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Cambodia Southeast Asia Disaster Risk 
Management Project 2 
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Supervision (Consultants) 
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Virus/ Acquired Immunodeficiency 
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Assessment 
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PDRD  មនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទេខត្ត    Provincial Department of Rural  



 

 

Development 

RGC  ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ    Royal Government of Cambodia 
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សេងខប្របតិបត្តិ 
េសចក្តីេផ្តើម 
គេ្រមងអភិវឌ ន៍េនះមនេគលបំណងជួយដល់ករក ងេឡងីវញិនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវជនបទ ឱយមនភពធន់ 
បនទ ប់ពី បនរងករខូចខតេ យ រទឹកជំនន់ឆន ២ំ០២០ និង្រពឹត្តិករណ៍ទឹកជំនន់ឯេទៀតែដលេកីតេឡងីជញឹក
ញប់, េធ្វីករប្រញជ បករ្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យេទកនុង ល់ដំេណីរករករងររបស់រ ្ឋ ភិបល និងេដីមបេីធ្វី
ករេឆ្លីយតបឱយទន់េពលេវ  និង្របកបេ យ្របសិទធភព កនុងករណីមនវបិត្តិឬ្រគ សននេកីតេឡងីភ្ល មៗ។ េគល
បំណងេនះនឹងសេ្រមចឱយបន មរយៈករអនុវត្តសកមមភពននែដល្រតូវបនេរៀបចំជបួនសមសភគ។ សមស
ភគនីមួយៗមនេសចក្តីបរយិយលម្អិតែផនក ១ .សងគម្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និង២ េនកនុង្រកបខណ្ឌ  (Environmental and 

Social Management Framework/ESMF)។  

េគលបំណងជក់ ក់ៃនរបយករណ៍េនះ គឺេរៀបចំឱយមនែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ននិងសងគម (ESMP) ជក់ ក់មួយ
ស្រមប់ករ ្ឋ ន ងសង់ ព ន TK2 កនុងភូមិទួលឃ្ល ងំ ឃុ្ំរពះធតុ ្រសុកអូរ ងំឪ េខត្តតបូងឃមុ។ំ 

ESMP េនះ្រតូវបនេរៀបចំេដីមបរីកេមីលកំណត់ និង យតៃម្ល និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែផនកបរ ិ ថ ន និងសងគម ពី
សកមមភពននពក់ព័នធករ ងសង់ ព នថមីេនះ។ ESMP មនវ ិ លភព្រគបដណ្ត ប់េលី និភ័យែផនកបរ ិ ថ ន និង
សងគមពក់ព័នធជក់ ក់ជមួយនឹងករ ្ឋ នេនះ និងផលប៉ះពល់ននែដលរពឹំងថនឹង ចេកីតមនេ យ រករ
ងសង់ ព នថមីេន TK2។ និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមែដល្រតូវបនរពឹំងទុកកនុង ESMP េនះ ែផ្អក

េលី ក (វ ិ លភព និងស ្ឋ នរបស់ ព ន និង ខ (លកខណៈវនិិចឆ័យឱយផត់េចញឬបញជ ក់ភពមិន្រគប់លកខណៈ
សមបត្តិ (exclusion/ineligibility   criteria) ដូចជករមិន ប់បញចូ ល ព នថមីេនះែដលត្រមូវឱយមនករ យតៃម្លផលប៉ះ
ពលប់រ ិ ថ នេពញេលញ ្រសប មចបប់ជតិ  ) េមីលព័ត៌មនលម្អិតបែនថមេនកនុង ជំពូកទី២ ខងេ្រកម(។ ESMP ក៏
នឹងផ្តល់ផងែដរនូវករពិនិតយផលប៉ះពល់ និងបញជ ី្រតួតពិនិតយ យតៃម្ល ្រពមទងំករកំណត់អត្តសញញ ណ និងករេ្រតៀម
ឧបករណ៍្រគប់្រគង និភ័យែដល្រតូវេរៀបចំកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។ ករងរវសិ្វកមមសុីវលិនឹង្រតូវេធ្វីេនកនុង
ករ ្ឋ នេនខង ្ដ ផំ្លូវ េហយី្រចករេបៀងៃនផលប៉ះពល់ ព ន TK 2   ្រតូវសថិតេនចមង យ ១៥ ែម៉្រត ពីែខ បនទ ត់ក ្ត
ល។  

ESMP េនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡងី មដំ ក់កលសំខន់ៗដូចខងេ្រកមេនះ៖    

- ករពិនិតយេមីលគេ្រមង្រប ក់្របែហលែដល្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទធ្ល ប់បនេធ្វី និងករជួប ពិភក ជមួយ
្រកុមករងររបស់្រកសួង 

- ករពិនិតយេមីលេផទ ងផទ ត់្រកបខណ្ឌ ែផនកចបប់ និងែផនក ថ ប័ន 
- ករពិនិតយេមីលកររចនលម្អិតរបស់គេ្រមង និងេធ្វីករពិភក ជមួយ្រកុមេរៀបចំរចនគេ្រមង 
- េធ្វីករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ែផនកបរ ិ ថ ននិងសងគម 
- េលីកសំេណីវធិនករស្រមលផលប៉ះពល់ 
- េធ្វីករ្របឹក េយបល់ ម្របព័នធនិមមិត (អន ញ) ជមួយមនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទេខត្ត, ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង

ខនងផទះ្រគួ រែដល ចនឹងរងផលប៉ះពល់។ 
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្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទទទួលខុស្រតូវកនុងករធនឱយមនករេរៀបចំ និងករអនុវត្ត ESMP មួយស្រមប់គេ្រមង ែដល
ចទទួលយកបន។ ករចត់ែចងលម្អិតស្រមប់ករអនុវត្តគេ្រមង មនែចងេកបះកបយេនកនុងែផនកទី៨ ៃន ESMP 

េនះ។ 

ESMP ស្រមប់ទី ងំជក់ ក់ គឺជឯក រេយងជក់ ក់្របចគំេ្រមង ែដលកនុងេនះមនបរយិយលម្អិតអំពី
លកខខណ្ឌ ត្រមូវឱយមនករករពរបរ ិ ថ ននិងសងគម េដីមបសី្រមល និងកត់បនថយផលប៉ះពល់ ្រកក់ឱយេនតិចបំផុ
ត។ េគលបំណងបឋមរបស់ ESMP គឺេដីមបធីនឱយបនថ លកខខណ្ឌ ត្រមូវបរ ិ ថ ននិងករេប្តជញ ចិត្តែផនកសងគមពក់ព័នធ
ជមួយគេ្រមងេនះ នឹងបន្តមន នុភពេនកនុងដំ ក់កលអនុវត្តន៍និង្របតិបត្តិកររបស់គេ្រមង េហយីនឹង្រតូវបន
យកេទចត់ែចង្រគប់្រគង្របកបេ យ្របសិទធភពេទៀតផង។ ខងេ្រកមជេគលបំណងជក់ ក់របស់ ESMP េនះ 
ែដលរមួបញចូ លែតមិនកំហតិចំេពះ៖  

- ករធនឱយបននូវអនុេ មភពជមួយចបប់, បទបបញញត្តិ, ស្តង់  និងេគលករណ៍ែណនរំបស់ជតិែដល
េនមនជធរមន; 

- ករធនឱយបនថនឹងករវភិជធនធន្រគប់្រគន់ស្រមប់ថវកិគេ្រមង េដីមបយីកេទអនុវត្តសកមមភពនន
េ្រកម ESMP; 

- ករធនឱយមនករចត់ែចង្រគប់្រគងបនសម្រសបនូវ និភ័យបរ ិ ថ នពក់ព័នធជមួយគេ្រមង; 
- េធ្វីករេឆ្លីយតបេទនឹង ល់បញ្ហ បរ ិ ថ នែដលេកីតេឡងី និងែដលមិន្រតូវបនរពឹំងទុកឬកំណត់ទុកជមុនេន

កនុងគេ្រមង េហយី 

- ផ្តល់េយបល់តបស្រមប់បន្តេធ្វីករែកលម្អករបំេពញកិចចែផនកបរ ិ ថ នឱយបនកន់ែត្របេសីរេឡងី។ 
្រកបខណ្ឌ ចបប់ជតិេនះរមួបញចូ លចបប់ និងបទបបញញត្តិ មនដូចជអនុ្រកឹតយ  ,្របកស ,េគលករណ៍ែណនំ ,ស្តង់  

មននឹង ផទ ល់ជមួយគេ្រមងពក់ព័នធែដលកំពុងេនមន្របសិទធភព េហយីអនុសញញ និងសនធិសញញ អន្តរជតិនិង

ESMP េនះ នឹងេរៀប ប់សេងខបជូនែត្រកបខណ្ឌ ចបប់ជតិ ែដលមន នុភពអនុវត្តេលីគេ្រមង ជពិេសសពក់
ព័នធនឹងករ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យ និងករ ងសង់ ព ន ែតបុ៉េ ្ណ ះ។  

្របកសស្តីពីចំ ត់ថន ក់ៃនករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមស្រមប់គេ្រមងអភិវឌ ន៍ ែដលចុះៃថងទី៣ ែខ
កុមភៈ ឆន ២ំ០២០ កំណត់ចំ ត់ថន ក់ថ គេ្រមងជួសជុលែកលម្អឬ ងសង់ ព នែដលមនសមតថភព្រទទមងន់េ្រកម
៣០េ ន មិនចបំច់្រតូវមនករ យតៃម្លបឋមឬេពញេលញេលីផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នជមុនេទ។ កនុងន័យេនះ ព ន 
TK2 កនុងគេ្រមង ងសង់េនះ នឹងមនសមតថភព្រទទមងន់េ្រកម ៣០េ ន ដូេចនះ មិនចបំច់មនករ យតៃម្លបឋម
ឬេពញេលញេលីផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ជមុនេឡយី។ យ៉ង ក្តី គេ្រមងេនែត្រតូវអនុេ ម មបទបបញញត្តិជតិ
ែដលកំពុងេនមនជធរមន េហយីែដលមនករពក់ព័នធផទ លេ់ទនឹងគេ្រមងេនះ។ េសចក្តីបរយិយលម្អិតមនេន
កនុង្រកបខណ្ឌ  ESMF ស្រមប់គេ្រមង។ 

 

ករពិនិតយេផទ ងផទ លរ់កេមើលផលប៉ះពលប់រ ិ ថ ននិងសងគម 
ករពិនិតយេផទ ងផទ ត់រកេមីលផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមេនគេ្រមង ព ន TK2 ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យមនទីរអភិវឌ ន៍
ជនបទេខត្ត េនៃថងទី១៦ និងទី១៧ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២១ េ្រកមករជួយេ្រជមែ្រជងពីចមង យរបស់ SEO និងអនក្របឹក
េយបល់ឯកេទសែផនកបរ ិ ថ ននិងសងគម (E&S)  េ យេ្របីបញជ ីេផទ ងផទ ត់បរ ិ ថ ន )ឧបសមព័នធ១េមីលសូម ( េដីមបរីក



 

| viii | 

 

េមីលកំណត់ផលប៉ះពល់ែដល ចនឹងេកីតមនេលីបរ ិ ថ នពីករ ងសង់ ព នេនះ។ ករពិនិតយេផទ ងផទ ត់េនះរក
េឃញីថ ផលប៉ះពល់ែដល ចនឹងេកីតមនេលីបរ ិ ថ ន មនក្រមិតពីទបេទមធយម។  

 

លទធភពមនផលប៉ះពលេ់លើបរ ិ ថ ន 
ែផ្អកេលីករ យតៃម្លេននឹងទី ងំផទ ល់ ករ ងសង់ ព ន TK2 មិនបងកឱយមនផលប៉ះពល់ ្រកក់ដល់បរ ិ ថ នេទ។ 
ផលប៉ះពល់េលីបរ ិ ថ ន្រតូវបន យតៃម្លថមនក្រមិតទបេទមធយម និងមនែតេន មទី ងំជក់ ក់ៃនករ ្ឋ ន
សំណង់ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ផលប៉ះពល់ជចមបងេនះគឺទក់ទងនឹងករកកសទះច ចរណ៍ និងករ្រគប់្រគងសុវតថិភព ជ
ពិេសសេនេពលៃថង និងេពលយប់ , ករ្រគប់្រគងសូររខំននិងរញ័ំរ , ករ្រគប់្រគងកេមទចសំណង់ , ករ្រគប់្រគងទឹកស្អុយ , 
ករ្រគប់្រគងគុណភពទឹក , ករ្រគប់្រគងស្តុកសមភ រៈ , និងករបែង្វររហូំរៃនរបបទឹក។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ផលប៉ះ
ពល់ទងំេនះ ចកត់បនថយបនេ យេ្របីទម្ល ប់អនុវត្តល្អកនុងកិចចករសំណង់ និងកររចនវសិ្វកមមល្អេ យបេងកីតផ្លូវ
ង ព ន អមេ យករ្រតួតពិនិតយរមួ និងករ ម ន់ឱយបនដិតដល់ជ្របច។ំ ផលប៉ះពល់ពីយុទធភណ្ឌ មិនទន់ផទុះ 

(UXO) ក៏្រតូវបនចត់ទុកថជក្រមិតមធយមផងែដរ។ ព នែដល្រតូវ ងសង់េនះសថិតេនេខត្តតបូងឃមុ ំ ែដលធ្ល ប់ឆ្លង
កត់ជេម្ល ះ្រប ប់ វុធ  ,រង ករទម្ល ក់្រគប់ែបក , ករ យលុក មសមរភូមិេលីដី និង្រគប់មីនេ្រចីនកនុងទសវត រឆ៍ន ំ
១៩៧០។ ្រស័យេហតុេនះ គេ្រមងត្រមូវឱយមនករពិនិតយ/ យតៃម្លសុវតថិភព និងេធ្វីករសម្អ តយុទធភណ្ឌ មិនទន់
ផទុះ ពីសំ ក់មជឈមណ្ឌ លសកមមភពកំចត់មីនកមពុជ (CMAC) ឬអងគករសម្អ តយុទធភណ្ឌ មិនទន់ផទុះែដលមនករ
ទទួល គ ល់ជផ្លូវករ ជមុនសិន មុននឹងចប់េផ្តីមករងរវសិ្វកមមសុីវលិ។ េសចក្តីលម្អិតស្តីពីផលប៉ះពល់មនេរៀប ប់
ជូនេនកនុង ងទី៥។ 

 
លទធភពមនផលប៉ះពលែ់ផនកសងគម 
ផលប៉ះពល់សងគមែដល ចេកីតមនពីករ ងសង់ ព ន TK2 ក៏្រតូវបនេគចត់ទុកថមនក្រមិតទបផងែដរ។ ដី
ែដល ព ន TK2 មន្រ ប់ជដី ធរណៈ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ េ យ រ ព ន TK ថមីនឹង្រតូវបនព្រងីក និង
ព្រងីក្របែវងេនសងខង ព ន ្រគួ រមួយែដលមនផទះ្របក់ស័ងកសីតូចមួយ (8.5m2) ែដលមនចមង យ 15m ពី ព ន
ចនឹងរងផលប៉ះពល់។ មិន ចបញជ ក់បនេនដំ ក់កលេនះេទ ្របសិនេបីផទះេនះគឺជអនករស់េនអចិៃ្រន្តយៃ៍ន

្រគួ រែដលមនសមជិក 3 នក់េនះ ឬ ជផទះតូចមួយែដលបេងកីតេឡងីជបេ ្ត ះ សននេ យ្រគួ រេដីមបចូីលរមួ
ដំ  ំ(េពត) េនកនុងដីែ្រសរបស់ពួកេគែដលមនៃផទដី 6,000 ម 2 េនែកបរេនះ។ ករពិេ្រគះជមួយ្រគួ រេនះេន
ៃថងទី 27 ែខវចិឆិក ឆន  ំ 2021 បនបង្ហ ញថ ្រគួ រេនះសថិតេនកនុងឃុពំម្រប ទ ែដលជទឹកដីៃនេខត្តកំពង់ចម។ 
្រគួ រេនះបនខចីដីចមក រមួយែផនកេទរ ្ឋ ភិបលកនុងតំបន់េដីមបេីរៀបចំផ្លូវ ងេដីមបរីក លំហូរច ចរណ៍ឆ្លងកត់តំបន់
េនះ។ ករពិេ្រគះេយបល់បែនថមជមួយ្រគួ រេនះ និង ជញ ធរមូល ្ឋ នពក់ព័នធៃនេខត្តកំពង់ចម នឹងេធ្វីេឡងីេនែខ
ធនូ ឆន  ំ2021 េដីមបបីញជ ក់ថេតី្រគួ រនឹងរងផលប៉ះពល់ែបប ។ គម នករ ងសង់ មួយនឹង្រតូវបនអនុវត្តរហូត
ដល់ ថ នភពដីធ្លី និងលំេន នែដលទក់ទងនឹង្រគួ រេនះ្រតូវបនកំណត់យ៉ងចបស់ េហយីសំណង/ករគ្ំរទ្រតូវ
បនអនុវត្ត ម្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយករ ងំទីលំេនថមីរបស់គេ្រមង។ ករពិនិតយរកេមីលវត្តមនរបស់ IP(s) េន
កនុងេជីង ព ន TK2 ថមី និងេនកនុងតំបន់សក្ត នុពលៃនឥទធិពល (ដូចកនុង ESMP េនះ) ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យែផ្អកេលី
កិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ចំនួនពីរជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង PDRD េនៃថងទី 17 និង 18 ែខវចិឆិក និងមួយ ទស ន
េគហទំព័រេនៃថងទី ២៧ ែខវចិឆិក។ េ យែផ្អកេលីកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ទងំេនះ និងករពិនិតយេឡងីវញិៃនទិននន័យ
បនទ ប់បន  ំ ្រតូវបនបញជ ក់ថគម នជនជតិេដីមភគតិច មួយមនវត្តមនេនកនុងជំ នៃនគេ្រមងរង TK2 និង
តំបន់សក្ត នុពលៃនឥទធិពលេនះេទ។ េយង ម ESMF របស់គេ្រមង និភ័យសងគមមួយចំនួន្រតូវបនរពឹំងទុក។ 



 

| ix | 

 

ទងំេនះគឺពក់ព័នធជចមបងេទនឹងសុខភព និងសុវតថិភពករងរ (OHS) ែដលទក់ទងនឹងកមមករសរុបចំនួន 140 
នក់ ែដល ច្រតូវបន្របមូលផ្តុ ំេទកែន្លងសំណង់ និងកែន្លងេបះជំរុ ំដូចជ និភ័យែដលទក់ទងនឹងកង្វះ ឬករេ្របី
្របស់ឧបករណ៍ករពរផទ ល់ខ្លួន (PPE) មិន្រតឹម្រតូវ កង្វះខត។ ករយល់ដឹងរបស់កមមករេលីវធិនករសុវតថិភព េន
េពលករ ងសង់េកីតេឡងីេនកនុងតំបន់ ច់្រសយល ែដលករ្រតួតពិនិតយសំណង់ ក៏ដូចជករអនុេ ម មវធិន
ករសុវតថិភព (ែផនកកមមករ) ច្រតូវបនេមីលរលំង។ និភ័យេផ ងេទៀតែដលទក់ទងនឹង OHS របស់កមមករគឺ
ទក់ទងេទនឹងករក្រន្ត ក់ និងករចម្លងៃន COVID-19 និងជំងឺកមេ គ ដូចជេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍។ និភ័យ
សងគមេផ ងេទៀតែដលេកីតេឡងីេ្រកមសុខភព និងសុវតថិភពសហគមន៍ (CHS) គឺទក់ទងនឹងលំហូរករងរ រមួទងំ
ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងករបំពន/ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ និភ័យៃនករចុះកិចចសនយជមួយពលករចំ ក្រសុក 
និភ័យៃនជេម្ល ះរ ងកមមករចំ ក្រសុក និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន និង និភ័យ។ ទក់ទងនឹងសុវតថិភពច ចរណ៍

ផ្លូវេគក។ និភ័យទងំេនះនឹង្រតូវបន យតៃម្លេឡងីវញិមុនេពលករ ងសង់េកីតេឡងី និងមុនេពលអនកេម៉ករ
ែដលបនេ្រជីសេរសី្រតូវបន្របមូលផ្តុ ំេទករ ្ឋ នសំណង់ េហយីនឹង្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភពេនកនុង ESMP េនះ និង
បង្ហ ញឱយេឃញីស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈមុនេពល ងសង់ ព នេឡងីវញិ។ 

 

វិធនករស្រមលផលប៉ះពល ់
វធិនករស្រមលស្រមប់េឆ្លីយតបេទនឹង ល់ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម ពក់ព័នធគេ្រមង ងសង់ ព ន TK2 

េនះ មនេរៀប ប់ជូនកនុង ងទី៥។ វធិនករទងំេនះ្រតូវយកេទអនុវត្ត្រសបគន ជមួយ្រកបខណ្ឌ  ESMF របស់
គេ្រមង និង្រសប មេគលករណ៍ែណនរំបស់រ ្ឋ ភិបល និងរបស់្រកសួងសុខភិបល ស្តីពីករទប់ ក ត់ករឆ្លងេម
េ គកូវដី-១៩ កនុងេនះមនវធិនកររក គម្ល តសុវតថិភព  ,ពក់ម៉ស់ ,សទង់សីតុណ្ហ ភព ជេដីម។ករ   

 

កមមវិធី ម នែផនកបរ ិ ថ ន និងសងគម 
្រកុមហុ៊នេម៉ករែដលទទួលបនកិចចសនយ ងសង់ និង្រកុមហុ៊នេម៉ករបន្ត )្របសិនេបីមន (េលី្រតូវខុសលទទួនឹង

្របចៃំថង បុ៉ែន្តទនទឹមនឹងេនះ អងគភពងសង់ងរករេលីម នករ  PMU/SEO នឹងមនករទទួលខុស្រតូវរមួកនុង
ករេធ្វីករ ម ន និងអធិករកិចចជ្របចែំដរ។ បញជ ីេផទ ងផទ ត់ និងបញជ ីយថ្របេភទលកខណៈបេចចកេទស (technical 
specification) នឹង្រតូវបនេរៀបចំេឡងី េហយីសមជិក្រកុមករងររបស់ PMU/SEO ្របចកំរ ្ឋ ននឹងទទួលបនករប
ណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់េធ្វីអធិករកិចចករងរកនុងគេ្រមង ងសង់េនះ។ ្រកុមករងរ PMU/SEO េនមូល ្ឋ ននឹងេធ្វីករ
ម នេលីលកខខណ្ឌ ត្រមូវេរៀង ល់សប្ត ហ៍ េ យេ្របី្របស់បញជ ីេផទ ងផទ ត់ជេគល និងេ្រកមករ្រតួតពិនិតយរមួរបស់

អងគភព PMU ៃន្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ។ អងគភពេនះនឹងត្រមូវឱយេធ្វីករែកត្រមូវ ្របសិនេបីរកេឃញីថមនករអនុ
វត្តខុសពីបញជ ីយថ្របេភទ្រតង់ចំណុច មួយ។ 

េលីសពីេនះ អនកឯកេទស្របឹក េយបល់ែផនកបរ ិ ថ ននិងសងគម នឹងេធ្វីករ ម នេលីគុណភពខយល់  ,រ ំនិងសូររខំន
ញ័រ ,ទឹកនិងគុណភពដី ,សុវតថិភពច ចរណ៍្រគង្រគប់ករ ,ស្តង់មទឹកស្អុយ ្រសបនិងកកសំណល់ករ្រគប់្រគង

អងគភពក់ជូនស្តីពីករ ម នេនះនឹងរបយករណ៍្របចែំខថ ន។ ្រកសួងបរ ិរបស់ែដលជលកខខណ្ឌ ត្រមូវ PMU 
និងជូនធនគរពិភពេ ក េហយីវធិនករែកត្រមូវនឹង្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យឈរេលីេសចក្តីសននិ ្ឋ នេចញពីករ
រកេឃញីកនុងករងរ ម នេនះ។ អងគភព PMU នឹងទទួលខុស្រតូវេធ្វីករេចញផ យរបយករណ៍ស្តីពីករ ម ន
បរ ិ ថ ននិងសងគម និងអំពីវឌ នភពគេ្រមង ជេរៀង ល់ែខ។ ្រកុមហុ៊នេម៉ករទទួលបនកិចចសនយ ងសង់នឹងត្រមូវ
ឱយេធ្វីរបយករណ៍េទកន់អងគភព PMU និងធនគរពិភពេ ក ្របសិនេបីករងររបស់ខ្លួនជួប្របទះបញ្ហ ករពរ
សុវតថិភពែដលេទហួសពីសមតថភពរបស់ខ្លួន។ ្រកុមហុ៊នេម៉ករមនកតព្វកិចច យករណ៍ភ្ល ម ឬកនុងរង្វង់២៤េម៉ង 
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េទកន់អងគភព DDIS ្របសិនេបីមនឧបទទវេហតុែផនកបរ ិ ថ នឬសងគម មួយេកីតេឡងីកនុងអំឡុងេពល ងសង់ ដូច
ជករេរៀបចំសម្អ តតំបន់មនលកខណៈរេសីប  ,ឧបបត្តិេហតុធងន់ធងរបងកេ្រគះថន ក់ដល់ ្ល ប់ ,េ យបងខំងរករណីមនករ

ឬពលកមមកុមរ ,ពលករ ងសង់សមជិកកនុងសហគមន៍ពីសំ ក់ករណីបំពនេលី  )ប់ទងំ  SEA/SH ,(ករជួញ
ដូរសត្វៃ្រព ជេដីម។ អងគភព DDIS  និង PMU មនកតព្វកិចចជូនដំណឹងឱយធនគរពិភពេ កបនដឹងភ្ល មៗ ឬកនុង
រង្វង់ ២៤េម៉ង អំពីឧបទទវេហតុធងន់ធងរែបបេនះ។ 

 

ករពិេ្រគះេយបល ់និងករបង្ហ ញព័ត៌មន 
កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង វគគពិេ្រគះេយបល់ចំនួនបួន្រតូវបនេធ្វីេឡងីជមួយ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ និងអនក
ពក់ព័នធរបស់រ ្ឋ ភិបលេនទី ងំ ព ន TK2។ ្រគួ រមួយែដលជមច ស់ខទមតូចមួយ ចរងផលប៉ះពល់េ យ រ
ករ ថ បន ព នេឡងីវញិ។ ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្រគួ រេនះ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេនៃថងទី 27 ែខវចិឆិក ឆន  ំ 2021។ 
តំ ងមច ស់ខទមបន្របប់ថ នងសបបយចិត្តនឹងករ ថ បន ព នេឡងីវញិ េហយីសុខចិត្តផ្ល ស់ប្តូរទី ងំ្របសិនេបី
ចបំច់។ នងបនសុំជំនួយកនុងករផ្តល់ដីជំនួសស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់នង។ េនេពលែដលកររចន
គេ្រមង្រតូវបនបញច ប់ ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្រគួ រេនះនឹង្រតូវបនអនុវត្ត េហយីករគ្ំរទនឹង្រតូវបនផ្តល់េដីមបី
េជៀស ង /កត់បនថយផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនៃនករ ថ បន ព ន TK2 មកេលីលំេន ្ឋ នរបស់នង ក៏ដូចជ
ជីវភពរស់េនផងែដរ។ 

 

យន្តករេ ះ្រ យករត ៉  
េគលបំណងរបស់យន្តករេ ះ្រ យករត ៉  (GRM) គឺផ្តល់ឱយអនកត ៉ នូវជេ្រមីសនីតិវធីិរកដំេ ះ្រ យែដលេគ
ចរកបនេ យងយ្រសួលយកមកេ្របី្របស់េ យមិនគិតៃថ្ល េដីមបឱីយ្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់ ចេលីក

េឡងីពីកង្វល់ និង រទុកខទក់ទងនឹងគេ្រមងេនះ។ យន្តករេនះផ្តល់ព័ត៌មនអំពីរេបៀបែដលអនកត ៉ ច ក់ពកយប
ណ្តឹ ងបន កនុងេនះមនទ្រមង់ែបបបទ , ប ្ត ញ , ជំ នែដលេគ្រតូវឆ្លងកត់ និងេពលេវ កំណត់ស្រមប់ជំ ន
នីមួយៗ ដូចជ េពលេវ កំណត់ស្រមប់ករទទួល គ ល់នូវករទទួលពកយបណ្តឹ ង , ករជូនដំណឹងអំពីករសេ្រមចចិត្ត
េលីដំេ ះ្រ យ និងរយៈេពលពក់ព័នធេផ ងេទៀត ជេដីម។ កនុងអំឡុងេពលែស្វងរកដំេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ 
េបីចបំច់ អងគភព/បុគគលិក GRM  ្របចគំេ្រមងនឹងេធ្វីកិចចសនទនគន ជមួយអនកត ៉  េដីមបែីស្វងរកករយល់គន េទវញិ
េទមក និងកិចចសហករគន រ ងភគីពក់ព័នធកនុងករេ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភព។ គេ្រមងេនះក៏មនដំេណីរ
ករបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ែដរ ែដលេដីមបណ្តឹ ង ចេ្របីេនេពលែដលពួកេគមិនេពញចិត្តនឹងករសេ្រមចផ្តល់ដំេ ះ្រ យ
េទនឹងបណ្តឹ ងត ៉  ឬមួយេ យ របណ្តឹ ងរបស់ពួកេគមិន្រតូវបនេ ះ្រ យកនុងរយៈេពលកំណត់ជក់ ក់មួយ។  

 

ចំ យប៉ន់ ម នស្រមប់អនុវត្ត ESMP 
ចំ យប៉ន់ ម នកនុងករអនុវត្ត ESMP ដូចមនេរៀប ប់លម្អិតេនខងេ្រកម ពក់ព័នធនឹងករចំ យរបស់អងគភព 
PMU ែថមពីេលីថវកិ មែផនកស្រមប់បុគគលិកៃនអងគភពេនះកនុងករបំេពញករងរជ្របចសំ្រមប់គេ្រមង។ 
ចំ យធំជងេគពក់ព័នធេទនឹងករបណ្តុ ះប ្ត លសមតថភព និងករក ងសមតថភពភគីពក់ព័នធ  ,េលីចំ យ
ករកិចច ស្រមបស្រមួលករ្របឹក េយបល់  ,ភពអងគរបស់ដឹងយល់ករផ យផ ព្វម ន និងកមមវធីិចំ យេលីនិង 

PMU េនទី ងំគេ្រមង។ ដូេចនះ ចំ យប៉ន់ ម នសរុបស្រមប់អនុវត្ត ESMP េនះ មនតៃម្លទឹក្របក់ចំនួន ៤៤ 
០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ ($44,000.00)។    
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1. េសចក្តីេផ្តើម 
1.1 សនិទនៃនគេ្រមង 

ចប់ពីែខកញញ  ដល់ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០២០ កមពុជមនេភ្ល ងធ្ល ក់ខ្ល ងំេនទូទងំ្របេទស។ េភ្ល ងធ្ល ក់ខ្ល ងំបនប ្ត លឱយ
មនទឹកជំនន់យ៉ងទូលំទូ យេនកនុងេខត្តចំនួន ២០ កនុងចំេ ម ២៥ េខត្ត ែដលប ្ត លឱយមនុស ្របមណ 
៨០០ .០០០  នក់រងផលប៉ះពល់េ យផទ ល់ ែដលកនុងេនះ ៤៩% (៣៣៨ .០០០  នក់ (មនភពងយរងេ្រគះគិត
ទុកមុន។ ទឹកជំនន់បនប ្ត លឱយខូចខតដល់េហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ នសំខន់ៗ និងបត់បង់សកមមភពេសដ្ឋ
កិចច។ េយង មករករខូចខតយ៉ងដំណំ និងករ យតៃម្លពីត្រមូវករ បនេធ្វីេឡងីេ យធនគរពិភពេ ក ម
សំេណីរបស់្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ  ) MEF) េ យករខតបង់េសដ្ឋកិចចេ យ រទឹកជំនន់្រតូវបនេគប៉ន់
្របមណថមនចំនួនពី 448-490 នដុ ្ល រ េមរកិ។ វសិ័យចំនួនបីែដលរងផលប៉ះពល់ខ្ល ងំជងេគរមួមន ករដឹក
ជញជូ ន ្របព័នធធ ្រស្ត និងកសិកមម ែដល្របមូលផ្តុ ំេនកនុងេខត្តចំនួន្របបួំន។ ករចំ យសរុបស្រមប់ករ ្ត រ
េឡងីវញិនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ នែដលរងករខូចខតមន្របែហល 508 នដុ ្ល រ េមរចិ។ គូសបញជ ក់ថ 
ទឹកជំនន់ទងំេនះ បនេកីតេឡងីចំេពលមនេ្រគះ ងំសងួត ែដលមិន្រតឹមែតេធ្វីឱយដំ ខូំច្រទង់្រទយធំ បត់បង់្រទពយ
សមបត្តិ រខំនដល់ករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិបុ៉េ ្ណ ះេទ ែថមទងំេធ្វីឱយកន់ែតធងន់ធងរេឡងីនូវភពងយរងេ្រគះដល់
្រគួ រជេ្រចីន ែដលជួបករលំបក និងសថិតកនុងតំបន់ងយរងេ្រគះេ យទឹកជំនន់ និងធមមជតិេផ ងៗេទៀត។ 

េគលបំណងៃនគេ្រមង្រគប់្រគង និភ័យៃនេ្រគះមហន្ត យ សុី េគនយក៍មពុជេលីកទី២  ) KH-SEADRM 2) គឺ
េដីមបជួីយដល់រ ្ឋ ភិបលកនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរយៈេពលខ្លីរបស់ខ្លួន កនុងករក ងេឡងីវញិនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹក
ជញជូ នែដលរងផលប៉ះពល់េ យជំនន់ទឹកេភ្ល ងេនឆន  ំ ២០២០ េ យេហតុេនះករភជ ប់ទំនក់ទំនងដឹកជញជូ ន្រតូវេធ្វី
សរុបេឡងីវញិ។ កនុងរយៈេពលែវងជងេនះ គេ្រមងមនេគលបំណងគ្ំរទរ ្ឋ ភិបលកនុងករបេងកីនសមតថភព និង
ភពធន់របស់ខ្លួនចំេពះផលប៉ះពល់ៃន និភ័យេ្រគះមហន្ត យធមមជតិនេពលខងមុខ មរយៈករែកលម្អ និង
ប្រញជ បទំហៃំនករ្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ  ) DRM) េទកនុងយុទធ ្រស្ត្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត
យរយៈេពលែវងថន ក់ជតិ ជពិេសសកនុងេហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ ន។ គេ្រមង KH-SEADRM 2 ្រតូវបនបេងកីតេន
កនុងគេ្រមង KH-SEADRM ែដលកំពុងដំេណីរករ  ) P160929) េហយីនឹងផ្តល់ហរិញញបបទនដល់ករ ថ បនេឡងីវញិ
នូវផ្លូវលំេ្រកយេ្រគះមហន្ត យ ែដលមន្របែវង្របែហល 300 គីឡូែម៉្រតៃនផ្លូវជនបទ និង ព នេនកនុងេខត្តមួយចំនួន
ែដលរងផលប៉ះពល់េ យទឹកជំនន់ រមួទងំេខត្តបនទ យមនជ័យ បត់ដំបង កំពង់សពឺ កំពង់ឆន ងំ េពធិ៍ ត់ េសៀម ប 
និងតបូងឃមុ។ំ កនុងចំេ មេនះ សកមមភពក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធផ្តល់ ទិភពេនេខត្តបនទ យមនជ័យ បត់ដំបង 
េពធិ៍ ត់ និងេសៀម ប ជេខត្ត្រកី្រកជងេគ ែដលផ្លូវជនបទរងករខូចខតយ៉ងធងន់ធងរ។ បែនថមពីេលីករគ្ំរទកនុងករ
្ត រេហ ្ឋ រចនសមព័នធ គេ្រមងេនះក៏ព្រងឹងសមតថភព ថ ប័នកនុងករេធ្វីែផនករ DRM ថន ក់ជតិ និងកនុងវសិ័យអភិវឌ

ន៍ជតិ និងជនបទ រមួទងំដំេណីរករបេងកីតេគលនេយបយផងែដរ។ គេ្រមងេនះក៏នឹងេឆ្លីយតបេទនឹងវបិត្តិ និងភព
សនន ែដលទក់ទងនឹង និភ័យេ្រគះធមមជតិ ្របសិនេបីបញ្ហ ទងំេនះេកីតេឡងីកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង 

1.2 េគលបំណងៃនករអភិវឌ ន៍គេ្រមង និងធតុផ ៃំនគេ្រមង 

េគលបំណងគេ្រមងអភិវឌ ន ៍
េគលបំណងអភិវឌ ៃនគេ្រមង គឺេដីមបគី្ំរទដល់ករក ងេឡងីវញិ្របកបេ យភពធន់នូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹក
ជញជូ នជនបទងយរងេ្រគះែដលទទួលរងផលប៉ះពល់េ យទឹកជំនន់ឆន  ំ២០២០ និង្រពឹត្តិករណ៍ទឹកជំនន់ែដលេកីត



 

| 2 | 

 

េឡងីជេរឿយៗ បេ្រញជ បករ្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យកនុងដំេណីរកររបស់រ ្ឋ ភិបល និង  ផ្តល់នូវករេឆ្លីយ
តបភ្ល មៗ និង្របកបេ យ្របសិទធភពកនុងករណីមនវបិត្តិធងន់ធងរ ឬបនទ ន់។ េគលបំណងេនះ នឹង្រតូវសេ្រមច មរយៈ
ករអនុវត្តសកមមភពេផ ងៗែដល្រតូវបនេរៀបចំជបួនសមសភគគេ្រមង។ 

សមសភគគេ្រមង 
 សមសភគទី១៖ ព្រងឹងសមតថភព ថ បន័ស្រមបភ់ពធននឹ់ងេ្រគះមហន្ត យេនថន ក់ជតិ (២ នដុ ្ល រ

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

 សមសភគទី២៖ ករក ងេឡងីវញិ និងែថទេំហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ នជនបទ្របកបេ យភពធន ់
(៦៨ នដុ ្ល រ េមរកិ) សមសភគេនះនឹងេផ្ត តេលីករងរជួសជុលស្រមប់ករព្រងឹង ករ ្ត រេឡងីវញិ
នូវភពធន់នឹង កសធតុ សុវតថិភព និងករែថរក េហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ នជនបទមន្រ ប់ែដល្រតូវ
បនេ្រជីសេរសី និងែដលងយរងេ្រគះេ យេ្រគះមហន្ត យ។ 

 សមសភគទី៣៖ ករ្រគប្់រគងគេ្រមង (២ នដុ ្ល រ េមរកិ)។ សមសធតុេនះនឹងគ្ំរទដល់ករស្រមប
ស្រមួល ករ្រគប់្រគង និងករអនុវត្ត KH‐SEADRM 2 ្របចៃំថង ខណៈេពលែដលករក ងសមតថភព    ថ ប័ន
េដីមប្ីរទ្រទង់ករ វនិិេយគេ្រកយបញច ប់គេ្រមង។ សកមមភពែដលបនេសនីេឡងីរមួមន៖ (១) ករេ្រជីសេរសី
អនក្របឹក េដីមបគី្ំរទដល់ករអនុវត្តសកមមភពគេ្រមងទងំអស់  (២) ករ្រគប់្រគងលទធកមម ករ្រគប់្រគងកិចច
សនយ និងករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ប់បញចូ លសវនកមមហរិញញវតថុ និងបេចចកេទស (ែដលរមួបញចូ លនីតិវធីិែដល
បន្រពមេ្រពៀងគន ស្រមប់ ថ នភពបនទ ន់) (៣) ករ្រគប់្រគង និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម រមួទងំករចូល
រមួរបស់្របជពលរដ្ឋ និងយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខ (៤)  ករ ម ន ពិនិតយ និង យតៃម្លគេ្រមង (៥) 
សកមមភពស្រមបស្រមួល ករែចករែំលកចំេណះដឹង និងសកមមភពខងេ្រក និងករផ ព្វផ យគេ្រមង និង 
(៦)  ចំ យ្របតិបត្តិករ ប់បញចូ លទងំ ករយិល័យគេ្រមងរងកនុងទី្រកុងចូលរមួែដលបំពក់េ យ្របព័នធ
្របជំុ មវេីដអូ និងកែន្លងេធ្វីករពីចមង យ។  

 សមសភគទី៤៖ សមសធតុេឆ្លីយតបបនទ ន់ស្រមប្់រគ សនន (០  នដុ ្ល រ េមរកិ)។ សមសភគ
េនះ ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេដីមបផី្តល់នូវករេឆ្លីយតបរហ័សកនុងករណីមនវបិត្តិធងន់ធងរ ឬបនទ ន់ មរយៈករ
ព្រងយមូលនិធិ េដីមបគី្ំរទករេឆ្លីយតបបនទ ន់ និងករក ងេឡងីវញិ េនេពល្រតូវករ។ 

1.3 ទី ងំគេ្រមង វិ លភពករងរ ESMP 

ឯក រេនះ្រតូវបនេរៀបចំជែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគមជក់ ក់  ) ESMP) ស្រមប់ករ ងសង់ ព នថមី
មួយែដលមនេឈម ះថ ព ន TK2 ែដលមនទី ងំេនភូមិទួលឃ្ល ងំ ឃុ្ំរពះធតុ ្រសុកអូ ងំឪ េខត្តតបូងឃមុ។ំ ព នថមី
េនះនឹង្រតូវ ងសង់េនទី ងំែដល ព នែដលមន្រ ប់្រតូវបនខូចខតេ យទឹកជំនន់ភ្ល មៗកនុងឆន  ំ២០២០  ) សូម
េមីលរូបថត និងទី ងំ ព នកនុង ងទី ២  ) ខងេ្រកម (។ 

ESMP េនះមនេគលបំណងកំណត់ និង យតៃម្ល និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម ែដលទំនងជ្រតូវ
បនផ រភជ ប់ជមួយនឹងករ ងសង់ ព ន TK2 ថមី។ និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមែដលរពឹំងទុកេន
កនុង ESMP េនះគឺែផ្អកេលី ក) វ ិ លភព និងលកខណៈៃនករ ងសង់ ព ន TK2 និង ខ) លកខណៈវនិិចឆ័យសិទធិ 

(ដូចេទនឹង ESMF របស់គេ្រមង) ែដលករ ងសង់ ព ន TK2 ថមីមិនត្រមូវឱយមនផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នេពញេលញ
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េនះេទ។ ករ យតៃម្លេយងេទ មចបប់ជតិ (សូមេមីលព័ត៌មនលម្អិតបែនថមេនែផនកទី 2.1 ខងេ្រកម)។ ESMP 

ក៏ផ្តល់នូវករ្រតួតពិនិតយផលប៉ះពល់ និងករ យតៃម្ល ្រពមទងំកំណត់ឧបករណ៍្រគប់្រគង និភ័យដូចជ Chance 

Find Procedures, ESCoP, Guideline for Worker's Camps, Contractor's General Guideline on COVID-19 

Consideration in Construction Works, OHS Guideline, and CoC ែដល្រតូវអនុវត្តកនុងអំឡុងេពល ករអនុវត្ត
គេ្រមងរង ព ន TK2 េនះ។ ករងររដ្ឋបបេវណីទក់ទងនឹង ព ន TK2 នឹង្រតូវអនុវត្តេនខង ្ត ផំ្លូវ ព ន TK2 ែដល
មនចមង យ ១៥ ែម៉្រតពីែខ បនទ ត់ក ្ត ល។ ងទី 1 (ខងេ្រកម) ពិពណ៌នសេងខបអំពីព័ត៌មនសំខន់ៗអំពីលកខ

ណៈបេចចកេទសៃន ព ន TK2 ។ 

ង 1. លកខណៈបេចចកេទសៃន ព ន TK2   

ទី ងំ 
្របែវង 
(m) 

ទំហ ំ
(m) 

មេធយបយ
ដឹកជញជូ ន 

ចំនួនរនងធនឹម 
(No.) 

កំណតស់មគ ល់ 

K9+726 ភូមិទួលឃ្ល ងំ ឃុំ
្រពះធតុ ្រសុកអូ ងំឪ េខត្ត
តបូងឃមុ ំ

68 8 6 4 ករជំនួស Superstructure 
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ង 2: េសចក្តីសេងខបៃនព័តម៌នមូល ្ឋ ន E&S េនកនុង CoI 

េសចក្តីសេងខបៃនព័ត៌មនមូល ្ឋ ន E&S េនកនុង CoI កររចន ព ន TK2 ថមី េលីរូបភព Google Earth រូបថតទី ងំ ព ន TK ែដលមន្រ ប់ 
 ព ន TK ថមី មន្របែវងសរុប ៧២ម ទទឹង ៨ម និង
ផ្លូវរេទះេភ្លីង ៧ម  

 ព នែដលមន្រ ប់សថិតេនេលីដីទំេនរ ធរ
ណៈ។ សថិតេនចមង យ្របែហល 0.5–1.0 គីឡូែម៉្រត
ពីតំបន់មួយ (ជភនំ/ខទមតូចមួយ) ែដល្របជជនកនុង
តំបន់ ចមកអធិ ្ឋ នម្តងមក លេដីមបឲីយមនសុខ
ភពល្អ និងសុវតថិភព (សូមេមីលឧបសមព័នធទី 5)។ 
មនតំបន់លំេន នតូចមួយឆ្លងទេន្លេមគងគ (ខង
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េឆ្វង ព ន TK2) ែដលសថិតកនុងឃុពំម្របសិទធិ (េខត្ត
កំពង់ចម)។ ឃុេំនះ ចចូលបនេ យទូកកនុង
្រសុក (្របែហល 1.5 ឆង យ) និង មផ្លូវកត់ ព ន 
(្របែហល 5-6km) ពីទី ងំ ព ន TK2។ ទេន្លេមគងគ 
(រូបថត) គឺជ្រពំ្របទល់រដ្ឋបលរ ងេខត្តតបូងឃមុ ំនិង
េខត្តកំពង់ចម។ 

 មនផ្លូវ ងែដលមន្រ ប់ែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងី
ជបេ ្ដ ះ សនន េដីមបរីក លំហូរច ចរណ៍។  

 មន្រគួ រមួយែដលមនផទះ្របក់ស័ងកសីតូចមួយ 
(8.5m2) ែដលមនសក្ត នុពលេនកនុងផ្លូវៃន ព ន 
TK ថមី (សូមេមីលព័ត៌មនបែនថមេនេលីឧបសមព័នធទី 
5) ។ េនះក៏ជ្រគួ រែដលឲយរ ្ឋ ភិបលខចដីីមួយ
ែផនកស្រមប់េធ្វផី្លូវ ងបេ ្ដ ះ សនន។ 

 េ យែផ្អកេលីកររចនលម្អិតៃន ព ន TK2 (សូម
េមីលគំនូរេនខង ្ត )ំ ព ន TK2 ថមីមនទី ងំេន
េលីករត្រមឹមែដលមន្រ ប់។ េនះមនបំណងកត់
បនថយកេំកង (ពី r=60m ែដលមន្រ ប់េទ 
r=70m) េដីមបសី្រមួលលកខខណ្ឌ ភូមិ ្រស្ត និង
េលីកកមពស់សុវតថិភពច ចរណ៍ ( មរយៈករបេងកីន
កេំកង)។ ទទឹងផ្លូវ្រកលេកស៊ូេលីរចនសមព័នធ
ព ននឹងមន ៦ម។ 
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1.5 វិធី ្រស្ត្រ វ្រជវ ESMP 

១. ESMP ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យែផ្អកេលីចំណុចដូចខងេ្រកម៖ 

- ករពិនិតយេមីលគេ្រមង្រសេដៀងគន របស់ MRD ពីមុន និងករ្របជំុ/ពិភក ជមួយ្រកុមករងរ MRD 

- ពិនិតយេឡងីវញិនូវ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ និង ថ ប័នពក់ព័នធរបស់្របេទស 

- ពិនិតយេលីកររចនបេចចកេទសលម្អិត និងពិភក ជមួយ្រកុមរចនបេចចកេទស 

- ករ យតៃម្ល និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន េ យែផ្អកេលីលកខណៈ និង
វ ិ លភពៃន ព ន TK2 ។ រមួទងំេសដ្ឋកិចចសងគមមូល ្ឋ ន លកខណៈ្របជ ្រស្តរបស់ភូមិ ឃុ ំនិង្រសុកែដល
ព នេនះសថិតេនេនះែដលបនចុះពិនិតយេមីលេនៃថងទី២៧ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២១កន្លងមក។ 

- វធិនករកត់បនថយែដលបនេសនីេឡងី (ែផ្អកេលី និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមែដលបន
កំណត់) 

- ករពិេ្រគះេយបល់និមមិត (េនៃថងទី ១៦ និង ១៧ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០២១) ជមួយនយក ្ឋ នអភិវឌ ន៍ជនបទ
្របចេំខត្ត (PDRD) ជញ ធរមូល ្ឋ នេផ ងេទៀត និង្រគួ រែដលមនសក្ត នុពលនិងអនកពក់ព័នធេផ ងេទៀត
ែដលចប់ រមមណ៍េនតំបន់ជំុវញិ ព ន) 

1.6 ករេរៀបចំ ESMP 

២. MRD ទទួលខុស្រតូវចំេពះករេរៀបចំ និងករអនុវត្ត ESMP េនះ។ ករេរៀបចំករអនុវត្តលម្អិត្រតូវបនពិពណ៌នេន
កនុងែផនកទី ៨ ៃន ESMP េនះផងែដរ។ 

1.7 េគលបំណងៃន ESMP 

ESMPជ ក់ ក់ៃនេគហទំព័រផ្តល់ព័ត៌មនលម្អិតអំពី និភ័យបរ ិ ថ ននិងសងគមនិងផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន
វធិនករកត់បនថយករេរៀបចំករអនុវត្តរមួទងំរេបៀបែដលអនកពក់ព័នធែដលរងផលប៉ះពល់និងអន្តរករកីនុងតំបន់្រតូវ
ចូលរមួកនុងអំឡុងេពលេរៀបចំនិងអនុវត្តESMP(ដំ ក់កល ងសង់និង្របតិបត្តិករ (។ ក៏កំណត់ផងែដរនូវនីតិវធីិ

េ ះ្រ យករត ៉)្រសប ម GRMេនកនុងESMFរបស់គេ្រមង (និងផ្តល់នូវករប៉ន់្របមណៃនករចំ យែដល
វត្តទំនងជពក់ព័នធស្រមប់េគលបំណងៃនករអនុ ESMPកំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមងរង ព ន TK2។ េគលបំណងៃន 

ESMP េនះរមួមន បុ៉ែន្តមិនកំណត់ចំេពះ៖ 

- ធនបននូវករអនុេ ម មចបប់ជតិជធរមន បទបបញញត្តិ ស្តង់ រ និងេគលករណ៍ែណន។ំ 

- ធនឱយបននូវ និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម ែដលទក់ទងនឹងករ ងសង់ និងដំេណីរករ
ព ន TK2 ្រតូវបន្រគប់្រគង្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

- ករេឆ្លីយតបេទនឹង និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគមែដលកំពុងេកីតេឡងី និងមិនបនេមីលេឃញីទុកជមុន 
ែដលមិន្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណកនុងអំឡុងេពលេរៀបចំ EMSP ។ 

- ករធនឱយបននូវធនធន្រគប់្រគន់្រតូវបនែបងែចកស្រមប់ភព ចរកបនទន់េពលេវ កនុងអំឡុងេពល
អនុវត្តសកមមភពទក់ទងនឹង ESMP  
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- បេ្រមីជេគលករណ៍ែណនេំ យែផ្អកេលីអនកេម៉ករែដលបនេ្រជីសេរសីនេពលអនគត ចេ្របីេដីមបី
បេងកីត ESMP របស់អនកេម៉ករ )C-ESMP); និង 

- រក ករចូលរមួជបន្តបនទ ប់របស់អនកពក់ព័នធគេ្រមងែដលមនសក្ត នុពល ជពិេសសអនកែដលរស់េនកនុង
តំបន់ជំុវញិទី ងំ ព ន TK2 ក៏ដូចជ ជញ ធរពក់ព័នធេនថន ក់ឃុ ំ្រសុក និងេខត្ត។ 

2. ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ និង ថ ប័ន 

្រកបខណ្ឌ ចបប់ជតិរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលរមួមនចបប់ និងបទបបញញត្តិដូចជ អនុ្រកឹតយ ្របកស េគលករណ៍ែណន ំស្ត
ង់ រ និងអនុសញញ និងសនធិសញញ អន្តរជតិែដលពក់ព័នធែដលបចចុបបនន មន្របសិទធភព និងពក់ព័នធបំផុតចំេពះ
គេ្រមងអនុ ព ន TK2។ ESMPេនះពិពណ៌នយ៉ង 

ខ្លីែត្រកបខណ្ឌ ចបប់ជតិសំខន់ៗមួយចំនួន ែដល ចអនុវត្តបនចំេពះគេ្រមងរងTK2ជពិេសសចំេពះករ្រគប់្រគង
េ្រគះមហន្ត យនិងករ ងសង់ ព ន។ព័ត៌មនលម្អិតមនេនកនុងជំពូកទី2ៃនគេ្រមងESMF។្របកសស្តីពីករចត់
ថន ក់ៃនករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ននិងសងគមស្រមប់គេ្រមងអភិវឌ ន៍ )េចញៃថងទី០៣ែខកុមភៈឆន ២ំ០២០( ែដល
កំណត់ថគេ្រមងែកលម្អឬ ងសង់ ព ន ែដលមនទមងន់តិចជង ៣០ េ នមិនត្រមូវឱយមនករេរៀបចំករ យតៃម្ល
ផល ប៉ះពល់ បរ ិ ថ នដំបូង ឬេពញេលញេនះេទ។ ករ ងសង់ ព ន TK2 នឹងមនទមងន់មិនដល់ ៣០េ ន។ដូេចនះ
ករេរៀបចំករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នដំបូងឬេពញេលញគឺមិន្រតូវបនទមទរេទ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ
គេ្រមងេនះេនែតអនុវត្ត មបទបបញញត្តិជតិេផ ងេទៀត ដូចជចបប់ស្តីពីករករពរបរ ិ ថ ននិងករ្រគប់្រគងធនធន
ធមមជតិ )NS/RKM/1296/36) និងអនុ្រកឹតយស្តីពីដំេណីរករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន#72ANRK.BK(1999)

ែដលមន្របសិទធភពនេពលបចចុបបនន។ និងពក់ព័នធបំផុតចំេពះគេ្រមងរងTK2(សូមេមីលជំពូកទី២ៃនគេ្រមង
ESMFស្រមប់ករពិពណ៌នលម្អិតៃន្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ (។  ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគេ្រគះមហន្ត យ
)NS/RKM/0715/007ចុះៃថងទីែខមិថុនឆន 2ំ015) ្រគប់្រគងករ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុ
ជ។ េ ះ្រ យជមួយ1)ករបងក រករបន ំ និងករបនធូរបនថយេនដំ ក់កលមុនេ្រគះមហន្ត យេ យ រមូល
េហតុធមមជតិឬមនុស បេងកីត2) ករេឆ្លីយតបបនទ ន់កនុងអំឡុងេពលេ្រគះមហន្ត យនិង3) ករេងីបេឡងីវញិកនុងរយៈ
េពលេ្រកេ្រគះមហន្ត យ។ ចបប់េនះបេងកីតគណៈកមម ធិករជតិ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យបែនថមេទៀត )ម្រ ៧( ។
NCDM ្រតូវបេងកីតគណៈកមម ធិករថន ក់េ្រកមជតិស្រមប់ករ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យ )ម្រ 9)និងចត់វធិនករ
សម្រសបកនុងករកំណត់អត្តសញញ ណ និភ័យេ្រគះមហន្ត យ និងរមួបញចូ លករកត់បនថយ និភ័យេ្រគះមហន្ត
យេទកនុងែផនករអភិវឌ ន៍និងេធ្វីករវភិគ និភ័យេ្រគះមហន្ត យស្រមប់សកមមភពអភិវឌ ន៍ មួយែដល ច
បងកឱយមន និភ័យខពស់។ )ម្រ ១៤( ។ NCDMក៏្រតូវស្រមបស្រមួល ល់សកមមភព្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យរមួ
ជមួយនឹង ថ ប័ន្រកសួងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធវសិ័យ ធរណៈឯកជន និងសងគមសុីវលិកនុងករេលីកកមពស់សុវតថិ
ភពនិងភពធន់នឹងេ្រគះមហន្ត យ។គ  .ជ.អ.ប្រតូវេលីកសំេណីេទ ជរ ្ឋ ភិបល  េដីមបពិីចរ េលីលទធភពៃនករ
ងំនិងត ៉ ្របឆងំនឹងអនកពក់ព័នធទងំកនុងនិងេ្រក្របេទស េដីមបទីទួលខុស្រតូវចំេពះផលប៉ះពល់េ្រគះមហន្ត យ

ែដលបងកេឡងីេ យបុគគលឬ ថ ប័ន )ម្រ ១៥( ។ ម្រ ៣៦ែចងថបុគគល្រគប់រូបមនសិទធិចូលរមួកនុងសកមមភព
្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យនិងេលីកកមពស់ករករពរខ្លួនករកត់បនថយ និភ័យេ្រគះមហន្ត យ និងធននូវជីវភព
រសេ់ន្របកបេ យនិរន្តរភពជមួយនឹងសុវតថិភពនិងភពធន់នឹងេ្រគះមហន្ត យ។ 
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3. លកខខណ្ឌ មូល ្ឋ ន 

3.1 លកខខណ្ឌ ភូមិ ្រស្ត 
3.1.1 ភូមិ ្រស្ត 
៣. េខត្តតបូងឃមុ ំសថិតេនខងេកីតទេន្លេមគងគ និងមនចំងយ្របមណ ១៥៥គីឡូែម៉្រត ខងេជីងេឈៀងខងេកីត ជ
ធនីភនំេពញ មផ្លូវជតិេលខ៧។ េខត្តេនះមន្រពំ្របទល់ខងលិចជប់នឹងទេន្លេមគងគ និងេខត្តកំពង់ចម ខងេជីង
ជប់នឹងេខត្ត្រកេចះ និង្របេទសេវៀត ម )្របែហល ១៤២. ៧ គីឡូែម៉្រត  (និងខងតបូងជប់េខត្តៃ្រពែវង។  

 

្រកហ្វកិ 1: ែផនទីទី ងំ ព នេខត្តតបូងឃមុ ំ

 
 

៤. េខត្តេនះមនៃផទដីសរុប ៥ .២៥០.៥១ គីឡូែម៉្រត្រក  និងមន្រសុកចំនួន ៦  )តបូងឃមុ ំអូ ងំឪ ្រកូចឆម រ ដំេបៀប 
្រសុកពញែ្រកក និង្រសុកេមមត់  (និង មន្រកុងមួយ គឺ្រកុងសួង។ កនុងេខត្តមនឃុចំំនួន ៦២ សងក ត់ចំនួន ២ មន
ភូមិសរុប ៨៧៣។ េយង មជំេរឿនជតិ )ឆន  ំ២០២០ ( ្របជជនេខត្តមនចំនួន ៧៦៣ .៧៣៥ នក់  ) ៥១ .៧ %
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ជ្រស្តី និង ៤៨. ៣  %ជបុរស(។ ្រគួ រសរុបមនចំនួន ១៧៨. ៩៤២ នក់។ ទំហ្ំរគួ រជមធយមគឺ ៤.៣ នក់។ 
រូបភពទី 1 បង្ហ ញពីទី ងំៃនគេ្រមង ងសង់ ព ន TK2 កនុងេខត្តតបូងឃមុ។ំ ព ន TK2 សថិតកនុងភូមិទួលឃ្ល ងំ ឃុ្ំរពះ
ធតុ ្រសុកអូ ងំឪ។ កររចន ព ន TK2 ្រតូវបនបង្ហ ញេលីរូបភពផក យរណប Google េនកនុងរូបភពទី ២ (ខង
េ្រកម (។  

 

្រកហ្វកិ 2: កររចន ព ន TK2 ដូចែដលបន្រតួតេលីរូបភពផក យរណប Google 

 
 
 

3.1.2 នេលខ និងករេ្របើ្របសដ់ី 
៥ - េខត្តតបូងឃមុមំនលកខណៈជ្រកុមដីទំនបែដលហូរ មទេន្លេមគងគ។ ែផនកភគេ្រចីនៃនេខត្តតបូងឃមុ្ំរគបដណ្ត ប់
េ យខពង់ បែដលមនដីភនំេភ្លីងសមបូរែបប។ េខត្តេនះ្រតូវបនបេងកីតេឡងីជទូេទេ យខពង់ ប ដីទំនប  /ដីេសីម អូរ  
ទេន្ល។ ្រជលងភនំ្រតូវបនបេងកីតេឡងីនិង េនចេន្ល ះខពង់ ប ែដលផទុកទឹកេពញមួយឆន ។ំ ទឹកហូរេទទេន្លេមគងគ។ 
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្របេភទដីទូេទែដលមនេនកនុងគេ្រមងរមួមនដី្រកហមភនំេភ្លីងដ៏សមបូរែបប និងដីខ ច់ដូចជដីែដលបនរកេឃញីេន
ជិតទេន្លេមគងគ។ កមពស់េខត្តសថិតេនចេន្ល ះពី ៥០ េទ ២០០ ែម៉្រតពីេលីនីវ ៉ូទឹកសមុ្រទ )្រកុងតបូងឃមុ ំឆន  ំ២០១៧( ។  

៦ - កនុងន័យេ្របី្របស់ដី េខត្តតបូងឃមុ ំមនៃផទដី្រសូវសរុប្របមណ ៨៩ .៤៦០ ហ. ត េនឆន ២ំ០១៩ )េខត្តែផនករមនទីរ
តបូងឃម◌ុ◌ំ ឆន ២ំ០២១ (។ ងទី  ២ (ខងេ្រកម  (បង្ហ ញពីដំ ំ សំខន់ៗេនកនុងតំបន់ និងទិននផលកនុងរយៈេពល
្របឆំន ចុំងេ្រកយ )២០១៥-២០១៩)។ 

ង 2: ដំ  ំនិងទិននផលសំខន់ៗកនុងេខត្តតបូងឃមុ ំ

 
្របភព៖ មនទរីែផនករេខត្តតបូងឃមុ ំ(២០២១) 
 
 
 

3.1.3 លកខខណ្ឌ កសធតុ ឧតុនិយម និងជល ស្ត ្
3.1.3.1 លកខខណ្ឌ កសធតុ 

 

៧. សីតុណ្ហ ភពព័ទធជំុវញិ៖ សីតុណ្ហ ភពែ្រប្របួល មតំបន់ និង មរដូវ។ ែខេក្ត បំផុតគឺែខេម  ជេពលែដលសីតុ
ណ្ហ ភព ចេឡងីេលីសពី ៣៨ 0C េហយី្រតជក់បំផុត្របែហល ២២ 0C គឺែខមក ។ សីតុណ្ហ ភព្របចឆំន ជំមធយមគឺ 
២៧ 0C ។ សីតុណ្ហ ភពអតិបរមជមធយម្របចែំខែដលបនកត់្រ េន ថ នីយកំ៍ពង់ចម )ឬតបូងឃមុ ំ (កនុងអំឡុងេពល
គឺ  ៣៧.៨ 0C (កនុងែខេម  (កនុងកំឡុងឆន ំ  ២០១១ ដល់ ២០១៥ ខណៈែដល មនក្រមិតទបបំផុត )១៧.៣ 0C – 

១៩.៤ 0C) ចេន្ល ះែខធនូ និងែខេម  កនុងអំឡុងេពលខងេលី  )រូបភពទី ៣) ។ 

្រកហ្វកិ 3: សីតុណ្ហ ភពអតិបរមិជមធយម្របចែំខកនុងេខត្តកំពងច់ម (២០១១-២០១៥) 

Area (ha) Yield (t/ha) Area (ha) Yield (t/ha) Area (ha) Yield (t/ha) Area (ha) Yield (t/ha) Area (ha) Yield (t/ha)

1 Rice 88,693          3.38              88,835          3.34              88,935          3.45              89,500          3.54              89,460          3.48             

2 Cassava 52,571          20.74            53,690          21.60            53,455          19.51            54,020          19.65            56,265          18.42           

3 Corn/Maize 10,428          3.80              9,420            4.82              10,145          4.86              11,580          5.25              12,150          5.20             

4 Vegetable 1,991            13.16            2,795            14.78            2,415            13.57            2,125            14.87            1,470            16.89           

5 Tobacco 1,230            1.57              1,705            1.38              2,165            1.76              1,600            1.81              1,215            1.79             

6 Sugarcane 581               18.62            540               20.85            565               20.22            805               20.50            550               18.77           

7 Peanut 1,229            1.73              1,125            1.29              1,120            1.25              710               1.63              295               1.41             

8 Mung Been 1,744            1.49              1,220            1.17              1,330            0.97              635               1.29              340               1.16             

9 Soya Been 933               1.39              755               1.18              390               1.00              360               1.20              ‐                ‐               

10 Sesame 1,465            0.40              650               0.49              655               0.49              330               0.62              385               0.60             

11 Sweet Potato 469               18.51            530               24.23            215               16.79            145               17.59            130               16.69           

12 Cashew 1,733            1.57              6,461            1.67              7,637            1.63              8,807            1.65              8,334            1.59             

13 Pepper 3,039            5.50              2,645            5.50              2,651            5.30              1,990            3.70             

14 Mango 1,744            18.35            ‐ ‐ ‐ ‐ 1,733            16.70            2,071            21.22           

No.
2915 2016 2017 2018 2019

Major Crops
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៨. សំេណីមបរយិកស៖ ្របេទសកមពុជ្រតូវបនកំណត់លកខណៈេ យសំេណីមែដលទក់ទងេនទូទងំ្របេទស។ េនះ
ជករពិតជពិេសសេនតំបន់ទំនបដូចជេខត្តតបូងឃមុ ំែដលសំេណីមមនចប់ពី 65-70% (ែខមក  និងកុមភៈ  (និង  85-

90% (ែខសី  និងែខកញញ  (។  

 

៩. ពន្លឺ្រពះ ទិតយ៖ បរមិណៃនពន្លឺ្រពះ ទិតយទូទងំ្របេទសគឺល្អកនុងអំឡុងែខធនូ ដល់ែខកុមភៈ េហយីជួនកលេនែខមី
ន និងេម  ្រស័យេលីផគររនទះដំបូង។ េ យ រពពកែដលនមំកេ យខយល់មូសុង ពន្លឺៃថងជធមម មនក្រមិតទប
ចប់ពីែខមិថុនដល់ែខតុ  )Pegasus web, 2021)។ 

 

១០. ខយល់៖ េយង ម្រកសួងបរ ិ ថ ន )MOE, 2009) េលប នខយល់ជមធយមមនក្រមិតទបេនទូទងំ្របេទស គឺ
្របែហល 2m/s ។ ែខធនូ្រតូវបនេគ គ ល់ថជែខែដលមនខយល់បក់ខ្ល ងំនិងសថិរភពែដលមកពីភគខងេជីង។ ករហួត
មនចប់ពី 2,000 េទ 2,200 មីលីែម៉្រតកនុងមួយឆន ។ំ ករហួតគឺខពស់បំផុតកនុងកំឡុងែខមីន និងេម  )ចេន្ល ះពី  
២០០- ២៤០ម .ម (ខណៈ ទបបំផុតកនុងអំឡុងែខកញញ  និងតុ  )១២ ០ -១៥០ម . ម (។  

 

3.1.3.2 លកខខណ្ឌ ឧតុនិយម 

 

េយង ម្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម )២០១៤ (្របព័នធខយល់មូសុងឆ្ល ស់បនជះឥទធិពល យ៉ងខ្ល ងំដល់គំរូ
កសធតុេនកមពុជទងំមូល។ ខយល់មូសុងនិរតីេកីតេឡងីកនុងកំឡុងែខឧសភ និងវចិឆិក )រដូវវស (ែដលមន
្របែហល  ៩០% ៃនទឹកេភ្ល ង្របចឆំន ។ំ ខយល់មូសុងឦ ន ែដលមកជមួយេក្ត  និងសំេណីមតិច ជពិេសសកនុងអំឡុង
េពលមនសក្ត នុពលខពស់ េកីតេឡងីកនុងអំឡុងែខមីន និងេម ។ យ៉ង មិញ គំរូទឹកេភ្ល ងគឺែ្រប្របួលយ៉ងខ្ល ងំេន
ទូទងំ្របេទស។ ទឹកេភ្ល ង្របចឆំន មំនក្រមិតខពស់ )២,៤០០ ម .ម ( េនតំបន់ភនំដំរ ី និងភនំ្រក ញ )ភគនិរតីៃន

្របេទស (និងទប  ) ៦០០-៨០០ ម .ម (េនតំបន់ទំនបក ្ត លៃន តំបន់ទេន្ល ប។ កនុងេខត្តតបូងឃមុ ំទឹកេភ្ល ង្របចំ
ឆន មំន្របមណពី ១៤០០ េទ ១ ៦៥០ មីលីែម៉្រត។ សូមេមីលរូបភពទី 4 (កេរព៉ណ៌េខៀវែដលមន្រពំែដនបនទ ត់
្រកហមបង្ហ ញពីទី ងំទក់ទងៃនេខត្តតបូងឃមុ(ំ 

 

្រកហ្វកិ 4: របយទឹកេភ្ល ង្របចឆំន េំនកមពុជ (១៩៩១-២០០៧) 
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                       Source: MOWRAM, 2014 

 

។សូមបញជ ក់ថ េខត្តតបូងឃមុ្ំរតូវបនបេងកីតេឡងីជផ្លូវករេនកនុងឆន ២ំ០១៤។ េនះ្រតូវបនេធ្វីេ យ ជរ ្ឋ ភិបល 
េ យបនែបងែចកេខត្តកំពង់ចមជពីរ។ ដូេចនះទិននន័យទឹកេភ្ល ងេនេខត្តកំពង់ចមគឺតិចឬេ្រចីនដូចនឹងេខត្តតបូងឃមុ ំ
ផងែដរ។ សូមេមីលរូបភពទី ៥ ៃនផ្តលទឹ់កេភ្ល ង្របចែំខជមធយមស្រមប់រយៈេពល ៥ ឆន  ំ)២០១១-២០១៥) ែដល
បង្ហ ញថមនេភ្ល ងធ្ល ក់ខ្ល ងំកនុងរដូវវស  )ឧសភ -វចិឆិក(។ ទឹកេភ្ល ងជមធយម ខពស់បំផុតបនេកីតេឡងីេនកនុងែខក
កក  និងែខកញញ  )្របែហល ២៥៧ មីលីែម៉្រត  (ខណៈែដលក្រមិតទបបំផុត បនេកីតេឡងីេនកនុងែខមក  និងកុមភៈ។ 
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្រកហ្វកិ 5: ជំននទឹ់កេភ្ល ងជមធយម្របឆំន រំបស់េខត្តកំពងច់មគិត្រតឹមែខ (២០១១-២០១៥) 
 
 

 
 

Source: NIS, 2017  
 
 
 

្រកហ្វកិ 6:  (a) Ensemble mean CCAM ករែក្លងេធ្វី 10 គីឡូែម៉្រត មននយ័ថសនទស ន៍ទឹកេភ្ល ងខ្ល ងំស្រមបរ់
យៈេពលបនទ ត់មូល ្ឋ ន (20 ឆន េំផ្ត តេលីឆន  ំ1990) ។  

 
Source: Unknown, 2014 
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ចំ ៖ំ ែផនកខងេលីខងេឆ្វង៖ RX1 (មម/ៃថង) ខង ្ត ខំងេលី៖ RX5 (មម/ៃថង) ខងេឆ្វងខងេ្រកម៖ ៃថងេសីមជប់
គន  (CWDs ចំនួនៃថង) ខង ្ត ខំងេ្រកម៖ ៃថងសងួតជប់គន  (CDDs ចំនួនៃថង); (b) គេ្រមងពហុគំរូ CCAM មនន័យ
ថសនទស ន៍ទឹកេភ្ល ងខ្ល ងំេនេ្រកម RCP 8.5 ស្រមប់រយៈេពល 20 ឆន ែំដលេផ្ត តេលីឆន  ំ 2055 ទក់ទងេទនឹងរយៈ
េពលមូល ្ឋ ន។ ែផនកខងេលីខងេឆ្វង៖ RX1 (មម/ៃថង); ខងេលី ្ត ៖ំ RX5 (មម/ៃថង); ខងេឆ្វងខងេ្រកម : ៃថងេសីម
ជប់គន  (CWDs, ចំនួនៃថង); ខង ្ត េំ្រកម៖ ៃថងសងួតជប់គន  (CDDs ចំនួនៃថង)។ 

 

3.1.3.3 លកខខណ្ឌ ជល ្រស្ត 
ក្រមិតទឹក៖ េបីេយង ម MRC (២០២១, ទំព័រ ៦) របបជល ្រស្តៃនចរន្តទឹកទេន្លេមគងគ្រតូវបន ម នេ យករ
ស់ែវងក្រមិតទឹកេនចំណុចជេ្រចីនេនេលីែខ េម និងៃដទេន្លរបស់ ។  សូមេមីល រូបភពទី ៧៖ )ក ( កមពស់ទឹកអតិបរ ិ
មកនុង្រកុងកំពង់ចម )ម) (ខ (កមពស់ទឹកអបប បរមរបស់េខត្តកំពង់ចម )ម(  

 

្រកហ្វកិ 7: (ក) កមពស់ទឹកអតិបរមកនុង្រកុងកំពងច់ម (ម) (ខ) កមពស់ទឹកអបបបរម (ម) េខត្តកំពងច់ម 

 
Source: NIS, 2013 & 2017 

 

េខត្តកំពង់ចម គឺជ ថ នីយក្រមិតទឹកមួយរបស់គណៈកមម ធិករតំបន់េមគងគ )MRC) ែដល្រតូវបន្រតួតពិនិតយេ យ 
MRC េពញមួយឆន ។ំ កមពស់ទឹកអតិបរមេន ថ នីយកំ៍ពង់ចម )ឬតបូងឃមុ ំ (២០១៥ គឺកនុងអំឡុងឆន  ំ២០០៦ ដល់  
១៦ ែម៉្រត ដូចែដលបនកត់្រ េនៃថងទី ២៥ ែខកញញ  ឆន  ំ២០១១, ២៨ ែខកញញ  ឆន  ំ២០១៣ និងៃថងទី ៨ ែខសី  ឆន  ំ
២០១៤ )រូបភព ៧ ក(។ រូបភពទី  8a បង្ហ ញពីក្រមិតទឹកអបបបរមទបបំផុត )2.30 ែម៉្រត  (ដូចែដល បនកត់្រ
េនៃថងទី ១៩ ែខេម  ឆន  ំ២០០៧ និង ២.២០ ែម៉្រត – ដូចែដលបនកត់្រ េនៃថងទី ៩ ែខមីន ឆន  ំ២០១០។ 

 

ទឹកជំនន់៖្របេទសកមពុជគឺជ្របេទសមួយកនុងចំេ ម្របេទសេផ ងេទៀតែដលសថិតេន មដងទេន្លេមគងគ និងងយ
រងេ្រគះេ យេ្រគះទឹកជំនន់េសទីរែតេរៀង ល់ឆន ។ំ ្របេទសេនះបនជួប្របទះនូវេ្រគះថន ក់ធមមជតិេសទីរែត្រគប់្របេភទ
ដូចជ ទឹកជំនន់ភ្ល មៗ ទឹកជំនន់ទេន្ល េ្រគះ ងំសងួត ផគរ រនទះ ខយល់ក្រន្ត ក់ ្រចងំទេន្ល និងេ្រគះថន ក់េផ ងៗេទៀត ដូចជ
ឧបបត្តិេហតុអគគីភ័យ និងជំងឺ តតបត។ទឹកជំនន់គឺជេ្រគះមហន្ត យធមមជតិដ៏ វបំផុតមួយេនកនុង្របេទសកមពុ
ជ។ទឹកជំនន់ែដលេកីតេឡងីជ្របវត្តិ ្រស្តបនជះឥទធិពលជ្របចដំល់មេធយបយចិញច ឹមជីវតិ និងសកមមភពរស់េន
របស់្រគួ រ និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន ជីវកមម ផលិតផលកសិកមម និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ។ទឹកជំនន់ទូេទពីរ្របេភទ
ែដលេកីតមនជញឹកញប់េនកនុង្របេទសកមពុជរមួមន )i) ទឹកជំនន់ភ្ល មៗ )ងខ្ល ងំែដលប ្ត លមកពីេភ្ល ងធ្ល ក់ខ្ល ំ
េ យ រពយុះផគររនទះ ឬករបក់ទំនប់ រអីគគិសនីៃនករអភិវឌ ន៍ រអីគគិសនីេនកនុងប្រ◌េទសរហូតដល់ចុងទេន្លេមគងគ 
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ឬៃដទេន្លសំខន់ៗរបស់ ។ និង )ii) ទឹកជំនន់ពីទេន្លេមគងគ និងៃដទេន្លសំខន់ៗរបស់ ។្របេភទទឹកជំនន់នីមួយៗមន
ភពខុសែប្លកគន េនកនុងលកខខណ្ឌ ៃនេ្របកង់េកីតេឡងីករខូចខតែដល ចេកីតមន និងវធិនករ្រគប់្រគង។ 

 

ករេកីនេឡងីចំនួន្របជជន ករព្រងីកនគរូបនីយកមម កររចិរលិៃនតំបន់ទំនបទឹកជំនន់ និងករទ្រនទ នយករបស់
មនុស េ យ រករអភិវឌ ន៍េហ ្ឋ រចនសមព័នធមិន្រតឹម្រតូវគឺជក ្ត សំខន់ែដលពនយល់អំពីទឹកជំនន់ែដលេកីតេឡងី
ម្តងេទៀត។ទឹកជំនន់បេងកីតលកខខណ្ឌ េ្រគះថន ក់និង និភ័យែដលេធ្វីឱយជីវភពរស់េនរបស់្របជជនកនុងតំបន់កន់ែត
ងយរងេ្រគះ។ រូបភពទី ៨A បង្ហ ញពីចំនួន្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់េ យ រទឹកជំនន់រ ងឆន ២ំ០០០ និង 
២០១៩ ស្រមប់េខត្តែដលមនទី ងំេន មដងទេន្លេមគងគ និងទេន្ល ប។ ទិននន័យមនស្រមប់ែតេខត្តកំពង់ចម
ចស់បុ៉េ ្ណ ះ )ែដរផងបចចុបបននតបូងឃមុ ំេខត្តមនរមួែដល(។ ទិននន័យ អំពីក្រមិតៃនករខូចខតេ យ រទឹកជំនន់
បង្ហ ញថផលប៉ះពល់េ យ រទឹកជំនន់មនក្រមិតខពស់េនកនុងេខត្តកំពង់ចម )រូបភពទី ៨ ខ  (។  

 

្រកហ្វកិ 8: (ក) ចំនួន្រគួ រែដលរងករខូចខត និងខូចខត (ខ) ចំនួនៃនករបតប់ង់ យុជីវតិមនុស េ យទឹក
ជំនន់ មេខត្ត (២០០០ ដល់ឆន  ំ២០១៩) 

 
Source: NCDM, 2020 

 

ទឹកជំនន់ប៉ះពល់ដល់ផលិតកមមកសិកមមេសទីរែតេរៀង ល់ឆន  ំជពិេសស្រសូវ ែដលជ្របភពចមបងៃនករចិញច ឹមជីវតិ និង
្របក់ចំណូលរបស់កសិករភគេ្រចីន។ គិត្រតឹមែខតុ  ឆន  ំ 2020 មនុស ជង ២ ននក់បន្របឈមនឹងេ្រគះទឹក
ជំនន់ េហយីមនុស ្របែហល ៨០០,០០០ នក់បនរងផលប៉ះពល់េ យផទ ល់ ែដលកនុងេនះមនុស ្របមណ 
៣៨៨,០០០នក់ែដលមនភពងយរងេ្រគះពីមុន )្រគួ រែដល្រតូវបនចត់ថន ក់ជ  IDPoor) ្រតូវបនេគ យ
ករណ៍ថ្រតូវករជំនួយមនុស ធម៌។ )OCHA, ២០២០)។ េយង មធនគរពិភពេ ក )ឆន ំ  ២០១៩) ផលិតកមម្រសូ
វ )េសមីនឹងពក់ក ្ត លៃន  GDP កសិកមម  (មនអ្រ កំេណីនទបជង  ) ៥.៧ ភគរយកនុងឆន  ំ២០១៧)េ យ រែត
ផលប៉ះពល់ៃនទឹកជំនន់ពក់ក ្ត លរដូវរមួទងំេ្រគះ ងំសងួតេនកនុងែផនកខ្លះៃន្របេទស។ ទិននផល្រសូវេនរដូវវស
េនែតធ្ល ក់ចុះេ យ រលកខខណ្ឌ កសធតុែដលមិន ចទយទុកជមុនបន ែដលបនធ្ល ក់ចុះមក្រតឹម ៨.២២ 

នេ ន )ឬធ្ល ក់ចុះ  ០.៦ ពីមួយឆន េំទមួយឆន ំ  (េ យ រ េ្រគះ ងំសងួតពក់ក ្ត លរដូវ និងទឹកជំនន់ចុងរដូវកនុង
ឆន  ំ២០២០ (WB ២០២១)។ 

ចំេពះទី ងំៃន ព ន TK2 ទិននន័យទឹកជំនន់ជ្របវត្តិ ្រស្តបនែណនថំ ទី ងំ ព ន TK2 មិន្រតូវបនទទួលរងនូវ
ជេ្រមទឹកជំនន់គួរឱយកត់សមគ ល់េ យែផ្អកេលីរយៈេពល្រតឡប់មកវញិ ២០ឆន  ំ )សូមេមីលែផនទីខងេ្រកម។  ) ពណ៌
េខៀវ េព្រជ្រកហមបង្ហ ញពីទី ងំ ព ន TK2( ។ េស រយី៉ូេនះ្រតូវបនគ្ំរទេ យទិននន័យទឹកេភ្ល ង្របវត្តិ ្រស្ត
ែដលមនស្រមប់េខត្តកនុងរយៈេពលពីឆន  ំ២០០០ ដល់ឆន  ំ២០១៨។ ទឹកេភ្ល ងកនុងតំបន់មិនសំខន់េទ។ យ៉ង ក៏
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េ យ េ យ រ ព នេនះសថិតកនុងតំបន់ទំនបលិចទឹក ែដលជែផនកមួយៃនដីសណ្ដ េមគងគ េហយី ព នឆ្លងកត់
្រប យទឹកលិចធមមជតិ ទី ងំ ព ន្រតូវរងករជន់លិច មរដូវកលពីទេន្លេមគងគ។ ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយមនទីរ
ធនធនទឹក និងឧតុនិយមេខត្តតបូងឃមុ ំនឹងេធ្វីេឡងី )ពួកេគមិន ចចូលរមួកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ែដលបនេធ្វីេឡងី

២១េនៃថងទី ១៦ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០( ។ )ឧបសមព័នធទី ៥កនុងេន្របជំុករៃននទីេមីលសូម( ។ 
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3.1.4 ផលប៉ះពលស់ខំន់ៗៃនករែ្រប្របួល កសធតុេនកមពុជ 

កមពុជងយរងេ្រគះខ្ល ងំចំេពះករែ្រប្របួល កសធតុ។ បែ្រមប្រមួល កសធតុបន និង កំពុងេធ្វីឱយ និភ័យទឹក
ជំនន់កន់ែតធងន់ធងរេឡងី មរយៈករផ្ល ស់ប្តូរទឹកេភ្ល ង និងករេកីន េឡងីក្រមិតទឹកសមុ្រទ។ផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប
្របួល កសធតុ្រតូវបនេគរពឹំងថនឹងេកីនេឡងីេនកនុងបុ៉នម នទសវត រខ៍ងមុខ។ទងំេនះ្រតូវបនបង្ហ ញេ យរលក
កំេ ញឹកញប់ជងមុន េភ្លីងេឆះៃ្រព េ្រគះ ងំសងួត ពយុះផគររនទះ ពយុះសុីក្លូន្រតូពិច និងទឹកជំនន់។ េ្រគះធមមជតិទងំ េនះ
្រតូវបនទទួល គ ល់ថជផលប៉ះពល់្របចឆំន ៃំនករែ្រប្របួល កសធតុេនកមពុជ។ េលីសពីេនះ ករែ្រប្របួល
កសធតុក៏បងកបញ្ហ ្របឈមជេ្រចីនដល់និរន្តរភពៃនករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចកនុង្របេទសកមពុជ។ េយង ម NCSD 

(2020b) កំេណីន GDP ជមធយម ្របចឆំន រំបស់្របេទសបនធ្ល ក់ចុះ ៦.៦% (ជមួយនឹង GDP ច់ខតធ្ល ក់ចុះ ០.៤% 
េនឆន  ំ២០២០, ២.៥% េនឆន  ំ២០៣០ និង ៩.៨% េនឆន  ំ២០៥០) េ យ រែតផលប៉ះពល់ សក្ត នុពល ៃនករ
ែ្រប្របួល កសធតុ។ 

ផលប៉ះពល់អវជិជមនយ៉ងខ្ល ងំេទេលីេសដ្ឋកិចចសងគម និងវសិ័យសំខន់ៗេផ ងេទៀត )រមួទងំកសិកមម ធនធនទឹក  
្របព័នធេអកូឡូសុី ៃ្រពេឈ ី សុខភព ថមពល ករដឹកជញជូ ន េទសចរណ៍។ល។ (មនក្រមិតខពស់បំផុត។ វធិនករ

បន ំ កសធតុ្របកបេ យ្របសិទធភពគឺ្រតូវបនទមទរេដីមបកីត់បនថយផលប៉ះពល់ៃនភព នតឹង កសធតុ
េលី្របព័នធែដលបេងកីតេឡងីេ យមនុស  និងធមមជតិ។វធិនករស្រមបខ្លួនមនេ្រចីនៃនករែកត្រមូវ កបបកិរយិ 
រចនសមព័នធ និងបេចចកវទិយ។ករេឆ្លីយតប្របកបេ យ្របសិទធភពចំេពះបញ្ហ ្របឈមែដលបងកេឡងីេ យករែ្រប
្របួល កសធតុគឺមន្របេយជន៍កនុងកររក បននូវកំេណីនេសដ្ឋកិចចកនុងករសេ្រមចបននូវករអភិវឌ ន៍
្របកបេ យចីរភពរបស់កមពុជ។ េយង មអគគេលខធិករ ្ឋ នៃន្រកុម្របឹក ជតិស្រមប់ករអភិវឌ ្របកបេ យចីរ
ភព )NCSD) (ឆន  ំ២០២០ (្របេទសកមពុជបនប៉ន់្របមណករបំភ យឧសម័នមុនេគេ យ រព័ត៌មនមនក្រមិត។ 
ករបំភយឧសម័នទងំេនះរមួមនកបូនមូ៉ណូអុកសុីត )CO) អុកសុីដៃន សូត )NOx) សមសធតុសរ ី ងគែដលមិន
ងយនឹងបងកជេហតុ )NMVOCs) និងស៊ុលហ្វួឌីអុកសុីត )SO2) ។ ព័ត៌មនលម្អិតៃនករបំភយឧសម័ន មវសិ័យ្រតូវ
បនផ្តល់ជូនកនុង ងទី ៤។ កនុងចំេ មករបំភយសរុប វសិ័យេ្របី្របស់ៃ្រពេឈ ី និងករេ្របី្របស់ដីេផ ងេទៀត 
)FOLU) មនក្រមិតខពស់ខ្ល ងំ )៩១.៦៩%) េបីេធៀបនឹងវសិ័យេផ ងេទៀត បនទ ប់មកគឺវសិ័យថមពល )៦.៤០%)។ 

ង 3: ករបំភយ មវសិ័យ និងឧសម័នកនុងឯក ម៉ស់ (Gg) កនុងឆន  ំ2016 

 
Source: NCSD, 2020 

របយករណ៍របស់្រកសួងបរ ិ ថ ន )MOE) កនុងឆន  ំ២០១៦ បនពយករថករបេញចញឧសម័នផទះកញច ក់ )GHG) េនកនុង 
BAU កនុងឆន  ំ២០៣០ និង ២០៥០ នឹង្រតូវបនេកីនេឡងី្របែហលដល់ ២០,២៤៥ ktCO2eq./ឆន  ំនិង ១២០,៥២៣ 

ktCO2eq./ឆន េំរៀងគន ។ 
 

3.1.5 វិធនករកត់បនថយេហតុប៉ះករែ្រប្របួល កសធតុ មរយៈប្លង់វិស្វកមម 
 

Inventory Sector CO2 CH4 N2O NOX CO NMVOC SOX

Energy 8,845.29         23.04               0.61                  43.43               160.46            45.03               32.61              

IPPU 1,449.46         n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Waste 525.56             79.70               0.82                  n/a n/a n/a n/a

Agriculture 17.42                645.00            7.56                  n/a n/a n/a n/a

Forest and Other Land Use (FOLU) 131,011.25   n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Total (without FOLU) 10,837.73      747.74            8.99                  43.43               160.46            45.03               32.61              

Total (with FOLU) 141,848.98   747.74            8.99                  43.43               160.46            45.03               32.61              
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េនេ្រកមគេ្រមងេនះជករ យតៃម្លករែ្រប្របួល កសធតុយ៉ងឆប់រហ័សៃនត្រមូវករស្រមបខ្លួនែដលបនេធ្វី
េឡងីេនកនុងែខតុ  ឆន  ំ ២០០៩ បនបង្ហ ញថករពយករណ៍ករែ្រប្របួល កសធតុែដលមន្រ ប់ែដលគ្ំរទ
េ យករសេងកត លបង្ហ ញពីកង្វល់ធំពីរទក់ទងនឹងករែ្រប្របួល កសធតុបចចុបបនន និងអនគត។ ជពិេសស េគ
សេងកតេឃញីថ បរមិណទឹកេភ្ល ងសរុប្របចឆំន ជំមធយម ក់ដូចជមនករេកីនេឡងី និង្រតូវបនែចកចយមិន
្រគប់រដូវ ែដលប ្ត លឱយមនទឹកជំនន់េកីនេឡងីកនុងរដូវវស  ក៏ដូចជករេកីនេឡងីៃនេ្រគះ ងំសងួតកនុងរដូវ្របងំ។ 
ដូចគន េនះែដរ េយង មនយក ្ឋ នែ្រប្របួល កសធតុ )្រកសួងបរ ិ ថ ន (្រពឹត្តិករណ៍ធងន់ធងរដូចជទឹកជំនន់ និង
េ្រគះ ងំសងួត ្រតូវបនពយករណ៍ថនឹងេកីនេឡងីេនកនុងភពញឹកញប់ និងខ្ល ងំេនទូទងំ្របេទសកមពុជ។ ទឹកជំនន់ 
និងសំេណីមដី ជកង្វល់ចមបង េ្រពះ ចប៉ះពល់ដល់ករងរផ្លូវែដលមន្រ ប់។ េដីមបេី ះ្រ យផលប៉ះពល់
ែដល ចេកីតមនៃនករែ្រប្របួល កសធតុ គេ្រមងែស្វងរក ក  (ករពរេហ ្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវ /ព នពីផលប៉ះពល់

ខៃនករែ្រប្របួល កសធតុ និង (ធនថេហ ្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវថនល់/ព ន មិនបេងកីនភពងយរងេ្រគះៃនតំបន់ជំុវញិ
ពីផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល កសធតុ។  

 

េដីមបេី ះ្រ យផលប៉ះពល់ជល ្រស្ត គេ្រមង្រតូវធនថ ផ្លូវថនល់ និង្របព័នធលូឆ្លងកត់្រតូវបនេរៀបចំយ៉ង្រតឹម
្រតូវ កនុងករណីចបំច់ េដីមបេីជៀស ងករជន់លចិេលីផ្លូវគេ្រមង ក៏ដូចជតំបន់ជំុវញិទំនប់ រអីគគិសនី។ េលីសពីេនះេទ
េទៀត ករ ថ បនផ្លូវ ព ន និង្របព័នធលូ ្រតូវេរៀបចំេឡងីេ យែផ្អកេលីទិននន័យទឹកជំនន់្របវត្តិ ្រស្ត និងករពយករណ៍
ទឹកជំនន់។ វធិនករ្រគប់្រគងករហូរេ្រចះនិងេសថរភពជ្រមល្រតូវ ក់បញចូ លកនុងកររចន មភពសម្រសប ដូចជ
្រប យចំេហៀង ្របេម៉យ រនងំថម និង េ ម  មដងផ្លូវករ េំដីមេឈេីនតំបន់ែដលមន និភ័យខពស់ៃនសំណឹក 
ករបង្ហូរទឹកឆ្លងកត់ េដីមបសី្រមួលដល់ករជន់លិច/ទឹកហូរ។ កនុងករណីកំ ត់ផ្លូវមនកមពស់ខពស់ ែដលនឹង ងំសទះ
ដល់ករបង្ហូរទឹកធមមជតិ។ 

 

3.2 គុណភពបរ ិ ថ នដំបូង 

3.2.1 គុណភពខយល ់សេំលងរខំន និងរញំរ័ 
គុណភពខយល់បរយិកស៖ ទិននន័យអំពីគុណភពខយល់ព័ទធជំុវញិមិនមនេនទី ងំ ព ន TK2 េទ។ គុណភពខយល់ជំុ
វញិកំពុង្រតូវបនផ រភជ ប់េទនឹងករេកីនេឡងីៃនចំនួនយនជំនិះ ករអភិវឌ ន៍ឧស ហកមម និងករេធ្វីទី្រកុងទងំមូល
ដូចបចចុបបនន។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ព ន TK2 សថិតេនកនុងតំបន់ជនបទ។ េ យ រែតចមង យរបស់ ពី
មជឈមណ្ឌ ល្របជជនសំខន់ៗ និងតំបន់ឧស ហកមម គុណភពខយល់ កសមូល ្ឋ ន្រតូវបនចត់ទុកថល្អ។ 
ជួនកលគុណភពខយល់បរយិកស្រតូវបនប៉ះពល់េ យធូលីដីពីករភជួរ ស់និងអនកេ្របី្របស់ផ្លូវែដលមិនបន្រកល
េកស៊ូ រមួទងំែផ ងពីករដុតកេមទចកំណក្រសូវេ្រកយករ្រចូតកត់ និងករដុតេចញពីសកមមភព ដុំះយ៉ងឆប់រហ័
ស។ 

សំេឡងរខំន និងរញ័ំរ៖ ទិននន័យស្តីពីសំេឡងរខំន និងរញ័ំរក៏មិនមនស្រមប់ទី ងំ ព ន TK2 ែដរ។ េនកនុង្របេទស
កមពុជ សេម្លងរខំននិងរញ័ំរ្រតូវបនផ រភជ ប់យ៉ងជិតសនិទធេទនឹងករផ្ល ស់ប្តូរបរមិណច ចរណ៍ ករអភិវឌ ន៍ឧស ហ
កមម និងទី្រកុងទងំមូលែដលេនែកបរេនះ។ េ យ រ ព ន TK2 សថិតេនកនុងតំបន់ជនបទ សេម្លងរខំននិងរញ័ំរ្រតូវ
បនចត់ទុកថជអបបបរម។ 

គុណភពទឹកេលីៃផទទឹក៖ ទិននន័យអំពីគុណភពេលីៃផទទឹកេនទី ងំ TK2 បចចុបបននមិនមនេទ។ ែផ្អកេលីទិននន័យឃុ ំ
)ឆន  ំ២០២០ ( គុណភពេលីៃផទទឹកៃនតំបន់ែដល ព ន TK2 សថិតេសថរ  
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េហយីជទូេទមនគុណភពល្អ។ 

គុណភពទឹកេ្រកមដី៖េយង មរបយករណ៍វភិគទឹកេ្រកមដីរបស់វទិយ ថ នអភិវឌ ន៍្រ វ្រជវកនុងឆន  ំ ២០០៨ 
េ យេ្របី្របស់គំរូអណ្តូ ងបំពង់ចំនួន ១៥ េនទូទងំឃុ្ំរពះធតុ គុណភពទឹកេ្រកមដី្រតូវបន យតៃម្ល ៤៥ ្វ ែដល
មនន័យថក្រមិតសុវតថិភពទូេទៃន ងទឹកេ្រជមនក្រមិតទបបំផុត និងេ ភ័ណភព េហយីណភពទឹកក៏អន់ែដរ។ 

គុណភពដី៖ ទិននន័យអំពីគុណភពដីមិនមនេនកនុងតំបន់ែដល ព ន TK2 សថិតេនេនះេទ។ េ យែផ្អកេលីករ
សេងកតេ យេមីលេឃញីគុណភពដីជទូេទគឺល្អកនុងករណីែដលគម នតំបន់ឧស ហកមមេនែកបរេនះ ឬករបេញចញទឹក
សំណល់។ េ យ រដីមនជីជតិរចួេហយី សហគមន៍មូល ្ឋ នមិនេ្របី្របស់ជីគីមីស្រមប់ផលិតកសិកមមរបស់ពួកេគ
េទ។ 

3.3 ធនធនជីវ ្រស្ត 
ព ន TK2 មិនសថិតេនកនុងតំបន់ករពរ មួយ ឬតំបន់ែដលងយរងេ្រគះនឹងបរ ិ ថ នេទ។ ទី ងំ ព ន TK2 ្រតូវ

បនកំណត់លកខណៈេ យដីកសិកមមស្រមប់ ្ំរសូវ និងដំ េំផ ងៗ។ 

េយង មករពិនិតយបរ ិ ថ នពំុមន្របេភទរុកខជតិ ្រតូវបនេគកំណត់អត្តសញញ ណេនទី ងំ ព នTK2ដូចែដល
បនបង្ហ ញកនុងបញជ ី្រកហមរបស់សហភពអន្តរជតិស្រមប់ករអភិរក ធមមជតិស្រមប់កមពុជ។មិនមន្របេភទសត្វ
ៃ្រពជិតផុតពូជែដល្រតូវបនកត់្រ ទុកឬជជ្រមកធមមជតិ ឬសំខន់េនកនុងតំបន់ឥទធិពលៃន ព ន TK2 េនះេទ។ មិន
មនតំបន់រេសីបេអកូឡូសុីែដល្រតូវបនេគកំណត់អត្តសញញ ណជំុវញិ ព ន TK2 េនះេទ។ 

3.4 លកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចចសងគម 

3.4.1 ករេ្របើ្របសដ់ី 
េខត្តតបូងឃមុ្ំរតូវបនបេងកីតេឡងីេនៃថងទី ៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០១៣។ េខត្តេនះបនចូលជធរមន មរយៈរ ្ឋ ភិបលបន
ែបងែចកេខត្តកំពង់ចមចស់ជពីរេខត្ត។ េខត្តតបូងឃមុមំនលកខណៈកសិកមមពណិជជកមមែដលរមួចំែណកដល់កំេណីន
េសដ្ឋកិចច ច់្របក់។ ដំ សំំខន់ៗែដលកំពុង ដុំះរមួមន េកស៊ូ ្វ យចនទី ដំឡូងមី េ្រមច េពត សែណ្ត កនិងថន ំ
ជក់និងដំ សំំខន់ៗេផ ងេទៀតស្រមប់េ្របី្របស់កនុង្រសុក និងនេំចញរមួទងំអងករនិងបែន្ល។នគរូបនីយកមមកសិ
ពណិជជកមមឧស ហូបនីយកមមសហ្រគសកំពុងរកីចេ្រមីនយ៉ងឆប់រហ័សជមួយនឹង ករេកីនេឡងីៃនករ្របកួត
្របែជងស្រមប់ធនធនដីធ្លី។ ព នTK2សថិតកនុងឃុ្ំរពះធតុ្រសុកអូ ងំឪេខត្តតបូងឃមុ។ំ 

្រសុកេនះមនៃផទដីសរុប៣៧២,៧៣ហកិ ែដលបចចុបបននេ្របី្របស់ស្រមប់លំេន ្ឋ ន និងកសិកមម។ បចចុបបននៃផទដី
ចំនួន ៣ .៩៩១ ហ. ត ជដី ដុំះ កនុងេនះ្រសូវ ៩៣៤ ហ .ដំឡូងមី៣០០ហនិង ត ្រសូវ ១០០ ហត ្រសូវ ៦២ ហត.ត
អំេព១០០ហតេ្រមច៧ហត្រគប់ ្វ យចនទី ២០ ហត និង ៣០ ហត។ស្រមប់ ្វ យ។ចំែណកដី៣៦០០ហកិ េទៀត
្រតូវែបងែចកស្រមប់ េំកស៊ូ។ េនទី ងំ ព ន TK2 ដំ ែំដលេគនិយម  ំ )ព នជំុវញិេន (្រសូវនិងេពតស។គឺ  

ទំហ ំ៣មន. ២៨៣ ហកិ េទៀតែដល្រតូវបនចត់ថន ក់ជតំបន់ដីេសីមែដល្រតូវបនអភិរក  គឺសហគមន៍េន ទបឹង
្រកពឹត។ សហគមន៍េនះសថិតេនកនុងឃុជំប់្រពំែដនចំនួនពីរ )ឃុេំមៀន និងឃុ្ំរពះេធៀត (។   

3.4.2 លកខណៈ្របជជន និង្របជ ្រស្ត 
េខត្តតបូងឃមុ ំមន្រសុកចំនួន៦ និង្រកុងមួយ ។ េខត្តេនះមន ៦២ ឃុ ំនិងសងក ត់ចំនួន ២ និងមនភូមិសរុប ៨៧៣។ 
្របជជនសរុបៃនេខត្តគឺ ៧៧៥,២៩៦ នក់។ មន្រគួ រសរុបចំនួន ១៦៩,២៨១ែដលមនទំហ្ំរគួ រជមធយម៤.៦)

។ដង់សុីេត្របជជនៃនេខត្តគឺ១៤៨នក់កនុងមួយគីឡូែម៉្រតកេរែ៉ដលខពស់ជងដង់សុីេត្របជជនជមធយមេនទូទងំ
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្របេទសកមពុជែដលមន 86 នក់កនុងមួយគីឡូែម៉្រតកេរ។៉ អ្រ កំេណីន្របជជន្របចឆំន គឺំ 0.4% កនុងកំឡុងឆន  ំ1998 - 

2008 ែដលបនធ្ល ក់ចុះមក្រតឹម ០.២% កនុងកំឡុងឆន  ំ២០០៨ - ២០១៩។្របជពលរដ្ឋ្រសុកអូ ងំឪសរុប ១០១ .៨៨១
ក់។ មន ២១ន.ចំនួន ៤៨មនបុរសេនះ៥៥២ ្រគួ រ កនុង ,៥  %មន ៥១បុរសចំែណក ,៥ %។ឃុ្ំរពះធតុ មន

្របជជនសរុប ១៥. ១៤១នក់ )្របុស ៤៨. ៧  %្រសី ៥១ . ៣ (%។ ចំនួនផទះសរុបមនចំនួន ៣. ២៤៨ ្រគួ រ។ភូមិទួល
ឃ្ល ងំមនទំហ្ំរបជជនតិចតួច (៤០៩នក់ ២៧៩្រគួ រ.១) កនុងេនះបុរស ៥០.និង ៤៩ %៣.៧។%        

        

3.4.3 លកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចច 
េខត្តេនះ្រតូវបនកំណត់លកខណៈេ យដីមនជីជតិខពស់ជពិេសសេនតំបន់ែដលសថិតេន មដងទេន្លេមគងគនិងតំបន់
ែដលេគ គ ល់ថជ្របព័នធេអកូឡូសុីដីេសីម។ដីមនជីជតិផ្តល់លកខខណ្ឌ អំេ យផលែដលជួយដល់ករអភិវឌ ន៍
ជីវភពរស់េនរបស់សហគមន៍។ផលិតកមមកសិកមមគឺជ្របភពចំណូលសំខន់។ដំ សំំខន់ៗរមួមន្រសូវដំ េំផ
ងៗបសុសត្វេន ទក៏ដូចជសកមមភពបេងកីត្របក់ចំណូលមិនែមនកសិកមមេផ ងេទៀតដូចជករជួញដូរខន តតូចេធ្វី
ករជកមមករសុីឈនួលេនចំករដំឡូងមីេ ងច្រកនិងករងរសំណង់។ផ្លូវជនបទនិង ព នមន រៈសំខន់ ស់កនុង
កររក សកមមភពេសដ្ឋកិចចជពិេសសផលិតកមមកសិកមមែដលពឹងែផ្អកេលីករដឹកជញជូ នកសិផលេទកន់ទីផ រ។ល។
ភូមិទួលឃ្ល ងំសថិតេនចមង យ១៧គីឡូែម៉្រតពីទី្របជំុជន្រសុកតបូងឃមុ។ំកនុងឃុ្ំរពះធតុមន្រ ក់ទ័រ៩េ្រគឿងរថយន្តធុន
តូចនិងមធយម៤៧េ្រគឿងម៉សុីន៥េ្រគឿងរថយន្ត១៥េ្រគឿងរថយន្ត ក់សុី២េ្រគឿងមូ៉តូ២ .៧២៥េ្រគឿងមូ៉តូកង់បី៩េ្រគឿង

និងកង់១.៩២ ៧េ្រគឿង។ 

 

3.4.4 ្របព័នធច ចរ 
្របព័នធគមនគមន៍តភជ ប់ករ ្ឋ នសំណង់ TK2 គឺផ្លូវចូលេទ មនីមួយៗឃុជំចមបង )ៃផទ ្រកល្រកួស្រកហម (។  

3.4.5 ធនធនវបបធម៌ 

មិនមនសមបត្តិវបបធម៌និងបុ ណវតថុកនុងចមង យ២kmពី ព នTK២េទ។េទះជយ៉ង ក៏េ យ នីតិវធីិែស្វងរកឱកស
នឹង្រតូវបនអនុវត្ត្របសិនេបីអនកេម៉ករកនុងអំឡុងេពល ងសង់ ព ន រកេឃញីទី ងំបុ ណវតថុទី ងំ្របវត្តិ ្រស្តរមួ
ទងំទីបញចុ ះសពនិង /។ឬផនូរបុគគលកនុងអំឡុងេពលជីក ឬ ងសង់  

3.4.6 ថ នភព SEA/SH 

ទិននន័យស្តីពី ថ នភព SEA/SH េនក្រមិតមូល ្ឋ ន និង /ឬ េនកនុងតំបន់ TK២ មិនមនេទ។ SEA/SHនិងអំេពីហងឹ
េលី្រស្តីនិងកុមរេនែតបន្តេកីតមនកនុងអ្រ គួរឱយ្រពួយបរមភេនកនុង្របេទសកមពុជជពិេសសេនកនុងតំបន់ែដលមនអ
្រ ភព្រកី្រកខពស់។េយង មករសទង់មតិជតិស្តីពីសុខភព្រស្តីនិងបទពិេ ធន៍ជីវតិេនកមពុជែដលេធ្វីេឡងីេ យ
វទិយ ថ នជតិសថិតិៃន្រកសួងែផនករនិង្រកសួងកិចចករនរកីនុងឆន ២ំ០១៥្រស្តីកមពុជចំនួន២០%បន យករណ៍ថ
បនទទួលរងអំេពីហងិ ផ្លូវកយ ឬផ្លូវេភទពីៃដគូជិតសនិទធ។   

3.4.6 ថ នភព COVID-19 

រហូតមកដល់េពលេនះមិនទន់មនករណីឆ្លងជំងឺកូវដី១៩េនកនុងតំបន់TK២រមួទងំថន ក់ឃុផំងែដរ។ជង៨០%ៃន
ចំនួន្របជជនកនុង្របេទសកមពុជ្រតូវបនចក់ ៉ ក់ ងំចំនួន ២ ដង។  
 

4. ផលប៉ះពលប់រ ិ ថ ន និងសងគម 
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ករពិនិតយេមីលផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ននិងសងគមេនេលី ព នTK២ ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេសទីរែតេនៃថងទី១៦និង១៧ែខវចិឆិក
ឆន ២ំ០២១េ យMRDPMUនិងPDRDេ យមនករគ្ំរទពីចមង យពីម្រន្តីសងគមបរ ិ ថ នៃនMRDនិងអនក្របឹក E&S

។ករចុះពិនិតយទី ងំ ព នTK២្រតូវបនេធ្វីេឡងីេនៃថងទី២៧ែខវចិឆិកេដីមបគី្ំរទដល់ករ្របជំុនិមមិត )សូមេមីល
ឧបសមព័នធទី២ស្រមប់ករពិនិតយទក់ទងនឹងផលប៉ះពល់ដីធ្លី និងឧបសមព័នធទី៤និងទី៥ទក់ទងនឹងករពិនិតយរកេមីល
វត្តមន IP េនកនុងតំបន់គេ្រមងរង ព នTK២។ករបញច ងំ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យេ្របីបញជ ី្រតួតពិនិតយបរ ិ ថ ន និង
សងគម )សូមេមីលឧបសមព័នធទី  ១) េដីមបកំីណត់ពី និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមែដល ចេកីតេឡងី
េ យ រករ ងសង់ ព នTK២។ ករពិនិតយបនរកេឃញីថផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នែដលបនកំណត់ភគេ្រចីនមន
ក្រមិតទបេទមធយម និភ័យសងគម និង ផលប៉ះពល់មនក្រមិតទប )សូមេមីលព័ត៌មនលម្អិតខងេ្រកម(។  

 

និភយ័ និងផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន 

ែផ្អកេលីករ យតៃម្លពីករចុះពិនិតយករ ្ឋ នករ ងសង់ ព ន TK២ មិនមនផលប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់បរ ិ ថ នេឡយី។
ផលប៉ះពល់គឺពក់ព័នធជចមបងសំេលងរខំនរញ័ំរ ែដលបនបេងកីតកំឡុង្របតិបត្តិករសំណង់ករ្រគប់្រគងកំេទចកំទី
សំណង់ និងទឹកសំណល់ករ្រគប់្រគងគុណភពទឹកករ្រគប់្រគងស្តុកស្តុកករ្រគប់្រគងកកសំណល់និងករបែង្វរករ
្រគប់្រគងលំហូរទឹក។ េលីសពីេនះអំឡុងេពល ងសង់កង្វល់រមួមនករ្រគប់្រគងសុវតថិភពនិងករកកសទះច ចរណ៍
ជពិេសសេនេពលៃថងនិងេពលយប់។ ផលប៉ះពល់ទងំេនះ ច្រតូវបនប្រងួមអបបបរម មរយៈករអនុវត្តករអនុវត្ត
សំណង់ល្អនិងកររចនវសិ្វកមមល្អៃន ព នផ្លូវ ងរមួជមួយនឹងករ្រតួតពិនិតយ និង្រតួតពិនិតយសំណង់យ៉ងជិតសនិទធ។ 
និភ័យទក់ទងនឹងUXOក៏្រតូវបនចត់ទុកថជក្រមិតមធយមផងែដរ។េខត្តតបូងឃមុធំ្លប់ជួប្របទះជេម្ល ះ្រប ប់ វុធ

ករទម្ល ក់្រគប់ែបកពីេលី កសករ យលុកដី និងស្រងគ មមីនកនុងទសវត រឆ៍ន ១ំ៩៧០។ដូចេនះមុនេពលករ ង
សង់ ព នេកីតេឡងីគេ្រមងនឹងត្រមូវឱយេធ្វីករ្រតួតពិនិតយ /យតៃម្លសុវតថិភពស្រមប់  UXO េហយីករដកUXO

្របសិនេបីរកេឃញី្រតូវេធ្វីេឡងីេ យមជឈមណ្ឌ លសកមមភពកំចត់មីនកមពុជ )CMAC) ឬអងគករែដលមនករបញជ ក់
មុននឹងចប់េផ្តីមករងរ ងសង់ ផលប៉ះពល់លម្អិត្រតូវបនពិពណ៌នេនកនុង ងទី៥។ និភ័យនិងផលប៉ះពល់
បរ ិ ថ នែដលបនកំណត់េលីករេធ្វីមូល ្ឋ នីយកមម េហយី្រតូវបន យតៃម្លថមនក្រមិត "ទប "េទ "មធយម "។  

Social Risks and Impacts 
 ផលប៉ពល់េទនឹងសមបទនដីធ្លី 

េយង ម ជញ ធរមូល ្ឋ នែដល្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់េនកនុងកិចច្របជំុនិមមិតៃថងទី 16 និង ១៧ែខវចិឆិកឆន ២ំ០២១
(សូមេមីលឧបសមព័នធទី៥)ផទះតូចមួយ)៨.៥ម២)្រតូវបនបេងកីតេឡងីជបេ ្ត ះ សននចប់ ងំពីឆន ២ំ០១៩ស្រមប់
េគលបំណងេធ្វីកសិកមម /េទ េហយីមនផទះអចិៃ្រន្តយេ៍នកែន្លងេផ ង។េន ទ មរដូវ។មច ស់ផទះមិនរស់េនកនុងផទះ  
េទះយ៉ង ក៏េ យ កនុងអំឡុងេពលចុះសួរសុខទុកខែដលបនេធ្វីេឡងីេនៃថងទី២៧ែខវចិឆិកករពិេ្រគះេយបល់
ជមួយ្រគួ រេនះបនបង្ហ ញថពួកេគរស់េនកនុងផទះេនះជេរៀងរហូត។ េ យ រផទះរបស់្រគួ រេនះសថិតេនកនុងេខត្ត
កំពង់ចមករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ ជញ ធរពក់ព័នធៃនេខត្តកំពង់ចមនឹង្រតូវអនុវត្តកនុងែខធនូេដីមបបីញជ ក់ពី ថ នភព
ដី។ករពិេ្រគះជមួយមច ស់ផទះតូចក៏នឹង្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់ម្តងេទៀតេដីមបបីញជ ក់អំពី ថ នភពដីនិងលំេន ន
ៃនផទះនិងដីែដល ចរងផលប៉ះពល់និង្រទពយសមបត្តិេផ ងេទៀតេនេលីដី )មន្របសិនេបី(។ករពិេ្រគះេយបល់កិចច
្រពមេ្រពៀងនិងករទូទត់សំណងស្រមប់ផទះតូចែដលរងផលប៉ះពល់និង្រទពយសមបត្តិរបស់្រគួ រេផ ងេទៀត្របសិនេបី
មននឹង្រតូវអនុវត្តនិងបញច ប់មុនេពលផទះ្រតូវបនដកេចញេដីមប្ីរតួស្រ យផ្លូវស្រមប់ករ ងសង់ ព នTK២។ករ



 

| 23 | 

 

ពិេ្រគះជមួយមច ស់ផទះកលពីៃថងទី២៧ែខវចិឆិកបង្ហ ញថ្រគួ រេនះបនខចីដីែ្រសមួយែផនកេទរ ្ឋ ភិបលេដីមបេីរៀបចំ
ផ្លូវ ងបេ ្ត ះ សននែដលមន្រ ប់េដីមបរីក ច ចរណ៍កនុងមូល ្ឋ ន។្រគួ រសម័្រគចិត្តបនខចីដីេនះេទរ ្ឋ ភិបល
េដីមបី ងសង់ផ្លូវ ងេហយីមិនបនទមទរសំណងអ្វីស្រមប់ដីេនះេទ។ផលប៉ះពល់ែដល ចេកីតមនេនះ្រតូវបន
ចត់ទុកថ "ទប "។  

 

 ផលប៉ះពល់េទនឹងជនជតិេដីមភគតិច 

លំ ត់្រតួតពិនិតយវត្តមន IP េនកនុងតំបន់គេ្រមងរង TK២ ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេនៃថងទី ១៦ និង ១៧ែខវចិឆិកឆន ២ំ០២១
េ យែផ្អកេលីករពិេ្រគះជនិមមិតជមួយ្របជពលរដ្ឋនិង ជញ ធរមូល ្ឋ នេនថន ក់ឃុ ំ្រសុក និងេខត្ត និង PDRD និង
ែផ្អកេលីករពិនិតយទិននន័យបនទ ប់បន ។ំ ករចុះពិនិតយទី ងំ្រតូវបនេធ្វីេឡងីបែនថមេនៃថងទី ២៧ែខវចិឆិកេដីមបសីេងកត
េមីលករ ្ឋ ន ព ន TK២និងពិេ្រគះជមួយ្របជពលរដ្ឋកនុងតំបន់ជំុវញិករ ្ឋ ន ព ន។ ្រតូវបនបញជ ក់ថគម នជន
ជតិេដីមភគតិច មួយមនវត្តមនេនកនុង ព ន TK2 ថមី និងតំបន់សក្ត នុពលៃនឥទធិពល )សូមេមីលឧបសមព័នធទី  ៤ 

ស្រមប់ដំេណីរករ និងលទធផលៃនករពិនិតយ IPs និងឧបសមព័នធទី ៥ ស្រមប់នទីៃនកិចច្របជំុ (។   

 និភ័ួយទក់ទងនឹងសុខភព និងសុវតថិភពករងរ (OHS) 

និភ័យសំខន់ៗែដល្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណស្រមប់ករ ងសង់ ព ន TK២ រមួមន និភ័យទក់ទងនឹង
សុខភពនិងសុវតថិភពករងរ)OHS)របស់កមមករជពិេសសចំេពះកមមករ្របមណ១៤០នក់ែដល ច្រតូវបនចល័ត
េទករ ្ឋ នសំណង់និងកែន្លងេបះជំរុសំ្រមប់ករ ងសង់ ព នTK២េនេពលេវ កំពូលកនុងដំ ក់កល ងស
ង់។ និភ័យទូេទ ចរមួបញចូ លបុ៉ែន្តមិនកំណត់ចំេពះកង្វះឬករេ្របី្របស់មិន្រតឹម្រតូវៃនឧបករណ៍ករពរផទ ល់ខ្លួន
)PPE)កង្វះករយល់ដឹងរបស់កមមករអំពីវធិនករសុវតថិភពេនេពលករ ងសង់េកីតេឡងីេនកនុងតំបន់ ច់្រសយល
ែដលករ្រតួតពិនិតយសំណង់ក៏ដូចជករអនុេ ម មវធិនករសុវតថិភព )េនេលី ែផនកៃនកមមករ (ច្រតូវបនេគ
េមីលរលំង។ និភ័យែដលទក់ទងនឹង  OHS របស់កមមករក៏ទក់ទងនឹងករចុះកិចចសនយ និងករឆ្លងៃន COVID19 

(កនុងចំេ មកមមករនិងរ ងកមមករនិងសមជិកសហគមន៍ឬៃដគូ ជីវកមមេផ ងេទៀតដូចជអនកផគត់ផគង់សមភ រសំណង់
ជេដីម (។ ករចុះកិចចសនយជំងឺដូចជជំងឺកមេ គ  )ឧ . HIV/AIDS) និងជំងឺមិនឆ្លងេផ ងេទៀត គឺជ និភ័យទូេទ
មួយេនកែន្លងសំណង់។ និភ័យ OHS ្រតូវបន យតៃម្លពី "ទប"េទ"មធយម"្រតូវេនដំ ក់កលេនះេហយីនឹង បន
ពិនិតយេឡងីវញិេ យែផ្អកេលីករ យតៃម្លសមតថភពរបស់អនកេម៉ករេដីមបេី ះ្រ យ និភ័យេនះនិងCESMPរបស់
អនកេម៉ករែដលនឹង្រតូវបនេរៀបចំស្រមប់ករ ថ បន ព ន TK២ 

 និភ័យទក់ទងនឹងសុខភព និងសុវតថិភពសហគមន៍ (CHS) 

និភ័យសងគមេផ ងេទៀតែដលេកីតេឡងីេ្រកមសុខភព និងសុវតថិភពសហគមន៍ )CHS) គឺទក់ទងេទនឹងលំហូរ
ករងរនិងសុវតថិភពច ចរណ៍កនុងអំឡុងេពល ងសង់ ព ននិងដំ ក់កល្របតិបត្តិករ។ មន និភ័យែដល
ទក់ទងនឹងករចុះកិចចសនយនិងកររកី ល លៃន COVID19 រ ងកមមករចំ ក្រសុកនិងសមជិកសហគមន៍មូល
្ឋ នកនុងអំឡុងេពលសកមមភព /្របតិប ត្តិករសំណង់្របចៃំថង។ ក៏មន និភ័យៃនជេម្ល ះរ ងកមមករចំ ក្រសុកនិង
សហគមន៍មូល ្ឋ ននិង និភ័យទក់ទងនឹងសុវតថិភពច ចរណ៍ផ្លូវេគកផងែដរ។ និភ័យទងំេនះនឹង្រតូវបន យ
តៃម្លេឡងីវញិមុនេពលករ ងសង់េកីតេឡងីេហយីមុនេពលអនកេម៉ករ ែដលបនេ្រជីសេរសី្រតូវបន្របមូលផ្តុ ំេទ
កែន្លងសំណង់េហយីនឹង្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភពេនកនុង ESMP េនះនិងបង្ហ ញឱយេឃញីស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់ជ
ធរណៈមុនេពល ងសង់ ព នេឡងីវញិ។ និភ័យេនះ្រតូវបនេគ យតៃម្លពី "ទប"េទ"មធយម"េនដំ ក់កល

យតៃម្លសមតថភពរបស់អនកេម៉ករេនះេហយីនឹង្រតូវបនពិនិតយេ យែផ្អកេលីករ  េដីមបេី ះ្រ យ និភ័យ
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េនះCESMPរបស់អនកេម៉ករែដលនឹង្រតូវបនេរៀបចំស្រមប់ករ ងសង់ ព ន TK២ ករពិេ្រគះេយបល់ និងករ
យល់ដឹងអំពីមូល ្ឋ ន។ សហគមន៍មុន និងអំឡុងេពល ងសង់ និង្របតិបត្តិករ។ 

 និភ័យទក់ទងនឹងករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងករបំពន /ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ  

និភ័យទក់ទងនឹងSEA/SH្រតូវបនរពឹំងទុក។ និភ័យេនះ្រតូវបនផ រភជ ប់ជចមបងជមួយនឹងលំហូរករងរ
ែដលនឹង្រតូវបន្របមូលផ្តុ ំេដីមបគី្ំរទដល់ករ ងសង់ ព ន TK២។ ជែផនកមួយៃនករ យតៃម្ល និភ័យបឋមេគដឹង
ថសហគមន៍ែដលេនជិតករ ្ឋ ន ងសង់ ព ន TK2 ជងេគគឺឃុពំម្រប ទ )សថិតេនកនុងេខត្តកំពង់ ចមជិត
ខង (ព នែដលភូមិេទចង់ពួកេគទូក េពលមតូចទេន្លកត់ឆ្លងម្តងមក លេនះឃុំេនរដ្ឋ។ ្របជពល  TK២ សថិតកនុង
េខត្តតបូងឃមុ។ំ ្របជជនឃុក៏ំ ចេធ្វីដំេណីរឆ្លងទេន្លេទេលងឃុែំដលមន ព ន TK២ េ យរថយន្តឆ្លងកត់ផ្លូវ្របែហល 
៥ -៦ គីឡូែម៉្រត។ េ យ រលកខខណ្ឌ េនះអន្តរកមមរ ងលំហូរករងរនិងសហគមន៍ែដលេនជិតបំផុត្រតូវបនេគរពឹំង
ថនឹងមនក្រមិតេ យ រែតករដឹកជញជូ នមិនអំេ យផល និង ថ នភពភូមិ ្រស្ត។បចចុបបននឧបបត្តិេហតុ 
SEA/SH ច យករណ៍េទនគរបលមូល ្ឋ ន )េនបុ៉ស្តិ៍នគរបលរដ្ឋបលឃុំ (និងគណៈកមម ធិករឃុំ  )ចំេពះ្រស្តី  
និងកុមរេន ឃុំ (។ មនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុកចំនួនបី ែដលសកមម កនុងករផ្តល់េស ទក់ទងនឹង
SEA/SH។អនកផ្តល់េស ទងំេនះមនកិចចសហករជបន្តបនទ ប់ជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង PDWA កនុងេខត្តតបូងឃមុ ំ
រមួមន៖ 

1. មជឈមណ្ឌ លវបិត្តិ្រស្តីកមពុជ )CWCC) (http://www.cwcc.org.kh/); 

2. មូលនិធិកុមរកមពុជ )CCF/CPU) ៖ អងគភពគពំរកុមររបស់ CCF, 

https://www.cambodianchildrensfund.org/our-mission/child-protection-unit; និង 

3. សមព័នធចប យ  (ចប យ កមពុជ)https://www.facebook.com/ChabDaiCambodia/ 

4 . អងគភពគពំរកុមររបស់មូលនិធិកុមរកមពុជ 

5. មូលនិធិកុមរកមពុជ 

 

េ យ រទី ងំសក្ត នុពលស្រមប់ករយិល័យអនកេម៉ករនិងជំរុកំមមករទំនងជេនឆង យពីតំបន់លំេន ្ឋ នកនុងតំបន់
ែដលេនជិតបំផុត ឧបបត្តិវេហតុទបបចចុបបននទក់ទងនឹង SEA/SH និងលទធភពៃនវធិនករកត់បនថយែដលបនេសនី
េឡងី )សូមេមីល  LMP េនកនុងឧបសមព័នធទី ៥ ៃន ESMF) ។ និភ័យទក់ទងនឹង SEA/SH ្រតូវបនេគ យតៃម្លថ"

ទប"េន  ដំ ក់ កលេនះ។ និភ័យៃន SEA/SH ទក់ទងនឹងករ ងសង់ ព ន TK2 នឹង្រតូវបន យ តៃម្លេឡងី
វញិេនេពលែដលអនកេម៉ករ្រតូវបនកំណត់ េហយីសមតថភពរបស់អនកេម៉ករ េដីមបេី ះ្រ យ និភ័យេនះ រមួទងំ 
ESMP របស់អនកេម៉ករ )C-ESMP និង C-LMP) ច្រតូវបន យតៃម្ល។ 
 
 

5. វិធនករកត់បនថយ 

វធិនករកត់បនថយេដីមបេី ះ្រ យ ល់ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ននិងសងគមេលីករ ងសង់ ព នTK2្រតូវបនបង្ហ ញ
កនុង ងទី5។វធិនករកត់បនថយគួរែត្រតូវបនអនុវត្តរមួជមួយនឹងគេ្រមងESMFេហយីអនុវត្ត មករែណនរំបស់រ
្ឋ ភិបលនិង្រកសួងសុខភិបលស្តីពីវធិនករបងក រជំងឺកូវដី -១៩ ។ ឧទហណ៏ ៖ កររក គម្ល តសងគម ករពក់ម៉ស់ 
ករ្រតួតពិនិតយសីតុណ្ហ ភព។ល។
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ង 4. ផលប៉ះពល់លម្អិត និងវធិនករកតប់នថយស្រមប់ករ ងសង់ ព ន TK2 1 
ថ នីយ៍ ព ន និភ័យ ផលបះ៉ពល់ និង

កង្វល់ 

វធិនករកតប់នថយ ទំនួលខុស្រតវូ 

ករអនុវត្ត ករ្រតតួពនិិតយ 

ដំ ក់កលមុនករ ងសង ់

  ករ្រគប់្រគងសុវតថភិព
ច ចរណ៍ 

ឈូសឆយដី (ជប់ផទះតូច 
(8.5m2) កនុងេខត្តកំពង់ចម) 

ករពិនតិយនិងដកេចល UXO 

កកសំណល់ ធូលី សំេឡង 
និងករបំពុលទកឹ។ 

ងំ/ឬបែង្វរលំហូរទឹក។ 

ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និង
សងគម ទក់ទងនឹងកររុះេរ ី
រចនសមព័នធ ព នែដលដួលរលំ
ែដលមន្រ ប ់

កនុងអំឡុងេពល ងសង់មុនករ ងសង់ កររចនវសិ្វកមមល្អៃនផ្លូវ ង្រតូវែតយកមកពិចរ  េដីមបី
កត់បនថយផលបះ៉ពល់៖ 

ព ន Truss ឬ R.C Pipe អនុវត្ត មវធិី ្រស្ត ឬអនុម័តេ យវសិ្វករ ្រតូវ ងសង់ស្រមប់ផ្លូវ ង េដីមបី
េជៀស ងករសទះ ឬបែង្វរលំហូរទកឹ 

ព នទមងន់ 25 េ ន ្រតវូបនរចនេឡងីស្រមប់បនទុកច ចរណ៍ឆ្លងកត់ ព នបេ ្ត ះ សនន 

កត់បនថយចមង យផ្លូវជតិ ព នផ្លូវ ងពីផ្លូវទះឱយតិចជង 100 ែម្រតេ យសុវតថិភព 

ធនករអនុវត្តែផនករផ្លូវ ងស្រមប់ ព ន TK2 ែដល្រតូវបនកំណតច់បស់ ស់រចួេហយី េដីមបកីត់
បនថយ និភ័យ និងផលបះ៉ពល់ 

ករ្រតតួពនិិតយសុវតថិភព នងិករដក UXO ្រតូវែតេធ្វីេឡងីេ យ CMAC ឬ ថ ប័នែដលមនករបញជ ក ់
េហយីលិខិតបញជ ក់្រតវូ កជ់ូន PMU មុនេពលចប់េផ្តីមសកមមភព ងសង់។ 

ធនសុវតថិភពករងរសុីវលិ ្រគបម់ីន/UXO ្រគប្របេភទ្រតវូែតរកេឃញី យកេចញ និងបំផ្ល ញេចលេន
ទី ងំែដលមនសុវតថិភព 

រក ករពេិ្រគះេយបល់/ករចូលរមួជបន្តបនទ ប់ជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន នងិ្របជពលរដ្ឋកនុងតំបន់ជុវំញិ
ទី ងំ ព ន TK2 

អនកចុះកចិចសនយែតង ងំម្រន្តី EHS េដមីប្រគប់្រគង និង យករណ៍អពំីករអនុវត្តវធិនករបរ ិ ថ ន សុខ
ភព និងសុវតថិភព 

អនកេម៉ករ MRD/PMU/ 

SEO 

 

ទី្របកឹ ឯកេទស 
E&S 

 

DDIS 

 
1 The mitigation measures for TK2 bridge construction will be implemented along with applicable mitigation measures proposed in the project ESMF and in accordance with Government’s and Ministry 
of Health’s Guideline on COVID‐19 Preventive Measures e.g. social distancing, wearing masks, temperature check, vaccination, etc. 
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េរៀបចែំផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន នងិសងគម (C-ESMP) របស់អនកចុះកិចចសនយ រមួទងំករែណនអំំពីករ
េ្រតៀមលកខណៈសេ្រងគ ះបនទ ន់ និងករេឆ្លីយតបស្រមប់ភព សននៃនករ ងសង់ និងករកន់កប់ទី
ងំ ករែណនអំពំីសុខភព នងិសុវតថិភព។ 

សំណងស្រមប់ផទះតូចមួយែដលរងផលប៉ះពល់ (8.5m2) កនុងេខត្តកពំង់ចម និង្រទពយសមបត្តិេផ ងេទៀត
េនេលីដី្របសិនេបីមន នងឹ្រតូវបញចប់ដូច RPF របស់គេ្រមង។ 

វធិនករកតប់នថយមនស្រមប់ករ្រគប់្រគង្របកបេ យ្របសិទធភពៃនកកសំណល់ ធូលី សំេលងរខំន 
រញំ័រ នងិករបពំុលទឹក កំឡុងេពលេបសសំ តកែន្លង។ 

  កង្វះយន្តករេ ះ្រ យប
ណ្តឹ ងសងគម និងបរ ិ ថ ន 

បេងកតីយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ (GRM) 

េធ្វីឱយមនករយល់ដឹងជ ធរណៈអំពី GRM 

្រតូវ្របកដថេឈម ះ និងេលខទនំក់ទំនងរបស់តំ ង MRD និងអនកេម៉ករ ្រតូវបន ក់េនេលីក្ត រជូន
ដំណឹងេនខងេ្រកករ ្ឋ នសំណង់ នងិេនករយិល័យរ ្ឋ ភិបលមូល ្ឋ ន (ថន ក់េខត្ត នងិឃុ)ំ ច
មនកនុងទ្រមង់ជផទ ងំរូបភព 

្រតូវ្របកដថករអនុេ ម មរបស់អនកេម៉ករចេំពះ ESMP និងឧបសមព័នធគឺេនកនុងកិចច្រពមេ្រពៀងកចិច
សនយ 

ពិនិតយកែន្លងេបះជំរុ ំនិងរុកខជតិច្រមុះ ្របភពសមភ រ; ឃ្ល ងំផទុកកកសំណល់; និងកែន្លងស្រមប់ចតយន
យន្តធុនធងន;់ េនះ្រតូវអនុម័តមុនេពលចប់េផ្តីមសកមមភពករងរសុីវលិ។ 

អនកេម៉ករត្រមូវឱយអភវិឌ  C-ESMP េហយីបញជូ ន េទ PMU មុនេពលចប់េផ្តីមករងរ 

MRD/ 

SEO 

MRD/PMU/ 

SEO 

 

ទី្របកឹ ឯកេទស 
E&S 

 

DDIS 

ដំ ក់កល ងសង់ 
  ករកកសទះច ចរណ៍ និង

េ្រគះថន ក ់

ករេបះេចលកេំទចកទំី
សំណង់េទកនុងទកឹ។ 

ងំ/ឬបែង្វរលំហូរទឹក។ 

ផ្លូវ ងបេ ្ត ះ សននែដលមន្រ ប់នឹង្រតវូបនព្រងងឹ និងែថទសំ្រមប់េ្រប្របស់បន្តកនុងអំឡុងេពល
ងសង់ ព នេឡងីវញិ 

កនុងករណីមនេលប នទឹកហូរខ្ល ងំ ករករពរករហូរេ្រចះៃនផ្លូវ ងគឺ្រតូវបនទមទរ។ 

សហគមន៍្រតូវជូនដំណឹងឱយបនចបស់ ស់ជមុនអំពី នភិ័យសងគមែដលទក់ទងនងឹសុខភព និង
សុវតថិភពសហគមន៍ ដូចជបញ្ហ ែដលទក់ទងនឹង SEA/SH េ យ រលំហូរករងរ សុវតថិភពច ចរណ៍ 
ជេម្ល ះែដល ចេកីតមនរ ងកមមករចំ ក្រសុក នងិសមជិកសហគមន៍មូល ្ឋ ន។ 

អនកេម៉ករ MRD/PMU/ 

SEO 

 

ទី្របកឹ ឯកេទស 
E&S 

 

DDIS 
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ករសម្អ តកកសំណល់
សំណង់ និងេធ្វីឱយេទសភព្រត
ឡប់េទសភពេដមី/្របេសីរ
េឡងីវញិ។ 

លទធភពៃនករទប់ ក ត់ករ
ចូលេទកន់/ពដីីែ្រសែកបរផទះ
របស់្រគួ រកនុងតបំន ់

OHS និងករ្រគប់្រគងសុខ
ភព នងិសុវតថិភពសហគមន ៍
(CHS) រមួទងំ និភ័យៃន 
SEA/SH 

សំណឹកដី 

ករបំពុលធូលី 

ករ្រគប់្រគងសំេលងរខំន និង
រញំ័រ 

ករ្រគប់្រគងស្តុក/ស្តុកទុក 

ករដឹកជញជូ នសមភ រៈសំណង់ 

ករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹេន
កែន្លងេបះជំរុរំបស់កមមករ 

បញ្ហ អនម័យេនកែន្លងេបះ
ជំរុកំមមករ 

ចលនឧបករណ៍ធុនធងន់។ 

ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍មូល ្ឋ ន នងិករបង្ហ ញអំពី GRM របស់គេ្រមង រមួទងំ GRM 

ស្រមប់ SEA/SH នងឹ្រតូវបនេធ្វេីឡងីជែផនកៃន ESMP, C-ESMP និង C-LMP ែដលបនេធ្វីបចចុបបននភ
ព។ 

សហគមន៍្រតូវជូនដំណឹងឱយបនល្អជមុនអពំីកររខំនែដល ចេកីតមនចំេពះេស /្របតិបត្តិករៃនករ
េ្រប្របស់ ធរណៈ ្របសិនេបីមន។ 

ចត់ ងំអនកកនទ់ង់ជតពិីរនកេ់នសងខងផ្លូវ ង (ជមួយ walki talki និង PPE) េដមីបជីួយេធ្វី
ច ចរណ៍កនុងេពលៃថង និងេពលយប់។ 

ដំេឡងីផ្ល កសញញ សុវតថិភពច ចរណ៍ឱយបន្រគប់្រគន់ នងិឧបករណ៍ែដលបេំពញ មេគលករណ៍
ែណន ំឬស្តង់ រជតិ ឬ្រសប មករអនុវត្តល្អអន្តរជតិ ែដលស្តង់ រជតិអវត្តមន េហយីសំខន់បំផុត
គឺករឆ្លុះបញច ងំកនុងេពលៃថង នងិេពលយប់។ 

ដំេឡងីផ្ល កសញញ បនថយេលប ន នងិផ្ល កសញញ រលំឹកសុវតថិភព យ៉ងេ ច ស់ 100 ែម៉្រត មុននឹងមក
ដល់ផ្លូវ ង (េនសងខងស្រមបច់ ចរណ៍ផ្លូវពីរ)។ 

េធ្វីករបញ់ទកឹេនផ្លូវ ងយ៉ងេ ច ស់ 3-6 ដង/ៃថង ឬ ្រស័យេលី កសធតុ និងច ចរណ៍ េដមីបី
កត់បនថយធូលីដ ី

េជៀស ងករេ្របឧីបករណ៍ឬឧបករណ៍ែដលមនសំេលងរខំនែដលបេងកីតរញំ័រខពស់។ 

កំណត់ទី ងំសម្រសបស្រមប់ស្តុកទុក េដីមបេីចៀស ងករស្តុកទុកេនផ្លូវរេទះ ឬ ម ផ្លូវ ឬស្តុកទុកេនទី
ងំែកបរទកឹ ែដលប ្ត លឱយមនទឹកហូរេ្រចះេនេពលេភ្ល ង 

ផ្តល់សុវតថិភពផ្លូវចូលជបេ ្ត ះ សនន េនេពលមនករសទះផ្លូវចូលពភីូមិ/ផទះេទផ្លូវ 

្រគប្រគង នងិសម្អ តកកសំណល់សំណង់ឱយបន្រតមឹ្រតវូ។ េជៀស ងករេបះេចលេទកនុងទកឹ នងិ/ឬប
រ ិ ថ នជុវំញិ 

កររុះេរ ី ព ន ចចប់េផ្តមីបនលុះ្រ ែតករបញចប់ ព នផ្លូវ ង្រតវូបនបញចប់ និងដំេណីរករ។ 

ករេលចធ្ល យេ្របង/េ្របងរអំិលែដលបនេ្របីរចួេទដី និង/ឬទកឹពមី៉សុីនេភ្លីង/ម៉សុីនស្រមប់ករ ង
សង់/ករ ្ត រេឡងីវញិៃន ព ន េ្រចនី្រតវូបនេជៀស ង/សម្អ តឱយបន្រតឹម្រតូវ។ 

ដំ ក់កល្របតបិត្តិករ 
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 ងំ/ឬបែង្វរលំហូរទឹក។ 

កំេទចកទំីសំណង់ធ្ល ក់ចូល
េទកនុងទឹក។ 

លទធភពៃនករទ្រនទ នស្រមប់
ង / ជីវកមមេនជិតកបល
ព ន 

កររកីលូត ស់បែន្ល/គុមព ច
កំណត់ករេមីលេឃញី 

េ្រគះថន កច់ ចរណ៍េន
ចំេ ត/ទនំប/់ ព ន 

កររុះេរផី្លូវ ង ចចបេ់ផ្តមីបនលុះ្រ ែតករបញចប់ករ ងសង់ ព ន និងករ ្ត រេឡងីវញិ្រតវូបន
បញចប់ នងិដេំណីរករ។ 

េជៀស ងករេចលកកសំណល់េទកនុងធុងទកឹ។ 

ដំេឡងីៃ្របសណីយែ៍ណន ំនិងផទ ងំព័ត៌មន េដីមបបីេញច សករទ្រនទ នកន់កប់ ង/ ជីវកមមែកបរកបល
ព ន 

េបសសំ តបែន្ល/គុមពេឈជី្របច ំេដីមបផី្តល់ភពេមលីេឃញីចបស់ដល់អនកេ្របី្របស់ផ្លូវ 

ករែថទ្រតឹម្រតវូៃនរចនសមពន័ធ ព នចស់ ផ្ល កសញញ  និងសញញ សមគ ល់ 

អនកេម៉ករ MRD/PMU/ 

SEO 

 

ទី្របកឹ ឯកេទស 
E&S 

 

DDIS 

 
 

នីតិវធិីរកេឃញីេ យៃចដនយ៖ 

កំឡុងេពល ងសង់ អនកទទួលករ្រតូវ៖ 

- បញឈប់សកមមភព ងសង់េនតំបន់ែដលមនឱកសែស្វងរក និង យករណ៍េទ MRD/Bank ឱយបនឆប់ មែដល ចេធ្វីេទបន ស្រមប់វធិនករសម្រសប។ 

- កំណត់ទី ងំ ឬតំបន់ែដលបនរកេឃញី; 

- ធនសុវតថិភពទី ងំេដីមបកីរពរករខូចខត ឬករបត់បង់វតថុែដល ចដកេចញបន។ កនុងករណីវតថុបុ ណែដលមិន ចដកេចញបន ឬសំណល់រេសីប ឆម េំពលយប់
្រតូវេរៀបចំរហូតដល់ ជញ ធរមូល ្ឋ នទទួលខុស្រតូវ ឬនយក ្ឋ នវបបធម៌ និងព័ត៌មនចូលកន់កប់។ 

- ជូនដំណឹងដល់ទី្របឹក ្រតួតពិនិតយសំណង់ែដលនឹងជូនដំណឹងដល់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ឬថន ក់ជតិែដលទទួលខុស្រតូវ )កនុងរយៈេពល 24 េម៉ង ឬតិចជងេនះ  (។  

- ជញ ធរមូល ្ឋ ន ឬថន ក់ជតិែដលពក់ព័នធ នឹងទទួលបនទុកករពរ និងអភិរក ទី ងំ មុននឹងសេ្រមចេលីនីតិវធិីសម្រសបជបន្តបនទ ប់។ េនះនឹងត្រមូវឱយមនករ យតៃម្ល
បឋមៃនកររកេឃញីែដល្រតូវអនុវត្ត។ រៈសំខន់ និង រៈសំខន់ៃនកររកេឃញីគួរែត្រតូវបន យតៃម្លេ យេយងេទ មលកខណៈវនិិចឆ័យេផ ងៗែដលទក់ទងនឹង
េបតិកភណ្ឌ វបបធម៌។ ទងំេនះរមួមនេ ភ័ណភព ្របវត្តិ ្រស្ត វទិយ ្រស្ត ឬករ្រ វ្រជវ តៃម្លសងគម និងេសដ្ឋកិចច។ 
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- ករសេ្រមចចិត្តអំពីរេបៀបេ ះ្រ យកររកេឃញី្រតូវេធ្វីេឡងីេ យ ជញ ធរទទួលខុស្រតូវ )MRD)។ េនះ ចរមួបញចូ លករផ្ល ស់ប្តូរេនកនុងប្លង់ )ដូចជេនេពលែដលរក
េឃញីនូវសំណល់ែដលមិន ចដកេចញបនៃន រៈសំខន់ៃនវបបធម៌ ឬបុ ណវតថុ  (ក  ករអភិរក  ករ ្ដករអភិរ រេឡងីវញិ និងករសេ្រងគ ះ។ 

- ្របសិនេបីទី ងំវបបធម៌ និង  /ឬ ររីកិធតុមនតៃម្លខពស់ េហយីករអភិរក ទី ងំ្រតូវ បនែណនេំ យអនកជំនញ និងត្រមូវេ យ ជញ ធរ ររីកិធតុវបបធម៌ អនកេម៉ករ
នឹង្រតូវេធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរកររចនជចបំច់េដីមបបីំេពញ មសំេណី និងែថរក េគហទំព័រ។ 

- ករសេ្រមចចិត្តទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគងកររកេឃញី្រតូវេធ្វីករទំនក់ទំនងជ យលកខណ៍អក រេ យ ជញ ធរពក់ព័នធ។ 
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6. ករចូលរមួរបសអ់នកពក់ព័នធ និងបង្ហ ញព័ត៌មន 

6.1 ករសេងខបដំេណើ រករករចូលរមួជ ធរណៈ   
ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយភគីពក់ព័នធស្រមប់ ព ន TK2 ្រតូវបនេធ្វីេឡងីជពីរជំុ។ កិចច្របជំុេលីកទី១ េធ្វីេឡងីេនៃថង
ទី១៦ និង១៧ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២១។ កិចច្របជំុេនៃថងទី១៦ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២១ េធ្វីេឡងីេនករយិល័យ ៃនមនទីរ
អភិវឌ ន៍ជនបទេខត្តតបូងឃមុ។ំ កិចច្របជំុេនះដឹកនេំ យេ ក េទៀង ៃឆេហៀង – ្របធនគេ្រមង  SEADRM II ។ អនក
ចូលរមួកនុងកិចច្របជំុេនះ រមួមន េ ក ៉ រត័ន ែយម៉ )ទី្របឹក ធនគរពិភពេ ក (នយក  និងតំ ងមនទីរពក់ព័នធ
េខត្តតបូងឃមុ។ំ េ យ រករក្រមិតកូវដី -១៩េលីករជួបជំុគន កនុងសងគម ករ្របជំុ េនះ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេសទីរែត មរយៈ
សននិសីទវេីដអូេ យេ្របី Zoom (សូមេមីលឧបសមព័នធទី ១ ស្រមប់នទីៃនករ្របជំុ និងបញជ ីអនកចូលរមួ (។ កិចច្របជំុេលីក
ទី២  េធ្វីេឡងីេនៃថងទី១៧ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២១ េន ្រសុក្រពះធតុ េខត្តតបូងឃមុ។ំ អនកចូលរមួរមួមន ្របធ
នគេ្រមង )េ ក េទៀង ៃឆ េហៀង  (ទី្របឹក ធនគរពិភពេ ក  )េ ក រត័ន ែយម៉ (អភិប លរង្រសុកតបូងឃមុ ំេម
រដ្ឋបល្រសុកអូ ងំឪ េមឃុ្ំរពះធតុ េមភូមិទួលមនជ័យ អនុ្របធន។ េចសងក ត់ទួលឃ្ល ងំ ្រកុម្របឹក ឃុ្ំរពះថវ 
កសិករ និងបុគគលិកគេ្រមងៃនមនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទេខត្ត )សូមេមីល ឧបសមព័នធទី៤ ស្រមប់ដំេណីរករ និងលទធផលៃន
ករពិនិតយ IP និងឧបសមព័នធទី៥ ស្រមប់កិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ េនៃថងទី១៦ និង១៧ែខវចិឆិកឆន ២ំ០២១និងបញជ ី
េឈម ះអនកចូលរមួ(។ជំុទីពីរៃនករពិេ្រគះេយបល់្រតូវបនេធ្វីេឡងីេនៃថងទី ១០ ែខធនូ ឆន  ំ២០២១។ េគលបំណងៃន
ករពិេ្រគះេនះគឺេដីមប៖ី 

ជូនដំណឹងដល់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ននិងអនកពក់ព័នធែដលចប់ រមមណ៍អំពីេគលបំណងៃនគេ្រមងរងករ ថ បន
ព ន TK2 

- បង្ហ ញព័ត៌មនសំខន់ៗពីេសចក្តី្រពងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម )ESMP) 

- រេំលចសកមមភពសំខន់ៗរបស់គេ្រមងរង និង និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគម និងផលប៉ះពល់ែដលមនសក្ត
នុពលទក់ទងនឹងករ ថ បន ព ន TK2 

- វធិនករកត់បនថយែដលបនេសនីេឡងី 

- យន្តករបណ្តឹ ង រទុកខ 

- សំណួរនិងចេម្លីយ 

6.2 ករសេងខបលទធផលករចូលរមួជ ធរណៈឮ 

១១. ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋ និង ជញ ធរមូល ្ឋ នបនបង្ហ ញថ មិនមន្រប ទវបបធម៌ក៏ដូចជស
ហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចេនកនុងតំបន់សក្ត នុពលៃនឥទធិពលៃន ព នេនះេទ។ អនកចូលរមួកនុងតំបន់ជទូេទគ្ំរទ
ដល់ករ ថ បន ព ន TK2 េឡងីវញិ។ )សូមេមីលឧបសមព័នធទី ៥និងឧបសមព័នធទី៦ស្រមប់នទីៃនកិចច្របជំុពិេ្រគះ
េយបល់មតិែកលម្អសំខន់ៗ និងបញជ ីអនកចូលរមួ (េដីមបីទី ងំប្តូរផ្ល ស់ករកនុងរកី យនងថបង្ហ ញក៏តូចផទះ។ មច ស់

វញិេឡងីព នងសង់ករមនឱយអនុញញ ត  )ទី ៧ឧបសមព័នធេមីល( ។ េនជំ នបនទ ប់ ថ នភពដីរបស់្រគួ រេនះ
នឹង្រតូវបនេផទ ងផទ ត់ជមួយរ ្ឋ ភិបលមូល ្ឋ ន និង្រគួ រ។ ករពិេ្រគះេយបល់បែនថមនឹង្រតូវបនេធ្វេីឡងីជមួយ
្រគួ រេនេពលែដលផលប៉ះពល់្រតូវបនដឹងយ៉ងចបស់។ សំណងស្រមប់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់េនះនឹង្រតូវេធ្វី
េឡងី្រសប ម RPF របស់គេ្រមង មុនេពលករ ងសង់ ព ន្រតូវបនអនុវត្ត។ 
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6.3 ករបង្ហ ញព័ត៌មន 

េសចក្តីសេងខប្របតិបត្តិៃន ESMP េនះ្រតូវបនបង្ហ ញជភ ែខមរេនេលីេគហទំព័ររបស់ MRD េនៃថងទី៩ ែខធនូ ឆន ំ
២០២១ េហយីជភ អង់េគ្លសេពញេលញរបស់ ្រតូវបនបង្ហ ញេនៃថងទី ២១ ែខធនូ ឆន  ំ ២០២១ 

(https://www.mrd.gov.kh/2021/11/15/ 4632/#160-seadrm-ii-p1) ។ កំែណចុងេ្រកយៃន ESMP គឺបន ក់បង្ហ ញ
មរយៈេគហទំព័ររបស់ MRD ជភ អង់េគ្លសេនៃថងទី១៣ ែខមក  ឆន ២ំ០២២ និងជភ ែខមរេនៃថងទី ១៥ 

ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២២ (https://www.mrd.gov.kh/seadrm-ii/) ។ ESMP ចុងេ្រកយស្រមប់ ព ន TK2 ក៏នឹងមន ក់
បង្ហ ញផងែដរជភ អង់េគ្លសេនេលីេគហទំព័ររបស់ធនគរពិភពេ ក ែដលធ្ល ប់បនសម្អ តេ យ្រកុមករងរ
ធនគរពិភពេ ក។ 

6.4 ករពិេ្រគះេយបលក់នងុអំឡងុេពល ងសង់ ព ន TK2 

កនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្ត និងដំេណីរករ ព ន T2 និងមុនេពល ងសង់ េនេពលែដលតំបន់ជក់ ក់ដូចជ
ករយិល័យអនកេម៉ករ ជំរុកំមមករ កែន្លងេចលកំេទចកំទីសំណង់ និងសំណល់សំណង់ ែផនករករងរ។ល។ ្រតូវបន
កំណត់អត្តសញញ ណ )ែផ្អកេលី  ESMP របស់កិចចសនយ  (បរ ិ ថ ន និងសងគម។ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ែដលទក់ទង
នឹងសំណង់នឹង្រតូវបន ត្រត ង េហយី្របជជន និង ជញ ធរមូល ្ឋ ននឹង្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់េដីមបេីសនីសុំមតិ
ែកលម្អរបស់ពួកេគ។ 

 
  

7. យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ  

េគលបំណងៃនគេ្រមង GRM គឺផ្តល់ឱយអនកត ៉ នូវនីតិវធីិេ ះ្រ យែដល ចចូលដំេណីរករបន ងយ្រសួលេ្របី
្របស់ និងមិនគិតៃថ្ល េដីមបឱីយ្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់ ចេលីកេឡងីពីកង្វល់ និង រទុកខទក់ទងនឹងគេ្រម
ង។ គេ្រមង GRMs ផ្តល់ព័ត៌មនអំពីរេបៀបែដលពកយបណ្តឹ ង្រតូវបន ក់បញចូ ល រមួទងំទ្រមង់ែបបបទ ប ្ត ញ ជ
ពិេសសជំ ន និងេពលេវ កំណត់ស្រមប់ជំ ននីមួយៗ ដូចជេពលេវ កំណត់ស្រមប់ករទទួល គ ល់ករ
ទទួលពកយបណ្តឹ ង ករជូនដំណឹងអំពីករសេ្រមចចិត្តដំេ ះ្រ យ និងរយៈេពលកំណត់។ល។ កនុងអំឡុងេពលៃន
ដំេណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ មករចបំច់ ករសនទននឹងេធ្វីេឡងីរ ងអងគភព /បុគគលិក  GRM ែដលបន
កំណត់របស់គេ្រមង និងអនកទទួលទុកខ េដីមបេីលីកកមពស់ករយល់ដឹង និងកិចចសហករគន រ ងភគីពក់ព័នធស្រមប់ករ
េ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភព។ គេ្រមងេនះក៏មនដំេណីរករបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ែដលអនកត ៉ ចេ្របីេនេពល
ែដលពួកេគមិនេពញចិត្តនឹងករសេ្រមចចិត្តេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  ឬបណ្តឹ ងរបស់ពួកេគមិន្រតូវបនេ ះ្រ យកនុងរ
យៈេពលជក់ ក់មួយ។ 

7.1 ជំ នកនងុករដំេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ  

គេ្រមងេនះមននីតិវធីិេ ះ្រ យបណ្តឹ ងចំនួនបីស្រមប់ និភ័យ និងផលប៉ះពល់ជសក្ត នុពលចំនួនបី៖ 1) ករ
ទិញដី 2) លកខខណ្ឌ ករងរ និង 3) ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពន និងករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ  ) SEA/SH)។ 
នីតិវធីិទងំេនះ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេ យែផ្អកេលីេគលករណ៍ខងេលីស្រមប់ GRM របស់គេ្រមង និង្រសប ម
ត្រមូវករែដលមនែចងកនុងចបប់ជតិពក់ព័នធ។ GRM ស្រមប់ពកយបណ្តឹ ងទក់ទងនឹងករទិញយកដី្រតូវបនសេងខប
េនកនុងគេ្រមងករ ងំទីលំេនថមី និងេគលនេយបយ  ) RPF) របស់គេ្រមង។ ផ្តល់នូវជំ នេដីមបែីណនអំនកត ៉
មរយៈដំេណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រមួទងំេពលេវ ែដលបនបញជ ក់ស្រមប់ជំ ននីមួយៗ  ) សូមេមីល RPF 
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ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិត(។ GRM ស្រមប់កមមករទក់ទងនឹងករងរ ្របក់ឈនួល ករទូទត់ លកខខណ្ឌ ករងរ សុខភព 
សុវតថិភព។ល។ អនុវត្ត មនីតិវធីិេផ ងៗគន  េហយី្រតូវបនពិពណ៌នេនកនុងនីតិវធីិ្រគប់្រគងករងររបស់គេ្រមង 
)សូមេមីល LMP ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិត(។ GRM ទក់ទងនឹងករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងករបំពន/ករេបៀតេបៀនផ្លូវ
េភទ  ) SEA/SH) ក៏្រតូវបនបេងកីតេឡងី្រសប មចបប់ជតិពក់ព័នធ និងករែណនរំបស់ធនគរពិភពេ កស្តីពី 
SEA/SH េហយី្រតូវបនពិពណ៌នេនកនុង LMP របស់គេ្រមង  ) សូមេមីល LMP ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិត(។ ្រតូវបន
កត់សមគ ល់ថ និភ័យស្រមប់ SEA/SH ្រតូវបន យតៃម្លថ  " មធយម "េនក្រមិតគេ្រមង។ កនុងអំឡុងេពលអនុវត្ត
គេ្រមង និភ័យ SEA/SH នឹង្រតូវបន យតៃម្លេនក្រមិតគេ្រមងរង េ យគិតគូរពី ថ នភព SEA/SH កនុង្រសុក 
មតិែកលម្អពី្របជជនកនុងតំបន់ និងអនកពក់ព័នធេផ ងេទៀត  ) ឧ .េស សុខភព អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល …( ។ កនុងករណី
មនត្រមូវករ អនកផ្តល់េស  SEA/SH កនុងតំបន់នឹង្រតូវបនចូលរមួេ យ PMU មុនេពលអនកេម៉ករ្រតូវបន្របមូលផ្តុ ំ
េទកែន្លងគេ្រមងរង។ ខងេ្រកមេនះគឺជេសចក្តីសេងខបៃននីតិវធីិ GRM ទងំបីេនះ ែដលនឹង្រតូវបនេ្របីស្រមប់បញ្ហ
សំខន់ៗែដល្រតូវបនកំណត់េនេ្រកមគេ្រមង។ បែនថមពីេលី GRMs ទងំេនះ ប ្ត ញេផ ងគន ចរកបនស្រមប់
ករទទួលពកយបណ្តឹ ងែដល ចេកីតេឡងីកនុងអំឡុងេពល ងសង់ ដូចជចំណុចបេងគ ល GRM របស់ PMU ចំណុច
បេងគ ល GRM របស់អនកេម៉ករ េមភូមិ អនកដឹកន ំIP កនុង្រសុក និងប ្ត ញែដលមន្រ ប់េផ ងេទៀតែដល្របជជន
កនុងតំបន់េ្របី្របស់ ដូចជ ជរ ្ឋ ភិបលឃុជំេដីម។ 

7.1.1 នតីិវិធីេ ះ្រ យបណ្តឹ ងពក់ព័នធនឹងសមបទនដីធ្លី 
កនុងករណីែដលបណ្តឹ ង រទុកខេនែតមិន ចេ ះ្រ យបន ឬមិន ចេ ះ្រ យ មករេពញចិត្តរបស់អនក ក់
ពកយបណ្តឹ ងេនះ បុគគលេនះមនសិទធិ ក់ពកយបណ្តឹ ងេទ ជញ ធរ្រសុក ឬេខត្ត មករចង់បនរបស់អនកប្តឹង។ េដីមប
ណ្តឹ ងក៏ ចសេ្រមចចិត្ត ក់ពកយបណ្តឹ ងេ យផទ ល់េទតុ ករផងែដរ។ េដីមបណ្ដឹ ងនឹងទទួលបនទុកចំ យ
ស្រមប់ជំ នទងំេនះ បុ៉ែន្តនឹង្រតូវបនសងវញិស្រមប់ករចំ យរបស់ពួកេគេ យ IA ្របសិនេបីបណ្ដឹ ងរបស់ពួក
េគទទួលបនេជគជ័យ។ 

 ជំ នទី 1 - ក្រមិតឃុ៖ំ ជនបងកេហតុ (AP) ចនពំកយបណ្ដឹ ងរបស់ពួកេគេទេមភូមិ ឬេមឃុ ំែដល ច
េ ះ្រ យបញ្ហ េននឹងកែន្លងបន។ កនុងករណី AP គឺជជនជតិេដីមភគតិច (IP) អនកែដលមនទុកខ
្រពួយ ចនកំរណីរបស់ពួកេគេទ្របធនសហគមន៍ IP មូល ្ឋ នេនថន ក់ភូមិ/ឃុ ំ

 ជំ នទី 2 - ថន ក្់រសុក៖ AP ចរលំងជំ នទី 1 ដូចែដលពួកេគចង់បនេ យ ក់ពកយបណ្តឹ ងជ
យលកខណ៍អក រេទកន់្របធនករយិល័យ្រសុកែដលគេ្រមងរងសថិតេន។ AP ចនមំនុស ចស់ 

ឬតំ ងសហគមន៍មកស្រមបស្រមួលបញ្ហ េនះេនថន ក់្រសុក។ 

 ជំ នទី 3 – ក្រមិតគេ្រមង (អគគនយក ្ឋ ន ងំទីលំេន)៖ GDR នឹងពិនិតយេមីលពកយបណ្តឹ ង និង
បញជូ នរបយករណ៍ែស្វងរកេទអគគនយកៃន GDR ស្រមប់ករសេ្រមចចិត្ត។ របយករណ៍ចុងេ្រកយ
នឹង្រតូវបញច ប់កនុងរយៈេពល 30 ៃថងេធ្វីករចប់ពីៃថងទទួលពកយបណ្តឹ ង េហយីនឹង្រតូវបន ក់ជូនអគគ
នយកៃន GDR ស្រមប់ករសេ្រមចចិត្តចុងេ្រកយកនុងរយៈេពល 5 ៃថងេធ្វីករចប់ពីៃថងទទួលបនរបយ
ករណ៍ចុងេ្រកយ។  

 ជំ នទី៤ - ថន កេ់ខត្ត (ករយិល័យអភិបលេខត្ត)៖ AP ច ក់ពកយបណ្តឹ ងជ យលកខណ៍អក រ
េទកន់គណៈកមម ធិករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខេខត្ត (PGRC) មរយៈករយិល័យអភិបលេខត្ត។ 
ករសេ្រមចចិត្តរបស់ PGRC នឹង្រតូវបញជូ នេទ IRC មរយៈ GDR ស្រមប់ករយល់្រពម មុនេពលចត់
វធិនករេ ះ្រ យ។ 
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្របសិនេបី AP មិនេពញចិត្តនឹងេសចក្តីសេ្រមចៃនដំេ ះ្រ យែដលបនេធ្វីេឡងីេនជំ ន មួយខងេលី ពួកេគ
ចយកសំណំុេរឿងរបស់ពួកេគេទតុ ករេខត្ត/្រកុង េ យចំ យផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ មចបប់ស្តីពីអស មិករ

ណ៍  ) សូមេមីលព័ត៌មនលម្អិតៃន GRM េនះេនកនុង RPF (ឧបសមព័នធទី 2) ៃន ESMF ែផនក 5.2) ។ 

7.1.2 នីតិវិធីេ ះ្រ យបណ្តឹ ងទក់ទងនឹងករងរ និងលកខខណ្ឌ ករងរ 

 ជំ នទី 1 - ក្រមិតនិេយជក៖ បុគគលែដលមនទុកខ្រពួយ (AP) ច ក់ពកយបណ្តឹ ងរបស់ពួកេគេទ
កន់និេយជករបស់ពួកេគេ យផទ ល់មត់ ជ យលកខណ៍អក រេ យផទ ល់ ឬ មទូរសពទ រជអក រ 
សំបុ្រត ឬអីុែមល (ករត ៉អនមិក្រតូវបនទទួលយក) ស្រមប់ដំេ ះ្រ យកនុងរយៈេពលពីរសប្ត
ហ៍។  

 ជំ នទី 2 - ក្រមិត PMU៖ ្របសិនេបី AP មិនេពញចិត្តនឹងដំេ ះ្រ យរបស់និេយជករបស់ពួកេគ 
និេយជកនឹងបញជូ ន AP េទកន់ SEO របស់ MRD េហយីជូនដំណឹងដល់ AP អំពីករបញជូ នេនះ។ 
MRD'S SEO នឹងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង និងជូនដំណឹងដល់ AP កនុងរយៈេពលពីរសប្ត ហ៍ េហយីជូន
ដំណឹងដល់ AP អំពីលទធផលដំេ ះ្រ យរបស់ PMU ជ យលកខណ៍អក រ។ 

 ជំ នទី 3 - ក្រមិតគណៈកមម ធិករដឹកនគំេ្រមង៖ ្របសិនេបី AP មិនេពញចិត្តនឹងដំេ ះ្រ យែដល
េសនីេឡងីេ យ PMU (ជំ នទី 2) PMU នឹងបញជូ នករណីេនះេទគណៈកមម ធិករដឹកនគំេ្រមងៃន
គេ្រមង KH-SEADRM 2 ស្រមប់ដំេ ះ្រ យ និងជូនដំណឹងដល់ AP អំពីករបញជូ នេនះ។ ករ
សេ្រមចចិត្តនឹងេធ្វីេឡងីមិនេលីសពីបីសប្ត ហ៍។ AP នឹង្រតូវបនជូនដំណឹងអំពីករសេ្រមចចិត្តដំេ ះ
្រ យជ យលកខណ៍អក រ។ ្របសិនេបី AP មិនយល់្រសបនឹងលទធផលៃនដំេ ះ្រ យ ពួកេគ ច
ទក់ទងេទអធិករករងរៃនេខត្ត ឬ្រកុងរបស់គត់។ 

 ជំ នទី ៤ - តុ ករ៖ ្របសិនេបី AP មិនេពញចិត្តនឹងដំេ ះ្រ យខងេលី AP ចផ្តួចេផ្តីមករប្ដឹង
េទតុ ករេន្រគប់ជំ នេ យចំ យផទ ល់ខ្លួន។ ករសេ្រមចចិត្តរបស់តុ ករនឹងបញច ប់ (សូម
េមីលព័ត៌មនលម្អិតៃន GRM េនះេនកនុង LMP (ឧបសមព័នធទី 5 ៃន ESMF ែផនក 10.1 & 10.2) ។ 

7.1.3 នីតិវិធីេ ះ្រ យបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង SEA/SH 

ស្រមប់ពកយបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង SEA/SH និងពក់ព័នធនឹងបុគគលិកគេ្រមង ប ្ត ញខងេ្រកម ច្រតូវបនេ្របីេដីមបី
ក់ពកយបណ្តឹ ង។ កនុងករណីែដលអនកផ្តល់េស  SEA/SH ្រតូវបនចូលរមួស្រមប់គេ្រមងរងជក់ ក់  ) េដីមបកំីណត់

េ យែផ្អកេលីគេ្រមងរងនីមួយៗ នីតិវធីិ GRM ស្រមប់ SEA/SH នឹង្រតូវបន ប់េដត និងបង្ហ ញឱយេឃញីស្រមប់
ករពិេ្រគះេយបល់ និងស្រមប់ព័ត៌មន និងករេ្របី្របស់របស់្របជពលរដ្ឋែដលមនសក្ត នុពលេនក្រមិតអនុ
គេ្រមង៖ 

្រចកទី 1 – AP ចេធ្វី មជំ នែដលមនែចងកនុងែផនកទី 9.1.2 (ខងេលី) េដីមបី ក់ពកយបណ្តឹ ង SEA/SH ទក់ទង
នឹងកមមកររបស់អនកេម៉ករ។  

្រចកទី 2 – 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 លេលីនីតិវធីិស្តង់ រស្រមប់ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ SEA/SH េដីមបធីនបននូវករ
សមង ត់។ 
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្រចកទី 3 – ្របសិនេបី AP ចង់នយំកសំណំុេរឿងរបស់តុ ករ AP ចអនុវត្ត មជំ នខងេ្រកមស្រមប់ករកត់
េទស។ ករកត់េទសទក់ទងនឹង SEA/SH ្រតូវបន្រគប់្រគងេ្រកម្រកម្រពហមទណ្ឌ  និង្រកមនីតិវធីិ
្រពហមទណ្ឌ  េហយីមនដូចខងេ្រកម៖ 

 ជំ នទី 1 - ប៉ូលីសយុត្តិធម៖៌ ជនរងេ្រគះ SEA/SH ឬតំ ង ច ក់ពកយបណ្តឹ ងរបស់ពួកេគ
េទកន់ម្រន្តីបូ៉លីសយុត្តិធម៌កនុងតំបន់ (JP)។ JPs រមួមន ក) េមឃុ/ំសងក ត់ ខ) ឃុ/ំសងក ត់/្រសុក/
េខត្ត/នគរបលជតិ និង គ) ្រសុក/េខត្ត/កង ជ វុធហតថជតិ។  

 ជំ នទី 2 - ្រពះ ជ ជញ ៖ េនេពលទទួលបនកំណត់្រ ែដលបនបញច ប់ពី JP ្រពះ ជ ជញ ច
េធ្វីករសេ្រមចចិត្តថេតី្រពះ ជ ជញ នឹងរក ទុកឯក រេ យមិនដំេណីរករ បែនថមេទៀត ឬ
ដំេណីរករនីតិវធីិ្របឆងំនឹងជនេលមីស។ ្រពះ ជ ជញ ចនសំំណំុេរឿងេទតុ ករចត់ករ ម
ចបប់។  

 ជំ នទី៤ - ករេសុីបអេងកតេ យេច្រកម៖ េច្រកមេសុីបសួរនឹងេធ្វីករសួរចេម្លីយជន្រតូវេចទ 
និងអនុវត្តនីតិវធីិេសុីបអេងកតែដល្រតូវករេផ ងេទៀត។.  

 ជំ នទី 5 - ករ ្ត ប៖់ េ្រកយពីេចញដីកបងគ ប់ឱយចប់ខ្លួន េច្រកមេសុីបសួរនឹងបញជូ នសំណំុេរឿង
េនះេទ្របធនតុ ករែដលនឹងេរៀបចំកលបរេិចឆទស្រមប់សវនករ ។ ករសេ្រមចចិត្តរបស់
តុ ករេលីដំេ ះ្រ យ SEA/SH គឺចុងេ្រកយ (សូមេមីលព័ត៌មនលម្អិតៃន GRM េនះេនកនុង 
LMP (ឧបសមព័នធទី 5 ៃន ESMF ែផនកទី 10.3) ។ 

 

7.1.4 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 ចេ ះ
្រ យបនទន់េពលេវ  (ព័ត៌មនលម្អិតអំពីអនកេម៉ករនឹង្រតូវបិទផ យេនករ ្ឋ នសំណង់ និងែចកចយ
ដល់ IPs ( មរយៈកូនេសៀវេភព័ត៌មនគេ្រមងរង) កនុងអំឡុងេពលពិេ្រគះេយបល់ េហយីបេង្ហ ះេនផទ ងំប៉
ណូ ធរណៈរបស់ឃុ ំសងក ត់។ ករយិល័យ វត្ត ជេដីម។ 

 ឃុ/ំសងក ត់ 

7.2 ករកត់្រ ករបណ្តឹ ងត ៉ េនកនងុេសៀវេភកំណត់េហតុ 
ជនបេងគ ល GRM អនក្រគប់្រគងគេ្រមង និងនយកគេ្រមងេនកនុង MRD ទទួលខុស្រតូវចំេពះករបេងកីត និងដំេណីរ
ករ្របកបេ យ្របសិទធភពៃនមូល ្ឋ នទិននន័យ រទុកខរបស់គេ្រមង។ MRD'S SEO នឹងចុះេឈម ះ ល់កង្វល់/ រ
ទុកខ ែដល្រតូវបនបញជូ នេ យអនកពក់ព័នធគេ្រមងេទកនុង PGL កំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង។ ព័ត៌មនទិននន័យែដល
ទទួលបននឹង្រតូវបនរក ទុក និងរក ទុកយ៉ង្របុង្របយត័ន េដីមបធីនបននូវភពឯកជន និងករសមង ត់ ជពិេសស
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ចំេពះ រទុកខទក់ទងនឹង SEA/SH (សូមេមីលគំរូ PGL ស្រមប់ក្រមិត Local និង PMU)។ គំរូស្រមប់ក្រមិត PMU 

ច្រតូវបនលម្អិតបែនថមេទៀតេនេលីេសៀវេភបញជ ី Excel េដីមប្ីរគប់្រគង និងែថរក មូល ្ឋ នទិននន័យែដលកំពុងលូត
ស់្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

កនុងករណីមនពកយបណ្តឹ ងធងន់ធងរ ដូចជេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ ករណី SEA/SH ធនគរពិភពេ ក្រតូវជូនដំណឹងកនុងរ
យៈេពល 24 េម៉ងបនទ ប់ពីករទទួលពកយបណ្តឹ ង និង /ឬរបយករណ៍ស្តីពីឧបបត្តិេហតុេនះ  ) សូមេមីលឧបសមព័នធទី 3 

ៃន SEP ផងែដរ(។  
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ង 5. េសៀវេភកត្រ បណ្តឹ ងកនុងគេ្រមង  

(គ្រមសូ្រមបក់្រមិតតំបន)់ 
 

លរ  េឈម ះអនកប្តឹង 
(ឬអនមកិ) 

សយ ្ឋ ន  េភទ (ប/
ស) 

យុ  ព័ត៌មនទំនក់
ទំនង 

កល
បរេិចឆទ
ទទួលប
ណ្តឹ ង 

ព័ត៌មនលម្អតិអពំី
លកខណៈៃនបណ្តឹ ង

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

េតី GRM ទងំ
បមីួយ ្រតូវ
បនេ្របី

្របស់? (ដូច
បនេរៀប ប់
កនុងជពំូកទី 9 

(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 – នឹង្រតវូបនពិពណ៌នលម្អតិេនេលេីសៀវេភបញជ ី Excel ជមួយនឹងមុខងរ) 

 
  កល

បរេិចឆទ
ទទួលប
ណ្តឹ ង 

េឈម ះអនក
ប្តឹង 
(ឬអនមិក
) 

េភទ 
(ប/ស) 

យុ  ព័ត៌មនទំនក់
ទំនង (េលខ
ទូរស័ពទ/អុីែមល 
ឆែនលេផ ង
េទៀត) 

ទី ងំអនកប្តឹង 
(េខត្ត ្រសកុ ឃុ ំ
ភូមិ...) 

ទ្រមង់ៃនករ
ទទួល រទុកខ 
(ករសរេសរ ឬ
ពកយសំដី 
(ទល់មុខ 
ទូរស័ពទ អន
ញ) រ 

SMS ្របអប់
មតិេយបល់
របស់ MRD 
េនកនុងេគហ
ទំព័រែដលបន
កំណត់/
Facebook/W

ឆែន
លបងក ន់ៃដ 
(េ យ
ផទ ល់េទ 
PMU GRM 
Focal Point 
ឬបញជូ នបន្ត
ពីប ្ត ញ
េផ ងេទៀត 
(ផ្តល់
ព័ត៌មន
លម្អិត) 

្របធនបទសំខ
ន់ៗៃនបណ្តឹ ង
រទុកខ 

ក) លកខខណ្ឌ
ករងរ និង
ករងរ 
ខ) ករ ងំទី
លំេនថមី ( ប់
បញចូ លទងំករ
បរចិច គដីធ្លី
េ យសម័្រគចិត្ត) 
គ) SEA/SH 
ឃ) ផលប៉ះ
ពល់បរ ិ ថ ន 

ចរកិលកខណៈៃន
ពកយបណ្តឹ ង? 
ក) ដំេ ះ
្រ យែដល្រតវូ
ករ 
ខ) ករបញជ ក់
្រតវូបនទមទរ 

a) គ) ករផ្តល់
េយបល់ែត
ប៉ុេ ្ណ ះ 
(ស្រមប់ករ
ែកលម្អ
គេ្រមង)

ជំ នទី 1 ៃននីតិវធិី GRM 
ជំ នទី 

2,3,4 
(ចម្លងកនុង
េសៀវេភ
បញជ ី 

Excel) 

ករបិទ
សំណុំេរឿង 

(េនជំ ន
 កល

បរេិចឆទៃន
ករបិទ

សំណុំេរឿង) 

ករកត់
្រ  
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hatsApp 
។ល។ 

ង) សុខភព 
និងសុវតថិភព
សហគមន័ 

a) ច/ េ្រគះថន ក់ 

ឃ) កង្វល់
ទូេទ 

                      Date 
receipt
ed 

Date 
solved/ 
transferr
ed 

Duratio
n  spent 
(in days) 
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8. តួនទី និងទំនួលខុស្រតូវស្រមប់ករអនុវត្ត ESMP 

8.1 ្រកសងួអភិវឌ ន៍ជនបទ (MRD) 

MRD គឺជភន ក់ងរអនុវត្ត )IA) ។ MRD នឹងអនុវត្តសកមមភពគេ្រមងេ យែផ្អកេលីករេរៀបចំ ថ ប័ន និងនយក ្ឋ ន
ែដលមន្រ ប់េនកនុង MRD ។ MRD នឹងធនថករអនុវត្តបទបបញញត្តិែដលមនែចងកនុង ESMF េនះ្រតូវបនសេងកត
េឃញីយ៉ងេពញេលញេ យភគីពក់ព័នធទងំអស់ ដូចជ ជញ ធរមូល ្ឋ នេនក្រមិតអនុគេ្រមង អនកេម៉ករ អនកេម៉
ករបន្ត រមួទងំករ្រតួតពិនិតយបរ ិ ថ ន និងសងគម ករ យតៃម្ល និងករ យករណ៍ )សូមេមីលជំពូកទី ១០) ។. 

នយកគេ្រមង )PD) េន MRD នឹងទទួលខុស្រតូវចំេពះករែណនរំមួ ករែណនអំំពីេគលនេយបយ ករស្រមប
ស្រមួលៃផទកនុង ករពិភក និងករេ ះ្រ យបញ្ហ ទក់ទងនឹងគេ្រមងជមួយសមភគីរបស់ MRD ែដលកំពុងេធ្វីករ
េនកនុង្រកសួង និង /ឬទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលេផ ងេទៀត ។ល។ អនក្រគប់្រគងគេ្រមង )PM) េន MRD នឹងផ្តល់ករគ្ំរទ
ពីមួយៃថងេទមួយៃថងដល់PDនិងទទួលខុស្រតូវកនុងករធនថេសៀវេភែណន្ំរបតិបត្តិករគេ្រមង)POM)្រតូវបនអនុ
វត្ត មបរ ិ ថ ននិងសកមមភពសងគម្រតូវបនអនុវត្តេហយីអនក្របឹក ទងំអស់េធ្វី មលកខខណ្ឌ ៃនេសចក្តីេយងនិង
កលវភិគែចកចយរបស់ពួកេគ។នយករដ្ឋម្រន្តីក៏នឹងធនថសកមមភពគេ្រមង្រតូវបនអនុវត្ត្រសប មកលវភិគ
ៃនករអនុវត្ត និងកនុងថវកិែដលបនែបងែចក រមួទងំករធនថ របយករណ៍្រគប់្រគងហរិញញវតថុ្រតូវបនេរៀបចំ និង
ក់ជូនទន់េពលេវ ។  

MRD ទទួលខុស្រតូវចំេពះ៖ 

- ធនថគេ្រមងេនះមនបុគគលិក្រគប់្រគន់ )PD, PM, SEO, និងអនក្របឹក បរ ិ ថ ន និងសងគម(; 

- ផ្តល់មូលនិធិសមភគីែដលបន្រពមេ្រពៀងគន ស្រមប់សកមមភពគេ្រមងកនុងលកខណៈទន់េពលេវ ។ 

- អនុវត្ត មែផនករករេប្តជញ ចិត្តែផនកបរ ិ ថ ន និងសងគម )ESCP)។ 

PD និង PM េន MRD ទទួលខុស្រតូវចំេពះ៖ 

- ទំនក់ទំនង្របកបេ យ្របសិទធភពរ ងភគីពក់ព័នធទងំអស់; 

- េ្រជីសេរសីទី្របឹក  

- បញច ប់ករសទង់មតិែដល្រតូវករ កររចនលម្អិត ឯក រេដញៃថ្ល និងពនរង្វ ន់កិចចសនយ។ 

- ករអនុម័ត ESMP (C-ESMP) របស់អនកេម៉ករមុនេពលអនុវត្ត។ 

- ម ន និង យតៃម្លសកមមភពគេ្រមង និងលទធផល រមួទងំរបយករណ៍ មកលកំណត់។ 

- ករចូលរមួពីភគីពក់ព័នធកនុង្រគប់ដំ ក់កលៃនកររចននិងករអនុវត្តគេ្រមង្រសប ម SEP ។ 

- េធ្វីករពិេ្រគះេយបល់ និងករបង្ហ ញឯក រគេ្រមង ្រសប ម SEP ។ 

- ករធនគុណភពៃនករងរ និងេស កមមរបស់អនក្របឹក  និងបុគគលិកសមភគី។ 

- ករបេងកីត្របព័នធ្រគប់្រគងហរិញញវតថុដ៏រងឹមនិំង ក់េសនីកមមវធីិដក្របក់ទន់េពលេវ េទ WB េធ្វីសវនកមម
ហរិញញវតថុទន់េពលេវ មេពលេវ ែដលបន្រពមេ្រពៀង និងចត់វធិនករែដលបនែណន។ំ 

- ករបេងកីតនិង ម នយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខរបស់គេ្រមងេ យអនុេ ម ម SEP ។ 



 

| 39 | 

 

- ករផ្តល់របយករណ៍្រតួតពិនិតយដល់ធនគរពិភពេ ក មមូល ្ឋ ន្របច្ំរតីមស និងករ យតៃម្លគេ្រមង
េនចុងបញច ប់ៃនគេ្រមង។ 

8.2 អងគភព្រគប់្រគងគេ្រមងៃន្រកសងួអភិវឌ ន៍ជនបទ 

PMU របស់ MRD នឹងេធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ PDRD កនុងករេធ្វីែផនករ និងករអនុវត្ត ព នែដលមនទី ងំេន
កនុងេខត្តរបស់ពួកេគ។ PDRDsក៏នឹង្រតួតពិនិតយម្រន្តីគេ្រមងេនមនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទថន ក់្រសុក និងទទួលខុស្រតូវ
ចំេពះ៖ 

- អនុវត្ត និង្រតួតពិនិតយករងរផ្លូវ និង ព នកនុងេខត្តេរៀងៗខ្លួន។  

- ករស្រមបស្រមួល្របកបេ យ្របសិទធភពជមួយអនកពក់ព័នធគេ្រមងទងំអស់ រមួទងំ SEO របស់ MRD 

អនក្របឹក  អនកេម៉ករ ជញ ធរមូល ្ឋ ន មនទីរេខត្ត និងសហគមន៍គេ្រមង។ 

- ករអនុម័ត ESMP (C-ESMP) របស់អនកេម៉ករ 

- គ្ំរទដល់ម្រន្តីគេ្រមងថន ក់្រសុកកនុងករ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លវឌ នភព និងករអនុវត្ត របស់អនក្របឹក  និង
អនកេម៉ករ។ 

- គ្ំរទ MRD'S SEO េដីមបេីធ្វីវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី COVID-19, ពលកមម, េយនឌ័រ, SEA, SH, VAC, 

HIV/AIDS, និងសុវតថិភពផ្លូវថនល់។ 

- គ្ំរទ MRD'S SEO េដីមបផី ព្វផ យព័ត៌មនគេ្រមង និងេធ្វីសកមមភពពិេ្រគះេយបល់ ក៏ ដូចជធនករ
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ្របកបេ យ្របសិទធភពេនកនុងេខត្តរបស់ពួកេគ ។ 

- ករគ្ំរទ MRD'SSEOេដីមបេីធ្វីករ្រតួតពិនិតយនិងវ ិ លភពៃនផ្លូវគេ្រមងនិងករកំណត់ អត្ត សញញ ណបរ ិ ថ
នសងគមផលប៉ះពល់ៃនករទិញដីនិងករពិនិតយរកេមីលវត្តមនរបស់ IPs េនកនុងតំបន់គេ្រមងរង។ 

- ទំនក់ទំនងជមួយ ជញ ធរភូមិកនុងតំបន់អនុគេ្រមង េដីមបេីលីកទឹកចិត្ត្រកុមងយ រងេ្រគះ ឱយ ក់ពកយសុំ 
ករងរែដល ច្រតូវបនផ្តល់ជូនេ យអនកេម៉កររបស់គេ្រមង។ 

- សហករជមួយនយក ្ឋ នពក់ព័នធែដលពក់ព័នធនឹងករទទួលបនដី និង /ឬបរ ិ ថ ន ឬវធិនករកត់បនថយ
សងគម។ 

8.3 ម្រន្តីសងគម និងបរ ិ ថ ន )SEO) ៃន MRD 

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

មន ក់ )បន្តពី  SEOs) ស្រមប់ករគ្ំរទេពញេម៉ងស្រមប់គេ្រមង។ SEOs របស់ MRD នឹងមន រៈសំខន់កនុងករ
ធននូវករអនុវត្តបរ ិ ថ ន និងសងគមៃន គេ្រមង។ SEOs ែដល្រតូវបនគ្ំរទេ យអនក្របឹក  DDIS និងអនក្របឹក  
E&S នឹងទទួល ខុស្រតូវកនុងករធនឱយមនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម្របកបេ យ្របសិទធភពស្រមប់ 

សកមមភពគេ្រមងទងំអស់។ SEOs អនក្របឹក  DDIS និងអនក្របឹក  E&S នឹងេធ្វីកររមួគន ជ ្រកុមែដល SEOs េដីរតួ
នទីនមុំខកនុងករ្រតួតពិនិតយ E&S ស្រមប់គេ្រមងទងំមូល។ ជពិេសស SEO នឹងពិនិតយេមីលគេ្រមងែដលពក់ព័នធ
ទងំអស់ និងឯក រ E&S ែដល្រតូវ បនេរៀបចំេ យអនក្របឹក  E&S ។ កនុងករណីចបំច់ SEO នឹងេធ្វីករចុះពិនិតយ
ទី ងំ អនកេម៉ ករ សមភ ស អនក្រតួតពិនិតយសំណង់ កមមករ បុគគលិករដ្ឋបលថន ក់េខត្តរបស់ MRD ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង
សហគមន៍មូល ្ឋ ន េដីមប្ីរបមូលព័ត៌មន E&S ចបំច់ស្រមប់េគលបំណង ៃនករ ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង។ SEO នឹង្រតួត
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ពិនិតយករអនុេ ម មរបស់អនកេម៉ករជមួយ C-ESMP េហយីេទេមីលទី ងំគេ្រមងរងនីមួយៗយ៉ងេ ច ស់
ម្តងកនុងមួយែខកំឡុងេពល ងសង់។ េនេពលបញច ប់ករចូលេមីលេគហទំព័រនីមួយៗ MRD'S SEO គួរែតេរៀបចំរបយ
ក រណ៍ ម នែដលឆ្លុះបញច ងំពីបញ្ហ សំខន់ៗែដលបនរកេឃញី ករេរៀបចំដំេ ះ្រ យ និង េពលេវ ស្រមប់
ដំេ ះ្រ យ។  

SEOs នឹងទទួលខុស្រតូវចំេពះ៖ 

- ម នករអនុវត្តវធិនករកត់បនថយបរ ិ ថ ន និងសងគម រមួទងំសុវតថិភពផ្លូវថនល់។ 

- េធ្វីករពិនិតយ និងវ ិ លភពេលីផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម )សូមេមីលឧបសមព័នធ  ១.២) រមួទងំករពិនិ
តយេមីលផលប៉ះពល់ៃនករទទួលបនដីេ យែផ្អកេលីករែណនេំនកនុង RPF និងវត្តមនរបស់ជនជតិេដីម
ភគតិចែផ្អកេលីករែណនេំនកនុង IPPF ។ 

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

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

- ្រតួតពិនិតយ រមួទងំករធននូវដំេណីរករ្របកបេ យ្របសិទធភពៃនយន្តករេ ះ ្រ យ បណ្តឹ ង រទុកខ
របស់គេ្រមង និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខែដលបនបញជូ នេទក្រមិត PMU  

- ដឹកនសំកមមភពចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធទងំអស់ រមួទងំករបង្ហ ញព័ត៌មន ករពិេ្រគះ េយបល់ ករ យ
ករណ៍្រតឡប់េទភគីពក់ព័នធវញិ មបទបបញញត្តិេនកនុង SEP ។ 

- េធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយមនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទេខត្ត អគគនយក ្ឋ ន ងំទីលំេនថមី និង្រកសួង និង /ឬមនទីរ
ពក់ព័នធេផ ងេទៀត មករចបំច់។ 

- េរៀបចំរបយករណ៍្របចែំខស្តីពីករអនុវត្ត E&S េហយី ក់ជូន PM និង PD ។ 

8.4 ករ្របឹក លម្អិតេលើករអនុវត្ត និងករ្រតួតពិនិតយលម្អិត )DDIS) 

អនក្របឹក  DDIS នឹងទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំកររចនលម្អិត េធ្វីករ្រតួតពិនិតយសំណង់ ករ ្រតួតពិនិតយករអនុវត្ត
គេ្រមង រមួទងំករ្រតួតពិនិតយ និងករ យតៃម្លគេ្រមង។ ្រកុមករងរ DDIS នឹងែតង ងំម្រន្តីបរ ិ ថ ន និងសងគមែដល
មនបទពិេ ធន៍កនុង្រកុមរបស់ពួកេគ េដីមបទីទួលខុស្រតូវេលី៖  

- ដឹកនកំរ ក់ែតងឯក របរ ិ ថ ន និងសងគមែដល្រតូវករដូចជ ESMPs ជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ RPs IPPs 

និងករេធ្វីបចចុបបននភព SEP មត្រមូវករ និងឯក រេផ ងេទៀតែដល ច្រតូវបនទមទរ។ 

- ពិនិតយ និង យតៃម្លកនុងនម PMU ថេតីកររចនសំណង់បំេពញ មត្រមូវករៃនវធិនករកត់បនថយ និងករ
្រគប់្រគងរបស់ C-ESMP ែដរឬេទ? 

- ពិនិតយ និងអនុម័ត C-ESMP និង C'LMP របស់អនកេម៉ករស្រមប់ករយល់្រពមពី PMU ។ 
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- េធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ SEO េដីមបពិីនិតយេមីលករអនុេ ម មចបប់បរ ិ ថ នេនរេ ្ត ខចី និងកែន្លងយក
ថមែដលបនេសនីេឡងីថមី េហយីផ្តល់េយបល់ដល់ PMU ថេតីទងំេនះមនសិទធិស្រមប់េ្របី្របស់េ យគេ្រមង
ែដរឬេទ។ 

- គ្ំរទដល់ MRD'S SEO េដីមបបំីេពញតួនទីរបស់ពួកេគ រមួទងំេ យករបណ្តុ ះប ្ត លករក ងសមតថ
ភព ជំនួយេលីែផនករករងរ របយករណ៍្រតួតពិនិតយ េធ្វីទស នកិចចេគហទំព័រ។ល។ 

- េធ្វីករសហករជមួយ PDRD និងនយក ្ឋ នពក់ព័នធេផ ងេទៀតដូចជ GDR មត្រមូវករ។ 

- ករអនុម័តេសចក្តីែថ្លងករណ៍ករងររបស់អនកេម៉ករ វធីិ ្រស្ត ងសង់ និងករអនុវត្ត ESMPs អនុគេ្រមង 

- ម នផលប៉ះពល់ៃនករងរសំណង់េលីបរ ិ ថ ន និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជួយ SEO កនុងករេរៀបចំ
របយករណ៍វឌ នភពៃនករអនុវត្ត E&S ្របចែំខ។ 

- ករបញចូ លេទកនុងកររចនគេ្រមង វធិនករកត់បនថយ E&S ែដល្រតូវបនកំណត់េនកនុងគេ្រមងរង ESMP 

កំឡុងេពលរចនគេ្រមងរង។ 

- ជួយគេ្រមង PM និង SEO កនុងករធនថត្រមូវករបរ ិ ថ ននិងសងគមនិងវធិនករកត់ បនថយ េនកនុង
គេ្រមងរងESMP្រតូវបនបញចូ លកនុងឯក រេដញៃថ្លករងរសុីវលិ និងកិចច សនយ។ 

- ជួយ SEO កនុងករបេងកីតយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ )ដូចែដលបនពិពណ៌នេនកនុង  RPF, IPPF និង 
LMP និងសេងខបេនកនុង SEP); 

- អនុវត្តសកមមភពក ងសមតថភពបរ ិ ថ ន និងសងគមស្រមប់ SEO មត្រមូវករកនុងែផនក 7.3; 

- អនុវត្តករ្រតួតពិនិតយជ្របចនូំវករអនុវត្តបរ ិ ថ ន និងសងគមរបស់អនកចុះកិចចសនយ ដូចែដល បនកំណត់កនុង
គេ្រមងរង ESMP ។ 

- ្រតួតពិនិតយករអនុេ ម មអនកេម៉ករជមួយ ESMPs េគហទំព័រជក់ ក់ និងេរៀបចំករ ចូលេមីល េគហ
ទំព័រេទកន់គេ្រមងរងនីមួយៗ។ 

- េរៀបចំរបយករណ៍្រតួតពិនិតយបរ ិ ថ ន និងសងគម រមួទងំរបយករណ៍វឌ នភពគេ្រមង និងព័ត៌មនលម្អិត
អំពី GRM ស្រមប់គេ្រមងរងែដលកំពុងបន្តនីមួយៗ។ 

- ពិនិតយេមីលសំេណីទូទត់ែដលទក់ទងនឹងករចំ យេលីករកត់បនថយបរ ិ ថ ន ្របសិនេបី ចអនុវត្តប
ន។ 

- គ្ំរទ MRD េនកនុងករងរទក់ទងនឹងេបសកកមមគ្ំរទករអនុវត្តែដលេធ្វីេឡងីេ យ WB ។ 

8.5 ទី្របឹក ឃ្ល េំមើលសងគម និងបរ ិ ថ នឯក ជយ )ISEMC) 

អនក្របឹក  E&S ទទួលខុស្រតូវកនុងករជួយ ESO កនុងករ្រតួតពិនិតយ និង យករណ៍អំពី ករ អនុវត្តករករពរែដលេធ្វី
េឡងីេ យអនកេម៉ករ។  

- បេងកីតបញជ ី្រតួតពិនិតយេដីមបី យតៃម្ល និភ័យ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមែដល ចេកីតមនស្រមប់
គេ្រមងរងនីមួយៗ។ 
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- នមុំខកនុងករក ងសមតថភពស្រមប់គេ្រមង )ែផ្អកេលីបញជ ី្របធនបទបណ្តុ ះប ្ត លសក្ត នុពលេនែផនក
ទី  7.3 (ខងេ្រកម  (រមួទងំករផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល មកលកំណត់េលីករងរដល់អនកេម៉ករ  SEO 

និង PIU េលីករអនុវត្ត និងករ្រគប់្រគង និភ័យ និងផលប៉ះពល់ E&S េនក្រមិតគេ្រមងរង; 

- ពិនិតយេមីល C-ESMP និងធនថ C-ESMP មនភពសុីសង្វ ក់គន  និង្រគបដណ្ដ ប់េលី និភ័យ និងផលប៉ះ
ពល់សក្ត នុពលទងំអស់ ែដល្រតូវបនកំណត់េនកនុង ESMP ជក់ ក់ៃនេគហទំព័រ ជពិេសស និភ័យ
ែដលទក់ទងនឹង OHS, CHS, SEA/SH/VAC េ យគិតគូរពីចំេណះដឹង និងបទពិេ ធន៍កនុងតំបន់កនុងករ
បងក រ និង្រគប់្រគង។ ៃន និភ័យទងំេនះ។ 

- ធនថ C-ESMP មនែផនករសកមមភពេដីមបេី ះ្រ យ និភ័យែដលបនកំណត់អត្តសញញ ណ និងផល
ប៉ះពល់ែដល ចេកីតមន រមួទងំករែបងែចកធនធន េដីមបអីនុវត្តសកមមភពទងំេនះឱយបនេពញេលញ។ 

- េធ្វីករែណនសំ្រមប់ករែកលម្អ មុនេពលមនករយល់្រពមពីអនក្របឹក  DISS របស់ PMU និង PMU េលី C-

ESMP ។ 

- េធ្វីករចុះពិនិតយករ ្ឋ នេទករ ្ឋ នសំណង់ និងជំរុកំមមករ េហយីេធ្វីករ យតៃម្លខងេលីជែផនកៃនករ្រតួតពិនិ
តយ និង យករណ៍ករទទួលខុស្រតូវ។ 

- បេងកីតបញជ ី្រតួតពិនិតយករ្រតួតពិនិតយ E&S និងគំរូរបយករណ៍។ 

- ចូលរមួ និងគ្ំរទ SEO កនុងករ្រតួតពិនិតយករពរ និង យករណ៍្របចែំខ។ 

8.6 ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគមរបសអ់នកេម៉ករ )C-ESMP) 

ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ននិងសងគមរបស់អនកេម៉ករ)CESMP)នឹងក្ល យជឯក រែណនអំនកេម៉ករស្រមប់ករអនុ
វត្ត ESMP េនះកនុងអំឡុងេពលករងរ C-ESMP នឹង្រតូវបនពិនិតយ និងអនុម័តេ យ MRDPMUេ យែផ្អកេលីត្រមូវ
កររបស់ESMPេហយីនឹងក្ល យជករ្រគប់្រគងរបស់ពួកេគ ែផនករស្រមប់ករអនុវត្តជក់ែស្តងៃនត្រមូវករទងំេនះ។ 
C-ESMP នឹងមនវធីិ ្រស្ត និងែផនកររបស់អនកេម៉ករស្រមប់ករ្របកន់ខជ ប់នូវត្រមូវករករពររបស់ពួកេគ។ 
េលីសពីេនះ C-ESMP នឹងេរៀប ប់លម្អិតអំពីរេបៀបែដលអនកេម៉ករេ្រគងផ្តល់ធនធន្រកុមរបស់ពួកេគជមួយនឹង
បុគគលិក និងធនធនហរិញញវតថុ មកិចចសនយ។ អនកេម៉ករនឹងរមួបញចូ លករផ្តល់្រគប់្រគន់េនកនុងវក័ិយប័្រតបរមិណ 
)BoQ) របស់ពួកេគ េដីមបធីនថ C-ESMP ច្រតូវបនបេងកីត អនុវត្ត និង្រតួតពិនិតយេ យម្រន្តីសុវតថិភព សងគម និង
បរ ិ ថ នរបស់ពួកេគ។ េ យ រតួនទីេនះនឹងក្ល យជបុគគលិកសំខន់េនកនុងឯក រេដញៃថ្ល អនកេម៉ករ្រតូវមន
កតព្វកិចចធនថធតុ BoQ របស់ពួកេគគឺ្រគប់្រគន់ស្រមប់បុគគលេនះេដីមបអីនុវត្តភរកិចចរបស់ពួកេគ មត្រមូវករ
េនកនុង ESMP េនះ និងកិចចសនយ។  

C-ESMP និងែផនករ្រគប់្រគងែដលពក់ព័នធនឹង្រតូវបនបេងកីត អនុម័ត និងបង្ហ ញេនកែន្លងសំណង់ រមួទងំ
ករយិល័យអនកេម៉ករ និងជំរុកំមមករ មុនេពលចប់េផ្តីមករងរសុីវលិ។ ឯក រេដញៃថ្លនឹងត្រមូវឱយ C-ESMP ្រតូវបន
បេងកីតេឡងីេ យម្រន្តីសុវតថិភព សងគម និងបរ ិ ថ នរបស់អនកេម៉ករ េហយីបនទ ប់ពីករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង និងករអនុម័
ត នឹងសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ និងករយល់្រពមពី DDIS ែដលនឹងស្រមបស្រមួលករពិនិតយេឡងីវញិជមួយអនក
ឯកេទស PMU ES និង PMU ។ ករយល់្រពម។ េនេពលែដល C-ESMP ្រតូវបនអនុម័ត នឹង្រតូវបនបង្ហ ញេ យ
អនកេម៉ករ និង PMU េ យេ្របីវធីិ ្រស្តដូចគន េទនឹងត្រមូវករស្រមប់ករបង្ហ ញ ESMP ។អនកេម៉ករគឺត្រមូវឱយផលិ
តែផនករ្រគប់្រគងច ចរណ៍ និងែផនករសុខភព និងសុវតថិភពករងរ ែដលជែផនកមួយៃន C-ESMP របស់ពួកេគ។ 
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ែផនករ្រគប់្រគងទងំេនះ្រតូវបនេយងេទទូទងំ ESMP ។ បែនថមពីេលីែផនករ្រគប់្រគងទងំេនះជត្រមូវករស្រមប់ 
C-ESMP ពួកេគក៏នឹង្រតូវបនទមទរផងែដរេនកនុងែផនកៃនដំេណីរករេដញៃថ្ល េដីមបបីង្ហ ញថអនកេម៉ករបនចប់េផ្តី
មពិចរ ពីផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមទងំេនះ េហយីមនសមតថភពេនកនុង្រកុមរបស់ពួកេគកនុងករេរៀបចំែផន
ករ។ យុទធ ្រស្ត្រគប់្រគងករពររបស់ពួកេគ។ 

8.7 សវុតថិភពរបសម់្រន្តីអនកេម៉ករ សងគម និងម្រន្តីបរ ិ ថ ន 

អនកេម៉ករ្រតូវែតង ងំបុគគលិកមនសមតថកិចចជម្រន្តីសុវតថិភព សងគម និងបរ ិ ថ ន )SSEO) េននឹងកែន្លងរបស់អនក
ចុះកិចចសនយ។ SSEO្រតូវែត្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត លយ៉ង្រតឹម្រតូវកនុងករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ នេហយី្រតូវែតមនជំនញ
ែដលចបំច់ស្រមប់បុគគលិកទងំអស់របស់អនកេម៉ករ និងអនកេម៉ករបន្តែដលចូលរមួេ្រកមគេ្រមងេនះ្របកបេ យ
្របសិទធភព និង្របសិទធភព។ SSEO នឹងទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រតួតពិនិតយ និង យករណ៍អំពីករអនុេ ម មត្រមូវ
កររបស់អនកចុះកិចចសនយជមួយ C-ESMP ។ ទំនួលខុស្រតូវរបស់ SSEO រមួមន បុ៉ែន្តមិន្រតូវបនកំណត់ចំេពះដូច
ខងេ្រកម៖ 

- ្រតួតពិនិតយករងរ ងសង់របស់អនកេម៉ករបន្ត រមួទងំករអនុវត្ត LMP និង C-ESMP របស់អនកេម៉ករ 

- បញជូ ន LMP និង C-ESMP របស់អនកេម៉ករេទ PMU/DDIS េដីមបេីធ្វីករ្រតួតពិនិតយ និងករអនុម័ត មុនេពល
ចប់េផ្តីមករ្របមូលផ្តុ ំបុគគលិកេទកន់េគហទំព័រគេ្រមងស្រមប់កិចចករែដលទទួលបន។ 

- អនុវត្តករ្រតួតពិនិតយបរ ិ ថ ន និងតំបន់សងគម េដីមបី យតៃម្ល និងសវនកមមេលីករអនុវត្ត ទី ងំ បរកិខ រ និងវធីិ
្រស្តករងររបស់អនកេម៉ករទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគងករបំពុល និងភព ្រគប់្រគន់ៃនវធិនករកត់បនថយប

រ ិ ថ នែដលកំពុង្រតូវបនអនុវត្ត។ 

- ្រតួតពិនិតយករអនុេ ម ម E&S ជមួយ C-ESMP និង C-LMP ែដលបនអនុម័ត និង ត្រមូវករកិចចសនយ។ 

- ម នករអនុវត្តវធិនករកត់បនថយបរ ិ ថ ន និងសងគម 

- េរៀបចំរបយករណ៍សវនកមមស្រមប់ទី ងំបរ ិ ថ ន និង ថ នភពសងគម។ 

- េសុីបអេងកតពកយបណ្តឹ ង និងែណនវំធិនករែកត្រមូវ។ 

- ែណនអំនកេម៉ករេលីករែកលម្អករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម។ 

- សូមផ្តល់អនុ សន៍វធិនករកត់បនថយេនកនុងករណីៃនករមិនេគរព ម; 

- អនុវត្តករ្រតួតពិនិតយបែនថមៃនករមិនអនុេ ម មករែណនរំបស់ PMU និង DDIS ។ 

- ជូនដំណឹងដល់អនកេម៉ករ PMU និង DDIS អំពីបញ្ហ /បញ្ហ បរ ិ ថ ន និងសងគម បញជូ នែផន  ករអនុវត្ត ESMP 

របស់អនកចុះកិចចសនយេទ PMU និង DDIS រមួទងំ ជញ ធរពក់ព័នធ ្របសិន េបីត្រមូវេ យ PMU ។ 

- រក ករកត់្រ លម្អិតៃនសកមមភពេគហទំព័រទងំអស់ែដលទក់ទងនឹងបរ ិ ថ ន និងបញ្ហ សងគម។ 

- ែតង ងំបុគគលិកែដលមនសមតថភព េដីមបេីធ្វីសកមមភព និងវធិនករចបំច់ េដីមបធីន បននូវបញ្ហ
ទក់ទងនឹងករងរ។ 



 

| 44 | 

 

- េធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយបុគគលិកែដល្រតូវបនែតង ងំទទួលបនទុកេលីបញ្ហ ករងរ េដីមប ី េរៀបចំនីតិវធីិ
្រគប់្រគងករងរ )LMP របស់អនកេម៉ករ  (និង  C-ESMP (ESMP របស់អនក េម៉ករ  (ត្តិរមួទងំបទបបញញ  
OHS)ែដលនឹងអនុវត្តចំេពះកមមករជប់កិចចសនយរបស់ ពួកេគែដល េធ្វីករេលីគេ្រមង។ 

- រក កំណត់្រ េ្រជីសេរសី និងករងរស្រមប់កមមករជប់កិចចសនយ )រមួទងំអនកេម៉ករបន្ត (រមួទងំឯក រ
ែដលេផទ ងផទ ត់ យុពលកមមអបបបរមែដលមនែចងកនុង  LMPរបស់អនកេម៉ករ ក៏ដូចជចបប់ចម្លងៃន CoC 

របស់កមមករែដលបនចុះហតថេលខ។ 

- ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លជ្របចដំល់កមមករជប់កិចចសនយេលីបញ្ហ  បុ៉ែន្តមិនកំណត់ចំេពះ ដូចជសុវតថិភព
ករងរ និងសុខភព និង និភ័យសងគមេផ ងេទៀតដូចជ SEA/SH/VAC ្រកមសីលធម៌ េដីមបរីក ទំនក់
ទំនងល្អជមួយសហគមន៍មូល ្ឋ ន។ល។ 

- ត្រមូវឱយអនកផគត់ផគង់ចមបងេដីមបកំីណត់អត្តសញញ ណ និងេ ះ្រ យ និភ័យៃន SEA/SH/VAC ពលកមម
កុមរ ពលកមមេ យបងខំ និងសុវតថិភពករងរ និងសុខភពស្រមប់ កមមករផគត់ផគង់បឋម 

- បេងកីត និងអនុវត្តយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខរបស់អនកេម៉ករេ យែផ្អកេលី GRM ែដលមន ែចងកនុង LMP របស់
គេ្រមងស្រមប់កមមករជប់កិចចសនយ រមួទងំករធនថ បណ្តឹ ង រទុកខ ែដលទទួលបនពីកមមករជប់កិចច
សនយ្រតូវបនេ ះ្រ យភ្ល មៗ និង យករណ៍ពី ថ នភព ៃនករត ៉  និងករេ ះ្រ យជូន PMU/SEO ។ 
យន្តករបណ្តឹ ង រទុកខេនះនឹងជែផនក មួយ ៃន LMP របស់អនកេម៉ករ។ 

- ្រតូវ្របកដថអនកេម៉ករ និងអនកេម៉ករបន្តទងំអស់យល់ និងចុះហតថេលខេលី្រកមសីលធម៌ មុនេពលចប់
េផ្តីមករងរ។ រក ទុកជកំណត់្រ  និង យករណ៍អំពី ។ 

- អនុវត្តវធិនករចបំច់ទងំអស់ េដីមបេី ះ្រ យ និភ័យៃនករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងករ រេំ ភបំពន 
)SEA)/ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ )SH) ដូចែដលបនបញជ ក់េនកនុង LMP, C-ESMP របស់អនកេម៉ករ និងធន
ឱយមនករអនុវត្តន៍េពញេលញៃនវធិនករទងំេនះ។ 

- បេងកីតែផនករ និងចត់វធិនករស្រមប់ករបងក រ និងកត់បនថយកររកី ល លៃនជំងឺកូវដី -១៩។  

8.8 ករអនុេ ម មត្រមូវករចបប់ និងកិចចសនយ 

អនកេម៉ករ និងអនកេម៉ករបន្តរបស់ខ្លួន ្របសិនេបីមន ្រតូវែតអនុវត្ត ម ESMP, C-ESMP, ESCoP និង CoC ក៏ដូចជ
បទបបញញត្តិជតិ។ េដីមបធីនថសកមមភពចបំច់្រតូវបនអនុវត្ត េហយីជំ នេដីមបេីជៀស ងផលប៉ះពល់អវជិជមន 
និង /ឬេកីតេឡងីម្តងេទៀត្រតូវបនអនុវត្ត អនក្រគប់្រគងគេ្រមង  SEO និង /ឬអនកេម៉ករ្រតូវែត យករណ៍េទ  PMU 

កនុងរយៈេពល ២៤ េម៉ងៃនឧបបត្តិេហតុធងន់ធងរ មួយៃនករមិនអនុេ ម មចបប់េនះ។ ចមនផលវបិកធងន់ធងរ។ 
កនុងករណីែដលករអនុវត្តករងរ្រតូវបនចត់ទុកថមនេ្រគះថន ក់េ យអនុគេ្រមង ជញ ធរមូល ្ឋ ន ឬភន ក់ងរពក់
ព័នធេផ ងេទៀត ្រតូវែតចត់វធិនករេ ះ្រ យជបនទ ន់េ យអនកេម៉ករ។ "អនកទទួលករ ” ្រតូវរក កំណត់្រ អំពី
ឧបបត្តិេហតុ និងសកមមភពែកត្រមូវ មួយែដលបនេធ្វីេឡងី។កំណត់្រ ៃនករមិនអនុេ ម មចបប់ែដល ច្រតូវ
បនេ ះ្រ យជក់ែស្តង )មិនប ្ត លឱយមនផលប៉ះពល់ធងន់ធងរ (នឹង្រតូវបន យករណ៍េទ  DDIS ជមួយនឹង
ចបប់ចម្លងេទកន ់PMU ជេរៀង ល់ែខ។ 

អនកេម៉ករនឹងទទួលខុស្រតូវកនុងករេ ះ្រ យ ល់របយករណ៍  /កខែដលបនបញជូ នបន្តេ យសហគមន៍មូលរទុ
្ឋ ន ជញ ធរ បូ៉លីស ឬភន ក់ងរេផ ងេទៀតឱយបនឆប់ មែដល ចអនុវត្តបន ល្អបំផុតកនុងរយៈេពលមួយេម៉ង បុ៉ែន្ត
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ែតងែតកនុងរយៈេពល ២៤ េម៉ង។ អនក្រគប់្រគងគេ្រមង/SEO នឹង្រតួតពិនិតយ និងធនថអនកេម៉ករបនចត់វធិនករ
សម្រសប។្របសិនេបីសម្រសបសកមមភពេ ះ្រ យករអនុម័ត ចទមទរឱយមនកិចច្រពមេ្រពៀងពី ជញ ធរមូល
្ឋ ននិង  /ឬទីភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលេផ ងេទៀត។នីតិវធីិគួរែត្រតូវបន ក់ឱយដំេណីរករេដីមបធីនថដ ប មនេហតុ

វផលជក់ែស្តងសកមមភពចបំច់ ច្រតូ បនអនុវត្តេដីមបេីជៀស ងករេកីតេឡងីវញិ និង /ឬករខូចខតធងន់ធងរ។  

9. កមមវិធី្រតួតពិនិតយបរ ិ ថ ន និងសងគម 

ខណៈេពលែដលអនកេម៉ករ និងអនកេម៉ករបន្តែដលទទួលបនរង្វ ន់ ្របសិនេបីមន នឹងទទួលខុស្រតូវេលីករ្រតួតពិនិ
តយ E&S ពីមួយៃថងេទមួយៃថង។ PMU/SEO ទី្របឹក ្រតួតពិនិតយសំណង់ PMU និងអនក្របឹក ្រតួតពិនិតយ E&S ឯក ជយ 
នឹងទទួលបនទុក្រតួតពិនិតយនិង្រតួតពិនិតយជ្របច។ំបញជ ី្រតួតពិនិតយនិងករបញជ ក់ស្រមប់កមមវធីិ្រតួតពិនិតយជ្របចនឹំង
្រតូវបនបេងកីតេឡងី េហយីសមជិក្រកុម ល PMU/SEO នឹង្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយនិង្រតួត
ពិនិតយករងរ។្រកុមកនុង្រសុកPMU/SEOនឹងអនុវត្តត្រមូវករ្រតួតពិនិតយ្របចសំប្ត ហ៍េ យេ្របីបញជ ី្រតួតពិនិតយ េហយី
ជមួយនឹងករ្រតួតពិនិតយរបស់ PMU ៃន MRD នឹងចត់វធិនករែកត្រមូវចំេពះកររេំ ភ មួយ។ 

េលីសពីេនះអនក្របឹក បរ ិ ថ ននិងសងគមរបស់PMUនឹងេធ្វីករ្រតួតពិនិតយគុណភពខយល់បរយិកស សំេលងរខំន និងរ ំ
ញ័រ ដី គុណភពទឹក ករ្រគប់្រគងសុវតថិភពច ចរណ៍ ករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹនិងទឹកសំណល់ មស្តង់ រនិងត្រមូវ
ករ្រសប មបទបបញញត្តិ /ករែណនរំបស់្រកសួងបរ ិ ថ ន។ លទធផលៃនករ្រតួតពិនិតយ្របចែំខនឹង យករណ៍េទ  
PMU និងធនគរពិភពេ ក។ វធិនករែកត្រមូវនឹង្រតូវេធ្វីេឡងី មត្រមូវករ េ យែផ្អកេលីករសននិ ្ឋ នៃនករ្រ វ
្រជវ។PMUនឹងទទួលខុស្រតូវចំេពះករេចញរបយករណ៍្របចែំខស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយបរ ិ ថ ននិងសងគមនិងវឌ ន
ភពៃនករអនុវត្តគេ្រមង។អនកេម៉ករែដលទទួលបនរង្វ ន់នឹង្រតូវត្រមូវឱយបញជូ នរបយករណ៍វឌ នភព្របចែំខេទ 
PMU និងធនគរពិភពេ ក។ អនកេម៉ករនឹងទទួលខុស្រតូវកនុងករ យករណ៍ភ្ល មៗ ឬកនុងរយៈេពល ២៤ េម៉ងេទ
កន់ DDIS ្របសិនេបីមនឧបបត្តិេហតុបរ ិ ថ ន និងសងគមធងន់ធងរ មួយែដលបនេកីតេឡងីកំឡុងេពល ងសង់ ឧ .
ករឈូសឆយតំបន់រេសីប ករណីេ្រគ◌ះថន ក់ធងន់ធងរ និងករ ្ល ប់ ករបងខំ ឬពលកមមកុមរ កររេំ ភបំពនសមជិក
សហគមន៍េ យបុគគលិកគេ្រមង )រមួទងំ  SEA/SH) ករជួញដូរសត្វជិតផុតពូជ។ល។ DDIS និង PMU នឹងជូន
ដំណឹងេទធនគរពិភពេ កអំពីឧបបត្តិេហតុធងន់ធងរែបបេនះ។ ភ្ល មៗ ឬកនុងរយៈេពល ២៤ េម៉ង ្រស័យេលីក្រមិត
ៃនភពធងន់ធងរ។  

9.1 កមមវិធី្រតួតពិនិតយបរ ិ ថ ន 

កមមវធីិ្រតួតពិនិតយបរ ិ ថ នគឺចបំច់េដីមបធីនថករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន្របកបេ យ្របសិទធភព្រតូវបនសេ្រមច។ 
ទមទរឱយមនវធីិ ្រស្តសម្រសប ឧបករណ៍ និង្របព័នធៃនករ្រតួតពិនិតយ និងករ្រតួតពិនិតយករផ្ល ស់ប្តូរ្រតូវមន
ស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយគុណភពបរ ិ ថ ន។ករ្រតួតពិនិតយគុណភពបរ ិ ថ នជំុវញិនឹង្រតូវបនអនុវត្តេ យអនកេម៉ករ 
និងអនកេម៉ករបន្ត្របសិនេបីមន។ ព័ត៌មនលម្អិតអំពីប៉ ៉ ែម៉្រត្រតួតពិនិតយ្រតូវបនបង្ហ ញកនុង ងខងេ្រកម៖ 

 
ង 6. ែផនករ្រតតួពិនិតយបរ ិ ថ នកនុងដំ ក់កល ងសង ់

ប៉ ៉ ែម៉្រត្រតួត
ពិនិតយ 

វធិនករកត់បនថយ ទី ងំ វធិនករកត់បនថយ េ្របកង់ ទំនួលខុស្រតូវ 
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គុណភពខយល់ 
(NO2, SO2, 

CO, TSP, 
PM10, PM2.5) 

េ យេ្របីករ
្រតួតពិនិតយ
គុណភពខយល់ 

បថន បំញ់ទឹកេលីៃផទ
សំណង់ និងសមភ រៈែដល
គ្រគិចេផ ងេទៀត េដីមបកីត់
បនថយធូលីយ៉ងេ ច

ស់ 3-6 ដងកនុងមួយៃថង 
និង/ឬែផ្អកេលីលកខខណ្ឌ
កសធតុ។ 

្រតួតពិនិតយ និងែថទេំ្រគឿង
ច្រកសំណង់ឱយបនេទៀង
ទត់ េដីមបេីជៀស ងករបំភ
យឧសម័នធងន់ 

្រតួតពិនិតយ / ស់ភគល្អិត 

ព ន TK2 និងប
រ ិ ថ នជំុវញិ 

ករ្រតួតពិនិតយទី ងំ 

ករសេងកតែដលេមីល
េឃញី 

ឧបករណ៍្រតួតពិនិតយ 
និង/ឬវធីិ ្រស្ត្រតួត
ពិនិតយសម្រសប 

េរៀង ល់ 06 

ែខ 

SEO 

 

ទី្របឹក ឯក
េទស E&S 

 

PMU 

សំេលងរខំន 
និងរញ័ំរ 
[Equivalent 

noise (dBA)] 

េ យេ្របី
ឧបករណ៍ ស់
សំេលងរខំន 
និងរញ័ំរ 

េជៀស ងេធ្វីករេនេពល
យប់ 

ផ្តល់ឧបករណ៍្រតេចៀកដល់
កមមករទងំអស់ េដីមបកីរពរ
សំេលងរខំន 

ពិនិតយ និងែថទេំ្រគឿងច្រក
សំណង់ឱយបនេទៀងទត់ 
េដីមបេីជៀស ងកររខំន និងរ ំ
ញ័រខពស់។ 

ស់ក្រមិតសំេឡង និងរញ័ំរ 

ព ន TK2 និងប
រ ិ ថ នជំុវញិ 

ករ្រតួតពិនិតយទី ងំ 

ករសេងកតែដលេមីល
េឃញី 

ឧបករណ៍្រតួតពិនិតយ 
និង/ឬវធីិ ្រស្ត្រតួត
ពិនិតយសម្រសប 

េរៀង ល់ 06 

ែខ 

SEO 

 

ទី្របឹក ឯក
េទស E&S 

 

PMU 

ករ្រគប់្រគង
កកសំណល់រងឹ
េនករ ្ឋ ន
សំណង់ និង
កែន្លងេបះជំរ ំ
របស់កមមករ 
(អនកេម៉ករ
សំខន់ និងអនក
េម៉ករបន្ត) 

េ្របីធុងសំ មែដលមន
គ្រមបេដីមបទុីកកកសំណល់
ជបេ ្ត ះ សនន 

េជៀស ងករេចលកក
សំណល់េទកនុង ងទឹក 
និង/ឬ លែ្រសកសិកមម 

ទក់ទង ជញ ធរមូល ្ឋ ន 
េដីមប្ីរបមូលសំ មឱយបន
េទៀងទត់ និង្រគប់្រគង ឱយ
បន្រតឹម្រតូវ 

ព ន TK2 និងប
រ ិ ថ នជំុវញិ 

 

 

កែន្លង ន ក់េន 

ករ្រតួតពិនិតយទី ងំ 

ករសេងកតែដលេមីល
េឃញី 

កំឡុងេពល
ងសង់ 

SEO 

 

ទី្របឹក ឯក
េទស E&S 

 

PMU 

ផ្លូវទឹក ែថទកំរ ្ឋ នសំណង់ឱយបន
ល្អ និងមិនបេញចញទឹកហូរ
ចូលផ្លូវទឹក 

ផ្លូវទឹក/ផ្លូវទឹកេន
ជិតកែន្លងេធ្វីករ 

ករ្រតួតពិនិតយទី ងំ 

ករសេងកតែដលេមីល
េឃញី 

កំឡុងេពល
ងសង់ 

SEO 
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និងទី ងំមូល
្ឋ ន 

ទី្របឹក ឯក
េទស E&S 

 

PMU 

ឧបបត្តិេហតុប
រ ិ ថ ន / និ
ភ័យ 

អនុវត្តវធិនករកត់បនថយ
ទងំអស់ 

ព ន TK2 និងប
រ ិ ថ នជំុវញិ 

ករ្រតួតពិនិតយទី ងំ 

ករសេងកតែដលេមីល
េឃញី 

កំឡុងេពល
ងសង់ 

SEO 

 

ទី្របឹក ឯក
េទស E&S 

 

PMU 

9.2 កមមវិធី្រតួងពិនិតយបរ ិ ថ ន 

កមមវធីិ្រតួតពិនិតយសងគមក៏ចបំច់ផងែដរ េដីមបធីនឱយេជៀស ងជេម្ល ះរ ងអនកេម៉ករ និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន។
ទមទរឱយមនវធិនករកត់បនថយសម្រសបេដីមបកីត់បនថយ និភ័យនិងផលប៉ះពល់សងគមទងំមូល។កមមវធីិ្រតួត
ពិនិតយសងគមនឹង្រតូវបនអនុវត្តេ យអនកេម៉ករ និងអនកេម៉ករបន្ត ្របសិនេបីមន។ ព័ត៌មនលម្អិត្រតូវបនបង្ហ ញកនុង

ងខងេ្រកម៖ 

ង 7. ែផនករ្រតតួពិនិតយសងគមកនុងដំ ក់កល ងសង ់

ធរណៈ និង 
OHS 

ធនបននូវវធិនករ
សុវតថិភព្រតឹម្រតូវ PPE 

និងករអនុវត្តែផនករ 
OHS ដូចជឧបករណ៍
ជំនួយដំបូង អនកពន្លត់អ
គគីភ័យ…។ល។ 

ព ន TK2 និងប
រ ិ ថ នជំុវញិ 

ករ្រតួតពិនិតយទី
ងំ 

ករសេងកតែដល
េមីលេឃញី 

កំឡុងេពល
ងសង់ 

SEO 

 

ទី្របឹក ឯក
េទស E&S 

ទី្របឹក ្រតួតពិនិ
តយ E&S ឯក
ជយ 

 

PMU 

បញ្ហ សងគម េជៀស ងកររខំនដល់
សហគមន៍មូល ្ឋ ន 

ព ន TK2 និងប
រ ិ ថ នជំុវញិ 

ករ្រតួតពិនិតយទី
ងំ 

ករសេងកតែដល
េមីលេឃញី 

កត់្រ េនេលី 
GRM 

កំឡុងេពល
ងសង់ 

SEO 

 

ទី្របឹក ឯក
េទស E&S 

ទី្របឹក ្រតួតពិនិ
តយ E&S ឯក
ជយ 

 

PMU 

 

10. ប៉ន់ ម នចំ យស្រមប់ករងរអនុវត្ត ESMP  
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ករចំ យៃនករអនុវត្ត ESMP ែដលបន យ ៉ ប់ខងេ្រកមគឺទក់ទងេទនឹងករចំ យ PMU បែនថមពីេលីករ
ករពរែដលយកចិត្តទុក ក់េលី សមសធតុនិងករចំ យេទេលីថវកិបុគគលិក PMU។ករចំ យចមបងៃនករ
អនុវត្តESMPេនះទក់ទងនឹងសមតថភព ថ ប័ននិងករក ងសមតថភពអនកពក់ព័នធករចំ យេលីករស្រមប
ស្រមួលករពិេ្រគះេយបល់ែដលកំពុងបន្ត និង PMU េលីកមមវធីិ្រតួតពិនិតយ និងសុវតថិភពេននឹងទី ងំ ងសង់។ 

 
ង 8. ប៉ន់ ម នចំ យស្រមប់ករងរអនុវត្ត ESMP  

លរ បរយិយ ចំ យ (USD) 

1 ករបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស ESMP េទ PIU, SEO, Contractor ជ
េដីម។ 

$ 5,000.00 

2 ករេលីកកមពស់ករយល់ដឹង ESMP ជមួយអនកពក់ព័នធ និងសហគមន៍
សំខន់ៗ 

$ 4,000.00 

3 ករស្រមបស្រមួលករពិេ្រគះេយបល់ $ 15,000.00 

4 ករ ម នសកមមភព $ 10,000.00 

5 ករផ ព្វផ យសហគមន៍េនតំបន់គេ្រមង $ 10,000.00 

6 ករទូទត់សំណងស្រមប់្រគួ រែដលមនផទះតូចមួយេនេខត្តកំពង់
ចម 

$ 200.00 

សរុប $ 44,200.00 
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ឧបសមព័នធ 
ឧបសមព័នធទី 1 – បញជ ្ីរតួតពិនិតយស្រមប់ផលប៉ះពល ់E&S ៃនករ ងសង់ និងករ ្ត រ
េឡើងវិញនូវ ព ន 
Potential Environmental and Social Impacts to be Addressed 

  Does the subproject entail these 
environmental impacts? 

No  Low  Medium  High  Not 

known 

Remarks 

1.  Encroachment  on  historical/cultural 
areas 

√          No  impacts  on 
historical/cultural 
areas  as  well  as 
pagoda  gate  because 
the  detour  road  is 
selected  at  the  other 
side  to  avoid  this 
impact. 

2.  Encroachment  on  an  ecosystem  (e.g. 
natural  habitat  sensitive  or  protected 
area,  national  park,  nature  reserve 
etc....) 

√          Provide  a  map 
showing  the  closest 
locations  of  these 
ecosystems  to  the 
bridge site.  

3.  Disfiguration of landscape and increased 
waste generation  

    X      Yes  –  substantial 
changes  to  the 
landscape  

 

4.  Removal of vegetation cover or cutting 
down  of  trees  during  clearance  for 
construction 

  √        There  are  vegetation 
cover  at  the  shoulder 
within  the  CoI  that  is 
needed to trim or cut 

5.  Change of surface water quality or water 
flows (e.g.  Increase water turbidity due 
to run‐ off, waste water from camp sites 
and erosion, and construction waste) or 
long‐term.  

  √        Construction of detour 
bridge  will  increase 
turbidity,  but  not 
affect  the  water  flow 
because  Truss  bridge 
will be constructed.  

6.  Increased dust level or add pollutants to 
the air during construction 

  √         

7.  Increased noise and/or vibration    √         

8.  Resettlement of households? If yes, how 
many households?  

√           

9.  Use  of  resettlement  site  that  is 
environmentally  and/or  culturally 
sensitive 

√           

10.  Risk  of  disease  dissemination  from 
construction  workers  to  the  local 
peoples (and vice versa)?  

    √      Increase  number  of 
workers  and  their 
interaction e.g. to buy 
food/consuming 
goods  may  post 
moderate  risk  to 
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community on COVID‐
19 

11.  Potential  for  conflict  between 
construction workers and  local peoples 
(and vice versa)?  

  √         

12.  Use  of  explosive  and  hazardous 
chemicals  

√           

13.  Use  of  sites  where,  in  the  past,  there 
were  accidents  incurred  due  to 
landmines  or  explosive  materials 
remaining from the war 

√           

14.  Construction  that  could  cause 
disturbance to the transportation, traffic 
routes, or waterway transport?  

    √      Impacts  are 
temporary  and  could 
be  managed  by  good 
engineering  design 
and construction good 
practices  and 
construction control. 

15.  Construction  that  could  cause  any 
damage  to  the  existing  local  roads, 
bridges or other rural infrastructures?  

  √        Construction  would 
create  temporary 
impacts  on  some 
public infrastructure  

16.  Soil  excavation  during  subproject's 
construction to cause soil erosion  

    √       

17.  Need  to  open  new,  temporary  or 
permanent, access roads?  

    √      Temporary bridge 

18.  Separation or fragmentation of habitats 
of flora and fauna?  

√           

19.  Long‐term impacts on air quality  √           

20.  Accident  risks  for  workers  and 
community during construction phase 

    √      Risks  are  temporary 
and could be managed 
by  construction  good 
practices  and 
construction control. 

21.  Use of hazardous or toxic materials and 
generation of hazardous wastes  

√           

22.  Risks to safety and human health       √      Traffic  accidents  and 
safety  management, 
Covid 19 

Does the subproject entail land acquisition or restriction of access to resources?  

23.  Acquisition  (temporarily  or 
permanently) of land (public or private) 
for its development 

√          List  land  areas  for 
permanent  and 
temporary  land 
acquisition,  type  of 
soils,  duration  and 
purpose of acquisition 

24.  Use  land  that  is  currently  occupied  or 
regularly  used  for  productive  purposes 
(e.g.,  gardening,  farming,  pasture, 
fishing locations, forests) 

  √         
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25..  Displacement of  individuals,  families or 
businesses 

√           

26.  Temporary or permanent  loss of crops, 
fruit trees or household infrastructure  

√           

27.  Involuntary  restriction  of  access  by 
people  to  legally  designated  parks  and 
protected areas  

√           

If the answer to any of the questions 23‐27 is “Yes”, please consult the ESMF; preparation of a Resettlement Plan (RP) 
is likely required. 

Does the subproject entail effects on ethnic minority peoples? 

28.  Ethnic minority groups are  living within 
the  boundaries  of,  or  nearby,  the 
subproject. 

√           

29.  Members  of  these  ethnic  minority 
groups  in  the  area  potentially  could 
benefit or be harmed from the project. 

√           

If  the  answer  to  questions  28  or  29  is  “Yes”,  please  consult  the  ESMF;  and  preparation  of  an  Ethnic  Minority 
Development Plan (EMDP is likely required. 
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ឧបសមព័នធទី 2 – កររចនបេចចកេទសលម្អិត ( កេ់លើរបូភព Google Earth ថមីៗ
េនះ) 
 
 

 
Existing bridge (right) and existing temporary detour (left) 

 

 
Detailed TK2 Bridge Plan and Profile  
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Google Earth Imagery (Overlaid with Detailed Bridge Design) 
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ឧបសមព័នធទី 3 - រេពើភណ័្ឌ បឋមៃនករបតប់ង់េ យ រករ ងសង់ ព ន 
TK2 
 
Preliminary screening for the potential impacts of TK2 Bridge construction on land and assets of local 
people was carried out through two virtual meetings with local authorities (on 17 and 18 November 
2021) and through a physical visit (on 27 November 2021) for field observation and informal 
consultation with local people present in the vicinity of the bridge. The screening indicated that the 
existing TK2 Bridge is located within the public land (land managed by Tboung Khmum Provincial 
Department of Management, Urban Planning and Construction). However, when the new TK2 bridge 
is built, a small house (about 8.5 m2 in area, located about 15m from the existing bridge, and in the 
neighbouring province of Kampong Cham) may be affected as a result of bridge widening. The 
potentially affected house is made of thatch wall with corrugated steel roof and is currently home to 3 
people. This household is potentially affected due to physical resettlement to allow construction of the 
new bridge. The owner of this house has a plot of farmland nearby (about 6,000 m2) which are cultivated 
with 2-3 crops per year. The farmland will not be affected be affected by the new bridge structure (based 
on Google Earth map overlaid with the final bridge design). The potentially affected household 
informed that they have land title for their existing house and the farmland as mentioned above. The 
household is currently lending part of their land (part of above 6,000m2 plot) to the government who 
built the detour road to maintain traffic. The households indicated they are happy because the bridge is 
going to be reconstructed and hope they are compensated with a plot of land to rebuild their house if 
they have to resettle physically elsewhere to allow bridge reconstruction (See photo below) . 

 
 

  
 
 

Farmland 

Small House 
(Potentially affected due to 

bridge reconstruction) 

Detour Road 
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Potentially affected house due to land acquisition for new TK2 bridge construction 
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ឧបសមព័នធទី 4 – ដំេណើ រករ និងលទធផលៃនករពនិិតយស្រមប់វត្តមនរបស ់ IP 
េនកនងុតបំន់គេ្រមង TK2 
 
IP screening has been conducted in according with the guidance stated in Annex 2 of the Indigenous 
Peoples  Planning  Framework  of  Cambodia  Southeast  Asia  Disaster  Risk  Management  Project  II 
(P177185) (MRD, 2021). The screening was conducted based on the virtual consultations conducted 
with the provincial Departments of Tboung Khmum and local authorities of districts, communes, and 
villages  within  the  project  area  were  conducted  on  16  and  17  November  2021.  As  part  of  the 
screening,  field  visit  was  made  to  the  bridge  site  on  27  November  for  field  observation  and 
consultation with local people who may be present around the bridge site. The screening of the IPs 
and  IP  communities  originally  focused  on  the  footprint  of  new  bridge  and  the  potential  area  of 
influence due to bridge construction which was within Tboung Khmum province. However, field visit 
indicated that a village (located 1‐1.5 km from the existing bridge, across the river) is accessible by 
boat and by road through a road some 5km away. Thus, IP screening has been extended to cover the 
village which is actually located in Kampong Cham province (a neighboring province).  
 
As reported by the local authorities in Tboung Khmum Province, there is only one indigenous people 
group, namely Stieng, who live in Dambae district which is about 60‐70 km  away from the TK 2 Bridge 
location. This information is consistent with the information from the project’s Indigenous Peoples 
Planning Framework. However, according to the MRD, the Stieng IP in Dambae district has not been 
yet officially identified as “indigenous minority peoples”.  
 
Within this TK2 Bridge  location, and further away across the whole commune of Preah Theat, and 
district of Koh Sotin (where the TK2 Bridge is situated), based on two consultation meetings conducted 
on 16 and 17 November  2021 with  local  people  and authorities  at  village,  commune,  district  and 
provincial  levels, combined with review of   secondary data collected earlier, no  indigenous people 
were found present in the TK2 Bridge location and the whole district where the bridge is located (See 
below the Minutes of Meeting for the purpose of screening for IP presence in TK2 project area).  
 
Screening for IP presence in Peam Prathnous commune (in Kampong Cham province) which is located 
1‐1.5km  across  the  Tonle  Touch  river  indicated  that  there  is  no  IP  present  in  the  commune.  The 
commune of Peam Prathnous is home to 11,107 people (50.73% is male and 49.27% is female). People 
from this commune occasionally cross the Tonle Touch river by boat when they wish to come to the 
village where the TK2 bridge is located. Commune people may also go across the river (to the village 
where TK2 bridge is located) by car through another road about 5‐6 km away. It was found that there 
was no IP that are present in the commune of Peam Prathnous (Kampong Cham province) and the 
commune of Preah Theat (Tboung Khmum province) where the TK2 bridge is located. There was also 
no IP found in the potential area of influence of the TK2 bridge construction. 
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ឧបសមព័នធទី 5 – កណំត់េហតៃុនកិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល ់(ជុំទី 1) 
 

Minutes of Meeting 
Screening for the Presence of Indigenous People(s) in TK2 Bridge Area  

Meeting with Provincial Departments of Tboung Khmum 
Date: 16 November 2021 

Time: 14:00 –16:03 
 

1. Introduction of Meeting Objectives 

 

 The Meeting was held at the office of the Provincial Department of Rural Development (PDRD) 
of  Tboung  Khmum  Province  on  16  November  2021.  The  meeting  was  led  by  Mr  Teang 
Chhayheang  –SEADRM  II  Project  Manager.  The  participants  at  the  meeting  included  Mr 
Dararath Yem (World Bank’s Consultant), Directors and representatives of involved provincial 
departments of Tboung Khmum. Due to COVID‐19 restriction on social gathering. The meeting 
was hold virtually via video conference using Zoom (See  Annex 1 of this Minutes for the list 
of participants. 
 

 The meeting was opened by the chairperson, Mr Teang Chhayheang,  followed by the self‐

introduction of meeting participants. Mr Chhayheang provided an introduction on the history 

of the project and the objectives of the meeting. He showed the location of the bridge using 

satellite imagery so that participants could recognize the location of the TK2 Bridge, as well as 

identify the names of village, commune and district in which the bridge is located. After that 

Mr. Dararath Yem, WB’s consultant (Environment and Social Safeguard Specialist) presented 

on (i) Purpose of the Screening for the presence of IP people within the bridge’s potential area 

of influence, and project key activities that are related to the reconstruction of the TK2 bridge 

which was damaged in 2020 because of the flood. Mr. Dararath Yem also checked for the land 

status at the existing TK2 bridge location and further beyond the immediate existing bridge 

site to the extent where the new bridge will be located (once construction is completed) based 

on the detailed engineering design of the TK2 bridge which was overlaid on the satellite map 

(Google  Map).  Mr.  Dararath  Yem  explained  to  meeting  participants  that  the  purpose  of 

screening for IP presence in the TK2 Bridge Project Area and for land status is to support the 

preparation of Indigenous People Plan (if any), and Resettlement Plan (if any). This screening 

exercise is also for the purpose of preparation of the Environment and Social Management 

Plan (ESMP) that supports the reconstruction of the TK2 Bridge. 

 
2. Summary of Meeting Outcomes  

 

 The meeting planned to discuss on three bridges including TK1, TK2, and TK3. However, due 

to time constraints, only TK2 was discussed in detail. As agreed and confirmed by meeting 

participants, the TK2 bridge is located in Tuol Kleang village, Preah Theat commune, Koh Sotin 

district. The TK2 bridge is situated close to the border of Tboung Khmum and Kampong Cham 

and Provinces. The bridge’s coordinates are identified as E550257.120 and N1316240.480. 

 

 The Director of Provincial Department of Culture and Fine Arts said that it seemed 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  investigation  conducted  on  17 
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November 2021, the Director of Provincial Department of Culture and Fine Arts and his team 

confirmed that there are no cultural temple and IP people living within the bridge location, as 

well as the villages, communes, and the district where TK2 bridge is located. Additionally, he 

confirmed that the land area where the new TK2 bridge is situated are public land. There are 

no  individual households own any pieces of  land within  the  footprint of  the new bridge – 

based on the the overlay map (as mentioned above).  

 

 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 (which is located in Mean and Ou Reang Ov commune, 

Ou  Reang  Ov  district,  Tboung  Khmum  province);  and  (ii)  Samki  Maot  Khmong  Fishery 

Community located in Tonle Bet and Chiro commune, Tboung Khmum district (See maps of 

the fishery communities in  Annex 2 of this Meeting Minutes. 

 

 The Director of Provincial Department of Environment (PDE) informed meeting participants 

of  PDE’s  no  objection  to  the  construction  of  the  TK2  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  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  (2014‐2020),  three‐year  provincial 

investment plan (2014‐2020), annual agricultural report (2014‐2020), annual environmental 

report (2014‐2020), 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  informed  the  Director  of  Provincial 

Department of Rural Development to request later on the important data as required by the 

consultant from the Provincial Department of Water Resources and Meteorology. 

 

 Conclusion: The  IP  Screening Meeting was  successfully  conducted.  The meeting  confirmed 

that no IP Community are present in the TK2 Bridge area/potential area of influence. It was 

also confirmed that the land area where the new TK2 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 TK2 bridge. The meeting participants agreed with the Ministry of Rural 

Development to move ahead for the construction of the TK2 bridge. 
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Tonle Touch River

 
Village located 1‐1.5 km away from TK2 Bridge 
(across the Tonle Tough River) in Kampong 

Cham province 
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3. List of Participants 

 

No  Name  Sex  Position/Organisation  Telephone 

1.   Dok Savoeun  M  Representative, Provincial Department of 
Agriculture, Forestry, and Fisheries 

(855‐96) 353 7984 

2.   Kour Hok  M  Director,  Provincial  Department  of 
Culture and Fine Arts 

(855‐12) 951 177 

3.   Khiev Chakravuth  M  Representative, Provincial Department of 
Public Work and Transport 

(855‐12) 365 685 

4.   Ret Ratana  F  Representative, Provincial Department of 
Planning 

(855‐69) 993 989 

5.   Sos Ilyes  M  Director,  Provincial  Department  of 
Environment 

(855‐11) 663 958 

6.   Hing Sitha  M  Deputy  Director,  Provincial  Department 
of  Land  Management,  Urban  Planning, 
and Construction 

(855‐70) 878 284 

7.   Teang Chhayheang  M  Project Manager  (855‐12) 925 888  

8.   Dararath YEM  M  WB Consultant  (855‐17) 828 226 
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4. Maps of Fishery Conservation Areas and Communities 

 
Map of Beung Krapet fisheries community 

 
Map of Samaki Maotkhnong fisheries community 

 

 
 
 

5. Meeting Screenshot (form Zoom application) 
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Minutes of Meeting 
Field Visit for Screening of Presence of Indigenous People in TK2 Bridge Area 

Meeting with Local Authorities and Communities 
17 November 2021 
Time: 14:00–16:00 

 
 

1. Introduction and Meeting Objectives 

 

 The  Indigenous  People  (IP)  Screening Meeting was  held  at  Preah  Theat  District’s  Office,  Tboung 
Khmum on 17 November 2021. The participants included Project Manager (Mr Teang Chhayheang), 
and World Bank Consultant (Mr Dararath Yem) as well as deputy governor of Tboung Khmum district, 
Administration  Chief  of  Ou  Reang  Ov  district,  Commune  Chief  of  Preah  Theat  Commune,  Tuol 
Meanchey Village’s Chief, Vice‐Chief of Tuol Kleang, Preah Theat’s Commune Council, farmers, and 
staff of project at Provincial Department of Rural Development. A list of participants is attached in 
Annex 1 of this minutes. 
 

 The meeting was opened and chaired by Mr Teang Chhayheang and Mr Sambat (Director of Provincial 

Department of Rural Development, Tboung Khmum. Mr Chhayheang provided an introduction and 

history of the project and objectives of the meeting. Mr. Dararath Yem showed the location of the 

bridge (satellite imagery) and map in ArcGIS (involved communes where the bridge was located) to 

be constructed to participants. It was then followed by the participants introducing themselves. Mr 

Dararath Yem clarified the purpose of the meeting: (i) Screen indigenous people/community who 

were  living  in communes/villages, where the bridge  located;  (ii)  IPs who use the bridge;  (iii) Land 

acquisition of IPs within the bridge location and surrounding districts, communes, and villages; and 

(iii) Potential land impacts resulting from the bridge construction. 

 
2. Summary of Meeting Outcomes  

 

 The Deputy Chief of Tboung Khmum District clarified that there was no any indigenous people and 

community living in districts, communes, and villages in the areas where bridge was located.  

 

 One participant said that there was a small house located approximately 3‐4 meters on the east side 

of the bridge. The guy who owned the small house has his home in the village nearby the bridge. He 

came here to use his small boat to carry any people who crossed the river. The small house and piece 

of land, on where the small house situated were illegally settled by himself as encroacher prior to 

the  cut‐off‐date. 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. 

 

 Mr Dararath questioned the meeting of whether any local authorities could issue official  letter to 

proof that there would be no any complaint made by that small house’s guy if the bridge would be 

constructed and areas surrounding  the bridge would be needed by the contractor to be used for 

construction  purpose;  for  instance,  store  the  construction materials.  The  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 areas 

around the bridge were 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 

for serving as evidence. 
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 The participants in the meeting reported that there was a small ancient hill/cottage (where people 

pray for something) situated about 0.5 – 1 km on the southeastern side of the bridge.  

 

 Conclusion: The IP Screening Meeting was successfully conducted. The participants discussed actively 

in  terms  of  IPs  and  natural  and  private  properties  situated  within  the  bridge  areas  as  well  as 

communes/villages  around  the  bridge  area.  Similar  with  the  meeting  with  concerned  provincial 

departments, no IP Community and any pieces of land legally owned by the IPs. 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 TK2 bridge. The owner of the house is happy when the bridge 

will be rehabilitated. The meeting fully agreed with the Ministry of Rural Development to move ahead 

for the construction of the bridge. 

 
3. List of Participants 

 

No  Name  Sex  Position/Organisation  Telephone 

9.   Heng Suthy  M  Deputy  Governor,  Tboung  Khmum 
District  

(855‐12) 532 736 

10.   Sory Ratha  M  Administrative  Chief,  Ou  Reang  Ov 
District 

(855‐17) 942 826 

11.   Try Peou  M  Commune Chief, Preah Theat   (855‐99) 897 222 

12.   Mae Menglim  M  Chief of Fisheries Community  (855‐88) 722 2760 

13.   Khean Thy  M  Member, Prathean Village  (855‐97) 225 0060 

14.   Sun Sret  M  Chief  of  Fisheries  Community  (Maot 
Khmong) 

(855‐71) 913 307 

15.   Hean Phorn  M  Village Chief, Tuol Meanchey  (855‐97) 378 5804 

16.   Kong Nareth  F  Vice‐chief, Tuol Khleang  (855‐88) 203 017 

17.   Doung Den  M  Commune  Council,  Preah  Theat 
Commune 

(855‐88) 315 7023 

18.   Teang Chhayheang  M  Project Manager  (855‐12) 925 888  

19.   Dararath YEM  M  WB Consultant  (855‐17) 828 226 
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4.  Photos of Meeting with Local People 
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ឧបសមព័នធទី 6 – កណំត់េហតៃុនកិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល ់(ជុំទី 2) 
 

MINUTES OF MEETING 
 

INFORMATION DISCLOSURE AND CONSULTATION WORKSHOP 
on 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (ESMP) 
 IN TK2 BRIDGE AREA, TBOUNG KHMUM PROVINCE 

 
Date: 10 December 2021 
Time: 8:00 – 9:45am 
Meeting venue: Zoom application (virtual meeting) from MRD and face to face meeting via livestream video 
in TK2 bridge area, Tboung Khmum province 
Facilitator: SEO‐MRD 
Presenters: Mr. KONG Sopheak and Mr. HOY Sereivathanak Reasey 
 
 
I. Introduction of Meeting Objectives 
 
1. The virtual meeting was held at the Social and Environmental Office (SEO) of Project Management 

Unit (PMU), Ministry of Rural Development on 10 December 2021. The meeting was led by Mr. Teang 
Chhayheang, a SEADRM II Project Manager. The participants at the meeting included Mr. Dararath 
Yem, a World Bank’s Consultant, SEADRM II Project’s National Environmental and Social Safeguard 
consultants, relevant Provincial Departments, civil societies, private companies and local authority. 
Due to COVID‐19 restriction on social gathering, the meeting was held virtually via video conference 
using the Zoom application and with  face to face participants meeting via  live stream video from 
Preah  Theat  commune, OU Reang Au  district,  Tboung  Khmum province.    A  list  of  participants  is 
attached in Annex 1 of this minutes. 

 
2. The meeting was opened and chaired by Ms KONG Saly,  followed by  the self‐introduction of  the 

meeting participants. Mr. Teang Chhayheang presented the background of the project, the project's 

target provinces and the purpose of  the  information disclosure and consultation workshop. After 

that Mr. HOY Sereivathanak Reasey, a National Environmental Safeguard Consultant, presented an 

executive  summary  of  TK2  Project  Environmental  and  Social Management  Plan  (ESMP);  and  the 

project’s Grievance Redness Mechanism (GRM) related to issues of Land Acquisition, Labor Safeguard 

and SEA/SH.  

 
3. Mr. Pho Chanpiseth, a PIU member of Tboung Khmum provincial Department of Rural Development 

(PDRD)  informed  the  participants  at  the meeting  venue  in  Preah  Theat  commune, Ou  Reang Ov 

district, Tboung Khmum province of the purpose of the workshop. 

 
II. Summary of Meeting Outcomes  
 
4. 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. 

5. Mr. MON Sophan, Village Chief of Toul Kleang Village, said that local people were very happy with 

the reconstruction of the bridge and suggested having the construction soon. 
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6. Mr. NGUN Kimhean, a member of Preah Theat’s Commune Council,  said  that  the ESMP was well 

prepared by taking into account the community safeguard as well as GRM for any affected people. 

He added that it seemed no potential impacts that should be of concerned. 

7. 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 local students to access 

to schools.    

8. Mr. PHO Chanpiseth mentioned  that  the  targeted project area would not affect  since  the bridge 

would be reconstructed on the previous location and within the same road alignment on the land of 

state  public  properties.  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. 

9. Conclusion: The meeting was  finished on  time without additional questions and suggestions. The 

participants  from  local  authorities  and  communities might  not  be  concerned  about  the  negative 

impacts  due  to  reconstruction  of  the  bridge.  They  would  just  like  to  see  the  bridge  to  be 

reconstructed soon and had not any objection with the reconstruction. 
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Annex 1: List of Participants 
 

No.  Name  Sex  Position  Institution 

1  KONG Saly  F  Representative  PMU‐MRD

2  Try Poeuv  M  Chief of Commune  Preah Theat Commune 
3  Ngon Kimhean  M  Commune Council  Preah Theat Commune 
4  Hean Phorn  M  Chief of Village  Toul Meachey Village 
5  Morn Sophan  M  Chief of Village  Toul Kleang Village 
6  Kong Nareth  F  Vice‐Chief of Village  Toul Kleang Village 
7  Ki Sanna  M  PIU  PIU 
8  Pho Chanpiseth  M  M & E  PIU 
9  Dararath YEM  M  Consultant  WB 
10  Thang Dina  F  Officer  SEO‐MRD

11  Tip Sophark  F  Officer  SEO‐MRD

12  Kong Sopheak  M  Environmental Safeguard Consultant  SEADRM II, MRD

13 
Hoy Sereivathanak 
Reasey 

M  Social Safeguard Consultant  SEADRM II, MRD 

14  Peng Sinang  F  Chief  District Hall Administration  
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Annex 2: Virtual Meeting Screenshot 
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Annex 3: Tentative Agenda 
 

The Second Cambodia Southeast Asia Disaster Risk Management Project (KH‐SEADRM 2) 
 

INFORMATION DISCLOSURE WORKSHOP 
on 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (ESMP) 
 IN TK2 BRIDGE AREA, TBOUNG KHMUM PROVINCE 

______________________________________________________ 
 
Date:     Friday 10, 2021 
Time:    8:00‐9:35am 
Venue:    Virtual (Zoom) 

 

Time  Activity  Materials  Responsibility 

08:00 – 08:30  Registration/ Rapport building    MRD/SEO 

08:30 – 08:05  Opening Remarks by MRD    MRD/representative 

08:05 – 08:35  Environmental  and  Social  Management 
Plan (ESMP) of TK2 BRIDGE 

PowerPoint  E&S Consultants 

08:35 – 08:55  Grievance Redness Mechanism (GRM)  PowerPoint  E&S Consultants 

08:55 – 09:30  Question and Answer (Q&A)  Guiding 
Questions 

SEO/E&S Consultants 

09:30 – 09:35  Closing Remarks    MRD/representative 

 
 
Attached project documents included: 
 
1. TK2 Project’s ESMP 

2. Presentation slides: (1) TK2 Project’s ESMP; and (2) TK2 Project’s GRM. 
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ឧបសមព័នធទី 7 – កណំត់េហតៃុនកិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល ់(ជុំទី 2) 
 
Mission Report 

South East Asia Disaster Risk Management II (SEADRM II) Project 
27 November 2021 

 
Introduction and Mission Objectives 
 
1 The mission location is TK2 bridge (GPS: N1316240.480, E550257.120 locating in Koh Sotin district, 

Preah Theat commune, Tuol Kleang village, Kampong Cham province) between Kampong Cham and 
Tboung Khmum province. The mission was made by Mr Dararath YEM (WB’s consultant) on Saturday, 
27 November 2021 (a day‐trip mission). He left Phnom Penh at 8:30 am and arrived at the TK2 bridge 
around 13:00 pm (took lunch in Kampong Cham town) and returned on the same day arriving Phnom 
Penh 17:30 pm. 
 

2 The mission objectives include (i) visually visiting the TK2 bridge and explore its surrounding areas in 
relation to settlements and land properties of people living within the TK2 bridge areas (environment 
and social issues); and (ii) meeting and consulting with those who are living closed to the TK2 bridge 
and its surrounding areas. 

 
Summary of the Outcomes of the Mission 
 
3 There are two houses located on southern side of the bridge, where the small one located on the 

south‐eastern side of the bridge approximately 15 m from the bridge and 7 m from the road that is 

being rehabilitated by the Ministry of Rural Development. This road is connecting to the TK2 bridge. 

The other houses (2nd house) are located on the south‐western side of the bridge about 100 m from 

the bridge and along the rehabilitating road. 

 

   
  
 
4 The owner of  the 1st house said  that  she possessed an area of  land  (approximately 6,000 square 

meters), where she grew maize/corn and cucumber 2‐3 times per year. She said that her land had 

been issued a  land titling from the Kampong Cham provincial authorities (see photos below). She 

added that the detour road was also her land that she decided to give to local authorities to make a 

detour road after the bridge was destroyed by flooding. 

 

Photo from the bridge (the 1st house) The 1st house located south-eastern side of the bridge 
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5 She did not remember the year when her father started settling at there, but she remembered that 

she started living there since she was young (about 8 years old). When asking about whether she was 

happy  if  the  bridge  would  be  rehabilitated,  she  said  she  was  glad  if  the  bridge  would  be 

reconstructed; and 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 resettlement. She 

knew exactly her house would be impacted by the rehabilitation of the bridge because she heard 

that the bridge would be widened.  

 
6 The 2nd house is located on the south‐western side of the bridge about 100 m from the bridge and 

along the rehabilitating road. A meeting with the 2nd house owner could not be made due to the 

absence of the owner. Only their daughters were staying in the house, when asking some questions 

regarding the land titling and other issues, their daughters said that they knew nothing other than 

their parents. The below images show the 2nd house location. The 2nd house will not be impacted by 

the reconstruction of the bridge. 

 

   
 
 
7 There is a small cottage located on the north‐eastern side of the TK2 bridge about 1‐1.5 km. There is 

also a cultivated land closed to the cottage. I was trying to meet the owner, but it seemed difficult to 

meet while they were not welcome while there was a person spraying pesticide over his cultivated 

crop. The cottage and the cultivated land over there will not be impacted by the reconstruction of 

the bridge. 

 

A detour road between the 1st house and cultivated land The 1st house owner is preparing her land for growing 
crops 

Detour Road (from the west side of the bridge) 

Location of the 2nd house Photo from the bridge side 

The rehabilitating road by MRD 
(Photo from the bridge to the west) 
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8 There is a village named Peam Prathnous across the Tonle Touch River (small river) about 1.5‐2 km 

from the bridge on west side of the bridge (photos below). 

 

  
 
 
 

9 Conclusion: Only the 1st house will be negatively impacted by the reconstruction of the bridge since 

it’s located about 15 m from the bridge. The owner of the 1st house is happy when the bridge will be 

rehabilitated. The small cottage located on the north‐eastern side of the bridge will not be negatively 

impacted by the bridge rehabilitation. Also, the 2nd house located on the south‐western part of the 

bridge will not be  likely  to be negatively  impacted by  the bridge rehabilitation. The TK2 bridge  is 

located between the border of the Kampong Cham and Tboung Khmum province. Any consultative 

meeting on environmental and social management plan should be made by engaging the concerned 

provincial departments of the two provinces in order to obtain precisely data and information. 

 

Photo from the bridge to the west side Village in Kampong Cham province across the Tonle 
Touch (photo from the bridge to the west side) 

Tonle Touch 

Cultivated Land 

Small Cottage 


