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បញ្ជីអក្សរកាត ់

APSARA អាជាា ធរការពាររមណីយោា ន និងលរៀបចំត្បំន់អងគរ 
ARAP កផ្នការសរមមភាពសម្រាប់លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់រនុងរយៈលពេខល ី
BCC ការផ្លល ស់បតូរឥរោិបថតមរយៈទំនារ់ទនំង 
CDIA រិចចផ្តួចលផ្តីមអភិវឌ្ឍន៍ទីម្ររុងសម្រាប់ទវីបអាសុ ី
CIYA សារមយុវជនជនជាត្ិលដីមភារត្ិចរមពុជា 
CFP នីត្ិវធិីលដីមបកីសវងររការផ្លល ស់បតូរ 
CPF ម្ររបខ័ណឌ ភាពជានដរូរនុងម្របលទស 
EA ការវាយត្នមលលេីបរសិាា ន 
ECOP ម្ររមុម្របត្ិបត្តិបរសិាា ន 
EIA ការវាយត្នមលលហតុ្ប ះពាេ់លេបីរសិាា ន 
EMF ម្ររបខ័ណឌ ម្ររប់ម្ររងបរសិាា ន 
ESIA ការវាយត្នមលលហតុ្ប ះពាេ់លេបីរសិាា ន នងិសងគម 
ESMF ម្ររបខ័ណឌ ម្ររប់ម្ររងបរសិាា ន នងិសងគម 
ESMP កផ្នការម្ររប់ម្ររងបរសិាា ន នងិសងគម 
ESSAF ម្ររបខ័ណឌ ននការពិនិត្យ និងវាយត្នមលបរសិាា ន នងិសងគម 
FPIC ការយេ់ម្រពមលោយលសរ ីជាមុន និងកផ្ារតមព័ត៌្ានម្រត្ឹមម្រត្ូវ 
GPOBA ភាពជានដរូសារេសម្រាប់ជនំួយលោយកផ្ារលេីេទធផ្េជាមូេោា ន 
HA សារមអនររស់លៅត្ំបន់ខពង់ោប 
IDA សារមអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាត្ ិ
IEIA ការវាយត្នមលផ្េប ះពាេ់បរសិាា នបឋម 
IP ជនជាត្ិលដមីភារត្ិច 
IPDP កផ្នការអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ជនជាត្ិលដីមភារត្ិច 
IPO អងគការជនជាត្ិលដមីភារត្ិច 
IPP ការលធវីកផ្នការសម្រាប់ជនជាត្ិលដីមភារត្ិច 
IPPF ម្ររបខ័ណឌ ននកផ្នការសម្រាប់ជនជាត្ិលដមីភារត្ិច 
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ISDS តោងទិននន័យការពារផ្េប ះពាេ់រមួបញ្ចូ េគាន  
MDGs លគាេលៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវត្ស 
MIH ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម 
MoE ម្ររសួងបរសិាា ន 
MPWT ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន 
NGO អងគការមិនកមនរោា ភិបាេ 
OPKC អងគការលេរីមពស់វបបធម៌ជនជាត្ិលដីមរយួ 
PAH ម្ររួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសាររលម្រាង 
PAP ជនកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសាររលម្រាង 
PDO លគាេបណំងននការអភិវឌ្ឍរលម្រាង 
RGC ោជរោា ភិបាេរមពុជា 
RI េិខិតុ្បររណ៍សម្រាប់លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ 
RPF ម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយសម្រាប់តងំទីេំលៅ 
ROW ដីចណីំផ្លូវ 
RSS លេខាធិការោា នការពារផ្េប ះពាេ់ត្ំបន់ 
SA ការវាយត្នមលសងគម 
SCD ការវនិិចឆ័យម្របព័នាលៅរនុងម្របលទស 
SCNC ឧត្តមម្ររមុម្របឹរាសតពីីវបបធម៌ជាត្ ិ
SDGs លគាេលៅអភិវឌ្ឍន៍ម្របរបលោយចីរភាព 
SESA ការវាយត្នមលជាយុទធសាស្រសតលេីបរសិាា ននិងសងគម 
SMCD នាយរោា នសណំង់ម្របព័នធចលម្រាះទឹររខវរ់ 
SOP នីត្ិវធិីម្របត្បិត្តិបទោា ន 
TEGs លគាេការណ៍កណនាបំលចចរលទសបរសិាា ន 
UXO អាវុធយុទធភ័ណឌ  
WaSSIP រលម្រាងករេមាការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ នងិអនាម័យ 
WB ធនាគារពិភពលោរ 
WHO អងគការសុខភាពពិភពលោរ 
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អារម្ភក្ថា 

ម្ររបខ័ណឌ ម្ររប់ម្ររងបរសិាា ន នងិសងគម (ESMF) លរៀបចំល ងីសម្រាប់រលម្រាងលេរីរមពស់ការផ្គត់្ផ្គង់ទរឹសាា ត្ 
និងអនាម័យ )WaSSIP(។ ម្ររបខ័ណឌ លនះបានបលងកតី្ល ងីលោយសារេទធផ្េពនិិត្យបឋមពបីរសិាា ន នងិសងគម 
និងរិចចពិភារាពិលម្រគាះលោបេ់ពីអនរលធវីការងារពារ់ព័នធ នងិេិខិតុ្បររណ៍ការពារផ្េប ះពាេ់ចំនួនពីររឺ ម្ររបខ័ណឌ
លគាេនលោបាយជនជាត្ិលដមីភារត្ចិ (IPPF) នងិម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ 
(RPF)។ ESMF នងឹម្រត្ូវអនុវត្តន៍លៅលេីោេ់សរមមភាពទងំអស់ រមួទងំជំនួយបលចចរលទស និងការវនិិលោរ
ទងំឡាយកដេទទេួបានហរិញ្ញបបទនលម្រកាមរលម្រាង WaSSIP។ 

រលម្រាងលេរីរមពស់ការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ នងិអនាម័យ )WaSSIP(ានសាសភារសខំាន់ពីរកដេលេរីយរ
មរបញ្ហជ រ់លៅរនុងកផ្នរទ៣ីននឯរសារលនះ។ WaSSIPនឹងម្រត្ូវអនុវត្តន៍លោយ ម្ររសួងឧសាហរមម និងសបិបរមម នងិ
ម្ររសួងសាធារណការ នងិដរឹជញ្ជូ ន។ ការអនុវត្តវធិានការការពារផ្េប ះពាេ់នឹងម្រត្ូវសម្រមបសម្រមួេ លោយមស្រនតី
បលងាគ េរបស់ម្ររសងួឧសាហរមម និងសិបបរមម នងិកផ្នរបរសិាា ន នងិសងគមរបស់ម្ររសួងសាធារណការ នងិដរឹជញ្ជូ ន។ 

ឯរសារលនះជាឯរសារមួយានសុពេភាពជានិរនតកដេត្ម្រមូវឱ្យានការករកម្រប នងិលធវបីចចុបបននភាពម្រសប
លៅតមសាា នភាពកម្របម្របេួ ឬវសិាេភាពននសរមមភាពនានា។ វារ៏ទមទរឱ្យានការពិលម្រគាះលោបេ់ជាមួយ
ធនាគារពិភពលោរ និងានការអនុញ្ហញ ត្ពី ESMF ជាចបំាច់។ 
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សេចក្តីេសខេប 

១. ម្ររបខ័ណឌ ម្ររប់ម្ររងបរសិាា ន នងិសងគម (ESMF) ម្រត្ូវបានលរៀបចំល ងីលោយអងគភាពម្ររប់ម្ររងសាស
ភារទី ១ ននរលម្រាងននម្ររសងួឧសាហរមម និងសិបបរមម និងអងគភាពម្ររប់ម្ររងសាសភារទី ២ ននរលម្រាងនន
ម្ររសួងសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូ ន។ អនរនិពនធសូមកថលងអណំររុណោ ងម្រជាេលម្រៅចំលពាះ ម្ររុមការងារ 
(Task Team( របស់ធនាគារពិភពលោរកដេបានផ្តេ់ការគាមំ្រទ និងការកណនា។ំ  

២. ម្ររបខ័ណឌ  ESMF លនះម្រត្ូវបានលរៀបចំល ងីជាកផ្នរមយួននរលម្រាងលេីររមពស់ការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ និង
អនាម័យ )WaSSIP( កដេនឹងម្រត្ូវទទួេបានហរិញ្ញបបទនពីធនាគារពិភពលោរ )WBG( តមរយៈឥណទន
ពីសារមអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាត្ិ )IDA(និងោជរោា ភិបាេរមពុជា។ ម្ររបខ័ណឌ លនះ ម្រត្ូវបានលរៀបចំល ងីលដីមបធីានាថា 
រលម្រាងកដេទទួេបានហរិញ្ញបបទនពីធនាគារពិភពលោរ នឹងមិននាមំរនូវផ្េប ះពាេ់អវជិជានចំលពាះសងគម 
និងបរសិាា នរនុងអំ ុងនិងលម្រកាយលពេការអនុវត្តរលម្រាងទងំលនះល យី។ ទីតងំម្ររុមអនុរលម្រាងជហំានដបូំង
កដេបានរំណត់្លម្រកាមម្ររបខ័ណឌ ននរលម្រាង WaSSIP លនះ រមួានម្ររុងកសនមលនារមយរនុងលខត្តមណឌ េរិរ ី
ម្ររុងលសៀមោបរនុងលខត្តលសៀមោប ម្រសុរលសាោ ងរនុងលខត្តរពំង់ធ ំនិងម្រសុរភនំម្រពឹររនុងលខត្តបាត់្ដបំង។ ទីតងំអនុរលម្រាង 
លផ្សងលទៀត្នងឹម្រត្ូវរណំត់្រនុងអំ ុងលពេអនុវត្តន៍រលម្រាង។  

៣. ម្ររបខ័ណឌ ម្ររប់ម្ររងបរសិាា ន នងិសងគម នឹងផ្តេ់ការកណនាដំេ់អនរទទេួផ្េ ដូចជា សហរមន៍មូេោា ន 
អាជាា ធរមូេោា ន អងគភាពសាា នីយម្របម្រពតឹ្តរមមទឹររខវរ់ រោា ររទឹរលខត្ត លដីមបកីាត់្បនាយឱ្យលៅជាអបបបរា ឬ
សម្រាេផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន និងរតបីារមភកផ្នរសងគមកដេអាចលរីត្ានល ងី។ ESMF លនះនឹងម្រត្ូវបានលម្របី
ម្របាស់ជាម្ររបខ័ណឌ សម្រាប់ផ្តេ់ការកណនាដំេ់អនុរលម្រាងទងំអស់កដេសាិត្លម្រកាមរលម្រាងលនះ តមរយៈ
ដំលណីរការវាយត្នមលបរសិាា នដូចជា ការវាយត្នមលបរសិាា នបឋម ការពិនិត្យបឋម ការរណំត់្វសិាេភាព និងចុងលម្រកាយ 
ម្រត្ូវឆ្លងកាត់្ការវាយត្នមលផ្េប ះពាេ់បរសិាា នេមាតិ្ ម្របសនិលបីចបំាច់។  

៤. លររពំឹងថា រលម្រាងលនះជារមួនឹងនាមំរនូវផ្េវជិជានរម្រមតិ្ដេ់សងគម តមរយៈការផ្តេ់ការផ្គត់្ផ្គង់ទរឹ
សាា ត្ដេ់ទីរមួលខត្ត និងផ្តេ់អត្ាម្របលោជន៍ជាលម្រចីនដេ់ត្បំន់ជនបទ។ អត្ាម្របលោជន៍ទងំលនះរមួានការផ្តេ់
លសវាជាមូេោា នរនុងទម្រមង់ជាការផ្គត់្ផ្គង់ទរឹសាា ត្ កដេនាឱំ្យម្របជាជនកដេជាអនរទទេួផ្េសលម្រមចបានេទធផ្េ
សុខភាពេាជាងមុន។ ការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្តមបំពង់ដេ់ផ្ោះម្របជាពេរដា រ៏នឹងជួយកាត់្បនាយបនោុរការងាររនុង
ការដងទឹរកដេជាបនោុរការងាររ៏ធងន់ធងរសម្រាប់សាជិរម្ររួសារជាស្រសតីផ្ងកដរ។ ផ្េប ះពាេ់ជាវជិជាន រមួាន
(i)-បលងកីនបរាិណ និងរុណភាពទឹរសាា ត្សម្រាប់បរលិភារ (ii)-កាត់្បនាយជំងឺពារ់ព័នធនឹងទឹរ ដូចជាជំងឺោរ
រូស អាសននលោរ ម្ររុនលពាះលវៀន និងកាត់្បនាយការចំណ្តយលេីលសវាកថទសុំខភាពរនុងម្ររួសារ (iii)-កាត់្បនាយ
មរណភាព នងិការឈរឺបស់ទររ រុារ និងាត លោយសារលសវាសុខភាព នងិអនាម័យានភាពេាជាងមុន 
(iv)-កាត់្បនាយចាង យលៅកាន់ម្របភពទឹរកដេនាឱំ្យស្រសតី និងលរមងម្រសី ានលពេលវោសម្រាប់លធវីការងារកដេាន



 

8 

 

ម្របលោជន៍ជាងមុន។ លម្រៅពីផ្េវជិជានសំខាន់ៗទងំលនះ រលម្រាងលនះរ៏អាចបងកផ្េប ះពាេ់អវជិជានត្ចិត្ួច
ផ្ងកដរ។ ការវាយត្នមលលេផី្េប ះពាេ់អវជិជានកដេអាចលរីត្ានល ងី ម្រត្ូវបានលធវីល ងីតមរយៈការចុះលៅ
ដេ់ទីតងំជារ់កសតង ការពភិារាជាមួយនឹងអាជាា ធរមូេោា ន នងិអនរទទួេផ្េ ការលម្របីម្របាស់ម្របភពព័ត៌្ាន
កដេានម្រសាប់ជាលដមី។ បញ្ហា  និងរតបីារមភកផ្នរបរសិាា ន កដេអាចលរតី្ានល ងី ានដូចជា៖  (i)- ការសាងសង់
លហោា រចនាសមព័នធរនុងអំ ុងលពេសាងសង់ (ii)- ការលរីនល ងីបរាិណទឹររខវរ់កដេបងករល ងីលោយសារការ
ទទួេបានទឹរសាា ត្ (iii)- ការលចេសំណេ់ភរ់ រនុងអ ុំងដំលណីរការសាា នយីផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ នងិសាា នយី
ម្របម្រពឹត្តរមមទឹររខវរ់ និង (iv)- រុណភាពទរឹ។  

៥. របាយការណ៍ពិនិត្យបឋមលេអីនុរលម្រាង នឹងរណំត់្ពីលគាេនលោបាយការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន 
និងសងគមរបស់ធនាគារពិភពលោរកដេម្រត្ូវអនុវត្តន៍សម្រាប់រលម្រាងលនះ រ៏ដូចជារណំត់្ពីលពេលវោ នងិ
រលបៀបកដេម្រត្ូវអនុវត្តន៍ ឬមនិអនុវត្តន៍លគាេនលោបាយការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន និងសងគមរបស់ធនាគារ
ពិភពលោរ។ រលម្រាងលនះ នាឱំ្យានការអនុវត្តលគាេនលោបាយការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា នចនំួនម្របា ំ ដូចជា 
លគាេនលោបាយសតីពកីារការវាយត្នមលបរសិាា ន (OP/BP ៤.០១) ធនធានវបបធម៌រូបវន័ត (OP/BP ៤.១១) 
ជម្រមរធមមជាត្ិ )OP/BP ៤.០៤( សុវត្ាិភាពទំនប់ទឹរ (OP/BP ៤.៣៧) និងលគាេនលោបាយចាប់មយួសតីពី
រលម្រាងកដេសាិត្លៅលេីផ្លូវទរឹអនតរជាត្ ិ (OP/BP ៧.៥០) កដេរនុងលនាះលគាេនលោបាយការពារផ្េប ះ
ពាេ់ទងំលនះ ម្រត្ូវយរមរអនុវត្តន៍លោយសារកត្លររពំងឹថានឹងានផ្េប ះពាេ់រនុងម្រទង់ម្រទយតូ្ច កដេពុំអាច
កម្របម្រត្ ប់លៅររធាតុ្លដីមវញិលចញពី  (i)-ការងារសាងសង់  ដូចជា  ការត្បណ្តត ញផ្គត់្ផ្គងទឹរ  ការសាងសង់
បណ្តត ញេូ (ii)-ម្របភពទរឹកដេអាចយរលចញពីសោងឹ ឬអូរធមមជាត្ ិ(iii)-ានទីតងំរលម្រាងសាិត្លៅរនុងត្បំន់
លបត្ិរភណឌ វបបធម៌ (iv)-ជាបម្រមុងម្របយត័្នជាមុន រនុងររណីកដេអាចានការត្ភាជ ប់ម្របភពទរឹជាមួយនឹងទនំប់
កដេជិត្ខាង នងិ (v)-ការវនិិលោរផ្ារភាជ ប់ជាមួយនងឹផ្លូវទឹរអនតរជាត្ិ។ 

៦. បចចុបបននលនះ ហានភ័ិយសងគមរបស់រលម្រាងលនះ ម្រត្ូវបានោរ់ចត់្ចណំ្តត់្ថាន រ់ថាានរម្រមិត្មធយម។ 
លររពំឹងថា អាចានផ្េប ះពាេ់សងគមរនុងរម្រមិត្ នងិវសិាេភាពខុសៗគាន  លចញពកីារអនុវត្តអនុរលម្រាង 
អាម្រស័យលៅតមវសិាេភាព និងទីតងំននអនុរលម្រាងទងំលនាះ កដេលរមិនទន់បានរណំត់្េមាិត្លៅល យី។ 
កផ្ារតមរចិចពិលម្រគាះលោបេ់បឋមជាមួយអនរទទេួផ្េពារ់ព័នធនងឹការវនិិលោរកដេអាចនឹងាន រលម្រាង
លនះទំនងជានាឱំ្យានការអនុវត្តលគាេនលោបាយការពារផ្េប ះពាេ់សងគមចនំួនពីរ របស់ធនាគារពិភពលោរ
៖ លគាេនលោបាយសតពីីជនជាត្ិលដីមភារត្ិច (OP/BP ៤.១០) នងិលគាេនលោបាយសតីពកីារផ្លល ស់បតូរទី
េំលៅលោយមនិសម័ម្ររចិត្ត (OP/BP ៤.១២)។ 

៧. នីត្ិវធិីសម្រាប់ពនិិត្យបឋម ពនិិត្យល ងីវញិ ផ្តេ់ការអនុញ្ហញ ត្ និងអនុវត្តឧបររណ៍ការពារផ្េប ះពាេ់
អនុរលម្រាង ានលគាេបណំងធានាឱ្យានការលឆ្លីយត្បឱ្យបានម្ររប់ម្រជងុលម្រជាយចំលពាះ ការម្រពួយបារមភលេីកផ្នរ
បរសិាា ន និងសងគម តមរយៈការលរៀបចំសាា ប័ន នងិនីត្ិវធិនីានា កដេរលម្រាងលម្របីម្របាស់សម្រាប់ម្ររប់ម្ររងការ
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រំណត់្ ការលរៀបចំ ការឯរភាព នងិការអនុវត្តអនុរលម្រាង។ នតី្ិវធិី ESMF ម្រត្ូវបានផ្ារភាជ ប់ទំនារ់ទំនងោ ង
ជារ់ចាស់ជាមួយនងឹវដតអនុរលម្រាងនឹងម្រត្ូវបានរណំត់្លៅរនុងរលម្រាងលនះ កដេលរអាចយរលៅបញ្ចូ េរនុង
លសៀវលៅកណនាសំតីពីម្របត្ិបត្តកិាររលម្រាង (POM)។  

៨. នីត្ិវធិីោប់ចប់ពីការពនិិត្យបឋម រហូត្ដេ់ការពនិិត្យតមោន និងលរៀបចំរបាយការណ៍ ានជាជំហាន
ដូចខាងលម្រកាម៖  

ជំហានទីមយួ –  ការពិនិត្យលេីការបំលពញតមេរេណៈវនិិចឆ័យរបស់អនុរលម្រាងកដេអាចោរ់បញ្ចូ េរនុង
រលម្រាង 

នឹងានការពិនិត្យបឋមលេីអនុរលម្រាងសកាត នុពេ លដមីបរីណំត់្ថាលត្ីអនុរលម្រាងទងំលនះបានបំលពញលៅ
តមេរេណៈវនិិចឆ័យរណំត់្ពភីាពសមម្រសប លោយលម្របីម្របាស់ទម្រមង់ពិនិត្យបឋម )Screening Form( 
រនុងឧបសមព័នធទី ១។ អនុរលម្រាងកដេអាចបងកផ្េប ះពាេ់រួរឱ្យរត់្សាគ េ់លេីកដនជម្រមរធមមជាត្ិ ឬ
កដេត្ម្រមូវឱ្យានការលធវេីទធរមមដីធលីលោយមិនសម័ម្ររចតិ្ត និងពុំអាចទទួេបានហរិញ្ញបបទនពរីលម្រាង
លនះល យី។  

ជំហានទីពីរ –  ការពិនិត្យបឋមបលចចរលទស និងការរំណត់្ម្របលភទអនុរលម្រាង ននោេ់អនុរលម្រាទងំអស់ម្រត្ូវឆ្លង
កាត់្ 

ដំលណីរការពិនិត្យបឋម លោយលម្របីម្របាស់ទម្រមង់ពិនតិ្យបឋមលេីការការពារផ្េប ះពាេ់រនុងឧបសមព័នធទី ១ 
លដីមបរីណំត់្ពីម្របលភទសមម្រសបននអនុរលម្រាងម្រសបតមរម្រមិត្ននផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន និងសងគមកដេ
អាចលរីត្ានល ងី និងម្រសបតមលគាេការណ៍កណនារំបស់ធនាគារ )ដូចជា ម្របលភទ A B C ឬ FI)។ 
ទម្រមង់ពិនិត្យបឋម នឹងលធវីការរំណត់្ពីឧបររណ៍ការពារផ្េប ះពាេ់សមម្រសប កដេម្រត្ូវយរមរអនុវត្ត
ន៍លៅតមម្របលភទននសរមមភាព និងរម្រមិត្ផ្េប ះពាេ់ ឬការរខំានកដេអាចលរីត្ានល ងី។  

ជំហានទីប ី– រណំត់្ពឧីបររណ៍ការពារផ្េប ះពាេ់ 
រនុងជហំានទីបីលនះ អងគភាពម្ររប់ម្ររងរលម្រាងននម្ររសងួឧសាហរមម នងិសិបបរមម នងិម្ររសងួសាធារណការ 
និងដឹរជញ្ជូ ន ម្រត្ូវជួយលរៀបចឧំបររណ៍ការពារផ្េប ះពាេ់កដេចបំាច់ម្រត្ូវាន។  

ជំហានទីបនួ – ការវាយត្នមល និងរិចចពិលម្រគាះលោបេ់ 
ឧបររណ៍ការពារផ្េប ះពាេ់ នឹងម្រត្ូវលម្របីម្របាស់លោយទមី្របឹរាកដេានសមត្ាភាព ឬអនរជនំាញ
បលចចរលទស លដីមបរីណំត់្អពំីរម្រមិត្ននផ្េប ះពាេ់អវជិជាន កដេបងកល ងីលោយអនុរលម្រាង និង
សរមមភាពកដេម្រត្ូវបានលសនីល ងី មុនលពេចប់លផ្តីមលធវកីារងារអវីមួយ។ 

ជំហានទីម្របា ំ– ការលរៀបចំកផ្នការម្ររប់ម្ររង 
បនាោ ប់ពឧីបររណ៍ការពារផ្េប ះពាេ់សមម្រសបម្រត្ូវបានរណំត់្រចួ នងឹានការវាយត្នមលសមម្រសបលេី
ផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន និងសងគម កដេអាចបងកល ងីលោយសាររលម្រាងរនុងអំ ុងលពេអនុវត្តន៍អនុរលម្រាង
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ម្រត្ូវបានបញ្ច ប់រចួោេ់ កផ្នការម្ររប់ម្ររងបរសិាា ន នងិសងគម (ESMP) ឬ ECOP នងឹម្រត្ូវលរៀបចំល ងី នងិ
ោរ់បញ្ចូេលៅរនុងឯរសារលដញនថលការងារសាងសង់។  ESMP ម្រត្ូវបញ្ចូ េោ ងលហាចណ្តស់ ECOP 
កដេានេរេណៈសតង់ោរ នងិវធិានការសម្រាេផ្េប ះពាេ់តមការោា ននីមយួៗ រមួនងឹរមមវធិពីិនិត្យ
តមោនបរសិាា ន។ អាម្រស័យលៅតមសាា នភាពរបស់អនុរលម្រាង )ឧទហរណ៍ ដូចជាសរមមភាពរបស់
រដាររទឹរ កដេានផ្េប ះពាេ់ត្ិចត្ួច) លរអាចលម្របីម្របាស់វធិានការសម្រាេកដេានេរេណៈទូលៅ 
ដូចជា ECOP ជាលដីម។ 

ជំហានទីម្របាមំួយ – ការអនុវត្តវធិានការសម្រាប់សម្រាេផ្េប ះពាេ់ 
វធិានការសម្រាេផ្េប ះពាេ់ នងិម្ររប់ម្ររង ដូចលរៀបោប់លៅរនុង ESMP/ECOP (ឧទហរណ៍ េរេណៈ
វនិិចឆ័យសម្រាប់លម្រជីសលរសីទតីងំការម្ររប់ម្ររងការោា នសណំង់ឱ្យបានម្រត្មឹម្រត្ូវ វធិានការម្រត្ួត្ពិនិត្យ( នងិ
ម្រត្ូវអនុវត្តន៍លោយម្ររុមហ ុនល  ការសាងសង់លម្រកាមការម្រត្តួ្ពិនិត្យរបស់ អងគភាពម្ររប់ម្ររងរលម្រាងលៅ
ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និងម្ររសងួសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន។  

ជំហានទីម្របាពំីរ – ការពិនតិ្យតមោន និងការលរៀបចំរបាយការណ៍ 
ចបំាច់ម្រត្ូវានការពិនតិ្យតមោន លដីមបមី្របមូេព័ត៌្ានរណំត់្ពីម្របសិទធភាពននការអនុវត្តវធិានការ
សម្រាប់ផ្េប ះពាេ់ និងម្ររប់ម្ររង និងលដីមបធីានាថា ម្ររុមហ ុនល  ការពិត្ជាបានអនុវត្តន៍លៅតម ESMP 
កដេបានឯរភាព។ អងគភាពម្ររប់ម្ររងរលម្រាង (កដេានការគាមំ្រទពីទីម្របឹរាបលចចរលទសពារ់ព័នធ( 
ានភាររិចចពិនិត្យតមោនភាពអនុលោមរបស់ម្ររុមហ ុនល  ការរនុងអំ ុងលពេននការអនុវត្តទងំមូេ។  

៩. លដីមបមី្ររប់ម្ររងហានិភ័យសងគម និងបរសិាា ន ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និងម្ររសួងសាធារណការ 
និងដរឹជញ្ជូ ន បានលរៀបចមំ្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ នងិម្ររបខ័ណឌ លគាេលនាបាយ
ជនជាត្ិលដមីភារត្ិច កផ្ារតមការវាយត្នមលសងគមបឋម រ៏ដូចជាម្ររបខ័ណឌ ម្ររប់ម្ររងបរសិាា ន និងសងគម។ 
លេីសពីលនះ មស្រនតីបលងាគ េទទួេបនោុរការការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន នងិសងគម ម្រត្ូវបានកត្ងតងំលោយ
ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និងម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ នរចួលហយីសម្រាប់ការលរៀបចំ នងិការ
អនុវត្តរលម្រាងលនះ។ ការអនុវត្តននការការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន និងសងគម ម្រត្ូវលគារពតមការលរៀបចំការអនុវត្ត
រលម្រាងលៅតមការចត់្កចងរបស់ម្ររសួងនមីួយៗ។  

១០. លសៀវលៅកណនាសំតពីីម្របត្បិត្តកិាររលម្រាង ានកផ្នរសតីពបីញ្ហា /នតី្ិវធិបីរសិាា ន ការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ 
ការផ្តេ់សណំង និងកផ្នការជនជាត្ិភារត្ិច។ កផ្នរទងំលនះ ម្រត្ូវបងាា ញពីត្ណំភាជ ប់លៅកាន់៖ (i)- ការពិនិត្យ
បឋមលេរីលម្រាង (ii)-សរមមភាពសម្រាេផ្េប ះពាេ់កដេសមម្រសប និង/ឬ ម្ររមម្របត្បិត្តិបរសិាា ន (ECOP) 
(iii)- ទម្រមង់ការពារផ្េប ះពាេ់កដេម្រត្ូវលធវីលត្សតសារេបងជាមយួលៅរម្រមតិ្អនុរលម្រាង (iv)- ការលរៀបចំ
ឧបររណ៍/ការកណនាបំកនាម និង (v)- ព័ត៌្ានេមាតិ្អពំីរលបៀបលធវីការពនិិត្យតមោន និងវាយត្នមលលេកីារ
ការពារផ្េប ះពាេ់។  
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១១. លេីសពីលនះ រលម្រាងលនះបានបលងកីត្រណៈរាម ធកិារលោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេលៅថាន រ់មូេោា ន 
)លខត្ត ម្រសុរ និងឃុ(ំ កដេម្រត្ូវដឹរនាលំោយអភិបាេលខត្ត ឬអភបិាេរងលខត្ត អភបិាេម្រសុរ នងិលមឃុ។ំ 
ត្ំណ្តងមរពីម្ររសួារកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសាររលម្រាង នឹងម្រត្ូវលម្រជសីលរសីលចញពីរនុងចំលណ្តមម្របជាជន
កដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសាររលម្រាងឱ្យលធវីជាសាជរិននយនតការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ រនុងររណីសហរមន៍
ជនជាត្ិលដីមភារត្ិច នឹងានការបលងកីត្រណៈរាម ធិការលៅថាន រ់ឃុ ំ និងម្រត្ូវានការលរៀបចំដំលណីរការពិលម្រគាះ
លោបេ់លោយលសរជីាមុនកផ្ារតមព័ត៌្ានម្រត្ឹមម្រត្ូវ រ៏ដូចជាានការបលងកីត្នូវរចនាសមព័នធលធវីលសចរតីសលម្រមចចតិ្ត
កដេានេរេណៈពិលសសសម្រាប់សហរមន៍ជនជាត្ិលដីមភារត្ិច រ៏ដូចជាម្រត្ូវានតុ្េយភាពលយនឌ័្រ នងិ
តុ្េយភាពអនតរជំនាន់។ 
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១.  សោលបណំខ នខិវិសាលភាពននក្ក្បខណ័ឌ ននការក្របក់្រខបរសិាា ន នខិេខគម្ 

1> លគាេបណំងននម្ររបខ័ណឌ ការម្ររប់ម្ររងបរសិាា ន និងសងគម (ESMF) រឺលដីមបធីានាថាសរមមភាពរបស់ 
WaSSIP ម្រត្ូវបានពិនតិ្យររផ្េប ះពាេ់អវជិជានដេ់សងគម និងបរសិាា ន លហយីវធិានការសម្រាេម្រត្ូវបានយរមរ
ពិចរណ្តោរ់បញ្ចូេលៅរនុងការលរៀបចំ និងការអនុវត្តសរមមភាព។ម ាងលទៀត្ ESMF ម្រត្ូវបានលរៀបចំល ងីលដីមបី
ធានាថាការវនិិលោររបស់ WaSSIP មិនបងក ឬបលងកីត្ឱ្យានផ្េប ះពាេ់អវជិជានធងន់ធងរលៅលេជីីវភាពរស់លៅ
របស់អនរម្រសុរ និងបរសិាា នល យី រំណត់្អត្តសញ្ហញ ណផ្េប ះពាេ់ចមបងនានាបលញ្ច ៀស ឬោ ងលហាចណ្តស់ 
កាត់្បនាយផ្េប ះពាេ់លនាះឱ្យលៅម្រត្ឹមរម្រមិត្អបបបរា។ ជាពិលសស ESMF ានបណំងបលងកីត្ដំលណីរការម្រត្ួត្
ពិនិត្យ នងិបលងកតី្លគាេការណ៍កណនាកំផ្នរបរសិាា ន និងសងគមលោយលផ្លត ត្សខំាន់លៅលេី៖ 

 បងាក រ និង/ឬកាត់្បនាយផ្េប ះពាេ់ណ្តមួយដេ់បរសិាា ន និងសងគម ពសីរមមភាពកដេបានលសនីសុ ំ

 ធានានិរនដរភាពបរសិាា នយូរអកងវងពីអត្ាម្របលោជន៍ននសរមមភាពកដេបានលសនីល ងី តមរយៈការធានានូវ
ធនធានធមមជាត្ិកដេពួរលរអាម្រស័យផ្េ និង 

 សម្រមបសម្រមួេោ ងលពញទហំងឹចំលពាះសរមមភាពណ្តកដេអាចរពំងឹថានងឹនាឱំ្យានម្របសិទធភាពរនុងការ
លម្របីម្របាស់ និងករេមាការម្ររប់ម្ររងធនធានធមមជាត្ឱិ្យកាន់កត្ម្របលសីរល ងី លដីមបឱី្យានសាិរភាព និង/ឬ 
ករេមារុណភាពបរសិាា ន នងិសុខុាេភាពរបស់មនុសសលៅរនុងត្បំន់លនាះផ្ងកដរ។ 

2> នីត្ិវធិីកដេបានតរ់កត្ងរនុង ESMF ជួយធានាថាផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន និងសងគមលោយសារកត្សរមមភាព
អនុរលម្រាងម្រត្ូវលររណំត់្ជាមុន លហយីលរៀបចំឧបររណ៍សម្រាប់ការពារផ្េប ះពាេ់នានាមុនលពេអនុវត្តន៍ លដីមីប
បលញ្ច ៀសកាត់្បនាយ និងសម្រាេបញ្ហា  រនុងររណីកដេានផ្េប ះពាេ់លសសសេ់ ឬផ្េប ះពាេ់ខលះដេ់បរសិាា ន
និងសងគម។ ESMF រ៏ានលគាេការណ៍កណនាអំំពីឧបររណ៍ការពារផ្េប ះពាេ់កដេអាចបងកល ងីលោយសរមមភាព
លផ្សងៗដូចជាទម្រមង់វាយត្នមលបរសិាា ន )EA, OP៤.០១)។ 

3> ESMF បងាា ញអំពតី្ម្រមូវការពិនិត្យលមេីលេីបរសិាា ននងិសងគមលដីមបរីណំត់្ម្របលភទរលម្រាងរណំត់្ពបីញ្ហា
កដេអាចលរីត្ល ងីជាមួយអនុរលម្រាងជារ់ោរ់ចំលពាះបរសិាា ននិងសងគម នងិកណនាឱំ្យានការលរៀបចឧំបររណ៍
ការពារផ្េប ះពាេ់ទងំលនាះ។ 
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២. សេចក្តីអធបិាយអំពីរសក្មាខ 

4> លគាេបណំងននការអភវិឌ្ឍរលម្រាង (PDO) លដមីបបីលងកនីេទធភាពផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ លសវារមមអនាម័យ នងិ
ពម្រងឹងដំលណីរការម្របត្ិបត្តរិបស់អនរផ្តេ់លសវារមមលៅតមទមី្ររុង ឬត្បំន់កដេបានលម្រជសីលរសី។ 

5> រលម្រាងលនះនឹងអនុម័ត្លគាេការណ៍សំខាន់សម្រាប់បំលពញបកនាមនូវរចិចគាមំ្រទ ដេ់កផ្នរផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្
និងអនាម័យ កដេបានផ្តេ់រចួជាលម្រសចលហយីតមរយៈកផ្នការរបស់ោជរោា ភិបាេ នងិរមមវធិីនដរូអភិវឌ្ឍន៍នានា
ម្រសបតមវធិីសាស្រសតគាពំារដេ់ដេ់ជនម្ររីម្ររ និងរងវះអាហារូបត្ាមភ។ សម្រាប់ការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ រលម្រាងនឹងយរ
ចិត្តទុរោរ់ផ្តេ់ជូនដេ់ទីរមួលខត្ត និងទីម្របជុំជនម្រសុរសខំាន់ៗមួយចំនួន កដេចបំាច់ឱ្យានការពម្រងីរលសវារមម
ផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ លហយីមា ងវញិលទៀត្ រឺលដមីបលីេីររមពស់ម្របសិទធភាព នងិនិរនតភាពននអនរផ្តេ់លសវារមម។ លម្រៅពី
ត្ំបន់ចបំាច់ឱ្យានការពម្រងរីលសវារមមលនាះរលម្រាងរ៏ានត្បំន់លគាេលៅជារ់ោរ់មួយ រឺផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ខាន ត្
តូ្ចលៅរនុងទីម្របជុំជនម្រសុរកដេានការររីចលម្រមីនលហយីមិនទន់ានការវនិិលោរពីមូេនិធិសាធារណៈ និងចំណ្តប់
អារមមណ៍ពីវស័ិយឯរជន។ រលម្រាងលនះនឹងខិត្ខំម្របឹងកម្របងជាម្របព័នធលដីមបរីណំត់្ពីមូេលហតុ្ននការមិនចប់អារមមណ៍
ពីវស័ិយឯរជនលោយានរំនិត្លេីររមពស់ការផ្តេ់ហិរញ្ញបបទន ដេ់វស័ិយឯរជនតមកដេអាចលធវីលៅបាន 
តមរយៈរលម្រាងកដេគាមំ្រទការកាត់្បនាយហានិភ័យរនុងការវនិិលោរម្របរបលោយលគាេលៅ និង/ឬ រលម្រាងផ្តេ់
ជំនួយបលចចរលទស។ រលម្រាងលនះនឹងលផ្លត ត្លេីវធិសីាស្រសតគាពំារដេ់ដេ់ជនម្ររីម្ររ និងរងវះអាហារូបត្ាមភ ការបលងកីត្
យនតការ លដមីបរីណំត់្លគាេលៅការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ដេ់ម្ររសួារម្ររីម្ររ នងិម្ររួសារខវះអាហារូបត្ាមភ និងបលងកីត្រមមវធិី
ទំនារ់ទនំងបលងកតី្ជាសារពារ់ព័នធនឹងទឹរសុខភាព និងអនាម័យទូលៅ។ ម្របសនិលបីអាច ទីម្របជុំជនម្រសុរកដេម្រត្ូវ
បានរណំត់្ថាសមម្រសបសម្រាប់វនិិលោរលេីការផ្គត់្ផ្គង់ទរឹសាា ត្កដេសាតិ្ លៅរនុងវសិាេភាពរលម្រាងលនាះរ៏ជា
អាទិភាពសម្រាប់អនុវត្តន៍រលម្រាងអាហារូបត្ាមភរបស់ធនាគារពិភពលោរផ្ងកដរ។ ចំលពាះអនាម័យវញិ ចំណុចសំខាន់ 
រឺការករេមានូវមុខងារននម្របព័នធេូទឹររខវរ់កដេានម្រសាប់លោយអនុញ្ហញ ត្ឱ្យានការត្ភាជ ប់បណ្តត ញេូកខនង និង
ការម្របមូេទឹររខវរ់ពីម្ររសួារនីមួយៗលោយផ្លោ េ់។ 

6> ការលរៀបចរំលម្រាងលនះនងឹរមួបញ្ចូេទងំទដិាភាពននលម្រគាះទរឹជនំន់នងិលម្រគាះោងំសងួត្។ លោយលហតុ្ថាធនធាន
ទឹរជាទូលៅងាយទទួេរងឥទធពិេននការកម្របម្របួេអាកាសធាតុ្ដូលចនះការវាយត្នមលនននិរនតភាពននម្របភពទឹរ (រមួទងំ
ការការពារទឹរនម្រប( និងការពចិរណ្តសម្រាប់ម្របភពទឹរនានានឹងពិភារាោ ងទូេំទូោយ លដីមបលីឆ្លយីត្បលៅនឹង
រតីបារមភរបស់អនរម្រសុរអពំីបញ្ហា កម្របម្របួេអាកាសធាតុ្ ចំលពាះការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្។ សរមមភាពម្ររប់ម្ររងត្ម្រមូវការទរឹ
សាា ត្លៅរនុងត្ំបន់កដេានការលម្របីម្របាស់ទរឹខពស់នឹងម្រត្ូវបានអនុវត្តន៍ លដមីបកីាត់្បនាយផ្េប ះពាេ់អវជិជានពី



 

14 

 

លម្រគាះោងំសងួត្។ លរៀបចំលហោា រចនាសមព័នធឱ្យបានេាម្របលសីរសម្រាប់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ្  ដូចជា ការលម្របីបំពង់
កដេអាចបត់្កបនបានតមការកម្របម្របួេនផ្ោដីលៅលពេានលម្រគាះោងំសងួត្ និងលៅលពេានទឹរជនំន់ លម្រត្ៀមា សុីន
បូមទឹរកដេានរាល ងំម្ររប់ម្រគាន់ នងិកាត់្បនាយការបំពុេលៅរនុងម្រពតឹ្តិការណ៍ទឹរជំនន់លោយការកបងកចរទឹរ
រខវរ់លចញពទីឹរជំនន់។ 

7> រលម្រាងកដេបានលសនសុីាំនសាសភារពរីរ៖ឺ (i) គាមំ្រទដេ់ការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្លៅតមលខត្តម្ររងុ នងិឃុំ
សងាក ត់្នានា )ii) លដីមបគីាមំ្រទដេ់ការករេមាម្របព័នធអនាម័យម្ររុងលសៀមោបនងិត្ំបន់លផ្សងលទៀត្។ សាសភារ
នីមួយៗម្រត្ូវកបងកចរលៅជាម្ររមុវនិិលោរលេីលហោា រចនាសមព័នធរូបវន័ត នងិម្ររមុពម្រងឹងសមត្ាភាពសាា ប័នពារ់ព័នធអនុវត្តន៍
លគាេលនាបាយនឹងរលម្រាង។ 

សាសភារទ ី១៖ការផ្គត់្ផ្គង់ទរឹសាា ត្លខត្ត )IDA – ៣០,៥ោនដុោល រអាលមររិ( 

8> សាសភារលនះលផ្លត ត្លេកីារគាមំ្រទដេ់ការពម្រងីរលសវារមមផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្លៅកាន់ត្ំបន់ទីម្ររុង កដេបាន
លម្រជីសលរសី។ រលម្រាងលនះនងឹជួយរដាររទឹរលៅតមទីរមួលខត្តនានាកដេបានលម្រជីសលរសីលដីមបបីំលពញ និងពម្រងរី       
បណ្តត ញកចរចយទឹរសាា ត្ជូនដេ់អត្ិថិជនកាន់កត្លម្រចនី )រមួទងំការរសាងរកនលងផ្េិត្ទឹរបកនាមលបីចបំាច់(។   
សាសភារលនះរ៏នឹងជួយអភិវឌ្ឍន៍ម្របព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទរឹសាា ត្ខាន ត្តូ្ចលៅតមឃុ ំ កដេបានលម្រជីសលរសីលម្រៅពទីីរមួលខត្ត
សំខាន់ៗលនាះ លហយីឃុលំនាះមិនទន់ានលសវារមមលនះលៅល យីប ុកនតចំនួន និងដង់សុីលត្ម្របជាពេរដាសមម្រសប
សម្រាប់ការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្។ កសវងររម្របត្បិត្តិររឯរជនកដេានទងំបលចចរលទស  នងិហរិញ្ញវត្ាុមរវនិិលោររនុង
ការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ខាន ត្តូ្ច។ រលម្រាងលនះនឹងជួយអភិវឌ្ឍន៍យនតការមយួ លដីមបពីិនិត្យលមីេម្របព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទរឹសាា ត្
ខាន ត្តូ្ចកដេបានលសនីសុំលៅរនុងឃុនំានាពចិរណ្តលេជីលម្រមសីសម្រាប់ការផ្តេ់ហរិញ្ញបបទនឯរជន នងិ/ឬសាធារណៈ
ម្របត្ិបត្ដិកា រនងិម្ររប់ម្ររងបនាោ ប់មរលរៀបចំរលម្រាងឱ្យបានសមម្រសប។ លររពំឹងថារមមវធិីនិងការលរៀបចំវនិិលោរ
សម្រាប់រលម្រាងផ្គត់្ផ្គង់ទរឹសាា ត្នឹងម្រត្ូវអនុវត្តន៍។ ការវនិិលោរនឹងចប់លផ្តមីតមរមមវធិីអាទិភាព កដេបានលរៀប
តរ់កត្ងរនុងលពេអភិវឌ្ឍន៍រលម្រាងលដីមបសីារេបង និងម្រត្ួសម្រតយផ្លូវសម្រាប់រមមវធិីវនិិលោរឱ្យានភាពរេូន។ 
ជំនួយបលចចរលទស លដីមបរីំណត់្វាយត្នមលនិងលរៀបចំម្ររងុ និងឃុបំកនាមលទៀត្នឹងចប់លផ្តីមរនុងលពេម្រសបគាន ។ 
លោយសារកត្បញ្ហា សនតសុិខ និងនិរនតរភាពទឹរជាបញ្ហា ម្របឈមនឹងការកម្របម្របួេអាកាសធាតុ្ ដូលចនះវាទមទរឱ្យាន
លរៀបចំលម្ររឿងា សុនីកដេានរាល ងំម្ររប់ម្រគាន់សម្រាប់ម្ររប់ម្ររងររាទឹរ បលងកីត្ឱ្យានជលម្រមីសម្របភពទឹរ និងបនត
វធិានការការពារម្របរបលោយនិរនតរភាពជាប់ជានចិច។  

9> ជំនួយបចចរទសនឹងម្រត្ូវផ្តេ់ឱ្យលៅទីភាន រ់ងារម្របត្ិបត្តលិដីមីបបលងកីនការគាមំ្រទការម្ររប់ម្ររង និងសមត្ាភាព   
អនុវត្តន៍។ លេសីពីលនះ សាសភារលនះនឹងរមួបញ្ចូ េផ្ងកដរនូវជនំួយបលចចរលទស និងការពម្រងងឹសមត្ាភាព
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ម្របត្ិបត្តដិេ់អនររដាររទឹរកដេបានលម្រជសីលរសី លដមីបមី្ររប់ម្ររងនិងដំលណីរការម្របព័នធឱ្យធានាបាននូវនិរនតរភាព
បលចចរលទស និងហរិញ្ញវត្ាុ លដមីបរីមួគាន រិត្រូរអំពីហានិភ័យននការកម្របម្របួេអាកាសធាតុ្លៅរនុងម្របព័នធ O&M និងធានា
ឱ្យានត្ណំ្តងលយនឌ័្ររនុងការម្ររប់ម្ររងម្របព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្។ សាសភារលនះនឹងផ្តេ់ជំនយួបលចចរលទសលដីមបី
សិរាកណនានំិងបលងកតី្រមមវធិតី្ភាជ ប់ទឹរ )លោយកផ្ារលេីេទធផ្េសមម្រសប( កដេលផ្លត ត្លេីការជួយដេ់ម្ររួសារម្ររីម្ររ 
និងរងវះអាហារូបត្ាមភ )ឧទហរណ៍ម្ររសួារកដេរូនអាយុលម្រកាម ៥ឆ្ន (ំ ទទួេបានលសវាផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្។ អនុវត្តន៍
រមមវធិីទំនារ់ទំនងកផ្នរអាហារូបត្ាមភលេរីរមពស់ការម្ររប់ម្ររងទឹរ/លម្របីម្របាស់ទរឹ និងរមមវធិីអនាម័យលផ្សងៗលទៀត្។
សារទងំអស់នឹងម្រត្ូវផ្សពវផ្ាយតមរយៈការវភិារលយនឌ័្រ លដីមបបីលងកីនផ្តេ់អត្ាម្របលោជន៍របស់ស្រសតីនងិលរមងម្រសី។ 
រមមវធិីទំនារ់ទំនងលនះនឹងកសវងរររិចចសហការសម្រមបសម្រមេួជាមួយរមមវធិីអាហារូបត្ាមភដនទលទៀត្ និងរមមវធិី
ទំនារ់ទំនងបលងកីត្សារលៅរនុងម្ររុង និងឃុលំគាេលៅ លោយខលមឹសាររបស់សារលនាះដូចជាការករេមា នងិពម្រងឹងសុខភាព 
អាហារូបត្ាមភ និងអនាម័យជាលដីម។ លៅលពេណ្តកដេរលម្រាងលនះម្របសពវគាន ជាមយួសំលណីរលម្រាងអាហារបូត្ាមភ
រមពុជា)បចចុបបននរពុំងលរៀបចំ( សរមមភាពរមួគាន នឹងម្រត្ូវបានលធវីល ងីតមរយៈការផ្តេ់នូវលវទិកាទូលៅរមួ និងានការ
ម្រត្ួត្ពិនតិ្យលេអីនរទទួេផ្េទទួេបានអនតោរមន៍រមួលនះ។ ផ្តេ់ជំនយួបលចចរលទស លដមីបគីាមំ្រទដេ់ម្ររសងួឧសាហរមម 
និងសិបបរមមអភិវឌ្ឍន៍យុទធសាស្រសតផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្រនុងទីម្ររងុ និងកផ្នការវនិិលោរ។ 

សាសភារទ ី ២៖ ការករេមាម្របព័នធអនាម័យលខត្តលៅម្ររងុលសៀមោប នងិត្បំន់លផ្សងៗលទៀត្ )IDA - ២៤,៥ោន
ដុោល រអាលមររិ( 

10> សាសភារលនះលផ្លត ត្ការគាមំ្រទលៅលេីការអភិវឌ្ឍន៍ និងសាងសង់បណ្តត ញេូកខនងតូ្ចៗភាជ ប់លៅបណ្តត ញ
េូលមកដេានម្រសាប់លៅម្ររុងលសៀមោប លដីមបលីអាយបណ្តត ផ្ោះសកមបង នងិទីតងំអាជីវរមមនានាអាចត្ភាជ ប់បណ្តត ញ
ទឹររខវរ់ពីទតីងំរបស់ខលួនលោយផ្លោ េ់លៅកាន់ម្របព័នធេូបងាូររបស់ម្ររុង។ ទីតងំសាា នយីម្របម្រពឹត្តរមមទឹររខវរ់ខាន ត្ធំ
និងបណ្តត ញបញ្ជូ នលមម្រត្ូវបានរសាងល ងីលៅឆ្ន ២ំ០០៨  ប ុកនតពុំានម្របព័នធេូតូ្ចៗល យី។  បចចុបបននលនះានកត្
ទីរកនលងសំខាន់ៗករបរេូលមប ុលណ្តណ ះកដេបានត្ភាជ ប់ លហយីជំនួសឱ្យការពឹងកផ្ារលេអីាងសាោ រ់ទរឹរខវរ់ហូរលចញពី
បំពង់លមកត្ប ុលណ្តណ ះលនាះ។ ការម្របមូេទឹររខវរ់នងិការខូចខាត្បណ្តត ញកចរចយបងកឱ្យទឹររខវរ់ត្ចិត្ួចប ុលណ្តណ ះ
អាចហូរលៅដេ់ទីតងំសាា នយីម្របម្រពឹត្តិរមម។ ខណៈលពេកដេានផ្លល ស់បតូរអាកាសធាតុ្ លនាះវាបងកឱ្យានទឹរជំនន់
លៅរនុងទីម្ររងុលហយីទរឹជំនន់លនាះលពារលពញលោយលមលោរ កដេប ះពាេ់ដេ់សុខភាពលៅតមត្ំបន់នានាលៅរនុងទី
ម្ររុង។ ការសាងសង់បណ្តត ញេូកខនង រួបផ្សជំាមួយរមមវធិីត្ភាជ ប់ម្ររួសារនងឹលធវីឱ្យម្របលសីរល ងីនូវការម្របមូេ និងការ
បញ្ជូ នទរឹរខវរ់ពីបងគន់តមផ្ោះនីមួយៗលៅកាន់បណ្តត ញេូ និងទីតងំសាា នីយម្របម្រពឹត្តរមម លហយីវារមួចំកណរកាត់្
បនាយការចមលងលោរលៅម្របជាជនរនុងររណីានលម្រគាះទឹរជនំន់។ សាសភារលនះរ៏នឹងគាមំ្រទការសាត រនងិការពម្រងរី
ម្របព័នធេូកដេានម្រសាប់លដីមបលីេីររមពស់ម្របសទិធភាពម្របត្បិត្តិការរបស់ខលួនរមួានការសាត រ ការករេមានូវសាា នីយ
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បូម និងការករេមាម្របព័នធទទេួ និងម្ររប់ម្ររងសណេ់ភរ់។ 

11> សាសភារលនះនឹងគាមំ្រទការលេីររមពស់អនាម័យ និង/ឬការវនិិលោរលៅរនុងឃុនំានាកដេានការផ្គត់្ផ្គង់
ទឹរសាា ត្លៅលម្រកាមសាសភារ ១ លដីមបលីោះម្រសាយបញ្ហា ទឹររខវរ់កដេបានមរពីការលរីនល ងីននការផ្គត់្ផ្គង់ទរឹ
សាា ត្។ រលម្រាងផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ជាេរេណៈតូ្ចលនះរ៏ានការលផ្លត ត្ការយរចិត្តទុរោរ់លេីការលេីររមពស់អនាម័យ
រនុងម្ររួសារ នងិលផ្លត ត្លៅលេភីាពម្របលសីរននការបងាូរទរឹរខវរ់លៅជុំវញិម្ររសួារផ្ងកដរ។ លបីអាច លនាះលរនឹងបលងកីត្ឱ្យ
ានម្របព័នធម្របម្រពឹត្តរមមទរឹរខវរ់ខាន ត្តូ្ចលៅនឹងរកនលងលនាះកត្មតង។ 

12> ការផ្តេ់ជនំួយបលចចរលទសនឹងម្រត្ូវផ្តេ់ឱ្យលដមីបពីម្រងរី និងការគាមំ្រទដេ់សមត្ាភាពម្ររប់ម្ររង និងការម្រត្ួត្
ពិនិត្យរបស់ភាន រ់ងារអនុវត្តន៍រលម្រាង។លេសីពីលនះលទៀត្សាសភារលនះនងឹោប់បញ្ចូេទងំជំនួយបលចចរលទសម្រាប់
ករេមាសមត្ាភាព នងិការអនុវត្តការងារដេ់អងគភាពេូទរឹ និងសាា នីយលម្រចះសាា ត្ទឹរសណំេ់លខត្តលសៀមោប
លដីមបធីានាឱ្យានការម្របត្បិត្ដ ិ និងការកថទបំណ្តត ញេូ នងិទីតងំអនាម័យនានាឱ្យបានេាម្របលសីរ។ សាសភារ
លនះនឹងោប់បញ្ចូេការម្ររប់ម្ររងសណំេ់ភរ់ រមួានទងំការម្របមូេនិងការលធវមី្របម្រពឹត្តរមមលដីមបធីានាថាការបលញ្ចញ
លចេនូវទរឹសណំេ់លគារពតមបទោា នម្រត្ឹមម្រត្ូវ និងធានាឱ្យានការចូេរមួម្របរបលោយសមភាពលយនឌ័្រលៅរនុង
ការម្ររប់ម្ររងរិចចការលនះ។ សាសភារលនះរ៏នឹងផ្តេ់ និងកថទឧំបររណ៍ចបំាច់សម្រាប់ម្របត្ិបត្តិការផ្ងកដរ។ រមម
វធិីទំនារ់ទនំង )នឹងជម្រាបជូនលោយការវភិារលយនឌ័្រ(នងិរមមវធិផី្សពវផ្ាយនឹងម្រត្ូវបានអនុវត្ត លដីមបលីេីរទរឹចិត្ត
ដេ់ម្ររួសារ នងិអាជីវរមមឱ្យត្ភាជ ប់លៅម្របព័នធេូបងាូរទរឹរខវរ់លនះ។ ជំនយួបលចចរលទសនឹងម្រត្ូវផ្តេ់លដីមបគីាមំ្រទដេ់
ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ នរនុងការបលងកតី្យុទធសាស្រសដអនាម័យម្ររុង និងកផ្នការវនិិលោរផ្ងកដរ។ 

13> អនរទទេួផ្េរលម្រាង៖ អនរទទួេផ្េផ្លោ េ់រជឺាម្របពេរដារស់លៅទីម្ររងុនិងទីម្របជុជំនម្រសុរកដេរមមវធិី
ផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ និង/ឬអនាម័យទទេួបានហរិញ្ញបបទនពីរលម្រាងលនះ។ បចចុបបននលនះម្របជាពេរដាម្របកហេ
១០៥.០០០នារ់លៅរនុងទីម្ររងុ និងឃុនំានាទទេួបានអត្ាម្របលោជន៍ផ្លោ េ់ពរីមមវធិផី្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្។ លនាះររឺនុង
ចំលណ្តមម្របជាពេរដាកដេរស់លៅរនុងត្ំបន់ានលសវាបណ្តត ញអនាម័យលៅម្ររងុលសៀមោប ម្របជាពេរដាចំននួលម្រៅពី
លនាះានពេរដាម្របាណ ២២.០០០នារ់កថមលទៀត្ ម្រត្ូវលររពំឹងថានងឹទទេួបានលសវាអនាម័យេាម្របលសីរតមរយៈ
ការត្ភាជ ប់បណ្តត ញេូឬសណំេ់ភរ់បនោប់ទរឹ ម្រត្ូវបានម្របមូេនិងយរលៅម្របម្រពតឹ្តរមមម្របរបលោយសុវត្ាភិាព។ អនរ
ទទួេផ្េពរីលម្រាងបកនាមលទៀត្លនាះរមួាន អនរកដេបានលរៀនសូម្រត្ពសីារផ្លល ស់បតូរឥរោិបទលេអីនាម័យលៅរនុង
ទីតងំរលម្រាង នងិបុរគេិរ)ទងំបុរស និងស្រសតី( របស់ម្របត្បិត្តិររផ្គត់្ផ្គង់ទរឹសាា ត្កដេទទួេបានការរសាងសមត្ាភាព
ពីរលម្រាង។ 

14> ការចូេរមួរបស់ម្របជាពេរដានងឹម្រត្វូអនុវត្តន៍លៅរនុងរលម្រាងទងំមូេ៖ រនុងអំ ុងលពេការអនុវត្តរលម្រាង
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លវទិកាសាធារណៈរបស់ោជរោា ភិបាេលៅទីរកនលងកដេលរីត្ានរតីបារមភលនាះម្រត្ូវអនុវត្តន៍បនតជានិចច លដីមបលីឆ្លៀត្ឱ្កាស
ផ្តេ់ព័ត៌្ានអំពរីលម្រាងឱ្យបានលម្រចីនលៅកាន់ម្របជាពេរដា លដីមបទីទួេបានសណូំមពរសម្រាប់រលម្រាង។ ម្របត្ិបត្តិររ
ទឹរសាា ត្ និងម្របត្ិបត្តិររសាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទឹររខវរ់កដេទទួេបានការគាមំ្រទពីរលម្រាងលនះរ៏នឹងអនុវត្តន៍ម្ររបខ័ណឌ
រណលនយយភាពសងគមតមរយៈការចូេរមួពីម្របជាពេរដាកដេទទេួបានផ្េម្របលោជន៍ពីលសវារមម៖ )រ( យេ់
ដឹងពីបទោា នលសវារមមផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ និងអនាម័យរនុងរម្រមិត្អបបបរា )ខ( តមោន និងផ្តេ់លោបេ់ម្រត្ ប់
ពីលសវាម្របត្ិបត្តិការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ និង)រ( រណំត់្ និងឯរភាពលេសីរមមភាពកដេអនរផ្តេ់លសវាយរលៅ
ម្របត្ិបត្ត ិ លដមីបកីរេមារុណភាពននលសវារមម។ ម្ររសួងឧសាហរមម នងិសិបបរមមរ៏ានយនតការបណតឹ ងមួយសម្រាប់
សាធារណជនោរ់ពារយបណតឹ ងលៅម្ររសងួឧសាហរមម និងសិបបរមម និងតមោនពីរលបៀបលោះម្រសាយពារយបណតឹ ង
ទរ់ទិននឹងការផ្តេ់លសវាផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្លនាះ។ រលម្រាងលនះរ៏នឹងបលងកីនអានុភាពលេីលវទិកាលនះផ្ងកដរតមរយៈ
ការផ្សពវផ្ាយយនតការលនះឱ្យសាធារណជនដងឹកាន់កត្ទូេទូំោយ នងិលោយគាមំ្រទដេ់ម្ររសងួឧសាហរមម នងិ
សិបបរមមរនុងការលោះម្រសាយបណតឹ ងឱ្យទន់លពេលវោ។ 
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៣. សោលនសោបាយ និខបទបបញ្ញតត ិ

៣.១ ចាប ់បទបបញ្ញតត ិនខិសោលនសោបាយជាត ិ

15> ការម្ររប់ម្ររងទូលៅលេីកផ្នរបរសិាា នរសឺាិត្លៅលម្រកាមការទទេួខុសម្រត្ូវរបស់ម្ររសួងបរសិាា ន (MoE) កដេ
បលងកីត្ល ងីលៅឆ្ន ១ំ៩៩៣។ ម្ររសងួបរសិាា នទទេួខុសម្រត្ូវចំលពាះការអនុវត្តចាប់សតពីកីារការពារបរសិាា ន នងិការ
ម្ររប់ម្ររងធនធានធមមជាត្ិ។ លៅថាន រ់លខត្ត និងម្ររុងានមនោីរបរសិាា នលខត្ត/ម្ររុង។ មនោីរទងំលនះានទនំួេខុសម្រត្ូវ
រនុងការអនុវត្តចាប់បរសិាា នកដេសាិត្លៅលម្រកាមសមត្ារចិចរបស់ម្ររសងួបរសិាា ន។ លោយក រ មុខងារម្របត្ិបត្តិការ
ម្របចនំថងរបស់មនោីរទងំលនាះជាទូលៅសាិត្លម្រកាមការម្ររប់ម្ររងផ្លោ េ់របស់អាជាា ធរលខត្ត។ 

16> ម្ររបខ័ណឌ ចាប់លនះអពំាវនាវឱ្យានការវាយត្នមលលហតុ្ប ះពាេ់បរសិាា នបឋម)IEIA) ឬការវាយត្នមលលហតុ្
ប ះពាេ់បរសិាា នលពញលេញ )EIA) អាម្រស័យលេីម្របលភទននសរមមភាព នងិទីតងំននរលម្រាង )អនុម្ររឹត្យសតីពីដំលណីរការ 
IEIA / EIA (ាម្រត១ និងាម្រត២ ននអនុម្ររឹត្យ IEIA / EIA) កដេម្រត្ូវម្របត្ិបត្តិលទះជារលម្រាងឯរជន ឬសាធារណៈ
ទងំអស់ ម្ររសួងបរសិាា នម្រត្ូវម្រត្ួត្ពិនតិ្យមុននឹងបញ្ជូ នលៅោជរោា ភិបាេ លដីមបលីធវកីារសលម្រមចចតិ្តចុងលម្រកាយ។
សរមមភាពលសនសុី ំ និងសរមមភាពានម្រសាប់ម្រត្ូវសាតិ្លៅលម្រកាមភាពចបំាច់កដេបានកចងលនាះកដរ។ បចចុបបននលសចរតី
កថលងការណ៍សតីពកីារកណនាទូំលៅលេខ៣៧៦បររ.បសទ សម្រាប់ការវាយត្នមលផ្េប ះពាេ់បរសិាា នបឋម និងការ
វាយត្នមលលហតុ្ប ះពាេ់បរសិាា នលពញលេញម្រត្ូវបានចុះហត្ាលេខា នងិបានចូេជាធរានលៅនថងទី០២ កខរញ្ហញ  ឆ្ន ំ
២០០៨ លោយរដាមស្រនតីម្ររសួងបរសិាា ន។ លគាេលៅននការកណនា ំរឺលដមីបអីនុវត្តន៍ការវាយត្នមលលហតុ្ប ះពាេ់បរសិាា ន 
ដំបូង ) IEIA) ការវាយត្នមលលហតុ្ប ះពាេ់បរសិាា នលពញលេញ )EIA) នងិលដីមបផី្តេ់នូវការកណនាទូំលៅនងិបញ្ជ ី
ម្រត្ួត្ពិនតិ្យ។ IEIA ឬ EIA ឱ្យរលម្រាងនីមយួៗចបំាច់ម្របត្បិត្តិតមអាម្រស័យលេីម្របលភទ និងសរមមភាព និងទរីកនលង
ននរលម្រាង)អនុម្ររឹត្យសតពីី IEI ដំលណីរការ AIA / EIA (ាម្រត ១ និងាម្រត២ ននអនុម្ររតឹ្យ IEIA / EIA)។ ម្ររសួង
បរសិាា នទទួេខុសម្រត្ូវរនុងការម្រត្ួត្ពិនតិ្យរបាយការណ៍ EIA លធវីបចចុបបននភាព និងតមោន។ 

17> ជំពូរលនះពណ៌នាសលងេបអំពីម្ររបខ័ណឌ ចាប់ និងលគាេនលោបាយជាត្ិកដេពារ់ព័នធនឹងរលម្រាងកដេ
បានលសនីសុ។ំ 

៣.២ ចាបេ់តពីកីារការពារបរសិាា ន នខិការក្របក់្រខធនធានធម្មជាត ិ

18> ចាប់សតីពកីារការពារបរសិាា ន និងការម្ររប់ម្ររងធនធានធមមជាត្ិម្រត្ូវបានអនុម័ត្លោយរដាសភាលហយីម្រត្ូវ
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បានោរ់ឱ្យលម្របីម្របាស់លោយ ម្រពះោជម្ររម/រស-ររម-១២៩៦/៣៦។ ចាប់លនះម្រត្ូវបានអនុម័ត្លៅនថងទ១ី៨ កខវចិឆិកា
ឆ្ន ១ំ៩៩៦។ ចាប់លនះានលគាេបណំងដូចខាងលម្រកាម៖ 

(រ( លដីមបកីារពារ និងលេីររមពស់រុណភាពបរសិាា ន នងិសុខភាពសាធារណៈតមរយៈការបងាក រទប់សាក ត់្
កាត់្បនាយ និងម្ររប់ម្ររងការបពុំេ 
)ខ( លដីមបវីាយត្នមលពីផ្េប ះពាេ់បរសិាា នននរលម្រាងកដេបានលសនីល ងីទងំអស់មុនលពេលចញលសចរតី
សលម្រមចយេ់ម្រពមពីោជរោា ភបិាេ 
(រ( ធានាការអភិររសការអភិវឌ្ឍការម្ររប់ម្ររង និងការលម្របីម្របាស់ធនធានធមមជាត្ិននម្រពះោជាណ្តចម្រររមពុជា
ម្របរបលោយតុ្េយភាព និងនិរនតរភាព។ 
)ឃ( លេីរទឹរចិត្តនងិផ្តេ់នូវេទធភាពដេ់សាធារណជនចូេរមួរនុងរិចចការពារបរសិាា ន និងការម្ររប់ម្ររង
ធនធានធមមជាត្ ិនិង 
(ង( បស្រងាក បោេ់អំលពីទងំឡាយណ្តកដេបងកមហនតោយដេ់បរសិាា ន។ 

19> អនុលោមតមចាប់លនះអនរអភិវឌ្ឍន៍ឬាច ស់រលម្រាងម្រត្ូវលរៀបចំរបាយការណ៍ IEIA ឬ EIA សម្រាប់លសនីសុំ
រលម្រាងអភិវឌ្ឍន៍ឬរលម្រាងអភិវឌ្ឍន៍កដេានម្រសាប់។ 

៣.៣ អនកុ្ក្តឹយេតពីដីសំណើរការវាយតនម្ៃសេតបុ ៉ះពាលប់រសិាា ន 

20> អនុម្ររឹត្យលេខ៧២ អនម្ររ .បរ  សតីពដីំលណីរការវាយត្នមលលហតុ្ប ះពាេ់បរសិាា នចុះនថងទ១ី១ កខសីហា ឆ្ន ំ
១៩៩៩។ ាម្រតពារ់ព័នធសខំាន់ៗានដូចត្លៅ៖ លគាេបំណងសំខាន់ៗននអនុម្ររឹត្យលនះរ ឺ

(រ( លដីមបរីណំត់្ការវាយត្នមលលហតុ្ប ះពាេ់បរសិាា ន )EIA) លេីោេ់រលម្រាងឬសរមមភាពរបស់ឯរជន ឬ
សាធារណៈលហយីម្រត្វូបានពិនតិ្យ និងវាយត្នមលលោយម្ររសួងបរសិាា នមុននឹងោរ់ជូនោជរោា ភិបាេសលម្រមច។ 
)ខ( រំណត់្ម្របលភទ និងទហំរំលម្រាង សរមមភាពកដេលសនីល ងីម្រពមទងំសរមមភាពកដេានម្រសាប់ និង
រំពុងដំលណីរការទងំឯរជន និងសាធារណៈកដេម្រត្ូវវាយត្នមលលហតុ្ប ះពាេ់បរសិាា ន។ 
(រ( បំផុ្សឱ្យានការចូេរមួរបស់សាធារណៈជនរនុងដំលណីរការត្នមលលហតុ្ប ះពាេ់បរសិាា ន (EIA) ម្រពម
ទងំទទេួយរមត្ិលោបេ់មរពិចរណ្តរនុងរចិចដំលណីរការអនុម័ត្រលម្រាង។ 

៣.៤ អនកុ្ក្តឹយេតពីកីារក្របក់្រខការបពំលុទកឹ្ 

21> អនុម្ររឹត្យលេខ២៧អនម្ររ.បរ សតីពីការម្រត្តួ្ពិនតិ្យការបំពុេទឹរចុះនថងទ៦ី កខលមសា ឆ្ន ១ំ៩៩៩។ ាម្រត ១
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៖ លគាេបណំងននអនុម្ររឹត្យលនះ រឺលដីមបមី្ររប់ម្ររងការបពុំេបរសិាា ន បងាក រទប់សាក ត់្ នងិកាត់្បនាយការបពុំេទរឹជា
សមបត្តិសាធារណៈរនុងន័យការការពារសុខភាពមនុសស និងធានាការអភិររសជីវចម្រមះុ។ 

22> អនុម្ររឹត្យលនះអនុវត្តន៍ចំលពាះម្ររប់ម្របភពននការបពុំេ នងិោេ់សរមមភាពឡាយកដេបណ្តត េឱ្យានការ
បំពុេដេ់ត្បំន់ទរឹសាធារណៈាម្រត ២។ អនុម្ររឹត្យលនះរ៏ផ្តេ់ឱ្យនូវម្របលភទននការបពុំេ បទោា នននសណំេ់ នងិ
បទោា នរុណភាពទរឹលៅរនុងត្ំបន់លផ្សងៗគាន ។ ទរ់ទងនឹងរលម្រាងលនះានការអនុវត្តលេីបទោា នរុណភាពទឹរ
សម្រាប់ត្បំន់ទរឹសាធារណៈលផ្សងគាន កដរ។ 

៣.៥ អនកុ្ក្តឹយេតពីកីារក្របក់្រខេំណល់រខឹ 

23> អនុម្ររឹត្យលេខ៣៦អនម្ររ.បរ សតីពីការម្ររប់ម្ររងសណំេ់រងឹ ចុះនថងទី២៧ កខលមសា ឆ្ន ១ំ៩៩៩។ លគាេ
បណំងននអនុម្ររឹត្យលនះ រឺលដមីបមី្ររប់ម្ររងការលចេសណំេ់រងឹតមេរេណៈបលចចរលទសសមម្រសប និងលោយសុវត្ាភិាព
លដីមបធីានាការពារសុខភាពមនុសស នងិការអភិររសជីវចម្រមះុ។ 

24> អនុម្ររឹត្យលនះអនុវត្តន៍ចំលពាះោេ់សរមមភាពទងំឡាយពារ់ព័នធនឹងការលចេ ររាទុរ ម្របមូេ ដឹរជញ្ជូ ន 
លម្របីម្របាស់ល ងីវញិ ចរ់សំោម និងសណំេ់កដេបងកឱ្យានលម្រគាះថាន រ់។ 

៣.៦ អនកុ្ក្តឹយេតពីកីារក្តតួពនិតិយការបពំលុខយល ់នខិការរខំានសោយេសម្ៃខ 

25> អនុម្ររឹត្យលេខ៤២អនម្ររ.បរ សតីពីការម្រត្ួត្ពិនិត្យការបំពុេខយេ់ នងិការរខំានលោយសលមលងចុះនថងទ១ី០ 
កខររកោ ឆ្ន ២ំ០០០។ អនុម្ររឹត្យលនះានលគាេបណំងការពាររុណភាពបរសិាា ន នងិសុខភាពសាធារណៈពីការ
បំពុេខយេ់ និងការរខំានលោយសំលេងតមរយៈការម្រត្ួត្ពនិិត្យ និងទប់សាក ត់្សរមមភាពកាត់្បនាយ។ អនុម្ររឹត្យលនះ
ានវសិាេភាពអនុវត្ដន៍ នងិចត់្វធិានការចំលពាះោេ់ម្របភពបំពុេចេ័ត្ និងអចេ័ត្ទងំឡាយកដេបងកឱ្យាន
ការបំពុេខយេ់ នងិការរខំានលោយសំល ងរនុងបរោិកាស។ 

៣.៧ អនកុ្ក្តឹយេតពីកីារក្របក់្រខក្បពន័ធល ូនខិក្បពន័ធក្បក្ពតឹតក្ម្មទកឹ្ក្ខវក្ ់

26> អនុម្ររឹត្យ លេខ២៣៥ អនម្ររ.បរ សតីពីការម្ររប់ម្ររងម្របព័នធេូ និងម្របព័នធម្របម្រពឹត្តិរមមទរឹរខវរ់បានចូេជា
ធរានលៅនថងទី២៥ កខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧។ អនុម្ររតឹ្យលនះានលគាេបំណងករេមាការម្ររប់ម្ររងម្របព័នធបងាូរទឹរ និងទីតងំ
ម្រពឹត្តិរមមទឹររខវរ់ម្របរបលោយម្របសិទធភាពត្ាល ភាព និងរណលនយយភាព លដីមបធីានាថាានសុវត្ាភិាពដេ់សុខភាព
សាធារណៈ និងការអភិររសជីវចម្រមុះ។ 
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បទោា នននការបងាូរលចេទឹររខវរ់ពីអាគារពាណិជជរមម ផ្ោះសកមបង ទីម្ររុងនិងរមណីយោា ន ឬមជឈមណឌ េបលងកីត្ថមី
ចូេរនុងម្របព័នធេូសាធារណៈលៅកាន់ទីតងំម្របម្រពតឹ្តរមមទឹររខវរ់។ អនុម្ររឹត្យលនះរ៏ោរ់បញ្ចូ េបទោា នទឹរលម្រកាយ
ម្របម្រពឹត្តរមមកដេហារ់ដូចជាត្ងឹរុងឹជាងអនុម្ររឹត្យលេខ២៧ សតីពីការម្រត្តួ្ពិនតិ្យការបំពុេទឹរ លៅលទៀត្។ 

៣.៨ ក្ចិចការពារសបតកិ្ភណឌ វបបធម្ ៌

27> បញ្ហា លបត្ិរភណឌ វបបធម៌រមពុជាម្រត្ូវបានម្ររបដណត ប់លោយចាប់ និងម្ររឹត្យមួយចំនួនរមួាន៖ 

 ម្រពះោជម្ររឹត្យសតីពីការបលងកីត្ត្បំន់ការពារវបបធម៌រនុងត្ំបន់លសៀមោប/អងគរ និងលគាេការណ៍កណនាំ
សម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងត្ំបន់ទងំលនាះ)១៩៩៣) 

 ម្រពះោជម្ររឹត្យសតីពីការបលងកីត្ឧត្តមម្ររុមម្របរឹាសតីពីវបបធម៌ជាត្ិ )SCNC ១៩៩៥) 

 ម្រពះោជម្ររឹត្យសតីពីការបលងកីត្អាជាា ធរជាត្សិម្រាប់ការការពារការម្ររប់ម្ររងអងគរ និងត្បំន់លសៀមោប
)អបសោ, ១៩៩៥) នងិ 

 ចាប់សតីពរីិចចការពារលបត្ិរភណឌ វបបធម៌ )១៩៩៦(។ 

28> ចាប់សតីពរីិចចការពារលបត្ិរភណឌ វបបធម៌ជំពូរ១ ាម្រត៤ រំណត់្អំពសីមបត្តិវបបធម៌។ ជពូំរទី២ កផ្នរទី៧៖
ការម្របទះលឃញីលោយនចដនយាម្រត៣៧ និងាម្រត៣៩ ននចាប់ដកដេលនាះម្ររបដណត ប់លេសីរមមភាពគាស់កាយ
លេីដសីមបត្តិវបបធម៌លដីមបសីាងសង់ផ្លូវ។ 

៣១. ាម្រត៣៧ កចងថាលៅលពេរពុំងដំលណីរការងារលផ្សងៗ ឬសរមមភាពលផ្សងៗលទៀត្ លហយីបានម្របទះលឃញី
ម្រទពយសមបត្តិវបបធម៌អនរកដេររលឃញីវត្ាុបុោណម្រត្ូវកត្បញ្ឈប់ការងារ ឬសរមមភាពលនាះ រចួោយការណ៍ជាបនាោ ន់លៅ
ភាន រ់ងារនររបាេរនុងត្ំបន់។ ភាន រ់ងារនររបាេលនាះម្រត្ូវបញ្ជូ នរបាយការណ៍លនះោ ងម្របញាប់លៅកាន់អភបិាេ
លខត្ត/ម្ររងុ។ អភិបាេលខត្ត/ម្ររុង ម្រត្ូវជូនព័ត៌្ានលនះដេ់អាជាា ធរានសមត្ារិចច )លៅកាន់SCNC ឬអបសោលខត្ត
លសៀមោប( លដីមបចីត់្វធិានការចបំាច់ លដីមបកីារពារសមបត្ិតវបបធម៌ និងរមណីយោា នវបបធម៌លនាះ។ វធិានការកបប
លនះម្រត្ូវកត្សលម្រមចលោយអាជាា ធរានសមត្ារចិច។ 

29> ាម្រត៣៨ កចងថារនុងរយៈលពេ ៣០នថងោ ងយូរ រតិ្ចប់ពីនថងទទួេលសចរតីោយការណ៍ អាជាា ធរាន
សមត្ារចិចម្រត្ូវលធវរីំណត់្លហតុ្ជាោយេរេ័ណ៍អរសរសតីពីការផ្លា រជាបលណ្តដ ះអាសនននូវការងារជួសជុេ ឬសាងសង់ 
និងចត់្វធិានការសលស្រងាគ ះ។ លបីរនុងរយៈលពេ៣០នថង អាជាា ធរានសមត្ារចិចមិនបានលធវីរណំត់្លហតុ្ោយេរេ័ណ៍
អរសរជូនជាព័ត៌្ានលទ ការផ្លា រជាបលណ្តត ះអាសននម្រត្ូវទុរជាអសាបង់។ សរមមភាពសាងសង់សម្រាប់រលម្រាងផ្គត់្
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ផ្គង់ទឹរសាា ត្ នងិអនាម័យមិនបានឆ្លងកាត់្ត្ំបន់លបត្ិរភណឌ លនាះលទ។លទះជាោ ងណ្តរ៏លោយការងារអនាម័យ
អាចររលឃញីវត្ាុបុោណខាងបុោណវត្ាុ )“ការម្របទះលឃញីលោយនចដនយ”(ឬម្រទពយសមបត្តិវបបធម៌ជាពិលសសថាលខត្ត
លសៀមោបានទីតងំលបត្ិរភណឌ កដេលសោីរកត្ម្ររប់គាន បានសាគ េ់។ 

៣.៩ សោលនសោបាយ បទបបញ្ញតត ិនខិសោលការណ៍ណណនំរបេ់រាជរោា ភបិាលេដពីកីារទទលួបានដធីៃ ីនខិការតខំ

លសំៅ 

ម្ររបខ័ណឌ ចាប់ជាត្ ិសតពីកីារទូទត់្សណំង 

30> ចាប់ភូមបិាេឆ្ន ២ំ០០១ លោយកផ្ារលេបីទបបញ្ញត្តិននរដាធមមនុញ្ញឆ្ន ១ំ៩៩៣ បានកចងថាគាម ននរណ្តាន រ់
ម្រត្ូវ “ដរហូត្រមមសិទធិរបស់ខលួនលទេុះម្រតកត្សរមមភាពលនះជាម្របលោជន៍សាធារណៈ”។ ចាប់ទទួេសាគ េ់ថាការ
ដរហូត្រមមសទិធិររានសិទធិ“ ទទេួបានជាមុននូវការទូទត់្សងសណំងលោយម្រត្មឹម្រត្ូវនិងយុត្តធិម៌”។ រដាធមមនុញ្ញ
កចងថា “សិទធិរបឹអូសម្រទពយសមបត្តិរបស់បុរគេណ្តាន រ់ម្រត្ូវយរមរអនុវត្តកត្រនុងផ្េម្របលោជន៍សាធារណៈប ុលណ្តណ ះ”
លហយីលបីរសទិធិឱ្យទទួរសណំងម្រត្ឹមម្រត្ូវ។ លទះជាោ ងណ្តរ៏លោយមិនានចាប់ និងសាោចរណ្តមួយកដេ
ម្ររប់ម្ររងលេីដំលណីរការននការទទួេយរ នងិរណំត់្សំណងម្រត្ឹមម្រត្ូវលនាះរ៏មនិានកដរ។ 

31> អនរកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយរលម្រាងលហោា រចនាសមព័នធជាត្ិដូចជាថនេ់ជាត្ិ ពិត្ជាទទួេបានសណំង។ 
ជាធមមតសណំងជាសាច់ម្របារ់ម្រត្ូវបានទូទត់្ជូន លៅលពេកដេផ្ោះសកមបងម្រត្ូវរងផ្េប ះពាេ់។ានរលម្រាងជា
លម្រចីននានារនុងម្រសុរដូចជាផ្លូវេំជនបទលនាះពុំានសណំងលទ។ លនះរឺលោយសារកត្ពេរដាលៅសហរមន៍មូេោា ន
លនាះទទេួបានអត្ាម្របលោជន៍ពីផ្លូវថមីលនាះ។លទះជាោ ងណ្តរតី លគាេការណ៍កណនាសំតីពីកផ្នការនិងការវនិិលោរ
ឃុសំងាក ត់្ថមីបញ្ហជ រ់ពីវធិានការការពារសម្រាប់អនរកដេទទេួរងផ្េប ះពាេ់ពីការអភិវឌ្ឍលហោា រចនាសមព័នធតូ្ច លៗនាះ។ 

ម្ររបខ័ណឌ ចាប់ជាត្សិតពីកីារទស្រនាោ នដរីដា 

32> ចាប់ភូមបិាេឆ្ន ២ំ០០១ បានរូសបញ្ហជ រ់ោ ងចាស់ពភីាពខុសគាន រវាងអនរទងំឡាយណ្តកដេបានកាប់
ោនដីសម្រាប់សាងសង់េំលៅោា នឬម្របរបរបររសិរមមមុននថងទី៣០ កខសីហា ឆ្ន ២ំ០០១ និងអនរកដេចូេលៅកាន់
កាប់លម្រកាយកាេបរលិចឆទលនះ។ រនុងររណីទី១អនរកាន់កាប់អាចម្រត្ូវបានទទួេសាគ េ់ថាជាអនរកាន់កាប់ដីម្រសបចាប់
លេីដរីដា លៅលពេអនារត្ដីម្រត្ូវបានចុះបញ្ជ ីជាដីឯរជនរបស់រដា។ រនុងររណីទី២អនរកាន់កាប់រខុឺសចាប់។ ាម្រត
១៨ ននចាប់ភូមិបាេជាេិខតូិ្បររណ៍ដ៏រងឹាសំម្រាប់ចត់្ការបលណត ញអនររលំោភបំពានលនាះ។ ពួរលរ “គាម នសិទធិ
ទមទរសណំង ឬម្របារ់កាសសម្រាប់ការចំណ្តយលេីការកថទ ំ ឬការម្ររប់ម្ររងអចេនវត្ាុកដេបានលោយខុស
ចាប់លនាះលទ” )ាម្រត ១៩(។ 
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33> រមមសិទធអចេនវត្ាុ ម្រតូ្វបានផ្តេ់លោយរដាជូនសហរមន៍ជនជាត្ិលដីមភារត្ិចជា រមមសិទធិសមូហភាព។ 
រមមសិទធសមូហភាពរមួានោេ់សិទធិ នងិការការពាររមមសិទធដូចរមមសិទធឯរជនកដរ។ ការអនុវត្តសទិធិជារមមសិទធ
សមូហភាពសាិត្លៅលម្រកាមការទទួេខុសម្រត្ូវរបស់អាជាា ធរ ម្របនពណី និងយនតការននការលធវីលសចរតសីលម្រមចចិត្តរបស់
សហរមន៍អនុលោមតមទំលនៀមទាល ប់របស់ពរួលរ លហយីម្រត្ូវោរ់ឱ្យលៅលម្រកាមចាប់ដូចជាចាប់ការពារបរសិាា ន។ 
(ាម្រត២៦)។ 

34> បុរគេទងំឡាយណ្តកដេបានអាម្រស័យផ្េននលភារលោយសនតិវធិី នងិមិនានការជទំស់ចប់ពី ៥ឆ្ន ំ
ោ ងត្ិច )រតិ្មរដេ់កាេបរលិចឆទននការម្របកាសឱ្យលម្របីចាប់លនះ ឆ្ន ២ំ០០១( ានសិទធិលសនីសុប័ំណណរមមសិទធិ
សាា ពរ )ាម្រត ៣០(។ 

35> សាោចរលេខ០២ លចញលោយោជរោា ភិបាេរមពុជា សតីពកីារកាន់កាប់ដីរដាលោយខុសចាប់ចុះនថងទី២៦ កខ
រុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៧ បានកចងថាខណៈលពេកដេការកាន់កាប់ដីលម្រកាយពីនថងទ៣ី០ កខសីហា ឆ្ន ២ំ០០១ ជាការកាន់
កាប់ខុសចាប់រដាានត្ម្រមូវការលធវីសមបទនសងគមរិចចសម្រាប់ម្របជាពេរដាម្ររីម្ររ និងម្ររមុជនងាយរងលម្រគាះ លដីមបី
បំលពញតមលសចរតីម្រត្ូវការលោយសារកត្ានរំលណីនម្របជាពេរដាការកាត់្រសំាយរងទ័ព និងការបាត់្បង់ដីលោយសារ
លម្រគាះធមមជាត្ិ។ លទះជាោ ងណ្តរតីបចចុបបននលនះការកាន់កាប់ដីរដាខុសចាប់ោ ងអនាធិបលត្យយ រ៏ផ្តេ់ឱ្កាសដេ់
អនរលឆ្លៀត្ឱ្កាស និងអនរានអំណ្តចចាមយរដីរបស់រដាលោយខុសចាប់តមមលធាបាយលផ្សងៗ។ លដីមបលីោះម្រសាយ
សាា នភាពលនះសាោចរលេខ០២រណំត់្ថា៖ 

(រ( ជាទូលៅរមមសិទធដិីធលីរដាខុសចាប់ជាពិលសសលឆ្លៀត្ឱ្កាសមិនានសទិធិទទេួបានសំណងលទ )រថា
ខណឌ ៦.១ សាោចរលេខ ០២)។ 

)ខ( អនរកាន់កាប់ដធីលីរដាកដេមិនម្រសបចាប់កដេជាម្ររសួារម្ររីម្ររកដេគាម នដធីលីឬខវះខាត្ដីធល ី និងងាយរង
លម្រគាះលនាះនឹងមិនទទេួបានសណំងលទ ប ុកនតអាចទទេួបានការអនុលម្រគាះលដីមបទីទួេបានដីសមម្រសបសម្រាប់
ជីវភាពរស់លៅរបស់ពរួលរ (រថាខណឌ  ៦.២ សាោចរលេខ ០២)។ 

ចំលពាះដឯីរជនរបស់រដាអាចកាន់កាប់បានតមរយៈការេរ់ការជួេអំលណ្តយផ្េផ្េុបលភារ )សិទធិលម្របី
ម្របាស់ នងិទទេួផ្េពីដសីម្រាប់ចិញ្ច ឹមជីវតិ្( ដីសមបទនសងគមរិចច ដសីមបទនលសដារិចច ឬលសនីសុំ
អនុញ្ហញ ត្លម្របីម្របាស់។ ការសលម្រមចចិត្តលេីជលម្រមីសជារ់ោរ់ម្រត្ូវកផ្ារលេីការសម្រមបសម្រមួេរវាងអាជាា ធរកដនដី 
អាជាា ធរជាត្ដិីធលី និងអនរកដេលម្របីម្របាស់ដីកផ្ារលេីកផ្នការននលម្របីម្របាស់ដីធលីលនាះ។ (រថាខណឌ  ៧.១ សាោចរ
លេខ ០២)។ 
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ចាប់សតពីអីសាមរិរណ៍ឆ្ន  ំ២០១០ 

36> ចាប់សតីពអីសាមរិរណ៍ ទទួេបានការអនុម័ត្លោយរដាសភាកាេពីកថងទ២ី៩ កខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៩ និង
ម្របកាសឱ្យលម្របីលោយម្រពះមហារសម្រត្កាេពីនថងទ៤ី កខរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១០ ាន៨ជំពូរ និង៣៩ាម្រត។ ចាប់លនះ
បញ្ហជ រ់ោ ងចាស់ពនីីត្ិវធិីរនុងការដរហូត្សទិធិម្រសបចាប់លេីរមមសិទធិឯរជនលដីមបលីម្របីផ្េម្របលោជន៍សាធារណៈ។ 
ាម្រតសំខាន់ៗននចាប់លនះានដូចខាងលម្រកាម៖ 

(i) ាម្រត២.- ចាប់លនះានលគាេបណំងជាអាទិ៍៖ (i) ធានាការដរសិទធិម្រសបចាប់លេរីមមសិទធឯិរជន
លោយសមរមយ និងយុត្តិធម៌ (ii) ធានាការទូទត់្សណំងជាមុនលោយសមរមយ និងយុត្តធម៌ (iii) បលម្រមី
ផ្េម្របលោជន៍សាធារណៈ និងផ្េម្របលោជន៍ជាត្ិនងិ (iv) លធវីការអភិវឌ្ឍលហោា រចនាសមព័នធរូបវន័តសាធារណៈ។ 

(ii) ាម្រត៧.- ានកត្រដាលទកដេជាអនរលធវីអសាមិររណ៍លដមីបលីម្របីម្របាស់រនុងលគាេលៅជាផ្េម្របលោជន៍
សាធារណៈ និងផ្េម្របលោជន៍ជាត្ិ។ 

(iii) ាម្រត៨.- រដាម្រត្ូវកត្ទទួេទញិយរនូវចំកណរ ននអចេនវត្ាុកដេលៅលសសសេ់ពីអសាមិររណ៍
លោយនថលសមរមយ នងិយុត្តិធម៌ តមការលសនរីបស់ាច ស់អចេនវត្ាុ នងិ/ឬ ាច ស់សិទធិកដេពុអំាចរស់លៅ
ករបររលម្រាងបាន ឬពុំអាចសាងសង់េំលៅឋានបាន ឬពុំអាចម្របរបអាជីវរមមអវីលផ្សងលទៀត្បាន។ 

(iv) ាម្រត១១.- មុននឹងដំលណីរការការងារអសាមរិរណ៍ ោជរោា ភិបាេម្រត្ូវលម្រគាងថវកិាម្របចឆំ្ន ឱំ្យបាន
ម្ររប់ម្រគាន់លហយីម្រត្ូវផ្តេ់ឥណទនឱ្យម្ររប់ចំនួន និងទន់លពេលវោជូនរណៈរាម ធិការអសាមិររណ៍ 
តមការលសនីរបស់ម្ររសួងលសដារិចច នងិហរិញ្ញវត្ាុ សម្រាប់យរលៅទូទត់្សណំងជូនាច ស់អចេនវត្តុ 
និង/ឬាច ស់សិទធិកដេរងនូវផ្េប ះពាេ់លោយសារអសាមរិរណ៍។ 

(v) ាម្រត១២.- រណៈរាម ធកិារអសាមិររណ៍មយួម្រត្ូវបានបលងកីត្ល ងី និងដឹរនាលំោយត្ណំ្តងម្ររសួង
លសដារិចច នងិហរិញ្ញវត្ាុ និងានត្ំណ្តងម្ររសួងសាា ប័នពារ់ព័នធចូេរមួ។ ការលរៀបចំ នងិម្របម្រពឹត្តលៅ
របស់រណៈរាម ធិការអសាមរិរណ៍ 

ចាប់នងិបទបបញ្ញត្ពពិារ់ព័នធលផ្សងលទៀត្ 

37> អនុម្ររឹត្យលេខ១១៥ របស់ម្ររសួងលសដារចិច និងហរិញ្ញវត្ាុចុះនថងទ២ី៦ ឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៦ សតពីីការករ
សម្រមួេព ីនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លៅជាអរគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ លោយទទួេអាណត្តិ
លដីមបដីឹរនាសំរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ទងំអស់រមួទងំការលរៀបចំកផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ អនុវត្ត
និងម្រត្ួត្ពិនិត្យនផ្ោរនុងននកផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ 
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ភាពម្រសបគាន រវាងម្ររបខ័ណឌ ចាប់ជាត្និងិធនាគារពភិពលោរ 

38> លគាេនលោបាយការពារផ្េប ះពាេ់OP ៤.១២ ការយរដីធលី និងផ្លល ស់បតូរទីេំលៅលោយមិនសម័ម្ររចិត្តអាច
បណ្តត េឱ្យានភាពេំបារ និងបងកឱ្យានភាពម្ររមី្ររយូរអកងវង េគរឹណ្តពុំានវធិានការសរតិសមកដេបានលម្រគាង
ទុរ និងអនុវត្តឱ្យបានមធយត័្លទលនាះ។ ការទទេួបានដីធលី និងការតងំេំលៅជាថមីលោយមិនសម័ម្ររចិត្តនងឹម្រត្ូវលជៀស
វាង ឬកាត់្បនាយេទធភាពពម្រងីររលម្រាងទងំសាសភាពអភិវឌ្ឍន៍លៅទជីនបទនងិលៅទីម្ររុង។ ម្ររបខ័ណឌ លគាេ
នលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់កដេជានដរូជាមួយ ESMF រនុងការម្ររប់ម្ររងហានិភ័យសងគម និង
បរសិាា នបលងកីត្សុីសងាវ រ់គាន រវាងចាប់រមពុជាបចចុបបនន នងិOP ៤.១២ របស់ធនាគាពិភពលោរសតីពកីារផ្លល ស់បតូរទីេំលៅ
លោយមិនសម័ម្ររចិត្តលោយរណំត់្វធិានការ លដមីបបីំលពញចលនាល ះម្របលហាងរវាងម្ររបខ័ណឌ ចាប់ជាត្ិ នងិ OP ៤.១២។ 

 
លត្កីារផ្លល ស់បតូរទេំីលៅលោយមនិសមម័្ររចតិ្តានន័យោ ងដូចលមតចរនុងលគាេនលោបាយការពារផ្េប ះពាេ ់របស់

ធនាគារពភិពលោរ? 
 

“ការផ្លល ស់បតូរទីេំលៅថមីកដេមិនានការសម័ម្ររចិត្ត” មិនរំណត់្ម្រត្ឹមកត្ររណីកដេលរផ្លល ស់បតូរទីេំលៅរបស់មនុសស
លោយរលម្រាងប ុលណ្តណ ះលទប ុកនតរ៏ជាររណីកដេដីធលីម្រត្ូវបានលរយរលៅលម្របីម្របាស់រនុងរលម្រាង លហយីបងកឱ្យម្របជាជន

បាត់្បង់ដីធលីឬម្របភពម្របារ់ចំណូេឬបាត់្បង់ផ្ោះសកមបងឬម្រទពយសមបត្តិលផ្សងលទៀត្។ 
 

39> OP ៤.១២ (រថាខណឌ ១៥) ពិត្ជាផ្តេ់ជាជនំួយសម្រាប់លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ចំលពាះ “អនរកដេលរ
មិនទទួេសាគ េ់ថាានសិទធកិាន់កាប់ដីធលីកដេពួរររំពុងរស់លៅលនាះ”។ រនុងររណីកបបលនះ OP ៤.១២ មិនទមទរ
ឱ្យផ្តេ់សំណងសម្រាប់ដីធលីល យី ប ុកនតសម្រាប់ការបាត់្បង់ម្រទពយសមបត្តិលផ្សងៗលម្រៅពីដ ី)ដូចជាសណំង់ផ្ោះសកមបង 
លដីមលឈដីំណ្ត(ំ លហយីជំនយួលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អាចានសាច់ម្របារ់របស់របរលផ្សងលទៀត្ការងារ ឬដីធលសីមរមយ។ 
OP ៤.១២ មនិកបងកចររវាងអនរតងំទីេំលៅ និងអនរទស្រនាោ នជាអនរានឬជាអនរម្ររល យី ប ុកនតពួរលរានសិទធិ
ទទួេបានដំលណ្តះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ដូចៗគាន ។ ដូលចនះានចណុំចកដេមិនម្រសបគាន រវាងម្ររបខ័ណឌ ចាប់រមពុជា 
និងOP ៤.១២ កដេ RPF ម្រត្ូវលោះម្រសាយ។ 

៣.១០ សោលនសោបាយក្បតបិតតកិាររបេ់ធនោរពភិពសោក្ 

40> លគាេនលោបាយការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា នរបស់ធនាគារពិភពលោរ )WB) ានឥទធិពេ លដមីបធីានា
ថារលម្រាងអភិវឌ្ឍន៍នានាកដេទទេួបានការគាមំ្រទពីធនាគារពិភពលោរលនាះ រឺម្របកាន់ខាជ ប់នូវរិចចកាពារបរសិាា ន
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ោ ងម្របលសីរ។ ការអនុវត្តលគាេនលោបាយការពារផ្េប ះពាេម្របរបលោយម្របសិទធភាពលនាះ វានឹងបណ្តត េឱ្យ
រលម្រាងលនាះលឆ្លីយត្បលៅនឹងត្ម្រមូវការកផ្នរបរសិាា ន នងិសងគមលហយីម្រសបគាន នងឹយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍រយៈលពេយូរ
របស់ម្របលទសលទៀត្ផ្ង។ 

41> របាយការណ៍សតីពីការពិនិត្យបឋមរបស់រលម្រាង/អនុរលម្រាងនឹងអាចឱ្យធនាគាពិភពលោរ រណំត់្បាននូវ
លគាេនលោបាយការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន និងសងគមរនុងការអនុវត្តរលម្រាងលនះ លហយីវារ៏រណំត់្ថាលត្ីលគាេ
នលោបាយការពារផ្េប ះពាេ់របស់ធនាគារមិនម្រត្ូវអនុវត្ត ឬអនុវត្តលៅលពេណ្ត និងលោយរលបៀបណ្ត។ ការពិនិត្យ
លមីេសរមមភាពរបស់រលម្រាង និងការសលម្រមចលេីម្របលភទននការវនិិលោរនាលពេអនារត្កដេបានលម្រគាងទុរលនាះ
នាឱំ្យលរសននិោា នបានថារលម្រាងលនះអនុវត្តតមលគាេនលោបាយការពារដូចខាងលម្រកាម៖ 

- ការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន៖ ការវាយត្នមលបរសិាា ន (OP/BP ៤.០១)ធនធានវបបធម៌ (OP/BP ៤.១១)
កដនជម្រមរធមមជាត្ិ (OP/BP ៤.០៤) សុវត្ាិភាពទំនប់ (OP/BP ៤.៣៧( លោយសារកត្រលម្រាងតូ្ច នងិ
ជានិចចកាេវាងាយរងនូវផ្េប ះពាេ់ពី (i) រិចចការសាងសង់ ដូចជាការត្លមលីងបំពង់ទរឹផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ 
ការសាងសង់បណ្តត ញេូបងាូរទឹររខវរ់ (ii) ម្របភពទឹរបានពីសោឹងធមមជាត្ិ (iii) សាតិ្លៅរនុងត្បំន់លបត្រិភ័ណឌ
វបបធម៌ (iv) លរៀបចំម្របុងលជីងការសម្រាប់ការត្ភាជ ប់លៅកាន់ម្របភពទរឹលៅករបរទំនប់ 

- ការពារផ្េប ះពាេ់សងគម៖ រលម្រាងលនះបណ្តត េឱ្យានការផ្លល ស់បតូរទីេំលៅលោយមនិានការសម័ម្ររចិត្ត
(OP/BP ៤.១២) និងលគាេនលោបាយជនជាត្ិលដីមភារត្ិច (OP/BP៤.១០)។ បណ្តត េឱ្យានការ
ផ្លល ស់បតូរទេីំលៅលោយមិនានការសម័ម្ររចិត្តលនះ រឺលោយសារកត្ទងំរចិចការអនាម័យ និងការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរ
សាា ត្ កដេម្រត្ូវទទេួហរិញ្ញបបទនអាចពារ់ព័នធនងឹការរខំានពីសរមមភាពពាណិជជរមមឬសរមមភាពលផ្សង
លទៀត្កដេពារ់ព័នធនឹងសិទធិម្រសបចាប់ ឬការយរដីឯរជនសម្រាប់ការវនិិលោរដូចជាសាា នីយម្របម្រពឹត្តរមម
ទឹររខវរ់។ លគាេនលោបាយរបស់ជនជាត្ិលដមីភារត្ចិម្រត្ូវបានបលងកីត្ល ងីលោយវត្តានរបស់សហរមន៍
ជនជាតិ្លដីមភារតិ្ចកដេទំនងជាអនរទទួេបានផ្េម្របលោជន៍ពីការពម្រងីរការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្លៅរនុង
ដំណ្តរ់កាេទ២ីលៅលខត្តមណឌ េរិរ។ីលោយសាររចិចការកដេទំនងជាផ្តេ់អត្ាម្របលោជន៍ដេ់សហរមន៍
ជនជាត្ិលដមីភារត្ិចនងឹមិនម្រត្ូវបានបលងកតី្ល ងីលទរហូត្ដេ់ដំណ្តរ់កាេអនុវត្តរលម្រាង ជាម្ររបខ័ណឌ
កផ្នការជនជាត្ិលដមីភារត្ចិ (IPPF) ម្រត្ូវបានលរៀបចំជំនសួឱ្យកផ្នការរបស់ជនជាត្ិលដមីភារត្ចិ។ IPPF 
ម្របមូេផ្តុ ំរបររំលហញីពីការវាយត្នមលសងគមបឋម និងរចិចម្របជុំពិលម្រគាះលោបេ់លធីវល ងីលោយរដាររទរឹលខត្ត
មណឌ េរិរ។ី 

- ការពារផ្េប ះពាេ់លផ្សងលទៀត្៖រលម្រាងផ្លូវទឹរអនតរជាត្ិ (OP/BP ៧.៥០) ម្រត្ូវយរមរលម្របីម្របាស់តងំពី
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ានការវនិិលោរមួយចនំួនភាជ ប់បណ្តតផ ញផ្លូវទឹរអនតរជាត្ិ។ 

ការវាយត្នមលអពំបីរសិាា ន (OP ៤.០១) 

42> សរមមភាពនានាកដេចបំាច់សម្រាប់រលម្រាងដូចជាការត្លមលីងបំពង់ PVC ការសាងសង់ម្របព័នធេូ លនាះអាច
បងកឱ្យានភាពរខំានដូចជាការលធវីឱ្យធាល រ់ចុះនូវរុណភាពខយេ់អាកាស ការលធវីឱ្យលម្រចះដកីារបំពុេទឹរលេដីីនិងទឹរ
លម្រកាមដីជាលដមី។     លោយសារសរមមភាពរនុងរលម្រាងានម្រទង់ម្រទយតូ្ច ផ្េប ះពាេ់របស់វារ៏េរេណៈត្ិចត្ចួ 
បលណ្តត ះអាសនន ានទីតងំជារ់ោរ់ និងអាចម្ររប់ម្ររងបានតមរយៈការអភិវឌ្ឍរលម្រាង និងការម្ររប់ម្ររង
បលចចរលទសសាងសង់។  រលម្រាងលនះសាិត្លៅរនុងម្របលភទ "ខ" ។ 

ទជីម្រមរធមមជាត្ ិ(OP ៤.០៤) 

43> លគាេនលោបាយលនះម្រត្ូវបានលរីត្ល ងីខណៈលពេកដេសាសភារទី១ពម្រងីរលសវារមមផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ 
អាចផ្តេ់ហរិញ្ញបបទនដេ់រមមវធិីផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ កដេអាចទញយរទឹរពីម្របភពទឹរសោឹងធមមជាត្ិឬទឹរបឹងបួរណ្តមួយ
លៅទីម្របជុំជនកដេលរបានលម្រជសីលរសី។ ម្របភពទឹរលនាះមិនម្រត្ូវជាទីជម្រមរធមមជាត្ិដ៏សំខាន់ឬត្ំបន់ដីលសមីល យី។ 

44> លររពំឹងថាសហរមន៍មួយចំននួកដេទទួេបានផ្េម្របលោជន៍ពីរលម្រាងលនះរស់លៅរនុង ឬករបរកដនជម្រមរ
ធមមជាត្ដូិចជានម្រពជាលដីម។ ការរខំានបនតចិបនតួច និងផ្េប ះពាេ់ជារ់ោរ់របស់ទតីងំលនាះអាចលរីត្ានលោយ
លជៀសពុំរចួលៅរនុងរ ុំងលពេអនុវត្តនងិដំលណីរការរលម្រាង។ លទះជាោ ងណ្តរ៏លោយផ្េប ះពាេ់ម្រត្ូវបានលរ
រពំឹងថានឹងានេរេណៈតូ្ចតច និងលៅកត្លេីទីតងំជារ់ោរ់ប ុលណ្តណ ះ លហយីផ្េប ះពាេ់លនាះអាចម្រត្ូវបានកាត់្
បនាយតមរយៈការអនុវត្ត ECOP កដេានលៅរនុង ESMF លនះ។ ESMF បញ្ចូ េទងំនតី្វិធិីពិនិត្យលមេីបឋមលដីមប ី
)i) រំណត់្ថាលត្ីរកនលងកដេបានលសនីសាតិ្លៅរនុងជម្រមរធមមជាត្ិដ៏សខំាន់ឬមិនសខំាន់នងិ )ii) លជៀសវាងការករកម្រប
ទម្រមង់ឬការលធវីឱ្យរចិរេិននជម្រមរធមមជាត្ិសខំាន់ៗលនាះ។ 

ធនធានវបបធម៌ (OP ៤.១១) 

45> OP ៤.១១ របស់ធនាគារពិភពលោរ ជយួម្របលទសនានាឱ្យលជៀស ឬកាត់្បនាយផ្េប ះពាេ់អវជិជានលេី
ធនធានវបបធម៌ពរីលម្រាងអភិវឌ្ឍន៍កដេខលួនផ្តេ់ហរិញ្ញបបទន។ ផ្េប ះពាេ់លេីធនធានវបបធម៌កដេបងកល ងី
លោយសរមមភាពរបស់រលម្រាងរមួទងំវធិានការកាត់្បនាយការប ះពាេ់លហយីរតី មិនផ្ោុយនងឹចាប់ជាត្ិម្របលទសទទួេ
រមចី ឬកាត្ពវរចិចរបស់ខលួនលម្រកាមរិចចម្រពមលម្រពៀង នងិសនធិសញ្ហញ សតីពីបរសិាា នអនតរជាត្ិកដេពារ់ព័នធល យី។ 

46> តមរយៈ OP៤.១១រលម្រាងលនះបានបលងកីត្ល ងីលម្រកាមសាសភារទី ២ លោយលសនីរលម្រាងវនិិលោរលេី
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ម្របព័នធេូបងាូរទរឹរខវរ់លៅម្ររងុលសៀមោបកដេជាទរីកនលងលរសាគ េ់ថាជាលបត្រិភ័ណឌ វបបធម៌ និងម្របវត្តិសាស្រសត។ 

សុវត្ាភិាពននទនំប់ទរឹ (OP/BP ៤.៣៧) 

47> លគាេនលោបាយលនះ ម្រត្ូវបលងកីត្ល ងីជាវធិានការម្របងុម្របយត័្នជាមុន លោយសាររលម្រាងលនះអាចផ្តេ់
ហរិញ្ញបបទនដេ់រមមវធិីផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្កដេានម្របភពទរឹពីសោឹង ឬបឹងបួរកដេភាជ ប់លៅនឹងម្របឡាយអាងសតុរ
ទឹរ ឬម្របភពទរឹកដេភាជ ប់លៅនឹងទនំប់ានម្រសាប់ ឬទនំប់កដេរំពុងសាងសង់។ ការម្រត្ួត្ពិនតិ្យអនុរលម្រាងពីរ 
លពាេរឺការផ្គត់្ផ្គង់ទឹររនុងម្ររុងកសនមលនារមយ និងការអភិវឌ្ឍន៍បណ្តត ញេូរនុងម្ររុមលសៀមោប1 ម្រតូ្វបានលធវីល ីង 
)ឧបសមព័នធ ១រ និង ១ខ( នងិានការបញ្ហជ រ់ថា អនុរលម្រាងទងំពីរមិនពឹងកផ្ារ ឬពារ់ព័នធនឹងទនំប់ណ្តមួយល យី។ 
ានកត្អនុរលម្រាងមួយលៅម្រសុរលសាោ ងលខត្តរំពង់ធំ2 ប ុលណ្តណ ះកដេានបណ្តត ញភាជ ប់នឹងទំនប់ានម្រសាប់មួយ។ 
ម្របព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទឹរបចចុបបននរនុងម្រសុរលសាោ ងានម្របភពពសីោឹងមួយ កដេានទំនប់ធាោសាស្រសតតូ្ចមួយកដេសាតិ្លៅ 
៣០ រី ូកម ម្រត្លៅកខសទឹរខាងលេី។ លទះបីជារលម្រាង WaSSIP នឹងផ្តេ់ហិរញ្ញវត្ាុដេ់ការពម្រងីរផ្េិត្រមម និង
បណ្តត ញផ្គត់្ផ្គង់ទឹររនុងម្រសរុលសាោ ងរត ី រ៏ការសិរានឹងម្រត្ូវបានលធវីល ងីលដីមបរីណំត់្ម្របភពទឹរ រមួទងំជលម្រមីសរនុង
ការទញយរទឹរពសីោឹង ឬម្របភពទឹរលេីដីកត្មួយ។ សម្រាប់ទីតងំអនុរលម្រាងលផ្សងលទៀត្កដេមនិទន់បានរណំត់្ 
លរមិនដងឹថាលត្មី្របភពទរឹានបណ្តត ញភាជ ប់ជាមយួទំនប់ណ្តមួយ ឬោ ងណ្តលទ។ រនុងររណីកដេរលម្រាងផ្គត់្ផ្គង់
ទឹរពឹងកផ្ារលេដីំលណីរការរបស់ទំនប់កដេានម្រសាប់ ឬទនំប់កដេរំពុងសាងសង់ ការម្រត្ួត្ពិនតិ្យសុវត្ាិភាពទំនប់
នឹងម្រត្ូវលធវីល ងីលោយអនរជំនាញឯរោជយ )ឧបសមព័នធ ៦ បងាា ញពីរំរូេរេខណឌ លោង TOR( លោយានការលរៀបចំ
របាយការណ៍ម្រត្ួត្ពនិិត្យ )ដូចជា ហរិញ្ញបបទន និងអនុសាសន៍សម្រាប់ការងារទប់សាក ត់្ នងិ/ឬវធិានការបលងកីន
សុវត្ាិភាព លដមីបកីរេមាទំនប់លៅតមសតង់ោរសុវត្ាភិាពកដេអាចទទួេយរបាន( លហយីកផ្នការសុវត្ាិភាពទំនប់
នឹងម្រត្ូវបានបលងកីត្ល ងី និងអនុវត្ត។ ចបំាច់ម្រត្ូវានេិខិត្មិនជំទស់ពីធនាគារពិភពលោរលេីជំហានពារ់ព័នធទងំអស់។ 

រលម្រាងផ្លូវទរឹអនតរជាត្ ិ(OP/BP ៧.៥០) 

48> សរមមភាពរបស់រលម្រាងមយួចំនួននងឹពារ់ព័នធផ្លូវទរឹអនតរជាត្ិោប់បញ្ចូេទងំផ្លូវលមទឹរ ឬនដបឹងទលនលសាប
ទលនលសាបនិងទលនលលមរងគ។ ទីតងំផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្កដេលរសាគ េ់លៅម្របជុំជនលសាោ ងបូមទឹរលចញពីនដបឹងទលនលសាប 
សំណេ់ពសីាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទឹររខវរ់លខត្ដលសៀមោបម្រត្ូវលរបងាូរចូេម្របឡាយ កដេម្រត្ូវបានបងាូរបនតលៅត្បំន់ករបរ
បឹងទលនលសាប និងបម្រមុងម្របងុម្របយត័្នសម្រាប់ទតីងំអនុរលម្រាងដនទលទៀត្នឹងរំណត់្រនុងអ ុំងលពេអនុវត្តរលម្រាង
លនះ។ លៅតមសំលណីររបស់ម្របលទសរមពុជា ធនាគារពិភពលោរបានជូនដណឹំងដេ់រោា ភិបាេចិន  ឡាវ  មីោ ន់ា   

                                                           
1 ការលរៀបចំេមាិត្សតីពីអនុរលម្រាងទងំពីរលនះម្រត្វូបានលធវីល ងីរនុងលពេលរៀបចំរលម្រាង។ 
2 ការលរៀបចំេមាិត្នឹងលធវីល ងីលៅលពេអនុវត្តរលម្រាង។ 
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នថ  លវៀត្ណ្តម និងរណៈរមមការទលនលលមរងគ )MRC) កាេពីនថងទ៥ី កខតុ្ោ ឆ្ន  ំ២០១៨។ 

ការតងំេលំៅថមលីោយមនិសមម័្ររចតិ្ត(OP ៤.១២) 

49> លោងលៅតមលគាេនលោបាយលនះ ការតងំទេីំលៅថមលីោយមិនានការសម័ម្ររចិត្តលនាះរួរកត្លជៀសវាង
តមកត្អាចលធវីលៅបាន ឬលរីត្ានល ងីត្ចិបំផុ្ត្ លោយលរៀបចំឱ្យានជលម្រមីសសម្រាប់រលម្រាង។ 

50> រនុងររណីកដេមិនអាចលជៀសរចួ របបពីិចរណ្ត នងិអនុវត្តសរមមភាពតងំទីេំលៅថមជីារមមវធិីអភិវឌ្ឍន៍
ម្របរបលោយនិរនតរភាពលោយផ្តេ់នូវធនធានវនិិលោរម្ររប់ម្រគាន់សម្រាប់ជួយដេ់អនរកដេម្រត្ូវតងំទីេំលៅថមី លោយ
កចររកំេរអត្ាម្របលោជន៍របស់រលម្រាង។ អនរកដេម្រត្វូផ្លល ស់បតូរទេីំលៅម្រត្ូវទទួេបានការម្របរឹាពិលម្រគាះលោបេ់
ម្របរបលោយអត្ាន័យ លហយីរួរកត្ផ្តេ់ឱ្កាសឱ្យបានចូេរមួរនុងការលរៀបចំកផ្នការនងិអនុវត្តរមមវធិីតងំទីេំលៅថមីលនាះ។ 

51> អនរកដេម្រត្ូវតងំទេីំលៅថមរីួរទទួេបានការជួយលម្រជាមកម្រជង លដីមបលីេីរសោួយជីវភាពរបស់ពួរលរ និោយ
ឱ្យម្របារដលៅ រឺជួយសាត រជវីភាពពួរលរោ ងលហាចណ្តស់ឱ្យានរម្រមិត្ជីវភាពម្របហារ់ម្របកហេ ឬម្របលសីរជាង
សាា នភាពមុនលពេចប់លផ្តមីអនុវត្តរលម្រាង។ 

52> លគាេនលោបាយលនះ ម្ររបដណត ប់លេីផ្េប ះពាេ់លសដារិចច និងសងគមលោយផ្លោ េ់ពីរលម្រាងវនិិលោរ
កដេទទេួបានជំនួយពីធនាគារពិភពលោរបងកឱ្យាន )រ( ការដរហូត្យរដីលហយីបងកឱ្យាន )i) ការផ្លល ស់បតូរ
ទីេំលៅ ឬការបាត់្បង់ទីជម្រមរ )ii) ការបាត់្បង់ម្រទពយសមបត្តិ ឬពុំានេទធភាពលម្របីម្របាស់សមបត្តិលនាះឬ )iii) ការ
បាត់្បង់ម្របភពចណូំេ ឬមលធាបាយសម្រាប់ម្រទម្រទង់ជីវភាព លទះបពីេរដារងផ្េប ះពាេ់លនាះម្រត្ូវ ឬមនិម្រត្ូវលរ
ផ្លល ស់ទេីំលៅលៅរកនលងលផ្សងលទៀត្រ៏លោយឬ )ខ( អនរផ្លល ស់បតូរទីេំលៅថមីរងផ្េប ះពាេ់អវជិជានដេ់ជីវភាពលោយសារ
កត្ានការរតឹ្បនតឹងមិនឱ្យចូេទីតងំកដេលររណំត់្ថាជាឧទាន និងត្ំបន់ការពារ។ 

53> លគាេនលោបាយលនះ អនុវត្តចំលពាះសាសធាតុ្ទងំអស់ននរលម្រាងកដេនាឱំ្យានការតងំេំលៅថមីលោយ
មិនរិត្ពីម្របភពហរិញ្ញវត្ាុ នងិសរមមភាពដនទលទៀត្ កដេនាឱំ្យានការផ្លល ស់បតូរទេីំលៅថមីលោយពុំានការសម័ម្ររចិត្ត
លទលនាះ ការវនិិចឆ័យរបស់ធនាគាររឺ៖ )រ( ពារ់ព័នធលោយផ្លោ េ់ និងចបំាច់ជាមយួរលម្រាងកដេឧបត្ាមភលោយ
ធនាគារពិភពលោរ )ខ( ចបំាច់លដីមបសីលម្រមចបាននូវលគាេបណំងរបស់ខលួនដូចានកចងលៅរនុងឯរសាររលម្រាង
និង )រ( អនុវត្ត ឬលម្រគាងនឹងអនុវត្តម្រសបលពេជាមួយគាន នងឹរលម្រាង។ 

លគាេនលោបាយជនជាត្លិដមីភារត្ចិ (OP/BP ៤.១០) 

54> លគាេនលោបាយម្របត្ិបត្តិ ៤.១០ របស់ធនាគារពភិពលោរ សតពីី ជនជាត្ិលដីមភារត្ិច ម្រត្ូវបានលម្របីម្របាស់
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សម្រាប់រលម្រាងលនះ លោយសារកត្ានជនជាត្ិលដីមភារត្ិចរស់លៅរនុងត្បំន់ទីតងំរលម្រាង។ អនុលោមតម OP 
៤.១០ ម្ររបខ័ណឌ កផ្នការជាត្ិលដីមភារត្ិច )IPPF) ម្រត្វូបានបលងកីត្ល ងីលដីមបធីានាថាជនជាត្ិលដីមភារត្ិចនឹង
ម្រត្ូវបានពិលម្រគាះលោបេ់លោយម្ររប់ម្រគាន់ នងិានអត្ាន័យខលឹមសារកដេនាឱំ្យានការយេ់ម្រពមលោយលសរជីាមុន 
និងកផ្ារតមព័ត៌្ានម្រត្មឹម្រត្ូវ )FPIC) សម្រាប់លធវីអនតោរមន៍ថាពរួលរនងឹានឱ្កាសកចររកំេរអត្ាម្របលោជន៍លសមីៗ
គាន ពីរលម្រាង លហយីថាផ្េប ះពាេ់អវជិជានណ្តមួយកដេអាចលរតី្ានម្រត្ូវកាត់្បនាយឱ្យបានម្រត្មឹម្រត្ូវ។ IPPF 
នឹងបលងកតី្ជាមូេោា នសម្រាប់ការអនុវត្តរលម្រាង នងិការម្រត្ួត្ពិនតិ្យវាយត្នមលអពំីរលបៀបកដេរលម្រាងលោះម្រសាយ
បញ្ហា ជនជាត្ិលដីមភារត្ចិ។ លៅដំណ្តរ់កាេអនុវត្តរលម្រាងកផ្នការជនជនជាត្ិលដមីភារត្ិច )IPP) នឹងម្រត្ូវបាន
បលងកីត្ល ងីលោយកផ្ារលេី IPPF លនះបនាោ ប់ពតី្ំបន់លគាេលៅទងំឡាយម្រត្ូវបានរណំត់្ោ ងចាស់ោស់លហយី
េទធផ្េននការពនិិត្យបឋមសងគមបានបញ្ហជ រ់ថាានផ្េប ះពាេ់អវជិជានលៅលេីសហរមន៍ជនជាត្ិលដមីភារត្ិច។ 

55> ESMF ម្រត្ូវបានលរៀបចំល ងីលដីមបឱី្យោេ់ការវនិិលោរលម្រកាមរលម្រាងលនះនឹងម្របត្ិបត្តិតមចាប់/បទបបញ្ញត្ត ិ  
បរសិាា នជាត្ ិ និងលគាេនលោបាយការពារផ្េប ះពាេ់របស់ធនាគារពិភពលោរ។ របាយការណ៍ ESMF នឹងោប់
បញ្ចូ េយនតការនានា លដីមបរីំណត់្និងវាយត្នមលផ្េប ះពាេ់បរសិាា នកដេអាចលរីត្ាននាលពេអនារត្លៅលេីកា
រវនិិលោរអនុរលម្រាងកដេបានលម្រជីសលរសីរចួលហយីលនាះ។ បនាោ ប់មរពួរលរនឹងោរ់លចញនូវវធិានការកាត់្បនាយ
វធិានការម្រត្ួត្ពិនិត្យ នងិវធិានការនផ្ោរនុងកដេម្រត្ូវអនុវត្ដ លដីមបេុីបបំបាត់្ផ្េប ះពាេ់អវជិជានដេ់បរសិាា ន លោះម្រសាយ 
ឬកាត់្បនាយផ្េប ះពាេ់លនាះឱ្យដេ់រម្រមិត្សមម្រសបកដេអាចទទេួយរបាន។ 
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៤. ផលប ៉ះពាលណ់ដលអាចមានសលើបរិសាា ន នខិេខគម្ 

៤.១.ផលប ៉ះពាលណ់ដលអាចមានក្នខុរសក្មាខផគតផ់គខទ់កឹ្សាា តថាន ក្ស់ខតត (េមាេភារទ១ី) 

56> ចំលពាះលហោា រចនាសមព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ និងការត្ភាជ ប់បណ្តត ញតមផ្ោះសកមបងលៅរនុងត្បំន់លសវារមម
បចចុបបននការវនិិលោរលនះនឹងសាងសង់បណ្តត ញកចរចយបកនាមននរបស់រដាររទឹរលៅតមលខត្ត ការពម្រងីរបពំង់លម
សម្រាប់ផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ លៅតមបលណ្តត យផ្លូវធំលៅកាន់ត្បំន់កដេលៅករបរៗលនាះ លោយបកនាមបពំង់កចរចយថមី
លៅកប រាេ ងលទៀត្ននដងផ្លូវ )លៅតមទីម្របជុជំនកដេបំពង់បចចុបបននលនះោរ់លៅកផ្នរាេ ងននផ្លូវ( រសាងសាា នយី
កចរចយទរឹ នងិម្របព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ខាន ត្តូ្ចថមីៗ សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទរឹ នងិបណ្តត ញកចរចយលៅរនុងឃុលំទបី
នឹងលម្រជីសលរសីថមីកដេលៅលម្រៅម្ររុង។ ការងារលនះរមួានការជីរដីបងកប់បពំង់កចរចយទរឹសាា ត្តមដងផ្លូវ នងិររ
ដីសម្រាប់សាងសង់សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទឹរ និងអនុសាា នយី។ ទីតងំជារ់ោរ់ននបណ្តត ញអនុរលម្រាងដណំ្តរ់កាេទ១ី 
លៅលខត្តមណឌ េរិរបីានរណំត់្រចួោេ់លហយី។ ទីតងំននអនុរលម្រាងលផ្សងៗលទៀត្នឹងម្រត្ូវបានរណំត់្រនុងដណំ្តរ់កាេ
អនុវត្តរមមវធិី។ 

57> សម្រាប់សាសភារទ១ី េទធផ្េពនិិត្យបរសិាា ន នងិសងគមបឋម )ឧបសមព័នធ ១រ( បានបញ្ហជ រ់ថាការ
ោរ់បំពង់បងាូរទរឹលៅលខត្តមណឌ េរិរដីណំ្តរ់កាេទី ១ មនិពារ់ព័នធនឹងការគាស់លដមីលឈតីមដងផ្លូវលទ វារ៏មនិប ះ
ពាេ់សនួចាររនុងទីម្របជុំជនកដរ។ ទីតងំលផ្សងលទៀត្កដេនឹងម្រត្ូវបានរណំត់្អ ុំងលពេអនុវត្តរមមវធិី រ៏ទំនងជា
ានសាា នភាពដូចគាន កដេសបញ្ហជ រ់ឱ្យលឃញីថាផ្េប ះពាេ់អវជិជានានត្ិចត្ួច លហយីលរអាចកាត់្បនាយតមរយៈ 
ESMP និង/ឬ ECOP។ សាិត្លៅរនុងរម្រមតិ្អបបបរា ESMP នងឹរមួបញ្ចូេ បទោា ន ECOP និងវធិានការសម្រាេ
ជារ់ោរ់រនុងលនាះានរមមវធិមី្រត្ួត្ពិនតិ្យបរសិាា នផ្ង។ សាា នភាពអនុរលម្រាងមួយចនំួនអាចលម្របីវធិានការកាត់្បនាយ
ទូលៅកដេលរលៅថា ECOPs។ លម្រៅពីលខត្តមណឌ េរិរ ី)ដណំ្តរ់កាេទ១ី( ការវនិិលោរលៅលម្រកាមសាសភារទ១ី
នឹងរមួបញ្ចូេនូវការសាងសង់សាា នីយម្របម្រពតឹ្តិរមមទឹរ ទីតងំដីនឹងទទួេបានសម្រាប់សាងសង់ )សូមលមីេព័ត៌្ាន
េមាិត្លៅរនុង RPF) លហយីផ្េប ះពាេ់ននការងារសាងសង់អាចម្ររប់ម្ររងតមរយៈ ESMP (សូមលមីេឧបសមព័នធ ២
និង ECOP (ឧបសមព័នធ ៣(។ 

58> ផ្េប ះពាេ់វជិជាន៖ ជាទូលៅ WaSSIP ផ្តេ់អត្ាម្របលោជន៍ដេ់បរសិាា ន និងសងគម។ លររពំឹងថាការផ្តេ់
ទឹរសាា ត្សម្រាប់បរលិភារនងឹានផ្េជាវជិជានសំខាន់លៅលេីការករេមាជីវភាពរស់លៅ និងបរសិាា ន។ 

59> លររពំឹងថារលម្រាងលនះនឹងផ្តេ់អត្ាម្របលោជន៍ជាខាល ងំសម្រាប់សងគមទងំមូេ លោយសារកត្ការផ្គត់្ផ្គង់ទរឹសាា ត្
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ដេ់ម្ររុងនិងត្បំន់ជនបទ។ អត្ាម្របលោជន៍ទងំនះរមួានការផ្តេ់លសវាមូេោា នរនុងទម្រមង់ផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ដូលចនះ
ពេរដាលៅទីលនាះនងឹានសុខភាពេា។ ការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្លៅដេ់េំលៅោា នរ៏ជាការសម្រាេការងារដឹរជញ្ជូ ន
ទឹរជាទូលៅការងារលនះជាបនោុររបស់ស្រសតីកដេជាសាជរិម្ររួសារ។ ផ្េវជិជានានដូចជា៖ (i) បរាិណ និង
រុណភាពននទរឹសាា ត្សម្រាប់បរលិភារកាន់កត្េាម្របលសីរ (ii) កាត់្បនាយជំងឺកដេបណ្តត េមរពកីារលម្របីម្របាស់ទឹរ
មិនសាា ត្ ដូចជាជំងឺោររូស ោរមួេ អាសននលោរ ម្ររុនលពាះលវៀន និងជួយកាត់្បនាយចំណ្តយលេីសុខភាពរបស់
ម្ររួសារ (iii) កាត់្បនាយអម្រតមរណៈរបស់ាត ទររនងិជំងឺរុារ លោយសារកត្ានសុខភាពេា និងានលសវា
រមមកផ្នរអនាម័យ (iv) កាត់្បនាយចំងាយលៅរកនលងកដេានទរឹផ្ោុយលៅវញិវានឹងបលងកីនផ្េតិ្ភាពការងារបស់
ស្រសតី និងលរមងម្រស។ី 

60> ផ្េប ះពាេ់អវជិជាន៖ ផ្េប ះពាេ់អវជិជានបនតិចបនតួច និងម្រគាន់កត្ជាបលណ្តត ះអាសននលេបីរសិាា នពី
សាសភារទ១ី នន WaSSIP អាចលរតី្ានលោយសារកត្សរមមភាពសាងសង់។ ផ្េប ះពាេ់ទងំលនះអាច
ម្ររប់ម្ររងបានោ ងងាយម្រសេួលោយវធិានការកាត់្បនាយតមរយៈបទោា នរចិចការសណំង់ ដូចជាការោរ់រម្រមិត្លេី
លា ងលធវីការ ការម្ររប់ម្ររងធូេតីមរយៈការបាញ់ទឹរលផ្សមី និងការម្ររប់ម្ររង់ការលម្រចះដី និងការម្ររប់ម្ររងភរ់េាប់។
ផ្េប ះពាេ់កដេពារ់ព័នធនងឹការសាងសង់ និងការម្របត្ិបត្តិម្រត្ូវម្រត្តួ្ពិនតិ្យ ពិលម្រគាះលោបេ់ជាមួយម្ររមុអនរលធវី
ការងារពារ់ព័នធ នងិអភិវឌ្ឍវធិានការ នងិកផ្នការម្ររប់ម្ររងបរសិាា ននងិសងគម)ESMP)។ ផ្េប ះពាេ់លផ្សងលទៀត្រ៏
អាចលរីត្ានកដរ ដូចជាការលរីនល ងីនូវទឹររខវរ់កដេបណ្តត េមរពីការទទួេបានទឹរសាា ត្លៅតមផ្ោះ។ ការអនុវត្ត
ការម្របម្រស័យទរ់ទង លដីមបផី្លល ស់បតូរឥរោិបថអនាម័យនងឹអាចជួយកាត់្បនាយផ្េប ះពាេ់លនះបាន។ 

61> លររពំឹងថាសាសភាពអនុរលម្រាងលម្របីម្របាស់បលចចរវទិាសាមញ្ញៗ និង/ឬ សមររមយកដេមិនបងកឱ្យានផ្េ
វបិារធងន់ធងរដេ់បរសិាា ន និងសងគមល យី។ 

នរិនតរភាពម្របភពទរឹ 

62> បញ្ហា បរសិាា នសំខាន់សម្រាប់រលម្រាង រឺនិរនតរភាពននទឹរការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ពីម្របភព នងិលជៀសវាងផ្េប ះ
ពាេ់បរសិាា នពីការអភិវឌ្ឍន៍។ ការវនិិលោរកដេបានលសនីសុផំ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្រនុងម្ររុងកសនមលនារមយ លខត្តមណឌ េរិរ ី
ានពីរដំណ្តរ់កាេ។ ដំណ្តរ់កាេទី ១ នឹងរួមបញ្ចូ េការពម្រងីរបណ្តត ញកចរចយ លដីមបីលម្របីម្របាស់សមត្ាភាព
ផ្េិត្កដេានម្រសាប់នាលពេបចចុបបនន។ បចចុបបននានសមត្ាភាពផ្េិត្ានរហូត្ដេ់ ២០០០ កម ម្រត្រូបរនុងមួយនថង 
ខណៈលពេកដេការេរ់ទឹរមិនដេ់ ១០០០ កម ត្រូបផ្ងរនុងមយួនថង ផ្េិត្ភាពកដេលៅលសសសេ់នឹងម្រត្ូវផ្គត់្
ផ្គង់លៅដេ់ពេរដាលផ្សងបកនាមលទៀត្លទ។ ដំណ្តរ់កាេទី ២ នឹងរមួបញ្ចូ េការរំណត់្ត្ម្រមូវការសម្រាប់ការផ្គត់្ផ្គង់
ទឹរបកនាមលទៀត្នាលពេអនារត្ លោយរមួានការផ្េិត្ និងការកចរចយថម ី )លោយានបញ្ចូេការវាយត្នមលពី
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ត្ម្រមូវការរំណត់្ និងការសរិាពីេទធភាព( ការលរៀបចំរបស់វា )រមួានការឌ្ីហាញ និងការលរៀបចំ( និងការសាងសង់។ 
ជំហានទី ២ នងឹម្រត្ូវរណំត់្នងិចប់លផ្តីមលធវីរនុងរំ ុងលពេរំពុងអនុវត្តរលម្រាង។ 

63> លដីមបធីានាថាផ្េប ះពាេ់បរសិាា នទងំឡាយបានលជៀសវាងលនាះ ការវាយត្នមលលេីម្របភពទឹរបកនាមកដេ
បានលសនីសុសំម្រាប់ជំហានទ២ី នឹងម្រត្ូវអនុវត្តលដមីបរីណំត់្និរនតរភាពរបស់វា។ ការវាយត្នមលទងំលនះនងឹពិចរណ្ត
អំពីត្នមលលអរូ ូសុីននម្របភពទរឹបរាិណទឹរកម្របម្របួេតមរដូវកាេ និងការទញយរទឹរមរលម្របីម្របាស់កដេបានលសនី
លដីមបរីណំត់្និរនតរភាពននម្របភពទឹរ។ លរនឹងមនិផ្តេ់ហរិញ្ញបបទនដេ់រលម្រាងលទកាេណ្តម្របភពទរឹកដេលររិត្
ថានឹងយរមរផ្គត់្ផ្គង់ពុំាននិរនតរភាពបរសិាា នលនាះ។ លេីសពីលនះម្របសិនលបីការអភិវឌ្ឍន៍ម្របភពអាចបណ្តត េឱ្យ
ានផ្េប ះពាេ់ដេ់ជម្រមរធមមជាត្ធិងន់ធងរ លនាះរ៏មិនានសិទធិទទួេបានហរិញ្ញបបទនពីរលម្រាងកដរ។ 

ផ្េប ះពាេ់ដណំ្តរ់កាេសាងសង់ 

64> ផ្េប ះពាេ់កដេអាចលរីត្ល ងីរនុងដំណ្តរ់កាេសាងសង់ានដូចខាងលម្រកាម៖ 

 សំលេងរខំានពីលម្ររឿងចម្រររនុងការោា នសណំង់។លបីានអគារជាពិលសសមនោីរលពទយសាោលរៀន
និងផ្ោះសកមបងលៅជិត្ការោា នលនាះលរម្រត្ូវកត្យរចតិ្តទុរោរ់ លដីមបធីានាពុំានសលមលងរខំាន
ប ះពាេ់ដេ់អនរលម្របីម្របាស់អាគារទងំលនាះល យី 

 ប ះពាេ់ដេ់រុណភាពខយេ់លោយសារការលម្របីម្របាស់លម្ររឿងចម្ររ(ឧ.កផ្សង)និងធូេីដ ី
 ានការហាមឃាត់្ចូេលៅកាន់បរលិវណជាបលណ្តត ះអាសននរនុងអំ ុងលពេត្លមលីងបណ្តត ញ 

និងលហោា រចនាសមព័នធលផ្សងៗ 
 ខូចខាត្នផ្ោរម្រាេ ការ  ូ/លបតុ្ង ចិលញ្ច ីមថនេ់លៅពីមុខផ្ោះ 
 បលងកីត្សម្រាមកដេជាសណំេ់រងឹពសីមបរលវចខចប់សាភ រ និងរំណ្តត់្សាភ រ កដេលរកាត់្

លចេ និងលម្របងឥនធនៈ និងលម្របងម្រសរ់លចញពីលម្ររឿងចម្ររ នងិពីឃាល ងំ។ 

65> ម្របត្ិបត្តិតមវធិានការបទោា នការងារសាងសង់ លដមីបកីាត់្បនាយផ្េប ះពាេ់រមួាន៖ 

 ការបកងវរទឹរសាា ត្លៅជុំវញិការោា ន និងកាត់្បនាយការរខំានណ្តមួយកដេអាចលរីត្ានលៅ
ម្ររប់លពេលវោ 

 ការអនុម័ត្លា ងលធវីការតមបទោា ន និងរណំត់្រយៈលពេននសរមមភាពកដេបងកានសំល ង
រខំានលៅលពេចបំាច់ 

 ការកថទលំម្ររឿងចម្ររឱ្យសាា ត្បាត្ បាញ់ទឹរលម្រសាចដីរនុងការោា នលៅលពេចបំាច់ 
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 ការទុរផ្លូវបលណ្តត ះអាសននអាចលចញចូេលៅទីរកនលងសខំាន់ៗ អាជីវរមម និងផ្ោះសកមបងរនុង
អំ ុងលពេសាងសង់ 

 បរាិណការងារ និងចណំ្តយទរ់ទងនឹងការជួសជុេការ  ូ/លបតុ្ងចិលញ្ច ីមថនេ់លបតុ្ងនងឹម្រត្ូវ
ោរ់បញ្ចូេលៅរនុងរិចចសនាការងារសាងសង់ លដមីបធីានាថាម្ររុមហ ុនល  ការនងឹជួសជុេ
ល ងីវញិនូវចិលញ្ច ីមថនេ់ទងំលនាះឱ្យបានេាដូច ឬេាម្របលសីរជាងមុនលពេសាងសង់ 

 ការសតុរទុរសណំេ់រងឹលៅរនុងធុង និងការរប់សម្រាមលនាះលៅទីតងំលោយានការអនុញ្ហញ ត្
ម្រត្ឹមម្រត្ូវនិង 

 ការផ្តេ់ម្របអប់សុវត្ាិភាពសម្រាប់លឆ្លីយត្បការលេចធាល យលម្របង នងិទុរោរ់លម្របងឥនធនៈ និង
លម្របងា សុនីលៅរនុងធុងសុវត្ាភិាពបិទជិត្។ 

ផ្េប ះពាេ់ដណំ្តរ់កាេម្របត្បិត្តកិារ 

66> លៅលពេកដេម្របព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទរឹសាា ត្ម្រត្ូវបានោរ់ឱ្យអនុវត្តផ្េប ះពាេ់ដេ់បរសិាា នានត្ចិត្ួចកត្ប ុលណ្តណ ះ។ 
ផ្េប ះពាេ់ននសលមលងរខំានពីសាា នីយបូមទឹរ នឹងសឹងកត្គាម នលម្រពាះថាា សីុនបូមជាទូលៅនឹងលដីរលោយថាមពេ
អរគីសន ី )អាចទំោរ់ចូេរនុងទឹររនុងររណីម្របព័នធទឹរលម្រកាមដី(។ រឯីា សុីនបូមទឹរលដីរលោយលម្របងា ស ូត្បម្រមងុ
លនាះម្រត្ូវលរោរ់រនុងអាគារឥដា។ 

67> ម្របម្រពឹត្តរមមននទឹរ រឺម្រត្ូវពងឹកផ្ារលៅលេសីាច់ជូរ )alum/PAC) (លដីមបបីំកបររររពទីឹរកដេបូមលចញមរ
ពីសោឹង/ទលនល( និងការលម្របីម្របាស់រលរនី លដីមបសីាល ប់បារ់លត្រ ី និងមីម្ររុបដនទលទៀត្។ រររដីានជាត្សិាច់ជូរលនាះាន
បរាិណត្ិចត្ចួមិនប ះពាេ់ដេ់បរសិាា នលនាះល យី លហយីម្រត្ូវលរយរវាលៅរប់លចេ។ 

68> ហានិភ័យធពំីរកដេពារ់ព័នធនងឹម្របត្ិបត្តិការននម្របព័នធកចរចយ រឺជាសាព ធទបលពរនងិភាពសាុយម្រជាប
ចូេលៅរនុងម្របព័នធកចរចយ។ លដីមបកីាត់្បនាយហានិភ័យរនុងលពេម្របត្ិបត្តកិារបាន ទងំលនះជាវធិានការបងាក រ៖ 

 តមោនការកម្របម្របួេននេំហូរនិងសាព ធលៅរនុងម្របព័នធ។ 
 តមោនម្របត្ិបត្តកិារា សុនីបូមតមបណ្តត ញ លហយីានរមមវធិីកថទបំងាក រសម្រាប់ា សុីន

ទងំលនាះ )នងិានា សុីនបូមម្របសិនលបីជាកផ្នរននម្របព័នធ( 
 លធវីឱ្យម្របារដថាម្ររុមការងារកថទអំនុវត្តតមបទោា នអនាម័យេា និងសាល ប់លមលោរជាមុនសិន

លៅលពេកដេលបីរបពំង់លម 
 បណតុ ះបណ្តត េបុរគេរិ លដីមបឱី្យពួរលរដងឹអំពបីញ្ហា រុណភាពនិងការអនុវត្តការងារេា 
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 ធានាឱ្យម្របារដថាបំពង់លមថម ី ឬបំពង់លមជសួជុេលហយីម្រត្ូវបងាូរទឹរលចេ និងោងសាា ត្
សាល ប់លមលោរឱ្យបានម្រត្មឹម្រត្ូវ 

 ររាសំណេ់កដេសាល ប់លមលោររចួលហយីឱ្យលៅរនុងម្របព័នធកចរចយ 

69> ផ្េប ះអវជិជាដេ់សងគម រពឺារ់ព័នធនឹងរុណភាពទឹរលៅទបពីម្របព័នធផ្គត់្ផ្គង់។ លដីមបលីជៀសវាងផ្េប ះ
ពាេ់សកាត នុពេទឹរពីម្របភពនឹងម្រត្ូវសាល ប់លមលោរជាមុនជាមួយរលរនី លហយីទឹរឆ្លងកាត់្ម្របម្រពឹត្តរមមលហយីលនាះម្រត្ូវ
លធវីលត្សតជាលទៀងទត់្ជាមួយនងឹបទោា នជាត្ិសតពីីរុណភាពទរឹសម្រាប់បរលិភាររមពុជា នងិលគាេការកណនារុំណភាព
ទឹរបរលិភាររបស់អងគការសុខភាពពិភពលោរ (WHO)។ 

70> ផ្េប ះពាេ់លផ្សងលទៀត្រ៏អាចលរីត្ានកដរ ទរ់ទងនឹងការលរីនល ងីនូវទឹររខវរ់កដេបណ្តត េមរពីការ
ទទួេបានទឹរសាា ត្លៅតមផ្ោះ។ ការអនុវត្តការម្របម្រស័យទរ់ទងលដមីបផី្លល ស់បតូរឥរោិបថអនាម័យនងឹអាចជួយកាត់្
បនាយផ្េប ះពាេ់លនះបានលោយលអាយម្របជាជនសង់បងគន់អនាម័យ ោងនដជាមួយសាប ូ នងិបរលិភារទឹរសាា ត្។ 

៤.២. ផលប ៉ះពាលណ់ដលអាចសក្ើតស ើខក្នខុការណក្លម្ាអនម្យ័ថាន ក្ស់ខតត (េមាេភារ -២) 

71> ចំលពាះការករេមាអនាម័យការវនិិលោរលនះនឹងានការសាងសង់បណ្តត ញេូទឹររខវរ់ និងេូទរឹរខវរ់     
តូ្ចៗ លៅម្ររងុលសៀមោបនិងលៅឃុនំានាកដេានការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្។ ទីតងំននការសាត រសាា នីយបូមចនំួនបនីិង
ការសាា បនាបណ្តត ញេូលៅត្បំន់កប រខាងេចិនិងកប រខាងលរីត្ម្រត្ូវបានរណំត់្រចួលហយី។ លសៀមោបម្រត្ូវបានលរ
សាគ េ់ថាជាលបត្ិរភ័ណឌ វបបធម៌និងម្របវត្តសិាស្រសត។ លរពុំទន់សលម្រមចចិត្តថាលត្រីលម្រាងលនះនឹងានទីតងំលៅទីរកនលង
ណ្តលនាះលទប ុកនតកផ្នការទងំរមួសម្រាប់ការពម្រងីរបណ្តត ញេូរឺានលហយី។ លរោយការណ៍មរថាទរឹរខវរ់កដេ
ឆ្លងកាត់្ម្របម្រពឹត្តរមមលហយីលនាះបលញ្ចញលៅដីសម្រាប់លធវីរសរិមមលៅជាប់បឹងទលនលសាប។ លេីសពីលនះលទៀត្រលម្រាង
លនះរ៏អាចជយួដេ់ការសាងសង់សាា នយីម្របម្រពតឹ្តរមមទរឹរខវរ់ និងបណ្តត ញេូខាន ត្តូ្ច)អាម្រស័យលេសីមទិធេិទធភាព( 
លៅតមទីម្របជុំជនមួយចនំួនកដេានការផ្គត់្ផ្គង់ទរឹសាា ត្។ រនុងររណីលៅម្ររងុលសៀមោបការងារលនះនឹងត្ម្រមូវឱ្យ
ានដីធលសីម្រាប់ជីរលដមីបោីរ់បណ្តត ញេូ។ បណ្តត ញេូមួយចនំួននងឹឆ្លងកាត់្ត្បំន់កដេានម្របជាជនរុះររ។
ចំលពាះទីម្របជុំជនតូ្ចៗលផ្សងលទៀត្ ការងារលនះនឹងម្រត្ូវការការទិញដីសម្រាប់សាា នីយករនចនទរឹរខវរ់ខាន ត្តូ្ច និងការជីរ
ោរ់បណ្តត ញេូ។ លោយសារកត្ទីតងំននទីម្របជុំជនតូ្ចៗទងំលនាះមិនទន់ម្រត្ូវបានលររណំត់្ដូលចនះលរមិនទន់ដឹង
ថាលត្ីទឹរឆ្លងកាត់្ម្របម្រពឹត្តរមមលហយីលនាះនងឹម្រត្ូវបងាូរលចញលៅទីណ្តលនាះលទ។ 

72> សម្រាប់សាសភារទី២េទធផ្េននការម្រត្តួ្ពិនតិ្យបឋមលេីបរសិាា ន នងិសងគម )ឧបសមព័នធ ១ខ( បាន
បញ្ហជ រ់ថាការោរ់បំពង់ និងការសាត រសាា នីយបូមទរឹនឹងបណ្តត េឱ្យានផ្េប ះពាេ់បលណ្តត ះអាសននពតូី្ចលៅមធយម 
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)អានផ្េប ះពាេ់រនុងដំណ្តរ់កាេសាងសង់និងដំណ្តរ់កាេម្របត្បិត្តិ(។ផ្េប ះពាេ់ទងំលនះអាចកាត់្បនាយ
បានតមរយៈ ESMP នងិ/ឬ ECOP។ 

73> ការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លៅទីតងំលសនីសុំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍បណ្តត ញេូម្របមូេទឹររខវរ់រនុងម្ររុង
លសៀមោបនឹងានចនំួនត្ចិត្ួចបំផុ្ត្លហយីលនាះម្រគាន់កត្ជាបញ្ហា បលណ្តត ះអាសននរនុងអ ុំងលពេសាងសង់កត្ប ុលណ្តណ ះ។
លទះជាោ ងណ្តរ៏លោយផ្េប ះពាេ់ទងំលនះនឹងម្រត្ូវកាត់្បនាយតមរយៈវធិីសាស្រសតសាងសង់ម្រត្មឹម្រត្ូវ។ 

74> ផ្េវជិជាន៖ ជារមួ WaSSIP ផ្តេ់អត្ាម្របលោជន៍ទងំកផ្នរបរសិាា ន និងសងគម។ លររពំងឹថាការផ្តេ់លសវា
កផ្នរអនាម័យការសាងសង់ម្របព័នធម្របមូេទឹររខវរ់នឹងានផ្េវជិជានលៅលេីការករេមាបរសិាា ន និងសុខុាេភាព
សាធារណៈ។ 

75> ផ្េប ះពាេ់អវជិជាន៖ ផ្េប ះពាេ់អវជិជានបនតិចបនតួច និងម្រគាន់កត្ជាបលណ្តត ះអាសននលេបីរសិាា នព ី
WaSSIP អាចលរីត្ានលោយសារកត្សរមមភាពសាងសង់។ ផ្េប ះពាេ់ទងំលនះអាចម្ររប់ម្ររងបានោ ងងាយ
ម្រសួេលោយវធិានការកាត់្បនាយតមរយៈបទោា នរិចចការសាងសង់ ដូចជាការោរ់រម្រមិត្លេីលា ងលធវីការការម្ររប់
ម្ររងធូេតីមរយៈការបាញ់ទរឹលផ្សមី នងិការម្ររប់ម្ររង់ការលម្រចះដី និងការម្ររប់ម្ររងភរ់េាប់។ ផ្េប ះពាេ់កដេ
ពារ់ព័នធនឹងការសាងសង់ នងិការម្របត្ិបត្តិម្រត្ូវម្រត្ួត្ពិនិត្យ ពិលម្រគាះលោបេ់ជាមយួម្ររុមអនរលធវីការងារពារ់ព័នធ និង
លរៀបចំវធិានការ និងកផ្នការម្ររប់ម្ររងបរសិាា ននងិសងគម)ESMP)។ ផ្េប ះពាេ់សខំាន់ៗនិងវធិានការសម្រាេ
កដេបានបញ្ចូ េរនុង ESMP ម្រត្ូវបានរណំត់្ដូចខាងលម្រកាម៖ 

ផ្េប ះពាេ់ដណំ្តរ់កាេសាងសង់ 

76> ការោរ់បំពង់នឹងបងកការររសោះចោចរណ៍ លហយីបានបងកការេំបារឆ្លងកាត់្លចញចូេលៅកាន់ផ្ោះសកមបង
លទៀត្ផ្ង។ ផ្េប ះពាេ់ជាបលណ្តត ះអាសននលហយីនឹងម្រត្ូវកាត់្បនាយលោយត្ម្រមូវឱ្យម្ររុមហ ុនល  ការ៖ (i) ជូនដំណឹង
ដេ់សាធារណជនអពំីលពេលវោ និងរយៈលពេននការងារសំណង់ និងផ្េប ះពាេ់លេីផ្លូវចោចរណ៍រ ុំងលពេ
សាងសង់។ )ii) ោរ់ផ្លល រសញ្ហញ  “សុវត្ាិភាពជាចមបង” សញ្ហញ ចោចរណ៍និងផ្លល រសញ្ហញ ហាមឃាត់្។ )iii) រំណត់្ 
និងោរ់សញ្ហញ សាគ េ់ផ្លូវវាម្របសិនលបីចបំាច់។ )iv) លរៀបចំការលធវីសញ្ហញ ចោចរណ៍បលណ្តត ះអាសនន។ )v) ទរ់ទង
ជាម្របចជំាមយួនររបាេកផ្នរចោចរណ៍។ )vi) រណំត់្បលងាគ េការោា នលនាះ នងិ )vii) អនុវត្តការងារលៅលពេ
កដេចោចរណ៍មនិសូវមាញឹរលដីមបលីជៀសវាងការររសោះចោចរណ៍។ 

77> រនុងររណីត្បំន់កដេានមនុសសរស់លៅរុះររ ភាពហមងលៅ នងិការរខំាននងឹអាម្រស័យលេជីលម្រមសីបលចចរលទស
ចាស់ោស់លោយម្ររុមហ ុនល  ការ។ ការងារភារលម្រចីនជាបលចចរលទសកាយដីោរ់បំពង់។ ការលនះលជៀសមិនផុ្ត្ពី
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ការបទិផ្លូវមួយចំលហៀងលនាះលទ ចំកណរឯកផ្នរបពំង់ និងរបស់របរកដេបានយរលចញលនាះនឹងយរលៅោរ់លៅការោា ន
ជាបលណ្តដ ះអាសននលនាះលធវឱី្យលថមីរមិនអាចលដីរលេីចិលញ្ច ីមថនេ់លនាះបាន។ ម្ររមុហ ុនល  ការនងឹម្រត្ូវានកាត្ពវរចិចដូចត្
លៅ៖ )i) ទុរផ្លូវមួយចំលហៀងលទៀត្ឱ្យលៅលធវីចោចរបាន )ii) ការផ្តេ់កផ្នការម្ររប់ម្ររងចោចរណ៍េមាិត្សម្រាប់ការ
ពិនិត្យល ងីវញិ និងការឯរភាពពីទីម្របរឹាអនុវត្តរិចចការលនាះ )iii) ការជូនដណឹំងដេ់សាធារណជន )iv) ោរ់
សញ្ហញ សុវត្ាភិាពចោចរណ៍និងផ្លល រសញ្ហញ ផ្លូវវាង និង )v) លធវីរបងបិទការោា នសណំង់ដូចកដេបានរណំត់្លៅរនុង 
ESMP ។ 

78> ការសាត រសាា នីយបូមទរឹកដេានម្រសាប់ រឺម្រគាន់កត្ពារ់ព័នធនឹងការលោះដូរ/បំពារ់បរកិាេ រ និងរិចចការបនតិច
បនតួចរនុងរកនលងលនាះប ុលណ្តណ ះ។ ដូលចនះវាពុំបងកឱ្យានផ្េប ះពាេ់ធំដុំល យី។ 

79> ការរខំានលោយសលមលងនងិរញ័ំរ ការជីរ និងការោរ់បំពង់បងាូរទឹររខវរ់នឹងបងកឱ្យានសលមលងរខំាន និងរញ័ំរ
ដូចគាន នងឹការជសួជុេសាា នយីម្របម្រពឹត្តិរមមទឹររខវរ់ និងការសាងសង់សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទឹររខវរ់ថមីកដរ។ លដមីបកីាត់្
បនាយផ្េប ះពាេ់ម្ររមុហ ុនល  ការម្រត្ូវ៖ (i) ផ្តេ់ព័ត៌្ានសតីពកីាេវភិារការងារឱ្យពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់
តមរយៈការទរ់ទងផ្លោ េ់អពំលីពេលវោ និងរយៈលពេននការងារ (ii) រណំត់្សរមមភាពសាងសង់លៅលា ងលធវីការ
ធមមត (iii) លគារពតមកាេវភិារកដេបានលរៀបចំរចួជាលម្រសច(iv) ធានាថាោេ់សាភ រសំណង់និងលម្ររឿងចម្ររទងំ
អស់ម្រត្ូវកថទបំានម្រត្មឹម្រត្ូវ នងិានឧបររណ៍បនាយសលមលង។ 

80> ការបលញ្ចញសោំម៖ សំោមលៅការោា នសណំង់រមួាន សំបរននការលវចខចប់បរកិាេ រលម្របងឥនធនៈ លម្របងរអំេិ 
សាភ រ និងអាហារ។ លម្របងរអំិេពិលសសមយួចំននួ និងថាន ោំបសម្រាប់សាគ េ់រ៏អាចបងកលម្រគាះថាន រ់បាន។ ការនាំ
ចូេវត្ាុធាតុ្លដីមសម្រាប់ការងារ និងបលញ្ចញសាភ រកដេលៅលសសសេ់ និងលវចខចប់របស់ទងំលនាះនងឹម្រត្ូវអនុវត្ត
តមអនុម្ររតឹ្យសតពីីការម្ររប់ម្ររងសណំេ់រងឹ (លេខ ៣៦ អនម្ររ.បរ ចុះនថងទ២ី៧ កខលមសា ឆ្ន ១ំ៩៩៩)។ សណំេ់
រងឹទងំអស់នឹងម្រត្ូវយរលៅរកនលងចរ់សំោម ឬរកនលងលចេសំោមរបស់ម្ររុង។ 

81> ការងារសណំង់រនុងកផ្នរខលះអាចបលញ្ចញទរឹរខវរ់និងភរ់េាប់។ សម្រាមកផ្នរណ្តម្ររមុហ ុនល  ការកផ្នរ
លនាះានភាររិចចរនុងការយរសំោមទងំលនាះខណៈលពេកដេរិចចការសាងសង់រំពុងដំលណីរការ។ ទឹររខវរ់កដេ
មិនទន់ទទួេបានម្របម្រពតឹ្តរមមនឹងម្រត្ូវម្របមូេ នងិដឹរជញ្ជូ នលោយរថយនតបូម លបីាន )សំោមដនទលទៀត្អាចជា
បំកណរននេូចស់ៗកដេមិនអាចលម្របីរថយនតបូមបានល យី( ឬរនុងររណីគាម នរថយនតបូមលទសណំេ់ោវលនាះម្រត្ូវ
ោរ់រនុងធុងម្ររបរម្រមបឱ្យជិត្លជៀសវាងរុឱំ្យរំពប់ រចួលហយីដឹរលៅសាា នីយម្របម្រពតឹ្តិរមមទឹររខវរ់របស់ទីម្ររងុ។ 

82> ការលហៀរហូរេាប់៖ ការជីរបពំង់បងាូរទឹរនងិម្ររឹះបាត្ចងាូរសម្រាប់សាងសង់លជៀសមនិផុ្ត្ពីានរំនរអាច់
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ដីជាបលណ្តត ះអាសននមនិខានល យី លហយីរំនរលនាះនឹងម្រត្ូវដឹរលចញ ឬចរ់បំលពញរលតត លនាះ។ លដមីបទីប់សាក ត់្ការ
ហូរដីលចញទមទរឱ្យអនរល  កាអនុវត្តនូវម្របការលដីមបបីងាក រការលម្រចះដ ី លោយធានាថា )i) ម្រត្ូវេុបទីតងំកដេជីរ
លនាះវញិឱ្យបានឆ្ប់រហ័សលៅលពេរិចចការរនុងដីរចួោេ់ចប់សពវម្ររប់លហយី )ii) លៅលពេកដេបំពង់េូត្ភាជ ប់
រចួោេ់លហយីលនាះម្រត្ូវេប់ដីលហយីបងាា ប់ឱ្យោបលសមី )iii) ោរ់របងរនាងំជុំវញិរំនរអាច់ដីលនាះជាបលណ្តត ះអាសនន 
)iv) លជៀសវាងជីរដីចងាូរលៅរនុងរដូវលភលៀងលម្រពាះវាពនាលពេអនុវត្តការងារ។ 

83> ទរឹរខវរ់ នងិរររេាប់៖ ទឹររខវរ់ហូរម្រសាប់មិនត្ម្រមូវឱ្យានការម្ររប់ម្ររងរំ ុងលពេសាងសង់លនាះលទ
លម្រពាះកាេណ្តត្ភាជ ប់លៅេូលមលហយីលនាះ វាានដំលណីរការេាវញិបនាោ ប់ពីការសាងសង់បណ្តត ញរចួ។ រររេាប់
កដេសាត រលចញពីអាងម្របម្រពឹត្តរមមម្រត្ូវហាេឱ្យសងួត្បនាោ ប់មរម្ររបឱ្យជិត្ ឬលរីបយរលៅចរ់លចេលៅទីតងំអនុញ្ហញ ត្
លម្រពាះ )រររេាប់( អាចលម្របីម្របាស់សម្រាប់ចរ់េប់ដីបានឬដឹរយរលៅលម្របីម្របាស់ជាបនតលទៀត្។ អនុរលម្រាងរមួ
បញ្ចូ េការផ្តេ់ា សុីនបូមរររេាប់ និងទីោនសមងួត្។លរបា ន់សាម នថាអាងម្របម្រពឹត្តរមមទឹររខវរ់ ោ ងលហាច
ណ្តស់៣ឆ្ន លំទបីម្រត្ូវការសាា ត្រររេាប់មតង ខណៈកដេសមត្ាភាពសាា ត្ទឹរធាល រ់ចុះ។ ការហាេអាងរ៏ជួយ
សាល ប់លមលោរ និងពងបា ោសុីត្។ លម្រកាយមរម្រត្ូវសរិាម្រសាវម្រជាវបកនាមលដមីបរីណំត់្លមលោរកដេានលៅរនុងរររ
េាប់លនាះ។ រនុងររណីកដេានការអនុវត្តម្របព័នធម្ររប់ម្ររងសុិបទិចលេីសណំេ់បងគន់ )មិនសាិត្លៅរនុងវសិាេភាព
ននរលម្រាងលទ( លនាះរររេាប់លនាះម្រត្ូវលធវីម្របម្រពឹត្តរមមលៅរនុងម្របព័នធអាងសតុរោមរលនាះ។ 

84> ការបពុំេដនីងិការបពុំេទរឹ៖ ការលម្របីម្របាស់ោនយនតនិងសាា នីយអាចបងកឱ្យានការការបំពុេដ ី និងទឹរ
លៅរនុងររណីននការលេចធាល យ និងរំពប់លម្របងឥនធនៈលម្របងរអំិេ លម្របងបូម ឬសារធាតុ្ោវលផ្សងៗលទៀត្សម្រាប់លម្របី
ម្របាស់ជាមួយរថយនត។ លដីមបកីាត់្បនាយហានិភ័យ និងរម្រមិត្ផ្េប ះពាេ់ម្ររុមហ ុនល  ការម្រត្ូវធានាថាោនយនត
និងសាា នីយទទួេបានការកថទឱំ្យានដំលណីរការេា និងោនយនតមិនានការលេចធាល យលហីយម្រត្ួត្ពិនិត្យ
ឧបររណ៍ទងំឡាយជាលទៀងទត់្។ ម្ររុមហ ុនល  ការលរៀបចំ និងោរ់បញ្ជូ នកផ្នការសម្រាប់ម្ររប់ម្ររងការធាល យលម្របង
លោយរមួបញ្ចូេទងំការផ្តេ់នូវឧបររណ៍សម្រាប់លឆ្លីយត្បលពេានលម្របងរំពប់ ការបណតុ ះបណ្តត េ/ម្របជុំកណនាំ
រមមររសតពីនីីត្ិវធិីលោះម្រសាយការលេចធាល យ និងចត់្តងំម្ររុមរបស់ខលួនឱ្យទទួេខុសម្រត្ូវ លដីមបធីានាថារមមររាន 
និងលចះលម្របីឧបររណ៍ទងំលនាះ។ 

85> ការបពុំេខយេ់ នងិការហុយធូេ៖ី ម្របភពននការបំពុេខយេ់ រឺកផ្សងហុយលចញពីោនយនត នងិសាា នយី
ធូេីពកីារដឹរជញ្ជូ នសាភ រសណំង់និងសណំេ់ និងត្បំន់ជុវំញិការោា នកដេជារកនលងកដេលររររនំរដី និងរំលទចរំទ។ី 
វធិានការកាត់្បនាយរតឺ្ម្រមូវឱ្យានោនយនត និងឧបររណ៍ទងំអស់ទទេួបានការកថទោំ ងេាិត្េាន់ នងិបំពារ់
ឧបររណ៍ទប់សលមលង។ ឡានដឹរម្រត្ូវបំពារ់ត្ង់លៅស ូ លដីមបមី្ររបលពេដឹររំលទចរទំី។ ម្រត្ូវលម្រសាចទឹរលដមីបបីងាក ររុឱំ្យ
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ហុយដីលៅជុំវញិការោា ន ម្របសិនលបីចបំាច់។ លម្រៅពីភរ់លៅលេីផ្លូវម្រត្ូវបានបងកល ងីលោយឡានដឹរទំនិញធុនធ។ំ 
លម្រៅពីមូេលហតុ្ខាងលេី ឡានដឹរនងិលម្ររឿងចម្ររធំៗជាអនរបនសេ់ភរ់លៅលេីផ្លូវផ្ងកដរ។ ភរ់លៅលេីផ្លូវថនេ់លនះ
លម្រគាះថាន រ់ណ្តស់សម្រាប់អនរលធវីចោចរដនទលទៀត្ លម្រពាះថាវាអាចលធវឱី្យអនរលបរីបរម្ររប់ម្ររងោនយនតកេងបាន 
លហយីរ៏រអិេរចួបងកឱ្យានលម្រគាះថាន រ់។ ដូលចនះោនយនត រថយនតដឹរ នងិលម្ររឿងចម្ររលៅរនុងការោា នម្រត្ូវកត្ោង
សាា ត្ភរ់លចញមុនលពេលបីរបរលៅកាន់ផ្លូវសាធារណៈ។ ភរ់និងដីកដេម្របោរ់លេីផ្លូវលោយសារសរមមភាពសាង
សង់ម្រត្ូវោងលចញឱ្យបានសាា ត្។ 

86> ហានភ័ិយដេ់សុខភាព នងិសុវត្ាភិាពសហរមន៍៖ ការលម្របមី្របាស់លម្ររឿងចម្ររ នងិ/ឬ សាា នីយជាមួយនឹងទរឹ
រខវរ់មនិទន់បានឆ្លងកាត់្ម្របម្រពឹត្តរមម បំពង់កខសកាបបាញ់ខយេ់ នងិការជីរកាយដរីជឺាលម្រគាះថាន រ់កដេអាចលរីត្
ានដេ់សាធារណជន។ លរកាត់្បនាយហានភ័ិយលនះបានលោយផ្តេ់ជូនដំណឹងឱ្យសាធារណជន រណំត់្ភាព
លម្រគាះថាន រ់ លេសីាល រសញ្ហញ ចងាុេបញ្ហា ញរកនលងលម្រគាះថាន រ់/ម្ររបរលតត  នងិោរ់មនុសសសម្រាប់ម្ររប់ម្ររងការលចញចូេ។ 

87> សុខភាព នងិសុវត្ាភិាពការងារ៖ លដីមបកីាត់្បនាយលម្រគាះថាន រ់ម្របចនំថងទរ់ទិននឹងការងារជាមួយលម្ររឿងចម្ររ
ធុនធងន់លៅរនុងត្បំន់ានចោចរលនាះម្ររុមហ ុនល  ការចបំាច់ម្រត្ូវលម្រជីសលរសីមស្រនដីាន រ់ទទួេបនោុរសុខភាព នងិសុវត្ាិ
ភាពលៅម្ររប់ការោា ន លដីមបកីណនារំមមររលៅទីលនាះឱ្យបានយេ់ដងឹបញ្ហា សុខភាព នងិសុវត្ាិភាពឱ្យបានលទៀងទត់្។
ម្រត្ូវបំពារ់ឧបររណ៍ការពារសុវត្ាិភាពផ្លោ េ់ខលួនដេ់រមមររឱ្យបានសមម្រសបលៅតមការោា ននីមួយៗ។ ត្ម្រមូវឱ្យម្ររមុ
ហ ុនល  ការលរៀបចំការចរ់ថាន បំងាក រម្របឆ្ងំនឹងជងំឺឆ្លងនានា។ 

ផលប ៉ះពាលក់្នងុដណំាក្ក់ាលប្បតបិតតកិារ 
88> ហានភ័ិយទរឹមនិសាា ត្ម្ររប់ម្រគាន់៖សាា  នីយម្របម្រពតឹ្តរិមមទឹររខវរ់ានម្រសាប់ម្រត្ូវបានសាងសង់លៅតម
បទោា នជាត្ិសតពីីការបងាូរទឹរលៅរនុងបងឹនិងអាង។ ការបងាូរកបបលនះរឺត្ឹងរុងឹជាងត្ម្រមូវការសម្រាប់ការបងាូរចូេលៅ
រនុងទលនល។ បទោា នលនះម្រត្ូវបានលរអនុវត្តថាទរឹរខវរ់នឹងមិនម្រត្ូវបងាូរចូេលៅរនុងសោងឹ/ទលនលលោយផ្លោ េ់លទ ប ុកនតលរ
ម្រត្ូវបងាូរវាតមរយៈម្របព័នធម្របឡាយសាធារណៈជាលម្រចនីដណំ្តរ់ លោយសារកត្លរយរចិត្តទុរោរ់លេីលគាេការណ៍
កណនាសំតីពីបរសិាា នសុខភាពនិងសុវត្ាភិាព (EHS) លហយីសងកត់្ធងន់លៅលេកីារលម្របីម្របាស់ទឹរសោឹង /ទលនល លនាះ។ អាង
ម្របម្រពឹត្តរមមកដេានម្រសាប់ម្រត្វូលរលធវីការវាយត្នមលល ងីវញិ និងបញ្ហជ រ់ថាការបងាូរទឹររខវរ់លចេ រឺម្រត្មឹម្រត្ូវតមបទ
ោា ន។ លដីមបលីគារពតមបទោា នលនះលរចបំាច់ម្រត្ូវអនុវត្តការងាររបស់ខលួនឱ្យបានម្រត្ឹមម្រត្ូវជាលរៀងោេ់នថង។ ការខរ
ខានមិនបានអនុវត្តការងារម្របចនំថងកដេពារ់ព័នធនឹងការម្របត្ិបត្ដិការដូចជាការកថទជំាម្របច ំនិងលធវីការជសួជុេអាង 
និងសាភ រនានាលទ វានឹងប ះពាេ់ដេ់ម្របសទិធភាពរបស់សាា នីយម្របម្រពតឹ្តិរមមលនាះ។ ភាពលជារជ័យននម្របត្បិត្តិការ
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សាា នីយម្របម្រពតឹ្តរមមទរ់ទងនងឹការររាេំហូរននទឹររខវរ់ឱ្យលៅលថរ លដីមបធីានាថាបារ់លត្រកីដេចូេរមួលៅរនុង
ដំលណីរការម្របម្រពឹត្តរមមលៅានសរមមភាពរស់រលវរី។ ភាររិចចសំខាន់ៗរ៖ឺ (i) តមោនម្របត្ិបត្តកិាររបស់ា សុីនបូម
(ii) ករសម្រមេួឱ្យបានឆ្ប់រហ័សនូវភាពមនិម្របម្ររត្ណី្តមយួរបស់ា សុនីបូម (iii) តមោនរលិនលដមីបរីណំត់្េរេណៈ
ខវះខាត្ ឬលម្រចីនហួសរបស់ឧសម័នអុរសុីកសនលៅរនុងម្របព័នធ។ តមោនឱ្យបានលទៀងទត់្ និងោយការណ៍នូវអវីកដេ
ខលួនលឃញី លហយីធានាថាម្របត្បិត្តិការរបស់សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមលនាះានម្របសទិធភាពដកដេ។ រលម្រាងនឹងផ្តេ់លម្ររឿង
បរកិាេ រមនោីរពិលសាធន៍និងការរសាងសមត្ាភាពសតីពី O&M លៅកាន់អងគភាពសាា នីយម្របម្រពតឹ្តរមមទរឹរខវរ់។ 

89> ការម្ររប់ម្ររងភរ់េាប់៖ ភរ់េាប់ម្រត្ូវលរសាត រលចញលៅខណៈទរឹរខវរ់ល ងីដេ់ជតិ្រនលះអាង ឬម្របកហេ
៣ឆ្ន មំតង ម្របសិនលបភីរ់េាប់លនាះមិនម្រត្ូវបានលរបងាូរចូេលៅរនុងអាងកដេពុំានឧសម័នអុរសុីកសនលសរលីនាះ។ 
លនះពារ់ព័នធនងឹការបូមយរភរ់េាប់លចញពីអាង។ ភរ់េាប់លនាះម្រត្ូវលរហាេឱ្យសងួត្ លដីមបសីាល ប់ពងបា ោសិត្ 
និងលមលោរនានា។ រចួលហយីលរដឹរវាលៅចរ់េប់ ឬចរ់លចេ។ រនុងររណីយរលៅចរ់លចេលនាះ ភរ់េាប់សងួត្
លនាះម្រត្ូវលធវីលត្សត លដមីបលីធវីឱ្យម្របារដថារម្រមិត្ននភាពរខវរ់អនុលោមតមបទោា នជាត្សិម្រាប់ការបងាូរចូេត្បំន់ទរឹ
សាធារណៈ។ 

90> សុខភាព នងិសុវត្ាភិាពការងាររបស់ម្របត្បិត្តរិរ៖ បកនាមពីលេីការបណតុ ះបណ្តត េឱ្យយេ់ដឹង និងលចះលោះ
ម្រសាយហានិភ័យ និងលម្រគាះថាន រ់នានាលនាះ ម្រត្វូរណំត់្ឱ្យពារ់ និងលម្របីម្របាស់លម្ររឿងបរកិាេ រការពារសុវត្ាិភាពផ្លោ េ់ខលួន
ជានិចច។ សុខភាព នងិសុវត្ាភិាពជាទំនេួខុសម្រត្ូវចមបងរបស់និលោជរ។ ម្របម្រពឹត្តរមមម្រត្ូវលធវីល ងីលោយមីម្ររុប និង
មិនានការលម្របីម្របាស់សារធាតុ្រីមីលម្រគាះថាន រ់។ ធានាថាានការបណតុ ះបណ្តត េសតីពសុីខភាព និងសុវត្ាិភាពការងារ 
ានលសៀវលៅមរគុលទោសរ៍ម្របត្បិត្តិ និងានបពំារ់នូវលម្ររឿងបរកិាេ រសុវត្ាិភាព។ 

91> សុខភាពនងិសុវត្ាភិាពសហរមន៍៖ សាា នយីម្របម្រពឹត្តរមមទឹររខវរ់ានសកាដ នុពេអាចបងកលម្រគាះថាន រ់ដេ់
មនុសសនងិសត្វ។ ដូលចនះម្របត្ិបត្តិររចបំាច់ម្រត្ូវម្ររប់ម្ររងការលចញចូេ។ ពិនតិ្យរបងឱ្យបានលទៀងទត់្រុំឱ្យាន
សាធារណជនលចញចូេលៅរនុងបរលិវណសាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមលនាះ។ រម្រមិត្ផ្េប ះពាេ់ពីការបលញ្ចញចំហាយ និងរលិន។ 

92> ហានភ័ិយននការខូចបពំង់េូ៖ ការខូចបំពង់េូ )រមួានទងំការខូចមតងលទៀត្លៅលខត្តលសៀមោប( នឹង
បណ្តដ េឱ្យានការហូរទឹររខវរ់កដេមិនឆ្លងកាត់្ម្របម្រពឹត្តរមមចូេលៅរនុងសោងឹ/ទលនល កដេបងកឱ្យានលម្រគាះថាន រ់ដេ់
សុខភាពមនុសស។ លរអាចកាត់្បនាយហានិភ័យតមរយៈការម្របញា ប់ម្របញា េ់ររឱ្យលឃញីបញ្ហា ។ លដមីបសីលម្រមចលរឿង
លនះបានលរម្រត្ូវការតមោនជាលទៀងទត់្ លដីមបពីិនិត្យររលមេីការលេចធាល យនិងការររសោះ។ ការបណតុ ះបណ្តត េ 
O&M ផ្តេ់លសៀវលៅរត់្ម្រត នងិជួយតមោនជាម្របច។ំ 
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៤.៣. ផលប ៉ះពាលណ់ដលអាចសក្ើតមានស ើខចសំពា៉ះេខគម្ នខិបតិកិ្ភណ័ឌ វបបធម្ក៌្នខុេមាេភារទខំពរី 

ជនជាតិដដើមភាគតចិ 

93> លគាេនលោបាយជាត្សិតីពីសទិធិជនជាត្ិលដីមភារត្ិចឆ្ន  ំ ២០០៩ បានទទេួសាគ េ់ម្ររុមជនជាត្ិលដមីភារ
ត្ិចចំននួ ២៤ លៅរនុងម្របលទសរមពុជា។ ម្ររុមទងំលនះានទីតងំលៅត្បំន់ខពង់ោបលខត្តរត្នរិរ ី លខត្តមណឌ េរិរ ី លខត្ត
សោឹងកម្រត្ង លខត្តម្ររលចះ លខត្តម្រពះវហិារ និងលខត្តរំពង់ធ។ំ 

94> ការលផ្ោៀងផ្លោ ត់្ទិននន័យបឋមរបស់ IP ម្រត្ូវបានអនុវត្តលោយ សាជិរសរមមរបស់ )បណ្តត ញអងគការ( សទិធិ
ជនជាត្ិលដមីភារត្ិច កដេលរលៅថា IRAM ានបណ្តត ញរនុង ១៥លខត្ត និងសាជរិលម្រៅពីអងគការលម្រៅរោា ភិបាេ
ជនជាត្ិលដមីភារត្ិចដនទលទៀត្រមួាន៖ សារមអនររស់លៅត្ំបន់ខពង់ោប )HA) អងគការលេីរមពស់វបបធម៌ជនជាត្ិ
លដីមរួយ )OPKC) យរសលឡាមសារមយុវជនជនជាត្ិលដីមភារត្ិចរមពុជា )CIYA) និងអងគការមិនកមនរោា ភិបាេ
ជនជាត្ិលដមីភារត្ិចលផ្សងលទៀត្រមួទងំអងគការ Ponlok Khmai [ពនលរកខមរ] ផ្ងកដរ។ 

95> សហរមន៍ជនជាត្ិលដមីភារត្ចិ (IP) អាចានលៅរនុងត្ំបន់ទទួេរងឥទធិពេរបស់អនុរលម្រាង។ អនុ
រលម្រាងលៅលម្រកាមសាសភារទី១អាចរមួបញ្ចូ េត្បំន់ភនំកដេអនរទទេួផ្េភារលម្រចីនជាIP។ បលងកីត្ OP ៤.១០
និងម្រត្ូវលរៀបច ំ IPP ជារ់ោរ់។ ការវាយត្នមលសងគមនឹងម្រត្ូវអនុវត្តសម្រាប់អនុរលម្រាងនីមួយៗ លដមីបបីងាា ញពី
វត្តានរបស់សហរមន៍ជនជាត្ិលដីមភារត្ិចលៅតមត្បំន់រលម្រាងលនាះ។ ការយេ់ម្រពមលោយលសរជីាមុន នងិកផ្ារ
តមព័ត៌្ានម្រត្ឹមម្រត្ូវជាមួយសហរមន៍ជនជាត្ិលដមីភារត្ចិនឹងម្រត្ូវលធវ ី លដីមបទីទេួបានការគាមំ្រទពីសហរមន៍ឱ្យ
បានទូេទូំោយ។ លោយក រម្របសិនលបីសំលណីសុំលម្របីម្របាស់ដីធលសីម្រាប់រលម្រាងលៅលម្រកាមសាសភារទី១ ប ះចំដី
ធលីទំលនៀមទាល ប់របស់ជនជាត្ិលដីមភារត្ិច )IP) លនាះលរម្រត្ូវលធវីល ងី )តមរយៈសមបទនលោយសម័ម្ររចិត្ត ចរចរ
ជួេរយៈលពេកវង ឬការលសនីសុំដី( ម្រសបតមម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ ព័ត៌្ាន
េមាិត្ម្រត្ូវផ្តេ់ជូនលៅរនុងម្ររបខ័ណឌ កផ្នការជាត្ិលដីមភារត្ចិ )IPPF)។ 

ការលសនសុីដីំធលនិីងការតងំេលំៅថមីលោយមិនសម័ម្ររចិត្ត 

96> វធិីសាស្រសត WaSSIP អនុវត្តរលឺធវីោ ងណ្តលជៀសវាង ឬកាត់្បនាយឱ្យលៅសេ់រម្រមិត្អបបរា ផ្េប ះពាេ់
ដីធលីកដេលម្រៅពសីមបត្តិរដា ដូចជាត្ំបន់សាធារណៈនិងផ្លូវថនេ់។េ។ អនុរលម្រាងកដេម្រត្ូវការផ្លល ស់បតូរទីេំលៅោា ន
លនាះនឹងពុំទទេួបានហរិញ្ញបបទនរលម្រាងលៅដំណ្តរ់កាេននការពនិិត្យបឋម កដេលរៀបោប់េមាតិ្លៅរនុង RPF។ 
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ធនធានវបបធម៌ 

97> លោយសារការងារសាងសង់លធវីល ងីរវាងផ្លូវថនេ់កដេានម្រសាប់ ជាមួយទីតងំការោា នសាិត្លៅរនុងទីម្ររងុលនាះ 
វាទំនងជាមនិអាចាននូវធនធានវបបធម៌ណ្តមយួល យី។ ប ុកនតលោយសារានទីតងំរលម្រាងលៅម្ររងុលសៀមោប 
កដេលៅករបរត្បំន់លបត្រិភ័ណឌ វបបធម៌លគាេនលោបាយសតីពីធនធានវបបធម៌រូបវន័ត ម្រត្ូវបានយរមរលម្រប។ី ម្របសិនលប ី
ធនធានវបបធម៌លនាះម្រត្ូវលរររលឃញីលោយនចដនយ សមបត្តទិងំលនាះនឹងម្រត្ូវម្ររប់ម្ររងលម្រកាមនីត្ិវធិី “ររលឃញីលោយ
នចដនយ” កដេានលៅរនុង ECOP ឧបសមព័នធ៣។ 

អាវុធយុទធភ័ណឌ មនិទន់ផ្ោុះ )UXO) 

98> ការោវររអាវុធយុទធភ័ណឌ មិនទន់ផ្ោុះ )UXO( នងឹម្រត្ូវបានលធវីល ងីលោយទីភាន រ់ងារានសមត្ារិចចលៅតម
ត្ំបន់កដេងាយម្របឈមនងឹហានិភ័យ UXO )ឧ. ម្រសរុភនំម្រពឹរ(។ ម្របសនិលបីររលឃញីថាានកមន )វជិជាន(
កផ្នការលបាសសាា ត្ UXO នឹងម្រត្ូវបានលរៀបចំល ងី និងអនុវត្តមុនលពេចប់លផ្តីមសរមមភាពរលម្រាង។ ម្របសនិលបី
លនះជាចណុំចសំខាន់កមនលនាះ វញិ្ហញ បនបម្រត្បញ្ហជ រ់ការលបាសសាា ត្ UXO ម្រត្ូវលចញលោយអាជាា ធរានសមត្ារចិច 
លហយីសរមមភាពសាងសង់ទងំអស់នងឹមនិម្រត្ូវបានអនុញ្ហញ ត្លៅលម្រៅត្បំន់ត្ំបន់កដេបានលបាសសាា ត្ UXO ល យី។ 
ឧបសមព័នធ៣ ានកផ្នការរងសតីពីការោវររ នងិការរលមោច UXO រនុងររណីររលឃញីរនុងត្ំបន់រលម្រាង។ 

ការម្របម្រពតឹ្តរបស់រមមររ នងិសុវត្ាភិាពសហរមន៍ 

99> ពារ់ព័នធនងឹផ្េប ះពាេ់សងគម )ជាពិលសសអំលពីហងិាលយនឌ័្រ នងិការលបៀត្លបៀន នងិរលំោភបំពានផ្លូវលភទ( 
កដេពារ់ព័នធនងឹេំហូរចូេរាល ងំពេរមម លយងីរពំឹងថាហានិភ័យានត្ិចត្ួច លម្រពាះការងារទងំលនះទមទរនូវ
ម្ររុមការងារខាន ត្តូ្ច )រមមររ ៣០-៥០ នារ់រនុងមួយរចិចសនា( កដេភារលម្រចីនលេសីេប់ម្រត្ូវបានលម្រជសីលរសីរនុង
មូេោា ន។ ការងារទងំលនះសាិត្រនុងទីរមួលខត្តកដេានរកនលងរំសានត និងសាន រ់លៅម្ររប់ម្រគាន់។ ចំលពាះទីតងំ
រលម្រាងកដេានសហរមន៍ជនជាត្ិលដមីរស់លៅជាយទីរមួលខត្តហានិភ័យរ៏ពុាំនេរេណៈធំកដរ លម្រពាះការងារទងំ
លនះសាតិ្រនុងរងវង់ចាង យលៅមររកនលងសាន រ់លៅរនុងទីម្របជុំជន។ 
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៥. នតីិវធិីេក្មាបស់ោ៉ះក្សាយបញ្ហា បរិសាា ន នខិេខគម្ 

100> កផ្នរលនះពណ៌នាពីនតី្ិវធិីកដេានសម្រាប់រណំត់្៖ (i) ចំណ្តត់្ម្របលភទននសរមមភាពលោយកផ្ារលេីផ្េ
ប ះពាេ់បរសិាា ននិងសងគមកដេប ះពាេ់ដេ់សរមមភាពរលម្រាង និង (ii) វធិីលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លនាះតមរយៈ
កផ្នការកាត់្បនាយ និងម្ររប់ម្ររងឱ្យបានសមរមយ។ សរមមភាពរលម្រាងកដេម្រត្ូវបានអនុម័ត្រចួលហយីម្រត្ូវកត្ម្រសប
តមនីត្ិវធិទីងំលនះ។ 

101> និត្ិវធិីសម្រាប់រណំត់្ និងវាយត្នមលពីការការពារផ្េប ះពាេ់ពីសរមមភាពរលម្រាង និងវាយត្នមលវធិានការ
កាត់្បនាយានដូចខាងលម្រកាម។ ជំហានទងំលនះសំលៅធានាការអនុវត្តតមលគាេនលោបាយការពារប ះពាេ់របស់
ធនាគារពិភពលោរ។ 

ជំហានទី ១ - ការបញ្ហជ រ់ពីភាពទទេួបានសទិធ ិ

102> អនុរលម្រាងកដេអាចលរីត្ល ងី នឹងម្រត្ូវបានពិនិត្យជាបឋមលេកីារទទួេបានសិទធិតមទម្រមង់លៅរនុង
ឧបសមព័នធ១។ អនុរលម្រាងកដេណ្តកដេបងកឱ្យានផ្េប ះពាេ់ធងន់ធងរលេីទីជម្រមរធមមជាត្ិ ឬានការផ្លល ស់ទី
េំលៅោា នលោយមិនសម័ម្ររចតិ្តលនាះមិនអាចទទួេបានហរិញ្ញបបទនល យី។ 

ជំហានទី ២ - ការម្រត្តួ្ពិនិត្យបលចចរលទស និងការចត់្ចំណ្តត់្ថាន រ់រលម្រាង 

103> ោេ់អនុរលម្រាងទងំអស់កដេសាិត្លម្រកាមដំលណីរការននការពិនិត្យលោយលម្របីម្របាស់ទម្រមង់កបបបទពិនិត្យលៅ
រនុងឧបសមព័នធ១ លដីមបរីណំត់្ម្របលភទសមម្រសបកដេអាចលរីត្ល ងីសម្រាប់អនុរលម្រាងលោយលោងលៅតមរម្រមិត្
កដេអាចប ះពាេ់ដេ់បរសិាា ន និងសងគម និងលគាេការណ៍កណនារំបស់ធនាគាពិភពលោរ (ឧទហរណ៍ម្របលភទ 
A, B, C ឬ FI )។ ទម្រមង់កបបបទពិនិត្យលមេីនងឹរណំត់្ឧបររណ៍ការពារផ្េប ះពាេ់សមម្រសបកដេនឹងអនុវត្ត
លៅតមម្របលភទននសរមមភាពនិងរម្រមតិ្ប ះពាេ់រខំានកដេអាចលរីត្ាន។ 

ជំហានទី៣ - រំណត់្ឧបររណ៍ការពារផ្េប ះពាេ់ 

104> តមជំហានទ៣ីលនះ អងគភាពម្ររប់ម្ររងសាសភារ(CMUs) របស់ ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និង
ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន នងឹជួយរនុងការលរៀបចឧំបររណ៍ការពារផ្េប ះពាេ់។ 
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ជំហានទី ៥ - ការវាយត្នមលនិងការពិលម្រគាះលោបេ់ 

105> ឧបររណ៍ការពារផ្េប ះពាេ់នឹងម្រត្ូវអនុវត្តលោយអនរផ្តេ់ម្របឹរាម្របរបលោយរុណវុឌ្ឍន៍ម្ររប់ម្រគាន់ ឬជា
អនរជំនាញបលចចរលទស លដមីបរីំណត់្ពីរម្រមតិ្ននផ្េប ះពាេ់របស់អនុរលម្រាង និងសរមមភាពនានាកដេបានលសនសុីំ
មុនលពេលពេរលម្រាងចប់លផ្តមី។ 

ជំហានទី ៥ - ការលរៀបចំកផ្នការម្ររប់ម្ររង 

106> ខណៈលពេកដេឧបររណ៍ការពារផ្េប ះពាេ់សមម្រសបមួយម្រត្ូវលររំណត់្ និងការវាយត្នមលលេីផ្េប ះពាេ់
សងគម និងបរសិាា នកដេអាចលរីត្ានរនុងរំ ុងលពេអនុវត្តរចួោេ់លហយីលនាះ កផ្នការម្ររប់ម្ររងបរសិាា ន និងសងគម 
(ESMP)ឬ ECOP នឹងម្រត្ូវបានលរៀបចំនងិោរ់បញ្ចូ េរនុងឯរសារលដញនថលសម្រាប់រិចចការសាងសង់។ រនុងររណី
ានផ្េប ះពាេ់ត្ចិត្ួចដូចជារិចចការកផ្នរទឹរ លនាះទមទរឱ្យលគារពតម ECOP កត្ប ុលណ្តណ ះ។ 

ជំហានទី ៦ - ការអនុវត្តវធិានការសម្រាេ 

107> វធិានការសម្រាេផ្េប ះពាេ់ និងម្ររប់ម្ររងម្រត្ូវលេីរបញ្ហា ញលៅរនុង ESMP ឬ ECOP (ឧ.េរេណៈវនិិចឆ័យ
ននការលម្រជីសលរសីទីតងំការម្ររប់ម្ររងការសាងសង់លោយភាពឧសាហ៍ពាោមវធិានការម្រត្ួត្ពិនិត្យ( នឹងម្រត្ូវអនុវត្តន៍
លោយម្ររុមហ ុនល  ការ និងម្រត្ូវម្រត្ួត្ពិនតិ្យលោយ CMUs របស់ ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និងម្ររសួង
សាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន។ 

ជំហានទី ៧ - ការតមោននិងោយការណ៍ 

108> ការម្រត្ួត្ពិនតិ្យ ចបំាច់ម្រត្ូវម្របមូេព័ត៌្ាន លដមីបរីណំត់្ពីម្របសិទធភាពននវធិានការសម្រាេ និងវធិានការ
ម្ររប់ម្ររង និងលដមីបធីានាដេ់ការម្របត្ិបត្តតិមរបស់ម្ររុមហ ុនល  ការជាមួយ ESMP។ CMUs (លោយានការគាមំ្រទ
ពីអនរម្របរឹាលោបេ់ពារ់ព័នធ( នឹងទទួេភាររិចចឱ្យម្រត្ួត្ពិនិត្យលេកីារអនុវត្តតមរចិចសនារបស់ម្ររុមហ ុនល  ការ
ទងំអស់តងំពីលដីមដេ់ចប់។ 
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៦. យនតការសោ៉ះក្សាយបណត ឹខសារទុក្េ(GRM) 

109> កផ្នរលនះររួលរៀបោប់អំពយីនតការ លដីមបទីទេួជយួសម្រមេួលោះម្រសាយរតីបារមភពារយបណតឹ ង នងិបណតឹ ងសារ
ទុរេរបស់ម្របជាពេរដាកដេទទួេរងផ្េប ះពាេ់ពីដំលណីរការរបស់រលម្រាងរមួទងំផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន នងិសងគម
និងបញ្ហា នានា។ យនតការបណតឹ ងសារទុរេរួរកត្លោះម្រសាយរតបីារមភរបស់ម្របជាពេរដាកដេទទេួរងការប ះពាេ់ នងិ
បណតឹ ងនានាឱ្យបានឆ្ប់រហ័សលោយលម្របីម្របាស់ដំលណីរការម្របរបលោយត្ាល ភាពកដេលឆ្លីយត្ប សមម្រសបលៅនឹង
ម្របនពណីទំលនៀមទាល ប់ នងិអាចចូេដេ់ម្ររប់ម្រសទប់ននម្របជាជនកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយមិនរិត្នថល នងិលោយ
គាម នការរុរំួន។ យនដការលនះមនិរួរោោងំដេ់សណំងផ្លូវចាប់ ឬរដាបាេល យី។ យនតការលោះម្រសាយរួរកត្ម្របាម្រស័យ
ទរ់ទងលៅកាន់សហរមន៍ នងិោរ់បញ្ចូ េរនុងឯរសាររលម្រាងពារ់ព័នធ )ឧ. លសៀវលៅកណនាមំ្របត្ិបត្តិការរលម្រាង(។ 

110> រលម្រាងលនះនងឹបលងកីត្រណៈរាម ធិការលោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេលៅថាន រ់មូេោា ន )លខត្ត ម្រសុរ និងឃុ(ំ 
កដេម្រត្ូវដរឹនាលំោយអភិបាេលខត្ត ឬអភបិាេរងលខត្ត អភិបាេម្រសរុ នងិលមឃុ។ំ លៅថាន រ់ឃុ ំសាជិរភាពមរព ី
GRM ត្ំណ្តងមរពីម្ររួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសាររលម្រាង )PAH) កដេនឹងម្រត្ូវលម្រជីសលចញពីចំលណ្តម
ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់រលម្រាង )PAP)។ រនុងររណីសហរមន៍ជនជាត្ិលដមីភារត្ចិរណៈរាម ធិការ
រម្រមិត្ភូមិនឹងម្រត្ូវបលងកីត្ល ងីនិងានដំលណីរការពិលម្រគាះលោបេ់ផ្តេ់ព័ត៌្ាន មុនលពេ និងលោយឥត្រតិ្រនម្រម 
និងម្រត្ូវរសាងលេីរចនាសមព័នធននការសលម្រមចចិត្តកត្មួយរត់្ននសហរមន៍ជនជាត្ិលដីមភារត្ិច រ៏ដូចជាត្ម្រមូវការ
សម្រាប់សមភាពលយនឌ័្រ នងិតុ្េយភាពអនតរជំនាន់។ រណៈរាម ធិការលនះនងឹទទេួវាយត្នមល និងសម្រមបសម្រមេួ
ដំលណ្តះម្រសាយបញ្ហា រងវេ់បញ្ហា ម្របឈម និងបណតឹ ងសារទុរេរបស់ PAAP និងម្ររួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់
លោយសាររលម្រាង។ រណៈរាម ធិការលោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេនងឹការពារផ្េម្របលោជន៍របស់ជនកដេរងផ្េ
ប ះពាេ់លោយសាររលម្រាង និងម្ររួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសាររលម្រាងលពញមយួវដតននអនុរលម្រាងរនុងលនាះ
រមួទងំអំ ុងលពេកដេម្ររមុហ ុនល  ការម្រត្ ប់មរត្ំបន់លនាះវញិ លដីមបលីោះម្រសាយបញ្ហា ខវះខាត្លម្រកាយពបីញ្ច ប់
ការសាងសង់លនាះ។ 

111> បណតឹ ងសារទុរេរបស់ជនកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសាររលម្រាង និងម្ររួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសារ
រលម្រាងពារ់ព័នធនងឹការអនុវត្ត RP នងឹម្រត្វូលោះម្រសាយតមរយៈការចរចររនុងលគាេបណំង លដមីបទីទេួបានការ
យេ់ម្រពមជាឯរចឆនោ។ ពារយបណតឹ ងម្រត្ូវឆ្លងកាត់្ដំលណ្តះម្រសាយរហូត្ដេ់បដីណំ្តរ់កាេមុនលពេកដេបញ្ជូ នលៅ
តុ្ោការកដេជាជលម្រមសីចុងលម្រកាយលនាះ។ លម្រៅពយីនដការខាងលម្រកាមនងិលៅលម្រកាមសិទធិរបស់ជនកដេរងផ្េប ះ
ពាេ់លោយសាររលម្រាង នងិម្ររួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសាររលម្រាងបណតឹ ងសារទុរេអាចម្រត្វូយរលៅសាា ប័ន
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សម្រមបសម្រមេួដនទលទៀត្ដូចជាម្ររមុម្របឹរាម្រពឹទធ ចរយ ម្រពះសងឃលៅវត្តរនុងមូេោា នឬសាា ប័នលោះម្រសាយវវិាទលផ្សង
លទៀត្កដេម្រត្ូវបានទទេួសាគ េ់លោយជនកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសាររលម្រាង នងិម្ររសួារកដេរងផ្េប ះពាេ់
លោយសាររលម្រាង។ 

112> ដំណ្តរ់កាេទ១ី ថាន រ់ឃុ។ំ ម្ររួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសាររលម្រាងអាចយរពារយបណតឹ ងលៅកាន់
លមឃុ។ំ លមឃុនំងឹលរៀបចំរចិចម្របជុំ លដមីបសីលម្រមចចតិ្តលដីមបលីោះម្រសាយពារយបណតឹ ងរនុងរយៈលពេ ១៥នថង បនាោ ប់ពី
ទទេួបណតឹ ងពីម្ររសួារកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសាររលម្រាង។ រចិចម្របជុំានការចូេរមួពីលមឃុតំ្ណំ្តងមរពី
ការោិេ័យម្ររមុការងារអនុរណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លខត្ត )PRSC-WG) នងិត្ណំ្តងការោិេ័យ
ម្រសុរ នងិាច ស់បណតឹ ងម្ររសួារកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសាររលម្រាង។ លមឃុាំនភាររិចចចងម្ររង នងិររាឯរសារ
បណតឹ ងទងំអស់កដេម្រត្វូលោះម្រសាយ។ ម្របសិនលបី ១៥នថង លម្រកាយាច ស់បណតឹ ងកដេជាម្ររួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់
លោយសាររលម្រាងមិនបានទទួេដំលណ្តះម្រសាយពីភូម ិ ឬពីអាជាា ធរឃុលំទលនាះ ឬបានទទេួដំលណ្តះម្រសាយកដរកត្
ម្ររួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ លោយសាររលម្រាងមិនលពញចតិ្តជាមយួលសចរតសីលម្រមចចតិ្តរនុងដណំ្តរ់កាេទមីួយលនាះ 
លរអាចបតងឹបនតលៅកាន់ការោិេ័យម្រសុរលោយផ្លោ េ់ាត់្ ឬជាោយេរេណ៍អរសរ។ រនុងររណីម្ររសួារកដេរងផ្េ
ប ះពាេ់លោយសាររលម្រាងជាជនជាត្ិលដីមភារត្ចិការបតងឹលនះទទេួបានជាអនរសម្រមបសម្រមួេាន រ់ កដេជាអនរ
ជួយជូន លចះភាសាជនជាត្ិលដីមភារត្ចិលនាះ និងលធវីជាអនរជយួលម្រជាមកម្រជងម្ររសួារកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសារ
រលម្រាង អំ ុងលពេដំលណីរការរនុងនតិ្ិវធិីលនាះ លហយីចណំ្តយជាបនោុររបស់រលម្រាង។ 

113> ដំណ្តរ់កាេទ២ី ការោិេ័យម្រសុរ។ ការោិេ័យម្រសុរានរយៈលពេ ១៥នថង សម្រាប់លោះម្រសាយពារយ
បណតឹ ងលោយរតគីាប់ចតិ្តពីម្ររប់ភារីពារ់ព័នធទងំអស់។ ម្របសិនលបីពារយបណតឹ ងលនាះលោះម្រសាយមិនបានរនុងដំណ្តរ់
កាេលនះលទ ការោិេ័យម្រសុរនឹងពានំាសំណំុំលរឿងលនះលៅរណៈរាម ធិការលោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេថាន រ់លខត្ត។
រនុងររណីម្ររួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសាររលម្រាងជាជនជាត្ិលដមីភារត្ិច ការបតឹងលនះទទួេបានជាអនរ
សម្រមបសម្រមួេាន រ់កដេជាអនរជួយជូន លចះភាសាជនជាត្លិដីមភារត្ចិលនាះ នងិលធវីជាអនរជួយលម្រជាមកម្រជងម្ររួសារ
កដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសាររលម្រាងអំ ុងលពេដំលណីរការរនុងនិត្ិវធិីលនាះ លហយីចំណ្តយជាបនោុររបស់រលម្រាង។ 

114> ដំណ្តរ់កាេទី៣ រណៈរាម ធិការលោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេលខត្ត។ រណៈរាម ធកិារលោះម្រសាយបណតឹ ង
សារទុរេលខត្តានសាសភាពអភបិាេ ឬអភបិាេរងលខត្ត ជាម្របធាន និងម្របធានមនោីរពារ់ព័នធចណុំះលខត្តជា
សាជរិ )ម្ររុមការងារលនះម្រត្វូបលងកតី្លៅតមលខត្តនមីួយៗមុនលពេ DMS) ជួបជាមយួលដីមបណតឹ ងលហយីពាោម
លោះម្រសាយ។ រណៈរាម ធកិារលនះអាចលសនីសុំលអាយម្ររមុការងារ PRSC លដីមបពីនិិត្យល ងីវញិនូវ DMS លោយ
ភាន រ់ងារម្រត្តួ្ពិនតិ្យខាងលម្រៅ )EMA)។ រនុងរយៈលពេ៣០នថងននការោរ់បណតឹ ងសារទុរេលៅរណៈរាម ធិការលោះ



 

47 

 

ម្រសាយថាន រ់លខត្តម្រត្ូវានលសចរតីសលម្រមចជាោយេរេណ៍អរសរមយួចាប់ នងិលសចរតចីមលងលផ្ាីរលៅ IRC MIH MPWT
និងម្ររសួារកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសាររលម្រាង។ រនុងររណីម្ររសួារកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសាររលម្រាងជា
ជនជាត្ិលដីមភារត្ចិការបតងឹលនះទទេួបានជាអនរសម្រមបសម្រមួេាន រ់កដេជាអនរជយួជូន លចះភាសាជនជាត្ិលដមី
ភារត្ិចលនាះ នងិលធវជីាអនរជួយលម្រជាមកម្រជងម្ររសួារកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសាររលម្រាងអំ ុងលពេដំលណីរការ
រនុងនតិ្ិវធិីលនាះ លហយីចណំ្តយជាបនោុររបស់រលម្រាង។ 

115> ដំណ្តរ់កាេចុងលម្រកាយនីត្ិវធិីតុ្ោការ។ ម្របសិនលបីភារីម្ររួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសាររលម្រាង
មិនលពញចតិ្តចំលពាះដំលណ្តះម្រសាយកដេបានលសនីល ងីលោយរណៈរាម ធិការលោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេលខត្តលោយ
កផ្ារលេីលគាេនលោបាយបានម្រពមលម្រពៀងគាន លៅរនុង RF-RP រណៈរាម ធិការម្រត្ូវលរៀបចនំីត្ិវធិីរដាបាេបញ្ជូ នបណតឹ ង
របស់ម្ររួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសាររលម្រាងលៅកាន់ការោិេ័យម្រពះោជអាជាា លខត្ត។សណំុំលរឿងលនះនឹងោរ់
បញ្ជូ នលៅតុ្ោការលខត្ត លហយីសណំុំលរឿងលនះសាិត្លៅលម្រកាមការវនិិចឆ័យរបស់តុ្ោការ។ ទនោឹមគាន លនាះកដរម្ររសួារ
កដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសាររលម្រាងអាចបតឹងលៅកាន់តុ្ោការលខត្ត។ រនុងអំ ុងលពេបតឹងលនះោជរោា ភិបាេរមពុជា
នឹងលសនសុីំលៅតុ្ោការឱ្យដំលណីរការរលម្រាងម្របរបលៅលោយគាម នការរខំាន ខណៈសណំុំលរឿងលនះសាតិ្រនុងដណំ្តរ់
កាេជំនុជំម្រមះ។ ម្របសនិលបភីារណី្តមយួមនិលពញចិត្តនងឹលសចរតសីលម្រមចរបស់សាោដបូំងលខត្ត ភារីលនាះអាចបតងឹ
បនតលៅសាោឧទធរណ៍ជាបនតលទៀត្។ោជរោា ភបិាេរមពុជា នងឹអនុវត្តតមលសចរតសីលម្រមចរបស់សាេដីការតុ្ោការ។
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៧. ក្ចិចពិសក្ោ៉ះសោបល់ជាសាធារណៈ និខការផតលព័់តម៌ាន 

៧.១. ក្ចិចពសិក្ោ៉ះសោបលជ់ាសាធារណៈ 

116> រលម្រាងលេីររមពស់ការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ និងអនាម័យម្រត្ូវបានពិភារាជាលេីរដំបូងជាមួយបុរគេសំខាន់ៗ
របស់ោជរោា ភបិាេ ជាមួយធនាគារពិភពលោរ និងអនរម្របឹរាលោបេ់រនុងអំ ុងលពេរិចចម្របជុំចប់លផ្តីមលៅោជ
ធានីភនំលពញ។ ការពិលម្រគាះលោបេ់ោ ងទូេទូំោយម្រត្ូវបានលធវីល ងីលៅថាន រ់លខត្តលោយានការចូេរមួពីរដាររទឹរ 
អាជាា ធរមូេោា នសហរមន៍រមួទងំជនជាត្ិលដមីភារត្ិចលៅរនុងត្បំន់លគាេលៅ លដីមបលីេីរល ងីនូវបញ្ហា និងរតី
រងវេ់កដេសាជិរសហរមន៍ានទរ់ទងនងឹរលម្រាងលនះ។ 

117> រិចចពិភារាជាមួយម្ររមុជារ់ោរ់ម្រត្ូវបានលធវីល ងីលៅនថងទ១ី៥ កខមិថុនា ឆ្ន ២ំ០១៨ បនាោ ប់មរានរចិច
ពិលម្រគាះលោបេ់ជាសាធារណៈសម្រាប់ការសាសភារផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ លៅនថងទ២ី៧ កខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៨។ មួយ
សបាត ហ៍មុនកាេបរលិចឆទពិលម្រគាះលនាះ អនរលរៀបចំបានលផ្ាេីិខិត្អលញ្ជ ីញលៅអនរពារ់ព័នធរមួទងំត្ណំ្តងមរពីអាជាា ធរ
លខត្តមនោីរជនំាញលខត្ត និងឃុពំារ់ព័នធ។ រឯីសហរមន៍រមួទងំជនជាត្ិលដមីលៅរនុងត្បំន់ទីតងំរលម្រាងរ៏ម្រត្ូវបាន
អលញ្ជ ីញឱ្យមរចូេរមួផ្ងកដរ។ 

118> រិចចពិលម្រគាះលោបេ់ជាសាធារណៈលធវីល ងីលៅសាោឆ្ន់វត្តម្រពះពុទធមណឌ េរិរ។ី បញ្ជ ីោយនាមអនរចូេរមួ
និងលសចរតីសលងេបរណំត់្លហតុ្រិចចពភិារាលនាះានភាជ ប់រនុងឧបសមព័នធ៤។ លគាេបណំងសំខាន់ននរិចចម្របជុំពិលម្រគាះ
លោបេ់ានដូចត្លៅ៖ )i) ជូនដណឹំងដេ់អនរចូេរមួអំពអីនតោរមន៍របស់រលម្រាងនងិ )ii) កសវងររមត្ិលោបេ់
របស់ពួរលរចំលពាះរលម្រាងលនះទរ់ទងនឹងការគាមំ្រទ អត្ាម្របលោជន៍ដេ់សហរមន៍ និងផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន និងសងគម។ 
អនរចូេរមួទងំអស់លៅរនុងរចិចម្របជុំពិលម្រគាះលោបេ់បានបងាា ញការគាមំ្រទោ ងលរលៀវកាល ចំលពាះរលម្រាង និងានឆ្នោៈ
ចូេរមួរនុងសរមមភាពសាងសង់ម្របសិនលបីសណូំមពរដេ់ពរួលរ។ ពួរលរយេ់លឃញីថាផ្េប ះពាេ់លេីបរសិាា ន 
និងសងគមដូចជាមិនានអវជីាធំដុំល យី។ រតីម្រពយួបារមភសខំាន់ៗននបញ្ហា បរសិាា នលេីរល ងីរនុងអំ ុងលពេពិលម្រគាះ
លោបេ់លនាះ រកឺារេប់រលតត កដេបានជរីលនាះានភាពយតឺ្ោ វរលតត កដេបានជីរលហយីពុាំនការជសួជុេឱ្យ
បានម្រត្ឹមម្រត្ូវរំលទចរំទីសណំង់ធូេីដ ី នងិសលមលងកដេទរ់ទងនឹងការងារសាងសង់បនតិចបនតួច។ រងវេ់ចមបង
សម្រាប់សងគមកដេលេរីល ងីនាលពេលនាះ រមួានការភាជ ប់បណ្តត ញផ្គត់្ផ្គង់ទរឹសាា ត្ាននថលខពស់រលម្រាងលនះម្រត្ូវ
ចំណ្តយលពេយូរ លដីមបពីម្រងរីការត្ភាជ ប់លៅេំលៅោា នរបស់ពួរគាត់្ជាលដមី។ រតីបារមភទងំលនះនឹងម្រត្ូវលោះម្រសាយ
លៅរនុងកផ្នរទ៦ីសតីពីវធិានការសម្រាេ។ 
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119> សម្រាប់សាសភារទី២ ការពិលម្រគាះលោបេ់ជាសាធារណៈចនំួនពីរម្រត្ូវបានលធវីល ងីលៅរនុងសងាក ត់្ចនំួន
បួនរនុងម្ររុងលសៀមោបរ ឺសងាក ត់្សលម្រកាម សងាក ត់្សាវ យដងគុ ំ សងាក ត់្លគារចរ និងសងាក ត់្សាោរំលររី លៅនថងទ១ី១-

១២ កខរញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៨។ មួយសបាត ហ៍មុនកាេបរលិចឆទពិលម្រគាះលនាះអនរលរៀបចំបានលផ្ារីេិខិត្អលញ្ជ ីញលៅអនរពារ់
ព័នធរមួទងំត្ំណ្តងមរពីអាជាា ធរលខត្តមនោីរជំនាញលខត្ត នងិឃុពំារ់ព័នធ។ ម្របជាសហរមន៍រនុងត្ំបន់រលម្រាងរ៏ម្រត្ូវ
បានលរអលញ្ជ ីញឱ្យមរចូេរមួផ្ងកដរ។ 

120> ការពិលម្រគាះលោបេ់ជាសាធារណៈបានម្របារពធល ងីលៅនថងទ១ី១ កខរញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៨ លៅសណ្តា គារលសរ ី
ភាព និងលៅនថងទ១ី២ កខរញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៨ លធវីល ងីលៅសណ្តា គារមលនាោជ។ រិចចពិលម្រគាះលោបេ់ទងំពីរលនះាន
អនរចូេរមួសរុបានចនំួន ១៣០នារ់។ លសចរតីសលងេបននរិចចពិភារាានភាជ ប់លៅរនុងឧបសមព័នធ៤។ លគាេបណំង
សំខាន់ននរិចចម្របជុំពិលម្រគាះលោបេ់ានដូចត្លៅ៖ )i) ជូនដំណឹងដេ់អនរចូេរមួអពំីអនតោរមន៍របស់រលម្រាង នងិ 
)ii) កសវងររមត្ិលោបេ់របស់ពួរលរចំលពាះរលម្រាងលនះទរ់ទងនឹងការគាមំ្រទ អត្ាម្របលោជន៍ដេ់សហរមន៍ និង
ផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន នងិសងគម។ អនរចូេរមួទងំអស់លៅរនុងរចិចម្របជុំពិលម្រគាះលោបេ់បានបងាា ញការគាមំ្រទោ ង
លរលៀវកាល ចំលពាះរលម្រាង នងិានឆ្នោៈចូេរមួរនុងសរមមភាពសាងសង់ ម្របសនិលបីសណូំមពរដេ់ពរួលរ។ ពួរលរយេ់
លឃញីថាផ្េប ះពាេ់លេបីរសិាា ន និងសងគមដូចជាមនិានអវីជាធដុំំល យី លហយីរតបីារមភមិនបានលផ្លត ត្សំខាន់នឹង
បញ្ហា បរសិាា ន និងសងគម នងិយនតការលោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេលទ ប ុកនតពរួលរចង់ដឹងលរឿងេមាិត្របស់រលម្រាងាន
ដូចជា៖ រយៈលពេ វសិាេភាព O&M និងនថលលសវា នងិបញ្ហា ការភាជ ប់បណ្តត ញ។ រងវេ់សំខាន់ៗលេីបរសិាា នបាន
លេីរល ងីរនុងអំ ុងរិចចពិលម្រគាះលោបេ់ទងំលនះរឺ រយៈលពេននការជីរកាយផ្លូវការសម្រមបសម្រមួេជាមួយការងារ
សាងសង់ដនទលទៀត្  លដមីបកីាត់្បនាយការរខំាន   នងិការបពុំេលៅម្របឡាយទឹរលម្រកាមដ។ី  រតីរងវេ់សម្រាប់សងគម
សំខាន់ៗរមួាន៖ ផ្េប ះពាេ់លេេីំលៅោា នរបស់ម្របជាពេរដារនុងរ ុំងលពេសាងសង់។ការម្រពួយបារមភទងំលនះ
ម្រត្ូវលោះម្រសាយលៅរនុងទដិាភាពលផ្សងៗគាន របស់ ESMF រ៏ដូចជាាម្រតសតពីីបរសិាា នសម្រាប់ម្ររុមហ ុនល  ការសណំង់
ខណៈកដេវាជាផ្េប ះពាេ់ននការសាងសង់។ 

៧.២  ការផតលព់ត័ម៌ានជាសាធារណៈ 

121> េទធផ្េននការពិលម្រគាះលោបេ់ម្រត្ូវបានោរ់បញ្ចូេលៅរនុង ESMF លនះ។បនាោ ប់ពីធនាគារពិភពលោរបាន
ពិនិត្យនងិទទេួយរលសចរតីម្រពាង ESMF ចុងលម្រកាយ ESMF លនះ ម្រត្ូវបានោរ់បងាា ញលៅលេីលរហទព័ំរផ្លូវការរបស់ 
ម្ររសួងឧសាហរមម និងសបិបរមម នងិម្ររសួងសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូ ន (www.mih.gov.kh/ នងិ 
www.mpwt.gov.kh/ លៅនថងទី១ នងិនថងទ៤ី កខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៨)។ 
 

http://www.mih.gov.kh/
http://www.mpwt.gov.kh/
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៨. នតីិវធិកី្នខុការក្បតិបតត ិ

122> ម្របត្ិបត្តិការរបស់ ESMF នងឹអនុវត្តតមការលរៀបចរំបស់រលម្រាង។ ម្ររសងួឧសាហរមម នងិសបិបរមម និង
ម្ររសួងសាធារណការ នងិដឹរជញ្ជូ ននងឹបលងកីត្អងគភាពម្ររប់ម្ររងសាសភារ ១ (CMU-១) សម្រាប់សាសភារ១
និងអងគភាពម្ររប់ម្ររងសាសភារ២ (CMU-២) សម្រាប់សាសភារទី ២។ CMU-១ និង CMU-២ នឹងអនុវត្តន៍
ការទទួេខុសម្រត្ូវម្របចនំថងដូចជាការម្ររប់ម្ររងហរិញ្ញវត្ាុ និងម្ររប់ម្ររងេទធរមមពិនតិ្យតមោនវឌ្ឍនភាពរលម្រាង នងិ
លធវីការម្រត្ួត្ពនិិត្យតមោននងិវាយត្នមលធានាបាននូវការអនុវត្តតមរចិចការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា ននងិសងគមលរៀបចំ
របាយការណ៍រលម្រាងម្រត្ួត្ពិនិត្យរិចចការសាងសង់សម្រមបសម្រមួេ និងម្របមូេព័ត៌្ានម្រត្ ប់ពីម្ររសួង-សាា ប័នពារ់ព័នធ
នឹងសាសភាររលម្រាងរបស់ពួរលរ។ 

 

 

អងគភាពម្ររប់ម្ររងសាសភារទ១ី 

123> CMU-១ដឹរនាលំោយនាយរមួយរូប )CD-១( កដេកត្ងតងំលោយម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម
សម្រាប់សាសភារទី ១ននរលម្រាង នាយររូបលនះនឹងទទួេខុសម្រត្ូវោេ់ការងារម្ររប់ម្ររងទូលៅ នងិម្ររប់ម្ររងកផ្នរ
រដាបាេ រនុងសាសភារទី ១លនះធានាថាសលម្រមចបានលគាេលៅននការអភិវឌ្ឍន៍រលម្រាង។នាយកផ្នរមួយរូបសម្រាប់
សាសភារទ១ី ននរលម្រាង កត្ងតងំលោយម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមមមរពីអរគនាយរោា នផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ 
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ទទួេបនោុរម្ររប់ម្ររងរិចចការម្របចនំថង និងរដាបាេរបស់រលម្រាង។ធានាការសលម្រមចបាននូវលគាេលៅអភិវឌ្ឍរលម្រាង
រមួានការអនុម័ត្  និងការចុះហត្ាលេខាលេរីិចចសនា និងឯរសារសំខាន់ៗដនទលទៀត្របស់រលម្រាង លធវីេទធរមម
ពារ់ព័នធនឹងសាសភារទ១ី អនុម័ត្ការចំណ្តយរបស់កផ្នររបស់រលម្រាង ធានាការអនុវត្តទន់លពេលវោ និង
ម្របត្ិបត្តិតម POM ធានាការអនុវត្តតមត្ម្រមូវការការពារផ្េប ះពាេ់ោយការណ៍តមកខសបលណ្តត យរនុងម្ររសងួសតីពី
វឌ្ឍនភាពរលម្រាង នងិការលរៀបចំរបាយការណ៍នានាពារ់ព័នធនឹងរលម្រាងទន់លពេលវោ។ 

124> នាយរោា នបលចចរលទស និងម្ររប់ម្ររងរលម្រាងរបស់ ម្ររសងួឧសាហរមម និងសបិបរមមនឹងផ្តេ់នូវជំនយួ
បលចចរលទសដេ់ CMU-១តមោនដំលណីរការវឌ្ឍនភាពរលម្រាង និងគាមំ្រទដេ់ការម្ររប់ម្ររងរលម្រាង CMU-១។
នាយរោា នកផ្នការ និងម្ររប់ម្ររងទនិនន័យនងឹគាមំ្រទដេ់ការតមោន និងវាយត្នមលរបស់រលម្រាងលោយធានាថា
ទិននន័យ និងព័ត៌្ានម្រត្ូវបានម្របមូេទន់លពេលវោសម្រាប់របាយការណ៍លៅរនុង CMU-១។ នាយរោា នទរឹសាា ត្
នឹងផ្តេ់រិចចគាមំ្រទពិនតិ្យលមីេការចូេរមួរបស់វស័ិយឯរជន លៅរនុងរលម្រាងធានាឱ្យបាននូវការម្របត្បិត្តិតមលគាេ
នលោបាយ នងិបទបញ្ហជ របស់ោជរោា ភិបាេលរៀបចរំិចចសនា និងការគាមំ្រទដេ់ការអភវិឌ្ឍន៍លគាេនលោបាយ ឬ
បទបបញ្ញត្ចិបំាច់ណ្តមួយ លដីមបឱី្យានការចូេរមួោ ងសរមមពីវស័ិយឯរជន។ 

125> នាយរោា នរណលនយយ និងហរិញ្ញវត្ាុរបស់ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមមនឹងគាមំ្រទ CMU-១ លៅរនុង
ម្ររប់ទិដាភាពននការម្ររប់ម្ររងហរិញ្ញវត្ាុរបស់រលម្រាងសាសភារទ១ី។ អងគភាពេទធរមមរបស់ម្ររសងួឧសាហរមម 
និងសិបបរមមនងឹគាមំ្រទ CMU-១ នូវោេ់ទិដាភាពេទធរមមននសាសភារទ១ីលនះ។ លោយសារកត្ម្ររសួងឧសាហរមម 
និងសិបបរមមមិនានកផ្នរបរសិាា ន នងិសងគមលៅរនុងម្ររសងួ ដូលចនះម្ររសងួឧសាហរមម និងសបិបរមមកត្ងតងំជន
បលងាគ េមយួរូបពី DTPM លដមីបគីាមំ្រទ CMU-១ លដីមបពីនិិត្យលមីេត្ម្រមូវការរិចចការការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន និង
សងគម។ 

126> CMU-១ ទទួេបានការគាមំ្រទពីម្ររុមគាមំ្រទរលម្រាងទី ១ (PST-១) លៅថាន រ់លខត្ត។ ម្ររុមការងារលនះនឹង
ទទួេបានការចត់្តងំពីម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមមមរពមីនោីរឧសាហរមម នងិសិបបរមមតមលខត្ត នងិរដាររ
ទឹរកដេពារ់ព័នធផ្លោ េ់នឹងរលម្រាង។ PST-១ នឹងផ្តេ់ការគាមំ្រទដេ់ CMU-១ រនុងការម្រត្ួត្ពិនតិ្យរិចចការសាងសង់
លៅដេ់ទតីងំ ឃាល លំមីេសរមមភាពវឌ្ឍនភាពសម្រមបសម្រមេួលៅថាន រ់លខត្ត ទរ់ទងរិចចពិភារាលោបេ់អំពរីលម្រាង
និងោយការណ៍លៅនាយកផ្នរម្ររប់ម្ររង CMU-១។ 

អងគភាពម្ររប់ម្ររងសាសភារទ២ី 

127> CMU-២ ដរឹនាលំោយនាយរមួយរូប )CD-២( កដេកត្ងតងំលោយម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន
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ពីអរគនាយរោា នសាធារណការ )GDPW) សម្រាប់សាសភារទី ២ននរលម្រាង នាយររូបលនះនឹងទទួេខុសម្រត្ូវ
ោេ់ការងារម្ររប់ម្ររងទូលៅ នងិម្ររប់ម្ររងកផ្នររដាបាេ រនុងសាសភារទី ២លនះធានាថាសលម្រមចបានលគាេលៅននការ
អភិវឌ្ឍន៍រលម្រាង។ )CD-២( អនុម័ត្ និងចុះហត្ាលេខាលេីរិចចសនា និងឯរសារសំខាន់ៗទងំឡាយរបស់
រលម្រាង ធានាឱ្យទន់លពេលវោនូវសរមមភាពេទធរមម អនុម័ត្លេីការចំណ្តយលេីកផ្នររលម្រាងធានាការអនុវត្តទន់
លពេលវោ និងម្របត្ិបត្តិតម POM ធានាការលម្របីម្របាស់សមបត្តិរបស់រលម្រាងបានម្រត្មឹម្រត្ូវ លោយម្របារដថាម្ររុម
ការងារលៅរនុងរលម្រាងទទេួបានមលធាបាយសម្រាប់បំលពញភាររិចចលរៀងៗខលួន ោយការណ៍តមកខសបលណ្តត យរនុង
ម្ររសួងសតីពីវឌ្ឍនភាពរលម្រាង។ នាយកផ្នរម្ររប់ម្ររងសាសភារ )CM-២( កត្ងតងំលោយម្ររសួងសាធារណការ 
និងដឹរជញ្ជូ នពី GDPW នឹងទទេួខុសម្រត្ូវចំលពាះសរមមភាពម្របចនំថងននការអនុវត្តរលម្រាងលដីមបធីានាថារលម្រាង
រំពុងវវិឌ្ឍន៍តមកាេវភិាររបស់សាសភារទី ២។ CM-២ នងឹអនុវត្តសរមមភាពេទធរមមធានាម្របត្ិបត្តតិមត្ម្រមូវ
ការការពារផ្េប ះពាេ់ នងិលរៀបចំរបាយការណ៍នានាពារ់ព័នធនឹងរលម្រាងទន់លពេលវោ។ 

128> នាយរោា នសណំង់ម្របព័នធចលម្រាះទឹររខវរ់ (SMCD) ននម្ររសួងសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូ ននឹងទទួេ
ខុសម្រត្ូវចូេរមួកផ្នរបលចចរលទស និងរុណភាពននសាសភារទី២ តមោនវឌ្ឍនភាពរលម្រាង គាមំ្រទការម្ររប់ម្ររង
រលម្រាងរបស់ CMU-២ នងិការម្របមូេទិននន័យនិងព័ត៌្ានសម្រាប់ការម្រត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នមលនិងការលធវីរបាយ
ការណ៍ CMU-២។ នាយរោា នហរិញ្ញវត្ាុរបស់ម្ររសួងសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូ ននឹងគាមំ្រទ CMU-២ លៅរនុងម្ររប់
ទិដាភាពននការម្ររប់ម្ររងហរិញ្ញវត្ាុរបស់រលម្រាង។ អងគភាពេទធរមមរបស់ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ននឹងគាមំ្រទ 
CMU-២ លៅរនុងម្ររប់កផ្នរននេទធរមមននសាសភារ២។ ការោិេ័យបរសិាា ន និងសងគម ននអរគនាយរោា នកផ្នការ
និងលគាេនលោបាយរបស់ម្ររសួងសាធារណការ នងិដឹរជញ្ជូ ននឹងគាមំ្រទ CMU-២ រនុងការម្រត្ួត្ពិនតិ្យលេីត្ម្រមូវការ
ការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន និងសងគម។ 

129> CMU-២ ទទួេបានការគាមំ្រទពីម្ររុមគាមំ្រទរលម្រាងទី ២ (PST-២) លៅថាន រ់លខត្ត។ ម្ររុមការងារលនះនឹង
ទទួេបានការចត់្តងំពីម្ររសួងសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូ ន មរពមីនោីរសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ នលខត្ត និងអងគ
ភាពេូទរឹ នងិសាា នយីចលម្រាះទឹរសណំេ់ោវលៅលសៀមោប។ PST-២ នឹងផ្តេ់ការគាមំ្រទដេ់ CMU-២ រនុងការម្រត្ួត្
ពិនិត្យរចិចការសាងសង់លៅដេ់ទីតងំ ឃាល លំមីេសរមមភាពវឌ្ឍនភាពសម្រមបសម្រមេួលៅថាន រ់លខត្ត ទរ់ទងរិចច
ពិភារាលោបេ់អំពរីលម្រាង និងោយការណ៍លៅនាយកផ្នរម្ររប់ម្ររង CMU-២។ 

អងគភាពសម្រមបសម្រមេួរលម្រាង 

130> អងគភាពសម្រមបសម្រមួេរលម្រាង )PCU) នឹងម្រត្ូវបលងកីត្ល ងីលដីមបសីម្រមបសម្រមួេ CMU-១ និង CMU-២ ។
PCU មនិានការទទួេខុសម្រត្ូវម្ររប់ម្ររង CMU-១ នងិ CMU-២ លទលម្រពាះ CMU នីមយួៗានទនំួេខុសម្រត្ូវម្ររប់
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ទិដាភាពានការទុរចិត្ត នងិត្ម្រមូវការការពារផ្េប ះពាេ់។លទះជាោ ងណ្តរ៏លោយ PCU ទទួេខុសម្រត្ូវរនុងការ
សម្រមបសម្រមួេការអនុវត្តរលម្រាង លធវីរបាយការណ៍រមួសតពីវីឌ្ឍនភាពរបស់រលម្រាង និងលធវីសវនរមមលេីរលម្រាងទងំ
មូេ។ ម្របធាន PCU នងឹម្រត្ូវបានកត្ងតងំលោយម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ នជាអនរសម្រមបសម្រមួេរលម្រាង
លហយីសាជរិ PCU រឺជានាយរកផ្នរសាសភារ និងនាយកផ្នរ CMU-១ និង CMU-២។ រលម្រាងលនះនឹងរមួ
បញ្ចូ េការគាមំ្រទដេ់ម្របត្ិបត្តកិាររបស់ PCU។ 

131> មស្រនតីបលងាគ េពីររូបសម្រាប់ការពារផ្េប ះពាេ់ពីម្ររសួងឧសាហរមម និងសបិបរមមនិងមស្រនតីបលងាគ េពីររូប
សម្រាប់ការពារផ្េប ះពាេ់ពមី្ររសួងសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូ ន ម្រត្ូវបានចត់្តងំឱ្យទទួេខុសម្រត្ូវរនុងការដឹរនាំ
លរៀបចំេិខិតូ្បររណ៍សម្រាប់ការពារផ្េប ះពាេ់ ម្រត្ួត្ពិនិត្យ និងធានាការអនុវត្តតមេិខិតូ្បររណ៍ទងំលនាះ។ រនុង
អំ ុងលពេននការអនុវត្តរលម្រាង ម្រត្ូវលម្រជីសលរសីអនរពិលម្រគាះលោបេ់ាន រ់ លដីមបជីួយដេ់ម្ររសងួសាធារណការ នងិ
ដឹរជញ្ជូ ន និងម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមមសម្រាប់ម្រត្ួត្ពិនតិ្យទូលៅនន ESMP (ECOPSs)។ ESMP 
(ECOPSs) នឹងម្រត្ូវោរ់បញ្ចូ េលៅរនុងឯរសារលដញនថល លដីមបជូីនដណឹំងដេ់ម្ររុមហ ុនល  ការដឹងពទីទួេខុសម្រត្ូវ
អំពីត្ួនាទីនិងទំនួេខុសម្រត្ូវរបស់ខលួនរនុងការអនុវត្តតមេខិិតូ្បររណ៍ការពារផ្េប ះពាេ់កដេបានឯរភាពលនាះ។
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៩. រសក្មាខថវិកាេក្មាបអ់នុវតតន ៍

132> កផ្នរលនះនន ESMF រមួបញ្ចូេ នងិបងាា ញពីទំហថំវកិាវាយត្នមលចបំាច់សម្រាប់ម្ររសងួសាធារណការ នងិ
ដឹរជញ្ជូ ន និងម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមមលដីមបអីនុវត្ត ESMF។ ការចណំ្តយលេីការអនុវត្ត ESMF នឹងរមួ
បញ្ចូ េការលរៀបចំេិខតូិ្បររណ៍ការពារផ្េប ះពាេ់សម្រាប់ត្ំបន់ជារ់ោរ់ រមួទងំចណំ្តយលេអីនរម្របឹរាលោបេ់ 
ការលធវីដំលណីរ ទីម្របឹរាពិលម្រគាះលោបេ់សម្រាប់សិកាេ សាោ បរកម្របភាសា និងការបណតុ ះបណ្តត េ។ ថវកិាសរុប
កដេម្រត្វូបានពិនិត្យលោយធនាគារពិភពលោរ ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន និងម្ររសួងឧសាហរមម នងិ
សិបបរមមម្របាណ ២៥០.០០០ដុោល រអាលមររិ )តោងទ ី១( កដេនឹងម្រត្ូវបានគាមំ្រទលោយរលម្រាង។ 

 
តោងទី១៖ ថវកិាសម្រាប់អនុវត្ត ESMF 

េរ. បរោិយ 
ថវកិាបងាា ញ 

(ដុោល អាលមររិ) 

១. ការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា នអនរជំនាញ/ទីម្របរឹាពិលម្រគាះលោបេ់ជាត្ ិ ៧៥.០០០ 

២. ការពារផ្េប ះពាេ់សងគមអនរជំនាញ/ទីម្របឹរាពិលម្រគាះលោបេ់ ជាត្ ិ ៧៥.០០០ 

៣. លធវីដំលណីរតមបណ្តត លខត្ត ៥០.០០០ 

៤. 
លធវីដំលណីរសម្រាប់រិចចពិលម្រគាះលោបេ់សាធារណៈសតីពកីារការពារផ្េប ះពាេ់ 
តមបណ្តត លខត្ត 

២០.០០០ 

៥. សិកាេ សាេបណតុ ះបណ្តត េជាត្ិ លៅោជធានភីនំលពញ និងបណ្តត លខត្ត ២០.០០០ 

៦. ចំណ្តយលផ្សងៗ ១០.០០០ 

សរុប ២៥០.០០០ 

 

អានេរេខណឌ លម្រជីសលរសីទីម្របរឹាពិលម្រគាះលោបេ់លៅឧបសមព័នធទ៥ី
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ឧបេម្ពន័ធ១ក្៖ លទធផលពិនតិយបឋម្សលើបញ្ហា ការពារផលប ៉ះពាលណ់ដលអាចសក្ើតស ើខចសំពា៉ះការផគត់

ផគខ់ទឹក្សាា ត សខតតម្ណឌ លរិរី 
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ឧបសមពន័ធ១រ៖ េទធផ្េពិនិត្យបឋមលេបីញ្ហា ការពារផ្េប ះពាេ់កដេអាចលរីត្ល ងីចំលពាះការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរ
សាា ត្ លខត្តមណឌ េរិរ ី

សាសភារននការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្មណឌ េរិរលីៅរលម្រាងលនះម្រត្ូវពនិិត្យបឋម លោយម្ររសួងឧសាហរមម និង
សិបបរមមលោយានការគាមំ្រទពីសំណ្តរ់រដាររទឹរលខត្តមណឌ េរិរ ី លដីមបរីរបញ្ហា កដេអាចលរីត្ល ងីរនុងរចិចការពារ
ផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន នងិសងគមនានា លដមីបរីណំត់្លគាេនលោបាយធនាគារពិភពលោរឱ្យលរៀបចំ និងបលងកីត្េិខិ
តូ្បររណ៍លដីមបលីឆ្លីយត្ប។ េទធផ្េននការពនិិត្យបឋមខាងលម្រកាមលនះលផ្លត ត្សខំាន់លៅលេីកត្ការងារដណំ្តរ់កាេ
ទី១ននរដាររទឹរលខត្តមណឌ េរិរកីដេពារ់ព័នធនឹងការពម្រងីរបណ្តត ញផ្គត់្ផ្គង់ទឹរលៅរនុងទីម្ររុង លដីមបលីម្របីម្របាស់ឱ្យ
លពញសមត្ាភាពផ្េិត្របស់សាា នីយម្របម្រពតឹ្តរមមទឹរសាា ត្កត្ប ុលណ្តណ ះ។ 

ល ម្ ះអនុរលម្រាង ការពម្រងីរការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្លខត្តមណឌ េរិរ ី
ទីតងំអនុរលម្រាង ម្ររុងកសនមលនារមយ 
  ម្របលភទ/កផ្នរននអនុរលម្រាង រដាររទឹរ 
វាយត្នមលវនិិលោរ នឹងរណំត់្លោយរលម្រាងលៅរនុងដណំ្តរ់កាេ

លម្រកាយ កាេបរលិចឆទននការចប់លផ្តីម/ការបញ្ច ប់ នឹងរំណត់្លោយរលម្រាងលៅរនុងដំណ្តរ់កាេលម្រកាយ 
 

ទម្រមង ់រ: េរេណៈវនិិចឆយ័ននការពិនិត្យតមេរេណៈសមបត្តិ 

សំណួរពនិតិ្យបឋម បាទ)ចា៎ ស(/លទ សាគ េ ់

១. លត្ីរលម្រាង/សរមមភាពទំនងជានឹងលធវីឱ្យខូចខាត្ឬរ៏ាន
ផ្េប ះពាេ់ធងន់ធងរលេីឧទានជាត្ិកដនបម្រមុងធមមជាត្ិនិង/ឬ
ម្រទពយសមបត្តិវបបធម៌ ដូចជា ប ុកនតមិនរំណត់្ម្រត្ឹមកត្ទីតងំ
កដេបានចុះបញ្ជ ីលៅរនុង ESMF កដរឬលទ? 

លទ រលម្រាងលនះនឹងការជីរដី និងការោរ់បំពង់ផ្គត់្ផ្គង់
ទឹរសាា ត្លៅជលម្រ ម្របកហេ០,៧៥កម ម្រត្តម
បលណ្តត យផ្លូវកដេានម្រសាប់ និងសាងសង់
សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមម និងផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ថមីលៅទី
តងំកដេបានរំណត់្។ 

២.លត្ីអនុរលម្រាង/សរមមភាពនឹងទមទរឱ្យានបាញ់ថាន ំ
សាល ប់សត្វេាិត្កដេអងគការសុខភាពចត់្ថាន រ់ IA, IB, ឬ II 
កដរឬលទ? 

លទ ដូចបានរត់្សាគ េ់ខាងលេីអនុរលម្រាងនឹងមិន
ពារ់ព័នធនឹងការលម្របីម្របាស់ថាន សំាល ប់សត្វេាិត្លទ។ 

៣. លត្ីនឹងានជលាល ះលេីការកាន់កាប់កដនដីលរីត្ានល ងី
រវាងម្របលទសពីរឬលម្រចីនលៅរនុងរលម្រាងនិងទិដាភាពសំខាន់ៗនិង
សរមមភាពរបស់អនរផ្តេ់ជំនួយ ពារ់ព័នធនឹងរលម្រាងលនះកដរ

លទ រលម្រាងលនះានទីតងំម្របកហេ ២០រី ូកម ម្រត្ពី
ម្រពំកដនរមពុជា - លវៀត្ណ្តម ជាទីរកនលងកដេគាម ន
ជលាល ះលនាះលទ។ 
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ឬលទ? 

េទធផ្េននការពនិតិ្យេរេណៈសមបត្តបិឋម៖ 

រលម្រាងលនះានេរេណៈសមបត្តមិ្ររប់ម្រគាន់លដមីបទីទេួបានហរិញ្ញបបទនព ីរលម្រាងរបស់ធនាគារពភិពលោរ 

 
ទម្រមង់ ខ៖ ការពនិតិ្យបឋមលេីបលចចរលទសបរសិាា នលដមីបរីណំត់្ម្របលភទននការវាយត្នមលអពំបីរសិាា នកដេនងឹម្រត្វូអនុវត្តសម្រាប់អនុ
រលម្រាងលនះ 
 
ទម្រមងខ់១៖ម្របលភទេរេណៈវនិិចឆយ័ននការពិនិត្យបឋម 

សំណួរពនិតិ្យបឋម បាទ/
ចា៎ ស 

លទ សាគ េ ់

១. លត្អីនុរលម្រាងានសកាត នុពេអាចបងកឱ្យានផ្េប ះពាេ់អវជិជានោ ងធងន់ធងរដេក់ដនជម្រមរធមមជាត្ឬិជម្រមរធមមជាត្កិដេជតិ្
ផុ្ត្ពូជកដរឬលទ? 

(១) នាលំៅររការបាត់្បង់ឬការរចិរេិនន
ជម្រមរធមមជាត្ិ លររំណត់្ថាជាដីនិងទឹរ
កដេ៖ (i) ានម្របព័នធជីវសាស្រសត បណតុ ំ ជីវតិ្
រលរីត្ល ងីោ ងធំលធងរនុងលនាះានម្របលភទ
រុរេជាត្ិនិងសត្វ លហយី (ii) សរមមភាពរបស់
មនុសសមិនបានករកម្របមុខនាទីលអរូ ូសីុ
សំខាន់របស់ទីរកនលងលនាះល យី។ជម្រមរធមម
ជាត្ិសំខាន់ៗានលៅរនុងត្ំបន់ម្រត្ូពិចលសីម
នម្រព វាេភរ់លកាងកាង  នម្រពេិចទឹរ ត្ំបន់ដី
លសីមត្ំបន់ដីសណត វាេលៅម បាត្សមុម្រទផ្លក ថម
ប ម្របះទឹរបឹងទឹរសាបនិងទលនលភនំ ជំោេភនំរមួ
ានវាេរុរេជាានរលិន វាេលៅម  វាេខពង់ោប
និងវាេលៅម ម្រត្ូពិចម្រត្ជារ់។ 

 លទ អនុរលម្រាងលនះមិនបណ្តត េឱ្យានផ្េប ះពាេ់អវជិជាន
ោ ងធងន់ធងរលៅលេីបរសិាា នធមមជាត្ិឬបរសិាា នរស់លៅដ៏សំខាន់
លនាះលទ កត្ានកត្រិចចការសាងសង់បនតិចបនតួចប ុលណ្តណ ះកដេ
នឹងម្រត្ូវលរៀបចំល ងីលដីមបតី្លមលីងបំពង់ទឹរសាា ត្ និងសាងសង់
សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទឹរសាា ត្។ 

(២) នាឱំ្យានការបាត់្បង់ឬការរចិរេិនន
ជម្រមរធមមជាត្ិដ៏សំខាន់ ដូចជាកដនជម្រមរ
កដេម្រត្ូវបានការពារលោយម្រសបចាប់ កដន

 លទ សាសធាតុ្ទងំអស់ននរលម្រាងមិនកមនសាិត្លៅរនុងត្ំបន់
សនូេ/ត្ំបន់សននឧទានជាត្ិ ឬត្ំបន់នម្រពការពារ ឬនម្រពមិនាន
ការការពារប ុកនតានត្នមលសម្រាប់អភិររសខពស់លទ។ដូលចនះអនុ
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សំណួរពនិតិ្យបឋម បាទ/
ចា៎ ស 

លទ សាគ េ ់

កដេទទួេការលសនីសំុជាផ្លូវការសម្រាប់ការ
ការពារឬមិនានកាការពារប ុកនតានត្នមលអភិ
ររសខពស់។កដនជម្រមរសំខាន់ៗរមួានត្ំបន់
និងត្ំបន់ការពារកដេម្រត្ូវបានលសនីល ងីជាផ្លូវ
ការលោយោជរោា ភិបាេជាត្ំបន់ការពារ )ឧ. 
ត្ំបន់បម្រមុងទុរកដេចូេរនុងេរេណៈវនិិចឆ័
យចត់្ថាន រ់របស់ សហភាពអភិររសពិភព
លោរ [IUCN] ត្ំបន់កដេដំបូងល យីម្រត្ូវ
លរចត់្ទុរថាជានម្រពទំលនៀមទាល ប់របស់សហ
រមន៍ (ឧ. នម្រពពិសិដា)និងរកនលងកដេជា
មជឈោា នផ្តេ់អំលណ្តយផ្េដេ់រកនលងការ
ពារ។ រកនលងទងំលនាះានដូចជាានសកាត
នុពេសម្រាប់អភិររសជីវចម្រមុះ និងរកនលង
សត្វរម្រមងាយរងលម្រគាះផ្លល ស់បតូរទីេំលៅឬ
សត្វផុ្ត្ពូជ។ 

រលម្រាងនឹងមិនបងកផ្េប ះពាេ់ដេ់ត្ំបន់ទងំលនះលទ។ 

២. លត្អីនុរលម្រាងលនះានសកាត នុពេបណ្តត េឱ្យានផ្េប ះពាេ់អវជិជានធងន់ធងរដេ់ធនធានវបបធម៌កដរឬលទ? 

(១) នាលំៅររការបាត់្បង់ ឬរចិរេិធនធាន
វបបធម៌កដេម្រត្ូវបានរំណត់្ថាជាវត្ាុាន
ចេនា ឬវត្ាុគាម នចេនា ទីតងំ រចនាសមព័នធ 
រម្រមងរចនាសមព័នធ និងធមមជាត្ិនិងលទសភាព
កដេានបុោណវត្ាុលបត្ិរភណឌ ម្របវត្តិសាស្រសត
សាា បត្យរមមសាសនាសិេបៈ ឬវត្ាុកដេាន
ត្នមលវបបធម៌ដនទលទៀត្។វត្ាុទងំលនាះអាច
សាិត្លៅរនុងទីម្របជុំជនឬត្ំបន់ជនបទលេីដី 
ឬលម្រកាមដីឬលៅលម្រកាមទឹរ។ចំណ្តប់អារមមណ៍
វបបធម៌របស់វត្ាុទងំលនាះអាចានលៅថាន រ់
មូេោា នលខត្តឬថាន រ់ជាត្ិឬលៅរនុងសហរម
ន៍អនតរជាត្ិ។ 

 លទ ពុំានធនធានវបបធម៌សាិត្លៅរនុងត្ំបន់អនុរលម្រាងលនះល យី។ 
 

ពុំានសំណង់ម្របវត្ដិសាស្រសដរងផ្េប ះពាេ់រនុងការងារលទ។ 
 

សម្រាប់បងាក  នីត្ិវធិសីតីពីការររលឃញីលោយនចដនយានលៅរនុង
ឧបសមព័នធ៣ (ជាកផ្នរមួយនន ECOP) លហយីពិធីសារម្រត្ូវបាន
បញ្ចូ េរនុងកផ្នការម្ររប់ម្ររងបរសិាា ននិងសងគមទូលៅលៅ
ឧបសមព័នធ២រនុងររណីកដេធនធានវបបធម៌ម្រត្ូវបានររលឃញី
អំ ុងលពេសាងសង់។ 
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លទ សាគ េ ់

(២) េទធផ្េពីការអនុវត្តបងកឱ្យានការ
បំពានចាប់ជាត្ិឬកាត្ពវរិចចជាត្ិលម្រកាមរិចច
ម្រពមលម្រពៀងនិងរិចចម្រពមលម្រពៀងបរសិាា នអនតរ
ជាត្ិពារ់ព័នធកដេរមួានអនុសញ្ហញ
លបត្ិរភណឌ ពិភពលោរអងគការយូលណសកូ ឬរ៏
ប ះពាេដ់េ់ត្ំបន់កដេានលទសចរណ៍សំ
ខាន់ៗឬចំណ្តប់អារមមណ៍ពីវទិាសាស្រសត។ 

 លទ វសិាេភាពម្ររបដណត ប់ននអនុរលម្រាងមិនសាិត្លៅករបរត្ំបន់
ណ្តមួយននការលបតជាា ចិត្តរបស់រមពុជារនុងការការពារបរសិាា នធមម
ជាត្ិជាមួយអងគការអនតរជាត្ិល យី។ 

 

មិនានត្ំបន់លទសចរណ៍សំខាន់ៗឬចំណ្តប់អារមមណ៍វទិាសាស្រសត
ណ្តមួយរងផ្េប ះពាេ់លោយរលម្រាងលនាះលទ។ 

៣.លត្អីនុរលម្រាងបងកឱ្យានផ្េប ះពាេ់អវជិជានធងន់ធងរលេីដនីងិធនធានធមមជាត្ពិារ់ព័នធ កដេជាទអីាម្រស័យផ្េរបស់ជនជាត្លិដមី
ភារត្ចិកដរឬលទ? 

បងកផ្េប ះពាេ់លេីដីធលីឬកដនដីកដេជារមម
សិទធិជាម្របនពណីឬលម្របីម្របាស់ឬកាន់កាប់ជា
ម្របនពណីលហយីការទទួេបានធនធានធមម
ជាត្ិានសារៈសំខាន់ចំលពាះនិរនតរភាព វបប
ធម៌និងជីវភាពរបស់ជនជាត្ិភារលដីមភារត្ិ
ច។បងកផ្េប ះពាេ់ដេ់ត្នមលវបបធម៌និងដួង
ម្រពេឹងពីដីនិងធនធានទងំលនាះឬរ៏ប ះពាេ់
ដេ់ការម្ររប់ម្ររងធនធានធមមជាត្ិនិងនិរនតរ
ភាពចីរភាពននធនធានកដេរងផ្េប ះពា
េ់។ 

 លទ ជនជាត្ិលដីមភារត្ិចមួយចំនួនបានផ្លល ស់បតូរពីភូមិលដីមរបសខ់លួន
មររស់លៅរនុងម្ររុងកសនមលនារមយ។ដូចនះលបីលទះបីជាាច ស់
អចេនម្រទពយមួយចំនួនលៅជាជនជាត្ិលដីមរ៏លោយរ៏ពុំានលៅ
ភូមិរំលណីត្របស់ពួរលរលទ។ជនជាត្ិលដីមភារត្ិចទងំលនះ
កដេរស់លៅឬលធវីការលៅត្ំបន់ជុំវញិលនាះនឹងទទួេបានអត្ា
ម្របលោជន៍ពីរលម្រាងលនះ។ 

៤. លត្អីនុរលម្រាងបងកឱ្យានផ្េប ះពាេ់អវជិជានធងន់ធងររហូត្ដេ់ានផ្លល ស់ទេំីលៅរបស់ពេរដាកដរឬលទ? 

នាលំៅររការលរេំីលៅោា នរបស់ម្របជាជន
កដេអាម្រស័យផ្េលេីដីធល ី ឬការលម្របីម្របាស់
ជារ់កសតងននធនធានកដេពិបារយរលៅ
តម ឬសាដ រល ងីវញិកដរឬលទ? ឬបងកឱ្យាន
បញ្ហា េំបាររនុងការអនុវត្ដរលម្រាងលដីមបសីាត រ
ជីវភាពរស់លៅល ងីវញិកដរឬលទ? 

 លទ ការអនុវត្តរលម្រាងលនះនឹងមិនបណ្តត េឱ្យានការផ្លល ស់បតូរេំ
លៅោា នរបស់ម្របជាពេរដាលទ លម្រពាះថាការសាងសង់ទងំឡាយ
រឺលៅតមបលណ្តត យផ្លូវកដេានម្រសាប់កត្ប ុលណ្តណ ះ។ 

 

ដីធលីសម្រាប់ការសាងសង់ទីតងំសាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទឹរ រឺសាិត្
លៅរនុងដំណ្តរ់កាេទី២ទីតងំលនាះទំនងជាដីទំលនរកដេគាម ន
ម្របជាពេរដារស់លៅល យី។ 



 

60 

 

សំណួរពនិតិ្យបឋម បាទ/
ចា៎ ស 

លទ សាគ េ ់

៥.លត្អីនុរលម្រាងម្រត្វូការទញិ ឬលម្របមី្របាស់ថាន សំាល ប់សត្វេាតិ្កដរឬលទ? 

អនុរលម្រាងកដេម្រត្ូវការថាន សំាល ប់សត្វេាិត្
កដេសាិត្លៅរនុងចំណ្តត់្ថាន រ់របស់អងគការ
សុខភាពពិភពលោរ )IA, IB, ឬ II) ។ 

 លទ ដូចបានលេីរល ងីខាងលេីរចួលហយីថាមិនានថាន សំាល ប់សត្វ
េាិត្មរលម្របីម្របាស់លៅរនុងអនុរលម្រាងលនះលទ។ 

៦. លត្អីនុរលម្រាងពចិរណ្តសាងសង់ទនំប់ធមំយួកដរឬលទ? 

លត្ីអនុរលម្រាងលនះម្រត្ូវការសាងសង់ទំនប់
កដេជា៖ 
- រមពស់ចប់ព១ី៥កម ម្រត្ល ងីលៅ 
- ានរំពស់រវាងពី១០ លៅ១៥កម ម្រត្កដេ
ានរចនាល ងីានភាពសមុរសាម ញពិលសស 
ឧទហរណ៍ទំនប់ធំមិនធមមត កដេអាចទប់
ទឹរជំនន់បាន ទីតងំសាិត្លៅរនុងត្ំបន់កដេ
ានភាពរញ្ជួ យខពស់មូេោា នម្ររឹះសមុរសាម ញ
និងពិបាររនុងការលរៀបចំឬការររាសាភ រ
កដេានជាត្ពុិេ។ 
- រមពស់ទបជាង ១០កម ម្រត្ប ុកនតម្រត្ូវបានលរ
រពំឹងថានឹងកាល យជាទំនប់ទឹរដ៏ធំមួយរនុងរំ
 ុងលពេដំលណីរការរលម្រាងលនះកដរឬលទ? 

 លទ អនុរលម្រាងលនះនឹងានការជីរដី និងការោរ់បំពង់ផ្គត់្ផ្គង់ទឹរ
លៅជលម្រ ម្របកហេ០,៧៥កម ម្រត្តមបលណ្តត យផ្លូវកដេាន
ម្រសាប់និងសាងសង់សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមម និងផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ថមី
មួយលៅត្ំបន់រំណត់្មួយ។មិនានម្របភពទឹរឬសរមមភាពអនុ
រលម្រាងទរ់ទងលៅនឹងទំនប់ណ្តមួយលៅល យីលទ។ 

លត្មី្របត្ិបត្តកិាររបស់អនុរលម្រាងលនះពឹងកផ្ារ
លេី៖ 
- ទំនប់កដេានម្រសាប់ឬទំនប់កដេរំពុង
សាងសង់ )DUC)។ 
- សាា នីយអរគីសនី ឬម្របព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្
កដេបូមលោយផ្លោ េ់ពីអាងសតុររបស់ទំនប់
កដេានម្រសាប់ឬDUC។ 
- ទំនប់បកងវរទឹរ ឬទំនប់វារអីរគិសនីកផ្នរខាង
លម្រកាមទំនប់កដេានម្រសាប់ឬDUC កាេ

 លទ ម្របភពទឹរថមីកដេបានរំណត់្សម្រាប់ជំហានទី២រឺលៅករបរ
ទំនប់វារអីរគិសនីតូ្ចមួយ ប ុកនតម្របភពទឹរលនាះមិនកមនជាកផ្នរ
មួយកដេហូរទឹរពី/ចូេលៅរនុងទំនប់លនះលទ។ 
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ណ្តទំនប់ខាងលេីបារ់លនាះអាចបងកឱ្យាន
ការខូចខាត្ោ ងធងន់ធងរ ឬខូចខាត្រចនាស
មព័នធថមីកដេទទួេហរិញ្ញបបទនពីធនាគារ
ពិភពលោរនិងម្របព័នធធាោសាស្រសត ឬរលម្រាង
ម្របព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្កដេអាម្រស័យលេីការ
ទឹរកដេសតុរ និងម្របត្ិបត្តិការននទំនប់កដេ
ានម្រសាប់ឬDUCសម្រាប់ការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរមិន
អាចដំលណីរការបានម្របសិនលបីទំនប់ខូច។ 

៧. លត្អីនុរលម្រាងអាចបណ្តត េឱ្យប ះពាេ់មនិអាចសម្រាេបានកដរឬលទ? 

បណ្តត េឱ្យបាត់្បង់ទឹរលភលៀងកដេប ះពាេ់
ដេ់រុណភាពននការផ្ោុរទឹរនិងរកនលងសាោ រ់
ទឹរសាា ត្សម្រាប់ផ្គត់្ផ្គង់ដេ់ទីរកនលាន
មនុសសរស់លៅលម្រចីន។ 

 លទ អនុរលម្រាងលនះមិនបណ្តត េឱ្យានផ្េប ះពាេ់ដេ់ការ
បាត់្បង់ត្ំបន់បញ្ចូ េទឹរលទ។ 

បណ្តត េឱ្យានផ្េប ះពាេ់ណ្តមួយកដេ
រយៈលពេននផ្េប ះពាេ់ានេរេណៈអ
ចិនស្រនតយប៍ ះពាេ់ខាល ងំដេ់ត្ំបន់ភូមិសាស្រសតឬ
ផ្េប ះពាេដ់េ់ថាមពេខាល ងំ។ 

 លទ អនុរលម្រាងនឹងមិននាបំណ្តត េឱ្យានផ្េប ះពាេ់ណ្តមួយឬ
ផ្េប ះពាេ់ដេ់ត្ំបន់ភូមិសាស្រសតលទ។ 

៨. លត្អីនុរលម្រាងបងកឱ្យានផ្េប ះពាេ់អវជិជានធទូំេំទូោយកដរឬលទ? 

ការោា នលម្រចីនលៅទីតងំលផ្សងៗគាន កដេប ះ
ពាេ់ដេ់គាន អាចបងកឱ្យានការបាត់្បង់
ជម្រមរធនធានដីធលីឬបាត់្បង់រុណភាពនន
ធនធាន។ 

 លទ អនុរលម្រាងលនះនឹងមិននាមំរនូវផ្េប ះពាេ់អវជិជានសំខា
ន់ៗដូចជា៖ 
- លៅដំណ្តរ់កាេម្របត្ិបត្តិការ៖ មិនានផ្េប ះពាេ់លេីទី
ជម្រមរធមមជាត្ិធនធានធមមជាត្ិដីធលីរនុងនិងលម្រៅត្ំបន់។ 

- រនុងដំណ្តរ់កាេសាងសង់៖ ទីតងំអនុវត្តរឺម្ររុងកសនមលនារ
មយ។លោយសាររលម្រាងលនះ ានសរមមភាពសាងសង់ត្ិចត្ួច
តមដងផ្លូវកដេានម្រសាប់សរមមភាពរបស់រលម្រាងមិនបណ្តត
េឱ្យានការបាត់្បង់ទីជម្រមរដីធលីនិងធនធានលទមិនលធវីឱ្យខូច
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រុណភាពននធនធានល យី។ 

ផ្េប ះពាេ់អវជិជានដ៏សំខាន់កដេ
ទំនងជានឹងពម្រងីរហួសពីការោា ន ឬរកនលង
ការងារ។ 

 

 លទ ផ្េប ះពាេ់អវជិជានដេ់បរសិាា ននានាហួសពីទីតងំននអនុ
រលម្រាង រឺជាលរឿងមិនសូវសំខាន់ និងអាចម្ររប់ម្ររងបានទងំ
ម្រសុង។រនុងអំ ុងលពេម្របត្ិបត្តិការសាងសង់ានមនុសសមិន
ដេ់១០នារ់លទលៅតមការោា ននីមួយៗ។ដូលចនះវានឹងមិននាឱំ្យ
ានរំលណីនត្ម្រមូវការអាហាររនុងត្ំបន់លនាះលទវារ៏មិនោរ់
សាព ធបកនាមលៅលេីកផ្នរសុខភាពរនុងត្ំបន់លទ។ 

ផ្េប ះពាេដ់េ់បរសិាា នកដេបងកល ងី
លោយមនុសស)លម្រៅពីការកម្របម្របួេត្ិចត្ួចលៅ
សរមមភាពផ្លូវទឹរកដេរំពុងដំលណីរការ(។ 

 លទ ម្ររប់សាសធាតុ្ទងំអស់រឺសាិត្លៅរនុងកដនដីននម្របលទសរមពុជា
មិនានម្រពំកដនជាមួយម្របលទសណ្តមួយលទដូលចនះមិនានផ្េ
ប ះពាេ់ឆ្លងកាត់្ម្រពំកដនលទ។ 

ត្ម្រមូវការសម្រាប់ផ្លូវថនេ់ថមីផ្លូវរូងលម្រកាម
ដីម្របឡាយ រលបៀងបញ្ជូ នថាមពេបំពង់បងាូរ
ឬរលតត ចរ់សំោមលៅត្ំបន់កដេមិនទន់
ានការអភិវឌ្ឍន៍។ 

 លទ ានកត្ការសាងសង់ត្ិចត្ួចកដេនឹងម្រត្ូវបានអនុវត្តសម្រាប់ការ
ដំល ងីបំពង់ទឹរនិងសំណង់ននសាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទឹរសាា ត្។
ដូលចនះមិនចបំាច់ានផ្លូវថនេ់ថមីផ្លូវរូងរនុងដីម្របឡាយរលបៀង
បញ្ជូ នថាមពេអរគិសនីឬត្ំបន់ចរ់សំោមលនាះលទ។ 

ការរខំានដេ់ការផ្លល ស់ទីេំលៅតមរដូវរបស់
សត្វនម្រពសត្វពាហនៈរងាវ េចររជន ឬអនរ
លធវីរសិរមមបាល ស់ទ។ី 

 លទ សរមមភាពរបស់អនុរលម្រាងមិនផ្លល ស់បតូរសាា នភាពននត្ំបន់លនាះ
លទដូលចនះវានឹងមិនរខំានការផ្លល ស់បតូរទីេំលៅរបស់សត្វនម្រពសត្វ
ពាហនៈឬរងាវ េ ចររជន ឬអនរលធវីរសិរមមចេ័ត្លនាះលទ។ 

៩. លត្អីនុរលម្រាងលនះធាល ប់ានពមុីនកដរឬលទ? 

លត្មីិនធាល ប់ានលៅថាន រ់ជាត្កិដរឬលទ?  លទ រលម្រាងម្របលភទលនះម្រត្ូវបានលរអនុវត្តលៅថាន រ់ជាត្ិកាេពីប ុនាម ន
ទសវត្សរមុ៍ន។ 

លត្មីិនធាល ប់ានលៅថាន រ់លខត្តកដរឬលទ?  លទ អនុរលម្រាងលនះរឺការពម្រងីររកនលងកដេានម្រសាប់។ដូលចនះវាជា
អនុរលម្រាងកដេានម្រសាប់រចួមរលហយី។ 

១០. លត្រីលម្រាងលនះានភាពចម្រមងូចម្រាសខាល ងំលហយីទនំងជាទរ់ទញការយរចតិ្តទុរោរ់របស់អងគការមនិកមនរោា ភបិាេឬសងគមសីុ
វេិជាត្ ិឬអនតរជាត្កិដរឬលទ? 

ចត់្ទុរថាវាានហានិភ័យខពស់ ឬទំនងជា
ានទិដាភាពមិនចុះសម្រមុងគាន ។ 

 លទ  
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សំណួរពនិតិ្យបឋម បាទ/
ចា៎ ស 

លទ សាគ េ ់

ទំនងជានាឱំ្យានការត្វា ឬអនរកដេចង់
បាតុ្រមម ឬទប់សាក ត់្នឹងការសាងសង់។ 

 លទ រិចចការតងំអស់សុទធកត្ផ្តេ់អត្ាម្របលោជន៍សងគម វាបលម្រមីដេ់
ពេរដាលៅរនុងត្ំបន់អនុរលម្រាងលោយផ្លោ េ់។អនុរលម្រាងលនះ
ទទួេបានការយេ់ម្រសបពីអាជាា ធរមូេោា ននិងពេរដារចួ
លហយីកដរ។ 

 

ម្ររួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់បលណ្តត ះអាសននរនុងរំ ុងលពេត្
លមលីងបំពង់ទឹរទទួេបានផ្េម្របលោជន៍ផ្លោ េ់ពីអនុរលម្រាង
លនះ។ 

 

 

ម្របអប់រ២.១និយមន័យសម្រាប់រំណត់្ផ្េប ះពាេ់ 

ប ះពាេធ់ងន់ធងរ (S) 

- ការផ្លល ស់បតូរធងន់ធងរលេីត្ំបន់សំខាន់ៗកដេេរេណៈពិលសសឬេរេណៈសំខាន់ៗឬេរេណៈននលទសភាពឬេរេណៈ
ពិលសសរបស់ត្ំបន់លនាះលេីសពី ២ឆ្ន លំ ងីលៅ។ 

- ផ្េប ះពាេ់លៅហួសពីបទបបញ្ញត្តិឬប ះពាេ់យូរអកងវងនិងានភាពររីោេោេ 

- ផ្លល ស់បតូរម្របព័នធលអរូ ូសីុឬមុខងារលអរូ ូសីុលេីនផ្ោធំកដេបណ្តត េឱ្យខាត្បង់រនុងរម្រមិត្មធយម (២ឆ្ន លំ ងីលៅ( ប ុកនត 
សមត្ាភាពសាា រល ងីវញិរនុងរយៈលពេ១០ឆ្ន ។ំ 

- ប ះពាេដ់េ់សុខភាពរបស់មនុសសជាបលណ្តត ះអាសនន 

- ខូចខាត្កផ្នរហរិញ្ញវត្ាុដេ់អនរលម្របីម្របាស់ឬសហរមន៍។ 

ប ះពាេម់ធយម (M) 

- ការផ្លល ស់បតូររួរឱ្យរត់្សាគ េ់ប ុកនតមិនានការកម្របម្របួេលេីសពី២ឆ្ន ឬំការផ្លល ស់បតូរខាល ងំលេីសពី៦កខប ុកនតត្ិចជាង២ឆ្ន លំេី
េរេណៈសំខាន់ៗឬេរេណៈននលទសភាពឬេរេណៈលទេ 

- ផ្លល ស់បតូរម្របព័នធលអរូ ូសីុឬមុខងារលអរូ ូសីុរនុងមូេោា នរនុងរយៈលពេខលីលោយានេទធភាពរនុងការលងីបេាម្របលសីរល ងីវ ិ
ញ។រម្រមិត្ផ្េប ះពាេ់រឺម្រសលដៀងគាន លៅនឹងការកម្របម្របួេនាលពេបចចុបបននប ុកនតវាមិនលរីនល ងីរហូត្លនាះលទ។ 

- អាច)មិនទំនងជា(ប ះពាេ់ដេ់សុខភាពមនុសស អាចបណ្តត េឱ្យពិបារដេ់អនរលម្របីម្របាសម់ួយចំនួន។ 
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ប ះពាេ់ត្ចិត្ចួ (L) 

- ការផ្លល ស់បតូររួរឱ្យរត់្សាគ េ់រនុងរយៈលពេត្ិចជាង២ឆ្ន កំារផ្លល ស់បតូរដ៏សំខាន់ានរយៈលពេត្ិចជាង៦កខឬ 

- ការផ្លល ស់បតូរលរីត្ានល ងីម្របកហេគាន នឹងការកម្របម្របួេបចចុបបននឬការផ្លល ស់បតូរកដេមិនទន់លឃញីចាស់សម្រាប់រយៈលពេ
ណ្តមួយលៅរនុងបទោា នកដេអាចទទួេយរបានលហយីផ្េប ះពាេ់របស់វាអាចម្ររប់ម្ររងបានទងំម្រសុង។ 

- ផ្េប ះពាេ់អាចប ះពាេ់ដេ់ម្របត្ិបត្តិការប ុកនតមិនបងកដេ់អនរលម្របីម្របាស់ ឬសាធារណជនទូលៅលទ។ 

- ផ្េប ះពាេ់ត្ិចត្ួចលៅលេីសុខភាពមនុសសឬរុណភាពការរស់លៅ។ 

គាម នប ះពាេ ់(ត្ចិត្ចួ/មនិសូវសំខាន់) N 

- ការផ្លល ស់បតូរត្ិចត្ួចមិនលឃញីថាានការកម្របម្របួេ ឬផ្លល ស់បតូរលទ 

- ការផ្លល ស់បតូរកដេមិនអាចលមីេដឹង ឬការកម្របម្របួេអាចវាស់កវងបានលោយកផ្ារលេីម្របត្ិបត្តិការមូេោា ន 

- មិនានឥទធិពេលៅវញិលៅមរលហយីដូលចនះគាម នការផ្លល ស់បតូរបានលរីត្ល ងីលទ 

ទម្រមងខ់២: ម្របលភទរេរេណៈវនិិចឆ័យននការពិនិត្យបឋម 

សំណួរពនិតិ្យបឋម បាទ/
ចា៎ ស 

លទ សាគ េ ់

១.សរមមភាពរបស់រលម្រាងម្រត្ូវបានរំណត់្
ចំលពាះការបណតុ ះបណ្តត េការផ្តេ់ជំនួយ
បលចចរលទសនិងការរសាងសមត្ាភាព។ 

 លទ លម្រៅពីការបណតុ ះបណ្តត េការគាមំ្រទនិងការរសាងសមត្ាភាព
អនុរលម្រាងនឹងោរ់បំពង់ទឹរសាងសង់សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមម។ 

២. ការបណតុ ះបណ្តត េនិងការរសាង
សមត្ាភាពមិនត្ម្រមូវឱ្យលម្របីម្របាស់សារធាតុ្
រីមីភាន រ់ងារជីវសាស្រសតថាន សំំោប់សត្វេាិត្
លទ។ 

 លទ សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទឹរអនុរលម្រាងលម្របីម្របាស់សាច់ជូរ សារ
ធាតុ្ជួយទឹរឱ្យរងថាល និងរលរនីសម្រាប់សាល ប់លមលោរ។ 

៣. ពុំានលហោា រចនាសមព័នធរូបវនតកដេ
ម្រត្ូវរំលទចលចេ ឬសាងសង់លទ។ 

 លទ ការសាងសង់ា សីុនបូមទឹរនិងការត្លមលីងបំពង់ទឹរនិងការ
សាងសង់សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទឹរនឹងម្រត្ូវអនុវត្តលៅលម្រកាម
រលម្រាងលនះ។ 

៤. មិនានអនតោរមន៍ណ្តមួយកដេអាច
ប ះពាេ់ដេ់ដីទឹរខយេ់ រុរេជាត្ិ សត្វឬ
មនុសសលទ។ 

 លទ រិចចការគាស់កាយដីសម្រាប់សាងសង់សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមម
ទឹរនិងការត្លមលីងបំពង់ផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្រខំានដេ់បរសិាា ន
ដី។ 

៥. លបីសិនានការម្រសាវម្រជាវវទិាសាស្រសត  លទ មិនានការម្រសាវម្រជាវវទិាសាស្រសតលៅរនុងទីតងំអនុរលម្រាង
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រំពុងអនុវត្តការម្រសាវម្រជាវរឺានេរេណៈ
កបបធមមជាត្ិកដេគាម នជាត្ិពុេលម្រគាះថាន រ់
ឬសំណេ់ជាត្ពុិេលរីត្ល ងីលហយីការ
ម្រសាវម្រជាវមិនពារ់ព័នធនឹង DNA កដេលរ
បលងកីត្ល ងីឬការម្រសាវម្រជាវដនទលទៀត្កដេ
អាចជាភាន រ់ងារលម្រគាះថាន រ់លនាះម្របសិនលបីវា
ម្រត្ូវបានបលញ្ចញានេរេខណឌ មនោីរ
ពិលសាធន៍ 

លនះលទ។ 

េទធផ្េពនិតិ្យបឋម EA ៖ 

ម្របលភទខ - ការលរៀបចំ ESMP 

 

រំណត្់អត្តបញ្ហា និងការលរៀបចំឯរសារការពារផ្េប ះពាេ់ 
ទម្រមង ់រ៖ ផ្េប ះពាេ់បរសិាា ននិងសងគមកដេអាចលរីត្ល ីងនឹងម្រត្វូលោះម្រសាយ 

េរ. លត្អីនុរលម្រាងលនះានផ្េប ះ
ពាេ់ដេ់បរសិាា នទងំលនះកដរ

ឬលទ? 

N L M H មនិដងឹ សាគ េ ់

១. ទស្រនាោ នលេីត្ំបន់ម្របវត្តិសាស្រសត/ 
វបបធម៌ 

X     អនុរលម្រាងលនះមិនទស្រនាោ នលេីទីបុោណោា ន ឬទី
តងំវបបធម៌លទ។ 

២. ការទស្រនាោ នលេីម្របព័នធលអរូ ូសីុ 
)ឧ. កដនជម្រមរធមមជាត្ិឬ
ត្ំបន់ការពារឧទានជាត្ិ កដន
បម្រមុងធមមជាត្ិ ... េ។ ( 

X     អនុរលម្រាងមិនសាិត្លៅរនុងម្របព័នធលអរូធមមជាត្ិ
ឧទានជាត្ិឬកដនបម្រមុងធមមជាត្ិលទ។ 

៣. ភាពមិនលទៀងទត់្នន
លទសភាពនិងរំលណីន
សំណេ់ 

 X    រិចចការសំណង់បនតិចបនតួចនឹងម្រត្ូវអនុវត្តអនុរលម្រាង
លនះនឹងមិនលធវីឱ្យខូចដេ់លទសភាពនិងបលងកីន
សំណេ់លទ។ផ្េប ះពាេ់ពីបនតិចបនតួចលៅមធយម
លៅរនុងអំ ុងលពេសាងសង់អាចម្រត្ូវបានម្ររប់ម្ររង
បានោ ងងាយតមរយៈ ESMP។ 
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េរ. លត្អីនុរលម្រាងលនះានផ្េប ះ
ពាេ់ដេ់បរសិាា នទងំលនះកដរ

ឬលទ? 

N L M H មនិដងឹ សាគ េ ់

៤. កាត់្កមរ ឬរេំំ លដីមលឈរីនុងរំ
 ុងលពេសាា ត្បរលិវណ
សម្រាប់ការសាងសង់ 

 X    លររពំឹងទុរថាានការកាយយរដីម្រសទប់លេី
សម្រាប់សាងសង់សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទឹរសាា ត្។ 

៥. លធវីឱ្យកម្របម្របួេរុណភាពទឹរ 
ឬេំហូររបស់ទឹរ (ឧ.ទឹរកម្រប
កាល យជាេារ់លោយសារកត្ការ
បងាូរទឹរសំណេ់ពីការោា ន 
និងសំណឹរដី និងសំណេ់
សំណង់(ឬរយៈលពេកវង។ 

 X    សរមមភាពសំណង់នឹងលធវីឱ្យកម្របម្របួេនូវរុណភាព
និងេំហូរទឹរបនតិចបនតួចកត្ប ុលណ្តណ ះ។ 
- ទឹរសំណេ់ពីសរមមភាពសំណង់៖ ជាទូលៅ លរីត្
ល ងីពីការសាងសង់សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទឹរកត្
ប ុលណ្តណ ះ លហយីវាអាចម្ររប់ម្ររងបានតមរយៈESMP
។ 

៦. បលងកីនរម្រមិត្ធូេីឬបកនាមសារ
ធាតុ្ពុេលៅខយេ់រនុងរំ ុង
លពេសាងសង់ 

 X    លររពំឹងថារម្រមិត្ធូេីនឹងលរីនល ងីរនុងអំ ុងលពេ
សាងសង់។ដូលចនះវធិានការសម្រាេនឹងម្រត្ូវោរ់
បញ្ចូ េលៅរនុងរលម្រាង ESMP។ 

៧. បលងកីនសលមលងរខំាននិង/ឬរញ័ំរ  X    សំល ងរខំាន/រញ័ំរនឹងលរីនល ងីរនុងអម ុងលពេ
សាងសង់។ដូលចនះវធិានការសម្រាេនឹងម្រត្ូវោរ់
បញ្ចូ េលៅរនុងរលម្រាង ESMP 

៨. ការតងំទីេំលៅថមីកដរឬលទ? 
ម្របសិនលបីលឆ្លីយថាបាទ/ចស
លត្ីានប ុនាម នម្ររួសារ? 

X     ពុំានផ្ោះសកមបងណ្តមួយនឹងម្រត្ូវផ្លល ស់ទីេំលៅលទ 
ខណៈអនុរលម្រាងនឹងោរ់បំពង់ទឹរលៅតមផ្លូវកដេ
ានម្រសាប់។សម្រាប់ការសាងសង់សាា នីយម្របម្រពឹត្ត
រមមទឹរសាា ត្លៅដំណ្តរ់កាេទីII ទទួេបានដីលៅ
ជិត្ម្របភពទឹរលហយីពុំានមនុសសរស់លៅលទ។ 

៩. ការលម្របីម្របាស់ទីតងំសម្រាប់
តងំទីេំលៅថមីកដេងាយប ះ
ពាេ់ដេប់រសិាា ននិង/ឬដេ់ 
វបបធម៌ 

X     មិនដឹង 

១០. ហានិភ័យននការចមលងជំងឺពី
សំណ្តរ់រមមររសំណង់លៅ

 X    ចំនួនរមមររកដេម្រត្ូវបានលររពំឹងថានឹងម្រត្ូវយរមរ
លធវីការ (រំ ុងលពេរវេ់ខាល ងំ(សម្រាប់សាងសង់
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េរ. លត្អីនុរលម្រាងលនះានផ្េប ះ
ពាេ់ដេ់បរសិាា នទងំលនះកដរ

ឬលទ? 

N L M H មនិដងឹ សាគ េ ់

ពេរដា រនុងត្ំបន់ )និងពី
ពេរដាមររមមររវញិ(? 

សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទឹររឺចំនួន ៣០នារ់ និង
សម្រាប់ត្លមលីងបំពង់ផ្គត់្ផ្គង់ទឹរានចំនួន៣០នារ់។ 
ការម្របមូេផ្តុ ំពេររកបបលនះអាចចមលងជំងឺលនះដេ់
ម្របជាជនរនុងត្ំបន់ (និងទទួេជំងឺពីអនរម្រសុរមរ
វញិ(ដូចជាជំងឺកាលមលោរ លមលោរហុវី សាវ យ ។េ។ 
រឯីជំងឺទរ់ទងនឹងទឹរានដូចជាជំងឺោររូសឈ ឺ    
កភនរ។ ជំងឺចមលងតមមូស )ជំងឺម្ររុន្ម។េ។(
។ហានិភ័យននជំងឺររីោេោេរឺសាិត្លៅរម្រមិត្ទប
លហយីអាចម្រត្ូវបានម្ររប់ម្ររង។ 

១១. ងាយប ះទងគិចរវាងរមមររ
សំណង់និងអនរម្រសុរ )និងពី
អនរម្រសុរមររមមររសំណង់
វញិ(? 

 X    ការម្របមូេផ្តុ ំរមមររ៦០នារ់អាចបងកឱ្យានជលាល ះ
រវាងរមមររសំណង់និងអនរម្រសុរ។លទះជាោ ងណ្ត
អនុរលម្រាងលនះនឹងផ្តេ់អាទិភាពរនុងការលម្របីម្របាស់
រាល ងំពេរមមរនុងម្រសុរ ដូលចនះផ្េប ះពាេ់រឺត្ិច
ត្ចួកត្ប ុលណ្តណ ះ។ 

១២. ការលម្របីម្របាស់សារធាតុ្ផ្ោុះនិង
សារធាតុ្រីមីលម្រគាះថាន រ់ 

X     អនុរលម្រាងរឺជាការងារសំណង់ទូលៅដូលចនះគាម នការ
លម្របីម្របាស់សារធាតុ្ផ្ោុះនិងសារធាតុ្រីមីកដេាន
លម្រគាះថាន រ់លទ។ 

១៣. ការោា នសំណង់ ានលម្រគាះ
ថាន រ់លរីត្ល ងី បណ្តត េមរពី
ម្រគាប់មីនឬលម្ររឿងផ្ោុះកដេជា
សំណេ់ពីសស្រងាគ ម 

X     ការោា នមិនសាិត្លៅរនុងទីតងំកដេានហានិភ័យ
ននលម្ររឿងផ្ោុះកដេលៅលសសសេ់ពីសស្រងាគ មលទដូលចនះ
ការងារលបាសសាា ត្មីនមិនចបំាច់ល យី។ 

១៤. ការសាងសង់កដេអាចបងកការ
រខំានដេ់ការដឹរជញ្ជូ ន ចោចរ
ផ្លូវលគារ ឬនាវាចរ? 

 X    ពុំានលម្ររឿងបរកិាេ រសំខាន់ណ្តមួយលម្របីម្របាស់
សម្រាប់សាងសង់សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទឹរនិងការ    
ត្លមលីងបំពង់ផ្គត់្ផ្គង់ទឹរលទ។ដូលចនះការរខំានដេ់
ចោចរណ៍ជាម្របចាំនទំហតូំ្ចលហយីអាចម្រត្ូវ
ម្ររប់ម្ររងរនុងអំ ុងលពេ ដឹរជញ្ជូ នសាភ រ        
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េរ. លត្អីនុរលម្រាងលនះានផ្េប ះ
ពាេ់ដេ់បរសិាា នទងំលនះកដរ

ឬលទ? 

N L M H មនិដងឹ សាគ េ ់

សំណង់។ 

១៥. ការសាងសង់កដេអាចបណ្តត
េឱ្យខូចខាត្ផ្លូវថនេ់របស់អនរ
ម្រសុរកដេានម្រសាប់ សាព នឬ
លហោា រចនាសមព័នធរូបវន័ត
ជនបទលផ្សងលទៀត្? 

 X    ការជីរដីសម្រាប់ការោរ់បំពង់ទឹរសាា ត្លៅចិលញ្ច ីម
ផ្លូវកដេានម្រសាប់អាចបណ្តត េឱ្យខូចខាត្ត្ិចត្ួច
លេីផ្លូវឬរចនាសមព័នធរូបវន័ត។ផ្េប ះពាេ់ទងំលនះ
អាចសម្រាេបានលោយសារការអនុវត្តសំណង់បាន
េា។ 

១៦. ការកាយដីរនុងលពេសាងសង់
របស់អនុរលម្រាងបងកឱ្យាន
សំណឹរដី 

X     រលតត កដេលរជីរសម្រាប់ការោរ់បំពង់ផ្គត់្ផ្គង់ទឹរ
សាា ត្នឹងម្រត្ូវេប់បំលពញល ងីវញិ។ដូលចនះគាម ន
សំណឹរដីល យី។ 

១៧. ម្រត្ូវការលបីរផ្លូវថនេ់ថមីផ្លូវប
លណ្តត ះអាសនន ឬអចិនស្រនតយ?៍ 

X     រិចចការសំណងសាិត្លៅលេីផ្លូវកដេានម្រសាប់។
ដូលចនះមិនចបំាច់ឱ្យានផ្លូវថនេ់អវីលទ។ 
 

១៨. ការកបងកចរឬការកចរោច់ពី
គាន ននជម្រមររុរេជាត្ិនិងជម្រមរ
សត្វ? 

X     អនុរលម្រាងមិនកបងកចរផ្លូវលធវីផ្លល ស់បតូេំលៅតមរដូ
វកាេ ការបំផ្លល ញចំណីសត្វនម្រពលនាះលទ។ 

១៩. ផ្េប ះពាេ់រយៈលពេកវងលេី
រុណភាពខយេ់ 

X     រុណភាពខយេ់ម្រត្ូវបានរងផ្េប ះពាេ់រនុងអំ ុង
លពេសាងសង់កត្ប ុលណ្តណ ះ កដេមិនកមនជាផ្េប ះ
ពាេ់យូរអកងវងលទ។ 

២០. ហានិភ័យលម្រគាះថាន រ់ដេ់រមម
ររនិងសហរមន៍រនុងដំណ្តរ់
កាេសាងសង់ 

  X   ឆ្រ់អរគីសនីអរគីភ័យ លម្រគាះថាន រ់លពេសាងសង់ 
លម្រគាះថាន រ់ចោចរណ៍អាចបណ្តត េឱ្យឱ្យរមមររកដេ
មិនបានហវរឹហវនឺ បំពារ់លោយឧបររណ៍ការពារ
លហយីម្របព័នធឱ្យម្របុងម្របយត័្នសុវត្ាិភាពមិនម្រត្ូវបាន
ោរ់លៅរនុងការោា នសំណង់។ 

លម្រគាះថាន រ់អាចលរីត្ល ងីចំលពាះសហរមន៍
ម្របសិនលបីមិនានសញ្ហញ សាគ េ់លម្រគាះថាន រ់លៅ
ការោា នសំណង់លនាះ។ 
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េរ. លត្អីនុរលម្រាងលនះានផ្េប ះ
ពាេ់ដេ់បរសិាា នទងំលនះកដរ

ឬលទ? 

N L M H មនិដងឹ សាគ េ ់

២១. ការលម្របីម្របាស់វត្ាុធាតុ្ាន
លម្រគាះថាន រ់ឬពុេនិងការបលងកីត្
សំណេ់កដេានលម្រគាះថាន រ់ 

  X   សំណេ់កដេានលម្រគាះថាន រ់រមួាន សំណេ់លម្របង
សំណេ់ខាល ញ់អំពូេលភលីងអារុយអាចប ះពាេ់ដេ់ប
រសិាា នម្របសិនលបីគាម នការចត់្ថាន រ់ររាទុរនិងចុះរិចច
សនាជាមួយអងគភាពម្របម្រពឹត្តរមមលទលនាះ។ 

២២. ហានិភ័យលៅនឹងសុវត្ាិភាព
និងសុខភាពមនុសស 

 X    រមមររអាចលរីត្ជំងឺម្ររុនចញ់ពីមូសខានំិងជំងឺលសី
រកសបរ ជំងឺោរលៅលពេេរេខណឌ រស់លៅ និងជម្រមរ
មិនានអនាម័យ។ 

លត្អីនុរលម្រាងលនះានេទធភាពទទេួបានដធីលរីកឺាររងរម្រមតិ្មនិឱ្យលម្របមី្របាស់ធនធានកដរឬលទ? 

២៣. ការលសនីសំុ )ជាបលណ្តត ះអាសនន
ឬជាអចិនស្រនត( ននដី )សាធារ
ណៈឬឯរជន( សម្រាប់ការ
អភិវឌ្ឍរបស់ខលួន 

 X    លៅដំណ្តរ់កាេទី ១គាម នការលសនីសំុដីធលីលទ។ប ុកនត
លៅដំណ្តរ់កាេទី ២ដីមួយដុំតូ្ចកដេានទំហំ
ម្របកហេ ១០០០កម ម្រត្កាលរ  រឺចបំាច់សម្រាប់សាង
សង់សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទឹរសាា ត្ថមីមួយ។ 

២៤. លម្របីដីកដេានាច ស់ ឬដីកដេ
លរលម្របីជាលទៀងទត់្សម្រាប់ោំ
ដុះ )ឧ. ចារដំណ្ត ំ វាេលៅម
ចិញ្ច ឹមសត្វ រកនលងលនសាទនិង
នម្រពលឈ(ី 

X     លៅដំណ្តរ់កាេទីII ននរលម្រាងដីកដេបានរំណត់្
សម្រាប់សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទឹរសាា ត្ថមីរឺពុំានអនរ
កាន់កាប់លទ។ 

២៥. ការផ្លល ស់ទីេំលៅរបស់បុរគេ
ម្ររួសារឬអាជីវរមម 

X     គាម នបុរគេឬម្ររួសារណ្តមួយនឹងម្រត្ូវផ្លល ស់ទីេំលៅថមី
ល យី។ 

២៦. ការបាត់្បង់ជាបលណ្តត ះអាសនន 
ឬជាអចិនស្រនតយនូ៍វដំណ្តលំដីម
លឈហូីបកផ្លឬលហោា រចនា    
សមព័នធរបស់ម្ររួសារ 

X     លររពំឹងថាានផ្េប ះពាេ់បលណ្តត ះអាសនន 
(ម្របកហេរនលះនថង(លៅខាងមុខផ្ោះរបស់អនរម្រសុរ
កដេជាអនរទទួេផ្េផ្លោ េ់កដរប ុកនតគាម នការ
បាត់្បង់ដំណ្តលំដីមលឈហូីបកផ្លឬលហោា រចនាសមព័នធ
ម្ររួសារលទ។ 

២៧. ការហាមឃាត់្លោយមិនាន
ការឯរភាពគាន ចំលពាះការលចញ

X     ពុំានផ្េប ះពាេ់ដេ់ការលចញចូេរបស់ពេរដា
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េរ. លត្អីនុរលម្រាងលនះានផ្េប ះ
ពាេ់ដេ់បរសិាា នទងំលនះកដរ

ឬលទ? 

N L M H មនិដងឹ សាគ េ ់

ចូេលម្របីម្របាស់លោយម្រសប
ចាប់ម្របជាពេរដាចំលពាះ
ចំលពាះឧទាន និងត្ំបន់
ការពារ 

លៅកាន់ ឧទានជាត្ិឬត្ំបន់ការពារល យី។ 

មតិ្លោបេ់៖កផ្នការសរមមភាពសម្រាប់លោះម្រសាយទនំាស ់(RAP) មិនចបំាច់លទ។  

លត្ជីនជាត្ភិារត្ចិានវត្តានលៅរនុងទតីងំអនុរលម្រាងកដរឬលទ?  

២៨. ម្ររុមជនជាត្ិភារត្ិចរំពុងរស់
លៅតមម្រពំម្របទេ់ឬលៅករបរ
លនាះទីតងំអនុរលម្រាង។ 

  X   លៅដំណ្តរ់កាេទីI ានជនជាត្ិលដីមភារត្ិចខលះ
បានលធវីចំណ្តរម្រសុរលៅម្ររុងកសនមលនារមយលហយី
រស់លៅតមម្រពំម្របទេ់របស់អនុរលម្រាងលនះ។លៅ
ដំណ្តរ់កាេទីII បណ្តត ញផ្គត់្ផ្គង់ទឹរនឹងម្រត្ូវបាន
ពម្រងីរដេ់សហរមន៍ជនជាត្ិលដីមភារត្ិចមួយចំនួន។ 

២៩. សាជិរននម្ររុមជនជាត្ិលដីម
ភារត្ិចទងំលនាះលៅរនុងត្ំបន់
កដេអាចលរីត្ល ងីអាច
ទទួេបានអត្ាម្របលោជន៍ឬ
ងាយរងផ្េប ះពាេ់
លោយសាររលម្រាងលនះ។ 

  X   សាជិរននជនជាត្ិលដីមភារត្ិចនឹងរងផ្េប ះពាេ់
បលណ្តត ះអាសននរនុងអំ ុងលពេននការសាងសង់ប ុកនត
ពួរលរនឹងទទួេបានអត្ាម្របលោជន៍យូរអកងវងពីអនុ
រលម្រាងលនះ។ 

មតិ្លោបេ់៖  IA នឹងមិនចបំាច់លរៀបចកំផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្លដីមភារតិ្ចល ីយ 

លត្អីនុរលម្រាងលនះលម្រគាងនងឹសាងសង់ ឬពងឹកផ្ារលេីទនំប់ទរឹកដរឬលទ? 

៣០. ចូេរមួរនុងការសាងសង់ទំនប់ 
ឬម្រចងំធំមួយកដរឬលទ? 

X     អនុរលម្រាងលនះនឹងត្ភាជ ប់បំពង់ផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ 
និងសាងសង់សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទឹរសាា ត្មួយ។ 
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េរ. លត្អីនុរលម្រាងលនះានផ្េប ះ
ពាេ់ដេ់បរសិាា នទងំលនះកដរ

ឬលទ? 

N L M H មនិដងឹ សាគ េ ់

៣១. អាម្រស័យលេី ទឹរត្មកេ់រនុង
ទំនប់កដេានម្រសាប់ឬរ៏
ទំនប់សាោ រ់ទឹរ ឬរ៏ទំនប់មួយ
កដេរំពុងសាងសង់? 

X     ម្របភពទឹរថមីកដេបានរំណត់្សម្រាប់ជំហានទីII 
សាិត្លៅជិត្ទំនប់វារអីរគិសនីកដេានម្រសាប់ ប ុកនត
ម្របភពទឹរមិនកមនជាទឹរលចញ/ចូេលៅរនុងទំនប់
លនះលទ។ 

មតិ្លោបេ់៖ IA នឹងមិនចបំាច់លរៀបចរំបាយការណ៍សុវត្ាិភាពទនំប់ )DSR) លទ 

លត្អីនុរលម្រាងលនះានេទធភាពទញិឬលម្របមី្របាស់ថាន សំាល ប់សត្វេាតិ្កដរឬលទ? 

៣២. អនុរលម្រាង / សរមមភាពម្រត្ូវ
ការថាន សំាល ប់សត្វេាិត្កដេ
សាិត្លៅរនុងចំណ្តត់្ថាន រ់របស់
អងគការសុខភាពពិភពលោរ 
)IA, IB, ឬ II) ។ 

X     គាម នការលម្របីម្របាស់ថាន សំាល ប់សត្វេាិត្រនុងរលម្រាង
លនះល យី។ 

៣៣ អនុរលម្រាងនឹងានការលម្របី
ម្របាស់សារធាតុ្រីមីរសិរមម 
)ថាន សំាល ប់សត្វេាិត្ជីនិងសារ
ធាតុ្រីមីពុេរនុងវារវិបបរមម 
និងរសិោា នចិញ្ច ឹមបងាគ ( 

X      

មតិ្លោបេ់៖ IA មិនចបំាច់លរៀបចកំផ្នការម្ររប់ម្ររងសត្វេាិត្លទ 

៣៤ អនុរលម្រាងនឹងានការបូម
ខាច់។ 

X      

Comments:  IA នឹងមិនចបំាច់លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់កដេអាចលរីត្ល ីង និងវធិានការសម្រាេ និងការអនុវត្តន៍ ECOP ជាមយួ
ការបូមខាច់លទ 
សាគ េ់៖ N =គាម នប ះពាេ់ L =ប ះពាេ់តិ្ចត្ួច M= ប ះពាេ់មធយម H = ប ះពាេ់ធងន់ធងរនិង N/A= មិនដឹង  

 

(ឃ) នងឹលរៀបចឯំរសារកាពារផ្េប ះពាេ់សងគម៖ 

កផ្នការសរមមភាពសម្រាប់លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ (ម្របសិនលបីលឆ្លីយ “បាទ/ចា៎ ស” រនុ ងសំណួរ២៣-២៧) 
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(ង) េទធផ្េននការពនិតិ្យបឋមរបស់អនុរលម្រាង 

១. វនិចិឆ័យេរេណៈសមបត្ត ិ

 

 អនុរលម្រាងលនះមិនានេរេណៈសមបត្តិ
ម្ររប់ម្រគាន់រនុងការទទេួហរិញ្ញបបទនពីរលម្រាង 
WB លទ 

 អនុរលម្រាងលនះានេរេណៈសមបត្តិម្ររប់
ម្រគាន់រនុងការទទួេហរិញ្ញបបទនពីរលម្រាង WB  

 
 

២. ឯរសារសម្រាប់ការពារផ្េប ះពាេ ់

ESIA លពញលេញ 

ESMP 

 កផ្នការសរមមភាពសម្រាប់លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ 

 កផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ជនជាត្ិលដីមភារត្ិច 

 របាយការណ៍សុវត្ាិភាពទំនប់ 

 កផ្នការម្ររប់ម្ររងសត្វេាិត្ 

លសចរតបីញ្ហជ រ់ 

CMU-១ 
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ឧបេម្ពន័ធ ១ខ៖លទធផលពិនតិយបឋម្សលើបញ្ហា ការពារផលប ៉ះពាលណ់ដលអាចសក្ើតស ើខសលើបរសិាា ន 

នខិេខគម្េក្មាប់ការអភិវឌ្ឍបណ្តត ញក្បម្លូ និខសាា នីយក្បក្ពឹតតក្ម្មទឹក្ក្ខវក្ស់ៅ ក្កុ្ខ

សេៀម្រាប 
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ឧបសមពន័ធ ១ខ៖េទធផ្េពិនិត្យបឋមលេបីញ្ហា ការពារផ្េប ះពាេ់កដេអាចលរីត្ល ងីលេបីរសិាា ន និង
សងគមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍បណ្តត ញម្របមូេ និងសាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទឹររខវរ់លៅម្ររងុលសៀមោប 

ទម្រមង់ លនះនឹងម្រត្ូវលម្របីម្របាស់លោយម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ នលដីមបពីិនិត្យលមីេបញ្ហា ការពារផ្េប ះពាេ់សកាត នុ
ពេលេីបរសិាា ននិងសងគមរនុងការអនុវត្ដលគាេនលោបាយរបស់ធនាគារពិភពលោរកដេបានលរៀបចំ និងបលងកីត្េិខិតុ្បររ
ណ៍លនះ។ការវភិារកផ្នរបរសិាា ននិងសងគមលផ្លត ត្លេីការវនិិលោរពារ់ព័នធនឹង (i) ការសាត រសាា នីយបូមេូចំនួន៣កដេាន
ម្រសាប់ )ii( ការជួសជុេសាា នីយម្របម្រពឹត្តិរមមទឹររខវរ់និង)iii)ការត្បណ្តត ញេូទឹររខវរ់លៅរនុងត្ំបន់បណ្តត ញម្របមូេ
សំណេ់ទឹររខវរ់ចំនួនពីររនុងចំលណ្តមត្ំបន់ចំនួនបីកដេបានោរ់លសនីសំុ។ (ឧ.ត្ំបន់ម្របព័នធលមកប រខាងេិច(WST)និង
ត្ំបន់ម្របព័នធលមកប រខាងលរីត្(ETS)។តមការវាយត្នមលលេីលសចរតីម្រពាងលនះអាចលម្របីបានកត្សម្រាប់(i) (ii) និងត្ំបន់មួយ
រនុងចំលណ្តម(iii)កដេជាត្ំបន់ WTS ។លោយសារេរេណៈការងារ និងទីតងំសម្រាប់ត្ំបន់ WTS និង ETS ម្របហារ់
ម្របកហេគាន ការពិនិត្យលមីេបឋមលនះលធវីល ងីសម្រាប់ត្ំបន់ទងំពីរមតងរឺ WTS និង ETS ។ 
 

ល ម្ ះអនុរលម្រាង អភិវឌ្ឍបណ្តត ញម្របមូេទឹររខវរ់ម្ររុងលសៀមោប 
ទីតងំអនុរលម្រាង ម្ររុងលសៀមោប 
ម្របលភទ/កផ្នរននអនុរលម្រាង អភិវឌ្ឍបណ្តត ញម្របមូេទឹររខវរ់ និងសាត របណ្តត ញកដេានម្រសាប់ និងសាា នីយបូម 

វាយត្នមលវនិិលោរ ៥,២ ោនដុោល សហរដាអាលមររិសម្រាប់ត្ំបន់WTS និង៤,៨ ោនដុោល សហរដាអាលមរ ិ
រសម្រាប់ត្ំបន់ETS 

កាេបរលិចឆទននការចប់លផ្តីម/ការបញ្ច ប់ នឹងរំណត់្លោយរលម្រាងលៅរនុងដំណ្តរ់កាេលម្រកាយ 
 

ទម្រមង ់រ: េរេណៈវនិិចឆយ័ននការពិនិត្យតមេរេណៈសមបត្តិ 

សំណួរពនិតិ្យបឋម បាទ)ចា៎ ស(/
លទ 

សាគ េ ់

១. លត្ីរលម្រាង/សរមមភាព ទំនងជានឹងលធវីឱ្យខូចខាត្ ឬរ៏ាន
ផ្េប ះពាេ់ធងន់ធងរលេីឧទានជាត្ិកដនបំរុងធមមជាត្ិ និង/ឬ
ម្រទពយសមបត្តិវបបធម៌ ដូចជា ប ុកនតមិនរំណត់្ម្រត្ឹមកត្ទីតងំ
កដេបានចុះបញ្ជ ីលៅរនុង ESMF កដរឬលទ? 

លទ រលម្រាងនឹងជីរដីោរ់បំពង់បងាូរតមបលណ្តត យ
ផ្លូវម្រសាប់លៅរនុងម្ររុងលសៀមោប និងសាត រសាា នីយ
បូមកដេានម្រសាប់។ 

រិចចការមួយចំនួននឹងម្រត្ូវអនុវត្តលៅទីតងំសាា នីយ
ម្របម្រពឹត្តរមមទឹររខវរ់(WWTP)កដេានម្រសាប់។ 

អនុរលម្រាងទំនងជាប ះពាេ់ដេ់ទីតងំកដេ
លរៀបោប់មរខាងលេីរនុង ESMF រត់្សាគ េ់ថា
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ទីតងំទងំលនាះជាប់ពារ់ព័នធនឹង APSARA. 

២.លត្ីអនុរលម្រាង/សរមមភាពនឹងទមទរឱ្យានបាញ់ថាន ំ
សាល ប់េាិត្កដេអងគការសុខភាពចត់្ថាន រ់ IA, IB, ឬ II កដរ
ឬលទ? 

លទ រលម្រាងនឹងមិនពារ់ព័នធនឹងការលម្របីម្របាស់ថាន ំ
សាល ប់សត្វេាិត្លទ។ 

៣. លត្ីនឹងានជលាល ះលេីការកាន់កាប់កដនដីលរីត្ានល ងី
រវាងម្របលទសពីរឬលម្រចីនលៅរនុងរលម្រាងនិងទិដាភាពសំខាន់ៗនិង
សរមមភាពរបស់អនរផ្តេ់ជំនួយ ពារ់ព័នធនឹងរលម្រាងលនះកដរ
ឬលទ? 

លទ រលម្រាងតងំលៅរនុងម្ររុងលសៀមោបកត្ប ុលណ្តណ ះ 
លហយីរ៏គាម នជលាល ះកាន់កាប់ទឹរដីលនាះលទ។ 

េទធផ្េននការពនិតិ្យេរេណៈសមបត្តបិឋម៖ 

រលម្រាងលនះានេរេណៈសមបត្តមិ្ររប់ម្រគាន់លដមីបទីទេួបានហរិញ្ញបបទនព ីរលម្រាងរបស់WB 

 
ទម្រមង់ ខ៖ ការពនិតិ្យបឋមលេីបលចចរលទសបរសិាា នលដមីបរីណំត់្ម្របលភទននការវាយត្នមលអពំបីរសិាា នកដេនងឹម្រត្វូអនុវត្តសម្រាប់អនុ
រលម្រាងលនះ 
 
ទម្រមងខ់១៖ម្របលភទេរេណៈវនិិចឆយ័ននការពិនិត្យបឋម 

សំណួរពនិតិ្យបឋម បាទ/
ចា៎ ស 

លទ សាគ េ ់

១. លត្អីនុរលម្រាងានសកាត នុពេអាចបងកឱ្យានផ្េប ះពាេ់អវជិជានោ ងធងន់ធងរដេ់កដនជម្រមរធមមជាត្ឬិជម្រមរធមមជាត្កិដេជតិ្
ផុ្ត្ពូជកដរឬលទ? 

(១) នាលំៅររការបាត់្បង់ឬការរចិរេិនន
ជម្រមរធមមជាត្ិ លររំណត់្ថាជាដីនិងទឹរ
កដេ៖ (i) ានម្របព័នធជីវសាស្រសត បណតុ ំ ជីវតិ្
រលរីត្ល ងីោ ងធំលធងរនុងលនាះានម្របលភទ
រុរេជាត្ិនិងសត្វ លហយី (ii) សរមមភាពរបស់
មនុសសមិនបានករកម្របមុខនាទីលអរូ ូសីុ
សំខាន់របស់ទីរកនលងលនាះល យី។ជម្រមរធមម
ជាត្ិសំខាន់ៗានលៅរនុងត្ំបន់ម្រត្ូពិចលសីម
នម្រព វាេភរ់លកាងកាង  នម្រពេិចទឹរ ត្ំបន់ដី

 លទ រលម្រាងនឹងមិនបណ្តត េឱ្យានផ្េបះពាេ់ខាល ងំលៅដេ់បរ ិ
សាា នធមមជាត្ិលទ។ ានកត្រិចចការសាងសង់រនុងការត្ភាជ ប់បំពង
បងាូ រទឹររខវរ់លៅរនុងម្ររុង និងរិចចការសាងសង់លហោា រចនា
សមព័នធខលះៗលៅរនុងបរលិវណសាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទឹររខវរ់កត្
ប ុលណ្តណ ះ។ 
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សំណួរពនិតិ្យបឋម បាទ/
ចា៎ ស 

លទ សាគ េ ់

លសីមត្ំបន់ដីសណត វាេលៅម បាត្សមុម្រទផ្លក ថម
ប ម្របះទឹរបឹងទឹរសាបនិងទលនលភនំ ជំោេភនំរមួ
ានវាេរុរេជាានរលិន វាេលៅម  វាេខពង់ោប
និងវាេលៅម ម្រត្ូពិចម្រត្ជារ់។ 

(២) នាឱំ្យានការបាត់្បង់ឬការរចិរេិនន
ជម្រមរធមមជាត្ិដ៏សំខាន់ ដូចជាកដនជម្រមរ
កដេម្រត្ូវបានការពារលោយម្រសបចាប់ កដន
កដេទទួេការលសនីសំុជាផ្លូវការសម្រាប់ការ
ការពារឬមិនានកាការពារប ុកនតានត្នមលអភិ
ររសខពស់។កដនជម្រមរសំខាន់ៗរមួានត្ំបន់
និងត្ំបន់ការពារកដេម្រត្ូវបានលសនីល ងីជាផ្លូវ
ការលោយរោា ភិបាេជាត្ំបន់ការពារ )ឧ. 
ត្ំបន់បម្រមុងទុរកដេចូេរនុងេរេណៈវនិិចឆ័
យចត់្ថាន រ់របស់ សហភាពអភិររសពិភព
លោរ [IUCN] ត្ំបន់កដេដំបូងល យីម្រត្ូវ
លរចត់្ទុរថាជានម្រពទំលនៀមទាល ប់របស់សហ
រមន៍ (ឧ. នម្រពពិសិដា) និងរកនលងកដេជា
មជឈោា នផ្តេ់អំលណ្តយផ្េដេ់រកនលងការ
ពារ។ រកនលងទងំលនាះានដូចជាានសកាត
នុពេសម្រាប់អភិររសជីវចម្រមុះ និងរកនលង
សត្វរម្រមងាយរងលម្រគាះផ្លល ស់បតូរទីេំលៅឬ
សត្វផុ្ត្ពូជ។ 

 លទ ពុំានជម្រមរធមមជាត្ិលៅរនុងលសនីសំុអនុវត្តរលម្រាងលនាះលទ។ 

២. លត្អីនុរលម្រាងលនះានសកាត នុពេបណ្តត េឱ្យានផ្េប ះពាេ់អវជិជានធងន់ធងរដេ់ធនធានវបបធម៌កដរឬលទ? 

(១) នាលំៅររការបាត់្បង់ ឬរចិរេិធនធាន
វបបធម៌កដេម្រត្ូវបានរំណត់្ថាជាវត្ាុាន
ចេនា ឬវត្ាុគាម នចេនា ទីតងំ រចនាសមព័នធ 
រម្រមងរចនាសមព័នធ និងធមមជាត្ិនិងលទសភាព

 លទ រលម្រាងអនុវត្តលៅរនុង ឬតមបលណ្តត យផ្លូវានម្រសាប់រនុងម្ររុង
កត្ប ុលណ្តណ ះ។ រនុងត្ំបន់កដេត្បណ្តត ញេូបចចុបបននលនះលរពុំ
ទន់ម្របទះលឃញីានធនធានវបបធម៌លៅល យីលទ។ ម្របសិនលបី
ម្របទះលឃញីរនុងអំ ុងរិចចការលនះ នឹងានការម្របត្ិបត្តិតមនីត្ិ
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សំណួរពនិតិ្យបឋម បាទ/
ចា៎ ស 

លទ សាគ េ ់

កដេានបុោណវត្ាុលបត្ិរភណឌ ម្របវត្តិសាស្រសត
សាា បត្យរមមសាសនាសិេបៈ ឬវត្ាុកដេាន
ត្នមលវបបធម៌ដនទលទៀត្។វត្ាុទងំលនាះអាច
សាិត្លៅរនុងទីម្របជុំជនឬត្ំបន់ជនបទលេីដី 
ឬលម្រកាមដីឬលៅលម្រកាមទឹរ។ចំណ្តប់អារមមណ៍
វបបធម៌របស់វត្ាុទងំលនាះអាចានលៅថាន រ់
មូេោា នលខត្តឬថាន រ់ជាត្ិឬលៅរនុងសហរម
ន៍អនតរជាត្ិ។ 

វធិី “ការររលឃញីលោយនចដនយ”  

ានសំណង់ APSARA ខលះសាិត្លៅរនុងទីតងំ WWTP។ 
សំណង់ទងំលនាះមិនទទួេរងការប ះពាេ់ពីការងារលនះលទ។ 

ពុំានានអគារ រមួទងំអគារម្របវត្តិសាស្រសតផ្ង នឹងមិនទទួេ
រងការប ះពាេ់កដរ។ 

 

(២) េទធផ្េពីការអនុវត្តបងកឱ្យានការ
បំពានចាប់ជាត្ិឬកាត្ពវរិចចជាត្ិលម្រកាមរិចច
ម្រពមលម្រពៀងនិងរិចចម្រពមលម្រពៀងបរសិាា នអនតរ
ជាត្ិពារ់ព័នធកដេរមួានអនុសញ្ហញ
លបត្ិរភណឌ ពិភពលោរអងគការយូលណសកូ ឬ
រ៏ប ះពាេ់ដេ់ត្ំបន់កដេានលទសចរណ៍
សំខាន់ៗឬផ្េម្របលោជន៍សម្រាប់          
វទិាសាស្រសត។ 

បាទ/
ចា៎ ស 

 ត្ំបន់លទសចរណ៍ ឬត្ំបន់ចំណ្តប់អារមមណ៍វទិាសាស្រសតនឹង
ទទួេការប ះពាេ់បនតិចបនតួចកត្ប ុលណ្តណ ះពីរលម្រាង ប ុកនតរនុងរ
យៈលពេខលីរនុងអំ ុងការងារ។ វធិានសម្រាេានកចងលៅរនុង
កផ្នការម្ររប់ម្ររងបរសិាា ន នឹងម្រត្ូវយរមរអនុវត្តឱ្យបានម្រត្ឹមម្រត្ូ
វ។ 

៣.លត្អីនុរលម្រាងបងកឱ្យានផ្េប ះពាេ់អវជិជានធងន់ធងរលេីដនីងិធនធានធមមជាត្ពិារ់ព័នធ កដេជាទអីាម្រស័យផ្េរបស់ជនជាត្លិដមី
ភារត្ចិកដរឬលទ? 

បងកផ្េប ះពាេ់លេីដីធលីឬកដនដីកដេជារមម
សិទធិជាម្របនពណីឬលម្របីម្របាស់ឬកាន់កាប់ជា
ម្របនពណីលហយីការទទួេបានធនធានធមម
ជាត្ិានសារៈសំខាន់ចំលពាះនិរនតរភាព វបប
ធម៌និងជីវភាពរបស់ជនជាត្ិភារលដីមភារត្ិ
ច។បងកផ្េប ះពាេ់ដេ់ត្នមលវបបធម៌និងដួង
ម្រពេឹងពីដីនិងធនធានទងំលនាះឬរ៏ប ះពាេ់
ដេ់ការម្ររប់ម្ររងធនធានធមមជាត្ិនិងនិរនតរ
ភាពចីរភាពននធនធានកដេរងផ្េប ះពា

 លទ ពុំានការប ះពាេ់ធំដុំលេីដី ឬកដនដី និងវបបធម៌ និងត្នមលដួង
ម្រពេឹងរបស់ជនជាត្ិលដីមភារត្ិច លោយសារកត្ការត្ភាជ ប់េូ 
ខណៈកដេេូទងំលនះម្រត្ូវត្ភាជ ប់លៅតមដងផ្លូវ ចិលញ្ច ីមថនេ់ 
និងផ្លូវចូេកត្ប ុលណ្តណ ះ។ 
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លទ សាគ េ ់

េ់។ 

៤. លត្អីនុរលម្រាងបងកឱ្យានផ្េប ះពាេ់អវជិជានធងន់ធងររហូត្ដេ់ានផ្លល ស់ទេំីលៅរបស់ពេរដាកដរឬលទ? 

នាលំៅររការលរេំីលៅោា នរបស់ម្របជាជន
កដេអាម្រស័យផ្េលេីដីធល ី ឬការលម្របីម្របាស់
ជារ់កសតងននធនធានកដេពិបារយរលៅ
តម ឬសាដ រល ងីវញិកដរឬលទ? ឬបងកឱ្យាន
បញ្ហា េំបាររនុងការអនុវត្ដរំលោងលដីមបសីាត រ
ជីវភាពរស់លៅល ងីវញិកដរឬលទ? 

 លទ ការអនុវត្តរលម្រាងនឹងមិនញុាងំឱ្យានការផ្លល ស់បតូរទីេំលៅ
ពេរដាលៅកាន់ទីរកនលងថមីលនាះលទ លម្រពាះរិចចការងារម្រត្ូវអនុវត្តកត្
លៅតមដងផ្លូវានម្រសាប់។ 

លរមិនរពំឹងថានឹងានការលសនីដីលនាះលទលោយលហតុ្ថាលហោា
រចនាសមព័នធតងំលៅ រឺជាដីរបស់ោជរោា ភិបាេរមពុជាជា
សមបត្តិសាធារណៈ។ 

៥.លត្អីនុរលម្រាងម្រត្វូការទញិ ឬលម្របមី្របាស់ថាន សំាល ប់សត្វេាតិ្កដរឬលទ? 

អនុរលម្រាងកដេម្រត្ូវការថាន សំាល ប់សត្វេាិត្
កដេសាិត្លៅរនុងចំណ្តត់្ថាន រ់របស់អងគការ
សុខភាពពិភពលោរ )IA, IB, ឬ II) ។ 

  ដូចកដេបានជម្រាបជូនខាងលេី ពុំានការលម្របីម្របាស់ថាន ំ
សាល ប់សត្វេាិត្រនុងការអនុវត្តរលម្រាងលនះលទ។ 

៦. លត្អីនុរលម្រាងពចិរណ្តសាងសង់ទនំប់ធមំយួកដរឬលទ? 

 លត្ីអនុរលម្រាងលនះម្រត្ូវការសាងសង់ទំនប់
កដេជា៖ 
- រមពស់ចប់ពី១៥កម ម្រត្ល ងីលៅ 
- ានរំពស់រវាងពី១០ លៅ១៥កម ម្រត្កដេ
ានរចនាល ងីានភាពសមុរសាម ញ
ពិលសស ឧទហរណ៍ទំនប់ធំមិនធមមត 
កដេអាចទប់ទឹរជំនន់បាន ទីតងំសាិត្
លៅរនុងត្ំបន់កដេានភាពរញ្ជួ យខពស់មូេ
ោា នម្ររឹះសមុរសាម ញនិងពិបាររនុងការ
លរៀបចំឬការររាសាភ រកដេានជាត្ិពុ
េ។ 
- រមពស់ទបជាង ១០កម ម្រត្ប ុកនតម្រត្ូវបាន
លររពំឹងថានឹងកាល យជាទំនប់ទឹរដ៏ធំមួយ
រនុងរំ ុងលពេដំលណីរការអនុរលម្រាងលនះ

 លទ វាមិនានលទ លម្រពាះថាេូបងាូរទឹររខវរ់ត្លៅរនុងដី។ 
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កដរឬលទ?  

លត្មី្របត្ិបត្តកិាររបស់អនុរលម្រាងលនះពឹងកផ្ារ
លេី៖ 
- ទំនប់កដេានម្រសាប់ឬទំនប់កដេរំពុង
សាងសង់ )DUC); 
- សាា នីយអរគីសនី ឬម្របព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទឹរកដេ
បូមលោយផ្លោ េ់ពីអាងសតុររបស់ទំនប់កដេ
ានម្រសាប់ឬDUC 
- ទំនប់បកងវរទឹរ ឬទំនប់វារអីរគិសនីកផ្នរខាង
លម្រកាមទំនប់កដេានម្រសាប់ឬDUC កាេ
ណ្តទំនប់ខាងលេីបារ់លនាះអាចបងកឱ្យាន
ការខូចខាត្ោ ងធងន់ធងរ ឬខូចខាត្លហោា
រចនាសមព័នធថមីកដេទទួេហរិញ្ញបបទនពី
ធនាគារពិភពលោរនិងម្របព័នធធាោសាស្រសត ឬ
រលម្រាងម្របព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្កដេ
អាម្រស័យលេីការទឹរកដេសតុរ និងម្របត្ិបត្តិ
ការននទំនប់កដេានម្រសាប់ឬDUCសម្រាប់
ការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរមិនអាចដំលណីរការបាន
ម្របសិនលបីទំនប់ខូច។ 

 លទ អានមត្ិខាងលេី 

៧. លត្អីនុរលម្រាងអាចបណ្តត េឱ្យប ះពាេ់មនិអាចសម្រាេបានកដរឬលទ? 

បណ្តត េឱ្យបាត់្បង់ទឹរលភលៀងកដេប ះពាេ់
ដេ់រុណភាពននការផ្ោុរទឹរនិងរកនលងសាោ រ់
ទឹរសាា ត្សម្រាប់ផ្គត់្ផ្គង់ដេ់ទីរកនលងាន
មនុសសរស់លៅលម្រចីន។ 

 លទ អនុរលម្រាងលនះមិនបណ្តត េឱ្យានផ្េប ះពាេ់ដេ់ការ
បាត់្បង់ត្ំបន់បញ្ចូ េទឹរលទ។ 

បណ្តត េឱ្យានផ្េប ះពាេ់ណ្តមួយកដេ
រយៈលពេននផ្េប ះពាេ់ានេរេណៈអ
ចិនស្រនតយប៍ ះពាេ់ខាល ងំដេ់ត្ំបន់ភូមិសាស្រសតឬ

 លទ អនុរលម្រាងនឹងមិននាបំណ្តត េឱ្យានផ្េប ះពាេ់ណ្តមួយឬ
ផ្េប ះពាេ់ដេ់ត្ំបន់ភូមិសាស្រសតលទ។ 
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ផ្េប ះពាេដ់េ់ថាមពេខាល ងំ។ 

៨. លត្អីនុរលម្រាងបងកឱ្យានផ្េប ះពាេ់អវជិជានធទូំេំទូោយកដរឬលទ? 

ការោា នលម្រចីនលៅទីតងំលផ្សងៗគាន កដេប ះ
ពាេ់ដេ់គាន  អាចបងកឱ្យានការបាត់្បង់ 
ជម្រមរធនធានដីធលីឬបាត់្បង់រុណភាពនន
ធនធាន។ 

 លទ រលម្រាងលនះនឹងានការជីរដីោរ់េូបងាូរទឹររខវរ់តម
បលណ្តត យផ្លូវានម្រសាប់រនុងម្ររុងលសៀមោបកត្ប ុលណ្តណ ះ។ 

 

ផ្េប ះពាេ់អវជិជានដ៏សំខាន់កដេទំនង
ជានឹងពម្រងីរហួសពីការោា ន ឬរកនលងការងារ។ 

 លទ រលម្រាងលនះមិនប ះពាេ់ធងន់ធងរដេ់រុណភាពទឹរសោឹង
លសៀមោប និងទលនលសាបលទ។ 

ផ្េប ះពាេដ់េ់បរសិាា នកដេបងកល ងី
លោយមនុសស )លម្រៅពីការកម្របម្របួេត្ិចត្ួច
លៅសរមមភាពផ្លូវទឹរកដេរំពុងដំលណីរការ(
។ 

 លទ  

ត្ម្រមូវការសម្រាប់ផ្លូវថនេ់ថមីផ្លូវរូងលម្រកាម
ដីម្របឡាយ រលបៀងបញ្ជូ នថាមពេបំពង់បងាូរ
ឬរលតត ចរ់សំោមលៅត្ំបន់កដេមិនទន់
ានការអភិវឌ្ឍន៍។ 

 លទ វានឹងសម្រាេបានតមរយៈរលបៀបសាងសង់បានម្រត្ឹមម្រត្ូវ។ 

ការរខំានដេ់ការផ្លល ស់ទីេំលៅតមរដូវរបស់
សត្វនម្រពសត្វពាហនៈ រងាវ េចររជន ឬអនរ
លធវីរសិរមមបាល ស់ទ។ី 

 លទ មិនាន លម្រពាះទីតងំរលម្រាងលៅកត្រនុងម្ររុងលទ។ 

៩. លត្អីនុរលម្រាងលនះធាល ប់ានពមុីនកដរឬលទ? 

លត្មីិនធាល ប់ានលៅថាន រ់ជាត្កិដរឬលទ?  លទ  

លត្មីិនធាល ប់ានលៅថាន រ់លខត្តកដរឬលទ?  លទ អនុរលម្រាងលនះរឺការពម្រងីររកនលងកដេានម្រសាប់។ដូលចនះវាជា
អនុរលម្រាងកដេានម្រសាប់រចួមរលហយី។ 

១០. លត្រីលម្រាងលនះានភាពចម្រមងូចម្រាសខាល ងំលហយីទនំងជាទរ់ទញការយរចតិ្តទុរោរ់របស់អងគការមនិកមនរោា ភបិាេឬសងគម
សីុវេិជាត្ ិឬអនតរជាត្កិដរឬលទ? 



 

81 

 

សំណួរពនិតិ្យបឋម បាទ/
ចា៎ ស 

លទ សាគ េ ់

ចត់្ទុរថាវាានហានិភ័យខពស់ ឬទំនងជា
ានទិដាភាពមិនចុះសម្រមុងគាន ។ 

 លទ  

ទំនងជានាឱំ្យានការត្វា ឬអនរកដេចង់
បាតុ្រមម ឬទប់សាក ត់្នឹងការសាងសង់។ 

 លទ រិចចការតងំអស់សុទធកត្ផ្តេ់អត្ាម្របលោជន៍សងគម វាបលម្រមីដេ់
ពេរដាលៅរនុងត្ំបន់អនុរលម្រាងលោយផ្លោ េ់។អនុរលម្រាងលនះ
ទទួេបានការយេ់ម្រសបពីអាជាា ធរមូេោា ននិងពេរដារចួ
លហយីកដរ។ 

ម្ររួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់បលណ្តត ះអាសននរនុងរំ ុងលពេត្
ភាជ ប់េូបងាូរទទួេបានផ្េម្របលោជន៍ផ្លោ េ់ពីរលម្រាងលនះ។ 

 

ម្របអប់រ២.១និយមន័យសម្រាប់រំណត់្ផ្េប ះពាេ់ 

ប ះប ះពាេធ់ងន់ធងរ (S) 

- ការផ្លល ស់បតូរធងន់ធងរលេីត្ំបន់សំខាន់ៗកដេេរេណៈពិលសសឬេរេណៈសំខាន់ៗឬេរេណៈននលទសភាពឬេរេណៈ
ពិលសសរបស់ត្ំបន់លនាះលេីសពី២ឆ្ន លំ ងីលៅ។ 

- ផ្េប ះពាេ់លៅហួសពីបទបបញ្ញត្តិឬប ះពាេ់យូរអកងវងនិងានភាពររីោេោេ 

- ផ្លល ស់បតូរម្របព័នធលអរូ ូសីុឬមុខងារលអរូ ូសីុលេីនផ្ោធំកដេបណ្តត េឱ្យខាត្បង់រនុងរម្រមិត្មធយម (២ឆ្ន លំ ងីលៅ( ប ុកនត
សមត្ាភាពសាា រល ងីវញិរនុងរយៈលពេ១០ឆ្ន ។ំ 

- ប ះពាេដ់េ់សុខភាពរបស់មនុសសជាបលណ្តត ះអាសនន។ 

- ខូចខាត្កផ្នរហរិញ្ញវត្ាុដេ់អនរលម្របីម្របាស់ឬសហរមន៍។ 

ប ះពាេម់ធយម (M) 

- ការផ្លល ស់បតូររួរឱ្យរត់្សាគ េ់ប ុកនតមិនានការកម្របម្របួេលេីសពី២ឆ្ន ឬំការផ្លល ស់បតូរខាល ងំលេីសពី៦កខប ុកនតត្ិចជាង២ឆ្ន លំេី
េរេណៈសំខាន់ៗឬេរេណៈននលទសភាពឬេរេណៈលទេ 

- ផ្លល ស់បតូរម្របព័នធលអរូ ូសីុឬមុខងារលអរូ ូសីុរនុងមូេោា នរនុងរយៈលពេខលីលោយានេទធភាពរនុងការលងីបេាម្របលសីរល ងីវ ិ
ញ។រម្រមិត្ផ្េប ះពាេ់រឺម្រសលដៀងគាន លៅនឹងការកម្របម្របួេនាលពេបចចុបបននប ុកនតវាមិនលរីនល ងីរហូត្លនាះលទ។ 

- អាច)មិនទំនងជា( ប ះពាេ់ដេ់សុខភាពមនុសស អាចបណ្តត េឱ្យពិបារដេ់អនរលម្របីម្របាស់មួយចំនួន។ 

ប ះពាេ់ត្ចិត្ចួ (L) 
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- ការផ្លល ស់បតូររួរឱ្យរត់្សាគ េ់រនុងរយៈលពេត្ិចជាង២ឆ្ន កំារផ្លល ស់បតូរដ៏សំខាន់ានរយៈលពេត្ិចជាង៦កខឬ 

- ការផ្លល ស់បតូរលរីត្ានល ងីម្របកហេគាន នឹងការកម្របម្របួេបចចុបបននឬការផ្លល ស់បតូរកដេមិនទន់លឃញីចាស់សម្រាប់រយៈលពេ
ណ្តមួយលៅរនុងបទោា នកដេអាចទទួេយរបានលហយីផ្េប ះពាេ់របស់វាអាចម្ររប់ម្ររងបានទងំម្រសុង។ 

- ផ្េប ះពាេ់អាចប ះពាេ់ដេ់ម្របត្ិបត្តិការប ុកនតមិនបងកដេ់អនរលម្របីម្របាស់ ឬសាធារណជនទូលៅលទ។ 

- ផ្េប ះពាេ់ត្ិចត្ួចលៅលេីសុខភាពមនុសសឬរុណភាពការរស់លៅ។ 

គាម នប ះពាេ ់(ត្ចិត្ចួ/មនិសូវសំខាន់) N 

- ការផ្លល ស់បតូរត្ិចត្ួចមិនលឃញីថាានការកម្របម្របួេ ឬផ្លល ស់បតូរលទ។  -  

- ការផ្លល ស់បតូរកដេមិនអាចលមីេដឹង ឬការកម្របម្របួេអាចវាស់កវងបានលោយកផ្ារលេីម្របត្ិបត្តិការមូេោា ន។ 

- មិនានឥទធិពេលៅវញិលៅមរលហយីដូលចនះគាម នការផ្លល ស់បតូរបានលរីត្ល ងីលទ។ 

 

ទម្រមងខ់២៖ម្របលភទរេរេណៈវនិិចឆ័យននការពិនិត្យបឋម 

 

សំណួរពនិតិ្យបឋម បាទ/
ចា៎ ស 

លទ សាគ េ ់

១. សរមមភាពរបស់អនុរលម្រាងម្រត្ូវបាន
រំណត់្ចំលពាះការបណតុ ះបណ្តត េការផ្តេ់
ជំនួយបលចចរលទស និងការរសាងសមត្ាភា
ព។ 

 លទ លម្រៅពីការបណតុ ះបណ្តត េ ការគាមំ្រទ និងការរសាងសមត្ា
ភាព អនុរលម្រាងនឹងោរ់បំពង់បងាូរទឹររខវរ់សាត រសាា នីយ
បូមចំនួនបី និង សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទឹររខវរ់ កដេាន
ម្រសាប់។ 

២. ការបណតុ ះបណ្តត េនិងការរសាង
សមត្ាភាពមិនត្ម្រមូវឱ្យលម្របីម្របាស់សារធាតុ្
រីមីភាន រ់ងារជីវសាស្រសតថាន សំំោប់សត្វេាិត្
លទ។ 

 លទ  

៣. ពុំានលហោា រចនាសមព័នធរូបវន័តកដេ
ម្រត្ូវរំលទចលចេ ឬសាងសង់លទ។ 

 លទ ការត្ភាជ ប់េូបងាូរទឹររខវរ់ថមី លហយីទនោឹមគាន លនាះកដរាន
ការសាត រេូបងាូរចស់ៗ សាា នីយបូមនឹងម្រត្ូវសាត រនិងសាា នីយ
ម្របម្រពឹត្តរមមទឹររខវរ់ 

៤. មិនានអនតោរមន៍ណ្តមួយកដេអាច
ប ះពាេ់ដេ់ដីទឹរខយេ់ រុរេជាត្ិ សត្វឬ

 លទ ការជីរដីត្ភាជ ប់េូបងាូររខំានម្រត្ឹមកត្បរសិាា នដីកត្ប ុលណ្តណ ះ។ 
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មនុសសលទ។ 

៥. លបីសិនានការម្រសាវម្រជាវវទិាសាស្រសត
រំពុងអនុវត្តការម្រសាវម្រជាវ រឺានេរេណៈ
កបបធមមជាត្ិកដេគាម នជាត្ិពុេលម្រគាះថាន រ់
ឬសំណេ់ជាត្ពុិេលរីត្ល ងីលហយីការ
ម្រសាវម្រជាវមិនពារ់ព័នធនឹង DNA កដេលរ
បលងកីត្ល ងីឬការម្រសាវម្រជាវដនទលទៀត្កដេ
អាចជាភាន រ់ងារលម្រគាះថាន រ់លនាះម្របសិនលបីវា
ម្រត្ូវបានបលញ្ចញានេរេខណឌ មនោីរ
ពិលសាធន៍ 

 លទ មិនានការម្រសាវម្រជាវវទិាសាស្រសតលៅរនុងទីតងំអនុរលម្រាង
លនះលទ។ 

េទធផ្េពនិតិ្យបឋម EA ៖ 

ម្របលភទខ - ការលរៀបចំ ESMP 

 

រំណត្់អត្តបញ្ហា និងការលរៀបចំឯរសារការពារផ្េប ះពាេ់ 
ទម្រមង ់រ៖ ផ្េប ះពាេ់បរសិាា ននិងសងគមកដេអាចលរីត្ល ីងនឹងទទេួបានការលឆ្លីយត្ប 

េរ. លត្អីនុរលម្រាងលនះានផ្េប ះ
ពាេ់ដេ់បរសិាា នទងំលនះកដរ

ឬលទ? 

N L M H មនិ
ដងឹ 

សាគ េ ់

១. ទស្រនាោ នលេីត្ំបន់ម្របវត្តិសាស្រសត/ 
វបបធម៌ 

X     រលម្រាងលនះមិនទស្រនាោ នលេីទីបុោណោា ន ឬទតីងំ
វបបធម៌លទ។ 

២. ការការទស្រនាោ នលេីម្របព័នធលអរូ
 ូសីុ )ឧ. កដនជម្រមរធមមជាត្ិ
ឬត្ំបន់ការពារឧទានជាត្ិ 
កដនបម្រមុងធមមជាត្ិ ... េ។ ( 

X     រលម្រាងលនះមិនសាិត្លៅរនុងម្របព័នធលអរូធមមជាត្ិ
ឧទានជាត្ិឬកដនបំរុងធមមជាត្ិលទ។ 

៣. ភាពមិនលទៀងទត់្ននលទសភាព
និងរំលណីនសំណេ់ 

 X    រិចចការសំណង់បនតិចបនតួចនឹងម្រត្ូវអនុវត្តអនុរលម្រាង
លនះនឹងមិនលធវីឱ្យឱ្យខូចដេ់លទសភាពនិងបលងកីន
សំណេ់លទ។ផ្េប ះពាេ់ពីបនតិចបនតួចលៅមធយម
លៅរនុងអំ ុងលពេសាងសង់អាចម្រត្ូវបានម្ររប់ម្ររង
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េរ. លត្អីនុរលម្រាងលនះានផ្េប ះ
ពាេ់ដេ់បរសិាា នទងំលនះកដរ

ឬលទ? 

N L M H មនិ
ដងឹ 

សាគ េ ់

បានោ ងងាយតមរយៈ ESMP។ 

៤. កាត់្កមរ ឬរេំំ លដីមលឈរីនុងរំ
 ុងលពេសាា ត្បរលិវណ
សម្រាប់ការសាងសង់ 

X     ពុំានការកាប់រេំំលដីមលឈរីនុងអំ ុងលពេត្ភាជ ប់
ម្របព័នធេូលទ។ 

៥. លធវឱី្យកម្របម្របួេរុណភាពទឹរ ឬ
េំហូររបស់ទឹរ (ឧ.ទឹរកម្រប
កាល យជាេារ់លោយសារកត្ការ
បងាូរទឹរសំណេ់ពីរកនលង
ការោា ន និងសំណឹរដី និង
សំណេ់សំណង់(ឬរយៈលពេ
កវង។ 

X     ពុំានផ្េប ះពាេ់អវជិជានលៅលេីរុណភាពនផ្ោទឹរ 
ឬេំហូររបស់ទឹរលទ។ 

ផ្ោុយលៅវញិរលម្រាងនឹងករេមារុណភាពទឹររនុង
សោឹងលសៀមោប និងលៅរនុងទលនលសាប។ 

៦. បលងកីនរម្រមិត្ធូេីឬបកនាមសារ
ធាតុ្ពុេលៅខយេ់រនុងរំ ុង
លពេសាងសង់ 

 X    រម្រមិត្ធូេីនឹងលរីនល ងីរនុងអំ ុងលពេសាងសង់។
ដូលចនះវធិានការសម្រាេនឹងម្រត្ូវោរ់បញ្ចូ េលៅរនុង
រលម្រាង ESMP។ 

៧. បលងកីនសលមលងរខំាននិង/ឬរញ័ំរ  X    សំល ងរខំាន/រញ័ំរនឹងលរីនល ងីរនុងអំ ុងលពេ
សាងសង់។ដូលចនះវធិានការសម្រាេនឹងម្រត្ូវោរ់
បញ្ចូ េលៅរនុងរលម្រាង ESMP 

៨. ការតងំទីេំលៅថមីកដរឬលទ? 
ម្របសិនលបីលឆ្លីយថាបាទ/ចស
លត្ីានប ុនាម នម្ររួសារ? 

X     ពុំានផ្ោះសកមបងណ្តមួយនឹងម្រត្ូវផ្លល ស់ទីេំលៅលទ 

៩. ការលម្របីម្របាស់ទីតងំសម្រាប់
តងំទីេំលៅថមីកដេងាយប ះ
ពាេ់ដេប់រសិាា ននិង/ឬដេ់ 
វបបធម៌ 

X     មិនដឹង 

១០. ហានិភ័យននការចមលងជំងឺពី
សំណ្តរ់រមមររសំណង់លៅ

 X    ចំនួនរមមររកដេម្រត្ូវបានលររពំឹងថានឹងម្រត្ូវយរមរ
លធវីការ (រំ ុងលពេរវេ់ខាល ងំ(សម្រាប់ត្ភាជ ប់ម្របព័នធ
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េរ. លត្អីនុរលម្រាងលនះានផ្េប ះ
ពាេ់ដេ់បរសិាា នទងំលនះកដរ

ឬលទ? 

N L M H មនិ
ដងឹ 

សាគ េ ់

ពេរដា រនុងត្ំបន់ )និងពី
ពេរដាមររមមររវញិ(? 

បងាូរទឹររខវរ់ានចំនួន xxx, និង yyy សម្រាប់
ការងារសាងសង់សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមទឹររខវរ់ 

ការម្របមូេផ្តុ ំពេររកបបលនះអាចចមលងជំងឺលនះដេ់
ម្របជាជនរនុងត្ំបន់ (និងទទួេជំងឺពីអនរម្រសុរមរ
វញិ(ដូចជាជំងឺកាលមលោរ លមលោរហុវី សាវ យ ។េ។ រ ី
ឯជំងឺទរ់ទងនឹងទឹរានដូចជាជំងឺោររូសឈកឺភន
រ។ ជំងឺចមលងតមមូស )ជំងឺម្ររុន្ម។េ។(
។ហានិភ័យននជំងឺររីោេោេរឺសាិត្លៅរម្រមិត្ទប
លហយីអាចម្រត្ូវបានម្ររប់ម្ររង។ 

១១. ងាយប ះទងគិចរវាងរមមររ
សំណង់និងអនរម្រសុរ )និងពី
អនរម្រសុរមររមមររសំណង់
វញិ(? 

 X    រមមររអាចបងកជលាល ះរវាងរមមររគាន ឯង និងជាមួយ
អនរម្រសុរ។លទះជាោ ងណ្តរលម្រាងលនះនឹងផ្តេ់
អាទិភាពរនុងការលម្របីម្របាស់រាល ងំពេរមមរនុងម្រសុរ 
ដូលចនះផ្េប ះពាេ់រឺត្ិចតូ្ចកត្ប ុលណ្តណ ះ។ 

១២. ការលម្របីម្របាស់សារធាតុ្ផ្ោុះនិង
សារធាតុ្រីមីលម្រគាះថាន រ់ 

X     ពុំានការលម្របីម្របាស់សារធាតុ្ផ្ោុះនិងសារធាតុ្រីមី
កដេានលម្រគាះថាន រ់លទ។ 

១៣. ការោា នសំណង់ ានលម្រគាះ
ថាន រ់លរីត្ល ងី បណ្តត េមរពី
ម្រគាប់មីនឬលម្ររឿងផ្ោុះកដេជា
សំណេ់ពីសស្រងាគ ម 

X     ការោា នសំណង់រឺលៅតមដងផ្លូវានម្រសាប់ ដូលចនះ
មិនានម្រគាប់មីន ឬម្រគាប់ផ្ោុះលទ។ 

១៤. ការសាងសង់កដេអាចបងកការ
រខំានដេ់ការដឹរជញ្ជូ ន ចោចរ
ផ្លូវលគារ ឬនាវាចរ? 

 X    ពុំានលម្ររឿងបរកិាេ រសំខាន់ណ្តមួយលម្របីម្របាស់
សម្រាប់ត្ភាជ ប់េូបងាូរ។ ដូលចនះការរខំានដេ់
ចោចរណ៍ជាម្របចាំនទំហតូំ្ចលហយីអាចម្រត្ូវ
ម្ររប់ម្ររងរនុងអំ ុងលពេ ដឹរជញ្ជូ នសាភ រសំណង់។ 

រលម្រាងអនុវត្តការងារលៅរណ្តត េម្ររុង។ ការររ
សោះចោចរណ៍នឹងលរីត្ានល ងីរនុងអំ ុងលពេ
កដេចោចរណ៍ានសភាពមាញឹរកត្ប ុលណ្តណ ះ។ 
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េរ. លត្អីនុរលម្រាងលនះានផ្េប ះ
ពាេ់ដេ់បរសិាា នទងំលនះកដរ

ឬលទ? 

N L M H មនិ
ដងឹ 

សាគ េ ់

ផ្លូវតូ្ចចលងាៀត្មួយចំនួន ម្រត្ូវបិទមិនឱ្យាន
ចោចរណ៍លចញចូេកត្មតង។ កផ្នការម្ររប់ម្ររង
ចោចរណ៍នឹងលរៀបចំលោយម្ររុមហ ុនល  ការ។ 

១៥. ការសាងសង់កដេអាចបណ្តត
េឱ្យខូចខាត្ផ្លូវថនេ់របស់អនរ
ម្រសុរកដេានម្រសាប់ សាព នឬ
លហោា រចនាសមព័នធរូបវនតជនបទ
លផ្សងលទៀត្? 

 X    ការជីរដីសម្រាប់ការោរ់បំពង់បងាូរលៅចិលញ្ច ីមផ្លូវ
កដេានម្រសាប់អាចបណ្តត េឱ្យខូចខាត្ត្ិចត្ួចលេី
ផ្លូវឬរចនាសមព័នធរូបវន័ត។ផ្េប ះពាេ់ទងំលនះអាច
សម្រាេបានលោយសារការអនុវត្តសំណង់បានេា។ 

១៦. ការកាយដីរនុងលពេសាងសង់
របស់អនុរលម្រាងបងកឱ្យាន
សំណឹរដី 

X     រលតត កដេលរជីរសម្រាប់ការោរ់បំពង់បងាូរទឹរ
រខវរ់នឹងម្រត្ូវេប់បំលពញល ងីវញិ។ដូលចនះគាម ន
សំណឹរដីល យី។ 

១៧. ម្រត្ូវការលបីរផ្លូវថនេ់ថមីផ្លូវប
លណ្តត ះអាសនន ឬអចិនស្រនតយ?៍ 

X     រិចចការសំណងសាិត្លៅលេីផ្លូវកដេានម្រសាប់។
ដូលចនះមិនចបំាច់ឱ្យានផ្លូវថនេ់អវីលទ។ 

១៨. ការកបងកចរឬការកចរោច់ពី
គាន ននជម្រមររុរេជាត្ិនិងជម្រមរ
សត្វ? 

X     រលម្រាងមិនកបងកចរផ្លូវលធវីផ្លល ស់បតូេំលៅតមរដូ
វកាេ ការបំផ្លល ញចំណីសត្វនម្រពលនាះលទ។ 

១៩. ផ្េប ះពាេ់រយៈលពេកវងលេី
រុណភាពខយេ់ 

X     រុណភាពខយេ់ម្រត្ូវបានរងផ្េប ះពាេ់រនុងអំ ុង
លពេសាងសង់កត្ប ុលណ្តណ ះ កដេមិនកមនជាផ្េប ះ
ពាេ់យូរអកងវងលទ។ 

២០. ហានិភ័យលម្រគាះថាន រ់ដេ់រមមររ
និងសហរមន៍រនុងដំណ្តរ់
កាេសាងសង់ 

 X    ឆ្រ់អរគីសនីអរគីភ័យ លម្រគាះថាន រ់លពេសាងសង់ 
លម្រគាះថាន រ់ចោចរណ៍អាចបណ្តត េឱ្យរមមររកដេមិន
បានហវរឹហវនឺ បំពារ់លោយឧបររណ៍ការពារ។ រមម
ររទងំអស់ម្រត្ូវពារ់បរកិាេ  PPE ជារំហតិ្ និងម្របព័នធ 
HSE នឹងោរ់ឱ្យដំលណីរការលោយម្ររុមហ ុនល  ការ 
តងំពីចប់លផ្តីមរិចចការរលម្រាង។ 

២១. ការលម្របីម្របាស់វត្ាុធាតុ្ានលម្រគាះ  X    សំណេ់កដេានលម្រគាះថាន រ់រមួាន សំណេ់លម្របង
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េរ. លត្អីនុរលម្រាងលនះានផ្េប ះ
ពាេ់ដេ់បរសិាា នទងំលនះកដរ

ឬលទ? 

N L M H មនិ
ដងឹ 

សាគ េ ់

ថាន រ់ឬពុេនិងការបលងកីត្
សំណេ់កដេានលម្រគាះថាន រ់ 

សំណេ់ខាល ញ់អំពូេលភលីងអារុយអាចប ះពាេ់ដេ់ប
រសិាា ន។ កផ្នការម្ររប់ម្ររងសំណេ់រងឹ នឹងម្រត្ូវលរៀបចំ
ឱ្យម្ររុមហ ុនល  ការជាអនរអនុវត្ត។ 

២២. ហានិភ័យលៅនឹងសុវត្ាិភាពនិង
សុខភាពមនុសស 

 X    រមមររអាចលរីត្ជំងឺម្ររុនចញ់ពីមូសខានំិងជំងឺលសី
រកសបរ ជំងឺោរលៅលពេេរេខណឌ រស់លៅ និងជម្រមរ
មិនានអនាម័យ។ 

នឹងោរ់ឱ្យដំលណីរការលោយម្ររុមហ ុនល  ការ តងំពី
ចប់លផ្តីមរិចចការរលម្រាង។ 

លត្អីនុរលម្រាងលនះានេទធភាពទទេួបានដធីលរីកឺាររងរម្រមតិ្មនិឱ្យលម្របមី្របាស់ធនធានកដរឬលទ? 

២៣. ការលសនីសំុដី )ជាបលណ្តត ះ
អាសននឬជាអចិនស្រនតយ(៍ ននដី 
)សាធារណៈឬឯរជន( 
សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ខលួន 

X     ពុំានត្ម្រមូវការដីធលីរនុងរលម្រាងលនះលទ។ 

២៤. លម្របីដីកដេានាច ស់ ឬដីកដេ
លរលម្របីជាលទៀងទត់្សម្រាប់ោំ
ដុះ )ឧ. ចារដំណ្តវំាេលៅម
ចិញ្ច ឹមសត្វ រកនលងលនសាទនិង
នម្រពលឈ(ី 

X     មិនាន 

២៥. ការផ្លល ស់ទីេំលៅរបស់បុរគេ
ម្ររួសារឬអាជីវរមម 

X     គាម នបុរគេឬម្ររួសារណ្តមួយនឹងម្រត្ូវផ្លល ស់ទីេំលៅថមី
ល យី។ 

២៦. ការបាត់្បង់ជាបលណ្តត ះអាសនន 
ឬជាអចិនស្រនតយនូ៍វដំណ្តលំដីម
លឈហូីបកផ្លឬលហោា រចនាស
មព័នធរបស់ម្ររួសារ 

X     រិចចការរលម្រាងលនះលៅកត្តមបលណ្តត យផ្លូវាន
ម្រសាប់រនុងម្ររុងប ុលណ្តណ ះ ទីលនាះពុំានលដីមលឈហូីប
កផ្ល ឬផ្េដំណ្តអំវីល យី។ 

២៧. ការហាមឃាត់្លោយមិនាន
ការឯរភាពគាន ចំលពាះការលចញ

X     ានផ្េប ះពាេ់ដេ់ការលចញចូេរបស់ពេរដាលៅ
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េរ. លត្អីនុរលម្រាងលនះានផ្េប ះ
ពាេ់ដេ់បរសិាា នទងំលនះកដរ

ឬលទ? 

N L M H មនិ
ដងឹ 

សាគ េ ់

ចូេលម្របីម្របាស់លោយម្រសប
ចាប់ម្របជាពេរដាចំលពាះ
ចំលពាះឧទាន និងត្ំបន់
ការពារ 

កាន់ ឧទានជាត្ិឬត្ំបន់ការពារល យី។ 

មតិ្លោបេ់៖  

លត្ជីនជាត្ភិារត្ចិានវត្តានលៅរនុងទតីងំអនុរលម្រាងកដរឬលទ?  

២៨. ម្ររុមជនជាត្ិភារត្ិចរំពុងរស់
លៅតមម្រពំម្របទេ់ឬលៅករបរ
លនាះទីតងំអនុរលម្រាង។ 

X     ពុំានជនជាត្ិលដីមភារត្ិចរស់លៅរនុងទីតងំ
រលម្រាងលទ។ 

២៩. សាជិរននម្ររុមជនជាត្ិលដីម
ភារត្ិចទងំលនាះលៅរនុងត្ំបន់
កដេអាចលរីត្ល ងីអាចទទួេ
បានអត្ាម្របលោជន៍ឬងាយរង
ផ្េប ះពាេ់លោយសារ
រលម្រាងលនះ។ 

X      

ពុំានជនជាត្ិលដីមភារត្ិចរស់លៅរនុងទីតងំ
រលម្រាងលទ។ 

មតិ្លោបេ់៖ 

លត្អីនុរលម្រាងលនះលម្រគាងនងឹសាងសង់ ឬពងឹកផ្ារលេីទនំប់ទរឹកដរឬលទ? 

៣០. ចូេរមួរនុងការសាងសង់ទំនប់ 
ឬម្រចងំធំមួយកដរឬលទ? 

X     ពុំានសំណង់ទំនប់ល យី។ រលម្រាងលនះភាជ ប់េូ
បងាូរទឹរកត្ប ុលណ្តណ ះ។ 

៣១. អាម្រស័យលេី ទឹរត្មកេ់រនុង
ទំនប់កដេានម្រសាប់ឬរ៏ទំនប់

X     ពុំានត្ម្រមូវការលម្របីម្របាស់ទំនប់ល យី។ រលម្រាងលនះ
ភាជ ប់េូបងាូរទឹរកត្ប ុលណ្តណ ះ។ 
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េរ. លត្អីនុរលម្រាងលនះានផ្េប ះ
ពាេ់ដេ់បរសិាា នទងំលនះកដរ

ឬលទ? 

N L M H មនិ
ដងឹ 

សាគ េ ់

សាោ រ់ទឹរ ឬរ៏ទំនប់មួយកដេ
រំពុងសាងសង់? 

មតិ្លោបេ់៖ 

លត្អីនុរលម្រាងលនះានេទធភាពទញិឬលម្របមី្របាស់ថាន សំាល ប់សត្វេាតិ្កដរឬលទ? 

៣២. អនុរលម្រាង / សរមមភាពម្រត្ូវ
ការថាន សំាល ប់សត្វេាិត្កដេ
សាិត្លៅរនុងចំណ្តត់្ថាន រ់របស់
អងគការសុខភាពពិភពលោរ 
)IA, IB, ឬ II) ។ 

X     គាម នការលម្របីម្របាស់ថាន សំាល ប់សត្វេាិត្រនុងរលម្រាង
លនះល យី។ 

៣៣. អនុរលម្រាងនឹងានការលម្របី
ម្របាស់សារធាតុ្រីមីរសិរមម 
)ថាន សំាល ប់សត្វេាិត្ជីនិងសារ
ធាតុ្រីមីពុេរនុងវារវិបបរមម និង
រសិោា នចិញ្ច ឹមបងាគ ( 

X     គាម នការលម្របីម្របាស់ថាន សំាល ប់សត្វេាិត្រនុងរលម្រាង
លនះល យី។ 

មតិ្លោបេ់៖ 

៣៤. អនុរលម្រាងនឹងានការការបូម
ខាច់។ 

X     ពុំានម្របត្ិបត្តិការបូមខាច់ រនុងរលម្រាងលនះលទ 

មតិ្លោបេ់៖ 

សាគ េ់៖ N =គាម នប ះពាេ់ L =ប ះពាេ់តិ្ចត្ួច M= ប ះពាេ់មធយម H = ប ះពាេ់ធងន់ធងរនិង N/A= មិនដឹង 

(ឃ) នងឹលរៀបចឯំរសារកាពារផ្េប ះពាេ់សងគម៖ 

 កផ្នការសរមមភាពសម្រាប់លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ (ម្របសិនលបីលឆ្លីយ “បាទ/ចា៎ ស” រនុ ងសំណួរ២៣-២៧) 

(ង) េទធផ្េននការពនិតិ្យបឋមរបស់អនុរលម្រាង 

១. វនិចិឆ័យេរេណៈសមបត្ត ិ

 អនុរលម្រាងលនះមិនានេរេណៈសមបត្តិ

២. ឯរសារសម្រាប់ការពារផ្េប ះពាេ ់

ESIA លពញលេញ 
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ម្ររប់ម្រគាន់រនុងការទទួេហរិញ្ញបបទនពីរលម្រាង 
WB លទ 

 អនុរលម្រាងលនះានេរេណៈសមបត្តិម្ររប់
ម្រគាន់រនុងការទទួេហរិញ្ញបបទនពីរលម្រាង WB 

 

 

ESMP 

 កផ្នការសរមមភាពសម្រាប់លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ 

 កផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ជនជាត្ិលដីមភារត្ិច 

 របាយការណ៍សុវត្ាិភាពទំនប់ 

 កផ្នការម្ររប់ម្ររងសត្វេាិត្ 

លសចរតបីញ្ហជ រ់ 

CMU២ 
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ឧបេម្ពន័ធ២៖ ណផនការទូសៅេក្មាបក់្របក់្រខបរសិាា ន នខិេខគម្ 
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សរមមភាព បា ោ កមម្រត្ វធិានការសម្រាេ 
ទនំេួខុសម្រត្វូ 

ម្របត្បិត្តកិារ តមោនម្រត្តួ្ពនិតិ្យ 

រ. េរេណឌ ទូលៅ ការផ្តេ់ដំណឹង និង
សុវត្ាិភាពការងារ 

)រ( អធិការរិចចសំណង់ និងបរសិាា ននិងសហរមន៍ទទួេ
បានលសចរតីជូនដំណឹងអំពីសរមមភាពនាលពេខាងមុខលនះ។ 
)ខ( សាធារណជនទទួេបានលសចរតីជូនដំណឹងអំពីការងារ 
តមរយៈម្របព័នធផ្សពវផ្ាយនិង/ឬលៅរកនលងផ្តេ់ព័ត៌្ានសា
ធារណៈ )ោប់បញ្ចូ េទងំទីតងំការោា ន( 
)រ( ទទួេបានេិខិត្អនុញ្ហញ ត្សម្រាប់ការសាងសង់ 
WaSSIP ។ 
)ឃ( ការងារទងំអស់នឹងម្រត្ូវបានអនុវត្តម្របរបលោយសុវត្ាិ
ភាពនិងវន័ិយកដេបានលរៀបចំល ងីលដីមបកីាត់្បនាយផ្េប ះ
ពាេ់ដេ់អនរជិត្ខាងនិងបរសិាា នជុំវញិខលួន។ 
)ង( រមមរររបស់ PPE នឹងអនុវត្តតមបទោា ន “អនុវត្តេា
អនតរជាត្ិ” (ពារ់មួរការពារសុវត្ាិភាព រនុងររណីចបំាច់ម្រត្ូវ
ពារ់ា ស់ និងកវ  នត កខសម្ររវា ត់្ និងកសបរលជីងសុវត្ាិភាព(។ 
)ច( ោរ់តងំបទបញ្ហជ លដីមបឱី្យរមមររលឃញីបញ្ញត្តិ និង
សាោចរណ៍សំខាន់ៗកដេម្រត្ូវអនុវត្ត។ 
)ឆ្( លសចរតីជូនដំណឹង ESMP ជាភាសាកខមរនឹងោរ់បងាា ញ
ឱ្យអានលៅករបការោា នសំណង់។ ព័ត៌្ានលនាះរមបកីារពាររុំ
ឱ្យលសីម។ លោយោរ់វារនុងថង់បាល សោិរថាល ។  
 

ម្ររុមហ ុនល  ការ វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងឧសាហរមម និង
សិបបរមម /  

វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងសាធារណការ និង
ដឹរជញ្ជូ ន 

ទីម្របឹរាពិលម្រគាះលោបេ់ការពារផ្េប ះពាេ់ 

 

 

 

 



 

93 

 

សរមមភាព បា ោ កមម្រត្ វធិានការសម្រាេ 
ទនំេួខុសម្រត្វូ 

ម្របត្បិត្តកិារ តមោនម្រត្តួ្ពនិតិ្យ 

ខ.សរមមភាព
សាងសង់ទូលៅ 

រុណភាពខយេ់/ធូេី (រ( បងាក រធូេីហុយរនុងរំ ុងលពេខួង/ លោយការបាញ់ទឹរ
ជាប់ជានិចច និង/ឬហ ុ៊ុំព័ទធនសបជុំវញិការោា ន។ 
(ខ( ររាបរសិាា នជុំវញិ )ផ្លូវថនេ់ ផ្លូវលដីរ( មិនានរំលទចរំ
ទីលដីមបកីាត់្បនាយធូេីដី។ 
(រ( មិនានការដុត្សំោម/សំណេ់លម្ររឿសំណង់លៅ
ការោា នលទ។ 
(ឃ( មិនឱ្យបលញ្ឆ ះា សីុនរថយនតលចេរនុងការោា នលទ។ 
(ង(រនុងររណីការោា នចេ័ត្រហូត្ រងលៅរនុងការោា នលនាះ
ម្រត្ូវសង់ោច់ឆ្ង យពីេំលៅោា នរបស់ពេរដា និងសំណង់
សហរមន៍លដីមបកីាត់្បនាយការរខំានលហយីចេ័ត្បនតរហូត្
ដេ់ទីតងំបញ្ច ប់។ 

ម្ររុមហ ុនល  ការ វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងឧសាហរមម និង
សិបបរមម/  

វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងសាធារណការ និង
ដឹរជញ្ជូ ន 

ទីម្របឹរាពិលម្រគាះលោបេ់ការពារផ្េប ះពាេ់ 

 

សលមលង (រ( សលមលងរខំានលចញពីការោា ននឹងានរំណត់្ចំលពាះ
ោ ងត្ឹងរុងឹតមលពេលវោេិខិត្អនុញ្ហញ ត្សាងសង់។ 
(ខ(រនុងអំ ុងលពេម្របត្ិបត្តិការា សីុនា សីុនលភលីងា សីុន
ធុងខយេ់និងឧបររណ៍លមកានិចដនទលទៀត្រួរកត្ម្រត្ូវបានបិទ
ឱ្យជិត្លហយីឧបររណ៍កដេោរ់លៅឆ្ង យពីត្ំបន់េំលៅោា ន
តមកដេអាចលធវីលៅបាន។ 
(រ(រនុងររណីការោា នចេ័ត្រហូត្ រងលៅរនុងការោា នលនាះ
ម្រត្ូវសង់ោច់ឆ្ង យពីេំលៅោា នរបស់ពេរដា និងសំណង់

ម្ររុមហ ុនល  ការ វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងឧសាហរមម និង
សិបបរមម/  

វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងសាធារណការ និង
ដឹរជញ្ជូ ន 

ទីម្របឹរាពិលម្រគាះលោបេ់ការពារផ្េប ះពាេ់ 
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សរមមភាព បា ោ កមម្រត្ វធិានការសម្រាេ 
ទនំេួខុសម្រត្វូ 

ម្របត្បិត្តកិារ តមោនម្រត្តួ្ពនិតិ្យ 

សហរមន៍លដីមបកីាត់្បនាយការរខំានលហយីចេ័ត្បនតរហូត្
ដេ់ទីតងំបញ្ច ប់។ 

រុណភាពទឹរ (រ( ការោា ននឹងលរៀបចំឱ្យានវធិានការបងាក រម្ររប់ម្ររងការ
លម្រចះដី និងការលហៀរហូរននេាប់ ដូចជាឧ.ដុំចំលបីងនិង/ឬ
របងេាិត្លដីមបទីប់សាក ត់្ដីេាប់ហូរចូេលហយីលធវីឱ្យេារ់ទឹរ
បឹង។ 

ម្ររុមហ ុនល  ការ វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងឧសាហរមម និង
សិបបរមម/  

វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងសាធារណការ និង
ដឹរជញ្ជូ ន 

ទីម្របឹរាពិលម្រគាះលោបេ់ការពារផ្េប ះពាេ់ 

ទីតងំអនាម័យរនុង
អំ ុងលពេសាងសង់ 

(រ( ការោា នសាងសង់ម្រត្ូវកត្ានបងគន់អនាម័យសម្រាប់
រមមររ។ 
(ខ( ទីតងំបងគន់បលណ្តត ះអាសនន / បងគន់អនាម័យម្រត្ូវសាិត្
លៅចាង យោ ងលហាចណ្តស់ ៣០មពីអណតូ ងទឹរ ឬម្របភព
ទឹរសាា ត្កដេានម្រសាប់។ 
(រ( បនាោ ប់ពីម្របរេ់ការោា ន ម្រត្ូវរុះលរបីងគន់ម្រត្ូវេប់រលតត
និងសាា ត្រកនលងលនាះឱ្យបានសាា ត្។ 

ម្ររុមហ ុនល  ការ វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងឧសាហរមម និង
សិបបរមម/  

វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងសាធារណការ និង
ដឹរជញ្ជូ ន 

ទីម្របឹរាពិលម្រគាះលោបេ់ការពារផ្េប ះពាេ់ 

 

ការម្ររប់ម្ររងសំោមរនុង
អំ ុងលពេសាងសង់ 

 (រ( សំោមរនុងការោា នម្រត្ូវកបងកចរជាសំោមទូលៅ សំោម
សរោីងគវត្ាុធាតុ្ោវនិងសំណេ់រីមី លោយោរ់ឱ្យបានម្រត្ឹមម្រត្ូវ
រនុងធុងតមម្របលភទរបស់វា។ 

 

ម្ររុមហ ុនល  ការ 

វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងឧសាហរមម និង
សិបបរមម/  

វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងសាធារណការ និង
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សរមមភាព បា ោ កមម្រត្ វធិានការសម្រាេ 
ទនំេួខុសម្រត្វូ 

ម្របត្បិត្តកិារ តមោនម្រត្តួ្ពនិតិ្យ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ខ( ម្ររុមហ ុនល  ការរួរកត្កាត់្បនាយសំោមតមកត្អាចលធវី
បាន 
 (រ( សំណេ់រនុងការោា នសំណង់នឹងម្រត្ូវម្របមូេនិងចត់្កចង
ឱ្យបានម្រត្ឹមម្រត្ូវលោយអនរម្របមូេសំោមានអាជាា ប័ណណ។ 
(ឃ( សំណេ់សំោមកដេលបាះលចេលនាះម្រត្ូវរត់្ម្រត និង
ររាជាភសតុតងសម្រាប់ម្ររប់ម្ររងឱ្យឱ្យបានម្រត្ឹមម្រត្ូវដូចកដេ
កចងលៅរនុងរលម្រាង។ 
(ង( លបីអាចលធវីលៅបានម្ររុមហ ុនល  ការនឹងលម្របីម្របាស់ល ងី
វញិនិងលម្របីម្របាស់សាភ រលនាះល ងីវញិ )លេីរកេងកត្អាលបសតូ
ស( ។ 

ដឹរជញ្ជូ ន 

ទីម្របឹរាពិលម្រគាះលោបេ់ការពារផ្េប ះពាេ់ 

 

រ. ការសម្រមប
សម្រមេួនងឹការ
កម្របម្របេួអាកាស
ធាតុ្ 

រមពស់កដេផុ្ត្ទឹរេិច (រ( លធវីឱ្យម្របារដថាមិនានទឹរដរ់លៅជុំវញិអាគារកដេ
សាងសង់ 
(ខ( រមពស់ថាន រ់លរៀន និងរកនលងសិសានុសិសស / ម្ររូបលម្រងៀន
សាន រ់លៅរួរកត្សាងសង់ល ងីឱ្យផុ្ត្ពីរម្រមិត្ទឹរេិចដេ់ 

ម្ររុមហ ុនល  ការ វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងឧសាហរមម និង
សិបបរមម/  

វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងសាធារណការ និង
ដឹរជញ្ជូ ន 

ទីម្របឹរាពិលម្រគាះលោបេ់ការពារផ្េប ះពាេ់ 
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សរមមភាព បា ោ កមម្រត្ វធិានការសម្រាេ 
ទនំេួខុសម្រត្វូ 

ម្របត្បិត្តកិារ តមោនម្រត្តួ្ពនិតិ្យ 

 ការត្ម្រមង់ទិសការសាង
សង់ 

 (រ( អាគាររួរកត្ម្រត្ូវសង់បលណ្តត យនថង )ម្របសិនលបីានដី( 
លដីមបកីាត់្បនាយពនលឺម្រពះអាទិត្យ 
(ខ( ោលំដីមលឈបីកនាមលទៀត្ជាពិលសសលៅទិសខាងេិច
លដីមបផី្តេ់នូវមលប់បកនាមដេ់អគារ 

ម្ររុមហ ុនល  ការ វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងឧសាហរមម និង
សិបបរមម/  

វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងសាធារណការ និង
ដឹរជញ្ជូ ន 

ទីម្របឹរាពិលម្រគាះលោបេ់ការពារផ្េប ះពាេ់ 

 ការម្របម្រពឹត្តរបស់រមមររ )រ( រមមររជាប់រិចចសនាបំលពញការងារលនះនឹងម្រត្ូវចុះហត្ា
លេខា និងឆ្លងកាត់្ការបណតុ ះបណ្តត េសតីពីម្ររមម្របត្ិបត្តិ
កដេរមួាន ការោរ់ពិន័យ និងទណឌ រមមលេីអារបបរិរោិ
នានា )អំលពីហងិាលយនឌ័្រ និងការលបៀត្លបៀនផ្លូវលភទ( កដេ
បងកផ្េប ះពាេ់អវជិជានលេីសហរមន៍កដេសាិត្រនុងវសិាេ
ភាពរលម្រាងលនះ។ 

ម្ររុមហ ុនល  ការ ទីម្របឹរាពិលម្រគាះលោបេ់ការពារផ្េប ះពាេ់ 

ឃ. ម្របព័នធ
ម្របម្រពតឹ្តរមមទរឹ
រខវរ់តម
ការោា ននមីយួៗ 

រុណភាពទឹរពីការោា ន (រ(វធិីសាស្រសតរនុងការម្ររប់ម្ររងសំណេ់ពីបងគន់អនាម័យ 
និងសំណេ់ោវពីទីការោា ន (ការដំល ងីឬការសាងសង់ថមី( 
ម្រត្ូវកត្ទទួេបានការយេ់ម្រពមពីអាជាា ធរមូេោា ន។ 
(ខ(មុននឹងបងាូរចូេលៅរនុងទឹរ សំណេ់សាុយពីការោា ន
នីមួយៗម្រត្ូវឆ្លងកាត់្ម្របម្រពឹត្តរមមលដីមបទីទួេបានតមេរេណៈ
វនិិចឆ័យរុណភាពអបបបរាកដេបានរំណត់្លោយលគាេ
ការណ៍កណនាជំាត្ិសតីពីរុណភាពទឹររខវរ់និងម្របម្រពឹត្តរមម

ម្ររុមហ ុនល  ការ វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងឧសាហរមម និង
សិបបរមម/  

វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងសាធារណការ និង
ដឹរជញ្ជូ ន 

ទីម្របឹរាពិលម្រគាះលោបេ់ការពារផ្េប ះពាេ់ 
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សរមមភាព បា ោ កមម្រត្ វធិានការសម្រាេ 
ទនំេួខុសម្រត្វូ 

ម្របត្បិត្តកិារ តមោនម្រត្តួ្ពនិតិ្យ 

ទឹររខវរ់។លៅលពេម្របមូេផ្ដុ ំលៅរកនលងការោា ន ម្ររុមហ ុនល  
ការនឹងបលងកីត្បងគន់អនាម័យបលណ្តត ះអាសនននិងសិុបទិចទុរ
ឱ្យរមមររលម្របីម្របាស់រនុងលពេសាងសង់លនាះ។ 

 

ង. អគារ
ម្របវត្តសិាស្រសត 

លបត្ិរភណឌ វបបធម៌  (រ(ម្របសិនលបីអគារម្រត្ូវលរចត់្ចូេជាសំណង់ម្របវត្ដិសាស្រសដ 
ការលធវីការងារលៅករបរទីរកនលងលនាះ ឬរនុងទីតងំលៅរនុងម្រសុរ
ម្របវត្តិសាស្រសតមួយម្រត្ូវលធវីលសចរតីជូនដំណឹង និងទទួេបានការ
អនុញ្ហញ ត្ពីអាជាា ធរមូេោា ននិងម្ររសួងពារ់ព័នធនិងលោយ
លេីរល ងីោេ់សរមមភាពសំណង់ម្រសបតមចាប់មូេោា ន
និងចាប់ជាត្ិ។ 
(ខ(ម្រត្ូវម្របារដថាការម្របរេ់វត្ាុបុោណឬ "ការម្របទះលោយ
នចដនយ"លោយការជីរកាយដី ឬរនុងការសាងសង់ម្រត្ូវជូន
ដំណឹង និងទរ់ទងមស្រនតីពនាររិចចការ ឬករកម្របរិចចការតម
ភាពជារ់កសតង។ 
(រ(លោយកផ្ារលេីការវាយត្នមលអំពីបរសិាា នដេ់ទីតងំ ពុំ
ានរំណត់្សាគ េ់វាិនផ្នូរ ឬទីតងំអភិររសដនទលទៀត្កដេ
ម្រត្ូវលជៀសវាងឬកាត់្បនាយផ្េប ះពាេ់។សម្រាប់ទីតងំ
WaSSIP ទងំអស់នឹងម្រត្ូវបានសាងសង់លៅរនុង ROW តម
ផ្លូវកដេានម្រសាប់។ 

ម្ររុមហ ុនល  ការ វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងឧសាហរមម និង
សិបបរមម/  

វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងសាធារណការ និង
ដឹរជញ្ជូ ន 

ទីម្របឹរាពិលម្រគាះលោបេ់ការពារផ្េប ះពាេ់ 

 

ច. វត្ាុានសារ ការម្ររប់ម្ររង តមរលម្រាងបចចុបបននមិនទំនងជាពារ់ព័នធនឹងការរលមោច ឬ ម្ររុមហ ុនល  ការ វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងឧសាហរមម និង
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សរមមភាព បា ោ កមម្រត្ វធិានការសម្រាេ 
ទនំេួខុសម្រត្វូ 

ម្របត្បិត្តកិារ តមោនម្រត្តួ្ពនិតិ្យ 

ធាតុ្ពុេ  អាលបសតូស 
)Asbestos( 

ការសាត រល ងីវញិ និងលជៀសវាងលម្របីម្របាស់អាប ីតូ្សរនុងការ
សាងសង់ថមី។លទះជាោ ងណ្តរ៏លោយអនុសាសន៍ខាង
លម្រកាមរ៏ដូចជារំណត់្សាគ េ់ពីការអនុវត្តន៍េា សតីពីអាលបសតូ
សលោយម្ររុមធនាគារពិភពលោរលៅកខឧសភាឆ្ន ២ំ០០៩
បានោរ់លចញ និងតមោនោ ងយរចិត្តទុរោរ់ឱ្យអនុវត្ត
តមលោយម្ររុមហ ុនល  ការរនុងររណីកដេានអាលបសតូស
លៅរនុងរលម្រាង។ 

(រ( ម្របសិនលបីអាលបសតូសសាិត្លៅទីតងំរបស់រលម្រាងសូម
ោរ់សញ្ហញ ោ ងចាស់ថាជាវត្ាុធាតុ្ានលម្រគាះថាន រ់ 

(ខ( យរអាលបសតូសោរ់រនុងធុងបិទបាងំលដីមបកីាត់្បនាយ
ការប ះពាេ់ 

(រ( មុនលពេយរអាលបសតូសលចញ )ម្របសិនចបំាច់លនាះ( 
ម្រត្ូវបាញ់ទឹរលផ្សមីលដីមបកីាត់្បនាយធូេីវា 

(ឃ) ការយរ អាលបសតូស លចញ ឬលចេ ម្រត្ូវលធវីល ងីលោយ
អនរជំនាញ និងានបទពិលសាធន៍ 

(ង) ម្របសិនលបីសាភ រអាលបសតូសម្រត្ូវការររាជាបលណ្តត ះអាសនន
លនាះសំណេ់របស់វារួរកត្លវចខចប់ោរ់រនុងធុងកដេបិទជិត្

សិបបរមម/  

វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងសាធារណការ និង
ដឹរជញ្ជូ ន 

ទីម្របឹរាពិលម្រគាះលោបេ់ការពារផ្េប ះពាេ់ 

 



 

99 

 

សរមមភាព បា ោ កមម្រត្ វធិានការសម្រាេ 
ទនំេួខុសម្រត្វូ 

ម្របត្បិត្តកិារ តមោនម្រត្តួ្ពនិតិ្យ 

លហយីោរ់សញ្ហញ សាគ េ់ឱ្យបានម្រត្ឹមម្រត្ូវ។ 

(ច) អាលបសតូស កដេលរសីលចញមរលហយីមិនម្រត្ូវលម្របីម្របាស់
ល ងីវញិលទ 

ការម្ររប់ម្ររងសំណេ់
ពុេ/ានលម្រគាះថាន រ់ 

 

)រ(ការររាសារធាតុ្លម្រគាះថាន រ់ឬសារធាតុ្ពុេជាបលណ្តត ះ
អាសននលៅ ការោា នម្រត្ូវទុរោរ់វារនុងធុងបិទជិត្ ោរ់សាល រ
េមាិត្ននសាសភាពេរេណៈ និងព័ត៌្ានម្ររប់ម្ររង 
 (ខ( ធុងផ្ោុរសារធាតុ្ពុេម្រត្ូវោរ់លៅរកនលងរត់្មត់្មិនាន
ម្រសរ់ទឹរ លដីមបបីងាក រពីការលហៀរ និងម្រជាបលចញសារធាតុ្ពុេ 
(រ( សំណេ់ម្រត្ូវបានដឹរជញ្ជូ នលោយម្ររុមហ ុនដឹរជញ្ជូ ន
កដេានអាជាា ប័ណណពិលសសលហយីម្រត្ូវលរដឹរជញ្ជូ នលៅទី
តងំរំណត់្។ 
(ឃ( មិនម្រត្ូវលម្របីម្របាស់ថាន ពំណ៌កដេានសារជាត្ិពុេឬ
សារធាតុ្រោំយឬថាន ោំបានជាត្ិសំណរលទ 

ម្ររុមហ ុនល  ការ វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងឧសាហរមម និង
សិបបរមម/  

វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងសាធារណការ និង
ដឹរជញ្ជូ ន 

ទីម្របឹរាពិលម្រគាះលោបេ់ការពារផ្េប ះពាេ់ 

 

ឆ្. ផ្េប ះពាេ់
ដេ់នម្រព នងិ/ឬ
ត្បំន់ការពារ 

ការការពារ មិនានត្ំបន់ការពារណ្តមួយសាិត្លៅករបរទីតងំរបស់
រលម្រាងលទ។ ខាងលម្រកាមលនះជាវធិានការសម្រាប់អនុវត្ត៖ 

(រ(ោេ់ជម្រមរធមមជាត្ិ និងត្ំបន់ការពារកដេានការ
ទទួេសាគ េ់លៅជិត្សរមមភាពរលម្រាងលនាះនឹងមិនម្រត្ូវបាន
បំផ្លិចបំផ្លល ញឬលធវីអាជីវរមមលទ។ បុរគេិរទងំអស់ម្រត្ូវបាន

ម្ររុមហ ុនល  ការ វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងឧសាហរមម និង
សិបបរមម/  

វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងសាធារណការ និង
ដឹរជញ្ជូ ន 
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សរមមភាព បា ោ កមម្រត្ វធិានការសម្រាេ 
ទនំេួខុសម្រត្វូ 

ម្របត្បិត្តកិារ តមោនម្រត្តួ្ពនិតិ្យ 

ហាមឃាត់្ោ ងត្ឹងរងឹមិនឱ្យបរបាញ់សត្វនម្រពកាប់នម្រពលឈឬី
សរមមភាពបំផ្លិចបំផ្លល ញលផ្សងៗលទៀត្។ 
(ខ( ចំលពាះលដីមលឈធីំៗ លៅរកនលងកដេានសរមមភាព
ការងារ ចូរោរ់សាគ េ់និងលធវីរបងហ ុ៊ុំព័ទធ លហយីការពារ
ម្របព័នធឫសនិងលជៀសវាងលធវីឱ្យខូចខាត្ដេ់លដីមលឈ។ី 
(រ(ត្ំបន់ដីលសីមនិងផ្លូវទឹរកដេលៅជិត្ៗការោា នសំណង់
នឹងម្រត្ូវបងាក រសំណឹរនិងម្ររប់ម្ររងភរ់េាប់ ដូចជាលរៀបដុំ
ចំលបីងទប់ ឬោរ់សំណ្តញ់េាិត្លដីមបបីងាក រការហូរលចញរបស់
ភរ់េាប់។ 
(ឃ( នឹងមិនានជីររលតត យរអាចម៌ដី រកនលងវាយថម ឬ
រកនលងចរ់សំោមលោយពុំបានលសនីសំុអាជាា ប័ណណ លៅករបរ
ការោា ន ជាពិលសសលៅរនុងត្ំបន់ការពារលនាះលទ។ 

ទីម្របឹរាពិលម្រគាះលោបេ់ការពារផ្េប ះពាេ់ 

 

ជ. សុវត្ាភិាព
ចោចរណ៍ នងិ
អនរលថមរីលជងី 

មហនតោយផ្លោ េ់ ឬ
លោយម្របលោេដេ់
ចោចរណ៍សាធារណៈ 
និងលថមីរលជីងបងកលោយ
សរមមភាពសំណង់ 

 

ការោា នសំណង់ានទីតងំសាិត្លៅតមបលណ្តត យផ្លូវកដេ
ានម្រសាប់។ការពិត្ណ្តស់វាមិនលចទបញ្ហា ចោចរណ៍លទ 
ដូលចនះ ការររសោះចោចរណ៍មិនកមនជាហានិភ័យដុំរំភួន
លនាះលទ។លទះជាោ ងលនះរតី អនុលោមតមបទបញ្ញត្តិជាត្ិ
ម្ររុមហ ុនល  ការសាងសង់ នឹងធានាថាការោា នសាងសង់
ម្រត្ឹមម្រត្ូវ ានសុវត្ាិភាព ទរ់ទងនឹងចោចរណ៍។លនះរមួ
បញ្ចូ េប ុកនតមិនម្រត្ូវបានរំណត់្ចំលពាះ៖ 

ម្ររុមហ ុនល  ការ 

 

 

 

 

វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងឧសាហរមម និង
សិបបរមម/  

វសិវររការោា នរបស់ម្ររសួងសាធារណការ និង
ដឹរជញ្ជូ ន 

ទីម្របឹរាពិលម្រគាះលោបេ់ការពារផ្េប ះពាេ់ 
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សរមមភាព បា ោ កមម្រត្ វធិានការសម្រាេ 
ទនំេួខុសម្រត្វូ 

ម្របត្បិត្តកិារ តមោនម្រត្តួ្ពនិតិ្យ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ោរ់សញ្ហញ ម្របាប់ពីឧបសរគនិងសញ្ហញ បកងវរចោចរណ៍ 
លៅរកនលងកដេលរអាចលមីេលឃញីោ ងចាស់លហយី 
សាធារណជនម្រជួត្ម្រជាបពីលម្រគាះថាន រ់ទងំលនាះ។ 

 ម្របព័នធម្ររប់ម្ររងចោចរន៍និងបណតុ ះបណ្តត េបុរគេិរ
ជាពិលសសលៅម្រចរលចញចូេការោា ន និងការោា ន
កដេសាិត្លៅករបរទីតងំកដេានចោចរណ៍មាញឹ
រ។ផ្តេ់ម្រចររលបៀងផ្លូវសុវត្ាិភាពនិងរកនលងឆ្លងកាត់្
សម្រាប់អនរលថមីរលជីងកដេការសាងសង់លនាះប ះពាេ់
ដេ់ចោចរណ៍។ 

 លរៀបចំរកនលងចត្រថយនត ឬរកនលងចត្នាវា និងរកនលង
ចុះចត្លៅករបររកនលងសាងសង់។ 

 នេេរត្ម្រមូវលា ងលធវីការឱ្យសមម្រសបតមកបបកផ្ន
ចោចរណ៍លៅទីលនាះឧ. លជៀសវាងសរមមភាពដឹរ
ជញ្ជូ នរនុងអំ ុងលពេចោចរណ៍រំពុងកត្មាញឹរ ឬ
លពេលវោលពេសត្វលធវីដំលណីរ។ 

 ការម្ររប់ម្ររងចោចរណ៍សរមមលោយបុរគេិរកដេបាន
ទទួេការបណតុ ះបណ្តត េនិងលៅការោា ន ម្របសិនលបី
ចបំាច់លរៀបចំម្រចររលបៀងសុវត្ាិភាពសម្រាប់សម្រមួេ
ដំលណីររបស់សិសានុសិសស និងសាធារណជន។ 
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សរមមភាព បា ោ កមម្រត្ វធិានការសម្រាេ 
ទនំេួខុសម្រត្វូ 

ម្របត្បិត្តកិារ តមោនម្រត្តួ្ពនិតិ្យ 

  ធានាឱ្យសាធារណជនអាចលចញចូេអគារសាធារណៈ
ការោិេ័យ ហាងេរ់ទំនិញ និងេំលៅោា នរបស់ពួរលរ។ 

 

ដណ្តរ់កាេម្របត្បិត្ត ិ

ឈ. សលមលង រនុង
អ ុំងលពេ
ម្របត្បិត្តកិារ 

សុខភាព របស់ពេដា
លៅជុំវញិ 

ផ្េប ះពាេ់ននសលមលងរខំានពីសាា នីយបូមទឹរមិនានអវីជាធំ
ដុំលទលោយលហតុ្ថាា សីុនបូមជាទូលៅលម្របីថាមពេអរគីសនី 
(អាចបូមរនុងទឹរររណីម្របព័នធទឹរលម្រកាមដី(។រឯីា សីុនបូម
ទឹរលដីរលោយលម្របងា ស ូត្បម្រមុងទុរនឹងម្រត្ូវលរោរ់រនុងអាគារ
ជញ្ហជ ងំឥដា។ 

រោា ររទឹរលខត្ត PoE & DoE 

ញ. រររសាច់ជូរ 

 

បរសិាា ន រុណភាពទឹរ 
និងសុខភាព 

 

 

ម្របម្រពឹត្រមមទឹរនឹងទរ់ទងលៅនឹងការលម្របីម្របាស់សាច់ជូរ 
(លដីមបលីធវីឱ្យទឹរកដេបូមពីម្របភពទឹររងថាល (និងការលម្របីរលរនី
លដីមបសីាល ប់បារ់លត្រនីិងលមលោរលផ្សងៗលទៀត្។បរាិណ
សំណេ់រររសាច់ជូរត្ិចត្ួចនឹងម្រត្ូវរលរីត្លទះបីជាោ ង
លនះរតី រររដីានជាត្ិសាច់ជូរលនាះានបរាិណត្ិចត្ួចមិន
ប ះពាេ់ដេ់បរសិាា នលនាះល យី លហយីម្រត្ូវលរយរវាលៅរប់
លចេ។ 

រោា ររទឹរលខត្ត PoE & DoE 
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ឧបេម្ពន័ធ៣៖ ក្ក្ម្ក្បតិបតតិបរសិាា ន(ECOP) 

១. លគាេបណំង 
 
ម្ររមម្របត្ិបត្តិបរសិាា ន (ECOP) លរៀបចំល ងីលដីមបមី្ររប់ម្ររងផ្េប ះពាេ់បរសិាា នតូ្ចតចកដេលរីត្ានរនុងអំ ុងដំណ្តរ់កាេ
សាងសង់។ ECOPs ម្រត្ូវអនុវត្តសម្រាប់ម្ររប់ម្ររងអនុរលម្រាងវនិិលោរលេីលហោា រចនាសមព័នធខាន ត្តូ្ច។ ECOP រឺជាេរេខណឌ
ត្ម្រមូវមួយ រនុងរិចចសនាសាងសង់ ឬឯរសារលដញនថល សម្រាប់ម្ររុមហ ុនល  ការ លគារពតមរិចចម្រពមលម្រពៀងបរសិាា ន។ CMUs នន
ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន និង ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមមម្រពងទងំមស្រនតីម្ររប់ម្ររងការងារសាងសង់ទទួេខុស
ម្រត្ូវលេីការពិនិត្យតមោនភាពអនុលោមលៅតម ECOP និងលរៀបចំរបាយការណ៍លៅតមត្ម្រមូវការ។ 
 
២. ទនំេួខុសម្រត្វូ 
 
CMUs ននម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ននិងម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមមនិងម្ររុមហ ុនល  ការជារឺជាសាា ប័នសំខាន់ៗ
រនុងការទទួេខុសម្រត្ូវរនុងការអនុវត្ត ECOP។ ការទទួេខុសម្រត្ូវសំខាន់ៗរបស់ CMUs ននម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន
និង ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមមនិងម្ររុមហ ុនល  ការានដូចខាងលម្រកាម៖ 

(រ) CMUs ននម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ននិង ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម 
 

 CMUs ននម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ននិង ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមមទទួេខុសម្រត្ូវធានាឱ្យការអនុវត្ត
ECOP ដំលណីរការម្របរបលោយម្របសិទធភាព។ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ននិងម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម
ម្រត្ូវចត់្តងំបុរគេិរកដេានសមត្ាភាពាន រ់ឱ្យទទួេខុសម្រត្ូវពិនិត្យលេីភាពអនុលោមរបស់ម្ររុហ ុនល  ការដូចជា៖ 
)រ(ម្រត្ួត្ពិនិត្យតមោនភាពអនុលោមរបស់ម្ររុមហ ុនល  ការជាមួយនឹងកផ្នរបរសិាា ន )ខ(ចត់្វធិានការករត្ម្រមូវរនុង
ររណីកដេានភាពមិនអនុលោម និង/ឬផ្េប ះពាេ់អវជិជានលរីត្ល ងី )រ( លសីុបអលងកត្លេីពារយបណតឹ ងវាយ
ត្នមលនិងរំណត់្វធិានការករត្ម្រមូវ។ )ឃ( ផ្តេ់ដំបូនាម នដេ់ម្ររុមហ ុនល  ការអំពីវធិានការករេមាបរសិាា ន បលងកីនការ
យេ់ដឹង និងផ្តួចលផ្តីមបងាក រទប់សាក ត់្ការបំពុេនិង (ង )  ពិនិត្យតមោនសរមមភាពរបស់ម្ររុមហ ុនល  ការរនុងការ
លឆ្លីយត្បចំលពាះពារយបណតឹ ងនានា។ 

 
(ខ) ម្ររមុហ ុនល  ការ 

 
 ម្ររុមហ ុនល  ការទទួេខុសម្រត្ូវលេីការងារសាងសង់ និងផ្តេ់ព័ត៌្ានដេ់ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន/ម្ររសួង

ឧសាហរមម និងសិបបរមម CMUអាជាា ធរមូេោា ន និងសហរមន៍អំពីកផ្នការសាងសង់ និងហានិភ័យពារ់ព័នធនឹង
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ការងារសាងសង់។ ដូលចនះម្ររុមហ ុនល  ការទទួេខុសម្រត្ូវលេីការអនុវត្តវធិានការកដេបានម្រពមលម្រពៀងគាន  លដីមបី
សម្រាេហានិភ័យបរសិាា នពារ់ព័នធនឹងការងារសាងសង់របស់ខលួន។ 

 ម្ររុមហ ុនល  ការម្រត្ូវលគារពលៅតមេិខិត្បទោា នរត្ិយុត្ត និចាប់ជាត្ិកដេពារ់ព័នធដនទលទៀត្។ 
 

កផ្នរទ១ី– ការទទេួខុសម្រត្វូរបសអ់នរម្ររមុហ ុនល  ការ 

លនះម្រគាន់កត្ជាឧទហរណ៍កត្ប ុលណ្តណ ះ និងពុំកមនជាការលរៀបោប់ពីម្ររប់េរេខណឌ ត្ម្រមូវទងំអស់សម្រាប់រលម្រាងជារ់ោរ់ណ្ត
មួយលនាះល យី។ ឧទហរណ៍អាចានលហតុ្ផ្េកដេម្ររុមហ ុនល  ការម្រត្ូវចត់្កចង STDs សំណេ់លវជជសាស្រសត និងសំណេ់
លម្រគាះថាន រ់ (ដូចជា លម្របងកដេហូរលចញពីោនយនត និងការជួសជុេ និងការលេចធាល យលម្របងម្រសលដៀងគាន  រំណ្តត់្ម្របឡារ់
លោយលម្របង)។ 
 

បញ្ហា /ហានភ័ិយ វធិានសម្រាេផ្េប ះពាេ់ 

១) ការបលងកតី្ធូេី/ 
ការបពុំេខយេ ់

 ម្ររុមហ ុនល  ការអនុវត្តវធិានការម្ររប់ម្ររងការបំភាយធូេី លដីមបធីានាឱ្យានការកាត់្បនាយការបលងកីត្
ធូេីឱ្យលៅត្ិចបំផុ្ត្ជាអបបបរា និងមិនបនកការរខំានដេ់ម្របជាពេរដាលៅមូេោា ន ររាបរោិកាស
ការងារម្របរបលោយសុវត្ាិភាពដូចជា៖ 
- លម្រសាចទឹរលេីផ្លូវ និងការោា នសាងសង់កដេានធូេីហុយ 
- ម្ររបរំនរសាភ រ 
- ម្ររប និងធានាសុវត្ាិភាពសាភ រកដេដឹរតមផ្លូលដីមបបីងាក រមិនឱ្យានការធាល រ់ដី ខាច់ សាភ រ ឬ

ធូេីោយបា យលពញផ្លូវ 
- ដី និងរំនរសាភ រកដេទុរលចេម្រត្ូវានការការពារ លដីមបរុីំឱ្យហុយតមខយេ់។ 

២) សលមលងរខំាន នងិ
រញ័ំរ 

 ោេ់ោនជំនិះទងំអស់ម្រត្ូវកត្ាន “វញិ្ហញ បនបម្រត្អនុលោមភាពកដេបានពីការម្រត្ួត្ពិនិត្យលេីរុណ
ភាព សុវត្ាិភាពបលចចរលទស និងការការពារបរសិាា ន” ម្រសបតមអនុម្ររឹត្យលេខ ៤២/អនរ/បរ ចុះនថងទី 
១០ កខររកោ ឆ្ន ២ំ០០០ លដីមបបីលញ្ច ៀសមិនឱ្យានការបលញ្ចញសលមលងរខំានលេីសេប់ពីា សីុន 
កដេពុំានការជួសជុេកថទឱំ្យបានម្រត្ឹមម្រត្ូវ។ 

៣) ការបពុំេទរឹ  ម្រត្ូវផ្តេ់បងគន់ចេ័ត្ ឬបងគន់កដេសង់លៅនឹងរកនលងដេ់រមមររសំណង់។ ទឹររខវរ់កដេហូរលចញពី
បងគន់ រ៏ដូចជាពីផ្ោះបាយ រកនលងងូត្ទឹរ រកនលងោងនដ ។េ។ ម្រត្ូវបលញ្ចញលៅរនុងអាងសតុរ លដីមបឱី្យ
ានការបូមលចញពីទីតងំ ឬបងាូរចូេលៅរនុងម្របព័នធេូរបស់ម្ររុង។ ពុំរួរានការបងាូរទឹររខវរ់ផ្លោ េ់លៅ
រនុងកដេទឹរលនាះល យី។ 

 ទឹររខវរ់កដេលេីសពីរម្រមិត្កដេអាចអនុញ្ហញ ត្ឱ្យបាន កដេរំណត់្លោយបទោា នបលចចរលទស/
បទោា នរត្ិយុត្តរនុងម្របលទសកដេពារ់ព័នធ ម្រត្ូវសតុរទុររនុងអាងសតុរ និងបូមលចញពីទីតងំលោយម្ររុម
ហ ុនម្របមូេសំនេ់កដេានអាជាា ប័ណណម្រត្ឹមម្រត្ុវ។ 
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បញ្ហា /ហានភ័ិយ វធិានសម្រាេផ្េប ះពាេ់ 

 លៅលពេកដេបញ្ច ប់ការងារសាងសង់ ធុងសតុរទឹររខវរ់ និងធុងសិុបទិរម្រត្ូវម្ររបឱ្យបានម្រត្ឹមម្រត្ូវ និង
បិទឱ្យជិត្េា។ 

៤) ម្របព័នធេូ នងិ
រណំេាប់ 

 ម្ររុមហ ុនល  ការម្រត្ូវលគារពលៅតមការលរៀបចំម្របព័នធេូឱ្យបានេមាិត្ ដូចបញ្ហជ រ់រនុងកផ្នការសាងសង់ 
លដីមបធីានាឱ្យានការកថទឱំ្យបានម្រត្ឹមម្រត្ូវ នូវម្របព័នធេូរលដីមបរុីំឱ្យានភរ់ និងវត្ាុកដេនាឱំ្យសោះដនទ
លទៀត្។ 

 បរលិវណទីតងំកដេពុំទទួេការរខំានលោយសារសរមមភាពសាងសង់ម្រត្ូវររាទុរឱ្យសាិត្លៅរនុងសាា ន
ភាពលដីមរបស់វា។ 

៥) សំណេ់រងឹ  លៅម្ររប់រកនលងលធវីការទងំអស់ ម្ររុមហ ុនល  ការម្រត្ូវផ្តេ់ធុងសំោម និងរកនលងម្របមូេសម្រាម។ 
 សំណេ់រងឹជាបលណ្តត ះអាសននលៅនឹងទីតងំផ្លោ េ់ លៅរកនលងកដេបានរំណត់្លោយានការឯរភាពពី

ទីម្របឹរាម្ររប់ម្ររងការងារសាងសង់ និងអាជាា ធរមូេោា នពារ់ព័នធមុនលពេម្របមូេ និងលចេ។ 
 ធុងររាទុរសំណេ់ម្រត្ូវម្ររបឱ្យជិត្ ានរម្រមប ធន់អាកាសធាតុ្ និងបងាក រពីការលររីកាយ។ 
 ពុំម្រត្ូវដុត្ រប់លៅនឹងរកនលង ឬលចេសំណេ់រងឹពាសវាេពាសកាេល យី។ 
 សាភ រកដេអាចករនចនលម្របីល ងីវញិបាន ដូចជាបនោះកាត រសម្រាប់ចរ់ពុមព កដរ រនាោ  បង់បាញ់ សាភ រលវច

ខចប់។េ។ ម្រត្ូវម្របមូេ និងកបងកចរលៅនឹងរកនលងពីសំណេ់លផ្សងលទៀត្សម្រាប់លម្របីម្របាស់ចរ់េប់រលតត  
ឬសម្រាប់េរ់។  

 ម្របសិនលបីសំណេ់រងឹ ឬរំលទចរំទីទងំលនះម្រត្ូវលចេកត្លៅទីតងំកដេម្រត្ូវបានរំណត់្ និងឯរភាព
លោយទីម្របឹរាម្ររប់ម្ររងការងារសាងសង់ និងកដេម្រត្ូវបានបញ្ចូ េរនុងកផ្នការសំណេ់រងឹកត្
ប ុលណ្តណ ះ។ លទះជារនុងកាេៈលទសៈណ្តរ៏លោយ ម្ររុមហ ុនល  ការមិនម្រត្ូវលចេសាភ ររនុងត្ំបន់កដេប
រសិាា នងាយរងផ្េប ះពាេ់ដូចជាត្ំបន់កដនជម្រមរធមមជាត្ិ ឬរនុងម្របភពទឹរល យី។ 

៦) សំណេ់រមី ីឬ
សណំេល់ម្រគាះថាន រ់ 

 លម្របង និងខាល ញ់កដេលម្របីលហយី ម្រត្ូវយរលចញពីទីតងំ និងេរ់ឱ្យម្ររុមហ ុនករនចនលម្របងលម្របីរចួកដេាន
ការអនុញ្ហញ ត្ម្រត្ឹមម្រត្ូវ។ 

 លម្របង លម្របងរអំិេសារធាតុ្សាា ត្ កដេលម្របីរចួ។េ។ កដេលចញពីការជួសជុេកថទរំថយនត និងលម្ររឿង
ា សីុនម្រត្ូវម្របមូេោរ់រនុងធុង និងយរលចញពីទីតងំលោយម្ររុមហ ុនករនចនលម្របងឯរលទស លដីមបយីរ
លៅលចេលៅទីតងំលចេសំណេ់លម្រគាះថាន រ់កដេានការឯរភាពម្រត្ឹមម្រត្ូវ។ 

 លៅស ូសម្រាប់ចរ់ថនេ់កដេពុំបានលម្របីម្របាស់ ឬកដេបដិលសធន៍លចេ ម្រត្ូវម្របរេ់ម្រត្ ប់លៅឱ្យ
សាា នីយផ្េិត្របស់អនរផ្គត់្ផ្គង់វញិ។ 

 ររាទុរសារធាតុ្រីមីម្របរបលោយសុវត្ាិភាព ដូចជាោរ់លម្រកាមដំបូេ ានរបងព័ទធជុំវញិ និងានសាល រ
សាគ េ់សមម្រសប។ 

៧) ការរខំានរម្រមប  រួរានការកាត់្បនាយទំហតំ្ំបន់កដេម្រត្ូវសាា ត្ ឱ្យបានលម្រចីនបំផុ្ត្តមេទធភាពកដេអាចលធវីលៅបាន 
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ធមមជាត្ ិនងិធនធាន
លអរូ ូសីុ 

 ម្ររុមហ ុនល  ការម្រត្ូវកាយដីម្រសទប់លេីម្ររប់ត្ំបន់ទងំអស់ កដេដីម្រសទប់លេីលនះរងផ្េប ះពាេ់
លោយសារសរមមភាពសាត រេទធភាពល ងីវញិោប់បញ្ចូ េទងំសរមមភាពបលណ្តត ះអាសននដូចជាការររា
ទុរ និងការររទុរជាលដីម។ ដីម្រសទប់លេីកដេកាយមរលនះម្រត្ូវរររនុងត្ំបន់កដេបានម្រពមលម្រពៀងគាន
ជាមួយនឹងទីម្របឹរាម្ររប់ម្ររងការងារសាងសង់សម្រាប់លម្របីម្របាស់លៅលពេលម្រកាយ លៅលពេោរុំរេជាត្ិ
ល ងីវញិ និងម្រត្ូវានការការពារឱ្យបានម្ររប់ម្រគាន់។ 

 ការលម្របីម្របាស់សារធាតុ្រីមីសម្រាប់សាា ត្រុរេជាត្ិពុំម្រត្ូវបានអនុវត្តល យី។ 
 ហាមឃាត់្ការកាប់លដីមលឈណី្តមួយលេីរកេងកត្ានការអនុញ្ហញ ត្ជារ់ចាស់លៅរនុងកផ្នការសាា ត្

រុរេជាត្ិ។ 
 លៅលពេចបំាច់ ម្រត្ូវសង់របងការពារបលណ្តត ះអាសនន លដីមបកីារពារលដីមលឈកីដេម្រត្ូវការពារមុនលពេ

ចប់លផ្តីមការងារអវីមួយលៅរនុងទីតងំលនាះ។ 
 ម្ររុមហ ុនល  ការម្រត្ូវធានាថាពុំានការបរបាញ់ ការោរ់អនាោ រ់ ការបាញ់ ការោរ់ថាន បំំពុេសត្វល យី។ 

៨) ការម្ររប់ម្ររង
ចោចរណ៍ 

 មុនលពេសាងសង់ លរៀបចំរិចចពិលម្រគាះលោបេ់ជាមួយអាជាា ធរមូេោា ន សហរមន៍ និងជាមួយ
នររបាេចោចរណ៍ 

 ការលរីនល ងីរួរឱ្យរត់្សាគ េ់នូវចំនួនដងននការលធវីដំលណីររបស់ោនយនត ម្រត្ូវបញ្ចូ េលៅរនុងកផ្នការ
សាងសង់ កដេម្រត្ូវបានឯរភាពរនលងមរ។ ម្រចរផ្លូវពិលសស សម្រាប់ោនយនតធុនធងន់ ចបំាច់ម្រត្ូវ 
រិត្ពីទីតងំកដេងាយរងផ្េប ះពាេ់នានា ដូចជាសាោលរៀន មនោីរលពទយ និងផ្ារជាលដីម។ 

 ត្លមលីងលភលីងបំភលឺលៅលពេយប់ម្រត្ូវលធវីល ងីម្របសិនលបីចបំាច់ លដីមបធីានាឱ្យានការលធវីចោចរណ៍
ម្របរបលោយសុវត្ាិភាព។ 

 ោរ់សាល រលៅជុំវញិទីតងំសាងសង់លដីមបសីម្រមួេការលធវីចោចរណ៍ បងាា ញទិសលៅលៅកាន់ទីតងំលផ្សងៗ 
និងផ្តេ់ដំបូនាម ន និងព័ត៌្ានអំពីសុវត្ាិភាព។ 

 លម្របីម្របាស់វធិានការម្ររប់ម្ររងចោចរណ៍ម្របរបលោយសុវត្ាិភាព ដូចជាោរ់សាល រសញ្ហញ តមដងផ្លូវ/ទលនល/
ម្របឡាយ និងានមនុសសម្ររវទីង់លដីមបមី្របាប់ឱ្យដឹងមុនពីសាា នភាពលម្រគាះថាន រ់។ 

 លជៀសវាការដឹរជញ្ជូ នសាភ រសាងសង់រនុងអំ ុងលា ងកដេចោចរណ៍មាញឹរខាល ងំ។ 
 ម្រត្ូវត្លមលីងសញ្ហញ ចោចរឱ្យបានសមម្រសបទងំផ្លូវទឹរ ផ្លូវលគារ លៅរកនលងកដេចបំាច់។ 

៩) ការរខំានលសវា 
ទរឹលភលងី 

 ផ្តេ់ព័ត៌្ានដេ់ម្ររួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់អំពីកាេវភិារការងារនិងការអារ់ខានការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរ/អ
រគីសនី កដេលម្រគាងនឹងលធវីល ងីឱ្យបានោ ងលហាចណ្តស់២នថងជាមុន។ 

 ម្រត្ូវោយការណ៍ពីការខូចខាត្ម្របព័នធលសវាទឹរ អរគិសនី កដេានម្រសាប់លៅកាន់អាជាា ធរ និងម្រត្ូវជួស
ជុេឱ្យបានឆ្ប់តមេទធភាពកដេអាចលធវីលៅបាន។ 

១០) ការសាត រត្បំន់  ត្ំបន់កដេម្រត្ូវបានសាា ត្ ដូចជាត្ំបន់សម្រាប់លចេសម្រាមពីសំណង់លៅទីតងំជំរុរំបស់រមមររ 
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កដេរងផ្េប ះពាេ់
ល ងីវញិ 

ត្ំបន់ររសាភ រ រកនលងលធវីការ និងត្ំបន់កដេម្រត្ូវបានកាន់កាប់បលណ្តត ះអាសននរនុងអំ ុងលពេសាងសង់
របស់រលម្រាងម្រត្ូវសាត រឱ្យានសាា នភាពដូចលដីមវញិ លោយលម្របីម្របាស់កាលរៀបចំលទសភាព ការបំពារ់
ម្របព័នធេូឱ្យបានម្ររប់ម្រគាន់ និងការោរុំរេជាត្ិល ងីវញិ។ 

 ម្រត្ូវោលំដីមលឈលីៅលេីដីកដេងាយបារ់ និងលៅទីជម្រាេលដីមបបីងាក រ ឬកាត់្បនាយបញ្ហា បារ់ដី និង
ររាទីជម្រាេឱ្យានេំនឹង។ 

 ដីកដេានម្របឡារ់ម្រប ូរជាមួយនឹងសារធាតុ្រីមី ឬសារធាតុ្លម្រគាះថាន រ់ ម្រត្ូវដរលចញនិងដឹរជញ្ជូ ន
យរលៅរប់លៅរកនលងចរ់សំោម។ 

១១) សុវត្ាភិាពរបស់
រមមររ នងិសុវត្ាភិាព
សាធារណៈ 

 បណតុ ះបណ្តត េរមមររអំពីបទបញ្ហជ សុវត្ាិភាពការងារ និងផ្តេ់សលមលៀរបំពារ់ការពារខលួនឱ្យបានម្ររប់
ម្រគាន់ដេ់រមមររម្រសបលៅតមចាប់ជាត្ិ កដេរំពុងចូេជាធរាន។ 

 សង់របង ោរ់របាងំ ោរ់សញ្ហញ ម្រពានពីលម្រគាះថាន រ់/ត្ំបន់ហាមឃាត់្ លៅជុំវញិបរលិវណការោា ន កដេ
បញ្ហា ញឱ្យសាធារណជនដឹងពីលម្រគាះថាន រ់កដេអាចលរីត្ានល ងី។ 

 ម្ររុមហ ុនល  ការម្រត្ូវអនុវត្តវធិានការសុវត្ាិភាពដូចជាសង់របង ោរ់របាងំ ោរ់សញ្ហញ ម្រពានពីលម្រគាះថាន រ់ 
ម្របព័នធលភលីងបំភលឺ លដីមបបីងាក រលម្រគាះថាន រ់ចោចរណ៍ រ៏ដូចជាហានិភ័យដនទលទៀត្ចំលពាះមនុសស និងទីតងំ
កដេងាយរងផ្េប ះពាេ់។ 

 ម្របសិនលបីការវាយត្នមលរនលងមរបងាា ញថាអាចានម្រគាប់មីននិងអាវុធយុទធភ័ណឌ មិនទន់ផ្ោុះ (UXO) 
លនាះម្រត្ូវានវធិានការសាា ត្យុទធភ័ណឌ មិនទន់ផ្ោុះទងំលនាះលោយបុរគេិរកដេានសមត្ាភាពសម
ម្រសបតមកផ្នការេមាិត្ កដេម្រត្ូវេមាិត្លោយវសិវររសំណង់។ កផ្នរទី ៣ ខាងលម្រកាមបងាា ញពី
កផ្នការរងសតីពីការោវររ និងរលមោច UXO។ 
 

១២) ការម្របាម្រសយ័
ទរ់ទងជាមយួសហ
រមន៍មូេោា ន 

 ម្ររុមហ ុនល  ការម្រត្ូវសម្រមបសម្រមួេជាមួយអាជាា ធរមូេោា ន (លមឃុ ំលមភូមិ) អំពីកាេវភិារកដេបាន
ឯរភាពសម្រាប់សរមមភាពសាងសង់ លៅរនុងត្ំបន់កដេលៅជិត្ទឹរ ទីរកនលងកដេងាយរងផ្េប ះពាេ់ 
ឬលៅលពេកដេការសាងសង់លធវីល ងីលៅជិត្លពេសំខាន់ៗ (ឧ. បុណយសាសនាជាលដីម)។ 

 ផ្សពវផ្ាយព័ត៌្ានរលម្រាងដេ់ភារីកដេរងផ្េប ះពាេ់ )ឧ. ដេ់អាជាា ធរមូេោា ន សហម្រគាស និង
ម្ររួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់។េ។( តមរយៈរិចចម្របជុំជាមួយសហរមន៍មុនលពេកដេសរមមភាព
សាងសង់ចប់លផ្តីម។ 

 ផ្តេ់ព័ត៌្ានសម្រាប់ទរ់ទងលៅកាន់សហរមន៍ លដីមបឱី្យភារីពារ់ព័នធអាចទទួេបានព័ត៌្ានអំពី
សរមមភាពលៅនឹងទីតងំ សាា នភាពរបស់រលម្រាង និងេទធភាពននការអនុវត្តរលម្រាង។ 

 ផ្តេ់ព័ត៌្ានដេ់ម្របជាពេរដាលៅមូេោា នអំពីកាេវភិារសាងសង់និងកាេវភិារការងារ ការអារ់
ខានការផ្តេ់លសវា លធវីផ្លូវវាងរសម្រាប់ចោចរ និងផ្លូវបលណ្តត ះអាសននសម្រាប់រថយនតម្ររុង ការបំផ្ោុះ និង
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ការរេំមាគារលៅតមសាា នភាពសមម្រសប។ 
 ម្រត្ូវានការត្លមលីងកាត រលខៀនព័ត៌្ានលៅម្ររប់ទីតងំសាងសង់ទងំអស់លដីមបផី្តេ់ព័ត៌្ានអំពីរលម្រាង រ៏

ដូចជាព័ត៌្ានទំនារ់ទំនងអនរម្ររប់ម្ររងការោា ន បុរគេទទួេបនោុរបរសិាា ន បុរគេិរទទួេបនោុរសុខ
ភាព និងសុវត្ាិភាព លេខទូរស័ពោ និងព័ត៌្ានទំនារ់ទំនងលផ្សងៗលទៀត្ លដីមបឱី្យអនរកដេរងផ្េប ះ
ពាេ់អាចានម្រចរលេីរល ងីពីការម្រពួយបារមភ និងសំណូមពររបស់ពួរលរ។ 

១៣) នតី្វិធិសីម្រាប់
ចត់្កចងវត្ាុកដេររ
លឃញីលោយនចដនយ 

 

ម្របសិនលបីម្ររុមហ ុនល  ការររលឃញីទីតងំបុោណវទិា ទីតងំម្របវត្តិសាស្រសត វត្ាុបុោណ រមួទងំផ្នូររមួ និង/ឬ
លខាម ចាន រ់ៗ រនុងអំ ុងលពេកាយដី ឬរនុងអំ ុងលពេសាងសង់ ម្ររុមហ ុនល  ការម្រត្ូវ៖ 

 បញ្ឈប់សរមមភាពសាងសង់រនុងត្ំបន់កដេររលឃញីវត្ាុទងំលនាះ។ 
 រំណត់្ម្រពំ ទីតងំ ឬត្ំបន់កដេររលឃញីវត្ាុទងំលនាះ។ 
 ររាសុវត្ាិភាពទីតងំ លដីមបបីងាក រមិនឱ្យានការខូចខាត្ ឬការបាត់្បង់វត្ាុកដេលរអាចយរលចញបា

ន។ រនុងររណីកដេានវត្ាុបុោណកដេអាចយរលចញបាន ឬវត្ាុកដេងាយរងការបាត់្បង់ ម្រត្ូវាន
ការលរៀបចំអនរោមលៅលពេយប់ រហូត្ដេ់លពេអាជាា ធរមូេោា នទទួេបនោុរ ឬមនោីរវបបធម៌ និង
ព័ត៌្ានមរទទួេខុសម្រត្ូវបនត។ 

 ជូនដំណឹងដេ់ទីម្របឹរាម្ររប់ម្ររងការងារសាងសង់ម្រត្ូវបនតជូនដំណឹងដេ់អាជាា ធរមូេោា ន ឬអាជាា ធរ
ជាត្ិទទួេខុសម្រត្ូវលេីលបត្ិរភ័ណឌ វបបធម៌(មិនឱ្យលេីសពី២៤លា ង) 

 អាជាា ធរមូេោា ន ឬអាជាា ធរជាត្ិពារ់ព័នធម្រត្ូវទទួេខុសម្រត្ូវ និងររាទីតងំលនះមិនលពេលធវីការ
សលម្រមចចិត្តអំពីនីត្ិវធិីសមម្រសបកដេម្រត្ូវអនុវត្ត។ លនះត្ម្រមូវឱ្យានការវាយត្នមលជាបឋមលេីវត្ាុកដេ
បានររលឃញី។ រួរានការវាយត្នមលជាបឋមលេីវត្ាុកដេបានររលឃញី លៅតមេរេណៈវនិិចឆ័យនានា
ពារ់ព័នធលៅនឹងលបត្ិរភ័ណឌ វបបធម៌។ េរេណៈវនិិចឆ័យទងំលនះរមួានត្នមលកផ្នរលសាភ័ណឌ ភាព 
ម្របវត្តិសាស្រសត វទិាសាស្រសត ឬការម្រសាវម្រជាវ ត្នមលសងគម និងលសដារិចច។ 

 ការសលម្រមចចិត្តអំពីរលបៀបចត់្កចងវត្ាុកដេររលឃញី ម្រត្ូវលធវីល ងីលោយអាជាា ធរទទួេខុសម្រត្ូវ។ លនះ
អាចរមួានការផ្លល ស់បតូរបលង់ )ដូចជា លៅលពេកដេានការររលឃញីវត្ាុបុោណ កដេមិនអាចយរ
លចញបាន លហយីកដេានសារៈសំខាន់វបបធម៌ ឬសារៈសំខាន់កផ្នរបុោណវទិា( ការអភិររស ការ
ការពារ ការសាត រល ងីវញិ និងការសលស្រងាគ ះ។ 

 ម្របសិនលបីទីតងំវបបធម៌ និង/ឬវត្ាុបុោណានត្នមលខពស់ លហយីអនរជំនាញលេីរអនុសាសន៍ឱ្យានការ
ការពារទីតងំលនះ នឹងានការត្ម្រមូវលោយអាជាា ធរទទួេបនោុរ លបត្ិរភ័ណឌ វបបធម៌ផ្ងលនាះាច ស់
រលម្រាងម្រត្ូវលធវីការ ឬផ្លល ស់បតូរការលរៀបចំកដេចបំាច់នានាលដីមបបីំលពញលៅតមសំលណីលនះ និងលដីមបី
ការពារទីតងំលនះ។ 

 ការសលម្រមចចិត្តពារ់ព័នធនឹងការម្ររប់ម្ររងវត្ាុកដេបានររលឃញី ម្រត្ូវផ្សពវផ្ាយជាោយេរេអរសរ លោយ
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អាជាា ធរពារ់ព័នធ។ 
 ការងារសាងសង់អាចចប់លផ្តីមកត្លៅលពេកដេានការផ្តេ់ការអនុញ្ហញ ត្ពីអាជាា ធរមូេោា នកដេ

ទទួេខុសម្រត្ូវ ពារ់ព័នធនឹងការការពារលបត្ិរភ័ណឌ កត្ប ុលណ្តណ ះ។ 
 

កផ្នរទ២ី – ម្ររមម្របត្បិត្តកិផ្នរបរសិាា នសម្រាប់រមមរររបស់ម្ររមុហ ុនល  ការ 

លនះរឺជាឧទហរណ៍សម្រាប់រលម្រាងធមមត ប ុកនតសម្រាប់រលម្រាងជារ់ោរ់ណ្តមួយេរេខណឌ ត្ម្រមូវពារ់ព័នធលផ្សងលទៀត្ រ៏អាច
ានភាពពារ់ព័នធផ្ងកដរ។ ឧទហរណ៍ការកណនាអំំពីការោងសាា ត្នដ ការយេ់ម្រពមចូេរមួសិកាេ សាោសតីពីជំងឺកាមលោរ។ 

ម្របការររួលធវ ី ម្របការមនិររួលធវ ី

 លម្របីម្របាស់បងគន់កដផ្តេ់ឱ្យ --ោយការណ៍ពី
ររណីបងគន់សាុយ ឬបងគន់លពញ 

 សាា ត្បរលិវណលធវីការរបស់ខលួនមិនឱ្យាន
សម្រាម និងរលមោចរមោីពីការសាងសង់លៅចុង
នថងនមីួយៗ--លម្របីម្របាស់ធុងសំោមកដេផ្តេ់ឱ្យ 
និងធានាថាសំោមមិនហុយោយបា យល យី 

 ោយការណ៍ពីការរំពប់លម្របងឥនធនៈ ឬលម្របង
ទងំអស់ជាបនាោ ន់ និងបញ្ឈប់មិនឱ្យាន
រំពប់ត្លៅលទៀត្។ 

 ជរ់បារលីៅត្ំបន់កដេបានរំណឱ្យសម្រាប់
ជរ់បារកីត្ប ុលណ្តណ ះ និងលបាះលចេរនោុយបារ ី
និងម្រគាប់លឈរូីសលោយម្របុងម្របយត័្ន។ )ការ
លបាះលចេសំោមពាសវាេពាសកាេរឺជា
បទលេមីស( 

 លធវីការងារ និងររាទុរឧបររណ៍លៅរនុង
បរលិវណការងារកត្ប ុលណ្តណ ះ។ 

 លម្របមី្របាស់ម្ររប់ឧបររណ៍សុវត្ាិភាពទងំអស់ 
និងម្រត្ូវលគារពលៅតមនិត្ិវធិីសុវត្ាិភាព។ 

 បងករមិនឱ្យានការបងកភាពសាុយ ឬការ

 យររុរេជាត្ិលចញ ឬលធវីឱ្យប ះពាេ់ដេ់រុរេជាត្ិលោយពុំានការកណនាផំ្លោ េ់។ 
 បងកឱ្យានអរគីភ័យ 
 បរបាញ់ លធវីឱ្យរបួស ោរ់អនាោ រ់ ោរ់ចំណី ឬបងកលម្រគាះថាន រ់ដេ់សត្វ – ដូច
ជាបរស ីរកងកប ពស់។េ 

 ចូេរនុងបរលិវណកដេានរបង ឬោរ់សាល រសាគ េ់ហាមឃាត់្ 
 លបីរបរលោយលធវសម្របកហស ឬលេីសលេបឿនរំណត់្ 
 លធវីឱ្យានសំណេ់ សំោម លម្របង ឬវត្ាុនានាចូេរនុងសោឹង 
 លចេសំោម ឬទុរចំណីអាហារលចេពាសវាេពាសកាេ 
 កាត់្រេំំលដីមលឈលីោយមូេលហតុ្លម្រៅពីសំអាត្ត្ំបន់សាងសង់កដេទទួេ
បានការឯរភាព 

 ទិញសត្វនម្រពមរបរលិភារ 
 លម្របីម្របាស់សារធាតុ្ពុេកដេពុំានការឯរភាព ដូចជាពពួរថាន ោំបកដេ
ានសារធាតុ្សំណ សារធាតុ្អាលប សតូ្ស ។េ។ 

 បងករខំានដេ់អវីៗម្ររប់ោ ងកដេានត្នមល កផ្នរបុោណវទិា ឬត្នមល         
ម្របវត្តិសាស្រសត 

 លម្របីម្របាស់អាវុធ )លេីរកេងកត្សនតិសុខកដេទទួេបានការអនុញ្ហញ ត្( 
 លម្របីម្របាស់លម្ររឿងម្រសវងឹលៅរនុងអំ ុងលា ងលធវីការងារ 
 ោងរថយនត ឬលម្ររឿងា សីុនរនុងទឹរកម្រពរ ឬអូរ 
 លធវីការជួសជុេ )បតូរលម្របង និងត្ម្រមង(រថយនត និងឧបររណ៍លៅលម្រៅត្ំបន់
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បំពុេទឹរសោឹង និងម្របភពទឹរ។ 
 ធានាថាានបំពង់ពនលត់្អរគីភ័យកដេអាច
លម្របីម្របាស់បានភាល មៗម្របសិនលបីានការលធវី
ការងារ “កដេបំភាយរល ត ” ឧ. ការផ្ារ ការ
ឆ្ប ឬការកាត់្កដរលោយលម្របីឧសម័នបលញ្ឆ ះ
ជាលដីម ។េ។  

 ោយការណ៍ពីររណីរបួសរមមររ ឬរបួសសត្វ 
 លបីរបរលៅលេីផ្លូវកដេបានរំណត់្កត្
ប ុលណ្តណ ះ។ 

 បងាក រមិនឱ្យានការហុយធូេី និងការបងក
សំល ងរខំានខាល ងំ។ 

 

កដេទទួេបានការអនុញ្ហញ ត្ 
 លចេសំោមលៅរកនលងកដេពុំានការអនុញ្ហញ ត្ 
 ចិញ្ច ឹមសត្វនម្រព )ជាពិលសសបរស(ី រនុងម្រទុងលៅរនុងជំរុកំារងារ 
 លធវីការងារលោយពុំានឧបររណ៍សុវត្ាិភាព )ដូចជាកសបរលជីង និងមួរសុវត្ាិ
ភាពជាលដីម( 

 បងកការរខំានលៅរនុង ឬលៅជិត្សហរមន៍ 
 លម្របីម្របាស់ទលនល ឬសោឹងសម្រាបលបារររ់សលមលៀរបំពារ់ 
 លចេសំោម ឬសំណេ់ ឬរលមោចរមោីថមពីការោា នសំណង់ពាសវាេពាសកាេ 
 លធវីឱ្យរំពប់សារធាតុ្ពុេ ដូចជាផ្េិត្ផ្េលម្របងជាលដីម 
 ររអុស 
 លម្របីសារធាតុ្ផ្ោុះ និងសារធាតុ្រីមីលដីមបចីប់ម្រត្ី 
 បលនាោ របង់លម្រៅបងគន់ 
 ដុត្សំោម និង/ឬរុរេជាត្ិងាប់ 
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កផ្នរទ ី៣ ៖ កផ្នការរងសតពីកីារោវររ នងិរលមោចអាវុធយុទធភ័ណឌ មនិទន់ផ្ោុះ )UXO( 

កផ្នការរងខាងលម្រកាមលរៀបោប់ពីសាសធាតុ្ដូចខាងលម្រកាម ៖ 
 អងគភាពានេរេណៈសមបត្ិតម្ររប់ម្រគាន់រនុងការបំលពញរិចចការលនះ 
 េរេខណឌ សតីពីការោវររ និងរលមោច 
 អងគភាពានេរេណៈសមបត្ិតម្ររប់ម្រគាន់រនុងការបំលពញរិចចការលនះ 
 ការសាគ េ់ត្ំបន់កដេបានលបាសសាា ត្រចួ និងរបាយការណ៍លបាសសាា ត្ 
 ការបណតុ ះបណ្តត េរមមររសំណង់ និងការជូនដំណឹងដេ់សហរមន៍រនុងមូេោា ន។ 

 
េ.រ. ការពណ៌នាវធិានការ ការពិនិត្យតមោន ទីតងំ ភាពញឹរញាប ់

អងគភាពានេរេណៈសមបតិ្តម្ររបម់្រគានរ់នុ ងការបំលពញរិចចការលនះ 

១ អងគភាពានេរេណៈសមបតិ្តម្ររបម់្រគាននឹ់ងចូេរមួរនុងការ
ោវររ និងរលមោច UXO រនុងតំ្បនក់ដេម្រត្ូវអនុវត្ត
សរមមភាពរលម្រាង មុនលពេចបល់ផ្តីមអនុវត្តការងារសាង
សងល់ៅនឹងរកនលង។ 

ាច សម់្រត្ូវលផ្ោៀងផ្លោ ត្់
េរេណៈសមបត្តិ
របសអ់ងគភាពលនាះ 

  

េរេខណឌ សតីពីការោវររ និងរលមោច 

២ មលធាបាយអាទិភាពននការរលមោច UXO រឺការបំផ្ោុះលៅ
នឹងរកនលង។ ម្របសិនលបីមិនអាចលធវីបានលោយសារហានិ
ភយ័លម្រគាះថាន រដ់េបុ់រគេិរ ឬម្របជាជនជិត្ខាង ឬបំផ្លល ញ
លហោា រចនាសមពន័ធ អាចអនុវត្តមលធាបាយរលមោចកដេ
ានការបញ្ហជ រល់ផ្សងលទៀត្។ 

ម្ររុមហ ុនល  ការ និង
ាច សម់្រត្ូវពិនិត្យល ងី
វញិលេីរបាយការណ៍
លបាសសាា ត្ទីតងំ 

 ជាម្របច ំ

អងគភាពានេរេណៈសមបតិ្តម្ររបម់្រគានរ់នុ ងការបំលពញរិចចការលនះ 

៣ រនុងររណីកដេការរលមោច UXO អាចបងកអនតោយរូបវន័ត
ដេល់ហោា រចនាសមពន័ធ នឹងានការអនុវត្តវធិានការ
ការពារ ដូចជា ការោរប់ាវខាច ់រលតត  និងលេនោា ន។ 

ការចុះពិនិត្យដេទី់
តងំ 

 

ការោា ន 

 

លៅតមររណី 

៤ ការររាទុរ និងការលរៀបចំទុរោរ់លម្ររឿងផ្ោុះនឹងម្រត្ូវបាន
លធវីល ងីលៅតមេរេខណឌ ត្ម្រមូវ។ 

 

ម្ររុមហ ុនល  ការជា
អនរអនុវត្ត ចំកណរ
ាច សម់្រត្ូវពិនិត្យល ងី
វញិលេីរបាយការណ៍
លម្រកាយការលបាស
សាា ត្ UXO 

 លៅតមររណី 
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ការសាគ េតំ់្បនក់ដេបានលបាសសាា ត្រចួ និងរបាយការណ៍លបាសសាា ត្ 

៥ ម្ររបតំ់្បនក់ដេម្រត្ូវបានលបាសសាា ត្នឹងម្រត្ូវបានោរ់
សញ្ហញ សាគ េជ់ាបលណ្តត ះអាសនន លោយោរប់លងាគ េ
លបតុ្ង ឬម្រសលដៀងគាន ។ រនុងរយៈលពេ ៣០ នថងននការ
បញ្ចបក់ារងារលបាសសាា ត្លៅទីតងំ របាយការណ៍លបាស
សាា ត្នឹងម្រត្ូវបានលរៀបចំល ងី លោយានពត័្ា៌នដូច
ខាងលម្រកាម ៖ 

១.ការពណ៌នា )លោយលម្របីម្របាសម់្របពន័ធ GPS ឬម្រសលដៀង
គាន ( និងការរូសកផ្នទីម្រពំម្របទេតំ់្បនក់ដេបានលបាសស
ាា ត្។ ឧបររណ៍រំណត្អ់ត្តសញ្ហញ ណទីតងំនឹងម្រត្ូវបាន
លម្របីម្របាសរ់នុងដំលណីរការរំណត្អ់ត្តសញ្ហញ ណជារមួ 
សម្រាបក់ាររចនាកផ្នរវសិវរមម។ 

២.ការពណ៌នាពីការោវររ ការរលមោច និងដំលណីរការ QC 
កដេម្រត្ូវបានអនុវត្តលៅនឹងរកនលង។ 

៣.ការពណ៌នាពី UXO កដេម្រត្ូវបានលបាសសាា ត្ 
រលមោច និងបរាិណសំណេល់ោហៈធាតុ្កដេសាត របាន។ 

៤.ការបញ្ហជ រថ់ាតំ្បនល់នាះម្រត្ូវបានលបាសសាា ត្ UXO 
និងអាចលម្របីម្របាសល់ៅតមលគាេបំណងកដេចងប់ាន។ 

ការចុះពិនិត្យដេទី់
តងំ 

 

តំ្បនក់ដេម្រត្ូវបាន
លបាសសាា ត្ 

 

ជាម្របច ំ

ការបណតុ ះបណ្តត េរមមររសំណង ់ 

៦ រនុងកផ្នរមយួននរមមវធីិបណតុ ះបណ្តត េរមមររសំណង ់ រមម
ររសំណងនឹ់ងម្រត្ូវបានបណតុ ះបណ្តត េពីហានិភយ័នានា
កដេអាចលរីត្ល ងីពារព់ន័ធនឹងការប ះពាេ ់ UXO និង
នីតិ្វធីិកដេម្រត្ូវអនុវត្តម្របសិនលបីលឃញីានវត្តាន UXO 
រនុងអំ ុងសរមមភាពសាងសង់។ 

   

ការជូនដណឹំងដេស់ហរមន៍រនុ ងមូេោា ន 

៧ ការជូនដំណឹងពី UXO នឹងម្រត្ូវបានលធវីល ងីរនុងសហរម
នក៍ដេសាិត្លៅជិត្ទីតងំោវររ និងរលមោច UXO លៅលពេ
កដេកដេសរមមភាពទងំលនះម្រត្ូវបានលធវីល ងី។ ការជូន
ដំណឹងលនះរមួាន ៖ 

១.ការជូនដំណឹងដេស់ហរមនមូ៍េោា នពីការចបល់ផ្តី

ម្ររុមហ ុនល  ការម្រត្ូវ
ពិនិត្យល ងីវញិលេី
របាយការណ៍ម្របចំ
ឆ្ាស 

 ៦ កខ 
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មសរមមភាព និងថិរលវោននការរលមោច UXO រនុងតំ្បន់
របសព់រួលរ និងវធិានការបម្រមុងម្របយត័្ននានា។ 

២.ផ្តេព់ត័្ា៌នដេ់សហរមនស៍តីពីទីតងំកដេបាន
លបាសសាា ត្ និងអត្ាន័យននសាល រ ឬសញ្ហញ លៅទីតងំទងំ
លនាះ )ឧ. ការរំណត្ម់្រពំម្របទេ់តំ្បនក់ដេបានលបាស
សាា ត្ និងតំ្បនក់ដេមិនទនប់ានោវររ UXO(។ 

 

កផ្នរពណ៌ម្ររហមលៅលេីកផ្នទីខាងលម្រកាមបងាា ញពីេទធផ្េររលឃញីពីការោវរររម្រមិត្មួយ )L១) លៅថាន រ់ជាត្ិរនុង
ម្របលទសរមពុជា កដេម្របជាជនោយការណ៍ពីវត្តានម្រគាប់មីនរប់លម្រកាមដី ឬ UXO។ រោា ភិបាេរមពុជានឹងធានាថា ការោវររ 
លបាសសាា ត្ និងរលមោច UXO ម្រត្ូវបានលធវីល ងី ម្របសិនលបីសរមមភាពរលម្រាងម្រត្ូវអនុវត្តរនុងត្ំបន់ននការោវររលៅរម្រមិត្ L១។ 
លម្រៅពីលនះ រោា ភិបាេនឹងធានាផ្ងកដរថា ោេ់ការចំណ្តយលេីការោវររ លបាសសាា ត្ និងរលមោច UXO ម្រត្ូវបានទូទត់្លចញពី
មូេនិធសិមភាររីោា ភិបាេ និងានការលចញសំបុម្រត្បញ្ហជ រ់ពីការលបាសសាា ត្ UXO  មុនលពេចប់លផ្តីមសរមមភាពរលម្រាង។ 

 
Source: Cambodia Mine Action Authority, ២០០៨ 
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ឧបេម្ពន័ធ៤៖ក្ំណតស់េតកុ្ចិចពិសក្ោ៉ះសោបលជ់ាសាធារណៈេាតិក្នខុទីតំខអនរុសក្មាខ 

រំណ្ត់ម្េតុរិចចព្បជុំរិម្ព្រះម្ោប ជ់ាសាធារណ្ៈ ម្ខតតម្ណ្ឌ  រិរ ី

លោយានរិចចសហការជាមួយលោរអភិបាេម្ររុងរង រដាររទឹរលខត្តមណឌ េរិរបីានសម្រមបសម្រមួេរិចចម្របជុំពិលម្រគាះលោបេ់ជា
សាធារណៈមួយសាិត្លៅវត្តម្រពះពុទធចប់ពីលា ង៧:៣០ម្រពឹរនថងទី២៧កខសីហាឆ្ន ២ំ០១៨។លគាេបំណងសំខាន់ននរិចចម្របជុំ
ពិលម្រគាះលោបេ់លនាះរឺលដីមប ី )i) ជូនដំណឹងដេ់អនរចូេរមួអំពីរលម្រាងអនតោរមន៍ និង(ii) កសវងររទសសនៈរបស់ពួរលរ
ចំលពាះរលម្រាងលនះទរ់ទងលៅនឹងការគាមំ្រទ អត្ាម្របលោជន៍ដេ់សហរមន៍របស់លរនិងផ្េប ះពាេ់ដេ់បរសិាា ននិងសងគម។ 

ម្របជាពេរដាចំនួន ៣០នារ់មរពសីងាក ត់្ចំនួនបីរឺមលនារមយសុខដុមនិងសាព នានជ័យបានចូេរមួលៅរនុងរិចចម្របជុំពិលម្រគាះលោប
េ់។រនុងចំលណ្តមអនរចូេរមួទងំ៣០នារ់លនាះាន៦នារ់ជាជនជាត្ិលដីមភារត្ិចកដេបានផ្លល ស់បតូរពីផ្ោះពីសហរមន៍លដីមរបស់
ពួរលរមររស់លៅរណ្តត េម្ររុង។ 

លោរសូ សុវណ្តណ រទិធម្របធានរដាររទឹរម្ររុងកសនមលនារមយបានពនយេ់អំពីវសិាេភាពននការងាររបស់រលម្រាងកដេបានលសនីល ងី
ការម្រត្ួត្ពិនិត្យរុណភាពទឹរការ ត្នមលជាវទឹរសាា ត្និងផ្េប ះពាេ់វជិជាននិងអវជិជានននរលម្រាង។អនរចូេរមួទងំអស់បានស
កមតងនូវការគាមំ្រទចំលពាះរលម្រាងលនះលហយីរពំឹងថារលម្រាងលនះនឹងម្រត្ូវបានអនុវត្តនិងបញ្ច ប់ឱ្យបានឆ្ប់តមកដេអាចលធវីលៅបា
ន។សំណូមពរសំណួរនិងចលមលីយម្រត្ូវបានសលងេបខាងលម្រកាម៖ 

េ.រ មត្ិ សំណួរ និងរតីបារមភ ចលមលីយ 
១ លោរ សុវណណរទឹធ៖ ម្របសិនលបីានទឹរសាា ត្ានលៅដេ់

រកនលងកដេបងបាូនរស់លៅ លត្ីបងបាូនលម្របីម្របាស់ទឹរសាា ត្
លនាះកដរឬលទ? 

អនរចូេរមួលឆ្លីយថាពួរលរនឹងត្ភាជ ប់លដីមបឱី្យបានទឹរសាា ត្
មរលម្របី។ 

២ ពេរដា៖ លត្ីការត្ភាជ ប់បណ្តត ញលនះលៅដេ់សហរមន៍ជន
ជាត្ិលដីមភារត្ិច លៅកាកដរឬលទ? 

លៅលម្រកាមរលម្រាងលនះ បណ្តត ញទឹរមិនអាចលៅដេ់សហ
រមន៍លៅកាលទរ៏ប ុកនតម្ររុមបលចចរលទសនិងពិនិត្យលមីេ
លហយីោរ់បញ្ចូ េលៅរនុងរលម្រាងនាលពេអនារត្។ 

៣ ពេរដា៖ លត្ីានការបញ្ចុ ះត្នមលភាជ ប់បណ្តត ញទឹរលនះដេ់
ម្ររួសារម្ររីររ និងម្ររួសារកដេងាយរងលម្រគាះកដរឬលទ? 

សំលណីសំុលនះនឹងោយការបញ្ជូ នបនតលៅកាន់អាជាា ធររដាររ
ទឹរថាន រ់លេីជាបនតលទៀត្។ 

៤ លត្ីនថលត្ភាជ ប់បណ្តត ញលនាះអាចបង់បនតិចមតងៗរហូត្ដេ់
អស់បានកដរឬលទ? 

ជាទូលៅ វាមិនអាចលទ។ ប ុកនតលៅសងាក ត់្កសនមលនារមយ 
លយងីអាចលធវីកបបលនះបាន។ 

៥ ពេរដា៖ ការជីរដីោរ់បំពង់ខាងមុខផ្ោះរួរម្រត្ូវេប់ និង
លរៀបចំល ងីវញិឱ្យបានឆ្ប់រហ័ស។ 

រនុងេរេខណឌ កបបលនះបញ្ចូ េលៅរនុងរិចចសនាជាមួយ
ម្ររុមហ ុនល  ការ។ រនុងអំ ុងលពេសាងសង់លនាះលរាន
ោរ់កាត រឆ្លងបលណ្តត ះអាសននឱ្យ។ 
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៦ សំណូមពររុំឱ្យានសលមលងរខំាន និងធូេីហុយខាល ងំលពរ
រនុងអំ ុងលពេសាងសង់លនាះ។ 

បញ្ហា លនះនឹងានវធិានសម្រាេអនុលោមតម ESMP។ 

៧ លត្ីរលម្រាងទំនងជាចប់លផ្តីមលៅលពេណ្ត? រលម្រាងម្របកហេជាចប់លផ្តីមលៅលដីមឆ្ន ២ំ០១៩។ 
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រំណ្ត់ម្េតុរិចចព្បជុំរិម្ព្រះម្ោប ជ់ាសាធារណ្ៈព្រុងម្សៀម្រាប 

ការពិលម្រគាះលោបេ់ជាសាធារណៈចំនួន២លេីរបានលធវីល ងីលៅរនុងសងាក ត់្ចំនួនបួន លៅម្ររុងលសៀមោបកាេពីនថងលៅនថងទ១ី១ 
នងិនថងទ១ី២ កខរញ្ហញ ឆ្ន ២ំ០១៨។មួយសបាត ហ៍មុនកាេបរលិចឆទពិលម្រគាះេិខិត្អលញ្ជ ីញបានបញ្ជូ នលៅម្ររុមអនរលធវីការងារពារ់ព័នធ
រមួានអាជាា ធរលខត្តមនោីរ ការោិេ័យ និងឃុពំារ់ព័នធ។ម្របជាពេរដារនុងត្ំបន់រលម្រាងរ៏ម្រត្ូវបានលរអលញ្ជ ីញឱ្យចូេរមួផ្ងកដរ។ 

រិចចពិលម្រគាះលោបេ់ជាសាធារណៈលនះបានលធវីល ងីលៅសណ្តា គារលសរភីាព និងសណ្តា គារមលនាោជ។លគាេបំណងចមបងនន
រិចចម្របជុំពិលម្រគាះលោបេ់រឺលដីមប ី (i) ជូនដំណឹងដេ់អនរចូេរមួអំពីរលម្រាងលនះនិង )ii) កសវងររទសសនៈរបស់ពួរលរចំលពាះ
រលម្រាង អត្ាម្របលោជន៍ដេ់សហរមន៍របស់ពួរលរនិងផ្េប ះពាេ់បរសិាា ននិងសងគម។អនរចូេរមួទងំអស់សកមតងការគាមំ្រទ
ោ ងខាល ងំចំលពាះរលម្រាងនិងានឆ្នោៈចូេរមួរនុងសរមមភាពសាងសង់ម្របសិនលបីានការលសនីសំុ។ 

រូនលសៀវលៅព័ត៌្ានសម្រាប់កចរជួនជាសាធារណ )PIB) កដេបានលរៀបចំលោយម្ររុមអនរពិលម្រគាះលោបេ់ ម្រត្ូវបានកចរជូន
ដេ់អនរចូេរមួរនុងអំ ុងលពេរិចចម្របជុំពិលម្រគាះលោបេ់លនាះ។ានការលធវីបទបងាា ញតមរយៈសាល យ )i) ពនយេ់ពីរលម្រាងនិង
)ii) កណនាបំញ្ហា បរសិាា ននិងសងគមននរលម្រាងនិងនីត្ិវធិីយនតការសារទុរេ។ 

ចំនួនអនរចូេរមួលៅនថងទី១ាន៦៥នារ់ រឯីលៅនថងទី២ានអនរចូេរមួចំនួន៦៧នារ់។អនរចូេរមួរឺភារលម្រចីនជាបុរគេិរននអងគ
ភាពេូ និងសាា នីយលម្រចះសាា ត្ទឹរសំណេ់ ននមនោីរសាធារណការនិងដឹរជញ្ជូ នលខត្ដលសៀមោប(DPWT) មស្រនតីពីសាោម្ររុង
លសៀមោប ម្ររុមម្របឹរាសងាក ត់្ និងពេរដាកដេរស់លៅរនុងត្ំបន់រលម្រាង។ 

រម្បៀបវារៈននរិចចព្បជុំរិម្ព្រះម្ោប ស់ាធារណ្ៈ 

ចុះល ម្ ះ   
មត្ិសាវ រមន៍ ព័ត៌្ានអំពីរលម្រាង អភិបាេម្ររុងលសៀមោប 
បទបងាា ញ លសចរតីម្រពាង លោយវសិវររលរៀបចំ លោរ អ ុច ប ុណ្តណ រទឹធ និងលោរ សាន ចនធ ី
បញ្ហា បរសិាា ន និងសងគម លោយអនរបលចចរលទសការការពារផ្េប ះ
ពាេ់បរសិាា ន និងសងគម 

លោរមុេិ សុផ្លណ្តលោរ Jean-Marc AUROUSSEAU
និង លោរល   វា ន់ចន់ 

យនតការនីត្ិវធិីបណតឹ ងសារទុរេលោយអនរបលចចរលទសការពារផ្េ
ប ះពាេស់ងគម 

លោរ មុេិ សុផ្លណ្ត 

សំណួរ និងចលមលីយ អនរចូេរមួ 
ការផ្តេ់អនុសាសន៍ និងសំណូមពរ អនរចូេរមួ 

 

ខលឹមសារសលងេបរប់សរតីបារមភចមបង ចំណ្តប់អារមមណ៍ សំណួរ និងអនុសាសន៍ ានដូចខាងលម្រកាម៖ 

- ានរិចចសហការរវាងរលម្រាង និងពេរដា។ 
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- លរៀបចំការអនុវត្តរលម្រាងការលោយេមាិត្លពេលវោ/កផ្នការ។ 

- យនតការលដីមបមី្របរេ់និងកថទលំហោា រចនាសមព័នធថមី។ 

- នីត្ិវធិីសម្រាប់លោះម្រសាយបណតឹ ងចំលពាះផ្េប ះពាេ់ននរលម្រាង។ 

- ការពម្រងីរបណ្តត ញេូបងាូរទឹររខវរ់លៅលខត្តលសៀមោបនាលពេអនារត្ឆ្ប់ៗខាងមុខលនះ។ 

- េទធភាពរនុងការភាជ ប់បណ្តត ញសម្រាប់ម្ររួសារកដេមិនលៅជាប់ផ្លូវ ។ 

- ានបំណងបង់នថលសម្រាប់ការត្ភាជ ប់និងត្នមលល ងីរបស់ទឹរ រនុងររណីត្នមលកដេល ងីលនាះានភាពសមរមយ។ 

សំណួរ និងចលមលីយពិសាត រ ានដូចត្លៅ៖ 

កាេបរលិចឆទ៖ នថងទី១១-១២ កខរញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៨ លា ង២:០០–៥:០០ 
ទរីកនលង៖ សណ្តា គារលសរភីាព និងសណ្តា គារមលនាោជអងគរ 
ភាសា៖ កខមរ និងអង់លរលស 
ម្របធានបទ/ឯរសារ៖ បទបងាា ញសតីពីរិចចម្របជុំពិលម្រគាះលោបេ់ជាសាធារណៈ 

ការបងាា ញពីរលម្រាងកដេានសាវតរលគាេបំណង អនរទទួេផ្េ
សាសភាពរលម្រាងការលរៀបចំការអនុវត្តការពារផ្េប ះពាេ់។េ។ 

មត្លិោបេ់របស់អនរចូេរមួ ចលមលយីរបស់អត្ថិជិននងិការលបតជាា ចតិ្ត 
១. លោរស  ោោ ម្របធានភូមិតលវៀនលៅសងាក ត់្សាោ
រំលររីានសំណួរចំនួនពីរ៖ 
- ការោរ់បំពង់នឹងការជីរ/កាត់្ផ្លូវលហតុ្អវីបានជាលរ
មិនលធវីរំ ុងលពេសាងសង់ផ្លូវកត្មតង? 
- បនាោ ប់ពីោរ់ម្របព័នធេូទឹររខវរ់រចួលហយីលនាះ លត្ី
ពេរដាម្រត្ូវបង់នថលលសវាណ្តកដរលទ? ម្របសិនលបីម្រត្ូវបង់
នថល លត្ីនថលប ុនាម ន? 

- លោរលហៀប មុនីិោយថាលយងីបានជួសជុេផ្លូវថនេ់ភាល មៗវញិលហយី
មិនទុរឱ្យពេរដាានបញ្ហា លទ។ 
+ រលម្រាងការលធវីផ្លូវ និងរលម្រាងោរ់េូបងាូរទឹររខវរ់មិនអាចលធវីរនុង
លពេកត្មួយបានលទពីលម្រពាះរលម្រាងលធវីផ្លូវលនះជាេរេខណឌ មុនដូលចនះ
ពួរលរចប់លផ្តីមលធវីផ្លូវថនេ់កត្រលម្រាងបណ្តត ញបងាូរទឹររខវរ់ទទួេបាន
លៅលពេលម្រកាយកត្ប ុលណ្តណ ះ។ដូលចនះការោរ់បំពង់េូមិនអាចជីរោរ់
បានល យី។ 
+នថលម្រត្ូវបង់លនាះានលៅរនុងតោងម្របកាសអនតរម្ររសួងកដេចុះហត្ា
លេខាលោយម្ររសួងលសដារិចចនិងហរិញ្ញវត្ាុនិងម្ររសួងសាធារណការនិង
ដឹរជញ្ជូ ន។ 
- លោរ សានចនធីជាបលចចរលទសលយងីនឹងលរៀបចំលៅខាងមុខផ្ោះរបស់ពេ
រដា។លយងីនឹងលរៀបចំោរ់កាត រម្រកាេរនុងររណីពិបារ។ 

២. លោរមុ ំលផ្ង ម្របធានភូមជិនលង់ សងាក ត់្រំលររីបាន
លចទសួរថាលត្ីការលរៀបចំបលចចរលទសកបបណ្តកដេលធវី

- លោរលហៀប មុ ី
1. វាជាការចបំាច់ម្រត្ូវោរ់ពារយលសនីសំុការត្ភាជ ប់ពីលម្រពាះពេរដាមិន
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លអាយម្របជាពេរដាងាយម្រសួេរនុងការត្ភាជ ប់ម្របព័នធេូ
ទឹររខវរ់លនាះ? 

អាចជីរឬកាត់្ផ្លូវលោយគាម នការអនុញ្ហញ ត្ល យី។ 
2. សម្រាប់ការត្ភាជ ប់តមផ្ោះរលម្រាងលនះនឹងផ្តេ់ឱ្យពេរដាានភាព

ងាយម្រសួេត្ភាជ ប់លៅបំពង់េូទឹររខវរ់ម្របមូេទឹររខវរ់លដីមបី
ធានាបាននូវបរោិកាសសាា ត្និងរេូនលៅពីមុខផ្ោះលោយាន
ត្ំណភាជ ប់មួយ។កដេលផ្សងពីម្របព័នធបងាូរទឹរលភលៀង។ 

- លោរសាន ចនធី រលម្រាងនឹងោរ់ និងលរៀបចំចលនាល ះសម្រាប់ចុះសាត រេូ
រវាងពីរឬបីផ្ោះានមួយ។ 

៣. អនរម្រសីលទពមុមំរពីភូមិដរពរសរួថា៖លោយសារ
ម្របជាពេរដារស់លៅករបរអូរបងាូរទឹររខវរ់កដេប ះ
ពាេ់ដេ់សហរមន៍លៅទីលនាះ ពួរលរចង់លសនីសំុការ
ភាជ ប់ម្របព័នធេូលម្រពាះម្របជាជនានបញ្ហា ខលះជាមួយទឹរ
សំណេ់។លត្ីានម្របព័នធេូបងាូរទឹររខវរ់នឹងម្រត្ូវោរ់
លៅដេ់ត្ំបន់របស់នាងកដរឬលទ? 

- លោរសាន ចនធលីសៀមោបជាលគាេលៅលទសចរណ៍នាលពេអនារត្។
ានត្ម្រមូវការម្របព័នធេូទឹររខវរ់លដីមបមី្ររប់ម្ររងទឹររខវរ់   និងករេមាអ
នាម័យ។លយងីានរលម្រាងលដីមបបីនតលៅដេ់ម្ររប់ផ្ោះ។ម្របជាពេរដានឹង
ជួយរមួចំកណររនុងការម្របមូេទឹររខវរ់ និងលសវារមមលៅសាា នីយបូម
លដីមបឱី្យម្របព័នធអាចបនតលៅមុខលទៀត្បានកាន់កត្ម្របលសីរ។ 
-  លោរ យនិសីុម ុន៖ មរពីភូមិបនាោ យចស់ សងាក ត់្សលរម្រកាមបាន
និោយថាលដីមបលីម្របីម្របាស់ម្របព័នធម្ររប់ម្ររងទឹររខវរ់មិនរួរនថលលពរលទ
លម្រពាះម្របជាជនានម្របារ់ចំណូេត្ិច។លទះជាោ ងណ្តរ៏លោយម្របជា
ជនចប់អារមមណ៍និងចង់ឱ្យរលម្រាងលនះម្រត្ូវបានអនុវត្តោ ងឆ្ប់រហ័ស
និងានម្របសិទធិផ្េ។ 

៤. លោរទតិ្យសុខុមលមភូមិម្រត្ពាងំលសះបានលេីរ
សំណួរថា៖រលម្រាងលនះបានកបងកចរជាពីរកផ្នររឺ
ត្ំបន់ខាងេិចនិងត្ំបន់ខាងលរីត្លត្ីសងាក ត់្ណ្តខលះ
សាិត្លៅលម្រកាមការម្ររបដណត ប់របស់ត្ំបន់នីមួយៗ? 
លត្ីការត្ភាជ ប់លៅបំពង់េូម្រត្ូវបង់ម្របារ់កដរលទ? 
ម្របសិនលបីបង់ លត្ីបង់ចំនួនប ុនាម ន? 

- លោរ លហៀប មុអីនុម្របធាននាយរោា នសាធារណការនិងដឹរជញ្ជូ ន
ទទួេបនោុរសាា នីម្របម្រពឹត្តរមមទឹររខវរ់ពនយេ់ថា រលម្រាងលនះម្ររប
ដណដ ប់លេីសងាក ត់្ចំនួនបួនលៅម្ររុងលសៀមោបរឺសងាក ត់្សលម្រកាម សងាក ត់្
សាោរំលររី សងាក ត់្សាវ យដងគុ ំនិងសងាក ត់្លគារចរ។លម្រកាយពីភាជ ប់
ម្របព័នធេូលហយី ពេរដាម្រត្ូវកត្បង់នថលលសវារមមម្របចកំខប ុកនតត្នមលម្រត្ូវបាន
កផ្ារលេីម្របលភទេំលៅោា ននិងម្របលភទអាជីវរមមរបស់ម្របជាពេរដា។ត្នមល
លនះម្រត្ូវបានរំណត់្លោយអនុម្ររឹត្យអនតរម្ររសួង។រំណត់្បណ្តត ញម្របចំ
កខនិងនថលលសវាម្របចកំខសម្រាប់ការម្របមូេនិងចលម្រាះទឹរសំណេ់ពីេូ
បងាូរទឹរនិងការបូមលៅសាា នីយ។ 

៥. លោររង់ពសីិម្ររុមម្របឹរាសងាក ត់្លគារចរ់បាន
លេីរល ងីថាលៅរនុងសងាក ត់្លគារលចរលត្ីបណ្តត ញ
ម្របមូេសំណេ់នឹងម្រត្ូវបានសាងសង់រកនលងណ្ត? 
លត្ីផ្េប ះពាេ់អវីខលះលៅលេីម្របជាជនកដេរស់លៅរនុង

- លោរ លហៀប មុបីានពនយេ់ថាការជាទូលៅទីតងំរលម្រាងានលៅលេី
ផ្លូវសំខាន់ៗមួយចំនួនកដេានម្ររួសារជាលម្រចីនរស់លៅ។រលម្រាងលនះ
មិនទន់ានេទធភាពរសាងម្របព័នធេូទឹរលៅម្ររប់ទីរកនលងបានលទពី
លម្រពាះថវកិារលម្រាងានរំរតិ្។លយងីនឹងរសាងម្របព័នធេូបកនាមលទៀត្នា
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ត្ំបន់ម្របព័នធេូលនាះ? លពេអនារត្។ជាការពិត្ការងារលៅលេីផ្លូវសាធារណៈកត្ងកត្ម្រត្ូវបាន
រងផ្េប ះពាេ់ត្ិចឬលម្រចីន។លទះជាោ ងណ្តរ៏លោយការការពារនឹង
ានវធិីកាត់្បនាយផ្េប ះពាេ់។សូមរុំសាងសង់សំណង់ម្ររប់ម្របលភទ
លេីម្រទពយសមបត្តិសាធារណៈ/ROW លដីមបលីជៀសវាងការខាត្បង់នាលពេ
អនារត្។ 
- លោរសាន ចនធបីានបកនាមលេីអវីកដេលោរ លហៀប មុបីានលេីរល ងី
ថារលម្រាងរបស់លយងីរឺត្ភាជ ប់ផ្ោះលៅបំពង់បងាូរកដេានម្រសាប់ដូលចនះ
មិនានផ្េប ះពាេ់ធំលធងលទលម្រពាះបំពង់កដេលយងីសាងសង់ាន
ទំហតូំ្ចម្រត្ឹមកត្៣ត្ឹរលៅ ៤ត្ឹរកត្ប ុលណ្តណ ះ សូមរុំបារមភ។ 

៦. លោរ ុង ប ុនលធឿន ជំទប់សងាក ត់្លគារចរាន
សំណួរទរ់ទងនឹងពេរដាានផ្ោះសកមបងឆ្ង យពី
ម្របព័នធេូទឹរលត្ីពួរលរអាចភាជ ប់ម្របព័នធេូបានោ ង
ដូចលមតច? លពេរលម្រាងបញ្ច ប់ ពេរដាបានត្ភាជ ប់ប
ណ្តត ញេូទឹររខវរ់ លត្ីវាអាចបងកឱ្យទឹរលៅកប រខាង
លម្រកាមសាុយកដរឬលទ? 

- លោរសាន ចនធបីាននិោយថាលយងីអាចត្ភាជ ប់គាន សម្រាប់អនរកដេ
លៅជិត្ផ្លូវធំពីលម្រពាះលយងីនឹងសាងសង់បំពង់បងាូរលម្របងលៅជិត្ផ្លូវ
សម្រាប់ត្ភាជ ប់តមផ្ោះ។ 
- លោរ លហៀប មុី៖រនុងររណីកដេម្របជាពេរដាម្រត្ូវបានត្ភាជ ប់បណ្តត ញ
េូលហយីលៅកត្ានទឹររខវរ់ហូរចូេម្របឡាយ ដូលចនះម្រត្ូវពឹងកផ្ារលេី
ពេរដាទងំអស់គាន សហការគាន លដីមបមី្ររប់ម្ររងទឹរសំណេ់មិនឱ្យវាហូរ
ចូេម្របឡាយ។បរសិាា នទឹរលៅកប រខាងលម្រកាមកេងានទឹររខវរ់លទៀត្
លហយី។ 
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ឧបេម្ពន័ធ៥៖លក្េខណឌ ការងារេក្មាប់ទីក្បឹក្ាក្របក់្រខកាងារសាខេខ ់ឬទីក្បឹក្ាក្របក់្រខបរសិាា ន 

េរេខណឌ ការងារ 

ទមី្របរឹាម្ររប់ម្ររងការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន 

លគាេបណំងននការងារលនះ 

ការងារលនះានលគាេបំណងធានាឱ្យានការអនុវត្តម្ររបខ័ណឌ ម្ររប់ម្ររងបរសិាា ន នងិសងគម (ESMF) របស់រលម្រាង
ម្របរបលោយលជារជ័យ នងិផ្តេ់ឱ្យទីភាន រ់ងារអនុវត្តទទេួបានការគាមំ្រទសម្រាប់ការអនុវត្ត ESMF ការពិនតិ្យតម
ោន ការលរៀបចំរបាយការណ៍ និងការបំលពញត្ម្រមូវការរសាងសមត្ាភាពនានា។ 

ត្នួាទ ីនងិការទទេួខុសម្រត្វូ 

ទមី្របរឹា ម្រត្ូវជួយគាមំ្រទដេ់ម្ររប់សរមមភាពទងំអស់ពារ់ព័នធនឹងេរេខណឌ ត្ម្រមូវកដេបានកចងលៅរនុង ESMF ។ ទី
ម្របឹរាម្រត្ូវផ្តេ់លសវាបលចចរលទសរម្រមិត្វជិាជ ជីវៈ     លដមីបធីានាឱ្យានភាពអនុលោមលៅតមការការពារផ្េប ះពាេ់
បរសិាា នរនុងអំ ុងដំណ្តរ់កាេលរៀបចំ និងអនុវត្តរលម្រាងរសិរមម និងលហោា រចនាសមព័នធ។ កាន់កត្ជារ់ោរ់ លៅ
លទៀត្លនាះទីម្របឹរាម្រត្ូវទទួេខុសម្រត្ូវបំលពញភាររិចចដូចខាងលម្រកាម៖ 

១.  ធានាខលឹមសាររនុង ESMF ម្រត្ូវបានបញ្ចូេលៅរនុងការលរៀបចំ ការអនុវត្ត ការពិនតិ្យតមោន និងការលរៀបចំ
របាយការណ៍របស់អនុរលម្រាង និងសម្រមបសម្រមេួជាមួយនឹងម្ររុមការងារ )task team) របស់ធនាគារ
ពិភពលោរ លដីមបផី្តួចលផ្តមីធានាឱ្យានការបញ្ចូេរតត ការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា នឱ្យបានម្ររប់ម្រជងុ        
លម្រជាយ។ 

២.  ផ្តេ់ការម្រត្តួ្ពិនតិ្យបលចចរលទសសម្រាប់ពិនិត្យលេីអនុរលម្រាង កដេម្រត្ូវបានរណំត់្លម្រកាមរលម្រាងលនះ 
លោយធានាោ ណ្តឱ្យដំលណីរការពិនិត្យរលម្រាងលគារពលៅតម ESMF និងផ្តេ់លោបេ់អំពីឧបររណ៍
ការពារផ្េប ះពាេ់សម្រាប់ទតីងំជារ់ោរ់ កដេត្ម្រមូវឱ្យានដូចជាកផ្នការម្ររប់ម្ររងបរសិាា ន និង
សងគម (ESMP)សម្រាប់អនុរលម្រាងជាលដមី។ 

៣.  ផ្តេ់ការម្រត្តួ្ពិនតិ្យបលចចរលទស ការកណនា ំ នងិការម្រត្ួត្ពនិិត្យរុណភាពសម្រាប់លរៀបចបំំលពញ លៅតម
េរេខណឌ ត្ម្រមូវកផ្នរការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា នសម្រាប់អនុរលម្រាង។ 
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៤.  ជួយដេ់ទីភាន រ់ងារអនុវត្ត ពិនិត្យល ងីវញិលេីការលសនបីស់ម្ររុមហ ុនល  ការពារ់ព័នធនងឹេរេខណឌ ត្ម្រមូវ
កផ្នរការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន និងរំណត់្ពីចណុំចខវះខាត្កដេពុំម្រត្ូវបានបញ្ចូេលៅរនុងវធិានការ 
និង/ឬថវកិាសម្រាប់អនុវត្តវធិានការសម្រាេផ្េប ះពាេ់បរសិាា នកដេម្រត្ូវបានលេីរលសនីល ងី។ 

៥.  វាយត្នមលលេីសមត្ាភាពពិនតិ្យបឋមលេកីារការពារផ្េប ះពាេ់ ការអនុវត្ត និងការពិនិត្យ/តមោនកដេ
លធវីល ងីលោយមស្រនតីបលងាគ េទទួេបនោុរការពារផ្េប ះពាេ់ និងបុរគេិរពារ់ព័នធដនទលទៀត្របស់              
ទីភាន រ់ងារអនុវត្ត លរៀបចំកផ្នការបណតុ ះបណ្តត េកដេានេរេណៈម្ររប់ម្រជុងលម្រជាយ ផ្តេ់ការបណតុ ះ            
បណ្តត េ នងិការពិនតិ្យការងារ ជាពិលសសរនុងការលរៀបច ំ និងការអនុវត្តឧបររណ៍ការពារផ្េប ះពាេ់      
បរសិាា នឱ្យបានម្ររប់ម្រជុងលម្រជាយោប់បញ្ចូ េទងំ ESMP ផ្ងកដរ។ 

៦.  គាមំ្រទដេ់ការលរៀបចំ និងការអនុវត្តរមមវធិីបណតុ ះបណ្តត េសតីពកីារការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា នសម្រាប់
រលម្រាងកដេម្រត្ូវសម្រមបសម្រមេួជាមួយនឹងរនំិត្ផ្តួចលផ្តីមរសាងសមត្ាភាព សតីពីការការពារផ្េប ះពាេ់
លផ្សងលទៀត្។ 

៧.  ជួយដេ់ទីភាន រ់ងារអនុវត្តរនុងការជម្រមុញឱ្យានការចូេរមួពីអនរលធវីការងារពារ់ព័នធ និងសហរមន៍ ដូច
ជាជួយបលងកតី្យនតការលោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេ )GRM( លដីមបធីានាឱ្យយនតការលនះដំលណីរការម្របរប
លោយម្របសិទធភាព។ 

៨.  ធានាថាអនុសាសន៍របស់ធនាគារពិភពលោរសតពីីការអនុវត្តការការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា នម្រត្ូវបានយរ
មរអនុវត្ត និងានការលរៀបចំរបាយការណ៍សតីពកីារអនុវត្តអនុសាសន៍ទងំលនាះ។ 

៩ . សម្រមបសម្រមួេជាមួយនងឹមស្រនតីបលងាគ េ និងវសិវររទទួេបនោុរការការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន លដីមប ី      
ពិនិត្យ នងិផ្តេ់ការអនុម័ត្ដេ់ ESMP សម្រាប់អនុរលម្រាងរបស់ម្ររមុហ ុនល  ការ។ 

១០ . ពិនិត្យលេេីទធផ្េននការបំលពញការងាររបស់ម្ររមុហ ុនល  ការ និងលោះម្រសាយបញ្ហា បរសិាា ន និងសងគម
កដេលរីត្ានលៅតមទីតងំជារ់កសតង និងផ្តេ់ការកណនា ំករត្ម្រមូវម្របសិនលបីចបំាច់។ 

១១. លរៀបចំរបាយការណ៍ពិនតិ្យតមោនបរសិាា នតមកាេរណំត់្ ដូចជារបាយការណ៍សតីពសីាា នភាព និងការ
អនុវត្ត ESMP នងិលរៀបចំរបាយការណ៍ពិនតិ្យលេីការអនុវត្តការការពារបរសិាា នរនុងអំ ុងដំណ្តរ់កាេ      
អនុវត្ត នងិ 

១២. បំលពញភាររិចចដនទលទៀត្ កដេត្ម្រមូវលោយរលម្រាង។ 
 

េរេណៈវនិចិឆយ័សម្រាប់ការលម្រជសីលរសី 
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 ោ ងលហាចណ្តស់ានសញ្ញបម្រត្បរញិ្ហញ បម្រត្កផ្នរម្ររប់ម្ររងបរសិាា ន   វសិវរមមបរសិាា ន វទិាសាស្រសតសងគម ឬ
នររូបនីយរមម ឬជំនាញពារ់ព័នធ។ 

 ោ ងលហាចណ្តស់ានបទពិលសាធន៍រយៈលពេ៥ឆ្ន  ំពារ់ព័នធនឹងភាពអនុលោមលៅតមលគាេនលោបាយ
សតីពីការការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន រមួនងឹការម្ររប់ម្ររងហានិភ័យបរសិាា ន។ 

 ានបទពិលសាធន៍សម្រមបសម្រមួេការពភិារាជាម្ររុម លោយផ្តេ់អាទិភាព និងផ្តេ់ដេ់លបរេជនកដេាន
បទពិលសាធន៍កបបលនះរនុងវស័ិយសាធារណៈ។ 

 ានជំនាញទំនារ់ទំនងជាេរេណៈសំលណរ និងផ្លោ េ់ាត់្ ភាសាអង់លរលស នងិភាសាកខមរបានសាោ ត់្ជំនាញ 

 ានចំលណះដឹង នងិបទពិលសាធន៍ការងារជាមួយនងឹលគាេនលោបាយការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា នរបស់
ធនាគារពិភពលោរ និង/ឬធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ជារុណសមបត្ត។ិ 

រយៈលពេ 

ការងារលនះានរយៈលពេ១២កខ លោយអាចបនតលទៀត្អាម្រស័យលៅតមការវាយត្នមលលេេីទធផ្េការងារ។ 

ការលរៀបចកំារអនុវត្ត 

ទីម្របឹរាម្រត្ូវោយការណ៍ផ្លោ េ់លៅកាន់ម្របធានរលម្រាង/អាជាា ធរកដេបានទទេួម្របត្ភូិរមម និងម្រត្ូវលធវីការងារោ ងជតិ្
សនិទធជាមយួនឹងមស្រនតីទទួេបនោុរការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន និងសងគមរបស់ភាន រ់ងារអនុវត្ត រ៏ដូចជាទីម្របឹរាការពារ
ផ្េប ះពាេ់សងគមកដេនឹងម្រត្ូវលម្រជីសលរសី។ ទីម្របរឹាលនះម្រត្ូវលធវីការលៅទីភាន រ់ងារអនុវត្តកដេនឹងផ្តេ់ទតីងំ
ការោិេ័យ នងិភាជ ប់ម្របព័នធអុនីធឺកណត្។េ។ទីម្របឹរាម្រត្ូវានរុំពយូទ័រផ្លោ េ់ខលួនលដីមបលីធវកីារងារលនះ។ 
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 រខខណ្ឌការងារ 

ទមី្របរឹាម្ររប់ម្ររងការពារផ្េប ះពាេ់សងគម 

 

លគាេបណំងននការងារលនះ 

ការងារលនះានលគាេបំណង ធានាឱ្យានការអនុវត្តការការពារផ្េប ះពាេ់សងគមោប់បញ្ចូ េទងំម្ររបខ័ណឌ លគាេ
នលោបាយសតពីីការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់/ការតងំទេីំលៅ (RPF) និងម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយជនជាត្ិ
លដីមភារត្ចិ )IPPF( របស់រលម្រាងម្របរបលោយលជារជ័យ។ ការងារលនះានលគាេបណំងផ្តេ់ឱ្យទីភាន រ់ងារអនុវត្ត
ទទួេបានការគាមំ្រទសម្រាប់ការអនុវត្ត RPF ការពិនតិ្យតមោន ការលរៀបចំរបាយការណ៍ និងការបំលពញត្ម្រមូវការរ
សាងសមត្ាភាពនានា។ 

ត្នួាទ ីនងិការទទេួខុសម្រត្វូ 

ទមី្របរឹា ម្រត្ូវជយួគាមំ្រទដេ់ម្ររប់សរមមភាពទងំអស់ពារ់ព័នធនឹងេរេខណឌ ត្ម្រមូវកដេបានកចងលៅរនុង RPF។ ទី
ម្របឹរាម្រត្ូវផ្តេ់លសវាបលចចរលទសរម្រមិត្វជិាជ ជីវៈ      លដីមបធីានាឱ្យានភាពអនុលោមលៅតមការការពារផ្េប ះពាេ់
បរសិាា នរនុងអំ ុងដំណ្តរ់កាេលរៀបចំ និងអនុវត្តរលម្រាងរសិរមម និងលហោា រចនាសមព័នធ។ កាន់កត្ជារ់ោរ់ លៅ
លទៀត្លនាះទីម្របឹរាម្រត្ូវទទួេខុសម្រត្ូវបំលពញភាររិចចដូចខាងលម្រកាម៖ 

១.  ធានាខលឹមសាររនុង RPF ម្រត្ូវបានបញ្ចូេលៅរនុងការលរៀបច ំ ការអនុវត្ត ការពិនិត្យតមោន និងការលរៀបចំ
របាយការណ៍របស់អនុរលម្រាង និងសម្រមបសម្រមេួជាមួយនឹងម្ររុមការងារ )task team) របស់ធនាគារ
ពិភពលោរ លដីមបផី្តួចលផ្តមីធានាឱ្យានការបញ្ចូេរតត ការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាា នឱ្យបានម្ររប់ម្រជងុ    
លម្រជាយ។ 

២.  ផ្តេ់ការម្រត្តួ្ពិនតិ្យបលចចរលទសសម្រាប់ពិនិត្យលេីអនុរលម្រាង កដេម្រត្ូវបានរណំត់្លម្រកាមរលម្រាងលនះ 
លោយធានាោ ណ្តឱ្យដំលណីរការពិនិត្យរលម្រាងលគារពលៅតម RPF និងផ្តេ់លោបេ់អំពីឧបររណ៍
ការពារផ្េប ះពាេ់សម្រាប់ទតីងំជារ់ោរ់ កដេត្ម្រមូវឱ្យានដូចជាកផ្នការម្ររប់ម្ររងការការពារផ្េ
ប ះពាេ់សងគមសម្រាប់អនុរលម្រាងជាលដីម។ 

៣.  ផ្តេ់ការម្រត្តួ្ពិនតិ្យបលចចរលទស ការកណនា ំ និងការម្រត្តួ្ពិនិត្យរុណភាពសម្រាប់លរៀបចំបំលពញលៅតម
េរេខណឌ ត្ម្រមូវកផ្នរការពារផ្េប ះពាេ់សងគមសម្រាប់អនុរលម្រាង។ 
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៤.  ជួយដេ់ទីភាន រ់ងារអនុវត្ត ពិនិត្យល ងីវញិលេីការលសនបីស់ម្ររុមហ ុនល  ការពារ់ព័នធនងឹេរេខណឌ ត្ម្រមូវ
កផ្នរការពារផ្េប ះពាេ់សងគម និងរណំត់្ពីចណុំចខវះខាត្កដេពុំម្រត្ូវបានបញ្ចូ េលៅរនុងវធិានការ និង/
ឬថវកិាសម្រាប់អនុវត្តវធិានការសម្រាេផ្េប ះពាេ់បរសិាា នកដេម្រត្ូវបានលេីរលសនីល ងី។ 

៥.  វាយត្នមលលេសីមត្ាភាពពនិិត្យបឋមលេកីារការពារផ្េប ះពាេ់ ការអនុវត្ត និងការពិនិត្យ/តមោនកដេ
លធវីល ងីលោយមស្រនតីបលងាគ េទទួេបនោុរការពារផ្េប ះពាេ់ និងបុរគេិរពារ់ព័នធដនទលទៀត្របស់              
ទីភាន រ់ងារអនុវត្ត លរៀបចំកផ្នការបណតុ ះបណ្តត េកដេានេរេណៈម្ររប់ម្រជុងលម្រជាយ ផ្តេ់ការបណតុ ះ         
បណ្តត េ នងិការពិនតិ្យការងារ ជាពិលសសរនុងការលរៀបច ំ និងការអនុវត្តឧបររណ៍ការពារផ្េប ះពាេ់
សងគមឱ្យបានម្ររប់ម្រជុងលម្រជាងោប់បញ្ចូ េទងំ ESMP ផ្ងកដរ។ 

៦.  គាមំ្រទដេ់ការលរៀបចំ និងការអនុវត្តរមមវធិីបណតុ ះបណ្តត េសតីពកីារការពារផ្េប ះពាេ់សងគមសម្រាប់
រលម្រាងកដេម្រត្ូវសម្រមបសម្រមេួជាមួយនឹងរនំិត្ផ្តួចលផ្តីមរសាងសមត្ាភាព សតីពីការការពាផ្េប ះពាេ់
លផ្សងលទៀត្។ 

៧.  ជួយដេ់ទីភាន រ់ងារអនុវត្តរនុងការជម្រមុញឱ្យានការចូេរមួពីអនរលធវីការងារពារ់ព័នធ និងសហរមន៍ ដូច
ជាជួយបលងកតី្យនតការលោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេ )GRM( លដីមបធីានាឱ្យយនតការលនះដំលណីរការម្របរប
លោយម្របសិទធភាព។ 

៨.  ធានាថាអនុសាសន៍របស់ធនាគារពិភពលោរសតពីីការអនុវត្តការការពារផ្េប ះពាេ់សងគមម្រត្ូវបានយរ
មរអនុវត្ត និងានការលរៀបចំរបាយការណ៍សតីពកីារអនុវត្តអនុសាសន៍ទងំលនាះ។ 

៩.  សម្រមបសម្រមួេជាមួយនងឹមស្រនតីបលងាគ េ នងិវសិវររទទេួបនោុរការការពារផ្េប ះពាេ់សងគមលដីមបពីនិិត្យ 
និងផ្តេ់ការអនុម័ត្ដេ់ ESMP សម្រាប់អនុរលម្រាងរបស់ម្ររុមហ ុនល  ការ។ 

១០.  ពិនិត្យលេេីទធផ្េននការបំលពញការងាររបស់ម្ររមុហ ុនល  ការ និងលោះម្រសាយបញ្ហា បរសិាា ន និងសងគម
កដេលរីត្ានលៅតមទីតងំជារ់កសតង និងផ្តេ់ការកណនា ំករត្ម្រមូវម្របសិនលបីចបំាច់។ 

១១.  លរៀបចំរបាយការណ៍ពិនតិ្យតមោនការការពារផ្េប ះពាេ់សងគមតមកាេរណំត់្ ដូចជារបាយការណ៍
សតីពីសាា នភាព និងការអនុវត្ត ESMP និងលរៀបចំរបាយការណ៍ពនិិត្យលេីការអនុវត្តការការពារសងគមរនុង
អំ ុងដណំ្តរ់កាេអនុវត្ត នងិ 

១២ .បំលពញភាររិចចដនទលទៀត្ កដេត្ម្រមូវលោយរលម្រាង។ 
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េរេណៈវនិចិឆយ័សម្រាប់ការលម្រជសីលរសី 

 ោ ងលហាចណ្តស់ានសញ្ញបម្រត្បរញិ្ហញ បម្រត្កផ្នរម្ររប់ម្ររងការការពារផ្េប ះពាេ់សងគម វទិាសាស្រសត
សងគម ឬជំនាញពារ់ព័នធ។ 

 ោ ងលហាចណ្តស់ានបទពិលសាធន៍រយៈលពេ៥ឆ្ន  ំពារ់ព័នធនឹងភាពអនុលោមលៅតមលគាេនលោបាយ
សតីពីការការពារផ្េប ះពាេ់សងគម រមួនឹងការម្ររប់ម្ររងហានិភ័យននការពារផ្េប ះពាេ់សងគម។ 

 ានបទពិលសាធន៍សម្រមបសម្រមួេការពភិារាជាម្ររុមលេីវស័ិយសាធារណៈ លោយផ្តេ់អាទិភាព។ 

 ានជំនាញទំនារ់ទំនងជាេរេណៈសំលណរ និងផ្លោ េ់ាត់្ ភាសាអង់លរលស នងិភាសាកខមរបានសាោ ត់្ជំនាញ 

 ានចំលណះដឹង នងិបទពិលសាធន៍ការងារជាមួយនងឹលគាេនលោបាយការពារផ្េប ះពាេ់សងគមរបស់
ធនាគារពិភពលោរ និង/ឬធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ជារុណសមបត្ត។ិ 

រយៈលពេ 

ការងារលនះានរយៈលពេ១២កខ លោយអាចបនតលទៀត្អាម្រស័យលៅតមការវាយត្នមលលេេីទធផ្េការងារ។ 

ការលរៀបចកំារអនុវត្ត 

ទីម្របឹរាម្រត្ូវោយការណ៍ផ្លោ េ់លៅកាន់ម្របធានរលម្រាង/អាជាា ធរកដេបានទទេួម្របត្ភូិរមម និងម្រត្ូវលធវីការងារោ ងជតិ្
សនិទធជាមយួនឹងមស្រនតីទទួេបនោុរការពារផ្េប ះពាេ់សងគមរបស់ភាន រ់ងារអនុវត្ត រ៏ដូចជាទីម្របឹរាការពារផ្េប ះ
ពាេ់[បរសិាា ន]កដេនងឹម្រត្ូវលម្រជីសលរសី។ ទីម្របឹរាលនះម្រត្ូវលធវីការលៅទីភាន រ់ងារអនុវត្តកដេនឹងផ្តេ់ទតីងំ
ការោិេ័យ នងិភាជ ប់ម្របព័នធអុនីធឺកណត្។េ។ទីម្របឹរាម្រត្ូវានរុំពយូទ័រផ្លោ េ់ខលួនលដីមបលីធវកីារងារលនះ។ 
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ឧបេម្ពន័ធ ៦ ៖ រំរលូក្េខណឌ សោខេក្មាប់ការវាយតនម្ៃេុវត ាភិាពទំនបស់ោយឯក្រាជយ 

I. សាវត 

រលម្រាង ## ទទួេបានហរិញ្ញបបទនពធីនាគារពភិពលោរ និងរោា ភិបាេ ##។ រលម្រាងលនះម្រត្ូវបានរពំងឹថានឹង
លោះម្រសាយបញ្ហា ម្របឈមរនុងវស័ិយផ្គត់្ផ្គង់ទរឹ និងអនាម័យ តមរយៈការអភិវឌ្ឍលហោា រចនាសមព័នធរនុង ##។ 
រលម្រាងលនះសាិត្លម្រកាមការអនុវត្តរបស់ **     នងិានលគាេលៅបលងកនីេទធភាពទទួេបានលសវាផ្គត់្ផ្គង់ទរឹ    និង
អនាម័យម្របរបលោយសុវត្ាិភាព អាចទុរចិត្តបាន នងិនិរនតរភាពរនុង ##។ 

លោយសារកត្ម្របព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទរឹសម្រាប់** នឹងផ្តេ់ទឹរពទីំនប់**, ** ននម្ររុងលនះ ចបំាច់ម្រត្ូវានការលរៀបចំ
របាយការណ៍វាយត្នមលសុវត្ាភិាពទំនប់ )DSAR) លោយអនុលោមតមលគាេនលោបាយរបស់ធនាគារពិភពលោរ 
)OP/BP 4.37)។ ទំនប់លនះានរមពស់ **, ម្របកវងរំពូេ, កាបា សុីលត្អាងសតុរទឹរ, បរាិណផ្គត់្ផ្គង់ទឹរ, កាបា សុី
លត្ម្របឡាយបងាូរទឹរលចញ។េ។ កខសទរឹខាងលម្រកាមរបស់ទំនប់លនះរឺម្ររុង** កដេានម្របជាជនម្របកហេ ** នារ់
។េ។ ាច ស់ និងម្របត្ិបត្តិររទនំប់លនះរឺ**។ 

II.លគាេបណំងរលម្រាង 

រលម្រាងលនះានលគាេបណំង ៖ 

 វាយត្នមលេរេខណឌ សុវត្ាភិាពរបស់ទំនប់ នងិរចនាសមព័នធពារ់ព័នធលោយអនុលោមតមសតង់ោរជាត្ិ និង
អនតរជាត្ិ និងលគាេនលោបាយធនាគារពភិពលោរ )OP/BP 4.37) លដីមបធីានាសុវត្ាភិាពទំនប់។ 

 វាយត្នមលហានិភ័យ និងមុខសញ្ហញ លម្រគាះថាន រ់កដេអាចលរីត្ល ងីលោយសារដំលណីរការមិនម្របម្ររត្ីរបស់
ទំនប់ លេីសហរមន៍ និងម្រទពយសមបត្តិ រមួទងំម្រទពយសមបត្តិកដេម្រត្ូវផ្តេ់ហរិញ្ញបបទនលម្រកាមរលម្រាងលនះ។ 

 លរៀបចំរបាយការណ៍សុវត្ាិភាពទំនប់ ដូចជា បញ្ហា សុវត្ាភិាព និងអនុសាសន៍សតីពីវធិានការទប់សាក ត់្ បូររមួ
នឹងការលរៀបចំកផ្នរទសសនាទន និងការបា ន់សាម នចំណ្តយបឋម។ 

III.វសិាេភាពរលម្រាង 

ទីម្របឹរាម្រត្ូវចុះលៅទីតងំជាមុនលដីមបយីេ់ចាស់ពសីាា នភាពទីតងំ វសិាេភាពការងារ និងការវាយត្នមលជំនាញ
របស់បុរគេិរម្របត្ិបត្តរិរ។ បនាោ ប់មរ ទីម្របឹរាម្រត្ូវលធវកីារចុះពិនិត្យេមាតិ្ដេ់ទីតងំ នងិលធវីការវាយត្នមលសុវត្ាិភាព
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លេចីណុំចលសសសេ់លផ្សងលទៀត្។ បុរគេិរាច ស់ទតីងំនងឹផ្តេ់ព័ត៌្ាន ទិននន័យ នងិជំនួយភសតុភារចបំាច់ទងំ
អស់ដេ់ទីម្របរឹា។ 

រិចចការសខំាន់ៗរបស់ទីម្របរឹារមួបញ្ចូ េ ប ុកនតមនិរណំត់្ម្រត្មឹ ៖ 

១.ការចុះលៅការោា ន ការម្របមូេទនិនន័យ នងិការម្រត្តួ្ពនិតិ្យសុវត្ាភិាព 

 រិចចម្របជុំជាមួយត្ណំ្តង នងិបុរគេរិបលចចរលទសរបស់ាច ស់/ម្របត្ិបត្តរិរទំនប់ លដីមបពីភិារាពីេរេខណឌ
សុវត្ាិភាពរបស់ទនំប់ នងិនីត្ិវធិីដំលណីរការ និងកថទ/ំជួសជុេ 

 ការចុះម្រត្តួ្ពិនតិ្យេមាតិ្លេីទតីងំទំនប់ នងិរចនាសមព័នធពារ់ព័នធ   ដូចជា   ម្របឡាយបងាូរទឹរលចញ រចនា
សមព័នធរលំោះទឹរ និងទវ រទឹរ/វា េ់ ឧបររណ៍ម្ររប់ម្ររង/ពនិិត្យតមោន។េ។ 

 ការលម្របីម្របាស់តោងម្រត្ួត្ពនិិត្យសតង់ោរលដីមបពីិនិត្យរម្រមិត្សុវត្ាិភាពរបស់ទំនប់ និងរចនាសមព័នធពារ់ព័នធ 
បូររមួនងឹរម្រមិត្ភាពបនាោ ន់ នងិអាទិភាពសម្រាប់ការងារទប់សាក ត់្ 

 ការពិនិត្យល ងីវញិលេីរបាយការណ៍លរៀបច ំ រំនូរ របាយការណ៍ម្រត្ួត្ពិនិត្យសណំង់ និងរបាយការណ៍សវន
រមមសុវត្ាភិាពទនំប់ នងិរបាយការណ៍ម្រត្តួ្ពិនតិ្យលម្រកាយការលរីត្ានម្រពតឹ្តិការណ៍ )ម្របសនិលបីាន( 

 ការពិនិត្យល ងីវញិលេីទនិនន័យ និងរណំត់្ម្រតសតីពឧីបររណ៍ពនិិត្យតមោនតងំពីលពេម្របត្ិបត្តិការរហូត្
មរដេ់បចចុបបនន នងិការម្រត្ួត្ពិនិត្យនិនាន ការ និងភាពមនិម្របម្ររត្ី )ម្របសិនលបីាន( 

 ការពិនិត្យល ងីវញិលេីការរចនា និងសាា នភាពឧបររណ៍ពនិិត្យតមោន និងរុណភាពននការម្របមូេ ររា 
ទុរ និងវភិារទនិនន័យ 

 ការពិនិត្យល ងីវញិលេីលសៀវលៅកណនាមំ្របត្ិបត្តិការ និងកថទ ំ រចនាសមព័នធអងគការ សមត្ាភាពបុរគេិរ និង
ត្ម្រមូវការបណតុ ះបណ្តត េ 

 ការវាយត្នមលមុខសញ្ហញ លម្រគាះថាន រ់កខសទឹរខាងលម្រកាម ដូចជា ត្ំបន់ឧសាហរមម/ពាណិជជរមម/រសរិមម ការ
បា ន់សាម នចំនួនផ្ោះ និងសហរមន៍ លហោា រចនាសមព័នធ )ផ្លូវថនេ់ ផ្លូវកដរ។េ។( កដេអាចជន់េិចលោយ
សារដំលណីរការមិនម្របម្ររត្ីរបស់ទំនប់ និងចបំាច់ម្រត្ូវានការផ្តេ់េរេខណឌ លោងសតីពកីារធាល យទំនប់ និង
ការវភិារទឹរជំនន់។ 
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២.ការវភិារ នងិវាយត្នមលេមាតិ្លេសុីវត្ាភិាពទនំប់ 

 ការវភិារកផ្នរវសិវរមម )បលចចរលទសភូរពភ រចនាសមព័នធ ឬរាល ងំទរឹ( លដីមបវីាយត្នមលេរេខណឌ សុវត្ាិភាព
របស់ទំនប់ នងិរចនាសមព័នធពារ់ព័នធ 

 ការវភិារសាិរភាពរបស់ទំនប់ និងរចនាសមព័នធពារ់ព័នធ ដូចជា រតត សុវត្ាិភាពសម្រាប់េរេខណឌ ផ្ោុរលម្រចនី
ម្រជុេ ខុសម្របម្ររត្ ីនិងធមមត និងការលម្របីម្របាស់វធិីសាស្រសតកដេទទេួសាគ េ់ជាអនតរជាត្ ិ

 ការវាយត្នមលមុខសញ្ហញ លម្រគាះថាន រ់លោយសារការរញ្ជួ យរនុងទីតងំទនំប់    និងភាពម្ររប់ម្រគាន់ននេរេណៈ
វនិិចឆ័យ/េរេខណឌ ផ្ោុរសម្រាប់ការរចនាទំនប់ 

 ការវាយត្នមលេរេខណឌ ករមអាងសតុរទរឹ និងអាងរងទរឹលភលៀងលៅកខសទឹរខាងលេី ដូចជា ការបារ់ដី ឬ
រំណរទឹរររ នងិការលរៀបចលំៅលពេានលម្រគាះទរឹជំនន់ និងរតត រញ័ំរ )waving factors) កដេលរីត្
លចញពីម្រពឹត្តកិារណ៍ទងំលនះ 

 ការពិនិត្យសាា នភាពលេចម្រជាប និងការវភិារត្ួទនំប់ ម្ររះឹ និងជនោេ់ទប់លដមីបពីិនិត្យម្របសិទធភាពននការ
ពាបាេម្ររះឹ និងវធិានការម្ររប់ម្ររងការលេចម្រជាប 

 ការពិនិត្យជេសាស្រសតទឹរជំនន់ និងទម្រមង់ទឹរជំនន់ )១០.០០០ ឆ្ន ,ំ PMF ។េ។( ការលរៀបចំម្រចរអាង
សតុរទឹរ និងការរណំត់្ម្របឡាយបងាូរទរឹលចញ ការពចិរណ្តពីសាា នភាពបចចុបបននននរណំេាប់រនុងអាង
សតុរទឹង និងអាងរងទរឹលភលៀង 

 ការពិនិត្យការរចនាពារ់ព័នធនងឹរាល ងំទឹរ និងសាា នភាពម្របឡាយបងាូរទរឹលចញ ដូចជា  ទវ រទឹរ និងលម្ររឿង
បងគុ ំលអ ចិម្រទិរ និងលម្ររឿងចម្ររ និងការលរៀបចំបណ្តត ញកចរចយថាមពេ នងិសាា នភាពកខសទឹរខាងលម្រកាម 

 ការពិនិត្យការរចនា និងសាា នភាពការងារពារ់ព័នធនងឹការបងាូរទឹរលចញ នងិចូេ ដូចជា េទធភាពបងាូរទឹរ
លចញពីអាងលៅម្រគាអាសនន សមត្ាភាពចត់្កចងរំលទចរណំ ការបលញ្ចញរល ត លោយផ្ចិត្ផ្ចង់ បទបបញ្ញត្ត ិ
និងរតត លផ្សងលទៀត្។េ។ 

 ការពិនិត្យល ងីវញិលេីសាា នភាពអាងរងទឹរលភលៀង រម្រមិត្រំណេាប់រនុងអាងសតុរទរឹ បរាិណចរ់បងគររំ
លទចរណំ នងិសាា នភាពលហោា រចនាសមព័នធបងាូររំលទចរណំ )ម្របសិនលបីាន( និងការផ្តេ់េរេខណឌ លោង
សម្រាប់ការវាស់ជលម្រ លៅតមភាពចបំាច់។ 
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៣.អនុសាសន៍ នងិវធិានការទប់សាក ត់្ នងិការលរៀបចរំបាយការណ៍សុវត្ាភិាពទនំប់ 

 ការលរៀបចំរបាយការណ៍សុវត្ាភិាពទំនប់ម្ររប់ម្រជងុលម្រជាយ លោយសលងេបពីេទធផ្េររលឃញី និងអនុសាសន៍
សតីពីសុវត្ាិភាពទនំប់ បូររមួនងឹរម្រមិត្ភាពបនាោ ន់ នងិអាទភិាព 

 ការផ្តេ់អនុសាសន៍សតពីីការវាស់សោង់ ការលសុីបអលងកត្ និងការលធវីលត្សតបកនាមតមមូេោា ន )ម្របសិនលបីចំ
បាច់( 

 ការផ្តេ់អនុសាសន៍សតពីីវធិានការទប់សាក ត់្ចបំាច់លដីមបធីានាសុវត្ាិភាពទំនប់ នងិរចនាសមព័នធពារ់ព័នធ 
)ម្របសិនលបីាន( បូររមួនឹងរម្រមិត្អាទភិាព )ភាល មៗ រយៈលពេមធយម និងកវង(  ម្រពមទងំការលរៀបចំកផ្នរ
ទសសនាទន និងការបា ន់សាម នចំណ្តយបឋម 

 ការផ្តេ់អនុសាសន៍សតពីីរម្រមងវធិានការម្ររប់ម្ររងរំលទចរណំសមម្រសប ដូចជា ការម្ររប់ម្ររងអាងរងទរឹ
លភលៀង ម្រត្ួត្ពនិិត្យទនំប់ ការម្រសូបយរ/បូមទឹរ វធិានការបងាូរ/លបីរទវ រទឹរបងាូររំលទចរណំ។េ។ ម្របសនិលបី
ចបំាច់ 

 ការផ្តេ់េរេខណឌ លោងសម្រាប់ការលរៀបចំការងារទប់សាក ត់្េមាិត្ និងការម្រត្ួត្ពនិិត្យសំណង់ នងិរញ្ច ប់
ថវកិាសម្រាប់ការពិលម្រគាះលោបេ់ នងិថរលិវោចបំាច់ 

 ការផ្តេ់អនុសាសន៍សតពីីការករេមាភាពចបំាច់សម្រាប់កផ្នការម្របត្ិបត្តិការ និងកថទ ំ និងកផ្នការលម្រត្ៀម
ខលួនម្រគាអាសនន។ ម្របសនិលបីមនិាន ផ្តេ់ម្ររបខណឌ កផ្នការ និងរំរូ និងទម្រមង់សមម្រសប។ 

IV.រុណវុឌ្ឍរិបស់ទមី្របរឹា 

ទីម្របឹរាម្រត្ូវានចំលណះដងឹលម្រៅម្រជះរនុងកផ្នររចនាទំនប់ សុវត្ាិភាពទំនប់ បលចចរលទសភូរពភសាស្រសត វសិវរមមទឹរ នងិ
ម្រត្ូវានបទពិលសាធន៍ោ ងត្ចិ ១៥ ឆ្ន  ំរមួទងំ ៖ 

 សញ្ហញ បម្រត្វសិវរមមសុីវេិ និងរួរានការបណតុ ះបណ្តត េកផ្នរបលចចរលទសភូរពភ/វសិវរមមទរឹ 

 បទពិលសាធន៍លម្រៅម្រជះកផ្នររចនា សាងសង់ នងិម្របត្បិត្តិការទំនប់ វសិវរមមទំនប់ ឬសុវត្ាភិាពទំនប់ 

 ចំលណះដឹងអនុវត្តន៍សតីពរីំរជូាលេខ និងរញ្ច ប់ Software ឧសាហរមមសម្រាប់ការលេចម្រជាប ការធន់នងឹ
សាព ធ សាិរភាពជម្រាេ ការរំណត់្េំហូរទរឹជំនន់ ការវភិារការធាល យទំនប់ និងការរូសកផ្នទកីារជន់
េិច 

 ជំនាញរុំពយូទ័រ ដូចជា MS Office និង office software ទូលៅលផ្សងលទៀត្ និងការលម្របីម្របាស់លរហទព័ំរ 
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 ជំនាញេាម្របលសីររនុងកផ្នរទនំារ់ទំនង អនតរបុរគេ រលបៀចំ វភិារ និងលោះម្រសាយបញ្ហា  

 ានការយេ់ដឹងពីលគាេការណ៍កណនាសំតពីីសុវត្ាភិាពទនំប់កដេទទួេសាគ េ់ជាអនតរជាត្ិ ដូចជា ICOLD 
និងលគាេការណ៍កណនា ំនិងលគាេនលោបាយម្របត្ិបត្តិការពារ់ព័នធរបស់ធនាគារពិភពលោរ 

 សមត្ាភាពចម្រាញ់យរទនិនន័យ ទញលសចរតីសននិោា ន និងសរលសររបាយការណ៍ជាភាសាអង់លរលសបាន
ចាស់ោស់។  

V.លសវាកដេម្រត្វូផ្តេ់លោយអត្ថិជិន 

អថិត្ិជន/ាច ស់នងឹផ្តេ់បុរគេរិសម្រាប់សហការជាមួយទីម្របឹរា លធវីទំនារ់ទំនងជាមួយទីម្របឹរា លឆ្លីយសណួំរ ផ្តេ់
ព័ត៌្ាន និងរបាយការណ៍កដេមិនទន់បានលបាះពុមពផ្ាយ នងិផ្តេ់ជំនួយកផ្នរភសតុភារ និងទំនារ់ទំនងសម្រាប់
ការចុះតមការោា ន។ អត្ថិិជន/ាច ស់ម្រត្ូវផ្តេ់ឯរសារ និងទិននន័យរនុងសាា ប័នរបស់ខលួនពារ់ព័នធនឹងរលម្រាងលនះ រ៏
ដូចជាជួយផ្តេ់ទំនារ់ទំនង និងបណ្តត ញអនរពារ់ព័នធលផ្សងលទៀត្ដេ់ទីម្របឹរា។ ប ុកនតទីម្របឹរាម្រត្ូវចណំ្តយលេីការ
លរៀបចំមលធាបាយលធវដីំលណីរ និងភសតុភារលដីមបលីធវដីំលណីរលៅកាន់ម្របលទសរមពុជា នងិចុះតមការោា នលោយខលួនឯង 
)អាម្រស័យលេកីារលរៀបចថំាន រ់ម្របលទស/រលម្រាង(។ 

VI.ឯរសារកដេអាចលបាះពុមពផ្ាយ 

ឯរសារ លពេលវោលចញផ្ាយ 
១ របាយការណ៍ចប់លផ្តីម  
២ ពម្រងាងរបាយការណ៍សុវត្ាិភាពទំនប់  
៣ របាយការណ៍សុវត្ាិភាពទំនប់ចុងលម្រកាយ  

 

 

 

 


