍គេ្រមង៖ ករឌីស ញលម្អិត 
៤ ករ្របឹក កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង៖ 

កររចនលម្អិត 
 MRD (ដឹកន)ំ 
 ទី្របឹក  (អនុវត្ត) 

៣,000x៦ េខត្ត ១៨,000 
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ករពិេ្រគះេយបល់កនុង្រសុក េដីមបី
ែណនគំេ្រមង ករពិនតិយេលី IPs 
វ ិ លភពៃនករបរចិច គឬលទធកមមដីធ្លី 
ករបរចិច គេ យសម័្រគចិត្ត កររចន
លម្អិត ផលប៉ះពល់គេ្រមង។ល។  

៥ ្របសិនេបីមនផលប៉ះពល់េលីករទិញ
យកដី ករ ស់ែវងលម្អិត នងិករេរៀបចំ 
RPs លម្អិត។ 

• GDR (ដឹកន)ំ, 
 MRD និងទ្ីរបកឹ  (អនុវត្ត) 

១0,000x៦ 
េខត្ត 

៦0,000 

៦ ករបង្ហ ញ ESMP ករបរចិច គេ យ
សម័្រគចិត្ត RPs ្របសិនេបី ចអនុវត្តបន  
 

 MRD (lead) 
 SEO and consultants 

(implement) 
•  MRD (ដកឹន)ំ 
 ម្រន្តីសងគម/បរ ិ ថ ន និងទី្របឹក
គេ្រមង (អនុវត្ត) 

៥00x៦  េខត្ត ៣,000 

៧ ្របសិនេបី ចអនុវត្តបន ករេរៀបចំ
ែផនករជនជតិេដីមភគតិច និងករ
យតៃម្លសងគម 

 MRD (ដឹកន)ំ 
 SEO និងទី្របឹក គេ្រមង (អនុវត្ត) 

៥,000x៦  េខត្ត ៣0,000 

ករងរ ងសង ់
 ករងរចប់េផ្តីម ករអនុវត្ត RP លម្អិត

មុនេពលករងរសីុវលិ (ឧ. ករផ្តល់
សិទធិ) ករជួលកមមករកនុង្រសុក ករប
ណ្តុ ះប ្ត លអំពេីយនឌរ័ ករបណ្តុ ះប
្ត លស្រមប់អនកេម៉ករ នងិបុគគលិក។

ល។ ករដឹកជញជូ ន IPP ្របសិនេបី ច
អនុវត្តបន។  

•  MRD (ដកឹន)ំ 
 SEO និងទី្របឹក គេ្រមង (អនុវត្ត) 

៥,000x៦  េខត្ត ៣0,000 

៨ ្របក់ឧបតថមភបុគគលិក •  MRD (្រតតួពនិិតយ) 
 SEO (អនុវត្ត 

$៣៥ x ៦ 
staffs x ១0 
days x ៦  េខត្ត 

១២,៦00 

៩ េ ហុ៊យេធ្វីដេំណីរ  ៥00 x ៦  េខត្ត ៣,000 
១0 ករ្របមូលទិនននយ័  ១,000x៦  េខត្ត ៦,000 
១១ េផ ងេទៀត  ៥00x៦  េខត្ត ៣,000 

សរុប ២១៤,១00 
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Annex 1: Screening Form for Land Acquisition and Resettlement 
Initial Screening on Land Acquisition   

Road 
Section 
(Kms) 

Villages/ 
Communes
/ Districts 
crossed  

Describe what is within COI (i.e. 
possible asset impacted such as trees, 
parts of structure, concrete driveway, 
livelihoods etc.) 

Number 
of AHs 
impacted 

Would voluntary 
donations be 
appropriate?  

(small impacts, no 
major impact on 
livelihood, no 
relocation etc. see 
Section ៣.១ of this RPF) 

East  West 
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Questionnaire for Land Acquisition and Resettlement 

 
Name of Commune / Village   ______________________ 
District         ______________________ 
Province      ______________________ 
 
Name of person completing form:      _________________________ 
Position of person completing form:  _________________________ 
 

Section ១: 
 
Is the land to be used for the new school building and/or teachers’ housing owned entirely by MRD or by 
another government agency? 
 
Yes_______      No_______ 
 
If Yes, Skip Section ២.  Go directly to Section ៣. If No, Proceed to Section ២ 
 

Section ២:  
 
Is any of the land owned by individuals or households?    Yes _______    No _______ 
[note: the land does not need to have official ownership deeds, but can be recognized by the community 
as owned by individuals or households] 
 
If Yes, about how many individuals or households?  __________ 
 
What is the size of the land area (m២)? _____________ 

 
Is any of the land considered community property?   Yes ________  No ___________ 
 
If Yes, what is the size of the land area (m២)? ___________ 

 
If answered ‘Yes’ to any of the questions in Section ២, please discuss this with SEADRM II Project Manager 

and refer to Section ៣.៣ of this RPF. 
 

Section ៣: 
 
Is anyone living on the land (even if it is not their property)? Yes ______   No _______ 
If Yes, how many individuals ______ or households _______?  
 
Is anyone using the land for agriculture (even if it is not their property)? Yes ______   No _______ 
If Yes, how many individuals ______ or households _______?  
 
Is anyone using the land for another non‐agricultural type of livelihood? Yes ______   No _______ 
If Yes, what type of use? ____________ how many individuals ______ or households _______?  
 
Is anyone using the land for any other purpose? Yes ______   No _______ 
If Yes, what type of use? ____________ how many individuals ______ or households _______?  
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If answered ‘Yes’ to any of the questions in Section ៣, please discuss this with GEIP Project Manager and 

refer to Section ៣.៣ of this RPF.   
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Annex 2: VOLUNTARY ASSET/LAND DONATION FORM 
 
Province:   

District:   

Commune/ Sangkat:   

Villages:   

Sub‐project ID:  ID Number: 

Name of Person Donating:   Beneficiary of the project: Y/N 

Sex:   Living/Operating/with land, structure or tree on COI: Y/N 

Address: 

How does the person donating directly benefit from the project? Please detail. 
 

Is asset being donated used by anyone other than the owner? Please detail. 
 

Description of  land 
that  will  be  taken 
for the project 

Area affected:  Total  landholding 
area: 

Ratio  of  land 
affected  to  total 
land held: 

Map  code,  if 
available: 

Description of annual crops growing on the land now and project impact 

  Details (number, etc.)  What  the  donating  person  is  left 
with? 

Trees that will be destroyed     

Fruit trees     

Mature forest trees     

Trees  used  for  other  economic 
or household purposes 

   

Describe any other assets that will be lost or must be moved to implement the project: 

Assets  that  will  be  donated 
(including  parts  of  structures, 
wells, fences, etc.) 

   

Value of donated assets     

Other     

If asset being donated is used by someone other than the owner, a description on the remaining assets of 
that person, and/or description of why their livelihoods are not made worse by the donation. 

 
 
 
 
By  signing or providing  thumbprint on  this  form  the owner and/or user agrees  to  contribute assets  for 
SEADRM II’s subprojects. The contribution  is voluntary, and the person affected understands they could 
refuse or had the option to seek compensation but they are choosing to donate. If the owner or user does 
not want to contribute his/ her assets to the project, he/she should refuse to sign or provide thumbprint, 
and ask for compensation instead. 

 
Date:                Date: 
District MRD representative’s signature                  Donating person signature 

                (both husband and wife if applicable) 
 
 
Witnessed by village/commune authority 
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Annex 3: ENTITLEMENT MATRIX 
Entitlement Matrix 

 

Category Type of Loss Application Category of AH Entitlements Clarification 

Loss of Land 

១a Loss of Land Agricultural, 
residential and 
commercial 
land 

Legal owners and 
holders of real right 
of land, including 
those covered by 
customary rights 
 

 Cash compensation for land at full replacement cost or 
land swap of equal productive value.  

 
 Provision  of  stamp  duties,  land  registration  fees  and 
other  similar  taxes,  if  applicable,  for  acquiring  legal 
rights in case of replacement land (land for land swap) 

 
 Includes option of compensation at same replacement 
cost  for affected  land  that  remain after acquisition  if 
remaining land becomes unviable or unusable. 
 

 For customary ownership, replacement land to sustain 
livelihood and way of life. Land registration, stamp duty 
and other  fees  to  register  land ownership or  right  to 
use will be reimbursed at cost 

If land for land is offered, title 
will go to both husband and 
wife. 
 

 

 

 

Applies to only partial loss of 
land 
 

 

 

 

១b Loss of Land  Tenants and 
Leaseholders 

 No compensation for loss of land as not legal owners 

of land  

 
 
 

១c 

 
 

Loss of Land  Illegal 
occupiers/squatters 
without legal titles 
or rights to land 

 No compensation for land loss as not legal owners of 
land 
 

 
 
 
 

 

Loss of Use of Land 
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Category Type of Loss Application Category of AH Entitlements Clarification 

២a Loss of Crops 
and Fruit Trees 

Agricultural 
land 

All AHs who are 
engaged in farming 

 For rice/crop farming: 
 
Net annual income X ១year 

In addition, AHs can harvest and retain income from 
standing crop. 
 
 For  fruit  trees,  replacement  cost  of  loss  based  on 
following formula: 

 
[Quantity  Harvested  per  Year)  X  (Market  Price)  X 
(Number of years it will bear fruit)] + Cost of Seedling 

 
 
 

RCS will determine the 
amounts 
 
Market Price is based on 
Farm-Gate Price 

    Perennial trees that have a growth period of more than 
៥ years are classified as follows: 

 Sapling Trees under ១ year‐not compensated as it can 

be replanted. Cost of seedling provided. 

 Young Tree (១ to ៣ years): Valued at ១/៣ of its full price 
as it can be replanted plus cost of seedlings 

 Young Tree  (More  than ៣  to  ៥  years)  bearing  some 

fruits:    valued  at  ២/៣  of  its  full  price  plus  cost  of 
seedlings 

 Mature  Tree  (more  than  ៥  years)  full  bearing  fruits 
valued at full price plus cost of seedlings 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Full  Price  is  amount 
calculated  from  the  formula 
shown  in  [  ] without  cost  of 
seedling 
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Category Type of Loss Application Category of AH Entitlements Clarification 

២b Loss of 
Business 

Commercial 
land and 
businesses 

All AHs who are 
engaged in 
businesses 

 For businesses which need to be relocated to a new 
site, an amount equal to loss of projected net income 
for ២ months 

 For businesses relocated on‐site (move back or same 
area),  an  amount  equal  to  loss  of  projected  net 
income for one month. 

 For  operating  of  illegal  nature  of  businesses  like 
gambling,  prostitution,  drugs  and  similar  types,  no 
compensation is paid. 

 
RCS will determine the 
amounts 
 

Both registered and 
unregistered businesses are 
compensated except when the 
nature of business is illegal 

Loss of Houses and Structures 

៣a Loss of Houses 
and Structures 

Residential, 
commercial 
structures and 
other assets 

Owners of houses, 
buildings and 
structures 

 Cash compensation equivalent to replacement value 
of  lost  portion  of  the  house/building/structure.  If   
the  owner  rents  or  leases,  compensation  for  any 
improvements/construction  carried  out  by  the 
renter/leaseholder  will  be  deducted  from  the 
compensation payment to the owners. 

 In  case  of  loss  of  only  part  of  the 
houses/buildings/structure  and  the  remaining 
portion is not liveable or useable, compensation will 
be paid for complete structure at same replacement 
cost. 

 In  case  houses/buildings  are  rented/leased,  any 
improvements/construction  added  by  renters  and 
leaseholders  will  be  compensated  at  replacement 
cost and paid to renter or  leaseholder. Owners will 
not  get  compensation  for  such  improvements  or 
construction 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

RCS will determine the 
replacement cost 
 

When loss is ៧៥ % or more of 

the floor space 
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Category Type of Loss Application Category of AH Entitlements Clarification 

៣b Loss of Houses 
and Structures 

Residential, 
commercial 
structures and 
other assets 

Tenants and 
Leaseholders  

 Cash  compensation  at  replacement  cost  for  any 

improvements  or  construction  by  the  tenants  or 

leaseholders 

 In  case  of  no  improvements  or  construction,  no 

compensation is paid. 

 Transfer/Disturbance  Allowance  equivalent  to  ១

month of rental or lease amount 

RCS will determine 
replacement cost 
 
 
 
Documentary evidence is 
required 

៣c Loss of Houses 
and Structures 

Residential, 
commercial 
structures and 
other assets  

Illegal 
occupiers/squatters 

 Cash compensation equivalent to replacement value 

of  loss  of  structures  constructed  by  illegal 

occupier/squatters 

RCS will determine 
replacement value 

៣d Loss of Houses 
and Structures  
(Transport 
Allowance) 

Transport 
allowance for 
household and 
personal goods 

AHs 
 
 

 Fixed Lump Sum allowance per AH based on average 

cost of transportation to new relocation place. 

 Up to ៥ km 

 More than ៥ km 

RCS will determine the lump 
sum amount for the ២ rates 

 
 

Loss of Income and Livelihood 

៤a Loss of Income 
during 
Transition 
Period- 
Subsistence 
Allowance 

Loss of 
Income  

AHs who lose 
income during the 
transition period. 

 Lump sum amount equivalent to ៣ months of income 

based  on  the  official  monthly  poverty  rate 

established by RGC. 

 
Monthly Poverty Rate X Number of Members in 
AH X ៣  

 In case AH is classified as poor vulnerable group, the 

above lump sum amount is doubled.  

 
 
Monthly Poverty Rate as 
established by the RGC 

៤b Permanent Loss 
of   Livelihood 
Source due to 

Income 
Restoration  

AHs who lose their 
source of livelihood 
permanently  
  

 Entitled to participate in any one of the ៣ Livelihood 
Restoration/Support Programs: 

 Land  Based  Livelihood      Restoration  for  AHs 
engaged in land‐based livelihood. (i) facilitate access 
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Category Type of Loss Application Category of AH Entitlements Clarification 

Physical 
Relocation 

to other land‐ based sources of income, if productive 
land is available, like vegetable gardening, fruit tree, 
livestock  and  other  similar  land‐based  income 
generating  sources;  (ii)  provision  of  training  in 
farming or livestock; and (iii) lump sum cash grant of 
USD ២00 to re‐start land based livelihood 

 In case of unavailability of suitable land, the AHs can 
opt  for  either  employment  or  business  base 
livelihood program. 
OR 

 Employment Based Livelihood Restoration for AHs 
who lose employment permanently. (i) provision of 
employment skills training; and (ii)    lump sum cash 
grant  equivalent  to ៣ months  of  income  based  on 

official poverty rate to supplement income support 
during the training period. 

      OR 
 Business Based Livelihood Restoration for AHs who 

lose businesses permanently or AHs who opt for this 

as an alternative  livelihood source.  (i)   provision of 

business skills; and (iii) a lump sum cash grant of USD 

២00  to  assist  in  starting  micro  or  home‐based 

business. 

Land Based for AH who lose 
land-based livelihood 
Employment based for AH 
who lose employment- based 
livelihood 
Business based livelihood 
program for AH who lose 
business- based livelihood. 
Can be provided for the AHs 
who may opt for this. 
AHs will only be eligible for 
any one of the above three 
options 

 For Poor  and  Vulnerable  AHs.  In  addition  to  skills 
training, (i) lump sum cash grant will be doubled; and 
(ii)  priority  in  any  employment  opportunity  under 
the Project 
 

 

Classification will be carried 
out during the DMS and in 
accordance with the   
established criteria prescribed 
in Section IV.D SOP 
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Category Type of Loss Application Category of AH Entitlements Clarification 

៥ Impacts During 
Construction 

 .  Land  outside  of  the  alignment  that  is  adversely 

impacted  by  construction  activities  will  be 

compensated in cash or in‐kind at replacement cost 

by the civil works contractor 

 Impacts  due  to 

construction  (for  example, 

damages  of  structures, 

restricted  access  to 

business/income  sources 

resulting from construction 

activities)  and 

compensation  measures 

will  be  included  in  the 

project  environmental 

management plan. 

 Principles  adopted  for  this 

RPF apply for calculation of 

compensation  
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Annex 4: OUTLINE OF DETAILED RESETTLEMENT PLAN  

 
The scope of requirements and level of detail of the resettlement plan vary with the magnitude and 
complexity of resettlement. The Detailed Resettlement Plan9 will include information on: 
 

 Project Description 
 

 Legal Framework  
 

 Scope of Land Acquisition and Resettlement 
 

 Socioeconomic Information and Profile 
 

 Eligibility, Entitlements, Assistance and Benefits 
 

 Information Disclosure, Consultation, and Participation 
 

 Grievance Redress Mechanisms 
 

 Resettlement Budget and Financing Plan 
 

 Institutional Arrangements 
 

 Implementation Schedule 
 

 Monitoring and Reporting 
 

 Livelihood Restoration Measures 

 

 
 
 
 
  

 
9  Details  under  specific  headings  are  in  the  Standard  Operating  Procedures  accessible  at 

https://www.mef.gov.kh/documents/laws_regulation/LAR‐SOP‐Final‐១៣0៣២0១៨.pdf 
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Annex 5: INDICATIVE INTERNAL MONITORING INDICATORS FOR LAND ACQUISITION  
 

Purpose Activities Monitoring Indicators 

Identification 
of 
compensation 
recipients 

Verify list of compensation 
recipients against eligibility criteria 
for compensation  

Number of persons in list of compensation 
recipients who do not meet eligibility 
criteria (included in error) 

Identification of persons who may 
claim eligibility for compensation 
but are not included in list of 
compensation recipients.  Separate 
verification should be performed for 
each claim. 

Number of persons who meet eligibility 
criteria but not included in list of 
compensation recipients (excluded in error) 

Verification of 
affected area 
and assets 

Confirmation of area of affected 
assets, but with legal ownership and 
without, against the DRP / A-DRP 

Area of land subject to acquisition, for 
which compensation has been paid 
Area of other assets subject to acquisition, 
for which compensation has been paid 

Verification of 
compensation 
amount, 
processing and 
payment 

Examination of financial documents Number of persons who received 
compensation in time and in full amount, 
disaggregated by compensation type 

Identification and analysis of reasons 
for compensation not being paid in 
full and in time 

Number of persons who did not receive 
compensation in time and in full, 
disaggregated by compensation type 
Amount of funding allocated for payment 
of compensations

Identification of reasons for which 
funds for compensation have been 
under- or overspent 

Rate of spending of funds actually allocated 
for compensation, as % of amount 
envisioned in the DRP/A-DRP 

Verification of 
compensation 
timeline 

Identification of reasons payment of 
compensation is delayed (i.e., 
inheritance issues, court case) 

Number of persons who received delayed 
compensation, disaggregated by 
compensation type and reason for delay; 
and any changes in amount of 
compensation (if any)  

Verification of 
consultation 
and 
participation 

Determine level of involvement and 
reasons for inadequate participation 

Number of compensation recipients 
participating in consultations and 
coordination meetings at each stage of land 
acquisition / resettlement process 

Examination of grievance cases; 
analysis of disputes and complaints 
content and the resolution of 
conflicts 

Number of complaints received 
Number of complaints resolved 
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Annex 6: SUMMARY OF CONSULTATION RESULTS 
 
Structure of Summary Consultation Results 
 

 Section ១ Provides a background to the consultation 
 Section ២ Describes how the consultation was conducted and how responses from those consulted 

were considered 

 Section ៣ Contains a summary of the consultation responses and analysis of each response 

 Section ៤ Contains a summary of the consultation period and the recommended option 

 
 
The Summary of Consultation Result will include information on: 
 
SUMMARY OF RESPONSES: 
 

 Number of Responses 

 Support for the proposed scheme (quote supportive comments) 

 Comments about the proposed scheme 
 
SUMMARY AND RECOMMENDATIONS 
 

 Summary  

 Recommendations 
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ឧបសមព័នធ ២.១ ទ្រមង់ពិនិតយស្រមប់សមបទនដីធ្លី និងករ ងំទីលេំន 

Initial Screening on Land Acquisition   

Road 
Section 
(Kms) 

Villages/ 
Communes/ 
Districts 
crossed 

Describe what is within COI (i.e. 
possible asset impacted such as trees, 
parts of structure, concrete driveway, 

livelihoods etc.) 

Number 
of AHs 

impacted 

Would voluntary 
donations be 
appropriate? 

(small impacts, no 
major impact on 
livelihood, no 

relocation etc. see 
Section ៣.១ of this RPF) 

Left Hand Side  Right Hand Side 
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ឧបសមព័នធ ២.២ េ្រគងស្រមប់ែផនករ ងំទីលេំនេ យសេងខប 

 

The  scope of  requirements  and  level  of  detail  of  the  resettlement plan  vary with  the magnitude  and 
complexity of resettlement. The Abbreviated Detailed Resettlement Plan10 will include information on:  

 Project Description  

 Legal Framework  

 Scope of Land Acquisition and Resettlement  

 Socioeconomic Information and Profile  

 Eligibility, Entitlements, Assistance and Benefits  

 Information Disclosure, Consultation, and Participation  

 Grievance Redress Mechanisms  

 Resettlement Budget and Financing Plan  

 Institutional Arrangements  

 Implementation Schedule  

 Monitoring and Reporting  

 Livelihood Restoration Measures  

 

 
10 Details under specific headings are in the Standard Operating Procedures of the Ministry of Economy and Finance 



| 238 | 
 

ឧបសមព័នធ ២.៣ សចូនករករអនុវត្តជក់ែស្តងស្រមប់ករអនុវត្ត RP 

Purpose  Activities  Monitoring Indicators 

Identification 
of 
compensation 
recipients 

Verify list of compensation recipients 
Against eligibility criteria for 
compensation  

Number of persons in list of 
compensation recipients who do not 
meet eligibility criteria (included in error) 

Identification of persons who may claim 
eligibility for compensation but are not 
included in list of compensation 
recipients.  Separate verification should 
be performed for each claim. 

Number of persons who meet eligibility 
criteria but not included in list of 
compensation recipients (excluded in 
error) 

Verification of 
affected area 
and assets 

Confirmation of area of affected assets, 
but with legal ownership and without, 
Against the DRP / A‐DRP 

Area of land subject to acquisition, for 
which compensation has been paid 

Area of other assets subject to 
acquisition, for which compensation has 
been paid 

Verification of 
compensation 
amount, 
processing 
and payment 

Examination of financial documents  Number of persons who received 
compensation in time and in full amount, 
disaggregated by compensation type 

Identification and analysis of reasons 
for compensation not being paid in full 
and in time 

Number of persons who did not receive 
compensation in time and in full, 
disaggregated by compensation type

Amount of funding allocated for 
payment of compensations 

Identification of reasons for which funds 
for compensation have been under‐ or 
overspent 

Rate of spending of funds actually 
allocated for compensation, as % of 
amount envisioned in the DRP/A‐DRP

Verification of 
compensation 
timeline 

Identification of reasons payment of 
compensation is delayed (i.e., 
inheritance issues, court case) 

Number of persons who received 
delayed compensation, disaggregated by 
compensation type and reason for delay; 
and any changes in amount of 
compensation (if any)  

Verification of 
consultation 
and 
participation 

Determine level of involvement and 
reasons for inadequate participation 

Number of compensation recipients 
participating in consultations and 
coordination meetings at each stage of 
land acquisition / resettlement process

Examination of grievance cases; analysis 
of disputes and complaints content and 
the resolution of conflicts 

Number of complaints received 

Number of complaints resolved 
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ឧបសមព័នធទី ៣៖ ្រកបខណ្ឌ ែផនករជនជតិេដើមភគតិច 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជតិ សន ្រពះម ក្ស្រត 

 

 
្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

គេ្រមង្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យេនកមពុជ និង សុី េគនយន៍ជំ ន 
II (P១៧៧១៨៥) 

 

 

 

 

 

 

្រកបខណេគលនេយបយជនជតិេដើមភគតិច 

  

 

 

 

១១ មក  ២០២២ 
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ពកយបំ្រពួញ 

DDIS កររចនប្លង់លម្អិត ករអនុវត្តន៍ និងករ្រតួតពិនិតយករ ងសង់ 

EA/IA  ភន ក់ងរ្របតិបត្តិ/ ភន ក់ងរអនុត្តន៍ 

ESCP ែផនករេផ្ដជញ ចិត្តែផនកបរ ិ ថ ន និងសងគម 

ESF ្រកបខណ្ឌ បរ ិ ថ ន និងសងគម 

ESMF ្រកបខណ្ឌ ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម 

ESMP ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម 

ESS បទ ្ឋ ន/ស្ដង់ របរ ិ ថ ន និងសងគម 

FPIC ករ្រពមេ យេសរ ីេ យមនករជូនដំណឹងមុន 

IDA សមគមនអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ 

IEC យុទធនករផ ព្វផ យ និងអប់រ ំ

IPs ជនជតិេដីមភគតិច 

IPP ែផនករជនជតិេដីមភគតិច 

IPPF ្រកបខណ្ឌ ែផនករជនជតិេដីមភគតិច 

KH-SEADRM២ គេ្រមង្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យេនកមពុជ និង សុី េគនយជ៍ំ ន ២ 

MRD ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ 

NCDD គណៈកមម ធិករជតិស្រមប់ករអភិវឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ  

NGO អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 

PPC ទី្របឹក េរៀបចំគេ្រមង 

RGC ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

RP ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 

RPF ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 

ROW ដីចំណីផ្លូវ 

SA ករ យតៃម្លែផនកសងគម 

SEA ករេកង្របវញ័ច  និងកររេំ ភបំពនផ្លូវេភទ 



 

| 244 | 
 

SEP ែផនករករចូលរមួពីភគីពក់ព័នធ 

SH ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ 

SIB ខិតបណ្ណ័ ព័ត៌មនអនុគេ្រមង 

VAC អំេពីហងឹ េលីកុមរ 

WB ធនគរពិភពេ ក  
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េសចក្តីសេងខប 
េសចក្តីសេងខបេនះ ពិពណ៌នអំពីចំណុចសំខន់ៗេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករជនជតិេដីមភគតិច (្រកបខណ្ឌ េគល
នេយបយជនជតិេដីមភគតិច) ែដល្រតូវបនេរៀបចំេ យ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ (MRD)។ ្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករ
ជនជតិេដីមភគតិច េនះនឹង្រតូវបនអនុវត្តចំេពះសកមមភពទងំអស់ែដលនឹង្រតូវបនអនុវត្តេ្រកមគេ្រមង
្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យេនកមពុជ និង សុី េគនយជ៍ំ ន ២ (KH-SEADRM II)។ ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ
ជនជតិេដីមភគតិច េនះគឺជឯក ររស់ែដល ច្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភព មត្រមូវករកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគ
េ្រមង។ ្របសិនេបីេធ្វីបចចុបបននភពៃនឯក រ ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច េនះ នឹង្រតូវបន
បង្ហ ញផ ព្វផ យ មរយៈេគហទំព័រដូចគន ។ 
េសចក្តីសេងខបពិពណ៌នគេ្រមង 
ជំពូកទី១ ពិពណ៌នអំពីេគលបំណងៃនគេ្រមង KH-SEADRM II ែដលមនេគលេ គ្ំរទដល់ករក ងេឡងី
វញិនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ នជនបទែដល្រតូវបនរងផលប៉ះពល់េ យទឹកជំនន់ទឹកេភ្ល ងកនុងឆន  ំ ២0២0។ 
គេ្រមងេនះក៏គ្ំរទដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រ ្ឋ ភិបលកនុងករប្រញជ បៃនករ្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត
យេទកនុងយុទធ ្រស្តទប់ទល់នឹងេ្រគះមហន្ត យថន ក់ជតិស្រមប់ ្របព័នធេហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ ន។ គេ្រមង 

KH-SEADRM II នឹងផ្តល់ហរិញញបបទនដល់ករក ងេឡងីវញិនូវផ្លូវ និង ព នជនបទ្របមណពី ៣៥០ េទ ៤០០ 
គីឡូែម៉្រត េ យេផ្ត តេលីេខត្តចំនួន្របពីំរែដលរងផលប៉ះពល់រមួមន េខត្តបនទ យមនជ័យ បត់ដំបង កំពង់សពឺ 
កំពង់ឆន ងំ េពធិ៍ ត់ េសៀម ប និងេខត្តតបូងឃមុ។ំ េគលបំណងៃន ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគ
តិច េនះគឺ៖ 

 ធនថដំេណីរករេរៀបចំែផនករ និងករអនុវត្តគេ្រមងេ្រកម SEADRM II ជំរុញឱយមនករេគរពេពញ
េលញចំេពះសិទធិមនុស  េសចក្តីៃថ្លថនូរ េសចក្តី្របថន  អត្តសញញ ណ វបបធម៌ និងជីវភពរស់េនែផ្អកេលី
ធនធនធមមជតិរបស់សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច ។ 

 េជៀស ងផលប៉ះពល់អវជិជមនៃនគេ្រមងេលីសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច។ េនេពលែដលមិន ច
េជៀស ងបន ្រតូវេធ្វីយ៉ង កត់បនថយ និង ឬសង់ករប៉ះពល់ទងំេនះ។ 

 េលីកកមពស់អតថ្របេយជន៍ៃនករអភិវឌ ន៍្របកបេ យនិរន្តរភព និងឱកសស្រមប់សហគមន៍ជនជតិ
េដីមភគតិចទងំែផនកវបបធម៌ និងបរយិបនន។ 

 ែកលម្អករេរៀបចំគេ្រមង និងេលីកកមពស់ករគ្ំរទកនុង្រសុកេ យបេងកីត និងរក ទំនក់ទំនងែដលកំពុង
ដំេណីរករេ យែផ្អកេលីករពិេ្រគះេយបល់េពញេលញជមួយសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរង
ផលប៉ះពល់េ យ រ SEADRM II ្រគប់ដំ ក់កលវដ្តៃនគេ្រមង។ 

 ទទួល គ ល់ េគរព និងរក វបបធម៌ ចំេនះដឹង និងករអនុវត្តរបស់សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច និងផ្តល់
ឱកសដល់ជនជតិេដីមភគតិចេដីមបសី្រមបខ្លួនេទនឹងលកខខណ្ឌ ផ្ល ស់ប្តូរកនុងលកខខណ្ឌ សម្រសប និងកនុង
េពលេវ ែដល ចទទួលយកបនស្រមប់ពួកេគ។ 
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ទិដ្ឋភពទូេទៃនជនជតិេដីមភគតិច 
ជំពូកទី ២ ផ្តល់នូវព័ត៌មនទូេទមួយចំនួនអំពីជនជតិេដីមភគតិចេនកមពុជ រមួទងំទិដ្ឋភពទូេទអំពីជនជតិ
េដីមភគតិចេនកនុងេខត្តទងំ ្របពីំរ ៃនគេ្រមង រមួទងំលកខណៈេសដ្ឋកិចចសងគម និងវបបធម៌ៃន្រកុមជនជតិេដីម
ភគតិចមួយចំនួនែដលមនវត្តមនេនកនុងេខត្តៃនគេ្រមង។ 
្រកបខ័ណ្ឌ ចបប ់
ជំពូកទី ៣ និយយអំពីមូល ្ឋ នចបប់ែដល្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច្រតូវបនេរៀបចំេឡងី។ 
្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យែផ្អកេលីចបប់ជតិ និងបទបបញញត្តិេផ
ងៗទក់ទងនឹងជនជតិេដីមភគតិច និងបទ ្ឋ នបរ ិ ថ ន និងសងគម ៧ របស់ធនគរពិភពេ កស្តីពីជនជតិេដីម
ភគតិច។ េ យ រមនករខ្វះចេន្ល ះរ ងេគលនេយបយទងំពីរ ករវភិគ្រតូវបនេធ្វីេឡងី។ ្រតូវបនេគរក
េឃញីថេបីេទះជមនចំណុចល្អៃនទំនក់ទំនង រ ងចបប់ និងបទបបញញត្តិរបស់កមពុជ និង ESS៧ របស់ធនគរ
ពិភពេ ក ក៏េនមនកង្វះបទបបញញត្តិលម្អិត និងនីតិវធិី្របតិបត្តិករែដលជួយស្រមួលដល់ករអនុវត្ត្របកបេ យ
្របសិទធភពៃនែផនករជនជតិេដីមភគតិច (ជនជតិេដីមភគតិច)។ ដូេចនះេហយីេនកនុងឯក រ ្រកបខណ្ឌ េគល
នេយបយជនជតិេដីមភគតិច េនះេសនីរេ យមនវធិនករមួយចំនួនែដលមនេគលបំណងបំេពញៃនចេន្ល ះខ្វះ
ខតខងេលី មរយៈករពិេ្រគះេយបល់ជមួយជនជតិេដីមភគតិច និងធនថជនជតិេដីមភគតិចេនកនុង
តំបន់ៃនគេ្រមងទទួលបនអតថ្របេយជន៍ែផនកេសដ្ឋកិចចសងគមែដលមនលកខណៈសម្រសបនឹងវបបធម៌របស់ពួក
េគ។ 
និភយ័ ផលបះ៉ពល់ និងវធិនករកត់បនថយ 

ជំពូកទី ៤ បនពិពណ៌នអំពី និភ័យ និងផលប៉ះពល់ដល់បរ ិ ថ ន និងសងគម ែដលេកីតេឡងីេ យ រ
សកមមភព ងសង់របស់គេ្រមង។ េ យែផ្អកេលីលកខណៈ និងវ ិ លភពៃនករ ងសង់ផ្លូវ និង ព នរបស់
គេ្រមង ្រតូវបនរពំឹងទុកថ សកមមភព ងសង់របស់គេ្រមងនឹងមិនបងកឱយមនផលប៉ះពល់ធងន់ធងរ មួយ
ដល់ជនជតិេដីមភគតិចេឡយី។ កនុងអំឡុងេពលដំេណីរករ ងសង់ ផលប៉ះពល់អវជិជមនរយៈេពលខ្លីមួយចំនួន
្រតូវបនរពំឹងទុកថនឹងេកីតេឡងី ដូចជផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន រមួទងំករបេងកីតសំេលង ធូលី រញ័ំរជេដីម កនុងឡុង
េពល្របតិបត្តិករ ងសង់ និង និភ័យែដលទក់ទងនឹងកម្ល ងំពលកមមេនតំបន់ៃនអនុគេ្រមង េដីមបគី្ំរទ
សកមមភពសំណង់។ រពឹំងទុកថនឹងមនត្រមូវលទធកមមដីជអចិៃ្រន្តយ ៍ ប៉ុែន្ត្រតូវបនេគរពឹំងថនឹងមនតិចតួចបំផុត 
និង មករជក់ែស្ដងៃនទី ងំ ្រស័យេលីថេតីផ្លូវេនះ្រតូវបន ងសង់េឡងីវញិេនេលី្រគឹះផ្លូវែដលមន្រ ប់ 
ឬព្រងីក និងកមពស់េនកែន្លងជក់ ក់ េដីមបេី ះ្រ យ និភ័យៃនករេកីតេឡងីម្តងេទៀតៃនទឹកជំនន់នេពល
អនគតែដលេគរពំឹងថនឹងេកីតេឡងីធងន់ធងរជេនះ។ េ យ រ ជនជតិេដីមភគតិច ភគេ្រចីន (ដូចែដលបន
កំណត់េ យ ESS៧ របស់ធនគរពិភពេ ក) រស់េនឆង យពីផ្លូវ និង ព ន និភ័យៃនផលប៉ះពល់ (េ យ រ
ករេធ្វីលទធកមមដី និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និង សងគម) នឹងមនតិចតួចបំផុត។ 
េដីមបកីត់បនថយ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ខងេលី វធិនករ្រតូវបនេសនីេឡងីេនកនុង ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ
ជនជតិេដីមភគតិច េដីមបេីជៀស ងផលប៉ះពល់អវជិជមន។ េនេពលែដលមិន ចេជៀសផុតបន កិចចខិតខំ្របឹង
ែ្របងនឹង្រតូវបនេធ្វីេឡងីេដីមបកីត់បនថយផលប៉ះពល់ មរយៈកររចនប្លង់ផ្លូវ។ េនេពលែដលែខ រផ្លូវ និង ព ន
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្រតូវបនកំណត់ ករពិនិតយរកេមីលវត្តមនរបស់ ជនជតិេដីមភគតិច េនកនុងតំបន់អនុគេ្រមងនឹង្រតូវបនអនុវត្ត។ 
្របសិនេបីជនជតិេដីមភគតិចមនវត្តមនេនកនុងតំបន់អនុគេ្រមង ករ យតៃម្លសងគមេនតំបន់េគលេ នឹង្រតូវ
បនអនុវត្ត េដីមបធីនថ ជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់េពញេលញ េហយីមតិែកលម្អរបស់ពួកេគ
េលី និភ័យ និងផលប៉ះពល់របស់អនុគេ្រមង្រតូវបនពិចរ  និងបញចូ លេទកនុងកររចនប្លង់គេ្រមង និងកនុង
ករអនុវត្តអនុគេ្រមងៃនែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម។ ែផនករជនជតិេដីមភគតិចនឹង្រតូវបនេរៀបចំ
េដីមបធីនថ ជនជតិេដីមភគតិច ទទួលបនអតថ្របេយជន៍ែផនកេសដ្ឋកិចចសងគម ែដលមនលកខណៈវបបធម៌សម
រមយស្រមប់ពួកេគ េទះមន ឬមិនមនផលប៉ះពល់អវជិជមនពីគេ្រមងក៏េ យ។ 
ជែផនកៃនករសិក យតៃម្លេលីជនជតិេដីមភគតិច ករងរទងំ យ ែដលជះឥទធិពលយ៉ងធងន់ធងរដល់បូរ
ណៈភព ឬផលិតភពៃនដីែដលជកមមសិទធិសមូហភព នឹង្រតូវបនពិនិតយេ យ្របុង្របយត័ន និងឬ្រតូវបនដកេច
ញ។ ករងរ ងសង់ ច្រតូវបនអនុវត្តេនជប់នឹងដីែដលជកមមសិទធិសមូហភព បុ៉ែន្តមិនប៉ះពល់ដល់បូរណៈ
ភព ឬផលិតភពរបស់ េឡយី។ េ យ រលកខណៈវនិិចឆ័យេនះេបីេទះជមនករ្រពមេ្រពៀងជមុន និងេ យ
េសរក៏ីេ យក៏មិន ចអនុវត្តបនស្រមប់គេ្រមងេនះេទ។ 
ករេរៀបចំែផនករជនជតិេដីមភគតិច 
ជំពូកទី ៥ បនពិពណ៌នអំពីជំ នែដល្រតូវេធ្វីេ យ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ េដីមបេីរៀបចំែផនករជនជតិេដីម
ភគតិច ។ ែផនករេនះរមួបញចូ លទងំនីតិវធីិពិនិតយស្រមប់ជនជតិេដីមភគតិចេធ្វីករ យតៃម្លែផនកសងគមៃនេគល
េ របស់ គេ្រមង្របសិនេបី ជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវបនរកេឃញី និងក ្ត ែដល្រតូវករស្រមប់ែផនករេនះ។ 
ជំពូកេនះក៏នឹងពិពណ៌នអំពីរេបៀបែដលភគីពក់ព័នធគេ្រមង ជពិេសសជនជតិេដីមភគតិច េនកនុងតំបន់អនុ
គេ្រមងនឹង្រតូវបនចូលរមួកនុងអំឡុងេពលេរៀបចំ និងករអនុវត្តអនុគេ្រមង និងរេបៀបែដលព័ត៌មនគេ្រមង ដូចជ
ករពិពណ៌នគេ្រមង និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម វធិនករកត់បនថយ យន្តករ រទុកខ។ល។ 
បនបង្ហ ញស្រមប់េគលបំណងៃនករពិេ្រគះេយបល់ជមួយជនជតិេដីមភគតិចែដលរងផលប៉ះពល់។ 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ង 
ជំពូកទី ៦ េនះនឹងេរៀប ប់អំពីយន្តករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ង ែដលគេ្រមងេរៀបចំេដីមបធីនថ េននឹងកែន្លង និង
ដំេណីរករបន្រតឹម្រតូវេដីមបធីនថជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់ ចចូលេ្របី្របស់បនយ៉ងងយ
្រសួល។ គេ្រមងេនះក៏មនេគលបំណងធនផងែដរនូវបណ្ដឹ ងែដលបន ក់ជូនេ យជនជតិេដីមភគតិច ែដល
រងផលប៉ះពល់្រតូវបនេ ះ្រ យេ យទន់េពលេវ  និង្របកបេ យ្របសិទធភព កនុងលកខណៈែដលសម្រសប
មវបបធម៌របស់ពួកេគ។ យន្តករយេនះនឹងែណនលំម្អិតអំពីរេបៀបែដលពកយបណ្តឹ ង ច្រតូវបន ក់ រមួទងំ

ទ្រមង់ៃនករ ក់េសនី ប ្ត ញ និងជំ នកនុងអំឡុងេពលដំេណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉ ។ ក៏ពណ៌នអំពីរយៈ
េពលកំណត់ផងែដរ មែដល ចេធ្វីេទបន ស្រមប់ជំ ននីមួយៗ ស្រមប់ករទទួល គ ល់ ពកយបណ្តឹ ង និង
ករជូនដំណឹងដល់បុគគលែដលមនបញ្ហ អំពីដំេណីរករេ ះ្រ យ និងដំេ ះ្រ យែដលបនេសនីេឡងី។ 
ករេរៀបចំករអនុវត្តន ៍ករ ម ន និងករ យករណ៍ 
ជំពូកទី ៧ សងកត់ធងន់េលីករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ កនុងករអនុវត្ត្រកបខណ្ឌ ែផនករជនជតិ
េដីមភគតិច។ ្រកសួងនឹងជូនដំណឹងដល់ធនគរពិភពេ ក អំពីលទធផលៃនករពិនិតយ  េហយីជំ ន MRD នឹង
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ចត់វធិនករកនុងករណីែដលមនវត្តមនជនជតិេដីមភគតិចេនកនុងតំបន់អនុគេ្រមង។ េនេពលែដលជនជតិ
េដីមភគតិច ្រតូវបនរកេឃញី្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ នឹងចូលរមួជមួយអនក្របឹក ជនជតិេដីមភគតិច េដីមបេីធ្វី
ករយ៉ងជិតសនិទធជមួយនឹង្រកសួង េដីមបេីធ្វីករ យតៃម្លែផនកសងគម និងេរៀបចំែផនករជនជតិេដីមភគតិច ែដល
ពក់ព័នធ។ ករអនុវត្តែផនករេនះ នឹង្រតូវបន្រតួតពិនិតយៃផទកនុងេ យ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ។ ផលប៉ះពល់
អវជិជមនេលីជនជតិេដីមភគតិច ពក់ព័នធនឹងករេធ្វីលទធកមមដី (្របសិនេបីមន) នឹង្រតូវបន្រតួតពិនិតយេ យអគគ
នយក ្ឋ នេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េ យ រគេ្រមងអភិវឌ ន៍ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ និង្រកសួង
អភិវឌ ន៍ជនបទ ដូចែដលបនែណនេំ យ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ របស់គេ្រមង។ 
ករចំ យ និងថវកិ 
ជំពូកទី ៨ ផ្តល់នូវករចង្អុលបង្ហ ញចំ យស្រមប់ករអនុវត្ត ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច 
និង ្របភពថវកិែដលនឹង្រតូវបនផ្ដល់ពីថវកិបដិភគ។ 
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១. េសចក្ដីេផ្តើម 
១.១. វ គេ្រមង  
ចប់ពីែខកញញ  ដល់ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០២០ កមពុជមនេភ្ល ងធ្ល ក់ខ្ល ងំេនទូទងំ្របេទស។ េភ្ល ងធ្ល ក់ខ្ល ងំបនប ្ត ល
ឱយមនទឹកជំនន់យ៉ងទូលំទូ យេនកនុងេខត្តចំនួន ២0 កនុងចំេ ម ២៥ េខត្ត ែដលប ្ត លឱយមនុស ្របមណ 
៨00.000 នក់រងផលប៉ះពល់េ យផទ ល់ ែដលកនុងេនះមនុស  ៣៨៨.000 នក់បនរងផលប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរ
េ យ រែតភពងយរងេ្រគះែដលមនពីមុនមក។ បែនថមពីេលីផលប៉ះពល់ដល់មនុស  ទឹកជំនន់ទងំេនះក៏បន
បងកករខូចខតយ៉ងខ្ល ងំដល់េហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ នសំខន់ៗ និងករបត់បង់សកមមភពេសដ្ឋកិចចផងែដរ។ 
េយង មករ យតៃម្លៃនករខូចខត និងត្រមូវករែដលេធ្វីេឡងីេ យធនគរពិភពេ ក មសំេណីរបស់្រកសួង
េសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ ករខតបង់េសដ្ឋកិចច្រតូវបនប៉ន់្របមណថមន្របែហល ៤៤៨-៤៩0 នដុ ្ល រ។ វសិ័
យបីែដលរងផលប៉ះពល់ខ្ល ងំបំផុតរមួមនវសិ័យដឹកជញជូ ន ធ ្រស្ត និងកសិកមម។ តំបន់ែដលរងផលប៉ះពល់
ខ្ល ងំបំផុត្របមូលផ្តុ ំកនុងេខត្តចំនួន៩។ ករចំ យសរុបស្រមប់ករ ្ត រេឡងីវញិ្រតូវបនប៉ន់្របមណថមនចំនួន 
៥0៨ នដុ ្ល រ។ មនករកត់សមគ ល់េឃញីថ េភ្ល ងធ្ល ក់ខ្ល ងំទងំេនះ ែដលប ្ត លឱយមនទឹកជំនន់េកីតេឡងី
ចំេពលមនេ្រគះ ងំសងួត ែដលបនេធ្វីឱយ្របជពលរដ្ឋបត់បង់នូវផលដំ ែំដលបន រំចួេទេហយី។ ទឹកជំនន់
មិន្រតឹមែតប៉ះពល់ដល់ផទះសំែបង ្រទពយសមបត្តិ និងសត្វពហនៈបុ៉េ ្ណ ះេទ ែថមទងំបនគំ មកំែហងដល់សន្តិ
សុខេសប ងរបស់ពួកេគផងែដរ េ យ រឥទធិពលៃនេ្រគះ ងំសងួត និងទឹកជំនន់រមួបញចូ លគន ។ េនះបនេធ្វីឱយ
កន់ែតធងន់ធងរដល់ភពងយរងេ្រគះៃន្រគួ រជេ្រចីនរហូតដល់ ៤៨.៥ ភគរយ ៃនេ្រគះ រែដលមនករខ្វះខត
ពីមុនមកេហយី។ 
ផលប៉ះពល់ៃនេ្រគះធមមជតិខងេលីកំពុងមនសភពធងន់ធងរ េ យ រជំងឺ តតបតកូវដី-១៩ ែដលកំពុងបន្តេកីត
មន ែដលបនប៉ះពល់ដល់្របជជនកមពុជជេ្រចីន ក៏ដូចជេសដ្ឋកិចចជតិ។ េយង មករពយករណ៍របស់ធនគរ
ពិភពេ កកនុងឆន  ំ២០២០ េសដ្ឋកិចចកមពុជទំនងជនឹងធ្ល ក់ចុះ ៣.១ ភគរយ (ធ្ល ក់ចុះខ្ល ងំបំផុតកនុង្របវត្តិ ្រស្ត
ថមីៗេនះ) ែដល ចនឱំយមនករធ្ល ក់ចុះេសដ្ឋកិចចជេលីកដំបូងកនុងរយៈេពលបីទសវត រចុ៍ងេ្រកយេនះ េ យ រ
ជំងឺកូវដី-១៩។ ប៉ះពល់ដល់ឧស ហកមមជតិសំខន់ៗចំនួនបី៖ សំណង់ េទសចរណ៍ និងករនេំចញទំនិញ សរុប
មនេ្រចីនជង ៧0 %ៃនកំេណីនេសដ្ឋកិចចរបស់្របេទស និង ៣៩%ៃនករងរែដលទទួលបន្របក់ែខ។ ករ
ចំ យសរុបស្រមប់ជំនួយសងគមេដីមបកីត់បនថយផលប៉ះពល់ៃន COVID-១៩ បេងកីតបនជអ្រ ែដលមិនធ្ល ប់
មនពីមុនមកគឺ ៥% ៃនផលិតផលកនុង្រសុកសរុប ែដលេធ្វីឱយរ ្ឋ ភិបល្របឈមមុខនឹងករេកីនេឡងីបនទុកហរិញញវតថុ 
េគលបំណងៃនគេ្រមង្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ សុី េគនយក៍មពុជជំ នទី២ (KH-SEADRM ២) គឺ
កនុងរយៈេពលខ្លី េដីមបគី្ំរទដល់រ ្ឋ ភិបលកនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង កនុងករ ្ត រេឡងីវញិនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹក
ជញជូ នែដលរងផលប៉ះពល់េ យទឹកជំនន់ទឹកេភ្ល ងេនឆន  ំ២០២០ ទនទឹមនឹងេនះ ករជួសជុលេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងី
វញិនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ ន េដីមបបីន្តករតភជ ប់ករដឹកជញជូ នទងំមូលេនថន ក់មូល ្ឋ ន និងរ ងេខត្ត និង
តំបន់។ កនុងរយៈេពលែវង គេ្រមងមនេគលបំណងគ្ំរទដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រ ្ឋ ភិបលកនុងករបេងកីន
សមតថភព្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ និងភពធន់ៃនេហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ ន ជពិេសសចំេពះផល
ប៉ះពល់ៃនេ្រគះមហន្ត យែដលេកីតេឡងីម្តងេទៀត និងករែ្រប្របួល កសធតុ។ េនះនឹងសេ្រមចបនេ យករ
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ែកលម្អ និងប្រញជ បករ្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ (DRM) េទកនុងយុទធ ្រស្ត្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះ
មហន្ត យរយៈេពលែវងថន ក់ជតិ ជពិេសសេនកនុងេហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ ន។ គេ្រមងេនះក៏ជួយកត់បនថយ
បនទុកេសដ្ឋកិចចរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជកនុងបរបិទៃនេ្រគះមហន្ត យធមមជតិ និងជំងឺកូវដី-១៩។ 
គេ្រមង KH-SEADRM ២ ្រតូវបនេរៀបចំបន្តពីគេ្រមង KH-SEADRM ែដលកំពុងដំេណីរករ (P១៦0៩២៩) 
េហយីនឹងផ្តល់ហរិញញបបទនដល់ករក ងេឡងីវញិនូវផ្លូវ និង ព នជនបទ្របមណ ៤០០ គីឡូែម៉្រត េ យេផ្ត ត
េលីេខត្តែដលរងផលប៉ះពល់ចំនួន្របពីំរ (កនុងចំេ មេខត្តែដលរងផលប៉ះពល់សរុបចំនួន ២0)។ េខត្តែដល
េ្រជីសេរសីរមួមន បនទ យមនជ័យ បត់ដំបង កំពង់ឆន ងំ កំពង់សពឺ េពធិ៍ ត់ េសៀម ប និងតបូងឃមុ។ំ បែនថមពីេលី
ករគ្ំរទកនុងករ ្ត រេហ ្ឋ រចនសមព័នធ គេ្រមងេនះក៏នឹងព្រងឹងសមតថភព ថ ប័នៃនករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគង
េ្រគះមហន្ត យ កនុងវសិ័យអភិវឌ ន៍ជនបទ រមួទងំដំេណីរករបេងកីតេគលនេយបយ េឆ្លីយតបេទនឹងវបិត្តិ និង
ភព សនន កនុងករណីេ្រគះមហន្ត យធមមជតិេកីតេឡងីកនុងអំឡុងេពលៃនគេ្រមង។ 
១.២. សមសភគ និងសកមមភពគេ្រមង 
េគលបំណងៃនករេរៀបចំគេ្រមងគឺេដីមបគី្ំរទដល់ករ ្ត រ និងករក ងេឡងីវញិនូវផ្លូវជនបទ និង ព នែដលរង
ករខូចខតេ យទឹកជំនន់េនតំបន់េគលេ  េលីកកមពស់សមតថភពរបស់រ ្ឋ ភិបលកនុងករេរៀបចំ និងេឆ្លីយតប
េទនឹងភព សនន។ េគលបំណងេនះនឹងសេ្រមចបន មរយៈករអនុវត្តសកមមភពេផ ងៗែដល្រតូវបនេរៀបចំជ 
៤ សមសភគ៖ 
 

 សមសភគទី ១៖ ករព្រងឹង ថ ប័នស្រមប់ភពធន់នឹងេ្រគះមហន្ត យេនក្រមិតជតិ (ឥណទន IDA 
0.៥៥ នដុ ្ល រ េមរកិ និង 0.៤៥ នដុ ្ល រហរិញញបបទនឥតសំណង) ។ សមសភគេនះនឹងេផ្ត
តេលី ករផ្តល់ជំនួយបេចចកេទសេដីមបពី្រងឹងសមតថភពរបស់ MRD កនុងករេរៀបចំ្រ មបងក  ករេឆ្លីយតប 
និង ្ដ រេឡងីវញិពីេ្រគះមហន្ត យ និងេ ះ្រ យជមួយនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ។ 

 សមសភគទី ២៖ ករ ្ត រ និងករក ងេឡងីវញិនូវផ្លូវ និង ព នជនបទេ យមនភពធន់ (ឥណទន 
IDA ៦៨ នដុ ្ល រ)។ សមសភពេនះនឹងេផ្ត តេលីករអនុវត្តករ ្ត រ និងក ងេឡងីវញិែដលធន់នឹង
កសធតុ និងេ្រគះមហន្ត យ និងករែថរទផំ្លូវ និង ព នជនបទែដលបនេ្រជីសេរសី និងេហ ្ឋ រចន

សមព័នធពក់ព័នធែដលរងករខូចខតេ យ រទឹកជំនន់ឆន  ំ២0២0 និងេ្រគះមហន្ត យធមមជតិេផ ងេទៀត
េនកនុងតំបន់េគលេ ។ សមសធតុេនះក៏ផ្តល់ជំនួយបេចចកេទសស្រមប់៖ (ក) ករករពរអនកេ្របី្របស់
ផ្លូវ មរយៈករេលីកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីអនកេ្របី្របស់ផ្លូវ។ (ខ) បេងកីតែផនទីបង្ហ ញផ្លូវ េដីមបពី្រងីក
មុខងរៃន្របព័នធ្រគប់្រគងបញជ ី រេពីព័នធផ្លូវជនបទ (RRAM) របស់ MRD ស្រមប់ករ យតៃម្ល និងករ ្ត
រករខូចខតេ្រកយេ្រគះមហន្ត យ។ និង (គ) ករក ងសមតថភពកនុងករងរស្រមប់កររចន និងករ
អនុវត្តករ ្ត រផ្លូវថនល់ េ យេទជស្តង់ រផ្លូវែដលធន់នឹង កសធតុ។ 
 

 សមសភគទី ៣៖ ករ្រគប់្រគងគេ្រមង (ឥណទន IDA ៣ នដុ ្ល រ េមរកិ ថវកិរបដិភគចំនួន 
១.៥ នដុ ្ល រ)។ សមសភគេនះនឹងផ្តល់ជំនួយបេចចកេទស និង្របតិបត្តិករ េដីមបពី្រងឹងសមតថភព
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ថ ប័ន និងបេចចកេទសរបស់ MRD េដីមបគី្ំរទដល់ករអនុវត្តគេ្រមង្របចៃំថង រមួទងំករស្រមបស្រមួល 
បញ្ហ បេចចកេទស លទធកមម ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ករងរបរ ិ ថ ន និងសងគម ករ្រតួតពិនិតយ និងករ យ
តៃម្ល និងករ យករណ៍។ 

 សមសភគទី ៤៖ សមសធតុេឆ្លីយតបបនទ ន់េពលមន សនន (CERC) (0 នដុ ្ល រ េមរកិ)។ 
សមសធតុេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេដីមបផី្តល់នូវករេឆ្លីយតបភ្ល មៗ និងមន្របសិទធភពចំេពះវបិត្តិ ឬ
ភព សននបនទ ន់ មត្រមូវករ។ 
 

្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ គឺជភន ក់ងរអនុវត្តគេ្រមងដ៏សំខន់។ វធីិ ្រស្តកនុងករេ្រជីសេរសីែផនកផ្លូវ និង ព ន
ស្រមប់ករក ងេឡងីវញិ (ជួសជុល េធ្វីឱយ្របេសីរេឡងី និងែថទ)ំ នឹងែផ្អកេលីក ្ត េផ ងៗ ដូចជក្រមិតខូចខត
ៃនផ្លូវ និង ព ន ភពបនទ ន់ស្រមប់ករ ្ត រផ្លូវថនល់ េ យពិចរ េលីទី ងំភូមិ ្រស្តៃនេហ ្ឋ រចនសមព័នធែដល
រងផលប៉ះពល់ទក់ទងនឹង ប ្ត ញដឹកជញជូ ន ទំហចំ ចរណ៍ អនកេ្របី្របស់សក្ត នុពល។ល។ រៈសំខន់េសមីគន
គឺត្រមូវករស្រមប់ករែកលម្អភពធន់ៃនផ្លូវ និង ព នែដលមន្រ ប់ េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹងទឹកជំនន់នេពលអ
នគត។ ករេ្រជីសេរសីផ្លូវ និង ព នស្រមប់ករ ថ បនេឡងីវញិ ក៏នឹងគិតគូរពីលកខណៈេសដ្ឋកិចចសងគមរបស់្របជ
ពលរដ្ឋែដលរស់េនជិតផ្លូវ ភព្រកី្រកកនុងមូល ្ឋ ន ភពងយរងេ្រគះេ យេ្រគះធមមជតិ និងភពរងឹមៃំនផ្លូវែដល
បន ងសង់េឡងីវញិកនុងករជួយដល់្របជពលរដ្ឋកនុងមូល ្ឋ ន និងអនកេ្រក្រសុកផងែដរកនុងករបន្តសកមមភព
បេងកីត្របក់ចំណូល ករទទួលបនេស ធរណៈ និងករពរ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ធងន់ធងរពីភព្រកី្រក។ 
ករងរ ្ត រេឡងីវញិែដល ចមនសក្ត នុពលរមួមន ក) ករែកលម្អផ្លូវដី និងថមបយេ្រកៀមែដលមន្រ ប់េទជ 
ផ្លូវ្រកលេកសូ៊ពីរជន់ ឬ្រកលេបតុងសុីម៉ងត៍េនតំបន់ងយលិចទឹក ខ) ករែកលម្អ/ ងសង់្របព័នធលូផ្លូវ 
(ឧទហរណ៍បេ ្ត យ ឆ្លងកត់) គ) ករព្រងីកេជីងេទរផ្លូវ ករព្រងឹងទំនប់េដីមបែីកលម្អករករពរផ្លូវ ពីទឹកជំនន់ 
ឃ) ករតំេឡងីឧបករណ៍សុវតថិភពផ្លូវថនល់ និង ង) ករងរពក់ព័នធេផ ងេទៀត េដីមបកីត់បនថយ និភ័យៃនករខូច
ផ្លូវថនល់ ខណៈេពលែដលរក សុវតថិភពច ចរណ៍ ជួយស្រមួលដល់ករផ្តល់េស សេ្រងគ ះ និងសេ្រងគ ះបនទ ន់េន
េពលែដលមនេ្រគះធមមជតិដូចជទឹកជំនន់េកីតេឡងី។ 
១.៣. េគលបំណងៃន្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដើមភគតិច  
េគលបំណងៃន្រកបខណ្ឌ ែផនករជនជតិេដីមភគតិចេនះ (្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច) គឺ
េដីមបបីំេពញលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនស្តង់ របរ ិ ថ ន និងសងគម ៧ (ESS៧) របស់ធនគរពិភពេ ក ស្តីពីជនជតិេដីម
ភគតិច (អនុតំបន់ ៉ ្រហ្វកិែដលមិនបនរក ទុកជ្របវត្តិ ្រស្ត មែបប្របៃពណីកនុង្រសុក) និងេគល
នេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ស្តីពីករអភិវឌ ន៍ជនជតិេដីមភគតិច េ យករខ្វះចេន្ល ះរ ងេគល
នេយបយរបស់ធនគពិភពេ ក និង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ វធិនករមួយចំនួន្រតូវបនេសនីេឡងីេដីមបបីំេពញៃន
ករខ្វះចេន្ល ះេនះ មរយៈករេរៀបចំករអនុវត្ត នីតិវធិី លកខណៈវនិិចឆ័យៃនកររចនប្លង់។ល។ េដីមបអីនុវត្តចំេពះអនុ
គេ្រមងផ្លូវ និង ព ន និងសមសភគៃនគេ្រមងែដល្រតូវបនបញជ ក់កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង (ដូចជ ព ន
េនែខ ផ្លូវTK២) និង ែដល្រតូវបញជ ក់បែនថមកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។ 
េគលបំណងៃន ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច េនះគឺ៖ 
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 ធនថដំេណីរករេរៀបចំគេ្រមង និងករអនុវត្តគេ្រមងេ្រកម SEADRM II ជំរុញឱយមនករេគរពេពញ
េលញចំេពះសិទធិមនុស  េសចក្តីៃថ្លថនូរ េសចក្តី្របថន  អត្តសញញ ណ វបបធម៌ និងជីវភពរស់េនែផ្អកេលី
ធនធនធមមជតិរបស់សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច ។ 

 េជៀស ងផលប៉ះពល់អវជិជមនៃនគេ្រមងេលីសហគមន៍ ជនជតិេដីមភគតិច ។ េនេពលែដលមិន ច
េជៀស ងបន សូមកត់បនថយ កត់បនថយ និង ឬទូទត់សងស្រមប់ផលប៉ះពល់ទងំេនះ។ 

 េលីកកមពស់អតថ្របេយជន៍ៃនករអភិវឌ ន៍្របកបេ យនិរន្តរភព និងឱកសស្រមប់សហគមន៍ជនជតិ
េដីមភគតិចកនុងលកខណៈែដល ចចូលដំេណីរករបន សម្រសប មវបបធម៌ និង្របកបបរយិបនន័។ 

 ែកលម្អកររចនគេ្រមង និងេលីកកមពស់ករគ្ំរទកនុង្រសុកេ យបេងកីត និងរក ទំនក់ទំនងែដលកំពុង
ដំេណីរករេ យែផ្អកេលីករពិេ្រគះេយបល់េពញេលញជមួយសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរង
ផលប៉ះពល់េ យ SEADRM II េពញមួយវដ្តៃនគេ្រមង។ 

ទទួល គ ល់ េគរព និងអភិរក វបបធម៌ ចំេនះដឹង និងករអនុវត្តរបស់សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច និងផ្តល់ឱ
កសឱយជនជតិេដីមភគតិច ចស្រមបខ្លួនេទនឹងលកខខណ្ឌ ផ្ល ស់ប្តូរកនុងលកខខណ្ឌ  និងកនុងេពលេវ ែដល ច
ទទួលយកបនស្រមប់ពួកេគ។ 
្រសប មេគលបំណងខងេលី របស់ ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច ែដលបនគូសបញជ ក់ជ
ពិេសសអំពី នីតិវធីិស្រមប់ករពិនិតយ យតៃម្ល និងករេរៀបចំែផនករជនជតិេដីមភគតិចជក់ ក់ (ជនជតិេដីម
ភគតិច) ស្រមប់អនុគេ្រមងផ្លូវ ឬ ព ន និងសមសភគេផ ងេទៀតៃនគេ្រមងែដល្រតូវបញជ ក់កនុងអំឡុងេពលអនុ
វត្តគេ្រមង។ មន រៈសំខន់ ស់កនុងករបញជ ក់ថកនុងករណីែដល ជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវបនទមទរ 
(ែផ្អកេលីលទធផលៃនករពិនិតយ ជនជតិេដីមភគតិច) សកមមភពគេ្រមង មួយ ដូចជករ ងសង់រូបវន័្ត និង 
ឬសកមមភពៃនគេ្រមងនឹងមិន្រតូវបនចប់េផ្តីមេទ រហូតដល់ ជនជតិេដីមភគតិច និមួយៗ្រតូវបនបេងកីត និង
បញច ប់េ យែផ្អកេទេលីករពិេ្រគះេយបល់េ យេពញេលញជមួយសក្ត នុពល។ ជនជតិេដីមភគតិចែដលរង
ផលប៉ះពល់ ែដលមនវត្តមនេនកនុងតំបន់អនុគេ្រមង។ ្រតូវបនកត់សមគ ល់ផងែដរថេ យែផ្អកេលីករអនុវត្ត
ករពិនិតយេមីល ជនជតិេដីមភគតិច យ៉ង្របុង្របយត័ន គេ្រមងេនះនឹងមិន ប់បញចូ លអនុគេ្រមង មួយែដល
មនសក្ត នុពលប៉ះពល់អវជិជមនដល់បូរណៈភព និង ឬផលិតភពៃនដី ជនជតិេដីមភគតិច ែដលជកមមសិទធិ
សមូហភព។ ករងររដ្ឋបបេវណី ច្រតូវបនអនុវត្តេនជប់នឹងដី ជនជតិេដីមភគតិច ែដលជកមមសិទធិសមូហភព 
ប៉ុែន្តមិនគួរប៉ះពល់ដល់បូរណភព ឬផលិតភពៃនដី ជនជតិេដីមភគតិច ែដលជកមមសិទធិសមូហភពេនះេទ។ 
អនុគេ្រមង មួយែដលទមទរករយល់្រពមេ យជមុន និងេ យេសរ ី ៃន ជនជតិេដីមភគតិច នឹង្រតូវបន
ពិនិតយ។ 
្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច មនយន្តករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ង (GRM) ែដល ចឱយ ជនជតិ
េដីមភគតិចទូេទ ែដលរងផលប៉ះពល់ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងមកគេ្រមងេធ្វីករេ ះ្រ យ។ ្រកបខណ្ឌ េគល
នេយបយជនជតិេដីមភគតិច េនះក៏កំណត់ករេរៀបចំែដល្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ និង
អនកពក់ព័នធេនថន ក់ជតិ និងថន ក់មូល ្ឋ ន ដូចជថន ក់េខត្ត ្រសុក និងឃុ ំេដីមបធីនបននូវស្តង់ រ ត្រមូវករ និង
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វធិី ្រស្តពក់ព័នធ។ល។ ែដលបនកំណត់កនុង ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច េនះ្រតូវបនអនុវត្ត
យ៉ងសម្រសប។ ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច ផ្តល់នូវករប៉ន់្របមណតៃម្លស្រមប់សកមមភព
ពក់ព័នធែដល ចេកីតេឡងីកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង រមួទងំ្របភពៃនមូលនិធិែដល្រតូវបនេរៀបចំេដីមបធីន
នូវលទធភពទទួលបនមូលនិធិស្រមប់ករអនុវត្តសកមមភពែដលមនែចងកនុង ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិ
េដីមភគតិច ។ 
្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច េនះបនបញចូ លមតិរបស់ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលបនពិេ្រគះ
កនុងកំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង (េមីលករសេងខបលទធផលពិេ្រគះេយបល់កនុងឧបសមព័នធ ១)។ ្រកបខណ្ឌ េគល
នេយបយជនជតិេដីមភគតិច ក៏គិតគូរផងែដរអំពីករអនុវត្តល្អកនុងករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ ជនជតិេដីមភគ
តិច និងកនុងករអនុវត្តគេ្រមងអភិវឌ ន៍ែដល ជនជតិេដីមភគតិច សថិតកនុងចំេ មភគីពក់ព័នធសំខន់ៗ។ 
 
២.  ទិដ្ឋភពទូេទៃនជនជតិេដើមភគតិច 

២.១. ព័ត៌មនទូេទអំពីជនជតិេដើមភគតិចេនកមពុជ 
" ជនជតិេដីម " ្រតូវបនេគេ ថ "ជនជតិេដីមភគតិច" េនកនុង្របេទសកមពុជ។ ពកយេនះ្រតូវបនេ្របី្របស់ជ
ផ្លូវករេ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជកនុងចបប់ និងេគលនេយបយេផ ងៗ។ មនជនជតិមួយចំនួនរស់េនកនុង
្របេទសកមពុជ បុ៉ែន្តមនែតជនជតិែដលខុសពីអនកដៃទ និងមនភ  វបបធម៌ និងទំេនៀមទម្ល ប់ខុសពី្របជជន
ទូេទ (ែខមរ) ្រតូវបនចត់ទុកថជ "ជនជតិេដីមភគតិច" េនះេបីេយង មេគលនេយបយជតិស្រមប់ ករ
អភិវឌ ន៍ជនជតិេដីមភគតិច (២០០៩)។ េនកនុង្របេទសកមពុជ ក៏មនជនជតិតូចៗេផ ងេទៀតែដរ ដូចជជន
ជតិ វ ែដលរស់េនភគឦ នៃន្របេទសកមពុជ ចម និងជនជតិេវៀត ម។ ្រកុមជនជតិភគតិចទងំេនះ
មិន្រតូវបនចត់ទុកថជ "ជនជតិេដីមភគតិច" េទ។ 
ជនជតិភគតិចេនកនុង្របេទសកមពុជ ជធមម បនរេបៀបរស់េន និងមុខរបរចិញច ឹមជីវតិែដលមនឯកេទសខពស់ 
ែដលរមួមន ករបរបញ់ េន ទ ករ ក់អនទ ក់ ករេធ្វីែ្រសចំករ ឬករ្របមូលផល រ និងអនុផលៃ្រពេឈ ី
សិបបកមមដូចជ តមបញ ចក់ក្រន្តក ចម្ល ក់េឈ ីនិងឧស ហកមមេន មជនបទ និងសហគមន៍ជេដីម។ េទះយ៉ង

ក៏េ យ េ យ រដំេណីរករអភិវឌ ន៍នេពលថមីៗេនះ អនកខ្លះបនក្ល យជកមមករកសិកមម ឬចូលរមួកនុងករងរ
េផ ងេទៀត ែដលែលងជែផនកៃនសកមមភពចិញច ឹមជីវតិែបប្របៃពណី។ ជនជតិេដីមភគតិចជទូេទមនជីវភព
មញញ េបីេធៀបនឹងជនជតិែខមរភគេ្រចីន។ ពួកេគនិយយភ ផទ ល់ខ្លួន ឬ្រគមភ  េហយីអនុវត្តជំេនឿ
សនេផ ងៗ។ ្រកុមទងំេនះ ច្រតូវបនរកេឃញីផងែដរេនកនុងតំបន់ ច់្រសយលជេ្រចីនេទៀត។11 

 

 
11 ្របជជនកមពុជសរុបមនចំនួន ១៥,៩ ននក់ (វទិយ ថ នជតិសថិតិឆន  ំ២០២០)។ ែខមរមន ៩៥,៤% ៃន្របជជន បនទ ប់មកគឺចម (២,៤%, 
៣៧៦,៥៦០នក់), ចិន (១,៥%, ២៤២,៩៣៨នក់), ៃថ (០,៥%, ៧៣,៧៣៦នក់), េវៀត ម (០,២%, ២៧,៤៤៩នក់), វ (។ 0.000១%, 
១,៦៩៦ នក់), អនកេផ ងេទៀត (0.១%, ៧,៨២៨ នក់) និង្រកុមែដលមិនបញជ ក់ពីជនជតិរបស់ខ្លួន (៤,៩៩១ នក់) (សូមេមីលរូបភពទី ១ ស្រមប់
ព័ត៌មនលម្អិត) ។ ្របភព NIS, ធនូ ២០២០ 
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ងទី ១ - ចំនួនជនជតិេដមីភគតិចេន មតំបន់ (ជភគរយ %) 

ជនជតិ ទូទងំ្របេទស ជធនី តំបន់ទី្រកុង តំបន់ជនបទ 
ែខមរ ៩៥.៤ ៩៥.៣ ៩៨.0 ៩៤.៤ 
ចម ២.៤ ២.៩ ១.២ ២.៧ 
ចិន ១.៥ 0.0 0.២ ២.៤ 
េវៀត ម 0.២ 0.៤ 0.១ 0.១ 
ៃថ 0.៥ ១.៤ 0.៥ 0.៣ 
វ 0.0 0.0 0.0 0.0 

េផ ងៗ 0.១ 0.0 0.១ 0.១ 
មិនបនកំណត់ 0.0 0.១ 0.0 0.0 

សរុប ១00 ១00 ១00 ១00 
េនកនុង្របេទសកមពុជ ជនជតិេដីមភគតិច្រតូវបនេគ គ ល់ថជ "ែខមរេលី" ឬកុលសមព័នធភនំ។ ែខមរេលីមនវបបធម៌ 
និងទំេនៀមទម្ល ប់ែប្លកពីេគ រេបៀបរស់េនរបស់ពួកេគមនភពខុសែប្លកគន យ៉ងខ្ល ងំពី "ែខមរេ្រកម" ែដលរស់េនជ
្រកុមតូចៗ ែដលេន យប៉យពសេពញេខត្តចំនួន ១៥ េនភូមិភគឦ នៃន្របេទស ដូចជ រតនគិរ ីមណ្ឌ លគិរ ី
្រកេចះ សទឹងែ្រតង ្រពះវ ិ រ ឧត្តរមនជ័យ បនទ យមនជ័យ េពធិ ត់ បត់ដំបង េសៀម ប កំពង់ធំ កំពង់ចម 
កំពង់សពឺ េកះកុង និង្រពះសីហនុ។ កនុងចំេ ម្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច ទងំអស់ែដលរស់េនកនុង្របេទសកមពុជ 
ជនជតិចំនួន ២២ ្រកុម ្រតូវបនកំណត់លកខណៈេ យភ  វបបធម៌ ទំេនៀមទម្ល ប់ និងទម្ល ប់ខុសៗគន  (សូម
េមីល ងទី ២) ។ ្រកុមទងំេនះមនចំនួន្របជជនតិចតួច ចប់ពី ១00 េទ ១៩.000 នក់ រមួមន ពនង កួយ 
េសទ ង មិល ្រកល ថមូន កួយ ទំពួន ច យ ្រគឹង កែវត៉ ស្អូច លុន កចក់ េ្រព ជង ព័រ សួយ (ស្អង់) រែដ រអង ខិ 
សពុង ល្អឺន សំែរ ជេដីម។ េយង មជំេរឿនជតិ (២0២0) ភ ែខមរ្រតូវបននិយយេ យ ៩៥.៨% ៃន្របជជន
ចិន (0.៦%) េវៀត ម (0.៥%) និងភ ជនជតិេដីមភគតិចេផ ងេទៀត (២.៩%) (សូមេមីល ងទី ៣ 
ែផនទី្រកុមជនជតិភគតិច)។ 

ងទី ២. ចំនួន្របជជន ម្រកមុជនជតិេដីមភគតិច 

No. ្រកមុជនជតិេដីមភគតិច ២00៨ ២0១៣ េ្របៀបេធៀប 
១ ពនង ៣៧,៥0៧ ៤៧,២៩៦ ៩,៧៨៩ 
២ ទំពួន ៣១,0១៣ ៥១,៩៤៧ ២0,៩៣៤ 
៣ កួយ ២៨,៦១២ ១៣,៥៣0 -១៥,0៨២ 
៤ ច យ ២៦,៣៣៥ ១៣,៣២៦ -១៣,00៩ 
៥ ្រគឹង ១៩,៩៨៨ ២២,៣៨៥ ២,៣៩៧ 
៦ េ្រព ៩,0២៥ ១៣,៩0២ ៤,៨៧៧ 
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៧ េសទ ង ៦,៥៤១ ១,២៧៩ -៥,២៦២ 
៨ កែវត៉ ៦,២១៨ ៥,៦១៨ -៦00 
៩ ្រកល ៤,២0២ ៧,៤១៣ ៣,២១១ 
១0 ជង ១,៨៣១ ២៦៦ -១,៥៦៥ 
១១ ព័រ ១,៨២៧ ២១៥ -១,៦១២ 
១២ មិល ១,៦៩៧ ១,៩0៥ ២0៨ 
១៣ ថមូន ៨៦៥ ៧៦៣ -១0២ 
១៤ សួយ ៨៥៧ 0 -៨៥៧ 
១៥ េខញ ៧៤៣ ២៧0 -៤៧៣ 
១៦ ល្អឺន ៧0២ ២0៨ -៤៩៤ 
១៧ ស្អូច ៤៤៥ ៨៣៧ ៣៩២ 
១៨ ក្រជូក ៤0៨ ៧៣១ ៣២៣ 
១៩ លុន ៣២៧ ៤៣៦ ១0៩ 
២0 រែដ ២១ ១,00៣ ៩៨២ 
២១ មន/ថម ១៩ ១៧៤ ១៥៥ 
២២  កចក់ ១0 ៣២៨ ៣១៨ 

្របភព: Ministry of Planning ២0១៨ (National Census of Indigenous Peoples in Cambodia, Final Report) 

ងទី ៣. ែផនទី្រកុមជនជតិេដីមភគតិចរស់េនកនុង្របេទសកមពុជ 
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          Source: SIL International (២00៩) 

 

២.២ ទិដ្ឋភពទូេទៃនជនជតិេដើមភគតិចេនកនងុតំបន់គេ្រមង 
ដូចែដលបនេរៀប ប់ខងេលី សកមមភពជួសជុលផ្លូវ និង ព នរបស់គេ្រមងនឹងេផ្ត តេលីេខត្តចំនួន៧ រមួមនេខត្ត
បនទ យមនជ័យ បត់ដំបង កំពង់សពឺ កំពង់ឆន ងំ េពធិ៍ ត់ េសៀម ប និងតបូងឃមុ។ំ មន្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច 
ជេ្រចីនែដលរស់េនកនុងេខត្តទងំេនះ។ ្រកុមែដលមន្របជជនេលីសពី ១00 នក់ រមួមន ច ៉យ េសទ ង ចអុង 
សួយ និងព័រ។ ្រកុមែដលមន្របជជនតិចជង ១00 នក់ រមួមន្រកុមដូចជ កែវត៉ ក្លឹង កួយ ្រគឹង លុន េសទ ង ច
អុង េ្រកល ស្អូច ក្រជូក។ ចំនួន្រកុមែដលមន្របជជនតិចជង ១00 គឺធំជង្រកុមែដលមនេលីសពី ១00។ 
(សូមេមីល ងទី ៤ ខងេ្រកម។ ស្រមប់្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរស់េនកនុងេខត្តែដលមិនែមនជ
គេ្រមង សូមេមីលឧបសមព័នធទី ៧)។ 

ងទី ៤. ្រកុមជនជតិេដីមភគតិចរស់េនកនុងេខត្តៃនគេ្រមង 

No
. 

េខត្ត 
្រកមុជនជតិ េលីពី ១០០ 

នក ់
ចំនួន
្រកមុ 

្រកមុជនជតិភគតិច តិចជង 
១០០ នក ់

 

ចំនួន 
្រកមុ 

១ បត់ដំបង ច យ េសទ ង  ចអុ៊ង   ៣ 
កែវត៉, ក្លឹង ្រគឹង កួយ លុន 
ស្អូច  ពនង ក្រជូក សួយ ពនង  

១0 

២ េសៀម ប  ច យ េសទ ង  ចអុ៊ង   ៣ 
កែវត៉, ្រគឹង កួយ លុន ស្អូច  
ពនង ក្រជូក មន េ្រកល 

៩ 
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៣ កំពង់សពឺ ច យ សួយ  ២ 
េសទ ង ចអុ៊ង េ្រកល កែវត៉,  
ក្លឹង ្រគឹង កួយ លុន ស្អូច  ពនង 
ក្រជូក 

១0 

៤ េពធិ៍ ត់  ច យ ព័រ  ២ 
កែវត៉, ក្លឹង ្រគឹង កួយ េសទ ង 
ចអុ៊ង េ្រកល ស្អូច ក្រជូក 

៩ 

៥ បនទ យមនជ័យ  ច យ ១ 
កែវត៉ ក្លឹង កួយ េ្រព េសទ ង  ច
អុ៊ង េ្រកល ស្អូច ក្រជូក 

៩ 

៦ កំពង់ឆន ងំ  ច យ ១ 
កែវត៉ ក្លឹង លុន ទំពូន 

្រគឹង កួយ េសទ ង ចអុ៊ង 
េ្រកល រែដ ស្អូច ក្រជូក 

១២ 

៧ តបូងឃមុ ំ   េសទ ង ១ 
Source: Ministry of Planning and Ministry of Rural Development (២0២១) Report on Demographic and Socio-

economic Situation of Indigenous Peoples in Cambodia (Final Draft)  

២.៣ លកខណៈែប្លកមួយចំនួនៃន្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច សំខន់ៗេនកនុងេខត្តគេ្រមង 
កមពុជជសងគមពហុវបបធម៌ែដលមនជនជតិែខមរភគេ្រចីន។ កនុងេនះមនជនជតិេវៀត ម ចម ចិន និងជន
ជតិេដីមភគតិច។ កនុងចំេ ម្រកុមជនជតិេផ ងៗ ្របជជនេដីម ប់ជ្របជជនបុ ណៃន្របេទស។ ពកយទូេទ 
និងមិនចបស់ ស់េនះ្រតូវបនេ្របីេដីមបកីំណត់្រកុម mosaic ែដលមនលកខណៈខុសគន  - ផ្តល់ឱយទិដ្ឋភពមួយ
ចំនួនៃនសមភ រៈនិងជីវតិសងគមរបស់ពួកេគ - និងដូចគន កនុងន័យថពួកេគភគេ្រចីនសថិតន្រសទប់ខងេ្រកមវបបធម៌
ដូចគន ែដលជធមម ្រតូវបនេគេ ថ Proto អរយិធម៌ឥណ្ឌូ ចិន។ សនរបស់ពួកេគ និងរេបៀបរស់េនរបស់ពួក
េគអស់ជេ្រចីនសតវត មកេហយី គឺែផ្អកេលីទំនក់ទំនងរបស់ពួកេគេទនឹងបរយិកស សនេនះ។ ពួកេគបន
ចូលរមួកនុងទ្រមង់ សនមួយែដលែផ្អកេលី សនខងវញិញ ណ12។ 
្រកុមមួយចំនួនមនេដីមកំេណីតរមួ េហយីបនែបកគន មេពលេវ  មនុស មួយចំនួនែដលភូមិ ្រស្ត និងភ
មនភពខុសែប្លកគន យ៉ងចបស់ ដូចជជនជតិច ៉យ (ម៉ៃឡ-បូ៉លីេណេសៀន) និងពួកទំពួន (មន-ែខមរ) ៃនរតន
គិរ ីមនទំេនរេទជិតគន េទវញិេទមក និងេរៀបករជមួយគន ។ ជពិេសសេន្រសុកអណ្តូ ងមស ែដលករេផ្ដ តេលី
ភពខុសគន ៃនជតិ សន៍ខ្ល ងំ រហូតឈនេទដល់មនទំនស់ជមួយគន  ។ ជករពិត ស់ មរយៈ្របវត្តិ
្រស្តរបស់ពួកេគ ជនជតិេនតំបន់ខពង់ បបនរក ទំនក់ទំនងជិតសនិទធជមួយគន  ក៏ដូចជជមួយែខមរ និង្របជជន
ដៃទេទៀតេនតំបន់ លទំនប។ 
ចអុង (ឆុង) េនកមពុជ រស់េនតំបន់្រពំែដនៃថ-កមពុជ ភគ េគនយៃ៍នេខត្តចន់បុរ ី្របេទសៃថ និងភគខងលិចៃន
េខត្តេពធិ ត់ ្របេទសកមពុជ។ ចអុងនិយយ វ និងនិយយៃថផងែដរ។ ្រកុម េនះ្រតូវបនេគេ ផងែដរថជ 
Chawng, Shong, Xong ។ ពួកេគក៏និយយភ សំៃរ ជ្រគមភ េនកមពុជ។ ជីវភពរបស់ពួកេគ ្រស័យេលី

 
12ADB (២00២) Indigenous peoples/ethnic minorities and poverty reduction in Cambodia. 
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ករេធ្វីកសិកមម កសិកមមពនចរណ៍េ យករកប់ឆក រ និងដុត េពញនិយមស្រមប់ពួកេគ ។ សកមមភពេធ្វីែ្រសចំករ 
រមួមន ករ ដុំះ្រសូវេនតំបន់ដីេសីម ករចិញច ឹមមន់ និង្រជូក អនុផលៃ្រពេឈ ីករបរបញ់ និងករេន ទ និងខ្លះ
េទៀតេធ្វីករផលិត ជួញដូរទំនិញ និងេធ្វីករជកម្ល ងំពលកមម។ 
ច ៉យ គឺជជនជតិភគតិចែដលរស់េនកនុងភូមិភគឦ នៃន្របេទសកមពុជ មនេ្រចីនេនកនុង្រសុកបរែកវ អ
ណ្តូ ងមស អូរយ៉ វ ៃនេខត្តរតនគិរ ី ែដលសថិតេន មបេ ្ត យ្រពំែដនភគឦ នៃន្របេទសកមពុជ និងតំបន់
ខពង់ បភគក ្ត លៃន្របេទសេវៀត ម។ ជនជតិច ៉យបនរស់េនកនុងតំបន់ទងំេនះ ប់ពន់ឆន មំកេហយី។ 
ខុសពីជនជតិេដីមភគតិចដៃទេទៀតេនកនុង្របេទសកមពុជ ភ ច ៉យមិនទក់ទងនឹងែខមរេទ។ ផទុយេទវញិ 
មនទំនក់ទំនងឆង យជមួយភ ែដលនិយយេនកនុង្របេទសេកះដូចជ ម៉េឡសុី ឥណ្ឌូ េនសុី និងហ្វលីីពីន។ 
ភ របស់ពួកេគ្រតូវបនចត់ថន ក់ជកមមសិទធិរបស់ជនជតិអូ្រស្តូេណេសៀន ម៉េឡយ៉ូ-ប៉ូលីេណេសៀន ម៉េឡអុីក 
ឈនីីស-ឆមីក ឆមីក ខងតបូង ខពង់ ប។ ជនជតិច ៉យភគេ្រចីន្របកបរបរកសិកមមចិញច ឹមជីវតិ ្ំរសូវ និងប

ែន្ល។ របប ររបស់ពួកេគ្រតូវបនបែនថមេ យករបរបញ់ ករេន ទ និងករ្របមូលអនុផលៃ្រពេឈ។ី ជនជតិ
ច ៉យចិញច ឹមសត្វ រមួមនេគ ្រកបី ្រជូក និងទ។ ជំេនឿ ទំេនៀមទម្ល ប់ និងរេបៀបរស់េនេរៀងៗខ្លួនរបស់ជនជតិច
៉យ រមួមនជំេនឿេលីពិភពធមមជតិ ដូចជេដីមេឈ ីភនំ ទេន្លជេដីម13។ 
កែវត៉ គឺជ្រកុមរងៃន្របជជនេ្រព ។ េ្រព សំេ េលី្រកុមរងមួយចំនួនេនភគឦ នៃន្របេទសកមពុជ និងភគ
ខងតបូង្របេទស វ។ កែវត៉មនេឈម ះឆ្ល ស់គន ដូចជ កូេវត៉ ែខ្វក កវតិ។ កែវត៉ ្រតូវបនចត់ថន ក់ជកមមសិទធិ
របស់្រកុម Austroasiatic, Mon-Khmer, Eastern Mon-Khmer, Bahnaric, West Bahnaric, Brao-Kravet 
group។ កែវត៉ លបលីបញខងសិបបកមមដស៏មុគ ម ញរបស់ពួកេគ ករចក់ ក់ចងក  ករ ក់េធមញ និងពិធីបុណយ
្របមូលផល។ កែវត៉អនុវត្តកសិកមមកប់ ន និងដុត េហយី្រតូវបនេគ គ ល់ថជ្រកុមពក់ក ្ត លពេនចរេនកនុង
តំបន់ភនំៃន សុី េគនយ។៍ សនរបស់ពួកេគជប់ពក់ព័នធនឹងករ ម្របមជេ្រចីន ្រពមទងំករលួងេ ម
វញិញ ណល្អ និង ្រកក់។ ពួកេគពឹងែផ្អកេទេលី រុកខ រក េដីមបកីរពរសហគមន៍របស់ពួកេគ។14 
ជនជតិ្រគឹង រស់េនកនុងេខត្តរតនគិរ ីនិងេនភគឦ នៃន្របេទសកមពុជ និងភគខងេកីតេខត្តសទឹងែ្រតង េឈម ះ
ជំនួសរមួមន Krueng ។ ្រគមភ ែដលនិយយរមួមន េ្រព ។ ្រកែវត៉ និង្រគឹងេនកមពុជមនករពក់ព័នធគន  
េហយី្រតូវបនេគចត់េនកនុង ថន ក់ជនជតិ Austro-Asiatic Mon-Khmer, Eastern Mon-Khmer, Bahnaric, West 

Bahnaric, Brao-Kravet.15 ជនជតិកូេរជ៉កមមសិទធិរបស់ជនជតិអូ្រទីស សុី មន-ែខមរ មន-ែខមរខងេកីត ប រកិ 
ប រកិខងលិច ្របវ-្រកវតិ។ ពួកេគមនវបបធម៌េនឆង យពី្របជជនែខមរសម័យទំេនីប។ ជនជតិ្រគឹង ជពូជពង  
េដីរ មគន្លងម  ជជងឈមឪពុក។ ជនជតិ្រគឹង្រកី្រក ស់។ ពួកេគមនសិទធិចូលេរៀនេន  ែថទសុំខ
ភព និងអគគិសនីមនក្រមិត។ ជនជតិ្រគឹងពឹងែផ្អកខ្ល ងំេលីៃ្រពេឈេីដីមបរីក មេធយបយចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកេគ។ 
ពួកេគ ដុំះ្រសូវេនតំបន់ខពង់ បជដំ ចំមបងរបស់ពួកេគ េហយីែថមទងំ ដំំ  ំដូចជ ្វ យចនទី និងដំឡូង
មី ស្រមប់្របក់ចំណូលបែនថម ។ ជនជតិ្រគឹង េធ្វីករបរបញ់ េន ទ និងចិញច ឹមសត្វ។ ៃ្រពភនំៃនភនំេភ្លីង្រកហម ្រគប

 
13 Schliesinger, Joachim. Ethnic Groups of Cambodia Vol ៣: Profile of Austro‐Thai and Sinitic‐Speaking Peoples. ២0១១ 
14 https://joshuaproject.net/people_groups/១២៨៣៦/CB 
15 Paul Michael Taylor (២00៦), Annex B Ethnic Minorities and Indigenous Peoples of Cambodia 
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ដណ្ត ប់េលីទឹកដីកំេណីតរបស់ជនជតិ្រគឹង និងទេន្លធំៗជេ្រចីនឆ្លងកត់តំបន់ទំនបលិចទឹក ។ ជនជតិ្រគឹងកន់
សន្របៃពណីរបស់ខ្លួន។16 

ជនជតិ គួយ ជអនក្រសុកេដីមៃន្របេទសកមពុជ និងៃថ។ ជនជតិគួយ ជ្រកុមជនជតិភគតិចមួយែដលបន ងំ
ទីលំេនយូរបំផុតកនុង្របេទស។ ជនជតិគួយ រស់េនភគឦ នៃន្របេទសកមពុជ ភគេ្រចីនេនកនុង្រសុក្រពះវ ិ រ 
ភគខងេកីតេខត្តេសៀម ប ខងេជីងកំពង់ធំ សទឹងែ្រតងខងលិច និងតំបន់មួយចំនួនៃនេខត្ត្រកេចះ។ ភ របស់
ពួកេគ គឺមកពី ខ Katvic ៃនភ មន-ែខមរ េនកនុងភ  Austro-Asiatic គួយមនភ សរេសរ។ ចំេណះដឹង 
និងទំេនៀមទំ ប់របស់ពួកេគ្រតូវបនបន ល់ទុកេ យផទ ល់មត់។ ចំណូលចិត្តរបស់ពួកេគចំេពះអងករភនំក៏បន
ផ្ល ស់ប្តូរេទជ្រសូវធមម បែនថមេទៀត េទះជយ៉ង ក៏េ យ ពួកេគរក ចំេណះដឹងបុ ណអំពីរុកខជតិ និងឱសថ 
េហយីេ្របី្របស់ ស្រមប់េគលបំណងពយបល។ គួយ ភគេ្រចីនជខងផ្លូវេភទ។ ម្ដ យមនសិទធិអំ ចជង
ឪពុក េហយី្រស្តីកនុង្រគួ រជអនករក លុយ។ ជនជតិគួយជអនកកន់ សន េហយីភូមិគួយភគេ្រចីនមិនមន
្រប ទេទ។17 

ព័រ (Poar) រស់េនកនុង្រក ញ េកះកុង េពធិ៍ ត់ និងនិរតីេខត្តកំពង់ធំ។ ជនជតិព័រ មនករចត់ថន ក់ជតិ
សន៍ដូចជ Austro-Asiatic, Mon-Khmer, Pearic។ របរចិញច ឹមជីវតិចមបងរបស់ជនជតិេនះ គឺផលិតកមម

កសិកមម រមួមនករកប់ឆក រ ករេធ្វីែ្រសេនតំបន់ដីេសីម ករចិញច ឹម្រជូក និងមន់ ករ្របមូលផលអនុផលៃ្រពេឈ ី
ករបរបញ់ និងករេន ទ។ 
ពនង (ពនង) គឺជ្រកុមជនជតិភគតិចដ៏ធំបំផុតមួយេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ភ របស់ពួកេគគឺទក់ទងេទនឹង
េសទ ង ែដលជែផនកមួយៃន ខប រចិៃនមន-ែខមរ េនកនុងភ អូ្រទីស- សុី។ ពួកេគមិនមនអក រសរេសរេទ 
ជទម្ល ប់េគ ្ំរសូវ និងបែន្ល រមួទងំអំេព និងចិញច ឹមសត្វ18។ 
េសទ ង ជសងគមអយយេក េហយីជទូេទជសងគមឯកត្តជន ែដលរស់េនភគឦ នៃន្របេទសកមពុជភគខងេកីត 
រមួមនេខត្ត្រកេចះ ្រសុកសនួល និងេខត្តមណ្ឌ លគិរភីគខងតបូង។ ករចត់ថន ក់ជនជតិៃនេសទ ងគឺ អូ្រស្តូ- សុី មន-
ែខមរ មន-ែខមរខងេកីត ប រកិ ប រកិខងតបូង េសទ ង-េចៀវ។ សព្វៃថងេនះ េសទ ង្រតូវបន ក់បញចូ លេទកនុង
្របព័នធរដ្ឋបលថន ក់មូល ្ឋ ន និងថន ក់ជតិ។ ជទូេទ ពួកេគេរៀបករជមួយជនជតិដៃទ និងែខមរ។ ពួកេគមនជំេនឿ
េលីវញិញ ណ និងទំនក់ទំនងរបស់ពួកេគជមួយមនុស ។ ជឧទហរណ៍ ពួកេគ ចេជឿថជំងឺ ឬេ្រគះមហន្ត យធមម
ជតិគឺប ្ត លមកពីវញិញ ណ ែដលជលទធផលៃន កបបកិរយិមិនល្អរបស់មនុស ។ ករចិញច ឹមជីវតិគឺែផ្អកេលី
ផលិតកមមកសិកមម ែដលរមួមនករកប់េ ម  ្ំរសូវ ចិញច ឹម្រជូក និងមន់ ករ្របមូល រពីៃ្រព ករបរបញ់ និង
ករេន ទ។ 
សួយ (Sa’ong) រស់េនក ្ត ល ភគពយព័យៃន ជធនីភនំេពញ ជពិេសសមនតំបន់ភនំឱ ៉ល េខត្តកំពង់សពឺ។ 
សួយ ្រតូវបនចត់ថន ក់ មលកខណៈជតិ សន៍េទជ Austro-Asiatic, Mon-Khmer, Eastern Mon-Khmer, 

Pearic, Western,។ សួយ េ្របី្រគមភ របស់ពួកេគរមួមន ស្អូច សំែរ ៉និងព័រ ែដលមនករនិយយតិចេទៗេន

 
16 https://joshuaproject.net/people_groups/១១២៥៤/CB 
17 All Ibid. 
18 All Ibid. 
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កមពុជ។ មនែតមនុស ចស់េទែដលនិយយ្រគមភ ទងំេនះ។ ភ េសទ ងគឺេគនិយយេនេខត្តកំពង់សពឺ េខត្ត
េពធិ៍ ត់ េនតំបន់្រកងំ្រ ច។ េសទ ងេធ្វីកសិកមមចិញច ឹមជីវតិ ្ំរសូវ និងបែន្ល។19 
៣. ្រកបខ័ណ្ឌ គតិយទុធ 
៣.១ ចបប់ជតិ និងបទបបញញត្តិទក់ទងនឹងជនជតិេដើមភគតិច 
រដ្ឋធមមនុញញ (១៩៩៣) ម្រ  ៣១ ែចងថ ្របជពលរដ្ឋែខមរមនសិទធិេសមីគន ចំេពះមុខចបប់ េហយីមនសិទធិ េសរ ី
ភព និងកតព្វកិចចដូចគន  េ យមិន្របកន់ពូជ សន៍ ពណ៌សមបុរ េភទ ភ  ជំេនឿ សន និនន ករនេយបយ 
កំេណីត សងគម ថ នភព ធនធន និងមុខតំែណង មួយ។ 
ម្រ  ៤៤ ធនដល់ជន្រគប់រូប េទះជបុគគល ឬជសមូហភព ្រតូវមនសិទធិកន់កប់កមមសិទធិ។ មនែតរូបវន្ត
បុគគល ឬនីតិបុគគលែដលមនសញជ តិែខមរេទ េទីបមនសិទធិកន់កប់ដីធ្លី។ កមមសិទធិឯកជន្រសបចបប់របស់ជនជតិ
េដីមភគតិច្រតូវករពរេ យចបប់។ ករដកហូតកមមសិទធិពីជន មន ក់្រតូវអនុវត្តែតកនុងផល្របេយជន៍ ធរ
ណៈដូចមនែចងកនុងចបប់ េហយី្រតូវទមទរសំណងជមុនេ យ្រតឹម្រតូវ និងយុត្តិធម៌។ 
ចបប់អងគករ (២០០៨) ទទួល គ ល់លកខណៈងយរងេ្រគះរបស់ជនជតិេដីមភគតិចេនកមពុជ។ ្រកុម្របឹក េន
ថន ក់េខត្ត និង្រសុកេនតំបន់ជនបទ (ថន ក់ ជធនី ្រកុង និងខណ្ឌ េនតំបន់ទី្រកុង) ្រតូវបនេសនីសុំឱយបេងកីតែផនករ
អភិវឌ ន៍ ែដលកំណត់ត្រមូវករអភិវឌ ន៍របស់្រកុមងយរងេ្រគះ រមួទងំ្រកុមែដលមកពីសហគមន៍ ជនជតិេដីម
ភគតិច ផងែដរ។ 

ចបប់តំបន់ករពរធមមជតិ (២០០៨) កំណត់្រកបខណ្ឌ ៃនករ្រគប់្រគង ករអភិរក  និងករអភិវឌ ន៍តំបន់ករពរ
ធមមជតិ។ ចបប់េនះមនេគលបំណងធននូវករ្រគប់្រគង្របកបេ យ្របសិទធភព និងករអភិរក ជីវៈច្រមុះ និង
ករេ្របី្របស់ធនធនធមមជតិ្របកបេ យនិរន្តរភពេនកនុងតំបន់ករពរ។ ចបប់ទទួល គ ល់សិទធិរបស់ជនជតិ
េដីមភគតិចែដលពឹងែផ្អកេលីៃ្រពេឈកីនុងកររស់េនកនុងតំបន់ករពរ និងេ្របី្របស់ធនធនធមមជតិ្របកបេ យ
និរន្តរភព។ េយង មចបប់េនះ តំបន់ករពរ្រតូវបនែបងែចកជ ៤ តំបន់ រមួមន តំបន់សនូល តំបន់អភិរក  តំបន់
េ្របី្របស់និរន្តរភព និងតំបន់សហគមន៍។ ចបប់មនបទបបញញត្តិែដលកំណត់ពីរេបៀបែដលដី ចេ្របី្របស់ និង
្រគប់្រគងកនុងតំបន់នីមួយៗ។ 
ចបប់ស្តីពីករអប់រ ំ (២០០៧) ្រតូវបនអនុម័តេ យរដ្ឋសភេនៃថងទី ១៩ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៧។ ចបប់េនះមន
េគលបំណងេលីកកមពស់ករអភិវឌ ធនធនមនុស របស់ជតិ មរយៈករផ្តល់ករអប់រេំពញមួយជីវតិដល់មនុស
្រគប់រូប េដីមបឱីយមនភព្របេសីរេឡងីេលីែផនកចំេណះដឹង ជំនញ សមតថភព េសចក្តីៃថ្លថនូរ សីលធម៌ និងចរយិ
សមបត្តិល្អ ។ ក៏េលីកទឹកចិត្ត្របជជនឱយេរៀនយល់កន់ែតចបស់ ្រស ញ់ និងករពរអត្តសញញ ណជតិ វបបធម៌ 
និងភ ។ 
ចបប់ៃ្រពេឈ ី(២00២) (ម្រ  ១១, ១៥, ១៦, ៤0) ទទួល គ ល់ និងករពរសិទធិជនជតិេដីមភគតិចកនុងករ
បន្តចូលេ្របី្របស់ និងេ្របី្របស់តំបន់ៃ្រពេឈមីួយចំនួនែដលជនជតិេដីមភគតិចេ្របី្របស់ជ្របៃពណី េដីមបរីក
រេបៀបរស់េន និង ្រស័យផលអនុផលៃ្រពេឈ។ី  

 
19 https://dbpedia.org/page/Suoy_language 
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ចបប់ភូមិបល (២០០១) ទទួល គ ល់សិទធិរបស់សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចកនុង្របេទសកមពុជកនុងករកន់
កប់អចលនវតថុ - ដីរបស់ពួកេគ - ជមួយនឹងប័ណ្ណកមមសិទធិសមូហភព។ 
ម្រ  ២៣ ៃនចបប់ភូមិបល (២០០១) កំណត់សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចថជ្រកុមមនុស ែដល៖ 

 បង្ហ ញឯកភពជតិ សន៍ សងគម វបបធម៌ និងេសដ្ឋកិចច។ 
 អនុវត្តរេបៀបរស់េនែបប្របៃពណី; និង 
 ដុំះដីកនុងកមមសិទធរបស់ខ្លួន មទម្ល ប់ៃនករេ្របី្របស់សមូហភព។ 

ម្រ  ២៥ កំណត់ដីសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចថជ “ដីែដលសហគមន៍ទងំេនះបនបេងកីតលំេន ្ឋ ន និង
កែន្លងែដលពួកេគេធ្វីកសិកមមែបប្របៃពណីរបស់ពួកេគ” េហយីដីទងំេនះ មិន្រតឹមែត ប់បញចូ លទងំដី ដុំះជក់
ែស្តងប៉ុេ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តែថមទងំរមួបញចូ លទុនបំរុងចបំច់ស្រមប់ករេធ្វីែ្រសចំករពេនចរផងែដរ ែដលត្រមូវ មវធិី
្រស្តៃនករេធ្វីករកសិកមមែដលពួកេគអនុវត្តបចចុបបនន។ 

ម្រ  ២៦ ែចងថ កមមសិទធិេលីអចលនវតថុ (មនែចងកនុងម្រ  ២៥) ្រតូវបនរដ្ឋ្របគល់ឱយសហគមន៍ជនជតិេដីម
ភគតិចជកមមសិទធិសមូហភព។ ្រទពយសមូហភពេនះរមួបញចូ លទងំសិទធិ និងករករពរកមមសិទធិទងំអស ់
ដូចែដល្រតូវបនេ្របី្របស់េ យមច ស់ឯកជន។ 
អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ អន្រក.បក (២០០៩) ស្តីពីនីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច។ េគល
បំណងៃនអនុ្រកឹតយេនះ គឺេដីមបផី្តល់សិទធិ្រសបចបប់ដល់សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចកនុងករកន់កប់ដីធ្លី ធន
សន្តិសុខកន់កប់ដីធ្លី និងករពរកមមសិទធិសមូហភព េ យរក បននូវអត្តសញញ ណ វបបធម៌ ទំេនៀមទម្ល ប់ នងិ
្របៃពណីល្អរបស់សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចនីមួយៗ។ 
េគលនេយបយស្តីពីករករពរបរ ិ ថ ន និងសងគមស្រមប់ករអភិវឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ 
(RGC-NCDD, ២0១៩) បនបញជ ក់េនកនុងយុទធ ្រស្តេលខ ៧ ថ ជនជតិេដីមភគតិចក៏្រតូវបន គ ល់េនកមពុ
ជថជ 'ែខមរេលី' ែដលមនវបបធម៌ និងទំេនៀមទម្ល ប់េរៀងៗខ្លួន េហយីបេងកីតជជនជតិេដីម។ កររស់េនេ យខ្លួន
ឯងកនុងរេបៀបមួយែដលខុសគន ខ្ល ងំពីជនជតិែខមរេ្រកមែដលរស់េនជ្រកុមតូចៗ។ “ែខមរេលី” ្រតូវបនចត់ទុកថជ
្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច ែដលងយរងេ្រគះ េហយីទទួលបនករែថទ ំ និងករយកចិត្តទុក ក់ជពិេសសពីរ ្ឋ
ភិបល។ ្រតូវបនត្រមូវថ គេ្រមងអភិវឌ ន៍ែដល្រតូវបនអនុវត្តេនរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ មិនគួរបងកឱយមនផល
ប៉ះពល់អវជិជមន (ករ ងំទីលំេនថមី និងផលប៉ះពល់ដីធ្លី) ដល់កររស់េនរបស់ពួកេគ និងទំេនៀមទម្ល ប់របស់ 
“ែខមរេលី” េឡយី។ េនកនុងលកខខណ្ឌ ៃនករអនុវត្ត ជពិេសសកនុងករទទួលបនដី និងករ ងំទីលំេនថមី េគល
ករណ៍េនះ្រតូវបនបញជូ លេទកនុង SOP-LAR (២0១៨) របស់ RGC - ករេធ្វីលទធកមមដី និងករ ងំទីលំេនថមីេ យ
សម័្រគចិត្ត ែដលទមទរឱយមនករេជៀស ងពីរបឹអូសយកដី ឬ្រតូវកត់បនថយជអបបបរមេនកែន្លងែដលេជៀសមិនរួ
ច។ 
េសៀវេភែណនសំ្រមប់ករកំណត់អត្តសញញ ណសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច; ករចុះេឈម ះនីតិបុគគល; និង
ដំេណីរករចុះបញជ ីដីធ្លីសហគមន៍ (OHCHR, MoI, MRD, MLMUPC (២0១៨)) ផ្តល់ករែណនលំម្អិតអំពីជំ ន 
និងវធិនករែដល្រតូវអនុវត្តស្រមប់ករកំណត់អត្តសញញ ណសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច ករចុះបញជ ីនីតិបុគគល 
និងដំេណីរករចុះបញជ ីដីសហគមន៍។ 
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ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ (២0១៨) ករដកហូតដី និងករ ងំទីលំេនថមីេ យសម័្រគចិត្ត នីតិវធិី្របតិបត្តិករស្តង់ រ
ស្រមប់គេ្រមងហរិញញបបទនខងេ្រកកនុង្របេទសកមពុជ។ 
ែផនក E៖ ផលប៉ះពល់េលីជនជតិេដីមភគតិច៖ ករដកហូតដី និងករ ងំទីលំេនថមីែដលពក់ព័នធនឹងជនជតិេដីម
ភគតិច្រតូវបនេជៀស ងកនុងក្រមិតអតិបរម មែដល ចេធ្វីេទបន។ េនះជេគលករណ៍សំខន់មួយកនុងករ
កំណត់ករេ្រជីសេរសីទី ងំ ករត្រមឹម ករេបះបេងគ ល្រពំែដនដី។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ េនេពលែដល ករ
ដកហូតដី មិន ចេជៀស ងបន ផលប៉ះពល់េលីអត្តសញញ ណ វបបធម៌ និងទំេនៀមទម្ល ប់រស់េនរបស់ពួកេគនឹង
្រតូវបនសិក យ៉ងសុីជេ្រម។ ករសិក ច់េ យែឡកពីផលប៉ះពល់សងគមនឹង្រតូវបនអនុវត្តអំពីរេបៀបែដល
ជនជតិេដីមភគតិចេ្របី្របស់ដីរបស់ពួកេគ រេបៀបែដលពួកេគេធ្វីសកមមភពេសដ្ឋកិចច និងរេបៀបេរៀបចំសកមមភព
សងគមរបស់ពួកេគ។ 
ែផនករជនជតិេដីមភគតិច ច់េ យែឡក (ជនជតិេដីមភគតិច) ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេដីមបកីត់បនថយផលប៉ះ
ពល់សងគម បេងកីតកញចប់សំណង និងករ ងំទីលំេនថមីែដលនឹង្រតូវបនផ្តល់ជូន និងេរៀបចំែផនករអនុវត្ត។ 
ទំេនៀមទំ ប់នឹងចបំច់្រតូវយកមកពិចរ កនុងអំឡុងេពលដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់។ កនុងករណីភគេ្រចីន 
ករពិេ្រគះេយបល់នឹងេធ្វីេឡងីជមួយេមដឹកនកុំលសមព័នធ ទំេនៀមទម្ល ប់ េនេពលែដលពួកេគេធ្វីករសេ្រមចចិត្ត
ស្រមប់កុលសមព័នធ ឬ្របជជនរបស់ពួកេគ។ ជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវបនេរៀបចំជធមម េ យទី្របឹក េរៀបចំ
គេ្រមង  េ យមនករចូលរមួពីទីភន ក់ងរ្របតិបត្តិ ភន ក់ងរអនុវត្ត (EA/IA) និង ជញ ធរឃុមូំល ្ឋ នពក់ព័នធ។ េនះ
គឺ ច់េ យែឡកពីករេរៀបចំរបស់ BRP និង DRP ។ េទះយ៉ង ក៏េ យ DRP នឹងរមួបញចូ លកញចប់សំណង
ស្រមប់្រកុមជំ សខ្លួនេនះ។ 
េគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ ន៍ជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវបនអនុម័តេ យទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីេនៃថងទី 
២៤ ែខេម  ឆន  ំ២00៩ ។ េគលនេយបយេនះ គឺជឯក រែណនែំដលបង្ហ ញពីរេបៀបែដលេគលនេយបយ
របស់រ ្ឋ ភិបលេផ ងេទៀតទក់ទងនឹងជនជតិេដីមគួរែត្រតូវបនអនុវត្តកនុងវសិ័យវបបធម៌ ករអប់រ ំបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ សុខភព បរ ិ ថ ន ដីធ្លី កសិកមម។ ធនធនទឹក េហ ្ឋ រចនសមព័នធ យុត្តិធម៌ េទសចរណ៍ ឧស ហកមម និងែរ ៉
និងថមពល។ េគលនេយបយេនះ ទទួល គ ល់ត្រមូវករស្រមប់េគលនេយបយជក់ ក់ស្រមប់សហគមន៍
ជនជតិេដីមភគតិច។ កំណត់េគលករណ៍ទក់ទងនឹងករចុះេឈម ះជផ្លូវករៃនសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច
ជនីតិបុគគលជមួយនឹងចបប់ផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ និងគ្ំរទសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចកនុងករចូលរមួកនុងករ
អភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចែដលប៉ះពល់ដល់ជីវតិ និងវបបធម៌របស់ពួកេគ។ 
 “ជនជតិេដីមភគតិចមនសិទធិេពញេលញកនុងករបេញចញមតិ និងេយបល់របស់ពួកេគ និងេធ្វីករសេ្រមចចិត្តេលី
ករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌របស់ពួកេគេឆព ះេទរកកររកីចេ្រមីនេនកនុងសងគម”។ 
េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិចេនះ េលីកកមពស់ករេ្របី្របស់ភ កនុង្រសុកកនុងករអប់របំឋមសិក ពហុ
ភ  ្របព័នធផ ព្វផ យ និងករ្របឹក ធរណៈ។ ក៏ យបញជ ីយុទធ ្រស្តវសិ័យខ្លីៗចំនួនដប់ ែដលពក់ព័នធនឹង
វបបធម៌ ករអប់រ ំនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ សុខភព បរ ិ ថ ន ដីធ្លី កសិកមម ធនធនទឹក េហ ្ឋ រចនសមព័នធ យុត្តិធម៌ 
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ឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល។ េគនេយបយេនះ ត្រមូវឱយេធ្វីករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ស្រមប់គេ្រមងេហ ្ឋ រចន
សមព័នធទងំអស់៖ 
“គេ្រមងអភិវឌ ន៍េនតំបន់រស់េនរបស់ជនជតិេដីមភគតិច ចដំេណីរករបនលុះ្រ ែតមនករ យតៃម្លផល
ប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម និងផ ព្វផ យដល់សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចែដលពក់ព័នធជមុន េដីមបឲីយ្របជ
ជនទងំេនះមនឱកសផ្តល់ព័ត៌មនអំពីត្រមូវកររបស់ពួកេគ”។ 
េគលនេយបនជនជតិេដីមភគតិច ទទួល គ ល់សិទធិរបស់ជនជតិេដីមភគតិចេនកនុងទឹកដី្របៃពណី វបបធម៌ 
និង្របៃពណី ែដលមនសងគត់ភពជមួយនឹងចបប់ភូមិបលជតិ (២០០១)។ 
េគលនេយបយស្តីពីករចុះបញជ ី និងសិទធិេ្របី្របស់ដីសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច្រតូវបនអនុម័តេ យទីស្តី
ករគណៈរដ្ឋម្រន្តីេនៃថងទី២៤ ែខេម  ឆន ២ំ០០៩។ អនុ្រកឹតយស្តីពីនីតិវធិីៃនករចុះបញជ ីដីធ្លីរបស់សហគមន៍ជន
ជតិេដីមភគតិច្រតូវបនចុះហតថេលខេនៃថងទី០៩ ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៩ េ យនយករដ្ឋម្រន្តី។ េគលនេយបយ
េនះ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេ យែផ្អកេលីចបប់ភូមិបល (២០០១) េ យទទួល គ ល់សិទធិរបស់សហគមន៍ជនជតិ
េដីមភគតិចកនុងករកន់កប់ និងេ្របី្របស់ដីេ្រកមកមមសិទធិសមូហភពរបស់ពួកេគ។ េគលនេយបយែចងថ ករ
ចុះបញជ ីសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច - ជកមមសិទធិសមូហភព ខុសពីករចុះបញជ ីកបលដីជកមមសិទធិបុគគល េនះក៏
េ្រពះែតករចុះបញជ ីដីធ្លីរបស់សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចគឺជករចុះបញជ ីកបលដីទងំអស់ែដលសហគមន៍កន់
កប់ និងេ្របី្របស់ទងំមូល។ េគលនេយបយេនះមនទងំដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ្រសប ម
ម្រ  ២៥ ២៦ និង ២២៩ ៃនចបប់ភូមិបល (២០០១) និងអនុ្រកឹតយពក់ព័នធ។ កបលដីទងំេនះមនទំហខុំសៗ
គន  េហយី ចសថិតេនកនុងឃុ ំសងក ត់ដូចគន  ឬេផ ងគន ។ ដូេចនះករចុះបញជ ីកបលដីរបស់សហគមន៍ជនជតិេដីមភគ
តិចទមទរឱយមនអនុ្រកឹតយ ច់េ យែឡកមួយបែនថមេលីនីតិវធីិែដលមន្រ ប់ៃនករចុះបញជ ីដីធ្លីជ្របព័នធ។ 
៣.២ កិចច្រពមេ្រពៀងអន្តរជតិពក់ព័នធ 
កមពុជគឺជ្របេទសហតថេលខី ៃនឧបករណ៍អន្តរជតិមួយចំនួនែដលករពរសិទធិជនជតិេដីមភគតិច ក៏ដូចជអនុ
សញញ ស្តីពីជីវៈច្រមុះ (១៩៩២) ែដលទទួល គ ល់តួនទីរបស់ជនជតិេដីមភគតិចកនុងករករពរជីវច្រមុះ20។  
េនឆន  ំ១៩៩២ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនផ្តល់សចច ប័នេលីកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបប
ធម៌ ែដលរមួមនសិទធិរបស់ជនជតិេដីមភគតិចកនុងករអនុវត្តវបបធម៌ជក់ ក់ និងសិទធិរបស់ពួកេគកនុងមេធយបយ
ចិញច ឹមជីវតិ។ 
េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវបនអនុម័តេ យម សននិបត
អងគករសហ្របជជតិកនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០០៧។ ្របេទសកមពុជសថិតកនុងចំេ ម្របេទសជេ្រចីនែដលបនេបះ
េឆន តគ្ំរទេសចក្តីែថ្លងករណ៍េនះ។ 

 
20 កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកចិច និងវបបធម៌, កតកិសញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ, េសចក្តីែថ្លង
ករណ៍របស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិជនជតិេដមីភគតិច នងិេសចក្ត្ីរបកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស ។ 
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អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរសីេអីងពូជ សន៍ (ICERD)។ ម្រ  ៥(e) ៃន ICERD 
ធននូវភពរកី យ េ យឈរេលីមូល ្ឋ នេសមីភព និងេ យគម នករេរសីេអីង សិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ 
ជពិេសសសិទធិទទួលបនករអប់រ ំ និងបណ្តុ ះប ្ត ល។ ម្រ  ១៣ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច 
សងគម និងវបបធម៌ (ICESCR) រមួមនករផ្តល់ករអប់របំឋមសិក េ យឥតគិតៃថ្ល េ យមិនគិតពីេភទ ជតិ
សន៍ ឬក ្ត េផ ងេទៀត មួយេឡយី។ 

អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិកុមរ (ម្រ  ២៨ - សិទធិទទួលបនករអប់រ)ំ ្រតូវបនផ្តល់សចច ប័ន
េ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជកនុងឆន  ំ ១៩៩២ ដូេចនះកុមរ្រគប់រូបមនសិទធិទទួលបនករអប់រ។ំ ករអប់របំឋមសិក
្រតូវែតឥតគិតៃថ្ល។ ករអប់រមំធយមសិក ្រតូវែតមនស្រមប់កុមរ្រគប់រូប។ វនិ័យកនុងតំបន់្រតូវែតេគរពេសចក្តីៃថ្លថនូរ
របស់កុមរ។ ្របេទសអនកមន្រតូវែតជួយ្របេទស្រកី្រកឱយសេ្រមចបន។ 
អនុសញញ អងគករយូេណសកូស្តីពីករករពរ និងេលីកកមពស់ភពច្រមុះៃនករបេញចញមតិវបបធម៌ (២០០៥) ទទួល
គ ល់សិទធិរបស់ភគីននកនុងករចត់វធិនករេដីមបកីរពរ និងេលីកកមពស់ភពច្រមុះៃនករបេញចញមតិវបបធម៌ 

េ យេផ្ត តជពិេសសេលី្រស្តី ជនជតិភគតិច និងជនជតិេដីមភគតិច។ 
៣.៣ ស្តង់ របរ ិ ថ ន និងសងគម ទី ៧ របសធ់នគរពិភពេ កស្តពីីជនជតិេដើមភគតិច 
ESS៧ របស់ធនគរពិភពេ កស្តីពីជនជតិេដីមភគតិច/សហគមន៍មូល ្ឋ នែបប្របៃពណីេន ្រហ្វចិ ប់

៉  ែដលពុំបនទទួលេស ្រគប់្រគន់កន្លងមក ESS៧ ទទួល គ ល់ថជនជតិេដីមភគតិច  មនអត្តសញញ ណ 
និងេសចក្តី្របថន  ខុសែប្លកពី្រកុមមនុស េផ ងៗេនកនុងសងគម េហយីជេរឿយៗបត់បង់ផល្របេយជន៍េនេពល
មនករអភិវឌ ន៍ មែបប្របៃពណី។ ESS៧ ក៏ទទួល គ ល់ថ ជនជតិេដីមភគតិច មនភពផ រភច ប់ខ្ល ងំេទដី
ែដលពួកេគរស់េន និងធនធនធមមជតិែដលពួកេគ ្រស័យ ដូេចនះេហយីងយក្ល យជជនរងេ្រគះ ្របសិនេបីដី 
និងធនធនរបស់ពួកេគ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរ រេំ ភបំពន ឬរចិរលិយ៉ងខ្ល ងំ។ គេ្រមងអភិវឌ ន៍ក៏ ចេធ្វីេ យខូច
ខតដល់ករេ្របី្របស់ភ  ករអនុវត្តវបបធម៌ ករេរៀបចំ ថ ប័ន និងជំេនឿ សន ឬខងវញិញ ណរបស់ជនជតិ
េដីមភគតិចផងែដរ។ 
េនកនុង ESS ពកយ "ជនជតិេដីមភគតិច" ្រតូវបនេ្របីកនុងន័យទូេទ េដីមបសីំេ ទងំ្រសុងេទេលី្រកុមសងគម និង
វបបធម៌ ច់េ យែឡកមួយ ែដលមនលកខណៈកនុងក្រមិតេផ ងៗគន ៖ 

ក) ស្វ័យកំណត់អត្តសញញ ណខ្លួនឯងជសមជិកៃន្រកុមសងគម និងវបបធម៌ជនជតិេដីមភគតិច ច់េ យ
ែឡក និងករទទួល គ ល់អត្តសញញ ណេនះេ យអនកដៃទ។ និង 
ខ) ជសមូហភពេទនឹងទីជ្រមក ច់េ យែឡកពីគន មភូមិ ្រស្ត21 ទឹកដីដូន  ឬតំបន់ៃនករេ្របី្របស់ 
ឬករកន់កប់ មរដូវកល ក៏ដូចជធនធនធមមជតិេនកនុងតំបន់ទងំេនះ។ និង 

 
21 In the World Bank’s ESS៧, “Collective attachment” means that for generations there has been a physical presence 

in and economic  ties  to  land and  territories  traditionally owned, or  customarily used or occupied, by  the group 
concerned, including areas that hold special significance for it, such as sacred sites. 
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គ) មនវបបធម៌ទំេនៀមទម្ល ប់ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច ឬ ថ ប័ននេយបយ ែដលមនលកខណៈខុសែប្លក ឬ ច់
េ យែឡកពីសងគម ឬវបបធម៌ទូេទ និង 
ឃ) ភ  ឬ្រគមភ ខុសគន  ជទូេទខុសពីភ ផ្លូវករ ឬភ ៃន្របេទស ឬតំបន់ែដលពួកេគរស់េន។ 

េគលបំណងៃន ESS៧ គឺ៖ 
 េដីមបធីនថដំេណីរករអភិវឌ ន៍ជំរុញឱយមនករេគរពេពញេលញចំេពះសិទធិមនុស  េសចក្តីៃថ្លថនូរ េសច

ក្តី្របថន  អត្តសញញ ណ វបបធម៌ និងជីវភពរស់េនែផ្អកេលីធនធនធមមជតិរបស់ជនជតិេដីមភគតិច។ 

 េដីមបេីជៀស ងផលប៉ះពល់អវជិជមនៃនគេ្រមងេលីជនជតិេដីមភគតិច ឬេនេពលែដលមិន ចេជៀស
ងបន ្រតូវកត់បនថយ និង ឬទូទត់សងស្រមប់ផលប៉ះពល់ទងំេនះ។ 

 េដីមបេីលីកកមពស់អតថ្របេយជន៍ៃនករអភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភព និងឱកសស្រមប់ជនជតិេដីមភគ
តិចកនុងលកខណៈែដល ចទទួលយកបន សម្រសប មវបបធម៌ និងបរយិបនន។ 

 េដីមបែីកលម្អកររចនគេ្រមង និងេលីកកមពស់ករគ្ំរទកនុង្រសុកេ យបេងកីត និងរក ទំនក់ទំនងែដល
កំពុងដំេណីរករេ យែផ្អកេលីករពិេ្រគះេយបល់្របកបេ យេពញេលញជមួយជនជតិេដីមភគតិច
ែដលរងផលប៉ះពល់េ យគេ្រមងេពញមួយវដ្តៃនគេ្រមង។ 

 េដីមបទីទួលបនករយល់្រពមេ យេសរ ីជមុន និងផ្តល់ព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយៃនជនជតិេដីមភគតិច
ែដលរងផលប៉ះពល់ ដូចែដលបនពិពណ៌នេនកនុង ESS៧ ។ និង 

 េដីមបទីទួល គ ល់ េគរព និងអភិរក វបបធម៌ ចំេណះដឹង និងករអនុវត្តរបស់ជនជតិេដីមភគតិច និងផ្តល់
ឱកសឱយពួកេគស្រមបខ្លួនេទនឹងលកខខណ្ឌ ៃនករផ្ល ស់ប្តូរកនុងលកខណៈ និងកនុងេពលេវ ែដល ច
ទទួលយកបនស្រមប់ពួកេគ។ 

ESS៧ របស់ធនគរពិភពេ ក ទមទរករយល់្រពមេ យេសរ ីជមុន និងផ្តល់ព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយៃន្រកុម
ជនជតិភគតិច នឹងទទួលបនកនុងករណីែដលគេ្រមងេនះ៖ 

 មនផលប៉ះពល់អវជិជមនេលីដី និងធនធនធមមជតិ ែដលសថិតេ្រកមកមមសិទធិ្របៃពណី ឬេ្រកមករេ្របី
្របស់ ឬកន់កប់ មទម្ល ប់។ 

 ប ្ត លឱយមនករផ្ល ស់ទីលំេនរបស់ជនជតិេដីមភគតិចេចញពីដីធ្លី និងធនធនធមមជតិ ែដលសថិត
េ្រកមកមមសិទធិ្របៃពណី ឬេ្រកមករេ្របី្របស់ ឬកន់កប់ មទំេនៀមទម្ល ប់។ ឬ 

 មនផលប៉ះពល់យ៉ងសំខន់េលីេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌របស់ជនជតិេដីមភគតិច ែដលជសមភ រៈស្រមប់
អត្តសញញ ណ និង ឬវបបធម៌ ពិធី ឬទិដ្ឋភពខងវញិញ ណៃនជីវតិរបស់ជនជតិេដីមភគតិចែដលរងផលប៉ះ
ពល់។ 

ករងរទងំ យ ែដលជះឥទធិពលយ៉ងធងន់ធងរដល់បូរណៈភព ឬផលិតភពៃនដី ជនជតិេដីមភគតិច ែដល
ជកមមសិទធិសមូហភព នឹង្រតូវបនពិនិតយេ យ្របុង្របយត័ន និង្រតូវដកេចញ។ ករងរែដល ច្រតូវបនអនុវត្តេន
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ជិតដី ជនជតិេដីមភគតិច ែដលជកមមសិទធិរមួ បុ៉ែន្តមិនគួរប៉ះពល់ដល់បូរណៈភព ឬផលិតភពរបស់ េនះេទ។ 
េ យ រករយល់្រពមេ យេសរ ីជមុន និងផ្តល់ព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយែបបេនះនឹងមិន ចអនុវត្តបនស្រមប់
គេ្រមងេនះ។ 
ករចូលរមួរបស់អនកឯកេទសសម្រសបកនុងករផ្តល់ដំបូនម នបេចចកេទស និងជំនួយទក់ទងនឹងករអនុវត្ត ESS៧ គឺ
មន រៈសំខន់ ឧទហរណ៍ េនេពលែដលមនកលៈេទសៈ ឬភពងយរងេ្រគះៃន ជនជតិេដីមភគតិច ឬចបប់
ជតិ និងទិននន័យេសដ្ឋកិចចសងគមទូេទផ្តល់ែតព័ត៌មនទូេទជជងទិននន័យជក់ ក់ទក់ទងនឹង្រកុមជនជតិេដីម
ភគតិចែដលមនវត្តមន។ អនកឯកេទសគួរែតបង្ហ ញឱយេឃញីនូវបទពិេ ធន៍្រប ក់្របែហលជមួយវធិី ្រស្ត
្រ វ្រជវវទិយ ្រស្តសងគម និងចំេណះដឹងទូលំទូ យ និងបទពិេ ធន៍ករងរជមួយ្របធនបទ ជនជតិេដីម
ភគតិច េនកនុង្របេទស ឬតំបន់។ 
្របេទសកមពុជមនេគលនេយបយទទួល គ ល់សិទធិជនជតិេដីមភគតិចកនុងវសិ័យវបបធម៌ ករអប់រ ំយុត្តិធម៌ សុខ
ភព បរ ិ ថ ន ដីធ្លី កសិកមម ធនធនទឹក និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធកនុងចំេ ម្របេទសដៃទេទៀត។ ចបប់ភូមិបល 
(២០០១) ក៏ទទួល គ ល់សិទធិរបស់សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចកនុងករកន់កប់អចលនវតថុ - ដីរបស់ពួកេគ - 
ជមួយនឹងប័ណ្ណកមមសិទធិសមូហភព។ េទះបីជករពិតទងំេនះក៏េ យ ក៏គម ន្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ឬនីតិវធីិស្រមប់ករ
ករពរជក់ ក់ េដីមបកីរពរផល្របេយជន៍ជនជតិេដីមភគតិច េ្រកពីចបប់ែដលទក់ទងនឹងដីធ្លី ឬៃ្រពេឈ។ី 
េនកនុងករអនុវត្ត នីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីកមមសិទធិដីសមូហភពគឺចំ យេពលេ្រចីន។ ដូេចនះ មនែតសហគមន៍ជន
ជតិេដីមភគតិចមួយចំនួនបុ៉េ ្ណ ះែដលទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពចប់ ងំពីចបប់ភូមិបល្រតូវបន
អនុម័តកនុងឆន  ំ២០០១។ 
េទះយ៉ង ក៏េ យ មនភពសីុសង្វ ក់គន ជរមួរ ងចបប់ជតិ និងស្តង់ រ និងត្រមូវកររបស់ទីភន ក់ងរអន្តរជតិ
ស្តីពីជនជតិេដីមភគតិច។ ជឧទហរណ៍ លកខណៈវនិិចឆ័យៃនករស្វ័យកំណត់អត្តសញញ ណស្រមប់សហគមន៍ជន
ជតិេដីមភគតិច ដូចែដលបនកំណត់កនុងេគលនេយបយជតិកនុង្របេទសកមពុជ គឺមនភពសីុសង្វ ក់គន យ៉ង
ទូលំទូ យជមួយនឹង ថ ប័នអន្តរជតិ។ ចបប់ជតិមិន ប់បញចូ លសហគមន៍ជជតិេដីមភគតិច ែដលបនប
ន ុ ំខ្លួនជមួយនឹងសហគមន៍ធមម េទ។ សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច ច ក់ពកយសំុ នៈ្រសបចបប់ េ យ
មិនគិតពីថេតីពួកេគេនែតេ្របីភ របស់ពួកេគ ឬអនុវត្តកសិកមម្របៃពណីេនះេទ។ 
ខណៈេពលែដលមនករបំេពញបែនថមមួយចំនួនរ ងចបប់ និងបទបបញញត្តិរបស់កមពុជែដលទក់ទងនឹងជនជតិ
េដីមភគតិច និង ESS៧ របស់ធនគរពិភពេ ក មនករខ្វះខតបទបបញញត្តិលម្អិត ឬនីតិវធីិ្របតិបត្តិករែដលជួយ
ស្រមួលដល់ករអនុវត្តេពញេលញៃនែផនករជនជតិេដីមភគតិច ។ ដូេចនះ ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិ
េដីមភគតិច ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យឈរេលីមូល ្ឋ នៃន ESS៧ របស់ធនគរពិភពេ ក េ យគិតគូរពីេគល
នេយបយ និងបទបបញញត្តិពក់ព័នធរបស់កមពុជ េដីមបជីួយស្រមួលដល់ករអនុវត្ត ជនជតិេដីមភគតិច មរេបៀប
ែដល្រសប មេគលបំណងៃន ESS៧ ដូចបនេរៀប ប់ខងេលី។ 
្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច ផ្តល់នីតិវធីិស្រមប់ករពិនិតយរកេមីលវត្តមន ជនជតិេដីមភគ
តិច េនកនុងតំបន់អនុគេ្រមង និងរេបៀបេធ្វីករ យតៃម្លសងគមេគលេ  ។ ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីម
ភគតិច ក៏គូសបញជ ក់អំពីយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង (GRM) ែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងីេ យែផ្អកេលីករអនុវត្ត
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បចចុបបនន អំពីរេបៀបែដលករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង េ្រកមគេ្រមងអភិវឌ ន៍កនុង្របេទសកមពុជ េ យ រមន្រកុម ជន
ជតិេដីមភគតិច េផ ងៗគន េនកនុងតំបន់គេ្រមង េហយីនីមួយៗមនទំេនៀមទម្ល ប់ និងទម្ល ប់ែប្លកៗេរៀងៗខ្លួន យន្ដ
ករេ ះ្រ យែដលបនបញជ ក់េនេ្រកម ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច េនះនឹង្រតូវបនប្ដូរ
មបំណងបែនថមេទៀត េដីមបធីនថ សម្រសប មវបបធម៌ស្រមប់្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច ែដលគេ្រមងនឹង

្របឹក ជមួយ។ ករប្ដូរ មបំណងែបបេនះនឹង្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យែផ្អកេលីករពិេ្រគះេយបល់ែដល្រតូវបនេធ្វី
េឡងីជមួយ ជនជតិេដីមភគតិច ពក់ព័នធែដលបនកំណត់េនក្រមិតអនុគេ្រមងផ្លូវ/ ព ន។ 
៤. ផលប៉ះពល ់ និភ័យ និងវិធនករកត់បនថយ 
៤.១. ផលប៉ះពលស់ងគម 
៤.១. ១. ផលប៉ះពលជ់វិជជមន 
 

គេ្រមងេនះ្រតូវបនេគរពឹំងថនឹងមនផលប៉ះពល់្របេយជន៍ជនជតិេដីមភគតិច មរយៈ (i) ករ ្ដ រ និងែក
លម្អករតភជ ប់ករដឹកជញជូ នែដលរងផលប៉ះពល់ ឬរខំនេ យទឹកជំនន់េដីមបអីនុញញ តឱយ ជនជតិេដីមភគតិច 
និង្របជជនកនុងតំបន់ ចបន្តសកមមភព ជីវកមមធមម េឡងីវញិ េដីមបី ្ត រជីវភពរបស់ពួកេគេឡងីវញិ។ (ii) 
េធ្វីេ យ្របេសីរេឡងីនូវលទធភពទទួលបនេស ធរណៈរបស់្របជជនកនុងតំបន់ ដូចជ េរៀន និងកែន្លង
សុខភព ធរណៈ ែដលមន្របេយជន៍ជពិេសសចំេពះកុមរ និងមនុស ចស់។ ស្រមប់កសិករ េធ្វីឲយ្របេសីរ
េឡងីនូវលទធភពទទួលបនទីផ រ ែដល ចឱយពួកេគលក់ផលិតផលកសិកមម និងេ្រកកសិ ្ឋ នបន្របេសីរជង
មុន ដូចជអនុផលៃ្រពេឈ(ីNTFPs) ទទួលបនតៃម្ល្របេសីរជងមុន និងកត់បនថយករបត់បង់េ្រកយករ្របមូល
ផល – េ យ រែតករដឹកជញជូ នមនភព្របេសីរេឡងី និង (iii) ករក ងេឡងីវញិនូវផ្លូវ ព ន សនមត់ថនឹងេធ្វី
េ យតៃម្លៃន្រទពយសកមមរបស់ដីមនភព្របេសីរេឡងី ជពិេសសស្រមប់អនកែដលមនដីសថិតេនជិតផ្លូវែដលបន
ងសង់េឡងីវញិ។ ជចុងេ្រកយ ផ្លូវែដលបន ងសង់េឡងីវញិផ្តល់្របព័នធដឹកជញជូ នដល់ជនជតិេដីមភគតិច 

និងសហគមន៍មូល ្ឋ នកន់ែត្របេសីរ ែដលធន់នឹងេ្រគះធមមជតិ ដូចជទឹកជំនន់ និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីត
មនៃនករែ្រប្របួល កសធតុ។ ជពិេសស ្របព័នធដឹកជញជូ នផ្លូវថនល់ែដលបនព្រងឹងផ្តល់នូវតំណភជ ប់សំខន់ៗ 
ែដលជួយស្រមួលដល់េស សេ្រងគ ះបនទ ន់ ដូចជករសេ្រងគ ះទឹកជំនន់ ករជេម្ល ស ែដលជួយេលីកកមពស់ករស
េ្រងគ ះ យុជីវតិ និងេលីកកមពស់សុវតថិភពស្រមប់ជនជតិេដីមភគតិច និងសហគមន៍មូល ្ឋ នេនេពលមនេ្រគះ
ធមមជតិ។ 
េទះបីជគេ្រមងេនះនមំកនូវផលវជិជមនជរមួចំេពះ ជនជតិេដីមភគតិច េនកនុងតំបន់អនុគេ្រមងក៏េ យ ផល
ប៉ះពល់អវជិជមនមួយចំនួន្រតូវបនរពឹំងទុកេ យែផ្អកេលីលកខណៈ និងវ ិ លភពរបស់គេ្រមង ក៏ដូចជបទ
ពិេ ធន៍ៃនគេ្រមង្រសេដៀងគន  និងករពិេ្រគះេយបល់េនថន ក់ជតិ និងមូល ្ឋ នទក់ទងនឹងបញ្ហ ជនជតិេដីម
ភគតិច កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមងនឹង្រតូវេធ្វីេឡងី។ ផលប៉ះពល់ និង និភ័យែដលបនកំណត់្រតូវបន
ពិភក យ៉ងខ្លីេនកនុងែផនកខងេ្រកម បនទ ប់មកេ យវធិនករកត់បនថយសំខន់ៗែដលបនេសនីេឡងី (ែផនកទី 
៤.៥ ខងេ្រកម)។ និភ័យ ផលប៉ះពល់ទងំេនះ រមួទងំវធិនករកត់បនថយែដលបនេសនីេឡងី មិនទន់មន
លកខណៈេពញេលញេនេឡយីេទ េ យ រផ្លូវ និង ព នេនមិនទន់កំណត់ (េលីកែលងែត ព ន TK២ កនុងេខត្ត



 

| 268 | 
 

តបូងឃមុ)ំ។ ដូេចនះកនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្តគេ្រមង ផលប៉ះពល់ និង និភ័យែដលបនកំណត់ជមុនទងំេនះ
នឹង្រតូវបនេផទ ងផទ ត់ និង យតៃម្លេ យែផ្អកេលី ក) វ ិ លភពជក់ ក់ៃនករងរ ខ) ករពិេ្រគះេយបល់
េពលេលញជមួយជនជតិេដីមភគតិច ែដល ចរងផលប៉ះពល់ គ) បរបិទកនុង្រសុក (ឧទហរណ៍ បទពិេ ធន៍ 
និងសមតថភពកនុងតំបន់កនុងករេ ះ្រ យ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដលបនកំណត់។ល។) ឃ) សមតថភព
របស់អនកេម៉ករ និង ង) ក ្ត េផ ងៗេទៀត។ 
៤.១.២. ផលប៉ះពល់អវជិជមនចំេពះករេធ្វីលទធកមមដី 
ខណៈេពលែដលគេ្រមងនមំកនូវអតថ្របេយជន៍ជេ្រចីនែផនេសដ្ឋកិចច និងសងគម ដូចែដលបនសេងខបខងេលី 
សកមមភពគេ្រមងមួយចំនួន ចប ្ត លឱយមន និភ័យ និងផលប៉ះពល់អវជិជមនេ យអេចតន។ ផលប៉ះ
ពល់ែដល ចេកីតមន ចរមួមនករបត់បង់ដីធ្លី ករបត់បង់្រទពយសមបត្តិែដលជប់នឹងដី និងករបត់បង់
មេធយបយចិញច ឹមជីវតិជេដីម ជពិេសសចំេពះអនកែដលមនដីប៉ះពល់ ស្រមបករ ថ បនផ្លូវេឡងីវញិ ជពិេសស
ករែកលម្អផ្លូវែដលមនករេលីកកំពស់ផ្លូវ។ ទំហផំ្លូវ និង ឬករព្រងីកផ្លូវដឹកជញជូ នែដលមន្រ ប់ េដីមបែីកលម្អស្តង់
រផ្លូវ និងេលប នេធ្វីដំេណីរ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ករេធ្វីលទធកមមដីស្រមប់េគលបំណងេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងី

្រតូវបនកំណត់្រតឹមែត ផ្លូវមួយចំនួនែដលបនេ្រជីសេរសីបុ៉េ ្ណ ះ។ ផ្លូវភគេ្រចីនែដល្រតូវ ងសង់េឡងីវញិគឺសថិត
េនេលីផ្លូវែដលមន្រ ប់ ែដលព្រងីក ែដលមិន្រតូវករយកដីជអចិៃ្រន្តយ។៍ េ យេមីលេឃញីពីចំណុចេនះ ទំហំ
ៃនត្រមូវករដីស្រមប់ផ្លូវ និង ព នទងំអស់្រតូវបនរពឹំងថនឹងមនទំហតូំច និងេធ្វី ម ថ នភពទី ងំជក់ែស្ដង។ 
្របសិនេបីមនត្រមូវករដី ករេធ្វីលទធកមមដីេនែផនកតូចៗជក់ ក់ៃនផ្លូវែដលមន្រ ប់ែដល្រតូវបនព្រងីក ឬ
ត្រមឹមេឡងីវញិ េដីមបេី ះ្រ យ និភ័យៃនកររងផលប៉ះពល់េ យទឹកជំនន់នេពលអនគត មរយៈករ
ស្រមួលដល់ករបង្ហូរទឹក និងករែកលម្អភពធន់ៃនផ្លូវទប់ទល់នឹងេ្រគះមហន្ត យធមមជតិ ដូចជទឹកជំនន់ និងករ
េកីនេឡងីសីតុណ្ហ ភព ែដលជលទធផលៃនករែ្រប្របួល កសធតុ។ 
េ យ រែត ធតុ និងវ ិ លភពតូចៃនករ ្ត រផ្លូវេឡងីវញិ ត្រមូវករដីែដល ចេកីតមន ្រតូវបនេគរពឹំងថ
នឹងមនតិចតួច ដូចជករណីដីមុខផទះទំនងជរងករប៉ះពល់ ដូេចនះ ផលប៉ះពល់េលីផទះនឹងមនតិចតួច ឬគម ន
ស្រមប់ផ្លូវែដលបន ងសង់េឡងីវញិទងំមូល។ ដូេចនះ ករ ងំលំេនថមីេ យរូបវន្ត្រតូវបនេជៀស ង ឬកត់
បនថយ មរយៈកររចនប្លងជំនួស។ ផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនេលីដីរបស់ជនជតិេដីមភគតិច និងសហគម
ន៍មូល ្ឋ ននឹងមិនប៉ះពល់យ៉ងខ្ល ងំដល់សកមមភពរស់េន្របចៃំថងេទ។ ករងរទងំ យ ែដលជះឥទធិពល
យ៉ងធងន់ធងរដល់បូរណៈភព ឬផលិតភពៃនដី ជនជតិេដីមភគតិច ែដលជកមមសិទធិសមូហភព នឹង្រតូវបនពិនិ
តយេ យ្របុង្របយត័ន និងេជៀសេវៀង។ ករងរ្របែហលជ្រតូវបនអនុវត្តេនជិតដី ជនជតិេដីមភគតិច ែដលជកមម
សិទធិរមួ បុ៉ែន្តមិនគួរប៉ះពល់ដល់បូរណៈភព ឬផលិតភពរបស់ េនះេទ េ យ រែតករយល់្រពមេ យេសរ ីករ
ជូនដំណឹងជមុនមិន ចអនុវត្តបនស្រមប់គេ្រមងេនះេទ។ 
 

៤.២. និភ័យសងគម 
ក) លហូំរកមមករ 
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កនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្តគេ្រមង ជពិេសសមុនេពលករ ងសង់េកីតេឡងី អនកេម៉ករគេ្រមងនឹងេកៀរគរ
បុគគលិករបស់ពួកេគ ដូចជអនក្រគប់្រគងគេ្រមង អនកបេចចកេទស និងកមមករជំនញ េទកន់តំបន់អនុគេ្រមង េដីមបី
គ្ំរទករ ងសង់ផ្លូវ និង ព ន។ េ យ រែតបុគគលិករបស់អនកេម៉ករមិន ចែចករែំលកលកខណៈវបបធម៌ជមួយ
្របជជនកនុងតំបន់ រមួទងំសហគមន៍ ជនជតិេដីមភគតិច េនះជលទធផល និភ័យសងគមមួយចំនួន្រតូវបន
រពំឹងទុកជលទធផលៃនលំហូរកម្ល ងំពលកមម រមួមនៈ 

 និភ័យសុខភពេកីនេឡងីេ យ រែតករឆ្លងជំងឺដូចជ COVID-១៩, េមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ និង
ជំងឺមិនឆ្លងេផ ងេទៀតពីកមមកររបស់អនកេម៉ករ។ និភ័យទងំេនះទំនងជេកីនេឡងី ្របសិនេបី ជនជតិ
េដីមភគតិច េនកនុងតំបន់អនុគេ្រមងមិនបនដឹងពី និភ័យទងំេនះ និងចត់វធិនករសម្រសបេដីមបី
េជៀស ងកត់បនថយ និភ័យ។ 

 ករេកីនេឡងី និភ័យៃនេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ ជពិេសសស្រមប់អនកែដលរស់េនតំបន់ជំុវញិករ ្ឋ ន
សំណង់ និងអនកែដលេធ្វីដំេណីរជិតតំបន់សំណង់ កនុងដំ ក់កល ងសង់ េនេពលែដល ថ នភពផ្លូវ
មិនល្អ េហយីវធិនករសុវតថិភពមិន្រតូវបនអនុវត្តេ យអនកេម៉ករ។ ដូចគន េនះែដរ កនុងដំ ក់កល
្របតិបត្តិករ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលមិនទន់ គ ល់ ថ នភពផ្លូវថមី ច្របឈមមុខនឹង និភ័យៃន
េ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ េ យ រឧទហរណ៍ ករបេងកីនេលប នកនុងករេធ្វីដំេណីរ ករែកត្រមង់ផ្លូវថមី សមស
ធតុផ្លូវថមី (ឧទហរណ៍ ករ ក់លូថមី)។ ឬមិន គ ល់សញញ បង្ហ ញេ្រគះថន ក់េ យ រផ្លូវថម ី េដីមបធីន
សុវតថិភពស្រមប់អនកេ្របី្របស់ផ្លូវ។ និភ័យៃនេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ ចប ្ត លមកពី ជនជតិេដីម
ភគតិច ែដលអនុញញ តឱយកុមរតូចៗេដីរេទ េរៀនេ យមិនមនករ្រតួតពិនិតយេលីផ្លូវេលប នេលឿន 
(ជមួយនឹងករេកីនេឡងីបរមិណច ចរណ៍) ឬដឹករបស់ធងន់ៗដូចជផលិតផលៃ្រពេឈែីដលេធ្វីឱយខ្លួន
ឯង និងអនកេ្របី្របស់ផ្លូវេផ ងេទៀតបេងកីន និភ័យៃនេ្រគះថន ក់។ 

 ជេម្ល ះសងគមែដល ចេកីតមនរ ងកមមករសំណង់ជមួយ្របជជនកនុងតំបន់ ជពិេសសេនេពលែដលកមម
ករមិនែមនមូល ្ឋ នមិន ុ នឹំងករ្របតិបត្តិវបបធម៌កនុងតំបន់ ករ មឃត់ចំេពះ្រស្តី និងវតថុវបបធម៌ និង
ខងវញិញ ណរបស់ ជនជតិេដីមភគតិច កនុង្រសុក ដូចជេដីមេឈខីងវញិញ ណ ថម ទេន្ល ្រប ទ ទីបញចុ ះ
សព, ល, េនជិតផ្លូវ 

 សមព ធេកីនេឡងីដល់្របជជនកនុងតំបន់ េ យ រករេកីនេឡងីៃនត្រមូវករម្ហូប រ េ្របងឥនធនៈ លំេន
ន េលីែផនកកមមករសំណង់។ 

 ករ្របមូលផ្តុ ំកម្ល ងំពលកមមេនកែន្លងសំណង់របស់គេ្រមង ចប ្ត លឱយមនករ្របមូលផ្តុ ំអនករកសុីផ្លូវ
េភទ ករេកីនេឡងីៃន ជីវកមមខន តតូចកនុង្រសុក អនកែស្វងរកករងរេធ្វី និងអនកេផ ងេទៀត ែដល ចផទុយពី
ជំេនឿវបបធម៌ និងករអនុវត្តរបស់ ជនជតិេដីមភគតិចកនុងតំបន់ បេងកីនភព នតឹងរ ង ជនជតិេដីមភគ
តិច និងអនកេម៉ករ។  
 

    ខ) ករេកង្របវ័ញចផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពន ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ និងអំេពើហងិ
េលើកមុរ េ យ រលហូំរកមមករ 
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េ យ រែតមនអនុគេ្រមង្របែហល ២០ ែដលពក់ព័នធនឹងករ ថ បនផ្លូវ និង ព នេឡងីវញិ និភ័យសងគមេន
េ្រកមគេ្រមងេនះ ចរមួបញចូ ល និភ័យទក់ទងនឹងករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពន (SEA) ករ
េបៀតេបៀនផ្លូវេភទ (SH) និងអំេពីហងិ េលីកុមរ (VAC)។ និភ័យទងំេនះ្រតូវបនកំណត់េ យែផ្អកេលីករ
្របមូលផ្តុ ំសក្ត នុពលៃនកមមករមួយចំនួនធំេនកនុងអនុគេ្រមងផ្លូវ និង ព ន េដីមបគី្ំរទដល់ករ ងសង់សំណង់។ 
ស្រមប់អនុគេ្រមងករងរសីុវលិ កមមករ្របែហល ៥០-១៨០ នក់ ចនឹង្រតូវចូលរមួេដីមបអីនុវត្តសកមមភព
សំណង់ េ យ រករយល់ដឹងទបអំពី ជនជតិេដីមភគតិច និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន និភ័យៃន SEA/SH/VAC 
្រតូវបន យតៃម្លថជ "ក្រមិតមធយម" េនេពលេរៀបចំគេ្រមង។ 
   គ) ពលកមមេលើកមុរ 
េយង ម ESS២ របស់ធនគរពិភពេ ក យុករងរអបបបរមែដល្រតូវករគឺ ១៤ ឬខពស់ជងេនះ ដូចែដល
ចបប់ជតិបនបញជ ក់។ េយង មចបប់ករងរឆន  ំ១៩៩៧ (ម្រ  ១៧៧ ែផនក B) កុមរែដលមន យុពី ១២ 
េទ ១៥ ឆន ំ ច្រតូវបនជួលឱយេធ្វីករងរ្រ លែដលផ្តល់ឱយថ: ក) ករងរមិនមនេ្រគះថន ក់ដល់សុខភពឬករ
អភិវឌ ផ្លូវចិត្តនិង ងកយរបស់ពួកេគ; ខ) ករងរនឹងមិនប៉ះពល់ដល់ករចូលេរៀនេទៀងទត់របស់ពួកេគ ករចូល
រមួរបស់ពួកេគកនុងកមមវធីិែណន ំ ឬវគគបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈែដល្រតូវបនអនុម័តេ យ ជញ ធរមនសមតថកិចច។ 
េ យ រសកមមភព ងសង់គេ្រមងនឹង្រប្រពឹត្តេទេន មតំបន់ជនបទែដលមនពលកមមកុមរជទូេទ ច
េទរចួែដលថពលកមមកនុង្រសុកែដលមន យុេ្រកម ១៨ ឆន ្ំរតូវបនចូលរមួេ យអនកេម៉ករសំណង់ និងអនកេម៉
ករបន្តេដីមបអីនុវត្តករងរែដលគម នជំនញ។ េដីមបធីនថកុមរ្រតូវបន ងំមិនឱយចូលរមួកនុងករងរធងន់ៗជធមម
េនករ ្ឋ នសំណង់ អនកេម៉ករទងំអស់េនេ្រកមគេ្រមង្រតូវបនត្រមូវឱយចូលរមួជមួយកមមករែដលមន យុ

ចប់ពី ១៨ ឆន េំឡងីេទ។ អនកេម៉ករត្រមូវឱយេផទ ងផទ ត់ យុរបស់កមមករេ យេ្របីឯក រគ្ំរទែដលមនសុពល
ភព (ឧ. អត្តសញញ ណប័ណ្ណ ឬលិខិតបញជ ក់េផ ងេទៀតេ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ន) មុនេពលកិចចសនយ្រតូវបនចុះ
ហតថេលខ។ ត្រមូវករស្រមប់ យុេធ្វីករអបបបរម ( យុ ១៨ ឆន )ំ នឹង្រតូវបនរមួបញចូ លេនកនុងឯក រេដញៃថ្ល 
េហយីេនកនុងកិចចសនយករងរែដលអងគភព្រគប់្រគងគេ្រមង(PMU) ចុះហតថេលខជមួយអនកេម៉ករនីមួយៗ
ែដលទទួលបនកិចចសនយ។ និភ័យៃនករចូលរមួកនុងពលកមមកុមរែដលទក់ទងនឹងអនកផគត់ផគង់កមមករនឹង្រតូវ
បនពិនិតយ និង យតៃម្លេនេពលែដលអនកផគត់ផគង់កមមករ្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណេ យអនកេម៉ករ។ េដីមបី
រក និភ័យេនះឱយេនក្រមិតអបបបរម វធិនករ និងដំេណីរករេ ះ្រ យ្រតូវបនេសនីេឡងីេនកនុងនីតិវធិី
្រគប់្រគងករងរ (សូមេមីល LMP េនកនុងឧបសមព័នធទី ៥ ៃន ESMF [វគគ ១២]) ែដលនឹង្រតូវបនអនុវត្តេ យអនក
េម៉ករសំណង់របស់គេ្រមងទងំអស់។ ជមួយនឹងវធិនករទងំេនះ និភ័យៃនករចូលរមួពលកមមកុមរេដីមបគីំ
្រទករ ងសង់គេ្រមង្រតូវបន យតៃម្លថ "ទប"។ 
ឃ. ករេធ្វើពលកមមេ យបងខំ 
ពលកមមេ យបងខំ ឬពលកមមកំហតិ្រតូវបន មឃត់េ្រកមចបប់ករងរ (ម្រ  ១៥ វគគ ៥)។ ពលកមមេ យបងខំ
រមួមន ថ នភពែដលមនុស ្រតូវបនបងខិតបងខំឱយេធ្វីករ មរយៈករេ្របី្របស់អំេពីហងិ  ឬករបំភិតបំភ័យ 
ឧបយកលបំណុល កររក ទុកឯក រអត្តសញញ ណ ករគំ មកំែហង ឬទ្រមង់ៃនករសងសឹកេផ ងេទៀត។ ករ
ជួលមនុស ឱយេធ្វីករេដីមបសីងបំណុលេគ្រតូវបនចត់ទុកថជពលកមមេ យបងខំ។ េ យ រសកមមភព ង
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សង់គេ្រមងនឹង្រប្រពឹត្តេទជចមបងេនតំបន់ជនបទ េហយីមនុស ភគេ្រចីនទំនងជមិនមនជំនញស្រមប់
ករងរសំណង់ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងនឹងេធ្វីេឡងីេ យ PMU និងអនកេម៉ករ េដីមបេីជៀស ងករបងខំឱយេធ្វីករ េនះនឹង
េធ្វីេឡងី មរយៈត្រមូវករៃនករេជៀស ងករងរេ យបងខំេនកនុងកិចចសនយករងររបស់អនកេម៉ករ និងត្រមូវករ
ស្រមប់អនកេម៉ករេដីមបេីផទ ងផទ ត់ថេតីកមមករកនុង្រសុកែដល្រតូវបនជួលផ្តល់ករងរ មនករយល់្រពមពិត្របកដ
របស់ពួកេគ។ PMU នឹងជូនដំណឹងេទធនគរអំពីកររេំ ភបំពន មួយកនុងរយៈេពល ២៤ េម៉ង និងចត់
វធិនករេ ះ្រ យសម្រសប។ និភ័យៃនករចូលរមួកនុងករងរេ យបងខំែដលទក់ទងនឹងករផគត់ផគង់ពលករ 
នឹង្រតូវបនពិនិតយ និង យតៃម្លេនេពលែដលអនកផគត់ផគង់េនះ្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណេ យអនកេម៉ករ។ 
េដីមបរីក និភ័យេនះឱយេនក្រមិតអបបបរម វធិនករ្រតូវបនេសនីេឡងីេនកនុងនីតិវធីិ្រគប់្រគងករងរ (សូមេមីល 
LMP េនកនុងឧបសមព័នធទី ៥ ៃន ESMF [វគគ ១២]) ែដលនឹង្រតូវបនអនុវត្តេ យអនកេម៉ករសំណង់របស់គេ្រមង
ទងំអស់។ េនេ្រកមគេ្រមងេនះ និភ័យៃនករចូលរមួកម្ល ងំពលកមមេ យបងខំេដីមបគី្ំរទករ ងសង់គេ្រមង
គឺមនក្រមិតទប ស់។ 
ង) ករេរ ើសេអើង និងករមិន ប់បញចូល្រកុមែដលបត់បងផល្របេយជន៍/ជនងយរងេ្រគះ 
ជនងយរងេ្រគះ/ជនបត់បង់ផល្របេយជន៍ ដូចជជន្រកី្រក ជនជតិេដីមភគតិច ្រស្តី ជេដីម ច្រតូវបន
បត់បង់ ឱកសករងរបេ ្ត ះ សនន ពីអនកេម៉ករសំណង់។ ករទូទត់្របក់ឈនួលមិនេសមីគន េ យែផ្អកេលី េយន
ឌ័រ ចេកីតេឡងី ជពិេសសជមួយ្របជជនកនុងតំបន់ែដលចូលរមួជកមមករគម នជំនញ។ អនកេម៉ករ្រតូវខិតខំ្របឹង
ែ្របងកនុងករផ ព្វផ យេដីមបធីនថ្រកុមជនងយរងេ្រគះ កនុងតំបន់្រតូវបនជូនដំណឹង អំពីឱកសករងរ 
េទះបីជកិចចសនយករងររបស់ពួកេគ េជៀស ង្របក់ឈនួលមិនលំេអៀងេ យែផ្អកេលីេយនឌ័រ និង ថ នភព
ករងរក៏េ យ។ អនកេម៉ករ ចេសនីសុំេទ ឃុ ំនិង ឬអងគករម ជនកនុង្រសុកស្រមប់ករគ្ំរទរបស់ពួកេគ
កនុងករេធ្វីឱយឱកសករងរ ចទទួលបនទន់េពលេវ ស្រមប់ជនងយរងេ្រគះ។ និភ័យៃនករេរសីេអីង និង
ករមិន ប់បញចូ ល្រកុមែដលបត់បងផល្របេយជន៍/ជនងយរងេ្រគះ គឺ "ទប"។ 
ច. កមមករបេ ្ត ះ សនន 
្របជជនកនុងតំបន់ែដល្រតូវបនេ្រជីសេរសីជកមមករគម នជំនញេ យអនកេម៉ករគេ្រមង ្របែហលជមិន្រតូវបនផ្ត
ល់កិចចសនយករងរជ យលកខណ៍អក រេទ។ ជលទធផលពួកេគ ចទទួលបន្របក់កៃ្រមទបពីករងរែដលពួក
េគេធ្វី។ ពួកេគក៏ ច្រតូវបនេសនីសុំឱយេធ្វីករេ្រកមលកខខណ្ឌ ែដលមនេ្រគះថន ក់ដល់ពួកេគ ដូចជេធ្វីករេ យ
គម នឧបករណ៍ករពរផទ ល់ខ្លួន មត្រមូវករស្រមប់ករងរែបបេនះ។ កៃ្រមទបក៏ ចេធ្វីេឡងីេ យែផ្អកេលីេយន
ឌ័រ ថ នភពករងរបេ ្ត ះ សនន មករសេ្រមចចិត្តរបស់អនកេម៉ករ។ េដីមបេី ះ្រ យ និភ័យេនះ អនកេម៉
ករនឹង្រតូវចុះហតថេលខេលីកិចចសនយជមួយកមមករបេ ្ត ះ សនន។ កិចចសនយនឹងបញជ ក់យ៉ងចបស់អំពីលកខ
ណៈ និងវ ិ លភពៃនករងរ រមួទងំចំនួនេម៉ងករងរែដលកមមកររពឹំងថនឹងេធ្វីករកនុងមួយៃថង រមួទងំបនទុក
ករងរែដលរពំឹងទុកេ យែផ្អកេលីភពសម្រសប ងកយរបស់កមមករបេ ្ត ះ សនន។ ត្រមូវករេនះនឹង្រតូវបន
បញចូ លេទកនុងឯក រេដញៃថ្ល និងកិចចសនយករងររ ង PMU និងអនកេម៉ករែដលបនទទួលរង្វ ន់ េដីមបកីត់
បនថយ និភ័យ។ និភ័យេនះ្រតូវបន យតៃម្លថមនក្រមិត "ទប"។ 
ឆ. សវុតថិភពច ចរណ៍ 
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េ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ ចេកីតេឡងីចំេពះអនកេ្របី្របស់ផ្លូវទងំ យ  កនុងដំ ក់កល ងសង់ និង្របតិបត្តិករ។ 
េដីមបកីត់បនថយ និភ័យេនះ ្របជពលរដ្ឋ និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន នឹង្រតូវបនជូនដំណឹងអំពី និភ័យសុវតថិភពផ្លូវ
ថនល់ មរយៈករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋកនុងមូល ្ឋ ន មុនេពល ងសង់ និង មរយៈផ្ល កសញញ  ករ
្រពមនែដលបនដំេឡងីេននឹងកែន្លងអំឡុងេពល ងសង់។ និភ័យសុវតថិភពផ្លូវនឹង្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុង
េសៀវេភព័ត៌មនគេ្រមងែដលនឹង្រតូវបនែចកចយដល់អនកចូលរមួកនុងអំឡុងេពលពិេ្រគះេយបល់ េហយីបេង្ហ ះ
េនេលីេគហទំព័រ និងទំព័រេហ្វសបុ៊ករបស់ PMU ។ េនេពលែដល ជញ ធរឃុមំនឧបករណ៍បំពងសេម្លង ឧបករណ៍
េ្របី្របស់ទងំេនះនឹង្រតូវបនេ្របីេដីមបទីំនក់ទំនង និភ័យដល់ទស និកជនកន់ែតទូលំទូ យេនកនុងសហគម
ន៍។ អនកេម៉ករក៏នឹង្រតូវត្រមូវឱយចត់វធិនករចបំច់ផងែដរ ដូចជករ្រគប់្រគងច ចរណ៍ ករេ្របី្របស់ផ្ល កសញញ  
ផ្ល កសញញ មគគុេទទសក៍ ករ្រពមន េភ្លីងសញញ  ទង់ជតិជេដីម ដូចែដលបនែណនេំនកនុង ESMF េដីមបកីត់បនថយ
និភ័យែដលទក់ទងនឹងេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ទងំអនកេ្របី្របស់ផ្លូវ និងអនកេម៉ករ។  
និភ័យេនះ្រតូវបនេគ យតៃម្លថមនក្រមិតពី "ទប" េទ "មធយម" េហយីនឹង្រតូវបនពិនិតយេឡងីវញិម្តងមក ល 

ជពិេសសមុន និងអំឡុងេពល ងសង់ េ យែផ្អកេលីករអនុវត្តរបស់អនកេម៉ករ ថ នភពទី ងំ និងករយល់
ដឹងពី្របជជនកនុងតំបន់កនុងនមជអនកេ្របី្របស់ផ្លូវ។ 
៤.៣ ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន 
ករ ថ បនេឡងីវញិ និងករែកលម្អផ្លូវ និង ព នេ្រកមសកមមភពៃនគេ្រមងជំ ន ២ ្រតូវបនេគរពំឹងថនឹងបងកឱយ
មនផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់បរ ិ ថ នកនុងតំបន់ ជពិេសសេនកែន្លងសំណង់ េ យ រធូលី សំេឡង រញ័ំរជេដីម 
ែដលេកីតេចញពី្របតិបត្តិករសំណង់។ ផលប៉ះពល់ែបបេនះ ចបងកកររខំនដល់្របជជនែដលរស់េន ឬមន
សកមមភពបេងកីត្របក់ចំណូលែដលេកីតេឡងីេនែកបរករ ្ឋ នសំណង់ រមួទងំអនកេ្របី្របស់ផ្លូវែដលមិនែមនជអនក
្រសុកែដល ចឆ្លងកត់។ េលីសពីេនះ កនុងអំឡុងេពលសកមមភព ងសង់ ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នអវជិជមនែដល
ចេកីតមនេផ ងេទៀត ចរមួមនៈ (i) សំណឹកែដល ចេកីតមន និងករហូរេចញពីៃផទទឹកែដលេនែកបរេនះ 

ជពិេសសកនុងអំឡុងេពល្របតិបត្តិករដី។ (ii) ករបំពុលទឹកពី្របភព្របមូលផ្តុ ំ សមភ រសំណង់ ដូចជដី ្រកួស (iii) 
ករបំពុលែដលបងកេឡងីេ យសំេលងរខំន ទឹកសំណល់ សំណល់រងឹ េ្របងម៉សុីនែដលេ្របីរចួ ែដល្រតូវបន
បេញចញេចញពីជំរុកំមមករ។ ភគេ្រចីនៃនផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នទងំេនះទំនងជបេ ្ដ ះ សនន េហយីដូេចនះ ច
្រតលប់មកវញិ និង ច្រគប់្រគងបនេ យករអនុវត្តករអនុវត្តសំណង់ល្អ និងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគ
ម។ ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នជសមូហភព្រតូវបនរពឹំងទុក ប៉ុែន្ត្រតូវបនេគ យតៃម្លថតូច និងមនករេធ្វស្របែហស 
េ យ រធមមជតិ និងវ ិ លភពតូចៃនករងរសុីវលិែដល្រប្រពឹត្តេទកនុងរយៈេពលដ៏ខ្លី។ ករពិនិតយរកេមីលផល
ប៉ះពល់ែដល ចេកីតមននឹងេធ្វីេឡងីកនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្តករ្រតួតពិនិតយបរ ិ ថ ន និងសងគម ែដលនឹង្រតូវ
អនុវត្តស្រមប់អនុគេ្រមងផ្លូវ និង ព ននីមួយៗែដលបនកំណត់។ 
ផលប៉ះពល់ែដល ចប ្ដ លមកពីសក្ត នុពលមួយចំនួន្រតូវបនរពឹំងទុក។ ផលប៉ះពល់ទងំេនះគឺេ យ រែត
សកមមភពអភិវឌ ន៍ែដល្រតូវបនផ រភជ ប់ជមួយនឹងករេកីនេឡងីៃនលំហូរច ចរណ៍ែដលេកីតេឡងីេនជិត ឬឆ្លង
កត់តំបន់ករពរ និង ឬជ្រមកធមមជតិសំខន់ៗែដល ចបងកឱយមនលទធភពៃនករទ្រនទ នយកដី និងករកប់េឈី
ខុសចបប់។ 
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៤.៤. និភ័យបរ ិ ថ ន 
កនុងអំឡុងេពលដំេណីរករ ងសង់ និភ័យែផនកបរ ិ ថ ន្រតូវបនទក់ទងជចមបងេទនឹងកម្ល ងំពលកមម រមួទងំ
និភ័យទក់ទងនឹងសុខភពករងរ និងសុវតថិភពរបស់កមមកររបស់អនកេម៉ករ េ្រគះថន ក់ ងកយ េ្រគះថន ក់

គីមី និង និភ័យទក់ទងនឹងកង្វះ ឬករេ្របី្របស់ឧបករណ៍ករពរផទ ល់ខ្លួនមិន្រតឹម្រតូវ។ និភ័យទងំេនះ្រតូវ
បនេរៀប ប់លម្អិតខងេ្រកម។ 
និភ័យសុខភព និងសុវតថិភពករងរ (OHS)៖ និភ័យ OHS ែដល្រតូវបនកំណត់េនេ្រកមគេ្រមងរមួមន 

េ្រគះថន ក់ ងកយ េ្រគះថន ក់គីមី និងឧបករណ៍ករពរផទ ល់ខ្លួន ដូចខងេ្រកម៖ 
 

េ្រគះថន ក់ ងកយ៖ េ្រគះថន ក់ ងកយសំេ ដល់េ្រគះថន ក់ ឬរបួស ឬជំងឺេ យ រែតករប៉ះពល់ម្តងេហយីម្តង
េទៀតចំេពះសកមមភពេមកនិច ឬសកមមភព ងកយ។ េ្រគះថន ក់ខង ងកយ ចប ្ត លឱយមនរបួសជ
េ្រចីន្របេភទ ចប់ពីអនីតិជន និង្រតូវករជំនួយែផនកេវជជ ្រស្តែតប៉ុេ ្ណ ះ រហូតដល់ពិករ េ្រគះមហន្ត យ  ឬ ្ល
ប់។ 

 

 េ្រគះថន ក់េ យ រករធ្ល ក់៖ ធ្ល ក់ពីេលីជេណ្ដី រ រនទ  យនជំនិះ និងធនឹម ព ន ។ល។ 

 េ្រគះថន ក់លង់ទឹក និងរបួសទឹក៖ េនកែន្លង ងសង់ ព ន កមមករ ច្រតូវេដីរេលីរចនសមព័នធខងេលីទឹក ឬ
ធនឹមឆ្លងកត់ទេន្ល ឬអូរ។ 

 ឧបទទវេហតុេ យ រវតថុធ្ល ក់៖ ឧបករណ៍ េ្រគឿងច្រក ឧបករណ៍ និងសមភ រៈេ្របី្របស់កំឡុងេពល ងសង់
ចធ្ល ក់ពីកមពស់ ប ្ត លឱយមនរបួស។ 

 ធ្ល ក់ចូលេទកនុងរនធចំហរ៖ រនធ និងតំបន់ៃនករជីកេ្រជ ច្រតូវបនរកេឃញីជទូេទេនករងរផ្លូវ និង ព ន។ 
ករធ្ល ក់ចូលេទកនុងរនធទងំេនះ ចប ្ត លឱយរងរបួសៃនក្រមិតេផ ងៗ។ 

 របួស ងកយទក់ទងនឹង្របតិបត្តិករឧបករណ៍ធុនធងន់៖ កររងរបួស ចេកីតេឡងីកនុងអំឡុងេពល្របតិបត្តិ
ករឧបករណ៍ធុនធងន់ ដូចជសទូច េអ ក ៉ ទ័រ ជេដីម។ 

 និភ័យៃនករកត់របស់របរមុត្រសួច៖ កនុងអំឡុងេពល ងសង់ កមមករ្របឈមនឹង និភ័យៃនករកត់
េ យកបំិត និងែគមមុត្រសួច េនេពលេ្របី្របស់ឧបករណ៍ដូចជកបិំត កៃ្រន្ត និងឧបករណ៍េ្របី្របស់
េផ ងេទៀត ឬខណៈេពលែដលឧបករណ៍ ឬយនជំនិះកំពុងដំេណីរករ។ 

េ្រគះថន ក់គីមី៖ េ្រគះថន ក់គីមីតំ ងឱយសក្ត នុពលៃនជំងឺឬរបួសេ យ រែតករប៉ះពល់្រសួច្រ វែតមួយឬករ
ប៉ះពល់ដែដលៗ ុ ៃំរេ៉ទនឹង រធតុពុល, េ្រចះ, រេំញចឬអុកសុីតកមម។ រធតុគីមីទូេទែដលេ្របីកនុងករ ង
សង់រមួមន សុីម៉ងត៍ Portland clinker ( រធតុចង រធតុែរ)៉ formaldehyde (សមភ រៈែដលមនមូល ្ឋ នេលី
េឈ)ី, polyurethane, vinyl, cadmium ឬ lead (ថន ំ ប និងជ័រ) និង រធតុរ ំ យ។ ពួក ក៏តំ ងឱយ
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និភ័យៃន្របតិកមមែដលមិន ច្រគប់្រគងបន រមួទងំ និភ័យៃនករេឆះ និងករផទុះ ្របសិនេបី រធតុគីមីមិន្រតូវ
គន ្រតូវបន យបញចូ លគន េ យអេចតន។ 

 

 េភ្លីង និងករផទុះ៖ អគគីភ័យ និងឬករផទុះែដលេកីតេចញពីករបេញឆ ះៃនវតថុែដលងយេឆះ ឬឧសម័ន ចប ្ត
លឱយបត់បង់្រទពយសមបត្តិ ក៏ដូចជកររងរបួស ឬ ្ល ប់ែដល ចេកីតមនចំេពះកមមករគេ្រមង។ 

 រធតុ្របឆងំអុកសុីតកមម និង រធតុ្របតិកមម៖ រធតុគីមីែដលេ្រចះ អុកសុីតកមម និង្របតិកមមមន
និភ័យ្រសេដៀងគន  េហយី្រតូវករវធិនករ្រគប់្រគង្រសេដៀងគន ជវតថុធតុេដីមែដល ចេឆះបន។ 

ឧបករណ៍ករពរផទ ល់ខ្លួន៖ PPE ផ្តល់ករករពរបែនថមដល់កមមករនិេយជិតែដល្របឈមនឹងេ្រគះថន ក់េនកែន្លង
េធ្វីករ េ យភជ ប់ជមួយ្របព័នធ្រគប់្រគងកែន្លង និងសុវតថិភពេផ ងេទៀត។ កង្វះ PPE ែដលសម្រសប និងករេ្របី
្របស់ PPE មិនល្អ ចប ្ត លឱយមនរបួសែភនក កបល ក ្រតេចៀក ៃដ េជីង ្រតេចៀក សួត និងសូមបែីត ងកយ
ទងំមូលរបស់កមមករ។ ករេ្របី្របស់ PPE មិនសមរមយរបស់កមមករក៏ ចបេងកីន និភ័យៃនេ្រគះថន ក់ផងែដរ។ 
្រគប់មិនទន់ផទុះ៖ មន និភ័យៃន UXO (េនេលីដី និងេ្រកមទឹកេនទី ងំ ព ន) ឧបបត្តិេហតុអគគីភ័យ និងករ
ផទុះ ករេលចធ្ល យេ្របង និង រធតុគីមីែដលប ្ត លឱយមនករបំពុលដី និងទឹក។ 
េ្រគះថន ក់ច ចរណ៍៖ កនុងដំ ក់កល ងសង់ មនករេកីនេឡងី និភ័យៃនេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍េនករ ្ឋ ន
សំណង់ េ យ រករសទះច ចរណ៍បេ ្ត ះ សនន ថ នភពផ្លូវមិនមនសុវតថិភព េ យ រ្របតិបត្តិករ ង
សង់ ករ ្ឋ ន និង ថ នភពភូមិ ្រស្តធមមជតិ។ ជមួយគន េនះែដរ កនុងដំ ក់កល្របតិបត្តិករ នឹងមន និភ័យ
ៃនេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ េ យ រ ថ នភពផ្លូវ្របេសីរេឡងី ែដលអនុញញ តឱយមនេលប នេលឿន។ និភ័យេផ ង
េទៀតរមួមនផលប៉ះពល់អវជិជមន (កនុងរយៈេពលយូរ) េលីជ្រមកធមមជតិ ែដលផ្លូវគេ្រមងដំេណីរករ ឬឆ្លងកត់។ 
ជីវច្រមុះ៖ មន និភ័យែដល ចេកីតមនទក់ទងនឹងជីវច្រមុះ។ េនទី ងំមួយចំនួន ដូចជេនភនំសំកុស េពធិ
ត់ និងភនំឱ ៉ល់ និងកំពង់សពឺ ភគខងេកីតៃនភនំ្រក ញ ែដលជជ្រមកសត្វៃ្រព (តំបន់ករពរជតិ) ចនឹងមន
និភ័យទក់ទងនឹងជីវៈច្រមុះ េ យ រ្របតិបត្តិករ ងសង់ និងករបេងកីនច ចរណ៍។ លំហូរ និងសកមមភព

របស់មនុស េនជិត និងកនុងតំបន់ករពរ។ ្រក ញជៃ្រពវស ែដលមន្របេភទេឈខុីសៗគន ។ ្រក ញ្រតូវបនេគ
គ ល់យ៉ងចបស់ស្រមប់ជីវច្រមុះរបស់ ។ វធិនករនឹង្រតូវចត់វធិនករ េដីមបកីត់បនថយ និភ័យៃនផលប៉ះ

ពល់េលីជ្រមកធមមជតិ េ យ របែន្លធមមជតិ េដីមេឈហូីបែផ្ល លែ្រស ដីែ្រសចមក រ និងជ្រមកទឹក ប ដូចជ
ទេន្ល ងស្តុកទឹក ែ្រពក ្រសះជេដីម េនកនុងតំបន់ករពរទងំេនះមនភពរេសីបចំេពះ ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នពីករ
ងសង់គេ្រមង។ 
្រតូវបនរពំឹងទុកថ និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នខងេលី្រតូវបនផ រភជ ប់ជមួយនឹងសកមមភព ងសង់
ែដល្រតូវេធ្វីេ្រកមសកមមភពៃនគេ្រមងជំ ន ២ (ករក ងេឡងីវញិ និងែថទេំហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ ន
ជនបទធន់្រទនឹំង កសធតុ) និងសកមមភពែដល ច្រតូវបនេធ្វីេ្រកមសកមមភពៃនគេ្រមងទី ៤ (សកមមភព
ៃនករេឆ្លីយតបសេ្រងគ ះបនទ ន់ មកលៈេទសៈ (CERC) េនកនុង ករណីែដលមនសិទធិទទួលបន ថ នភពស
េ្រងគ ះបនទ ន់ ដូចែដលបនកំណត់កនុងសមសភគគេ្រមង ៤ ្រតូវបនេធ្វីឱយសកមម។ 
៤.៥.  វិធនករកត់បនថយ 
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េទះបីជ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ខងេលីនឹង្រតូវបនេផទ ងផទ ត់ និង យតៃម្លកនុង្របែវងបែនថមេទៀតេនេពល
ែដលទី ងំផ្លូវ/ ព ន្រតូវបនេគ គ ល់ក៏េ យ ជនជតិេដីមភគតិច(s) េនកនុងតំបន់ៃនអនុគេ្រមង ចរងផលប៉ះ
ពល់មិនសមម្រតេធៀបនឹង្រកុមចរន្ត។ លកខណៈវបបធម៌ និងេសដ្ឋកិចចសងគមែប្លកៗរបស់ ជនជតិេដីមភគតិច រមួ
ទងំជីវភពរស់េនែដលមន្រ ប់របស់ពួកេគជេដីម ចបង្ហ ញ ជនជតិេដីមភគតិច េទនឹង និភ័យ និងផល
ប៉ះពល់បែនថមេទៀត បេងកីនភពងយរងេ្រគះរបស់ពួកេគ និងស្រមបស្រមួលសមតថភពរបស់ពួកេគកនុងករេឆ្លីយ
តបេទនឹង និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែបបេនះ ្របសិនេបីវធិី ្រស្តរមួមួយមិនេននឹងកែន្លង។ ករ្រប្រស័យ
ទក់ទង្របកបេ យ្របសិទធភព ដូចជករេធ្វីយុទធនករផ ព្វផ យ និងអប់រ ំនិងករចូលរមួយ៉ងសកមមៃន ជនជតិ
េដីមភគតិច ែដលពក់ព័នធ គឺជក ្ត សំខន់ែដលរមួចំែណកដល់ករចូលរមួ្របកបេ យ្របសិទធភពៃន ជនជតិ
េដីមភគតិច ស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់េ យេពញេលញកនុងអំឡុងេពលេរៀបចំអនុគេ្រមង និងករ្រតួតពិនិតយ
ករចូលរមួកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តអនុគេ្រមង។ ករស្រមបស្រមួលៃនភគីពក់ព័នធៃនគេ្រមង រមួទងំ PMU អនកេម៉
ករ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ភន ក់ងរកនុង្រសុក អនកផ្តល់េស កនុង្រសុក និងជពិេសសបំផុតគឺករចូលរមួយ៉ងសកមម និង
េពញេលញៃន ជនជតិេដីមភគតិច រមួរមួចំែណកកនុងករកត់បនថយ និភ័យែដលបនកំណត់ និងផលប៉ះពល់
សក្ត នុពលេនអនុគេ្រមងែដលបនកំណត់។ 
វធិនករកត់បនថយលម្អិតស្រមប់ និភ័យខងេលី និងផលប៉ះពល់សក្ត នុពល្រតូវបនេសនីេឡងីេនកនុង ESMF 
របស់គេ្រមង (ជំពូកទី ៦)។ វធិនករកត់បនថយទងំេនះគឺជក់ ក់ស្រមប់ដំ ក់កលរចន ដំ ក់កល
មុនករ ងសង់ ដំ ក់កល ងសង់ និងដំ ក់កល្របតិបត្តិករ។ 
កំឡុងេពលរចនអនុគេ្រមង និងដំ កក់លមុន ងសង៖់ 
េដីមបេីជៀស ង កត់បនថយផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនទក់ទងនឹងករទិញដី៖ 

 ករខិតខំ្របឹងែ្របងនឹងេធ្វីេឡងីេ យ PMU េដីមបធីនបននូវកររចនផ្លូវ/ ព នេជៀស ងករទទួលបនដី
ពី ជនជតិេដីមភគតិច ។ 

 កនុងករណីែដលករេជៀស ងមិន ចេធ្វីេទបន (េ យ រែតត្រមូវករបេចចកេទស) កត់បនថយត្រមូវករ
ស្រមប់ករទទួលបនដី មរយៈកររចនជំនួស។ 

 ទូទត់សំណង ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់េ យអនុេ ម ម RPF ្របសិនេបីមិន ច
េជៀស ងបន។ 

 ផ្តល់ជំនួយែផនកហរិញញវតថុ និងករអភិវឌ ន៍បែនថម មត្រមូវករ េ យែផ្អកេលីករពិេ្រគះេយបល់េ យ
េពញេលញ េដីមបគី្ំរទដល់ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់ កនុងករ ្ត រជីវភព និង្របក់
ចំណូលរបស់ពួកេគេឡងីវញិឱយបនេពញេលញ និងទន់េពលេវ ដល់ក្រមិតមុនគេ្រមង ជអបបបរម។ 

កនុងដំ កក់លមុនករ ងសង៖់ 
េដីមបេី ះ្រ យ និភ័យែដលបនកំណត់អត្តសញញ ណស្រមប់ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់េន
ក្រមិតអនុគេ្រមង PMU នឹងអនុវត្តដូចខងេ្រកម៖ 
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 េរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម ESMP ជក់ ក់ 

 ពិនិតយរកវត្តមន ជនជតិេដីមភគតិច េនកនុងតំបន់អនុគេ្រមង េ យែផ្អកេលីកររចនប្លង់លម្អិត 

 អនុវត្តករ យតៃម្លសងគមេនេគលេ  (ែផ្អកេលី ESMP ជក់ ក់) 

 បេងកីត ជនជតិេដីមភគតិច េ យបញចូ លលទធផលពី SA េគលេ  រមួទងំវធិនករកត់បនថយ។ល។ 
េ យែផ្អកេលីករពិេ្រគះេយបល់េ យេពញេលញ 

 អនុវត្ត ជនជតិេដីមភគតិច (ជែផនកមួយៃន ESMP ជក់ ក់) 

 ជែផនកមួយៃន ជនជតិេដីមភគតិច េធ្វីករទំនក់ទំនងករផ្ល ស់ប្តូរ កបបកិរយិេ យេ្របីសំេឡងរូបភព 
និងភ  ជនជតិេដីមភគតិច កនុង្រសុក េដីមបផី្តល់ចំេណះដឹង បេងកីនករយល់ដឹង ករផ្ល ស់ប្តូរ កបប
កិរយិ និងេលីកកមពស់ករផ្ល ស់ប្តូរ កបបកិរយិកនុងចំេ ម ជនជតិេដីមភគតិច និងអនកពក់ព័នធកនុង
តំបន់ េដីមបេីឆ្លីយតប្របកបេ យ្របសិទធភពចំេពះ និភ័យែដលបនកំណត់ ជពិេសស និភ័យែដល
ទក់ទងនឹង SEA/ SH/VAC, ជំងឺឆ្លង, សុវតថិភពច ចរណ៍, ជេម្ល ះទក់ទងនឹងវបបធម៌។ល។ 

 កនុងករណីចបំច់ សូមចូលរមួជមួយអនកផ្តល់េស  (ឧ. អនកផ្តល់េស  SEA/SH) (ស្រមប់អនុគេ្រមង
មន និភ័យ "ខពស់" ឬ "េ្រចីន" េលី និភ័យ SEA/SH ( និភ័យ្រតូវបន យតៃម្លជែផនកៃនករេរៀបចំ
េគហទំព័រជក់ ក់ ESMP)។ 

 ករបេងកីត និងដំេណីរករ GRM េនថន ក់ឃុ/ំអនុគេ្រមង។ 
កនុងដំ ក់កល ងសង់៖ 

 អនុវត្តដូចខងេ្រកមជវធីិ ្រស្តរមួបញចូ លគន ៖ 

- PMU េដីមបអីនុវត្ត ESMP ជក់ ក់ 
- PMU េដីមបបីន្តអនុវត្ត ែផនករជនជតិេដីមភគតិច ែដជែផនកមួយៃន ESMP (កនុងកិចចសហ

ករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ ជនជតិេដីមភគតិច និងៃដគូកនុង្រសុក) 

- ESMP (រមួទងំយុទធនករ IEC) 

‐     PMU េដីមបអីនុញញ តឱយថវកិបនេពញេលញ និងទន់េពលេវ  (ែផ្អកេលីែផនករថវកិេន
កនុង ជនជតិេដីមភគតិច, បរមិណៃនកិចចសនយ) 
‐  PMU នឹងព្រងឹងដំេណីរករ្រតួតពិនិតយ េដីមបធីនថ និភ័យ្រតូវបនប្រងួមអបបបរម។ េនះ
ចសេ្រមចបន មរយៈករងរសំរបសំរលួេ យម្រន្តីបរ ិ ថ ន និងសងគមរបស់ PMU ទី្របឹក  

របស់ DDIS ទី្របឹក សងគម និងបរ ិ ថ ន និងទី្របឹក ្រតួតពិនិតយែផនក E&S ឯក ជយ និងករ្របឹក
េ យករចូលរមួរបស់ជនជតិេដីមភគតិចកនុង្រសុក។ 

 ករបេងកីត និងដំេណីរករ GRM េនថន ក់ឃុ/ំអនុគេ្រមង។ 

កនុងដំ កក់ល្របតិបត្តិករ៖ 
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 ្រតូវធនថវធិនករសុវតថិភពមនេននឹងកែន្លង (ឧ. ផ្ល កសញញ  សញញ ្រពមន ករឆ្លងកត់េ យសុវតថិភ
ព។ល។) 

 បន្តយុទធនករផ ព្វផ យ និងអប់រ ំ មត្រមូវករ េដីមបបីេងកីនករយល់ដឹងអំពី ជនជតិេដីមភគតិច ស្តីពី
ករេបីកបរ្របកបេ យសុវតថិភព មុនេពលផ្លូវ/ ព នថមីេបីកស្រមប់ច ចរណ៍េពញេលញ 

 PMU ចត់ជនបេងគ លរបស់ទទួលបនទុក GRM (ជពិេសសកនុងដំ ក់កលទទួលខុស្រតូវរបស់អនកេម៉
ករបនទ ប់ពីករបញចប់ករ ងសង់) 

 ធនបននូវករែថទជំ្របចេំដីមបធីនបននូវមុខងរផ្លូវដូចែដលបនេ្រគងទុក 

៥. ករេរៀបចំែផនករជនជតិេដើមភគតិច 
៥.១. ជំ នស្រមប់ករេរៀបចំ ជនជតិេដើមភគតិច 
MRD នឹងេធ្វីករចុះអេងកតបឋមចំេពះជនជតិេដីមភគតិចេន្រគប់អនុគេ្រមង ែដលនឹង្រតូវបនកំណត់កនុងអំឡុង
េពលេរៀបចំ និងអនុវត្តគេ្រមង។ ជំ នខងេ្រកមនឹងមនដូចខងេ្រកម: 

១. MRD នឹងេធ្វីករពិនិតយ ជនជតិេដីមភគតិច េដីមបបីញជ ក់ថេតី ជនជតិេដីមភគតិច (ដូចេទនឹង 
ESS៧ របស់ WB) មនវត្តមនេនកនុងតំបន់ៃនអនុគេ្រមងែដរឬេទ។ ្របសិនេបីរកមិនេឃញី ជនជតិេដីម
ភគតិច េទ MRD នឹងចង្រកងឯក រដំេណីរករពិនិតយ ជនជតិេដីមភគតិច រមួទងំវធីិ ្រស្តែដលបន
អនុវត្ត និងលទធផលៃនករពិនិតយ ជនជតិេដីមភគតិច េនកនុង ESMP ៃនអនុគេ្រមងផ្លូវ/ ព នែដលពក់
ព័នធ។ មិន្រតូវករជំ នបែនថមេទៀតេទ។ 
 

២. ្របសិនេបីករពិនិតយ ជនជតិេដីមភគតិច សននិ ្ឋ នថ ជនជតិេដីមភគតិច (s) - ដូចេទនឹង ESS៧ 
របស់ធនគរពិភពេ ក មនវត្តមនេនកនុងតំបន់អនុគេ្រមងេនះ MRD នឹងេធ្វីករ យតៃម្លសងគម ម
េគលេ បនទ ប់ពីករែណនេំនកនុង ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច េនះ។ 
៣. េ យែផ្អកេលីករ យតៃម្លសងគមេគលេ ែដលបនេធ្វីេឡងីស្រមប់ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរង
ផលប៉ះពល់ MRD នឹងេរៀបចំែផនករជនជតិេដីមភគតិច (ជនជតិេដីមភគតិច) េ យមនជំនួយពីទី
្របឹក របស់ MRD ែដលមនឯកេទសេលីបញ្ហ  ជនជតិេដីមភគតិច មករចបំច់។ 

៤. MRD នឹងបង្ហ ញេសចក្តី្រពងែផនករជនជតិេដីមភគតចិ េ យេធ្វីឱយ្របកដថ ជនជតិេដីមភគ
តិចែដលរងផលប៉ះពល់ ចទទួលបន និងយល់ពីេសចក្តី្រពង ជនជតិេដីមភគតិច និងផ្តល់មតិែកលម្អ
េលីេសចក្តី្រពង ជនជតិេដីមភគតិច ។ 
៥. ្របសិនេបីវ ិ លភព និងធមមជតិៃន និភ័យ និងផលប៉ះពល់្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរជលទធផលៃនករែក
ែ្របកររចនប្លង់ ករពិេ្រគះេយបល់បែនថមជមួយជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់គួរែត្រតូវ
បនអនុវត្ត េហយីេសចក្តី្រពង ជនជតិេដីមភគតិច នឹង្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភពេដីមបឆី្លុះបញច ងំបែនថម/េធ្វី
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បចចុបបននភពមតិ្រតឡប់ពី ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់ (សូមេមីល រូបភពទី ៥ ស្រមប់
ជំ នែដលបង្ហ ញកនុង ងលំហូរ)។ 

 
 
 

រូបភពទី ៥ – ជំ នស្រមប់ករចុះអេងកតបឋមេលីជនជតិេដីមភគតិចេនតំបន់គេ្រមង  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

៥.១.១. ករពិនិតយស្រមប់ ជនជតិេដើមភគតិច 
េនេពលែដលអនុគេ្រមងមួយ្រតូវបនកំណត់ និងបញជ ក់េនះ MRD នឹងេធ្វីដូចខងេ្រកម៖ 

១. េធ្វីករ្រតួតពិនិតយេលីពក់ព័នធនឹងករពិនិតយេឡងីវញិនូវទិននន័យែដលមនេនកនុងមូល ្ឋ នទិននន័យឃុ ំឬ
មូល ្ឋ នទិននន័យ ជនជតិេដីមភគតិច របស់ MRD ។ ព័ត៌មនសំខន់ៗែដល្រតូវ្របមូលស្រមប់ករពិនិតយ
េលីតុរមួមន េសដ្ឋកិចចសងគម ព័ត៌មន្របជ ្រស្តៃន្រកុមជនជតិភគតិចែដលរស់េនកនុងអនុគេ្រមងផ្លូវ 
ឬ ព ន។ MRD ចេសនីឱយ ជញ ធរមូល ្ឋ នេនកនុងតំបន់អនុគេ្រមង ឬេនែកបរេនះ ផ្តល់ព័ត៌មនបែនថម 
េដីមបអីនុញញ តឱយមនករពិនិតយេលីតុឱយបនហមត់ចត់។ 

 

២. ករចុះពិនិតយដល់ទី ងំៈ ម្រន្តីសងគម និងបរ ិ ថ ន របស់្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទនឹងេទពិនិតយេមីល
តំបន់អនុគេ្រមង បែនថមពីេលីករសេងកតេនះ ម្រន្តីជំនញនឹង្រតូវជួបជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងសមភ ស
ន៍្របជពលរដ្ឋកនុងមូល ្ឋ ន ជពិេសសអនកែដលមនចំេណះដឹងអំពី ជនជតិេដីមភគតិច កនុងតំបន់ ដូចជ

អេងកតបឋម 
1. ពិនិតយទិននន័យែដ មន្រ ប់ 
2. ចុះដល់ទី ងំ + សមភ សជមួយជនបេងគ ល និង ជញ ធរ 
3. េធ្វីករវភិគេ យែផ្អកេលីេគលនេយបន IP របស់ធនគរពិភពេ ក 

គម ន មនជនជតិេដីមភគតិច 

េរៀបចំឯក រ និងលទធផល
ៃនករចុះអេងកតបឋម 

ESMP 

េធ្វីករ យតៃម្លែផនកសងគម  

ធនគរពិភពេ ក ពិនិតយ
លទធផលចុះអេងកតបឋម  

ក់ជូនធនគរពិភពេ ក ពិនិតយ 
IP Pl  i  t  i l t ti  

េរៀបចំែផនករ IP 
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ថន ក់ដឹកនមូំល ្ឋ នេនថន ក់ភូមិ ឃុ ំសហជីព្រស្តី សមគមកសិករ។ េដីមបែីស្វងយល់ថេតីមន ជនជតិ
េដីមភគតិច រស់េនឬេនជប់នឹងអនុគេ្រមងផ្លូវ ព ន។ 
៣. ករេធ្វីករ យតៃម្ល ជនជតិេដីមភគតិច េនះនឹងរមួបញចូ លករពិនិតយេលីព័ត៌មនទងំអស់ែដលបន
្របមូលខងេលី េដីមបបីញជ ក់ថេតី ជនជតិេដីមភគតិច (ដូចកនុង ESS៧ របស់ WB) មនេនកនុងអនុ
គេ្រមង (ទ្រមង់ពិនិតយ ជនជតិេដីមភគតិច េនកនុងឧបសមព័នធទី ២ នឹង្រតូវេ្របី)។ ជនជតិេដីមភគតិច 
ែដលកំពុងសថិតេ្រកមករ្រតួតពិនិតយគួរែតបំេពញ មលកខណៈវនិិចឆ័យទងំបួនខងេ្រកមេដីមប្ីរតូវបន
ចត់ទុកថជ ជនជតិេដីមភគតិច ដូចេទនឹង ESS៧ របស់ WB (សូមេមីលករែណនេំនកនុងឧបសមព័នធ
ទី ៣): 

ក. ករកំណត់អត្តសញញ ណខ្លួនឯងជសមជិកៃន្រកុមសងគម និងវបបធម៌ជនជតិេដីមភគតិច ច់
េ យែឡក និងករទទួល គ ល់អត្តសញញ ណេនះេ យអនកដៃទ។ និង 
ខ. ករភជ ប់ជសមូហភពេទនឹងទីជ្រមក ច់េ យែឡកពីគន មភូមិ ្រស្ត ទឹកដីដូន  ឬតំបន់
ៃនករេ្របី្របស់ ឬករកន់កប់ មរដូវកល ក៏ដូចជធនធនធមមជតិេនកនុងតំបន់ទងំេនះ។ 
គ. វបបធម៌ទំេនៀមទម្ល ប់ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច ឬ ថ ប័ននេយបយែដលមនលកខណៈែប្លក ឬ ច់
េ យែឡកពីសងគម ឬវបបធម៌ទូេទ។ និង 
ឃ. ភ  ឬ្រគមភ ខុសគន  ជេរឿយៗខុសពីភ ផ្លូវករ ឬភ ៃន្របេទស ឬតំបន់ែដលពួក
េគរស់េន។ 

ជករសំខន់កនុងករកត់សមគ ល់ថ ែផនករជនជតិេដីមភគតិច នឹង្រតូវបនេរៀបចំេ យមិនគិតពី៖ 

ក. ថេតីជនជតិេដីមភគតិចេនកនុងតំបន់អនុគេ្រមង្រតូវបនរងផលប៉ះពល់ជវជិជមន ឬ
អវជិជមនេ យអនុគេ្រមង។ 
ខ.  រៈសំខន់ៃនផលប៉ះពល់ែបបេនះ និង 

គ. វត្តមន ឬអវត្តមនៃនភពងយរងេ្រគះែផនកេសដ្ឋកិចច នេយបយ ឬសងគម ៃនជនជតិេដីម
ភគតិច ។ 

កនុងអំឡុងេពលដំេណីរករចុះអេងកត េនេពលែដលមនករសង យ័ MRD គួរែតពិេ្រគះជមួយ្រកុមរបស់ធនគរ
ពិភពេ កេដីមបទីទួលបនដំបូនម ន។ 
៥ .១.២ . អនុវត្តករ យតៃម្លែផនកសងគមៃនតំបន់េគលេ  
្របសិនេបីជនជតិេដីមភគតិច មនវត្តមនេនកនុងតំបន់អនុគេ្រមងេនះ MRD នឹងេធ្វីករ យតៃម្លសងគមេនតំបន់
េគលេ  េ យមនជំនួយបេចចកេទសពីទី្របឹក ជំនញ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់។ 
វ ិ លភព និង្របេភទៃនករ យតៃម្លសងគម្រតូវសមម្រតេទនឹងទំហៃំនផលប៉ះពល់ែដលមនសក្ត នុពលរបស់អនុ
គេ្រមងេលីសហគមន៍ ជនជតិេដីមភគតិច ។ លទធផលពិេ្រគះេយបល់ វធិនករកត់បនថយ សកមមភពែដលបន
េសនីេឡងី។ល។ របយករណ៍ៃនករ យតៃម្ល្រតូវ ក់បញចូ លេទកនុង ESMP េដីមបី ក់េចញជវធិនករកត់បនថយ
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ផលប៉ះពល់េទេលីជនជតិេដីមភគតិច។ (សូមេមីលជំពូកទី ៦ ៃនឯក រស្ដីពីនិតិវធិីស្រមប់ករេរៀបចំករ
្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម) 
ករ តៃម្លែផនសងគម េនតំបន់េគលេ នឹង្រតូវរមួបញចូ លចំណុចខងេ្រកម ៖ 

ក. ករ្របមូលទិននន័យបឋម អំពីលកខណៈ្របជ ្រស្ត េសដ្ឋកិចច សងគម វបបធម៌ និងនេយបយៃន្រកុមជន
ជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់ ទីជ្រមក ទឹកដីដូន  ឬតំបន់េ្របី្របស់ និងមុខរបរ មរដូវកល
ែដលពួកេគមនជ្របៃពណី ឬេ្របី្របស់ ឬកន់កប់ ម្របៃពណី ្រពមទងំ ដីេនកនុងតំបន់គេ្រមង និង
ធនធនធមមជតិេនកនុងតំបន់ទងំេនះែដលពួកេគ ្រស័យផល; 
ខ. ករ យតៃម្លេ យែផ្អកេលីករពិេ្រគះេយបល់េពញេលញជមួយនឹងជនជតិេដីមភគតិចអំពីៃនផល
ប៉ះពល់អវជិជមន និងជវជិជមនៃនអនុគេ្រមង។ ្រតូវមនករយកចិត្តទុក ក់ជពិេសសគឺ្រតូវបនផ្តល់េទ
ឱយករវភិគអំពីភពងយរងេ្រគះែដលទក់ទង នឹង និភ័យចំេពះជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះ
ពល់េ យ រកលៈេទសៈេផ ងគន របស់ពួកេគ (ដូចជចំនួន្របជជនតិចតួចែដល ចបេងកីនភពងយ
រងេ្រគះេ យ រករទំនក់ទំនងជមួយសងគមមនក្រមិត) និងក្រមិតៃនករពឹងែផ្អករបស់ពួកេគេលីដី 
និងធនធនធមមជតិ។ ក៏ដូចជកង្វះសក្ត នុពលរបស់ពួកេគកនុងករទទួលបនឱកសទក់ទងេទនឹង្រកុម
សងគមេផ ងេទៀតេនកនុងសហគមន៍ និងតំបន់ែដលពួកេគរស់េន។ ករ យតៃម្លគួរែតពិចរ ពីផលប៉ះ
ពល់េយនឌ័រខុសៗគន ៃនសកមមភពអនុគេ្រមង និងផលប៉ះពល់េលី្រកុមែដលមនសក្ត នុពល ឬងយរង
េ្រគះេនកនុងសហគមន៍ ជនជតិេដីមភគតិច ។ 

គ. ករកំណត់អត្តសញញ ណ និងករ យតៃម្លៃនវធិនករចបំច់េដីមបេីជៀស ងផលប៉ះពល់អវជិជមន ឬ
្របសិនេបីវធិនករែបបេនះមិន ចេធ្វីេទបន ករកំណត់អត្តសញញ ណវធិនករេដីមបកីត់បនថយ ករកត់
បនថយ ឬសំណងស្រមប់ផលប៉ះពល់ទងំេនះ និងេដីមបធីនថ ជនជតិេដីមភគតិចទទួលបនអតថ
្របេយជន៍ពីគេ្រមង។ 

ឃ. ករពិពណ៌ន និងករ យតៃម្លៃន្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុទញធ និង្រកបខណ្ឌ ថ ប័នែដលសម្រសបស្រមប់
សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច ដូចែដលបនេរៀប ប់លម្អិតេនកនុង្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិ
េដីមភគតិច េនះ។ េ្រកពីករពិពណ៌នអំពី ថ នភពផ្លូវចបប់ៃន ជនជតិេដីមភគតិចេនកនុងរដ្ឋធមមនុញញ
របស់្របេទស ចបប់ (ចបប់ បទបបញញត្តិ បទបញជ រដ្ឋបល) និងចបប់ ទំេនៀមទម្ល ប់ ែផនកេនះក៏គួររមួបញចូ ល
ករ យតៃម្លអំពីសមតថភពរបស់សហគមន៍កនុងករទទួលបន និងេ្របី្របស់្របព័នធចបប់របស់្របេទស
្របកបេ យ្របសិទធភពកនុងករករពរសិទធិរបស់ពួកេគ; 
ង. េសចក្តីសេងខបៃនែផនករ ករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ ែដលនឹងរមួបញចូ លករវភិគអនកពក់ព័នធ និង
ែផនករករចូលរមួ ករបង្ហ ញព័ត៌មន និងករពិេ្រគះេយបល់េពញេលញ កនុងលកខណៈសម្រសប មវបប
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ធម៌ និងេយនឌ័រ និងកររមួបញចូ លអន្តរជំនន់ និងបរយិបនន។ ែផនករករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធែដល
មន្រ ប់របស់គេ្រមងនឹង្រតូវបនរពឹំងថនឹងែណនេំរឿងេនះ22។ 
ច. េសចក្តីសេងខបៃន្រកបខណ្ឌ ស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់េពញេលញ និង្របសិនេបី ចអនុវត្តបន ករ
យល់្រពមេ យេសរ ី និងករផ្តល់ព័ត៌មនជមុន (FPIC) ជមួយ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះ
ពល់កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំ និងអនុវត្តគេ្រមង។ ករពិេ្រគះេយបល់គួរែត៖ (i) មន ថ ប័នតំ ងពក់
ព័នធ និងអងគករនន េហយីេបីសម្រសប សមជិកសហគមន៍េផ ងេទៀត; (ii) ផ្តល់េពលេវ ្រគប់្រគន់
ស្រមប់ដំេណីរករេធ្វីករសេ្រមចចិត្តរបស់្រកុមជនជតិេដីមភគតិច ។ និង (iii) អនុញញ តឱយមនករចូល
រមួ្របកបេ យ្របសិទធភពេ យ្រកុមជនជតិេដីមភគតិច កនុងករេរៀបចំសកមមភពគេ្រមង ឬវធិនករ
កត់បនថយែដល ចប៉ះពល់ដល់ពួកេគទងំវជិជមន ឬអវជិជមន។ មតិេយបល់េលីគេ្រមងនឹង្រតូវបន
្របមូលផ្តុ ំ មរយៈករ្របជំុជ្រកុម ច់េ យែឡកជមួយ្រកុមជនជតិេដីមភគតិច ្រកុមែដលងយរង
េ្រគះ រមួទងំអនកដឹកន្ំរបៃពណីរបស់ពួកេគ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល អងគករ មសហគមន៍ អងគករសងគម
សុីវលិ និងអនកែដលរងផលប៉ះពល់េផ ងេទៀត។ ករពិេ្រគះេយបល់ក៏នឹងជួយជូនដំណឹងដល់ករ យ
តៃម្លែផនកសងគមទក់ទងនឹងទិននន័យ្របជ ្រស្ត ដូចជ ថ នភពសងគម និងេសដ្ឋកិចច និងផលប៉ះពល់។ 
ជចុងេ្រកយ េសចក្តីសេងខបនឹង្រតូវេរៀបចំពីដំេណីរករ FPIC និងរេបៀបែដលត្រមូវកររបស់ ្រតូវបន
បំេពញ (សូមេមីលឧបសមព័នធទី ៤ ស្រមប់សំណួរែណនែំដល ចេ្របីស្រមប់ករ យតៃម្លសងគមកនុង
តំបន់េគលេ )។ 

៥.១.៣. ករេរៀបចំែផនករជនជតិេដើមភគតិច 
ែផ្អក មលទធផលៃនករ យតៃម្លែផនកសងគមៃនតំបន់េគលេ  ែផនករជនជតិេដីមភគតិច នឹង្រតូវបនេរៀបចំ។ 
ែផនករជនជតិេដីមភគតិច ត្រមូវេ យមនចំណុចដូចខងេ្រកម៖ 

ក) េសចក្តីសេងខបៃនរបយករណ៍ យតៃម្លែផនកសងគមេនតំបន់េគលេ  រមួទងំ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ និង ថ
ប័ន និងទិននន័យបឋម។ 
ខ) េសចក្តីសេងខបៃនករពិពណ៌នអនុគេ្រមង និងផលប៉ះពល់របស់ េទេលី ជនជតិេដីមភគតិច 
គ) េសចក្តីសេងខបៃនលទធផលៃនករពិេ្រគះេពញេលញជមួយជនជតិេដីមភគតិច។ ្របសិនេបីអនុ
គេ្រមងចូលកនុងលកខខណ្ឌ  បី ែដលបនបញជ ក់េនកនុងែផនកទី ៥.៣ (ខងេ្រកម) លទធផល និងដំេណីរករ
ែដលទក់ទងនឹងករពិេ្រគះេយបល់ែដលមនករ្រពមេ យេសរ ី េ យមនករជូនដំណឹងមុន នឹង្រតូវ
បនពិពណ៌នេនកនុង ែផនករជនជតិេដីមភគតិច។ 
ឃ) ្រកបខណ្ឌ ស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់េ យេពញេលញែដលត្រមូវ ម ជនជតិេដីមភគតិចកំឡុង
េពលអនុវត្តអនុគេ្រមង។ 

 
22 MRD គួរពិេ្រគះេយបល់ជមួយជនជតិេដីមភគតចិែដសម្រសបេទនឹងវបបធម៌របស់ពកួេគែដលជែផនកមួយៃនសមភគគេ្រមង នងិេធ្វី
ជឯក រដូចជែផនករករចូលរមួៃនអនកពកព់័នធ នងិ្រតវូកំណត់ នងិេឆ្លីយតបេទនងឹបញ្ហ សងគម និងេសដ្ឋកិចចែដលក្រមតិឱកសទទួល
បនផល្របេយជន៍ពី ឬ មរយៈករចូលរមួកនុងគេ្រមង។  
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ង) ករពិពណ៌នលម្អិតៃនវធិនករេដីមបធីនថផលប៉ះពល់អវជិជមនែដល ចេកីតមនេលី ជនជតិ
េដីមភគតិច ែដលបនពិេ្រគះ្រតូវបនេជៀស ង កត់បនថយ េហយី ជនជតិេដីមភគតិច ទទួលបនអតថ
្របេយជន៍េសដ្ឋកិចចសងគមកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមងែដលសម្រសប មវបបធម៌របស់ពួកេគ។ វធិន
ករនននឹងមនលកខណៈរេសីបអំពីេយនឌ័រ និងរមួបញចូ លជំ នស្រមប់ករអនុវត្ត។ 
 

ច) ករេរៀបចំស្រមប់ករអនុវត្ត ជនជតិេដីមភគតិច ជមួយនឹងករពិពណ៌នចបស់ ស់អំពីតួនទី និង
ករទទួលខុស្រតូវរបស់អនកពក់ព័នធ។ េនះគួររមួបញចូ លវធិនករព្រងឹងសមតថភព ជញ ធរមូល ្ឋ ន ម
ត្រមូវករ ក៏ដូចជករចូលរមួពីអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ឬអងគករសងគមសុីវលិ មករចបំច់។ 
ឆ) យន្តករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ង (្រតូវបនបេងកីតេឡងីស្រមប់គេ្រមង) ែដល្រតូវបនែកស្រមួលេដីមបី
ធនថ សម្រសប មវបបធម៌ និង ចចូលដំេណីរករបនចំេពះ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះ
ពល់ េ យគិតគូរពីភព ចរកបនៃនដំេ ះ្រ យតុ ករ និងយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទ មទម្ល ប់
កនុងចំេ ម ជនជតិេដីមភគតិច ។ េនះគួរែត្រតូវបនេធ្វីេនកនុងករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្រកុម ជនជតិ
េដីមភគតិច ែដលមនវត្តមនេនកនុងតំបន់អនុគេ្រមង។ 

ជ) ករប៉ន់្របមណករចំ យ និងែផនករហរិញញបបទនស្រមប់ករអនុវត្ត ជនជតិេដីមភគតិច ។ 

ឈ) យន្តករ និងេគលែដលសម្រសបស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយ ករ យតៃម្ល និងរបយករណ៍ស្តីពីករអនុ
វត្ត ជនជតិេដីមភគតិច ។ ករេរៀបចំករ្រតួតពិនិតយគួរែតរមួបញចូ លដូចខងេ្រកមៈ (i) ករ្រតួតពិនិតយរដ្ឋ
បលេដីមបធីនថករអនុវត្តគឺេទ មកលវភិគ េហយីបញ្ហ ្រតូវបនេ ះ្រ យទន់េពលេវ ។ (ii) 
ករ្រតួតពិនិតយករអនុវត្ត ជនជតិេដីមភគតិច េ យេ្របីែខ បនទ ត់មូល ្ឋ នេសដ្ឋកិចចសងគមែដលបន
បេងកីតេឡងីេនកនុងរបយករណ៍ SA េគលេ  រមួទងំវធីិេដីមបពីិចរ ធតុចូលពី ជនជតិេដីមភគតិច 
ែដលរងផលប៉ះពល់េនកនុងយន្តករែបបេនះ។ 

្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទនឹងបញជូ ន ែផនករជនជតិេដីមភគតិច េទធនគរពិភពេ ក េដីមបពីិនិតយមុននឹងអនុវត្ត 
៥.២. ករចូលរមួរបសភ់គីពក់ព័នធ និងករបង្ហ ញព័ត៌មន 
៥.២.១. ករចូលរមួរបសភ់គីពក់ព័នធ 
ESS៧ របស់ WB កំណត់ករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ គឺជដំេណីរករកំណត់អត្តសញញ ណភគីពក់ព័នធ េធ្វីករ
វភិគអនកពក់ព័នធ និងេរៀបចំករពិេ្រគះេយបល់ជបន្តបនទ ប់ េដីមបជីួបជមួយអនកពក់ព័នធគេ្រមង េដីមប្ីរបមូលមតិ
អនកពក់ព័នធ និងកង្វល់អំពី និភ័យ និងផលប៉ះពល់របស់គេ្រមង ក៏ដូចជត្រមូវករអភិវឌ ន៍របស់អនកពក់ព័នធេន
កនុង ទក់ទងនឹងេគលបំណង និងសកមមភពរបស់គេ្រមង។ េនះមនបំណងធនថផលប៉ះពល់អវជិជមនរបស់
គេ្រមងេលី ជនជតិេដីមភគតិច ច្រតូវបនេជៀស ង និងកត់បនថយ ្របសិនេបីមិន ចេជៀស ងបន។ 
ស្រមប់គេ្រមងេនះ ជេរឿងសំខន់ែដល ជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវែត្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់ផងែដរអំពីត្រមូវ
ករអភិវឌ ន៍របស់ពួកេគ (ទក់ទងនឹងេគលបំណងគេ្រមង) េដីមបធីនថពួកេគ ចទទួលបនអតថ្របេយជន៍
េសដ្ឋកិចចសងគមែដលសម្រសបនឹងពួកេគ មវបបធម៌។ 
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៥.២.២. ករ្របឹក ជមួយ ជនជតិេដើមភគតិច កំឡងុេពលេរៀបចំគេ្រមង 
ករពិេ្រគះេយបល់េលីបញ្ហ  ជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវបនេធ្វីេឡងីកនុងកំឡុងៃថងទី២៩ ែខវចិឆិក ដល់ៃថងទី ៣ ែខធនូ 
ឆន  ំ២០២១។ េនថន ក់ជតិ កិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់្រតូវបនេធ្វីេឡងីជមួយនយក ្ឋ នអភិវឌ ន៍ជនជតិេដីមភគ
តិច (MRD) អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និង ថ ប័នពក់ព័នធ េដីមបេីសនីសុំេយបល់ និងសំណូមពរស្រមប់កររចន
គេ្រមង និងកត់បនថយ និភ័យ។ ផលប៉ះពល់េលី ជនជតិេដីមភគតិច េនក្រមិតអនុគេ្រមង វធិនករកត់
បនថយ និងត្រមូវករអភិវឌ ន៍សក្ត នុពលរបស់ ជនជតិេដីមភគតិច េ យែផ្អកេលីសកមមភពគេ្រមងែដលបន
េសនីេឡងី។ េនកនុងតំបន់គេ្រមង ករពិេ្រគះេយបល់េ យេពញេលញ្រតូវបនអនុវត្តជមួយ ជនជតិេដីមភគតិច 
ែដលបនេ្រជីសេរសីេនកនុងេខត្តេពធិ៍ ត់ រមួទងំករយិល័យអភិវឌ ន៍ជនជតិេដីមភគតិច (កនុង PDRD) និង
អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលពក់ព័នធេនកនុងេខត្តមួយចំនួនៃនគេ្រមងែដលបនេ្រជីសេរសី (សូមេមីលឧបសមព័នធទី ១ 
ស្រមប់េសចក្តីសេងខបៃនវគគពិេ្រគះេយបល់ និងលទធផល) . មតិែកលម្អ និងសំណូមពរែដលផ្តល់េ យ ជនជតិ
េដីមភគតិច ែដលបនពិេ្រគះ និងទីភន ក់ងរ្របឹក  និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលេផ ងេទៀត ្រតូវបនពិចរ  និង
បញចូ លេទកនុងកររចនគេ្រមង និងកនុងវធិី ្រស្តពិេ្រគះេយបល់ េដីមបអីនុវត្តស្រមប់ ជនជតិេដីមភគតិច ែដល
ចមនវត្តមនេនកនុងអនុគេ្រមង (េដីមបកំីណត់អត្តសញញ ណកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង)។ ករពិនិតយរក

េមីលវត្តមន ជនជតិេដីមភគតិច(s) េនកនុងអនុគេ្រមងៃន ព ន TK២ (េនភូមិទួលឃ្ល ងំ ឃុ្ំរពះធតុ ្រសុក
េកះសូទិន េខត្តតបូងឃមុ)ំ បនេធ្វីេឡងីេនៃថងទី ១៦ និង ១៧ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២0២១។ េ យែផ្អកេលីលទធផលៃនករ
ពិនិតយ និងករពិេ្រគះេយបល់ ជមួយអនកពក់ព័នធេផ ងៗេនថន ក់ភូមិ ឃុ ំ្រសុក និងេខត្ត េហយីែផ្អកេលីករពិនិតយ
ទិននន័យបនទ ប់បន  ំគម ន ជនជតិេដីមភគតិច មនវត្តមនេនកនុងតំបន់អនុគេ្រមង TK២ េទ។ 
៥.២.៣. ករ្របឹក ជមួយជនជតិេដើមភគតិច កំឡងុេពលអនុវត្តគេ្រមង 
កនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្តគេ្រមង ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ ជនជតិេដីមភគតិច នឹង្រតូវបនអនុវត្តស្រមប់
អនុគេ្រមងែដលករពិនិតយេឃញីថមនជនជតិេដីមភគតិច េនកនុងតំបន់អនុគេ្រមង។ ករពិេ្រគះេយបល់
ជមួយ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលបនកំណត់នឹង្រតូវបនអនុវត្តេនេលីមូល ្ឋ នម្តងេហយីម្តងេទៀត - េពញមួយវ
ដ្តៃនគេ្រមង េដីមបជីួយស្រមួលដល់ដំេណីរករៃនករ្រគប់្រគងករស្រមបខ្លួនៃន និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដល
បនកំណត់ស្រមប់អនុគេ្រមង។ េដីមបធីនថភគីពក់ព័នធ ជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវបនចូលរមួេនកនុងករ
្របឹក គេ្រមង MRD នឹងកំណត់អត្តសញញ ណ្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច ែដលមនវត្តមនេនកនុងអនុគេ្រមងផ្លូវ 
ព ន បនទ ប់មកេធ្វីករពិេ្រគះេយបល់ជមួយពួកេគ – ដូចេនកនុងែផនកទី ៥.១។ ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ ជន

ជតិេដីមភគតិច នឹងេធ្វីេឡងីកនុងលកខណៈមួយែដលសម្រសប មវបបធម៌ស្រមប់្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច ែដល
្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណនីមួយៗ ្របកន់េភទ និងអន្តរជំនន់។ ករពិេ្រគះេយបល់នឹងែស្វងរកផងែដរនូវមតិ
ែកលម្អរបស់ ជនជតិេដីមភគតិច អំពី និភ័យ និងផលប៉ះពល់របស់អនុគេ្រមង ករផ្តល់េយបល់េដីមបេីជៀស
ង ឬកត់បនថយ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ និងត្រមូវករអភិវឌ ន៍របស់ ជនជតិេដីមភគតិច ទក់ទងនឹងេគល
េ គេ្រមង និងសកមមភពរបស់អនុគេ្រមង។ 
េដីមបេីលីកកមពស់កររចនគេ្រមង្របកបេ យ្របសិទធភព និងបេងកីតករគ្ំរទគេ្រមង និងភពជមច ស់ៃន ជន
ជតិេដីមភគតិច កនុង្រសុក ទនទឹមនឹងេនះករកត់បនថយ និភ័យៃនករពនយរេពលែដល ចេកីតមនកនុងអំឡុង
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េពលអនុវត្តអនុគេ្រមងេនះ MRD នឹងអនុវត្តយុទធ ្រស្តចូលរមួែដរឬេទ? បនពិពណ៌នេនកនុងែផនករករចូល
រមួអនកពក់ព័នធរបស់គេ្រមង។ ដំេណីរករចូលរមួនឹងរមួបញចូ លករវភិគ ជនជតិេដីមភគតិច ជអនកពក់ព័នធ
គេ្រមង ករេធ្វីែផនករករចូលរមួ ករបង្ហ ញព័ត៌មន និងេធ្វីករពិេ្រគះេយបល់េ យេពញេលញជមួយ ជន
ជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់។ ករពិេ្រគះេយបល់នឹងែផ្អកេលី ថ ប័នទំេនៀមទម្ល ប់ែដលមន្រ ប់ និង
ដំេណីរករេធ្វីករសេ្រមចចិត្តរបស់ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលបនពិេ្រគះ េដីមបេីលីកកមពស់ករចូលរមួ និងករគំ
្រទរបស់ ជនជតិេដីមភគតិច ស្រមប់អនុគេ្រមង។ ជពិេសស ករពិេ្រគះេយបល់ែដលនឹង្រតូវេធ្វីេឡងីេ យ 
MRD េនក្រមិតអនុគេ្រមងនឹង៖ 

ក) ចូលរមួជមួយ ថ ប័នតំ ង និងអងគកររបស់ ជនជតិេដីមភគតិច ដូចជ្រកុម្របឹក ចស់ ឬ្រកុម្របឹក
ភូមិ ឬេមឃុជំេដីម។ កនុងករណីសម្រសប ករពិេ្រគះេយបល់្រតូវេធ្វីេឡងីជមួយសមជិកេផ ងេទៀតៃនសហ
គមន៍ ជនជតិេដីមភគតិច ។ 
ខ) អនុញញ តឱយ ជនជតិេដីមភគតិច ចូលរមួ្របកបេ យ្របសិទធភពកនុងកររចនៃនសកមមភពគេ្រមង ឬ
វធិនករកត់បនថយែដល ចប៉ះពល់ដល់ពួកេគ - ទងំវជិជមន ឬអវជិជមន។ 
គ) ផ្តល់េពលេវ ្រគប់្រគន់ស្រមប់ ជនជតិេដីមភគតិច េដីមបេីធ្វីករសេ្រមចចិត្តែដលមនព័ត៌មន។ 

៥.២.៤. ករផ ព្វផ យពត័ម៌ន 
កនុងអំឡុងេពលៃនករេរៀបចំគេ្រមង មុនេពលពិេ្រគះេយបល់ MRD នឹងជូនដំណឹងដល់ ជនជតិេដីមភគ

តិចពក់ព័នធៃនែផនករពិេ្រគះេយបល់។ MRD នឹងផ្តល់ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់ជមួយនឹង
ព័ត៌មនអនុគេ្រមងដំបូងជទ្រមង់កូនេសៀវេភជភ ែខមរ និងភ កនុង្រសុក (្របសិនេបីមន)។ ព័ត៌មនដំបូង
េនះគួរែត្រតូវបនផ្តល់ឱយ ជនជតិេដីមភគតិច យ៉ងេ ច ស់ពីរសប្ត ហ៍មុនេពលពិេ្រគះេយបល់។ ្របសិនេបី 
ជនជតិេដីមភគតិច ែដលពក់ព័នធមិនមនភ សរេសរេទ ជនជតិេដីមភគតិច នឹង្រតូវបនផ្តល់ព័ត៌មនជ
ភ ែខមរ េហយី្រតូវបនពនយល់េ យផទ ល់មត់ជភ មូល ្ឋ នរបស់ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលពក់ព័នធ េដីមបី
ធនថ ជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវបនជូនដំណឹងេពញេលញអំពីេគលបំណងពិេ្រគះ និងព័ត៌មនៃនអនុគេ្រមង។ 
ស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ េសចក្តី្រពង ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច (ជ
ភ អង់េគ្លស) និងេសចក្តីសេងខប្របតិបត្តិ (ជភ ែខមរ) ្រតូវបនបង្ហ ញេនេលីេគហទំព័ររបស់ MRD េនៃថងទី 
១៥ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០២១ (https://www.mrd.gov.kh/២0២១/១១/១៥/៤៦៣២/). េសចក្តីសេងខប្របតិបត្តិ (ជ
ភ ែខមរ) ក៏្រតូវបនបង្ហ ញជឯក ររងឹេនប ្ណ ល័យ ធរណៈរបស់ MRD កនុង ជធនីភនំេពញ និងេនកនុង
ករយិល័យរបស់មនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទេខត្តកនុងេខត្តគេ្រមងទងំ្របពំីរ។ េនេពលែដលបនបញច ប់ ្រកបខណ្ឌ
េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច នឹង្រតូវបនបង្ហ ញម្តងេទៀត មរយៈប ្ត ញខងេលី – មករែណនំ
របស់ SEP មុនេពលករ យតៃម្លគេ្រមងរបស់ WB ។ េសចក្តី្រពង និង ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីម
ភគតិច ចុងេ្រកយនឹង្រតូវបនបង្ហ ញជភ អង់េគ្លសេនេលីេគហទំព័ររបស់ WB ។ 
កនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្តគេ្រមង េសចក្តី្រពងជនជតិេដីមភគតិច ទងំអស់ែដលេនេពលែដលបនបញចប់
េ យ MRD និង ក់ជូនធនគរេដីមបពីិនិតយ នឹង្រតូវបង្ហ ញដល់សហគមន៍ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះ
ពល់ជភ ែខមរ។ េសចក្តីសេងខបៃន ជនជតិេដីមភគតិច នឹង្រតូវបនបកែ្របេទជភ របស់ ជនជតិេដីមភគ
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តិច ្របសិនេបី ជនជតិេដីមភគតិច ែដលបនពិេ្រគះមនភ សរេសរផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ។ ករ្របជុំ ធរ
ណៈនឹងេធ្វីេឡងីជមួយ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់ េដីមបពីនយល់អំពីខ្លឹម រៃន ជនជតិេដីមភគ
តិច ែដលពក់ព័នធជភ របស់ពួកេគ េដីមបឱីយ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់យល់ពីអ្វី និងរេបៀប
ែដលសកមមភពេនេ្រកម ជនជតិេដីមភគតិច នឹង្រតូវបនអនុវត្ត រមួទងំ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ៃន
សកមមភពគេ្រមងេនក្រមិតអនុគេ្រមង និងរេបៀបែដល ជនជតិេដីមភគតិច នឹង្រតូវបនចូលរមួេ យ MRD កនុង
កិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំអនុគេ្រមង និងកនុងករ្រតួតពិនិតយអំឡុងេពលអនុវត្តអនុគេ្រមង។ 
ជនជតិេដីមភគតិច នឹង្រតូវបនបង្ហ ញេនេលីេគហទំព័ររបស់ MRD រមួទងំភ អង់េគ្លស និងភ កនុង្រសុក។ 
កំែណភ អង់េគ្លសៃន ជនជតិេដីមភគតិច នឹង្រតូវបនបង្ហ ញេនេលីេគហទំព័ររបស់ធនគរពិភពេ ក។ 
៦. យន្តករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ង 
៦.១. េគលបំណងៃនយន្តករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ង 
េគលបំណងៃន GRM េនកនុង ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច េនះគឺេដីមបផី្តល់នូវ ជនជតិេដីម
ភគតិច ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់បនទទួលករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងបនងយ្រសួល និងមិនគិតៃថ្ល េដីមបធីនថ
ករត ៉ ែដលបន ក់ជូនេ យ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់្រតូវបនេ ះ្រ យទន់េពលេវ ។ 
GRM េនកនុង ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច េនះែណនពំីរេបៀបែដលពកយបណ្តឹ ងរបស់ ជន
ជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់ ច្រតូវបន ក់ រមួទងំទ្រមង់ៃនករ ន ក់េន រទុកខ ប ្ត ញ និងជំ ន
ែដល ច្រតូវបនអនុវត្ត។ GRM ក៏ពណ៌នអំពីេពលេវ កំណត់ មែដល ចេធ្វីេទបនស្រមប់ជំ ននីមួយៗ 
ដូចជេពលេវ កំណត់ស្រមប់ករទទួល គ ល់ករទទួលពកយបណ្តឹ ង ករជូនដំណឹងអំពីករសេ្រមចចិត្តដំេ ះ
្រ យ។ កំឡុងេពលដំេណីរករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ង េនកនុងករណីចបំច់ ករសនទននឹងេធ្វីេឡងីរ ង ជនជតិេដីម
ភគតិច ែដល្រតូវបនេ ះ្រ យ និងចំណុចបេងគ ល GRM របស់គេ្រមង ែដល្រតូវបនកំណត់ស្រមប់ជំ ននីមួ
យៗ។ ករសនទនជមួយ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់កនុងអំឡុងេពលដំេណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង
មនេគលបំណងេលីកកមពស់ករយល់ដឹងគន េទវញិេទមក និងករសហករកនុងចំេ មភគីពក់ព័នធ។ គេ្រមង
េនះក៏មនដំេណីរករបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ែដលេដីមបណ្តឹ ង ចេ្របី្របស់េនេពលែដលពួកេគមិនេពញចិត្តនឹងលទធផល 
េសចក្តីសេ្រមចៃនករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  ឬបណ្តឹ ងរបស់ពួកេគមិន្រតូវបនេ ះ្រ យកនុងរយៈេពលជក់ ក់មួ
យ។ កនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្តអនុគេ្រមង ជនជតិេដីមភគតិច េនកនុងតំបន់អនុគេ្រមងនឹង្រតូវបនរលំឹកពី
ភព ចរកបនៃន GRM េនះេហយីនឹង្រតូវបនពនយល់កនុងអំឡុងេពលពិេ្រគះេយបល់អំពីរេបៀបែដល GRM េនះ
ច្រតូវបនេ្របី។ 

៦.២.  យន្តករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ង 
េនកនុងែផនកខងេ្រកម នីតិវធិីេ ះ្រ យបណ្តឹ ងេផ ងៗ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេដីមបជួីយដល់ ជនជតិេដីមភគតិច 
ែដលរងប៉ះពល់ េដីមបេីធ្វីបណ្តឹ ងែដលទក់ទងនឹងគេ្រមង។ នីតិវធិីទងំេនះ្រគបដណ្ត ប់េលី្របេភទៃនផលប៉ះពល់
សំខន់ៗែដល្រតូវបនកំណត់ថជសក្ត នុពល ក៏ដូចជ និភ័យកនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង។ ពួកេគរមួមន 
ក) ករទិញយកដី (ឧទហរណ៍ ្របសិនេបីដី ជនជតិេដីមភគតិច ជកមមសិទធិបុគគល្រតូវបនទទួលជអចិៃ្រន្តយ ៍
និង/ឬជបេ ្ត ះ សននកំឡុងេពល ងសង់) ខ) កម្ល ងំពលកមម (្របសិនេបី ជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវបនចូល



 

| 286 | 
 

រមួេនកនុងករ ងសង់គេ្រមងជកមមករជប់កិចចសនយ) គ) ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពន ឬ ករ
េបៀតេបៀនផ្លូវេភទ (្របសិនេបី ជនជតិេដីមភគតិច ជជនរងេ្រគះ/អនករស់ នមនជីវតិ/ ក  ី ។ជលទធផលៃន
សកមមភព SEA/SH ែដលទក់ទងនឹងគេ្រមង។ ផលប៉ះពល់េលី ជនជតិេដីមភគតិច េនកនុងទិដ្ឋភព មួយ
ដូចជធូលី សំេលងរខំន រញ័ំរជេដីម េ យ រ្របតិបត្តិករសំណង់ ឬទិដ្ឋភពេផ ងេទៀតែដលពួកេគគិតថប ្ត
លមកពីសកមមភពគេ្រមង។ 
៦.២ .១. ពកកយបណ្តឹ ងទក់ទងនឹងករលទធកមមដី 
គេ្រមងេនះបនេរៀបចំ GRM ស្តង់ រស្រមប់អនកពក់ព័នធែដលរងផលប៉ះពល់េ យ រករេធ្វីលទធកមមដីធ្លី រមួ
ទងំ ជនជតិេដីមភគតិច ផងែដរ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ េ យ រមន្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច ជេ្រចីន
ែដលកំពុងរស់េនកនុងេខត្តគេ្រមង ្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច ែដលមនវត្តមនេនកនុងតំបន់អនុគេ្រមងនីមួយៗ
នឹង្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់ស្រមប់មតិែកលម្អេលី GRM ស្តង់ ររបស់គេ្រមង (ដូចបង្ហ ញខងេ្រកម)។ េគល
បំណងៃនករពិេ្រគះេយបល់េលី GRM េនកនុង ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច េនះគឺេដីមបធីន
ថជំ នស្តង់ រ និងដំេណីរករខងេ្រកមមនលកខណៈវបបធម៌សម្រសបេទនឹង្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច ែដល
រងផលប៉ះពល់។ េនេពលែដលត្រមូវេ យ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលបនពិេ្រគះ េនះ GRM ខងេ្រកមនឹង្រតូវ
បនេធ្វីបចចុបបននភព េដីមបធីនថនីតិវធិី GRM ស្រមប់ ជនជតិេដីមភគតិច ឆ្លុះបញច ងំពីនីតិវធិីេ ះ្រ យពកយ
បណ្តឹ ង មទម្ល ប់ ែដលបចចុបបនន ច្រតូវបនអនុវត្តេ យ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលបនពិេ្រគះ និង/ឬ ច្រតូវ
បនេពញចិត្តេ យ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់ េ យែផ្អកេលី ករ យតៃម្លសងគម មេគលេ ៃន 
ជនជតិេដីមភគតិច េនេពលែដលអនុគេ្រមងៃនេគហទំព័រជក់ ក់្រតូវបនកំណត់បញជ ក់កនុងអំឡុងេពលអនុវត្ត
គេ្រមង។ 
 

ខងេ្រកមេនះគឺជ GRM ស្តង់ ររបស់គេ្រមងស្រមប់ករត ៉ទក់ទងនឹងករេធ្វីលទធកមមដី 

 ជំ នទី ១ - ក្រមិតឃុ ំជ្របៃពណី ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់ ចនពំកយបណ្តឹ ងរបស់
ពួកេគេទកន់េមភូមិ និងសហគមន៍ ជនជតិេដីមភគតិច ែដល ចមនលទធភពេ ះ្រ យបញ្ហ េន
នឹងកែន្លង។ ្របធនសហគមន៍ភូមិ ជនជតិេដីមភគតិច នឹងកត់្រ ករត ៉  និងរេបៀបែដល ្រតូវបនេ ះ
្រ យ េហយីទំនក់ទំនង េទម្រន្តីសងគម និងបរ ិ ថ ន (SEO) របស់ MRD ។ ្របសិនេបី ជនជតិេដីមភគ
តិច ែដលរងទុកខមិនេពញចិត្តនឹងដំេ ះ្រ យេនះ គត់ ចបន្តេទជំ នទី ២ (ក្រមិត្រសុក) ឬ
ជំ នទី ៤ (ក្រមិតេខត្ត) មែដលពួកេគចង់បន។ 

 ជំ នទី ២ - ថន ក្់រសុក ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់ ចរលំងជំ នទី ១ ដូចែដលពួកេគ
ចង់បនេ យ ក់ពកយបណ្តឹ ងជ យលកខណ៍អក រេទកន់្របធនករយិល័យ្រសុកែដលអនុគេ្រមង
សថិតេន។ យភីែដលរងទុកខ ចនមំនុស ចស់កនុងសហគមន៍ ឬតំ ងេទស្រមបស្រមួលេនថន ក់្រសុ
ក។ ្រកុមករងរគណៈកមម ធិករ ងំទីលំេនថមីអន្តរ្រកសួង (IRC-WG) នឹងទក់ទង្របធនករយិល័យ
្រសុកអំពីបញ្ហ េនះ។ ករ្របជំុផ ះផ ្រតូវេធ្វីេឡងី េហយីករសេ្រមច្រតូវេធ្វីេឡងីកនុងរយៈេពល ១៥ ៃថងៃនៃថង
េធ្វីករចប់ពីៃថងចុះេឈម ះពកយបណ្ដឹ ងេន ខណ្ឌ ។ ្របសិនេបីពកយបណ្តឹ ងមិន្រតូវបនេ ះ្រ យេន
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ថន ក់្រសុកចំេពះករេពញចិត្តៃន ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់េនះ IRC-WG នឹងជូនដំណឹង
ដល់នយក ្ឋ ន្រតួតពិនិតយៃផទកនុង និងករ្រគប់្រគងទិននន័យ (DIMDM) របស់ GDR ែដលនឹងពិនិតយ និង
ែស្វងរកករយល់្រពមពីអគគនយកៃន GDR ស្រមប់សម្រសប។ សកមមភពេ ះ្រ យ។ ជនជតិេដីមភគ
តិច ែដលរងផលប៉ះពល់នឹង្រតូវបនជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រេ យ GDR អំពីករសេ្រមចចិត្ត 
និងវធិនករេ ះ្រ យកនុងរយៈេពល ១៥ ៃថងេធ្វីករចប់ពីៃថងទទួលបនលិខិតពីករយិល័យ្រសុក។ 
្របសិនេបីពកយបណ្តឹ ង្រតូវបន្រចនេចលេនជំ នេនះ ករយិល័យ្រសុកនឹងជូនដំណឹងដល់ ជនជតិ
េដីមភគតិច ែដលរងទុកខជ យលកខណ៍អក រ។ ្របសិនេបី ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់
មិនេពញចិត្តនឹងលទធផលេនះ គត់ ចបន្តេទជំ នទី ៣ ។ 

 ជំ នទី ៣ – ក្រមិតគេ្រមង (អគគនយក ្ឋ ន ងំទីលំេនថមី) GDR នឹងពិនិតយពកយបណ្តឹ ង និងបញជូ ន
របយករណ៍ែស្វងរកេទអគគនយកៃន GDR ស្រមប់ករសេ្រមចចិត្ត។ របយករណ៍ចុងេ្រកយនឹង្រតូវ
បញចប់កនុងរយៈេពល ៣0 ៃថងេធ្វីករចប់ពីៃថងទទួលពកយបណ្តឹ ង េហយីនឹង ក់ជូនអគគនយកៃន GDR 
ស្រមប់ករសេ្រមចចិត្តចុងេ្រកយកនុងរយៈេពល ៥ ៃថងេធ្វីករចប់ពីៃថងទទួលបនរបយករណ៍ចុងេ្រកយ។ 
កនុងករណីែដល្របធនបទទមទរឱយមនករអន្ត គមន៏េនក្រមិតេគលនេយបយ សំណំុេរឿងនឹង្រតូវេផទរ
េទគណៈកមម ធិករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនអន្តរ្រកសួង (ក្រមតិគេ្រមង) េដីមបពីិនិតយ និងសេ្រមច។ េនេពលេនះ
ជករណី បែនថម ១0 ៃថងេធ្វីករនឹង្រតូវបនបែនថមេទែដនកំណត់េពលេវ ធមម  េដីមបអីនុញញ តឱយ IRC េធ្វី
ករសេ្រមចចិត្តចុងេ្រកយ។ 

 ជំ នទី ៤ - ថន កេ់ខត្ត (ករយិល័យអភិបលេខត្ត) ជនជតិេដីមភគតិចែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ ច
ក់ពកយបណ្តឹ ងជ យលកខណ៍អក រេទកន់គណៈកមម ធិករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងេខត្ត (PGRC) ម   

រយៈករយិល័យអភិបលេខត្ត។ ជនជតិេដីមភគតិច ែដល្រតូវរងទុកខ ឬតំ ងរបស់គត់នឹងមនឱកស
បង្ហ ញករណីរបស់ពួកេគេនកនុងករ្របជុំទល់មុខគន ។ PGRC ចពិចរ ពីកលៈេទសៈដ៏គួរឱយទក់
ទញ និងពិេសសៃន ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់េដីមបេីធ្វីករសេ្រមចចិត្ត។ GDR នឹងបញជូ ន
អនកតំ ង កនុងនមជសមជិកមិនេបះេឆន ត េដីមបផី្តល់ករពនយល់ស្រមប់ករបដិេសធៃនពកយបណ្តឹ ង
េនជំ នទីពីរេ យ GDR ។ ករសេ្រមចចិត្តរបស់ PGRC ្រតូវែតសេ្រមចបនេ យែផ្អកេលីករឯកភព
គន  េហយីនឹងជចុងេ្រកយ និងជប់កតព្វកិចច េលីកែលងែតករណីែដលពកយបណ្តឹ ងពក់ព័នធនឹងេគល
នេយបយរបស់រ ្ឋ ភិបល។ ករសេ្រមចចិត្តេលីេគលនេយបយរបស់រ ្ឋ ភិបលទក់ទងនឹងករទិញដី 
និងករ ងំទីលំេនថមី្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យ IRC ។ PGRC នឹងមនេពល ៤0 ៃថងេធ្វីករចប់ពីៃថងទទួល
ពកយបណ្តឹ ង េដីមបេីធ្វីករសេ្រមចចុងេ្រកយ។ ករសេ្រមចចិត្តរបស់ PGRC នឹង្រតូវបញជូ នេទ IRC មរ
យៈ GDR ស្រមប់ករយល់្រពម មុនេពលមនវធិនករេ ះ្រ យ។ 

្របសិនេបី ជនជតិេដីមភគតិចែដល្រតូវេ ះ្រ យមិនេពញចិត្តនឹងេសចក្តីសេ្រមចៃនដំេ ះ្រ យែដលបន
េធ្វីេឡងីកនុងជំ ន មួយខងេលី ពួកេគ ចនសំំណំុេរឿងរបស់ពួកេគេទតុ ករេខត្ត/្រកុង េ យចំ យ



 

| 288 | 
 

ផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ មចបប់ស្តីពីអស ំ។ ្របសិនេបីបុគគលែដលមនេ កនដកមមឈនះេលីករណីេនះ ៃថ្ល
ក្តីរបស់ពួកេគនឹង្រតូវសងវញិេ យគេ្រមង។ 
 

៦.២.២. ពកយបណ្តឹ ងទក់ទងនឹងសវុតថិភពករងរ និងសហគមន៍ និងសខុភព 
្របសិនេបី ជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវបនចូលរមួេនកនុងគេ្រមងកនុងនមជកមមករជប់កិចចសនយ (ចូលរមួេ យអនក
េម៉កររបស់គេ្រមង) េហយីពួកេគចង់ ក់ពកយបណ្តឹ ងទក់ទងនឹងករងរ និងលកខខណ្ឌ ករងរ ពួកេគ ច ក់
ពកយបណ្តឹ ងេ យេ្របី្របស់នីតិវធីិេ ះ្រ យស្រមប់ពកយបណ្តឹ ងទក់ទងនឹងករងរ និងលកខខណ្ឌ ករងរែដល
បនពិពណ៌ន។ េនកនុងែផនក ១0.២ ៃននីតិវធិី្រគប់្រគងករងរ (ឧបសមព័នធទី ៥ ៃន ESMF) ែដល្រតូវបនសេងខប
េនកនុងែផនកទី ៥.៤.២ ៃនែផនករករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ។ 
ដូចគន េនះែដរ ្របសិនេបីសហគមន៍ សមជិក ជនជតិេដីមភគតិច ្របឈមមុខនឹងបញ្ហ ជក់ ក់ទក់ទងនឹង
សុវតថិភព និងសុខភពសហគមន៍របស់ពួកេគ ជពិេសសទក់ទងនឹងកម្ល ងំពលកមមចំ ក្រសុកែដលេធ្វីករេន
តំបន់ជំុវញិផទះ/ដីរបស់ពួកេគ ជេដីម ពួកេគ ចអនុវត្ត មនីតិវធិីេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងខងេលី េដីមបេីបីក
ដំេណីរករគេ្រមង។ េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ របស់ពួកេគទន់េពលេវ ។ 
៦.២.៣ បណ្តឹ ងទក់ទងនឹងករេកង្របវ័ញចផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពន ឬករេបៀតេបៀន
ផ្លូវេភទ 
កនុងករណីែដល ជនជតិេដីមភគតិច មនបំណង ក់បណ្ដឹ ងទក់ទងនឹងករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងកររេំ ភ
បំពន ឬករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ ឬអំេពីហងិ េលីកុមរ ពួកេគ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងរបស់ពួកេគេ យេ្របីនីតិវធិីេ ះ
្រ យស្រមប់បណ្តឹ ងទក់ទងនឹង SEA/SH ែដលបនពិពណ៌នេនកនុងែផនក ៥.៤.៣៖ នីតិវធីិេ ះ្រ យ ស្រមប់
ពកយបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង SEA/SH ៃនគេ្រមង 'ែផនករករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ។ 
៦.២.៤ ពកយបណ្តឹ ងទក់ទងនឹងទិដ្ឋភពេផ ងេទៀតែដលមិន្រតូវបន្រគបដណ្ត ប់េនកនងុ 
GRM ខងេលើ  
កនុងករណីែដល ជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវបនរងផលប៉ះពល់េ យផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ដូចជករេកីនេឡងី
ក្រមិតធូលីែដលប៉ះពល់ដល់កររស់េន ឬសកមមភព ជីវកមមរបស់ពួកេគ ឬករេកីនេឡងីៃនសេម្លងេនេពល ្រតី 
ឬទុកផ្លូវែដលមិនមនេន ទ មិន្រតូវបន្រគបដណ្ត ប់/ហុ៊មព័ទធេ យរបងមិនសមរមយ ឬកង្វះវធិនករសុវតថិភព
ែដលបងក និភ័យៃន េ្រគះថន ក់ដល់អនកេ្របី្របស់ផ្លូវជទូេទ និងចំេពះ ជនជតិេដីមភគតិច កនុង្រសុកែដលេធ្វី
ដំេណីរេដីមបនីយំកផលិតផលកសិករេទកន់ទីផ រ មនប ្ត ញជេ្រចីននឹង្រតូវបនបេងកីតេឡងីស្រមប់ករេ្របី
្របស់្របកបេ យផសុកភពរបស់ ជនជតិេដីមភគតិច ។ ទងំេនះរមួបញចូ លទងំ: 

 េលសទូរស័ពទរបស់ជនបេងគ ល PMU GRM; 
  អនកដឹកន ំជនជតិេដីមភគតិច កនុង្រសុក 
 េលខទូរសពទ័របស់អនកេម៉ករ េដីមបី យករណ៍ករណីែដលពួកេគគិតថអនកេម៉ករ ចេ ះ

្រ យបនទន់េពលេវ  (ព័ត៌មនលំអិតៃនកិចចសនយនឹង្រតូវបិទផ យេនករ ្ឋ នសំណង់ 
និងែចកចយេទ ជនជតិេដីមភគតិច ( មរយៈេសៀវេភព័ត៌មនអនុគេ្រមង) អំឡុងេពល
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ពិេ្រគះ និងបេង្ហ ះេនផទ ងំប៉ណូ ធរណៈរបស់ ឃុ ំសងក ត់។ វត្ត ។ល។ 
 ឃុ ំសងក ត់ 

៧. ករេរៀបចំករអនុវត្តន៍ ករ្រតួតពិនិតយ និងករ យករណ៍ 
៧.១. ករេរៀបចំករអនុវត្ត 
្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ នឹងទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្ត ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច េនះ។ 
នយកគេ្រមង (PD) េន្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទនឹងទទួលខុស្រតូវកនុងករផ្តល់នូវករែណនរំមួ និងករែណនអំំពី
េគលនេយបយ ករស្រមបស្រមួលៃផទកនុង ករពិភក  និងករេ ះ្រ យបញ្ហ គេ្រមងជមួយសមភគី និង
ភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលេផ ងេទៀត រមួទងំករបង្ហ ញជ ធរណៈ ករពិេ្រគះេយបល់ និងករចូលរមួពីសងគមសុីវលិ
្របសិនេបីចបំច់។ អនក្រគប់្រគងគេ្រមង (PM) េន MRD នឹងផ្តល់ករគ្ំរទជ្របច ំដល់ PD េហយីនឹងទទួលខុស
្រតូវកនុងករធនថ ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច នឹង្រតូវបនអនុវត្ត ម។ េនកនុង ្រកសួង ម្រន្តី 
SEO នឹងទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តសកមមភព្របចៃំថងែដលមនែចងេនកនុង ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិ
េដីមភគតិច េនះ។ ម្រន្តី SEO នឹងេធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយភគីពក់ព័នធ ដូចជ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ជនជតិេដីម
ភគតិច េនកនុងតំបន់អនុគេ្រមង អនកេម៉ករសំណង់ និងអនក្របឹក  ជនជតិេដីមភគតិច ជេដីម េដីមបធីនថ
សកមមភពែដលបនអនុវត្តទក់ទងនឹង ជនជតិេដីមភគតិច គឺ្រសប មត្រមូវករ និងករែណនែំដលបន
ពិពណ៌នេនកនុង ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច េនះ។ នយករដ្ឋម្រន្តីនឹង្រតួតពិនិតយករងរ
របស់ SEOs និងធនឱយមនករ្រតួតពិនិតយ្រតឹម្រតូវៃន្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច នឹង្រតូវបនអនុវត្តស្រមប់អនុ
គេ្រមងនីមួយៗ េហយីជំ នស្រមប់ករពិនិតយ ជនជតិេដីមភគតិច និងករ យតៃម្លសងគមេគលេ ែដលបន
ពិពណ៌នេនកនុង ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច េនះ្រតូវបនអនុវត្ត ម។ 
MRD ្រតូវករជូនដំណឹងដល់ WB អំពីលទធផលៃនករពិនិតយ ជនជតិេដីមភគតិច និងជំ នែដល MRD នឹងចត់
វធិនករកនុងករណីែដល ជនជតិេដីមភគតិច មនវត្តមនេនកនុងតំបន់អនុគេ្រមង។ េនេពលែដល ជនជតិេដីម
ភគតិច ្រតូវបនរកេឃញីេនកនុងអនុគេ្រមង MRD នឹងចូលរមួជមួយអនក្របឹក  ជនជតិេដីមភគតិច េដីមបេីធ្វីករ
យ៉ងជិតសនិទធជមួយ SEOs និង PDRD េដីមបេីធ្វីករ យតៃម្លសងគមេគលេ  និងេរៀបចំ ជនជតិេដីមភគតិច ែដល
ពក់ព័នធ។ អនក្របឹក  ជនជតិេដីមភគតិច និង SEOs នឹងេទេមីលទី ងំអនុគេ្រមង េហយីេធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធ
ជមួយេខត្ត DRD ជញ ធរមូល ្ឋ ន ភន ក់ងរពក់ព័នធ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ជពិេសសអនកដឹកន ំជនជតិេដីមភគ
តិច កនុង្រសុក និងសមជិក ជនជតិេដីមភគតិច រមួទងំ្រកុមងយរងេ្រគះៃនសហគមន៍ ជនជតិេដីមភគតិច 
ែដលរងផលប៉ះពល់ េដីមបេីធ្វីករ យតៃម្លសងគម មេគលេ ។ 
៧.២ ករ្រតួតពិនិតយ 
ករអនុវត្ត ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច េនះ នឹង្រតូវបន្រតួតពិនិតយៃផទកនុងេ យ MRD ។ ផល
ប៉ះពល់អវជិជមនេលី ជនជតិេដីមភគតិច (្របសិនេបីមន) េ យ រករទិញដីនឹង្រតូវបន្រតួតពិនិតយេ យ 
GDR និង MRD ែដលជែផនកមួយៃនករេរៀបចំករអនុវត្តែដលមនែចងកនុងែផនកទី ៨.១.២ ៃន្រកបខ័ណ្ឌ េគល
នេយបយករ ងំទីលំេនថមីរបស់គេ្រមង (RPF)។ 
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េនកនុង្រកសួងម្រន្តី SEOs ឬ្រកុមហុ៊នទី្របឹក ែផនករចនប្លង់ ករអនុវត្ត និង្រតួតពិនិតយ នឹងទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុ
វត្តសកមមភព្រតួតពិនិតយ្របច្ំរតីមសៃនសកមមភពែដលបនកំណត់េនេ្រកម ជនជតិេដីមភគតិច អនុគេ្រមង
ទងំអស់។ ករ្រតួតពិនិតយករអនុវត្ត ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច/ជនជតិេដីមភគតិច នឹង
េផ្ត តេលីករ យតៃម្លករអនុេ ម មករអនុវត្ត ជនជតិេដីមភគតិច ្របឆងំនឹងដូចខងេ្រកម៖ 

• ដំេណីរករពិនិតយជនជតិេដីមភគតិច និងលទធផល; 

• គុណភពៃនករ យតៃម្លែផនកសងគមេនេគលេ  និងភព្រគប់្រគន់ៃន ជនជតិេដីមភគតិច ែដលេរៀបចំ
េនេលីមូល ្ឋ នៃនករ យតៃម្លែផនកសងគម។ 

• ករបង្ហ ញព័ត៌មន; 

• ដំេណីរករៃន GRM របស់គេ្រមង ( មករកំណត់េទ ម្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច េរៀងៗខ្លួនែដលមន
វត្តមនេនកនុងតំបន់អនុគេ្រមងនីមួយៗ េដីមបធីនថ GRM មនលកខណៈសម្រសបេទនឹង ជនជតិេដីម
ភគតិច កនុងតំបន់); 

• សកមមភពអភិវឌ ន៍ែដលេធ្វីេឡងីេ យគិតគូរពីជនជតិេដីមភគតិច (ែផ្អកេលីត្រមូវករអភិវឌ ន៍របស់ 
ជនជតិេដីមភគតិច); 

• លទធផល និងផលប៉ះពល់ៃន ជនជតិេដីមភគតិច (េដីមបធីនថ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះ
ពល់ទទួលបនអតថ្របេយជន៍េសដ្ឋកិចចសងគមពីគេ្រមងែដលសម្រសប មវបបធម៌ េយនឌ័រ និងអន្តរ
ជំនន់ រមួទងំកររមួចំែណកដល់ករសេ្រមចបននូវេគលបំណងៃន ESS៧ របស់ WB)។ 

បែនថមពីេលីករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង គេ្រមងនឹងេលីកទឹកចិត្ត ជនជតិេដីមភគតិច េនកនុងតំបន់អនុគេ្រមង េដីមបី
ចូលរមួកនុងករ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លដំេណីរករអនុវត្ត ជនជតិេដីមភគតិច និងលទធផលៃនករអនុវត្តែដលប៉ះ
ពល់ដល់ពួកេគ។ កនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្ត SA េគលេ  មតិែកលម្អ និងករផ្ដល់េយបល់ពី ជនជតិេដីមភគ
តិច នឹង្រតូវបនេសនីសុំអំពីរេបៀបែដលពួកេគចង់ចូលរមួកនុងករ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លសកមមភព ជនជតិេដីម
ភគតិច ។ 
MRD នឹងផ្តល់របយករណ៍ករអនុវត្ត ជនជតិេដីមភគតិច ្របច្ំរតីមសដល់ធនគរពិភពេ ក។ លទធផលទងំ
េនះនឹង្រតូវបន ក់បញចូ លេទកនុងរបយករណ៍អនុេ មភពបរ ិ ថ ន និងសងគមរមួរបស់ MRD (ESCR) (សូម
េមីលឧបសមព័នធទី ៥ ស្រមប់សូចនករស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងៃនករអនុវត្ត ជនជតិេដីមភគតិច)។ 
៧.៣. ករ យករណ៍ 
SEOs របស់ MRD នឹងធនបននូវមតិែកលម្អពី ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់ និងចប់ រមមណ៍ ក៏
ដូចជ រទុកខែដលបន ក់ជូនេ យ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងផលប៉ះពល់ ្រតូវបនេ ះ្រ យទន់េពល
េវ  និង្របកបេ យ្របសិទធភព េហយីលទធផលៃនដំេ ះ្រ យេនះ្រតូវបន យករណ៍ទន់េពលេវ ្រត
ឡប់េទ ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរងទុកខ។ វធិី ្រស្តៃនករ យករណ៍្រតឡប់មកវញិ ្រស័យេលីភគីពក់ព័នធ 
និងដូចខងេ្រកម៖ 
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• ស្រមប់ភគីពក់ព័នធេនថន ក់ជតិ អុីែមល និង ឬលិខិតផ្លូវករនឹង្រតូវបនេ្របីេដីមបី យករណ៍្រតឡប់េទ
ភគីពក់ព័នធបនទ ប់ពីករពិេ្រគះេយបល់ និង ឬសិកខ ។ ខ្លឹម រៃនរបយករណ៍នឹងសេងខបនូវអ្វី
ែដលមតិេយបល់ ករផ្ដល់េយបល់ កង្វល់ែដល្រតូវបនទទួល េ យអនក  និងេពល  និងរេបៀប
ែដលមតិេយបល់ ករផ្ដល់េយបល់ កង្វល់ទងំេនះ្រតូវបនពិចរ  និងយកមកពិចរ ។ 

• ស្រមប់ភគីពក់ព័នធេនថន ក់មូល ្ឋ ន កិចច្របជុំ ករពិេ្រគះេយបល់បន្តនឹង្រតូវបនេធ្វីេឡងីេដីមបឱីយភគី
ពក់ព័នធបនដឹងអំពីរេបៀបែដលមតិេយបល់ សំណូមពរ ពក់ព័នធ្រតូវបនពិចរ  និងយកេទពិចរ

។ 

• ស្រមប់ជនជតិេដីមភគតិច ករេឆ្លីយតបរបស់គេ្រមងចំេពះមតិេយបល់ ករផ្ដល់េយបល់ កង្វល់របស់ពួក
េគ្រតូវបន យករណ៍្រតឡប់េទពួកេគវញិេនកនុងករពិេ្រគះេយបល់ទល់មុខគន ជបន្តបនទ ប់ ្រសប ម SEP 
និង ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច របស់គេ្រមង រមួទងំរេបៀបែដលគេ្រមងបនពិចរ  
និងេ ះ្រ យកង្វល់របស់ពួកេគ មរយៈជក់ែស្តង។ សកមមភពែដល្រតូវអនុវត្តកនុងអំឡុងេពលដំេណីរករ
អនុវត្តអនុគេ្រមង និង មរយៈករអនុវត្ត ជនជតិេដីមភគតិច ។ 

ករត ៉ របស់គេ្រមង ជនជតិេដីមភគតិច ទងំអស់នឹង្រតូវបន យករណ៍្រតឡប់េទពួកេគវញិ មរយៈប ្ត ញ 
GRM របស់គេ្រមងកនុងរយៈេពលែដលបនបញជ ក់ស្រមប់ជំ ននីមួយៗៃននីតិវធិី GRM ខងេលី។ 
៨. ករចំ យ និងថវិក 
៨.១. ករចំ យ 
ករចំ យស្រមប់ករអនុវត្ត ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវបនប៉ន់្របមណកនុងអំឡុង
េពលេរៀបចំគេ្រមង (សូមេមីលរូបភពទី ៦ ខងេ្រកម) ស្រមប់េគលបំណងៃនករេរៀបចំែផនករថវកិ។ ករ
ចំ យជក់ែស្តងៃនករអនុវត្ត ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច ្រស័យេលីចំនួន ជនជតិេដីម
ភគតិច រមួទងំវ ិ លភព និងសកមមភពែដល្រតូវអនុវត្តេ្រកម ជនជតិេដីមភគតិច នីមួយៗ កំឡុងេពលអនុវត្ត
គេ្រមង។ តៃម្លប៉ន់ ម នខងេ្រកម ច្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភពេនេពលែដលបញជ ីអនុគេ្រមង្រតូវបនបញចប់។ 
ករចំ យែដលេកីតេឡងីជករទូទត់សំណងស្រមប់ករទទួលបនដី និងផលប៉ះពល់ែដលពក់ព័នធ្រតូវបន
្រគបដណ្ត ប់េ យមូលនិធិសមភគី េហយី្រតូវបនប៉ន់្របមណេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយករ ងំទី
លំេនថមី (RPF) របស់គេ្រមង។ 
៨.២. ថវិក 
ថវកិស្រមប់អនុវត្ត ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច/ជនជតិេដីមភគតិច នឹង្រតូវបនែបងែចកពី
មូលនិធិសមភគី (សូមេមីលរូបភពទី ៦ ខងេ្រកម។ កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង េ យែផ្អកេលីអនុគេ្រមង
ផ្លូវ/ ព ន ែដលនឹង្រតូវបនកំណត់ បញជ ក់កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង ែផនករថវកិេនះនឹង្រតូវបនេធ្វីបចចុបបនន
ភព េដីមបធីនបននូវថវកិ្រគប់្រគន់។ បនេ្រគងទុកជេរៀង ល់ឆន  ំេដីមបធីនបននូវសកមមភពទន់េពលេវ  
និងមន្របសិទធភពកនុងរូបភពទី ៦ ។ 
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រូបភពទី ៦ - សកមមភពសំខន់ៗ និងករចំ យស្រមប់ករអនុវត្ត្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច គិតជដុ ្ល រ 

ល.រ. សកមមភពសំខន់ៗ ភគីពកព់័នធ 
ករប៉ន់ ម ន

ចំ យ កនុងមួយ
េខត្ត 

សរុបរង (ថវកិ
បដិភគ) 

សរុបរង (ថវកិ
ធនគរពិភពេ ក) 

Total 

១ េ្រជីសេរលីទី្របឹក ែផនកជនជតិេដីម
ភគតិចេដីមបេីធ្វីករ តៃម្លសងគម 

 ្រកសួង MRD  (ពិនិតយ) 
 ម្រន្តី SEO (អនុវត្ត) 

៣,000x៧ ២១,000 - ២១, 000 

២ េ្រជីសេរសីអនកបកែ្របភ រជនជតិ
េដីមភគតិច  

 MRD 
 SEO (implement) 

១,000x៧ ៧,000 - ៧,000 

៣ subproject ចុះ យតៃម្លែផនកសងគម 
និងេរៀបចំអនុគេ្រមង 

 ្រកសួង MRD  (ពិនិតយ) 
 ម្រន្តី SEO (ដឹកន)ំ 
 ទី្របឹក ជនជតិេដីម
ភគតិច 

៣,000x៧ ២១,000 - ២១,000 

៤ អនុវត្តវធិនករកត់បនថយ បេងកីត
សកមមភពែដលពក់ព័នធនឹងជនជតិ
េដីមភគតិច (េ យែផ្អកេលីលទធ
ផលៃនករ្របឹក េយបល់) ឧ. ករ
បណ្ដុ ះប ្ដ លស្រមប់ជនជតិេដីម
ភគតិចស្ដីអំពសុវតថិភពផ្លូវថនល់ 
ែផនករេ្រតៀមបងក រេពលមនេ្រគះ
មហន្ត យ (ករជេម្ល ស និងវធិនករ
សុវត្តភពេផ ងៗអំឡុងេពលេ្រគះ
មហន្ត យ …) 

 ្រកសួង (ដឹកន)ំ 
 ទី្របឹក  (អនុវត្ត) 

៣,000x៧ ២១,000 - ២១,000 
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៥ របយករណ៍្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្ល  MRD (ពិនិតយ) 
 SEO (អនុវត្ត) 

១,000x៧ ៧,000 - ៧,000 

៦ ្របក់ឧបតថមភបុគគលិក  MRD (ពិនិតយ) 
 SEO (អនុវត្ត) 

$៣៥ x ៧ staffs x ១
0 days x ៧ 
provinces 

១៧,១៥0 - ១៧,១៥0 

៧ មេធយបយេធ្វីដំេណីរ  ៥00 x ៧ ៣,៥00 - ៣,៥00 
៨ ករ្របមូលទិននន័យ  ១,000x៧ ៧,000 - ៧,000 
៩ េផ ងៗ  ៥00x៧ ៣,៥00 - ៣,៥00 
១0 បំរុង (១0% ៃនចំណុចទងំ ៩ )   ៨,៧១៥  ៨,៧១៥ 

សរុបរមួ ៩៥,៨៦៥.00 
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ឧបសមព័នធទី ១៖ េសចក្តីសេងខបៃនករពិេ្រគះេយបលអ់ំឡងុេពលេរៀបចំគេ្រមង 
សូមេមីលឧបសមព័នធទី ៦ ៃន ESMF ស្រមប់េសចក្តីសេងខបៃនលទធផលពិេ្រគះេយបល់ែដលទទួលបនពីករពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធគេ្រមងកនុង
អំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង។ 
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ឧបសមព័នធទី ២៖ ទ្រមង់ពិនិតយ ជនជតិេដើមភគតិច 
េពល ្រតូវេធ្វីករ យតៃម្លបឋម៖ េនេពលែដលែផនកផ្លូវែដល្រតូវ ្ត រេឡងីវញិ្រតូវបនកំណត់។ 
ទិននន័យបនទ ប់បន ៖ំ ពិនិតយមូល ្ឋ នទិននន័យឃុ ំសងក ត់ និង/ឬ មូល ្ឋ នទិននន័យ MRD ជនជតិេដីមភគតិច ស្រមប់វត្តមនរបស់្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច 
េនកនុងភូមិែដលបនកំណត់ ឆ្លងកត់ែផនកផ្លូវែដលបនកំណត់។ 
ទិននន័យបឋម/ករងរចុះផទ ល់៖ ពិនិតយេ យផទ ល់ជមួយអនកផ្តល់ព័ត៌មនសំខន់ៗ (ដូចជេមឃុ ំេមភូមិ ក៏ដូចជ្របជពលរដ្ឋកនុងមូល ្ឋ ន) ថេតីមន ជន
ជតិេដីមភគតិច េន មបេ ្ត យ ឬពក់ព័នធនឹងែផនកផ្លូវនីមួយៗែដរឬេទ។ ្របសិនេបីរកមិនេឃញី ជនជតិេដីមភគតិច េទ ឯក រេនះេនកនុង ESMP 
េហយីមិន្រតូវករជំ នបែនថមេទៀតេទ។ 

 

ករ្រតួតពិនិតយេលីលកខណៈវនិិចឆ័យរបស់ WB៖ ្របសិនេបី ជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវបនរកេឃញីេ យែផ្អកេលីទិននន័យបឋម និង/ឬបនទ ប់បន  ំសូម យតៃម្ល
ថេតីពួកេគបំេពញ មលកខណៈវនិិចឆ័យ WB ទងំបួន (សូមេមីលឧបសមព័នធទី ៣ ផងែដរ)។ 

 (ក) ស្វ័យកំណត់អត្តសញញ ណខ្លួនឯងជសមជិកៃន្រកុមសងគម និងវបបធម៌ជនជតិេដីមភគតិច និងករទទួល គ ល់អត្តសញញ ណេនះ
េ យអនកដៃទ។ និង 
 (ខ) ករភជ ប់ជសមូហភពេទនឹងទីជ្រមក ច់េ យែឡកពីគន មភូមិ ្រស្ត ទឹកដីដូន  ឬតំបន់ៃនករេ្របី្របស់ ឬករកន់កប់ មរដូ
វកល ក៏ដូចជធនធនធមមជតិេនកនុងតំបន់ទងំេនះ។ និង  
 (គ) វបបធម៌ទំេនៀមទម្ល ប់ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច ឬ ថ ប័ននេយបយ ែដលមនលកខណៈែប្លក ឬ ច់េ យែឡកពីសងគម ឬវបបធម៌ទូេទ។ 
និង 
 (ឃ) ភ  ឬ្រគមភ ខុសគន  ជេរឿយៗខុសពីភ ផ្លូវករ ឬភ ៃន្របេទស ឬតំបន់ែដលពួកេគរស់េន។ 

េតីអនក នឹងេធ្វីករចុះអេងកតបឋម៖ អនក្របឹក  DDIS ឬ ម្រន្តីSEO ។ 
ងទី ១: ព័ត៌មនែដល្រតូវចុះអេងកតបឋម 



 

| 296 | 
 

េខត្ត/ ្រសុក/ 
ឃុ/ំ ភូមិ 

េឈម ះ្រកុម
ជនជតិ
េដីមភគ
តិច 

ចំនួន្រគួ រ ល/ខ របស់ 
WB េលខ១ 
(Y/N) និង
ពនយល់– សូម
េមីលឧបសមព័នធ 

៣ 

ល/ខ របស់ 
WB េលខ២ 
(Y/N) និង
ពនយល់– 
សូមេមីល
ឧបសមព័នធ 
៣ 

ល/ខ របស់ 
WB េលខ៣
(Y/N) និង
ពនយល់– 
សូមេមីល
ឧបសមព័នធ 
៣ 

ល/ខ របស់ 
WB េលខ៤ 
(Y/N) និង
ពនយល់– សូម
េមីលឧបសមព័នធ 

៣ 

       
 

សេងខបករ យតៃម្ល៖ 
 ្របសិនេបីរកមិនេឃញី្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច ឬ្របសិនេបី្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវបនរកេឃញី ប៉ុែន្តមិនបំេពញ មលកខណៈវនិិចឆ័យរបស់ 

WB សូមកត់្រ ដំេណីរករេនះេ យ្របុង្របយត័នេនកនុង ESMP ។ 
 ្របសិនេបី្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវបនរកេឃញី សូមផ្តល់េសចក្តីសេងខបអំពីផលប៉ះពល់ និង និភ័យែដល ចេកីតមន។ បន្តជួលទី្របឹក  

(ជតិ) ឬ DDIS េដីមបជីួយេរៀបចំករ យតៃម្លសងគម និង ជនជតិេដីមភគតិច ។   
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----- 

ឧបសមព័នធទី ៣៖ ករែណនអំំពីលកខណៈវិនិចឆ័យរបស ់WB េដើមបកីំណត់ ជនជតិេដើមភគតិច 
ឧបសមព័នធេនះជួយពនយល់ពីលកខណៈវនិិចឆ័យទងំបួនែដល WB េ្របីកនុងករកំណត់ថេតី្រកុម មួយែដលគួរ្រតូវបនចត់ទុកថជ្រកុមជនជតិេដីមភគតិច/
ជនជតិេដីមភគតិច។ 
ESS៧ របស់ធនគរពិភពេ កកត់សំគល់ថពកយ "ជនជតិេដីមភគតិច" ្រតូវបនេ្របីកនុងន័យទូេទេដីមបសីំេ ទងំ្រសុងេទេលី្រកុមសងគម និងវបបធម៌
េផ ងគន ែដលមនលកខណៈដូចខងេ្រកមកនុងក្រមិតេផ ងៗគន ៖ 

 

១. កនុងនមជសមជិកៃន្រកុមសងគម និងវបបធម៌ជនជតិេដីមភគតិចេផ ងគន  និងករទទួល គ ល់អត្ត
សញញ ណេនះេ យអនកដៃទ 

សំណួរ និងក ្ត ែដល្រតូវពិចរ  (បែនថមេលីអ្វីែដលបនេរៀប ប់កនុង្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ ឬមូល ្ឋ នទិននន័យឃុំ
សងក ត់) 
 

 េតី ជនជតិេដីមភគតិច កំណត់អត្តសញញ ណខ្លួនឯងថជសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច ឬសហគម
ន៍្របៃពណី ឬជុំវញិអត្តសញញ ណវបបធម៌ ច់េ យែឡក?  

 អនក ចសួរថ េតី មនន័យយ៉ង ចំេពះអនកជ ជនជតិេដីមភគតិច? េតីនរ មន ក់ែដលេន
េ្រកសហគមន៍របស់អនកនឹងពណ៌នថអនកជនរ  ជពិេសសករសមគ ល់លកខណៈជសហគមន៍
េ យរេបៀប ? េតីអនកេផ ងេទៀតទទួល គ ល់ពួកេគថជ្រកុមទងំេនះេទ? 

 ចំ ៖ំ េនេពលសួរថេតីអនកេផ ងេទៀតនឹងទទួល គ ល់ពួកេគ ឬអត់េនះ មិនែមននិយយអំពីករ
ពិពណ៌នថជ "ជនជតិេដីមភគតិច" េនះេទ ប៉ុែន្តថេតីអនកេផ ងេទៀតនឹងទទួល គ ល់ពីភពខុស
ែប្លករបស់ពួកេគ មលកខណៈេនេ្រកម ESS៧ ែដរឬេទ។ 

២. ករភជ ប់ជសមូហភពេទនឹងទីជ្រមក ច់េ យែឡកពីគន មភូមិ ្រស្ត ទឹកដីដូន  ឬតំបន់ៃន
ករេ្របី្របស់ ឬករកន់កប់ មរដូវ ្រពមទងំធនធនធមមជតិេនកនុងតំបន់ទងំេនះ។ 
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សំណួរ និងក ្ត ែដល្រតូវពិចរ  

 . ចំ ៖ំ ស្រមប់េគលបំណងៃនសំណួរេនះ មិនពក់ព័នធថេតី្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច មនកមម
សិទធិសមូហភពេលីដីឬអត់េទ េ យ រថចំនួន្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច ែដលមនប័ណ្ណកមមសិទធិ
ដីសមូហភពេនមនក្រមិតទបបំផុតេនកនុង្របេទសកមពុជ។ 

 េតីសហគមន៍រស់េនេលីដីេនះរយៈេពលប៉ុនម ន? េតីសមជិកសហគមន៍មនចំេណះដឹង្របវត្តិ ្រស្ត
អំពីទឹកដីដូន ទងំេនះេទ? េតីមនទិននន័យែផនកនរវទិយ ជតិពនធុវទិយ ឬចបប់ែដល ចបញជ ក់បន
ែដរឬេទ? េតីេគចត់ទុកដីេនះជដីដូន  ឬជដី្របៃពណីរបស់ពួកេគ? េតីពួកេគបនផ្ល ស់ប្តូរពីទឹកដី
្របៃពណីរបស់ពួកេគេទ? 

 េតីសហគមន៍េ្របី្របស់ដី និងធនធន្រសប មចបប់ទំេនៀមទម្ល ប់ តៃម្ល និងទំេនៀមទម្ល ប់របស់ពួកេគ
ឬ? 
 

៣. វបបធម៌ទំេនៀមទម្ល ប់ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច ឬ ថ ប័ននេយបយ ែដលមនលកខណៈែប្លក ឬ ច់
េ យែឡកពីសងគម ឬវបបធម៌ទូេទ។ 

សំណួរ និងក ្ត ែដល្រតូវពិចរ ៖ 
 

 េតីមនអនកដឹកនែំបប្របៃពណី ឬរចនសមព័នធដឹកនែំបប្របៃពណី? េបីដូេចនះ េតីេគេធ្វីករជមួយរ ្ឋ ភិ
បលក្រមិតេផ ងេ យរេបៀប ? េតីសហគមន៍មនដំេណីរករេធ្វីករសេ្រមចចិត្តៃផទកនុងេទ? 

 េតីអ្វីជរេបៀបសំខន់ៗៃនសកមមភពេសដ្ឋកិចច? េតីេនះបនផ្ល ស់ប្តូរ មេពលេវ ? េតីករផ្ល ស់ប្តូ
រទងំេនះបនប៉ះពល់ដល់អត្តសញញ ណរបស់ពួកេគ ទំេនៀមទម្ល ប់វបបធម៌េផ ងេទៀត ចំេនះដឹង
្របៃពណី ភ  ជេដីម។ 

 េតីសហគមន៍មន្របព័នធអប់រ/ំករសិក ែបប្របៃពណី ្របព័នធវបបធម៌ ឬ្របព័នធសុខភិបលែដលខុសពី
សងគមែខមរែដរឬេទ? 
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៤. ភ  ឬ្រគមភ ខុសគន  ជេរឿយៗខុសពីភ ផ្លូវករ ឬភ ៃន្របេទស ឬតំបន់ែដលពួកេគរស់
េន។ 

 

សំណួរ និងក ្ត ែដល្រតូវពិចរ ៖ 
 

 េតីអ្វីជភ  ឬ្រគមភ របស់សហគមន៍? 

 េតីសហគមន៍និយយ និងយល់ភ ែខមរេទ? 

 េតីសហគមន៍មន្របព័នធអប់រែំបប្របៃពណី េ យេ្របីភ ផទ ល់ខ្លួន វធិី ្រស្តបេ្រងៀន និងេរៀនែដរ
ឬេទ? 
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ឧបសមព័នធទី ៤៖ សណំួរែណនសំ្រមប់ករ យតៃម្លសងគមេគលេ  
្របសិនេបី្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណ សំណួរែណនទំងំេនះ ចមន្របេយជន៍េនេពលេធ្វីករ យតៃម្លសងគម។ 

 

្របវត្តិរូបៃនដីែដលេ្របីេ យ្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច 

1.   បរយិយអំពីដីែដលេ្របី្របស់េ យ្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច ែដលេនជិត ឬ មមេធយបយមួយចំនួន
ែដលតភជ ប់េទផ្លូវែដលកំពុង្រតូវបន ្ត រេឡងីវញិ។ េតីដី្របេភទ  ( ធរណៈរដ្ឋ សហគមន៍ ឯកជន។
ល។)? េតីមនសមព ធេលីទឹកដីេនះេទ? 

 
 
 

2.   េតីអនក េទៀត ្រសបចបប់ ឬខុសចបប់ េ្របី្របស់ដីែដល ជនជតិេដីមភគតិច េ្របី្របស់ស្រមប់ចិញច ឹម
ជីវតិ ឬេ្របី្របស់េផ ងេទៀត? 

 
3.   េតីមនឬក៏មនជេម្ល ះ មួយទក់ទងនឹងដីេនះ? េបីដូេចនះ េតីមនជេម្ល ះរ ងអនក ? 

4.   េតីសហគមន៍ ជនជតិេដីមភគតិច រស់េនេលីដីេនះរយៈេពលប៉ុនម ន? េតីសមជិកៃនសហគមន៍ ជនជតិ
េដីមភគតិច មនចំេណះដឹង្របវត្តិ ្រស្តអំពីទឹកដីដូន ទងំេនះ - េតី្រពំែដនទងំេនះបនផ្ល ស់ប្តូរេទ? 
េហតុអ្វី? េតីមនទិននន័យែផនកនរវទិយ ជតិពនធុវទិយ ឬចបប់ែដល ចបញជ ក់បនែដរឬេទ? 

5.   េតីជីវភពរស់េនជប់នឹង/ពឹងពក់េលីដីទងំេនះយ៉ងដូចេម្តច? េតី ជនជតិេដីមភគតិច ពឹងែផ្អកេលីដី 
និងធនធនធមមជតិស្រមប់លំេន ្ឋ ន ទឹក ករចិញច ឹមជីវតិែបប្របៃពណី ករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច ករេស្ល ក
ពក់ ឱសថបុ ណ។ល។ 
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6.   េតីមនលទធភពែដលករ ្ត រផ្លូវថនល់នឹងទក់ទញអនកខងេ្រកេទកន់ដីែដល ជនជតិេដីមភគតិច មន
ករភជ ប់ជរមួេទ និង/ឬ្រតូវបនេ្របី្របស់េ យ ជនជតិេដីមភគតិច ឬថ ចនឹងេធ្វីឱយមនសមព ធ
កន់ែតខ្ល ងំេលីដីទងំេនះ? 

ករពិពណ៌នអំពី្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច 
7.   េតីមនមនុស ប៉ុនម ននក់េនកនុង្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច? សូមពណ៌នអំពី្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច 

រមួទងំេឈម ះរបស់ពួកេគ េបតិកភណ្ឌ  និងចំនួនមនុស /្រគួ រ។ 

 
8.   េតីអនកសូមផ្តល់ឱយេយងីនូវព័ត៌មនមួយចំនួនអំពី្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច របស់អនក? េតីមនសកមមភព

ែបប េនកនុងភូមិរបស់អនកេនៃថងធមម ? េតី្រកុមរបស់អនក (ឧទហរណ៍ ្រស្តី មនុស ចស់ កសិករ) មន
បទពិេ ធន៍ជីវតិយ៉ងដូចេម្តច? 

9.   េតីភ ខ្លះ្រតូវបននិយយេ យ្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច? េតីពួកេគនិយយភ ែខមរេទ? 

10.   េតីមនវតថុ/វតថុបុ ណ/តំបន់ែដលទក់ទងជមួយផ្លូវែដលកំពុង្រតូវបន ្ត រេឡងីវញិេទ? កែន្លង ? េតីអ្វី
ជជំេនឿ/ករអនុវត្ត? 

 
 

11.   េតីមនករចំ ក្រសុកមកឃុេំនះ ឬតំបន់ជុំវញិ? េបីដូេចនះ េតីមកពី  េហយីេហតុអ្វី? 

 
 

12.   េតីអ្វីជ្របភពចមបងៃនករចិញច ឹមជីវតិស្រមប់្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច? ចុះ្របជពលរដ្ឋកនុងឃុវំញិ? 
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១៣. េតីមនអនកដឹកនែំបប្របៃពណី ឬរចនសមព័នធដឹកនែំបប្របៃពណីេនកនុង្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច ែដរ
ឬេទ? េបីដូេចនះ េតីេគេធ្វីករជមួយរ ្ឋ ភិបលថន ក់មូល ្ឋ ន និងថន ក់េផ ងេ យរេបៀប ? 

 
 

១៤. េតីសហគមន៍ ជនជតិេដីមភគតិច មនដំេណីរករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចៃផទកនុងេទ? េតីអនកតំ ង្រតូវេ្រជីស
េរសីេ យរេបៀប ? េតី្រស្តី យុវជន ចស់ជ  ជនពិករចូលរមួយ៉ងដូចេម្តច? 

 
 

១៥. េតីករងរសំខន់ៗ/ជីវភពរស់េនស្រមប់សហគមន៍ ជនជតិេដីមភគតិច មនអ្វីខ្លះ? 

 
 

១៦. េតីសហគមន៍ពឹងែផ្អកទងំ្រសុង ឬមួយែផនក ឱសថបុ ណ និងករអនុវត្តសុខភព? េតីេនះបនផ្ល ស់ប្តូរ
មេពលេវ ? េតីក ្ត អ្វីខ្លះស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរេនះ? 

 
 

១៧. េតីសហគមន៍មនទំេនៀមទំ ប់អភិរក ្របៃពណីែដលពួកេគពឹងែផ្អកេលី? េបីដូេចនះ េតីពួកេគ (ទងំអតីត
កល និងបចចុបបនន) េ ះ្រ យយ៉ង ចំេពះករែ្រប្របួល កសធតុ េ្រគះមហន្ត យ ជ្រមក ឬករ
បត់បង់សត្វៃ្រព? 
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១៨.  េតីមនជេម្ល ះ ឬភព នតឹងេលីបញ្ហ ខងេ្រកមកនុងអំឡុងេពលប៉ុនម នឆន កំន្លងមកជមួយសហគមន៍ ជន
ជតិេដីមភគតិច និងសហគមន៍មូល ្ឋ នេផ ងេទៀតែដរឬេទ? ជមួយអនកខងេ្រក? 

 
 
 
 

ផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនចំេពះ្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច 
១៩. េតីផ្លូវែដលកំពុង្រតូវបនជួសជុលេឡងីវញិេនជិត ឬកនុងតំបន់ មួយខងេ្រកម? 

 បទ/េទ មិនមន អត់ដឹង 
ដីរបស់្រកុមជនជតិ
េដីមភគតិច មនឯក
រភជ ប់រមួេទនឹង 

(ឧទហរណ៍ស្រមប់
េហតុផលវបបធម៌ 
ម រតី ឬជីវភពរស់

េន) 
 

   

រុកខជតិឱសថេ្របី
េ យ្រកុម ជនជតិ
េដីមភគតិច 

   

តំបន់អនុផលៃ្រពេឈី
ែដលេ្របី្របស់េ យ
្រកុម ជនជតិេដីម
ភគតិច 
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េដីមេឈសីំខន់ៗ ឬ
សញញ សមគ ល់ធមម
ជតិែដលមន រៈ
សំខន់ចំេពះ្រកុម 
ជនជតិេដីមភគតិច 
 

   

េផ ងៗ (បញជ ក់) 

..............................

   

២0. េតីមនមនុស េនកនុង្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច របស់អនកែដល្រកី្រកខ្ល ងំ/ពឹងែផ្អក/គ្រទេ យអនកដ៏ៃទ 
និង/ឬចត់ទុកថងយរងេ្រគះ មវធិី ក៏េ យ? 

 
 
 

២១. េតីប ្ត ញគ្រទសងគម្របេភទ ខ្លះែដលមនេនកនុងសហគមន៍ ជនជតិេដីមភគតិច របស់អនក? េតីអនក
ចពនយល់េយងីបនេទ េនេពលមនុស មន ក់្រតូវករករគ្រទ េតីករបរចិច គ្របេភទ ខ្លះែដល្រតូវបនផ្ត

ល់ជូនអនកែដល្រតូវករ?  
 
 
 

២២. េតីអនកគិតថអ្វីជផលវជិជមនៃនករ ្ត រផ្លូវថនល់ស្រមប់្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច របស់អនក? 
 
 
 

២៣. េតីអនកគិតថអ្វីជផលប៉ះពល់អវជិជមនៃនករ ្ត រផ្លូវថនល់ស្រមប់្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច របស់អនក? 
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២៤. មគំនិតរបស់អនក េតីអ្វីជបញ្ហ ចមបងែដលទក់ទងនឹងផ្លូវបេ ្ត ះ សនន និងផ្លូវ ងកនុងរដូវវស  និង្របងំ 
ែដល្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច របស់អនក្របឈមមុខ? េបី មេ ក េតីបញ្ហ េនះ្រតូវេ ះ្រ យេ យ
រេបៀប ? 

 
 

២៥. េតីអនកេឃញីអ្វីជបញ្ហ ចមបងជមួយនឹង និភ័យសុវតថិភពច ចរណ៍េន មកែន្លងករងរែដល្របឈម
មុខនឹង្រកុមជនជតិេដីមភគតិចរបស់អនក? េតីអនកគិតថបញ្ហ េនះ ចេ ះ្រ យបនេ យរេបៀប ? 

 
 

២៦. មគំនិតរបស់អនក េតីអ្វីជបញ្ហ ចមបងែដលទក់ទងនឹងកែន្លងេបះជំរកំមមករបេ ្ត ះ សនន ែដល្រកុម ជន
ជតិេដីមភគតិច របស់អនក្របឈមមុខ? េបី មេ ក េតីបញ្ហ េនះ្រតូវេ ះ្រ យេ យរេបៀប ? 

 
២៧. ្របសិនេបីមនឱកសករងរកនុងករងរសុីវលិ េតីបុរស និង្រស្តីកនុង្រកុមរបស់អនកចប់ រមមណ៍េទ? 

 
២៨. 
 

េតីអ្វីជវធិីល្អបំផុតកនុងករផ្តល់ព័ត៌មនដល់្រកុមរបស់អនក? េតីអ្វីជវធិីល្អបំផុតស្រមប់អនកកនុងករែចករែំលក
ព័ត៌មនជមួយអនកេរៀបចំគេ្រមង? េតីគេ្រមង SEP ែដលបនេសនីេឡងី បំេពញត្រមូវករ្រកុមរបស់អនក
េទ? 

២៩. េតីយន្តករៃនបណ្ដឹ ងែដលេសនីេឡងីរបស់គេ្រមង ចស្រមប មត្រមូវកររបស់្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច 
របស់អនកបនេទ? េតីយន្តករេនះនឹង្រតូវែ្រប្របួលយ៉ងដូចេម្តច? 

៣0. េតីមនអ្វីេផ ងេទៀតែដលអនកចង់និយយអំពី, ឬចង់ឱយខញុ ំដឹង? 

 
 
 

ឧបសមព័នធទី ៥៖ សចូនករស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយ 
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១. ករ ម នសូចនករគួរែតជួយដល់គេ្រមងេដីមបី យតៃម្លវឌ នភពៃនែផនករជនជតិេដីមភគតិច (ជនជតិេដីមភគតិច) និងថេតីវធិនករកត់
បនថយមន្របសិទធភពែដរឬេទ ែដលនឲំយមនលទធផលែដលចង់បន។ េនះអនុញញ តឱយគេ្រមងេឆ្លីយតបេទនឹងបញ្ហ មួយ និង្រគប់្រគងករផ្ល ស់ប្តូរេទ
មេនះ។ 

២. សូចនករែដលបង្ហ ញពីវឌ នភពៃនករអនុវត្ត្រតូវបនេគេ ថ សូចនករដំេណីរករ េហយីផ្តល់ភព្របកដ្របជខ្លះថគេ្រមងកំពុងដំេណីរករេទ ម
ែផនករ។ 
៣. សូចនករែដល ស់ែវងថេតីវធិនករកត់បនថយ ជនជតិេដីមភគតិច ទទួលបនេជគជ័យឬអត់ ្រតូវបនេគេ ថសូចនករលទធផល និងឆ្លុះបញច ងំពី
លទធផលៃនដំេណីរករេនះ។ 
៤. មន រៈសំខន់ ស់ែដលចំនួនសូចនករសម្រសប្រតូវបនបញចូ លកនុងែផនករ្រតួតពិនិតយ។ តិចេពក ចទុកចេន្ល ះេនកែន្លងសំខន់។ ចំនួនេ្រចីន
េពក ចេធ្វីឲយដំេណីរករ្របមូលបនទុកេលីសទមងន់ និងកត់បនថយគុណភព។ េ្របី្របស់សូចនករ្រតួតពិនិតយអបបបរម ប៉ុែន្តចបំច់ េដីមបធីនបននូវករអនុ
វត្ត ជនជតិេដីមភគតិច ្រគប់្រគន់ និងលទធផលរពំឹងទុក។ 
៥. ឧទហរណ៍មួយចំនួនៃនដំេណីរករ និងសូចនករលទធផល្រតូវបនបង្ហ ញខងេ្រកម។ ពួកេគមិនែមនជបញជ ីេពញេលញេទ េហយីគួរែត្រតូវបនេ្រជីសេរសី
មត្រមូវករ។ 

 

ឧទហរណ៍ៃនសូចនករដំេណីរករ 
មូល ្ឋ ន្របជ ្រស្ត 
 

 ចំនួនជនជតិេដីមភគតិចែដលរងផលប៉ះពល់ (ជនជតិេដីមភគតិច) 
ម្របេភទៃនផលប៉ះពល់ េភទ យុ ទីជ្រមក (ភូមិជេដីម) ្របក់

ចំណូល ថ នភព និងមុខតំែណង 

 ចំនួន្រគួ រែដលមនជនពិករ ចស់ជ  ឬសមជិកមិន្រតឹម្រតូវ 

 ចំនួន្រស្តីេម្រគួ រ 

 ចំនួន្រគួ រែដលងយរងេ្រគះ (្រកី្រក ចស់ជ ) 

 ចំនួន្រគួ រ ម្រកុមជនជតិ 
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 ចំនួនកំេណីត និងមរណភព 

ករពិេ្រគះេយបល់ និងករចូល
រមួ  
 

 ចំនួនៃនសកមមភពពិេ្រគះេយបល់ និងករចូលរមួែដលេកីតេឡងី - ករ
្របជុំ ករផ ព្វផ យព័ត៌មន ខិត្តប័ណ្ណ។ ខិត្តប័ណ្ណ, ករបណ្តុ ះប ្ត ល 

 ភគរយៃន្រស្តី ជនជតិេដីមភគតិច ជអនកចូលរមួ; ចំនួនៃនករ្របជុំផ្ត ច់
មុខជមួយ្រស្តី ជនជតិេដីមភគតិច 

 ភគរយៃន្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច ែដលងយរងេ្រគះតំ ង / ចូល
រមួកិចច្របជុំ។ ចំនួនៃនករ្របជុំផ្ត ច់មុខជមួយ្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច 
ែដលងយរងេ្រគះ។ 

 ភ ែដលេ្របីកនុងកិចច្របជុំ 

 ករចរចេ យេ ម ះ្រតង់—ករកត់្រ ដំេណីរករ អនកចូលរមួ ទី ងំ ករ
េឆ្លីយឆ្លង 

 ករគ្រទសហគមន៍ទូលំទូ យ—កំណត់្រ ៃនដំេណីរករ អនកចូលរមួ ទី
ងំ និងកិចច្រពមេ្រពៀងែដលទទួលបន 

 ករពិេ្រគះ និងករចូលរមួរកីចេ្រមីនេធៀបនឹងែផនករ និងថវកិ 

វធិនករកត់បនថយ  
 

 វឌ នភពៃនករអនុវត្តវធិនករកត់បនថយ/អតថ្របេយជន៍្របឆងំនឹង
ែផនករ 
 

 ចំនួនៃនសកមមភពែដលេកីតេឡងី/បញច ប់ — ដូចជករ ងសង់ ករ ្ដ រ
េឡងីវញិនូវជីវភពរស់េន ករែចកចយ ករបណ្តុ ះប ្ត ល 
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 ដំេណីរករជភគរយេធៀបនឹងករកំណត់េពលេវ  និងថវកិ 

ករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ង   ចំនួនមនុស /្រកុមសរុបែដលេ្របី្របស់នីតិវធិីេ ះ្រ យបណ្ដឹ ង។ 

 ចំនួនមនុស /្រកុមេផ ងគន ។ េតី្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច ែដលមន
ករេ ក ្ដ យខ្ល ងំជងេនះ? 

 េតី្រគួ រមួយបន ក់ពកយបណ្ដឹ ងដូចគន ប៉ុនម នដង? 

 ចំនួនៃនករត ៉ ្រតូវបនេ ះ្រ យ? 

 រយៈេពលែដល្រតូវេ ះ្រ យ? 

 ្របេភទៃនបណ្ដឹ ង និងេ្រប ៉ឡង់ 

បញ្ហ កនុងករអនុវត្ត  ករពនយរេពលែដលបនកំណត់—(ៃថង ករចំ យ) េ យ របុគគលិក 
សមតថភព ថវកិមិន្រគប់្រគន់ ។ល។ 

 ចំនួនដងៃនកលវភិគៃនករអនុវត្តែដលបនែកស្រមួល 

 

ឧទហរណ៍ៃនសូចនករលទធផល 
កមមវធិីពិេ្រគះេយបល់ និងករចូលរមួ 
 

 ករយល់ដឹងអំពីបញ្ហ  ជនជតិេដីមភគតិច កនុង
ចំេ មភគីពក់ព័នធកនុងករអនុវត្តវសិ័យនីមួយៗ 

 ករយល់ដឹងអំពីករកត់បនថយ ជនជតិេដីមភគតិច 
និងវធិនករមន្របេយជន៍កនុងចំេ មអនកទទួល 
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 ករយល់ដឹងអំពីព័ត៌មនលម្អិតអំពីគេ្រមងកនុង
ចំេ មភគីពក់ព័នធ 

 ករយល់េឃញីរបស់ ជនជតិេដីមភគតិច អំពី
្របសិទធភព ភពសម្រសបៃនវបបធម៌ និងកររមួបញចូ ល
ៃនវធិនករពិេ្រគះេយបល់ 

 ករចូលរមួកនុងសកមមភពពិេ្រគះេយបល់ និងករ
ចូលរមួ ក្រមិតៃនករចូលរមួេ យ ជនជតិេដីមភគ
តិច និងអនកតំ ងកនុងកររចន និងករអនុវត្តករ
ពិេ្រគះេយបល់ និងករចូលរមួ 

ករព្រងឹងភពៃថ្លថនូររបស់្រកុម ជនជតិេដីមភគតិច បូ
រណៈភពៃនប ្ត ញញតិមិត្ត្របៃពណី និងគំរូជីវភព
រស់េន 

 ករផ្ល ស់ប្តូរកនុងករអនុវត្ត សន/វបបធម៌ 

 ករផ្ល ស់ប្តូរអភិបលកិចចវបបធម៌ 

 ករចូលរមួកនុងករ្រគប់្រគងវបបធម៌ ( មេភទ ថ ន
ភព) 

 ចំនួនមនុស  ( យុ និងេភទ) ែដល ចនិយយ
ភ ជតិ និង/ឬ្រគមភ កនុង្រសុក  

 ករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភព េរៀន អគរសហគមន៍ 
រចនសមព័នធ្រប ទ 

 ចំនួនៃន្រពឹត្តិករណ៍ សន/វបបធម៌ និងមនុស  
(្រពះសងឃ ចរយ ជេដីម) 
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 ករចូលរមួកនុង្រពឹត្តិករណ៍វបបធម៌/ សន ( ម
េភទ េពលេវ /ធនធនែដលបនែបងែចក) 

ជីវភពរស់េន និងក្រមិតជីវភព  រេពីភណ្ឌ ្រទពយសកមមសំខន់ៗ—ឧ. យនជំនិះ 
ទូរស័ពទ ឧបករណ៍ សមភ រៈផទះបយ 

 ករផ្ល ស់ប្តូរលំនៃំនករកន់កប់ ជនជតិេដីមភគ
តិច ករផលិត និងករេ្របី្របស់ធនធន 

 ករផ្ល ស់ប្តូរទ្រមង់ចំណូល និងចំ យកនុងចំេ ម
្រគួ រ ជនជតិេដីមភគតិច 

 ករសន  ំ

 ករផ្ល ស់ប្តូរ រែដលេ្របី្របស់េ យ ជនជតិ
េដីមភគតិច—បរមិណ ្របភព រូបតថមភ 
 

 តៃម្លៃនកររស់េនែ្រប្របួល—តៃម្លទីផ រ។ល។ 

 ករផ្ល ស់ប្តូរេនកនុងប៉ ៉ ែម៉្រតសងគមសំខន់ៗ—តួនទី
េយនឌ័រៃនករផលិត 

 ្រកមុងយរងេ្រគះ - ថ នភព ្របក់ចំណូលទក់ទង 
ជីវភពរស់េន 

 ករអប់រ—ំក្រមិតអកខរកមម និងេលខជភ ជតិ/ជន
ជតិ 
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 ករចូលរមួ េរៀនរបស់កុមរ ជនជតិេដីមភគ
តិច ( មេភទ និង យុ) 

 សូចនករសុខភពសំខន់ៗៃន ជនជតិេដីមភគតិច 
( មេភទ យុ) 
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ឧបសមព័នធទី ៦៖ េ្រគងស្រមប់េសៀវេភព័ត៌មនអនុគេ្រមង (SIB) 
 

េសៀវេភព័ត៌មនអំពីគេ្រមង 
១. ្របវត្តិគេ្រមង 
១.១ ករពិពណ៌នគេ្រមង 
១.២ ១.២ លទធផលគេ្រមង៖ 
១.៣ ១.៣ អនកទទួលផលគេ្រមង៖ 

២. សកមមភពគេ្រមង 
៣. និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគមេនអនុគេ្រមង 
៣.១ និភ័យ និងផលប៉ះពល់សងគម 
៣.២ និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន សុខភព និងសុវតថិភព៖ 
៤. វធិនករកត់បនថយ 
៥. េគលករណ៍សំណងស្រមប់ដីែដលរងផលប៉ះពល់ និង្រទពយសមបត្តិមិនែមនដី 
៦. យន្តករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ង 
៧. ករេរៀបចំឯក របរ ិ ថ ន និងសងគម 
៨. ករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ និងករបេញចញព័ត៌មន 

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទំនក់ទំនង 
េឈម ះ៖ 
ទូរស័ពទ៖ 
អុីែមល៖ 
េហ្វសប៊ុក៖ 
េគហទំព័រ៖ 
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ឧបសមព័នធ៧: ្រកុមជនជតិេដើមភគតិចេនកនងុ្របេទសកមពុជ 
No
. 

េខត្ត ្រកមុជនជតិ េលីពី 
១០០ នក ់

ចំនួន
្រកមុ 

្រកមុជនជតិភគតិច តិចជង 
១០០ នក ់

 

ចំនួន 
្រកមុ 

១ បត់ដំបង ច យ េសទ ង  ចអ៊ុង   ៣ កែវត៉, ក្លឹង ្រគឹង កួយ លុន 
ស្អូច  ពនង ក្រជូក សួយ ពនង  

១0 

២ េសៀម ប  ច យ េសទ ង  ចអ៊ុង   ៣ កែវត៉, ្រគឹង កួយ លុន ស្អូច  
ពនង ក្រជូក មន េ្រកល 

៩ 

៣ កំពង់សពឺ ច យ សួយ  ២ េសទ ង ចអ៊ុង េ្រកល កែវត៉,  
ក្លឹង ្រគឹង កួយ លុន ស្អូច  ពនង 
ក្រជូក 

១0 

៤ េពធិ៍ ត់  ច យ ព័រ  ២ កែវត៉, ក្លឹង ្រគឹង កួយ េសទ ង 
ចអ៊ុង េ្រកល ស្អូច ក្រជូក 

៩ 

៥ បនទ យមនជ័យ  ច យ ១ កែវត៉ ក្លឹង កួយ េ្រព េសទ ង  ច
អ៊ុង េ្រកល ស្អូច ក្រជូក 

៩ 

៦ កំពង់ឆន ងំ  ច យ ១ កែវត៉ ក្លឹង លុន ទំពូន 

្រគឹង កួយ េសទ ង ចអ៊ុង 
េ្រកល រែដ ស្អូច ក្រជូក 

១២ 

៧  ភនំេពញ 
ច យ, ្រកែវត៉, ខ្លឹង,
េសទ ង,ចអ៊ុង  

៥ 

កួយ, ្រគឹង, លុន, បុនណុង
,េ្រព ទំពូន, េ្រកល, រែដ, លមូន
,មិល, ស៊ួយ, ស្អូច, ក្រជូក, មន
,កចក់ 

១៥ 
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៨ Stung Treng  
Kreung, Lun, 
Bunong, Brao  

៤ 
ច យ, ្រគឹង, ទំពូន, េសទ ង, ច
អ៊ុង, ស្អូច 

៦ 

៩ Kampong Cham   
Jarai, Kavet, Stieng, 
Ja’ong  

៤ 
្រគឹង, កួយ, បណុង, េ្រព, 
េ្រកល, រែដ, មិល, ស្អូច, ករ
្រជូក, មន 

១0 

១0 Kandal  
KJarai, Kleung, 
Stieng, Ja’ong  

៤ 

កែវត៉, កួយ, លុន, បណុន, 
េ្រព, ទំពូន, Kroul, Radae, 
L’moon, Souy, S’och, 
Kajrouk, Mon 

១៣ 

១១ Kratie  
Jarai, L’moon, 
Khonh  

៣ 
Kavet, Kleung, Lun, Brao, 
Ja’ong, Poar, Souy, S’och, 
Kajrouk (Mel) 

៩ 

១២ Mondulkiri  
Stieng, Kroul, 
L’moon  

៣ 
Jarai, Kavet, Kuoy, Kreung, 
Brao, Tumpoun, Ja’ong, 
Mel, S’och, Kajrouk 

១0 

១៣ Prey Veng  
Jarai, Stieng, 
Ja’ong 

៣ 
Kavet, Kleung, Kuoy, Kroul, 
Radae, S’och, Kajrouk 
(Mel) 

៧ 

១៤ Kampot  Jarai, Ja’ong ២ 
Kavet, Kleung, Kuoy, Lun, 
Bunong, Stieng, Khonh, 
S’och, Kajrouk 

៩ 
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១៥ Takeo  Jarai, Ja’ong ២ 
Kavet, Kleung, Kuoy, 
Bunong, Stieng, L’moon, 
S’och, Kajrouk (Mel) 

៨ 

១៦ Ratanakiri  Bunong ១ 
Kleung, Kuoy, Lun, Stieng, 
Ja’ong, Kroul, L’moon, 
Souy 

៨ 

១៧ Preah Vihear  Jarai ១ 

Kavet, Kleung, Bunong, 
Brao, Tumpoun, Stieng, 
Ja’ong, Kroul, L’moon, 
S’och, Kajrouk 

១១ 

១៨ Kampong Thom Jarai ១ 
Kavet, Kleung, Bunong, 
Stieng, Ja’ong, S’och, 
Kajrouk 

៧ 

១៩ Preah Sihanouk  Jarai ១ 

Kavet, Kleung, Kuoy, 
Kreung, Brao, Tumpoun, 
Stieng, Ja’ong, Kroul, Mel, 
S’och, Kajrouk  

១២ 

២0 Svay Rieng  Jarai ១ 
Kavet, Kleung, Kuoy, 
Stieng, Ja’ong, S’och, 
Kajrouk, Kachok 

៨ 

២១ Koh Kong  - 0 
Jarai, Kavet, Stieng, 
Ja’ong, S’och, Kajrouk 

៦ 
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២២ 
Oddar 
Meanchey  

- 0 
Jarai, Kavet, Kleung, Kuoy, 
Bunong, Stieng, Ja’ong, 
S’och, Kajrouk 

៩ 

២៣ Kep  - 0 Jarai, Kavet, Stieng, S’och ៤ 

២៤ Pailin - 0 
Jarai, Kleung, Kuoy, 
Stieng, Ja’ong 

៥ 

៧ តបូងឃមុ ំ   េសទ ង ១ 
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Annex ១: Summary of Consultation with Representative IPs  

To be inserted once consultation is completed for national and local levels. 
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Annex ២: IP Screening Form  

When to do screening: When road section to be rehabilitated is known. 
Secondary Data: Check the Commune Database and/or MRD IP database for presence of IP groups in 
identified villages passing through the identified road sections.  
Primary Data/Field Work: Check directly with key informants (such as commune and village chiefs as 
well as local people) whether there are IPs along, or in connection with, each road section. If no IPs are 
found, document this in the ESMP and no further steps are needed. 
Checking Against WB Criteria: If IPs are found based on primary and/or secondary data, assess whether 
they meet all four WB criteria (also see Annex ៣).  

(a) Self‐identification as members of a distinct indigenous social and cultural group and 
recognition of this identity by others; and  
(b)  Collective  attachment  to  geographically  distinct  habitats,  ancestral  territories,  or 
areas of seasonal use or occupation, as well as to the natural resources in these areas; 
and  
(c)  Customary  cultural,  economic,  social,  or  political  institutions  that  are  distinct  or 
separate from those of the mainstream society or culture; and 
(d) A distinct language or dialect, often different from the official language or languages 
of the country or region in which they reside. 

Who will do the screening: DDIS Consultants or SEO.  
Table ១: IP Screening Information 

Province/ 
District/ 
Commune/ 
Village 

Name of 
IP Group 

Number of 
Households

Fulfil WB 
Criteria ១ 
(Y/N) and 
explain – see 
Annex ៣ 

Fulfil WB 
Criteria ២ 

(Y/N) and 
explain  – 
see Annex 
៣ 

Fulfil WB 
Criteria ៣ 

(Y/N) and 
explain  – 
see Annex 
៣ 

Fulfil WB 
Criteria ៤ 
(Y/N) and 
explain  – see 
Annex ៣ 

    
    
    
    
    
    
    

 
Assessment Summary: 

 If no IP groups are found, or if IP groups are found but do not meet WB criteria, carefully document 
the process in the ESMP. 

 If  IP groups are found, provide a summary as to potential  impacts and risks. Proceed to hire a 
(national) consultant, or DDIS, to assist with preparation of Social Assessment and IPP. 
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Annex ៣: Guidance on WB Criteria To Determine IP  

This Annex helps to explain the four criteria used by the WB to determine whether a given group should 
be considered an Indigenous Group/Indigenous Peoples. 
The World Bank’s ESS៧ notes that the term “IP” is used in a generic sense to refer exclusively to a 

distinct social and cultural group possessing the following characteristics in varying degrees: 
1. as members of a distinct indigenous social and cultural group and recognition of this identity 

by others 

Questions and Factors to Consider (in addition to those outlined in the legal framework or 
commune database) 

 Do IPs identify themselves as an Indigenous community or a traditional community or around 
a distinct cultural identity?  

 You can ask: What does it mean to you to be an IP? How would someone outside of your 
community describe who you are, especially distinguishing features as a community?  Do 
others recognize them as belonging to those groups?  

 Note: When asking if others would recognize them, it is not about being described as 
“indigenous” but whether or not others would recognize their distinctness as per the 
characteristics under ESS៧.  

2. Collective  attachment  to  geographically distinct habitats,  ancestral  territories, or  areas of 
seasonal use or occupation, as well as to the natural resources in these areas;  

Questions and Factors to Consider 
 Note: for the purposes of this question, it is not relevant whether IP groups have collective title 

to the land or not, given that the number of IP groups with collective land title is still very low 
in Cambodia. 

 How long has the community lived on that land? Do members of the community have 
historical knowledge of these ancestral lands? Is there anthropological, ethnographic or legal 
data that can validate? Do they consider that land to be their ancestral or traditional land? Have 
they moved from their traditional lands?  

 Is the community using the land and resources in accordance with their customary laws, values 
and traditions? 

3. Customary  cultural,  economic,  social,  or  political  institutions  that  are distinct  or  separate 
from those of the mainstream society or culture  

Questions and factors to consider: 
 Are there traditional leaders or a traditional leadership structure? If so, how do they work with 

other levels of government? Does the community have an internal decision-making process?  
 What are the main modes of economic activity? Has this changed over time? How have these 

changes, if at all, impacted their identity, other cultural practices, traditional knowledge, 
language, etc.?  

 Does the community have traditional education/learning systems, cultural systems or health 
systems that are distinct from those of Khmer society?   

4. A distinct language or dialect, often different from the official language or languages of the 
country or region in which they reside. 

Questions and factors to consider: 
 What is the language or dialect of the community?  
 Does the community speak and understand Khmer?  
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 Does the community have traditional education systems, using their own languages, teaching 
and learning methods?   
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Annex ៤: Guidance Questions for targeted Social Assessment  

If IP groups are identified, these guiding questions may be helpful when conducting Social Assessment. 
PROFILE OF THE LAND USED BY IP GROUPS 

13.   Describe the land used by IP groups that is near, or in some way connected to, the road being 
rehabilitated. What is the land type (public, state, communal, private, etc.)? Are there pressures on 
this land? 

 
 
 

14.   Who else, legally or illegally, uses the land used by IPs for their livelihoods or any other use? 
 
 
 
 

15.   Are there, or have there been, any conflicts relating to this land? If so, conflict between whom?  
 
 
 
 

16.   How long has the IP community lived on that land? Do members of the IP community have 
historical knowledge of these ancestral lands – have these boundaries changed? Why? Is there 
anthropological, ethnographic or legal data that can validate?  
 
 
 

17.   How are livelihoods attached to these lands?  Do IPs rely on land and natural resources for 
housing, water, traditional subsistence, economic development, dress, traditional medicines, etc.? 
 
 

18.   Is there a likelihood that road rehabilitation will attract outsiders to lands that IPs have collective 
attachment to and/or are used by IPs, or that it may exacerbate pressures on these lands? 
 
 
 

DESCRIPTION OF THE IP GROUPS 

19.   How many people are there in the IP group? Please describe the IP group, including their name, 
heritage and how many people/households. 

 
 

 
20.   Would you please give us some information about your IP group? What kind of activities go on in 

your village on a normal day? How does your group (e.g. women, elderly, farmers) experience life? 
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21.   Which languages are spoken by the IP group? Do they speak Khmer language? 
 
 
 

 
 

 

22.   Are there any cultural or religious items/artifacts/areas connected with the road being rehabilitated? 
Where? What is the belief/practices? 

 
 
 
 
 

23.   Has there been migration into this commune or the surrounding area? If so, where from, and why? 

 
 
 
 
 

24.   What is the main source of livelihoods for the IP group? What about for people in the commune? 

 
 
 
 
 
 

១៣. Are there traditional leaders or a traditional leadership structure within the IP group? If so, how do 
they work with local and other levels of government?  

 
 
 
 
 

១៤. Does the IP community have an internal decision-making process? How are representatives 
chosen? How do women, youth, elders, persons with disabilities participate?  

 
 
 
 
 

១៥. What are the main jobs/livelihoods for the IP community? 
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១៦. Does the community rely in whole or in part, traditional medicines and health practices? Has this 
changed over time? What are the factors for this change?  
 
 
 
 

១៧. Does the community have traditional conservation practices which they rely on? If so, how do they 
(both past and present) deal with climate change, disasters, habitat or wildlife loss?   
 

 
 
 
 

 

១៨.  Has there been any conflict or tension over the following issues during the past years with the IP 
community and other local communities? With outsiders? 
 
 
 

POTENTIAL IMPACTS TO IP GROUPS 

១៩. Is the road being rehabilitated near or within any of the following areas? 

 Yes/No NA Don’t know 
Land IP group has 
collective 
attachment to (for 
example for 
cultural, spiritual or 
livelihood reasons)

   

Medicinal plants 
used by IP groups 
 

   

Non-timber forest 
products are used by 
IP groups 

   

Important trees or 
natural landmarks of 
importance to IP 
group 

   

Other (Specify) 
..............................

   

២0. Are there any people in your IP group who are very poor/dependent/supported by others and/or 
considered vulnerable in any way? 
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២១. What types of social support networks exist within your IP community? Could you explain us 
when a person needs support, what types of contributions are provided to those in need?  
 
 
 
 

២២. What do you think would be the positive effects of road rehabilitation for your IP group? 

 
 
 
 

២៣. What do you think would be the negative effects of road rehabilitation for your IP group? 

 
 
 
 

២៤. What do you think is the main problem faced by your IP group? How do you think can this 
problem be solved? 
 
 
 

២៥. If there were opportunities for jobs in civil works, would men and women in your group be 
interested? 
 
 
 
 

២៦. 
 

What is the best way to provide information to your group? What is the best way for you to share 

information with project planners? Does the project’s proposed SEP fulfil the needs of your group? 

 

 
២៧. Is the project’s proposed GRM adaptable to the needs of your IP group? How would this GRM 

need to be adapted? 

 

២៨. Is there anything else you would like to talk about, or want me to know? 
 
 
 
 

 
 
Annex ៥: Indicative Indicators for Monitoring 
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១. Monitoring indicators should assist the project to assess progress of the Indigenous Peoples Plan (IPP) 

and whether mitigation measures are effective, resulting in desired outcomes. This enables the project to 
respond to any issues and manage change accordingly.  
២. Indicators that show implementation progress are called process indicators and give some certainty that 

the project is proceeding according to plan.  
៣. Indicators that measure whether the IPP mitigation measures are successful are called outcome 

indicators and reflect the results of the process.  
៤. It is important that an appropriate number of indicators be included in the monitoring plan. Too few 

may leave gaps in critical areas. Too many may overburden the collection process, and diminish quality. 
Use the minimum but necessary number of monitoring indicators to ensure adequate IPP implementation 
and expected outcomes.  
៥. Some examples of process and outcome indicators are shown below. They are not an exhaustive list, 

and should be selected as required. 

Example of Process Indictors 

Demographic baseline   The numbers of affected Indigenous Peoples (IP) by category of 
impact, gender, age, habitat (village etc.), income, status and position  

ꞏ Number of households with handicapped, elderly or invalid members 

 Number of female headed households  

 Number of vulnerable households (poor, elderly)  

 Number of households by ethnic group  

 Number of births and deaths 

Consultation and participation  Number of consultation and participation activities that occur—
meetings, information dissemination, brochures; flyers, training  

 Percentage of IP women as participants; number of meetings 
exclusively with IP women  

 Percentage of vulnerable IP groups represented / attending meetings; 
number of meetings exclusively with vulnerable IP groups.  

 Languages used at meetings  

 Good faith negotiations—recording of process, participants, 
locations, correspondence  

 Broad community support—record of processes, participants, 
locations and agreement obtained  

 Consultation and participation progress against plan and budget 

Mitigation measures  Progress of implementation of mitigation / beneficial measures 
against plan  

 Number of activities that occur/completed—such as construction, 
livelihood restoration, disbursements, training  

 Percentage progress against timelines and budget 
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Grievance redress  Total number of people/groups using the grievance redress 
procedure.  

 Number of distinct people/groups. Any IP group with significantly 
more grievances?  

 How many times has a household submitted the same grievance?  

 Number of grievances resolved?  

 Length of time taken to be resolved?  

 Types of grievance categories and prevalence 

Implementation problems  Identified delays—(days, cost) due to personnel, capacity, 
insufficient funds, etc.  

 Number of times implementation schedule revised 

 

Example of Outcome Indicators 

Consultation and participation program  Awareness of IP issues among implementing 
stakeholders in each sector  

 Awareness of IPP mitigation and beneficial 
measures amongst recipients  

 Awareness of project details amongst 
stakeholders  

 IP perception of effectiveness, cultural 
appropriateness and inclusiveness of consultation 
measures  

 Attendance at consultation and participation 
activities Level of involvement by IP and 
representatives in the design and implementation 
of consultation and participation 

Enhanced dignity of IP groups, integrity of 
traditional kinship networks and livelihood 
patterns 

 Changes in religious/cultural practices  

 Changes in cultural governance  

 Participation in cultural governance (by gender, 
status)  

 Number of people (age and sex) who can speak 
national language and/or local dialect  

 Changes in condition of schools, community 
buildings, temples structures  

 Numbers of religious/cultural events and persons 
(monks shamans, priests etc.)  



 

| 327 | 
 

 Participation in cultural/religious events (by 
gender, time/resources allocated) 

Livelihoods and living standards  Major asset inventory—e.g. vehicle, phone, 
tools, kitchen equipment  

 Changes in patterns of IP occupation, production, 
and resource use  

ꞏ Changes in income and expenditure patterns 
among IP households  

 Savings  

 Change in food used by IP—amount, nutrition 
source  

 Cost of living changes—market prices etc.  

 Changes in key social parameters—gender roles 
of production  

 Vulnerable groups—status, relative income, 
livelihood  

 Education—literacy and numeracy level in 
national/ethnic language  

 School attendance of IP children (by sex and age) 

 Key health indicators of IP (by gender, age) 
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Annex ៦: Outline for Subproject Information Booklet (SIB) 

 
 

PUBLIC INFORMATION BOOKLET 
1. PROJECT BACKGROUND 
1.1 Project description 
1.2 ១.២ Project outcome: 

1.3 ១.៣ Project beneficiaries: 
 

2. PROJECT ACTIVITIES 
 
3. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RISKS AT SUBPROJECT 
 

៣.២ Social risks and impacts 

 

៣.១ Environmental, Health and Safety risks and impacts: 

4. MITIGATION MEASURES 
 
5. COMPENSATION PRINCIPLES FOR AFFECTED LAND AND NON‐LAND ASSETS 
 
6. GRIEVANCE REDRESS MECHANISM 
 
7. PREPARATION OF ENVIRONMENTAL AND SOCIAL DOCUMENTS 
8. STAKEHOLDER ENGAGEMENT AND INFORMATION DISCLOSURE 
 
 
For more information, please contact 
Name: 
Telephone: 
Email: 
Facebook: 
Website: 
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Annex ៧: Ethnic Groups in ២៤ provinces in Cambodia 

 

No
. 

Province 
Ethnic minority 

groups 
(>= ១00 people) 

Group 
Numbe

r 

Ethnic minority group 
(<១00 people) 

Group 
Number 

១ Battambang  Jarai, Stieng, Ja’ong  ៣ 
Kavet, Kleung, Kuoy, 
Kreung, Lun, Stieng, Ja’ong, 
Kroul, S’och, Kajrouk 

១0 

២ Siem Reap  Jarai, Stieng, Ja’ong ៣ 
Kavet, Kleung, Kuoy, 
Kreung, Bunong, Kroul, 
S’och, Kajrouk, Mon 

៩ 

៣ Kampong Speu  Jarai, Souy  ២ 
Kavet, Kleung, Kuoy, 
Kreung, Lun, Stieng, Ja’ong, 
Kroul, S’och, Kajrouk 

១0 

៤ Pursat  Jarai, Poar  ២ 
Kavet, Kleung, Kuoy, 
Kreung, Stieng, Ja’ong, 
Kroul, S’och, Kajrouk 

៩ 

៥ Banteay 
Meanchey  

Jarai ១ 
Kavet, Kleung, Kuoy, Brao, 
Stieng, Ja’ong, Kroul, S’och, 
Kajrouk

៩ 

៦ Kampong 
Chhnang  

Jarai ១ 
Kavet, Kleung, Kuoy, 
Kreung, Lun, Tumpoun, 
Stieng, Ja’ong, Kroul, Radae, 
S’och, Kajrouk

១២ 

៧ Phnom Penh  
Jarai, Kavet, Kleung, 
Stieng, Ja’ong  

៥ 

Kuoy, Kreung, Lun, Bunong, 
Brao, Tumpoun, Kroul, 
Radae, L’moon, Mel, Souy, 
S’och, Kajrouk, Mon, 
Kachok

១៥ 

៨ Stung Treng  
Kreung, Lun, Bunong, 
Brao  

៤ Jarai, Kleung, Tumpuan, 
Stieng, Ja’ong, S’och 

៦ 

៩ Kampong 
Cham   

Jarai, Kavet, Stieng, 
Ja’ong  

៤ 
Kleung, Kuoy, Bunong, 
Brao, Kroul, Radae, Mel, 
S’och, Kajrouk, Mon 

១0 

១0 Kandal  
KJarai, Kleung, Stieng, 
Ja’ong  

៤ 
Kavet, Kuoy, Lun, Bunon, 
Brao, Tumpoun, Kroul, 
Radae, L’moon, Souy, S’och, 
Kajrouk, Mon

១៣ 

១១ Kratie  Jarai, L’moon, Khonh  ៣ 
Kavet, Kleung, Lun, Brao, 
Ja’ong, Poar, Souy, S’och, 
Kajrouk (Mel)

៩ 

១២ Mondulkiri  Stieng, Kroul, L’moon  ៣ 
Jarai, Kavet, Kuoy, Kreung, 
Brao, Tumpoun, Ja’ong, Mel, 
S’och, Kajrouk

១0 

១៣ Prey Veng  Jarai, Stieng, Ja’ong ៣ Kavet, Kleung, Kuoy, Kroul, 
Radae, S’och, Kajrouk (Mel) 

៧ 

១៤ Kampot  Jarai, Ja’ong ២ 
Kavet, Kleung, Kuoy, Lun, 
Bunong, Stieng, Khonh, 
S’och, Kajrouk

៩ 
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១៥ Takeo  Jarai, Ja’ong ២ 
Kavet, Kleung, Kuoy, 
Bunong, Stieng, L’moon, 
S’och, Kajrouk (Mel) 

៨ 

១៦ Ratanakiri  Bunong ១ Kleung, Kuoy, Lun, Stieng, 
Ja’ong, Kroul, L’moon, Souy 

៨ 

១៧ Preah Vihear  Jarai ១ 
Kavet, Kleung, Bunong, 
Brao, Tumpoun, Stieng, 
Ja’ong, Kroul, L’moon, 
S’och, Kajrouk

១១ 

១៨ Kampong 
Thom 

Jarai ១ 
Kavet, Kleung, Bunong, 
Stieng, Ja’ong, S’och, 
Kajrouk

៧ 

១៩ Preah Sihanouk  Jarai ១ 
Kavet, Kleung, Kuoy, 
Kreung, Brao, Tumpoun, 
Stieng, Ja’ong, Kroul, Mel, 
S’och, Kajrouk 

១២ 

២0 Svay Rieng  Jarai ១ 
Kavet, Kleung, Kuoy, Stieng, 
Ja’ong, S’och, Kajrouk, 
Kachok

៨ 

២១ Koh Kong  - 0 
Jarai, Kavet, Stieng, Ja’ong, 
S’och, Kajrouk

៦ 

២២ Oddar 
Meanchey  

- 0 
Jarai, Kavet, Kleung, Kuoy, 
Bunong, Stieng, Ja’ong, 
S’och, Kajrouk

៩ 

២៣ Kep  - 0 Jarai, Kavet, Stieng, S’och ៤

២៤ Pailin - 0 
Jarai, Kleung, Kuoy, Stieng, 
Ja’ong

៥ 
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ឧបសមព័នធ ៣.១ ករពិនិតយដំបូងស្រមប់ជនជតិេដើមភគតិច 

INITIAL SCREENING FOR INDIGENOUS PEOPLES 

When to do the screening?  At the time of the first consultation with a 
commune/village 

What information to be collected?  Demographic data of Indigenous People who live along 
the project road sections and/or bridges and from other 
vulnerable households 

How to collect the information?  It can be obtained from ethnic leaders, village leaders 
and commune chief 

Who will do the screening?  MRD’S SEO or other PIU staff or consultants  

 

Province: __________District: ___________ Commune: ___________ Sub‐project 
roads/bridges: ______ 

Person conducting 
screening 

  Position of person 
conducting screening 

 

Person providing 
information 

  Position of person 
providing 
information 

 

Name of village along 
the project road 
sections and/or bridges 

  Date:   

Name of indigenous 
group along the project 
road sections and/or 
bridges  

Number of households 
of the Indigenous 
group 

Number of IP population 

Total  Female 

១.       

២.       

៣.       

៤.       

៥.       
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Presence of affected 
people from Other 
Vulnerable Groups 

Number of households 
of vulnerable group 

Number of vulnerable households 

Total  Female 

១. Poor households       

២. Households with 
child with disability 

     

៣. Households with 
single parent (male) 

     

៤. Households with 
single parent (female) 

     

៥. Households with 
grandparents tending 
children 
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ឧបសមព័នធ ៣.២ ករែណនអំំពីលកខណៈវិនិចឆ័យកនងុ ESS ៧ េដើមបកីំណត់ IPs 

This Annex ៣.២ helps  to explain  the  four criteria used by  the WB to determine whether a given group 

should be considered an Indigenous Group/Indigenous Peoples.  

The World Bank’s ESS៧ notes that the term “IP” is used in a generic sense to refer exclusively to a distinct 

social and cultural group possessing the following four characteristics in varying degrees.  

a) Self‐identification as members of a distinct indigenous social and cultural group and recognition 
of this identity by others; and 

b) Collective  attachment to  geographically  distinct  habitats,  ancestral  territories,  or  areas  of 
seasonal use or occupation, as well as to the natural resources in these areas; and 

c) Customary cultural, economic, social, or political  institutions that are distinct or separate from 
those of the mainstream society or culture, and 

d) A  distinct  language  or  dialect,  often  different  from  the  official  language  or  languages  of  the 
country or region in which they reside.” 

 

It is important to note that as per ESS៧, there is no hierarchy to the four characteristics, and all of them 

need to be present. However, they may be present in varying degrees. “Varying degrees” reflects the fact 
that some characteristics may be less evident for some groups or communities through integration into 
the broader society or economy, sometimes as a result of government policy.  

Moreover,  given  the  varying  contexts  and  characteristics  of  IP  today,  a  group  may  possess  defining 
characteristics and thereby be covered by the policy in one region, but may be more fully integrated and 
lack  the  defining  characteristics  in  another  region  of  the  same  country,  or  in  a  neighboring  country. 
Furthermore, the collective attachment of groups to their traditional territories may have been forcibly 
severed due to government resettlement programs and other disruptions. Some groups may no longer 
speak  their  own  language,  or  it  may  be  spoken  by  only  a  few  or  even  none.  The  role  of  traditional 
institutions may also be eroding or have been replaced by official administrative structures. These factors 
alone do not disqualify groups from being covered under ESS៧, but are assessed in the final determination 

made by the World Bank.  

5. Self‐identification  as  members  of  a  distinct  indigenous  social  and  cultural  group  and 
recognition of this identity by others 

Questions and Factors to Consider (in addition to those in the legal framework or commune 
database) 

 Do the  IPs  identify  themselves as a social and cultural group distinct  from the predominant 
national Khmer society and culture?  

 What do the IPs view as some of the characteristics that distinguish them from others?   

 Do others see members of this  IP community as part of a distinct social and cultural group? 
What are some of the distinguishing characteristics? [this can include physical characteristics, 
religion and customs, housing, dress, livelihoods, etc.]   

 Note: it is important they are seen as a distinct group, socially and culturally, and not just as IP 
as defined by the government 



 

| 334 | 
 

6. Collective  attachment  to  geographically distinct habitats,  ancestral  territories, or  areas of 
seasonal use or occupation, as well as to the natural resources in these areas;  

Questions and Factors to Consider 

 Note: it is not relevant whether IP groups have collective title to the land or not, given that the 
number of IP groups with collective land title is still very low in Cambodia.  

 How long has the community lived on or used the land and/or resources? Do they consider that 
land and/or resources to be their ancestral or traditional land and/or resources? [describe the 
resources,  if not associated with the land where they live, such as forest products, fisheries, 
wildlife, etc.] 

 Do  they  use  any  lands  or  resources  elsewhere,  including  seasonal  use  of  those  lands  or 
resources according to their custom and traditions? Are these lands or resources shared with 
any other communities? [Note where the lands are located, what resources. If seasonal uses, 
during what times of the year? If shared, with what communities?] 

 Are  there any members of  the community who remember being moved  from or prevented 
from using ancestral or traditional lands or resources? When were they moved or prevented 
from this traditional use? Where were those ancestral or traditional lands or resources?  

 If necessary, the project should try to find anthropological, ethnographic or legal data that can 
validate these uses, or seek an expert who can validate these uses. 

7. Customary  cultural,  economic,  social,  or  political  institutions  that  are distinct  or  separate 
from those of the mainstream society or culture  

Questions and Factors to Consider: 

 Does the community have traditional leaders or a traditional leadership structure? If so, how 
do they interact with other levels of government, such as the commune leadership? Does the 
community have an internal decision‐making process distinct from the official administrative 
structure or process?  

 What are the main economic activities of the community?  

 Have  the  economic  activities  changed  over  time?  If  so,  have  these  changes  impacted  their 
identity, other cultural practices, traditional knowledge, language, etc.?  

 Does the community have traditional education/learning systems or medicine/health systems 
distinct from those of the broader society?  How are they distinct? 

 Do  people  from  the  community  make  use  of  government  health  facilities?  Is  there  any 
preference between the government health facilities and traditional medicine/health care? 

 Does the community practice a traditional religion distinct from any of the major religions in 
the broader society? 

 Does the community have any rituals, ceremonies that are distinct to their group? 

8. A distinct language or dialect, often different from the official language or languages of the 
country or region in which they reside. 

Questions and factors to consider: 

 Does the community have a distinct language or dialect [now or in the recent past]? 

 Do many members of the community still speak their distinct language or dialect? 

 Do many members of the community speak and understand Khmer? Do they use Khmer in their 
day‐to‐day lives, or only when dealing with outsiders and the broader community? 
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ឧបសមព័នធ ៣.៣ សចូនករស្រមប់ករអនុវត្ត IPP 

 

១. Monitoring indicators should assist the project to assess progress of the Indigenous Peoples Plan (IPP) 

and whether mitigation measures are effective, resulting in desired outcomes. This enables the project to 

respond to any issues and manage change accordingly.  

២.  Indicators that show implementation progress are called process  indicators and give some certainty 

that the project is proceeding according to plan.  

៣.  Indicators  that  measure  whether  the  IPP  mitigation  measures  are  successful  are  called  outcome 

indicators and reflect the results of the process.  

៤. It is important that an appropriate number of indicators be included in the monitoring plan. Too few 

may leave gaps in critical areas. Too many may overburden the collection process, and diminish quality. 

Use the minimum but necessary number of monitoring indicators to ensure adequate IPP implementation 

and expected outcomes.  

៥. Some examples of process and outcome indicators are shown below. They are not an exhaustive list, 

and should be selected as required. 

Example of Process Indictors 

Demographic baseline    The numbers of affected Indigenous Peoples (IP) by category of 

impact, gender, age, habitat (village etc.), income, status and 

position  

 Number of households with handicapped, elderly or invalid 

members  

 Number of female headed households  

 Number of vulnerable households (poor, elderly)  

 Number of households by ethnic group  

 Number of births and deaths 

Consultation and participation   Number of consultation and participation activities that occur—

meetings, information dissemination, brochures; flyers, training  

 Percentage of IP women as participants; number of meetings 

exclusively with IP women  

 Percentage of vulnerable IP groups represented / attending 
meetings; number of meetings exclusively with vulnerable IP groups. 

 Languages used at meetings  
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 Good faith negotiations—recording of process, participants, 

locations, correspondence  

 Broad community support—record of processes, participants, 

locations and agreement obtained  

 Consultation and participation progress against plan and budget 

Mitigation measures   Progress of implementation of mitigation / beneficial measures 

against plan  

 Number of activities that occur/completed—such as construction, 

livelihood restoration, disbursements, training  

 Percentage progress against timelines and budget 

Grievance redress   Total number of people/groups using the grievance redress 

procedure.  

 Number of distinct people/groups. Any IP group with significantly 

more grievances?  

 How many times has a household submitted the same grievance?  

 Number of grievances resolved?  

 Length of time taken to be resolved?  

 Types of grievance categories and prevalence 

Implementation problems   Identified delays—(days, cost) due to personnel, capacity, 

insufficient funds, etc.  

 Number of times implementation schedule revised 

 

Example of Outcome Indicators 

Consultation and participation program   Awareness of IP issues among implementing 

stakeholders in each sector  

 Awareness of IPP mitigation and beneficial 

measures amongst recipients  

 Awareness of project details amongst 

stakeholders  

 IP perception of effectiveness, cultural 
appropriateness and inclusiveness of consultation 

measures  
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 Attendance at consultation and participation 
activities Level of involvement by IP and 

representatives in the design and 

implementation of consultation and participation 

Enhanced dignity of IP groups, integrity of 

traditional kinship networks and livelihood 

patterns 

 Changes in religious/cultural practices  

 Changes in cultural governance  

 Participation in cultural governance (by gender, 
status)  

 Number of people (age and sex) who can speak 

national language and/or local dialect  

 Changes in condition of schools, community 

buildings, temples structures  

 Numbers of religious/cultural events and 

persons (monks shamans, priests etc.)  

 Participation in cultural/religious events (by 
gender, time/resources allocated) 

Livelihoods and living standards   Major asset inventory—e.g. vehicle, phone, 

tools, kitchen equipment  

 Changes in patterns of IP occupation, 
production, and resource use  

 Changes in income and expenditure patterns 

among IP households  

 Savings  

 Change in food used by IP—amount, nutrition 

source  

 Cost of living changes—market prices etc.  

 Changes in key social parameters—gender roles 

of production  

 Vulnerable groups—status, relative income, 

livelihood  

 Education—literacy and numeracy level in 

national/ethnic language  
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 School attendance of IP children (by sex and 
age)  

 Key health indicators of IP (by gender, age) 



 

| 340 | 
 

ឧបសមព័នធទី ៤៖ ឯក រស្រមប់សកមមភព ងសង់ 
 

ឧបសមព័នធ ៤.១ នីតិវិធីរកេឃើញេ យៃចដនយ 
Since KH‐SEADRM ២ is focusing on the improvement and rehabilitation of the existing roads and bridges, 

it is not expected to yield archaeological, paleontological or cultural findings of any significance because 
infrastructure  works  will  occur  in  the  existing  road  alignment  and  ROW.  However,  there  remains  a 
possibility for (as yet undiscovered) sites of local cultural significance (i.e. sacred sites, cemeteries) and 
archaeological sites to exist with sub‐project areas. 

MRD and the DDIS will ensure that the bidding and contract documentation for civil works contractors 
will include a clause on chance find procedures and includes the following measures:  

a) Stop construction activities in the area of the chance find;  
b) Delineate the discovered site or area;  
c) Secure the site to prevent any damage or loss of removable objects;  
d) Notify the supervisory Engineer who, in turn, will notify the responsible local authorities;  
e) Responsible  local  authorities  would  conduct  a  preliminary  evaluation  of  the  findings  to  be 

performed  by  archaeologists  who will  assess  the  significance  and  importance  of  the  findings 
according  to  various  criteria,  including  aesthetic,  historic,  scientific  or  research,  social  and 
economic values;  

f) Decisions on how to handle the finding shall be taken by the responsible authorities which could 
result in changes in layout, conservation, preservation, restoration and salvage;  

g) Implementation for the management of the finding communicated in writing; and  
h) Construction  work  could  resume  only  after  permission  is  given  from  the  responsible  local 

authority concerning safeguard of the heritage.  
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ឧបសមព័នធ ៤.២ េ្រគងស្រមប់ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម 

An Environmental and Social Management Plan (ESMP) consists of a set of mitigation, monitoring, and 
institutional measures to be taken during implementation and operation of a project to eliminate adverse 
environmental and social risks and potential impacts, offset them, or reduce them to acceptable levels. 
The ESMP also includes the measures and actions needed to implement these measures.  

Site‐specific ESMPs will be needed for all roads and bridges subprojects financed under the KH‐SEADRM 
២. Some of the roads sections and bridges locations may be covered by the same ESMP, for instance if the 

road sections and bridges location are adjacent and similar. The ESMPs will be prepared by MRD with the 
assistance of E&S Supervision Consultants. 

The ESMP will consist of:  

a) Brief Project description 
b) Overview of the Project location, including socioeconomic and environmental baseline  
c) information 
d) Legislative Framework (RGC laws and regulations, WB ESF and Gap Analysis) 
e) Identifying all  anticipated adverse environmental and  social  impacts,  including  those  involving 

indigenous people or involuntary resettlement (and making relevant links to RPs and IPPs), and 
any relevant direct, indirect or cumulative impact;  

f) Describing in detail each mitigation measure, including the type of impact to which it relates to, 
including  Labor  Management  Procedures,  Occupational  Health  and  Safety  Procedures, 
Community Health and Safety Plan, Child Labor Prevention Plan, Labor Influx Plan, SEA/SH and 
other plans that may be necessary (cultural heritage, biodiversity management, etc.)  

g) Monitoring objectives and the type of monitoring, with linkages to the impacts assessed, including 
a description of monitoring measures, including the parameters to be measured, methods to be 
used, sampling locations, frequency of measurements and monitoring and reporting procedures;   

h) Stakeholder  Engagement,  aligned  with  the  project’s  SEP,  and  summary  of  consultations 
conducted on the ESMP;  

i) Description of the Grievance Redress Mechanism, including a specific Labor‐GRM for workers;  
j) Description of institutional arrangements, identifying which party is responsible for carrying out 

the  mitigation  and  monitoring  measures  (i.e.  for  operation,  supervision,  enforcement, 
monitoring, staff training, etc.), capacity assessment of the Borrower (MRD) and a training plan 
for the MRD’S SEO;  

k) Implementation Schedule and Cost Estimates, showing coordination with overall project  
l) implementation plans, costs and sources of funds.  
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SAMPLE TABLE FOR ESMP MONITORING? 

 

POTENTIAL 
NEGATIVE 
IMPACT 

ENVIRONMENTAL AND 
SOCIAL MITIGATION 

MEASURES 

LOCATION  ESTIMATED 
MITIGATION 

COSTS 

EXECUTING 
AGENCY 

SUPERVISING / 
MONITORING 

AGENCY 

DETAILED DESIGN/ PRE‐CONSTRUCTION MOBILISATION STAGE 

           

           

CONSTRUCTION STAGE 

           

           

OPERATION AND MAINTENANCE STAGE 
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ឧបសមព័នធ ៤.៣ គ្រមូ ង្រតួតពិនិតយ 
 
PROJECT ROAD:    LOCATION:   

DATE:    CONTRACTOR:   

PREPARED BY:   
SUPERVISION 
:CONSULTANT 

 

 

Inspection Participants: (insert names and positions) 

ESMP Items  Applies  Compliance 

Issues 
Status 
(R)/ (O)

Action 
Required/Take
n 

Target/ 
Actual 
Date Yes  No       

Mitigation & Management Measures: Construction Phase  

Mitigation measure 
from ESMP 

 

             

               

Mitigation & Management Measures: Operation and Maintenance Phase  

               

               

Compliant, Minor Non‐Compliance, Significant Non‐Compliance           

Status: (R) Resolved Issues, (O) Ongoing Issues  
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ឧបសមព័នធ ៤.៤ ្រកមបរ ិ ថ ន និងសងគមៃនករអនុវត្តស្រមប់ករ ងសង់ 
Generic contract clauses are provided to assist with environmental and social management works. These 
clauses  are general  and  should be modified as needed. These  clauses are  intended  to be  included as 
requirements in the works contract and shall remain in force throughout the contract period. 

Clause on ESMP 

The Contractor is required to implement this ESMP. The Contractor is responsible for the implementation 
of  construction  and  rehabilitation  activities  for  the  sites  and  for  implementing  the  impact mitigation 
measures  in  the  construction  phase.  The  Contractor’s  approach  shall  be  detailed  in  the  Contractor’s 
Management Plan. 

The Contractor shall include a suitably qualified and experienced Environmental, Occupational Health and 
Safety Officer (and other staff or consultants as necessary) to be specifically responsible for preparation 
and  regular update and  supervision of  the ESMP. The Environmental, Occupational Health and Safety 
Officer is responsible for the daily supervision and monitoring of the Contractors implementation of the 
Plan and compliance with the Project ESMP for the duration of the contract. The Contractor’s approach 
to comply with the ESMP shall be approved by MRD and DDIS prior to the Contractor’s mobilization to the 
site.  

The Contractor will be required to report on the implementation status of the ESMP to MRD. The damages 
due to the violation of the stipulations by the Contractor shall be compensated and/or restored by the 
Contractor at his or her own expense. Performance will be monitored by MRD and will be enforced by 
withholding of payments (refer to relevant clause in the bid documents). 

Other Standard Clauses 

Permits and Approvals 

The contractor shall be responsible for ensuring that he or she has all relevant legal approvals and permits 
required to commence works. 

Site Security 

The  contractor  shall  be  responsible  for  maintaining  security  over  the  construction  site  including  the 
protection of stored materials and equipment. In the event of severe weather, the contractor shall secure 
the construction site and associated equipment in such a manner as to protect the site and adjacent areas 
from  consequential  damages.  This  includes  the  management  of  onsite,  construction  materials, 
construction  and  sanitary  wastes,  additional  strengthening  of  erosion  control  and  soil  stabilization 
systems and other conditions resulting from contractor activities which may  increase the potential  for 
damages. 

Discovery of Antiquities and Cultural Heritage 

If, during the execution of the activities contained in this contract, any material is discovered onsite which 
may  be  considered  of  historical  or  cultural  interest,  such  as  evidence  of  prior  settlements,  native  or 
historical activities, evidence of any existence on a site which may be of cultural significance, all work shall 
stop and the supervising contracting officer shall be notified immediately and the Chance Find Procedures 
followed  (Annex  ៤.១).  The  area  in  which  the material  was  discovered  shall  be  secured,  cordoned  off, 

marked, and the evidence preserved for examination by the local archaeological or cultural authority. No 
item believed to be an artefact must be removed or disturbed by any of the workers. Work may resume, 
without penalty of prejudice  to  the  contractor upon permission  from the  contracting officer with any 
restrictions offered to protect the site. 
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Worker Occupational Health and Safety 

The contractor shall ensure that all workers operate within a safe environment. Sanitation facilities shall 
be provided  for all  site workers. All  sanitary wastes generated as a  result of project activities  shall be 
managed in a manner approved by the contracting officer and the local authority responsible for public 
health. The contractor shall ensure that there are basic medical facilities on site and that there are staff 
trained in basic first aid. Workers must be provided with the necessary protective gear as per their specific 
tasks such as hard hats, overalls, gloves, goggles, boots, etc. The contractor shall provide the contracting 
officer with  an  occupational  health  and  safety  plan  for  approval  prior  to  the  commencement  of  site 
activities. 

The contractor must ensure that all workers operate within a safe environment. All relevant Labor and 
Occupational Health and Safety regulations must be adhered to ensure worker safety. Sanitary facilities 
must be provided for all workers on site. Appropriate posting of information within the site must be done 
to inform workers of key rules and regulations to follow. 

Noise Control 

The contractor shall control noise emissions generated as a result of contracting activities to the extent 
possible.  In  the  case of  site  locations where noise disturbance will  be  a  concern,  the  contractor  shall 
ensure  that  the  equipment  is  in  good  working  order  with  manufacturer  supplied  noise  suppression 
(mufflers etc.) systems functioning and in good repair.  

Where noise management is a concern, the contractor shall make reasonable efforts to schedule activities 
during  normal  working  hours  (between  ៧  am  and  ៥  pm). Where  noise  is  likely  to  pose  a  risk  to  the 

surrounding  community  either  by  normal  works  or  working  outside  of  normal  working  hours  or  on 
weekends, the contractor shall inform the contracting officer and shall develop a public notification and 
noise management plan for approval by the contracting officer.  

Use and Management of Hazardous Materials, fuels, solvents and petroleum products 

The use of any hazardous materials including pesticides, oils, fuels and petroleum products shall conform 
to the proper use recommendations of the product. Waste hazardous materials and their containers shall 
be disposed of in a manner approved by the contracting officer in accordance with State and/or national 
laws and the Project ESMP. A site management plan will be developed by the contractor if the operation 
involves the use of these materials to include estimated quantities to be consumed in the process, storage 
plans,  spill  control  plans,  and  waste  disposal  practices  to  be  followed.  Any  plans  required  shall  be 
approved by the contracting officer. 

Elements of the hazardous materials management shall include:  

 Contractor must provide temporary storage on site of all hazardous or toxic substances in safe 
containers labeled with details of composition, properties and handling information;  

 Hazardous substances shall be placed in a leak‐proof container to prevent spillage and leaching; 
and  

 Wastes shall be transported and disposed of in a manner outlined in the ESMP, and cleared by 
the CIU Safeguards Team compliant with national laws and policies and the ESMP. 
 

Use and Management of Pesticides 

Any use of pesticides shall be approved by the contracting officer and shall conform to the manufacturers’ 
recommendations for use and application. Any person using pesticides shall demonstrate that they have 
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read and understood these requirements and are capable of complying with the usage recommendations 
to the satisfaction of the contracting officer. All pesticides to be used shall conform to the list of acceptable 
pesticides that are not banned by the relevant local authority. 

If  termite  treatment  is  to  be  utilized,  ensure  appropriate  chemical  management  measures  are 
implemented to prevent contamination of surrounding areas, and use only licensed and registered pest 
control professionals with training and knowledge of proper application methods and techniques. 

Use of Explosives 

No explosives shall be used on the Project.  

Site Stabilization and Erosion Control 

The  Contractor  shall  implement  measures  at  the  site  of  operations  to  manage  soil  erosion  through 
minimization of excavated area and time of exposure of excavated areas, preservation of existing ground 
cover  to  the  extent  possible,  provision  of  approved  ground  cover  and  the  use  of  traps  and  filtration 
systems. Where excavations are made, contractor shall implement appropriate stabilizing techniques to 
prevent cave‐in or landslide. Measures shall be approved by the contracting officer. 

The contractor must ensure that appropriate erosion control measures such as silt fences are installed. 
Proper site drainage must be implemented. Any drain clogged by construction material or sediment must 
be unclogged as soon as possible to prevent overflow and flooding. The use of retaining structures and 
planting with deep rooted grasses to retain soil during and after works must be considered. The use of 
bio‐engineering methods must be considered as a measure to reduce erosion and land slippage. All slopes 
and excavated areas must be monitored for movement. 

The  contractor  will  establish  appropriate  erosion  and  sediment  control  measures  such  as  hay  bales, 
sedimentation basins, and / or silt fences and traps to prevent sediment from moving off site and causing 
excessive turbidity in nearby streams, rivers and wetlands. Construction vehicles and machinery will be 
washed only in designated areas where runoff will not pollute natural surface water bodies. 

Air Quality 

The Contractor shall comply with the Project ESMP requirements for dust management. 

Traffic Management 

In the event that construction activities should result  in the disruption of area transportation services, 
including  temporary  loss  of  roadways,  blockages  due  to  deliveries  and  site  related  activities,  the 
contractor shall provide the contracting officer with a traffic management plan including a description of 
the  anticipated  service  disruptions,  community  information  plan,  and  traffic  control  strategy  to  be 
implemented so as to minimize the impact to the surrounding community. This plan shall consider time 
of day for planned disruptions, and shall  include consideration for alternative access routes, access to 
essential  services  such  as  medical,  disaster  evacuation,  and  other  critical  services.  The  plan  shall  be 
approved by the contracting officer. 

Elements of the traffic management plan to be developed and implemented by contractor shall include:  

 Alternative routes will be identified in the instance of extended road works or road blockages;  

 Public notification of all disturbance to their normal routes;  

 Signage,  barriers  and  traffic  diversions  must  be  clearly  visible,  and  the  public  warned  of  all 
potential hazards;  

 Provision for safe passages and crossings for all pedestrians where construction traffic interferes 
with their normal route;  
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 Active traffic management by trained and visible staff at the site or along roadways as required 
to ensure safe and convenient passage for the vehicular and pedestrian public; and  

 Adjustment  of  working  hours  to  local  traffic  patterns,  e.g.  avoiding major  transport  activities 
during rush hours or times of livestock movement. 
 

Water Quality 

The  Contractor  shall  comply  with  the  Project  ESMP  requirements  for  water  quality.  Under  no 
circumstances shall the contractor permit the collection of standing water as a consequence of contractor 
activities to ensure that it does not create breeding grounds for any pests such as mosquitoes. 

Management of Solid Wastes and Construction Debris 

The contractor shall provide a solid waste management plan that conforms to the national solid waste 
management policies and regulations and the Project ESMP for approval by MRD (see Annex ៤.២). The site 
waste management plan shall  include a description of waste handling procedures  including collection, 
storage and disposal through the national waste management system. There will be no open burning of 
waste  material  and  the  contractor  shall  endeavor  to  recycle  wastes  as  appropriate.  Under  no 
circumstances shall the contractor allow construction wastes to accumulate so as to cause a nuisance or 
health risk due to the propagation of pests and disease vectors.  

Management of Workers 

The Contractor will prepare a specific Code of Conduct (see Annex ៥.២ and ៥.៣) to describe the expected 
behaviors of their project worker in relation to the local communities and their social sensitivities. This is 
to avoid creating demand for illegal sex work, avoid SEA/SH and Violence against Children, manage alcohol 
consumption and avoid the use of illegal substances, and abide by cultural and social norms of the host 
community. The Contractor is to ensure no children (persons under the age of ១៨) are hired to work in the 
project. 

The Contractor is to ensure that all overseas project staff undergo a training on the Staff Code of Conduct. 
Gender based violence and HIV/AIDS and communicable disease awareness raising and resources shall 
also be provided to all workers. MRD shall provide to the Contractor a list of approved service providers, 
which shall include recognized NGOs and others for conducting this training. 

The  Contractor  is  to  stipulate  the  conditions  under  which  visitors  may  attend  the  workers’ 
accommodation,  including  curfews.  The  Contractor  shall  ensure  that  basic  social/collective  rest  and 
recreation spaces and activities within the workers accommodation to help minimize the impact that the 
workers would have on the leisure and recreational facilities of the nearby communities. The Contractor 
must comply with the Labor Management Procedures (Annex ៥). 

As per guidelines in the ESMP, the Contractor must ensure that Worker’s Camps are located at least ៥00m 

from nearby communities and schools (see Annex ៤.៥). 
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ឧបសមព័នធ ៤.៥ េគលករណ៍ែណនសំ្រមប់កែន្លង ន ក់េនកមមករ 
To ensure the compliance to the OHS and ESF requirement, these guidelines will help the contractor when 
setting up worker’s camps. 

GENERAL 

The Workers Camp Management Plan will be compliant with the specific prescriptions of the ESMP. 

WORKER RECRUITMENT 

The Contractor is required to minimise the number of skilled workers that are recruited from overseas. No 
unskilled labour will be sourced from overseas. Local communities should be prioritized for unskilled labor, 
including a target of ១៥% female unskilled workers. The Contractor will maximise the number of skilled and 

unskilled workers that are recruited from the communities along the project site. 

The Contractor will be required to provide justification for any skilled workers recruited from overseas and 
explain why this position cannot be filled locally/ in Cambodia.  

WORKERS CAMP FACILITIES 

All facilities in the Workers Camp must be complaint with the stipulations of the ESMP. The camp shall be 
provided with the following minimum facilities: 

 Eating space and dormitories as required shall be constructed of suitable materials to provide a safe 
healthy environment for the workforce and which facilitate regular cleaning and the provision of 
ventilation and illumination. 

 At  least  one  water  closet  toilet,  one  urinal  and  one  shower  per  ១0  personnel  engaged  either 
permanently or temporarily on the project. Separate toilet and wash facilities shall be provided for 
male and female employees, including ensuring that toilets are available close to working sites/road 
sections where women are working. 

 A sick bay and first aid station. 

 Sewage collection facilities to allow for the treatment of black and grey wastewater discharge from 
toilets,  washrooms,  showers,  kitchens,  laundry  and  the  like.    The  management  of  all  camp 
wastewater water shall be as prescribed in the ESMP.  

 All camp facilities shall be maintained in a safe clean and or appropriate condition throughout the 
construction period.  

 Throughout  the period of  the contract  the employer,  the engineer, or their representatives shall 
have uninterrupted access to and from the camp for the purpose of carrying out routine inspections 
of  all  buildings,  facilities  or  installations  of  whatever  nature  to  ensure  compliance  with  this 
specification. 

WORKERS CAMP OPERATIONS 

 The Contractor will be required to provide adequate provisions for the workers for the duration of 
the project so as not to be a burden on the food or water security of the surrounding communities. 
The Contractor will strive to hire local labor to provide cleaning and food services. 

 All wastewater,  solid waste,  freshwater  usage,  noise  levels,  handling  and  storage  of  hazardous 
materials shall be as prescribed in the ESMP. 
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MANAGEMENT OF OFF DUTY WORKERS 

 The Contractor will prepare ensure all staff sign and adhere to the Workers’ Code of Conduct to 
describe the expected behaviours of their project worker in relation to the local communities and 
their social sensitivities.  

 The Contractor is to ensure that all overseas project staff, not already living in Cambodia, undergo 
a cultural familiarisation session as part of their induction training. The purpose of this induction 
will be to introduce the project staff to the cultural sensitivities of the local communities and the 
expected behaviours of the staff in their interactions with these communities.  

 The Contractor is to stipulate the conditions under which visitors may attend the workers camp. 
Strict visiting hours should be enforced, and all visitors will be required to sign in and out of the 
worker’s camp. No overnight visitors will be allowed. 

 The Contractor  shall  ensure  that  basic  social/collective  rest  spaces  are provided equipped with 
seating within the Workers Camp to help minimise the impact that the workers would have on the 
leisure and recreational  facilities of  the nearby communities. Provisions should also be made to 
provide the workers with an active recreation space within the camp. 

 

WORKERS CAMP MANAGEMENT PLAN 

A Worker Camp Management Plan  shall  be  submitted by  the Contractor  to MRD.  The Workers’  Camp 
Management Plan shall describe how this document and the ESMP shall be implemented in the following: 

 Recruitment strategy 

 Accommodation 

 Canteen and dining areas 

 Ablutions 

 Water supply 

 Wastewater management system 

 Proposed power supply 

 Code of Conduct for Workers 

 Recreational/leisure facilities for workers 

 Visitors to the Workers Camp 

 Interactions with the local communities 
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ឧបសមព័នធ ៤.៦ េគលករណ៍ែណនទូំេទរបសអ់នកេម៉ករេលើករពិចរ អំពី COVID-១៩ 

េនកនងុករងរសណំង់ 
The objective of the Contractors’ General Guideline on COVID‐១៩ Considerations in Construction Works is 

to provide guidance on Prevention Measures and Response  to possible Cases of COVID‐១៩ following to the  
Communicable Disease Control Department of the Ministry of Health of Cambodia (www.cdcmoh.gov). 
 
Prevention Measures: 

o Dissemination  of  COVID‐១៩  prevention  measures  to  staff  and  workers  through  orientation  or 

distributing leaflet/poster at information/safety board at each construction and camp site 
o Daily checking temperature of staff and workers prior to start working 
o Staff and workers are wearing masks all the time 
o Do not share personal items or supplies such as phones, pens, notebooks, tools, etc 
o Avoid common physical greetings, such as handshakes 
o Maintain a minimum physical distance of one metre from others if possible 
o Wash hands often with soap and water for at least ២0 seconds after using the washroom, before 

handling food, after blowing nose, coughing, or sneezing, and before smoking. If hands are not 
visibly soiled, and soap and water are unavailable, alcohol‐based hand sanitizer can be used 

o All  offices  and  jobsites  implement  additional  cleaning  measures  of  common  areas.  All  door 
handles, railings, ladders, switches, controls, eating surfaces, shared tools and equipment, taps, 
toilets, and personal workstation areas are wiped down at least twice a day with a disinfectant, 
such  as  disinfectant  wipes.  Individuals  are  responsible  for  cleaning  and  disinfecting  their 
workstations 

o Commonly touched surfaces on vehicles and equipment are thoroughly cleaned and disinfected 
at the end of shifts and between users 

o Coughing or sneezing into a tissue or the bend of your arm, not your hand; dispose of used tissues 
you have as soon as possible in a lined waste basket and wash your hands afterwards 

o Complying with any instructions announced by the Ministry of Health 
 
Response to Possible Cases of COVID‐១៩ 

o Individuals  who  have  been  potentially  exposed  to  the  virus,  or  who  are  exhibiting  flu‐like 
symptoms such as fever, tiredness, coughing, or congestion are instructed to:  

- Not come to work;  
- Contact their supervisor and/or human resources department;  
- Stay at home and self‐isolate; and 
- Contact local health authorities for further direction. 

 
o Such individuals are required to follow the directions of the local health authority and may not 

return to work until given approval by the proper health authorities; 
o Individuals  who  begin  to  display  flu‐like  symptoms  on  site  are  instructed  to  avoid  touching 

anything,  take  extra  care  to  contain  coughs  and  sneezes,  and  return  home  immediately  to 
undergo self‐isolation as directed by the local health authority; 

o All  areas  on  site  potentially  infected  by  a  confirmed or  probable  case  are  barricaded  to  keep 
individuals two meters away until the area is properly cleaned and disinfected.
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េសចក្តីសេងខប 
 
1. THE PURPOSE OF LABOR MANAGEMENT PROCEDURES  
The purpose of the LMP is to identify the types of labor that are potentially involved in project 
implementation, such as directed workers, contracted workers, primary supply workers. Based on the 
identified types of labor, and scope and nature of these labors are to undertake,  risks and potential 
impacts associated with the project labor are identified and assessed, and mitigation measures are 
proposed. As part of mitigation measure, LMP will describe a grievance redress procedure that were 
designed based on the project context to enable aggrieved persons to conveniently raise their 
complaints and have those complaints or concerns resolved by those who are designated by the project 
to solve such grievance. The LMP is a living document and may be updated where needed during 
project implementation. The LMP is applicable to all project workers, irrespective of type of contracts 
such as full-time, part-time, temporary or casual. 
 
2. OVERVIEW ON LABOR USE UNDER THE PROJECT 
The World Bank’s ESS2 (Labor and Working Condition) classifies project workers into four 
categories, including direct workers, contracted workers, community workers and workers of primary 
suppliers. In this project, direct workers, contracted workers, and primary supply workers are applied. 
It is estimated that approximately 2,694 workers are likely to be engaged for project implementation, 
of which about 80% are contracted workers including construction contractors, construction 
supervision consultant, detailed design consultant, etc. Table 1 (Section 2) summarizes estimated 
number of workers (per category) expected to be involved in this project, as well as their 
characteristics, likely duration of labor requirements, workers per unit/sub-project.  
 
3. ASSESSMENT OF KEY POTENTIAL LABOR RISKS 
Project activities 
The project has four Project Components, of which two Components are related to physical 
construction: Component 2 (Resilient Rural Transport Infrastructure Reconstruction and 
Maintenance) which involves reconstruction of damaged roads and bridges, and Component 4 which 
provides emergency response (including reconstruction activities as needed) in an event of an Eligible 
Crisis or Emergency happen during project implementation. 
Project Components 1 and 3 are not related to physical construction and focus on capacity building 
activities, day-to-day coordination, management and implementation of the project. The consultants 
engaged under Component 1 and 3 will be subject to all OHS requirements set forth in this LMP. 
Key Labor Risks 
The anticipated hazards and risks for this project are categorized into the following types: a) 
Occupational Health and Safety (OHS), b) Labor Influx, c) Sexual Exploitation and Abuse, Sexual 
Harassment, and Violence Against Children, d) Child labor, e) Forced Labor, f) Discrimination and 
Exclusion of Disadvantaged/ Vulnerable groups, and g) Temporary Workers. Section 3.2 describes 
the nature of each type of hazards. Table 2 elaborates further on the Occupational Health and Safety 
Hazards and Risks.  
 
4. BRIEF OVERVIEW OF LABOR LEGISLATION: TERMS AND CONDITIONS 
The Labor Law (1997) is the regulatory framework with regards to labor and working condition in 
Cambodia. The Labor Law provides regulation against discrimination, promote fair treatment and 
equal opportunity in employment and wages, and provides protection and assistance to vulnerable 
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workers. The Labor Law is dedicated to promoting health and safety in the workplace and applicable 
to anyone who are engaged through working contract. 
This Section also summarizes key issues of the 1997 Labor Law, covering basic wage, payment 
arrangement and deductions, hours of work, overtime work, rest per week, and leaves (such as annual 
leave, sick leave, maternity, and other personal/family leave), 
 
5. BRIEF OVERVIEW OF OCCUPATION HEALTH & SAFETY LEGISLATION 
Section 5 outlines the provisions related to Occupational Health & Safety specified in the Labor Law 
(1997). These provisions are consistent mostly with the WB’s ESS2. The OHS provisions in the Labor 
Law aim to ensure that employees work in safe and healthy environment by setting and enforcing 
standards and regulations, as well as specifying the rights and responsibilities of employers, 
employees and other relevant parties as to exercising OHS principles and taking measures to prevent 
occupational accidents, diseases and ensure work safety. 
6. RESPONSIBLE STAFF 
Responsibilities of MRD and MRD PMU 
As project owner, MRD is responsible for overall implementation of the LMP. The Project 
Management Unit (PMU) established under MRD will carry out day-to-day project implementation 
and management to ensure all project workers are recruited and managed in accordance with 
requirements set forth in the LMP, Labor Law (1997), and pertinent laws and regulations.  
Responsibilities of the PMU’s contractors 
The responsibilities of PMU’s Contractors, which includes the responsibilities of the contractor’s 
safety officer, includes identifying potential hazards to project workers, particularly those that may be 
life-threatening. These are described in detail in section 6.2. Contractors will be responsible and liable 
for the safety of the workers and community members in relation to construction activities of the 
contractors at subproject site. 
 
7. POLICIES AND PROCEDURES 
MRD will incorporate all environmental and social requirements, including those related to Labor 
Management, in the tender document and contract documents to ensure potential bidders are aware of 
environmental and social performance requirements.  
The contractor is required to ensure all documentation related to their environmental and social 
performance, including activities related to the LMP, are available for inspection at any time by the 
MRD. All workers will be trained and will be required to sign Individual Code of Conduct, including 
Manager, as applicable (See Annex 5.2 of ESMF). 
 
8. OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY  
Occupational Health and Safety (OHS) plan will be developed by contractors as contract’s 
Environmental and Social Management Plan, taking into account risks related to OHS identified under 
this LMP, ESMF and site condition. OHS plan will include specific measures to ensure the safety of 
workers who travel to remote sites. Section 8 details the specific measures to be adopted in the plan, 
such as  project cars to be driven by professional drivers only with use of seatbelts, and  compulsory 
helmet use for drivers and passengers when using project motorcycles. Project workers in remote 
areas will receive health and safety training including prevention of infections. Site-specific risks will 
be assessed as part of the ESMP which will include plans for identification of emergency health 
facilities and emergency evacuation. Measure will be taken to ensure workplace are safe from 
COVID-19 and are in compliance with the Law on Measures to Prevent the Spread of COVID-19 and 
other Deadly and Dangerous Diseases. UXO risks will be assessed for all sites with the assistance of 
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Cambodia Mines Action Centre/ Cambodia Mines Action Authority and appropriate risk mitigation 
measures adopted. Additional guidelines on OHS are provided in Annex 5.1 of project’s ESMF. 
 
9. TERMS AND CONDITIONS 
All terms and conditions that have been outlined in the World Bank’s ESS2, including COVID-19 
prevention and treatment requirements for workers will be adopted and applied to contracted workers. 
The additional conditions that are applicable to this LMP are provided in this 9, including conditions 
related to maximum working hours (limited to 8 hours per day, 6 days per week) in line with national 
law, typical content required for a work contract for workers, including social Code of Conduct, and 
so on. There is also a requirement for a work contract to be provided to workers in writing.  
 
10. GRIEVANCE REDRESS MECHANISM (GRM) 
To address potential grievances of direct and contracted workers, the GRMs for project workers and 
SEA/SH survivors are described in section 10. Project contractors and subcontractors are responsible 
for informing their project workers of these grievance redress procedures – through their employment 
contract and induction training before the workers start  works on sites. While a timeframe is specified 
for each step, any grievance that concerns urgent health and safety issues shall be resolved 
immediately. Section 10 describes the full suite of options for lodging a complaint and addressing 
them. Complaints will be documented and acknowledged in writing upon receipt. MRD’s PMU is an 
alternative channel through which complaint can be lodged. Grievance redress procedures for Project 
workers, and for Sexual Exploitation and Abuse/ Sexual Harassment can be found in section 10.2 of 
the LMP.  
 
11. CONTRACTOR MANAGEMENT 
For Contractor Selection, contractors are required to provide information including past 
Environmental, Health, and Safety (EHS) performance, status of ESMS, number and qualifications of 
Environmental, Social, Health and Safety (ESHS) personnel, occupational health and safety 
procedures and controls.  MRD PMU may include items such as documents showing compliance with 
in-country ESHS legal requirements and other items in the Requests for Proposal (RFP) or other 
solicitations to prospective contractors (see section 11.1). 
 
Project Performance 
During construction, contractors are required to implement activities including monitoring, keeping 
records and reporting on terms and conditions related labor management, grievance redress, and 
others, as detailed in section 11.2. MRD and their consultant for Detailed Design And Implementation 
Support (DDIS) are responsible for management and supervision of contractors’ performance as well 
as overseeing the implementation of labor related provisions, as described in Contractor’s work 
contract, project’s LMP and Contractor’s LMP.  
 
12. PRIMARY SUPPLY WORKERS 
Given the nature and scope of project’ civil works (rehabilitation and construction of roads and 
bridges), the construction activities will require supply of construction material such as aggregates, 
bituminous materials, binders like lime, cement. Before purchasing the material from a primary 
supplier, Contractors need to conduct due diligence of the potential Primary Suppliers (those 
providing key materials for road construction, in particular raw materials) to ensure there is no forced 
labor, child labor and serious safety issues involved with activities that produce materials for the 
project. The LMP has a Remedial Process in case child labor, forced labor and/or serious safety 
incidents are identified in relation to primary supply workers under the project. 
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1. INTRODUCTION 
 
1.1 Project Overview 

From September to November 2020, Cambodia had experienced heavy rainfall across the country. 
The heavy rains caused widespread flooding in 20 out of 25 provinces, leaving an estimated 800,000 
people directly affected, of which 49% had pre-existing vulnerabilities. The floods also damaged key 
transport infrastructure, causing disruption to transport connectivity, income generation activities, and 
loss of properties and access to public services. It was noted that the floods came amid a drought, 
exacerbating vulnerability of numerous families who are previously disadvantaged. According to the 
rapid damage assessment by the World Bank, economic loss due to flooding was estimated to be US$ 
448-490 million. Transport, irrigation, and agriculture are sectors that were most affected. The total 
costs for reconstruction of the damaged transport infrastructure were nearly US$ 508 million.  

The purpose of the second Cambodia Southeast Asia Disaster Risk Management Project (KH-
SADRM2) is to support the Royal Government of Cambodia (RGC) to reconstruct approximately 250 
km of rural roads and bridges in select provinces (out of 20 affected provinces). These provinces 
include Banteay Meanchey, Battambang, Kampong Chhnang, Kampong Speu, Pursat, Siem Reap and 
Tboung Khmum. The rehabilitation of the rural transport infrastructure is expected to not only assist 
timely and effective recovery of transport connectivity, thereby enabling full restoration of local 
livelihood, but also enhance resilience of key transport infrastructure in response to recurring floods 
and long-term impacts of climate change. In addition to physical construction, the project will also 
strengthen institutional capacity in DRM for national rural development sector, particularly in 
planning and policy making.  

KH-SEADRM2 project is built on the ongoing Cambodia SEADRM Project (KH-SEADRM1, 
P160929). It is planned that the achievements under KH-SEADRM1 (such as development of the 
Disaster Risk Financing Strategy) and the activities being implemented under other development 
projects (such as WB financed Cambodia Road Connectivity Improvement Project and the new 
climate-resilient road guidelines under the Asian Development Bank’s Rural Road Improvement 
Project III) will inform the core activities of the KH-SEADRM2 project. 

1.2 Project Development Objective and Project Components 

Project Development Objective. 

The project development objective is to support climate-resilient rehabilitation and reconstruction of 
flood-damaged rural roads and bridges in target areas, improve the capacity of the government to 
prepare for and respond to emergencies. This objective will be achieved by through implementation 
of various activities that are organized into four project components: 

Project Components. 

 Component  1:  Institutional  strengthening  for  disaster  resilience  at  the  national  level 
(US$0.55 million  IDA  credit  and US$0.45 million  RETF). This  component will  focus  on  21. 
Provision of technical assistance to strengthen MRD’s capacity to prepare for, respond to, and 
recover from disasters and deal with climate change.  

 Component  2:  Resilient  Rehabilitation  and  Reconstruction  of  Rural  Roads  and  Bridges 
(US$68 million  IDA Credit). This component will  focus on carrying out climate and disaster 
resilient  rehabilitation  and  reconstruction,  and  maintenance  of  selected  rural  roads  and 
bridges and related infrastructure damaged by the 2020 floods and other natural disasters in 
target areas. The Component also provide technical assistance for: (a) protection of Road Users 
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Through Road User Awareness‐Raising; (b) developing a roadmap to expand the functionality 
of  MRD’s  Rural  Roads  Asset  Management  (RRAM)  System  for  post‐disaster  damage 
assessment and recovery; and (c) on‐the‐job Capacity Building for Design and Implementation 
of Road Rehabilitation to Climate‐Resilient Road Standards. 

 Component 3: Project Management (US$ 3 million IDA Credit, US$1.5 million Counterpart 
Financing). This component will provide technical and operational assistance to strengthen the 
institutional,  organizational,  and  technical  capacity  of  MRD  to  support  day‐to‐day  Project 
implementation,  including  coordination,  technical  matters,  procurement,  financial 
management, social and environmental safeguards, monitoring and evaluation, and reporting. 

 Component  4:  Contingency  Emergency  Response  Component  (CERC)  (US$  0m).  This 
component is designed to provide  immediate and effective response to an eligible Crisis or 
Emergency, as needed. 

 
1.3 Purpose of Labor Management Procedures 

This Labor Management Procedures (LMP) was prepared in accordance with the WB’s 
Environmental and Social Framework (ESF), particularly the ESS2 (Labor and Working Condition) 
and ESS4 (Community Health and Safety). The LMP was also in line with laws and regulations of 
the RGC. The main purpose of the LMP is to identify risks and potential impacts associated project 
labor. Based on that, mitigation measures, including grievance redress mechanism, and 
implementation arrangements are proposed. The LMP is a living document which may be updated 
where needed during project implementation. The LMP is applicable to all project workers, 
irrespective of type of contracts such as full-time, part-time, temporary or casual.  

The LMP are organized into 12 sections: 

1. Introduction 
2. Overview on Labor Use under the Project 
3. Assessment of Key Potential Labor Risks 
4. Brief Overview of Labor Legislation: Terms and Conditions 
5. Brief Overview of Occupational Health and Safety Legislation 
6. Responsible Staff 
7. Policies and Procedures 
8. Age of Employment 
9. Terms and Conditions 
10. Grievance Redress Mechanism 
11. Contractor Management 
12. Primary Supply Workers 

 

2. OVERVIEW ON LABOR USE UNDER THE PROJECT 
 
2.1 Type of workers 

The World Bank’s ESS2 (Labor and Working Condition) classifies project workers into four 
categories: direct workers, contracted workers, community workers and workers of primary suppliers. 
In this project, the following types of workers are involved: 
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 Direct workers – people employed or engaged directly by the PMU (including the project 
proponent  and  the project  implementing  agencies)  to work  specifically  in  relation  to  the 
project. 

 Contracted  workers  –  people  employed  or  engaged  through  construction  contractors/ 
subcontractors  to  perform  activities  related  to  construction  of  the  civil  works,  including 
consultancy works. The contracted workers could be either international or national workers. 
If international workers, it is likely that these international workers have been already living 
in the country. 

 Primary  supply  workers  –  people  engaged  by  PMU’s  contractors  as  primary  suppliers.  
Primary  supply  workers  include  those  who  are  hired  by  main  suppliers  of  construction 
materials and goods for core activities of the project. 

 Community workers – local people who are engaged to provide labor as a contribution to 
the project, such as on a voluntary basis.    

2.2 Direct workers 

Under this project, direct workers are individuals who are directly employed or engaged by the MRD’s 
PMU individual consultants.  

2.3 Contracted workers 

During project implementation, PMU will engage various construction contractors to support project 
construction and consulting individuals and Detail Design Implementation and Supervision firms 
(DDIS) to support PMU in project implementation. For constractors, It is estimated that  140  people 
will be engaged in each of the subproject, on average. The number of people to be engaged in each 
subproject depends on the scope of work, needs for technical skills, experience, as well as type of 
equipment, etc. to be used in each subproject. It is anticipated that about 20 roads/ bridge subprojects 
would be implemented throughout the project. For consulting, various individual consultants will be 
engaged by PMU to support in project implementation. These include Design Engineers, Construction 
Supervision Engineer, Environmental, Social Specialists, Procurement Specialist, etc.  It is estimated 
that about 31 people are likely to be engaged as PMU’s individual consultants.  

For civil works, contracted workers refer to people that a contractor or subcontractor engage to carry 
out physical construction activities, such as engineers, workers, truck drivers, welders, finance, 
administrative staff, etc. Staff engaged by contractor and sub-contractor to support may include  both 
skilled workers and unskilled workers. Under the project, contractors will be encouraged to hire 
skilled workers who live in Cambodia and unskilled workers who are local people, such as those who 
live in the vicinity of the civil works/ subproject. The use of local unskilled workers will not only 
provide local people with temporary job opportunities but also contribute to reducing the labor influx 
into subproject area. Contractors will be encouraged to offer job opportunities to indigenous people 
IP) where IP are present in the subproject area. It is estimated that each civil work/subproject may 
require, on average, 30 people who serve as skilled workers and 80 people as unskilled workers.   

During project implementation, the project may engage civil society organizations (CSO), non-
governmental organizations (NGO), or think-tanks to provide analytical works for PMU and/or 
providing training to PMU staff or community members on particular topics such as risks of 
HIV/AIDS, Sexual Abuse and Exploitation (SEA), Sexual Harassment (SH), Violence Against Child 
(VAC), COVID-19, traffic safety, etc. About 5 people will be mobilized from these organization to 
support the above works. 
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It is estimated that a total of 2,219 people are likely to be engaged as contracted workers to support 
the implementation of about 20 subprojects located in seven project provinces). 

2.4 Primary supply workers 

Primary supply workers under the KH-SEADRM 2 refers to workers who work in companies, 
factories, enterprises that supply, on an ongoing basis, provide directly goods and construction 
materials that are essential to the core functions of the project. These companies, factories, enterprises 
should be licensed by the Ministry of Mine and Energy and the Ministry of Environment and should 
engage no child labor or forced labor. As part of ESMP preparation, risks of child labor, forced labor 
and serious safety issues will be identified. The number and types of primary suppliers will be 
confirmed/determined during project implementation stage. For the purpose of risk assessment, it is 
estimated that 400 people may be involved as primary supply workers in relation to 20 subprojects to 
be implemented throughout project life (See Chapter 12 for details on primary supply workers).   

2.5 Community workers 

Community workers are local residents who live in the vicinity of the subprojects and are engaged by 
the project to provide labor as contribution to the project. Under KH-SEADRM 2, no community 
workers will be engaged to support the project works. However, it is likely that community members 
in subproject locations may be engaged by project contractors as unskilled workers to support 
construction activities related to reconstruction of roads and bridges. When this is the case, these local 
people are considered “contracted workers” because they are engaged through contracting relationship 
with the project’s contractors. 

2.6 Other stakeholders working in connection with the project 

Other stakeholders working in connection with the project will include civil servant who are employed 
directly by the government. Under the KH-SEADRM 2, these include civil servants who are currently 
staff of MRD and staff of the Departments of Rural Development (DRD) at provincial and district 
levels in project provinces. Staff from the General Department of Resettlement (GDR) of the Ministry 
of Economy and Finance (MEF) and staff from other line ministries are also considered stakeholders 
working in connection with the project. It is estimated that 44 people may be involved as other 
stakeholders working in connection with the project. 

2.7 Estimated number of workers 

Based on the average number of workers potentially engaged for each construction subproject, the 
total number of subprojects (20), the number of direct and contracted workers engaged by PMU, the 
total number of potential primary supply workers and other stakeholders working in connection with 
the project, it is estimated that about 2,679 people would be potentially engaged throughout the project 
life for project implementation. It is also anticipated that if activities under Project Component 4 
(Eligible Crisis or Emergency) are carried out, the total number of contracted workers may be 
increased. 

 

Table 13 - Estimated Number of Project Workers to be Engaged for the Entire Project 
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Type of project workers Characteristics of project workers Duration of Labor 
Requirements 

Workers per 
unit/subproject 

Total workers 
(entire 

project) 
DIRECT WORKERS (Sub-Total: 10 persons) 

PMU’s member    
Individual consultants (e.g. E&S 
Specialists, Design Engineers, 
Construction Supervision Engineers, 
etc. 

From project preparation 
till project completion 

10 10 

CONTRACTED WORKERS (Sub-Total: 2,225 persons) 
Detailed Design 
consultant 

National specialists From project preparation 
until project completion 

12 12 

Construction Supervision 
consultant 

National specialists 
 

2 2 

Independent E&S 
Monitoring Consultant 
Skilled workers  

National specialists 
 
Mostly national permanent staff 

6 
 
Durations vary, depending 
on construction stages & 
needs. 

 
 

30 

6 
 

600
Unskilled workers  local workers (around subproject 

location) 
80 1,600 

Civil society, NGOs, etc.  5 5
PRIMARY SUPPLY WORKERS (Sub-Total for entire project: 400 persons) 
Workers producing 
materials for core project 
activities  

Mostly local workers Construction stage 20 400 

OTHER STAKEHOLDERS WORKING IN CONNECTION WITH THE PROJECT (Sub-Total for entire project: 44 persons) 
Civil servants of MRD, 
DRD at provincial & 
district level 

SEO safeguard team The construction stage of 
the project.   

36 36 

Civil servants of MEF Staff of GDR From project preparation 
until project completion

4 4 

Civil servants of relevant 
Ministries 

Staff The construction stage of 
the project.  

4 4 

   Grand-Total 2,679 
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3.  ASSESSMENT OF KEY POTENTIAL LABOR RISKS 
 
3.1 Project activities 

The project has four Project Components, of which two Components are related to physical construction: 
Component 2 (Resilient Rural Transport Infrastructure Reconstruction and Maintenance) which involves 
reconstruction of damaged roads and bridges, and Component 4 which provides emergency response 
(including reconstruction activities as needed) in an event of an Eligible Crisis or Emergency happen 
during project implementation. 

Project Component 1 and 3 are not related to physical construction. They focus on capacity building 
activities, day-to-day coordination, management and implementation of the project. Although activities 
under Project Component 1 and 3 does not require physical construction, it involves engagement of 
consultants who provide technical and implementation support to several project activities. These 
individual consultants may work in office and/or visit the fields. These activities would expose them to 
risks related to occupation health and safety (OHS), road safety, communicable disease, and non-
communicable diseases, etc. while serving the project. Therefore, consultants engaged under Component 
1 and 3 will be subject to all OHS requirements set forth in this LMP. 

3.2 Key Labor Risks 

Based on the nature and scope of potential civil works, and geographical characteristics of the potential 
construction sites, the following hazards and risks are anticipated, and are categorized into the following 
types: a) Occupational Health and Safety (OHS), b) Labor Influx, c) Sexual Exploitation and Abuse, 
Sexual Harassment, and Violence Against Children, d) Child labor, e) Forced Labor, f) Discrimination 
and Exclusion of Disadvantaged/ Vulnerable groups, and g) Temporary Workers, as described below. 

h) Occupational Health and Safety (OHS) Risks: 

Physical  Hazards.  Physical  hazards  represent  potential  for  accident  or  injury  or  illness  due  to 
repetitive exposure to mechanical action or physical activities. Physical hazards may result in a wide 
range of injuries, from minor and need medical aid only, to disabling, catastrophic, and/or fatal. 

 Accidents due to falls: falling from ladders, scaffoldings, vehicles, and bridge beams, etc.  

 Drowning and water injury accidents: at bridge construction sites, workers may have to walk on 
structure above the water, or beams across the river or stream.  

 Accident  due  to  falling  objects:  Tools,  machinery,  equipment  and  materials  used  during 
construction may fall from the height, causing injuries.  

 Fall into open holes: holes, manhole, and areas of deep excavation may be commonly found at 
road and bridge works. Fall into these holes may cause injuries of various degrees.  

 Physical  injury  related  to  the  operations  of  heavy  equipment:  Injury  may  result  during 
operations of heavy equipment, such as crane, excavator, cuts and bruises on sharp objects etc.  

Chemical  hazards.  Chemical  hazards  represent  potential  for  illness  or  injury  due  to  single  acute 
exposure  or  chronic  repetitive  exposure  to  toxic,  corrosive,  sensitizing  or  oxidative  substances. 
Common  chemicals  used  in  construction  include  Portland  cement  clinker  (mineral  binders), 
formaldehyde (wood‐based materials), polyurethane, vinyl, cadmium or lead (paints and resins), and 
solvents. They also represent a risk of uncontrolled reactions, including the risk of fire and explosion, 
if incompatible chemicals are inadvertently mixed. 
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 Fire  and Explosions. Fires and or explosions  resulting  from  ignition of  flammable materials or 
gases can lead to loss of property as well as possible injury or fatalities to project workers. 

 Corrosive, oxidizing, and reactive chemicals. Corrosive, oxidizing, and reactive chemicals present 
similar hazards and require similar control measures as flammable materials.  

Personal  Protective  Equipment.  PPE  provides  additional  protection  to  workers  exposed  to 
workplace hazards in conjunction with other facility controls and safety systems. Lack of appropriate 
PPE may, in circumstance, result in injuries workers’ eyes, heads, necks, ears, hands, arms, feet, legs, 
ears, lungs, and even the whole body. 

i) Labor influx 

The project  contractor  is  likely  to bring  their own staff,  such as project manager,  technician and 
skilled workers,  to  support  construction  of  the  civil works.  The  contractors’  staff may  not  share 
cultural characteristics with local people. As a result, some social risks are anticipated as a result of 
this labor influx, including: 

 Increased pressures to local inhabitant due to increased demand for food, fuel, housing on the 
part  of  contractors’  labor  force,  including  non‐local  people  who  associate  with  contractor’s 
workforce. These may include workers’ families, sex workers, local businesses, job seekers and 
others; 

 Potential social conflicts with local people; 

 Increased health risks, such as contracting communicable disease such as COVID‐19, HIV/AIDS, 
and non‐communicable diseases (dengue fever, flu, etc.); 

 Increased risk of traffic accidents, particularly for those living in the vicinity of the civil works and 
those who travel near the construction area. 

j) Sexual Exploitation and Abuse, Sexual Harassment, and Violence Against Children 

Because there are about 20 subprojects that involve reconstruction of roads and bridges, the potential 
social risks under this project may include risks related to sexual abuse and exploitation (SEA), sexual 
harassment (SH), and violence against children (VAC). These risks are identified based on potential 
concentration of a large number of workers at road and bridge subprojects, to support physical 
construction. For a civil-work subproject, around 50-180 workers may be engaged to carry out 
construction activities. To minimize the risk, various measures will be taken to target various potential 
project stakeholders: contractors, local people (including IP), local government, SEA/SH service 
providers, and so on. To further reduce the likelihood of happening, effort will be made by PMU to 
minimize the labor influx. This can be done by encouraging contractors to mobilize local people for 
their unskilled workforce, including skilled workers, whenever possible. For contractors, contractors 
will be required to train their workers (both skilled and unskilled works) on Individual Code of 
Conduct related to SEA/SH/VAC to avoid/minimize these. The observation of the Individual Code of 
Conduct on the part of workers will be closely monitored by Contractors, PMU, with the participatory 
monitoring by local people and local government. As part of mitigation measures, contractors will 
repeat their training for their own workers, and monitor their workers’ application of the Individual 
Code of Conduct, plus prohibition and exercising strict disciplinary actions. As for community, PMU 
will carry out SEA/SH/VAC awareness raising activities as part Information, Education, 
Communication (IEC) program. Awareness raising on SEA/SH/VAC will be integrated in 
consultations, meetings, training that PMU hold with local people, local government, PMU’s direct 
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workers, project proponent and project implementation agencies. Distribution of project information 
booklet, project’s SEA/SH/VAC complaint handling procedure, is another way to reach out wider 
audience rather than those who directly attend meetings. Given the availability of these proposed 
measures and low awareness of local people, the risk of SEA/SH/ VAC is evaluated as “Moderate” 
by the time of project preparation. 

k) Child labor 

The Labor Law stipulates that minimum working age is 15 years old. According to the World Bank’s 
ESS2,  the minimum working age  required  is 14 or higher as  the national  law specifies.  Since  the 
project construction activities will take place in rural area where child labor is common, there is a 
possibility  that  local  labor  under  18  years  of  age  is  engaged  by  construction  contractors  and 
subcontractors to perform unskilled works. To ensure children are prevented from being engaged in 
typically heavy works at construction sites, all contractors under the project are required to engage 
labor of 18 years of age or above. The contractors are required to verify the workers age using valid 
supporting document before contract is signed. The requirement for minimum working age of 18 
years of age will be included in bidding documents, and in work contract that PMU signs with each 
of the awarded contractors. With these measures in place, the risk of engaging child labor is rated 
“low”.  

l) Forced labor 

Forced labor or compulsory labor is forbidden under the Labor Law (Article 15, Section 5). Forced 
labor includes situations where persons are coerced to work through use of violence or intimidation, 
manipulation of debt, retention of identity papers, threats, or other forms of retaliation. Hiring of 
people to work in order to pay off their debt is considered forced labor. Since project construction 
activities will take place mainly in rural area and most people are likely unskilled for the construction 
works, effort will be made by PMU and contractors to avoid forced labor. This will be done through 
requirement of avoiding forced labor in contractors’ work contract, and requirement for contractors 
to verify if a local worker to be hired is likely to be forced labor. PMU will notify the Bank of any 
violation within 24 hours and take appropriate remedial action. Under this project, the risk of engaging 
forced labor is “low”. 

m) Discrimination and exclusion of disadvantaged/ vulnerable groups 

Vulnerable/disadvantaged  people,  such  the  poor,  indigenous  peoples,  women,  etc.,  may  be 
excluded  from  accessing  temporary  employment  opportunities,  such  as  those  offered  by 
construction contractors. Unequal wage payment on the account of gender may happen, particularly 
with  local  people  engaged  as  unskilled  workers.  Every  effort  will  be  made  to  ensure  local 
disadvantaged/  vulnerable  groups  are  informed  by  contractors  about  job  opportunities  and 
contractors are also required, though their work contract, avoid impartial pay based on gender and 
employment status. Contractors may ask commune office and/or local mass organizations for their 
support in making job opportunities timely accessible to vulnerable people. The risk of discrimination 
and exclusion of disadvantaged/ vulnerable groups is “low”. 

n) Temporary workers  

Local people, recruited as unskilled workers by project contractors, may not be offered a written 
working contract. As a result, there is a possibility that they may be underpaid for the nature, scope, 
and quantity of work that they undertake. They may also be asked to work under conditions that are 
hazardous to them, such as working without personal protective equipment as required for such 
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work. Underpayment may also take place on the basis of gender, temporary work status – at the 
discretion of contractors. To address this risk, contractors will be required to sign a contract with 
temporary workers. The contract will clearly specify the nature and scope of the work, including the 
number of work hours the workers are expected to work per day, including the workload expected 
based on physical suitability of the temporary workers. This requirement will be incorporated into 
bidding documents and work contract between PMU and awarded contractors to minimize the risk. 
This risk is assessed to be “low”. 

o) Road safety  

Road accidents can happen to any project workers during construction. For instance, if contractor’s 
drivers are not careful while driving through a populated area, accident may happen which may affect 
not only truck driver but also local people. To reduce the risks of road accident related to project 
workers, a holistic approach will be adopted. Potential measures include regular vehicle inspections, 
drivers’ requirements, checking on use of drugs and implementation of other road safety aspects that 
contractor will conduct and workers need to follow. In addition, local people and local government 
will be informed of road safety risk so that they can take action as a preventative measure that 
contributes to reducing risks of road accident while using roads through which contractors’ vehicles 
usually operate. To enhance road safety, PMU will engage consultant specialized in road safety IEC, 
and consultant experienced in road safety measures. Identified road safety risks will be communicated 
to potential target groups in media campaign, including in Project Information Booklet which will be 
distributed to people participating project consultations. Safety IEC materials will also be posted on 
the website and Facebook page of PMU. Where local government has loudspeakers, these utilities 
will be used to communicate the risks to wider audience, particularly indigenous people groups who 
may live far away from project roads but occasionally use the road. Contractors will also be required 
to take necessary measures, such as traffic control, use of signages, guide posts, warnings, lights, 
flagman, etc. as recommended in ESMF, to reduce the risks related to road accident to both 
contractors’ workers and local road users. This risk is assessed to be “low” to “moderate” and will be 
revisited from time to time, particularly before and during construction phase based on contractors’ 
performance, site condition, and awareness of local road users. 
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Table 14 - Summary of Occupational Health and Safety Hazards and Risks 

Project stage Project activities Project 
Component

Potential stakeholders Identified Hazards Preliminary Risk 
Assessment23 

PROJECT 
PREPARATION 

Project administration and 
implementation support 

Comp 1&3  PMU  staff  (civil  servant  & 
individual consultants) 

SEA/SH Low 

Technical design & Field 
survey 

Comp 1&3  PMU  staff  (civil  servant  & 
individual consultants) 

 Traffic  and Road Safety Risks, 
SEA/SH 

Low - Moderate 

PROJECT 
IMPLEMENTATION 

Construction operations Comp 2 & 4  Contractors  and 
Subcontractors 

 Primary Supply workers 
 PMU  staff  (civil  servant  & 

individual consultants) 
 Road  users  (community 

members,  non‐local  road 
users 

Occupational Health and Safety 
(OHS), including: 
 Physical hazards (PH) 
 Chemical hazards (CH) 
 Personal  Protective 

Equipment (PPE) 
 Special  Hazard  Environments 

(SHE) 
 Traffic and Road Safety (TRSR) 

during  on‐site  supervision, 
SEA/SH 

 Accidents at asphalt plant mix, 
workers’ camp 

 Lack  of  appropriate  traffic 
sing/road sign for traffic safety 
at night. 

 Accident  due  to  fatigue 
(overtime, night shifts) 

By type of risk: 
 PH: Low‐Substantial 
 CH: Low‐ Moderate 
 PPE: Low 
 SHE: Low 
 TRS: Low‐ Moderate 
By group: 
 Manager  and  skilled 

workers: Low 
 Unskilled  workers: 

Low‐Moderate 
 PMU: Low 
 Road  users:  Low‐ 

Moderate 

Construction supervision Comp 1  PMU’s  Construction 
Supervision consulting firm 

 PMU  staff  (civil  servant  & 
individual consultants) 

Environmental and Social 
Monitoring 

Comp 1  PMU’s staff
 

Capacity building for 
project stakeholders  

Comp 1  PMU’s  consulting  firms  (e.g. 
NGOs, CSOs, think tanks) 

 Stakeholders  working  in 
connection  with  the  project 
at  national/  provincial/ 
district/ commune levels 

 Physical hazards (PH)
 
Traffic and Road Safety (TRS), 
SEA/SH 

 

Additional studies Comp 1  PMU’s consulting firms
 PMU’s staff 
 SEA/SH 

  

 Participatory monitoring   Community member  SEA/SH Low 

 
23 Preliminary risk assessment was carried during early stage of project preparation. This assessment needs to be updated based on actual condition such as contractors’ capacity and 
performance, etc. during project implementation. 
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OPERATIONS Operations & Maintenance Comp 2&4  PMU’s
 O&M contractors 
 Community  member  (at 

subproject level) 

Occupational Health and Safety:  
 Physical hazards 
 Chemical hazards 
 Personal  Protective 

Equipment 
 Special hazard environments 
 Traffic and Road Safety  
 SEA/SH

By type of risk: 
 PH: Low‐Substantial 
 CH: Low‐ Moderate 
 PPE: Low 
 SHE: Low 
 TRS: Low‐ Moderate 
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4. BRIEF OVERVIEW OF LABOR LEGISLATION: TERMS AND CONDITIONS 

The Labor Law (1997) is the regulatory framework with regards to labor and working condition 
in Cambodia. The Labor Law provides regulation against discrimination, promote fair treatment 
and equal opportunity in employment and wages, and provides protection and assistance to 
vulnerable workers. The Labor Law is dedicated to promoting health and safety in the workplace 
and applicable to anyone who are engaged through working contract. 

The following laws and legal documents are related to terms and work conditions, and are 
applicable to direct, contracted and primary supplier’s workers:  

 Law on the Prevention of Domestic Violence and the Protection of Victims 

 Law on the Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities 

 Prakas on the Prohibition of Hazardous Child Labor 

 Prakas on Light Work 

The table below summarizes key issues of the 1997 Labor Law, covering basic wage, payment 
arrangement and deductions, hours of work, overtime work, rest per week, and leaves (such as 
annual leave, sick leave, maternity, and other personal/family leave), etc. 

 

Key issues  Relevant Articles in Labor Law 1997  Categories of 
workers 

Basic wage    Article 104: The wage must be at least equal to the guaranteed minimum 
wage.  It  must  ensure  every  worker  has  a  decent  standard  of  living 
compatible with human dignity. 
Article 105: Any written or verbal agreement that would remunerate the 
worker at a rate less than the guaranteed minimum wage shall be null 
and void. 

Direct workers, 
Contracted 
workers, 
Primary supply 
workers 

Payment 
arrangement  & 
deductions 

Article 113: The wage must be paid directly to the worker concerned, 
unless the worker agrees to get paid through other methods. 
Article 116: Workers’ wages shall be paid at least two times per month, 
at a maximum of sixteen‐day interval. Employees’ wages must be paid at 
least once per month.  In the event of  termination of a  labor contract, 
wage and indemnity of any kind must be paid within forty‐eight hours 
following the date of termination of work. 
Article 127: None of the balance can be made, in favour of the employer, 
between  the  worker’s  wage  and  the  employer’s  claim  for  diverse 
supplies of whatever kind, with the exception of: 

1. Tools  and  equipment  required  for  the work  and  that  are  not 
returned by the worker upon his departure; 

2. Items and materials under the control and usage of the worker; 
3. Amount advanced to acquire the said items; 
4. Amounts owed to the company store. 

The total amount deducted from the wage, in any case, cannot surpass the 
portion deemed necessary to provide the basic living for the worker and 
his family. 

Direct workers , 
Contracted 
workers, 
Primary supply 
workers 



 

| 371 | 
 

Key issues  Relevant Articles in Labor Law 1997  Categories of 
workers 

Hours of work  Article 137:  In all establishments of any nature, whether  they provide 
vocational  training,  or  they  are  of  a  charitable  nature  or  liberal 
profession, the number of hours worked by workers cannot exceed eight 
hours per day, or 48 hours per week.

Direct  workers  , 
Contracted 
workers, 

Overtime work  Article 139: If workers are required to work overtime for exceptional and 
urgent jobs, the overtime hours shall be paid additional 50% of rate for 
normal hours. If the overtime hours are worked at night or during weekly 
time off, the rate of increase shall be 100%. 

Primary supply 
workers 

Rest per week  Article 146. It is prohibited from using the same worker for more than 
six days per week. 
Article  147: Weekly  time  off  shall  last  for  a minimum  of  twenty‐four 
consecutive hours. All workers shall be given, in principle, one day off on 
Sunday. 

Direct workers, 
Contracted 
workers, 

Leaves  Article  166: Unless  there  are more  favourable  provisions  in  collective 
agreements or individual labor contracts, all workers are entitled to paid 
annual leave at the rate of one and a half a workday as paid leave per 
month of continuous service. 
Any worker who has not worked for two continuous months is entitled, 
at the termination of his labor contract, to compensation for paid leave 
calculated  in  proportion  to  the  amount  of  time  he  worked  in  the 
enterprise. 
For jobs that are not performed regularly throughout the year, a worker 
is considered to have met the condition of continuous service if he works 
on average 21 days per month. 
Article 170: In principle, annual leave is provided for the Khmer New Year 
unless  there  is  a  different  agreement  between  the  employer  and  the 
worker.  In this case, the employer must  inform the Labor Inspector of 
this arrangement. 
In case where paid annual  leave exceeds fifteen days, employers have 
the  right  to grant  the  remaining days off  at another  time  in  the year, 
except  for  the  leave  for  children  and  apprentices  who  are  less  than 
eighteen years of age. 

Primary supply 
workers 

 
 
5. BRIEF OVERVIEW OF OCCUPATION HEALTH & SAFETY LEGISLATION 

Provisions related to Occupational Health & Safety are specified in the Labor Law (1997). These 
provisions are consistent mostly with the WB’s ESS2. The OHS provisions in the Labor Law aim 
to ensure that employees work in safe and healthy environment by setting and enforcing standards 
and regulations, as well as specifying the rights and responsibilities of employers, employees and 
other relevant parties as to exercising OHS principles and taking measures to prevent occupational 
accidents, diseases and ensure work safety. 

In accordance with the Labor Law (1997), the Ministry of Labor and Vocational Training has 
issued the following OHS regulations: 

 Prakas No 052 dated 01 February 2000 concerning Sanitary Toilet; 
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 Prakas No 054 dated 01 February 2000 concerning provision of the Safe Drink; 

 Prakas No 124 dated 15 June 2001 concerning Heavy Object Lifting by Hand; 

 Prakas No 125 dated 15 June 2001 concerning Air Ventilation and Sanitation; 

 Prakas No 138 dated 22 April 2003 concerning Noise at Workplace; 

 Prakas  No  106  dated  28  April  2004  concerning  Prohibition  of  Children  Working  in 
Dangerous Workplace; 

 Prakas No 075 dated 30 March 2011 concerning Sanitation at the Construction Site; 

 Prakas No 077 dated 30 March 2011 concerning Information at the Construction Site; 

 Prakas  No  078  dated  30  March  2011  concerning  Storage,  Waste  Management  and 
Cleanliness at Construction Site. 

 

6. RESPONSIBLE STAFF 
6.1 Responsibilities of MRD and MRD PMU 

As project owner, MRD is responsible for overall implementation of the LMP. Before project 
implementation, MRD will establish an PMU and ensure the PMU will carry out day-to-day 
project implementation and management to ensure all project workers are recruited and managed 
in accordance with requirements set forth in the LMP, Labor Law (1997), and pertinent laws and 
regulations. Specifically, PMU will: 

 Ensure  principal  contractors  and  their  subcontractor  are  fully  aware  of,  and  are 
committed to implementing all requirements set forth in the project LMP; 

 Ensure  principal  contractors  prepare  Contract’s  Labor  Management  Procedures  in 
compliance with the project LMP and submit to PMU for review and approval prior to 
mobilizing staff to project site; 

 Ensure workers engaged by principal contractors and their subcontractors are fully aware 
of all requirements described in the Contractor’s LMP, particularly requirements related 
to terms and working condition and complaint handling procedures applicable to project 
workers;  

 Conduct  regular  monitoring  to  ensure  principal  contractors  and  subcontractors’ 
performance  is  in compliance with  the Contractor’s  LMP, and with  relevant provisions 
described in subproject’s ESMP and procurement documents; 

 Ensure  principal  contractors  and  their  subcontractors  take  timely  and  appropriate 
measures  to  ensure  their workers  carry  out  the work  safely  and without  risk  to  their 
health; 

 Ensure principal contractors and their subcontractors conduct regular risk assessment, 
provide  timely  and  necessary  risks‐based  trainings  to  their  workers,  and  provide 
appropriate supervision to required plans and actions with a view to avoiding or minimize 
the risks and potential impacts identified in this LMP; 
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 Ensure  principal  contractors  and  their  subcontractor  address  timely  their  workers’ 
grievances  in accordance with  the GRM described  in Contractor’s LMP and establish a 
safe working environment,  free of discrimination and SEA/SH  risks,  as well  as provide 
appropriate PPE, especially for those conducting site inspections/supervision. 

6.2 Responsibilities of PMU’s Contractors 

The contractors will:  

 Develop  and  implement  procedures  to  establish  and  maintain  a  safe  working 
environment at project’s construction sites. This includes safe workplaces, safe operation 
of machinery and  equipment to avoid/reduce potential risks to the health and safety of 
contracted workers, and the general public. 

 Actively  and  regularly  train  workers  to  promote  workers’  understanding  and 
implementation of OHS requirements, including risks related to COVID‐19, SEA/SH/VAC, 
etc. 

 Provide  laminated  signs  of  relevant  safe  working  procedures  in  visible  area  at 
construction sites (in English and local language); 

 Provide appropriate PPE to workers;  

 Put  in  place  procedure  that  encourage  workers  to  report  work  situations  that  are 
hazardous or put the health and safety of workers and community members at risk; 

 Confirm training of workers  is provided and appropriate measures are  in place before 
mobilizing their workers to communities with potential risk of conflicts; 

 Ensure sufficiently supplied first‐aid kits are provided at all construction sites; 

 Provide employees with access to toilets and potable drinking water; and 

 Properly dispose of solid waste at designated permitted disposal/landfill sites. 

 Keep  track of and  report periodically all  responsibilities  listed under Section 6.2  ,  as a 
minimum, 

Specifically, the contractors are responsible for the followings: 

Compliance. Comply with relevant national legislation as well as requirements set forth in this 
LMP (see Annex 9 for OHS Guidelines); 

Terms and Working Conditions. Ensure all the workers engaged for the project work are fully 
aware of terms and working conditions as per Contractor’s LMP. Observe fully the Contractor’s 
LMP. 

Appointment of Staff. Ensure key officers in charge of OHS and Work Safety are timely on board 
and satisfactorily identify hazards, assess risks, prepare training curriculum, timely deliver training 
and appropriately to ensure workers’ full understanding of OHS and Work Safety requirements 
before workers commence the works. 

Training of Workers. Ensure all workers engaged have the right and sufficient skills, knowledge, 
training and experience to carry out the work, or are in the process of obtaining them, to meet the 
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work requirements as specified in the Work Contract. Where required by the project, provide 
additional trainings and supervision to ensure workers work safely. 

Ensure training of workers covers key topics that were identified as potential risks to workers and 
to the general public. These topics may include Environmental, Social, Health and Safety (ESHS), 
OHS, SEA/SH?VAC, communicable diseases such as HIV/AIDs, COVID-19, non- communicable 
diseases, as well Individual Code of Conduct (CoC) - as specified in the Work Contract with PMU. 

Addressing Workers’ Grievances. The Contractors shall implement the Grievance Redress 
Mechanism (GRM) for workers – as specified in this LMP. The MRD’s SEO will review the 
contractors’ GRM records on a monthly basis. MRD will ensure all complaints are resolved timely 
– in line with the procedures set forth in Section 10 of this LMP and reflect GRM results in PMU’s 
progress reports to be submitted quarterly to the World Bank.  

Reporting. Ensure accidents are reported to MRD on a monthly basis and serious incidents shall 
be reported immediately.  

Contractor’s Safety Officer will be responsible for:  

 Identifying  potential  hazards  to  project  workers,  particularly  those  that  may  be  life‐
threatening; 

 Providing preventative and protective measures, including modification, substitution, or 
elimination of hazardous conditions or substances; 

 Training project workers and maintenance of training records; 

 Documenting and reporting of incidents; 

 Preparing emergency preparedness plan, including response actions for such emergency 
situations; and 

 Providing  remedial  actions  for  adverse  impacts  such  as  occupational  injuries,  deaths, 
disability and diseases.  

Further to compliance to the environmental and social management requirements, contractors will 
be responsible and liable for the safety of the workers and community members in relation to 
construction activities of the contractors at subproject site. 

 

7. POLICIES AND PROCEDURES 

MRD will incorporate all environmental and social requirements in the tender document and 
contract documents to ensure potential bidders are aware of environmental and social performance 
requirements, are able to incorporate such requirements in their bids, as well as implement such 
clauses for the duration of the contract.  

The contractor is required to ensure all documentation related to their environmental and social 
performance, including activities related to the LMP, are available for inspection at any time by 
the MRD. All workers will be trained and will be required to sign Individual Code of Conduct, 
including Manager, as applicable (See Annex 5.2). 

Occupational Health and Safety 
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Occupational Health and Safety (OHS) strategy will include specific measures to ensure the safety 
of workers who travel to remote sites, including (1) project cars to be driven by professional drivers 
only and with use of seatbelts while in cars; (2) compulsory helmet use for drivers and passengers 
when using project motorcycles, including private motorcycles when used for project-related 
tasks; (3) travel by motorcycle for project-related purposes shall be in during daytime (4) not 
driving when under the influence of alcohol or any drugs, (5) measures to monitor, anticipate and 
avoid potential security risks while travelling, including liaison with local police and authorities 
and encouraging project workers to share any concerns they may have. 

Project workers in remote areas will receive health and safety training including prevention of 
infections through contaminated food and/or water and/or through vector-borne diseases and 
avoidance of snakebites and insect stings. Site-specific risks will be assessed as part of the ESMP 
which will include plans for identification of emergency health facilities and emergency 
evacuation. If necessary, stocks of snakebite anti-venom will be maintained at project sites. 

UXO risks will be assessed for all sites with the assistance of Cambodia Mines Action Centre / 
Cambodia Mines Action Authority and appropriate risk mitigation measures adopted. 

The Health and Safety specifications will include the following provisions:  

 Ensuring health and safety standards at workplace are in full compliance with Cambodian 
law, including (1) basic safety awareness training to be provided to all workers as a pre‐
condition for presence at a construction site; (2) all vehicle drivers to have appropriate 
licenses,  and  all  construction  equipment  operators  to  be  trained  including  in  safety 
procedures; (3) Safe management of the area around operating equipment (e.g. turning 
circle of excavators),  including  stationing  flagmen where necessary;  (4)  all workers on 
construction sites to be equipped with helmets, safety boots and protective gloves; (5) 
secure scaffolding and fixed ladders to be provided for work above ground level; (6) First 
aid equipment and facilities  to be provided  in accordance with  the Labour Law;  (8) at 
least one  supervisory  staff  trained  in  safety procedures and  to be present at all  times 
when construction work is in progress; and (9) adequate provision of hygiene facilities, 
resting areas, etc. 

 Ensuring  workplace  are  safe  from  COVID‐19  and  are  in  compliance  with  the  Law  on 
Measures to Prevent the Spread of COVID‐19 and other Deadly and Dangerous Diseases, 
dated on 11 March 2021. 

 All health and safety incidents at workplace will be appropriately recorded in a register 
which will be shared with the supervising engineer. The register should include (1) time 
and place of  the  incident;  (2)  type of  incident;  (3)  type of  injury or other  impacts  that 
occur, and number of workers and others that have been affected; and (4) actions that 
have been taken (first aid, evacuation etc.).  

 All workers will be covered by insurance against occupational hazards. 

 All work sites have health and safety plan,  including  identification of potential hazards 
and  actions  to  be  taken  in  case  of  emergency,  locations  prone  to  accidents,  and 
emergency facilities. 
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 On‐site accommodation has to be safe and hygienic. Adequate supply of potable water, 
washing  facilities,  sanitation,  accommodation  and  cooking  facilities  will  be  provided. 
Location  and  layout  of  site  camps  will  be  agreed  with  construction  supervisors  and 
relevant risk assessment will be conducted (See also Annex 4.5 of ESMF for Guidelines on 
Worker’s Camps). 

 Workers residing at site accommodation will receive training on prevention of infections 
from contaminated food and/or water, vector‐borne and sexually transmitted diseases. 

 Where  contractors  hire  workers  who  are  local  community  members,  ensure 
disadvantaged  and  vulnerable  community  members  have  equal  access  to  such  work 
opportunities. Where  large  numbers  of  community members  are  employed,  childcare 
facilities should be provided. 

 Employment of children under 18 is prohibited under the project. 

 Under no circumstances will contractors, sub‐contractors and primary suppliers engage 
forced labor.  

 Construction materials manufactured in Cambodia shall be procured from suppliers who 
are able to certify that no forced labour (including debt bondage labour) or child labour 
(except as permitted by the Labour Law) were involved in production of the materials. 

 All employees have to be aware of their rights under the Labour Law; 

 All employees will be informed of their rights to submit a grievance through the Project’s 
GRM for project workers (Section 10.2). 

Additional guidelines on OHS are provided in Annex 5.1. 

 

8. AGE OF EMPLOYMENT 

The minimum working age required for the KH-SEADRM 2 project is 18 years of age. This 
requirement applies to both national and international workers. Prior to the engagement of labor, 
workers will be required to provide their identification card or birth certificate for age verification 
before commencing project related works. In the absence of these official documents, alternative 
methods could be used to support the age verification, such as a testimony/affidavit from commune 
level where the potential employee was born, or currently live. Contractors will check all 
supporting documents for age verification for its validity. A copy of the document used for age 
verification will be kept on the Contractor’s record. 

9. TERMS AND CONDITIONS 

All terms and conditions that have been outlined in the World Bank’s ESS2 (paragraphs 10 to 15) 
will be adopted and applied to contracted workers. In addition, 

 In line with national law, the maximum working hours are limited to 8 hours per day, 6 
days per week.  

 Employers shall guarantee that the workers shall have at least one resting day per week. 
Employers shall also make arrangements for the employees to take vacation according to 
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law during Khmer New Year, Pchum Ben and any other holidays prescribed by the laws 
and regulations. 

 Employment  opportunities  will  be  available  to  all,  including  equal  pay  regardless  of 
workers’ gender, ethnicity, and employment status.   

 The wages to be paid to workers shall not be lower than the local Cambodian minimum 
wage.  

 Relevant provisions  in  the  Labor  Law  for  female workers must be observed,  including 
maternity leave for female workers, where applicable. 

 Workers are required be tested periodically for COVID‐19 (per updated local regulations 
at  subproject  location.  Worker(s)  tested  positive  will  be  isolated  and  transfer  to 
designated Health Care Facilities for medical treatment.  

 Suspected workers will be  isolated  for close medical monitoring and  reported  to  local 
health services/authorities for guidance/action to prevent spreading. 

 Workers affected with COVID‐19 and cannot work will be paid as per regulation under 
Labor Code. 

The labor contract shall be provided to workers in writing and shall have the following provisions: 

 Work content (e.g. nature and scope of work);  

 Working condition (duration of contract; hours of work, overtime work, place of work, 
annual leave, sick leave, labor protection measures, etc); 

 Remuneration payable (basic wage, bonus…); 

 Conditions for termination of the employment contract; 

 Responsibilities of parties when breaching employment contract; 

 Staff regulation and rules, including Individual Code on Conduct on SEA/SH/VAC, etc.; 

 Disciplinary measures for violation of Individual Code of Conduct and misconduct; 

 Grievance Redress Procedures related Labor and Working Conditions, and SEA/SH. 

 

 

10. GRIEVANCE REDRESS MECHANISM 

To address potential grievances of direct and contracted workers, the GRMs for project workers 
and SEA/SH survivors are described below. These complaint handling procedures will be 
disclosed to project stakeholders, including project workers, community adjoining to subprojects, 
vulnerable groups, and interested parties, etc., during project preparation and implementation. 
Project contractors and subcontractors are responsible for informing their project workers of these 
grievance redress procedures – through their employment contract and induction training before 
the workers commence the works at construction sites. 
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It is noted that while a timeframe is specified for each step, any grievance that are concerned of 
urgent health and safety issues shall be addressed and resolved immediately. Where a grievance 
cannot be addressed within a reasonable/specified timeframe, the aggrieved persons should be 
informed in writing to allow them to consider proceeding to the Labor Inspector in their province 
or municipality. The aggrieved persons also can appeal to court any step as they wish.  

10.1 Principles for labor related GRM 

 Complaint will be resolved in a timely, fair, transparent manner; 

 Complaint  can  be  lodged  in  writing,  verbally,  directly  by  the  complainant,  or  their 
representative; 

 Complaint will be documented, acknowledged in writing upon receipt; 

 Resolution process specifies parties who are in charge of complaint resolution, timeframe 
for each step, and complainant’ right to approaching Labor Inspector and/or initiating a 
lawsuit at any step; 

 MRD’s PMU is an alternative channel through which complaint can be lodged; 

 Collective complaint is possible – through representative of the complainant group. 

10.2 Grievance Redress Procedure for Project Workers 

Project workers can lodge their grievance/complaint as follows: 

 Step  1  –  Employer  Level.  aggrieved  person  (AP)  can  submit  their  grievance  to  their 
Employer  who  serves  as  the  first  focal  point  for  receiving  and  resolving  grievance. 
Grievance can be lodged verbally or in writing, in person or by phone, text message, mail 
or email (anonymous complaint is accepted). The Employer involved will resolve the case 
no later than 15 days. Once resolved and the AP is satisfactory, the Employer will report 
the case, including resolution process and results, to the SEO of the MRD for information 
and record. If the AP is not satisfied with the resolution of their Employer, the Employer 
will refer the AP to the SEO of the MRD, and the MRD Management if needed, and inform 
the AP of this referral. It is noted that if a complaint is concerned of the safety and health 
of  one  or  several  individuals,  such  complaint  shall  be  resolved  as  soon  as  possible  – 
depending on the nature and urgency of the grievance. 

 Step 2 – PMU level. MRD SEO will resolve the complaint referred by the Employer and 
acknowledge  the  receipt  of  the  AP’s  complaints  within  two  weeks  from  the  date  of 
complaint receipt.  If the SEO of MRD cannot resolve the complaint, the SEO Safeguard 
Team will consult with the Project Manager/Director for resolution. The SEO of the MRD 
will inform the AP of the PMU’s resolution result in writing within 30 days from the date 
of complaint receipt. If the AP is not satisfied with the resolution outcome proposed by 
PMU,  PMU  will  refer  the  case  to  the  Project  Steering  Committee  of  the  project  for 
resolving and inform the AP of this referral in writing. 

 Step 3 –  Project Steering Committee level. At this level, the case will be resolved no later 
than 21 days. The AP will be informed of the resolution decision in writing.  
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In case the grievance has not been solved within the specified timeframe, or the AP does 
not  agree with  the  proposed  resolution,  the  AP  can  approach  the  Labor  Inspector  of 
his/her province or municipality. 

 Step 4 – Court of Law. If the AP is not satisfied with the resolution proposed above, the 
AP can initiate a lawsuit to the court of law at any step. The cost associated to the lawsuit 
shall be borne by the AP. The decision of the Court will be final. 

10.2 Grievance Redress Procedure for SEA/SH 
Under the project, the GRM for SEA/SH mainly serves to: (i) REFER complainants to local GBV 
service provider; and (ii) RECORD resolution of the complaint. In line with this, the following 
principles are applied. These  principles recognize survivor as principal decision makers in their 
own care, and treat them with agency, dignity and respect for their needs and wishes. 

 Multiple channels are in place for easy access and lodge complaints; 

 SEA/SH survivors will be referred to local GBV service provider for immediate support if 
they make a complaint directly to PMU,; 

 Confidentiality  of  survivors  are  protected.  GM  operator  will  keep  SEA/SH  allegation 
report confidential. 

 No  identifiable  information  on  the  survivor  shall  be  collected  and  stored  in  Project 
Grievance Logbook; 

 Costs of operating the SEA/SH GRM will be financed by the project; 

 GBV  service  provider  will  be  engaged  for  subprojects  that  are  rated  “High”  or 
“Substantial” for SEA/SH risks, based on SEA/SH risk assessment conducted as part of site‐
specific ESMP. 

Channels for lodging SEA/SH complaints 
 
Channel 1 –  AP can follow steps outlined in Section 10.2 (above) to lodge a SEA/SH complaint.  
Channel 2 –  Alternatively, AP can lodge their complaint, verbally or in writing, to the GRM 

Focal Point (the SEO of MRD) for advice on grievance resolution. 
Channel 3 –  If AP wants to bring the case of the Court of Law, AP can follow steps below. 

Prosecution related to SEA/SH is administered under the Criminal Code and the 
Code of Criminal Procedure, and is as follows: 

 Step  1  –  Judicial  Police.  SEA/SH  victim  or  a  representative  can  submit  their 
grievance to a local Judicial Police (JP) Officer. JPs include a) Commune/ Sangkat 
Chief, b) Commune/ Sangkat/ District/ Provincial/ National Police, and c) District/ 
Provincial/ National Military Police. The JP is responsible for receiving, recording 
complaints,  and  may  conduct  preliminary  investigations  to  identify  and  may 
arrest  the  perpetrator.  The  JP  will  also  collect  evidence  to  support  the 
prosecutors.  If the SEA/SH happens at home and/or falls under the domain of 
domestic  violence  (as  per  Law  on  the  Prevention  of  Domestic  Violence  and 
Protection  of  Victims),  the  SEA/SH  survivor  may  seek  support  from  a  local 
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qualified Judiciary Police Officer (appointed by the Ministry of Women’s Affairs) 
who can act as a complaining party on behalf of the SEA/SH survivor24. 

 Step 2 – Prosecutor. Upon receiving the completed written record from the JP, 
the prosecutor can make a decision on if the prosecutor will hold a file without 
processing  it  further,  or  conduct  proceedings  against  the  perpetrator.  The 
prosecutor may bring the case to the Court of Law and present the evidence in 
Court hearings.  

 Step 4 –  Investigation by  Judge. During  this  step,  the  investigating  Judge will 
conduct  interrogation  of  the  charged  person  and  perform  other  required 
investigation procedure.  

 Step 5 – Hearing. After issuing an order of indictment, the investigating Judge 
will submit the case to the trial court president who shall arrange a date for the 
trial. The decision of the Court on SEA/SH resolution is final. 

 

11. CONTRACTOR MANAGEMENT 
11.1 Contractor Selection 

 PREQUALIFICATION 

Contractors should be asked to provide details including (but not limited to): 

 Past EHS performance; status of ESMS;  

 Number and qualifications of ESHS personnel; occupational health and safety procedures 
and controls;  

 HR policies,  codes  of  conduct,  and  grievance mechanism,  including means  to  address 
harassment and other forms of GBV plus prior reported incidents of SEA and GBV; and  

 Supply chain management as criteria for inclusion on such lists.  

The number of documents and level of information and detail requested shall be commensurate to 
the scope of work and other specific features that the contractor is being prequalified against. 

 SOLICITATION 

 
24 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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MRD PMU may include the following in their RFPs or other solicitations to prospective 
contractors: 

 Documents showing compliance with in‐country ESHS legal requirements. 

 MRD’s  corporate  E&S  policy  and  other  relevant  policies,  such  as  those  for  human 
resources, anticorruption and bribery, procurement, and stakeholder engagement. 

 MRD’s  Contractor  E&S  Requirements  that  define  the  main  expectations  in  terms  of 
occupational health, safety, E&S, and community aspects. 

 Other governance frameworks or industry standards that may apply. 

11.2 Project Performance 

During construction, contractors are required to: 

 Monitor, keep records and report on terms and conditions related to labor management;  

 Provide workers with evidence of all payments made,  including benefits and any valid 
deductions; 

 Keep  records  regarding  labor  conditions  and  workers  engaged  under  the  Project, 
including  contracts,  registry of  induction of workers  including Code of Conduct,  hours 
worked, remuneration and deductions (including overtime);  

 Record  safety  incidents  and  corresponding  Root  Cause  Analysis  (lost  time  incidents, 
medical treatment cases), first aid cases, high potential near misses, and remedial and 
preventive activities required (for example, revised job safety analysis, new or different 
equipment, skills training, etc.); 

 Report evidence that no child labor is involved; 

 Training/induction dates, number of trainees, and topics;  

 Details  of  any  worker  grievances  including  occurrence  date,  grievance,  and  date 
submitted; actions taken and dates; resolution (if any) and date; and follow‐up yet to be 
taken. Grievances  listed  should  include  those  received  since  the preceding  report and 
those that were unresolved at the time of that report; 

 Sign the Manager’s Code of Conduct (Annex 5.2) and/or the Individual Code of Conduct 
(Annex 5.3), as applicable. 

MRD and DDIS are responsible for management and supervision of contractors’ performance – 
as per PMU’s contract with contractors. In particular, MRD/DDIS is responsible for overseeing 
the implementation of labor related provisions – as described in Contractor’s work contract, 
project’s LMP and Contractor’s LMP.  

 

12. PRIMARY SUPPLY WORKERS 

Given the nature and scope of project’ civil works (rehabilitation and construction of roads and 
bridges), the construction activities may require supply of construction material such as 
aggregates, bituminous materials, binders like lime, cement, and miscellaneous materials used as 
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admixtures for improved performance of roads under increased traffic and flood resilience, and 
steels, etc.  

Some contractors may be able to produce some of the construction materials using their own 
workforce. However, where the contractors procure 1) essential materials, 2) directly from primary 
suppliers for the core functions of the project, and 3) on an ongoing basis, the workers engaged by 
such primary suppliers are considered “primary supply workers” – as defined in the World Bank’s 
ESS2. As discussed in Chapter 3 (Key Labor Risks), the OHS risks are also deemed to be generally 
significant in the construction sector including quarry sites where there is no functioning labor 
inspection mechanism. To address these potential risks, the following measures will be taken: 

 Selection of primary suppliers 

Before purchasing the material from a primary supplier, the Contractors need to conduct due 
diligence of the potential Primary Suppliers (those providing key materials for road construction, 
in particular raw materials) to ensure there is no forced or child labor involved with activities that 
produce materials for the project use. In conducting due diligence, the contractor should: 

o Inform  the Primary  Supplier  that  the  Contractor will  not  enter  into  contract with  any 
primary suppliers that engaged forced or child labor; 

o When  possible,  visit  the  company/factory,  and  interview  key  personnel  about  their 
working conditions, as well as conduct informal, random interviews with workers; 

o Conduct secondary due diligence by collecting information from other parties who may 
be  familiar  with  the  primary  suppliers.  This  is  to  make  sure  there  are  no  reported 
instances of forced or child labor; 

o If necessary, and when possible, engage the Ministry of Labor and Vocational Training to 
conduct due diligence of the potential supplier(s) to ensure no child labor or forced labor 
are involved; 

o Prepare due diligence reports and submit to MRD; 

o Includes specific requirements on child labor, forced labor and work safety issues in all 
purchasing contracts with primary suppliers. 

 

 Remedial process 

If child labor, forced labor and/or serious safety incidents are identified in relation to primary 
supply workers under the project, particularly when the supply of material is underway, MRD 
PMU and their Construction Supervision consultants will require the contractor to request their 
primary supplier to take appropriate necessary steps as remedial actions. Implementation of 
mitigation measures will be monitored periodically by Contractors to ascertain remedial actions 
taken by the primary supplier is on track. If the mitigation measures are found ineffective, MRD 
PMU will require the Contractors, within a reasonable period of time, change to other primary 
suppliers who are qualified.  
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ឧបសមព័នធ ៥.១ ករែណនអំំពីសខុភព និងសវុតថិភពករងរ 
The objective of the Occupational Health and Safety (OHS) guideline is to provide guidance on the:  

 Key principles involved in ensuring the health and safety of workers is protected; 

 Preparation of Health and Safety plans 

The key reference document  for  this Guideline  is  the World Bank Group’s Environmental, Health, and 
Safety (EHS) Guidelines (April ២00៧)25 and the World Bank’s ESS ៤. 

1. Principles 

Employers must  take all  reasonably practicable steps  to protect  the health and safety of workers and 
provide and maintain a safe and healthy working environment. The following key principles are relevant 
to maintaining worker health and safety: 

1.1 Identification and assessment of hazards  

Each employer must establish and maintain effective methods for: 

 Systematically identifying existing and potential hazards to employees; 

 Systematically identifying, at the earliest practicable time, new hazards to employees; 

 Regularly assessing the extent to which a hazard poses a risk to employees. 
1.2 Management of identified hazards 

Each employer must apply prevention and control measures to control hazards which are identified and 
assessed as posing a  threat  to  the safety, health or welfare of employees, and where practicable,  the 
hazard shall he eliminated. The following preventive and protective measures must be implemented order 
of priority: 

 Eliminating the hazard by removing the activity from the work process; 

 Controlling the hazard at its source through engineering controls; 

 Minimizing the hazard through design of safe work systems;  

 Providing appropriate personal protective equipment (PPE). 

The  application  of  prevention  and  control  measures  to  occupational  hazards  should  be  based  on 
comprehensive job safety analyses (JSA). The results of these analyses should be prioritized as part of an 
action plan based on the likelihood and severity of the consequence of exposure to the identified hazards.  

1.3 Training and supervision  

Each  employer  must  take  all  reasonably  practicable  steps  to  provide  to  employees  (in  appropriate 
languages) the necessary information, instruction, training and supervision to protect each employee's 
health and to manage emergencies that might reasonably be expected to arise  in the course of work. 
Training  and  supervision  includes  the  correct  use  of  PPE  and  providing  employees  with  appropriate 
incentives to use PPE. 

1.4 General duty of employees 

Each employee shall: 

 Take  all  reasonable  care  to  protect  their  own  and  fellow  workers  health  and  safety  at  the 
workplace and, as appropriate, other persons in the vicinity of the workplace; 

 
25 www.ifc.org/ehsguidelines 



 

| 384 | 
 

 Use PPE and other safety equipment supplied as required; and 

 Not use PPE or other safety equipment for any purpose not directly related to the work for which 
it is provided. 

1.5 Protective clothing and equipment 

Each employer shall: 

 Provide,  maintain  and  make  accessible  to  employees  the  PPE  necessary  to  avoid  injury  and 
damage to their health; 

 Take all reasonably practicable steps to ensure that employees use that PPE in the circumstances 
for which it is provided; and 

 Make provision at the workplace for PPE to be cleaned and securely stored without risk of damage 
when not required. 
 

2. Design  

Effective  management  of  health  and  safety  issues  requires  the  inclusion  of  health  and  safety 
considerations during design processes in an organized, hierarchical manner that includes the following 
steps: 

 Identifying project health and safety hazards and associated risks as early as possible in the project 
cycle including the incorporation of health and safety considerations into the worksite selection 
process and construction methodologies; 

 Involving health  and  safety professionals who have  the experience,  competence,  and  training 
necessary to assess and manage health and safety risks; 

 Understanding the likelihood and magnitude of health and safety risks, based on: 
o The nature of the project activities, such as whether the project will  involve hazardous 

materials or processes; 
o The potential consequences to workers if hazards are not adequately managed; 

 Designing and implementing risk management strategies with the objective of reducing the risk 
to human health; 

 Prioritising  strategies  that  eliminate  the  cause  of  the  hazard  at  its  source  by  selecting  less 
hazardous materials or processes that avoid the need for health and safety controls; 

 When impact avoidance is not feasible, incorporating engineering and management controls to 
reduce or minimize the possibility and magnitude of undesired consequences; 

 Preparing workers and nearby communities to respond to accidents, including providing technical 
resources to control such events effectively and safely, in particular relating to traffic; 

 Improving health and safety performance through a combination of ongoing monitoring of facility 
performance and effective accountability. 

3. Implementation 

3.1 Documentation 

A Health and Safety Plan must be prepared and approved prior to any works commencing on site. The 
H&S Plan must demonstrate the Contractor’s understanding of how to manage safety and a commitment 
to providing a workplace that enables all work activities to be carried out safely. The H&S Plan must detail 
reasonably  practicable  measures  to  eliminate  or  minimize  risks  to  the  health,  safety  and  welfare  of 
workers, contractors, visitors, and anyone else who may be affected by the operations. The H&S Plan must 
be prepared in accordance with the World Bank’s EH&S Guidelines and the relevant country health and 
safety legislation.  
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3.2 Training and Awareness 

Provisions  should be made  to provide health  and  safety orientation  training  to  all  new employees  to 
ensure they are apprised of the basic site rules of work at / on the site and of personal protection and 
preventing  injury  to  fellow employees. Training should consist  of basic hazard awareness,  site‐specific 
hazards,  safe work practices,  and emergency procedures  for  fire,  evacuation,  and natural  disaster,  as 
appropriate. Training should also include HIV/AIDS awareness training. 

Visitors are not permitted to access to areas where hazardous conditions or substances may be present, 
unless appropriately inducted. 

3.3 Personal Protective Equipment (PPE) 

Personal  Protective Equipment  (PPE) provides additional protection  to workers  exposed  to workplace 
hazards in conjunction with other facility controls and safety systems. 

PPE is considered to be a last resort that is above and beyond the other facility controls and provides the 
worker  with  an  extra  level  of  personal  protection.  The  table  below  presents  general  examples  of 
occupational hazards and types of PPE available for different purposes. Recommended measures for use 
of PPE in the workplace include: 

 Active  use  of  PPE  if  alternative  technologies,  work  plans  or  procedures  cannot  eliminate,  or 
sufficiently reduce, a hazard or exposure; 

 Identification and provision of appropriate PPE that offers adequate protection to the worker, co‐
workers, and occasional visitors, without incurring unnecessary inconvenience to the individual; 

 Proper maintenance of PPE,  including cleaning when dirty and replacement when damaged or 
worn out. Proper use of PPE should be part of the recurrent training programs for Employees 

 Selection of PPE should be based on the hazard and risk ranking described earlier in this section, 
and selected according to criteria on performance and testing established 

Objective  Workplace Hazards  Suggested PPE 

Eye  and  face 
protection 
 

Flying  particles,  molten  metal, 
liquid  chemicals,  gases  or  vapors, 
light radiation. 

Safety  Glasses  with  side‐shields, 
protective shades, etc. 
 

Head protection  Falling  objects,  inadequate  height 
clearance,  and  overhead  power 
cords. 

Plastic Helmets with top and side impact 
protection. 

Hearing protection 
 

Noise, ultra‐sound.   Hearing  protectors  (ear  plugs  or  ear 
muffs).

Foot protection 
 

Falling  or  rolling  objects,  pointed 
objects. Corrosive or hot liquids. 
 

Safety  shoes  and  boots  for  protection 
Against moving & falling objects, liquids 
and chemicals. 

Hand protection 
 

Hazardous  materials,  cuts  or 
lacerations,  vibrations,  extreme 
temperatures. 

Gloves  made  of  rubber  or  synthetic 
materials  (Neoprene),  leather,  steel, 
insulating materials, etc. 

Respiratory 
protection 

Dust,  fogs,  fumes,  mists,  gases, 
smokes, vapors. 

Facemasks  with  appropriate  filters  for 
dust  removal  and  air  purification 
(chemicals,  mists,  vapors  and  gases). 
Single or multi‐gas personal monitors, if 
available. 
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Oxygen deficiency  Portable or supplied air (fixed lines). 
On‐site rescue equipment. 

Body/leg protection  Extreme  temperatures,  hazardous 
materials, biological agents, cutting 
and laceration. 

Insulating  clothing,  body  suits  aprons 
etc. of appropriate materials. 

4. Monitoring 

Occupational health and safety monitoring programs should verify the effectiveness of prevention and 
control strategies. The selected indicators should be representative of the most significant occupational, 
health,  and  safety  hazards,  and  the  implementation  of  prevention  and  control  strategies.  The 
occupational health and safety monitoring program should include: 

 Safety inspection, testing and calibration: This should include regular inspection and testing of 
all safety features and hazard control measures focusing on engineering and personal protective 
features,  work  procedures,  places  of  work,  installations,  equipment,  and  tools  used.  The 
inspection should verify that issued PPE continues to provide adequate protection and is being 
worn as required.  

 Surveillance  of  the  working  environment:  Employers  should  document  compliance  using  an 
appropriate  combination  of  portable  and  stationary  sampling  and  monitoring  instruments. 
Monitoring and analyses should be conducted according to internationally recognized methods 
and standards. 

 Surveillance  of  workers  health:  When  extraordinary  protective  measures  are  required  (for 
example, Against hazardous compounds), workers should be provided appropriate and relevant 
health surveillance prior to first exposure, and at regular intervals thereafter.  

 Training:  Training  activities  for  employees  and  visitors  should  be  adequately  monitored  and 
documented (curriculum, duration, and participants). Emergency exercises,  including fire drills, 
should be documented adequately.  

 Accidents and Diseases monitoring. The employer should establish procedures and systems for 
reporting and recording: 

o Occupational accidents and diseases 
o Dangerous occurrences and incidents 

These systems should enable workers to report immediately to their immediate supervisor any situation 
they believe presents a serious danger to life or health. Each month, the contractor shall supply data on 
trainings delivered, safety incidents prevented and any accidents to the Client’s Consulting Engineer for 
reporting to the MRD. These data are to also  include incidents related to any sub‐contractors working 
directly, or indirectly, for the Contractor. 

The MRD and DDIS shall be notified of any incident in accordance with the standards below: 

Incident Severity Class  Incident Classification  Notification Timeframe 

Class ១  Fatality  As soon as possible 

Notifiable  injury,  illness  or 
incident 

Notification Timeframe 

Lost Time injury  As soon as possible 
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Class ២  Medical treatment  Within ៧២ hours 

 

All Class ១ and Class ២ health and safety incidents must be formally investigated and reported to the MRD 

and DDIS through an investigation report. This report shall be based on a sufficient level of investigation 
by the Contractor so that all  the essential  factors are recorded. Lessons  learnt must be  identified and 
communicated  promptly.  All  findings  must  have  substantive  documentation.  As  a  minimum  the 
investigation report must include: 

 Date and location of incident; 

 Summary of events; 

 Immediate cause of incident; 

 Underlying cause of incident; 

 Root cause of incident; 

 Immediate action taken; 

 Human factors; 

 Outcome of incident, e.g. severity of harm caused, injury, damage; 

 Corrective actions with clearly defined timelines and people responsible for implementation; 

 Recommendations for further improvement. 
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ឧបសមព័នធ ៥.២ ្រកមសលីធម៌របសអ់នក្រគប់្រគង 

 

Instructions:  This  Code  of  Conduct  should  be  included  in  bidding  documents  for  the  civil  works 
contractor(s) and in their contracts once hired. This Code of Conduct should also be included in bidding 
documents, and the contracts, of DDIS. This Code of Conduct is to be signed by the main party (head or 
manager) in the Contractor/DDIS. 

Manager’s Code of Conduct 

The  contractor/DDIS  is  committed  to  ensuring  that  the  project  is  implemented  in  such  a  way which 
minimizes any negative impacts on the local environment, communities, and its workers. This will be done 
by respecting the environmental, social, health and safety  (ESHS) standards, and ensuring appropriate 
occupational  health  and  safety  (OHS)  standards  are  met.  The  contractor/DDIS  is  also  committed  to 
creating and maintaining an environment where children under the age of ១៨ will be protected, and where 
sexual abuse and sexual harassment have no place. Improper actions towards children, Violence against 
Children (VAC), and/or Sexual Exploitation and Abuse/Sexual Harassment (SEA/SH) will not be tolerated 
by any employee, sub‐contractors, supplier, associate, or representative of the company.  

Staff at all levels have a responsibility to uphold the contractor’s/DDIS’ commitment. Contractors/DDIS 
need to support and promote the implementation of the Code of Conduct. To that end, staff must adhere 
to this Code of Conduct and also to sign the Workers’ Code of Conduct. This commits them to supporting 
the  implementation  of  the  Contractor’s  Environmental  and  Social  Management  Plan,  the  OHS 
Management Plan, and developing systems that facilitate the implementation of the SEA/SH Action Plan.  

Staff, in particular Managers, need to maintain a safe workplace, as well as a SEA/SH‐free environment at 
the workplace and in the local community. Their responsibilities to achieve this include but are not limited 
to:  

Implementation 

a. To ensure maximum effectiveness of the Code of Conduct: 

(i) Prominently displaying the Code of Conduct in clear view at workers’ camps, offices, and in 
public areas of the workspace. Examples of areas include waiting, rest and lobby areas of 
sites, canteen areas and health clinics.  

(ii) Ensuring all posted and distributed copies of the Code of Conduct are translated into the 
appropriate language of use in the work site areas as well as for any international staff in 
their native language.  

b. Verbally and  in writing explain  the Code of Conduct  to all  staff,  including  in an  initial  training 
session.  

c. Ensure that: 

(i) All  staff  sign  the  ‘Workers’ Code of Conduct’,  including acknowledgment  that  they have 
read and agree with the Code of Conduct. 

(ii) Staff  lists  and  signed  copies  of  the Workers’  Code of  Conduct  are provided  to  the OHS 
Manager and the MRD’S SEO. 

(iii) Participate in training and ensure that staff also participate as outlined below. 

(iv) Put in place a mechanism for staff to: 
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‐ report concerns on ESHS or OHS compliance; and,  

‐ confidentially  report  SEA/SH  incidents  through  the  Grievance  Redress  Mechanism 
(GRM)  

(v) Staff  are  encouraged  to  report  suspected  or  actual  ESHS,  OHS,  SEA/SH,  VAC  issues, 
emphasizing the staff’s responsibility in compliance with applicable laws and to the best of 
your abilities, prevent perpetrators of sexual exploitation and abuse from being hired, re‐
hired or deployed. Use background and criminal  reference checks  for all employees nor 
ordinarily resident in the country where the works are taking place.  

d. Ensure that when engaging in partnership, sub‐contractor, supplier or similar agreements, these 
agreements: 

(i) Incorporate the ESHS, OHS, SEA/SH, VAC Codes of Conduct as an attachment. 

(ii) Include the appropriate language requiring such contracting entities and individuals, and 
their employees and volunteers, to comply with the Workers’ Codes of Conduct. 

(iii) Expressly state that the failure of those entities or  individuals, as appropriate, to ensure 
compliance with the ESHS and OHS standards, take preventive measures Against SEA/SH 
and VAC, to investigate allegations thereof, or to take corrective actions when SEA/SH or 
VAC  has  occurred,  shall  not  only  constitute  grounds  for  sanctions  and  penalties  in 
accordance with  the Workers’  Codes of Conduct but also  termination of  agreements  to 
work on or supply the project.  

e. Provide  support  and  resources  to  the  E&S  team  to  create  and disseminate  staff  training and 
awareness‐raising strategy on SEA/SH, VAC and other issues highlighted in the ESMP.  

f. Ensure that any SEA/SH or VAC complaint warranting Police action is reported to the Police, the 
client and the World Bank immediately. 

g. Report and act in accordance with the agreed response protocol any suspected or actual acts of 
SEA/SH or VAC.  

h. Ensure  that  any major  ESHS  or OHS  incidents  are  reported  to  the  client  and  the  supervision 
engineer immediately, non‐major issues in accordance with the agreed reporting protocol. 

i. Ensure that children under the age of ១៨ are not present at the construction site or engaged in 
any hazardous activities. 

Training  

j. The managers are responsible to: 

(i) Ensure that the OHS Management Plan is implemented, with suitable training required for 
all staff, including sub‐contractors and suppliers; and, 

(ii) Ensure that staff have a suitable understanding of the ESMP and are trained as appropriate 
to implement the Contractor’s ESMP requirements. 

k. All managers are required to attend an induction manager training course prior to commencing 
work on site to ensure that they are familiar with their roles and responsibilities in upholding the 
SEA/SH and VAC elements of these Codes of Conduct. This  training will be separate from the 
induction training course required of all employees and will provide managers with the necessary 
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understanding and  technical  support needed  to begin  to develop  the SEA/SH Action Plan  for 
addressing SEA/SH issues. 

l. Managers are required to attend and assist with the project facilitated monthly training courses 
for all employees.  

m. Ensure that time is provided during work hours and that staff prior to commencing work on site 
attend the mandatory project facilitated induction training on: 

(i) OHS and ESHS, and, 

(ii) SEA/SH and VAC. 

n. During civil works, ensure that staff attend ongoing OHS and ESHS training, as well as the monthly 
mandatory refresher training course required of all employees on SEA/SH. 

Response 

o. Managers will be required to take appropriate actions to address any ESHS or OHS incidents. 

p. Regarding SEA/SH: 

(i) Maintain  the  confidentiality  of  all  employees  who  report  or  (allegedly)  perpetrate 
incidences of SEA/SH (unless a breach of confidentiality is required to protect persons or 
property from serious harm or where required by law).  

(ii) If  a manager  develops  concerns  or  suspicions  regarding  any  form  of  SEA/SH  by  one  of 
his/her direct reports, or by an employee working for another contractor on the same work 
site, s/he is required to report the case using the GRM.  

(iii) Once a sanction has been determined by the GRM, the relevant manager(s) is/are expected 
to be personally responsible for ensuring that the measure is effectively enforced, within a 
maximum timeframe of ១៤ days from the date on which the decision to sanction was made 

by the GRM. 

(iv) If a Manager has a conflict of  interest due  to personal or  familial  relationships with  the 
survivor and/or perpetrator, he/she must notify the Company and the GRM. The Company 
will be required to appoint another manager without a conflict of interest to respond to 
complaints.  

(v) Ensure that any SEA/SH issue warranting Police action is reported to the Police, the client 
and the World Bank immediately. 

q. Managers failing address ESHS or OHS incidents or failing to report or comply with the SEA/SH 
provisions  may  be  subject  to  disciplinary  measures,  to  be  determined  and  enacted  by  the 
Company. Those measures may include:  

(i) Informal warning; 

(ii) Formal warning; 

(iii) Additional Training; 

(iv) Loss of up to one week's salary; 

(v) Suspension of employment (without payment of salary), for a minimum period of ១ month 

up to a maximum of ៦ months; 
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(vi) Termination of employment. 

r. Ultimately, failure to effectively respond to ESHS, OHS, VAC and SEA/SH cases on the work site 
by the company’s managers may provide grounds for legal actions by authorities.  

 

I do hereby acknowledge that I have read the Code of Conduct, do agree to comply with the standards 
contained therein and understand my roles and responsibilities to prevent and respond to ESHS, OHS, VAC 
and SEA/SH requirements. I understand that any action inconsistent with this Code of Conduct or failure 
to act mandated by this Code of Conduct may result in disciplinary action. 

 

Signature:     _________________________ 

 

Printed Name:    _________________________ 

 

Title:       _________________________ 

 

Date:       _________________________ 
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ឧបសមព័នធ ៥.៣ ្រកមសលីធម៌របសក់មមករ 
Instructions:  This  Code  of  Conduct  should  be  included  in  bidding  documents  for  the  civil  works 
contractor(s) and in their contracts once hired. This Code of Conduct should also be included in bidding 
documents, and the contracts, of DDIS. This Code of Conduct is to be signed by all contractor and DDIS 
staff, including managers, working under KH‐SEADRM ២. 

I, ______________________________, acknowledge that adhering to environmental, social, health and 
safety (ESHS) standards, following the project’s occupational health and safety (OHS) requirements, and 
preventing Sexual Exploitation Abuse (SEA)/Sexual Harassment (SH) is important.  

The Contractor/DDIS considers that failure to follow ESHS and OHS standards, or to partake in activities 
constituting SEA and SH be  it on  the work site,  the work site surroundings, at workers’  camps, or  the 
surrounding communities—constitute acts of gross misconduct and are therefore grounds for sanctions, 
penalties or potential termination of employment. Prosecution by the Police of those who commit VAC, 
SEA/SH may be pursued if appropriate. 

I agree that while working on the project I will: 

a. Carry out his/her duties competently and diligently; 

b. Comply with this Code of Conduct and all applicable laws, regulations and other requirements, 
including  requirements  to  protect  the  health,  safety  and  well‐being  of  other  Contractor’s 
Personnel and any other person;  

c. Maintain a safe working environment including by: 

d. Ensure that workplaces, machinery, equipment and processes under each person’s control are 
safe and without risk to health;  

e. Use appropriate measures relating to chemical, physical and biological substances and agents; 
and 

f. Follow applicable emergency operating procedures. 

g. Report work situations that he/she believes are not safe or healthy and remove himself/herself 
from a work situation which he/she reasonably believes presents an  imminent and danger to 
his/her life or health; 

h. Consent to a background check in any place I have worked for more than six months.  

i. Attend and actively partake in training courses related to ESHS, OHS, VAC, SEA/SH as requested 
by my employer.  

j. Will wear my personal protective equipment (PPE) at all times when at the work site or engaged 
in project related activities. 

k. Take all practical steps to implement the environmental and social management plan (ESMP). 

l. Implement the OHS Management Plan. 

m. Adhere to a zero‐alcohol policy during work activities, and refrain from the use of narcotics or 
other substances which can impair faculties at all times. 

n. Treat women, children (persons under the age of ១៨), and men with respect regardless of race, 

color,  language,  religion, political or other opinion, national, ethnic or  social origin, property, 
disability, birth or other status. 
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o. Not use language or behavior towards women, children or men that is inappropriate, harassing, 
abusive, sexually provocative, demeaning or culturally inappropriate. 

p. Not  sexually  exploit  or  abuse  project  beneficiaries  and  members  of  the  surrounding 
communities.  

q. Not engage in sexual harassment of work personnel and staff —for instance, making unwelcome 
sexual  advances,  requests  for  sexual  favors,  and other  verbal or physical  conduct of  a  sexual 
nature is prohibited: i.e. looking somebody up and down; kissing, howling or smacking sounds; 
hanging around somebody; whistling and catcalls; in some instances, giving personal gifts. 

r. Not  engage  in  sexual  favors  —for  instance,  making  promises  of  favorable  treatment  (i.e. 
promotion), threats of unfavorable treatment (i.e.  loss of  job) or payments  in kind or  in cash, 
dependent on sexual acts—or other forms of humiliating, degrading or exploitative behavior.  

s. Not use prostitution in any form at any time.  

t. Not participate in sexual contact or activity with children under the age of ១៨—including grooming 

or contact through digital media. Mistaken belief regarding the age of a child is not a defense. 
Consent from the child is also not a defense or excuse. 

u. Unless there is the full consent26 by all parties involved, I will not have sexual interactions with 
members of the surrounding communities. This includes relationships involving the withholding 
or promise of actual provision of benefit (monetary or non‐monetary) to community members 
in exchange for sex (including prostitution). Such sexual activity is considered “non‐consensual” 
within the scope of this Code. 

v. Consider  reporting  through  the GRM or  to my manager any suspected or actual SEA/SH by a 
fellow  worker,  whether  employed  by  my  company  or  not,  or  any  breaches  of  this  Code  of 
Conduct.  

w. Complete relevant training courses that will be provided related to the environmental and social 
aspects of  the Contract,  including on health and safety matters, and Sexual Exploitation, and 
Sexual Assault (SEA); 

x. Report violations of this Code of Conduct; and 

With respect to children under the age of ១៨: 

y. Bring to the attention of my manager the presence of any children on the construction site or 
engaged in hazardous activities. 

z. Wherever  possible,  ensure  that  another  adult  is  present  when  working  in  the  proximity  of 
children. 

aa. Not  invite  unaccompanied  children  unrelated  to my  family  into my  home  unless  they  are  at 
immediate risk of injury or in physical danger. 

 
26 Consent is defined as the informed choice underlying an individual’s free and voluntary intention, acceptance or agreement to 
do something. No consent can be found when such acceptance or agreement is obtained using threats, force or other forms of 
coercion, abduction, fraud, deception, or misrepresentation. In accordance with the United Nations Convention on the Rights of 
the Child, the World Bank considers that consent cannot be given by children under the age of ១៨, even if national legislation of the 

country into which the Code of Conduct is introduced has a lower age. Mistaken belief regarding the age of the child and consent 
from the child is not a defense. 
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bb. Not use any computers, mobile phones, video and digital cameras or any other medium to exploit 
or harass children or to access child pornography (see also “Use of children's images for work 
related purposes” below). 

cc. Refrain from physical punishment or discipline of children. 

dd. No hiring of children for any KH‐SEADRM ២ project activity (no persons under the age of ១៨). 

ee. Comply with all relevant local legislation, including labor laws in relation to child labor and World 
Bank’s safeguard policies on child labor and minimum age.  

ff. Take appropriate caution when photographing or filming children (see x‐bb below). Photos or 
films of children should generally not be taken in the KH‐SEADRM ២, except in instances showing 
the benefits or impacts of road works, such as impacts to schools or school safety trainings. 

Use of children's images for work related purposes 

When photographing or filming a child for work related purposes, I must: 

gg. Before photographing or filming a child, assess and endeavor to comply with local traditions or 
restrictions for reproducing personal images. 

hh. Before photographing or filming a child, obtain informed consent from the child and a parent or 
guardian of the child. As part of this I must explain how the photograph or film will be used. 

ii. Ensure photographs, films, videos and DVDs present children in a dignified and respectful manner 
and not in a vulnerable or submissive manner. Children should be adequately clothed and not in 
poses that could be seen as sexually suggestive. 

jj. Ensure images are honest representations of the context and the facts. 

kk. Ensure  file  labels  do  not  reveal  identifying  information  about  a  child  when  sending  images 
electronically. 

Raising Concerns 

If any person observes behavior that he/she believes may represent a violation of this Code of Conduct, 
or that otherwise concerns him/her, he/she should raise the issue promptly. This can be done in either of 
the following ways: 

1. Contact  [enter  name  of  the  Contractor’s  Social  Expert  with  relevant  experience  in  handling 
gender‐based violence, or if such person is not required under the Contract, another individual 
designated  by  the  Contractor  to  handle  these  matters]  in  writing  at  this  address  [      ]  or  by 
telephone at [   ] or in person at [   ]; or 

2. Call [  ]  to reach the Contractor’s hotline (if any) and leave a message. 

The person’s identity will be kept confidential, unless reporting of allegations is mandated by the country 
law. Anonymous complaints or allegations may also be submitted and will be given all due and appropriate 
consideration.  We  take  seriously  all  reports  of  possible  misconduct  and  will  investigate  and  take 
appropriate action. We will provide warm referrals to service providers that may help support the person 
who experienced the alleged incident, as appropriate.   

There will be no retaliation against any person who raises a concern  in good faith about any behavior 
prohibited by this Code of Conduct.  Such retaliation would be a violation of this Code of Conduct.   

Sanctions 
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I understand that  if  I breach  this Workers’ Code of Conduct, my employer will  take disciplinary action 
which could include:  

ll. Informal warning; 

mm. Formal warning; 

nn. Additional Training; 

oo. Loss of up to one week’s salary; 

pp. Suspension of employment (without payment of salary), for a minimum period of ១ month up to 

a maximum of ៦ months; 

qq. Termination of employment; 

rr. Report to the Police if warranted.  

I  understand  that  it  is  my  responsibility  to  ensure  that  the  environmental,  social,  health  and  safety 
standards are met. That I will adhere to the occupational health and safety management plan. That I will 
avoid actions or behaviors that could be construed as VAC or SEA/SH. Any such actions will be a breach 
this Workers’ Code of Conduct. I do hereby acknowledge that I have read the foregoing Workers’ Code of 
Conduct,  do  agree  to  comply  with  the  standards  contained  therein  and  understand  my  roles  and 
responsibilities to prevent and respond to ESHS, OHS, VAC and SEA/SH issues. I understand that any action 
inconsistent with  this Workers’  Code  of  Conduct  or  failure  to  act mandated  by  this Workers’  Code  of 
Conduct may result in disciplinary action and may affect my ongoing employment.  

 

Signature:     _________________________ 

Printed Name:    _________________________ 

Title:       _________________________ 

Date:       _________________________ 
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ឧបសមព័នធទី ៦៖ េសចក្តីសេងខបៃនករពិេ្រគះេយបលេ់ធ្វើេឡើងកនងុអំឡងុេពលេរៀបចំគេ្រមង 

 

Date  Time  Participants  Purpose  Key Feedback from Stakeholders 

  Male  Female

១៦ Nov ២0
២១ 
 

១៤:00–
១៦:0៣ 

៧  ១ ONLINE CONSULTATION WITH 
TBOUNG KHMUM PROVINCE 
(Tuol Kleang village, Preah 
Theat commune, Koh Sotin 
district) for reconstruction of 
the TK២ Bridge. 
 

 Screen for a) presence of IP(s) 
in TK២ bridge subproject area 
and  b)  potential  impact  of 
land acquisition. 

 Collect  local  feedback  to 
support  preparation  of  draft  
Environment  and  Social 
Management Plan (ESMP) for  
TK២  bridge  reconstruction 

subproject. 

 Questions and Answers 

 The Director of Provincial Department of Culture and Fine Arts said that 
there is no cultural temple as well as indigenous people or communities 
within  the bridge  area. However,  he  said,  he would  go  to  the bridge 
location and checked also the areas surrounding the bridge to confirm 
his preliminary feedback.  

 After the field visit, the Director of Provincial Department of Culture and 
Fine Arts and his team confirmed that there are no cultural temple and 
IPs living within the bridge location, as well as the villages, communes, 
and the district where TK២ bridge is located. He also confirmed that the 

land area where the new TK២ bridge is situated is public land. There are 
no  individual  households  who  own  any  pieces  of  land  within  the 
footprint of the new bridge – based on the overlay map.  

 Representative of  the Provincial Department  of Agriculture,  Forestry, 
and Fisheries also clarified at the meeting that no forest conservation 
area is situated within the bridge area. However, there are two fishery 
conservation areas  that belong to two fishery communities:  (i) Beung 
Krapet  Fishery  Community  (located  in  Mean  and  Ou  Reang  Ov 
communes,  Ou  Reang Ov  district,  Tboung  Khmum  province);  and  (ii) 
Samki Maot Khmong Fishery Community located in Tonle Bet and Chiro 
commune,  Tboung  Khmum district.  These  are  not  affected  by  bridge 
reconstruction. 

 The Director of Provincial Department of Environment (PDE) informed 
meeting participants of PDE’s no objection to the reconstruction of the 
TK២  bridge. He added  that Cintri waste  collection  services will  collect 
unharmful wastes  from  future  construction  site  and workers’  camps, 
and will dispose the wastes at a landfill site which will be identified. In 
terms  of  waste  generated  from  bridge  debris,  he  said  that  the 
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Date  Time  Participants  Purpose  Key Feedback from Stakeholders 

  Male  Female

contractor  (once selected by MRD) should discuss with the Provincial 
Department of Environment to find a proper area for disposal.  

 The  WB’s  consultant  has  asked  all  provincial  Departments  to  share 
important data and information which included commune database (២0
១៤‐២0២0),  three‐year  provincial  investment  plan  (២0១៤‐២0២0),  annual 
agricultural report (២0១៤‐២0២0), annual environmental report (២0១៤‐២0២0), 
water  level,  temperature,  water  quality,  air  quality,  rainfall,  and 
reservoir or water storage, including information on local capacity. The 
meeting participants agreed to share the required data and information 
with the Consultant. 

 Unfortunately,  Provincial  Department  of  Water  Resources  and 
Meteorology could not participate in the meeting. Yet, Mr. Chhayheang 
(Project Manager)  informed  the Director of Provincial Department of 
Rural Development to ask for required data later on from the Provincial 
Department of Water Resources and Meteorology. 

 Conclusion: The IP Screening Meeting was successfully conducted. The 
meeting confirmed that no IP Community is present in the TK២ Bridge 
area/potential area of influence as a result of TK២ bridge reconstruction. 

 It was also confirmed that the land area where the new TK២ bridge is to 
be situated  is public  land which  is managed by  local government. So, 
there is no need for land acquisition for the reconstruction of the TK២ 
bridge.  The  meeting  participants  agreed  with  the  Ministry  of  Rural 
Development to move ahead for the construction of the TK២ bridge. 

១៧ Nov ២0
២១ 
 

១៤:00  –

១៦:00 
១0  ១ ONLINE CONSULTATION WITH 

TBOUNG KHMUM PROVINCE 
(Preah Theat commune, Koh 
Sotin district) for 
reconstruction of the TK២ 
Bridge. 

 The Deputy Chief of Tboung Khmum District clarified that there was no 
any indigenous people and community living in Tboung Khmum district, 
including the commune and villages where TK២ bridge was located.  

 One participant said that there was a small house located approximately 
៣‐៤ meters to the east side of the bridge. The person who owns the small 

house has his home in the village nearby the bridge. He came here and 
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Date  Time  Participants  Purpose  Key Feedback from Stakeholders 

  Male  Female

 
 

 Screening  for  presence  of  IP 
in  subproject  area  and 
screening  for  potential 
impact of land acquisition.  

 Questions and answers about 
the  project  and  TK២  bridge 
reconstruction subproject 

use his small boat to carry any people who want to cross the river. The 
small house and piece of  land where  the small house  is  situated was 
illegally settled by himself. No competent authorities have permitted. 
All  authorities  attended  the  meeting  confirmed  that  that  household 
would  leave  his  small  house  if  local  authorities  needed  that  area  to 
develop or construct the bridge. 

 Representatives of Tuol Kleang and Preah Theat replied that the owner 
of small house would  leave without any complaint and  involved  local 
authorities in the meeting agreed to issue the official letter stating that 
the area around  the bridge  is not owned by any persons and private 
companies.  Such  official  letter  would  be  sent  to  the  Provincial 
Department  of  Rural  Development,  then  to  Ministry  of  Rural 
Development as supporting evidence. 

 The participants in the meeting reported that there was a small ancient 
hill/cottage (where people come for praying. It is situated about 0.៥ – ១ 
km on the southeastern side of the bridge.  

 Conclusion:  The  IP  Screening  Meeting  was  successfully  conducted. 
Participants discussed actively  in terms of  IPs and natural and private 
properties situated within the bridge area as well as communes/villages 
around  the  bridge  area.  Similar  to  the  meeting  with  concerned 
provincial  departments  conducted on  ១៦ November  ២0២១,  the meeting 

confirms that no IP are present in the TK២ bridge area. A small house will 

be  negatively  impacted  (physical  resettlement)  due  to  the 
reconstruction of the bridge since it’s located within the footprint of the 
new TK២ bridge. The owner of the house is happy that the bridge will be 
rehabilitated.

២៧ Nov ២0
២១ 

១៤:00  –

១៥‐៣0 
  ១ FACE‐TO‐FACE 

CONSULTATION 
Visit TK២ bridge site and 
consult with the household 

 The  cottage  owner  said  she  was  glad  if  the  bridge  would  be 
reconstructed.  She  was  happy  to  resettle  if  the  local  authorities 
requested her to move. Yet, she added that it would be good if the local 
authorities  could provide her with a  new place  for  resettlement.  She 
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Date  Time  Participants  Purpose  Key Feedback from Stakeholders 

  Male  Female

who own a cottage in the 
footprint of the TK២. 

knew her existing house would be affected by the rehabilitation of the 
bridge because she heard that the bridge would be widened.  

0៣ Dec  ២0
២១ 

៨:៣0  –

១២:00 

១៥  ៧ NATIONAL ONLINE 
CONSULTATION WORKSHOP 

 Clarify the purpose of the 
stakeholder consultation 
workshop, then consult on: 

 Draft Environmental and 
Social Management 
Framework (ESMF),  

 Project’s key activities and 
potential environmental and 
social risks and impacts which 
will be managed as per draft 
ESMF, 

 Environmental and Social 
Commitment Plan (ESCP).  

 Project Stakeholder 
Engagement Plan (SEP) and  

 Grievance Redness 
Mechanism (GRM) related to 
issues of Land Acquisition, 
Labor Management, and 
SEA/SH.  

 Questions and Answers 

 The meeting was successfully carried out. Participants actively discussed 
and provided comments/suggestions. The draft Project Environmental 
and  Social Management  Framework  (ESMF) was  disseminated  to  the 
relevant stakeholders. The meeting participants appreciated and agreed 
with  the  Ministry  of  Rural  Development  to  move  ahead  with  the 
proposed  SEADRM  II  project  and  provide  their  contacts  for  further 
consultation and information as needed. 

១0 Dec ២0
២១ 

១0:00  – 

១២:៣0 
៣0  ៣ ONLINE  CONSULTATION 

WORKSHOP    WITH  PURSAT 
PROVINCE 

 Clarify the purpose of the 
stakeholder consultation 
workshop, then consult on: 

 Mr.  OUN  Khoeun,  Chief  of  Snam  Preah  Commune,  expressed  his 
appreciation on behalf of  Snam Preah’s  citizen  for  the project by  the 
MRD.  He  would  be  happy  to  assist  the  project  team  in  terms  of 
coordination with the local communities. 

 Mr. MAK Saroeun, a Khna’s Pagoda Committee representative, said the 
project  would  bring  benefits  to  local  people.  He  added  that  he  was 
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Date  Time  Participants  Purpose  Key Feedback from Stakeholders 

  Male  Female

 Draft Environmental and 
Social Management 
Framework (ESMF),  

 Project’s key activities and 
potential environmental and 
social risks and impacts which 
will be managed as per draft 
ESMF, 

 Environmental and Social 
Commitment Plan (ESCP).  

 Project Stakeholder 
Engagement Plan (SEP) and  

 Grievance Redness 
Mechanism (GRM) related to 
issues of Land Acquisition, 
Labor Management, and 
SEA/SH.  

 Questions and Answers 

happy  to  support  the  project  in  terms  of  coordination  with  local 
communities. 

 Mr.  OU  Chanthon,  a  Chief  of  Bac  Pring  village,  shared  his  working 
experience in resettlement coordination among development projects 
and affected local households. 

 Mr. Prom Soi, a Chief of Toul Khmer village, raised his concern about 
road designs, e.g., whether there would be an installation of U drains or 
not when the targeted roads would be rehabilitated. He added that U 
drain  installation  would  prevent  and  protect  the  road  from  being 
affected by the floods. He also said that households located along the 
roads had raised their house above the flood level. Mr. KONG Sopheak 
replied on behalf of MRD that the U drain would be installed at the road 
sections of markets and urban residents. 

 Mr.  PICH  Sokun,  a  Deputy  Head  of  Indigenous  People  Development 
office, said that there are no IP communities living in the areas where 
the  damaged  road  is  potentially  selected  for  rehabilitation  in  Pursat 
province. 

 Mr.  NIN  Sinat,  Deputy  Director  of  Pursat  PDRD, mentioned  that  the 
targeted rehabilitated roads would not have any impacts since the roads 
would be rehabilitated on the existing road alignment. He added that 
most of the commune chiefs in the targeted areas had some experience 
in  relation  to  the  rehabilitated  roads  because  they  had  been 
implementing such projects by using Commune/Sangkat funds.  

 Ms.  CHUK  Lav,  a  villager  from  the  Toul  Khmer  village,  said  that  she 
strongly believed that project disclosure information to the people living 
around the project areas were very useful to avoid misunderstanding. 
All villagers needed good roads in their villages, and they were always 
happy to support the project whenever the roads are rehabilitated. 

 The  meeting  was  successfully  concluded.  All  participants  from  local 
authorities and communities were happy when they had heard that the 
roads  in  their  villages  damaged  and  destroyed  by  floods  would  be 
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Date  Time  Participants  Purpose  Key Feedback from Stakeholders 

  Male  Female

rehabilitated by the MRC in the coming year. They appreciated MRD and 
donor and were happy to support the project. 

១0 Dec ២0
២១ 

៨:00  –  ៩:
៤៥am 

៩  ៥ ONLINE  CONSULTATION 
WORKSHOP    WITH  TBOUNG 
KHMUM PROVINCE 
Purpose:  Consultation  with 
local people on the draft ESMP 
for  TK២  bridge  area,  Tboung 
Khmum province. 
 

 Mr.  TRY  Pov,  Chief  of  Preah  Theat  Commune,  said  that  the  bridge 
reconstruction would bring more benefits to local people. He added that 
he was happy to support the project in terms of coordination with local 
communities. 

 Mr. MON Sophan, Village Chief of Toul Kleang Village,  said  that  local 
people  were  very  happy  with  the  reconstruction  of  the  bridge  and 
suggested that reconstruction start soon. 

 Mr. NGUN Kimhean, a member of Preah Theat’s Commune Council, said 
that  the ESMP was well prepared taking  into account  the community 
safeguard as well as GRM for affected people. He added that it seemed 
that no potential adverse impacts are of great concern. 

 Mr. KONG Naret, a Vice‐Chief of Toul Kleang Village, raised a perception 
of the benefit of the bridge connecting the road for transportation of 
agricultural products, especially for children to access schools.    

 Mr. PHO Chanpiseth mentioned that  the targeted project area would 
not  affect  since  the  bridge  would  be  reconstructed  on  the  existing 
location  and  within  the  same  road  alignment  on  the  state  land.  He 
added  that  the  local  authorities  were  informed  of  the  proposed 
reconstruction  of  the  bridge;  and  the  project  had  never  gotten  any 
complaints from the households living around the project bridge areas. 

 Conclusion:  The  meeting  was  finished  on  time  without  additional 
questions and suggestions. The participants from local authorities and 
communities are not concerned about  the potential negative  impacts 
from reconstruction of the bridge because they would just like to see 
the bridge to be reconstructed soon and had no objection to the TK២ 
bridge reconstruction. 

 


