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បញ្ជ ីពារយក្ខត់ 

AVCF Agriculture Value Chain Facility រម្ម ិ សធី័ង្ហា រ់តនម្ារ័ិរម្ម 

BPl Business Plan ណផ ក្ខិធុិរិចច 

BPr Business Proposal ័ំម្ណ្ើធុិរិចច 

CASDP Cambodia Agricultural Sector 

Diversification Project 

គម្ព្ោងរិរិធរម្មវិ ស័ យករ័ិរម្ម
ម្ករម្ព ុជា 

CSC Consultation Supervision Consultant ទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិរមិ្ព្ោះម្ោបល ់

DP Development Plan ណផ ក្ខិអភិិឌ្ឍ ៍ 

DUC Dam Under Construction ទំ ប់ណដ្លរំរុងាង័ង់ 

E&S Environmental and Social បិ សាន  វ ិង័ងមម្ 

EA Environment Assessment ក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  វ 

ECOPs Environmental Code of Practices ព្រម្អ ុិតតបិ សាន   

EHS Environmental Health and Safety ័ុខភារវ ិង័ុិតន ិភារបិ សាន   

EIA Environmental Impact Assessment ក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាលប់ិ សាន   

EMA External Monitoring Agency ទីភាន រ់ង្ហិរិ ិតយតាម្ោ ខ្នងម្ព្ៅ 

EMC Environmental Management Consultant ទីព្បឹរាព្គប់ព្គងបិ សាន   

EMDP Ethnic Minority Development Plan ណផ ក្ខិអភីិឌ្ឍ ៍ជ ជាតិភាគតិច 

EMF Environmental Management Framework ព្របខយណ្ឌ ព្គប់ព្គងបិ សាន   

EMP Environmental Management Plan ណផ ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន   

EPC Environmental Protection Commitment ក្ខិម្បតជាា ក្ខិពាិបិ សាន   

ESIA Environmental and Social Impact 

Assessment 

ក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពារ់បិ សាន  វ
 ិង័ងមម្ 

ESMF Environmental and Social Management 

Framework 

ព្របខយណ្ឌ ព្គប់ព្គងបិ សាន  វ ិង័ងមម្ 

ESMP Environment and Social Management Plan ណផ ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  វ ិង័ងមម្ 

ESMP Environmental and Social Management 

Plan 

ណផ ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  វ ិង័ងមម្ 

ESU Environmental and Social Unit អងមភារបិ សាន  វ ិង័ងមម្ 

EU Environmental Unit អងមភារបិ សាន   

FAO Food and Agriculture Organization អងមក្ខិម្័បៀងវ
 ិងរ័ិរម្មន ័ហព្បជាជាតិ 

FFS Famer Field School ាោម្ិៀ ណព្័រ័ិរិ 

FSs Feasibility Studies ក្ខិ័ិរា័មិ្ទធិលទធភារ 

FT-PRR Famer Training on Pesticide Risk 

Reduction 

ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លរ័ិរិ ដ័ ីរី
ក្ខិក្ខត់ប នកហា ិភយកន ក្ខិម្ព្បើ
ថ្ន រំ័ិរម្ម 

GAP Good Agricultural Practices ក្ខិអ ុិតតលអ ណផនររ័ិរម្ម 

GDA General Department of Agriculture អគមនករោឋ  រ័ិរម្ម 

GDP Good Domestic Product ផលិតផល័ិុបរន ុងព្័ ររ 

GDR General Department of Resettlement អគមនករោឋ  ម្ោះព្ាកផលប ះពាល ់

GHG Greenhouse Gasses ឧ ម័ យ ផទះរញ្ច រ់ 

GNI Gross National Income ចំណូ្ល័ិុបិប័់ជាតិ 

GRM Grievance Redress Mechanism ក តក្ខិម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងាិទុរា  

ICM Integrated Crop Management ក្ខិព្គប់ព្គងដ្ំណាចំព្ម្ រះ 

ICR Implementation Completion and Result 

Report 

ិបាកក្ខិណ្៍ ដ័ រីីក្ខិបញ្ច ប់វ
 ិងលទធផលន ក្ខិអ ុិតត 
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IEE Initial Environmental Examination ក្ខិរិ ិតយបិ សាន  បឋម្ 

IEIA Initial Environmental Impact Assessment ក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  បឋម្ 

IPDP Indigenous People Development Plan ណផ ក្ខិអភិិឌ្ឍ ៍ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច 

IPM Integrated Pest Management ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះ 

IPM Irrigated Pest Management ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះ 

IRC Inter-Ministry Resettlement Committee គណ្ៈរោម ធិក្ខិ
អ តិព្រ័ួងម្ោះព្ាកផលប ះពាល់ 

LACP Lao Agriculture Commercialization 

Project 

គម្ព្ោងពាណ្ជិជភាិបូ ីករម្ម
រ័ិរម្មឡាិ 

MAFF Ministry of Agricultural Forestry and 

Fishery 

ព្រ័ួងរ័ិរម្មវិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទ 

MOC Ministry of Commerce ព្រ័ួងពាណ្ិជជរម្ម 

MoE Ministry of Environment ព្រ័ួងបិ សាន   

MoIH Ministry of Industry and Handicraft ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិង័ិបបរម្ម 

MOWA Ministry of Women Affairs ព្រ័ួងរិចចក្ខិនិ ី

MOWRAM Ministry of Water Resources and 

Meteorology 

ព្រ័ួងធ ធា ទឹរវ ិងឧតុ ិកម្ 

MRD Ministry of Rural Development ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍ ៍ជ បទ 

MSDS Material Safety Data Sheets តារាងទិ ន យក័ុិតន ិភារ 

MSF Micro Finance Institution/Bank ព្គឹះាន  មី្ព្រូហិិញ្ញ ិតថ ុ /ធនោិ  

MTR Midterm Term Review ក្ខិរិ ិតយម្ ើងិ សញពារ់រណាដ លអាណ្តត  ិ

NGO Non-Government Organization អងមក្ខិមិ្ ណម្ ិោឋ ភិបាល 

NSDP National Strategy Development Plan ណផ ក្ខិកុទធាស្ត ត័ អភិិឌ្ឍ ៍ជាតិ 

NTFP Non-Timber Forest Products ទិ នផលអ ុផលនព្រម្ ើ 

ODA Official Development Assistance ជំ ួកអភិិឌ្ឍ ៍ផល ូិ ក្ខិ 

OP Operation Policies ម្ោល ម្ោបាកព្បតិបតត ិ 

PAD Project Appraisal Documentation ឯរាិវាកតនម្ាគម្ព្ោង 

PAH Project Affected Household ព្គួាិណដ្លិង
ផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោង 

PAP Project Affected People ជ ណដ្លិង
ផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោង 

PAPs Project Affective Persons ជ ណដ្លិងផលប ះពាល់
ម្ោកាិគម្ព្ោង 

PASO Provincial Agriculture and Forestry 

Offices 

ម្ ទ ីិរ័ិរម្មវ ិងិុក្ខា ព្បោញ ់

PCO Project Coordination Office ក្ខិ សោលយក័ព្ម្ប័ព្មួ្លគម្ព្ោង 

PCR Physical Cultural Resource ាិធាតុធ ធា ិបបធម៌្ិបូិ ត  

PIM Project Implementation Manual ម្័ៀិម្ៅណណ្នំ ដ័ ីរកី្ខិអ ុិតតគម្ព្ោង 

PMP Pesticide Management Plan ណផ ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ង 

PMU Project Management Unit អងមភារព្គប់ព្គងគម្ព្ោង 

POM Project Operation Manual ម្័ៀិម្ៅណណ្នំ ដ័ ីរពី្បតិបតត ិក្ខិគម្ព្ោង 

POs Project Operation ព្បតិបតត ិក្ខិគម្ព្ោង 

PRSC Provincial Resettlement Sub-Committee 

Working Group 

ព្រ រម្ក្ខិង្ហិ
អ ុគណ្ៈរោម ធិក្ខិម្ោះព្ាក
ផលប ះពាលម់្កថ្ន រ់ម្ខតត 

RDB Rural Development Bank ធនោិអភិិឌ្ឍ ៍ជ បទ 

REA Regional Environmental Assessment ក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  ថ្ន រ់តំប ់ 
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RGC Royal Government of Cambodia រាជិោឋ ភិបាលរម្ព ុជា 

RP Resettlement Plan ណផ ក្ខិម្ោះព្ាកផលប ះពាល់ /តាំង
ទីលំម្ក 

RPF Resettlement Policy Framework ព្របខយណ្ឌ ម្ោល ម្ោបាក
ម្ោះព្ាកផលប ះពាល់ /តាងំទីលំម្ក  

SARD Sustainable Agriculture and Rural 

Development 

ក្ខិអភិិឌ្ឍរ័ិរម្មវ ិងជ បទ
ព្បរបម្ោកចីិភារ 

SEO Safety and Environment Officer ម្ស្ត ត ីទទួលប ទ ុរ័ុិតន ិភារវ ិងបិ សាន   

SMAs Small and Medium Agri-Business ័ហព្ោ័រ័ិរម្មខ្នន តតូចវ ិងខ្នន ត
ម្ធយម្ 

TA Technical Assistance ជំ ួកបម្ចចរម្ទ័ 

TNA Training Need Assessment ក្ខិវាកតនម្ាតព្មូ្ិក្ខិបណុ្្ះបណាដ ល 

TOR Term of Reference លរាខណ្ឌ ព្បតិបតត ិ 

TWGAW Technical Working Group on Agriculture 

and Water 

ព្រ រម្ក្ខិង្ហិបម្ចចរម្ទ័រ័ិរម្មវ ិង
ទឹរ 

WB World Bank ធនោិរិភរម្ោរ 

WTO World Trade Organization អងមក្ខិពាណ្ិជជរម្មរិភរម្ោរ 
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ម្័ចរដ ី័ម្ងាប 

1. ព្របខយណ្ឌ ព្គប់ព្គងបិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ (ណដ្លម្ៅថ្វ ESMF)វ ម្ ះវ ព្តូិ បា ម្ិៀបចំម្ ើងម្ោក

ព្រ រម្ក្ខិង្ហិម្ិៀបចំគម្ព្ោងន ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ ម្ោកោ ធាតុចូល

រីព្រ័ួងអភិិឌ្ឍ ៍ជ បទវ ព្រ័ួងធ ធា ទឹរវ  ិងឧតុ ិកម្។វ អនរ ិរ ធ័ូម្័ណម្ដង ូិម្័ចរដ ីណថាង

អំណ្ិគុណ្ចំម្ពាះព្រ រម្ក្ខិង្ហិវ (tasks team)វ ិប័ធ់នោិរិភរម្ោរវ ណដ្លបា ផដល់ក្ខិោំព្ទវ  ិងក្ខិ

ណណ្ន។ំ 

2. ESMFវ ម្ ះវ ព្តូិ បា ម្ិៀបចំម្ ើងជាណផនរមួ្កន គម្ព្ោងរិរិធរម្មវិ ស័ យករ័ិរម្មម្ករម្ព ុជាវ

(ណដ្លម្ៅក្ខត់ថ្វ CASDP)វ ណដ្លព្តូិ ទទួលបា ហិិញ្ញបបទ រពី្រ រម្ធនោិរិភរម្ោរវ

តាម្ិកៈហិិញ្ញបបទ រម្ចរីី័ោគម្អភិិឌ្ឍ ៍អ តិជាតិ (IDA)វ  ិងរាជិោឋ ភិបាលរម្ព ុជា។វ ព្របខយណ្ឌ ម្ ះវ

ព្តូិ បា ម្ិៀបចំម្ ើងវ ម្ដ្ើម្បធីានោ ងណាឱ្យគម្ព្ោងណដ្លទទួលបា ហិិញ្ញបបទ រីធនោិវ

មិ្ បងកផលប ះពាលអ់ិ សជជោ ម្លើបិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ រន ុងអំ រ ងវ ម្រលអ ុិតតវ  ិងម្ព្ក្ខកម្រលអ ុិតត

គម្ព្ោង។វ ទីតាំងគម្ព្ោង ិមួ្ោ វ ម្ខតតម្កតំប ់ជ បទផងវ  ិងម្កតំប ់ព្បជុំជ ផង។វ

ទីតាំងគម្ព្ោងណដ្លម្លើរម្ ន័ ើដ្ំបូងវ ិមួ្ោ វ ម្ខតតបាត់ដ្ំបងវ ម្ណ្ឌ លគិិវី ទ័ ឹងណព្តងវ ិត គិិវី ព្រះិ សហាិវ

ម្័ៀម្រាបវតបូ ងឃំុ្វព្រម្ចះវរំរង់ចាម្វរណាដ លវរំរង់ ព័ ឺវរំរង់ឆ្ន ំងវ ិងភន ំម្រញ។ 

3. ឯរាិណណ្នំម្ ះវោ ម្ោលបំណ្ង (១) ម្ិៀបរាប់រាីិតាិិប័គ់ម្ព្ោង,វ (២)វ័ ិទ ភារន 

ព្របខយណ្ឌ ព្គប់ព្គងបិ សាន  វ  ិង័ងមម្,វ ម្ោលបំណ្ងវ  ិងវិ សាលភារន ព្របខយណ្ឌ ម្ ះ,វ (៣)វ អភិព្រម្វ

 ិងិ សធីាស្ត ត័ ណដ្លម្ព្បើព្បា័់័ព្ោប់ម្ិៀបចំវ ESMFវ  ិងវ (៤)វ ិចន័ម្ពយ ធ ន ព្របខយណ្ឌ ព្គប់ព្គងបិ សាន  វ

 ិង័ងមម្វ (ESMF)។វ ឯរាិណណ្នំម្ ះវ ោ ម្ោលបំណ្ងផដលក់្ខិណណ្នអំំរកី្ខិអ ុិតតក្ខិវាកតនម្ា

ម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  បឋម្វ(IEIA),វក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  ម្រញម្លញ (EIA),  ិងផដល់ក្ខិណណ្នវំ

 ិងបញ្ជ ីព្តួតរិ ិតយតទូម្ៅ។វ ព្រ័ួងបិ សាន  វ ទទួលប ទ ុររិ ិតយម្លើិ បាកក្ខិណ្៍ន ក្ខិវាកតនម្ា

ម្ហតុប ះពាលប់ិ សាន  វ ក្ខិតាម្ោ ប តណដ្លចាបំាច់ព្តូិ ោ វ  ិងក្ខិរិ ិតយតាម្ោ ។វ ESMFវ

ម្ ះរ៏ោ ម្ោលបំណ្ងក្ខត់ប នកផលប ះពាល់ន ក្ខិអ ុិតតរ័ិរម្មតាម្ណបបព្បនរណ្ីវ (តាម្ិកៈក្ខិ

ជំិុញឱ្យោ ក្ខិអ ុិតតក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងណបបចព្ម្ រះវ (IPM)វ  ិងក្ខិអ ុិតតលអ ណផនររ័ិរម្ម 

(GAP)  ិងក្ខិារលបងគំិរូ័ិរម្មណដ្លលអ័ព្ោប់បិ សាន   បណ នម្ម្ទៀត។ 

4. ម្ព្ៅរីផលជះិ សជជោ ធំៗទងំម្ ះវ គម្ព្ោងម្ ះរ៏ោ ម្ោលបំណ្ង

ក្ខត់ប នកផលប ះពាលអ់ិ សជជោ ផងណដ្ិ។វ ក្ខិវាកតនម្ាម្លើផលប ះពាលអ់ិ សជជោ វ ណដ្លអាចម្រើតោ 

ម្ ើងវ ព្តូិ បា ម្ធា ើម្ ើងវ តាម្ិកៈក្ខិចុះដ្ល់ទីតាំងផ្ទទ លវ់ ក្ខិរិភារាជាមួ្កអាជាា ធិមូ្លោឋ  វ

 ិងអនរទទួលផលវ  ិងក្ខិម្ព្បើព្បា័រ់យត៌ោ ណដ្លោ ព្ាប់រពី្បភរមួ្កចំ ួ ។វ បញ្ញា វ

 ិងក្ខិព្រួកបាិម្ភណផនរបិ សាន  វ អាចម្រើតោ វ ណដ្លព្តូិ បា រំណ្ត់វ ិមួ្ោ ៖ (i)វ ផលប ះពាល់

ម្រម្លើបិ សាន  វ ណដ្លបងកម្ ើងម្ោក័រម្មភាររ័រិម្ម,វ (ii) ក្ខិង្ហិម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធ ,វ  ិងវ (iii)វ

ក្ខិព្គប់ព្គង័ំណ្ល់ិងឹម្ចញរី័រម្មភារណរនចនិប័់័ ហព្ោ័រ័ិរម្ម។ 

5. ិបាកក្ខិណ្៍រិ ិតយម្លើគម្ព្ោង/អ ុគម្ព្ោងវ  ឹងរំណ្ត់រីម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរីក្ខិក្ខិពាិ

ផលប ះពាល់បិ សាន  វ  ិង័ងមម្ិប័់ធនោិរិភរម្ោរវ ណដ្លព្តូិ អ ុិតតចំម្ពាះគម្ព្ោងម្ ះវ រ៏ដូ្ចជាវ

រំណ្ត់រីម្រលវ  ិងិម្បៀបណដ្លព្តូិ អ ុិតតវ

ឬមិ្ ព្តូិ អ ុិតតម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរកី្ខិពាិផលប ះពាល់ិប័់ធនោិទងំម្ ះ។វ គម្ព្ោងម្ ះវ

ព្តូិ អ ុិតតម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរីក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់ចំ ួ ព្បាំ។វ ម្ោល ម្ោបាក ដ័ រីីក្ខិវាកតនម្ា

បិ សាន  វ (OP/BP 4.01), ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ង (OP/BP 4.09), ធ ធា ិបបធម៌្ិបូិ ត  (OP/BP 

4.11), ័ុិតន ិភារទំ ប់ (OP/BP 4.37),  ិងម្ោល ម្ោបាកវ ពារ់រយ ធ ឹងចាប់ចំ ួ មួ្កវ

័ព្ោប់គម្ព្ោងម្ករន ុងផល ូិ ទឹរអ តិជាតិ (OP/BP 7.50)។វ ម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរីក្ខិក្ខិពាិ

ផលប ះពាលទ់ងំម្ ះព្តូិ ករម្រអ ុិតតវ ម្ោកាិណតម្គិំរឹងថ្វ  ឹងោ ផលប ះពាលព់្ទង់ព្ទកតូចវ

ណដ្លរុអំាចប្ ូិ ព្តលប់ម្រាន  ភារម្ដ្ើម្ិ សញបា វ ម្រើតម្ចញរីវ (i) ជំ ួកបម្ចចរម្ទ័វ  ិងក្ខិ

ង្ហិាង័ង់វ ដូ្ចជាវក្ខិិ ស ិម្ោគម្លើព្បរយ ធធារាាស្ត ត័ ,វក្ខិាង័ង់ផល ូិ ភាជ ប់ររី័ិោឋ  ម្ៅវ វ វ វ វ ទីផាិ,វ

ក្ខិម្ព្បើព្បា័ម់្ព្គឿងក តរ័ិរម្ម,វម្័វាម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធ វ ិង (ii) ក្ខិម្ព្បើព្បា័ថ់្ន រំ័ិរម្មវឬាិធាតុគីមី្វ



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  5                                                                                          

ម្ដ្ើម្បីបម្ងក ើ ផលិតរម្ម។ 

6. បចច ុបប នម្ ះវ ហា ិភយក័ងមម្វ ័ព្ោប់គម្ព្ោងម្ ះវ ព្តូិ បា ោរ់ចំណាត់ថ្ន រ់ថ្ោ រព្មិ្ត

ម្ធយម្។វ ម្គិំរឹងថ្វ ផលប ះពាល់័ងមម្អាច ឹងម្រើតោ ម្ ើងវ រន ុងរព្មិ្តវ  ិងិ សាលភារខុ័ៗោន វ

ម្ចញរីក្ខិអ ុិតតអ ុគម្ព្ោងវ អាព្ យ័កម្ៅតាម្ិ សាលភារវ  ិងទីតាំងិប័់អ ុគម្ព្ោងទងំម្នះវ

ណដ្លរុទំ ់ព្តូិ បា រំណ្ត់លម្អ ិតម្កម្ ើក។វ ណផអរតាម្ក្ខិរិភារាបឋម្ជាមួ្ក

អនរទទួលផល័ក្ខដ  ុរលវ ពារ់រយ ធ ឹងក្ខិិ ស ិម្ោគវ ណដ្លអាចម្ធា ើម្ ើងម្ោកគម្ព្ោងម្ ះវ

គម្ព្ោងម្ ះទំ ងជានឱំ្យោ ក្ខិអ ុិតតម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរកី្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់

័ងមម្ិប័់ធនោិរិភរម្ោរចំ ួ រីិ៖វ ម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរជី ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ (OP/BP 4.10) 

 ិងក្ខិតាំងទីលំម្កម្ោកមិ្ ម័ យព្គចិតត (OP/BP 4.12)  ិងម្ោល ម្ោបាក ដ័ រីីក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់

បិ សាន  ចំ ួ ព្បាំរីិវ ដូ្ចជា៖វ ម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរកី្ខិវាកតនម្ាបិ សាន   (OP/BP 4.01), ណដ្ ជព្ម្រ

ធម្មជាតិ (OP/BP 4.04), នព្រម្ ើវ (OP/BP 4.36), ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ង (OP 4.09), 

ធ ធា ិបបធម៌្ិបូិ ត  (OP/BP 4.11), ័ុិតន ិភារទំ ប់ (OP/BP 4.37),  ិងគម្ព្ោងម្លើផល ូិ ទឹរអ តិជាតិ 

(OP/BP 7.50)។ 

7.  ីតិិ សធី័ព្ោប់រិ ិតយបឋម្វ រិ ិតយម្ ើងិ សញវ ផដល់ក្ខិឯរភារវ  ិងអ ុិតតលិខិតុបរិណ្៍ក្ខិពាិ

ផលប ះពាលរ់ន ុងអ ុគម្ព្ោងវ ោ ម្ោលបំណ្ងធានោ ងណាឱ្យោ ក្ខិម្ ា្ ើកតបវ ឱ្យបា ព្គប់ព្ោ ់វ

ចំម្ពាះក្ខិព្រួកបាិម្ភណផនរបិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ តាម្ិកៈក្ខិម្ិៀបចំាន បយ វ  ិង ីតិិ សធីណដ្លគម្ព្ោងព្តូិ

ម្ព្បើព្បា័់វ ម្ដ្ើម្បីព្គប់ព្គងចាត់ណចងក្ខិរំណ្ត់វ ក្ខិម្ិៀបចំវ ក្ខិអ ុម្យតវ  ិងក្ខិអ ុិតតអ ុគម្ព្ោង។វ

 ីតិិ សធីរន ុង ESMFវ ព្តូិ បា ភាជ ប់ទំនរ់ទំ ងោ ងជារ់ចា័់ជាមួ្ក ឹងិដ្ដអ ុគម្ព្ោងវ ណដ្លព្តូិ

បា រំណ្ត់វ ័ព្ោប់គម្ព្ោងម្ ះវ ម្ហើកណដ្លម្គអាចបញ្ច លូម្ៅរន ុងម្័ៀិម្ៅណណ្នំ ដ័ ីរពី្បតិបតត ិក្ខិ

គម្ព្ោងវឬម្័ៀិម្ៅណណ្នំ័ ដ ីរីក្ខិអ ុិតតគម្ព្ោង។ 

8. ក្ខិម្ិៀបចំអ ុគម្ព្ោងរន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតគម្ព្ោងវ ម្ធា ើម្ ើងម្ោកម្ព្បើព្បា័់ជហំា ចំ ួ បួ 

័ំខ្ន ់ៗវដូ្ចជា៖វជហំា ទីវ១៖វក្ខិរិ ិតយម្លើវិ សធា ក្ខិវក្ខិពាិផលប ះពាល់វ ិងក្ខិវាកតនម្ាផលប ះពាល់,វ

ជំហា ទីវ ២៖វ ក្ខិម្ិៀបចំឯរាិ ដ័ ីរីក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់វ តាម្ក្ខិតព្មូ្ិវ ិមួ្ ឹងក្ខិម្ិៀបចំវិ សធា ក្ខិ

័ព្ោលផលប ះពាលវ់ ិងក្ខិរិម្ព្ោះម្ោបលជ់ាាធាិណ្ៈ,វជហំា ទីវ៣៖វក្ខិឯរភារម្លើិ សធា ក្ខិក្ខិពាិ

ផលប ះពាលវ់ ិងក្ខិបង្ហា ញរយត៌ោ វ ិងជំហា ទីវ៤៖វក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ ិងក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍។វ

ក្ខិរិ ិតយបឋម្ម្លើក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាលោ់ រីិជហំា វ ក្ខិរិ ិតយម្លើក្ខិបំម្រញ

តាម្លរាណ្ៈ័ម្បតត ិ័ម្ព្័បវ  ិងក្ខិរិ ិតយបម្ចចរម្ទ័វ ម្ដ្ើម្បវីាកតនម្ាម្លើផលប ះពាល់វ

ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើងវម្ោល ម្ោបាកណដ្លព្តូិ អ ុិតតវ ិងលិខិតុបរិណ៍្ណដ្លព្តូិ ម្ិៀបចំ។ 

9. ម្ដ្ើម្បពី្គប់ព្គងហា ិភយក័ងមម្វ  ិងបិ សាន  វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ

័ហក្ខិជាមួ្ក ឹងព្រ័ួងធ ធា ទឹរវ  ិងឧតុ ិកម្វ  ិងព្រ័ួងអភិិ សិឌ្ឍ ៍ជ បទវ

បា ម្ិៀបចំព្របខយណ្ឌ ម្ោល ម្ោបាក ដ័ រីីក្ខិម្ោះព្ាកផលប ះពាល់/ក្ខិតាំងទីលំម្កវព្របខយណ្ឌ ណផ ក្ខ

ិជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ ណផអរតាម្ក្ខិវាកតនម្ាបឋម្ម្លើ័ងមម្វ  ិងព្របខយណ្ឌ ព្គប់ព្គងបិ សាន  វ

 ិង័ងមម្។វ ម្លើ័រីម្ ះវ ម្ស្ត ត ីបម្ង្ហម លទទួលប ទ ុរក្ខិពាិផលប ះពាលប់ិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ ព្តូិ បា ណតង

តាំងម្ោកព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ ព្រ័ួងធ ធា ទឹរវ  ិងឧតុ ិកម្វ

 ិងព្រ័ួងអភិិឌ្ឍ ៍ជ បទវ ័ព្ោប់ក្ខិម្ិៀបចំវ  ិងក្ខិអ ុិតតគម្ព្ោង។វ ក្ខិអ ុិតតក្ខិក្ខិពាិ

ផលប ះពាល់បិ សាន  វ ិង័ងមម្វព្តូិ ម្ធា ើវម្ៅតាម្ក្ខិម្ិៀបចំក្ខិអ ុិតតគម្ព្ោងវម្ពាលគឺព្តូិ អ ុិតតម្ៅតាម្វ

“ព្បរយ ធ ិប័់ិ ោឋ ភិបាល”វ ម្ព្ក្ខម្ក្ខិណណ្នំ/ដ្ឹរនំិប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ

ិមួ្ ឹងអងមភារវឬាន បយ ណដ្ល ន័ ិតម្ព្ក្ខម្ចំណុ្ះព្រ័ួងម្ ះ។វក្ខិណណ្នំ ដ័ ីរកី្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់័ងមម្វ

 ិងបិ សាន  វ  ឹងព្តូិ ផដលម់្ោកគណ្ៈរោម ធិក្ខិដ្ឹរនំគម្ព្ោងម្ករព្មិ្តខព័់វ ណដ្លោ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ

ិុក្ខា ព្បោញវ់  ិងម្ ាទវ ជាព្បធា ។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញវ់  ិងម្ ាទវ គឺជាទីភាន រ់ង្ហិអ ុិតត

ចម្បងវ ម្ោក័ហក្ខិជាមួ្ក ឹងព្រ័ួងធ ធា ទឹរវ  ិងឧតុ ិកម្វ  ិងព្រ័ួងអភិិឌ្ឍ ៍ជ បទវ  ិង

ម្ ទ ីិម្ព្ក្ខម្ចំណុ្ះព្រ័ួងទងំរីិវ ណដ្លបំម្រញតួនទីជាវ “អនរ័ហក្ខិអ ុិតត”វ គម្ព្ោង

ម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធមួ្កចំ ួ ។វ ម្កថ្ន រ់ជាតិវ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើ

ក្ខិអ ុិតតជាិមួ្វ  ិងម្លើវ វ វ ព្ប័ិទធភារវក្ខិ័ព្ម្ប័ព្មួ្លជាមួ្កព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ ិមួ្ទងំក្ខិព្គប់ព្គង



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  6                                                                                          

ក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាលប់ិ សាន  វ ិង័ងមម្ផងណដ្ិ។វ 

10. ម្័ៀិម្ៅណណ្នំ ដ័ ីរកី្ខិព្បតិបតត ិក្ខិគម្ព្ោងវ (POM)វ ោ ណផនរអំរបីញ្ញា / ីតិិ សធីបិ សាន  វ ក្ខិ

ម្ោះព្ាកផលប ះពាល/់ក្ខិតាំងទីលំម្កវ  ិងក្ខិផដល់័ំណ្ងវ  ិងណផ ក្ខិជ ជាតិភាគតិច។វ

ណផនរទងំម្ ះ ឹងផាិភាជ ប់ទំនរ់ទំ ងជាមួ្ក៖វ(i) ក្ខិរិ ិតយបឋម្ម្លើអ ុគម្ព្ោង, (ii) វិ សធា ក្ខិ័ព្ោល

ផលប ះពាល់័ម្ព្័បវ  ិង/ ECOP, (iii)វ ទព្ម្ង់ក្ខិពាិផលប ះពាល់វ ណដ្លបា ម្ធា ើម្ត ត័ បញ្ញជ រ់ជាមុ្ វ

័ព្ោប់ម្ព្បើព្បា័ម់្ករព្មិ្តអ ុគម្ព្ោង, (iv)វក្ខិម្ិៀបចំឧបរិណ្៍/ក្ខិណណ្នំបណ នម្, (v) រយត៌ោ លម្អិត

អំរីិ ម្បៀបរិ ិតយតាម្ោ វ  ិងវាកតនម្ាម្លើក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាលវ់  ិងវ (vi)  ិកម្ យកវ  ិងតួនទី

ន ក្ខិម្ធា ើ័ិ រម្មរីភាគីទីវ៣។ 

11. ម្លើ័រីម្ ះវគម្ព្ោងម្ ះវបា បម្ងក ើតគណ្ៈរោម ធិក្ខិម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងាិទុរា ម្កថ្ន រ់មូ្លោឋ  វ

(ម្ខតតវ ព្័ ររវ  ិងឃុំ)វ ណដ្លព្តូិ ដ្ឹរនមំ្ោកអភិបាលម្ខតតវ ឬអភិបាលម្ខតតិងវ អភិបាលព្័ ររវ  ិងម្ម្ឃុំ។វ

ម្កថ្ន រ់ឃុំវ ័ោជិរន ក តក្ខិម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងាិទុរា វ ព្តូិ ោ ័ោ័ភារជាតំណាងរីព្គួាិ

ណដ្លិងផលប ះពាលម់្ោកាិគម្ព្ោងវ ណដ្លព្តូិ ម្ព្ជើ័ម្ិ ី័ ម្ចញរីរន ុងចំម្ណាម្ជ ណដ្លិងផលប ះពាល់

ម្ោកាិគម្ព្ោង។វ រន ុងរិណ្ី័ហគម្ ៍ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ

 ឹងោ ក្ខិបម្ងក ើតគណ្ៈរោម ធិក្ខិម្កថ្ន រ់ឃុវំ ម្ោកព្តូិ ា្ងក្ខត់ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិរិម្ព្ោះម្ោបលវ់

ម្ោកម្័ិជីាមុ្ វ ណផអរតាម្រយត៌ោ ព្តឹម្ព្តូិ វ  ិងោ ក្ខិបម្ងក ើតិចន័ម្ពយ ធ ម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតត

ណដ្លោ លរាណ្ៈរិម្័័វ ័ព្ោប់័ហគម្ ៍ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច ីមួ្កៗវ ព្រម្ទងំរំណ្ត់រី

លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិវម្ដ្ើម្បីឱ្យោ តុលយភារម្ក ឌ្យិវ ិងតុលយភារអ តិជនំ ់។  
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1.0 ម្័ចរដ ីណណ្នំអំរពី្របខយណ្ឌ ព្គប់ព្គងបិ សាន  វ ិង័ងមម្ 

1. ឯរាិម្ ះវគឺជាព្របខយណ្ឌ ព្គប់ព្គងបិ សាន  វ ិង័ងមម្វ(ESMF)វ័ព្ោបគ់ម្ព្ោងរិរិធរម្ម ិ ស័ យក

រ័ិរម្មម្ករម្ព ុជា (CASDP)វ ណដ្លព្តូិ ម្ ន័ ើម្ ើងវ  ិងម្ិៀបចំវ តាម្ិកៈក្ខិ័ហក្ខិិវាងព្រ័ួងរ័ិរម្មវ

ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ ព្រ័ួងធ ធា ទឹរវ  ិងឧតុ ិកម្វ  ិងព្រ័ួងអភិិឌ្ឍ ៍ជ បទវ

ម្ដ្ើម្បអីាចទទួលបា ហិិញ្ញបបទ រីធនោិរិភរម្ោរ។វ 

1.1 ម្ោលបំណ្ងន ព្របខយណ្ឌ ព្គប់ព្គងបិ សាន  វ ិង័ងមម្ 

2. ព្របខយណ្ឌ ព្គប់ព្គងបិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ (ESMF) ោ ម្ោលបំណ្ងធានោ ងណាឱ្យោ ក្ខិ

រិ ិតយបឋម្ម្លើ័រម្មភារន គម្ព្ោងវ CASDPវ ម្ដ្ើម្បីរំណ្ត់រីផលប ះពាលអ់ិ សជជោ ម្រម្លើ័ងមម្វ

 ិងបិ សាន  វ  ិងោ ក្ខិរិចាិណារីិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់ទងំម្ ះវ រន ុងក្ខិម្ិៀបចំវ

 ិងអ ុិតត័រម្មភារ។វ  ិោកម្យ ងម្ទៀតវ ព្របខយណ្ឌ វ ESMFវ ព្តូិ បា ម្ិៀបចំម្ ើងវ ម្ដ្ើម្បធីានថ្វ

ក្ខិិ ស ិម្ោគិប័់គម្ព្ោងវCASDPវរុំបម្ងក ើតឱ្យោ វឬនំឱ្យោ ផលប ះពាល់អិ សជជោ គួិឱ្យរត់័ោម ល់

ម្លើជីិភារិ័់ម្កិប័ព់្បជារលិដ្ឋម្កមូ្លោឋ  វ  ិងបិ សាន  វ  ិងោ ក្ខិរំណ្ត់បម្ញ្ច ៀ័វ

ឬោ ងម្ហាចណា័់ក្ខត់ប នកឱ្យម្កតិចជាអបបបិោ ូិផលប ះពាល់វ ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើង។វ

ជារិម្័័ព្របខយណ្ឌ  ESMFវ ោ ម្ោលបំណ្ងោរ់ម្ចញ ូិដ្ំម្ណ្ើិក្ខិរិ ិតយវ  ិងម្ោលក្ខិណ៍្ណណ្នំ

បិ សាន  វ ិង័ងមម្វរន ុងម្ោលបំណ្ង៖ 

(រ) បង្ហក ិវ  ិង/ឬ័ព្ោលផលប ះពាលប់ិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ ណដ្លអាចម្រើតម្ ើងវ

ម្ោកាិ័រម្មភារវណដ្លព្តូិ បា ម្លើរម្ ន័ ើម្ ើងទងំម្ ះ 

(ខ) ធាន ិិ តិភារបិ សាន  ិកៈម្រលណិងន អតនព្បម្ោជ ៍វណដ្លបា រី័រម្មភារវណដ្លម្ ន័ ើម្ ើងវ

តាម្ិកៈក្ខិធានមូ្លោឋ  ធ ធា ធម្មជាតិវណដ្ល័រម្មភារទងំម្ ះរឹងអាព្័យកម្លើវ ិង 

(គ) ័ព្ម្ប័ព្មួ្លណបបផ្ចួម្ផដើម្ជាមុ្  ូិ័រម្មភារទងំឡាកណាវ ណដ្លម្គិំរឹងថ្ ឹងនំ

ឱ្យោ បម្ងក ើ ព្ប័ិទធភារក្ខិម្ព្បើព្បា័់វ  ិងណរលម្អក្ខិព្គប់ព្គងធ ធា ធម្មជាតិវ ណដ្លនំ

ឱ្យោ ន័ ិិភារវ  ិង/ឬក្ខិណរលម្អគុណ្ភារបិ សាន  ម្កមូ្លោឋ  វ ព្រម្ទងំ័ុខុោលភារ

ិប័់ម្ ុ័ស។ 

2.0 គម្ព្ោងរិរិធរម្មវិ ស័ យករ័ិរម្មម្ករម្ព ុជា 

2.1 ម្ោលបំណ្ងន ក្ខិម្ិៀបចំគម្ព្ោង 

3. ម្ោលបំណ្ងន ក្ខិម្ិៀបចំគម្ព្ោងវ ណដ្លព្តូិ បា ម្ ន័ ើម្ ើងម្ ះវ គឺម្ដ្ើម្បីបងកលរាណ្ៈង្ហកព្័ួល

ដ្ល់ក្ខិអភិិឌ្ឍ័ង្ហា រ់តនម្ាផលិតផលវិ ស័ យករ័ិរម្មវ ណដ្លោ លរាណ្ៈរិរិធរម្មវ ម្កតាម្ទីតាំង

ភូមិ្ាស្ត ត័ មួ្កចំ ួ ម្ករម្ព ុជាវ ិងផដល់ក្ខិម្ ា្ ើកតបជាបនទ  ់វព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារ រន ុងរិណី្ណដ្ល

ោ វិ សបតត ិវ ឬាន  ភារអា័ នវ ណដ្លបំម្រញម្ៅតាម្លរាណ្ៈ័ម្ព្័បវ ម្ដ្ើម្បីទទួលបា 

ក្ខិោំព្ទរីគម្ព្ោងម្ ះ។វ ក្ខិវា័ណ់ិងក្ខិ័ម្ព្ម្ចម្ោលបំណ្ងន ក្ខិអភិិឌ្ឍគម្ព្ោងវ  ឹងព្តូិ ម្ធា ើម្ ើងវ

ម្ោកម្ព្បើព្បា័់័ូចនរិខ្នងម្ព្ក្ខម្៖វ (រ) ក្ខិម្រើ ម្ ើង ូិតនម្ាលរ់

័ិុបម្ករព្មិ្តរ័ិោឋ  ណដ្លទទួលផល (ភាគិក), (ខ) ក្ខិបម្ងក ើ តនម្ាន ក្ខិលរ់័ិុបិប័់

័ហព្ោ័រ័ិរម្មវ ណដ្លទទួលផលរីគម្ព្ោងវ (ភាគិក),វ (គ)វ ភាគិកផលិតផលមិ្ ណម្ ព្័ូិអងកិវ

ន បិ សោណ្ផលិតរម្ម័ិុបវរន ុងតំប ់ម្ោលម្ៅិប័់គម្ព្ោង។ 

2.2  ក្ខិម្ិៀបចំគម្ព្ោងវ ិង័ោ័ភាគវណដ្លព្តូិ បា ម្ ន័ ើម្ ើង 

4. ពិពណ្៌នាអាំពីគម្រោង៖វគម្ព្ោងវCASDPវោ បួ ័ោ័ភាគវដូ្ចតម្ៅ៖ (រ)វក្ខិផដល់លទធភារ

ឱ្យោ ក្ខិម្ធា ើរិរិធរម្មរ័ិរម្ម,វ (ខ)វក្ខិម្លើររម្ព័់ព្បរយ ធរយត៌ោ រ័ិរម្មវ  ិងក្ខិព្គប់ព្គងក្ខិព្តួត

រិ ិតយគុណ្ភារ, (គ)វ ក្ខិព្គប់ព្គងគម្ព្ោងវ  ិងក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ  ិងវាកតនម្ាវ  ិងវ (ឃ)វ

ក្ខិម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះាន  ភារអា័ នវវវជាកថ្ម្ហតុ។ 

5.  គម្ព្ោងណដ្លព្តូិ បា ម្ ន័ ើម្ ើងម្ ះវ ព្តូិ បា តារ់ណតងម្ ើងវ ម្ដ្ើម្បីបម្ងក ើ ឱ្ក្ខ័ទីផាិវ



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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 ិងក្ខិម្ធា ើរិរិធរម្មរ័ិរម្មវម្ោកម្ព្បើព្បា័់អភិព្រម្ណបបបិ សោប នវម្ោកអនរទទួលផលជាអនរដ្ឹរនំ

។វ គម្ព្ោងម្ ះណបងណចរជាបី័ោ័ភាគវ បូរិមួ្ ឹង័ោ័ភាគទីវ ៤វ ណដ្លរុំោ ក្ខិិ សភាជ ៍ធ ធា 

ទុរវ ័ព្ោប់រិណី្ណដ្លោ ិ សបតត ិវ ឬាន  ភារអា័ នវ ណដ្លបំម្រញម្ៅតាម្លរាណ្ៈិ ស ិចឆ យក័ម្ព្័បវ

ម្ដ្ើម្បីទទួលបា ក្ខិោពំ្ទរគីម្ព្ោង។វ ័ោ័ភាគទីវ ១វ គឺជាណផនរដ្៏ធំន ក្ខិវិ សម្ោគទងំម្ ះវ ម្ហើកគឺជា

័ោ័ភាគណដ្លអ ុិតតជាម្ ូឌ្ុលវ  ិងអាចរព្ងីរវ  ិងណរ័ព្មួ្លឱ្យព្័បម្ៅតាម្ទីតាំងភូមិ្ាស្ត ត័ វ

 ិងផលិតផល/័ង្ហា រ់តនម្ា។វ ័ោ័ភាគទីវ ២វ ម្ផ្ទដ តម្លើក្ខិរព្ងឹងាន បយ វ  ិង

បម្ងក ើ ផលជះិកៈម្រលណិងន ក្ខិិ ស ិម្ោគវ ណដ្លម្ធា ើម្ ើងរន ុង័ោ័ភាគទីវ ១វ រន ុងិកៈម្រលម្ធយម្វ

 ិងិកៈម្រលណិងវម្ោកធាន ូិ ិិ ត ិភារវ ិងក្ខិរព្ងីរអតនព្បម្ោជ ៍ទូទងំព្បម្ទ័រម្ព ុជា។ 

6. ក្ខិព្បមូ្លរយត៌ោ អំរីក្ខិោំព្ទ័ង្ហា រ់តនម្ាវ ិមួ្ ឹងជំ ួកបម្ចចរម្ទ័វ ម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធ វ

 ិងម្័វាហិិញ្ញ ិតថ ុម្ព្ក្ខម្័ោ័ភាគទីវ ១វ ម្ផ្ទដ តក្ខិករចិតតទុរោរ់ម្លើទំនរ់ទំ ងដ្៏ជិត ន័ ិទធវ

ិវាងក្ខិោពំ្ទផ្ទទ ល់ដ្ល់រ័រិិវ ព្រ រម្អនរផលិតវ  ិងអាជីិរម្មរ័ិរម្មខ្នន តតូចវ

 ិងខ្នន តម្ធយម្ិប័់គម្ព្ោងវ ជាមួ្ក ឹងក្ខិិ ស ិម្ោគម្លើផល ូិ ថនល់វ  ិងម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធធារាាស្ត ត័ ។វ

រាល់ក្ខិិ ស ិម្ោគម្លើម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធទងំអ័វ់  ឹងព្តូិ អ ុិតតជាណផនរមួ្កន ក្ខិោំព្ទដ្លអ់ ុគម្ព្ោងវ

ណដ្លអាចបំម្រញម្ៅតាម្លរាណ្ៈ័ម្បតត ិ័ម្ព្័បវ  ិងណដ្លោ ទំនរ់ទំ ងជាមួ្ក ឹងព្រ រម្ផលិត

ជារ់ោរ់។  

7. ័ោ័ភាគទី ១៖ ផ្ដល់លទធភាពឱ្យោ កាិម្ធវ ើពិពិធកម្មក័ិកម្ម។ ័ោ័ភាគទីវ ១វ

ម្ ះ ឹងម្ព្បើព្បា័់អភិព្រម្័ង្ហា រ់តនម្ាវ ណដ្លោ លរាណ្ៈព្គប់ព្ជ រងម្ព្ជាកវ ម្ៅតាម្ាន  ភារទីផាិវ  ិង

ាន  ភារតព្មូ្ិក្ខិវ ម្ដ្ើម្បរីាង ូិ័ង្ហា រ់តនម្ាវ ណដ្លោ លរាណ្ៈព្បរួតព្បណជងវ  ិងោ រិរិធភារវ

ណដ្លរន ុងម្នះអងមក្ខិអនរផលិត (POs)វ  ិង័ោជិរិប័អ់ងមក្ខិទងំម្ ះវ

អាចទទួលបា ទីផាិរន ុងព្័ ររវ  ិងអ តិជាតិវ ណដ្លផដល់ឱ្យរួរម្គ ូិព្បារ់ចំម្ណ្ញខព័់ព្តលប់ម្រិ សញវ

ម្ហើក័ហព្ោ័រ័ិរម្មខ្នន តតូចវ  ិងខ្នន តម្ធយម្វ អាចទទួលបា ិតថ ុធាតុម្ដ្ើម្

ណដ្លក្ខ ់ណតោ គុណ្ភារជាប់ជាព្បចាំវ ម្ហើករន ុងម្រលជាមួ្កោន វ បម្ងក ើ ័ម្តនភារព្័ូបករវ

 ិង័ម្ព្ម្ច ដ័ ង់ោិវវវវវវគុណ្ភារវណដ្លទីផាិព្តូិ ក្ខិ។វ័ោ័ភាគម្ ះវម្ពាិម្រញម្ោកក្ខិព្បរួតព្បណជងវ

 ិងភាគម្ព្ចើ ដ្ឹរនវំម្ោកវវ វ វ វ វ វ វ វិ ស័ យកឯរជ វម្ោកិោឋ ភិបាលបំម្រញតួនទីជាអនរ័ព្ម្ប័ព្មួ្ល។វ

ប ុណ ត វ ័ោ័ភាគម្ ះរ៏ ឹងផដល់ក្ខិោំព្ទដ្ល់ិោឋ ភិបាលវ  ិងតួអងមរន ុងិ ស័ យកាធាិណ្ៈវ

រន ុងក្ខិផដល់ម្័វាចាបំាច់ននវដូ្ចជាវក្ខិផសរាផាករ័ិរម្មវណដ្លភាជ ប់ទំនរ់ទំ ងជាមួ្ក ឹងទីផាិវ ិង

ផតល ូ់ិម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធ ណដ្លោ លរាណ្ៈលអ ព្បម្័ើិជាងមុ្ វ ដូ្ចជាវ ផល ូិ ជ បទវ  ិង

ម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធធារាាស្ត ត័  ណដ្លក្ខ ់ណតោ ព្ប័ិទធភារខព័់ជាងមុ្ វ (higher order irrigation 

infrastructure)វ រន ុងរិណី្ណដ្លរុំោ ម្័វាណដ្លផដលម់្ោកិ ស័ យកឯរជ វ ឬព្បជារលិដ្ឋរុំអាចទទួលម្័វាវ

ណដ្លផដល់ម្ោកវិ ស័ យកឯរជ បា ។  

8. ័ោ័ភាគិង ១.១៖ កាិគាំរទដល់កាិម្ិៀបចាំ  ិងកាិអ ុិ ត្តខផ្ កាិពិពិធកម្ម។ 

័ោ័ភាគិងម្ ះវ ោ ម្ោលបំណ្ងផសរាផាករយត៌ោ អំរគីម្ព្ោងដ្ល់តួអងមពារ់រយ ធននវ

ផដល់ក្ខិោពំ្ទដ្លក់្ខិបម្ងក ើតព្រ រម្ក្ខិង្ហិវ ក្ខិរំណ្ត់ិរឱ្ក្ខ័អាជីិរម្មវ

 ិង ិងក្ខិបំណបាងឱ្ក្ខ័ទងំម្ ះជាណផ ក្ខិរិរិធរម្មវ ណដ្លោ លរាណ្ៈព្គប់ព្ជ រងម្ព្ជាកវ ដូ្ចជាវ

ក្ខិម្ិៀបចំ័ំម្ណ្ើអាជីិរម្មវ (BPr)  ិងណផ ក្ខិអាជីិរម្ម (BPl)វ ណដ្លោ ព្ប័ិទធភារវ ិងម្ធា ើក្ខិវាកតនម្ាវ

 ិងម្ព្ជើ័ម្ិ ី័ ័ំម្ណ្ើវ  ិងណផ ក្ខិទងំម្នះវ  ិងចុងម្ព្ក្ខករព្ងឹង័ម្តនភារព្រ រម្អនរផលិតវ

ណដ្លបា ម្ព្ជើ័ម្ិ ី័ វ ព្រម្ទងំ័ោជិរិប័់ព្រ រម្ទងំម្នះវ ព្រម្ទងំ័ហព្ោ័រ័ិរម្មខ្នន តតូចវ

 ិងខ្នន តម្ធយម្។វ ័ោ័ភាគិងម្ ះ ឹងផដល់ហិិញ្ញបបទ ដ្ល៖់វ (រ)វ កុទធនក្ខិបម្ងក ើ ក្ខិកល់ដ្ឹងវ

 ិងក្ខិព្បមូ្លតួអងមពារ់រយ ធននវ ម្ដ្ើម្បីបម្ងក ើតជាព្រ រម្,វ (ខ)វ ក្ខិម្ិៀបចំវ  ិងក្ខិវាកតនម្ា

ណផ ក្ខិរិរិធរម្មវ ណដ្លោ ព្ប័ិទធភារវ  ិង័ំម្ណ្ើអាជីិរម្មវ ណដ្លអាចផដល ូ់ិព្បារ់ចំម្ណ្ញវ  ិងវ (គ)វ

ក្ខិម្ិៀបចំវ  ិងក្ខិវាកតនម្ាណផ ក្ខិររិិធរម្មម្រញម្លញវ រាប់បញ្ច លូទងំណផ ក្ខិអាជីិរម្មវ ័ព្ោប់

័ំម្ណ្ើអាជីិរម្មណដ្លព្តូិ បា ម្ព្ជើ័ម្ិ ី័ វ ិងវ(ឃ)វក្ខិោំព្ទដ្លក់្ខិអភិិឌ្ឍណផ ក្ខិអាជីិរម្ម។  

9. ័ោ័ភាគិង ១.២៖ កាិផ្ដល់ហិិ ញ្ញ បបទា ដល់កាិម្ធវ ើពិពិធកម្មក័កិម្ម។ ម្ដ្ើម្បី័ព្មួ្លដ្ល់ក្ខិ

ផដល់ហិិញ្ញបបទ ដ្ល់ក្ខិិ ស ិម្ោគម្លើ័រម្មភារផលតិរម្មវ  ិងជំ ួកបម្ចចរម្ទ័វ រន ុង័ំម្ណ្ើ



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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ម្ធា ើរិរិធរម្មវ  ិងណផ ក្ខិិអាជីិរម្មវ ណដ្លទទួលបា ក្ខិអ ុម្យតវ គម្ព្ោងម្ ះ ឹងបម្ងក ើត

 ូិរម្ម ិ សធីផតល់ឥណ្ទ វ (Credit Line) ម្ោកោ ក្ខិបំម្រញបណ នម្ម្ោករម្ម ិ សធីផគ ូិ ផមងជំ ួកខ្នន តតូច។វ

ឧបរិណ្ហ៍ិិញ្ញ ិតថ ុទងំម្ ះវ  ឹងជួក័ម្ព្ម្ចម្ោលបំណ្ងជាិមួ្ិប័់គម្ព្ោងវ

ម្ពាលគឺក្ខិម្ធា ើរិរិធរម្មម្ៅិរដ្ំណាណំដ្លោ តនម្ាខព័់វ  ិងក្ខិម្ធា ើពាណ្ិជជភាិបូ ីករម្មវិ ស័ យកវវវវវវវវវ

រ័ិរម្ម។វដូ្ម្ចនះវឧបរិណ្៍ហិិញ្ញ ិតថ ុទងំម្ ះ ឹងផតលហ់ិិញ្ញ បបទ ដ្លក់្ខិិ ស ិម្ោគម្ព្ចើ ព្បម្ភទវពារ់រយ ធ

 ឹងក្ខិម្ធា ើរិរិធរម្មរ័ិរម្មវ ដូ្ចជាវ ឧបរិណ៍្ណរនចនវ ឧបរិណ្៍ធារាាស្ត ត័ រន ុងរ័ិោឋ  វ

(ឧបរិណ្ម៍្ព្ាចព្័រណបបប តរ់ទឹរវ (drip) ក តម្ហាះខ្នន តតូចវ (microject) ព្បរយ ធបាចទឹរវ (sprinkler)វ

ឃ្ា ំងិរារ័ិផលរន ុងរ័ិោឋ  វ ។ល។)វ ម្ព្គឿងក តរ័ិរម្មវ ឃ្ា ំងវ (ព្តជារ់)វ ោ ក តវ

ឧបរិណ្៍័ព្ោបម់្ិចខចប់វ  ិងម្ធា ើពាណ្ិជជរម្មវ ដ្ំម្ណាះព្ាកព្បរយ ធបម្ចចរិ សទយ ិងាិគម្នគម្ ៍វ

ធ ធា រ័ិរម្មវ ិងក្ខិិ ស ិម្ោគ័ម្ព្័បម្ផសងម្ទៀត។ 

10. ័ោ័ភាគិង ១.៣៖ ម្ហដាា ិចនា័ម្ពយ ធាធាិណ្ៈ។ គម្ព្ោងម្ ះ ឹងោំព្ទ

ដ្ល់ម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធ វវវវវវវវាធាិណ្ៈវម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធធារាាស្ត ត័ វណដ្លមិ្ ម្កជាប់ជាមួ្ក ឹងរ័ិោឋ  វ

 ិងផល ូិ ជ បទវម្ដ្ើម្បីបម្ងក ើ វវវវវវវវវលទធភារិប័ព់្រ រម្អនរផលិតរន ុងក្ខិម្ធា ើរិរិធរម្មវក្ខិោដំ្ុះិប័់ខល  ួវ

តាម្ិកៈក្ខិបម្ងក ើ ក្ខិផមត់ផមង់ទឹរម្ៅតាម្តព្មូ្ិក្ខិជារ់ណ ដ័ ងវ  ិង

ដ្ឹរជញ្ជ  ូរ័ិផលម្ៅក្ខ ់ទីផាិព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារវ ណដ្លអាចជួករម្ ាឿ ក្ខិផមត់ផមង់វ

 ិងក្ខត់ប នកក្ខិខ្នតបង់ឱ្យម្កតិចជាអបបបិោ។  

11. ័ោ័ភាគទី ២៖ ម្លើកកម្ព័់របពយ ធពយត្៌ោ ក័ិកម្ម  ងិកាិរគប់រគងកាិរតួ្ត្ពិ តិ្យ

គុណ្ភាព។ ម្ោលបំណ្ងន ័ោ័ភាគទីវ ២វ ម្ ះវ គឺម្ដ្ើម្បីរព្ងឹងចំម្ណ្ះដ្ឹងជាមូ្លោឋ  វ

័ម្តនភារិ សភាគទិ ន យកវ  ិងព្បរយ ធអ ុិតតលិខិតបទោឋ  គតិកុតត ិរន ុងិ ស័ យកាធាិណ្ៈវ ព្រម្ទងំ

ក្ខិអ ុិតតវ  ិងក្ខិរព្ងឹងក្ខិអ ុិតតព្បរយ ធទងំម្ ះ។វ ក្ខិង្ហិទងំម្ ះ ឹងិមួ្ចំណណ្ររព្ងីរវ  ិង

បម្ងក ើ តោា ភារចំម្ណ្ះដ្ងឹវ ព្រម្ទងំណរលម្អក្ខិម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតិប័់តួអងមរន ុងិ ស័ យកាធាិណ្ៈវ

 ិងវិ ស័ យកឯរជ វណដ្លផល័ម្ព្ម្ចបា  ឹងោ ិ សាលភារម្លើ័រីអ ុគម្ព្ោងវPAវណដ្លបា ទទួលក្ខិ

ោំព្ទម្ៅម្ទៀត។វ ព្បរយ ធរយត៌ោ រ័ិរម្មវ  ិងព្គប់ព្គងគុណ្ភាររ័ិរម្មវ  ឹងផដល់ព្បម្ោជ ៍ដ្លអ់នរ

ពារ់រយ ធផ្ទទ លវ់ រ៏ដូ្ចជាវ រ័ិរិវ ព្រ រម្អនរផលិតវ  ិង័ហព្ោ័រ័ិរម្មខ្នន តតូចវ  ិងខ្នន តម្ធយម្វ

ណដ្លរំរុងព្បតិបតត ិក្ខិម្ករន ុងឃុំវ  ិងម្ខតតម្ផសងម្ទៀតវ ម្ព្ៅណតរីតំប ់គម្ព្ោងផងណដ្ិ។វ

័ោ័ភាគម្ ះរ៏ ឹងផដលហ់ិិញ្ញ បបទ ដ្លក់្ខិង្ហិវិ សភាគវ  ិងផដល់ព្បឹរាម្ោល ម្ោបាកវ ម្ដ្ើម្បី

តព្ម្ង់ទិ័ក្ខិិ ស ិម្ោគិប័់ិោឋ ភិបាលរន ុងក្ខិោំព្ទដ្ល់ក្ខិអភិិឌ្ឍវិ ស័ យករ័ិរម្ម។  

12. ័ោ័ភាគិង ២.១៖ របពយ ធពយត្៌ោ ក័ិកម្ម។  ឹងោ ក្ខិផដលហ់ិិញ្ញ បបទ 

័ព្ោប់ក្ខិិ ស ិម្ោគម្លើក្ខិប តអភិិឌ្ឍ ៍វ  ិងម្លើររម្ព័់ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ណផ ទីដ្ី/ម្រសព្តបិ សាន  វ ព្បរយ ធ

ផដល់រយត៌ោ ទ ់ម្រលម្ិោពារ់រយ ធ ឹងរ័ិរម្មវ ន័ ិតិផលិតរម្មអាហាិវ  ិងរ័ិរម្ម/ទិ ន យកជំម្ិឿ វ

(រយត៌ោ ទីផាិរ័ិរម្មវ ិងព្បរយ ធរយត៌ោ ទីផាិ)វ ិងទិ ន យកដ្នទម្ទៀត។វបម្ចចរិ សទយវICT ថមីៗវ ឹងព្តូិ

ករម្រម្ព្បើព្បា័វ់ ម្ដ្ើម្បធីានឱ្យោ ក្ខិផសរាផាកឱ្យបា ទូលំទូោកបំផុតវ  ិង

ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ឱ្យបា លអ បំផតុ ូិទិ ន យកវ  ិងរយត៌ោ ណដ្លោ វ ័ព្ោប់ក្ខិម្ិៀបចំណផ ក្ខិវ

 ិងក្ខិម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតិប័តួ់អងមពារ់រយ ធរន ុងវិ ស័ យកាធាិណ្ៈវ  ិងិ ស័ យកឯរជ វ

ពារ់រយ ធ ឹងផលិតរម្មវក្ខិណរនចនវក្ខិណ ា័ ងិរទីផាិផលិតផលរ័ិរម្មវ ិងម្័វារម្ម។វម្លើ័រីម្ ះវរ៏ ឹង

ោ ក្ខិោពំ្ទដ្លក់្ខិព្បមូ្លរយត៌ោ ទីផាិវ ម្ដ្ើម្បរំីណ្ត់ិរឱ្ក្ខ័ិកៈម្រលម្ធយម្វ  ិងិកៈម្រលណិង

័ព្ោប់ផលិតផល័ម្ព្័បផងណដ្ិ។វ  ឹងោ ក្ខិផតលថ់ិ សក្ខវ ័ព្ោប់ផតល់រយត៌ោ ឱ្យចំព្រ រម្ម្ោលម្ៅវ

ម្ោកម្ព្បើព្បា័ប់ម្ចចរិ សទយ័ម្ព្័បថមីៗវ ម្ដ្ើម្បីផតលរ់យត៌ោ ដ្លរ់័ិរិជាស្ត ត័ ីចូលិមួ្រន ុងគម្ព្ោងវ ណដ្ល

ោ លទធភារតិចតួចវ ម្ដ្ើម្បកីល់រីឯរាិជាោកលយរាណ្៍អរសិ។វ ក្ខិផសរាផាករយត៌ោ វ  ឹង

បញ្ច លូាិអប់ិំវ ពារ់រយ ធ ឹងអាហាិបូតនម្ភវ  ិងឯរាិននវ ពារ់រយ ធ ឹងក្ខិរព្ងឹងលទធផល

អាហាិបូតនម្ភិប័់គម្ព្ោង។  

13. ័ោ័ភាគិង ២.២ កាិរគប់រគងគណុ្ភាព។ ក្ខិិ ស ិម្ោគវ ម្ដ្ើម្បរីព្ងឹងព្ប័ិទធភារ

ន ក្ខិក្ខិពាិិុរាជាតិវ  ិងភូតោម្អនម្យកវ ័ុខភារ័តាវ  ិងក្ខិឃ្ា ំម្ម្ើលភូតោម្អនម្យកវ

័ុខភារ័តាវ  ិង័ុិតន ិភារអាហាិវ ព្បរយ ធរាកក្ខិណ្៍វ  ិងព្បរយ ធអធិក្ខិរិចចវ ម្ហើក ឹងោ ក្ខិោំព្ទ



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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ដ្លព់្បរយ ធរព្ងឹងក្ខិអ ុិតតក្ខិព្គប់ព្គងម្លើិតថ ុធាតុម្ដ្ើម្រ័ិរម្ម។វ ក្ខិោំព្ទម្ ះវ ិមួ្ោ វ

ក្ខិោំព្ទដ្ល់ក្ខិបម្ងក ើតម្័វាម្ចញវិ សញ្ញ ប បព្តវ ផដល់អាជាា បយណ្ណ វ  ិងព្តួតរិ ិតយវ  ិងព្គប់ព្គង

គុណ្ភារម្ផសងម្ទៀតវ ព្រម្ទងំក្ខិម្ិៀបចំវ  ិងក្ខិអ ុិតតលិខិតបទោឋ  គតិកុតតវិ

អំរីក្ខិអ ុិតតលអ ណផនររ័ិរម្ម វ (GAP)វ  ិងក្ខិអ ុិតតលអ ណផនរផលិតផល័វិ រីាងម វ វ វ ក្ខិចិញ្ច ឹម្័តាវវវវ

 ិងក្ខិម្ព្បើព្បា័់រយត៌ោ ័ោម ល់វវវវវភូមិ្ាស្ត ត័ ។ល។   

14. ័ោ័ភាគទី ៣៖ កាិរគបរ់គងគម្រោង  ិងកាិពិ តិ្យតាម្ដា   ិងវាកត្ថ្ម្ៃ។ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ

ិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវគឺជាទីភាន រ់ង្ហិព្បតិបតត ិចម្បងវ័ព្ោប់អ ុិតត វ ិងព្គប់ព្គងក្ខិ័ព្ម្ប័ព្មួ្ល

ជាិមួ្។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ឹង័ហព្បតិបតត ិក្ខិោ ងជិត ន័ ិទធជាមួ្កអងមភារ

បម្ចចរម្ទ័វ ន ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍ ៍ជ បទវ ព្រ័ួងធ ធា ទឹរវ  ិងឧតុ ិកម្វ ណដ្លជានដ្គូអ ុិតត

ទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិាង័ង់ម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធ វ វ វ វ ជ បទ។វ  ឹងោ ក្ខិោំព្ទដ្លក់្ខិបម្ងក ើត

ព្រ រម្័ព្ម្ប័ព្មួ្លគម្ព្ោងវ  ិងោំព្ទក្ខិអ ុិតតម្ព្ក្ខម្ក្ខិដ្ឹរនំិប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ

 ិងម្ ាទវ ណដ្ល ន័ ិតម្កជាមួ្កម្លខ្នធកិ្ខិោឋ  ន ព្រ រម្ក្ខិង្ហិបម្ចចរម្ទ័រ័ិរម្មវ  ិងទឹរ។វ ក្ខិ

បម្ងក ើតគណ្ៈរោម ធិក្ខិដ្ឹរនំរព្មិ្តខព័់វ  ឹងព្តូិម្ធា ើម្ ើងផងណដ្ិវ ម្ដ្ើម្បីផដល់ដ្ំបូនម  វ

 ិងម្ោះព្ាកបញ្ញា អ ត ិវិ ស័ យកវណដ្លម្រើតម្ ើងថមីៗ។វរយត៌ោ លំអិតវ ឹងព្តូិ ម្ិៀបរាប់វរន ុងម្័ៀិម្ៅណណ្នំ

ត័ ីរពី្បតិបតត ិក្ខិវវវវវវវវវវវវវវគម្ព្ោង។  

15. ័ោ័ភាគទី ៤៖   ័ោ័ភាគម្ ៃ្ ើកត្ប   ចាំម្ ោះាន  ភាពអា័ នាកថាម្ហត្។ុ       

ម្ោលបំណ្ងន វវវវវវវវវវ័ោ័ភាគម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះាន  ភារអា័ នជាកថ្ម្ហតុវណដ្លោ ក្ខិិ សភាជ ៍

ថិ សក្ខបម្ណាត ះអា័ នម្ ម័ ើ័ូ យម្ ះវគឺម្ដ្ើម្បផីតលល់ទធភារឱ្យោ ក្ខិវិ សភាជ ៍ថិ សក្ខម្ ើងិ សញវម្ៅតាម្ក តក្ខិ

ម្ ា្ ើកតបបនទ  ់ិប័់វ IDA ័ំម្ៅផតលក់្ខិម្ ា្ ើកតបបនទ  ់វ ចំម្ពាះវិ សបតត ិវ ឬាន  ភារអា័ នវ ម្ៅតាម្ក្ខិ

ចាំបាច់។វម្័ៀិម្ៅណណ្នំ ត័ រីីក្ខិម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះវវវវវាន  ភារអា័ នវ(ERM)  ឹងព្តូិ ម្ិៀបចំម្ ើងវ័ព្ោប់

័រម្មភារននវ ម្ព្ក្ខម្័ោ័ភាគម្ ះវ ម្ោកម្ិៀបរាប់លម្អ ិតរីក្ខិម្ិៀបចំ័ព្មួ្ល ីតិិ សធីព្គប់ព្គង

ហិិញ្ញ ិតថ ុវ រិចចលទធរម្មវ ក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់វ  ិងក្ខិម្ិៀបចំក្ខិអ ុិតតចាំបាច់ម្ផសងម្ទៀត។វ រន ុងរិណ្ី

ណដ្លព្តូិ អ ុិតត័ោ័ភាគម្ ះវ  ឹងោ ក្ខិណរ័ព្មួ្លព្របខយណ្ឌ លទធផលវ ម្ោកម្ធា ើក្ខិម្ិៀបចំ

ិចន័ម្ពយ ធផល ូិក្ខិាិជាថមីវ ម្ដ្ើម្បីបញ្ច លូ័ូចនរិ័ម្ព្័បវ ពារ់រយ ធ  ឹង័រម្មភារម្ ា្ ើកតបវ

ចំម្ពាះាន  ភារអា័ ន។ 

2.3 អនរទទួលផលគម្ព្ោងវ ិងទីតាំងគម្ព្ោង 

16. ទីតាាំងភូម្ាិស្ត ត័ ម្គលម្ៅ៖ គម្ព្ោងម្ ះ ឹងអ ុិតតរន ុងម្ខតតចំ ួ វ ១២វ

បូរិមួ្ទងំទីព្រ រងភន ំម្រញ។វម្ខតតទងំម្ ះព្តូិ បា ម្ព្ជើ័ ម្ិ ី័ វម្ោកាិាន  ភារម្រសព្តបិ សាន  ័ម្ព្័បវ

័ព្ោប់ផលិតផលវ ណដ្លោ តនម្ាខព័់វ ម្ោកទីព្រ រងភន ំម្រញវ គឺជាទីតាំងវ ណដ្លអាច

ោ ័ហព្ោ័រ័ិរម្មខ្នន តតូចជាម្ព្ចើ ោ លទធភារចូលិមួ្។វ ម្ខតតទងំម្ ះវ ិមួ្ោ វ បាត់ដ្ំបងវ

ម្ណ្ឌ លគិិវី ទ័ ឹងណព្តងវ ិត គិិវី ព្រះិ សហាិវ រំរង់ចាម្វ រំរង់ធំវ ព្រម្ចះវ ម្័ៀម្រាបវ រណាដ លវ វ វ វ វ រំរង់ ព័ ឺវ

រំរង់ឆ្ន ំងវ  ិងភន ំម្រញ។វ ម្កតាម្បណាដ ម្ខតតទងំម្ ះវ ម្គិំរឹងថ្ទីតាំងគម្ព្ោងវ ណដ្លបំម្រញ

តាម្លរាណ្ៈ័ម្បតត ិ័ម្ព្័បវ  ឹង ន័ ិតម្កតាម្តំប ់វ ណដ្ល (i)វ ោ ព្រ រម្អនរផលិត័រម្មវ

ណដ្លបា ចងព្រងោន ជាព្រ រម្ិចួជាម្ព្័ច,វ (ii)វ ោ ទឹរម្ព្បើព្បា័ម់្ព្ចើ ិដូ្ិរន ុងរព្មិ្តអាចម្ជឿទុរចិតត

បា វ  ិង (iii)វ ោ ផល ូិ តូចៗវ ណដ្លោ ព្ាប់វ ណដ្លោ ព្បណិងអតិបិោវ ១០វ គី ូណម្ ព្តវ

័ព្ោប់ភាជ ប់ជាមួ្ក ឹងផល ូិ ណដ្លអាចម្ព្បើព្បា័ប់ា ព្គប់ិដូ្ិ។  

17. អនកទទួលផ្លម្គលម្ៅ៖ អនរទទួលផលផ្ទទ ល់រីគម្ព្ោងម្ ះវ ិមួ្ោ វ រ័ិរិខ្នន តតូចវ

 ិងខ្នន តម្ធយម្វ ណដ្លព្តូិ បា ចងព្រងជាព្រ រម្អនរផលិតវ ឬជា័ហគម្ ៍វ  ិងបង្ហា ញរី័ក្ខដ  ុរលវ

 ិងចំណាប់អាិម្មណ្ច៍ង់អភិិឌ្ឍ ៍វ វ វ អាជីិរម្មរ័ិរម្មិប័់រួរម្គវ  ិងអាជីិរម្មរ័ិរម្មខ្នន តតូចវ

 ិងខ្នន តម្ធយម្វ ណដ្លចាប់អាិម្មណ្ច៍ង់័ហក្ខិម្ោកផ្ទទ ល់ជាមួ្ករ័រិិវ ម្ដ្ើម្បីិមួ្ោន

អភិិឌ្ឍ ៍អាជីិរម្ម/័ង្ហា រ់តនម្ាិប័់ខល  ួ។វ អនរទទួលផលម្ោកព្បម្ោលម្ផសងម្ទៀតវ ិមួ្ោ វ

អនរម្ព្បើព្បា័ម់្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធ វ ណដ្លព្តូិ បា ណរ័ម្អ័ព្ោប់

ម្លើររម្ព័់ក្ខិភាជ ប់ទំនរ់ទំ ងជាមួ្កទីផាិវ ផល ូិ ថនល់វ  ិងព្បរយ ធធារាាស្ត ត័ ។វ ក្ខិបម្ងក ើ ភារអាចិរ



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  11                                                                                          

បា  ូិទិ ន យកវ ិងរយត៌ោ វ ិងលទធភារទទួលបា ទិ ន យកវ ិងរយត៌ោ ទងំម្ ះវ ព្រម្ទងំក តក្ខិ

ធានគុណ្ភារវ(ដូ្ចជាវព្របខយណ្ឌ  ិកតរម្មវម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធ )វ ឹងផដល់ជាព្បម្ោជ ៍ដ្ល់ិ ស័ យកទងំមូ្ល។  

3.0 ព្របខយណ្ឌ ម្ោល ម្ោបាកវគតិកុតតវ ិងិដ្ឋបាល  

18. ណផនរម្ ះម្ិៀបរាប់រីលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិពារ់រយ ធ ម្ករន ុងព្បម្ទ័វ ជុំ ិ សញក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  វ

 ិង័ងមម្,វ ម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរកី្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់ិប័ធ់នោិវ ណដ្លព្តូិ អ ុិតតចំម្ពាះ

គម្ព្ោងម្ ះវ  ិងអ ុគម្ព្ោងវ  ិងក្ខិិ សភាគគោា តិវាងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិិប័់ិ ោឋ ភិបាលវ  ិង

លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិរន ុងម្ោល ម្ោបាកិប័់ធនោិវ ិងិ សធា ក្ខិម្ដ្ើម្បីបំម្រញគោា តទងំម្ ះ។វ 

3. 1 ចាប់វ ិងលិខិតបទោឋ  គតិកុតតជាតិវណដ្លពារ់រយ ធ  

19. ណផនរម្ ះម្ិៀបរាប់រីចាប់វព្រឹតយវារាចិវម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចវ ិងលិខិតបទោឋ  គតិកុតតវ ិង ដ័ ង់ោិ

បម្ចចរម្ទ័ិប័់ជាតិវ ពារ់រយ ធ ឹងគម្ព្ោងម្ ះ។វ ជាក្ខិ័ំខ្ន ណ់ា័់វ ណដ្លលិខិតបទោឋ  

គតិកុតតតាម្ិ ស័ យកវ (ឧទហិណ៍្វថ្ម្រលវ ជ បទវ័ុខ្នភិបាល)វ ដ័ ីរីបិ សាន  វ  ិង័ងមម្វពារ់រយ ធ ឹង

គម្ព្ោងម្ ះវព្តូិ ម្លើរករម្រម្ិៀបរាប់រន ុងណផនរម្ ះណដ្ិ។វ 

20. ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  ជាិមួ្វ ន័ ិតម្ព្ក្ខម្ក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ ិប័់ព្រ័ួងបិ សាន  វ ណដ្លព្តូិ

បា បម្ងក ើតម្ ើងរន ុងឆ្ន ំវ ១៩៩៣។វ ព្រ័ួងបិ សាន  វ ទទួលប ទ ុរអ ុិតតចាប់ ដ័ ីររិីចចក្ខិពាិបិ សាន  វ

 ិងក្ខិព្គប់ព្គងធ ធា ធម្មជាតិ។វ ម្កថ្ន រ់រាជធា ីម្ខតតវ ោ ម្ ទ ីិបិ សាន  រាជធា ីម្ខតតវ

ជាម្័នធិក្ខិឱ្យព្រ័ួងបិ សាន  ។វ ម្ ទ ីិទងំម្ ះទទួលខុ័ព្តូិ រព្ងឹងក្ខិអ ុិតតចាប់បិ សាន  វ

ណដ្ល ន័ ិតម្ព្ក្ខម្ណដ្ ័ម្តនរិចចិប័់ព្រ័ួងបិ សាន  ។វ ម្ទះជាោ ងណារ៏ម្ោកវ មុ្ខង្ហិព្បតិបតត ិក្ខិ

ព្បចាំនថៃិប័ម់្ ទ ីិទងំម្ ះវជាធម្មតា ន័ ិតម្កម្ព្ក្ខម្ក្ខិព្គប់ព្គងផ្ទទ ល់ិប័អ់ាជាា ធិម្ខតត។វ 

21. ចាប់ព្របខយណ្ឌ វ អំពាិនិឱ្យោ ក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  បឋម្វ (IEIA)វ ឬក្ខិវាកតនម្ា

ម្ហតុប ះពាលប់ិ សាន  ម្រញម្លញ (EIA)វអាព្័យកម្ៅតាម្ព្បម្ភទវ ិង័រម្មភារវ ិងទីតាំងិប័់គម្ព្ោងវ

(អ ុព្រឹតយ ដ័ ីរីដ្មំ្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  បឋម្/ម្រញម្លញវ (ោព្តាវ ១វ  ិងវ ២វ

ន អ ុព្រឹតយ ដ័ ីរីដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  បឋម្/ម្រញម្លញ)វ ណដ្លព្តូិ ម្ធា ើ័ព្ោប់

ព្គប់គម្ព្ោងឯរជ វ ឬគម្ព្ោងិដ្ឋទងំអ័់វ  ិងព្តូិរិ ិតយម្ោកព្រ័ួងបិ សាន  វ មុ្ ម្រលោរ់ជូ 

ិោឋ ភិបាលវ ម្ដ្ើម្បីម្ធា ើក្ខិ័ម្ព្ម្ចចិតតចុងម្ព្ក្ខក។វ រាល់័រម្មភារណដ្លម្ ន័ ើម្ ើងវ  ិង័រម្មភារ

ណដ្លោ ព្ាប់ទងំអ័់វ ព្តូិ បំម្រញម្ៅតាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិម្ ះ។វ ក្ខលរមី្រលថមីៗម្ ះវ ម្័ចរដ ីព្បក្ខ័

ដ័ ីរីក្ខិណណ្នំទូម្ៅម្លខវ ៣៧៦ ដ័ ីរីក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាលប់ិ សាន  បឋម្វ  ិងក្ខិវាកតនម្ា

ម្ហតុប ះពាលប់ិ សាន  ម្រញម្លញវ ព្តូិ បា ចុះហតនម្លខ្នវ  ិងោរ់ឱ្យអ ុិតតម្ោកិដ្ឋម្ស្ត ត ីព្រ័ួង

បិ សាន  ក្ខលរីនថៃទីវ ២វ ណខវ រញ្ញញ វ ឆ្ន ំវ ២០០៨។វ ឯរាិណណ្នំម្ ះវ ោ ម្ោលម្ៅអ ុិតតក្ខិវាកតនម្ា

ម្ហតុប ះពាលប់ិ សាន  បឋម្វ(IEIA), ក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  ម្រញម្លញ (EIA),  ិងផដលក់្ខិណណ្នវំ

ព្រម្ទងំបញ្ជ ីព្តួតរិ ិតយទូម្ៅ។វ ព្គប់គម្ព្ោងទងំអ័់វ ចាំបាច់ព្តូិ ម្ធា ើក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់

បិ សាន  បឋម្វ ឬក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាលប់ិ សាន  ម្រញម្លញវ អាព្័យកម្ៅតាម្ព្បម្ភទវ  ិង័រម្មភារវ

 ិងទីតាំងិប័់គម្ព្ោងវ (អ ុព្រឹតយ ដ័ ីរីដ្មំ្ណ្ើិក្ខិវ ក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  បឋម្/ម្រញម្លញវ

(ោព្តាវ ១វ  ិងវ ២វ ន អ ុព្រឹតយ ដ័ ីរដី្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាលប់ិ សាន  បឋម្/ម្រញម្លញ)។វ ព្រ័ួង

បិ សាន  ទទួលប ទ ុររិ ិតយម្លើិបាកក្ខិណ៍្ ដ័ ីរកី្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាលប់ិ សាន  វ ក្ខិតាម្ោ ប ត

ណដ្លចាំបាច់វ ិងក្ខិរិ ិតយតាម្ោ ។វ 

ចាប់័ ដ ីពីកចិចកាិ ិបិ សាន    ិងកាិរគប់រគងធ ធា ធម្មាត្ ិ

22. ចាប់ ដ័ ីររិីចចក្ខិពាិបិ សាន  វ ិងក្ខិព្គប់ព្គងធ ធា ធម្មជាតិវព្តូិ បា អ ុម្យតម្ោកិដ្ឋ័ភាវ

 ិងព្បក្ខ័ដ្រឱ់្យអ ុិតតម្ោកព្រះរាជព្រម្វ .័-ិ.រ.ម្វ១២៩៦/៣៦។វចាប់ម្ ះវព្តូិ បា អ ុម្យតក្ខលរី

នថៃទីវ១៨វណខវវិ សចឆ ិក្ខវឆ្ន ំវ១៩៩៦។វវវចាប់ម្ ះោ ម្ោលបំណ្ងដូ្ចខ្នងម្ព្ក្ខម្៖ 

(រ) ក្ខិពាិវ  ិងម្លើររម្ព័់គុណ្ភារបិ សាន  វ  ិង័ុខភារាធាិណ្ៈវ តាម្ិកៈក្ខិបង្ហក ិវ

ក្ខិក្ខត់ប នកវ ិងក្ខិព្តួតរិ ិតយក្ខិបំរុលវ 



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  12                                                                                          

(ខ) វាកតនម្ាម្លើម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  ន រាល់គម្ព្ោងវ ណដ្លម្ ន័ ើម្ ើងទងំអ័់វ មុ្ ម្រល

រាជិោឋ ភិបាលម្ចញម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ច 

(គ) ធានឱ្យោ ក្ខិអភិិរសវ ក្ខិអភិិឌ្ឍវ ក្ខិព្គប់ព្គងវ  ិងក្ខិម្ព្បើព្បា័់ធ ធា ធម្មជាតិ

ឱ្យបា ័ម្ព្័បវព្បរបម្ោកចីិភារវរន ុងព្រះរាជាណាចព្ររម្ព ុជា 

(ឃ) ម្លើរទឹរចិតតវ ិងផដល់លទធភារឱ្យាធាិណ្ជ វអាចចូលិមួ្រន ុងរិចចក្ខិពាិបិ សាន  វ ិង

ក្ខិព្គប់ព្គងធ ធា ធម្មជាតិវ ិង 

(ង) បស្តង្ហក បអំម្រើទងំឡាកណដ្លបងកឱ្យោ ផលប ះពាល់ម្រម្លើបិ សាន  ។ 

23. ម្ព្ក្ខម្ចាប់ម្ ះវ អនរអភិិឌ្ឍ ៍វ ឬោច ័់គម្ព្ោងវ ចាបំាច់ព្តូិ ម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍វ IEIA ឬ EIAវ

័ព្ោប់គម្ព្ោងអភិិឌ្ឍ ៍វណដ្លម្ ន័ ើម្ ើងវឬណដ្លោ ព្ាប់។ 

អ ុរកឹត្យ ដ័ ីពីដាំម្ណ្ើិកាិវាកត្ថ្ម្ៃម្ហត្ុប ោះ ល់បិ សាន   

24. អ ុព្រឹតយម្លខវ ៧២វ អ ព្រ.បរវ ដ័ ីរដី្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាលប់ិ សាន  វ ចុះនថៃទីវ ១១វ ណខវ

័ីហាវឆ្ន ំវ១៩៩៩។វោព្តាពារ់រយ ធ័ំខ្ន ់ៗវោ ដូ្ចតម្ៅ៖វអ ុព្រឹតយម្ ះវោ ម្ោលបំណ្ង៖ 

(រ) រំណ្ត់រីក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  វ (EIA)វ ័ព្ោប់រាលគ់ម្ព្ោងវ ឬ័រម្មភារ

ឯរជ វ  ិងាធាិណ្ៈទងំអ័់វ ម្ោកព្តូិ ា្ងក្ខត់ក្ខិព្តួតរិ ិតយិប័់ព្រ័ួងបិ សាន  វ

មុ្ ម្រលោរ់ជូ រាជិោឋ ភិបាលវម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតត។ 

(ខ) រំណ្ត់រីព្បម្ភទវ  ិងទំហំគម្ព្ោងវ  ិង័រម្មភារណដ្លម្ ន័ ើម្ ើងវ ិមួ្ ឹង័រម្មភារ

ណដ្លោ ព្ាប់វ  ិងណដ្លរំរុងអ ុិតតរន ុងិ ស័ យកឯរជ វ  ិងវិ ស័ យកាធាិណ្ៈវ មុ្ ម្រល

អ ុិតតដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាលប់ិ សាន   

(គ) ម្លើរទឹរចិតតឱ្យោ ក្ខិចូលិមួ្រីាធាិណ្ជ ទូម្ៅវ រន ុងក្ខិអ ុិតតដ្ំម្ណ្ើិក្ខិ

វាកតនម្ាម្ហតុប ះពាលប់ិ សាន  វ  ិងោ ក្ខិរិចាិណាម្លើគំ ិតម្ោបល់វ  ិង័ំណូ្ម្រិ

ិប័ា់ធាិណ្ជ វម្ដ្ើម្បីករម្ៅម្ធា ើក្ខិរិចាិណាវមុ្ ម្រលអ ុិតតគម្ព្ោងនន។ 

អ ុរកឹត្យ ដ័ ីពីកាិរតួ្ត្ពិ តិ្យកាិបាំពុលទកឹ 

25. អ ុព្រឹតយម្លខវ ២៧វ អ ព្រ.បរវ ដ័ ីរីក្ខិព្តួតរិ ិតយក្ខិបំរុលទឹរវ ចុះក្ខលបិ សម្ចឆទនថៃទីវ ៦វ ណខវ

ម្ម្ាវ ឆ្ន ំវ ១៩៩៩។វ អ ុព្រឹតយម្ ះោ ម្ោលបំណ្ងព្គប់ព្គងក្ខិព្តួតរិ ិតយក្ខិបំរុលទឹរវ ម្ដ្ើម្បីបង្ហក ិវ

 ិងក្ខត់ប នកក្ខិបំរុលទឹរម្កតាម្ណដ្ ទឹរាធាិណ្ៈវ ម្ដ្ើម្បីក្ខិពាិ័ុខភារម្ ុ័សវ  ិងអភិិរស

ជីិៈចព្ម្ រះ,វោព្តាវ១។  

26. អ ុព្រឹតយម្ ះវ អ ុិតតចំម្ពាះរាល់ព្បភរន ក្ខិបំរុលវ  ិងរាល់័រម្មភារទងំអ័់វ ណដ្លបងក

ឱ្យោ ក្ខិបំរុលវ ណដ្ ទឹរាធាិណ្ៈ,វ ោព្តាវ ២។វ អ ុព្រឹតយម្ ះវ រ៏ណចងរីព្បម្ភទន ក្ខិបំរុលវ

ដ័ ង់ោិន ក្ខិបម្ញ្ច ញ័ំណ្ល់វ  ិង ដ័ ង់ោព្គប់ព្គងគុណ្ភារទឹរម្កតាម្តំប ់ម្ផសងៗផងណដ្ិ។វ

័ព្ោប់គម្ព្ោងម្ ះវ ដ័ ង់ោិគុណ្ភារទឹរមួ្កចំ ួ វ

័ព្ោប់ណដ្ ទឹរាធាិណ្ៈ ឹងព្តូិ ករម្រអ ុិតត។ 

អ ុរកឹត្យ ដ័ ីពីកាិរគប់រគង័ាំណ្ល់ិងឹ 

27. អ ុព្រឹតយម្លខវ៣៦វអ ព្រ.បរវ ដ័ ីរីក្ខិព្គប់ព្គង័ំណ្ល់ិងឹវ ចុះនថៃទីវ២៧វណខវម្ម្ាវឆ្ន ំវ១៩៩៩។វ

អ ុព្រឹតយម្ ះោ ម្ោលបំណ្ងរំណ្ត់រីក្ខិព្គប់ព្គង័ំណ្ល់ិងឹវ ម្ៅតាម្បម្ចចរម្ទ័័ម្ព្័បវ

 ិងោ ័ុិតន ិភារវម្ដ្ើម្បធីានឱ្យោ ក្ខិក្ខិពាិ័ខុភារម្ ុ័សវ ិងក្ខិអភិិរសជីិចព្ម្ រះ។វ 

28. អ ុព្រឹតយម្ ះវ អ ុិតតចំម្ពាះព្គប់័រម្មភារទងំអ័់វ ពារ់រយ ធ ឹងក្ខិម្ចាលវ ក្ខិិរាទុរវ

ក្ខិព្បមូ្លវក្ខិដ្ឹរជញ្ជ  ូវក្ខិណរនចនវ ិងក្ខិម្ចាល័ំរាម្វ ិង័ំណ្ល់ម្ព្ោះថ្ន រ់។វ 



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  13                                                                                          

អ ុរកឹត្យ ដ័ ីពីកាិរតួ្ត្ពិ តិ្យកាិបាំពុលែយល ់

29. អ ុព្រឹតយម្លខវ៤២វអ ព្រ.បរវ ដ័ ីរីក្ខិព្តួតរិ ិតយក្ខិបំរុលខយល់វ ិង័ំម្ ងិំខ្ន វចុះនថៃទីវ១០វ

ណខវររកោវឆ្ន ំវ២០០០។វអ ុព្រឹតយម្ ះវោ ម្ោលបំណ្ងក្ខិពាិគុណ្ភារបិ សាន  វ ិង័ុខភារាធាិណ្ៈវ

រីាិធាតុបំរុលខយល់វ  ិងក្ខិបំរុលម្ោក័ំម្ ងវ តាម្ិកៈវិ សភាគវ  ិងរិ ិតយតាម្ោ វ ទប់ាក ត់វ  ិង

័ព្ោលផលប ះពាល់។វ អ ុព្រឹតយម្ ះវ អ ុិតតចំម្ពាះព្បភរចលយតវ  ិងព្បភរអចលយតទងំអ័់វ ណដ្លបងក

ក្ខិបំរុលខយល់វ ិង័ំម្ ងិំខ្ន ។វ 

កម្ម ិ សធាីត្ិរគប់រគង័ោ័ភាគចថ្រងចរម្ រោះ ឆ្ន ាំ ១៩៩៣ 

30. ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះវ (IPM)វ ម្ករម្ព ុជាវ ព្តូិ បា បម្ងក ើតម្ ើងរន ុងឆ្ន ំវ ១៩៩៣វ

បនទ ប់រវី វ វ វ ័ិក្ខា ាោជាតិ ដ័ ីរីវ “បិ សាន  វ  ិងក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះ”។វ រម្ម ិ សធី IPMវ

ោ ម្ោលម្ៅិមួ្វ ម្លើររម្ព័់័ ត ិ័ុខម្័បៀងម្ករម្ព ុជាវតាម្ិកៈក្ខិរព្ងឹង ិិ តិភារព្បរយ ធផលិតរម្ម

ដ្ំណាណំបបព្បរលិបបរម្មវ តាម្ិកៈក្ខិបម្ងក ើ ជនំញព្គប់ព្គងដ្ំណាចំព្ម្ រះវ (ICM)វ ម្ករព្មិ្តរ័ិោឋ  ។វ

រម្ម ិ សធីម្ ះោ ម្ោលបំណ្ង៖ 

(រ) ក្ខត់ប នកក្ខិរឹងអាព្័យកម្លើាិធាតុគីមី្រ័ិរម្មវ ជារិម្័័ថ្ន រំ័ិរម្មវ

រន ុងផលិតរម្មរ័ិរម្មវ ិងក្ខត់ប នកម្ព្ោះថ្ន រ់ម្លើ័ ុខភារម្ ុ័សវ័តាវ ិងបិ សាន   

(ខ) អភិិឌ្ឍ ៍័ម្តនភាររ័ិរិវ  ិងម្ស្ត ត ីបម្ចចរម្ទ័រ័ិរម្មវ រន ុងក្ខិម្ិៀបចំ

ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លវ ិងក្ខិរិម្ាធវម្ដ្ើម្បឱី្យរួរម្គអាចរំណ្ត់រីបញ្ញា ណដ្លម្រើតោ ម្ ើងវ

រន ុងផលិតរម្មរ័ិរម្មវ  ិងណ ា័ ងិរដ្ំម្ណាះព្ាក័ម្ព្័បវ ម្ដ្ើម្បីម្ោះព្ាកជាមួ្ក ឹ

ងបញ្ញា ម្ ះវម្ោកខល  ួឯង។វ 

(គ) អប់ិំរ័ិរិអំរបីម្ចចរិ សទយរ័ិរម្មវ តាម្ិកៈក្ខិបម្ងក ើ ចំម្ណ្ះដ្ឹងិប័់

រួរម្គអំរីព្បរយ ធបិ សាន  ម្កមូ្លោឋ  វ  ិងអភិិឌ្ឍ ៍ជនំញិប័់រ័ិរិវ

ឱ្យម្ចះរិ ិតយតាម្ោ វ  ិងិ សភាគាន  ភារម្កមូ្លោឋ  វ ម្ដ្លផដល់លទធភារ

ឱ្យរួរម្គអាចព្គប់ព្គងដ្ណំាឱំ្យបា ព្តឹម្ព្តូិ ។វ 

3.2 ម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរីក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់ិ ប័់ធនោិរិភរម្ោរវណដ្លព្តូិ ករម្រអ ុិតត 
31. ខផ្នកម្ ោះ គួិម្ិៀបរាប់ពីម្គល ម្ោបាក ដ័ ីពីកាិកាិ ិផ្លប ោះ ល់ិប័ធ់នាគិពិភពម្ោក 

ខដលរត្ូិ កកម្កអ ុិ ត្ត។ ិបាកក្ខិណ្៍រិ ិតយបឋម្ម្លើគម្ព្ោង/អ ុគម្ព្ោងវ ព្តូិ រំណ្ត់

រីម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរីក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់បិ សាន  វ  ិង័ងមម្ិប័់ធនោិរិភរម្ោរវ

ណដ្លព្តូិ អ ុិតតចំម្ពាះគម្ព្ោងម្ ះវ ព្រម្ទងំព្តូិ រំណ្ត់រីម្រលវ  ិងិម្បៀបណដ្លព្តូិ អ ុិតតវ ឬមិ្ អ ុិតត

ម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរីក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់ិប័់ធនោិរិភរម្ោរ។វ ចំណាត់ថ្ន រ់ន ក្ខិវាកតនម្ា

បិ សាន  វ(EA)វ ិប័់ធនោិរិភរម្ោរវណដ្លព្តូិ ផដល់័ព្ោប់គម្ព្ោងម្ ះវ ិងបញ្ញា បិ សាន  វ ិង័ងមម្

័ំខ្ន ់ៗវ ណដ្លព្តូិ បា រំណ្ត់វ ម្ព្ក្ខម្ម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរកី្ខិក្ខិពាិផលប ះពាលវ់ រ៏ព្តូិ ម្លើរករ

ម្រម្ធា ើក្ខិរិភារារន ុងណផនរម្ ះផងណដ្ិ។វ ័ព្ោប់ម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរីក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់

 ីមួ្កៗិប័់ធនោិរិភរម្ោរវ ណដ្លព្តូិ អ ុិតតម្ោកគម្ព្ោងវ ព្តូិ ោ ក្ខិម្ិៀបរាប់វ ម្ោក័ម្ងាបវ

ម្ដ្ើម្បីរ យល់រីម្ហតុផលណដ្លនំឱ្យោ ក្ខិអ ុិតតម្ោល ម្ោបាកម្ ះវ លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិវ ណដ្លោ ណចង

រន ុងម្ោល ម្ោបាកវ  ិងអ ុម្ោម្តាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិទងំម្ ះ។វ ម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរីក្ខិក្ខិពាិ

ផលប ះពាល់ទងំអ័់វណដ្លព្តូិ អ ុិតតម្ព្ក្ខម្គម្ព្ោងម្ ះវចាំបាច់ព្តូិ ម្លើរករម្រម្ធា ើក្ខិរិភារា។វ 

32. ម្គល ម្ោបាកម្ ោះ ត្រម្ូិឱ្យោ កាិអ ុិត្តម្គល ម្ោបាក ដ័ ីពីកាិកាិ ិផ្លប ោះ ល់

បិ សាន  ចាំ ួ របាាំ ដូចាម្គល ម្ោបាក ដ័ ីពី ក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន   (OP/BP 4.01), 

ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ង (OP/BP 4.09), ធ ធា ិបបធម៌្ិបូិ ត  (OP/BP 4.11), ័ុិតន ិភារទំ ប់ទឹរវ

(OP/BP 4.37),  ិងម្ោល ម្ោបាកចាប់ចំ ួ មួ្កវ័ ព្ោប់គម្ព្ោងអ ុិតតម្លើផល ូិ ទឹរអ តិជាតិ (OP/BP 

7.50)។វ ម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរីក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាលទ់ងំម្ ះវ ព្តូិ ករម្រអ ុិតតវ ម្ោកាិម្គិំរឹងថ្វ

អាច ឹងោ ផលប ះពាល់ជាព្ទង់ព្ទកតូចវណដ្លរុអំាចផដល់ព្តលប់ម្រាន  ភារម្ដ្ើម្ិ សញបា វម្ចញរី (i)វ

ជំ ួកបម្ចចរម្ទ័វ  ិងក្ខិង្ហិាង័ង់វ ដូ្ចជាវ ក្ខិិ ស ិម្ោគម្លើព្បរយ ធធារាាស្ត ត័ វ ផល ូិ



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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ភាជ ប់រីរ័ិោឋ  ម្ៅទីផាិវ ក្ខិម្ព្បើព្បា័ម់្ព្គឿងក តរ័ិរម្មវ ម្័វាម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធ វ  ិង (ii)វ លទធភារ

ម្ព្បើព្បា័ថ់្ន រំ័ិរម្មវ ិងាិធាតុគីមី្វម្ដ្ើម្បីបម្ងក ើ ផលិតរម្មម្ព្ក្ខម្័ោ័ភាគទីវ១វ ិងទីវ២។ 

33. កាិវាកត្ថ្ម្ៃបិ សាន   (OP/BP 4.01)។វ ម្ោល ម្ោបាកម្ ះព្តូិ ករម្រអ ុិតតវ ម្ោកាិក្ខិ

ផដល់ជំ ួកបម្ចចរម្ទ័វ  ិងផលប ះពាលអ់ិ សជជោ វ ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ព្ក្ខម្ក្ខិិ ស ិម្ោគ

ម្លើម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធាធាិណ្ៈវដូ្ចជាវក្ខិម្ធា ើរិរិធរម្មវ ព្បរយ ធរ័ិរម្មវក្ខិបម្ងក ើ ផលិតភារវ ិងក្ខិ

អភិិឌ្ឍទីផាិផលិតផលណរនចនវ ិងផលិតផលចំណ្ីអាហាិវណដ្លោ តនម្ាខព័់,វក្ខិផដល់ម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធ

ោំព្ទវ ដូ្ចជាវ ផល ូិ រព្មិ្តទីវ ៣វ  ិងក្ខិាដ ិ័ំណ្ង់ធារាាស្ត ត័ វ  ិងក្ខិបម្ងក ើ ័ម្តនភារម្ ទ ីិរិម្ាធ ៍។វ

ម្ោកាិម្គរុទំ ់ដ្ឹងទីតាំងម្កម្ ើកវ គម្ព្ោងម្ ះ ឹងម្ិៀបចំលិខិតុបរិណ្ជ៍ារ់ោរ់តាម្ទីតាំង

 ីមួ្កៗវ(ដូ្ចជា ESMP ឬ ESIA)វណផអរម្ៅតាម្វESMFវិប័់គម្ព្ោងទងំមូ្លវបនទ ប់រីោ ក្ខិរំណ្ត់ដ្ឹង

រីអ ុគម្ព្ោងិចួ។វ ម្ោលក្ខិណ៍្ណណ្នំអ តិក្ខល ដ័ ីរីក្ខិអ ុិតតម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរកី្ខិក្ខិពាិ

ផលប ះពាលចំ់ម្ពាះ័រម្មភារជំ ួកបម្ចចរម្ទ័វ ម្ព្ក្ខម្ព្របខយណ្ឌ ន គម្ព្ោងវ ណដ្លទទួលបា ហិិញ្ញបប

ទ រីធនោិវ  ិងព្តូិ បញ្ច លូម្ៅរន ុងលរាខណ្ឌ ព្បតិបតត ិ័ព្ោប់អ តរាគម្ ៍រន ុងគម្ព្ោងជំ ួក

បម្ចចរម្ទ័វ ិងម្័វាហិិញ្ញ ិតថ ុវណដ្លព្តូិ បា ម្ិៀបចំម្ ើងវម្ព្ក្ខម្គម្ព្ោងម្ ះ។វ 

34. ដ័ ង់ដាិលទធផ្លកាិងាិ ័រោប់័កម្មភាពិ ស័ យកឯកជ  (OP/BP 4.03) រុំព្តូិ បា 

ករម្រអ ុិតតម្ ើក។វ ម្ទះជាោ ងណារ៏ម្ោកវ រាល់អ ុគម្ព្ោងទងំអ័វ់ ម្ព្ក្ខម្រម្ម ិ សធីផដលជ់ំ ួក

័ព្ោប់ផគ ូិ ផមងនដ្គូវ  ិងក្ខិផដល់ហិិញ្ញ -បបទ រន ុងទព្ម្ង់ជាឥណ្ទ ័ព្ោប់ក្ខិិ ស ិម្ោគម្ក

រន ុងរ័ិោឋ  វ័ហព្ោ័រ័ិរម្មវ ិង័ហព្ោ័ម្ផសងម្ទៀតវចាំបាច់ព្តូិ អ ុិតតតាម្ ESMFវ ិងឧបរិណ្៍

ក្ខិពាិផលប ះពាល់ពារ់រយ ធដ្នទម្ទៀត។វ  ឹងោ ក្ខិរិ ិតយបឋម្ម្លើព្គប់អ ុគម្ព្ោងទងំអ័់វ ម្ដ្ើម្បី

រិ ិតយម្ផទៀងផ្ទទ ត់ភារព្តឹម្ព្តូិ ន ័ហព្ោ័រ័ិរម្មវ  ិង័ហព្ោ័ម្ផសងម្ទៀតវ

ម្ដ្ើម្បអីាចក្ខា កជាអនរទទួលផលិប័់គម្ព្ោងវដូ្ចណដ្លតព្មូ្ិរន ុងឧប័ម្ព យ ធ ទីវ១០។ 

35. ខដ ជរម្កធម្មាត្ិ (OP/BP 4.04)។  ម្ោល ម្ោបាកម្ ះវ វ រុំព្តូិ ករម្រអ ុិតតម្ ើកវវវវវ

ម្ោកាិណតវវវវវក្ខិង្ហិ័ំណ្ង់ននវដូ្ចជាវធារាាស្ត ត័ វ ិងក្ខិជួ័ជុលណរលម្អផល ូិ ជាម្ដ្ើម្វ ឹងព្តូិ ម្ធា ើម្ ើង

រន ុងតំប ់រ័ិរម្មវ ឬតំប ់ថមីវ ណដ្លម្គិំរឹងថ្វ  ឹងបងកផលប ះពាលវ់ ឬទស្តនទ  ណដ្ ជព្ម្រធម្មជាតិវ

ណដ្លម្គធាា ប់ាម លរ់ ាងម្រម្នះម្ ើក។វ 

ថ្រពម្ ើ (OP/BP 4.36)។ ម្ោល ម្ោបាកម្ ះរុំព្តូិ អ ុិតតម្ ើកវ ម្ោកាិណតក្ខិង្ហិ័ំណ្ង់វ

ដូ្ចជាវក្ខិាដ ិព្បរយ ធធារាាស្ត ត័ វ  ិងជួ័ជុលណរលម្អផល ូិ ថនល់វ  ិងម្ធា ើម្ ើងរន ុងតំប ់រ័ិរម្មវ ឬតំប ់ថមីវ

ណដ្លម្គិំរឹងថ្វ  ឹងមិ្ បងកឱ្យោ ផលប ះពាលវ់ ឬទស្តនទ  ណដ្ ជព្ម្រធម្មជាតិវ ណដ្លម្គធាា ប់បា ាម ល់

ម្នះម្ ើក។វ 

36. កាិរគប់រគង័ោ័ភាគចថ្រង (OP/BP 4.09)។ ម្ោល ម្ោបាកម្ ះព្តូិ ករម្រអ ុិតតវ

ម្ោកាិម្ករន ុងគម្ព្ោងម្ ះោ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់វ ឬក្ខិជំិុញឱ្យោ ក្ខិទិញថ្ន រំ័ិរម្មវ ជីគីមី្វ

ឬាិធាតុគីមី្វ ័ព្ោប់ផលិតរម្មរ័ិរម្ម។វ ម្បើម្ទះបីជាម្ោល ម្ោបាកិប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា

ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ ជំិុញឱ្យោ ក្ខិម្ធា ើរ័ិរម្មណបប័ិរីាងមវ  ិងក្ខិម្ធា ើរ័ិរម្មវ

ម្ោករុមំ្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័ិរម្មោ ងណារ៏ម្ោកវ អនរខច ីបា បញ្ច លូណផ  ក្ខិព្គប់ព្គងថ្ន រំ័ិរម្មវ (PMP)វ

រន ុងវ ESMFវ ិប័់គម្ព្ោងម្ ះវ ម្ដ្ើម្បីម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះហា ិភយកវ ណដ្លម្រើតម្ ើងម្ោកាិ័រម្មភារ

ពារ់រយ ធ ឹងថ្ន រំ័ិរម្ម។វ័ូម្ម្ម្ើលណផ ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងវ(PMP)វរន ុងឧប័ម្ព យ ធ ទីវ៨។វPMPវ

ព្តូិ បា ម្ិៀបចំម្ ើងណផអរតាម្ម្ោលក្ខិណ៍្ ដ័ ីរកី្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះវ (IPM)វ ណដ្លម្ិៀបរាប់

រីព្របខយណ្ឌ គតិកុតតជាតិវាន  ភារន ក្ខិព្តួតរិ ិតយ័ោ័ភាគចនព្ងវ ិងជំងឺវក តក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ

 ិងព្គប់ព្គង។វ ណផ ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងោ បីណផនរ៖ (i) ក្ខិអ ុិតតលិខិតបទោឋ  

គតិកុតតិប័់ិោឋ ភិបាល ដ័ ីរីក្ខិព្តួតរិ ិតយក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័ិរម្ម,វ (ii)វ ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លអំរី

ទ័ស ទ ដ័ ីរីក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័ិរម្មចព្ម្ រះវ  ិង/ឬវិ សធីាស្ត ត័ ម្ផសងម្ទៀតវ ័ព្ោប់ម្ព្បើព្បា័ថ់្ន រំ័ិរម្ម

ព្បរបម្ោក័ុិតន ិភារវ  ិង (iii)វ ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ ។វ ណផ ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងវ

រំណ្ត់រី័រម្មភារជាម្ព្ចើ វ ម្ដ្ើម្បីរព្ងឹងក្ខិអ ុិតតក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះវ  ិងក្ខិ

បម្ងក ើ ក្ខិកល់ដ្ឹងវ  ិងោ បញ្ច លូរម្ម ិ សធីរាង័ម្តនភារវ  ិងរិ ិតយតាម្ោ វ ម្ដ្ើម្បី



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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បងកលរាណ្ៈង្ហកព្័ួលដ្លក់្ខិអ ុិតតផងណដ្ិ។វ ម្គិំរឹងថ្វ  ឹងរុំោ ក្ខិម្ធា ើលទធរម្មថ្ន រំ័ិរម្ម

ម្ព្ក្ខម្គម្ព្ោងម្ ះម្ ើកវ ម្ហើកក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័រិម្មជាិមួ្វ  ឹងោ ក្ខិថកចុះវ ម្ោកាិក្ខិោរ់

ឱ្យអ ុិតត ូិក្ខិអ ុិតតលអ ណផនររ័ិរម្មវ (GAP)។វ ម្ទះបីជាណបបម្ ះរ៏ម្ោកវ ថ្ន រំ័ិរម្មម្ករំរុង

ព្តូិបា ម្ព្បើម្ោករ័ិរិរន ុងតំប ់គម្ព្ោងវ ដូ្ម្ចនះណផ ក្ខិម្ ះ ឹងព្តូិអ ុិតតចំម្ពាះ័រម្មភារ

គម្ព្ោងវ ណដ្លពារ់រយ ធ ឹងក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិក្ខិអ ុិតតរ័ិរម្មវ  ិង/ឬក្ខិាដ ិម្ ើងិ សញវ ឬក្ខិអភិិឌ្ឍ

ព្បរយ ធធារាាស្ត ត័ ណដ្លោ ព្ាប់វ ណដ្លអាចជំិុញឱ្យរ័ិរិបម្ងក ើ ថ្ន រំ័ិរម្មិប័់រួរម្គវ ព្ប័ិ ម្បើ

រុំោ ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លវ ឬក្ខិរិ ិតយតាម្ោ ម្នះម្ទ។វ ណផ ក្ខិម្ ះោ បីណផនរ៖វ (i)វ ក្ខិអ ុិតតលិខិត

បទោឋ  គតិកុតតិប័់ិោឋ ភិបាល ដ័ ីរីក្ខិព្តួតរិ ិតយថ្ន រំ័ិរម្ម,វ (ii)វ ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លអំរីទ័ស ទ 

ដ័ ីរីក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័ិរម្មចព្ម្ រះវ  ិង/ឬិ សធីាស្ត ត័ ម្ផសងម្ទៀតវ ័ព្ោប់

ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័ិរម្មព្បរបម្ោក័ុិតន ិភារវ ិង (iii)វក្ខិរិ ិតយតាម្ោ ។ 

37. ធ ធា ិបបធម្៌ិ បូិ ត (OP/BP 4.11)។ ម្ោល ម្ោបាកម្ ះវ ព្តូិ ករម្រអ ុិតតវ ម្ោកាិ

គម្ព្ោងម្ ះផដល់ហិិញ្ញបបទ ដ្ល់ក្ខិាង័ង់ម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធជ បទវ ដូ្ចជាវ ក្ខិាដ ិផល ូិ វ

 ិងព្បរយ ធធារាាស្ត ត័ វ ណដ្លអាចបងកផលប ះពាលដ់្លធ់ ធា ិបបធម៌្ិបូិ ត វ ណដ្លម្គរំុទ ់ដ្ឹងម្កម្ ើកវ

ដូ្ចណដ្លោ ណចងរន ុង OP/BP 4.11។វ  ីតិិ សធី័ព្ោប់ចាត់ណចងិតថ ុណដ្លិរម្ឃើញម្ោកនចដ្ យម្ក

តាម្ទីតាំងធ ធា ិបបធម៌្ិបូិ ត វ ព្តូិ បា បញ្ច លូរន ុងឧប័ម្ព យ ធ ទីវ៤វ ត័ ីរីព្រម្ព្បតិបតត ិបិ សាន  វ (ECOP)វ

 ិងព្តូិ បញ្ច លូរន ុងរិចច័ យាង័ង់វ័ព្ោប់ជាិ សធា ក្ខិបង្ហក ិជាមុ្ ។ 

38. ័ុិ ត្នភិាពទាំ ប់ (OP/BP 4.37)។ ម្ោល ម្ោបាកម្ ះវ ព្តូិ អ ុិតតម្ោកាិ

គម្ព្ោងម្ ះផដល់ហិិញ្ញ ិបបទ ដ្លក់្ខិាដ ិព្បរយ ធធារាាស្ត ត័ វ ណដ្លព្តូិ បា ោរ់ចំណាត់ថ្ន រ់ថ្ជាវ

“ទំ ប់តូចៗ”វ ដូ្ចរំណ្ត់រន ុង OP 4.37។វក្ខិាដ ិព្បរយ ធធារាាស្ត ត័ខ្នន តតូចវ ណដ្លោ រម្ព័់មិ្ ម្លើ័រវី

១៥វ ណម្ ព្តវ ម្ោកម្គិំរឹងថ្ ឹងរុំោ ទំ ប់ខ្នន តម្ធយម្វ ម្ៅធំម្ ើក។វ ោច ័អ់ ុគម្ព្ោងវ (ឧ.វ ព្រ័ួង

ធ ធា ទឹរវ  ិងឧតុ ិកម្)វ ព្តូិ បញ្ច លូិ សធា ក្ខិ័ុិតន ិភារទំ ប់ទូម្ៅវ ណដ្លព្តូិ បញ្ច លូរន ុងក្ខិម្ិៀបចំវ

 ិងក្ខិអ ុិតតក្ខិជួ័ជុល/ណរលម្អ័ំណ្ង់ធារាាស្ត ត័ វ ព្័បតាម្វ វ វ វ វ វ OP/BP4.37។វ

វិ ស័ ា រិធារាាស្ត ត័ជា ់ខព័់ោន រ់វ(ឬអនរឯរម្ទ័ណផនរធារាាស្ត ត័ វណដ្លោ ័ម្តនភារ)វិប័់ធនោិរិភរ

ម្ោរវ ឹងផដលក់្ខិោំព្ទវ ិងព្តួតរិ ិតយក្ខិអ ុិតតវិ សធា ក្ខិ័ុិតន ិភារទំ ប់ទងំម្ ះ។វ 

39. គម្រោងកន ជងផ្ល ូិ ទឹកអ តិាត្ិ (OP/BP 7.50)។ ម្ោល ម្ោបាកម្ ះវ ព្តូិ អ ុិតតម្ោកាិ

គម្ព្ោងម្ ះផដល់ហិិញ្ញបបទ ដ្ល់ក្ខិាដ ិ័ំណ្ង់ផមត់ផមង់ទឹរដ្ល់ព្បរយ ធធារាាស្ត ត័ វណដ្លោ ព្ាប់វដូ្ចជាវ

ព្បឡាករព្មិ្តទីបីវ(tertiary)  ិងព្បឡាករព្មិ្តទីបួ  (quaternary)វណដ្លទំ ងជា ឹងទញទឹររីនដ្ទម្ ា

ផល ូិ ទឹរអ តិជាតិវ ឬោ ទំនរ់ទំ ងជាមួ្កផល ូិ ទឹរអ តិជាតិវ ឬបងហ ូិ ទឹរចូលម្ៅរន ុងផល ូិ ទឹរអ តិជាតិវ

(ដូ្ចជាវទម្ ាាបវ  ិងទម្ ាម្ម្គងម)វ ណដ្លបម្ងក ើតជាព្រពំ្បទល់ិវាងណដ្ ទឹរវឬទឹរម្កម្លើដ្ីវ ណដ្លហូិក្ខត់

ព្បម្ទ័ជាប់ទម្ ាវ ចាប់រីរីិម្ ើងម្ៅ។វ ម្ទះជាោ ងណារ៏ម្ោកវ ក្ខិ

ទញទឹររីទម្ ាអ តិជាតិ ឹងរុំោ ក្ខិម្រើ ម្ ើងម្នះម្ ើកវ ម្ោកាិណតគម្ព្ោងម្ ះវ ផដល់ហិិញ្ញ -

បបទ ណតព្បរយ ធធារាស្ត ត័ ណដ្លោ ព្ាប់ប ុម្ណាណ ះវ  ិងបម្ងក ើតឱ្យោ ព្បរយ ធធារាាស្ត ត័

ណដ្លក្ខ ់ណតោ ព្ប័ិទធភារជាងមុ្ ។វ រន ុងរិណ្ីម្ ះវ លិខិតម្លើរណលងរី RVPវ ទទួលបា ក្ខិឯរភារ

ិចួអ័់ម្ហើក។ 

40. គម្រោងកន ជងត្ាំប ់ោ ជម្ោៃ ោះ OP 7.60។ វ ម្ោល ម្ោបាកម្ ះវ រុំព្តូិ អ ុិតតម្ ើក។វ

គម្ព្ោងម្ ះរុោំ ពារ់រយ ធ ឹង័រម្មភាររន ុងតំប ់ជម្ោា ះម្ ើក។ 

41. គម្ព្ោងម្ ះគួិរិចាិណារមី្ោលក្ខិណ៍្ណណ្នំ ដ័ ីរីបិ សាន  វ ័ុខភារវ  ិង័ុិតន ិភារ

ិប័់ព្រ រម្ធនោិរិភរម្ោរ1 (ណដ្លម្ៅក្ខត់ថ្វ “ម្ោលក្ខិណ៍្ណណ្នំ EHS”)។វ ម្ោលក្ខិណ៍្ណណ្នំ EHSវ

គឺជាឯរាិម្ោងបម្ចចរម្ទ័វ ណដ្លបង្ហា ញឧទហិណ្៍អំរីក្ខិអ ុិតតលអ ណផនរឧ័ាហរម្មអ តិជាតិវ

ណដ្លោ លរាណ្ៈទូម្ៅវ  ិងជារ់ោរ់តាម្ឧ័ាហរម្ម។វ ម្ោលក្ខិណ៍្ណណ្នំវ EHS 

បង្ហា ញរយត៌ោ អំរីរព្មិ្តលទធផលក្ខិង្ហិវ  ិងិ សធា ក្ខិននវ វ វ ណដ្លជាធម្មតាអាចទទួលករបា វ

                                                 
1  ម្ោលក្ខិណ៍្ណណ្នំវ EHSវ អាចចូលម្ម្ើលបា វ តាម្ិកៈម្គហទំរយិវ 
www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines 

http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
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ចំម្ពាះព្រ រម្ធនោិរិភរម្ោរវ  ិងទូម្ៅព្តូិ បា ចាត់ទុរថ្អាច័ម្ព្ម្ចម្ៅបា ម្កតាម្ទីតាំងថមីៗវ

រន ុងតំនម្ា័ម្ព្័បវ ម្ោកម្ព្បើព្បា័់បម្ចចរិ សទយណដ្លោ ព្ាប់។វ ដ្មំ្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  វ

អាចផដល់អ ុា័ ៍ឱ្យោ ក្ខិរំណ្ត់រព្មិ្តវ ឬិ សធា ក្ខិម្ផសងម្ៅិ សញវ (អាចខព័់ជាងវ ឬទបជាង)វ

ម្ហើកណដ្លព្ប័ិ ម្បើអាចទទួលករបា ចំម្ពាះធនោិរិភរម្ោរវ  ឹងក្ខា កជាលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ័ព្ោប់

គម្ព្ោងវឬ័ព្ោប់ទីតាំងជារ់ោរ់។វ 

42. ម្កម្រលណដ្លម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរកី្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់ិ ប័់ធនោិ ដ័ ីរីក្ខិតាំងទីលំម្កវ

ម្ោកមិ្ ម័ យព្គចិតតវ (OP/BP 4.12)វ  ិងជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ (OP/BP 4.10)វ ព្តូិ អ ុិតតវ ជាក្ខិ

័ំខ្ន ់ណា័់វ ណដ្លណផនរម្ ះព្តូិ ផាិភាជ ប់ទំនរ់ទំ ងជាមួ្ក ឹងវ RPF, EMPF, ឬព្របខយណ្ឌ ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវ

ព្ប័ិ ម្បើព្របខយណ្ឌណារន ុងចំម្ណាម្ព្របខយណ្ឌ ទងំម្ ះវព្តូិ បា រំណ្ត់័ព្ោប់គម្ព្ោងម្ ះ។វម្បើម្ទះបីជា

ព្របខយណ្ឌ ទងំម្ ះវ  ិងឧបរិណ្៍ក្ខិពាិផលប ះពាល់័ ងមម្ពារ់រយ ធម្ផសងម្ទៀតរ៏ម្ោកវ ម្័ចរដ ីរិរណ្៌ន

ម្ោក័ម្ងាបអំរីព្របខយណ្ឌ ទងំម្ ះវព្តូិ បា បង្ហា ញរន ុងព្បអប់ទីវ២វខ្នងម្ព្ក្ខម្។ 
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របអប់ទី ២. រកបែយណ្ឌ កាិ ិផ្លប ោះ ល់័ងមម្ 

រកបែយណ្ឌ ម្ិៀបចាំ ខផ្ កាិជ ាត្ភិាគត្ចិ (EMPF)*៖ 

ម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរីជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ(OP/BP 4.10)វ ព្តូិ បា ម្ិៀបចំម្ ើងវ ម្ដ្ើម្បធីានោ ងណា

ឱ្យដ្មំ្ណ្ើិក្ខិអភិិឌ្ឍ ៍ម្ោិរឱ្យបា ម្រញម្លញ ូិម្័ចរដ ីនថាថន ូិ វ័ិទធិម្ ុ័សវម្័ដ្ឋរិចចវ ិងិបបធម៌្ិប័់

ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច។វ ម្កម្រលណដ្លក្ខិរិ ិតយបឋម្ិប័់ធនោិរិភរម្ោរវ

បង្ហា ញថ្ព្រ រម្ជ ជាតិភាគតិចវ ទំ ងជា ឹងោ ិតតោ វ ឬោ ទំនរ់ទំ ងជា

័មូ្ហភារជាមួ្កតំប ់គម្ព្ោងវ ប ុណ ត ិតតោ ិប័រួ់រម្គវ ឬទំនរ់ទំ ងជា័មូ្ហភារណបបម្ ះវ

រុំអាចរំណ្ត់ដ្ឹងបា វ ិហូតដ្ល់ម្រលោ ក្ខិរំណ្ត់រីរម្ម ិ សធីវ ឬអ ុគម្ព្ោងវ អនរខច ីរម្ច ីព្តូិ ម្ិៀបចំវ

EMPFវ មុ្ ម្រលោ ក្ខិវាកតនម្ា។វ ចាបំាច់ព្តូិ ោ ក្ខិរំណ្ត់វិ សធា ក្ខិទងំម្ ះវ រន ុងព្របខយណ្ឌ

ណផ ក្ខិអភិិឌ្ឍ ៍ជ ជាតិភាគតិចវ (EMDP)វ ណដ្លបា រំណ្ត់។ EMDPវ គួិជាណផនរមួ្កវ ឬគួិ

បញ្ច លូម្ៅរន ុងពារយ័ុំអ ុិតតគម្ព្ោង។វ ម្ទះជារន ុងរិណ្ីណារ៏ម្ោកវ ចាបំាច់ព្តូិ ោ ក្ខិម្ិៀបចំវ

EMDPវ ណដ្លអាចទទួលករបា វមុ្ ម្រលណដ្លម្គអាចផដល់ក្ខិឯរភារចុងម្ព្ក្ខកវដ្ល់អ ុគម្ព្ោងវ

 ិងអាចអ ុិតតអ ុគម្ព្ោងបា ។  

រកបែយណ្ឌ ម្គល ម្ោបាក ដ័ ីពីកាិម្ដាោះរាកផ្លប ោះ ល់/កាិតាាំងទីលាំម្ក (RPF)**៖ 

ម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរកី្ខិតាំងទីលំម្កម្ោកមិ្ ម័ យព្គចិតត (OP/BP 4.12) ោ ម្ោលបំណ្ង

បង្ហក ិក្ខិលំបារធៃ ់ធៃិរន ុងិកៈម្រលណិងវ ក្ខិធាា រ់ចូលម្ៅរន ុងភារព្រីព្រវ  ិងក្ខិខូចខ្នតបិ សាន  

ដ្លព់្រ រម្ទទួលិងផលប ះពាល់រន ុងអំ រ ងម្រលតាំងទីលំម្កម្ោកមិ្ ម័ យព្គចិតត។វ

ម្កម្រលណដ្លគម្ព្ោងណាមួ្កតព្មូ្ិឱ្យោ ក្ខិម្ធា ើលទធរម្មដ្ីធា ីវ ឬនំឱ្យោ ក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិ លទធភារ

ទទួលបា ធ ធា វ ម្ោកាិណតគម្ព្ោងម្ ះវ ម្នះម្ោល ម្ោបាកម្ ះវ ព្តូិ ករម្រអ ុិតត។វ

ម្ោល ម្ោបាកិប័ធ់នោិវ តព្មូ្ិឱ្យោ ក្ខិម្ិៀបចំព្របខយណ្ឌ ម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរកី្ខិម្ោះព្ាក

ផលប ះពាល/់ក្ខិតាំងទីលំម្កវ ម្ហើកអនរខច ីព្តូិ ោរ់ព្របខយណ្ឌ ម្ ះមុ្ ម្រលោ ក្ខិវាកតនម្ាវ

ម្ោកអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្ម្ោល ម្ោបាកម្ ះ។វ

ព្របខយណ្ឌ ម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរីក្ខិម្ោះព្ាកផលប ះពាល់/ក្ខិតាំងទីលំម្កវ ោ ម្ោលបំណ្ង

បញ្ជ រ់ឱ្យបា ចា័រី់ម្ោលក្ខិណ្៍ ដ័ ីរីក្ខិម្ោះព្ាកផលប ះពាល់/ក្ខិតាំងទីលំម្កវ ក្ខិម្ិៀបចំាន បយ វ

 ិងលរាណ្ៈិ ស ិចឆ យកម្ិៀបចំវ ណដ្លព្តូិ អ ុិតតចំម្ពាះអ ុគម្ព្ោង។វ ម្ោល ម្ោបាកិប័់ធនោិវ

រ៏តព្មូ្ិឱ្យោ ក្ខិម្ិៀបចំណផ ក្ខិម្ោះព្ាកផលប ះពាល់/តាំងទីលំម្កវ (RP)វ ័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោង

ទងំឡាកណាវ ណដ្លម្ធា ើឱ្យព្បជារលិដ្ឋចារម្ចញរីដ្ីវ ឬធ ធា ផលិតរម្មិប័់រួរម្គ

ម្ោកមិ្ ម័ ព្គចិតតវ ម្ហើកក្ខិផ្ទា ័់ម្ចញណបបម្ ះវ នំឱ្យោ ៖វ i) ក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិ ទីតាំងវ ក្ខិបាត់បង់

ទីជព្ម្រវ ក្ខិបាត់បង់ព្ទរយ័ម្បតត ិវ ឬលទធភារទទួលបា ព្ទរយ័ម្បតត ិវ ណដ្លោ ាិៈ័ំខ្ន ់័ព្ោប់

ផលិតរម្ម,វ ii) ក្ខិបាត់បង់ព្បភរចំណូ្លវ ឬម្ម្ធយបាកចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវ ឬវ iii) ក្ខិបាត់បង់លទធភារ

ចូលម្ៅក្ខ ់ទីតាំងវណដ្លផដល់ចំណូ្លខព័់ជាងមុ្ វឬចំណាកតិចជាងមុ្ វដ្ល់អាជីិរម្មវឬបុគមល។ 



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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3.3 ក្ខិិ សភាគគោា ត 

43. ណផនរម្ ះម្ផ្ទដ តម្លើក្ខិរំណ្ត់រីគោា តិវាងព្បរយ ធក្ខិពាិផលប ះពាល់ិ ប័ព់្បម្ទ័វ  ិង

ម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរកី្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់វ ណដ្លពារ់រយ ធ ិប័់ធនោិរិភរម្ោរ។វ ព្បរយ ធទងំរីិ

ោ ចំណុ្ចខុ័ណបារោន ជាម្ព្ចើ វណដ្លចាបំាច់ព្តូិ ោ ក្ខិម្ិៀបចំិ សធា ក្ខិបំម្រញគោា តវម្ដ្ើម្បីបញ្ច លូម្ៅ

រន ុងវ ESMF។វ ណផនរទីវ III - ទំនរ់ទំ ងិវាងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិិប័់ធនោិរិភរម្ោរវ  ិងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ

ិប័់ិ ោឋ ភិបាល។វ ក្ខិិ សភាគលម្អតិម្លើគោា តិវាងចាប់វ  ិងលិខិតបទោឋ  គតិកុតតវ

ណដ្លរំរុងចូលជាធិោ ិប័់រាជិោឋ ភិបាលរម្ព ុជាវ  ិងម្ោល ម្ោបាក ដ័ រីីក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់

ិប័់ធនោិវ ព្តូិ បា ម្ិៀបរាប់រន ុងឧប័ម្ព យ ធ ទីវ ១។វ តារាងទីវ ១វ បង្ហា ញឧទហិណ្៍អំរី

ក្ខិិ សភាគគោា តិវាងអ ុព្រឹតយ ដ័ ីរីក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាលប់ិ សាន  ិប័់រាជិោឋ ភិបាលរម្ព ុជាវ

 ិងម្ោល ម្ោបាក O.P.4.01វិប័់ធនោិរិភរម្ោរ។ 

 

តារាងទ ី១ កាិវាកត្ថ្ម្ៃគោៃ ត្ិវាងរកបែយណ្ឌ ចាប់/គតិ្កុត្តិប័់រាជិដាា ភិបាលកមុ្ជា  ិង OP4.01 
ម្គល ម្ោបាកវាកត្ថ្ម្ៃបិ សាន  ិប័់ធនាគិពិភពម្ោក 

របធា បទ OP 4.01 រាជិដាា ភិបាលកមុ្ជា គោៃ ត្/ិ សធា កាិិប័់
គម្រោង 

1. ដាំម្ណ្ើិកាិវាកត្ថ្ម្ៃបិ សាន   

1.1 
ក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  វ
ម្ធា ើក្ខិរិចាិណាម្លើ
ទិដ្ឋភារធម្មជាតិវ
 ិង័ងមម្ិមួ្ោន វ
ម្ោករិចាិណារីក្ខ
តរារិចចវ
រន ុង័ ធ ិ័ញ្ញញ វ
 ិងរិចចព្រម្ម្ព្រៀងវ
រន ុងព្បម្ទ័វ
 ិងអ តិជាតិ 

វាកតនម្ាម្លើភារព្គប់ព្ជ រងម្ព្ជាកន 
ព្របខយណ្ឌ ចាប់វ ិង
ាន បយ ណដ្លពារ់រយ ធ វិមួ្ ឹងរិចច
ព្រម្ម្ព្រៀងបិ សាន  
អ តិជាតិណដ្លរំរុងចូលជាធិោ វ
 ិងម្ធា ើក្ខិបញ្ញជ រ់ថ្វ
រិចចព្រម្ម្ព្រៀងទងំម្ ះវរិតជា
បា ណចងតព្ម្ូិថ្វិោឋ ភិបាលណដ្ល
័ហក្ខិជាមួ្កធនោិ ឹងម្ិ 
ផដល់ហិិញ្ញ បបទ ដ្ល់័រម្មភារ
គម្ព្ោងវ
ណដ្លផទ ុកោន ម្ៅ ឹងក្ខតរារិចចអ ត ិ
ជាតិទងំម្ ះម្ ើក។ 

ចាប់ ដ័ ីរីរិចចក្ខិពាិបិ សាន  វ
 ិងក្ខិព្គប់ព្គងធ ធា 
ធម្មជាតិ៖ 

▪ ោព្តាវ៦ – ក្ខិវាកតនម្ា
ម្ហតុប ះពាល់វវវបិ សាន  វ
ព្តូិ ម្ធា ើម្ ើង័ព្ោប់ព្គប់គម្ព្ោ
ងវ ិង័រម្មភារទងំអ័់វ
ម្ិ ថ្ឯរជ វឬាធាិណ្ៈវ
 ិងព្តូិ ោ ក្ខិរិ ិតយវ
 ិងវាកតនម្ា
ម្ោកព្រ័ួងបិ សាន  វ
ម្ុ ម្រលោរ់ជូ រាជិោឋ ភិបាល
រម្ព ុជាវម្ដ្ើម្បីម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ច។ 

អ ុព្រឹតយម្លខវ៧២វអ ព្រ.បរវ
ដ័ ីរីដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់

បិ សាន  វ(១៩៩៩)៖ 

▪ ោព្តាវ១ – 
ក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់វវវ
បិ សាន  វ(EIA) ព្តូិ ម្ធា ើម្ ើង
រន ុងព្គប់គម្ព្ោងវ
 ិង័រម្មភារទងំអ័់វម្ិ ថ្
ឯរជ វឬាធាិណ្ៈវ
 ិងព្តូិ ោ ក្ខិវវវវ
រិ ិតយម្ ើងិ សញម្ោកព្រ័ួង
បិ សាន  វម្ុ ម្រលោរ់ជូ 
រាជិោឋ ភិបាលវម្ដ្ើម្បីម្ធា ើ
ម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ច។ 

▪ ោព្តា – អនរោំព្ទគម្ព្ោងវ
ព្តូិ ម្ធា ើក្ខិវាកតនម្ា
ម្លើម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  បឋម្(I
EIA)វ័ព្ោបគ់ម្ព្ោងវ
ណដ្លចាំបាច់ព្តូិ ម្ធា ើក្ខិវាកតនម្ា
ម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  វដូ្ច
ម្ិៀបរាប់
រន ុងឧប័ម្ព យ ធ ន អ ុព្រឹតយម្ ះ។ 

OP 4.01 
 ីតិិ សធីម្ោល ម្ោបា
ក ឹងព្តូិ ករម្រ
អ ុិតតវ
ម្ដ្ើម្បីធានថ្អ ុគ
ម្ព្ោងម្ិ អ ុិតតផទ ុក
ម្ៅ ឹងក្ខតរារិចចរន ុង
័ ធ ិ័ញ្ញញ វឬ
រិចចព្រម្ម្ព្រៀងននវ
ម្ិ ថ្
ក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  វ
គឺជាលរាខណ្ឌ តព្ម្ូិវ
ឬអត់វម្ព្ក្ខម្លិខិត
បទោឋ  
គតិកុតតិប័់ជាតិ
ម្នះម្ទ។ 

 

 

1.2 
ក្ខិវាកតនម្ាម្លើ

ណចងរីក្ខិវាកតនម្ាម្លើជម្ព្ម្ើ័
ម្ផសងម្ទៀតវណដ្លអាចោ វ័ព្ោប់

រំុបា បញ្ច លូ OP 4.01 
 ីតិិ សធីម្ោល ម្ោបា
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ម្គល ម្ោបាកវាកត្ថ្ម្ៃបិ សាន  ិប័់ធនាគិពិភពម្ោក 

របធា បទ OP 4.01 រាជិដាា ភិបាលកមុ្ជា គោៃ ត្/ិ សធា កាិិប័់
គម្រោង 

ជម្ព្ម្ើ័
ម្ផសងៗិប័់គម្ព្ោ
ង 

ក្ខិិ ស ិម្ោគវជម្ព្ម្ើ័បម្ចចរម្ទ័វ
 ិងជម្ព្ម្ើ័ទីតាំងវិមួ្ទងំជម្ព្ម្ើ័វ
“រំុម្ធា ើ័រម្មភារណតម្ដង”វ
ផលប ះពាល់ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើងវ
លទធភារ័ព្ោលផលប ះពាលទ់ងំម្ ះវ
ចំណាកមូ្លធ វ ិងចំណាកចិ ត វ
ម្ោកាិផលប ះពាល់ទងំម្ ះវ
ភារ័ម្ព្័បន ជម្ព្ម្ើ័ទងំម្ ះវ
ម្ព្ក្ខម្ាន  ភារម្កមូ្លោឋ  វ
លរាខណ្ឌ តព្ម្ូិពារ់រយ ធ ឹងាន បយ វ
ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លវ ិងក្ខិវវវវ
រិ ិតយតាម្ោ ពារ់រយ ធ ឹងជម្ព្ម្ើ័
ទងំម្ ះ។  

ក ឹងព្តូិ អ ុិតតវ
ម្ដ្ើម្បីធានថ្វ
ក្ខិវាកតនម្ាម្លើ
ផលប ះពាល់ណដ្លអាច
បងកម្ ើង
ម្ោកគម្ព្ោងវ
បា រិ ិតយម្លើ
ជម្ព្ម្ើ័ននវណដ្ល
អាចោ វិមួ្ទងំ
ជម្ព្ម្ើ័វ
"រំុម្ធា ើ័រម្មភារ
ណតម្ដង”វផងណដ្ិ។ 

1.3 ក្ខិិរាទុរ
ទីព្បរឹាគម្ព្ោង 

អនរខច ីរម្ច ីជាធម្មតាគួិបម្ងក ើត
គណ្ៈរោម ធិក្ខិព្បឹរាគម្ព្ោងមួ្កវ
ណដ្លោ ័ោ័ភារ
ជាអនរឯរម្ទ័ណផនរបិ សាន  ឯររាជយវ
 ិងោ ក្ខិទទួលាម ល់ជាអ តិជាតិវ
ម្ដ្ើម្បីផដល់ដ្ំបូនម  អំរីព្គបទ់ិដ្ឋភារ
ទងំអ័់ិប័់គម្ព្ោងវពារ់រយ ធ
 ឹងក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  ។វ 

រំុបា បញ្ច លូ OP 4.01 
 ីតិិ សធីម្ោល
 ម្ោបាក ឹងព្តូិ
អ ុិតតវម្ដ្ើម្បី
ផដល់ក្ខិណណ្នំវ
ព្ប័ិ ម្បើ
ោ ក្ខិផដល់
ដ្ំបូនម  ដ្ល់អនរខច ីវ
ឱ្យម្ព្បើព្បា័់
អនរឯរម្ទ័ណផនរវវវវវ
បិ សាន  ឯររាជយវ
 ិងោ ក្ខិទទួល
ាម ល់ជា
អ តិជាតិឱ្យផដល់ដ្ំ
បូនម  អំរី
ក្ខរិ ិតយម្ ើងិ សញ
ម្លើគម្ព្ោង។ 

2. កិចចពិម្រគោះម្ោបល់ាាធាិណ្ៈ  ិងកាិបងាា ញពយត្៌ោ  

2.1 
ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ា
បិ សាន  វព្តូិ បញ្ច លូ
ក្ខិ
រិម្ព្ោះម្ោបល់ា
ធាិណ្ៈវ ិងក្ខិ
បង្ហា ញរយត៌ោ  

ព្ប័ិ ម្បើ័ម្ព្័បវធនោិ
អាចតព្ម្ូិឱ្យោ រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វ
 ិងក្ខិបង្ហា ញរយត៌ោ ជាាធាិណ្ៈ។វ 

 

អនរខច ីរម្ច ីព្តូិ ម្ធា ើក្ខិរិម្ព្ោះម្ោបល់
ជាមួ្កព្រ រម្វណដ្ល
ិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងវ
 ិងអងមក្ខិ
ម្ិ ណម្ ិោឋ ភិបាលរន ុងព្័ ររ។ 

ចាប់ ដ័ ីរីរិចចក្ខិពាិបិ សាន  វ ិង
ក្ខិព្គប់ព្គងធ ធា ធម្មជាត៖ិ 

▪ ោព្តាវ១ – 
ម្ោលបំណ្ងន ចាប់ម្ ះគឺ៖ 

o ម្លើរទឹរចិតតវ
 ិងផដល់លទធភារឱ្យ
ាធាិណ្ៈជ ចូលិមួ្វរន ុង
រិចចក្ខិពាិបិ សាន  វ
 ិងក្ខិព្គប់ព្គង
ធ ធា ធម្មជាតិ។ 

▪ ោព្តាវ១៦ – 
បនទ ប់រីោ ក្ខិម្ ន័ ើ័ុំរីាធាិណ្
ជ វ
ព្រ័ួងបិ សាន  ព្តូិ ផដល់រយត៌ោ 
អំរី័រម្មភារិប័់ខល  ួវ ិង
ព្តូិ ជំិុញឱ្យោ ក្ខិចូលិមួ្រី
ាធាិណ្ៈជ រន ុងរិចចក្ខិពាិ
បិ សាន  វ ិងក្ខិ
ព្គប់ព្គងធ ធា ធម្មជាតិ។វ 

អ ុព្រឹតយម្លខវ៧២វអ ព្រ.បរវ ដ័ ីរី
ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  វ
(១៩៩៩)៖ 

OP 4.01 
 ីតិិ សធីម្ោល ម្ោ
បាកព្តូិ អ ុិតតវ
ម្ដ្ើម្បីផដល់ក្ខិណណ្នំ
អំរី
ក្ខិរិម្ព្ោះម្ោបល់វ
 ិងក្ខិបង្ហា ញ
រយត៌ោ ជាាធាិ
ណ្ៈវម្ដ្ើម្បីផដល់ជា
រយត៌ោ ដ្ល់ព្រ រម្វ
ណដ្លិងផលប ះពាល់វវវវវវ
ម្ោកាិគម្ព្ោងវ
 ិងអងមក្ខិម្ិ ណម្ 
ិោឋ ភិបាលវម្ករន ុង
ព្័ ររ។ 
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របធា បទ OP 4.01 រាជិដាា ភិបាលកមុ្ជា គោៃ ត្/ិ សធា កាិិប័់
គម្រោង 

▪ ោព្តាវ១ – ម្លើររម្ព័់ក្ខិ
ចូលិមួ្ិប័់
ាធាិណ្ជ រន ុងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកត
នម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  វម្ោកព្តូិ
រិចាិណារីរដ ីបាិម្ភិប័់រួរម្គវ
រន ុងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិន ក្ខិ
ម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតិប័់គម្ព្ោ
ង។វ 

3. កាិពិ ិត្យតាម្ដា   ិងវាកត្ថ្ម្ៃ  

3.1 ចាំបាច់ព្តូិ
ោ ក្ខិរិ ិតយ
តាម្ោ វនផទរន ុងវ
 ិងក្ខិរិ ិតយតា
ម្ោ វម្ោក
ឯររាជយរីខ្នង
ម្ព្ៅ 

រន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតគម្ព្ោងវអនរខច ី
ព្តូិ ម្ិៀបំិបាកក្ខិណ៍្
ដ័ ីរីភារអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្ិ សធា ក្ខិវ

ណដ្លបា ឯរភារោន ជាមួ្ក ឹង
ធនោិវ
ណផអរម្ៅតាម្លទធផលិរម្ឃើញវ ងិ
លទធផលន ក្ខិវាកតនម្ាវវវបិ សាន  វ
ិមួ្ ឹងអំរីក្ខិអ ុិតតវEMP។វ 

អ ុព្រឹតយម្លខវ៧២វអ ព្រ.បរវ
ដ័ ីរីដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុ

ប ះពាល់បិ សាន  វ(១៩៩៩)៖ 

▪ ោព្តាវ៣ – ព្រ័ួងបិ សាន  ព្តូិ
ចាត់វិ សធា ក្ខិិដ្ឋបាល
ឱ្យបា ័ម្ព្័បវម្ធា ើក្ខិឃ្ា ំម្ម្ើលវ
 ិងរិ ិតយតាម្ោ វម្ដ្ើម្បីធាន
ឱ្យោ ក្ខិម្ិៀបចំណផ ក្ខិ
ព្គប់ព្គងបិ សាន  វរន ុងអំ រ ងម្រល
ាង័ង់ិប័់គម្ព្ោងវ
ព្បតិបតត ិក្ខិគម្ព្ោងវ
ម្រលបិទគម្ព្ោងវណដ្ល
រយត៌ោ ទងំម្ ះវព្តូិ បញ្ច លូ
ម្ៅរន ុងិបាកក្ខិណ៍្ ដ័ ីរីក្ខិវាក
តនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  វ
ណដ្លបា ទទួលក្ខិឯរភារវ
ណដ្លព្តូិ អ ុិតតម្ោក
អនរោំព្ទគម្ព្ោង។វ 

OP 4.01  ីតិិ សធី
ម្ោល
 ម្ោបាក ឹងព្តូិ
អ ុិតត។ 
ក្ខិ សោលយក័ព្ម្ប
័ព្មួ្លគម្ព្ោង 
(PCO) ម្ោក
័ហក្ខិ
ោ ងជតិ ន័ ិទធជា
មួ្ក
 ឹងអគមនករោឋ
 ម្ោះព្ាក
ផលប ះពាល/់វវ
គណ្ៈរោម ធិក្ខិ
អ តិព្រ័ួង ម្ោះ
ព្ាកផលប ះពាល់
ព្តូិ ម្ធា ើក្ខិរិ តិយ
តាម្ោ នផទរន ុង 
ម្លើក្ខិអ ុិតត
ក្ខិម្ោះព្ាកផល
ប ះពាល់ 
 ិងក្ខិបំម្រញម្ៅ
តាម្លរាខណ្ឌ តព្ម្ូិ
ន ក្ខិ
ម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍
័ព្ោប់ ក្ខិអ ុិតត 
ESMMP។ ក្ខិវ
រិ តិយតាម្ោ 
ម្ ះ ព្តូិ បញ្ច លូ
ិបាកក្ខិណ្៍ិឌ្ឍ 
ភារ 
ាន  ភារន ក្ខិអ
 ុិតតណផ ក្ខិ
ម្ោះព្ាកផលប ះ
ពាល់/តាំងទលីំម្ក 
រយត៌ោ អរំី
ទីតាំង  ិងចំ ួ 
ម្ ុ័ ស 
ណដ្លិងផលប ះពា
ល ់ចំ ួ ័ណំ្ង
ណដ្លទូទត ់ណបង
ណចរម្ៅតាម្ខទង់ 
 ិងជ ួំកណដ្ល
បា ផដល់ 
ដ្លព់្គួាិ 
ណដ្លិងផលប ះពា
លម់្ោក
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តារាងទ ី១ កាិវាកត្ថ្ម្ៃគោៃ ត្ិវាងរកបែយណ្ឌ ចាប់/គតិ្កុត្តិប័់រាជិដាា ភិបាលកមុ្ជា  ិង OP4.01 
ម្គល ម្ោបាកវាកត្ថ្ម្ៃបិ សាន  ិប័់ធនាគិពិភពម្ោក 

របធា បទ OP 4.01 រាជិដាា ភិបាលកមុ្ជា គោៃ ត្/ិ សធា កាិិប័់
គម្រោង 

ាិគម្ព្ោង។  
រាកក្ខិណ្ល៍ទធផល
ន ក្ខិរ ិិតយតាម្
ោ  ព្តូិ ម្ិៀបចំ
ម្ោកព្រ័ួង
អភិិឌ្ឍ ៍ជ បទ 
 ិងោរ់ជូ 
គណ្ៈរោម ធិក្ខិ
អ តិព្រ័ួង
ម្ោះព្ាក
ផលប ះពាល់  ងិ
ធនោិរភិរ
ម្ោរម្ិៀងរាល់
ព្តីោ័។  

3.4 ក្ខិអ ុិតតលអ  ណផនររ័ិរម្ម (GAP) 

44. ក្ខិអ ុិតតលអ ណផនររ័ិរម្មវ (GAP) រន ុងព្បម្ទ័រម្ព ុជាបចច ុបប នម្ ះវ ម្ផ្ទដ ត័ខំ្ន ់ម្លើ័ុិតន ិភារ

ចំណ្ីអាហាិវ  ិិ ត ិភារបិ សាន  វ  ិង ិិ ត ិភារម្័ដ្ឋរិចច។វ ព្រម្ ដ័ ង់ោិវ  ិងបទោឋ  គតិកុតត

ជុំ ិ សញក្ខិអ ុិតតលអ ណផនររ័រិម្មជាម្ព្ចើ វ ព្តូិ បា ម្ិៀបចំម្ ើងម្ករន ុងិកៈម្រលប ុនម  ឆ្ន ំចុងម្ព្ក្ខកម្ ះវ

ិោឋ ភិបាលឧ័ាហរម្មចំម្ណ្ះអាហាិវ ិង័ោគម្អនរផលិតវរន ុងម្ោលបំណ្ងម្ិៀបចំចងព្រងក្ខិអ ុិតត

រ័ិរម្មម្ករព្មិ្តរ័ិោឋ  វ ័ព្ោប់ទំ ិញជាម្ព្ចើ ព្បម្ភទ។វ ក្ខិអ ុិតតលអទងំម្ ះវ

ោ ម្ោលបំណ្ងខុ័ៗោន វ ចាប់រីក្ខិបំម្រញម្ៅតាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិណផនរពាណ្ិជជរម្មវ  ិងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ

ណដ្លរំណ្ត់ម្ោកលិខិតបទោឋ  គតិកុតតិប័់ិោឋ ភិបាលវ (ជារិម្័័វ ពារ់រយ ធ ឹង័ុិតន ិភារវ  ិង

គុណ្ភារចំណ្អីាហាិវិហូតដ្ល់លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិជារ់ោរ់វ័ព្ោប់ផមត់ផមង់ដ្ល់ទីផាិរិម្័័។វម្ោលបំណ្ង

ន ព្រម្ ដ័ ង់ោិវ ិងបទោឋ  គតិកុតត ដ័ ីរីក្ខិអ ុិតតលអ ណផនររ័ិរម្មវិមួ្ោ វ(រន ុងរព្មិ្តខុ័ៗោន )៖ 

- ធាន័ុិតនភិារវ ិងគុណ្ភារន រ័ិផលរន ុង័ង្ហា រ់ចំណ្ីអាហាិ  

- ចាម្ករឧតតម្ភារទីផាិថមីៗវតាម្ិកៈក្ខិណរ័ព្មួ្លអភិបាលរិចច័ង្ហា រ់ផមត់ផមង់  

- ណរលម្អក្ខិម្ព្បើព្បា័់ធ ធា ធម្មជាតិវ ម្លើរម្ព័់ាន  ភារ័ុខភារវ  ិងលរាខណ្ឌក្ខិង្ហិិប័់

រម្មរិវ ិង/ឬ  

- បម្ងក ើតឱ្ក្ខ័ទីផាិថមីៗវ័ព្ោប់រ័ិរិវ ិងអនរនំម្ចញរន ុងព្បម្ទ័រំរុងអភិិឌ្ឍ ៍។  

45. ក្ខិអ ុិតតលអ ណផនររ័ិរម្មវ័ំម្ៅម្លើវ “ក្ខិអ ុិតតណដ្លម្ផ្ទដ តក្ខិករចិតតទុរោរ់ម្លើ ិិ ត ិភារ

បិ សាន  វម្័ដ្ឋរិចចវ ិង័ងមម្វ័ព្ោប់ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិរន ុងរ័ិោឋ  វណដ្លនំឱ្យោ ក្ខិផលិតផលិតផលអាហាិវ

 ិងផលិតផលរ័ិរម្មវមិ្ ណម្ អាហាិវព្បរបម្ោក័ុិតន ិភារវ ិងគុណ្ភារ”វ(ឯរាិវGAPវិប័់ FAO 

COAG ២០០៣)។វ “័័ិ ដ័ ម្ភ”វ ទងំបួ ន វ GAP (ព្ប័ិទធភារម្័ដ្ឋរិចចវ  ិិ ត ិភារបិ សាន  វ ភារអាច

ទទួលករបា ចំម្ពាះ័ងមម្វ  ិង័ុិតន ិភារវ  ិងគុណ្ភារចំណី្អាហាិ)វ ព្តូិបា បញ្ច លូម្ៅរន ុង ដ័ ង់ោិ

ភាគម្ព្ចើ ិប័់វិ ស័ យកឯរជ វ  ិងិ ស័ យកាធាិណ្ៈវ ប ុណ ត វិ សាលភារន ័័ិ ដ័ ម្ភទងំម្ ះវ ជារ់ណ ដ័ ង

ោ ក្ខិណព្បព្បួលខុ័ៗោន ។វ ទ័ស ទ ក្ខិអ ុិតតលអ ណផនររ័ិរម្មវ អាចម្ព្បើព្បា័់ជាឧបរិណ្៍ម្ផទៀងផ្ទទ ត់

័ព្ោប់ម្ធា ើក្ខិ័ម្ព្ម្ចចិតតរីក្ខិអ ុិតតវ  ិង/ឬលទធផលណដ្លោ  ិិ តិភារណផនរបិ សាន  វ

 ិងអាចទទួលករបា រន ុង័ងមម្វ ម្ករព្មិ្តជហំា  ីមួ្កៗន ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិផលតិរម្ម។វ ដូ្ម្ចនះក្ខិអ ុិតតវ

GAPវគួិិមួ្ចំណណ្រនំឱ្យោ ក្ខិម្ធា ើរ័ិរម្មវ ិងក្ខិអភិិឌ្ឍជ បទវព្បរបម្ោកចីិភារ។ 

46. នម្រលបចច ុបប នម្ ះវ ក្ខិម្ធា ើរ័ិរម្មម្ករម្ព ុជាភាគម្ព្ចើ ជាក្ខិម្ធា ើរ័ិរម្មចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវ

ឬជារ័ិរម្មណដ្លម្ព្បើព្បា័់ធ ធា តិចវ  ិងទទួលបា ទិ នផលតិច។វ ម្បើតាម្ណផ ក្ខិ

កុទធាស្ត ត័ អភិិឌ្ឍ ៍ជាតិិប័់ិោឋ ភិបាលវ នម្រលអនគត ឹងោ ក្ខិជំិុញឱ្យវិ ស័ យករ័ិរម្ម



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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បម្ងក ើ រំម្ណ្ើ ដ្លព់្បោណ្វ ៥%វ រន ុងមួ្កឆ្ន ំវ តាម្ិកៈក្ខិបម្ងក ើ វ វ វ វ វ វ វ វ វ វ វ វ ផលិតភាររ័ិរម្មវ

ក្ខិម្ធា ើរិរិធរម្មវ  ិងក្ខិម្ធា ើពាណ្ិជជភាិបូ ីករម្មណផអរតាម្ណផ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ដ្ីធា ីវ ម្ោកម្ផ្ទដ តម្លើក្ខិ

ជំិុញក្ខិនមំ្ចញអងកិវ  ិងបម្ងក ើ ទិ នផលន ព្បម្ភទទំ ិញអាទិភារ័ំខ្ន ់ៗ

័ព្ោប់ក្ខិម្ព្បើព្បា័់រន ុងព្បម្ទ័វ  ិងក្ខិនំម្ចញ។វ ម្ ះគឺជា ិ ននក្ខិនម្រលបចច ុបប ន វ

ម្ហើក ិងោ ក្ខិរម្ ា ឿ បណ នម្ម្ទៀតម្ករន ុងឆ្ន ខំ្នងមុ្ខម្ ះ។វ ម្ទះជាោ ងណារ៏ម្ោកវ ក្ខិម្ធា ើ

ពាណ្ិជជភាិបូ ីករម្មរ័រិម្មម្ករន ុងព្បម្ទ័វ ណដ្លរោា ំងរលរម្មវ ៤១,៥%វ (២០១៥)វ រំរុងម្ធា ើក្ខិ

ង្ហិរន ុងិ ស័ យករ័ិរម្មវ  ិងភាគម្ព្ចើ ោ ដ្ីជារម្ម័ិទធិផ្ទទ ល់ខល  ួម្ព្ក្ខម្វ ១វ ហចិតាវ

រុំណម្ ជាម្ិឿងណដ្លង្ហកព្័ួលម្នះម្ ើក។វម្ ះតព្មូ្ិឱ្យោ រិចចខិតខំព្បឹងណព្បងតាម្ាន  ភារជារ់ណ ដ័ ងវ

ម្ដ្ើម្បធីានព្ប័ទិធភារវ ័ម្ធម៌្វ  ិង ិិ តិភារម្ៅតាម្ក្ខិិំរឹងទុរ។វ ម្ម្ម្ិៀ ណដ្លទទួលបា 

រីព្បម្ទ័ជិតខ្នងម្ករន ុងតំប ់វ បង្ហា ញថ្វ ក្ខិបម្ងក ើ ក្ខិម្ព្បើព្បា័ធ់ ធា ម្កតាម្រ័ិោឋ  វ

មិ្ ណម្ ័ុទធណតនំឱ្យោ ក្ខិបម្ងក ើ ព្បារ់ចំម្ណ្ញវ  ិងចំណូ្ល័ព្ោប់រ័ិរិម្នះម្ ើក។វ

ម្ម្ម្ិៀ ណដ្លទទួលបា រីព្បម្ទ័ម្ិៀតណាម្វ ណដ្លជាព្បម្ទ័ផលិតព្័ូិមួ្កណដ្ិម្នះវ បង្ហា ញថ្វ រ័ិរិ

បា ម្ព្បើព្បា័ព់្ោប់រូជណដ្លោ ក្ខិបញ្ញជ រ់ព្តឹម្ព្តូិ វ  ិងម្ព្បើព្បា័់ិម្បៀបោដំ្ុះណដ្លោ  ិិ តិភារវ

(ដូ្ចជាវក្ខត់ប នកជីគីមី្វ ថ្ន រំ័ិរម្មវ ក្ខិបាត់បង់ម្ព្ក្ខកម្រលព្បមូ្លផលវ  ិងក្ខិម្ព្បើព្បា័់ទឹរវ អាច

ិរាព្បារ់ចំម្ណ្ញបា ខព័វ់ចម្នា ះរវី២០-៣០%វ ម្ោកាិណតព្័ូិោ គុណ្ភារខព័់វបម្ងក ើ ទិ នផលវ៥-

១០%វ  ិងក្ខត់ប នកចំណាកផលិតរម្មរីវ ២០-៣០%។វ ដូ្ម្ចនះវ ក្ខិិ ស ិម្ោគវ  ិងរិចចខិតខំណព្បង

បម្ងក ើ គុណ្ភារវ  ិងតនម្ារ័ិផលវ  ិងក្ខត់ប នកក្ខិបាត់បង់ម្ព្ក្ខកក្ខិព្បមូ្លផលវ

 ិងនថាម្ដ្ើម្ផលិតរម្មវ័ព្ោប់រ័ិរិវគួិជាទិ័ម្ៅ័ព្ោប់បម្ងក ើ ័ម្តនភារព្បរួតព្បណជងិប័់រ័ិរិវ

 ិង ិិ តិភារន ិ ស័ យករ័ិរម្មម្ករន ុងិកៈម្រលណិង។វ 

4.0 ផលប ះពាល់ណដ្លអាចម្រើតម្ ើងវ ិងិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលទ់ងំម្ ះ  

47. ័ព្ោប់គម្ព្ោងណដ្លរុទំ ់ោ ក្ខិរំណ្ត់វ ព្គប់អ ុគម្ព្ោងទងំអ័់រន ុងអំ រ ងម្រលម្ិៀបចំ

គម្ព្ោងណបបម្ ះវ ម្គអាចរំណ្ត់ដ្ឹងរីផលប ះពាលវ់ិ សជជោ វ  ិងអិ សជជោ ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើងវ

 ិងិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលវ់័ព្ោប់ម្ោលបំណ្ងន ក្ខិម្ិៀបចំវESMFវបា ។ 

48. ម្លើ័រីម្ ះវ ម្ោលក្ខិណ៍្ណណ្នំ ដ័ ីរី EHSវ ន ព្រ រម្ធនោិរិភរម្ោរវណដ្លោ បញ្ច លូរយត៌ោ 

អំររីព្មិ្តន លទធផលក្ខិង្ហិវ  ិងិ សធា ក្ខិននវ ណដ្លជាទូម្ៅវ ព្តូិ បា រំណ្ត់ថ្អាច័ម្ព្ម្ចបា 

រន ុងរម្ម ិ សធីថមីៗវ ណដ្លម្ព្បើព្បា័់បម្ចចរិ សទយណដ្លោ ព្ាប់វ  ិងអ័់ចំណាក័ម្ិម្យវ

រ៏អាចករម្រម្ព្បើព្បា័ជ់ារយត៌ោ ម្ោងបម្ចចរ-ម្ទ័វ ័ព្ោប់រំណ្ត់រីផលប ះពាលប់ងកម្ ើង

ម្ោកគម្ព្ោងវ ិងិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់ទងំម្ ះ។វ ម្លើ័រីម្ ះវម្គហទំរយិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់

បិ សាន  ិប័់ព្បម្ទ័រម្ព ុជា2 បង្ហា ញរីលិខិតបទោឋ  គតិកុតតវ  ិងវ វ វ វ វ វ វ វ វ វ វ វ ម្ោលក្ខិណ្ណ៍ណ្នំ

ទូម្ៅអំរីក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  វ ណដ្លអាចម្ព្បើព្បា័់័ ព្ោបរ់យរិណ្៍រីផលប ះពាលវ់

 ិងិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលន់នវ ណដ្លម្រើតម្ ើងវ ម្ោកាិក្ខិិ ស ិម្ោគិប័់គម្ព្ោង។វ ចាំបាច់

ព្តូិ ោ ក្ខិរំណ្ត់រីផលប ះពាល់វ ណដ្លម្រើតម្ ើងរន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលម្ផសងៗិប័់គម្ព្ោង។វ

ក្ខិអ ុិតតលអ គឺព្តូិ បម្ងក ើតតារាងបង្ហា ញរផីលប ះពាល់វ មុ្ ម្រលាង័ង់វ រន ុងអំ រ ងម្រលាង័ង់វ

ព្បតិបតត ិក្ខិវ  ិងអំ រ ងម្រលិុះម្ិ ី័ ំណ្ង់ិប័់គម្ព្ោង។វ ផលប ះពាល់ិមួ្ោ វ ផលប ះពាល់ម្លើជីិៈិបូិ ត វ

័ុខភារវម្ក ឌ្យិវក្ខិតាំងទីលំម្កវជ ជាតិភាគតិចវធ ធា ិបបធម៌្វ ិងផលប ះពាល់័ិុប។វ 

49. ណផនរ ដ័ ីរីផលប ះពាល់ណដ្លអាចបងកម្ ើងម្ោកគម្ព្ោងវ អាចណបងណចរជាបីណផនរតូចៗ៖វ i)វ

ផលប ះពាលវ់ិ សជជោ វ ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើង, ii)វ ផលប ះពាល់អិ សជជោ ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើង, iii) 

ផលប ះពាល់័ិុបវ ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើងវ ព្ប័ិ ម្បើពារ់រយ ធ។វ ដូ្ម្ចនះោន ម្ ះណដ្ិវ ណផនរ ដ័ ីរីិ សធា ក្ខិ

័ព្ោលផលប ះពាល់ិប័់គម្ព្ោងវ គួិម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះព្គប់ផលប ះពាលទ់ងំអ័់វ ណដ្លព្តូិ បា រំណ្ត់វ

ិមួ្ទងំឱ្ក្ខ័វម្ដ្ើម្បីបម្ងក ើ ផលប ះពាល់ិ សជជោ ផងណដ្ិ។ 

                                                 
2 ម្គហទំរយិវ EIA ិប័់រម្ព ុជា http://www.moe.gov.kh/ 
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4.1 ផលប ះពាល់បិ សាន  វណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើង 

50. ម្គិំរឹងថ្វ គម្ព្ោងម្ ះ ឹងនំឱ្យោ ផលប ះពាលជ់ាិ សជជោ ធំៗមួ្កចំ ួ វ ម្ោកាិ

ណត័រម្មភារគម្ព្ោងោ ម្ោលម្ៅិមួ្វ គឺម្ដ្ើម្បីបម្ងក ើ ័ម្តនភារព្បរួតព្បណជងន រ័ិផលវ

 ិងបម្ងក ើ លទធភារទទួលបា ទីផាិវ ណដ្លោ ន័ ិិ ភារ័ព្ោប់រ័ិរិវ ណដ្លនឱំ្យោ ក្ខិបម្ងក ើ 

័ ត ិ័ុខណផនរចំណូ្លិប័់រ័ិរិ។វ ័រម្មភារគម្ព្ោងោ ម្ោលបំណ្ងក្ខត់ប នកផលប ះពាលវ់

ណដ្លបងកម្ ើងម្ោកក្ខិម្ធា ើរ័ិរម្មណបបព្បនរណ្ីវតាម្ិកៈក្ខិជំិុញឱ្យោ ក្ខិអ ុិតត IPM  ិង GAP។   

51. ម្ព្ៅណតរីផលប ះពាល់វិ សជជោ ធំៗទងំម្ ះវ គម្ព្ោងម្ ះរ៏អាចបងកឱ្យោ ផលប ះពាល់អិ សជជោ 

តិចតួចមួ្កចំ ួ ផងណដ្ិ។វ ក្ខិវាកតនម្ាម្លើផលប ះពាល់អិ សជជោ វ ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើងវ ម្ធា ើម្ ើង

តាម្ិកៈក្ខិចុះដ្លទីតាំងវ ក្ខិរិភារាជាមួ្កអាជាា ធិមូ្លោឋ  វ  ិងអនរទទួលផលវ

ក្ខិម្ព្បើព្បា័់រយត៌ោ រីព្បភរណដ្លោ ព្ាប់។វ ណផនរម្ ះ័ម្ងាបរីផលប ះពាល់បិ សាន  វ ណដ្លអាចម្រើត

ោ ម្ ើងវ  ិងវិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់វ ណដ្លចាបំាច់វ ណដ្លព្តូិ បញ្ច លូម្ៅរន ុងណផ ក្ខិ

ព្គប់ព្គងបិ សាន  វ ណដ្លម្ិៀបចំ័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោងននវ ម្ៅតាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ។វ បញ្ញា វ  ិងរដ ីបាិម្ភ

ណផនរបិ សាន  វ ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើងវ ណដ្លព្តូិ បា រំណ្ត់វ ិមួ្ោ ៖វ (i)វ ផលប ះពាលម់្លើបិ សាន  វ

ណដ្លម្រើតម្ ើងម្ោកាិ័រម្មភាររ័ិរម្ម, (ii) ក្ខិង្ហិម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធ វ  ិង(iii) ក្ខិព្គប់ព្គង

័ំណ្ល់ិងឹម្ចញរីក្ខិណរនចនិប័់័ហព្ោ័រ័ិរម្ម។វ ក្ខិព្រួកបាិម្ភ ីមួ្កៗរន ុងចំម្ណាម្ក្ខិព្រួកបាិម្ភ

ទងំម្ ះវព្តូិ បា ម្លើរករម្របង្ហា ញលម្អ ិតខ្នងម្ព្ក្ខម្។ 

័ោ័ភាគទី ១៖ ម្លើកម្ព័់ពិពិធកម្មក័កិម្ម 

52. ័ោ័ភាគទីវ ១វ ម្ ះ ឹងម្ព្បើព្បា័់អភិព្រម្័ង្ហា រ់តនម្ាវ ណដ្លោ លរាណ្ៈព្គប់ព្ជ រងម្ព្ជាកវ

ម្ៅតាម្ាន  ភារទីផាិវ  ិងាន  ភារតព្មូ្ិក្ខិវ ម្ដ្ើម្បីរាង ូិ័ង្ហា រ់តនម្ាវ

ណដ្លោ លរាណ្ៈព្បរួតព្បណជងវ  ិងោ រិរិធភារវ ណដ្លរន ុងម្នះអងមក្ខិអនរផលិត (POs)វ

 ិង័ោជិរិប័់អងមក្ខិទងំម្ ះវអាចទទួលបា ទីផាិរន ុងព្័ ររវ  ិងអ តិជាតិវ ណដ្លផដល់ឱ្យរួរម្គ ូិ

ព្បារ់ចំម្ណ្ញខព័់ព្តលប់ម្រិ សញវ ម្ហើក័ហព្ោ័រ័ិរម្មខ្នន តតូចវ  ិងខ្នន តម្ធយម្វ អាចទទួលបា 

ិតថ ុធាតុម្ដ្ើម្ណដ្លក្ខ ់ណតោ គុណ្ភារជាប់ជាព្បចាំវ ម្ហើករន ុងម្រលជាមួ្កោន វ

បម្ងក ើ ័ម្តនភារព្័ូបករវ  ិង័ម្ព្ម្ច ដ័ ង់ោិគុណ្ភារវ ណដ្លទីផាិព្តូិ ក្ខិ។វ

័ោ័ភាគម្ ះម្ពាិម្រញម្ោកក្ខិព្បរួតព្បណជងវ  ិងភាគម្ព្ចើ ដ្ឹរនំវ ម្ោកិ ស័ យកឯរជ វ

ម្ោកិោឋ ភិបាលបំម្រញតួនទីជាអនរ័ព្ម្ប័ព្មួ្ល។វ ប ុណ ត វ ័ោ័ភាគម្ ះរ៏ ឹងផដល់ក្ខិោំព្ទ

ដ្ល់ិោឋ ភិបាលវ  ិងតួអងមរន ុងិ ស័ យកាធាិណ្ៈវ រន ុងក្ខិផដល់ម្័វាចាបំាច់ននវ ដូ្ចជាវ ក្ខិផសរាផាក

រ័ិរម្មវ ណដ្លភាជ ប់ទំនរ់ទំ ងជាមួ្ក ឹងទីផាិវ  ិងផតល ូ់ិម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធ ណដ្ល

ោ លរាណ្ៈលអ ព្បម្័ើិជាងមុ្ វ ដូ្ចជាវ ផល ូិ ជ បទវ  ិងម្ហោឋ ិចន-័ម្ពយ ធធារាាស្ត ត័  ណដ្ល

ក្ខ ់ណតោ ព្ប័ិទធភារខព័់ជាងមុ្ វ (higher order irrigation infrastructure)វ រន ុងរិណី្ណដ្លរុំោ ម្័វា

ណដ្លផដលម់្ោកិ ស័ យកឯរជ វឬព្បជារលិដ្ឋរុំអាចទទួលម្័វាវណដ្លផដលម់្ោកវិ ស័ យកឯរជ បា ។  

53. ័ោ័ភាគិងទី ១៖ កាិគាំរទដលក់ាិម្ិៀបចាំ  ិងកាិអ ុិត្តខផ្ កាិពិពិធកម្ម។ 

័ោ័ភាគិងម្ ះោ ម្ោលបំណ្ងផសរាផាកគម្ព្ោងដ្ល់តួអងមពារ់រយ ធននវ ផដល់ក្ខិោំព្ទ

ដ្ល់ក្ខិបម្ងក ើតព្រ រម្ក្ខិង្ហិវ ក្ខិរំណ្ត់ិរឱ្ក្ខ័អាជីិរម្មវ  ិងក្ខិបំណបាងឱ្ក្ខ័ទងំម្ ះជាណផ ក្ខិ

រិរិធរម្មវ ណដ្លោ លរាណ្ៈព្គប់ព្ជ រងម្ព្ជាក ដូ្ចជាវ ក្ខិម្ិៀបចំ័ំម្ណ្ើអាជីិរម្មវ (BPr)វ  ិង

ណផ ក្ខិអាជីិរម្មវ (BPl)វ ណដ្លោ ព្ប័ិទធភារវ  ិងម្ធា ើក្ខិវាកតនម្ាវ  ិងម្ព្ជើ័ម្ិ ី័ ័ំម្ណ្ើវ  ិងណផ ក្ខិ

ទងំម្នះវ  ិងចុងម្ព្ក្ខករព្ងឹង័ម្តនភារព្រ រម្អនរផលិតវ ណដ្លបា ម្ព្ជើ័ម្ិ ី័ វ ព្រម្ទងំ

័ោជិរព្រ រម្ទងំម្នះវព្រម្ទងំ័ហព្ោ័រ័ិរម្មខ្នន តតូចវ ិងខ្នន តម្ធយម្។វ័ោ័ភាគិងម្ ះវ ឹង

ផដល់ហិិញ្ញ បបទ ដ្ល់៖វ (រ)វ កុទធនក្ខិបម្ងក ើ ក្ខិកល់ដ្ឹងវ  ិងក្ខិព្បមូ្លតួអងមពារ់រយ ធននវ

ម្ដ្ើម្បីបម្ងក ើតជាព្រ រម្,វ (ខ)វ ក្ខិម្ិៀបចំវ  ិងក្ខិវាកតនម្ាណផ ក្ខិរិរិធរម្មវ ណដ្លោ ព្ប័ិទធភារវ  ិង

័ំម្ណ្ើអាជីិរម្មវ ណដ្លអាចផដល់ ូិព្បារ់ចំម្ណ្ញវ (គ)វ ក្ខិម្ិៀបចំវ  ិងក្ខិវាកតនម្ាណផ ក្ខិរិរិធរម្ម

ម្រញម្លញវ រាប់បញ្ច លូទងំណផ ក្ខិអាជីិរម្មវ ័ព្ោប់័ំម្ណ្ើអាជីិរម្មវ ណដ្លព្តូិ បា ម្ព្ជើ័ម្ិ ី័ វ  ិងវ (ឃ)វ

ក្ខិោំព្ទដ្ល់ក្ខិអភិិឌ្ឍណផ ក្ខិអាជីិរម្ម។ 



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  24                                                                                          

54. ័ោ័ភាគិង ១.២៖ កាិផ្ដល់ហិិ ញ្ញ បបទា ដល់កាិម្ធវ ើពិពិធកម្មក័កិម្ម។ ម្ដ្ើម្បី័ព្មួ្លដ្ល់ក្ខិ

ផដល់ហិិញ្ញបបទ ដ្ល់ក្ខិិ ស ិម្ោគម្លើ័រម្មភារផលតិរម្មវ  ិងជំ ួកបម្ចចរម្ទ័វ រន ុង័ំម្ណ្ើ

ម្ធា ើរិរិធរម្មវ  ិងណផ ក្ខិិអាជីិរម្មវ ណដ្លទទួលបា ក្ខិអ ុម្យតវ គម្ព្ោងម្ ះ ឹងបម្ងក ើត

 ូិរម្ម ិ សធីផតល់ឥណ្ទ វ (Credit Line) ម្ោកោ ក្ខិបំម្រញបណ នម្ម្ោករម្ម ិ សធីផគ ូិ ផមងជំ ួកខ្នន តតូច។វ

ឧបរិណ្ហ៍ិិញ្ញ ិតថ ុទងំម្ ះវ  ឹងជួក័ម្ព្ម្ចម្ោលបំណ្ងជាិមួ្ិប័់គម្ព្ោងវ

ម្ពាលគឺក្ខិម្ធា ើរិរិធរម្មម្ៅិរដ្ំណាណំដ្លោ តនម្ាខព័់វ ិងក្ខិម្ធា ើពាណ្ិជជភាិបូ ីករម្មវិ ស័ យករ័ិរម្ម។វ

ដូ្ម្ចនះវឧបរិណ្៍ហិិញ្ញ ិតថ ុទងំម្ ះ ឹងផតលហ់ិិញ្ញ បបទ ដ្ល់ក្ខិិ ស ិម្ោគម្ព្ចើ ព្បម្ភទវពារ់រយ ធ ឹងក្ខិម្ធា ើ

រិរិធរម្មរ័ិរម្មវ ដូ្ចជាវ ឧបរិណ៍្ណរនចនវ ឧបរិណ្៍ធារាាស្ត ត័ រន ុងរ័ិោឋ  វ

ឧបរិណ្៍ម្ព្ាចព្័រណបបប តរ់ទឹរវ (drip) ក តម្ហាះខ្នន តតូចវ (microject) ព្បរយ ធបាចទឹរវ (sprinkler)វ

ឃ្ា ំងិរារ័ិផលរន ុងរ័ិោឋ  វ ។ល។)វ វ ម្ព្គឿងក តរ័ិរម្មវ ឃ្ា ំងវ (ព្តជារ់)វ ោ ក តវ

ឧបរិណ្៍័ព្ោបម់្ិចខចប់វ  ិងម្ធា ើពាណ្ិជជរម្មវ ដ្ំម្ណាះព្ាកព្បរយ ធបម្ចចរិ សទយ ិងាិគម្នគម្ ៍វ

ធ ធា រ័ិរម្មវ ិងក្ខិិ ស ិម្ោគ័ម្ព្័បម្ផសងម្ទៀត។  

55. ័ោ័ភាគិងវ១.១វ ិងវ១.២វ ឹងរុំបងកឱ្យោ ផលប ះពាលអ់ិ សជជោ ម្ ើក។វម្ោលក្ខិណ៍្ណណ្នវំវវវវវ

អ តិក្ខល ដ័ ីរីក្ខិអ ុិតតម្ោល ម្ោបាកក្ខិពាិផលប ះពាលវ់័ព្ោប់័រម្មភារជំ ួកបម្ចចរម្ទ័វព្តូិ

បញ្ច លូម្ៅរន ុងលរាខណ្ឌ ព្បតិបតត ិ័ព្ោប់អ តរាគម្ ៍ម្ិៀបចំណផ ក្ខិវ  ិងោរ់អាទិភារវ

ម្ដ្ើម្បជីំិុញឱ្យោ ផលប ះពាល់ជាិ សជជោ វម្ព្ក្ខម្ ESMFវម្ ះ។ 

56. ័ោ័ភាគិង ១.៣៖ ម្ហដាា ិចនា័ម្ពយ ធាធាិណ្ៈ។ គម្ព្ោងម្ ះវ  ឹងោំព្ទ

ដ្ល់ម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធាធាិណ្ៈវ ម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធធារាាស្ត ត័ វ ណដ្លមិ្ ម្កជាប់ជាមួ្ក ឹងរ័ិោឋ  វ

 ិងផល ូិ ជ បទភាជ ប់ម្ៅក្ខ ់ទីផាិវ ម្ដ្ើម្បីបម្ងក ើ លទធភារិប័ព់្រ រម្អនរផលិតរន ុងក្ខិម្ធា ើរិរិធរម្មវ

ក្ខិោដំ្ុះិប័់ខល  ួវ តាម្ិកៈក្ខិបម្ងក ើ ក្ខិផមត់ផមង់ទឹរម្ៅតាម្តព្មូ្ិក្ខិជារ់ណ ដ័ ងវ  ិង

ដ្ឹរជញ្ជ  ូរ័ិផលម្ៅក្ខ ់ទីផាិព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារវ ណដ្លអាចជួករម្ ាឿ ក្ខិផមត់ផមង់វ

 ិងក្ខត់ប នកក្ខិខ្នតបង់ឱ្យម្កតិចជាអបបបិោ។  

57. ម្ព្ៅរផីលប ះពាល់ិ សជជោ វ ពារ់រយ ធ ឹងម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធ វ ក្ខិាង័ង់វ  ិងព្បតិបតត ិក្ខិន 

ទីតាំងណដ្លម្ ន័ ើម្ ើងវ  ឹងោ ផលប ះពាល់វ  ិងហា ិភយក័ងមម្វ បិ សាន  វ អិ សជជោ មួ្កចំ ួ ។វ បញ្ញា

ណដ្លអាចិងផលប ះពាល់វម្ោកាិ័រម្មភារាង័ង់វឬ័រម្មភារព្បតិបតត ិក្ខិវអាចោ ដូ្ចជា៖ 

- ក្ខិម្ធា ើលទធរម្មដ្ីធា ីវ(ក្ខិផដល់អំម្ណាកដ្ីធាមី្ោក ម័ យព្គចិតត) 

- ័ម្តនភារម្ិៀបចំណផ ក្ខិ 

- បិ សាន  ខយល់៖វធូលីវ័ំម្ ងិំខ្ន វរា ិ វិំញយិ 

- ណដ្ ទឹរ៖វ ក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិ ័ំម្ណ្ើម្,វ រំណ្ិលាប់,វ ាិធាតុរុលណដ្លិោកវ  ិងមិ្ ិោក

រន ុងទឹរ 

- ដ្ី៖វក្ខិម្ព្ចាះដ្ីវ ិងទឹររខារ់ 

- ធ ធា ជីិាស្ត ត័ ៖វម្មម /ិុរាជាតិវរំប ូតនព្រវ័តាវនព្រម្ ើ។ល។ 

- ម្ទ័ភារវឋា ម្លខ្នាស្ត ត័ ៖វទីជព្ោលវភន  ំ

- ិតថ ុិបបធម៌្វ ័ំណ្ង់ននវ ដូ្ចជាវ បូជ ីកោឋ  វ ិបូចោា រ់វ ផន ូិ វ ិតថ ុ័ិលបៈវ ម្ដ្ើម្ម្ ើ

័ក្ខក ិៈបូជាវព្បាាទវិ សហាិក្ខត់តូលិច។ល។ 

- ័ោភ ិៈិបូិ ត វ ណដ្លោ ព្ាប់ម្ក ឹងទីតាំងជារ់ណ ដ័ ងវ ដូ្ចជាផល ូិ ថនល់វ ក្ខិផមត់ផមង់ទឹរវ

ព្បរយ ធលូ។ល។ 

- ។ល។ 

តារាង ៦.១៖ ផ្លប ោះ ល់អិ សជជោ  ខដលអាចម្កើត្ោ ម្ ើងម្លើបិ សាន   ម្ដាកាិម្័វា
ម្ហដាា ិចនា័ម្ពយ ធ 
 



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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 ផ្លប ោះ ល់/ហា ិភយកខដលអាច
ម្កើត្ោ ម្ ើង 

ម្័ចកដ ីពិពណ្៌នាអាំពីបញ្ហា /ហា ិភយក ័កម្មភាពធម្មតា ខដល
អាចបងក
ឱ្យោ ផ្លប ោះ ល់
/ហា ិភយក 

ដាំណាក់កាលាង័ង់ 
 

១. ក្ខិខូចខ្នតវឬក្ខិបាត់បង់
គព្ម្បិុរាជាតិវ ិងម្ដ្ើម្ម្ ើ 

គព្ម្បិុរាជាតិវ ិង/ឬម្ដ្ើម្ម្ ើម្កទីតាំង័ំណ្ង់វ
(ផល ូិ ថនល់វព្បរយ ធលូ។ល។)វឬទីតាំងម្ផសងម្ទៀតវ
ណដ្លព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់ម្ោកគម្ព្ោងវអាចព្តូិ បា 
ដ្រម្ចញវឬទទួលិងក្ខិិំខ្ន 
រន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់។វម្គអាច
បម្ញ្ច ៀ័ក្ខត់ប នកជាអតិបិោវ
ឬ័ព្ោលផលប ះពាល់ម្ ះបា ។ 
 

• ក្ខិ័ោអ តទីតាំង
័ព្ោប់ាង័ង់វម្បាះជំិំ  

• ក្ខិម្ព្បើព្បា័់វ ិង/ឬិរា
ទុរិតថ ុធាតុម្ដ្ើម្័ព្ោប់
បម្ព្ម្ើដ្ល់ក្ខិាង័ង់ 

២
. 

ក្ខិបាត់បង់វឬក្ខិម្ិចិលឹ
ធ ធា ធម្មជាតិ/បិ សាន  
ដ្៏ោ តនម្ា 

• ព្ប័ិ ម្បើដ្ីធា ីវព្រួ័វ ិងថមវរីបាតទម្ ា ព្តូិ បា 
ទញករម្រម្ព្បើព្បា័់វម្នះលំហូិិប័់
ទម្ ាអាចិងផលប ះពាល់ធៃ ់ធៃិ។វ
ទឹរទម្ ាអាចហូិជុំិ សញ័័ិាព  វ ិងព្គឹះាព  វ
ណដ្លអាចប ះពាល់ធៃ ់ធៃិដ្ល់លំ ងឹិប័់ាព  ។វ
ទម្ ាអាចម្ធា ើឱ្យម្ព្ចាះ
ដ្ីម្កណផនរម្ផសងម្ទៀតន បាតទម្ ា វ ិងព្ចាំទម្ ា វ
 ិងបងកឱ្យោ បញ្ញា
ធៃ ់ធៃិម្ករណ ាងម្ផសងម្ទៀត។ 

• ទីតាំងមួ្កចំ ួ អាចោ ាិៈ័ំខ្ន ់ចំម្ពាះ
័ហគម្ ៍មូ្លោឋ  វ
ណផនរិបបធម៌្/ា័ន/ព្បិតត ិាស្ត ត័ /បូរាណ្ិ សទយ។  

• ព្ប័ិ ម្បើក្ខិាង័ង់ម្ធា ើម្ ើងម្កវឬជិត
ទីតាំងណដ្លង្ហកិងផលប ះពាលច់ំម្ពាះ័ងមម្វ
 ិងបិ សាន  ណបបម្ ះវក្ខិគំរាម្រំណហងវឬ
ក្ខិខូចខ្នតធៃ ់ធៃិ/ជាអចិនស្ត តក៍វ
អាចម្រើតម្ ើងចំម្ពាះទីតាំងទងំម្ ះ។វ 

• ក្ខិចូលិប័់ម្ ុ័សម្ៅដ្ល់តំប ់ណដ្លរំុទទួល
ិងក្ខិិំខ្ន វអាចនឱំ្យោ ក្ខិខូចខ្នតវ
(ដូ្ចជាវម្ោកាិណតោ ក្ខិព្បមូ្លិុរាជាតិវ
ក្ខិចាប់័តានព្រវក្ខិបិបាញ់វក្ខិបង្ហក ត់ម្ភា ើងវ
ក្ខិម្ចាល័ំរាម្។ល។) ដ្ល់គព្ម្បិុរាជាតិវ
ណដ្លជាណដ្ ជព្ម្រន ័តានព្រវឬបងក
ឱ្យោ ហា ិភយកវវវវវវអគម ីភយកម្រើតោ ម្ ើង។ 
 

• ក្ខិ័ោអ តទីតាំង 

• ក្ខិាង័ង់ 

• ក្ខិទញករ
ធ ធា ធម្មជាតិវ
ម្ដ្ើម្បីទទួលបា ិតថ ុធាតុ
ម្ដ្ើម្័ព្ោប់ក្ខិាង័
ង់ម្កទីតាំង័ំខ្ន ់ៗវ
ជារិម្័័ព្រួ័រីបាត
ទម្ ា។ល។ 

3. ក្ខិម្ិចិលឹតំប ់ម្ទ័ភារ
ណដ្លោ ព្ាប់ 

ផលប ះពាល់ទងំម្ ះវអាចម្រើតោ ម្ ើង
ម្កម្រលគព្ម្បិុរាជាតិ/ព្័ទប់ដ្ីណផនរខ្នងម្លើ
ព្តូិ បា ដ្រម្ចញវឬោ ក្ខិាង័ង់័ំណ្ង់
ម្កទីរណ ាងវណដ្លធម្មជាតិធាា ប់ទទួលិងក្ខិ
ិំខ្ន តិចតួចរ ាងម្រវ
ឬម្កម្រលណដ្ល័ំណ្ង់ថមីៗបាំងម្ិ ឱ្យម្គម្ម្ើល
ម្ឃើញតំប ់ម្ទ័ភារដ្៏ព្័័់ាអ តវវ
ណដ្លរំរុងោ ព្ាប់។ 
 

• ក្ខិ័ោអ តទីតាំង 

• ក្ខិាង័ង់័ំណ្ង់ថមីៗ
ម្កតំប ់ណដ្លោ ម្ទ័
ភារព្័័់ាអ ត/ោ 
តនម្ា  

4. ក្ខិម្ធា ើលទធរម្ម
ដ្ីធា ីរំុទទួលបា ម្ជាគជយក 

ដ្ីមួ្កចំ ួ តូចអាច ឹងព្តូិ ម្ធា ើលទធរម្មវ
តាម្ិកៈក្ខិផដល់អំម្ណាកវ
ឬតាម្ិកៈក្ខិផដល់័ំណ្ងវ័ព្ោប់័រម្មភារ
រ័ិរម្មវចិញ្ច ឹម្័តាវ ិងម្ ាទវរ៏ដូ្ចជាវ
ម្ហោឋ ិចន័ម្ព យ ធផលិតរម្មខ្នន តតូចវ(ឧទហិណ៍្វ
បិ សក្ខា ិណរនចនម្ព្ក្ខកម្រលព្បមូ្លផលវ
ឃ្ា ំង ទ័ ុ រទុរវ ិងម្រាងចិញ្ច ឹម្បរសី។ល។)។វ 

• ិតតោ ិប័់
ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅក្ខិ
ម្កទីតាំងវ 

• ក្ខិចាប់ម្ផដើម្ាង័ង់វ
ឬ័រម្មភារណដ្លរំរុងវវវ
អ ុិតតប ត  

5. ធ ធា ិបបធម៌្ិបូិ តោ 
ម្កទីតាំងអ ុគម្ព្ោង 

រន ុងអំ រ ងម្រលម្ិៀបចំណផ ក្ខិវឬាង័ង់
អ ុគម្ព្ោងវោ ក្ខិិរម្ឃើញធ ធា ិបូិ ត វ
ធ ធា ិបបធម៌្វ ិងធ ធា ា័ន 

• ក្ខិ័ោអ តទីតាំងវ
័ព្ោប់ទីតាំងាង័ង់វ
ម្បាះជំិំវ 

• ក្ខិ
ម្ព្បើព្បា័់ិតថ ុធាតុម្ដ្ើម្័
ព្ោប់ក្ខិាង័ង់វ ិង/
ឬក្ខិ



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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 ផ្លប ោះ ល់/ហា ិភយកខដលអាច
ម្កើត្ោ ម្ ើង 

ម្័ចកដ ីពិពណ្៌នាអាំពីបញ្ហា /ហា ិភយក ័កម្មភាពធម្មតា ខដល
អាចបងក
ឱ្យោ ផ្លប ោះ ល់
/ហា ិភយក 

ិរាទុរិតថ ុធាតុម្ដ្ើម្ទំ
ងម្នះ 
 

6. ក្ខិបម្ងក ើត័ំណ្ល់ិងឹ ក្ខិរក្ខកដ្ីអាចនំឱ្យោ ័ំណ្ល់ 
័ំណ្ល់រ៏អាចម្រើតម្ចញរី័ោភ ិៈវណដ្លរំុព្តូិ
បា ម្ព្បើព្បា័់ផងណដ្ិវដូ្ចជាវ
ម្ ើ/ម្មម /ម្ោហៈធាតុវ័ោភ ិៈម្ិចខចប់វ ិង
័ំណ្ល់ណដ្លបងកម្ ើងម្ោករម្មរិ៖វ
ព្បអប់ោរ់បាកវអាហាិណដ្លម្ក័ល់។ល។ 

• ក្ខិរក្ខកដ្ី 

• ័ំណ្ង់ 

• ័រម្មភារព្បចាំនថៃិប័់វវ
រម្មរិ 

7. ក្ខិបម្ងក ើតទឹរ អ័ ុក • ទឹរ អ័ ុកណដ្លបម្ងក ើតម្ ើងម្ោករម្មរិរីក្ខិ
ោងនដ្វ ិងក្ខិម្ព្បើព្បា័់បងម ់  

• ក្ខិបម្ងក ើតទឹរ អ័ ុកវ
ម្ោករំុោ ក្ខិព្គប់ព្គងព្តឹម្ព្តូិ វអាចនំ
ឱ្យោ ក្ខិបំរុលបិ សាន  វក្ខិិំខ្ន វ ិង
បញ្ញា វវ័ុខភារ័ព្ោប់រម្មរិវ ងិ
ាធាិណ្ជ ទូម្ៅ  

• ក្ខិរក្ខកដ្ី 

• ក្ខិម្ព្បើព្បា័់
ិតថ ុធាតុម្ដ្ើម្័ព្ោប់
ាង័ង់ 

• ័រម្មភារិប័់រម្មរិ
ម្ក ឹងក្ខិោឋ   

8. ក្ខិបម្ងក ើត័ំណ្ល់គីមី្វ ិង័ំណ្ល់
ម្ព្ោះថ្ន រ់ 

ម្ព្បងណដ្លម្ព្បើិចួវថ្ន ោំបវម្ព្បងិំអិលវអាគុកវ
 ិង័ោភ ិៈណដ្លោ ផទ ុរាិធាតុអាម្ប ត័ ូ័ វគឺជា
័ំណ្ល់រុល។  
័ំណ្ល់ិងឹមួ្កចំ ួ វអាច
ព្បឡារព់្ប ូរជាមួ្ក ឹងម្ព្បងវថ្ន ោំប។ល។វ
 ិងអាចបម្ញ្ចញជាតិរុលវ ិងបងកហា ិភយក
ដ្ល់័ុខភារាធាិណ្ៈ។ 
 

• ក្ខិ័ោអ តទីតាំង 

• ក្ខិជួ័ជលុោ ក ត  

• ក្ខិោបថ្ន  ំ
 
 

9. ធូលីវក្ខិបំរុលខយល ់
 

ក្ខិប ះពាល់វ ិងធូលីវ ិងណផសងរន ុងរព្មិ្តខព័់វ
អាចបងកផលប ះពាល់ដ្ល់័ុខភារ៖វប ះពាល់
ដ្ល់ព្បរយ ធផល ូិ ដ្ម្ងា ើម្វណភនរ 

• ក្ខិ័ោអ តទីតាំង 

• ក្ខិរក្ខកដ្ី 

• ក្ខិដ្ំម្ណ្ើិក្ខិោ ័ុី   

• ក្ខិម្លើរោរ់
័ោភ ិៈាង័ង ់

1
0. 

័ំម្ ងិំខ្ន វ ិងិំញយិ ័ំម្ ងិំខ្ន ប ះពាល់ដ្ល់ក្ខិាដ ប់ឮវក្ខិាដ ប់វ
 ិងអាចនំឱ្យោ បញ្ញា ម្ស្ត ត័ ័/ ឺរាល។ 
ិំញយិអាចនំឱ្យោ ាន ម្ម្ព្បះ/ខូចខ្នត័ំណ្ងវ់
ណដ្លោ ព្ាប។់ 
 

• ក្ខិចារ់ព្គឹះ 

• ក្ខិបង្ហា ប់ដ្ ី

1
1. 

ក្ខិបម្ងក ើ ហា ិភយកន ក្ខិម្ព្ចាះដ្ី

/ក្ខិម្ធា ើឱ្យទឹរក្ខ ណ់តលអរ/់រំណ្ិ
លាប់ 

• ទីជព្ោលណលងោ ន័ ិិភារម្ទៀតវ
ម្កម្រលណដ្លនផទដ្ីខ្នងម្លើ
ទទួលិងក្ខិិំខ្ន ។វទឹរអាចហូិ
ម្លឿ ជាងមុ្ វ ិងអាចម្ព្ចាះដ្ីម្កម្លើ
ទីជព្ោលវ
ណដ្លណលងោ គព្ម្បិុរាជាតិម្ទៀត។វដូ្ម្ចនះវ
ហា ិភយកន ក្ខិម្ព្ចាះដ្ីវ ិងក្ខិ
បារ់ដ្ីអាចោ ក្ខិម្រើ ម្ ើងវព្ប័ិ ម្បើ
អោិោ ទីតាំងម្កម្លើជព្ោលភន ំវឬ
ព្ប័ិ ម្បើ័រម្មភារាង័ង់បងកិំខ្ន ដ្ល់
ជព្ោល។   

• ដ្ីម្កនផទខ្នងម្លើវណដ្លហូិម្ព្ចាះវ
 ឹងធាា រម់្ៅណផនរខ្នងម្ព្ក្ខម្វបនទ ប់ម្រព្តូិ
បា ទឹរម្ភាៀម្ហូិម្ព្ចាះប ត វណដ្លនំឱ្យទឹរ
ព្តូិ លអរ់ខ្នា ំងវ ិងម្ធា ើ
ឱ្យោ រំណ្ដ្ីលាប់ម្កបាតទម្ ា /រន ុង ទ័ ឹង។ 
 

• ក្ខិ័ោអ តទីតាំង 

• ័រម្មភាររក្ខកដ្ីនំ
ឱ្យ
តំប ់ណលងោ គព្ម្ប
ិុរាជាតិរន ុងអំ រ ងម្រលវ
 ិងម្ព្ក្ខកម្រល
ាង័ង់ 

• ក្ខិង្ហិាង័ង់វ
ណដ្លម្ធា ើម្ ើង
ម្កទីជព្ោលណដ្លម្ចាទ
ខ្នា ំងវ
 ិង/ឬណដ្លម្ិ ័ូិោ 
លំ ឹង 



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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 ផ្លប ោះ ល់/ហា ិភយកខដលអាច
ម្កើត្ោ ម្ ើង 

ម្័ចកដ ីពិពណ្៌នាអាំពីបញ្ហា /ហា ិភយក ័កម្មភាពធម្មតា ខដល
អាចបងក
ឱ្យោ ផ្លប ោះ ល់
/ហា ិភយក 

1
2. 

ក្ខិម្ិចិលឹគុណ្ភារទឹរ • ័ំណ្ល់វ ិង អ័ ុក, ័ោភ ិៈាង័ង់វ
រីក្ខិាង័ង់អាចម្លចធាា កវឬ
ប ះពាល់ម្ៅរន ុងព្បភរទឹរវម្កជិតទីតាំង
ាង័ង់វឬម្ក
ណខសទឹរខ្នងម្ព្ក្ខម្ន ក្ខិោឋ  ាង័ង់។ 

• គុណ្ភារទឹរម្ករន ុង ទ័ ឹងវ ិងទម្ ាអាច
ិងផលប ះពាល់ព្ប័ិ ម្បើដ្ីរីជព្ោលម្ក
តំប ់ិ ងទឹរម្ភាៀងវព្តូិ ហូិម្ព្ចាះចូលម្ៅរន ុង
ណដ្ ទឹរវម្ោកាិក្ខិម្ព្ចាះដ្ី/ក្ខិបារ់ដ្ីវ
ណដ្លបងកម្ ើង
ម្ោកាិក្ខិរក្ខកដ្ីម្កក្ខិោឋ  
ាង័ង់។ 

• ័រម្មភារម្ព្បើព្បា័់ទឹរម្ោករំុោ ក្ខិ
ព្ប រងព្បកយតនិប័់រម្មរិវឧទហិណ៍្
ក្ខិោង័ោអ តឧបរិណ៍្ម្ោកផ្ទទ ល់ម្ក
ព្បភរទឹរ។ 

• ម្ព្បង,វឥ ធ ៈវឬាិធាតុរាិដ្នទម្ទៀតវ
ណដ្លព្តូិ បា ម្ព្បើព្បា័់រន ុងអំ រ ងម្រល
ាង័ង់វដូ្ចជាវក្ខិជួ័ជុលោ ័ុី ម្ក
ទីតាំងផ្ទទ ល់វអាចម្លចធាា កវឬរំរប់ចូលម្ៅ
រន ុងដ្ី។វបនទ ប់ម្រទឹរម្ភាៀងអាចហូិម្ព្ចាះ
ាិធាតុរខារទ់ងំម្ ះចូលម្ៅ
រន ុងណដ្ ទឹរណដ្លម្កជិតម្នះ។ 
 

• ក្ខិាង័ង់
ាព  ម្ក ទ័ ឹងវ
ឬបាតទម្ ា  

• ័ំណ្ល់រីក្ខិាង័ង់វ
 ិងក្ខិបម្ញ្ចញទឹរ អ័ ុក 

• ក្ខិោង័ោអ តវ
 ិងក្ខិជួ័ជុលឧបរិ
ណ៍្វ
 ិងម្ព្គឿងោ ័ុី នន 

1
3. 

ប ះពាល់ដ្ល់ទីតាំងិិបបធម៌្វដូ្ចជាវ
វិ សហាិក្ខតូលចិវទីតាំងព្បិតត ិាស្ត ត័ វ
ផន ូិ ។ល។ 

ទីតាំងិបបធម៌្អាចិងផលប ះពាល់ម្ោកាិធូលីវ
័ំម្ ងិំខ្ន រីក្ខិម្លើរោរ់/័ំណ្ល់វ ិង័ំរាម្។ 
ិតថ ុ័ិលបៈមួ្កចំ ួ អាចព្តូិ បា ិរម្ឃើញ
រន ុងអំ រ ងម្រលរក្ខកដ្ីម្ក ឹងក្ខិោឋ  ។ 
 

• ័រម្មភារណដ្លបម្ងក ើត
ឱ្យោ ធូលីវ
 ិង័ំម្ ងិំខ្ន  

• ក្ខិម្លើរ/ោរ់័ោភ ិៈា
ង័ង់វ ិង័ំណ្ង់ 

1
4. 

ក្ខិិំខ្ន ដ្ល់័ ហគម្ ៍ម្កមូ្ល
ោឋ  ៖   
 
✓ ចរាចិណ៍្/ក្ខិដ្ឹរជញ្ជ  ូ 
✓ ក្ខិផមត់ផមង់ទឹរ 
✓ ធារាាស្ត ត័  
✓ ក្ខិម្ធា ើរ័ិរម្ម 
✓ រិចចព្បជុំ/ព្រឹតត ិក្ខិណ៍្
រន ុង័ហគម្ ៍។ល។ 

• ព្ប័ិ ម្បើក្ខិង្ហិម្ធា ើម្ ើងម្កវឬជិតផល ូិ វ
ឬព្បរយ ធលូណដ្លោ ព្ាប់,វ័រម្មភារ
ាង័ង់វអាចិំខ្ន វឬបង្ហអ រ់ចរាចិ
ម្កម្លើផល ូិ ណដ្លោ ព្ាប់។វ 

• ក្ខិរក្ខកដ្ីរ៏អាចបងកឱ្យោ ក្ខិបាត់បង់
គព្ម្បិុរាជាតិវ ិងបងកក្ខិិំខ្ន 
ដ្ល់ដ្ីផងណដ្ិ។  

• ក្ខិរក្ខកដ្ីអាច
ិំខ្ន ដ្ល់ព្បតិបតត ិក្ខិន ម្័វាណដ្លផដល់
ម្ោកទីតាំងណដ្លោ ព្ាប់វដូ្ចជាវ
ក្ខិផមត់ផមង់ទឹរវព្បរយ ធលូវក្ខិផមត់ផមង់
ថ្ម្រល។ល។វព្ប័ិ ម្បើបំរង់លូ/ណខស
ម្ភា ើងក្ខត់តំប ់ណដ្លោ ក្ខិរក្ខកដ្ី។ 

• គំ ដី្ណដ្លបា រក្ខក។ 

• ព្ប័ិ ម្បើ័រម្មភារាង័ង់
ម្ធា ើម្ ើងម្កជិតតំប ់រ័ិរម្មវក្ខិចូលម្ៅដ្ី

រ័ិោឋ  អាចិងក្ខិិំខ្ន ។វ័ោភ ិៈ័ំណ្ល់វ
 ិងទឹរ អ័ ុករីក្ខិោឋ  ័ំណ្ង់វអាចហូិចូល
ម្ៅរន ុងរ័ិោឋ  បងកឱ្យោ ក្ខិ
ថកចុះផលិតភារវ ិងម្ធា ើឱ្យោ ទំន័់
រន ុង័ងមម្។  

• ព្ប័ិ ម្បើក្ខិោឋ  ាង័ង់ោ ទីតាំង
ម្កជិតម្ជឈម្ណ្ឌ ល័ហគម្ ៍វក្ខិ
ម្លើរោរ់័ោភ ិៈវឬ័ំម្ ងិំខ្ន រីក្ខិក្ខតវ់
ក្ខិាា  វក្ខិផាិ័ោភ ិៈននវអាចម្ធា ើឱ្យ
រាងំ ទ័ ះដ្ល់ក្ខិចូលម្ៅដ្ល់ម្ជឈម្ណ្ឌ ល
័ហគម្ ៍វឬិំខ្ន រិចចព្បជុំជាាធាិណ្ៈ។ 
 

• ក្ខិ័ោអ តទីតាំង 

• ក្ខិរក្ខកដ្ី 

• ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិម្ព្គឿងោ ័ុី  

• ក្ខិរាងំ ទ័ ះជាបម្ណាដ ះ
អា័ ន វម្កទម្ ា/ ទ័ ឹង
/ព្បឡាកម្ព្ាចព្័រណដ្
លោ ព្ាប់វ
័ព្ោប់ក្ខិង្ហិាង័ង ់

• ក្ខិរាងំ ទ័ ះបម្ណាដ ះអា័ ន
ម្កផល ូិ ័ព្ោបា់ង័ង់
រំណាត់ផល ូិ ភាជ ប់ម្ៅ ឹងផល ូ
ិថម ី
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 ផ្លប ោះ ល់/ហា ិភយកខដលអាច
ម្កើត្ោ ម្ ើង 

ម្័ចកដ ីពិពណ្៌នាអាំពីបញ្ហា /ហា ិភយក ័កម្មភាពធម្មតា ខដល
អាចបងក
ឱ្យោ ផ្លប ោះ ល់
/ហា ិភយក 

1
5. 

័ុខភារ/អនម្យក
ម្ករន ុង័ហគម្ ៍មូ្លោឋ   

• ទឹរ ឹងវណដ្លម្រើតម្ចញរីតំប ់
ិងក្ខិិំខ្ន ម្កក្ខិោឋ  ាង័ង់វ
ជារណ ាងណដ្លនំឱ្យោ ក្ខិរម្រើតមូ្័វ
ណដ្លជាភាន រ់ង្ហិចម្ាងជំងឺ ា្ងតាម្ទឹរ។ 

• ័ំណ្ល់ណដ្លបម្ងក ើតម្ ើងម្ោករម្មរិវ
ណដ្លាន រ់ម្កទីតាំងអាច
ទរ់ទញររួរ័តាោ រិ័វ ិង័តាលអ ិត 

• ក្ខិម្ងក ើតទឹរ អ័ ុកអាចបងកឱ្យោ ក្ខិិំខ្ន វ
 ិងហា ិភយក័ុខភារដ្លម់្ ុ័ស។ 
 

• ក្ខិរក្ខកដ្ីនំ
ឱ្យោ ព្គលុរម្ព្ៅៗវឬ
ព្គលុររារ់ៗ 

1
6. 

ហា ិភយក័ុិតន ិភារ
ចំម្ពាះ័ហគម្ ៍ 

័រម្មភារពារ់រយ ធ ឹងក្ខិាង័ង់អាចបងក
ឱ្យោ ហា ិភយក័ុិតន ិភារវ
ដ្ល់័ហគម្ ៍មូ្លោឋ  វជារិម្័័រុោិ។វ
ព្ប័ិ ម្បើរុោិចូលម្ៅ
តំប ់ណដ្លោ ិម្តត ម្ព្ៅៗវឬោ ិតតោ 
ម្ក ឹងក្ខិោឋ  វរន ុងអំ រ ងម្រលដ្ឹរជញ្ជ  ូ
/ម្លើរោរ់័ ោភ ិៈនន។ 

• ក្ខិដ្ឹរជញ្ជ  ូ
័ោភ ិៈ/័ំណ្ល ់

• ក្ខិម្លើរ/ោរ់័ោភ ិៈ  

• ព្គលុរ
ណដ្លម្រើតម្ ើងម្ោកាិ
ក្ខិរក្ខកដ្ី 

• ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិម្ព្គឿងោ ័ុី  
 

1
7. 

័ុខភារវ ិង័ុិតន ិភាររម្មរិ ិម្តត ណដ្លរំុោ ក្ខិក្ខិពាិម្ក ឹងទីតាំងវ
ក្ខិង្ហក ឹងប ះពាល់ ឹងចរាចិ
ម្កតាម្ចិម្ញ្ច ើម្ផល ូិ វណខសម្ភា ើងណដ្លតរំុបា 
ព្តឹម្ព្តូិ វដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវ ិងក្ខិព្គប់ព្គងម្ព្គឿង
ចព្រ័ំណ្ងវ់ម្ព្គឿងោ ័ុី វ ិងឧបរិណ៍្ននវ
អាចបងកឱ្យោ ហា ិភយកវវវវវ
័ុិតន ិភារចំម្ពាះរម្មរិ។ 
 

• ័រម្មភារ
ាង័ង់ទូម្ៅវ
ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិឧបរិណ៍្វ ិង
ម្រាងចព្រ 

 

ដាំណាក់កាលរបត្ិបត្ត ិកាិ 
 

1. 
 

ក្ខិបំរុលទឹរ/ដ្ ី ក្ខិម្លចធាា កវឬក្ខិបងហ ូិ័ំណ្លវ ិងទឹរ អ័ ុកវ
ណដ្លម្រើតម្ចញរីក្ខិោឋ  ។ 
 

័រម្មភារម្ព្បើព្បា័់ទឹរវ
ម្ករន ុងអោិ/ទីជព្ម្រ 
 

2. ក្ខិបំរុលទឹរ/ដ្ ី • ទឹរ អ័ ុកណដ្លហូិម្ចញរីអាង ត័ ុ រទឹរ អ័ ុកវ
អាចបំរុលទឹរម្ព្ក្ខម្ដ្ីវឬទឹរម្លើដ្ីវ
ជារិម្័័ព្ប័ិ ម្បើបំរងលូ់ព្តូិ បា 
តភាជ ប់ជាមួ្ក ឹងព្បរយ ធលូម្បើរ។  

• ទឹរ អ័ ុកណដ្លព្តូិ បា ័ោអ តខាះវ ិងណដ្លហូិ
ម្ចញរីអាង ត័ ុ រទឹរ អ័ ុកវអាចបំរុលទឹរ
រន ុងដ្ីវម្ករន ុងអណ្្ងូនដ្វម្ទះបីជារាប់
ឆ្ន ំក ម្ព្ក្ខកម្រម្ទៀតរ៏ម្ោក។ 

• ទឹរម្កម្លើដី្ណដ្លទទួលិងក្ខិបរុំល
រីបិ សម្ិណ្ជុំិ សញអាង ត័ ុ រទឹរ អ័ ុកវអាច
ហូចចូលម្ៅរន ុងទឹររន ុងដ្ី។ 
 

បិ សក្ខា ិអនម្យក 

3. ផលប ះពាល់ម្លើម្ាភយណ្ឌភារ ព្ប័ិ ម្បើអោិ ន័ ិតម្ករន ុងតំប ់ាធាិណ្ៈវ ិង
ម្ធា ើឱ្យប ះពាល់ដ្លត់នម្ាម្ទ័ភារជុំិ សញ។ 
 

បិ សក្ខា ិអនម្យក/ព្បរយ ធលូ  
 

4. ័ំម្ ងិំខ្ន វរា ិ វាន  ភារ
រំុោ អនម្យកវ
ហា ិភយក័ុខភារាធាិណ្ៈ  

• ទឹរ អ័ ុករីអាង ត័ ុ រទឹរ អ័ ុកោ រា ិ អាព្ររ់វ
 ិងអាចបងកឱ្យោ ក្ខិិំខ្ន ដ្ល់
ាធាិណ្ៈជ ទូម្ៅវ
ម្កម្រលណដ្លាធាិណ្ជ ធំុរា ិ /ម្ម្ើលម្ឃើញ
ទឹរ អ័ ុកទងំម្នះ។ 

• ទឹរ អ័ ុកម្ករន ុងអាង ត័ ុ រទឹរ អ័ ុកវព្តូិ
បា ័ោអ តបា ខាះណតប ុម្ណាណ ះវដូ្ម្ចនះវាអាច
ាកភាកម្ម្ម្រាគវ ិងជំងឺវណដ្លអាចបងក
ឱ្យោ ហា ិភយកដ្ល់័ុខភារ។ 

• រងាះព្បរយ ធលូព្តឹម្ព្តូិ ម្កជុំិ សញិ បូ ៊ីម្ណ្
ទឹរាធាិណ្ៈវនំឱ្យោ 
ភរ់ព្ជាជំុំិ សញិ បូ ៊ីម្ណ្ទងំម្នះវឬបិ សម្ិណ្ជុំិ សញ។វ
ទឹរណដ្លដ្រ់ម្កទីម្នះវអាចក្ខា កជារណ ាង

អនម្យក 
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 ផ្លប ោះ ល់/ហា ិភយកខដលអាច
ម្កើត្ោ ម្ ើង 

ម្័ចកដ ីពិពណ្៌នាអាំពីបញ្ហា /ហា ិភយក ័កម្មភាពធម្មតា ខដល
អាចបងក
ឱ្យោ ផ្លប ោះ ល់
/ហា ិភយក 

មូ្័បងករំម្ណ្ើតវ ិង
បងកភារម្ិ ង្ហកព្័ួលដ្ល់អនរម្ព្បើព្បា័់វវវ
ទឹរ។ 

• រណ ាងម្ព្បើព្បា័់ទឹរចំហវ
ឬរំុោ ិ បូ ៊ីម្ណ្ព្តឹម្ព្តូិ វអាចម្ធា ើឱ្យរំរប់ទឹរ
ោ ងម្ព្ចើ វម្កម្រលនថៃ។វម្ ះគឺជាខជះខ្នជ ក
ទឹរដ្៏ោ តនម្ាវ
ណដ្លអនរម្ព្បើព្បា័់ដ្នទម្ទៀតអាចវវវវវវវ
ព្តូិ ក្ខិ។ 

6. ាន  ភាររំុោ អនម្យកវវវ
ហា ិភយក័ុខភារាធាិណ្ៈវ 
 

ភរ់ព្ជា/ំក្ខិម្ ើងលអរ់ន ទឹរវម្កិ បូ ៊ីម្ណ្ាធាិណ្ៈវ
នំឱ្យោ ាន  ភាររំុោ អនម្យកវ ិង/ឬ
រណ ាងមូ្័រង។ 

ក្ខិផមត់ផមង់ទឹរ 

7. ទំន័់ជាមួ្ក ឹងតព្ម្ូិក្ខិទឹរ
ម្កណខសទឹរខ្នងម្ព្ក្ខម្ 

ម្កម្រលណដ្លទឹរហូិចូលម្រវព្តូិ បា ិរាទុរខាះ
ម្កណខសទឹរខ្នងម្លើវម្ោកអនរម្ព្បើព្បា័់ទឹរ
មួ្កព្រ រម្ណាម្នះវព្រ រម្ម្ផសងម្ទៀតវអាចោ ទឹរ
ណដ្លរួរម្គព្តូិ ក្ខិរន ុងបិ សោណ្តិចតួចជាងមុ្ វ
ណដ្លអាចនំឱ្យោ ទំន័់ិវាងព្រ រម្័ហគម្ ៍
ម្ផសងៗោន ។ 
 

ក្ខិផមត់ផមង់ទឹរ 

8. ព្រឹតត ិក្ខិណ៍្អាក្ខ័ធាតុ
ធៃ ់ធៃិ/ម្ព្ោះម្ហ តរាកធម្មជាតិវ
ដូ្ចជាវខយល់រយរ ះជាម្ដ្ើម្ 

• ព្រឹតត ិក្ខិណ៍្អាក្ខ័ធាតុធៃ ់ធៃិវ
ិម្ព្ោះម្ហ តរាកធម្មជាតិអាចបងក
ក្ខិខូចខ្នតដ្ល់័ ំណ្ង់វ
ណដ្លាង័ង់ម្ោកគម្ព្ោងវឬិំខ្ន ដ្ល់
ម្័វាណដ្លផដល់ម្ោកទីតាំងទងំម្ ះ។វ 

• ម្ករន ុងរិណី្មួ្កចំ ួ វព្រឹតត ិក្ខិណ៍្
អាក្ខ័ធាតុធៃ ់ធៃិវដូ្ចជារយរ ះ័ុីរល  ូវ
អាចម្ិ បងកផលប ះពាល់ម្ោកផ្ទទ ល់ដ្ល់
ទីតាំងផដល់ម្័វាទងំម្ ះវប ុណ តអាចម្ធា ើឱ្យ
ខូចខ្នតដ្ល់ិ តថ ុជុំិ សញវម្ហើកិតថ ុទងំម្ ះអាច
បងកឱ្យោ ក្ខិខូចខ្នតដ្ល់ទីតាងំផដល់ម្័វាវ
ណដ្លាង័ង់ម្ោកគម្ព្ោងវដូ្ចជាវ
ក្ខិដួ្លិលំម្ដ្ើម្ម្ ើវចូលម្ៅរន ុង
អោិិរាទុរទឹរជាម្ដ្ើម្។ 
 

ម្ភាៀងធាា រ់ខ្នា ំង 

 

58. ័ោ័ភាគទី ២៖ ម្លើកកម្ព័់របពយ ធពយត្៌ោ ក័ិកម្ម  ងិកាិរគប់រគងកាិរតួ្ត្ពិ តិ្យ

គុណ្ភាព ។ ម្ោលបំណ្ងន ័ោ័ភាគទីវ ២វ ម្ ះវ គឺម្ដ្ើម្បរីព្ងឹងចំម្ណ្ះដ្ឹងជាមូ្លោឋ  វ

័ម្តនភារិ សភាគទិ ន យកវ  ិងព្បរយ ធអ ុិតតលិខិតបទោឋ  គតិកុតត ិរន ុងិ ស័ យកាធាិណ្ៈវ ព្រម្ទងំ

ក្ខិអ ុិតតវ  ិងក្ខិរព្ងឹងក្ខិអ ុិតតព្បរយ ធទងំម្ ះ។វ ក្ខិង្ហិទងំម្ ះ ឹងិមួ្ចំណណ្ររព្ងីរវ  ិង

បម្ងក ើ តោា ភារចំម្ណ្ះដ្ងឹវ ព្រម្ទងំណរលម្អក្ខិម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតិប័់តួអងមរន ុងិ ស័ យកាធាិណ្ៈវ

 ិងវិ ស័ យកឯរជ វ ណដ្លផល័ម្ព្ម្ចបា វ  ឹងោ ិ សាលភារម្លើ័រីអ ុគម្ព្ោងវ PAវ ណដ្លបា ទទួល

ក្ខិោំព្ទម្ៅម្ទៀត។វព្បរយ ធរយត៌ោ រ័ិរម្មវ ិងព្គប់ព្គងគុណ្ភាររ័ិរម្មវ ឹងផដល់ព្បម្ោជ ៍ដ្លអ់នរ

ពារ់រយ ធផ្ទទ លវ់ រ៏ដូ្ចជាវ រ័ិរិវ ព្រ រម្អនរផលិតវ  ិង័ហព្ោ័រ័ិរម្មខ្នន តតូចវ  ិងខ្នន តម្ធយម្វ

ណដ្លរំរុងព្បតិបតត ិក្ខិម្ករន ុងឃុំវ  ិងម្ខតតម្ផសងម្ទៀតវ ម្ព្ៅណតរីតំប ់គម្ព្ោងផងណដ្ិ។វ

័ោ័ភាគម្ ះរ៏ ឹងផដលហិ់ិញ្ញបបទ ដ្ល់ក្ខិង្ហិិ សភាគវ  ិងផដល់ព្បឹរាម្ោល ម្ោបាកវ ម្ដ្ើម្បី

តព្ម្ង់ទិ័ក្ខិិ ស ិម្ោគិប័់ិោឋ ភិបាលរន ុងក្ខិោពំ្ទដ្ល់ក្ខិអភិិឌ្ឍិ ស័ យករ័ិរម្ម។ 

59. ័ោ័ភាគិង ២.១៖ របពយ ធពយត្៌ោ ក័ិកម្ម។  ឹងោ ក្ខិផដលហ់ិិញ្ញ បបទ 

័ព្ោប់ក្ខិិ ស ិម្ោគម្លើក្ខិប តអភិិឌ្ឍ ៍វ  ិងម្លើររម្ព័់ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ណផ ទីដ្ី/រ័ិ-បិ សាន  វ ព្បរយ ធ

ផដល់រយត៌ោ ទ ់ម្រលម្ិោពារ់រយ ធ ឹងរ័ិរម្មវ ន័ ិតិផលិតរម្មអាហាិវ  ិងរ័ិរម្ម/ទិ ន យកជំម្ិឿ វ

(រយត៌ោ ទីផាិរ័ិរម្មវ  ិងព្បរយ ធរយត៌ោ ទីផាិ)វ  ិងទិ ន យកដ្នទម្ទៀត។វបម្ចចរិ សទយវ ICT ថមី ឹងព្តូិ

ករម្រម្ព្បើព្បា័វ់ ម្ដ្ើម្បធីានឱ្យោ ក្ខិផសរាផាកឱ្យបា ទូលំទូោកបំផុត ូិទិ ន យកវ



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  30                                                                                          

 ិងរយត៌ោ ណដ្លោ វ ័ព្ោប់ក្ខិម្ិៀបចំណផ ក្ខិវ  ិងក្ខិម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតិប័តួ់អងមពារ់រយ ធ

រន ុងវិ ស័ យកាធាិណ្ៈវ  ិងិ ស័ យកឯរជ វ ពារ់រយ ធ ឹងផលិតរម្មវ ក្ខិណរនចនវ ក្ខិណ ា័ ងិរទីផាិ

ផលិតផលរ័ិរម្មវ  ិងម្័វារម្ម។វ ម្លើ័រមី្ ះវ រ៏ ឹងោ ក្ខិោំព្ទដ្ល់ក្ខិព្បមូ្លរយត៌ោ ទីផាិវ

ម្ដ្ើម្បីរំណ្ត់ិរឱ្ក្ខ័ិកៈម្រលម្ធយម្វ  ិងិកៈម្រលណិង័ព្ោប់ផលតិផល័ម្ព្័បផងណដ្ិ។វ

 ឹងោ ក្ខិផតល់ថិ សក្ខវ ័ព្ោប់ក្ខិផតលរ់យត៌ោ ឱ្យចំម្ោលម្ៅវ ម្ោកម្ព្បើព្បា័់បម្ចចរិ សទយ័ម្ព្័បថមីៗវ

ម្ដ្ើម្បឱី្យរយត៌ោ បា ម្ៅដ្ល់រ័ិរិជាស្ត ត័ ីចូលិមួ្រន ុងគម្ព្ោងម្ ះវ ណដ្លក្ខិកល់ដ្ឹង

រយត៌ោ រីឯរាិ័ិម្័ិម្កោរព្មិ្ត។វក្ខិផសរាផាករយត៌ោ វរ៏ ឹងបញ្ច ូលាិវ ិងឯរាិពារ់រយ ធ

 ឹងអាហាិបូតនម្ភផងណដ្ិវម្ដ្ើម្បីរព្ងឹងលទធផលអាហាិបូតនម្ភ ិប័់គម្ព្ោង។  

60. ័ោ័ភាគិង ២.២ កាិរគប់រគងគណុ្ភាព។ ក្ខិិ ស ិម្ោគវម្ដ្ើម្បីរព្ងឹងព្ប័ទិធភារក្ខិក្ខិពាិ

ិុរាជាតិវ  ិងភូតោម្អនម្យកវ ័ុខភារ័តាវ  ិងក្ខិឃ្ា ំម្ម្ើលភូតោម្អនម្យកវ ័ុខភារ័តាវ

 ិង័ុិតន ិភារអាហាិវ ព្បរយ ធរាកក្ខិណ៍្វ  ិងព្បរយ ធអធិក្ខិរិចចវ  ិងព្បរយ ធរព្ងឹងក្ខិអ ុិតត

ក្ខិព្គប់ព្គងម្លើិតថ ុធាតមុ្ដ្ើម្រ័ិរម្មវ  ឹងទទួលបា ក្ខិោំព្ទ។វ ក្ខិោពំ្ទម្ ះវ ិមួ្ោ ក្ខិោពំ្ទដ្លក់្ខិ

បម្ងក ើត ូិម្័វាម្ចញវិ សញ្ញញ ប បព្តវ ផដល់អាជាា បយណ្ណ វ  ិងព្តួតរិ ិតយវ  ិងព្គប់ព្គងគុណ្ភារម្ផសងម្ទៀតវ

ព្រម្ទងំក្ខិបម្ងក ើតវ  ិងក្ខិអ ុិតតលិខិតបទោឋ  គតិកុតត ិវ អំរីក្ខិអ ុិតតលអ ណផនររ័ិរម្មវ (GAP)វ  ិង

ក្ខិអ ុិតតលអ វណផនរផលិតផល័វិ រីាងមវក្ខិចិញ្ច ឹម្័តាវ ិងក្ខិម្ព្បើព្បា័់រយត៌ោ ័ោម លភូ់មិ្ាស្ត ត័ ។ល។ 

61. ័ោ័ភាគិងវ ២.១,វ ២.២វ  ឹងរុំមិ្ បងកឱ្យោ ផលប ះពាលអ់ិ សជជោ ម្ ើក។វ

ម្ោលក្ខិណ៍្ណណ្នំអ តិក្ខល ដ័ ីរីក្ខិអ ុិតតម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរកី្ខិក្ខិពាិវ ម្លើផលប ះពាល់

ចំម្ពាះ័រម្មភារជំ ួកបម្ចចរម្ទ័វ ឹងព្តូិ បញ្ច លូម្ៅរន ុងលរាខណ្ឌ ព្បតិបតត ិ ដ័ ីរីក្ខិម្ិៀបចំណផ ក្ខិវ ិង

ក្ខិោរ់អាទភិារម្លើអ តរាគម្ ៍ននវម្ដ្ើម្បីជំិុញឱ្យោ ផលប ះពាល់ជាវិ សជជោ ម្ព្ក្ខម្វESMFវម្ ះ។ 

4.2 ផលប ះពាល់័ ងមម្វណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើង 

62. ាត្ិព ធ ជម្កកមុ្ជា៖វ ម្បើតាម្ក្ខិអម្ងកតព្បជាជ ចុងម្ព្ក្ខកម្គវ (ព្រ័ួងណផ ក្ខិវ ឆ្ន ំវ ២០១៣)វ

ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចោ វ ២៤វ ព្រ រម្ម្ករម្ព ុជា។វ តំប ់ណដ្លោ ព្បជាជ ជាជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច

ិ័់ម្កម្ព្ចើ ជាងម្គវគឺភាគខ្នងម្ជើងវ ិងភាគឦា ន ព្បម្ទ័រម្ព ុជាវ ណដ្លជាដ្ង់័ុីម្តព្បជាជ ទបវ

ដូ្ចជា៖វ ម្ខតតព្រម្ចះវ (ម្ ទ័ ៀងវ ម្ព្ក្ខលវ មិ្លវរនងវ រួកវ ថ្ ួ),វ ម្ខតតម្ណ្ឌ លគិិវី (រនងវ ម្ ទ័ ៀងវ ម្ព្ក្ខលវ ិងូវ រា ដ្),វ

ម្ខតតិត គិិវី(ទំរួ វជារាកវព្គឹងវម្ព្ៅវ រ  វព្រណិតវក្ខចរ់),វម្ខតត ទ័ ឹងណព្តងវ(រួកវរនងវក្ខណិតវព្គឹងវណខម ិឃិវ

 រ  វ ម្ព្ៅ),វ ម្ខតតព្រះិ សហាិវ (រួក)វ  ិងម្ខតតរំរង់ធំវ (រួក)វ រ៏ដូ្ចជារុល័ម្ព យ ធ តំប ់ភន ំរន ុងម្ខតតម្ក្ខះរុងវ

(រយិ),វ ម្ខតតម្ពាធិ៍ាត់វ(រយិ),វ ម្ខតតរំរង់ ព័ ឺវ (័ួក)វ ិងម្ខតតព្រះ័ីហ ុវ (ម្័ើច)។វ តំប ់ទងំម្ ះវភាគម្ព្ចើ វ

ន័ ិតម្កជាប់ព្រំណដ្ ជាមួ្កព្បម្ទ័ម្ិៀតណាម្វ ឡាិវ  ិងនថ។វ ផទ ុកម្ៅិ សញវ ភូមិ្ភាគរណាដ លវ  ិងតំប ់

ជាប់ទម្ ាម្ម្គងមវ គឺជាតំប ់វ ណដ្ល័ំបូិព្បជាជ ិដ្ឋណខម ិិ័់ម្ក។វ ក្ខិរំុោ ក្ខិ័ិរាអំរពី្បជាជ វ នំ

ឱ្យម្គោ ក្ខិលបំាររន ុងក្ខិរំណ្ត់រីចំ ួ ព្រ រម្ជាតិរ ធ ុម្ករម្ព ុជា។វ ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍ ៍ជ បទវ

បា ម្លើរម្ ើងថ្វ ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ អាចិ័់ម្ករន ុង័ហគម្ ៍ិប័់រួរម្គោក ំជាមួ្ក ឹង

័ហគម្ ៍ណខម ិទូម្ៅវ ឬបា ម្ធា ើ័ោហណ្រម្មម្រញម្លញចូលម្ៅរន ុង័ហគម្ ៍ជ ជាតិណខមិវ

ប ុណ ត ម្កប តិរាលរាណ្ៈជ ជាតិិប័់រួរម្គវ  ិងម្ករន ុងរិណ្ីមួ្កចំ ួ វ ម្កប តម្ព្បើព្បា័់

ភាាិប័់រួរម្គ។វ ក្ខិចុះព្បមូ្លទិ ន យកម្កតាម្ម្ខតតវ ណដ្លអាច ឹងព្តូិ ម្ព្ជើ័ម្ិ ី័ វ

ម្ដ្ើម្បីអ ុិតតគម្ព្ោងម្ ះវ បា បញ្ញជ រ់ថ្វ ព្រ រម្ណដ្លរំណ្ត់ខល  ួឯងថ្ជាជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ

បា ម្លើរម្ ើងថ្វរួរម្គអាចព្បាព្័យកទរ់ទងវម្ោកម្ព្បើព្បា័ភ់ាាណខមិបា វម្ហើករន ុងម្រលជាមួ្កោន វ

ម្កណតប តម្ព្បើព្បា័់ភាាជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចិប័់រួរម្គម្ទៀត។វ រួរម្គភាគម្ព្ចើ បា ម្លើរម្ ើងថ្វ

រួរម្គបា វ ិងរំរុងិ័់ម្កជាមួ្ក័ហគម្ ៍ជ ជាតិណខមិទូម្ៅវជាងមួ្កជនំ ់ម្ហើក។ 

63. ដូ្ចណដ្លព្តូិ បា ិរម្ឃើញរន ុងជំម្ិឿ ព្បជាជ វិោឋ ភិបាលបា ម្លើរម្ ើងថ្វោ ព្បជាជ ចំ ួ វ

២៦៤.៦០០វ នរ់វ ន័ ិតរន ុងព្រ រម្ជ ជាតិភាគតិចវ ណដ្លិ័់ម្ករន ុងព្បទ័ម្ ះវ ឬម្ ម័ ើ ឹងព្បោណ្វ ៤%វ

ន ចំ ួ ព្បជាជ ័ិុប។វ ជ ជាតិចាម្វ ណដ្លោ ម្ ម្ ះម្យ ងម្ទៀតវ ណខម ិអិុាា ម្វ គឺជា័ហគម្ ៍

ជ ជាតិភាគតិចធំជាងម្គទីវ២វម្ករម្ព ុជាវបនទ ប់រីព្រ រម្ជ ជាតិណខមិវណដ្លជាព្រ រម្ជ ជាតិភាគម្ព្ចើ ។វ

័ហគម្ ៍ជ ជាតិចិ វ ណដ្លោ ចំ ួ ព្បោណ្វ ៣៤.៥០០វ នរ់វ គឺជាព្រ រម្ធំជាងម្គទីវ ៣វ

ម្ហើកគួិឱ្យភាា រ់ម្ផអើលម្នះវ ព្រ រម្ធំជាងម្គទីវ ៤វ គឺព្រ រម្ជ ជាតិណដ្លិ័់ម្កតំប ់ខព័់រាបវ
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ណដ្លោ ម្ ម្ ះថ្វ រនង។វ ័ហគម្ ៍ជ ជាតិម្ិៀតណាម្វ ព្តូិ បា ោរ់ចំណាត់ថ្ន រ់ថ្ជាព្រ រម្ធំជាងម្គទីវ

៧។វិហូតម្រដ្ល់ឆ្ន ំវ១៩៩២វ័ហគម្ ៍ជ ជាតិចិ វ ិងជ ជាតិម្ិៀតណាម្វព្តូិ បា ចាត់ទុរថ្ជាព្រ រម្

ជ ជាតិភាគតិចម្ករម្ព ុជាវណដ្លិមួ្ោន ជាមួ្ក ឹងជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ ិងជ ជាតិចាម្។ 

64. ម្លើរណលងណតរាជធា ីភន ំម្រញម្ចញវរាល់ម្ខតតណដ្លម្ ន័ ើម្ ើងវម្ដ្ើម្បីអ ុិតតគម្ព្ោងវគឺជាតំប ់ណដ្ល

ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍ ៍ជ បទទទួលាម ល់ថ្ោ ិតតោ វ ព្គួាិជ ជាតិភាគតិចវ អាចិ័់ម្កវ ឬម្ធា ើ

រ័ិរម្មោច់ម្ោកណ រវឬវិ័ម់្ករន ុង័ហគម្ ៍វឬម្ធា ើរ័ិរម្មជាោន  ឹង័ហគម្ ៍ជ ជាតិណខមិ។វដូ្ម្ចនះវ

រន ុងអំ រ ងម្រលន ក្ខិអ ុិតតគម្ព្ោងម្ ះវ ័រម្មភារអ ុគម្ព្ោងមួ្កចំ ួ វ

ទំ ងជា ឹងោ ក្ខិចូលិមួ្រីព្គួាិជ ជាតិភាគតិចមួ្កចំ ួ ។វ ប ុណ ត វ វ វ វ ម្ោកាិណតលរាណ្ៈន 

អ តរាគម្ ៍គម្ព្ោងណដ្លម្លើរម្ ន័ ើម្ ើងវ  ិង័រម្មភារចិញ្ច ឹម្ជីិ សតិប័់ជ ជាតិភាគតិចវ ម្ករន ុងម្ខតត

អ ុិតតគម្ព្ោងវ ហា ិភយក័ងមម្ណដ្លអាចពារ់រយ ធជាមួ្ក ឹងរួរម្គវ ព្តូិ បា ចាត់ទុរថ្វ ោ 

តិចតួចណតប ុម្ណាណ ះវ ម្ហើកភាគម្ព្ចើ ពារ់រយ ធជាមួ្ក ឹងភារចាំបាច់វ ម្ដ្ើម្បីម្ធា ើក្ខិ

រិម្ព្ោះម្ោបលជ់ាមួ្ករួរម្គវអំរីក្ខិង្ហិាង័ង់វ ិងក្ខិណរ័ព្មួ្លវ ិងបរណព្បឯរាិបណុ្្ះបណាដ ល

អំរបីញ្ញា ននវ ដូ្ចជាវ ក្ខិម្ព្បើព្បា័ថ់្ន រំ័ិរម្មវ រយត៌ោ ពារ់រយ ធ ឹងរ័ិរម្មវ រ៏ដូ្ចជាវ ឯរាិ

បម្ងក ើ ក្ខិកល់ដ្ឹងនន។ 

65.  ិ ស័ យកក័កិម្មម្កកន ជងរបម្ទ័កមុ្ជា៖វ ម្ោកទទួលាម ល់រីាិៈ័ំខ្ន ់ន ិ ស័ យករ័ិរម្មវ

រន ុងក្ខិោំព្ទដ្លរំ់ម្ណ្ើ ម្័ដ្ឋរិចចវក្ខិធាន័ម្ធម៌្វ ិង័ ត ិ័ុខម្័បៀងវ ិងក្ខិម្លើររម្ព័់ក្ខិអភិិឌ្ឍ

ម្័ដ្ឋរិចចម្កតំប ់ជ បទវ ិោឋ ភិបាលបា ោរ់ម្ចញ ូិកុទធាស្ត ត័ ចំ ួ បី៖វ (១)វក្ខិបម្ងក ើ ផលិតភារវ

ក្ខិម្ធា ើរិរិធរម្មវ  ិងពាណ្ិជជភាិបូ ីករម្មរ័ិរម្មវ តាម្ិកៈក្ខិអ ុិតតវិ សធា ក្ខិវ ណដ្លោ លរាណ្ៈ

ព្បទរ់ព្រឡាោន វ ណដ្លរាប់បញ្ជ លូទងំក្ខិរាងវ  ិងក្ខិណរលម្អម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធ វ (ផល ូិ ថនលវ់

ព្បរយ ធធារាាស្ត ត័ វ ថ្ម្រល/អគម ិ័ ីវ  ិងបម្ចចរិ សទយរយត៌ោ វ  ិងាិគម្នគម្ ៍)វ ផងណដ្ិ,វ (២)វ

ក្ខិណរលម្អក្ខិផដលម់្័វាផសរាផាកវ ិងវ (៣)វក្ខិណរលម្អធ ធា រ័ិរម្មវ រំណណ្ទព្ម្ង់ក្ខិព្គប់ព្គងដ្ីធា ីវ

ហិិញ្ញ ិតថ ុវ ក្ខិផសរាផាកម្័វាទីផាិវ ក្ខិចងព្រងរ័ិរិវ ក្ខិរាងាន បយ វ  ិងក្ខិ័ព្ម្ប័ព្មួ្ល។វ

ណផ ក្ខិកុទធាស្ត ត័ អភិិឌ្ឍ ៍វិ ស័ យករ័ិរម្មវ ២០១៤-២០១៨វ បា ិំម្លច

ឱ្យម្ឃើញរីម្ោលម្ៅិប័់ិោឋ ភិបាលវ រន ុងក្ខិបម្ងក ើ ផលិតភារវ ក្ខិម្ធា ើរិរិធរម្មវ  ិង

ពាណ្ិជជភាិបូ ីករម្មរ័រិម្ម។  

66. ព្រ័ួងណផ ក្ខិវ  ិងព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ បា ម្ចញផាកឯរាិជំម្ិឿ 

រ័ិរម្មវន ព្រះរាជាណាចព្ររម្ព ុជាវក្ខលរីឆ្ន ំវ២០១៥។វិ បាកក្ខិណ៍្ម្ ះបា ិរម្ឃើញថ្វោ ព្បជារលិដ្ឋវ

២,២វ ោ ព្គួាិវ រំរុងព្បលូររន ុង័រម្មភាររ័ិរម្ម។វ រន ុងចំម្ណាម្ព្គួាិទងំម្ ះវ ៨៥%វ (ម្ ម័ ើ ឹងវ

១,៨៧វ ោ ព្គួាិ)វ ព្តូិ បា រាកក្ខិណ៍្ថ្វ រំរុងោដំ្ុះដ្ំណារំន ុងរ័ិោឋ  រ័ិរម្ម។វ ិ ស័ យករ័ិរម្មវ

ិមួ្ចំណណ្រវ ៣៤%វ ន ផ.័.័វ ិប័់ជាតិវ  ិងផដល់ក្ខិង្ហិដ្ល់រោា ំងរលរម្មវ ៦៣%វ រន ុងចំម្ណាម្

រោា ំងរលរម្ម័ិុបវ (៨,២វ ោ នរ់)។វ នផទដ្ីរ័ិរម្ម័ិុបវ (ណដ្លអាចោដំ្ុះបា វ

 ិងោ លរាណ្ៈអចិនស្ត តក៍)វោ ព្បោណ្វ៤,៥វោ ហិចតា៖វដ្ោី ជីជាតិវ៣,៩៩វោ ហិចតាវ ិងដ្ីោំ

ដ្ំណាជំាអចិនស្ត តក៍វ ០,៥១វ ោ ហិចតា។វ នផទដ្ីផលិតរម្មដ្ំណាភំាគម្ព្ចើ វ (ព្័ូិវ បណ ា វ ម្ពាតវ ម្ព្ម្ចម្មម )វ

ោ ក្ខិម្រើ ម្ ើងជាប តបនទ ប់វ ម្ោកនផទដ្ី័ព្ោបោ់ដំ្ុះដ្ំណាមំ្ៅ័ ូ វ  ិងដ្ំ ូងមី្ម្រើ ម្ ើងវ ៣វ ដ្ង។វ

នផទដ្ី័ព្ោប់ដ្ំណាអំំម្ៅវ ដូ្ងម្ព្បងវ ធុម្ិ វ  ិងម្ពាតវ រ៏ោ ក្ខិម្រើ ម្ ើងគួិឱ្យរត់័ោម ល់ផងណដ្ិវ

ខណ្ៈម្រលណដ្លនផទដ្ោីដំ្ណំាមួំ្កចំ ួ វ ដូ្ចជាវដ្ំ ូងជាា ,វ័ណណ្ដ របាក,វលៃ ,វ ព្រម្ៅ, ក្ខម្ហា វ  ិងព្តណបរវ

ោ ក្ខិថម្ថក។ 

67. ព្បរយ ធោដំ្ុះម្ករន ុងព្បម្ទ័រម្ព ុជាវ ម្ផ្ទដ ត័ំខ្ន ់ម្លើដ្ំណាពំ្័ូិវ ណដ្លោទំងំិដូ្ិិ័ាវ ទងំិដូ្ិ

ព្បាំង។វ ព្័ូិិដូ្ិិ័ាវ (២.៥៦៧.៧២៣វ ហិចតា)វ ភាគម្ព្ចើ ោមំ្កតំប ់វាលទំនបវ ណដ្លព្តូិ រឹង

អាព្័យកម្លើទឹរម្ភាៀងវ (៨០%)វខព័់រាបវ (២%)វ  ិងោរំន ុងតំប ់ទឹរម្ព្ៅ/បណណ្ដ តទឹរវ (២%)។វ ព្័ូិិដូ្ិព្បាំងវ

(៤៨៤.៦៩៧វ ហិចតាវ ម្ ម័ ើ ឹងវ ១៦%)វ ោភំាគម្ព្ចើ ម្កតំប ់វាលទំនបវ ណដ្លោ ព្បរយ ធម្ព្ាចព្័រវ

ជារិម្័័វ តំប ់ណដ្លទទួលិងទឹរជំ  ់រីទម្ ាម្ម្គងមវ (ិមួ្ទងំតំប ់ជុំ ិ សញបឹងទម្ ាាបផងណដ្ិ)។វ

រ័ិរិរម្ព ុជារ៏ោដំ្ំណាមំ្ផសងម្ទៀតវ រន ុងព្បរយ ធបងកបម្ងក ើ ផលព្័ូិផងណដ្ិវ ដូ្ចជាវ បណ ា វ ័ណណ្ដ រវ

ម្ដ្ើម្ម្ ើហូបណផា។ល។វណដ្លជាណផនរមួ្កន ក្ខិោដំ្ណំាឆំ្ា ័់ោន វោដំ្ំណាចំព្ម្ រះោកជាមួ្កោន វ ិងោដំ្ំណាំ



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  32                                                                                          

មួ្កមុ្ខៗវ ម្ោកណ រៗរីោន ។វ ដ្ណំាពំ្័ូិ-ោឆំ្ា ័់ជាមួ្ក ឹង័ណណ្ដ របាកវ ឬដ្ំណាំ័ ណណ្ដ របាក-

ោឆំ្ា ័់ជាមួ្ក ឹងព្័ូិវគឺជាព្បម្ភទដ្ំណាោំឆំ្ា ័ោ់ន វម្ោករ័ិរិម្ករន ុងម្ខតត    រំរង់ ព័ ឺវតាណរិវរណាដ លវ

 ិងរំរង់ឆ្ន ំង។វ ម្កតំប ់ខពង់រាបវ  ិងតំប ់ភន ំ ិ សញវ ោ ក្ខិោដំ្ំណាឧំ័ាហរម្មវ  ិងម្ដ្ើម្ម្ ើហូបណផាវ

ដូ្ចជាវម្ៅ័ ូ វ ដូ្ងម្ព្បងវអំម្ៅវម្ព្ម្ចម្មម វដ្ំ ូងមី្វាា កវាិោ ិវោ វជាម្ដ្ើម្។វ ម្កដ្ំណារ់ក្ខលដ្ំបូង

ៗន ក្ខិោដំ្ំណាមំ្ៅ័ ូ វ រ័ិរិោរំរួរ័ណណ្ដ រមួ្កចំ ួ ម្កចម្នា ះម្ដ្ើម្ម្ៅ័ ូ វ ដូ្ចជាវ ័ណណ្ដ រម្័ៀងវ

័ណាដ កបាកវ  ិង័ណណ្ដ រដ្ីជាម្ដ្ើម្វ ណដ្លដ្ណំាទំងំម្ ះវ រ៏ភាគម្ព្ចើ ព្តូិ បា 

ោមំ្កតំប ់ខព័់រាបផងណដ្ិ។វ 

68. ម្ដ្ើម្បីបម្ងក ើ ផលិតភារវ  ិងក្ខិម្ធា ើរិរិធរម្មវ ជំ ួកបម្ចចរម្ទ័វ  ិងជំ ួកណផនរហិិញ្ញ ិតថ ុវ

ម្កណតព្តូិ ក្ខិជាចាបំាច់រន ុងព្ទង់ព្ទកធំវ រ៏ដូ្ចជាក្ខិចូលិមួ្ិប័ព់្គប់អនរពារ់រយ ធទងំអ័់វ

ម្ដ្ើម្បមី្លើររម្ព័់វ  ិងបម្ងក ើ លទធភារទទួលបា ម្័វាផសរាផាករ័ិរម្មវ ព្បរយ ធធារាាស្ត ត័ វ ព្ោប់រូជវ

 ិងបម្ចចរម្ទ័ោដំ្ុះវ ណដ្លធ ់ម្ៅ ឹងអាក្ខ័ធាតុវ ព្រម្ទងំក្ខិម្ព្បើព្បា័់ធ ធា រ័ិរម្មវ

 ិងឥណ្ទ ឱ្យបា ័ម្ព្័ប។វ រូជព្័ូិវ ១០វ មុ្ខវ ណដ្លព្តូិ បា ម្ព្ជើ័ម្ិ ី័ ័ព្ោប់ក្ខិបម្ងក ើ ផលិតភារវ

ម្ព្ក្ខម្ក្ខិារលបងិប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ រុំទ ់បា ផសរាផាក

ឱ្យបា ទូលំទូោកដ្ល់រ័រិិទងំអ័់ម្នះម្ ើក។វ ម្លើ័រីម្ ះវ បិ សោណ្រូជព្័ូិទងំវ ១០វ មុ្ខវ ម្ ះវ

ម្កមិ្ ទ ់ព្គប់ព្ោ ់័ព្ោប់ផមត់ផមង់ដ្ល់រ័ិរិផងណដ្ិ។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ

 ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធម្ផសងម្ទៀតវ ោ ម្ោលបំណ្ងិមួ្ោន ជម្នះបញ្ញា ម្ ះវ តាម្ិកៈក្ខិបម្ងក ើតរ័ិោឋ  

ព្ាិព្ជាិិប័់ិដ្ឋវម្ដ្ើម្បីផមត់ផមង់ព្័ូិរូជម្ៅឱ្យព្រ រម្ផលតិព្័ូិរូជវណដ្លព្តូិ ផមត់ផមង់ប តដ្ល់រ័ិរិ។ 

69. ព្បម្ទ័រម្ព ុជាទទួលិងម្ព្ោះញឹរញាប់ម្ោកាិម្ព្ោះម្ហ តរាកននវ ជារិម្័័ម្ព្ោះទឹរជំ  ់វ

ម្ព្ោះរាងំ ង័ ួតវ  ិងខយល់រយរ ះធៃ ់ធៃិវ ណដ្លនំឱ្យោ ក្ខិបាត់បង់អាកុជីិ សតវ  ិងក្ខិបំផាិចបំផ្ទា ញ

ម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធ វ លំម្កោឋ  វ  ិងផលដ្ំណានំន។វ ចាប់តាំងរីឆ្ន ំវ ២០១០វ ដ្ល់ឆ្ន ំវ ២០១៣វ ោ 

នផទដ្ពី្បោណ្វ ៤៥២.២១១វ ហិចតាវ (ម្ ម័ ើ ឹងវ ១៥%វ ន នផទដ្ីោដំ្ុះព្័ូិ័ិុប)វ ទទួលិងក្ខិ

បំផាិចបំផ្ទា ញម្ោកាិម្ព្ោះរាងំ ង័ តួវ ទឹរជំ  ់វ  ិង័តាលអ ិតវ (ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ

២០០៦-២០១៣)។វរន ុងឆ្ន វំ២០១១វព្បម្ទ័រម្ព ុជាជួបព្បទះ ឹងម្ព្ោះទឹរជំ  ់ធៃ ់ធៃិជាងម្គមិ្ ធាា ប់ោ វ

រន ុងទ័ិតសិ៍ចុងម្ព្ក្ខកម្ ះ។វ អងមក្ខិម្័បៀងវ  ិងរ័ិរម្មរិភរម្ោរវ (២០១២)វ បា រាកក្ខិណ៍្ថ្ោ 

ព្បជារលិដ្ឋវ៦០.០០០ព្គួាិវ(ម្ ម័ ើ ឹងវ២៥%)វរន ុងចំម្ណាម្ព្គួាិណដ្លទទួលិងផលប ះពាល់ម្ោកាិទឹរ

ជំ  ់រន ុងម្ខតតចំ ួ វ ១៨វ ជួបព្បទះ ឹងបញ្ញា អ័ ត ិ័ុខម្័បៀងវ ណដ្លណ ដ័ ងម្ចញវ តាម្ិកៈក្ខិោ បញ្ញា

រងាះអាហាិបូតនម្ភព្័ួចព្ាិវ  ិងរានំិ វ រន ុងចំម្ណាម្រុោិរន ុងរព្មិ្តមួ្កខព័់។វ រន ុងឆ្ន ំវ ២០០៩វ

ខយល់រយរ ះម្រតាណាបា វាកព្បហាិព្បម្ទ័រម្ព ុជាចម្នា ះរីនថៃទីវ ២៩វ ណខវ រញ្ញញ វ  ិងនថៃទីវ ៥វ ណខវ តុោ។វ

រន ុងចំម្ណាម្ម្ខតតវ ២៤វ ោ ម្ខតតចំ ួ វ ១៤វ ទទួលិងផលប ះពាល់ម្ោកាិខយល់រយរ ះម្ ះវ  ិង

ទឹរជំ  ់ទឹរម្ភាៀងវ ណដ្លម្រើតម្ ើងម្ព្ក្ខកព្រឹតតកិ្ខិណ៍្ខយល់រយរ ះម្ ះ។វ ខយល់រយរ ះ័ងឃរាម្ ះវ ម្ធា ើ

ឱ្យម្ ុ័សបាត់បង់ជីិ សតចំ ួ វ ៤៣វនរ់វ  ិងវ ៦៧វនរ់ទទួលិងិបួ័ធៃ ់ធៃិ។វ ខយល់រយរ ះម្ ះបា បំផ្ទា ញ

ផទះ័ណម្បងវ ិងមុ្ខិបិចិញ្ច ឹម្ជីិ សតិប័់ព្បជារលិដ្ឋព្បោណ្វ៤៩.០០០វព្គួាិវ(ម្ ម័ ើ ឹងវ១,៤%វវន ចំ ួ 

ព្បជាជ ័ិុបម្ករម្ព ុជា)។វក្ខិខ្នតបង់វណដ្លម្រើតម្ ើងម្ោកាិខយល់រយរ ះម្ ះវោ តនម្ាព្បោណ្វ៥៦,៥វ

ោ ដ្ោុា ិ។វ ចុងម្ព្ក្ខកតំប ់ម្ ន្ិន ព្បម្ទ័រម្ព ុជាវ ណដ្លោ ទីតាំង ន័ ិតម្កភាគខ្នងលិចវ ន ព្បម្ទ័វ

(ម្ខតតរំរតវ ព្រះ័ីហ ុវ  ិងម្ក្ខះរុង)វជារណ ាងណដ្លោ ក្ខិោដំ្ុះដ្ំណាពំ្័ូិវ  ិងដ្ំណាដំ្នទម្ទៀតវ រំរុង

ជួបព្បទះ ឹងក្ខិម្រើ ម្ ើង ូិរព្មិ្តជាតិនព្បរន ុងដ្ីវ ណដ្លនំឱ្យោ ក្ខិថកចុះន ក្ខិព្័ូបករជាតិទឹរវ

(ព្័ម្ដ្ៀងោន  ឹងផលប ះពាល់ន ម្ព្ោះរាងំ ង័ ួតផងណដ្ិ)។វ ម្លើ័រីម្ ះវក្ខិម្រើ ម្ ើងន រម្ព័់ទឹរ័មុ្ព្ទវ

ម្ោកាិក្ខិណព្បព្បួលអាក្ខ័ធាតុវោ  យកថ្វនផទដ្ីោដំ្ំណាពំ្័ូិម្កតំប ់ម្ ន្ិវ ឹងោ ក្ខិព្ជាបចូល ូិ

ទឹរ័មុ្ព្តវណដ្លរ៏ ឹងបងកផលប ះពាល់ដ្លក់្ខិោដំ្ុះដ្ណំាមំ្ផសងម្ទៀតផងណដ្ិ។ 

70. ស្ត ត័ ីរន ុងិ ស័ យករ័ិរម្ម៖វ ដូ្ចណដ្លព្តូិ បា រាកក្ខិណ៍្រន ុងជំម្ិឿ ឆ្ន ំវ ២០១៥វ ក្ខិង្ហិរ័ិរម្មវ

គឺជាព្បភរក្ខិង្ហិដ្៏័ំខ្ន ់វ ័ព្ោប់បុិ័វ  ិងស្ត ត័ ជីាម្ព្ចើ នរ់វ (ស្ត ត័ ីវ ៧៥%)វ ណដ្លរំរុងព្ប ូររន ុង

ក្ខិោដំ្ុះជាលរាណ្ៈព្គួាិ័ព្ោប់ហូបចុរ។វ ស្ត ត័ ីណខម ិណដ្លិ័់ម្កតាម្ជ បទភាគម្ព្ចើ វ ម្ធា ើក្ខិ

ង្ហិរ័ិរម្មម្លើដ្ីខល  ួឯងវ ឬម្ធា ើក្ខិង្ហិរ័ិរម្មម្ោករុំទទួលបា ព្បារ់ ន លួ។វ រន ុងព្បម្ទ័រម្ព ុជាវ

ព្បជារលិដ្ឋណដ្លព្បរបិបបរ័ិរម្មោ វ២,៣វោ ព្គួាិវរន ុងម្នះវ៨០%វវ(១.៦១៨.៥៨៨)វោ បុិ័ជា



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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ម្ម្ព្គួាិវ ិងវ២០%វោ ស្ត ត័ ីជាម្ម្ព្គួាិវ (៤១២.៥១០)។វរ័ិរិជាស្ត ត័ ីបំម្រញតួនទីោ ង័ំខ្ន ់ម្ករន ុង

ក្ខិបំណបាងរ័ិផលវ ជាក្ខិធាន័ ត ិ័ខុម្័បៀងវ អាហាិបូតនម្ភ័ព្ោ័់ព្គួាិិប័់រួរម្គ។វ

ស្ត ត័ ីជាអនរទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិង្ហិផលិតម្័បៀងវ ក្ខិម្ព្ជើ័ម្ិ ី័ វ  ិងក្ខិម្ិៀបចំចំណ្ីអាហាិវ រ៏ដូ្ចជាវ

ក្ខិណថទវំ  ិងផដលអ់ាហាិដ្ល់រុោិ។វ ដូ្ម្ចនះរួរម្គោ តួនទីោ ង័ខំ្ន ់វ រន ុងក្ខិធាន

័ ត ិ័ុខម្័បៀងដ្លព់្គួាិិប័់រួរម្គ។វ ស្ត ត័ ីរ៏ក្ខ ់ណតចូលិមួ្រន ុងផលិតរម្មរ័ិរម្មវ

័ព្ោប់ម្ធា ើពាណ្ជិជរម្មផងណដ្ិវ ជារិម្័័ម្ករន ុង័ង្ហា រ់តនម្ាារិបបរម្ម។វ ស្ត ត័ ីម្ករន ុងព្បម្ទ័រម្ព ុជាវ

រ៏បំម្រញតួនទី័ំខ្ន ម់្ករន ុងផាិលរ់ដ្ុំវ  ិងលរ់រាករ័ិផលផងណដ្ិ។វ ស្ត ត័ ទីងំម្ ះវ បំម្រញតួនទីជា

អនរម្ដ្ើិព្បមូ្លទិញវ  ិង/ឬ ្ញួវ ម្ហើករ៏ជាអនរលរ់រាកដ្៏័ំខ្ន ់ផងណដ្ិវ ម្ោករួរម្គម្ធា ើក្ខិង្ហិម្ក

តាម្ផាិមូ្លោឋ  វ ផាិម្ខតតវ  ិងផាិម្កថ្ន រ់ជាតិ។វ ម្លើ័រីម្ ះវ ស្ត ត័ ីរ៏ជានដ្គូ័ំខ្ន ់រន ុង័ហព្ោ័

រ័ិរម្មវ ណដ្លជា័ហព្ោ័ផមត់ផមង់ធ ធា រ័រិម្មវ ម្ោករួរម្គជាអនរម្ធា ើក្ខិង្ហិម្ោកផ្ទទ ល់

ជាមួ្ក ឹងអតិថិជ វ ផដល់រយត៌ោ វ  ិងចំម្ណ្ះដ្ឹងអំរីក្ខិម្ព្បើព្បា័ធ់ ធា រិ័រម្មវ ជីគីមី្វ

 ិងថ្ន រំុលរ័ិរម្មជាម្ដ្ើម្។ 

71. ក្ខិរិ ិតយម្លើឯរាិពារ់រយ ធ វ  ិងក្ខិ័ោភ ័ណដ្លព្តូិ បា ម្ធា ើម្ ើងរ ាងវ បា បញ្ញជ រ់ថ្វ

ឧប័គមណផអរតាម្ម្ក ឌ្យិវ ណដ្លម្ធា ើឱ្យរាងំ ទ័ ះដ្ល់ក្ខិចុះបញ្ជ ីដ្ីធា ីវ ិមួ្ោ ៖ បញ្ញា រន ុងក្ខិទទួលបា 

រយត៌ោ អំរីដ្ំម្ណ្ើិក្ខិផដលប់យណ្ណ រម្ម័ិទធិដ្ីធា ីវ ក្ខិលំបារណដ្លព្គួាិណដ្លោ ស្ត ត័ ីជាម្ម្ព្គួាិជួបព្បទះ

រន ុងក្ខិទទួលបា ឯរាិវ ម្ដ្ើម្បីបញ្ញជ រ់រីភារម្កលីិិប័់រួរម្គវ ជារតាត

រាងំ ទ័ ះដ្ល់លទធភារិប័់រួរម្គរន ុងចុះបញ្ជ ីដ្ីធា ីវ អតុលយភារម្ក ឌ្យិរន ុងក្ខិព្គប់ព្គងវ

 ិងម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតត។វ ជមំ្ិឿ ឆ្ន ំវ ២០១៥វ បា ិរម្ឃើញថ្វ រន ុងចំម្ណាម្ព្គួាិវ ណដ្លព្បរប

ិបិរ័ិរម្ម័ិុបម្ករម្ព ុជាវ ោ ព្បោណ្វ ៨៥%វ ោ ដ្ីរ័ិរម្មម្ព្បើព្បា័់វ ម្ោកជាម្ធយម្

ព្គួាិព្បរបិបិរ័ិរម្មមួ្កោ នផទដ្ីជាម្ធយម្វ ១.៦៣៧វហិចតា។វ បុិ័ោ ចំ ួ វ ១,៤វោ នរ់វឬវ

៧៣%វ ន អនរោ បយណ្ណ រម្ម័ិទធិទងំអ័់វ ខណ្ៈម្រលណដ្លស្ត ត័ ីណដ្លោោ បយណ្ណ រម្ម័ិទធិោ វ ០,៥វ

ោ នរ់វឬម្ ម័ ើ ឹងវ២៧%។ 

72. ជំម្ិឿ រ័ិរម្មរ៏បា ិរម្ឃើញផងណដ្ិថ្វ រ័ិរិជាស្ត ត័ ីបំម្រញតួនទីក្ខ ់ណត័ំខ្ន ់វ

ម្ករន ុងក្ខិផមត់ផមង់រ័ផិលណបបព្បនរណ្វី ណដ្លោ តនម្ាខព័ដ់្ល់ទីផាិរន ុងព្័ ររ។វ

ម្ទះជាោ ងណារ៏ម្ោកវ ម្បើម្ធៀបជាមួ្ក ឹងបុិ័វ ស្ត ត័ ីម្កជួបព្បទះ ឹងក្ខិចាញម់្ព្បៀបជាម្ព្ចើ វ ដូ្ចជាវ

លទធភារផ្ទា ័់ទីោ រព្មិ្តទបជាងវ រព្មិ្ងអរាិរម្មទបជាងវ លទធភារតិចជាង

រន ុងក្ខិទទួលបា ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លវ លទធភារតិចជាងរន ុងទទួលបា រយត៌ោ ទីផាិវ  ិងលទធភារ

តិចជាងរន ុងទទួលបា ធ ធា ផលិតរម្មនន។វ ចំម្ណ្ះដ្ឹងហិិញ្ញ ិតថ ុទបិប័់ស្ត ត័ ីវ ម្បើម្ធៀប ឹងបុិ័វ

 ិងឧប័គមពារ់រយ ធ ឹង័ុិតន ិភាររន ុងក្ខិម្ធា ើដ្មំ្ណ្ើិវ ព្តូិ បា ចាត់ទុរថ្ជា

គោា តម្ក ឌ្យិដ្៏ធំមួ្កម្ករម្ព ុជាវ ម្ដ្ើម្បីឱ្យស្ត ត័ ីទទួលបា ទីផាិ។វ ភ ត័ ុតាងននរ៏បង្ហា ញផងណដ្ិថ្វ

បុិ័អាចព្ប ូររន ុងក្ខិង្ហិផលិតរម្មវ ិងក្ខិផសរាផាកទីផាិម្កម្រលណដ្លក្ខិម្ធា ើក្ខិង្ហិទងំម្ ះផដល់

 ូិព្បារ់ចំម្ណ្ញរន ុងរព្មិ្តមួ្កខព័់។វ ម្ដ្ើម្បីណ ា័ ងិរទីផាិលរ់រ័ិផលិប័់ខល  ួវ រ័ិរជាស្ត ត័ ីម្ករម្ព ុជាវ

ព្តូិ ក្ខិរយត៌ោ ទីផាិទ ់ម្រលម្ិោវ អាចម្ជឿទុរចិតតបា វ  ិងង្ហកព្័ួលកល់។វ ក្ខិផដល់រម្ច ីវ

 ិងឥណ្ទ រ៏ោ ាិៈ័ំខ្ន ់ផងណដ្ិវ ម្ដ្ើម្បីឱ្យស្ត ត័ ីវ ណដ្លព្បរបរ័ិរម្មខ្នន តតូចវ អាចោ លទធភារ

ទិញធ ធា រ័ិរម្មម្ផសងៗវ ណរលម្អិម្បៀបោដំ្ុះវ  ិងអភិិឌ្ឍ ៍័ហព្ោ័រ័រិម្មខ្នន តតូចិប័់រួរម្គវ

ម្ដ្ើម្បផីដលភ់ារអង់អាចណផនរម្័ដ្ឋរិចចដ្ល់រួរម្គខល  ួឯងវ ព្រម្ទងំព្ទព្ទង់ជីិភារព្គួាិិប័់រួរម្គ។វ

ក្ខិម្ធា ើ័រម្មភារិមួ្ោន វ អាចបំម្រញតួនទី័ំខ្ន វ់ ម្ដ្ើម្បឱី្យស្ត ត័ ីណដ្លព្បរបិបិរ័ិរម្មខ្នន តតូចវ

អាចបម្ងក ើ ផលិតភារវ  ិងទទួលបា ទីផាិ។វ ម្លើ័រមី្ ះវ គំ ិតផ្ចួម្ផដើម្វ

ម្ដ្ើម្បីបងកលរាណ្ៈង្ហកព្័ួលដ្ល់ក្ខិទទួលបា ទីផាិវ រ៏ចាំបាច់ព្តូិ គិតគូិរិចាិណាវ

 ិងម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះឧប័គមពារ់រយ ធ ឹងម្ក ឌ្យិវ ណដ្លរ័ិរិខ្នន តតូចវ

 ិង័ហព្គិ រ័ិរម្មជាស្ត ត័ ីជួបព្បទះផងណដ្ិ។វ ដូ្ម្ចនះវ ក្ខិរព្ងឹងលទធភារទទួលបា ទីផាិិប័់រួរម្គវ

តព្មូ្ិឱ្យោ ក្ខិិ សភាគម្លើ័ ង្ហា រ់តនម្ាវ ិងអ តរាគម្ ៍ម្ផ្ទដ តចំម្ោលម្ៅ។ 

73. ជាលរាណ្ៈព្បនរណ្ីវ ដ្ំណារ់ក្ខលដ្ំបូងៗន ក្ខិបងកបម្ងក ើ ផលព្័ូិវ គឺជាក្ខិង្ហិណដ្លបុិ័ព្តូិ ម្ធា ើវ

ម្ហើកដ្ណំារ់ក្ខលម្ព្ក្ខកៗវ គឺជាក្ខិង្ហិណដ្លស្ត ត័ ពី្តូិ ម្ធា ើ។វ ជាទូម្ៅបុិ័បំម្រញក្ខិង្ហិម្ិៀបចំដ្វី



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  34                                                                                          

ខណ្ៈម្រលណដ្លក្ខិង្ហិ ទ័ ងូវ  ិង័ោអ តម្មម វ ម្ព្ចើ ណតជាក្ខិង្ហិណដ្លព្បគលឱ់្យស្ត ត័ ីជាអនរម្ធា ើ។វ ័រម្មភារ

ម្ផសងម្ទៀតវដូ្ចជាវក្ខិព្បមូ្លផលវក្ខិព្ចូតវ ទ័ ងូវ ិងក្ខិិរទីផាិលរ់រ័ិផលវជាទូម្ៅវគឺជាក្ខិង្ហិណដ្ល

ម្ធា ើិមួ្ោន ។វបចច ុបប នតួនទទីងំម្ ះវោ ក្ខិណព្បព្បួលជាមួ្ក ឹងក្ខិម្ព្បើព្បា័ម់្ព្គឿងក តរ័ិរម្មវ ិងក្ខិ

ម្ធា ើចំណារព្័ ររកុិជ វ ម្ចញរីតំប ់ជ បទ។វ ដូ្ម្ចនះស្ត ត័ កី្ខ ់ណតព្ប ូរខ្នា ងំជាងមុ្ វ រន ុងព្គប់

ក្ខិង្ហិោដំ្ុះទងំអ័់វ ដូ្ចជាវ ក្ខិម្ិៀបចំដ្ីវ ធារាាស្ត ត័ វ ក្ខិម្បារព្័ូិវ  ិងក្ខិម្ព្ជើ័ម្ិ ី័ រម្មរិវ

ក្ខិព្គប់ព្គងរ័ិោឋ  វ  ិងក្ខិជួញដូ្ិជាម្ដ្ើម្។វ ក្ខិិមួ្ចំណណ្រិប័់រ័ិរិជាស្ត ត័ ីវ

ចំម្ពាះក្ខិោដំ្ុះដ្ំណាបំនទ ប់ប សវំ ដូ្ចជាវ បណ ា វ  ិងក្ខិចិញ្ច ឹម្័តាពាហ ៈវ

ោ ិ សាលភារិតឹណតធំផងណដ្ិ។វ ដ្ំណាណំដ្លោដំ្ុះម្ករន ុងចាិដ្ំណារំន ុងបិ សម្ិណ្ផទះវ

 ិង័តាពាហ ៈទងំម្ ះវ ផដល់ ូិាិធាតុចិញ្ច ឹម្ដ្៏័ំខ្ន វ់  ិងិមួ្ចំណណ្រដ្ល់ក្ខិ

ធាន័ ត ិ័ុខម្័បៀងិប័់ព្គួាិ។វ ដូ្ម្ចនះទីផាិម្កមូ្លោឋ  វ ផដល់ឱ្ក្ខ័ក្ខ ់ណតលអ វ

ម្ដ្ើម្បឱី្យស្ត ត័ ីអាចិរព្បារ់ចំណូ្លវតាម្ិកៈក្ខិលរ់បណ ា វដ្ំណាវំ ិង័តាពាហ ៈជាព្ទង់ព្ទកតូច។ 

74. ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចរន ុងិ ស័ យករ័ិរម្ម។វ ម្បើតាម្ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍ ៍ជ បទវ

លរាណ្ៈរិម្័័ជាងម្គមួ្កវ ិប័់័ហគម្ ៍ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ គឺកុទធាស្ត ត័ ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតិប័់រួរម្គវវវ

ម្ោកម្ព្បើព្បា័ផ់លិតរម្មរ័ិរម្មជាម្ោលវដូ្ចជាវក្ខិោដំ្ុះរម្ ចិវក្ខិោដំ្ុះព្័ូិលិចទឹរវក្ខិចិញ្ច ឹម្ព្ជរូវ

 ិងោ ់វ ក្ខិព្បមូ្លអ ុផលនព្រម្ ើម្ធា ើជាអាហាិវ ក្ខិបិបាញ់វ  ិងក្ខិម្ ាទ។វ រួរម្គរ៏ផលិតវ

 ិងលរ់ទំ ិញវ  ិងរោា ំងរលរម្មតិចតួចផងណដ្ិ។វ រ័ិរិជាជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ ភាគម្ព្ចើ 

ម្កណប រឦា ន ព្បម្ទ័រម្ព ុជាវ ម្កប តម្ព្បើព្បា័់បម្ចចរម្ទ័ោដំ្ុះណបបព្បនរណ្ី៖វ ក្ខិ

ោដំ្ុះពារ់រណាដ លរម្ ចិវ ក្ខិោដំ្ុះណបបរម្ ចិ។វ ម្បើម្ទះបីជារួរម្គមួ្កចំ ួ ចាប់ម្ផដើម្

បងកបម្ងក ើ ផលព្័ូិម្កតំប ់វាលទំនបវ បនទ ប់រីដ្មំ្ណ្ើិក្ខិន ក្ខិម្ធា ើ័ោហិណ្រម្មរន ុងទ័ិតសិ៍វ ៦០វ

ោ ងណារ៏ម្ោកវ រួរម្គម្កប តិរាវាល័ព្ោប់ក្ខិម្ធា ើរ័ិរម្មរម្ ចិផងណដ្ិវ

ណដ្លម្កតាម្ទីរណ ាងទងំម្ ះវ រួរម្គោដំ្ុះព្័ូិតំប ់ខពង់រាបវ  ិងដ្ំណាដំ្នទម្ទៀតវ ័ព្ោប់ធាន

័ ត ិ័ុខម្័បៀងិប័រួ់រម្គ។វ ោ ដ្ំណាតិំចតួចណតប ុម្ណាណ ះវ ណដ្លោមំ្ករន ុងភូមិ្វ ម្ោកាិណត

រួរម្គរិបារក្ខិពាិរី័តាព្័ ររវ ណដ្លជាធម្មតាព្តូិ បា ម្គចិញ្ច ឹម្ឱ្យម្ដ្ើិិរចំណ្ី័ីុពា័វាលពា័ក្ខល។វ

ដ្ំណាពំ្័ូិគឺជាដ្ំណាហូំបចុរដ្៏័ំខ្ន ់ម្ករន ុងព្បរយ ធោដំ្ុះរម្ ចិវ ប ុណ តដ្ំណាមំ្ផសងម្ទៀតវ រ៏ព្តូិ បា ោវំ

័ព្ោប់ហូបចុររន ុងព្គួាិផងណដ្ិវដូ្ចជាវបណ ា វដ្ណំាមំ្ម្ើម្វររួរព្តឡាចវម្ពព វ ម្នងវណផាម្ ើវ ិងដ្ំណាំ

មិ្ ម្ព្បើព្បា័់ជាអាហាិម្ផសងម្ទៀតវ ដូ្ចជាវថ្ន ជំរ់វ  ិងរបា័ជាម្ដ្ើម្។វក្ខិចិញ្ច ឹម្័តាវ ជារិម្័័ម្ោលវ

ព្របីវព្ជរូវ ិងោ ់វម្ធា ើម្ ើង័ព្ោប់បូជាវលរ់ម្ដ្ើម្បបីា ចំណូ្លវឬ័ព្ោបម់្ធា ើជាអាហាិ។ 

75. រន ុង័ម្យកណខមិព្រហម្វ ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចដ្ឹងថ្វ បម្ចចរម្ទ័ោដំ្ុះព្័ូិតំប ់វាលទំនបវ

ណដ្លម្ធា ើម្ ើងម្ោកជ ជាតិណខមិម្ររីតំប ់វាលទំនបវ ណដ្លជាអនរជិតខ្នងិប័់ខល  ួវ

ផដល់ ូិទិ នផលខព័់ជាងវ  ិងព្តូិ ក្ខិរលរម្មតិចជាងបម្ចចរម្ទ័

ណដ្លម្ព្បើព្បា័់ម្កតំប ់ខពង់រាបិប័់រួរម្គ។វ អនរភូមិ្មួ្កចំ ួ បា វ  ិងរំរុងបម្ងក ើតវាលណព្័តំប ់

វាលទំនបវ ម្ោកោ ក្ខិោំព្ទរីអងមក្ខិមិ្ ណម្ ិោឋ ភិបាលវ ឬតាម្ិកៈក្ខិម្ធា ើ

ព្តាប់តាម្ព្បជារលិដ្ឋម្ផសងម្ទៀត។វ ម្ព្ក្ខកឆ្ន ំវ ១៩៧៩វ ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចមួ្កចំ ួ វ បា ទោា ប់

រ័ិរម្មរម្ ចិិប័់រួរម្គិ សញវ ម្ោកាិណតបញ្ញា បម្ចចរម្ទ័វ ឬបញ្ញា ម្ផសងម្ទៀត។វ

័ហគម្ ៍ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចរ៏បា  ឹងរំរុងវិ សះិរជម្ព្ម្ើ័ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតម្ផសងម្ទៀតផងណដ្ិវ ដូ្ចជាវោំ

ម្ដ្ើម្ម្ ើហូបណផាវ  ិងដ្ំណាអំាចលរ់ប្ ូិជាាច់ព្បារ់វ  ិងណដ្លរំរុងោ តព្មូ្ិក្ខិខព័់វ ដូ្ចជាវ ក្ខម្ហា វ

ព្ោប់ាា កច ទ ីវ័ណណ្ដ រម្ខៀិវខន ុ ិវ ិងធុម្ិ ជាម្ដ្ើម្។វម្ទះជាោ ងណារ៏ម្ោកវាន  ភារម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធ វ

ណដ្លម្កមិ្ ទ ់ោ ភារលអ ព្បម្័ើិវ  ិងក្ខិោពំ្ទទីផាិតិចតួចវ បា ប ទច់បង្ហអ រ់ដ្ល់ទឹរចិតត

ោដំ្ុះដ្ំណាទំងំម្ ះិប័់រួរម្គ។ 

76. ក្ខិចុះព្បមូ្លរយត៌ោ ម្ករន ុងម្ខតត័ក្ខដ  ុរលទងំម្ ះវបា ិរម្ឃើញថ្វក្ខិទទួលបា ទឹរវគឺជា

បញ្ញា ធំមួ្កវ ណដ្លរ័ិរិរំរុងជួបព្បទះវ ទងំ័ហគម្ ៍មូ្លោឋ  វ ទងំជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច។វ

បញ្ញា ព្ប ម្ដ្នទម្ទៀតវ ណដ្លព្តូិ បា រំណ្ត់ម្ោកតំណាងជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ ណដ្លព្តូិ បា ័ោភ ័វ

ិមួ្ោ ៖ 

រ. បម្ចចរិ សទយរ័ិរម្មណបបព្បរលិបបរម្មវ រំរុង
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ចូលម្រជំ ួ័ទោា ប់ម្ធា ើរ័ិរម្មណបបព្បនរណ្ីិប័់ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច។វ

ម្លើ័រីម្ ះរ៏ោ ក្ខិណព្បព្បួលោ ងឆ្ប់ិហយ័វ រីក្ខិក្ខ ់ក្ខប់

អចល ព្ទរយជា័មូ្ហភារម្ៅជារម្ម័ិទធិដ្ីឯរជ វ ម្ព្ក្ខម្ឥទធិរលិប័់ព្រ រម្ហ ុ ឯរជ វ  ិង

បុគមលណដ្លោ ឥទធរល។វ បញ្ញា ម្ ះរ៏ម្រើតម្ ើងម្ោកាិណតជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ

រុំបា ចូលិមួ្រន ុងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតទងំម្ ះ។វ ័ហគម្ ៍រួរម្គរុំបា ដ្ឹង

រី័ិទធិិប័់រួរម្គវដូ្ចណដ្លបា ម្លើរម្ ើងរន ុងចាប់ិប័់ព្បម្ទ័រម្ព ុជាវ ិងអ ុ័ញ្ញញ អ តិជាតិវ

ណដ្លបារ់រយ ធ។វ 

ខ. ពារ់រយ ធ ឹង័ង្ហា រ់តនម្ារ័ិរម្ម ិ សញវ រងាះក្ខិកល់ដ្ឹងអំរីទីផាិវ  ិងតនម្ារ័ិផលវ (ឧទហិណ៍្វ

ជាធម្មតាព្័ូិោ តនម្ាវ ១.២០០វ ម្ិៀលវ រន ុងមួ្កគី ូព្ក្ខម្វ ប ុណ តជាម្ិឿកៗជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច

លរ់ព្័ូិរន ុងតនម្ាវ វ វ ៧០០វ ម្ិៀលវ រន ុងមួ្កគី ូព្ក្ខម្)វ ក្ខិបំម្រញម្ៅតាម្តព្មូ្ិក្ខិទីផាិវ

ពារ់រយ ធ ឹងរ័ិផលវ (ឧទហិណ្៍វ មិ្ ព្តូិ ទំហំវរណ្៌។ល។)វ  ិងក្ខិផដល់តនម្ាទប័ព្ោប់រ័ិផលវ

រព្មិ្តន ក្ខិម្ចះអរសិវ(ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវភាគម្ព្ចើ មិ្ ម្ចះអរសិវដូ្ម្ចនះរុំអាចទទួលបា 

រយត៌ោ ទីផាិបា វ – ម្លើរម្ ន័ ើ ូិដ្ំម្ណាះព្ាកវ ម្ព្បើព្បា័់វិ សទយរ )វ ក្ខិរំុ

ោ ័ម្តនភារម្ិៀបចំណផ ក្ខិ។ 

គ. ោ ក្ខិម្លើរម្ ើងជាម្ព្ចើ ម្លើរជាម្ព្ចើ ាថ្វ បំណុ្លគឺជាក្ខិគំរាម្រំណហងដ្៏ធំមួ្កវ

័ព្ោប់ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចទូទងំព្បម្ទ័រម្ព ុជានម្រលបចច ុបប នម្ ះ។វ បំណុ្ល

ិប័់ព្គឹះាន  មី្ព្រូហិិញ្ញ ិតថ ុវោ ក្ខិព្បារ់វ៣%វរន ុងមួ្កណខវ ម្ពាលគឺម្ព្ចើ ជាងក្ខិព្បារ់ ដ័ ង់ោិវ

១,៨%វ រន ុងមួ្កណខ។វ ជាម្ិឿកៗវ ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចរុបំា ដ្ឹងរីបញ្ញា ម្ ះម្ ើកវ ម្ោកាិណត

រួរម្គរុំអាចអា រិចច័ យបា វ (រុំម្ចះអរសិ)វ រួរម្គគិតថ្វ ៣%វ គឺជាអព្តាក្ខិព្បារ់ទប។វ

ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចមួ្កចំ ួ ខច ីរីអនរចងក្ខិព្បារ់វ ជាមួ្ក ឹងអព្តាក្ខិព្បារ់ិហូតដ្ល់វ ១៥វ

ម្ៅវ ២០%វ រន ុងមួ្កណខ។វ ជាម្ិឿកៗរួរម្គ័ងរម្ច ីម្ៅអនរចងក្ខិព្បារ់ទងំម្ ះវ

ជាមួ្ក ឹងក្ខិផដល់ ូិរ័ិផលិប័រួ់រម្គវម្ៅតាម្តនម្ាណដ្លរំណ្ត់ម្ោក ្ញួរណាដ លវឬម្ោក

ផដល់ដ្ី័ងជំ ួ័ិ សញវណដ្លម្ធា ើឱ្យរួរម្គក្ខ ់ណតព្តូិ ផ្ទា ័ទី់ឆ្ៃ កចូលម្ៅរន ុងតំប ់នព្រ។  

5.0  ីតិិ សធី័ព្ោប់រិ ិតយបឋម្វ រិ ិតយម្ ើងិ សញវ ផដល់ក្ខិអ ុញ្ញញ តវ  ិងអ ុិតតឧបរិណ៍្

ក្ខិពាិផលប ះពាល់័ព្ោបអ់ ុគម្ព្ោង 

77. ម្ោកម្ព្បើព្បា័ជ់ំហា ័ខំ្ន ់ៗណដ្លបង្ហា ញខ្នងម្ព្ក្ខម្ណផនរន វ ESMF ម្ ះវ

ម្ិៀបរាប់រីដ្មំ្ណ្ើិក្ខិម្ដ្ើម្បធីាន

ឱ្យោ ក្ខិផដលក់្ខិករចិតតទុរោរ់ឱ្យបា ព្គប់ព្ជ រងម្ព្ជាកម្លើរដ ីបាិម្ភណផនរបិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ

តាម្ិកៈក្ខិម្ិៀបចំាន បយ វ  ិង ីតិិ សធីវ ណដ្លម្ព្បើព្បា័់ម្ោកគម្ព្ោងវ

័ព្ោប់ព្គប់ព្គងក្ខិរំណ្ត់អតត័ញ្ញញ ណ្វ ក្ខិម្ិៀបចំវ ក្ខិឯរភារវ  ិងក្ខិអ ុិតតអ ុគម្ព្ោង។វ  ីតិិ សធីវ

ESMF 

ព្តូិ បា ផាិភាជ ប់ទំនរ់ទំ ងោ ងចា័់ជាមួ្ក ឹងិដ្ដអ ុគម្ព្ោងណដ្លព្តូិ បា រំណ្ត់រន ុងគម្ព្ោងវ

ម្ហើកណដ្លអាចបញ្ច លូម្ៅរន ុងម្័ៀិម្ៅណណ្នំ ដ័ រីីព្បតិបតត ិគម្ព្ោងវ

ឬម្័ៀិម្ៅណណ្នំ ដ័ ីរកី្ខិអ ុិតតគម្ព្ោង។ 

78. ណផនរន វ ESMF ម្ ះវ អាចណបងណចរជាណផនរតូចៗវ ដូ្ចខ្នងម្ព្ក្ខម្៖ i)វ

ក្ខិរិ ិតយបឋម្ម្លើក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់វ  ិងក្ខិវាកតនម្ាផលប ះពាល់, ii) 

ក្ខិម្ិៀបចំិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់វ  ិងរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ាធាិណ្ៈ, iii) ក្ខិរិ ិតយម្ ើងិ សញ,វ

ក្ខិឯរភារវ  ិងក្ខិបង្ហា ញរីឧបរិណ្ក៍្ខិពាិផលប ះពាល់ិប័់អ ុគម្ព្ោងវ  ិង iv) ក្ខិអ ុិតតវ

ក្ខិរិ ិតយវក្ខិព្គប់ព្គងវ ិងក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍។ 

79. ក្ខិម្ិៀបចំអ ុគម្ព្ោងរន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតគម្ព្ោងវ ោ វ ៤វ ជំហា ័ខំ្ន ់ៗវ

ណដ្លម្ផ្ទដ តម្លើក្ខិរិ ិតយជាបឋម្ម្លើក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាលវ់  ិងក្ខិវាកតនម្ាផលប ះពាល។់វ

ក្ខិរិ ិតយបឋម្ម្លើក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាលវ់ ោ វ ២វ ជហំា វ ម្នះគឺ

ក្ខិរិ ិតយម្លើក្ខិបំម្រញលរាណ្ៈិ ស ិចឆ យក័ម្ព្័បវ
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 ិងក្ខិរិ ិតយបម្ចចរម្ទ័័ព្ោបវ់ាកតនម្ាម្លើផលប ះពាល់ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើងវ

ម្ោល ម្ោបាកណដ្លព្តូិ អ ុិតតវ ិងឧបរិណ៍្ណដ្លព្តូិ ម្ិៀបចំ។  

ជំហា ទីវ១៖ ក្ខិរិ ិតយបឋម្ម្លើក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់វ ិងក្ខិវាកតនម្ាម្លើផលប ះពាល់ 

ជំហា ទីវ ២៖ ក្ខិម្ិៀបចំឯរាិ ដ័ ីរីក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាលវ់ ដូ្ចណដ្លព្តូិ បា តព្មូ្ិវ

ិមួ្ ិងក្ខិម្ិៀបចំិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់វ ិងរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាាធាិណ្ៈ 

ជំហា ទីវ ៣៖ ក្ខិផដល់ក្ខិឯរភារដ្ល់ិ សធា ក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់វ

 ិងក្ខិបង្ហា ញរយត៌ោ ជាាធាិណ្ៈវ ិង 

ជំហា ទីវ៤៖ ក្ខិអ ុិតតវក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ ិងក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍។ 

80. ័រម្មភារក្ខិពាិផលប ះពាល់វ ណដ្លព្តូិ អ ុិតតជាធម្មតារន ុងអំ រ ងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិ ESMF 

ព្តូិ បា បង្ហា ញរន ុងតារាងលំហូិិបូភារវ៣-១វខ្នងម្ព្ក្ខម្៖  
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រក័ួងក័ិកម្ម ិុកាា របោញ់  ិងម្ ាទ   ិងរក័ួង ក់ពយ ធ (PTs) 

ម្ធវ ើកាិពិ ិត្យបឋម្ម្ដើម្បីដកអ ុគម្រោងខដលពុាំបា បាំម្ពញតាម្លកាណ្ិ ស

 ិចឆ យក័ម្រ័បម្ចញ 

ក្ខិង្ហិាង័ង់ណដ្លអាចបងកឱ្យោ ផលប ះ
ពាល់អិ សជជោ ចាប់រីតិចតួចិហូតដ្ល់ម្ធយម្

,វ
រំណ្ត់រីឧបរិណ្ក៍្ខិពាិផលប ះពាល់បិ សាន  
៖ ព្រ័ួងរ័ិរម្មិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវ
 ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs) ម្ិៀបចំវEIA/EMP 
ដូ្ចណដ្លព្តូិ បា តព្មូ្ិម្ោកលិខិតបទោឋ  រ

តិកុតតវ
 ិងឧបរិណ្ក៍្ខិពាិផលប ះពាល់ិប័់ធនោ

ិ 

បា បាំម្ពញតាម្លកាណ្ៈិ ស ិចឆ យក័ម្រ័ប៖ រក័ួងក័ិកម្ម ិុកាា របោញ់  ិងម្ ាទ 
 ិងរក័ួង ក់ពយ ធ (PTs) រំណ្ត់ិ រផលប ះពាល់អិ សជជោ វ(បិ សាន  វ ិង័ងមម្)វ
ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើងវិ សធា ក្ខិ័ព្ោលប ះពាល់វ ិង/ឬវ័រម្មភារបនទ ប់វ–វ
ម្ោកម្ព្បើព្បា័់ទព្ម្ង់បញ្ជ ីព្តួតរិ ិតយវរិភារារីលទធផលជាមួ្កអាជាា ធិមូ្លោឋ  វ
 ិង/ឬវ័ងមម្ –វម្ព្បើព្បា័់លរាណ្ៈិ ស ិចឆ យកវណដ្លម្ិៀបរាប់រន ុងឧប័ម្ព យ ធ វ២រ,វ២ខ 

ធនាគិពភិាពម្ោក  ឹងម្ធា ើក្ខិរិ ិតយវ
 ិងតាម្ោ តាម្ក្ខិរំណ្ត់ម្លើក្ខិអ ុិតតលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិន ក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់ 

(តាម្ិកៈម្ប័ររម្មោំព្ទដ្ល់ក្ខិអ ុិតតវ ិងតាម្ិកៈិបាកក្ខិណ្៍នន) 

រក័ួងក័ិក ម្មិកុាា របោញ ់
 ិងម្ ាទ  ិងរក័ួង ក់ពយ ធ  (PTs) 
ម្ិៀបចំ EMPs ព្័បតាម្ ESMF ិមួ្ ិង 

ECOP 
ព្រម្ទងំិបាកក្ខិណ៍្ណដ្លព្តូិ ម្ិៀបចំ 

 ិង/ឬវ
រម្ម ិ សធីរិ ិតយតាម្ោ ចាបំាច់ម្ផសង
ម្ទៀត, ព្តូិ ោ ក្ខិោរ់ជូ វEMPsវ

ម្ៅធនោិរិភរម្ោរ
ម្ដ្ើម្បផីដល់ក្ខិឯរភារ។  

រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ាធាិណ្ៈព្តូិ ជាណផន
រមួ្កន  EMP។ 

ចាបំាច់ព្តូិ ោ ក្ខិបង្ហា ញ EMPs 
ជាាធាិណ្ៈ។ 

ក្ខិង្ហិាង័ង់តូច
តាចណដ្លោ ផលប ះ

ពាល់តិចតួចវ
 ិងរុំោ ក្ខិតព្មូ្ិឱ្យ
ម្ិៀបចំ EIA/EMP ម្ ើក 

ពុាំបា បាំម្ពញតា
ម្លកាណ្ៈិ ស ិចឆ យក 
័ម្រ័ប៖វ
គម្ព្ោង

 ឹងមិ្ ផដល់ថិ ស
ក្ខដ្ល់័រម្មភា
រណដ្លម្លើរម្ ន័ ើ

ម្ ើក 

ជំិុញឱ្យោ ក្ខិចូលិមួ្រី
ជ ជាតិភាគតិច៖វ

រំណ្ត់រីឧបរិណ្ជ៍ ជា
តិភាគតិច៖វ

ព្រ័ួងរ័ិរម្មិុក្ខា ព្បោ
ញ់វ ិងម្ ាទវ

 ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  
(PTs) ម្ិៀបចំ EMDP 

ពារ់រយ ធ ឹងក្ខិម្ធា ើលទធរម្មដ្ីធា ី, 
ក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិ ទតីាំង  ិង/ឬ 

ក្ខិផដល់័ំណ្ង,វ
រំណ្ត់រីឧបរិណ្ម៍្ោះព្ាកផល

ប ះពាល់,វតាំងទីលំម្ក៖វ
ព្រ័ួងរ័ិរម្មិុក្ខា ព្បោញ់វ

 ិងម្ ាទវ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  
(PTs) 

ម្ធា ើក្ខិម្ិៀបចំណផ ក្ខិម្ោះព្ាក
ផលប ះពាល់/តាំងទីលំម្ក 

រក័ួងក័ិកម្ម 
ិុកាា របោញ ់ ិងម្ ាទ 
 ិងរក័ួង ក់ពយ ធ  

(PTs) ម្ព្បើព្បា័់វECOP 
័ព្ោប់ក្ខិង្ហិាង័ង់វ
តូចតាចណដ្លព្តូិ បា ប

ង្ហា ញរន ុង ESMFវ
 ិងបញ្ច លូរយត៌ោ ម្ ះ
ម្ៅរន ុងឯរាិម្ដ្ញនថាវ
 ិងរិចច័ យ។វតព្មូ្ិឱ្យ
ោ ក្ខិបង្ហា ញ ECOPវ

ជាាធាិណ្ៈ។ 

រក័ួងក័ិកម្ម ិុកាា របោញ ់
 ិងម្ ាទ 

 ិងរក័ួង ក់ពយ ធ  (PTs) 
ម្ិៀបចំណផ ក្ខិម្ោះព្ាកផល

ប ះពាល់/តាំងទីលំម្កវ
ព្័បតាម្ RPFវ

ិមួ្ ឹងក្ខិរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាមួ្
ក ឹងអនរណដ្លិងផលប ះពាល់។ 
ោរ់ជូ ធនោិម្ដ្ើម្បផីដល់ក្ខិ

ឯរភារវ
ចាបំាច់ព្តូិ ោ ក្ខិបង្ហា ញណផ 
ក្ខិម្ោះព្ាកផលប ះពាល់/តាំ
ងទីលំម្កជាវវវវវវាធាិណ្ៈ។  

រក័ួងក័ិកម្ម 
ិុកាា របោញ ់
 ិងម្ ាទ 

 ិងរក័ួង ក់ពយ ធ  
(PTs)  ម្ិៀបចំ EMDP 
ព្័បតាម្ EMPFវ

ម្ោកព្តូិ ម្ផាើឯរាិរិ
ម្ព្ោះម្ោបល់វវវ

ាធាិណ្ៈម្ៅក្ខ ់ធ
នោិវ

ម្ដ្ើម្បផីដល់ក្ខិឯរភារវ
ចាបំាច់ព្តូិ ោ ក្ខិប
ង្ហា ញជាាធាិណ្ៈ ូិឯ

រាិ EMDP 
 

រក័ួងក័ិកម្ម ិុកាា របោញ ់ ិងម្ ាទ  ិងរក័ួង ក់ពយ ធ  (PTs) ម្ោកោ ជំ ួករីទីព្បឹរាព្គប់ព្គងបិ សាន  វ
ឬទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់ (CSC) ឬិ ស័ ា រិម្កមូ្លោឋ   ម្ធា ើក្ខិរតិិ យតាម្ោ វ

 ិងព្គប់ព្គងក្ខិបំម្រញក្ខិង្ហិិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ ិងិបាកក្ខិណ្៍រីលទធផលតាម្ក្ខិរំណ្ត់ម្ៅក្ខ ់ទីភាន រ់ង្ហិអ ុិតតវ
 ិងធនោិរិភរម្ោរវរន ុងិបាកក្ខិណ្៍ិឌ្ឍ ភារគម្ព្ោង, វគួិោ ក្ខិបង្ហា ញរយត៌ោ ជាាធាិណ្ៈម្ៅតាម្ក្ខិរំណ្ត់។ 

ិបូភារវ៣-១វតារាងលំហូិបង្ហា ញរី័រម្មភារក្ខិពាិផលប ះពាល់វ័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោង  



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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ជំហា ទីវ១.វក្ខិរិ ិតយបឋម្ម្លើវិ សធា ក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាលវ់ ិងក្ខិវាកតនម្ាម្លើផលប ះពាល់ 

4.1.1 កាិពិ ិត្យបឋម្ម្លើកាិបាំម្ពញតាម្លកាណ្ៈិ ស ិចឆ យក័ម្រ័ប 

81. ជាធម្មតាវ ម្ោលក្ខិណ៍្បម្ញ្ច ៀ័ផលប ះពាលវ់ ព្តូិ អ ុិតតចំម្ពាះអ ុគម្ព្ោងវ ណដ្លអាចនំឱ្យោ 

ក្ខិបាត់បង់វ ឬក្ខិខូចខ្នតគួិឱ្យរត់័ោម ល់ដ្ល់ធ ធា ិបបធម៌្ិបូិ ត វ វ ណដ្លោ ាិៈ័ំខ្ន ់

ចំម្ពាះជាតិវ វ វ វ វ ណដ្ ជព្ម្រវ វ វ វ វ វ ធម្មជាតិ័ខំ្ន ់ៗវ  ិងនព្រធម្មជាតិ័ំខ្ន ់ៗ។វ អ ុគម្ព្ោងទងំម្ ះវ

មិ្ ទំ ងជាអាចបំម្រញម្ៅតាម្លរាណ្ៈិ ស ិចឆ យក័ម្ព្័បវ ម្ដ្ើម្បីទទួលបា ហិិញ្ញបបទ វ

ម្ព្ក្ខម្គម្ព្ោងម្ ះម្ ើក។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វវវវវ

ទទួលខុ័ព្តូិ រិ ិតយបឋម្ម្លើក្ខិបំម្រញលរាខណ្ឌ ិ ស ិចឆ យក័ម្ព្័បិប័់អ ុគម្ព្ោងវវវវវវវវនន។វម្ទះជា

រន ុងរិណ្ីណារ៏ម្ោកវ មិ្ គួិោ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ក្ខិរិ ិតយបឋម្ម្លើក្ខិរុំបា បំម្រញម្ៅតាម្វវវវ

លរាណ្ៈិ ស ិចឆ យក័ម្ព្័បវ (ineligibility criteria)វ ម្ ើកវ ម្ដ្ើម្បីបម្ញ្ច ៀ័ក្ខិអ ុិតតម្ោល ម្ោបាក។វ

ក្ខិរិ ិតយបឋម្ម្លើក្ខិរុអំាចបំម្រញតាម្លរាណ្ៈិ ស ិចឆ យក័ម្ព្័បវ ោ ម្ោលបំណ្ងបម្ញ្ច ៀ័

ផលប ះពាលអ់ិ សជជោ ម្រម្លើ័ ងមម្វ  ិងបិ សាន  វ ណដ្លរុំអាច័ព្ោលឱ្យបា ព្គប់ព្ោ ់ម្ោកគម្ព្ោងវ

ឬណដ្លព្តូិ បា ហាម្ឃ្ត់វ ម្ោកម្ោល ម្ោបាកិប័់ធនោិវ ឬម្ោកអ ុ័ញ្ញញ អ តិជាតិនន។វ

លរាណ្ៈិ ស ិចឆ យករំណ្ត់រីភារមិ្ ័ម្ព្័បវ ណដ្លោ ក្ខិណព្បព្បួលខុ័ោន រី

គម្ព្ោងមួ្កម្ៅគម្ព្ោងមួ្កម្ទៀតវ អាចោ ដូ្ចជា៖ (i) ក្ខិហាម្ព្បាម្ម្ព្ក្ខម្ម្ោល ម្ោ-

បាកិប័់ធនោិវឧទហិណ្៍ក្ខិម្ិចិលឹគួិឱ្យរត់័ោម ល់វឬក្ខិបំណបាងណដ្ ជព្ម្រធម្មជាតិ័ំខ្ន ់ៗវនព្រ

ធម្មជាតិវ វ ័ំខ្ន ់ៗវ ។ល។,វ (ii)វ ក្ខិអ ុិតតផទ ុកម្ៅ ឹងក្ខតរារិចចិប័់ព្បម្ទ័វ ម្ព្ក្ខម្័ ន ិ័ញ្ញញ

បិ សាន  អ តិជាតិវ ណដ្លពារ់រយ ធ វ ឧទហិណ្៍រិធីាិវ Montrealវ ឬអ ុ័ញ្ញញ  Stockholm។ល។, (iii) 

ផលប ះពាលម់្រម្លើបិ សាន  វ  ិង័ងមម្ោ ភារ័ុ្គាម ញវ  ិងអិ សជជោ ខ្នា ងំម្ររហួ័រី័ម្តនភារ

ព្គប់ព្គងិប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)។វ អ ុគម្ព្ោង

ណាមួ្កណដ្ល ន័ ិតម្ព្ក្ខម្លរាណ្ៈិ ស ិចឆ យករំណ្ត់ភារមិ្ ័ម្ព្័បណាមួ្កវ រន ុងចំម្ណាម្

លរាណ្ៈិ ស ិចឆ យកទងំម្ ះវ  ឹងរុំអាចទទួលបា ហិិញ្ញបបទ រីគម្ព្ោងម្ ើក។វ ក្ខិរិ ិតយបឋម្ម្ ះវ

ព្តូិ ម្ធា ើម្ ើងណផអរតាម្ក្ខិវាកតនម្ាម្លើ័ោ័ភាគិប័់គម្ព្ោងវ  ិងភារង្ហកិងផលប ះពាល់

ម្ក ឹងទីតាំងជារ់ណ ដ័ ង។វបញ្ជ ីបង្ហា ញរី័រម្មភារវណដ្លរុំបា បំម្រញម្ៅតាម្លរាណ្ៈិ ស ិចឆ យក័ម្ព្័បវ

ោ បង្ហា ញរន ុងឧប័ម្ពយ ធ ២.១។ 

4.1.2 បញ្ជ ីរតួ្ត្ពិ ិត្យ័រោប់ពិ ិត្យបឋម្ម្លើបិ សាន    ិង័ងមម្ (កាិកាំណ្ត្់ពីរបម្ភទអ ុគម្រោង 

 ិងលកាែណ្ឌ ត្រម្ូិ កន ជងឧបកិណ្៍កាិ ិផ្លប ោះ ល់) 

82. ម្ព្ក្ខកម្រលណដ្លអ ុគម្ព្ោងព្តូិ បា រំណ្ត់ថ្វ បា បំម្រញលរាណ្ៈិ ស ិចឆ យក័ម្ព្័បវ

ម្ដ្ើម្បីទទួលបា ហិិញ្ញបបទ វ  ឹងោ ក្ខិរិ ិតយបឋម្ម្លើផលប ះពាលប់ិ សាន  វ  ិង័ងមម្។វ ក្ខិរិ ិតយ

បឋម្ម្លើបិ សាន  វ  ិង័ងមម្ម្ ះវ ោ ម្ោលបំណ្ង៖វ (i)វ រំណ្ត់រីម្ោល ម្ោបាកក្ខិពាិផលប ះពាល់

ិប័់ធនោិរិភរម្ោរវណដ្លព្តូិអ ុិតត, (ii) ណបងណចរអ ុគម្ព្ោងជាព្បម្ភទវB ឬ C ម្ៅតាម្តារាង

បង្ហា ញរីភារង្ហកិងផលប ះពាលម់្កតាម្ទីតាំងគម្ព្ោងវ រន ុងតារាងទីវ ១៩វ  ិងក្ខិណណ្នំវ

ម្ដ្ើម្បីរំណ្ត់រីរព្មិ្តន ផលប ះពាលវ់ ណដ្លបងកម្ ើងម្ោក័រម្មភារននិប័់អ ុគម្ព្ោងវ  ិង (iii)វ

រំណ្ត់ថ្ម្តើចាំបាច់ព្តូិោ ក្ខិម្ិៀបចំឧបរិណ្៍ក្ខិពាិផលប ះពាល់វ័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោងម្ ះណដ្ិឬម្ទ។ 

83. ក្ខិរិ ិតយបឋម្ម្ ះវ រ៏បង្ហា ញម្ោក័ម្ងាបរីលរាណ្ៈវ  ិងិ សាលភារន ផលប ះពាលអ់ិ សជជោ វ

ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើងម្លើធ ធា ធម្មជាតិវ  ិងបិ សាន  វ  ិងព្បជារលិដ្ឋម្កមូ្លោឋ  វ

ពារ់រយ ធ ឹងក្ខិម្ធា ើលទធរម្មដ្ីធា ីវ ក្ខិតាំងទីលំម្កវ ក្ខិផដល់អំម្ណាកដ្ធីា ីវ  ិង/ឬក្ខិចូលិមួ្

ិប័់ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច។វ ័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោងព្បម្ភទវ Cវ រុចំាំបាច់ោ ក្ខិម្ិៀបចំឧបរិណ្៍ក្ខិពាិ

ផលប ះពាលអ់ា ីម្ ើកវ  ិងព្តូិ ោ ក្ខិបំម្រញទព្ម្ង់តារាងទីវ ៣វ រន ុងឧប័ម្ពយ ធទ ី ៥វ

ជាឯរាិភាជ ប់ជាមួ្ក ឹង័ំម្ណ្ើអ ុគម្ព្ោងម្ ះ។វ័ព្ោប់ព្បម្ភទអ ុគម្ព្ោងវណដ្លតព្មូ្ិឱ្យោ ក្ខិម្ធា ើ 

IEEវ អ ុគម្ព្ោងម្ ះវ ទំ ងជាព្តូិ បា ចាត់ចំណាត់ថ្ន រ់ថ្វ ព្បម្ភទវ B។វ ម្ទះជាោ ងណារ៏ម្ោកវ

័រម្មភារអ ុគម្ព្ោងវ ណដ្លម្ ន័ ើម្ ើងទងំម្ ះវ ដូ្ចជាវ ក្ខិណរលម្អព្បឡាកម្ព្ាចព្័រវ ក្ខិណរលម្អ

ម្រាងោ ័ុី រិ ព្័ូិវ  ិងឃ្ា ំងិរាទុរព្័ូិវ ក្ខិណរលម្អទីរណ ាងម្ិចខចប់បណ ា វ  ិងិម្បៀបម្ធា ើរ័ិរម្មវ

មិ្ ទំ ងជាតព្មូ្ិឱ្យម្ធា ើវ IEEវ ម្ ើក។វ ម្គព្តូិ ម្ព្បើព្បា័ត់ារាងទីវ ១វឧប័ម្ពយ ធទី ៥វ ម្ដ្ើម្បីរិ ិតយម្លើព្បម្ភទ



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  39                                                                                          

អ ុគម្ព្ោងពារ់រយ ធ ឹងក្ខិម្ធា ើរ័ិរម្មវ  ិងវាកតនម្ាម្លើគម្ព្ោងម្ ះវ រ៏ដូ្ចជាវ រំណ្ត់រីព្បម្ភទ

ឧបរិណ្៍ក្ខិពាិផលប ះពាល់វ ណដ្លចាបំាច់ព្តូិ ម្ិៀបចំវ  ិងអ ុិតតម្ោកអ ុគម្ព្ោង។វ ព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់

តារាងទីវ ២វ ឧប័ម្ពយ ធទី ៥វ ម្ដ្ើម្បីរិ ិតយម្លើព្បម្ភទគម្ព្ោងវ ័ព្ោប់័ំម្ណ្ើណរលម្អទីតាំងណដ្លម្ព្បើព្បា័វ់

ម្ដ្ើម្បីបណ នម្តនម្ាវដូ្ចជាវម្រាងោ ័ុី រិ ព្័ូិវឃ្ា ំងិរាទុរវ ិងទីតាំងម្ិចខចប់បណ ាជាម្ដ្ើម្។ 

84. បញ្ជ ីព្តួតរិ ិតយណដ្លម្ព្បើព្បា័់័ព្ោប់រិ ិតយបិ សាន  វ  ិង័ងមម្័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោង ីមួ្កៗវ

ោ ម្ោលបំណ្ងម្ដ្ើម្បីឱ្យព្រ័ួងរ័ិរម្មវិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធករម្ៅម្ព្បើព្បា័វ់

ម្ដ្ើម្បអីាចរំណ្ត់រីព្បម្ភទ័ម្ព្័បន ឯរាិក្ខិពាិផលប ះពាល់វ ណដ្លធនោិរិភរម្ោរតព្មូ្ិ

ឱ្យោ វ ័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោងម្ ះវ ព្័បតាម្វ ESMFវ ិប័់គម្ព្ោង។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញវ់

 ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វ ព្តូិ បា ម្លើរទឹរចិតតឱ្យម្ផាើបញ្ជ ីព្តួតរ ិិតយម្ ះម្ៅក្ខ ់ព្បធា 

ព្រ រម្ក្ខិង្ហិវ (TTL)វ ិប័់ធនោិរិភរម្ោរវ ម្ដ្ើម្បធីានថ្ធនោិបា ឯរភារម្លើលទធផល

ន ក្ខិរិ ិតយម្ ះវ មុ្ ម្រលអតិថិជ ជួលទីព្បឹរាឱ្យម្ិៀបចំឯរាិ ដ័ ីរកី្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល។់វ

បញ្ជ ីព្តួតរិ ិតយណដ្លព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់័ព្ោប់រិ ិតយបឋម្ម្លើអ ុគម្ព្ោងវ ព្តូិ បា បង្ហា ញរន ុងឧប័ម្ពយ ធ 

២.២។ 

ជំហា ទីវ២.វក្ខិម្ិៀបចំិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលវ់ ិងរិចចរិម្ព្ោះម្ោបលា់ធាិណ្ៈ 

85. ម្ព្ក្ខកម្រលណដ្លក្ខិរិ ិតយបឋម្ម្លើបិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ ព្តូិ បា ម្ធា ើិចួវ  ិងោ ក្ខិវាកតនម្ា

ផលប ះពាលល់ម្អ ិត័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោងព្បម្ភទវ B។វ ក្ខិវាកតនម្ាផលប ះពាល់ម្ ះោ ម្ោលបំណ្ង

ម្ធា ើក្ខិរំណ្ត់រីរព្មិ្តន ផលប ះពាលវ់  ិងព្បម្ភទន ឧបរិណ្៍ក្ខិពាិផលប ះពាល់វ ណដ្លចាបំាច់ព្តូិ

ម្ិៀបចំ័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោងវ (ឧទហិណ្៍វ EIAវ ឬ IEE, ឬ EMP ឬ ECOP)។វ ក្ខិវាកតនម្ាផលប ះពាល់ម្ ះវ

 ឹងព្តូិ ម្ធា ើម្ ើងជាធាតុចូលវ ម្ដ្ើម្បរំីណ្ត់រីិ សាលភារន វិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់។វ

ក្ខិវាកតនម្ាម្លើផលប ះពាល់វ  ឹងនំឱ្យោ ក្ខិករចិតតទុរោរ់ម្លើបញ្ញា បិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ

រន ុងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិន ក្ខិម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតវ តាម្ិកៈក្ខិវាកតនម្ាោ ងជារ់ចា័់រីផលិ សបារណផនរ

បិ សាន  វ ិង័ងមម្វណដ្លបងកម្ ើងម្ោកអ ុគម្ព្ោងវណដ្លម្ ន័ ើម្ ើងវមុ្ ម្រលោ ក្ខិអ ុិតត័រម្មភារ។វ

ក្ខិរំណ្ត់វ  ិងក្ខិណបងណចរព្បម្ភទផលប ះពាល់បិ សាន  វ  ិង័ងកម្័ំខ្ន ់ៗរីដ្ំបូងណបបម្ ះវ

ផដល់លទធភារឱ្យាធាិណ្ជ ទូម្ៅវ  ិងិោឋ ភិបាលកល់ដ្ឹងរីភារអាចទទួលករបា ណផនរបិ សាន  វ

 ិង័ងមម្វ ន អ ុគម្ព្ោងអភិិឌ្ឍ ៍វ ណដ្លព្តូិ បា ម្ ន័ ើម្ ើងវ  ិងលរាខណ្ឌ ណដ្លគួិោរ់ឱ្យអ ុិតតតាម្វ

ម្ដ្ើម្បី័ព្ោលវ ឬក្ខត់ប នកឱ្យបា ជាអតិបិោ ូិហា ិភយកវ វ វ  ិងផលប ះពាលទ់ងំម្ ះ។វ

វិ សាលភារន ក្ខិវាកតនម្ាផលប ះពាល់ោ ក្ខិណព្បព្បួលម្ៅតាម្លទធផលន ក្ខិរិ ិតយបឋម្ម្ ះ។វ

ក្ខិព្បមូ្លទិ ន យកវ ក្ខិចុះអម្ងកតដ្ល់មូ្លោឋ  វ  ិងក្ខិរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាមួ្ក័ហគម្ ៍មូ្លោឋ  វ

 ិងព្បជារលិដ្ឋវណដ្លិងផលប ះពាល់វរ៏ ឹងព្តូិ ម្ធា ើម្ ើងផងណដ្ិ។ 

86. រន ុងរិណ្ីណដ្ល័រម្មភារគម្ព្ោងោ ិ សាលភារទបវ ័រម្មភារអ ុគម្ព្ោងណដ្លម្ ន័ ើម្ ើងម្ ះវ

មិ្ ទំ ងជាព្តូិ បា ណបងណចរចំណាត់ថ្ន រ់ថ្វជាព្បម្ភទវA ណដ្លតព្មូ្ិឱ្យោ ក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់

បិ សាន  ម្នះម្ ើក។ 

87. ជំហា ័ខំ្ន ់ៗ័ព្ោប់វាកតនម្ាផលប ះពាល់វិមួ្ោ ៖វក្ខិម្ិៀបចំណផ ក្ខិវក្ខិរំណ្ត់ិ សាលភារវ

ក្ខិវាកតនម្ាផលប ះពាល់វ ិងរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល។់វក្ខិវាកតនម្ាម្លើផលប ះពាលព់្តូិ រំណ្ត់ឱ្យបា ចា័់៖វ

(i) ម្តើ័រម្មភារអ ុគម្ព្ោង ឹងនំឱ្យោ ផលប ះពាល់ម្ោកិម្បៀបណា?វ (ii)វ ម្តើផលប ះពាល់ម្ ះវ

ទំ ងជាម្រើតម្ ើងរន ុងរព្មិ្តណា?វ(iii)វម្តើផលប ះពាល់ ីមួ្កៗ ឹងនំឱ្យោ ផលិ សបារអា ីខា ះវ ិង (iv)វម្តើ

ផលប ះពាល ី់មួ្កៗ ឹងម្រើតម្ ើងម្កតំប ់ណាខាះវ  ិងរន ុងិកៈម្រលកូិរព្មិ្តណា?វ ក្ខិវាកតនម្ាម្លើ

ផលប ះពាល់វ ណព្បព្បួលអាព្ យ័កម្ៅតាម្ិ សាលភារវ  ិងិកៈម្រលន ក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិ វ ចំ ួ ម្ ុ័សវ

ឬទំហំធ ធា ណដ្លិងផលប ះពាលវ់  ិងភារង្ហកិងផលប ះពាលម់្ោកាិក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិ ិប័់ម្ ុ័សវ  ិង

ធ ធា ទងំម្ ះ។វ ផលប ះពាល់ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើងវ អាចអវិ សជជោ វ  ិងិ សជជោ វ

(ផដល់ផលព្បម្ោជ ៍)វ ម្ហើកិ សធីាស្ត ត័ ណដ្លព្តូិ បា រំណ្ត់រន ុងជំហា ទីវ ៣វ  ឹងព្តូិ ករម្រអ ុិតតវ

ម្ដ្ើម្បីរំណ្ត់រីផលប ះពាល់ិ សជជោ វ  ិងអិ សជជោ ណដ្លម្រើតោ ម្ ើងវ  ិងម្ដ្ើម្បមី្លើរម្ ន័ ើរីិ សធា ក្ខិ

័ព្ោលផលប ះពាលទ់ងំម្ ះ។វ 



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  40                                                                                          

88. គួិោ ក្ខិរំណ្ត់វិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលវ់ (អិ សជជោ )វ ័ម្ព្័បវ ម្ៅតាម្លរាណ្ៈវ

 ិងិ សាលភារន ផលប ះពាល់អិ សជជោ វ

ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើងម្កដ្ំណារ់ក្ខល ីមួ្កៗន អ ុគម្ព្ោងវ ដូ្ចជាវ មុ្ ម្រលាង័ង់វ

រន ុងអំ រ ងម្រលាង័ង់វ រន ុងអំ រ ងម្រលព្បតិបតត ិក្ខិវ  ិងរន ុងអំ រ ងម្រលិុះម្ិ ី័ ំណ្ង់គម្ព្ោងវ

ម្ៅតាម្រិណ្ពីារ់រយ ធ។វ 

89. លកាែណ្ឌ ត្រម្ូិ ិប័ធ់នាគិពិភពម្ោក៖ 

✓ ័ព្ោប់គម្ព្ោងព្បម្ភទវ A ចាំបាច់ព្តូិ ោ ក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  ម្រញម្លញវ ណដ្លជាធម្មតា

ម្ៅថ្ក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  វ (EIA)វ ព្័បម្ៅតាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិជារ់ោរ់

រន ុងម្ោល ម្ោបាកវ  ិង ីតិិ សធីវាកតនម្ាបិ សាន  ិប័់ធនោិរិភរម្ោរវ ័ព្ោប់គម្ព្ោង

ព្បម្ភទ A។វក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  ័ព្ោប់គម្ព្ោងព្បម្ភទ A ម្ធា ើក្ខិរំណ្ត់រីផលប ះពាលអ់ិ សជជោ វ

 ិងិ សជជោ ម្រម្លើបិ សាន  វ ណដ្លអាចបងកម្ ើងម្ោកាិគម្ព្ោងវ ម្ធា ើក្ខិម្ព្បៀបម្ធៀប

ផលប ះពាល់ទងំម្ ះវ ជាមួ្កជម្ព្ម្ើ័វ ណដ្លអាចោ វ (ិមួ្ទងំាន  ភារវ “រុំោ គម្ព្ោង”វ

ផងណដ្ិ)វ  ិងម្លើរអ ុា័ ៍អំរីិ សធា ក្ខិននវណដ្លចាបំាច់ព្តូិ ោ វម្ដ្ើម្បបីង្ហក ិវក្ខត់ប នក

ជាអតិបិោវ ័ព្ោលវ ឬផដល់័ំណ្ងដ្ល់ផលប ះពាល់អិ សជជោ វ  ិងណរលម្អលទធផលណផនរបិ សាន  ។វ

វិ សាលភារន ក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  វ ័ព្ោប់គម្ព្ោងព្បម្ភទវ Bវ អាចោ ក្ខិណព្បព្បួល

ខុ័ោន រគីម្ព្ោងមួ្កម្ៅគម្ព្ោងមួ្កម្ទៀតវ ប ុណ តោ ិ សាលភារតូចជាងក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  វ

័ព្ោប់គម្ព្ោងព្បម្ភទ A។វ ដូ្ចោន  ឹងក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  ័ព្ោប់គម្ព្ោងព្បម្ភទវ Aវ ណដ្ិវ

ក្ខិវាកតនម្ាម្ ះវ ម្ធា ើក្ខិរិ ិតយម្លើផលប ះពាលអ់ិ សជជោ វ  ិងិ សជជោ ម្លើបិ សាន  វ ណដ្លអាច

បងកម្ ើងម្ោកាិគម្ព្ោងវ  ិងម្លើរជាអ ុា័ ៍អំរីិ សធា ក្ខិននវ ណដ្លចាំបាច់ព្តូិ ោ វ

ម្ដ្ើម្បីបងកក្ខត់ប នកជាអតិបិោវ ័ព្ោលវ ឬផដល់័ំណ្ងដ្ល់ផលប ះពាលអ់ិ សជជោ ទងំម្ ះវ

 ិងណរលម្អលទធផលណផនរបិ សាន  ។វម្ព្ៅណតរកី្ខិរិ ិតយបឋម្វរុំចាបំាច់ោ ក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  

បណ នម្ម្ទៀតវ័ព្ោប់គម្ព្ោងព្បម្ភទ Cវម្ ើក។ 

✓ ខផ្ កាិរគប់រគងបិ សាន   (EMP)៖ វ ណផ ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  ិប័់គម្ព្ោងមួ្កវ ិមួ្ោ វ

វិ សធា ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ  ិងិ សធា ក្ខិាន បយ វ ណដ្លព្តូិ អ ុិតតរន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតវ

 ិងព្បតិបតត ិក្ខិិប័់គម្ព្ោងវ ម្ដ្ើម្បីលុបបំបាត់ផលប ះពាលអ់ិ សជជោ ម្លើបិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ

ក្ខត់រងផលប ះពាលទ់ងំម្ ះវ  ិងក្ខត់ប នកផលប ះពាល់ទងំម្ ះឱ្យម្កព្តឹម្រព្មិ្តអាចទទួល

ករបា ។វ ណផ ក្ខិម្ ះរ៏បញ្ច លូ័រម្មភារវ ណដ្លចាំបាច់ព្តូិ ម្ធា ើវ ម្ដ្ើម្បីអ ុិតត វិ សធា ក្ខិ

ទងំម្ ះផងណដ្ិ។វ EMPs គឺជា័ោ័ភាគដ្៏័ំខ្ន ់ន ិបាកក្ខិណ៍្វាកតនម្ាបិ សាន  វ

័ព្ោប់គម្ព្ោងព្បម្ភទវA។វ័ព្ោប់គម្ព្ោងព្បម្ភទវB ជាម្ព្ចើ វក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  អាចនំឱ្យ

ោ ព្តឹម្ណតក្ខិម្ិៀបចំណផ ក្ខិព្គប់ព្គងណតប ុម្ណាណ ះ។វ ម្ដ្ើម្បមី្ិៀបចំណផ ក្ខិព្គប់ព្គងវអនរខច ីវ  ិង

ព្រ រម្ក្ខិង្ហិម្ិៀបចំក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  វ (រ)វ រំណ្ត់រីក្ខិម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះផលប ះពាល់អិ សជជោ 

ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើង,វ (ខ)វ រំណ្ត់រីលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិវ ម្ដ្ើម្បីធានឱ្យោ ក្ខិម្ ា្ ើកតបវ

ព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារវ  ិងទ ់ម្រលម្ិោវ  ិងវ (គ)វ ម្ិៀបរាប់រីម្ម្ធយបាកវ

ម្ដ្ើម្បីបមំ្រញម្ៅតាម្លរាខណ្ា តព្មូ្ិទងំម្ ះ។វ 

90. កាិម្ិៀបចាំ ខផ្ កាិរគប់រគងបិ សាន   (EMP)  ិងកិចចពិម្រគោះម្ោបល់ាាធាិណ្ៈ៖ 

ណផ ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  វ រិរណ្៌នរីម្ោលក្ខិណ៍្ទូម្ៅវ  ិង័រម្មភារណដ្លព្តូិ ម្ធា ើវ ម្ដ្ើម្បី័ព្ោល

ផលប ះពាលអ់ិ សជជោ វ ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើង។វEMPវ ព្តូិ ម្ិៀបរាប់ម្ោក័ម្ងាបរីអ ុគម្ព្ោងវាិតាិវ

បិ សាន  វ  ិង័ងមម្ិប័់តំប ់អ ុគម្ព្ោងវ ិមួ្ ឹងណផ ទីបង្ហា ញរីទីតាំងអ ុគម្ព្ោងវ

 ិង័រម្មភារតាម្ទីតាំងគម្ព្ោងវ  ិង/ឬដ្ំម្ណ្ើិក្ខិម្ៅតាម្ក្ខិ័ម្ព្័ប,វ ផលប ះពាល់

ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើងវ  ិងិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់វ ណដ្លព្តូិ បា ម្ ន័ ើម្ ើងវ ព្រម្ទងំក្ខិម្ិៀបចំវ

ក្ខិអ ុិតតវ ិងក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ ិងថិ សក្ខ។វោតិក្ខទូម្ៅន ម្ផ ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  វព្តូិ បា បង្ហា ញ

រន ុងឧប័ម្ព យ ធ វគវ ន  OP 4.01  ិងព្តូិ បា បង្ហា ញរន ុងឧប័ម្ព យ ធ ទីវ ៤វផងណដ្ិ។វ រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ជា

ាធាិណ្ៈវព្តូិ ម្ធា ើម្ ើងជាណផនរមួ្កន ក្ខិម្ិៀបចំណផ ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  ។វ័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោង ីមួ្កៗវ

ណផ ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  វ ព្តូិ រំណ្ត់ឱ្យបា ចា័់ោ័់រី័រម្មភារវ ម្ដ្ើម្បីវាកតនម្ាវ



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  41                                                                                          

 ិង័ព្ោលហា ិភយកណដ្លពារ់រយ ធទងំ័ព្ោលផលប ះពាលណ់ដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើងវ រន ុងអំ រ ងម្រល

ផដល់ក្ខិឯរភារដ្ល់ទីតាងំអ ុគម្ព្ោងវ  ិងអំ រ ងម្រលាង័ង់វ  ិងក្ខត់ប នកហា ិភយក

រន ុងអំ រ ងម្រលព្បតិបតត ិក្ខិ។វ EMPវ ព្តូិបញ្ច លូោ ងម្ហាចណា័់ ូិ ECOPវ ណដ្លោ លរាណ្ៈ ដ័ ង់ោិ 

(ឧប័ម្ព យ ធ ទីវ ៥)វ  ិងិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលត់ាម្ទីតាំងវ ិមួ្ ឹងរម្ម ិ សធីរិ ិតយតាម្ោ បិ សាន  

ផងណដ្ិ។វ ម្ោលក្ខិណ៍្ណណ្នំបម្ចចរម្ទ័វ ័ព្ោប់ម្ិៀបចំវ  ិងឧទហិណ៍្ណដ្លបង្ហា ញរីណផ ក្ខិព្គប់ព្គង

បិ សាន  វោ បង្ហា ញជូ រន ុងឧប័ម្ព យ ធ ទីវ៤។ 

ជំហា ទីវ៣៖វក្ខិរិ ិតយម្ ើងិ សញ, ក្ខិឯរភារ, ក្ខិរិម្ព្ោះម្ោបលជ់ាាធាិណ្ៈវ

 ិងក្ខិបង្ហា ញឧបរិណ្ក៍្ខិពាិផលប ះពាល់ិប័់អ ុគម្ព្ោងជាាធាិណ្ៈ 

91. កាិពិ ិត្យម្ ើងិ សញ  ិងកាិឯកភាពម្លើឧបកិណ្ក៍ាិ ិផ្លប ោះ ល ់

92. ក្ខិរិ ិតយម្ ើងិ សញវ  ិងក្ខិឯរភារិប័់ិោឋ ភិបាល៖ 

ព្ប័ិ ម្បើអ ុគម្ព្ោងតព្មូ្ិឱ្យោ ក្ខិរិ ិតយម្ ើងិ សញវ  ិងក្ខិឯរភារម្ៅតាម្អ ុព្រឹតយវ

 ិងម្ោលក្ខិណ៍្ណណ្នំ ដ័ ីរវីាកតនម្ាបិ សាន  ិប័់ិោឋ ភិបាលវ ម្នះោច ័់វ វ វ វ អ ុម្ព្ោងព្តូិ ម្ិៀបចំវ

 ិងម្ផាើិបាកក្ខិណ៍្ ដ័ ីរកី្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  ម្ៅតាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិម្ៅក្ខ ់អាជាា ធិវវវវវវវវវវវវវវវវ

ិោឋ ភិបាលពារ់រយ ធរិ ិតយវ ិងឯរភារវមុ្ ម្រលោ ក្ខិវាកតនម្ាអ ុគម្ព្ោង។  

93. ក្ខិរិ ិតយវ  ិងក្ខិឯរភារិិប័់ធនោិ៖វ   ីតិិ សធីម្ដ្ើម្បឱី្យធនោិវ រិ ិតយវ

 ិងឯរភារម្លើក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់ិប័់អ ុគម្ព្ោងវ

ណដ្លព្តូិ បា ម្ិៀបចំម្ ើងរន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតវ រ៏ព្តូិ ម្ិៀបរាប់ឱ្យបា ចា័ោ់័់បញ្ច លូម្ៅ ESMF។ 

 ីតិិ សធីទងំម្ ះអាចោ ក្ខិណព្បព្បួលរីគម្ព្ោងមួ្កម្ៅគម្ព្ោងមួ្កម្ទៀតវ

អាព្័យកម្ៅតាម្័ម្តនភារិប័់អតិថិជ វ  ិងភារ័ុ្គាម ញន បញ្ញា ណដ្លពារ់រយ ធរន ុងអ ុគម្ព្ោង។វ

ទីព្បឹរាវ ESMF  ិងព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs) 

គួិរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាមួ្កអនរឯរម្ទ័ណផនរបិ សាន  ិប័់ធនោិអំរីដ្មំ្ណ្ើិក្ខិទងំម្ ះ។វ

 ីតិិ សធីទងំម្ ះព្តូិ ព្គបដ្ណ្ដ ប់ម្លើ៖ (រ) ក្ខិរិ ិតយបឋម្ម្លើអ ុគម្ព្ោងម្ដ្ើម្បីរណំ្ត់រីផលប ះពាល់័ងមម្វ

 ិងបិ សាន  វ ណដ្លអាចបងកម្ ើងម្ោកាិអ ុគម្ព្ោងទងំម្នះ, (ខ) ក្ខិណបងណចរចំណាត់ថ្ន រ់

បិ សាន  ័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោង ីមួ្កៗវ ម្ោកម្ព្បើព្បា័់លរាណ្ៈិ ស ិចឆ យកណដ្លម្លើរម្ ើងរន ុងវOP ៤.០១, (គ) 

ក្ខិម្ិៀបចំឧបរិណ្៍ក្ខិពាិផលប ះពាល់ពារ់រយ ធម្ៅតាម្ម្ោល ម្ោបាកិប័់ធនោិវ  ិងចាប់ជាតិ, 

(ឃ) ក្ខិម្ិៀបចំក្ខិអ ុិតតវ  ិង័ម្តនភារាន បយ វ ណដ្លចាំបាច់ព្តូិ ោ វ

ម្ដ្ើម្បីអ ុិតតឧបរិណ្៍ក្ខិពាិផលប ះពាល់វ  ិង (ង)វ តួនទីិប័់អតិថិជ វ  ិងធនោិវ រន ុងក្ខិរិ ិតយវ

 ិងផដល់ក្ខិឯរភារដ្លឧ់បរិណ្៍ក្ខិពាិផលប ះពាល់។  

94. រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ាធាិណ្ៈ៖  

95. ក្ខិម្ិៀបចំវ  ិងក្ខិអ ុិតតឯរាិក្ខិពាិផលប ះពាល់ិប័់អ ុគម្ព្ោងវ

រន ុងអំ រ ងម្រលន ក្ខិម្ិៀបចំគម្ព្ោងចាបំាច់ព្តូិ អ ុិតតម្ៅតាម្លរាខណ្ឌ ិប័់ធនោិវ

ណដ្លតព្មូ្ិឱ្យោ ក្ខិម្ិៀបចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោបលជ់ាាធាិណ្ៈម្ព្ក្ខម្ OP ៤.០១។ 

រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ ះោ ម្ោលបំណ្ងបម្ងក ើ ក្ខិកល់ដ្ឹងជាាធាិណ្ៈតាម្ិកៈក្ខិផដល់រយត៌ោ អំរី

អ ុគម្ព្ោងដ្លព់្គប់តួអងមពារ់រយ ធទងំអ័់វ

ជារិម្័័ជ ណដ្លិងផលប ះពាល់ម្ោកាិអ ុគម្ព្ោងឱ្យបា ទ ់ម្រលម្ិោវ

 ិងផដល់ឱ្ក្ខ័ឱ្យតួអងមពារ់រយ ធបម្ញ្ចញគំ ិតម្ោបល់វ

 ិងម្លើរម្ ើងរីក្ខិព្រួកបាិម្ភិប័់រួរម្គអំរីទិដ្ឋភារម្ផសងៗន គម្ព្ោង។វ

រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ណបបម្ ះវ អាចជួកបងកលរាណ្ៈង្ហកព្័ួលវ  ិង័ព្មួ្លដ្ល់ក្ខិម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចិតតវ

ម្ហើករន ុងម្រលជាមួ្កោន អាចបម្ងក ើ  ូិបិ សោក្ខ័ម្ោគកល់ោន វ រន ុងចំម្ណាម្បុគមលវ ព្រ រម្វ  ិងអងមក្ខិវ

ាន បយ វណដ្លអាចបងកផលប ះពាល់វឬទទួលិង់ផលប ះពាល់វម្ោកាិអ ុគម្ព្ោង។ 

96. រិចចរិម្ព្ោះម្ោបលវ់ គឺជាដ្ំម្ណ្ើិក្ខិណដ្លព្តូិ ប ដអ ុិតតជាព្បចាំវ

ម្ដ្ើម្បណី ា័ ងកល់រីក្ខិកល់ម្ឃើញិប័់ាធាិណ្ជ អំរបីញ្ញា ណដ្លបងកផលប ះពាលដ់្ល់រួរម្គ។វ

គំ ិតម្ោបល់វ  ិង័ំណូ្ម្រិិប័់តួអងមពារ់រយ ធ វ  ិងជួក PAFO 
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ម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតឱ្យបា ័ម្ព្័បម្ដ្ើម្បីឱ្យក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ

ិប័់អ ុគម្ព្ោងអាចម្ធា ើម្ៅបា ព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារ។វ

រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ ឹងជួកបងកលរាណ្ៈង្ហក័ព្មួ្លវ  ិង័ព្មួ្លដ្ល់ក្ខិម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតវ

ម្ហើករន ុងម្រលជាមួ្កោន អាចម្លើររម្ព័់បិ សោក្ខ័ម្ោគកលោ់ន វ រន ុងចំម្ណាម្បុគមលវ ព្រ រម្វ

 ិងអងមក្ខិាន បយ ននវ ណដ្លអាចបងកផលប ះពាល់វ ឬទទួលិងផងប ះពាល់ម្ោកាិអ ុគម្ព្ោង។វ

ម្ោលបំណ្ងជារ់ោរ់ន រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ាធាិណ្ៈិមួ្ោ ៖វ 

- ប ដផដល់រយត៌ោ បចច ុបប នភារដ្ល់តួអងមពារ់រយ ធននវ

អំរីអ ុគម្ព្ោងម្កដ្ំណារ់ក្ខលម្ផសងៗោន វន ក្ខិអ ុិតត  

- ម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះក្ខិព្រួកបាិម្ភ/ផលប ះពាល់បិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ

 ិងម្ិៀបចំិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់

ម្ោកម្ធា ើក្ខិរិចាិណារីគំ ិតម្ោបល់/័ំណូ្ម្រិិប័់តួអងមពារ់រយ ធ  

- ម្រៀិគិវ ិងចងព្រងទុរជាឯរាិ ដ័ ីរីក្ខិោំព្ទិប័់័ហគម្ ៍ដ្ល់អ ុគម្ព្ោង 

- ម្លើររម្ព័់ក្ខិព្បាព្័យកទរ់ទងោន រន ុងចំម្ណាម្ភាគីណដ្លពារ់រយ ធ វ ិង 

- បម្ងក ើត ូិក ដក្ខិោរ់/ម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងផល ូិ ក្ខិ។ 

97. ចាំបាច់ព្តូិ ោ ក្ខិម្ិៀបចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ោ ងម្ហាចណា័់វ ២វ ដ្ំណារ់ក្ខលវ

ជាមួ្ក ឹងអនរណដ្លទទួលិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងវ អនរទទួលផលរីគម្ព្ោងវ

 ិងតួអងមពារ់រយ ធនន។វ ចាំបាច់ព្តូិ ោ ក្ខិម្ិៀបចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោបលម់្កដ្ំណារ់ក្ខលទីវ ១វ

ម្ផ្ទដ តម្លើក្ខិវាកតនម្ាផលប ះពាល់បិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ

រន ុងអំ រ ងម្រលរិ ិតយបឋម្ម្លើផលប ះពាល់បិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ ិប័់អ ុគម្ព្ោង។វ

រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់រព្មិ្តទីវ ២វ គួិម្ធា ើម្ ើងវ បនទ ប់រីោ ក្ខិរំណ្ត់ោ ងចា័់ោ័់អំរផីលប ះពាលវ់

 ិងោ ក្ខិម្ិៀបចំព្ពាងណផ ក្ខិព្គប់ព្គងិចួ។វ

ព្ប័ិ ម្បើចាបំាច់គួិោ ក្ខិម្ិៀបចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្លើ័រីវ ២វ ដ្ង។វ ខ្នងម្ព្ក្ខម្ម្ ះវ

គឺជាម្ោលក្ខិណ៍្ណណ្នំ័ព្ោប់ក្ខិម្ិៀបចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់។ 

98. ក្ខិបង្ហា ញរយត៌ោ អំរឧីបរិណ្៍ក្ខិពាិផលប ះពាល់ 

99. EAs/EMPs, RPs  ិង EMDPs ិប័់អ ុគម្ព្ោងទងំអ័វ់

ណដ្លព្តូិ បា ម្ិៀបចំម្ ើងរន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតគម្ព្ោងព្តូិ បង្ហា ញរន ុងព្័ ររឱ្យបា ទ ់ម្រលម្ិោវ

មុ្ ម្រលោ ក្ខិឯរភារម្លើអ ុគម្ព្ោងទងំម្ ះវ ម្កទីរណ ាងណដ្លម្គង្ហកព្័ួលម្ម្ើលម្ឃើញវ

 ិងរន ុងទព្ម្ង់វ  ិងភាាណដ្លតួអងមពារ់រយ ធ័ំខ្ន ់ៗង្ហកព្័ួលកល់។វ ឯរាិវាកតនម្ាបិ សាន  វ

ឯរាិណផ ក្ខិម្ោះព្ាកផលប ះពាល់/តាំងទីលំម្កវ  ិងវ EMDPsវ ័ព្ោបអ់ ុគម្ព្ោងព្បម្ភទវ Aវ

ជាភាាអង់ម្គា័ព្តូិ បង្ហា ញរន ុងវ Infoshop ិប័់ធនោិវ  ិងរន ុងព្បម្ទ័វ (ឧទហិណ្វ៍

ម្គហទំរយិិប័់ទីភាន រ់ង្ហិអ ុិតត)។វ

ម្័ចរដ ី័ម្ងាបន ិបាកក្ខិណ៍្វាកតនម្ាផលប ះពាល់បិ សាន  ័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោងព្បម្ភទវ Aវ (ណដ្ល

បង្ហា ញរីព្គប់ឧបរិណ្ក៍្ខិពាិផលប ះពាល់ទងំអ័់វ ណដ្លព្តូិ បា ម្ិៀបចំម្ ើង័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោង) 

គួិម្ិៀបចំវ  ិងបង្ហា ញវ ជាភាាអង់ម្គា័ផងវ  ិងភាាជាតិផង។វ

ម្័ចរដ ី័ម្ងាបអំរីក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  ័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោងព្បម្ភទវ A 

រ៏ព្តូិ ោរ់ជូ ព្រ រម្ព្បឹរាភិបាលផងណដ្ិវមុ្ ម្រលម្ចញដ្ំម្ណ្ើិិប័់ព្រ រម្ម្ប័ររម្មវាកតនម្ា។  

ជំហា ទីវ៤៖វក្ខិអ ុិតត,វក្ខិព្គប់ព្គង,វក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ ិងក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្ ៍

100. អាព្័យកម្ៅតាម្ក្ខិម្ិៀបចំ,វ គម្ព្ោងអាចោ ក្ខិអ ុិតតជាវ ២វ រព្មិ្តវ ម្ករព្មិ្តគម្ព្ោងវ

 ិងរព្មិ្តអ ុគម្ព្ោង 

101. ម្ករព្មិ្តគម្ព្ោង 
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102. ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វ

ណដ្លព្តូិ បា ចាត់តាំងឱ្យដ្ឹរនំព្គប់ព្គងវ  ិងរិ ិតយតាម្ោ វ ក្ខិអ ុិតតគម្ព្ោង។វ

អងមភារម្ ះព្តូិ ព្គប់ព្គងវ  ិងរិ ិតយតាម្ោ វ ក្ខិបំម្រញក្ខិង្ហិតាម្ក្ខលរំណ្ត់វ

 ិងព្តូិ បញ្ច លូរយត៌ោ អំរីិឌ្ឍ ភារ/លទធផលវ

ណដ្ល័ម្ព្ម្ចបា ម្ៅរន ុងិបាកក្ខិណ្៍ិឌ្ឍ ភារគម្ព្ោង។ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ

 ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ ព្តូិ រាកក្ខិណ៍្អំរវី (រ)វ

ភារអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្ិ សធា ក្ខិណដ្លបា ឯរភារោន ជាមួ្ក ឹងធនោិវ ណផអរតាម្ិបបគំម្ហើញវ

 ិងលទធផលន ក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  វ រាប់បញ្ច លូទងំក្ខិអ ុិតត EMPវ ផងណដ្ិវ

ដូ្ចណដ្លព្តូិ បា បង្ហា ញរន ុងឯរាិគម្ព្ោង, (ខ) ាន  ភារន ិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់វ  ិង (គ) 

លទធផលិរម្ឃើញន រម្ម ិ សធីរិ ិតយតាម្ោ ។ 

103. ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ(PTs)វ ព្តូិ បម្ងក ើតអងមភារបិ សាន  វ

 ិង័ងមម្ (ESU) 

ណដ្លទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិអ ុិតត័រម្មភារក្ខិពាិផលប ះពាល់ព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារវ

 ិងទ ់ម្រលម្ិោវ  ិងព្តូិ ចាត់តាំងម្ស្ត ត ីជា ់ខព័់ោន រ់វ

 ិងោ ងម្ហាចណា័់បុគមលិរទទួលក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់វ

ណដ្លម្ធា ើក្ខិង្ហិម្រញម្ោ ងោន រ់ឱ្យទទួលក្ខិខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិព្គប់ព្គងវ

 ិងរិ ិតយតាម្ោ ផលប ះពាល់បិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ ណដ្លបងកម្ ើងម្ោកអ ុគម្ព្ោងវ

រន ុងអំ រ ងិកៈម្រលគម្ព្ោង។វក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ ័ំខ្ន ់ៗិប័់អងមភារបិ សាន  វ  ិង័ងមម្វោ ជាអាទិ៍៖វ

(រ)វ រព្ងឹងភារអ ុម្ោម្ន ព្គប់ទិដ្ឋភារបិ សាន  វ  ិង័ងមម្ទងំអ័់វ ិមួ្ទងំក្ខិព្គប់ព្គងវ

 ិងក្ខិរិ ិតយតាម្ោ ផង, (ខ) 

ម្ធា ើជាតំណាងឱ្យោច ័់អ ុគម្ព្ោងរន ុងរាល់រិចចក្ខិទងំអ័់ណដ្លពារ់រយ ធ ឹងក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់ិប

័់គម្ព្ោងវ ិង (គ) ទទួលខុ័ព្តូិ ័ព្ម្ប័ព្មួ្លក្ខិអ ុិតតណផ ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  ិប័់អ ុគម្ព្ោង។វ

រយត៌ោ ពារ់រយ ធជាមួ្ក ឹងិ សធា ក្ខិផលប ះពាលវ់  ិងក្ខិបំម្រញក្ខិង្ហិវ

គួិបង្ហា ញតាម្ក្ខលរំណ្ត់ម្ៅក្ខ ់ាធាិណ្ជ ទូម្ៅ។វ អាព្័យកម្ៅតាម្័ម្តនភារិប័់វ PCOវ

ម្គអាចជួលទីព្បឹរាព្គប់ព្គងបិ សាន  ោន រ់ឱ្យជួកដ្ល់អងមភារបិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ

រន ុងក្ខិបំម្រញរិចចក្ខិននិប័់អងមភារម្ ះ។ 

104. ម្ករព្មិ្តអ ុគម្ព្ោង 

105. រន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតគម្ព្ោងវ ោច ័់អ ុគម្ព្ោងជាអនរទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើអ ុគម្ព្ោង ីមួ្កៗវ

 ិងព្តូិ ធានឱ្យោ ក្ខិអ ុិតត ិ សធា ក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់ព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារវ (EMPs/ECOPវ

ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ វ វ វ វ វ គុណ្ភារទឹរ។ល។) 

ម្ោកព្តូិ ោ ក្ខិរិម្ព្ោះម្ោបល់ឱ្យបា ជិត ន័ ិទធជាមួ្កអាជាា ធិមូ្លោឋ  វ  ិង័ហគម្ ៍វ វ វ វ មូ្លោឋ  ។វ

ោច ័់អ ុគម្ព្ោងវ ព្តូិ ចាត់តាំងបុគមលិរម្រញម្ោ ងោ ងម្ហាចណា័ោ់ន រ់វ

(ឱ្យម្ធា ើជាជ បម្ង្ហម លណផនរក្ខិពាិផលប ះពាល់)វ ណដ្លទទួលប ទ ុរធានឱ្យោ ក្ខិអ ុិតត EMP/ECOPs 

ិប័់អ ុគម្ព្ោងព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារ។វ ោច ័អ់ ុគម្ព្ោងព្តូិ ទទួលខុ័ព្តូិ បញ្ច លូ EMPs/ECOPs 

ម្ៅរន ុងឯរាិម្ដ្ញនថាវ  ិងឯរាិរិចច័ យ។វ រន ុងអំ រ ងម្រលាង័ង់វ

ោច ័់អ ុគម្ព្ោងព្តូិ ចាត់តាំងទីព្បឹរាព្គប់ព្គងបិ សាន  វ ឬទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិាង័ង់ (CSC) ឬវ

វិ ស័ ា រិមូ្លោឋ  ឱ្យទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ  ិងក្ខិព្គប់ព្គងវ ក្ខិអ ុិតតវ EMP/ECOPs 

ម្ោកព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិជាព្បចាំនថៃវ (័ូម្ម្ម្ើលលកាែណ្ឌ របត្ិបត្តិកន ជងឧប័ម្ព យ ធទី ៩)។ 

លទធផលន ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ ម្ ះវ ព្តូិ បញ្ច លូម្ៅរន ុងិបាកក្ខិណ៍្ិឌ្ឍ ភារិប័់អ ុគម្ព្ោងវ

ម្ហើកជ បម្ង្ហម លទទួលប ទ ុរក្ខិពាិផលប ះពាល់ជាអនរទទួលខុ័ព្តូិ វ

ធានឱ្យោ ក្ខិចងព្រងឯរាិឱ្យព្តឹម្ព្តូិ អំរី័រម្មភារក្ខិពាិផលប ះពាលន់ន។  



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  44                                                                                          

6.0 ក្ខិម្ិៀបចំក្ខិអ ុិតត 

6.1. ក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិអ ុិតត ESMF 

106. ក្ខិអ ុិតត ESMFវ ព្តូិ ម្ោិរម្ៅតាម្ក្ខិម្ិៀបចំក្ខិអ ុិតតគម្ព្ោងវ ម្ពាលគឺព្តូិ អ ុិតតតាម្វ

“ព្បរយ ធ ិប័់ិោឋ ភិបាល”វ ម្ព្ក្ខម្ក្ខិណណ្នំ/ក្ខិដ្ឹរនំិប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ

 ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វ ិមួ្ទងំអងមភារវ ឬាន បយ ននវ ណដ្ល ន័ ិតម្ព្ក្ខម្ចំណុ្ះព្រ័ួងម្ ះ។វ

ក្ខិណណ្នំអំរីក្ខិពាិផលប ះពាល់័ងមម្វ  ិងវ វ វ វ វ វ វ បិ សាន  វ

 ឹងព្តូិ ផដល់ម្ោកគណ្ៈរោម ធិក្ខិដ្ឹរនំគម្ព្ោងរព្មិ្តខព័់វ ណដ្លោ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ

 ិងម្ ាទវជាព្បធា ។វ 

107. ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញវ់  ិងម្ ាទវ

គឺជាាន បយ ណដ្លអ ុិតតចម្បងម្ោកព្តូិ ័ហក្ខិជាមួ្ក ឹងព្រ័ួងធ ធា ទឹរវ  ិងឧតុ ិកម្វ

 ិងព្រ័ួងអភិិឌ្ឍ ៍ជ បទវ  ិងនករោឋ  ពារ់រយ ធ ិប័់ព្រ័ួងទងំរីិម្ ះវ ណដ្លព្តូិ បំម្រញតួនទីជាវ

“អនរចូលិមួ្័ហក្ខិអ ុិតត”វម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធមួ្កចំ ួ ។វម្កថ្ន រ់ជាតិវព្រ័ួងរ័ិរម្មវវវវវវវវវវិ ុក្ខា ព្បោញវ់

 ិងម្ ាទវ ទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិអ ុិតតជាិមួ្វ  ិងព្ប័ិទធភារន ក្ខិ័ព្ម្ប

័ព្មួ្លជាមួ្កព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ ិងវិ ស ិម្ោគិ វឬោច ័់ឥណ្ទ ។វព្រ័ួងរ័ិរម្មវិ ុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវ

ទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិអ ុិតត វិ សធា ក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់ជាិមួ្វ  ិងម្លើព្ប័ិទធភារន ក្ខិ័ព្ម្ប័ព្មួ្លវ

ក្ខិព្គប់ព្គងវ  ិងក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍វ ័ព្ោប់ម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធាធាិណ្ៈពារ់រយ ធ វ ជាមួ្ក ឹង

ព្រ័ួងពារ់រយ ធ។វម្លើ័រីម្ ះវព្រ័ួងរ័ិរម្មវិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវព្រ័ួងធ ធា ទឹរវ ិងឧតុ ិកម្វ

 ិងព្រ័ួងម្័ដ្ឋរិចចវ  ិងហិិញ្ញ ិតថ ុវបា ណតងតាំងម្ស្ត ត ីបម្ង្ហម លទទួលប ទ ុរក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់បិ សាន  វ

 ិង័ងមម្វ ័ព្ោប់ដ្ំណារ់ក្ខលម្ិៀបចំវ  ិងអ ុិតតគម្ព្ោង។វ ម្ស្ត ត ីទងំម្ ះ ឹងវ វ វ វ រិ ិតយតាម្ោ វ

ព្រម្ទងំរត់ព្តារយត៌ោ អំរីក្ខិអ ុិតតវESMF។ 

108. គណ្ៈកោម ធិកាិដឹកនាាំ3 ព្តូិម្ោះព្ាកបញ្ញា ម្ោល ម្ោបាកវ

បញ្ញា ពារ់រយ ធ  ឹងព្របខយណ្ឌ ចាប់វ  ិងគតិកុតត វ  ិងក្ខិម្ធា ើ័ម្ព្ម្ចចិតតននវ

រាប់បញ្ច លូទងំក្ខិម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតពារ់រយ ធ ឹងក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់័ងមម្វ

 ិងបិ សាន  ផងណដ្ិ។វ គណ្ៈរោម ធិក្ខិដ្ឹរនវំ គឺជាក ដក្ខិចុងម្ព្ក្ខកវ ម្ដ្ើម្បីម្ោះព្ាកជម្ោា ះវ

បណ្ដ ឹងននពារ់រយ ធ ឹងក្ខិអ ុិតតក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់័ងមម្វ  ិងបិ សាន  វ

 ិងក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្អំ៍រីបញ្ញា ទងំឡាកណដ្លរុអំាចម្ោះព្ាកម្ោកព្រ រម្ក្ខិង្ហិបម្ចចរម្ទ័ិប័់

គម្ព្ោងវ ឬតាម្ិកៈអ តរាគម្ ៍ិប័់ព្រ រម្ព្គប់ព្គងបា ។វ

រិចចព្បជុំិប័់គណ្ៈរោម ធិក្ខិដ្ឹរនពំ្តូិ ម្ិៀបចំម្ ើងវ ម្ោកោ ក្ខិោពំ្ទរីព្រ រម្ព្គប់ព្គងគម្ព្ោងវ

 ិងព្រ រម្ណដ្លផដលម់្័វាោំព្ទដ្ល់គណ្ៈរោម ធិក្ខិម្ ះ។  

109. រក័ួងក័កិម្ម ិកុាា របោញ់  ិងម្ ាទ  ិងរក័ួង កព់យ ធ (PTs) 

ណដ្លទទួលបា ក្ខិោពំ្ទតាម្ិកៈម្លខ្នធិក្ខិោឋ  ិប័់ព្រ រម្ក្ខិង្ហិបម្ចចរម្ទ័វ

ព្តូិ ទទួលខុ័ព្តូិ ័ព្ម្ប័ព្មួ្លជាិមួ្ម្លើក្ខិអ ុិតតវ ESMFវ  ិងក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្វ៍

រាប់បញ្ច លូទងំិបាកក្ខិណ្៍វ ណដ្លព្តូិ ោរ់ជូ ធនោិរិភរម្ោរវ ដូ្ចណដ្លបា ឯរភារោន ផងណដ្ិ។វ

ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វ

 ឹងបំម្រញក្ខិង្ហិម្ោកោ ក្ខិដ្ឹរនំរីអនរ័ព្ម្ប័ព្មួ្លោន រ់ម្ររីព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ

 ិងម្ ាទ។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វ

រ៏ព្តូិ បញ្ច លូម្ររីអងមភារបម្ចចរម្ទ័័ំខ្ន ់ៗវ ណដ្លចូលិមួ្ពារ់រយ ធរន ុងក្ខិវ វ វ វ អ ុិតតគម្ព្ោងវ

ដូ្ចជាជ បម្ង្ហម លទទួលប ទ ុរក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់័ងមម្វ  ិងបិ សាន  វ ជាម្ដ្ើម្។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ

                                                 
3 51. គណ្ៈរោម ធិក្ខិដ្រឹនំណដ្លោ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ ជាព្បធា វ
ោ ័ោ័ភារជាតំណាងម្ររីព្រ័ួងធ ធា ទឹរវ  ិងឧតុ ិកម្,វ ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍ ៍ជ បទ,វ ព្រ័ួងម្័ដ្ឋរិចចវ  ិងហិិញ្ញ ិតថ ុ,វ
័ហព្បធា ព្រ រម្ក្ខិង្ហិបម្ចចរម្ទ័វ រ័ិរម្មវ  ិងទឹរ។វ
រន ុងរិណី្ណដ្លចាំបាច់គណ្ៈរោម ធិក្ខិម្ ះអាចម្ ន័ ើ័ុំក្ខិោំព្ទ័ព្ោប់ក្ខិ័ព្ម្ប័ព្មួ្លវ
 ិងក្ខិអ ុិតតរីអនរ័ព្ម្ប័ព្មួ្លរីភាគីអនរផដល់ជំ ួកវ  ងិនដ្គូអភិិឌ្ឍ ៍,វ ព្រ័ួង័បិបរម្មវ  ិងឧ័ាហរម្ម,វ
ព្រ័ួងពាណិ្ជជរម្ម,វព្រ័ួងរិចចក្ខិនិ,ីវព្គឹះាន  មី្ព្រូហិិញ្ញ ិតថ ុ/ធនោិវ ិងធនោិអភិិឌ្ឍ ៍ជ បទ។   



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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ិុក្ខា ព្បោញវ់  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វ

ព្តូិ បំម្រញក្ខិង្ហិម្ព្ក្ខម្ក្ខិណណ្នំផ្ទទ ល់ិប័់នករគម្ព្ោងវ ណដ្លណតងតាំងម្ោកព្រ័ួងរ័ិរម្មវ

ិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទ។  

110. ម្ស្ត ត ីបម្ង្ហម លវ  ិងទីព្បឹរាណផនរក្ខិពាិផលប ះពាល់បិ សាន  ័ងមម្វ

 ិងបិ សាន  ិប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ ជាអនរទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិអ ុិតត ESMF 

 ិងអ ុិតតវ តាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិណផនរក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់័ងមម្វ  ិងបិ សាន  វ ន ម្័វាផដល់

ព្បឹរាបម្ចចរម្ទ័វ ម្ោក័ម្ព្័បវ  ិង័ហក្ខិជាមួ្កព្រ័ួងវ  ិងនករោឋ  ពារ់រយ ធម្ផសងម្ទៀតវ

ម្ោកោ ក្ខិព្គប់ព្គងវ  ិងក្ខិផដល់ក្ខិព្បឹរាោំព្ទរវី (ម្លខ្នធិក្ខិោឋ  )វ

ន ព្រ រម្ក្ខិង្ហិបម្ចចរម្ទ័រ័ិរម្មវ ិងទឹរ។   

111. ម្ស្ត ត ីបម្ង្ហម លវ  ិងទីព្បឹរាណផនរក្ខិពាិផលប ះពាល់័ងមម្វ  ិងបិ សាន  វ ិប័់ព្រ័ួងធ ធា ទឹរវ

 ិងឧតុ ិកម្វ ទទួលប ទ ុរបញ្ច លូក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់័ងមម្វ  ិងបិ សាន  វ ម្ករន ុងណផ ក្ខិលម្អតិវ

 ិងម្ៅរន ុងក្ខិអ ុិតតក្ខិង្ហិធារាាស្ត ត័ ណដ្លជាណផនរមួ្កន ណផ ក្ខិធុិរិចចវ

ណដ្លបា ទទួលក្ខិឯរភារ។ 

112. ម្ស្ត ត ីបម្ង្ហម លវ  ិងទីព្បឹរាណផនរក្ខិពាិផលប ះពាល់័ងមម្វ  ិងបិ សាន  វ

ិប័់ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍ ៍ជ បទវ ជាអនរទទួលប ទ ុរបញ្ច លូក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់័ងមម្វ  ិងបិ សាន  វ

ម្ៅរន ុងក្ខិង្ហិជួ័ជុលណរលម្អផល ូិ ភាជ ប់រីរ័ិោឋ  ម្ៅទីផាិវ

 ិងព្តូិ បញ្ច លូទីផាិ/ម្ហិោឋ ិចន័ម្ពយ ធ ទីផាិវ

ម្ករណ ាងណដ្លោ ក្ខិ័ម្ព្ម្ចម្ធា ើក្ខិង្ហិជួ័ជុលណរលម្អទងំម្ ះផងណដ្ិ។ 

113. គម្ព្ោងបា ិ សភាជ ៍ថិ សក្ខ័ព្ោប់ក្ខិពាិផលប ះពាល់័ងមម្វ  ិងបិ សាន  វ (៤០០ពា ់ដ្ោុា ិវ

 ឹងព្តូិ បញ្ញជ រ់ាជាថមី)វ ័ព្ោប់ទីព្បឹរាក្ខិពាិផលប ះពាល់វ

 ឹងជួកដ្ល់័រម្មភាររាង័ម្តនភារជុំិ សញក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់ដ្ល់ម្ស្ត ត ីបម្ង្ហម លទងំម្ ះ។វ

ទីព្បឹរាណផនរបិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ ណដ្លព្តូិ ម្ធា ើក្ខិង្ហិោ ងជិត ន័ ិទធជាមួ្កព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញវ់

 ិងម្ ាទវ ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍ ៍ជ បទវ  ិងព្រ័ួងធ ធា ទឹរវ  ិងឧតុ ិកម្វ

ព្តូិ ផដល់ក្ខិោំព្ទដ្លក់្ខិម្ិៀបចំឧបរិណ្៍រិ ិតយបឋម្ម្លើបិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ

័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោង ីមួ្កៗវ  ឹងព្តូិ ម្ិៀបចំឧបរិណ្៍ក្ខិពាិផលប ះពាល់័ម្ព្័ប័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោងវ

ដូ្ចជា ESMPវជាម្ដ្ើម្។ 

តារាង ៧-១៖ កាិទទួលែុ័ រត្ូិ ិប័ា់ន បយ  

័រោបក់ាិអ ុិត្តកាិកាិ ិផ្លប ោះ ល់ម្កករម្ិត្គម្រោង  ិងអ ុគម្រោង 

័ហគម្ ៍/ាន បយ  កាិទទួលែុ័ រត្ូិ  

ទីភាន រ់ង្ហិអ ុគម្ព្ោងវ

 ិងវPTs 

- ទីភាន រ់ង្ហិអ ុគម្ព្ោងព្តូិ ទទួលព្តួតរិ ិតយក្ខិអ ុិតតគម្ព្ោងវ ិមួ្ ឹងក្ខិអ ុិតត  

ESMF  ិងលទធផលណផនរបិ សាន  ិប័់គម្ព្ោង។  

- ព្រ័ួងរ័ិរម្ម វ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វ

តំណាងទីភាន រ់ង្ហិអ ុិតត  

ទទួលខុ័ព្តូិរិ ិតយតាម្ោ ក្ខិអ ុិតតគម្ព្ោងទងំមូ្លវ

ិមួ្ទងំភារអ ុម្ោម្ណផនរបិ សាន  ិប័់គម្ព្ោងផងណដ្ិ។ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ

ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វ

ជាាន បយ ទទួលខុ័ព្តូិ ចុងម្ព្ក្ខកម្លើក្ខិអ ុិតត  ESMFវ

 ិងលទធផលណផនរបិ សាន  ិប័់គម្ព្ោងទងំអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់វ

ទងំដ្ំណារ់ក្ខលវវវវវវវវវព្បតិបតត ិក្ខិ។ 

- ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs) ព្តូិ ៖ i) 

ម្ធា ើក្ខិ័ព្ម្ប័ព្មួ្លឱ្យបា ជិត ន័ ិទធជាមួ្កអាជាា ធិមូ្លោឋ  វ

ម្ោកោ ក្ខិចូលិមួ្រី័ហគម្ ៍ផងណដ្ិវ រន ុងអំ រ ងម្រលម្ិៀបចំគម្ព្ោងវ

 ិងអ ុិតតគម្ព្ោង, ii) រិ ិតយតាម្ោ វ  ិងិមួ្ទងំក្ខិបញ្ច លូ EMPវ



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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ម្ៅរន ុងឯរាិម្ិៀបចំបម្ចចរម្ទ័លម្អ ិតវ  ិងឯរាិម្ដ្ញនថាវ  ិងរិចច័ យផង

ណដ្ិ, iii) ធានថ្ព្បរយ ធ ព្គប់ព្គងបិ សាន  ព្តូិបា បម្ងក ើតម្ ើងវ

 ិងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិបា ព្តឹម្ព្តូិ, iv) 

ទទួលខុ័ព្តូិម្លើក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍ ដ័ ីរីក្ខិអ ុិតត  EMPវ ម្ដ្ើម្បីោរ់ជូ វវវវវវវវវ

ទីភាន រ់ង្ហិអ ុិតតវ ិងធនោិរិភរម្ោរ។  

- ម្ដ្ើម្បីឱ្យដ្ំម្ណ្ើិក្ខិអ ុិតតម្ធា ើម្ៅបា ព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារវ ព្រ័ួងរ័ិរម្ម វ

ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ (PTs)វ

ព្តូិ បម្ងក ើតអងមភារបិ សាន  ណដ្លោ បុគមលិរបិ សាន  ោ ងម្ហាចណា័់វ ២វ នរ់វ

ម្ដ្ើម្បីជួកបំម្រញក្ខិង្ហិពារ់រយ ធបិ សាន  គម្ព្ោង។ 

 

 

 

 

អងមភារបិ សាន   (EU)វ

ឬម្ស្ត ត ីបម្ង្ហម លទទួល

ប ទ ុរក្ខិពាិ

ផលប ះពាល់វវវវវវវវ

បិ សាន  វម្ព្ក្ខម្ចំណុ្ះ 

PTs 

 

- អងមភារបិ សាន  ទទួលខុ័ព្តូិរិ ិតយតាម្ោ ក្ខិអ ុិតតម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរី

ក្ខិក្ខិពាិផលប ះផលបិ សាន  ិប័់ធនោិរិភរម្ោរម្កព្គប់ដ្ំណារ់ក្ខលទងំ

អ័់វ  ិងព្គប់ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិន គម្ព្ោង។ អងមភារម្ ះព្តូិ ទទួលខុ័ព្តូិ ៖ i) 

រិ ិតយបឋម្ម្លើអ ុគម្ព្ោងម្ធៀប ឹងលរាណ្ៈិ ស ិចឆ យករំណ្ត់ភារ័ម្ព្័បវ

ម្ដ្ើម្បីរំណ្ត់រីផលប ះពាល់បិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ ម្ោល ម្ោបាកណដ្លព្តូិអ ុិតតវ

 ិងឧបរិណ៍្ណដ្លម្ិៀបចំ,  ii) រិ ិតយម្ ើងិ សញម្លើ EIAs/EPCs ិប័់អ ុគម្ព្ោងវ ិង 

EMPs ណដ្លព្តូិបា ម្ិៀបចំម្ ើងវ

ម្ោកទីព្បឹរាម្ដ្ើម្បីធានគុណ្ភារន ឯរាិទងំម្ ះ, ii) ជួកព្រ័ួងរ័ិរម្មវ

ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs) ម្ដ្ើម្បីបញ្ច លូ EMPs 

ម្ៅរន ុងឯរាិម្ិៀបចំបម្ចចរម្ទ័លម្អ ិតវ  ិងឯរាិម្ដ្ញនថាវ

 ិងរិចច័ យាង័ង់, iv) ជួកដ្ល់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ

 ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វ ម្ដ្ើម្បីបញ្ច លូក្ខិទទួលខុ័ព្តូិម្លើក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ

 ិងក្ខិព្គប់ព្គង EMP ម្ៅរន ុងលរាខណ្ឌ ព្បតិបតត ិ,វ ឯរាិម្ដ្ញនថាវ

 ិងឯរាិរិចច័ យ័ព្ោប់ CSC  ិង IEMC, v)វ

ផដល់ធាតុចូលពារ់រយ ធដ្ល់ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិម្ព្ជើ័ម្ិ ី័ ទីព្បឹរា, v) 

រិ ិតយម្ ើងិ សញម្លើិបាកក្ខិណ៍្ណដ្លោរ់ម្ោក CSC  ិង IEMC, vi) 

ចុះរិ ិតយទីតំាងតាម្ក្ខលរំណ្ត់, vii) ផដល់ដ្ំបូនម  ដ្ល់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ

ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs) 

អំរីដ្ំម្ណាះព្ាកចំម្ពាះបញ្ញា បិ សាន  ិប័់គម្ព្ោង  ិង viii) 

ម្ិៀបចំណផនរលទធផលប ះពាល់រន ុងិបាកក្ខិណ្៍ិឌ្ឍ ភារវ

 ិងិបាកក្ខិណ៍្រិ ិតយម្ ើងិ សញវណដ្លព្តូិ ោរ់ជូ ទីភាន រ់ង្ហិអ ុិតតវ ិងធនោិ។  

ទីភាន រ់ង្ហិអ ុិតតណដ្ល

ជាោច ័់អ ុគម្ព្ោង 

- រន ុងនម្ជាោច ័់អ ុគម្ព្ោងវ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ

 ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs) ទទួលខុ័ព្តូិម្លើក្ខិអ ុិតតព្គប់័រម្មភារ EMP 

ទងំអ័់វ ណដ្លព្តូិម្ធា ើម្ ើងម្ព្ក្ខម្គម្ព្ោងវ ិមួ្ ឹងម្លើររម្ព័់ក្ខិ័ព្ម្ប័ព្មួ្លវ

 ិងរិចច័ហព្បតិបតត ិក្ខិវ ព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារិវាងព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ

អាជាា ធិមូ្លោឋ  វ  ិង័ហគម្ ៍មូ្លោឋ  វ រន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់។ 

ព្រ័ួងរ័ិរម្មិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វ

 ឹងទទួលបា ជំ ួករីទីព្បឹរាណផនរបិ សាន  វ ឬទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់ 

(CSC) ឬ វិ ស័ ា រិណដ្លបំម្រញក្ខិង្ហិម្ក ឹងមូ្លោឋ  ផ្ទទ ល់។វ 

ទីព្បឹរាណផនរបិ សាន  វ

ឬទីព្បឹរាព្គប់ព្គង

ក្ខិង្ហិាង័ង់ (CSC) 

ឬ 

វិ ស័ ា រិណដ្លបំម្រញក្ខិ

ង្ហិម្ក ឹងមូ្លោឋ  ផ្ទទ

ល់ 

- ទីព្បឹរាព្រ រម្ក្ខិង្ហិាង័ង់ តាម្ិកៈក្ខិ័ហក្ខិជាមួ្កម្ស្ត ត ីបម្ង្ហម លវ

ណដ្លព្តូិបា ចាត់តាំងឱ្យទទួលប ទ ុរក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់បិ សាន  ព្តូិទទួលខុ័

ព្តូិ ព្គប់ព្គងវ  ិងរិ ិតយតាម្ោ រាល់ក្ខិង្ហិាង័ង់ទងំអ័់ជាព្បចំាវ

 ិងធានោ ងណាឱ្យព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិម្ោិរម្ៅតាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិវ

ណដ្លោ ណចងរន ុងរិចច័ យវ  ិងរន ុង EMP។វ ទីព្បឹរាព្គប់ព្គង

ក្ខិង្ហិាង័ង់ព្តូិជួលបុគមលិរវ

ណដ្លោ ័ម្តនភាររន ុងចំ ួ ព្គប់ព្ោ ់(ឧទហិណ៍្វ ិ ស័ ា រិបិ សាន  ) 

ណដ្លោ ចំម្ណ្ះដ្ឹងព្គប់ព្ោ ់អំរីរិចចក្ខិពាិបិ សាន  វ  ិងក្ខិព្គប់ព្គងាង័ង់វ

ម្ដ្ើម្បីបំម្រញភាិរិចចណដ្លព្តូិម្ធា ើវ  ិងព្គប់ព្គងក្ខិបំម្រញក្ខិង្ហិិប័់

ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ។វ 



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  47                                                                                          

- ទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់រ៏ព្តូិជួកព្រ័ួងរ័ិរម្ម វ ិុក្ខា ព្បោញ់វ

 ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វ រន ុងក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍វ

 ិងប ដិរាក្ខិ័ព្ម្ប័ព្មួ្លឱ្យបា ជិត ន័ ិទធជាមួ្ក័ហគម្ ៍មូ្លោឋ  ផងណដ្ិ។  

 

 

 

ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ 

 

 

 

- ណផអរម្ៅតាម្ EMP ណដ្លបា អ ុម្យតវ

 ិងម្័ចរដ ីរិរណ្៌ន/លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិពារ់រយ ធ ឹងបិ សាន  វ

ណដ្លោ ណចងរន ុងឯរាិម្ដ្ញនថាវ  ិងឯរាិរិចច័ យវ

ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិទទួលខុ័ព្តូិរន ុងក្ខិម្ិៀបចំ EMP ័ព្ោប់ក្ខិោឋ  ័ំណ្ង់ ីមួ្កៗវ

ោរ់ណផ ក្ខិជូ ោច ័់អ ុគម្ព្ោង/ទីភាន រ់ង្ហិអ ុិតតវ

 ិងទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់ម្ដ្ើម្បីរិ ិតយវ  ិង័ម្ព្ម្ចវ

ម្ុ ម្រលចាប់ម្ផដើម្័រម្មភារាង័ង់។វ ម្លើ័រីម្ ះវ

ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិព្តូិទទួលបា ព្គប់ក្ខិអ ុញ្ញញ ត័ព្ោប់ក្ខិង្ហិាង័ង់ទងំអ័់វ

(ក្ខិព្គប់ព្គងចិចាវ  ិងក្ខិបម្ញ្ច ៀ័ចិចាវ ក្ខិរក្ខកដ្ីវ ័ុិតន ិភាររម្មរិវ ។ល។វ

ម្ុ ម្រលចាប់ម្ផដើម្ក្ខិង្ហិាង័ង់។)វ ម្ោកព្តូិ ម្ោិរ

ម្ៅតាម្លិខិតបទោឋ  រតិកុតតវណដ្លរំរុងចូលជាធិោ ។  

- ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិព្តូិណតងតាំងបុគមលវ

ណដ្លោ ័ម្តនភារោន រ់ឱ្យម្ធា ើជាម្ស្ត ត ីទទួលប ទ ុរ័ុិតន ិភារវ  ិងបិ សាន  វ

ព្បចំាក្ខិោឋ   (SEO)វ ណដ្លជាអនរទទួលប ទ ុររិ ិតយតាម្ោ ភារអ ុម្ោម្

ិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិម្ៅតាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិរន ុង EMP 

 ិងម្ៅតាម្ម្័ចរដ ីរិរណ្៌នរំណ្ត់អំរីលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិណផនរបិ សាន  ។ 

- ចាត់ិ សធា ក្ខិម្ដ្ើម្បី័ព្ោលរាល់ផលប ះពាល់អិ សជជោ ទងំអ័់វ

ព្័បម្ៅតាម្ម្ោលបំណ្ងណដ្លព្តូិ បា ម្លើរម្ ើងរន ុង EMP។ 

- ម្ធា ើក្ខិព្បាព្័យកទរ់ទងឱ្យបា ័រម្មជាមួ្ក ឹងព្បជារលិោឋ  ម្ក ឹងមូ្លោឋ  វ

 ិងចាត់ិ សធា ក្ខិម្ដ្ើម្បីបងកម្ិ ឱ្យោ ិំខ្ន រន ុងអំ រ ងម្រលាង័ង់។ 

- ធានថ្បុគមលិរវ  ិងរម្មរិទងំអ័់កល់រី ីតិិ សធីវ

 ិងភាិរិចចិប័់រួរម្គរន ុងរម្ម ិ សធីព្គប់ព្គងបិ សាន  ។ 

- រាកក្ខិណ្៍ម្ៅក្ខ ់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  

(PTs) អំរីក្ខិលំបារននណដ្លជួបព្បទះវ ិងដ្ំម្ណាះព្ាក។ 

- រាកក្ខិណ្៍ជូ អាជាា ធិមូ្លោឋ  វ  ិងព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ

 ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs) ព្ប័ិ ម្បើោ ម្ព្ោះថ្ន រ់បិ សាន  ម្រើតោ ម្ ើងវ

 ិង័ព្ម្ប័ព្មួ្លជាមួ្ក ឹងាន បយ វ  ិងអនរពារ់រយ ធ័ំខ្ន ់ៗវ

ម្ដ្ើម្បីម្ោះព្ាកបញ្ញា ទងំម្ ះ។ 

័ហគម្ ៍មូ្លោឋ   

- ័ហគម្ ៍ោ ័ិទធ ិវ

 ិងក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ រិ ិតយតាម្ោ ជាព្បចំាម្លើលទធផលក្ខិង្ហិណផនរបិ សាន  រន ុង

អំ រ ងម្រលាង័ង់ម្ដ្ើម្បីធានឱ្យោ ក្ខិក្ខិពាិ័ិទធ ិវ

 ិង័ុិតន ិភារិប័់រួរម្គឱ្យបា ព្គប់ព្ោ ់វ  ិងម្ដ្ើម្បីធានថ្វ ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ

ព្រម្ទងំព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  

(PTs)/ោច ័់អ ុគម្ព្ោង។ រន ុងរិណី្ណដ្លោ បញ្ញា

ម្រើតម្ ើងម្ោករុំបា ិំរឹងទុរជាម្ុ វ

័ហគម្ ៍ព្តូិ រាកក្ខិណ្៍ម្ៅក្ខ ់ទីព្បឹរាព្គប់ព្គង

ក្ខិង្ហិាង័ង់/ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  

(PTs)/ោច ័់អ ុគម្ព្ោង។ 

ថ្ន រ់ម្ព្ក្ខម្ជាតិ៖ ម្ខតតវ

ព្័ ររ  ិងឃុំ 

 

- ័ព្ម្ប័ព្មួ្លជាមួ្ក ឹងព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ ិងាន បយ អ ុិតតម្កថ្ន រ់ជាតិវ

ម្ដ្ើម្បីផសរាផាករីវិ សធា ័ព្ោលផលប ះពាល់វ

 ិងម្ធា ើក្ខិ័ព្ម្ប័ព្មួ្លម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងិប័់័ោជិរ័ហគម្ ៍មូ្លោឋ  ពារ់

រយ ធ ឹងក្ខិអ ុិតត EMP។    

 



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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6.2 ក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ៍្ 

114. ក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ៍្ ដ័ ីរីក្ខិអ ុិតតវ ESMF មិ្ ព្តូិ ម្ធា ើោច់ម្ោកណ រម្នះម្ ើក។វ

លទធផលន ក្ខិង្ហិក្ខិពាិផលប ះពាល់ព្តូិ បញ្ច លូម្ៅរន ុងិបាកក្ខិណ្៍ិឌ្ឍ ភារិប័់អ ុគម្ព្ោងវ

 ិងគម្ព្ោង។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ វ វ វ វ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វ

ម្ព្ក្ខម្ជំ ួករីទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់វ ព្តូិ បញ្ច លូលទធផល

ន ក្ខិង្ហិក្ខិពាិផលប ះពាល់ម្ករព្ម្ិតអ ុគម្ព្ោងវ ម្ៅរន ុងិបាកក្ខិណ្៍តាម្ក្ខលរំណ្ត់វ

ណដ្លោរ់ជូ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវិ ុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)។ ម្ករព្មិ្តគម្ព្ោងិ សញវ

ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វ

ព្តូិ ម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍័ ដ ីរលីទធផលក្ខិង្ហិក្ខិពាិផលប ះពាល់វ ២វ ដ្ងវ រន ុងមួ្កឆ្ន ំវ

ណដ្លព្តូិ បញ្ច លូម្ៅរន ុងិបាកក្ខិណ៍្ិឌ្ឍ ភារវ ម្ោកព្តូិ ម្ិៀបរាប់រីភារអ ុម្ោម្ិប័់គម្ព្ោងម្ៅតាម្ 

ESMF  ិងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ័ព្ោប់ក្ខិពាិផលប ះពាល់ម្ផសងម្ទៀត។ 

7.0  ក្ខិរាង័ម្តនភារវ ិងក្ខិបណុ្្ះបណាដ ល 

115. ម្ដ្ើម្បធីានថ្ក្ខិអ ុិតតវ ESMF  ឹងម្ធា ើម្ ើងព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារ,វ

គួិោ ក្ខិវាកតនម្ាាន បយ អ ុិតតម្ដ្ើម្បីដ្ឹងរី័ម្តនភារព្គប់ព្គងផលប ះពាល់វ  ិងហា ិភយកវ បិ សាន  វ

 ិង័ងមម្វ ិង័ម្តនភារអ ុិតតចាប់ជាតិវព្រម្ទងំលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិិប័់ធនោិរិភរម្ោរ។វ 

116. ម្ដ្ើម្បធីានថ្ាន បយ មួ្ករិតជាោ ័ម្តនភារម្ិៀបចំណផ ក្ខិវ

 ិងអ ុិតត ិ សធា ក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់ព្បារដ្ណម្ វ

ជា័ំខ្ន ់ណា័់ណដ្លគម្ព្ោងព្តូិិ សភាជ ៍ធ ធា ឱ្យបា ព្គប់ព្ោ ់វ ័ព្ោប់ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លវ

ក្ខិរាង័ម្តនភារវ  ិងជំ ួកបម្ចចរម្ទ័វ ជារិម្័័័ព្ោបឆ់្ន ំដ្ំបូងៗ។វ

រិចចខិតខំព្បឹងណព្បងទងំម្ ះវ មិ្ ព្តឹម្ណតផដល់ព្បម្ោជ ៍ដ្ល់គម្ព្ោងិប័់ធនោិប ុម្ណាណ ះម្ទវ

ប ុណ ដររ៏អាចចូលិមួ្រាង័ម្តនភារណដ្លម្កមូ្លោឋ  រន ុងក្ខិអ ុិតតគំ ិតផ្ចួម្ផដើម្អភិិឌ្ឍ ៍ដ្នទ

ម្ទៀតវណដ្លទទួលបា ថិ សក្ខរន ុងព្័ ររវឬរីអនរផដល់ជ ួំកម្ផសងម្ទៀតផងណដ្ិ។ 

7.1 ក្ខិវាកតនម្ា័ម្តនភារាន បយ  

117. ក្ខិវាកតនម្ាម្លើ័ម្តនភារបចច ុបប ន ិប័់ាន បយ រន ុងក្ខិអ ុិតត  ESMF 

ព្តូិ បា ម្លើរករម្របង្ហា ញម្ករន ុងណផនរម្ ះ។វ ណផនរម្ ះវាកតនម្ាវ

ោ ងម្ហាចណា័ម់្លើរព្មិ្តព្គប់ព្ោ ់ន ៖ 

✓ ិចន័ម្ពយ ធាន បយ ម្កថ្ន រ់ជាតិវ  ិង័ម្តនរិចចិប័់ាន បយ ម្ ះវ

ម្កព្គប់រព្មិ្តពារ់រយ ធទងំអ័់រន ុងក្ខិម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះបញ្ញា ព្គប់ព្គងបិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ

ពារ់រយ ធ ឹងគម្ព្ោងវ ិងអ ុគម្ព្ោង 

✓ ចាប់ម្ោល ម្ោបាក លិខិតបទោឋ  រតិកុតតណដ្លោ ព្ាប់័ព្ោប់ព្គប់ព្គងបិ សាន  វ

 ិង័ងមម្វ ិមួ្ទងំចាប់ម្ោល ម្ោបាកវ  ិងលិខិតគតិកុតតវ

ណដ្លពារ់រយ ធ ឹងចាត់ណចងលិខិតអ ុញ្ញញ តវ ិងអាជាា បយណ្ណ ផងណដ្ិ 

✓ ចំ ួ វ  ិងគុណ្ិុឌ្ឍិិប័់បុគមលិរវ (ម្ស្ត ត ីរាជក្ខិវ អងមក្ខិ័ហគម្ ៍វ ទីព្បឹរាខ្នងម្ព្ៅ)វ

រន ុងក្ខិអ ុិតតក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ ិប័់ខល  ួពារ់រយ ធ ឹង ESMF 

✓ ធ ធា ថិ សក្ខ័ព្ោប់ោំព្ទដ្ល់បុគមលិរវរន ុងក្ខិបំម្រញក្ខិង្ហិិប័់រួរម្គ។ 

7.2 ក្ខិបណុ្្ះបណាដ ល 

118. ជាណផនរមួ្កន ក្ខិម្ិៀបចំគម្ព្ោង ESMF 

រំណ្ត់ថ្ក្ខិវាកតនម្ាម្លើតព្មូ្ិក្ខិបណុ្្ះបណាដ លអាច ឹងព្តូិ បា ម្ធា ើម្ ើង។ 

ក្ខិវាកតនម្ាម្លើតព្មូ្ិក្ខិបណុ្្ះបណាដ លព្តូិ ម្ធា ើក្ខិរិចាិណារីព្គប់អនរចូលិមួ្ទងំអ័់វ

ណដ្លទទួលខុ័ព្តូិ អ ុិតត ESMF។វ ក្ខិវាកតនម្ាតព្មូ្ិក្ខិបណុ្្ះបណាដ លម្ ះវ



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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ព្តូិ ណញរឱ្យោច់ ូិតព្មូ្ិបណុ្្ះបណាដ លម្ផសងៗោន ិប័់អនរចូលិមួ្វ ដូ្ចជាក្ខិបម្ងក ើ ក្ខិកល់ដ្ឹងវ

ក្ខិកល់ដ្ឹងអំរីបញ្ញា វ ិងក្ខិបណុ្្ះបណាដ លបម្ចចរម្ទ័លម្អ ិតជាម្ដ្ើម្៖ 

- កាិបម្ងកើ កាិកល់ដងឹ ព្តូិ ផដល់អនរចូលិមួ្ណដ្លព្តូិ ដ្ឹងរីាិៈ័ំខ្ន ់វ

ឬភារពារ់រយ ធន បញ្ញា បិ សាន  វ ិងបញ្ញា ័ងមម្។ 

- កាិកល់ដងឹពីបញ្ហា  ព្តូិ ផដល់អនរចូលិមួ្ណដ្លចាបំាច់ព្តូិ កល់ឱ្យបា ព្គប់ព្ោ ់រីបញ្ញា ននវ

ម្ដ្ើម្បឱី្យរួរម្គអាចដ្ឹងវ ិងម្ធា ើក្ខិម្ ន័ ើ័ំុជំ ួកបម្ចចរម្ទ័ជារ់ោរ់វ ិង  

- កាិបណ្្ជ ោះបណាដ លបម្ចចកម្ទ័ 

លម្អិតព្តូិ ផដល់ដ្ល់អនរចូលិមួ្ណដ្លចាបំាច់ព្តូិ ម្ធា ើក្ខិិ សភាគរីផលប ះពាល់អិ សជជោ ម្រម្លើបិ សាន

 វ  ិង័ងមម្វ ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើងវ ម្ដ្ើម្បោីរ់ម្ចញ ូិិ សធីាស្ត ត័ វ

 ិងិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់វ  ិងម្ិៀបចំណផ ក្ខិព្គប់ព្គងវ

 ិងព្គប់ព្គងក្ខិអ ុិតតណផ ក្ខិម្ ះ។វ ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លម្ ះព្តូិ ម្ផ្ទដ តម្លើបញ្ញា ននវ

ដូ្ចជាិ សធីាស្ត ត័ ជំិុញឱ្យោ ក្ខិចូលិមួ្រី័ហគម្ ៍វ ក្ខិិ សភាគបិ សាន  

ម្ោកម្ព្បើព្បា័់បញ្ជ ីព្តួតរ ិិតយ, ក្ខិម្ិៀបចំ EMPs, RPs, PMPs, EMDPsវ ។ល។, 

ក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ៍្ ដ័ ីរកី្ខិអ ុិតតវ ESMF  ិងក្ខិព្គប់ព្គងវ  ិងរិ ិតយតាម្ោ វ

អ ុគម្ព្ោង។ 

119. ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វ

ម្ព្ោង ឹងម្ិៀបចំម្ដ្ើម្បមី្ ា្ ើកតបចំម្ពាះតព្មូ្ិបណុ្្ះបណាដ លទងំវ ៣វ ព្បម្ភទខ្នងម្លើ។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ

ិុក្ខា ព្បោញវ់  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)ព្តូិ ផដល់ិម្បៀបវាិៈលម្អ ិតវ

 ិងម្័ចរដ ីរិរណ្៌នរីតព្មូ្ិធ ធា វ (ទីរណ ាងវ អនរបណុ្្ះបណាដ លវ ័ោភ ិវ ។ល។)វ ័ព្ោប់

ព្បម្ភទ័រម្មភារបណុ្្ះបណាដ ល ីមួ្កៗ។វ

ាន បយ ទងំម្ ះរ៏ព្តូិ ម្ធា ើក្ខិរិចាិណារីិ សាលភារិប័់គម្ព្ោងផងណដ្ិវ

ម្ោកព្តូិ ម្ិៀបចំណផ ក្ខិអ ុិតតក្ខលិ សភាគបណុ្្ះបណាដ ល។ 

8.0 ថិ សក្ខ័ព្ោប់អ ុិតតវESMF 

120. ណផនរន  ESMF ម្ ះវ បង្ហា ញជាិមួ្រីថិ សក្ខបា  ់ព្បោណ្ណដ្លព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញវ់

 ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វ ព្តូិ ក្ខិម្ដ្ើម្បអី ុិតត ESMF។ 

ម្ោកាិណតម្័ចរដ ីលម្អ ិតបម្ចចរម្ទ័ិប័់អ ុគម្ព្ោងរុំទ ់

ព្តូិ បា បញ្ច ប់ិចួរាល់័ព្ោប់ក្ខិិ ស ិម្ោគម្លើគម្ព្ោងម្ ះវ

ោ ក្ខិបា  ់ព្បោណ្រីចំ ួ ទឹរព្បារ់័ិុបឱ្យព្័បម្ៅតាម្ចំ ួ  IEE  ិងវ ECOP 

ណដ្ល ឹងព្តូិ ម្ិៀបចំម្ ើងវ រ៏ដូ្ចម្ៅតាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិរិ ិតយតាម្ោ ័ព្ោប់ ESMF។ ថិ សក្ខអ ុិតត 

ESMFវិមួ្ោ ៖  

- ័រម្មភារអភិិឌ្ឍ ៍ាន បយ ។ 

- រម្ម ិ សធីបណុ្្ះបណាដ លដ្ល់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs),វ

ទីព្បឹរា,វ័ហគម្ ៍វ ិងអាជាា ធិមូ្លោឋ  វម្ដ្ើម្បីឱ្យរួរម្គអាចបំម្រញក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ ិប័់ខល  ួវ

ដូ្ចណដ្លព្តូិ បា ម្លើរម្ ើងរន ុង ESMF។ 

- ជំ ួកបម្ចចរម្ទ័ដ្ល់អាជាា ធិមូ្លោឋ  ព្ប័ិ ម្បើចាំបាច់។ 

- ព្បារ់ឧបតនម្ភ័ព្ោប់ក្ខិម្ិៀបចំវ EMPs, RPs, EMDPsវ ។ល។វ ិប័់អ ុគម្ព្ោង 

(ចំណាក័ព្ោប់អ ុិតតណផ ក្ខិទងំម្ ះវព្តូិ បា បញ្ច លូម្ៅរន ុងថិ សក្ខិប័់អ ុគម្ព្ោង)។ 

- ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ ិងក្ខិចុះដ្ល់ទីតាំងជារ់ណ ដ័ង។ 

- ិបាកក្ខិណ្ព៍្បចាំ្ោ័ណដ្លព្តូិ ម្ផាើជូ ធនោិ។ 

121. ចំណាក័ព្ោប់អ ុិតតវ ESMF រ៏ព្តូិ បញ្ច លូក្ខិម្ិៀបចំឧបរិណ្វ៍



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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ក្ខិពាិផលប ះពាល់ម្កតាម្ទីតាំងជារ់ោរ់ផងណដ្ិវ ដូ្ចជាចំណាកម្លើបុគមលិរ,វ ម្ធា ើក្ខិដ្ំម្ណ្ើិ,វ

័ិក្ខា ាោរិម្ព្ោះម្ោបល,់វ ក្ខិបរណព្បវ  ិងក្ខិបណុ្្ះបណាដ លជាម្ដ្ើម្។ ចំណាកបា  ់ព្បោណ្័ិុបវ

ណដ្លព្តូិ បា រិ ិតយម្ ើងិ សញម្ោកធនោិរិភរម្ោរវ  ិងព្រ័ួងអភិិឌ្ឍ ៍ជ បទវ គឺព្បោណ្ជាវ

៤០០.០០០វ ដ្ោុា ិវ (តារាងទីវ ១)វ ណដ្ល ឹងព្តូិ ទទួលបា ក្ខិោពំ្ទរី IDA 

 ិងហិិញ្ញបបទ ិប័់័ោភាគីផងវម្ោកករម្ចញរី័ោ័ភាគព្គប់ព្គងគម្ព្ោង។ 

 

តារាងទី ១ ចាំណាកម្លើកាិអ ុិត្ត ESMF  

ល.ិ ម្័ចកដ ីពិពណ្៌នា 
ចាំណាកបា  ា់ម    

(USD) 

១. អនរឯរម្ទ័/ទីព្បឹរាវជាតិទទួលប ទ ុរក្ខិពាិផលប ះពាល់បិ សាន    102,000 

២. អនរឯរម្ទ័/ទីព្បឹរាវជាតិទទួលប ទ ុរក្ខិពាិផលប ះពាល់័ងមម្ 102,000 

៣. ក្ខិម្ធា ើដ្ំម្ណ្ើិរន ុងព្័ ររម្ៅម្ខតត 25,000 

៤. 

ក្ខិម្ធា ើដ្ំម្ណ្ើិរន ុងព្័ ររវ

ម្ដ្ើម្បមី្ិៀបចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ាធាិណ្ៈអំរីក្ខិក្ខិពាិផលប ះពា

ល់រន ុងម្ខតត 

10,000 

៥. ក្ខិបរណព្បឯរាិពារ់រយ ធ ឹងក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់ 10,000 

៦. ័ិក្ខា ាោបណុ្្ះបណាដ លថ្ន រ់ជាតិណដ្លម្ិៀបចំម្កទពី្រ រងភន ំម្រញ 8,000 

៧. ័ិក្ខា ាោបណុ្្ះបណាដ លថ្ន រ់ជាតិណដ្លម្ិៀបចំម្កតាម្បណាដ លម្ខតត 9,000 

៨. ថិ សក្ខបព្ម្ រង (១០%) 39,000 

័ិុប 400,000 

 

 

9.0 ក ដក្ខិម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងាទុរា  (GRM) 

122. ណផនរម្ ះគួិម្ិៀបរាប់រីក ដក្ខិ័ព្ោប់ទទួលវ

 ិង័ព្ម្ប័ព្មួ្លក្ខិម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះក្ខិព្រួកបាិម្ភបណ្ដ ឹងវ

 ិងក្ខិម្រើតទុរាមិ្ ័ុខចិតតិប័់ព្បជារលិដ្ឋវ

ណដ្លទទួលិងផលប ះពាលព់ារ់រយ ធ ឹងក្ខិបំម្រញក្ខិង្ហិិប័់គម្ព្ោងវ

ិមួ្ទងំពារ់រយ ធ ឹងបញ្ញា ផលប ះពាល់បិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ ផងណដ្ិ។វ

ក ដក្ខិម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងាិទុរាគួិម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះក្ខិព្រួកបាិម្ភវ

 ិងបណ្ដ ឹងិប័់ជ ណដ្លិងផលប ះពាល់ឱ្យបា ទ ់ម្រលម្ិោវ

ម្ោកម្ព្បើព្បា័ដ់្ំម្ណ្ើិក្ខិព្បរបម្ោកតោា ភារវ ណដ្លម្ ា្ ើកតប័ម្ព្័បតាម្ិបបធម៌្វ

 ិងង្ហកព្័ួលម្ព្បើព្បា័់័ព្ោប់ព្បជាវ វ វ វ រលិដ្ឋិងផលប ះពាល់ព្គប់ព្បម្ភទទងំអ័់វ

ម្ោកមិ្ អ័់ចំណាកវ  ិងមិ្ ទទួលិងក្ខិតបត័ង័ឹរអា ីម្ ើក។វ

ក ដក្ខិម្ ះមិ្ គួិប ទ ុចបង្ហអ រ់ដ្លក់្ខិទទួលបា ដ្ំម្ណាះព្ាកតាម្ផល ូិ តុោក្ខិវ

ឬដ្ំម្ណាះព្ាកិដ្ឋបាលណដ្លផដល់ម្ករន ុងព្បម្ទ័ម្ ើក។វ

គួិោ ក្ខិផសរាផាករីក ដក្ខិម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះបណ្ដ ឹងាិទុរា ម្ ះដ្ល់័ហគម្ ៍វ

 ិងព្តូិ បញ្ច លូម្ៅរន ុងឯរាិគម្ព្ោងពារ់រយ ធ វ (ឧទហិណ្វ៍

ម្័ៀិម្ៅណណ្នំ ដ័ ីរពី្បតិបតត ិក្ខិគម្ព្ោងជាម្ដ្ើម្)។ 

123. ័ព្ោប់គម្ព្ោងម្ ះវ

គម្ព្ោងព្តូិ បម្ងក ើតគណ្ៈរោម ធិក្ខិម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងាិទុរា ម្កថ្ន រ់មូ្លោឋ  វ (ថ្ន រ់ម្ខតតវ ថ្ន រ់ព្័ ររវ

 ិងថ្ន រ់ឃំុ)វ ណដ្លព្តូិ ដ្ឹរនំម្ោកអភិបាលម្ខតតវ ឬអភិបាលម្ខតតិង,វ អភិបាលព្័ ររវ  ិងអភិបាលឃំុវ
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ម្ៅតាម្រព្មិ្តន គណ្ៈរោម ធិក្ខិម្ ះ។វ

ម្កថ្ន រ់ឃុំក ដក្ខិម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងាិទុរា ព្តូិ ោ ក្ខិចូលិមួ្រីតំណាងព្គួាិវ

ណដ្លិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងវ

ណដ្លព្តូិ ម្ព្ជើ័ ម្ិ ី័ ម្ចញរីរន ុងចំម្ណាម្អនរណដ្លិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោង។វ

័ព្ោប់រិណ្ី័ហគម្ ៍ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ  ិងោ ក្ខិបម្ងក ើតគណ្ៈរោម ធិក្ខិម្កថ្ន រ់ភូមិ្វ

ម្ោកម្ព្បើព្បា័ដ់្ំម្ណ្ើិក្ខិរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ោកម្័ិជីាមុ្ វ  ិងណផអរតាម្រយត៌ោ ព្តឹម្ព្តូិ វ

 ិងម្ព្បើព្បា័់ក ដក្ខិម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតរិម្័័ិប័់័ហគម្ ៍ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ

រ៏ដូ្ចជាម្ោិរម្ៅតាម្លរាខណ្ឌ ណដ្លតព្មូ្ិឱ្យោ តុលយភារម្ក ឌ្យិវ  ិងតុលយភារអ តិជំន ់ផងណដ្ិ។វ

គណ្ៈរោម ធិក្ខិ ឹងទទួលវាកតនម្ាវ  ិង័ព្ម្ប័ព្មួ្លក្ខិម្ោះព្ាក។វ ក្ខិព្រួកបាិម្ភបណ្ដ ឹងវ

ក្ខិម្រើតទុរាមិ្ ័ុខចិតតិប័់ជ ណដ្លិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងវ

 ិងព្គួាិណដ្លិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោង។វ គណ្ៈរោម ធិក្ខិម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងាិទុរា វ

ព្តូិ បំម្រញភាិរិចចម្ដ្ើម្បីព្បម្ោជ ៍ិប័់ជ ិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងវ

 ិងព្គួាិណដ្លិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងវ រន ុងិកៈម្រលទងំមូ្លន អ ុគម្ព្ោងវ

ិមួ្ទងំិកៈម្រលធានម្លើរំហូចម្ព្ក្ខកក្ខិាង័ង់ផងណដ្ិ។ 

124. បណ្ដ ឹងាិទុរា ិប័់ជ ិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងវ

 ិងព្គួាិណដ្លិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងណដ្លពារ់រយ ធ ឹងក្ខិអ ុិតតណផ ក្ខិម្ោះព្ាកផលប ះ

ពាល់/តាំងទីលំម្កវ

ព្តូិ ម្ោះព្ាកតាម្ិកៈក្ខិចិចារន ុងម្ោលបំណ្ង្ ម្ៅដ្លក់្ខិឯរភារោន ជាិមួ្។វ

ពារយបណ្ដ ឹងននោ ជម្ព្ម្ើ័ ា្ងក្ខត់វ ៤វ ដ្ណំារ់ក្ខលវ

មុ្ ម្រលបញ្ជ  ូម្ៅក្ខ ់តុោក្ខិជាជម្ព្ម្ើ័ចុងម្ព្ក្ខក។ បណ នម្រីម្លើក ដក្ខិខ្នងម្ព្ក្ខម្វ

 ិងម្ៅតាម្បុរា័ិទធិិប័ជ់ ិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងវ

 ិងព្គួាិិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងវ

ម្គអាចោរ់បណ្ដ ឹងាិទុរា ម្ៅក្ខ ់ាន បយ ផសះផាជម្ោា ះម្ផសងម្ទៀតវ ដូ្ចជាវ ព្រ រម្ព្បឹរាវ ចា័់ព្រឹទធចាិយវ

ព្រះ័ងឃម្កតាម្ិតតអារាម្វ ឬាន បយ ម្ោះព្ាកិ សវាទម្ផសងម្ទៀតវ

ណដ្លទទួលាម ល់ម្ោកជ ិងផលប ះពាលម្ោកាិគម្ព្ោងវ

 ិងព្គួាិិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោង។ 

125. ដ្ំណារ់ក្ខលទីវ ១វ រព្មិ្តភូមិ្៖វ

ព្គួាិិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងណដ្លម្រើតទុរាមិ្ ័ុខចិតតអាចោរ់ពារយបណ្ដ ឹងិប័់ខល  ួម្ៅក្ខ

 ់គណ្ៈរោម ធិក្ខិម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងម្កថ្ន រ់ភូមិ្វ ណដ្លព្តូិ បា បម្ងក ើតម្ ើងម្ព្ក្ខម្ IPDP។វ

គណ្ៈរោម ធិក្ខិម្ ះគួិរយោម្ម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងម្ ះមិ្ ឱ្យម្លើ័រវី ១៥វ នថៃវ

ចាប់គិតរីក្ខលបិ សម្ចឆទោរ់ពារយបណ្ដ ឹងិប័់ព្គួាិិងផលប ះពាល់វ

ម្ោកាិគម្ព្ោងណដ្លម្រើតទុរាមិ្ ័ុខចិតត។វ ័ោ័ភារិប័់ព្រ រម្ម្ ះោ ក្ខិណព្បព្បួលម្ៅតាម្ភូមិ្វ

 ិងព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់ដ្មំ្ណ្ើិក្ខិរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ោកម្័ិជីាមុ្ វ  ិងណផអរតាម្រយត៌ោ ព្តឹម្ព្តូិ វ

 ិងម្ព្បើព្បា័់ិចន័ម្ពយ ធ ម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតវ

ណដ្លោ លរាណ្ៈរិម្័័ិប័់័ហគម្ ៍ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច ីមួ្កៗវ

ព្រម្ទងំព្តូិម្ោិរម្ៅតាម្លរាខណ្ឌ វ ណដ្លតព្មូ្ិឱ្យោ តុលយភារម្ក ឌ្យិវ  ិងតុលយភារអ ត ិជនំ ់។វ

ព្ប័ិ ម្បើម្ព្ក្ខកិកៈម្រលវ ១៥វ នថៃវ ព្គួាិិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងវ

ណដ្លម្រើតទុរាមិ្ ័ុខចិតតរុំបា ឮរយត៌ោ រីគណ្ៈរោម ធិក្ខិម្ោះព្ាកបណ្ដ ងឹម្កថ្ន រ់ភូមិ្វ

ឬព្ប័ិ ម្បើព្គួាិិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងរុំចិតតជាមួ្ក ឹងម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចម្កដ្ំណារ់ក្ខលទីវ

១វម្ ះវម្គោរ់ពារយបណ្ដ ឹងម្ៅក្ខិ សោលយកព្័ ររជាោកលរាណ្៍អរសិវឬម្ោកផ្ទទ ល់ោត់។ 

126. ដ្ំណារ់ក្ខលទីវ ២វ រព្មិ្តឃុំ៖វ ព្គួាិិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងវ

ណដ្លម្រើតទុរាមិ្ ័ុខចិតតអាចោរ់ពារយបណ្ដ ឹងម្ៅក្ខ ់ម្ម្ឃុំ។វ ម្ម្ឃុំ ឹងម្ក្ខះឱ្យោ រិចចព្បជុពំ្រ រម្ម្ ះវ

ម្ដ្ើម្បមី្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតអំរី័រម្មភារណដ្លព្តូិ អ ុិតតវ

ម្ដ្ើម្បមី្ោះព្ាកពារយបណ្ដ ងឹម្ ះមិ្ ឱ្យហួ័ិកៈម្រលវ ១៥វ នថៃវ



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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ចាប់រីគិតរីក្ខលបិ សម្ចឆទន ក្ខិោរ់ពារយបណ្ដ ឹងវ ម្ោកាិព្គួាិិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងវ

ណដ្លម្រើតទុរាមិ្ ័ុខចិតត។វ រិចចព្បជុំិប័់ព្រ រម្ម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងាិទុរា ម្កថ្ន រ់ឃុវំ

គួិោ ក្ខិចូលិមួ្រីម្ម្ឃុំតំណាងព្រ រម្ក្ខិង្ហិន អ ុគណ្ៈរោម ធិក្ខិម្ោះព្ាកផលប ះពាល់ម្កថ្ន រ់ម្ខ

តតវ(PRSC-WG) ក្ខិ សោលយកព្័ ររវ ិងព្គួាិិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងណដ្លម្រើតទុរាមិ្ ័ុខចិតត។វ

ម្ម្ឃុំជាអនរទទួលប ទ ុររត់រំណ្ត់ម្ហតុវ  ិងិរាទុរឯរាិពារយបណ្ដ ឹងទងំអ័់វ

ណដ្លរំរុងម្ោះព្ាក។វ ព្ប័ិ ម្បើម្ព្ក្ខកិកៈម្រលវ ១៥វ នថៃវ ព្គួាិិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងវ

ណដ្លម្រើតទុរាមិ្ ័ុខចិតតរុំបា ទទួលរយត៌ោ រីអាជាា ធិភូមិ្វ ឬឃំុវ

ឬព្ប័ិ ម្បើព្គួាិិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងមិ្ ម្រញចិតតជាមួ្ក ឹងម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចម្កដ្ំណារ់

ក្ខលទីវ ១វ ម្គអាចោរ់ពារយបណ្ដ ឹងម្ ះម្ៅក្ខិ សោលយកព្័ ររជាោកលរាណ្៍អរសិវ ឬម្ោកផ្ទទ ល់ោត់។ 

រន ុងរិណី្ណដ្លព្គួាិិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងណដ្លោរ់ពារយបណ្ដ ឹងជាជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ

រួរម្គព្តូិ អម្ដ្ំម្ណ្ើិម្ោកអនរ័ព្ម្ប័ព្មួ្លោន រ់ណដ្លគម្ព្ោងជាអនររា ប់ិងចំណាកឱ្យ។វ

អនរ័ព្ម្ប័ព្មួ្លម្ ះវ គឺជាអនរម្ចះម្ព្បើព្បា័់ភាាណដ្លពារ់រយ ធវ

 ិងព្តូិ បំម្រញតួនទីជាអនរណ ា័ ងិរក្ខិោំព្ទដ្លព់្គួាិិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងវ

ណដ្លម្រើតទុរាមិ្ ័ុខចិតតរន ុងអំ រ ងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិម្ ះ។ 

127. ដ្ំណារ់ក្ខលទីវ ៣វ ក្ខិ សោលយកព្័ ររ៖វ ក្ខិ សោលយកព្័ ររោ ិកៈម្រលវ ១៥វ នថៃវ

ម្ដ្ើម្បមី្ោះាិបណ្ដ ឹងម្ដ្ើម្បឱី្យព្គប់ភាគីពារ់រយ ធទងំអ័់ោ ក្ខិម្រញចិតត។វ

ព្ប័ិ ម្បើម្គរុំអាចម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងម្កដ្ំណារ់ក្ខលម្ ះបា ម្ទវ

ក្ខិ សោលយកព្័ ររព្តូិ បញ្ជ  ូបណ្ដ ឹងម្ ះម្ៅក្ខ ់គណ្ៈរោម ធិក្ខិម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងាិទុរា ម្កថ្ន រ់ម្ខតត។វ

រន ុងរិណី្ណដ្លព្គួាិិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងវ ណដ្លោរ់ពារយបណ្ដ ឹងជាជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ

រួរម្គព្តូិ អម្ដ្ំម្ណ្ើិម្ោកអនរ័ព្ម្ប័ព្មួ្លោន រ់វ ណដ្លគម្ព្ោងជាអនររា ប់ិងចំណាកជូ ។វ

អនរ័ព្ម្ប័ព្មួ្លម្ ះវ គឺជាអនរណដ្លម្ចះ ិោកភាាិប័់ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ

ម្ ះ ឹងព្តូិ បំម្រញតួនទីជាអនរណ ា័ ងិរម្តិោំព្ទដ្ល់ព្គួាិិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងវ

ណដ្លម្រើតទុរាមិ្ ័ុខចិតតរន ុងអំ រ ងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិម្ ះ។ 

128. ដ្ំណារ់ក្ខលទីវ ៤វ គណ្ៈរោម ធិក្ខិម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងាិទុរា ម្កថ្ន រ់ម្ខតត៖វ

គណ្ៈរោម ធិក្ខិម្ោះព្ាកម្កថ្ន រ់ម្ខតតវ ណដ្លោ ័ោ័ភារជាអភិបាលម្ខតតវ ឬអភិបាលម្ខតតិងវ

ជាព្បធា គណ្ៈរោម ធិក្ខិវ  ិង័ោជិរជាព្បធា ម្ ទ ីិជុំ ិ សញម្ខតតពារ់រយ ធ វ

(ណដ្ល ឹងព្តូិ បម្ងក ើតម្ ើងរន ុងម្ខតត ីមួ្កៗមុ្  DMS)វ ជួកព្បជុំជាមួ្កភាគីម្រើតទុរា មិ្ ័ុខចិតត វ

 ិងរយោម្ម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងម្ ះ។វ គណ្ៈរោម ធិក្ខិម្ ះវ អាចម្ ន័ ើ័ុំឱ្យព្រ រម្ក្ខិង្ហិន អ ុគណ្ៈ

រោម ធិក្ខិម្ោះព្ាកផលប ះពាល់ម្ិៀបចំឱ្យក្ខិរិ ិតយម្ ើងិ សញម្លើ DMS 

ម្ោកទីភាន រ់ង្ហិរិ ិតយតាម្ោ រីខ្នងម្ព្ៅវ (EMA)។វ រន ុងអំ រ ងិកៈម្រលវ ៣០វ នថៃវ

ម្ព្ក្ខកម្រលោរ់បណ្ដ ឹងាិទុរា ម្ៅក្ខ ់គណ្ៈរោម ធិក្ខិម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងាិទុរា ម្កថ្ន រ់ម្ខតតវ

ិចួព្តូិ ោ ក្ខិម្ចញម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចជាោកលរាណ្៍អរសិវ ម្ហើក័ំម្តចម្ាងន ម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចម្ ះវ

ព្តូិ ោរ់ជូ គណ្ៈរោម ធិក្ខិអ តិព្រ័ួងម្ោះព្ាកផលប ះពាល់វ ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍ ៍ជ បទវ

 ិងព្គួាិណដ្លិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោង។វ

រន ុងរិណី្ណដ្លព្គួាិិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងណដ្លោរ់ពារយបណ្ដ ឹងជាជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ

រួរម្គព្តូិ អម្ដ្ំម្ណ្ើិម្ោកអនរ័ព្ម្ប័ព្មួ្លោន រ់ណដ្លគម្ព្ោងជាអនររា ប់ិងចំណាកជូ ។វ

អនរ័ព្ម្ប័ព្មួ្លម្ ះវ គឺជាអនរណដ្លម្ចះ ិោកភាាិប័់ជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ

ម្ ះ ឹងព្តូិ បំម្រញតួនទីជាអនរណ ា័ ងិរម្តិោំព្ទដ្ល់ព្គួាិិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងវ

ណដ្លម្រើតទុរាមិ្ ័ុខចិតតរន ុងអំ រ ងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិម្ ះ។ 

129. ដ្ំណារ់ក្ខលចុងម្ព្ក្ខកវ  ីតិិ សធីតុោក្ខិ៖វ

ព្ប័ិ ម្បើព្គួាិិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងរុំម្រញចិតតជាមួ្កដ្ំម្ណាះព្ាកណដ្លម្ ន័ ើម្ ើងម្ោកគ

ណ្ៈរោម ធិក្ខិម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងាិទុរា ម្កថ្ន រ់ម្ខតតវ

ណផអរម្ៅតាម្ម្ោល ម្ោបាកណដ្លបា ព្រម្ម្ព្រៀងោន រន ុង RF-RPវ ម្នះម្ទវ

គណ្ៈរោម ធិក្ខិម្ ះព្តូិ ផ្ចួម្ផដើម្អ ុិតត ីតិិ សធីិដ្ឋបាលព្បឆ្ំងម្ៅ ឹងព្គួាិិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគ



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  53                                                                                          

ម្ព្ោងវ ណដ្លោ ក្ខិចូលិមួ្រីព្រះរាជអាជាា ម្ខតត។វ រិណ្ីម្ ះ ឹងព្តូិ ោរ់ជូ តុោក្ខិម្ខតតវ

ម្ហើកក្ខិម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងម្ ះព្តូិ ម្ធា ើម្ ើងម្ៅតាម្ ីតិិ សធីិប័់តុោក្ខិ។វ រន ុងម្រលជាមួ្កោន វ

ព្គួាិណដ្លិងផលប ះពាលម់្ោកាិគម្ព្ោងអាចោរ់បណ្ដ ឹងម្ៅតុោក្ខិម្ខតតផងណដ្ិ។វ

រន ុងអំ រ ងម្រលជំ ុំជព្ម្ះម្លើរិណ្ីម្ ះវ

រាជិោឋ ភិបាលរម្ព ុជាអាចម្ ន័ ើ័ុំឱ្យតុោក្ខិអ ុញ្ញញ តឱ្យគម្ព្ោងប ដអ ុិតតម្ទៀតវ ម្ោករុោំ ក្ខិិំខ្ន វ

ម្ោករន ុងរិណ្ីម្ ះរំរុងព្តូិ បា ម្ោះព្ាក។វ

ព្ប័ិ ម្បើភាគីណាមួ្ករុមំ្រញចិតតជាមួ្កម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចិប័់តុោក្ខិម្ខតតវ

ភាគីម្នះអាចប ដបញ្ជ  ូរិណ្ីម្ ះម្ៅក្ខ ់តុោក្ខិជា ់ខព័់ប ដម្ទៀត។វ

រាជរាោឋ ភិបាលរម្ព ុជាព្តូិ អ ុិតតម្ៅតាម្ម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចិប័់តុោក្ខិ។ 

10.0 រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វ ិងបង្ហា ញរយត៌ោ អំរីវESMF 

130. កិចចពិម្រគោះម្ោបល់កន ជងអាំ រ ងម្ពលម្ិៀបចាំ ESMF៖ វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ

ព្រ័ួងវ វ វ វ វ អភិិឌ្ឍ ៍ជ បទវ  ិងព្រ័ួងធ ធា ទឹរវ  ិងឧតុ ិកម្វ បា ម្ិៀបចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់

ាធាិណ្ៈមួ្កវ ម្កម្ភាជ ីក-ោឋ  ទម្ ាបាារ់វ ២វ ក្ខលរីនថៃទីវ ២០វ ណខវ ររកោវឆ្ន ំវ ២០១៨។វ ័ូម្ម្ម្ើល

បញ្ជ ីម្ ម្ ះអនរចូលិមួ្វ រន ុងឧប័ម្ព យ ធ ទីវ ១១។វ រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាាធាិណ្ៈម្ ះវ គឺជា

លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិជារ់ោរ់មួ្កវ រន ុងម្ោល ម្ោបាក ត័ ីរកី្ខិក្ខិពាិផលប ះពាលប់ិ សាន  វ  ិង

័ងមម្ិប័់ធនោិរិភរម្ោរវ ិងអ ុព្រឹតយម្លខវ៧២វអ ព្រ.បរវិប័់ិោឋ ភិបាលវចុះនថៃទីវ១១វណខវ័ីហាវ

ឆ្ន ំវ ១៩៩៩វ ត័ ីរីដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  ។វ រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ ះម្ផ្ទត តម្លើចាប់វ  ិង

លិខិតបទោឋ  ិប័់ព្បម្ទ័វ ពារ់រយ ធ ឹងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិបិ សាន  វ  ិង័ងមម្។វ ម្ោបល់័ំខ្ន ់ៗវ ិមួ្ោ វ

ម្លើរទឹរចិតតឱ្យោច ័់អ ុគម្ព្ោងប តម្ិៀបចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ាធាិណ្ៈព្បរបម្ោកអតន យកវ

ក្ខិអ ុិតតលអ ណផនររ័ិរម្មវ  ិងអ ុិតតវិ សធា ក្ខិព្គប់ព្គងក្ខិម្ព្បើព្បា័ថ់្ន រំ័ិរម្មឱ្យបា ព្តឹម្ព្តូិ វ រន ុង

អំ រ ងម្រលអ ុិតតវ  ិងព្តួតរិ ិតយគម្ព្ោង។វក្ខិម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះម្ោបលទ់ងំម្ ះវ ម្ធា ើម្ ើងរន ុងណផនរទីវ៣វ

ណផនរទីវ៥វ ិងឧប័ម្ព យ ធ ទីវ៩។ 

131.  

132. កាិបងាា ញ ESMF៖ វព្រ័ួងរ័រិម្មវិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវបា បង្ហា ញម្័ចរត ីម្ព្រៀងវESMF ម្លើ

ម្គហទំរយិិប័់ខល  ួវ http://www.maff.gov.kh/newsletter/2269-cambodia-agricultural-sector-

diversification-project.html ១០វនថៃវមុ្ រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វក្ខលរីនថៃទីវ២០វណខវររកោវឆ្ន ំវ២០១៨។វESMFវ 

ណដ្លព្តូិ បា ម្ធា ើបចច ុបប នភារវ ិចួវ ម្ោកោ បញ្ច លូម្ោបល់វ ណដ្លទទួលបា រីរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វ ព្តូិ

បា បង្ហា ញរន ុងម្គហទំរយិិប័់ព្រ័ួងវរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវ ិងម្គហទំរយិិប័់ធនោិវមុ្ 

ម្រលោ ក្ខិវាកតនម្ាគម្ព្ោង។ 

 

  

http://www.maff.gov.kh/newsletter/2269-cambodia-agricultural-sector-diversification-project.html
http://www.maff.gov.kh/newsletter/2269-cambodia-agricultural-sector-diversification-project.html
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ឧប័ម្ព យ ធ ទីវ ១៖វ ក្ខិិ សភាគគោា តិវាងព្របខយណ្ឌ គតិកុតតិប័់រាជិោឋ ភិបាលរម្ព ុជាវ

 ិងម្ោល កបាកិប័់ធនោិរិភរម្ោរ 

របធា បទ OP 4.01 រាជិដាា ភិបាលកមុ្ជា 

1. ដាំម្ណ្ើិកាិវាកត្ថ្ម្ៃបិ សាន   

1.1 ក្ខិវាកតនម្ាវវបិ សាន  វ
ម្ធា ើក្ខិរិចាិណាម្លើទិដ្ឋភារ
ធម្មជាតិវ ិង័ងមម្ិមួ្ោន វ
ម្ោករិចាិណារីក្ខតរារិចចវ
័ ធ ិ័ញ្ញញ វ
 ិងរិចចព្រម្ម្ព្រៀងវ
រន ុងព្បម្ទ័វ ិងអ តិជាតិ 

វាកតនម្ាម្លើភារព្គប់ព្ជ រងម្ព្ជាកន ព្របខយណ្ឌ ចាប់វ
 ិងាន បយ ណដ្លពារ់រយ ធ វវិមួ្ ឹងរិចចព្រម្ម្ព្រៀងវវវវវ
បិ សាន  អ តិជាតិណដ្លរំរុងចូលជាធិោ វ ិងម្ធា ើក្ខិ
បញ្ញជ រ់ថ្វរិចចព្រម្ម្ព្រៀងទងំម្ ះវរិតជាបា ណចង
តព្ម្ូិថ្វិោឋ ភិបាលណដ្ល័ហក្ខិជាមួ្ក
ធនោិ ឹងម្ិ ផដល់ហិិញ្ញ វបបទ ដ្ល់័រម្មភារ
គម្ព្ោងវ
ណដ្លផទ ុកោន ម្ៅ ឹងក្ខតរារិចចអ ត ិជាតិទងំម្ ះម្ ើក។ 

ចាប់ ដ័ ីរីរិចចក្ខិពាិបិ សាន  វ ិងក្ខិព្គប់ព្គង
ធ ធា ធម្មជាតិ៖ 

▪ ោព្តាវ៦ – ក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់វវវវវបិ សាន  វ
ព្តូិ ម្ធា ើម្ ើង័ព្ោប់ព្គប់គម្ព្ោងវ ិង័រម្មភារ
ទងំអ័់វម្ិ ថ្ឯរជ វឬាធាិណ្ៈវ
 ិងព្តូិ ោ ក្ខិរិ ិតយវ ិងវាកតនម្ា
ម្ោកព្រ័ួងបិ សាន  វ
ម្ុ ម្រលោរ់ជូ រាជិោឋ ភិបាលរម្ព ុជាវម្ដ្ើម្បីម្ធា ើ
ម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ច។ 

អ ុព្រឹតយម្លខវ៧២វអ ព្រ.បរវ ដ័ ីរីដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ា
ម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  វ(១៩៩៩)៖ 

▪ ោព្តាវ១ – ក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់វវវវវបិ សាន  វ
(EIA) ព្តូិ ម្ធា ើម្ ើងរន ុងព្គប់គម្ព្ោងវ
 ិង័រម្មភារទងំអ័់វម្ិ ថ្ឯរជ វឬ
ាធាិណ្ៈវ ិងព្តូិ ោ ក្ខិរិ ិតយម្ ើងិ សញវ
ម្ោកព្រ័ួងបិ សាន  វម្ុ ម្រលោរ់ជូ 
រាជិោឋ ភិបាលវម្ដ្ើម្បីម្ធា ើម្័ចរដ ីវវវវ័ម្ព្ម្ច។ 

ោព្តា ៦– អនរោំព្ទគម្ព្ោងវព្តូិ ម្ធា ើក្ខិវាកតនម្ា
ម្លើម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  បឋម្(IEIA)វ័ព្ោប់
គម្ព្ោងវណដ្លចាំបាច់ព្តូិ ម្ធា ើក្ខិវាកតនម្ា
ម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  វដូ្ចម្ិៀបរាប់
រន ុងឧប័ម្ព យ ធ ន អ ុព្រឹតយម្ ះ។ 

1.2 ក្ខិវាកតនម្ាម្លើជម្ព្ម្ើ័
ម្ផសងៗិប័់គម្ព្ោង 

ណចងរីក្ខិវាកតនម្ាម្លើជម្ព្ម្ើ័ម្ផសងម្ទៀតវណដ្លអាច
ោ វ័ព្ោប់ក្ខិវវវវិ ស ិម្ោគវជម្ព្ម្ើ័បម្ចចរម្ទ័វ
 ិងជម្ព្ម្ើ័ទីតាំងវិមួ្ទងំជម្ព្ម្ើ័វ“រំុម្ធា ើ
័រម្មភារណតម្ដង”វផលប ះពាល់ណដ្លអាច
ម្រើតោ ម្ ើងវលទធភារ័ព្ោលផលប ះពាល់ទងំម្ ះវ
ចំណាកមូ្លធ វ ិងចំណាកចិ ត វ
ម្ោកាិផលប ះពាល់ទងំម្ ះវ
ភារ័ម្ព្័បន ជម្ព្ម្ើ័ទងំម្ ះវម្ព្ក្ខម្ាន  ភារ
ម្កមូ្លោឋ  វលរាខណ្ឌ តព្ម្ូិពារ់រយ ធ ឹងាន បយ វក្ខិ
បណុ្្ះបណាដ លវ ិងក្ខិរិ ិតយតាម្ោ ពារ់រយ ធ ឹង
ជម្ព្ម្ើ័ទងំម្ ះ។  

រំុបា បញ្ច លូ 

1. ដាំម្ណ្ើិកាិវាកត្ថ្ម្ៃបិ សាន   

1.3 ក្ខិិរាទុរវវវទីព្បឹរា
គម្ព្ោង 

អនរខច ីរម្ច ីជាធម្មតាគួិបម្ងក ើតគណ្ៈវរោម ធិក្ខិព្បឹរា
គម្ព្ោងមួ្កវណដ្លោ ័ោ័ភារ
ជាអនរឯរម្ទ័ណផនរបិ សាន  ឯររាជយវ ិងោ ក្ខិ
ទទួលាម ល់ជាអ តិជាតិវម្ដ្ើម្បីផដល់ដ្ំបូនម  អំរីព្គប់
ទិដ្ឋភារទងំអ័់ិប័់គម្ព្ោងវពារ់រយ ធ
 ឹងក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  ។វ 

រំុបា បញ្ច លូ 

2. កិចចពិម្រគោះម្ោបល់ាាធាិណ្ៈ  ិងកាិបងាា ញពយត្៌ោ  

2.1 ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ា
បិ សាន  វព្តូិ បញ្ច លូក្ខិ
រិម្ព្ោះម្ោបល់ាធាិណ្ៈវ
 ិងក្ខិបង្ហា ញរយត៌ោ  

ព្ប័ិ ម្បើ័ម្ព្័បវធនោិអាចតព្ម្ូិ
ឱ្យោ រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វ ិងក្ខិបង្ហា ញរយត៌ោ ជា 

ាធាិណ្ៈ។វ 

 

អនរខច ីរម្ច ីព្តូិ ម្ធា ើក្ខិរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាមួ្កព្រ រម្វណដ្ល
ិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងវ ិងអងមក្ខិ
ម្ិ ណម្ ិោឋ ភិបាលរន ុងព្័ ររ។ 

ចាប់ ដ័ ីរីរិចចក្ខិពាិបិ សាន  វ ិងក្ខិព្គប់ព្គង
ធ ធា ធម្មជាតិ៖ 

▪ ោព្តាវ១ – ម្ោលបំណ្ងន ចាបម់្ ះគឺ៖ 

o ម្លើរទឹរចិតតវ ិងផដល់លទធភារឱ្យវ
ាធាិណ្ៈជ ចូលិមួ្វរន ុងរិចចក្ខិពាិ
បិ សាន  វ ិងក្ខិព្គប់ព្គង
ធ ធា ធម្មជាតិ។ 
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▪ ោព្តាវ១៦ – 
បនទ ប់រីោ ក្ខិម្ ន័ ើ័ុំរីាធាិណ្ជ វ
ព្រ័ួងបិ សាន  ព្តូិ ផដល់រយត៌ោ អំរី័រម្មភារ
ិប័់ខល  ួវ ិងព្តូិ ជំិុញឱ្យោ ក្ខិចូលិមួ្រី
ាធាិណ្ៈជ រន ុងរិចចក្ខិពាិបិ សាន  វ ិងក្ខិ
ព្គប់ព្គងធ ធា ធម្មជាតិ។វ 

អ ុព្រឹតយម្លខវ៧២វអ ព្រ.បរវ ដ័ ីរីដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ា
ម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  វ(១៩៩៩)៖ 

▪ ោព្តាវ១ – ម្លើររម្ព័់ក្ខិចូលិមួ្ិប័់
ាធាិណ្ជ រន ុងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់
បិ សាន  វម្ោកព្តូិ រិចាិណារីរដ ីបាិម្ភិប័់រួរម្គវ
រន ុងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិន ក្ខិ
ម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតិប័់គម្ព្ោង។វ 

3. កាិពិ ិត្យតាម្ដា   ិងវាកត្ថ្ម្ៃ  

3.1 ចាំបាច់ព្តូិ ោ ក្ខិ
រិ ិតយតាម្ោ វនផទរន ុងវ
 ិងក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ
ម្ោកឯររាជយរីខ្នងម្ព្ៅ 

រន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតគម្ព្ោងវអនរខច ីព្តូិ
ម្ិៀបំិបាកក្ខិណ៍្ ដ័ ីរីភារអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្ិ សធា ក្ខិវ
ណដ្លបា ឯរភារោន ជាមួ្ក ឹងធនោិវ
ណផអរម្ៅតាម្លទធផលិរម្ឃើញវ ងិលទធផល
ន ក្ខិវាកតនម្ាវវវបិ សាន  វិមួ្ ឹងអំរីក្ខិអ ុិតតវEMP។វ 

អ ុព្រឹតយម្លខវ៧២វអ ព្រ.បរវ ដ័ ីរីដ្ំម្ណ្ើិក្ខិ
វាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  វ(១៩៩៩)៖ 

ោព្តាវ៣ – ព្រ័ួងបិ សាន  ព្តូិ ចាតវ់ិ សធា ក្ខិិដ្ឋបាល
ឱ្យបា ័ម្ព្័បវម្ធា ើក្ខិឃ្ា ំម្ម្ើលវ ិងរិ ិតយតាម្ោ វ
ម្ដ្ើម្បីធានឱ្យោ ក្ខិម្ិៀបចំណផ ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  វ
រន ុងអំ រ ងម្រលាង័ង់ិប័់គម្ព្ោងវ
ព្បតិបតត ិក្ខិគម្ព្ោងវម្រលបិទគម្ព្ោងវណដ្ល
រយត៌ោ ទងំម្ ះវព្តូិ បញ្ច លូម្ៅរន ុងិបាកក្ខិណ៍្
ដ័ ីរីក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  វណដ្លបា ទទួល

ក្ខិឯរភារវណដ្លព្តូិ អ ុិតតម្ោកអនរោំព្ទគម្ព្ោង។វ 

 
 
 
 
 
 
 
តារាងទីវ ២៖វ ក្ខិិ សភាគគោា តិវាងព្របខយណ្ឌ ចាប់/គតិកតុតិប័់រាជិោឋ ភិបាលរម្ព ុជាវ
 ិងម្ោល កបាកវOP4.04វិប័់ធនោិរិភរម្ោរ 



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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របធា បទ ម្គល ម្ោបាក OP 4.04 រាជិដាា ភិបាលកមុ្ជា 

1. ម្លើកកម្ព័់កាិអភិិឌ្ឍខដលធានាបា  ូិ ិិ តិភាពបិ សាន   

1.1 ម្ព្បើព្បា័់ិ សធីាស្ត ត័ បព្ម្ រង
ព្បកយតនជាម្ុ វម្ដ្ើម្បីធាន
ឱ្យោ ក្ខិអភិិឌ្ឍវណដ្លធាន
បា  ូិ ិិ ត ិភារបិ សាន  ។ 

ធនោិោំព្ទវ ិងិំរឹងថ្អនរខច ី
 ឹងអ ុិតត វិ សធីាស្ត ត័ បព្ម្ រងព្បកយតន
ជាម្ុ វចំម្ពាះក្ខិព្គប់ព្គងធ ធា 
ធម្មជាតិវម្ដ្ើម្បីធានឱ្យោ ឱ្ក្ខ័
អភិិឌ្ឍ ៍វណដ្លធានបា  ូិ
 ិិតតិភារបិ សាន  ។ 

ចាប់ ដ័ ីរីរិចចក្ខិពាិបិ សាន  វ ិងក្ខិព្គប់ព្គងធ ធា ធម្មជាតិ៖ 
ោព្តាវ១ – ចាប់ម្ ះោ ម្ោលបំណ្ង៖ 

o ធានឱ្យោ ក្ខិអភិិរសវក្ខិអភិិឌ្ឍវក្ខិព្គប់ព្គងវ ិងក្ខិ
ម្ព្បើព្បា័់ធ ធា ធម្មជាតិ
ន ព្រះរាជាណាចព្ររម្ព ុជាឱ្យបា ័ម្ព្័បវ ិងព្បរបម្ោក
 ិិ ត ិភារ។ 

o បស្តង្ហក បអំម្រើទងំឡាកណាវណដ្លបងកក្ខិខូចខ្នតដ្ល់
បិ សាន  ។ 

ោព្តាវ៣ – ណផ ក្ខិជាតិ ដ័ ីរីបិ សាន  វ
គឺជាណផ ក្ខិ ដ័ ីរីក្ខិក្ខិពាិបិ សាន  វ
 ិងក្ខិព្គប់ព្គងធ ធា ធម្មជាតិវព្បរបម្ោក ិិ ត ិភារវ
័ព្ោប់អ ុិតតទូទងំព្រះរាជាណាចព្ររម្ព ុជា។ 
 

1.2 បម្ញ្ច ៀ័ក្ខិបំណបាងវឬក្ខិម្ធា ើ
ឱ្យម្ិចិលឹណដ្ ជព្ម្រ
ធម្មជាតិ័ំខ្ន ់ៗ។ 

ធនោិរំុោំព្ទគម្ព្ោង
ទងំឡាកណាណដ្លម្បើ
តាម្ក្ខិកល់ម្ឃើញិប័់ធនោិវនំ
ឱ្យោ ក្ខិបំណបាងវឬម្ធា ើឱ្យម្ិចិលឹគួិ
ឱ្យរត់័ោម ល់ ូិណដ្ ជព្ម្រ
ធម្មជាតិម្ ើក។វ 

ចាប់ ដ័ ីរីរិចចក្ខិពាិបិ សាន  វ ិងក្ខិព្គប់ព្គងធ ធា ធម្មជាតិ៖ 
ោព្តាវ៨វ– តំប ់ក្ខិពាិធ ធា ធម្មជាតិវ
ណដ្លរាប់បញ្ច លូឧទយ ជាតិវណដ្ ជព្ម្រ័តានព្រវតំប ់ក្ខិពាិ
ម្ទ័ភារវ( ិង)វតំប ់ម្ព្បើព្បា័់ម្ព្ចើ ោ ងព្តូិ រំណ្ត់ម្ោក
ព្រះរាជព្រឹតយ។ 

1.3 ម្ព្បើព្បា័់ដ្ធីា ីវ
ណដ្លព្តូិ បា បំណបាងរី
ណដ្ ជព្ម្រធម្មជាតិិចួម្ៅម្ហើកវ
ម្ដ្ើម្បីក្ខត់ប នកផលប ះពាល់
ឱ្យម្កតិចជាអបបបិោ។ 

រន ុងរិណី្ណដ្លអាចម្ធា ើម្ៅបា វ
គម្ព្ោង
ណដ្លទទួលបា ហិិញ្ញ បបទ រីធនោិវ
ព្តូិ ោ ទីតាំង ន័ ិតម្កម្លើដ្វីណដ្លព្តូិ
បា បំណបាងិចួម្ៅម្ហើក។ 

រំុព្តូិ បា បញ្ច លូ 

1.4 តព្ម្ូិឱ្យោ ម្ព្បើព្បា័់
អនរជំនញ័ម្ព្័បវ
័ព្ោប់ម្ិៀបចំវ ិងអ ុិតត
ណផ ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលវ់
 ិងរិ ិតយតាម្ោ ។  

ព្ប័ិ ម្បើអាចោ បញ្ញា ពារ់រយ ធ ឹង
័ម្តនភារ័ាន បយ វគម្ព្ោងម្ ះវព្តូិ
បញ្ច លូ័ោ័ភាគវណដ្ល
អភិិឌ្ឍ ៍័ម្តនភារិប័់ាន បយ 
ម្កថ្ន រ់ជាតិវ ិងាន បយ 
ម្កថ្ន រ់មូ្លោឋ  វម្ដ្ើម្បីឱ្យោ ក្ខិ
ម្ិៀបចំណផ ក្ខិវវ ិងព្គប់ព្គងវវវវវ
បិ សាន  ព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារ។វ
វិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលវ់ណដ្លព្តូិ
បា រំណ្ត់័ព្ោប់គម្ព្ោងវ
អាចម្ព្បើព្បា័់វម្ដ្ើម្បីបម្ងក ើ វវវវវ
័ម្តនភារអ ុិតតក្ខិង្ហិិប័់
ាន បយ ម្កថ្ន រ់ជាតិវ ិងាន បយ 
ម្កថ្ន រវ់វវវវវវមូ្លោឋ  ។ 
 

រំុព្តូិ បា បញ្ច លូ 

2. កិចចពិម្រគោះម្ោបល់ាាធាិណ្ៈ  ិងកាិបងាា ញពយត្៌ោ ាាធាិណ្ៈ 
 

2.1 រិម្ព្ោះម្ោបល់ជាមួ្ក
តួអងមពារ់រយ ធ័ំខ្ន ់ៗវ
 ិងអងមក្ខិម្ិ ណម្ ិោឋ ភិបាលវ
រ៏ដូ្ចជាវបង្ហា ញជាវវវវវវវវ
ាធាិណ្ៈ ូិរព្ង្ហងណផ ក្ខិ
័ព្ោល
ផលប ះពាល់ឱ្យបា ទ ់ម្រលម្ិោវ

ធនោិិំរឹងថ្អនរខច ី ឹងម្ធា ើក្ខិ
រិចាិណាម្លើទ័ស ៈកល់ម្ឃើញវតួនទីវ
 ិង័ិទធិិប័់ព្រ រម្ននវ
រាប់បញ្ច លូទងំ
អងមក្ខិម្ិ ណម្ ិោឋ ភិបាលវ
 ិង័ហគម្ ៍មូ្លវោឋ  វ
ណដ្លិងផលប ះពាល់ម្ោកាិគម្ព្ោងវ

ចាប់ ដ័ ីរីរិចចក្ខិពាិបិ សាន  វ ិងក្ខិព្គប់ព្គងធ ធា ធម្មជាតិ៖ 
ោព្តាវ១ – ម្ោលបំណ្ងន ចាបម់្ ះវិោួ ៖វ 

o ម្ដ្ើម្បីម្លើរទឹរចិតតវ ិងផដល់លទធភារ
ឱ្យាធាិណ្ជ ចូលិមួ្រន ុងក្ខិក្ខិពាិបិ សាន  វ ិង
ក្ខិព្គប់ព្គងធ ធា ធម្មជាតិ។ 



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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របធា បទ ម្គល ម្ោបាក OP 4.04 រាជិដាា ភិបាលកមុ្ជា 

ម្ុ ម្រលណដ្លក្ខិវាកតនម្ា
ចាប់ម្ផដើម្ម្ធា ើម្ ើងជាផល ូិ ក្ខិវ
ម្កទីរណ ាងណដ្លង្ហកព្័ួល
ចូលិមួ្វ ិងរន ុងទព្ម្ង់វ
 ិងភាាណដ្លអាចកល់បា វ
ចំម្ពាះតួអងមពារ់រយ ធ័ំខ្ន ់ៗ។  

ណដ្លផដល់ហិិញ្ញ បបទ ម្ោកធនោិវ
ណដ្លជាប់ទរ់ទិ  ឹង
ណដ្ ជព្ម្រធម្មជាតិវ ិងព្តូិ ជំិុញ
ឱ្យោ ក្ខិចូលិមួ្រីអនរទងំម្ ះវ
រន ុងក្ខិម្ិៀបចំណផ ក្ខិវក្ខិតារ់ណតងវ
ក្ខិអ ុិតតវក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ ិង
ក្ខិវាកតនម្ាគម្ព្ោងទងំម្ ះ។ 

ោព្តាវ១៦ – ព្រ័ួងបិ សាន  បនទ ប់រីោ ក្ខិម្ ន័ ើ័ុំរីាធាិណ្ជ វ
ព្តូិ ផដល់រយត៌ោ អំរី័រម្មភារិប័់ខល  ួវ ិងជំិុញឱ្យាធាិណ្ជ 
បា ចូលិមួ្រន ុងក្ខិក្ខិពាិបិ សាន  វ ិងធ ធា ធម្មជាតិ។ 
អ ុព្រឹតយម្លខវ៧២វអ ព្រ.បរវ ដ័ ីរីដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ា
ម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  វ(ឆ្ន ំវ១៩៩៩)៖ 
▪ ោព្តាវ១ – ម្លើររម្ព័់ក្ខិចូលិមួ្ិប័់

ាធាិណ្ជ រន ុងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ាផលប ះពាល់ម្ហតុបិ សាន  វ
ម្ោកទទួលាម ល់ថ្វក្ខិព្រួកបាិម្ភិប័់រួរម្គវ
គួិករម្រម្ធា ើក្ខិរិចាិណារន ុងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតត។ 
 

 
តារាងទីវ ៣៖វ ក្ខិិ សភាគគោា តិវាងព្របខយណ្ឌ ចាប់/គតិកតុតិប័់រាជិោឋ ភិបាលរម្ព ុជាវ
 ិងម្ោល កបាកវOP4.11វិប័់ធនោិរិភរម្ោរ 

 
របធា បទ ម្គល ម្ោបាក OP 4.04 រាជិដាា ភិបាលកមុ្ជា គោៃ ត្/ិ សធា កាិិប័់គម្រោង 

1. កាិកាិ ិធ ធា ធម្មាត្ិិបូិ ត  

1.2 ជាណផនរមួ្កន ក្ខិ
វាកតនម្ាបិ សាន  វ ិងម្ៅតាម្
ភារ័ម្ព្័បវព្តូិ ចុះអម្ងកត
ព្បមូ្លរយត៌ោ ម្កមូ្លោឋ  វ
ម្ោកម្ព្បើព្បា័់អនរឯរម្ទ័វ
ណដ្លោ ័ម្តនភារវ
ម្ដ្ើម្បីរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាមួ្ក
អាជាា ធិពារ់រយ ធ
ិប័់ិោឋ ភិបាល,វ
អងមក្ខិម្ិ ណម្ វវវវវវវ
ិោឋ ភិបាលពារ់រយ ធ ,វអនរ
ជំនញពារ់រយ ធ វ ិង
ព្បជារលិដ្ឋវវមូ្លោឋ  វ
ម្ដ្ើម្បីព្បមូ្លចងព្រងរយត៌ោ 
អំរីិតតោ វ ិងាិៈ័ំខ្ន ់ន 
ធ ធា ធម្មជាតវិវវវិបូិ ត។ 
 

ម្ដ្ើម្បីម្ិៀបចំលរាខណ្ឌ ព្បតិបតត ិវ
័ព្ោបក់្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  វ
អនរខច ីរម្ច ីព្តូិ រំណ្ត់រីបញ្ញា
ធ ធា ិបបធម៌្ិបូិ ត វ
ណដ្លទំ ងជា ឹងម្រើតោ ម្ ើងវ
ព្ប័ិ ម្បើោ វណដ្លព្តូិ បញ្ច លូម្ៅ
រន ុងក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  ម្ ះវ
ម្ោកព្តូិ ម្ធា ើក្ខិរិម្ព្ោះម្ោបល់
ជាមួ្កធនោិវអនរជំនញ
ពារ់រយ ធ វ ិងព្រ រម្
ណដ្លិងផលប ះពាល់ម្ោកាិវវវវវ
គម្ព្ោង។ 

ិដ្ឋធម្ម ុញ្ញ ន ព្រះរាជាណាចព្ររម្ព ុជា៖ 
ោព្តាវ៦៩ – ិដ្ឋោ ក្ខតរារិចចណថិរាវ ិងក្ខិពាិព្បាាទបូរាណ្វ
័ិលបៈបូរាណ្វ ិងណរលម្អិម្ ីកោឋ  ព្បិតត ិាស្ត ត័ ម្ ើងិ សញ។ 

ចាប់័ ដ ីរីរិចចក្ខិពាិម្បតិរភយណ្ឌ ិបបធម៌្៖ 
ោព្តាវ៧ – ក្ខិចុះបញ្ជ ីាិម្រើភយណ្ឌ វគឺជាក្ខិរត់ព្តាបញ្ច លូ ូិ័ម្បតត ិ
ិបបធម៌្ាធាិណ្ៈវឬឯរជ វណដ្លោ ាិៈ័ំខ្ន ់
ខ្នងណផនរិ សទយាស្ត ត័ វព្បិតត ិាស្ត ត័ វវវវ័លិបៈវឬា័នវម្ទះជា
ព្ទរយ័ម្បតត ិទងំម្នះម្ិ តព្មូ្ិឱ្យចាត់ថ្ន រ់ជាព្បញាប់រ៏ម្ោក។ 
 

 ីតិិ សធីណដ្លោ ណចង
រន ុងម្ោល ម្ោបាកវOP 4.11វ
ព្តូិ ករម្រអ ុិតតវម្ដ្ើម្បីធាន
ឱ្យោ ក្ខិជួលអនរឯរម្ទ័
ណដ្លោ ័ម្តនភារវឱ្យម្ធា ើក្ខិ
វាកតនម្ាទីតាំងវម្ដ្ើម្បីរំណ្ត់
ិរបញ្ញា ធ ធា ិបបធម៌្ិបូិ ត វ
ណដ្លអាចម្រើតម្ ើង។ 

1.2 ័ព្ោប់ិតថ ុណដ្លអាច
ិរម្ឃើញរន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតត
គម្ព្ោងវព្តូិ ោ ក្ខិម្ិៀបចំវ ូិ
 ីតិិ សធី័ព្ោប់ចាត់ណចងវ
“ិតថ ុណដ្លិរម្ឃើញម្ោកនចដ្ យ”វវ
រន ុងបិ សបទន 
ណផ ក្ខិព្គប់ព្គងធ ធា 
ិបបធម៌្ិបូិ ត វ
ឬ័ោ័ភាគធ ធា 
ិបបធម៌្ិបូិ ត វន ណផ ក្ខិ
ព្គប់ព្គងបិ សាន  ។  

អនរខច ីរម្ច ីព្តូិ ម្ិៀបចំណផ ក្ខិ
ព្គប់ព្គងធ ធា ិបបធម៌្ិបូិ ត
ណដ្លោ បញ្ច លូវិ សធា ក្ខិវម្ដ្ើម្បី
បម្ញ្ច ៀ័វឬ័ព្ោលផលប ះពាល់
អិ សជជោ 
ម្លើធ ធា ិបបធម៌្ិបូិ ត វរំណ្ត់រី
ិម្បៀបចាត់ណចងិតថ ុណដ្លិរម្ឃើញ
ម្ោកនចដ្ យវ
វិ សធា ក្ខិណដ្លចាំបាច់ដ្នទម្ទៀតវ
ម្ដ្ើម្បីរព្ងងឹ័ម្តនភារាន បយ វ
 ិងព្បរយ ធ រិ ិតយតាម្ោ វម្ដ្ើម្បី
តាម្ោ ិឌ្ឍ ភារន រម្មភារ
ទងំម្ ះ។វ 

ចាប់ ដ័ ីរីរិចចក្ខិពាិម្បតិរភយណ្ឌ ិបបធម៌្៖ 
ោព្តាវ៣៧ – ម្កម្រលរំរុងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិម្ផសងៗវឬ
័រម្មភារម្ផសងម្ទៀតវម្ហើកបា ជួបព្បទះ័ម្បតត ិវវវវវិបបធម៌្វដូ្ចជាវ
ព្បាាទណបរបារ់វិតថ ុបូរាណ្វ័ំណ្ល់ផទះ័ណម្បងបូរាណ្វ
ទីបញ្ច ុ ះ័របូរាណ្វ័ិោចាិតឹវឬ័ម្បតត ិិបបធម៌្វណដ្លទរ់ទង
ដ្ល់បុម្ិព្បិតត ិវិ សទយវបូរាណ្វិ សទយវជាតិរ ធ ុ ិ សទយវបាាណី្ភូតិ សទយវឬរ៏
ាាដ្នទម្ទៀតន ិ សទយាស្ត ត័ វណដ្ល័ិរារីអតីតក្ខលវ
ឬម្ ុ័សាស្ត ត័ ,វអនរណដ្លបា ព្បទះម្ឃើញ័ម្បតត ិទងំម្ ះវ
 ិងោច ័់អចល ិតថ ុវព្តូិ ណតបញ្ឈប់ក្ខិង្ហិវឬ័រម្មភារម្នះវ
ិចួរាកក្ខិណ៍្ជាបនទ  ់ជូ ភាន រ់ង្ហិ គិបាលរន ុងតំប ់។វ
ភាន រ់ង្ហិ គិបាលម្នះវព្តូិ បញ្ច  ូិបាកក្ខិណ៍្ម្ ះោ ងព្បញាបជូ់ 
ម្ៅអភិបាលម្ខតតវព្រ រង។វអភិបាលម្ខតតវព្រ រងវព្តូិ ជូ រយត៌ោ 
ម្ ះដ្ល់អាជាា ធិោ ័ម្តនរិចចវម្ដ្ើម្បីចាត់ិ សធា ក្ខិវម្ដ្ើម្បីធាន
័ម្ស្តង្ហម ះ័ម្បតត ិិបបធម៌្វ ិងិម្ណី្កោឋ  ិបបធម្៌ម្នះ។វ 
 

 ីតិិ សធីណដ្លណចង
រន ុងម្ោល ម្ោបាកវOP 4.11វ
ព្តូិ ករម្រអ ុិតតវម្ដ្ើម្បីផដល់
ក្ខិណណ្នំដ្លក់្ខិម្ិៀបចំ
ណផ ក្ខិព្គប់ព្គង
ធ ធា ិបបធម៌្ិបូិ ត វ
រន ុងរិណី្ណដ្ល
ោ ក្ខិិរម្ឃើញធ ធា 
ិបបធម៌្រន ុងអំ រ ង័រម្មភារ
ាង័ង់ិប័់អ ុគម្ព្ោង។ 

2.  កិចចពិម្រគោះម្ោបល់ាាធាិណ្ៈ  ិងកាិបងាា ញពយត្៌ោ ាាធាិណ្ៈ 

2.1 បង្ហា ញរព្ង្ហងណផ ក្ខិ
័ព្ោលផលប ះពាល់
ជាណផនរមួ្កន 
ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  វឬ
ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិព្បហារ់ព្បណហល
ឱ្យបា ទ ់ម្រលបម្ិោវ
ម្ុ ម្រលណដ្លក្ខិវាកតនម្ា
ចាប់ម្ផដើម្ម្ធា ើជាផល ូិ
ក្ខិម្កទីរណ ាងណដ្ល
ង្ហកព្័ួលចូលម្ៅដ្លវ់ ិង

ជាណផនរមួ្កន រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់
ាធាិណ្ៈវណដ្លព្តូិ បា តព្ម្ូិ
ឱ្យម្ធា ើរន ុងដ្ំំំម្ណ្ើិក្ខិ
វាកតនម្ាបិ សាន  វជាធម្មតាវ
ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិរិម្ព្ោះម្ោបល់
ពារ់រយ ធ ឹង័ោ័ភាគធ ធា 
ិបបធម៌្ិបូិ ត វព្តូិ ោ ក្ខិចូលិ ួ
ម្រីព្រ រម្វណដ្លិងផលប ះពាល់
ម្ោកាិគម្ព្ោងវ
អាជាា ធិិោឋ ភិបាលណដ្លពារ់រយ ធ វ

ចាប់ ដ័ ីរីរិចចក្ខិពាិបិ សាន  វ ិងក្ខិព្គប់ព្គងធ ធា ធម្មជាតិ៖ 
ោព្តាវ១ – ម្ោលបំណ្ងន ចាបម់្ ះវិោួ ៖វ 

o ម្ដ្ើម្បីម្លើរទឹរចិតតវ ិងផដល់លទធភារ
ឱ្យាធាិណ្ជ ចូលិមួ្រន ុងក្ខិក្ខិពាិបិ សាន  វ ិង
ក្ខិព្គប់ព្គងធ ធា ធម្មជាតិ។ 

ោព្តាវ១៦ – ព្រ័ួងបិ សាន  បនទ ប់រីោ ក្ខិម្ ន័ ើ័ុំរីាធាិណ្ជ វ
ព្តូិ ផដល់រយត៌ោ អំរី័រម្មភារិប័់ខល  ួវ ិងជំិុញឱ្យាធាិណ្ជ 
បា ចូលិមួ្រន ុងក្ខិក្ខិពាិបិ សាន  វ ិងធ ធា ធម្មជាតិ។ 
អ ុព្រឹតយម្លខវ៧២វអ ព្រ.បរវ ដ័ ីរីដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ា
ម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  វ(ឆ្ន ំវ១៩៩៩)៖ 

 ីតិិ សធីណដ្លោ ណចង
រន ុងម្ោល ម្ោបាកវOP 4.01វ
 ឹងព្តូិ ករម្រអ ុិតតវ
ម្ដ្ើម្បីផដល់ក្ខិណណ្នំអំរី
រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់
ជាាធាិណ្ៈវ ិងក្ខិបង្ហា ញ
រយត៌ោ ជាវវវវវវវាធាិណ្ៈវ
ម្ដ្ើម្បីឱ្យព្រ រម្
ណដ្លិងផលប ះពាល់ម្ោក
ាិគម្ព្ោងវ
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របធា បទ ម្គល ម្ោបាក OP 4.04 រាជិដាា ភិបាលកមុ្ជា គោៃ ត្/ិ សធា កាិិប័់គម្រោង 

រន ុងទព្ម្ង់វ ិងភាា
ណដ្លង្ហកព្័ួលកល់
ចំម្ពាះតួអងមពារ់រយ ធ័ំខ្ន ់ៗ។ 

អងមក្ខិ
ម្ិ ណម្ ិោឋ ភិបាលណដ្លពារ់រយ ធ វ
រន ុងក្ខិព្បមូ្លចងព្រងរយត៌ោ 
អំរីិតតោ វ ិងាិៈ័ំខ្ន ់ន 
ធ ធា ិបបធម៌្ិបូិ ត វ
វាកតនម្ាម្លើផលប ះពាល់ណដ្លអាច
ម្រើតោ ម្ ើងវ ិងណ ា័ ង
កល់រីជម្ព្ម្ើ័័ព្ោប់បម្ញ្ច ៀ័
ផលប ះពាល់វ
 ិង័ព្ោលផលប ះពាល់។វ 
 
លទធផលិរម្ឃើញន ័ោ័ភាគ
ធ ធា ិបបធម៌្ិបូិ ត ន ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិ
វាកតនម្ាបិ សាន  ម្ ះវព្តូិ បញ្ច លូម្ៅ
រន ុងិបាកក្ខិណ៍្វាកតនម្ាបិ សាន  វ
 ិងតាម្ិម្បៀបដូ្ចោន  ឹងក្ខិ
បង្ហា ញិបាកក្ខិណ៍្ម្ ះផងណដ្ិ។ 

▪ ោព្តាវ១ – ម្លើររម្ព័់ក្ខិចូលិមួ្ិប័់
ាធាិណ្ជ រន ុងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ាផលប ះពាល់ម្ហតុបិ សាន  វ
ម្ោកទទួលាម ល់ថ្វក្ខិព្រួកបាិម្ភិប័់រួរម្គវ
គួិករម្រម្ធា ើក្ខិរិចាិណារន ុងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតត។ 

 ិងអងមក្ខិម្ិ ណម្ 
ិោឋ ភិបាលម្កមូ្លោឋ  
ទទួលបា រយត៌ោ អំរី
គម្ព្ោងម្ ះ។ 
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ឧប័ម្ព យ ធ វ២.១៖វបញ្ជ ី័រម្មភារវណដ្លរុំបា បំម្រញតាម្លរាណ្ៈិ ស ិចឆ យក័ម្ព្័ប 

័រម្មភារខ្នងម្ព្ក្ខម្ម្ ះវ ព្តូិ បា ហាម្ឃ្ត់ម្ព្ក្ខម្ LACP (័រម្មភារ

រំុបា បំម្រញតាម្លរាណ្ៈិ ស ិចឆ យក័ម្ព្័បវ ឬវ “បញ្ជ ី័រម្មភារណដ្លរុបំា បំម្រញតាម្

លរាណ្ៈិ ស ិចឆ យក័ម្ព្័ប”)វ ម្ដ្ើម្បីបម្ញ្ច ៀ័ផលប ះពាលអ់ិ សជជោ ណដ្លរុំអាចប្ ូិ ព្ត ប់ម្រិ សញបា វ ម្លើ

បិ សាន  វ  ិងម្ ុ័សវ ម្ហើក័រម្មភារខ្នងម្ព្ក្ខម្ម្ ះវ ព្តូិ បា ផ្ទត់ម្ចញោ ងជារ់ចា័់រី

ក្ខិផដល់ហិិញ្ញបបទ ៖ 

(i) ក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិ ទីតាំងវ ិង/ឬក្ខិិំលផំទះវឬអាជីិរម្មណដ្លោ ទីតាំងជាអចិនស្ត តក។៍  

(ii) ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ក្ខិ ស ិម្ោគវឬអ ុគម្ព្ោងិប័់ LACPវជាម្ព្គឿងម្លើរទឹរចិតតវ  ិង/ឬឧបរិណ្វ៍

ម្ដ្ើម្បោីំព្ទវ  ិង/ឬអ ុិតតក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិ ទីលំម្កម្ោកមិ្ ម័ យព្គចិតតិប័់ព្បជារលិដ្ឋមូ្លោឋ  វ

 ិងភូមិ្ិប័់ព្បជារលិដ្ឋ។វ 

(iii) លទធរម្មដ្ីធា ីណដ្លបងកផលប ះពាល់ដ្ល់ព្បជារលិដ្ឋជាងវ២០០វនរ់វឬវ២០វព្គួាិ។ 

(iv) ក្ខិតាំងទីលំម្កថមវី ឬក្ខិរព្ងីរតំប ់តាំងទីលំម្កណដ្លោ ព្ាប់វ ម្ករន ុងវ "តំប ់ក្ខិពាិ

ទងំព្័ រង”វដូ្ចណដ្លព្តូិ បា រំណ្ត់ម្ករន ុងចាប់ិប័់ិោឋ ភិបាល។ 

(v) លទធភារនឱំ្យោ ផលប ះពាលអ់ិ សជជោ ម្លើព្រ រម្ជ ជាតិភាគតិចម្ករន ុងភូមិ្វ  ិង/ឬ

រន ុងភូមិ្ណដ្លម្កណរបិខ្នងវ ឬរំុអាចទទួលករបា ចំម្ពាះព្រ រម្ជ ជាតិភាគតិចវ

ណដ្លិ័់ម្ករន ុងភូមិ្វ ណដ្លោ ជ ជាតិភាគតិចណតមួ្កព្រ រម្ិ័់ម្កជុោំន វ

ឬរន ុងភូមិ្ណដ្លោ ជ ជាតិភាគតិចិ័់ម្កោកចព្ម្ រះោន ។វ 

(vi) ក្ខិផដល់គំ ិតវ  ិងផ្ទា ័់ប្ ូិអាទិភារវ ណដ្លព្តូិ បា រំណ្ត់ម្ោក័ហគម្ ៍វ  ិងណដ្ល

បា ទទួលបា ក្ខិោំព្ទរន ុងរិចចព្បជុំម្ករព្មិ្ត Kumbanវ ម្ោករុំោ ក្ខិ

រិម្ព្ោះម្ោបល់ជាមួ្ក័ហគម្ ៍វក្ខិរិ ិតយម្ ើងិ សញជាមុ្ វ ិងក្ខិឯរភាររី PMT។  

(vii) ក្ខិខូចខ្នតវ ឬក្ខិបាត់បង់័ម្បតត ិិបបធម៌្វ ដូ្ចជាវ ទីតាំងណដ្លោ តនម្ាបូរាណ្ិ សទយវ

(បុម្ិព្បិតត ិាស្ត ត័ ),វបាាណិ្ភូតិ សទយ,វព្បិតត ិាស្ត ត័ ,វា័ន,វិ បបធម៌្វ ិងតនម្ាធម្មជាតិរិម្័័។  

(viii) ក្ខិវិតឹតបិតម្លើក្ខិម្ព្បើព្បា័់ធ ធា វ ណដ្លរុំអាចក្ខត់ប នកបា វ  ិងណដ្លបងកឱ្យ

ោ ផលប ះពាលអ់ិ សជជោ ម្លើជីិភារិ័់ម្កិប័ព់្រ រម្ជ ជាតិភាគតិចវ  ិង

អនរណដ្លជួបក្ខិលំបារ។   

(ix) ក្ខិរាងផល ូិ ថមីវ ក្ខិជួ័ជុលណរលម្អផល ូិ វ ក្ខិព្ក្ខលម្ៅ័ ូ ផល ូិ វ ឬក្ខិណរលម្អផល ូិ តូចៗវ

ក្ខិាង័ង់ព្បរយ ធធារាាស្ត ត័ ថមីៗវ ម្កខ្នងរន ុងណដ្ ជព្ម្រធម្មជាតិវ ឬរន ុងតំប ់ក្ខិពាិវ

ណដ្លរំរុងោ បចច ុបប ន វឬតំប ់ក្ខិង្ហិណដ្លព្តូិ បា ម្លើរម្ ន័ ើម្ ើង។វ 

(x) ក្ខិទិញក្ខំម្ភា ើង,វ ិណាអាម្ ើ,វ ាិធាតុអាម្ប ត័ ូ័ , ិំម្័ិផទ ុះ,វ ឧបរិណ្៍បិបាញវ់  ិងម្ ាទវ

ណដ្លនំឱ្យោ ក្ខិបំផាិចបំផ្ទា ញវ  ិងក្ខិវិ ស ិម្ោគម្ផសងម្ទៀតវ ណដ្លបងកក្ខិខូចខ្នតដ្ល់

បិ សាន  ។  

(xi) ក្ខិទិញថ្ន រំ័ិរម្ម,វ ថ្ន បំំរុល័តាលអ ិត,វ ថ្ន រំំចាត់ម្មម ចនព្ងវ ណដ្លព្តូិ បា ហាម្ឃ្ត់វ  ិង

ថ្ន រំ័ិរម្មវ ថ្ន បំំរុល័តាលអ ិតវ  ិងថ្ន រំោច ត់ម្មម ចនព្ងវ  ិងាិធាតុគីមី្ណដ្លរំុព្តូិ បា 

ហាម្ឃ្ត់ម្ផសងម្ទៀតវម្លើ័រីបិ សោណ្វណដ្លព្តូិ ក្ខិជាចាំបាច់វម្ដ្ើម្បីរោច ត់័ោ័ភាគចនព្ងវ

័តាលអ ិតវ  ិងម្មម ចនព្ងព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារ។វ ម្ទះជាោ ងណារ៏ម្ោកវ ព្ប័ិ ម្បើ

ោ ក្ខិលុរលុកម្ោក័ោ័ភាគចនព្ងវ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័ិរម្ម័ម្ព្័បវ ណដ្លោ 

ចុះបញ្ជ ីព្តឹម្ព្តូិ រន ុងបិ សោណ្តិចតួចវ ព្តូិ បា អ ុញ្ញញ តម្ករន ុងព្បម្ទ័ឡាិវ ព្ប័ិ ម្បើ

ោ ក្ខិផដលក់្ខិបណុ្្ះបណាដ លបណ នម្ដ្ល់រ័ិរិវ ម្ដ្ើម្បធីានឱ្យោ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់

ថ្ន រំ័ិរម្មព្បរបម្ោក័ុិតន ិភារវ ព្័បតាម្ម្ោល ម្ោបាកវ  ិង ីតិិ សធីិប័់ធនោិ 

(ចាំបាច់ព្តូិ ោ ក្ខិអ ុញ្ញញ តរីធនោិ)។វ ថ្ន រំ័រិម្មវ ថ្ន រំោច ត់័តាលអ ិតវ  ិងថ្ន រំោច ត់

ម្មម ចនព្ងវ  ឹងមិ្ ព្តូិ បា អ ុញ្ញញ តឱ្យម្ព្បើរន ុងណដ្ បព្ម្ រងន តំប ់ក្ខិពាិវ នព្រក្ខិពាិវ

 ិងណដ្ ជព្ម្រធម្មជាតិម្ ើក។វ 
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(xii) ព្បតិបតត ិក្ខិនព្រម្ ើវ ដូ្ចជាវ ក្ខិក្ខប់ម្ ើវ ក្ខិព្បមូ្លផលវ ឬក្ខិណរនចនម្ ើវ  ិងអ ុ

ផលនព្រម្ ើ។វវ 

(xiii) ក្ខិទញព្បម្ោជ ៍រីធ ធា ធម្មជាតិវម្ោករុោំ  ិិ តិភារ 

(xiv) ក្ខិនមំ្រ ូិររួរ័តាិុរាជាតិវ ណដ្លរុោំ ព្បភររន ុងទីតាំងម្ ះវ ម្លើរណលងណត័តា

ិុរាជាតិទងំម្នះោ ិតតោ ិចួម្ៅម្ហើកម្ករន ុងបិ សម្ិណ្ជុំិ សញវ ឬព្តូិ បា ម្គដ្ឹងថ្រុោំ 

លរាណ្ៈបំផាិចបំផ្ទា ញររួរ័តាិុរាជាតិដ្នទម្ទៀតវណដ្ល ន័ ិតម្ករន ុងាន  ភារព្័ម្ដ្ៀងោន ។វ 

(xv) ក្ខិបំណបាងវ ឬក្ខិម្ធា ើឱ្យម្ិចិលឹគួិឱ្យរត់័ោម ល់ ូិណដ្ ជព្ម្រធម្មជាតិវ ឬម្ក

រន ុងរិណី្ណដ្លផលចំម្ណ្ញខ្នងក្ខិអភិិរសវ  ិង/ឬបិ សាន  វ ព្តូិ បា ិរម្ឃើញចា័់ថ្

រុំោ ម្លើ័រកី្ខិបាត់បង់វណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើង។វ 

(xvi) ផលិតរម្មវ ឬពាណ្ិជជរម្មផលិតផលវ ឬ័រម្មភារណដ្លព្តូិ បា ចាត់ទុរថ្

រុំព្័បចាប់ម្ព្ក្ខម្ចាប់វ ឬលិខិតបទោឋ  គតិកុតតិប័់ព្បម្ទ័ឡាិវ ឬអ ុ័ញ្ញញ វ

 ិងរិចចព្រម្ម្ព្រៀងអ តិជាតិវឬណដ្លទទួលិងក្ខិហាម្ព្បាម្ជាអ តិជាតិ។ 

(xvii) លរាខណ្ឌ រលរម្មវ  ិងលរាខណ្ឌក្ខិង្ហិោ ពារ់រយ ធ ឹងទព្ម្ង់រលរម្មណដ្នំ

ឱ្យោ ម្ព្ោះថ្ន រ់វ ជាក្ខិម្រងព្បិញ័្ច វ មិ្ ម័ យព្គចិតតវ ឬក្ខិបងា ិតបងា ំវ រលរម្មម្ោកបងា ំ4វ

រលរម្មរុោិ5វឬនំឱ្យោ បញ្ញា ័ុខភារវ ិង័ុិតន ិភារក្ខិង្ហិគួិឱ្យរត់័ោម ល។់ 

(xviii) ពាណ្ិជជរម្មផលិតផលជាមួ្ក ឹង័ហព្ោ័វ ណដ្លជាប់ពារ់រយ ធ ឹងក្ខិ

ព្បព្រឹតត ិអំម្រើម្រងព្បិញ័្ច វណដ្លនឱំ្យោ ផលប ះពាល់ដ្លប់ិ សាន  វ ិង័ងមម្។ 

(xix) អ ុគម្ព្ោងណដ្លម្ព្បើព្បា័វ់ ឬនំឱ្យោ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ាិធាតបុងកម្ព្ោះថ្ន រ់វ (ដូ្ចជាវ

ាិធាតអុាម្ប ត័ ូ័ ) ឬាិធាតគីុមី្ហាម្ឃ្ត់។ 

បញ្ជ ីអាទិភាព 

(i) ជំិុញម្លើររម្ព័់ក្ខិម្ធា ើរ័ិរម្មណបបិ សលជុំវ ិងក្ខិម្ធា ើរ័ិរម្មព្បរបម្ោក ិិ តិភារ 

(ii) ជំិុញម្លើររម្ព័់ក្ខិអភិិរសធ ធា ទឹរវ 

(iii) ជំិុញឱ្យោ ក្ខិម្ព្បើព្បា័ថ់្ន រំ័ិរម្មធម្មជាតិ/័ិរីាងមវណដ្លផលិតរីិុរាជាតិឱ្័ថវម្ជៀ័ជាង

ថ្ន រំ័ិរម្មគីមី្វរ៏ដូ្ចជាវជំិុញឱ្យោ ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងណបបចព្ម្ រះ 

(iv) ជំិុញឱ្យោ ក្ខិអភិិឌ្ឍជនំញវម្ដ្ើម្បីបម្ងក ើ ព្បារ់ចំណូ្ល 

(v) ជំិុញឱ្យោ ក្ខិណរលម្អម្រាងោ ័ុី រិ ព្័ូិវម្ោកោ ក្ខិបំពារ់ព្បរយ ធ ព្តួតរិ ិតយធូល ី

 
 

  

                                                 
4 រលរម្មម្ោកបងា ំវោ  យកថ្វរាល់ក្ខិង្ហិវឬម្័វាណដ្លរំុព្តូិ ម្ធា ើម្ ើងម្ោក ម័ យព្គចិតតវណដ្លម្ធា ើម្ ើងបុគមលណាោន រ់វ
ម្ព្ក្ខម្ក្ខិគំរាម្រំណហងថ្ ឹងោ ក្ខិម្ព្បើរោា ំងវឬក្ខិោរ់ម្ទ័។វ 
5 រលរម្មរុោិណដ្លនំឱ្យោ ម្ព្ោះថ្ន រ់វ ោ  យកថ្វ ជាក្ខិជួលរុោិឱ្យម្ធា ើក្ខិង្ហិរន ុងទព្ម្ង់ម្រងព្បិញ័្ច ម្័ដ្ឋរិចចវ ឬក្ខិង្ហិ
ណដ្លទំ ងជានំឱ្យោ ម្ព្ោះថ្ន រ់វ ឬិំខ្ន ដ្ល់ក្ខិអប់ិំិប័រ់ុោិវ ឬបងកម្ព្ោះថ្ន រ់ដ្ល់័ ុខភាររុោិវ ឬក្ខិអភិិឌ្ឍ
ក្ខក័ម្បទវបញ្ញញ ាម ិតីវទឹរចិតតវឬក្ខិអភិិឌ្ឍ័ងមម្ិប័់រុោិ។ 
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ឧប័ម្ព យ ធ វ២.២៖វបញ្ជ ីព្តួតរិ ិតយបឋម្ម្លើបិ សាន  វ ិង័ងមម្័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោង 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ម្ ម្ ោះគម្រោង 

ម្ ម្ ះអ ុគម្ព្ោង៖   
ទីតាំងអ ុគម្ព្ោង៖វ(ឧទហិណ្៍វម្ខតតវព្័ ររវ។ល។) 
ព្បម្ភទ័រម្មភារ៖វ(ឧទហិណ្៍វក្ខិាង័ង់ថមីវក្ខិជួ័ជុលណរលម្អវក្ខិណថទតំាម្ក្ខលរំណ្ត់) 
ោច ័់អ ុគម្ព្ោងវ ិងអា័កោឋ  ៖ 
ព្បម្ភទបិ សាន  ន គម្ព្ោងចម្បង៖វ(ឧទហិណ្៍វA ឬ B) 

1. ក្ខិរិ ិតយបឋម្ម្លើលរាណ្ៈ័ម្ព្័ប  

1. ក្ខិរិ ិតយបឋម្ម្លើលរាណ្ៈ័ម្ព្័បវ ព្តូិ បា ម្ធា ើម្ ើងវ ម្ដ្ើម្បីរំណ្ត់ថ្ម្តើ

អ ុគម្ព្ោងមួ្ក័ម្ព្័ប័ព្ោប់ទទួលបា ហិិញ្ញបបទ វ ម្ព្ក្ខម្គម្ព្ោងម្ ះណដ្ិឬម្ទ។វ ម្ដ្ើម្បីបម្ញ្ច ៀ័

ផលប ះពាលអ់ិ សជជោ គួិឱ្យរត់័ោម លម់្រម្លើបិ សាន  វ  ិង័ងមម្,វ

គម្ព្ោងមួ្កចំ ួ អាចបញ្ច លូលរាណ្ៈិ ស ិចឆ យករំណ្ត់រីភារមិ្ ័ម្ព្័បវ ឬបម្ងក ើតជាបញ្ជ ី័រម្មភារ

មិ្ ័ម្ព្័បវណដ្លព្តូិ ផ្ទត់ម្ចញរីអ ុគម្ព្ោង។វលរាណ្ៈិ ស ិចឆ យកទងំម្ ះវឬបញ្ជ ី័រម្មភារមិ្ ័ម្ព្័បវ

ព្តូិ បា បញ្ច លូម្ៅរន ុង ESMFវ ម្ហើករន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតគម្ព្ោងវ ោ ក្ខិរិ ិតយម្លើអ ុគម្ព្ោងវ

ម្ោកម្ធៀប ឹងលរាណ្ៈិ ស ិចឆ យកទងំម្ ះ។វ័ូម្ម្ម្ើលឧប័ម្ព យ ធ វ២.១។ 

2. ម្លើ័រីម្ ះវ ោ អ ុគម្ព្ោងមួ្កចំ ួ វ ណដ្លធនោិរុផំដល់ហិិញ្ញបបទ ទល់ណតម្ាះណតម្ដងវ

(័ូម្រិ ិតយម្ម្ើលម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរកី្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់ិ ប័់ធនោិ)។វ

័ូម្រត់័ោម ល់ថ្ោច ័់អ ុគម្ព្ោងវ ព្តូិ អ ុម្ោម្ម្ៅតាម្រាល់ចា័វ់  ិង ដ័ ង់ោិជាតិទងំអ័់វ

ព្រម្ទងំក្ខតរារិចចវ (ដូ្ចជាវ ដ័ ង់ោិវ ក្ខិហាម្ព្បាម្វ ឬលរាខណ្ឌ ព្័ម្ដ្ៀងោន ម្ ះ)វ ិប័់ព្បម្ទ័វ ម្ព្ក្ខម្

អ ុ័ញ្ញញ វ័ ធ ិ័ញ្ញញ វរិចចព្រម្ម្ព្រៀងវ ិងរិធីាិអ តិជាតិនន។ 

2. ក្ខិរិ ិតយបឋម្បម្ចចរម្ទ័ម្លើបិ សាន   

3. ក្ខិរិ ិតយបឋម្បម្ចចរម្ទ័ម្លើបិ សាន  ន អ ុគម្ព្ោងវ ណដ្លព្តូិ បា ម្លើរម្ ន័ ើម្ ើង ីមួ្កៗវ

ោ ម្ោលបំណ្ងរំណ្ត់រវីិ សាលភារវ  ិងព្បម្ភទ័ម្ព្័បន ក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  ។វ

លទធផលន ក្ខិរិ ិតយបឋម្ម្ ះវ  ឹងព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់វ ម្ដ្ើម្បីណបងណចរព្បម្ភទអ ុគម្ព្ោងជាព្បម្ភទណាមួ្កវ

រន ុងចំម្ណាម្ព្បម្ភទទងំបីវ អាព្័យកម្ៅតាម្ព្បម្ភទទីតាំងវ ភារង្ហកិងផលប ះពាល់វ  ិងវិ សាលភារ

ន អ ុគម្ព្ោងវ  ិងលរាណ្ៈវ ព្រម្ទងំវិ សាលភារន ផលប ះពាលវ់ ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើងម្លើបិ សាន  វ

(រថ្ខណ្ឌ វ៨វន វOP 4.01)។ 

(រ) ព្បម្ភទវ A៖វ អ ុគម្ព្ោងណដ្លព្តូិ បា ម្ ន័ ើម្ ើងវ ព្តូិ បា ណបងណចរជាគម្ព្ោងព្បម្ភទវ Aវ

ព្ប័ិ ម្បើគម្ព្ោងម្ ះវ ទំ ងជាបងកឱ្យោ ផលប ះពាលអ់ិ សជជោ គួិឱ្យរត់័ោម ល់ម្រម្លើ

បិ សាន  វណដ្លោ លរាណ្ៈិម្័ើបវចព្ម្ រះវ ិងណដ្លរុធំាា ប់ោ រ ាងម្រ។វផលប ះពាល់ទងំម្ ះវ

អាចប ះពាលដ់្ល់តំប ់មួ្កវ ណដ្លោ ទំហំធំជាងទីតាំងវ ឬទីរណ ាង

ព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs) ម្ដ្ើម្បីឱ្យព្រ័ួងទងំម្ ះវ អាចម្ធា ើក្ខិរំណ្ត់រីព្បម្ភទឯរាិក្ខិពាិផលប ះពាល់វ ណដ្ល
ធនោិរិភរម្ោរតព្មូ្ិឱ្យោ វ័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោងវព្័បតាម្វESMF។វ 
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ណដ្លព្តូិ ោ ក្ខិអ ុិតតក្ខិង្ហិជារ់ណ ដ័ ង។ 

(ខ) ព្បម្ភទវB៖វអ ុគម្ព្ោងណដ្លព្តូិ បា ម្ ន័ ើម្ ើងមួ្កព្តូិ បា ចាត់ថ្ន រ់ថ្ជាព្បម្ភទវBវព្ប័ិ ម្បើ

គម្ព្ោងម្ ះបងកផលប ះពាលអ់ិ សជជោ ម្រម្លើបិ សាន  វ ិប័់ព្បជារលិដ្ឋវ ឬតំប ់

ណដ្លោ ាិៈ័ំខ្ន ់ណផនរបិ សាន  វ ដូ្ចជាវ តំប ់ដ្ីម្ ើ័ម្វ នព្រម្ ើវ ដ្មី្មម វ ឬណដ្ ជព្ម្រ

ដ្នទម្ទៀតវ ណដ្លផលប ះពាល់ទងំម្ ះវោ លរាណ្ៈអិ សជជោ តិចតួចជាងគម្ព្ោងព្បម្ភទវA។វ

ផលប ះពាល់ទងំម្ ះវ ម្រើតម្ ើងណតម្កតាម្ទីតាងំជារ់ោរ់វ ម្ហើកោ ផលប ះពាល់

មួ្កចំ ួ វ អាចជាផលប ះពាល់ណដ្លរុអំាចប្ ូិ ព្តលប់ម្រាន  ភារម្ដ្ើម្ិ សញបា វ

ម្ហើកម្ករន ុងរិណ្ីមួ្កចំ ួ វ ម្គអាចម្ិៀបចំវិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលប់ា 

ព្័ួលជាងគម្ព្ោងព្បម្ភទវA។ 

(គ) ព្បម្ភទ C៖វ គម្ព្ោងណដ្លព្តូិ បា ម្ ន័ ើម្ ើងណាមួ្កវ ព្តូិ បា ណបងណចរថ្ជាព្បម្ភទ C 

ព្ប័ិ ម្បើគម្ព្ោងម្ ះទំ ងជានំឱ្យោ ផលប ះពាលអ់ិ សជជោ តិចតួចវឬរំុោ ផលប ះពាល់

អិ សជជោ ម្ាះ។វ ម្ព្ៅណតរីក្ខិរិ ិតយបឋម្វ រុំចាំបាច់ោ ក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  វ

័ព្ោប់គម្ព្ោងព្បម្ភទ Cវម្ ើក។  

2.1 លរាណ្ៈិ ស ិចឆ យក័ព្ោប់រិ ិតយបឋម្ម្លើគម្ព្ោងព្បម្ភទ A 

4. ័ំណួ្ិ័ព្ោប់រិ ិតយបឋម្ខ្នងម្ព្ក្ខម្វ គឺ័ព្ោប់រំណ្ត់ថ្ម្តើអ ុគម្ព្ោង

អាចបងកឱ្យោ ផលប ះពាលអ់ិ សជជោ គួិឱ្យរត់័ោម លណ់ដ្ិឬម្ទវ (ម្ពាលថ្ម្តើអ ុគម្ព្ោងម្ ះវ ព្តូិ

បា ចាត់ថ្ន រ់ថ្ជាអ ុគម្ព្ោងព្បម្ភទវAវណដ្ិឬម្ទ)។ 

 
 
 
 
 
 

តារាងទី ១. លកាណ្ៈិ ស ិចឆ យក័រោប់ពិ ិត្យបឋម្ម្លើគម្រោងរបម្ភទ A 

័ាំណួ្ិពិ ិត្យបឋម្ ោ
  

ពុាំោ
  

ម្ោបល ់

1. ម្ត្ើអ ុគម្រោងម្ ោះ អាចបងកឱ្យោ ផ្លប ោះ ល់អិ សជជោ គួិឱ្យកត្់័ ោម ល់ដល់
ខដ ជរម្កធម្មាត្ិ ឬខដ ជរម្កធម្មាត្ិ័ាំខា ់ៗ ខដិឬម្ទ? 

នំឱ្យោ ក្ខិបាត់បង់វឬក្ខិម្ិចិលឹ
ណដ្ ជព្ម្រធម្មជាតិវណដ្លង្ហកិងផលប ះពាល់វដូ្ចជា៖វ
តំប ់ដ្ីម្ោរវ ិងតំប ់ទឹរវណដ្លវ(i) ័ហគម្ ៍
ជីិាស្ត ត័ ន ព្បរយ ធបិ សាន  វព្តូិបា បម្ងក ើតម្ ើង
ម្ោកររួរិុរាជាតិវ ិងររួរ័តានព្រវ
ណដ្លោ ម្ដ្ើម្រំម្ណ្ើតរន ុងតំប ់ម្នះវ ិងវ(ii)វ
័រម្មភារិប័់ម្ ុ័សរុំបា ម្ធា ើឱ្យោ ក្ខិណព្បព្បួល
ដ្ល់ម្ុខង្ហិម្អរូ ូ័ុីចម្បងិប័់តំប ់ម្នះ។វ
ណដ្ ជព្ម្រធម្មជាតិ័ំខ្ន ់ៗវអាចោ 
ម្ករន ុងតំប ់នព្រព្តរូិចវម្័ើម្វ ង័ តួវ ិង័ំបូិម្ោក
រររ,វនព្រtemperate  ិង boreal,វ
ដី្ណដ្លោ គុម្ោព តនព្រព្បម្ភទម្ម្ឌី្ណទរា ម្ណ្,វ
ដ្ីធម្មជាតិ ង័ តួវ ិងពារ់រណាត ល ង័ តួ,វវាលភរ់នព្រ
ម្ក្ខងក្ខង, តំប ់ដ្ីម្ ើ័ម្ម្កតាម្តំប ់ម្ ន្ ិ 
 ិងតំប ់ដ្ីម្ ើ័ម្ដ្នទម្ទៀត,វតំប ់វestuaries,វ
តំប ់័ម្បូ ិម្មម បាត័ម្ុទទ,វតំប ់ណដ្ល័ំបូិម្ោកផ្ទក
ថម,វបឹងទឹរាបវ ិងទម្ ា ,វបិ សាន  ព្័ល់វ ិង
បិ សាន  ព្័ល់តូចៗវិមួ្ ឹងតំប ់ណដ្ល
័ំបូិម្ោកិុរាជាតិឱ្័ថវវាលម្មម វ ិងតំប ់ paramos,វ
 ិងតំប ់ដ្ីម្មម ព្តរូិចវ ិង temperate។ 

  បង្ហា ញរីទីតំាងវ ិងព្បម្ភទណដ្ ជព្ម្រ
ធម្មជាតិវ ិងព្បម្ភទផលប ះពាលណ់ដ្ល
អាចម្រើតោ ម្ ើងវឧទហិណ្៍វក្ខិ
បាត់បង់ណដ្ ជព្ម្រវ ិងទំហំន ក្ខិ
បាត់បង់វក្ខិបាត់បង់ម្័វា
ព្បរយ ធបិ សាន  វផលប ះពាល់ម្លើ
គុណ្ភារន ណដ្ ជព្ម្រ។វ
ម្លើរម្ ើងរីមូ្លម្ហតុ
ណដ្លផលប ះពាល់ទងំម្ ះវ័ំខ្ន ់វ
ឬម្ិ វ័ំខ្ន ់។វ 

័ូម្រត់័ោម ល់ថ្វធនោិម្ិ ោំព្ទ
គម្ព្ោង
ទងំឡាកណាណដ្លពារ់រយ ធ ឹងក្ខិ
បំណបាងណដ្ ជព្ម្រធម្មជាតិរន ុងរព្ម្ិត
គួិឱ្យរត់័ោម ល់ម្ ើកវម្លើរណលងណត
រុំោ ជម្ព្ម្ើ័ម្ផសងម្ទៀតវ
័ព្ោប់គម្ព្ោងវ ិងទីតំាង
ិប័់គម្ព្ោងវម្ហើកក្ខិិ សភាគ
ព្គប់ព្ជ រងម្ព្ជាកវបង្ហា ញថ្វ
អតនព្បម្ោជ ៍ជាិមួ្វណដ្លបា 
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រីគម្ព្ោងម្ ះវោ ម្លើ័រី
ក្ខិខ្នតបង់វចំម្ពាះបិ សាន  វ
រន ុងរព្ម្ិតមួ្កវវវវម្ព្ចើ ។វ 

នំឱ្យោ ក្ខិបាត់បង់វឬក្ខិម្ិចិលឹ
ណដ្ ជព្ម្រធម្មជាតិវវវវវ័ំខ្ន ់ៗវដូ្ចជាវណដ្ ជព្ម្រ
ណដ្លព្តូិបា ក្ខិពាិម្ោកចាប់វណដ្ ជព្ម្រណដ្លព្តូិ
បា ម្ ន័ ើម្ ើងជាផល ូិ ក្ខិវម្ដ្ើម្បីទទួលបា ក្ខិក្ខិពាិវ
ឬណដ្ ជព្ម្រណដ្លរុំបា ទទួលក្ខិក្ខិពាិវប ុណ ត ព្តូិ
បា ដ្ងឹថ្ោ តនម្ាខព័់ណផនរអភិិរស។វវណដ្ ជព្ម្រវវវវវ
័ំខ្ន ់ៗិមួ្ោ វតំប ់ក្ខិពាិណដ្លោ ព្ាប់វ
 ិងតំប ់ណដ្លព្តូិបា ិោឋ ភិបាលម្ ន័ ើជាផល ូិ ក្ខិវ
ឱ្យម្ធា ើជាតំប ់ក្ខិពាិវ(ឧទហិណ្៍វណដ្ បព្ម្ រងវ
ណដ្លបំម្រញម្ៅតាម្លរាណ្ៈវវ
វិ ស ិចឆ យកន ចំណាត់ថ្ន រ់ិប័់័ហរយ ធអភិិរសរិភរ
ម្ោរវ[IUCN],វតំប ់ណដ្លព្តូិ បា ទទួលាម ល់បឋម្
ថ្ជា
តំប ់ក្ខិពាិម្ោក័ហគម្ ៍មូ្លោឋ  ណបបព្បនរណ្ីវ
(ឧទហិណ្៍វនព្រអាិរស)វ ិងទីតំាងណដ្លិរាបា  ូិ
ាន  ភារវណដ្លោ ាិៈ័ំខ្ន ់័ ព្ោប់
 ិិ ត ិភារន តំប ់ក្ខិពាិទងំម្ ះ។វទីតាំងម្ ះវ
អាចិមួ្ោ វតំប ់ណដ្លម្គដ្ឹងថ្ោ ភារ័ម្ព្័ប
រព្ម្ិតខព័់័ព្ោប់ក្ខិអភិិរសជីិៈចព្ម្ រះវ ិងទីតំាង
ណដ្លោ ាិៈ័ំខ្ន ់័ព្ោប់ររួរ័តារព្ម្វ
ររួរ័តាង្ហកិងម្ព្ោះវររួរ័តារម្ ចិវឬររួរ
័តាណដ្លជិតោច់រូជ។ 

  ័ោម ល់ថ្វធនោិរុំអាចផដល់
ហិិញ្ញ បបទ ដ្ល់គម្ព្ោងទងំឡាកណាវ
ណដ្លនំឱ្យោ ក្ខិបំណបាងវឬក្ខិ
ម្ិចិលឹគួិឱ្យរត់័ោម ល់ ូិណដ្ ជព្ម្រ
ធម្មជាតិ័ំខ្ន ់ៗម្ ើក។  

័ូម្បង្ហា ញរីទីតាំងវ ិងព្បម្ភទវ
ណដ្ ជព្ម្រធម្មជាតិ័ំខ្ន ់ៗវ
 ិងបញ្ញជ រ់រីមូ្លម្ហតុណដ្ល
ណដ្ ជព្ម្រទងំម្ ះវោ ាិៈ័ំខ្ន ់វវវ
ឬរុំោ ាិៈ័ំខ្ន ់។ 

2. ម្ត្ើអ ុគម្រោងម្ ោះោ ័កាត  ុពលនាាំឱ្យោ ផ្លប ោះ ល់អិ សជជោ គួិឱ្យកត់្័ោម ល់ម្កម្លើធ ធា 
ិបបធម៌្ិបូិ តខដិឬម្ទ?  

នំឱ្យោ ក្ខិបាត់បង់ឬក្ខិម្ិចិលឹធ ធា ធម្មជាតិ
ិបូិ ត វដូ្ចជាចល ិតថ ុវឬអចល ិតថ ុវទីតំាងវ័ំណ្ង់វ
ព្រ រម្័ំណ្ង់វ ិងម្ទ័ភារធម្មជាតិវណដ្ល
ោ ាិៈ័ំខ្ន ់ណផនរបូរាណ្ិ សទយវបាាណិ្ភូតិ សទយវ
ព្បិតត ិាស្ត ត័ វាន បតយរម្មវា័នវម្ាភយណ្ឌភារវឬ
ាិៈ័ំខ្ន ់ណផនរិបបធម្៌ដ្នទម្ទៀត។វធ ធា ទងំម្ ះវ
អាចោ ទីតំាងម្កតំប ់ព្បជុំជ វឬតំប ់ជ បទវ
ម្កខ្នងម្លើវឬខ្នងម្ព្ក្ខម្ដ្ីវឬម្ព្ក្ខម្ទឹរ។វ
ធ ធា ទងំម្ ះវអាចផដល់ ូិព្បម្ោជ ៍
ិបបធម្៌ម្កថ្ន រ់មូ្លោឋ  វថ្ន រ់ម្ខតតវឬថ្ន រ់ជាតិវឬរន ុង
័ហគម្ ៍អ ត ិជាតិ។ 

  ម្ិៀបរាប់រីទីតាំងវឬព្បម្ភទ
ធ ធា ិបបធម្៌វវវ ិងព្បម្ភទ
ផលប ះពាល់ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើង។វ
័ូម្បញ្ញជ រ់រីរព្ម្ិតន ក្ខិក្ខិពាិវ
(រព្ម្ិតមូ្លោឋ  វម្ខតតវជាតិវ
ឬអ តិជាតិ)។វ
ម្តើោ ទីតំាងណារន ុងចំម្ណាម្ទីតំាង
ទងំម្ ះព្តូិបា ចាត់ទុរថ្
ោ ាិៈ័ំខ្ន ់័ព្ោប់ក្ខិ
ក្ខិពាិម្ក ឹងរណ ាងណដ្ិឬម្ទវ
ោ  យកថ្វម្គម្ិ គួិករ
ធ ធា ទងំម្ ះម្ចញរីទីតំាង
បចច ុបប ន ិប័់វាម្ ើក?វ 

័ូម្បញ្ញជ រ់រីមូ្លម្ហតុណដ្ល
ផលប ះពាល់ទងំម្ ះជាផលប ះពាល់
័ំខ្ន ់វឬម្ិ ័ំខ្ន ់។ 

អាចនំឱ្យោ ក្ខិព្បព្រឹតត ិផទ ុកម្ៅ ឹងចាប់ជាតិវ
ឬក្ខតរារិចចជាតិវម្ព្ក្ខម្័ ធ ិ័ញ្ញញ វ
 ិងរិចចព្រម្ម្ព្រៀងបិ សាន  អ តិជាតិវពារ់រយ ន វដូ្ចជាវ
អ ុ័ញ្ញញ វម្បតិរភយណ្ឌ រិភរម្ោរិប័់វវវវកូម្ណ្ ក័ វូ
ឬោ ផលប ះពាល់ម្លើទីតំាងណដ្ល
ម្គដ្ឹងថ្ោ តនម្ាណផនរិបបធម្៌វឬវិ សទយាស្ត ត័ ។វ 

  ម្ិៀបរាប់រីផលប ះពាល់ននវណដ្លអាច
ផទ ុកម្ៅ ឹងចាប់ជាតិវ
ឬអ តិជាតិពារ់រយ ធ ឹង
ធ ធា ធម្មជាតិ។វ
ព្ប័ិ ម្បើចាត់ទុរថ្ម្ិ ័ំខ្ន ់វ
័ូម្រ យល់រីមូ្លម្ហតុ។ 

3. ម្ត្ើអ ុគម្រោងអាចបងកឱ្យោ ផ្លប ោះ ល់អិ សជជោ គួិឱ្យកត់្័ោម ល់ម្លើដីធៃ ី  ិងធ ធា ធម្មាតិ្
 ក់ពយ ធ ខដលម្របើរបា័់ម្ដាកជ ាតិ្ភាគតិ្ចខដិឬម្ទ? 

នំឱ្យោ ផលប ះពាល់ម្លើដ្ីធា ីវឬណដ្ ដី្ណដ្លជារម្ម័ិទធ ិ
ិប័់័ហគម្ ៍ព្បនរណ្ីវឬណដ្លព្តូិ បា ម្ព្បើព្បា័់វ

  ម្ិៀបរាប់រីព្បម្ភទវ ិងិ សាលភារន 
ផលប ះពាល់វ ិងាិៈ័ំខ្ន ់ន ក្ខិ
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ឬក្ខ ់ក្ខប់ជាទំម្ ៀម្ទោា ប់វ ិងណដ្ល
ក្ខិទទួលបា ធ ធា ធម្មជាតិវោ ាិៈ័ំខ្ន ់
ចំម្ពាះក្ខិធាន ូិ ិិ ត ិភារិបបធម្៌វ ិង
ជីិភារិ័់ម្កិប័់ជ ជាតិភាគតិច។វ
អាចបងកផលប ះពាល់ដ្ល់តនម្ាិបបធម្៌វ ិងក្ខិម្ោិរ
បូជាន នដ្វ ិងធ ធា ទងំម្ ះវឬបងកផលប ះពាល់
ដ្ល់ក្ខិព្គប់ព្គងធ ធា ធម្មជាតិវ ិង ិិ ត ិភារ
ិកៈម្រលណិងន ធ ធា ណដ្លិងផលប ះពាល់។ 

ផ្ទា ័់ប្ ូិ ធ ធា ិប័់ជ ជាតិភាគតិចវ
ណដ្លិងផលប ះពាល់។វ 

័ូម្រត់័ោម ល់ថ្វចាំបាច់ព្តូិោ 
ក្ខិម្ិៀបចំណផ ក្ខិអភិិឌ្ឍ ៍ជ ជាតិ
ភាគតិចវព្័បតាម្ម្ោល ម្ោបាក 
OP 4.10វិប័់ធនោិរិភរម្ោរ។ 

4. ម្ត្ើអ ុគម្រោងអាចបងកឱ្យោ ផ្លប ោះ ល់អិ សជជោ គួិឱ្យកត់្័ោម ល់ម្កម្លើរបាពលិដាខដលងាក ឹង
បាត់្បង់ទីលាំម្កខដិឬម្ទ? 

នំឱ្យោ ក្ខិបាត់បង់ទីលំម្កិប័់ព្បជារលិដ្ឋវ
ណដ្លរឹងអាព្័យកម្លើដ្ីធា ីវឬម្ព្បើព្បា័់ធ ធា 
ជារ់ោរ់វណដ្លរិបារ ឹងជំ ួ័វឬាដ ិម្ ើងិ សញវ
ម្បើម្ិ ដូ្ម្ចាន ះវ
បងកឱ្យោ បញ្ញា លំបារដ្ល់អ ុគម្ព្ោងវរន ុងក្ខិាដ ិ
ជីិភារិ័់ម្កម្ ើកិ សញវណដ្ិឬម្ទ? 

  បញ្ញជ រ់រីចំ ួ 
ព្គួាិណដ្លិងផលប ះពាល់វ
 ិងធ ធា វណដ្លរិបារ ឹងជំ ួ័វ
ម្ដ្ើម្បីាដ ិជីិភារិ័់ម្កម្ ើងិ សញ។វ 

័ូម្រត់័ោម ល់ថ្វចាំបាច់ព្តូិោ ក្ខិ
ម្ិៀបចំណផ ក្ខិ័រម្មភារ
ម្ោះព្ាកផលប ះពាល់/តំាងទីលំម្កវ
ព្័បម្ៅតាម្ម្ោល ម្ោបាក OP 4.12វ
ិប័់ធនោិរិភរម្ោរ។ 

5. ម្ត្ើអ ុគម្រោងម្ ោះ ត្រមូ្ិឱ្យោ កាិាង័ង់ទាំ ប់ធាំខដិឬម្ទ? 

ម្តើគម្ព្ោងម្ ះវតព្មូ្ិឱ្យោ ក្ខិាង័ង់ទំប ់ណដ្ល៖ 

• ោ រម្ព័់ចាប់រីវ១៥វណម្ ព្តម្ ើងម្ៅ 

• រម្ព័់ចម្នា ះរីវ១០វម្ៅវ១៥វណម្ ព្តវម្ោកក្ខិម្ិៀបចំ
ោ លរាណ្ៈរិម្័័វ័ុ្គាម ញវ
ឧទហិណ្៍តព្មូ្ិក្ខិ័ុ្រទឹររន ុងព្ទង់ព្ទកធំវ
ោ ទីតំាងម្ករន ុងតំប ់ណដ្លង្ហកទទួលិងម្ព្ោះ
ិញ្ជ កួដ្ីវព្គឹះណដ្ល័ុ្គាម ញវ ិងរិបារម្ិៀបចំវឬ
តព្មូ្ិឱ្យោ ក្ខិិរាទុរាិធាតុរុល។ 

• ោ រម្ព័់ម្ព្ក្ខម្វ១០វណម្ ព្តវប ុណ ត ិំរឹងថ្
 ឹងក្ខា កជាទំ ប់ធំវរន ុងអំ រ ងម្រលព្បតិបតត ិក្ខិ
ិប័់អ ុគម្ព្ោង? 

  ័ូម្ម្ិៀបរាប់រីបញ្ញា វ ិងរត់័ោម ល់រី
លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិន ម្ោល ម្ោបាក វវវវវវ
OP 2.37 ពារ់រយ ធ ឹងក្ខិណតងតំាគណ្ៈវវវវ
រោម ធិក្ខិជំនញឯររាជយ។ 

ម្តើព្បតិបតត ិក្ខិន អ ុគម្ព្ោងរឹងអាព្ យ័កម្លើ
ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិន ៖វ 

• ទំ ប់ណដ្លោ ព្ាប់វឬទំ ប់
ណដ្លរំរុងាង័ង់វ(DUC)  

• ាន  ីកថ្ម្រលវឬព្បរយ ធផមត់ផមង់ទឹរវ
ណដ្លករទឹរផ្ទទ ល់ម្ចញរីអាង ត័ ុរទឹរវណដ្ល ន័ ិត
ម្កម្ព្ក្ខម្ក្ខិព្គប់ព្គងិប័់ទំ ប់ណដ្លោ ព្ាប់វ
ឬទំ ប់ណដ្លរំរុងាង័ង់  

• ទំ ប់បណងាទិ័ទឹរវឬ័ំណ្ង់ជលាស្ត ត័ ម្ក
ណខសទឹរខ្នងម្ព្ក្ខម្វន ទំ ប់ណដ្លោ ព្ាប់វ
ឬទំ ប់ណដ្លរំរុងាង័ង់វណដ្លក្ខិ
ខូចខ្នតទំ ប់ម្កណខសទឹរខ្នងម្លើវអាចនំ
ឱ្យោ ក្ខិខូចខ្នតរន ុងព្ទង់ព្ទកធំវឬ
ម្ធា ើឱ្យប ះពាល់ដ្ល់ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិន ័ំណ្ង់វឬ
គម្ព្ោងធារាាស្ត ត័ វឬគម្ព្ោងផមត់ផមង់ទឹរវ
ណដ្លទទួលបា ហិិញ្ញ បបទ រីធនោិវ
ណដ្លរឹងអាព្័យកម្លើក្ខិ ត័ ុ រទឹរវ ិងព្បតិបតត ិក្ខិ
ន ទំ ប់ណដ្លោ ព្ាប់វ
ឬទំ ប់ណដ្លរំរុងាង័ង់វ័ព្ោប់ផមត់ផមង់ទឹរវ
 ិងរុំអាចដ្ំម្ណ្ើិក្ខិម្ៅបា វព្ប័ិ ម្បើទំ ប់
ម្នះណលងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិ។  

  ព្ប័ិ ម្បើោ វម្ ះម្ិ ណម្ 
ោ  យកថ្វចំាបាច់ព្តូិ តព្មូ្ិ
ឱ្យោ ក្ខិវាកតនម្ា
ម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  ័ព្ោប់
គម្ព្ោងព្បម្ភទវAវម្នះម្ ើកវ
ប ុណ តចំាបាច់ព្តូិ ោ ក្ខិព្ប រងព្បកយតនជា
រិម្័័ ម្ោកម្ហតុថ្វធនោិោ 
លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិជារ់ោរ់វម្ដ្ើម្បីធាន ូិ
័ុិតន ិភារព្បតិបតត ិក្ខិគម្ព្ោងវ
ណដ្លោ ព្ាប់វគឺគម្ព្ោងណដ្លរំរុង
ាង័ង់។វធនោិតព្មូ្ិឱ្យោ ក្ខិ
រិ ិតយវ ិងវាកតនម្ាម្លើទំ ប់វឬ
ទំ ប់ណដ្លរំរុងាង័ង់វ
 ីតីិ សធីដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវ ិងព្បតិបតត ិក្ខិវ
 ិងតំណហទំិ ប័់ទំ ប់ម្នះវ
ព្រម្ទងំអ ុា័ ៍័ព្ោប់ណរលម្អវ
ឬិ សធា ក្ខិពារ់រយ ធ ឹង័ុិតន ិភារ។វ
ម្គរ៏អាចរិ ិតយម្ផទៀងផ្ទទ ត់ម្លើ
ក្ខិវាកតនម្ាណដ្លម្ធា ើរ ាងម្រផងណដ្ិ។វ 
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6. ម្ត្ើអ ុគម្រោងម្ ោះ ត្រមូ្ិឱ្យោ កាិម្ធវើលទធកម្ម ឬកាិម្របើរបា័់ថាន ាំក័ិកម្មខដិឬម្ទ? 

ម្តើិបូម្ តផលិតផលិតផល ន័ ិតម្កម្ព្ក្ខម្ចំណាត់ថ្ន រ់វ
IAវ ិង IBវិប័់អងមក្ខិ័ុខភាររិភរម្ោរវឬម្តើ
ោ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ិបូម្ តផលិតផលរន ុងព្បម្ភទ IIវ
ណដ្ិឬម្ទ? 

  ព្ប័ិ ម្បើោ វម្ ះម្ិ ណម្ 
ោ  យកថ្វចំាបាច់ព្តូិ តព្មូ្ិ
ឱ្យោ ក្ខិវាកតនម្ា
ម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  ័ព្ោប់
គម្ព្ោងព្បម្ភទវAវម្នះម្ ើកវ
ប ុណ តចំាបាច់ព្តូិ ោ ក្ខិព្ប រងព្បកយតនជា
រិម្័័។វធនោិ ឹងម្ិ 
ផដល់ហិិញ្ញ បបទ ដ្ល់
ផលិតផលទងំម្ ះម្ ើកវព្ប័ិ ម្បើវ(រ)វ
ព្បម្ទ័រុំបា ហាម្ឃ្ត់ក្ខិណចរចាកវ
 ិងក្ខិម្ព្បើព្បា័់ផលិតផលទងំម្ ះវឬវ
(ខ)វផលិតផលទងំម្ ះវទំ ងជា ឹងព្តូិ
ម្ព្បើព្បា័់វឬចូលម្ព្បើព្បា័់ម្ោកបុគមល
ធម្មតាវរ័ិរិវឬម្ ុ័សម្ផសងម្ទៀតវ
ណដ្លរុំបា ទទួលក្ខិបណុ្្ះបណាដ លវ
រុំោ ឧបរិណ្៍វឬបិ សក្ខា ិ័ព្ោប់
ទុរោរ់វ ត័ ុ រទុរវ ិង
ម្ព្បើព្បា័់ផលិតផលទងំម្ ះវ
ឱ្យបា ព្តឹម្ព្តូិ ។  

7. ម្ត្ើអ ុគម្រោងម្ ោះ អាចនាាំឱ្យោ ផ្លប ោះ ល់ខដលពុាំអាចប្ ូិ រត្លប់ម្រកាកិ សញ ឬផ្លប ោះ ល់ខដលពុាំងាក
័រោលខដលឬម្ទ? 

នំឱ្យោ ក្ខិបាត់បង់តំប ់បម្ញ្ចញទឹរវ
ប ះពាល់ដ្ល់គុណ្ភារន ក្ខិ ត័ ុ រទុរទឹរវ ិងតំប ់ិង
ទឹរម្ភាៀងវ័ព្ោប់ផមត់ផមង់ទឹរាអ តដ្ល់តំប ់វណដ្លោ 
ព្បជារលិដ្ឋិ័់ម្កភាគម្ព្ចើ ។វ 

  ័ូម្ម្ិៀបរាប់រីណដ្ ទឹរវ
ណដ្លិងផលប ះពាល់វ
 ិងម្ិៀបរាប់រីិ សាលភារ
ន ផលប ះពាល់។ 

នំឱ្យោ ផលប ះពាល់ននវដូ្ចជាវិកៈម្រលន 
ផលប ះពាល់វ ិងោ ជាអចិនស្ត តក៍វប ះពាល់ដ្ល់តំប ់
ភូម្ិាស្ត ត័ វឬផលប ះពាល់
ោ រព្ម្ិតអំាងតង់័ុីម្តខព័់។ 

  ម្ិៀបរាប់រីផលប ះពាល់ណដ្លម្កោ ជាវវវវវ
អចិនស្ត តក៍វប ះពាល់ដ្ល់តំប ់ភូម្ិាស្ត ត័
ធំវ(័ូម្រំណ្ត់)វ
 ិងផលប ះពាល់ោ រព្ម្ិត
អំាងតង់័ុីម្តខព័់។  

8. ម្ត្ើអ ុគម្រោងអាចនាាំឱ្យោ ផ្លប ោះ ល់អិ សជជោ គួិឱ្យកត់្័ោម ល់ម្រចើ របម្ភទខដិឬម្ទ? 

តំប ់ជាម្ព្ចើ វណដ្ល ន័ ិតម្កតាម្ទីតំាងខុ័ៗោន វណដ្ល
ក្ខិិងផលប ះពាល់ិប័់តំប ់ទងំម្ ះវអាចនំ
ឱ្យោ ក្ខិបាត់បង់គួិឱ្យរត់័ោម ល់ ូិណដ្ ជព្ម្រវ
ធ ធា វដ្ីធា ីវឬម្ធា ើឱ្យប ះពាល់ដ្ល់គុណ្ភារធ ធា ។ 

  ័ូម្រំណ្ត់វ ិងម្ិៀបរាប់រីទីតំាង
ណដ្លិងផលប ះពាល់ទងំអ័់។ 

ផលប ះពាល់អិ សជជោ គួិឱ្យរត់័ោម ល់វទំ ងជា
ាកភារម្លើ័រីទីតំាងវឬទីរណ ាងណដ្លព្តូិ ោ ក្ខិ
ម្ធា ើក្ខិង្ហិិបូិ តជារ់ណ ដ័ ង។ 

  ័ូម្រំណ្ត់វ ិងម្ិៀបរាប់រីព្បម្ភទ
ផលប ះពាល់វ
ណដ្លាកភាកម្លើ័រីទីតំាងវឬ
ទីរណ ាងវណដ្លោ ក្ខិអ ុិតតក្ខិង្ហិ
ជារវ់វវវណ ដ័ ង។ 

ផលប ះពាល់ ា្ងណដ្ វ(ម្ព្ៅណតរីបណព្ម្បព្មួ្លតិចតួចវ
ចំម្ពាះ័រម្មភារផល ូិ ទឹរវណដ្លរំរុងោ )។ 

  ័ូម្ម្ិៀបរាប់រីិ សាលភារ
ន ផលប ះពាល់ ា្ងណដ្ ។ 

ព្តូិ ក្ខិផល ូិ វិងូវព្បឡាកវិម្បៀងបញ្ច  ូចិ តអគម ិ័ ីវ
បំរង់ម្ព្បងវឬិម្តត ិងូវ ិងតំប ់័ព្ោប់ម្ព្បើព្បា័់ម្ក
រណ ាងណដ្ល
រុំោ ក្ខិអភិិឌ្ឍព្គប់ព្ោ ់នម្រលបចច ុបប ន។ 

  ម្ិៀបរាប់រីព្គប់័រម្មភារទងំអ័់វ
ណដ្លជា័រម្មភារថមីវណដ្លចំាបាច់ព្តូិ
ោ វម្ដ្ើម្បឱី្យ័រម្មភារចម្បងអាច
ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិម្ៅបា ។ 

ក្ខិិំខ្ន ដ្ល់ណបបណផ ន ក្ខិម្ធា ើរម្ ចិិប័់័តានព្រវ
ហវ ងូ័តាវឬព្រ រម្គង្ហា ល័តាម្លើវាលម្មម វ
ព្រ រម្័ហគម្ ៍រម្ ចិវឬ
ព្រ រម្័ហគម្ ៍ពារ់រណាដ លរម្ ចិ។ 

  ័ូម្ម្ិៀបរាប់រីិម្បៀបណដ្លក្ខិម្ធា ើ
ចំណារព្័ ររិប័់ម្ ុ័សវ ិង
័តាទងំម្ ះវព្តូិិងផលប ះពាល់។ 
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9. ម្ត្ើអ ុគម្រោងម្ ោះ គឺាអ ុគម្រោងខដលពុាំធាៃ ប់ោ ក ៃងម្កឬ? 

រុំធាា ប់ោ ម្កថ្ន រ់ជាតិ?   ម្ិៀបរាប់រីមូ្លម្ហតុណដ្ល
គម្ព្ោងម្ ះរុំធាា ប់ោ រ ាងម្រវ ិង
ណផនរន គម្ព្ោងណដ្ល
រុំធាា ប់ោ រ ាងម្រ។ 

រុំធាា ប់ោ ម្កថ្ន រ់ម្ខតត?   ម្ិៀបរាប់រីមូ្លម្ហតុណដ្ល
គម្ព្ោងម្ ះរុំធាា ប់ោ រ ាងម្រវ ិង
ណផនរន គម្ព្ោងណដ្ល
រុំធាា ប់ោ រ ាងម្រ។ 

10. ម្ត្ើគម្រោងម្ ោះោ ភាពចរមូ្ងចរោ័់ករមិ្ត្ែព័់  ិងទាំ ងាទាក់ទាញកាិចាប់អាិម្មណ្៍
ពីអងមកាិមិ្ ខម្ ិដាា ភិបាល ឬ័ងមម្័ីុិ សលម្កថាន ក់ាតិ្ ឬអ តិាតិ្ខដិឬម្ទ? 

ព្តូិ បា ចាត់ទុរថ្ជាគម្ព្ោងណដ្លោ ហា ិភយកវឬ
ទំ ងជាោ ភារចព្មូ្ងចព្ោ័ខព័់។ 

  ម្ិៀបរាប់រីហា ិភយកវវវ ិងទិដ្ឋភារ
ចព្មូ្ងវវវចព្ោ័់ណដ្លអនរកល់ថ្ោ  

ទំ ងជានំឱ្យោ ក្ខិតវា វឬម្ ុ័សចង់តវា វឬ
បង្ហអ រ់័រម្មភារាង័ង់។ 

  ម្ិៀបរាប់រីមូ្លម្ហតុណដ្លអ ុគម្ព្ោង
ម្ ះម្ិ ទទួលក្ខិាា គម្ ៍រន ុងរព្ម្ិតខព
័់។ 

 
5. ព្ប័ិ ម្បើចម្ម្ា ើកវោ វ ចំម្ពាះ័ំណួ្ិ័ព្ោប់រិ ិតយបឋម្ខ្នងម្លើវអ ុគម្ព្ោងម្ ះវ ទំ ងជាព្តូិ

បា ចាត់ទុរថ្ជាអ ុគម្ព្ោងព្បម្ភទ Aវ  ិងតព្មូ្ិឱ្យោ ក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  វ

ម្ដ្ើម្បីបមំ្រញម្ៅតាម្ ដ័ ង់ោិិប័់ធនោិរិភរម្ោរវ ិមួ្ ឹងវ EMPវ ផងណដ្ិ។វ PCO ព្តូិ

ម្ធា ើក្ខិរិភារារីលទធផលន ក្ខិរិ ិតយបឋម្ម្ ះវ ជាមួ្ក ឹងព្បធា ព្រ រម្ក្ខិង្ហិវ (TTL)វ

មុ្ ម្រលចាប់ម្ផដើម្ម្ធា ើក្ខិ័ិរាបិ សាន  វ  ិង័ងមម្ិប័់អ ុគម្ព្ោងម្ ះ។វ លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ

ិប័់ធនោិរិភរម្ោរវ  ិងិប័់ិោឋ ភិបាលោ ចំណុ្ចខុ័ោន ខាះវ ័ព្ោប់គម្ព្ោងព្បម្ភទវ A 

ជុំិ សញក្ខិម្ិៀបចំលរាខណ្ឌ ព្បតិបតត ិវ ក្ខិរិម្ព្ោះម្ោបល់វ ោតិក្ខវ  ិង

ិចន័ម្ពយ ធ ន ិបាកក្ខិណ្៍វាកតនម្ាម្ហតុប ះពាលប់ិ សាន  ។វ ចាបំាច់ព្តូិ ោ ក្ខិវាកតនម្ា

ម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  ោច់ម្ោកណ រចំ ួ រីិវ ម្ដ្ើម្បីបមំ្រញម្ៅតាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិិប័ធ់នោិវ

 ិងិប័់ិោឋ ភិបាល។ 

6. កាំណ្ត្់័ ោម ល់៖ ព្ប័ិ ម្បើគម្ព្ោងម្ម្រុពំ្តូិ បា ចាត់ចំណាត់ថ្ន រ់ជាព្បម្ភទវAវម្នះអ ុគម្ព្ោង

ណដ្លោ ចម្ម្ា ើកវ“ោ ”វចំម្ពាះ័ំណួ្ិរិ ិតយបឋម្ទងំម្ ះវរំុអាចអ ុិតតបា ម្ ើក។ 

2.2 លរាណ្ៈវិ ស ិចឆ យក័ព្ោប់រិ ិតយបឋម្ម្លើអ ុគម្ព្ោងព្បម្ភទ C 

7. ័ំណួ្ិរិ ិតយបឋម្ខ្នងម្ព្ក្ខម្ម្ ះវ ោ ម្ោលបំណ្ងម្ធា ើក្ខិរំណ្ត់ថ្ម្តើអ ុគម្ព្ោងមួ្កវ អាច

បងកឱ្យោ ផលប ះពាលតិ់ចតួចវឬរំុោ ផលប ះពាល់ម្ាះណដ្ិឬម្ទវ (ណដ្លចាត់ទុរថ្ជាគម្ព្ោងព្បម្ភទ 

C)។ 

 

តារាងទី ២. លកាណ្ៈិ ស ិចឆ យក័រោប់ពិ ិត្យបឋម្ម្លើអ ុគម្រោងរបម្ភទ C 

័ាំណួ្ិ័រោប់ពិ ិត្យបឋម្ ោ  មិ្ ោ  ម្ោបល់ 

1. ័រម្មភារិប័់អ ុគម្ព្ោង
ោ ព្តឹម្ណតជាក្ខិបណុ្្ះបណាដ លវ
ជំ ួកបម្ចចរម្ទ័វ ិងក្ខិរាង័ម្តនភារ 

  ័ូម្ម្ិៀបរាប់រី័រម្មភារ 

2. ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លវជំ ួកបម្ចចរម្ទ័វ ិងក្ខិ
រាង័ម្តនភារវរុំតព្មូ្ិឱ្យោ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់
ាិធាតិគីម្ីវាិធាតុជីិាស្ត ត័ វថ្ន រំ័ិរម្មវ 

  ័ូម្ិរឯរាិោំព្ទ
ក្ខិម្លើរម្ ើងម្ ះ 

3. រុំោ ម្ហោឋ ិចន័ម្ព យ ធ ណដ្លព្តូិ ិំលំម្ចាលវ
ឬាង័ង់ម្ ើក 

  ័ូម្ិរឯរាិោំព្ទ
ក្ខិម្លើរម្ ើងម្ ះ 
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4. រុំោ អ តរាគម្ ៍វណដ្លអាច
បងកផលប ះពាល់ដ្ល់ដ្ីវទឹរវខយល់វិុរាជាតិវ័តាវ
ឬម្ ុ័សម្ ើក 

  ័ូម្ិរឯរាិោំព្ទ
ក្ខិម្លើរម្ ើងម្ ះ 

5. ព្ប័ិ ម្បើរំរុងោ ក្ខិព្ាិព្ជាិវិ សទយាស្ត ត័ វ
ក្ខិព្ាិព្ជាិវណដ្លោ លរាណ្ៈណបបម្ ះវណដ្ល
រុំោ ក្ខិម្ងក ើត ូិក្ខរ័ំណ្ល់ម្ព្ោះថ្ន រ់វ
ឬក្ខរ័ំណ្ល់ណដ្លោ ជាតិរុលវ
ម្ហើកក្ខិព្ាិព្ជាិម្ ះវរុំោ ម្ព្បើព្បា័់ DNAវ
ណដ្លព្តូិករម្របញ្ច លូផសោំន ាជាថមីវឬក្ខិ
ព្ាិព្ជាិម្ផសងម្ទៀតវណដ្លអាចបម្ងក ើតឱ្យោ 
ាិធាតមុ្ព្ោះថ្ន រ់វព្ប័ិ ម្បើាិធាតុទងំម្ ះ
ព្តូិ បា បម្ញ្ចញរីម្ ទ ីិរិម្ាធ ៍វណដ្លបិទជិត។ 

  ព្ប័ិ ម្បើោ វ័ូម្ម្ធា ើក្ខិរិភារា
ជាមួ្កអនរឯរម្ទ័ណផនរ
បិ សាន  ិប័់ធនោិរិភរម្ោរ 

2.3 ក្ខិរិ ិតយបឋម្ម្លើអ ុគម្ព្ោងព្បម្ភទវB 

8. អ ុគម្ព្ោងជាម្ព្ចើ ណដ្លព្តូិ ម្លើរម្ ន័ ើវ គឺជាអ ុគម្ព្ោងព្បម្ភទវ B។វអ ុគម្ព្ោងម្ ះវអាចោ 

ផលប ះពាលព់្័ម្ដ្ៀងោន  ឹងអ ុគម្ព្ោងព្បម្ភទវ Aវ ណដ្ិវ ប ុណ តផលប ះពាល់ទងំម្ ះវ រុំអាច

ប្ ូិ ព្តលប់ម្រិ សញបា ម្ ើកវ ម្ហើកមិ្ ័ូិជាោ វិ សាលភារធំទូោកវ រុំ័ូិខ្នា ំងក្ខា វ រុំ័ូិអិ សជជោ វ

ង្ហក័ព្មួ្ល័ព្ោលវ ិងមិ្ ទំ ងជានំឱ្យោ ភារចព្មូ្ងចព្ោ័វម្ហើកមិ្ ណម្ ជាអ ុគម្ព្ោងណដ្ល

រុធំាា ប់ោ ម្នះម្ ើក។ 

9. បនទ ប់រីរិ ិតយបឋម្ម្លើព្បម្ភទវ A  ិងព្បម្ភទ Cវ ិចួវ  ិងព្ប័ិ ម្បើោ ក្ខិ័ ន ិោឋ  ថ្វ

អ ុគម្ព្ោងម្ ះវមិ្ ណម្ ជាព្បម្ភទវA  ិងមិ្ ណម្ ជាព្បម្ភទ Cវម្នះអ ុគម្ព្ោងម្ ះវគួិចាត់ថ្ន រ់ជា

អ ុគម្ព្ោងព្បម្ភទវB។ 

10. អ ុគម្ព្ោងព្បម្ភទ Bវ រ៏តព្មូ្ិឱ្យោ ក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  វ

ឬឧបរិណ្៍វាកតនម្ាបិ សាន  ដ្នទម្ទៀតវព្័បតាម្ម្ោល ម្ោបាកវOP 4.01វិប័់ធនោិរិភរម្ោរ។វ

PCO ព្តូិ ម្ព្បើព្បា័ល់រាណ្ៈិ ស ិចឆ យកវណដ្លោ ណចងរន ុងលិខិតបទោឋ  គតិកុតតជាតិវម្ដ្ើម្បីរំណ្ត់ថ្ម្តើព្តូិ

ម្ិៀបចំវ EIA ឬ EPCវ ព្័បតាម្ចាប់ ដ័ ីរីក្ខិក្ខិពាិបិ សាន  វ  ិងអ ុព្រឹតយវ

 ិងារាចិពារ់រយ ធ ឹងក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  ។វម្ករន ុងរិណ្ីភាគម្ព្ចើ វចាំបាច់ព្តូិ ោ ក្ខិម្ិៀបចំ EMPវ

ព្័បតាម្ម្ោល ម្ោបាកិប័់ធ ោិរិភរម្ោរវ(័ូម្ម្ម្ើលឧប័ម្ព យ ធ ទីវ៤)។វ័ ព្ោប់រិណ្ីម្ផសងម្ទៀតវ

EMPវឬ ECOP ណដ្លោ លរាណ្ៈាម្ញ្ញ វគឺព្គប់ព្ោ ់។ 

11. បញ្ញា ណដ្លចាបំាច់ព្តូិ ម្លើរករម្របញ្ញជ រ់រន ុងឯរាិក្ខិពាិផលប ះពាល់័ ព្ោប់អ ុគម្ព្ោង

ព្បម្ភទវBវោ ក្ខិណព្បព្បួលខុ័ៗោន វអាព្័យកម្ៅតាម្ព្បម្ភទអ ុគម្ព្ោងវទីតាំងិប័់អ ុគម្ព្ោងវ ិង

ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ដ្ីធា ីជុំ ិ សញវ ិងព្បម្ភទ័ំណ្ង់វ ិង ីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខិវណដ្លព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់។   

2.4 បញ្ជ ីព្តួតរិ ិតយផលប ះពាល់បិ សាន  វ ិង័ងមម្ 

12. តារាងទីវ ៣វ បង្ហា ញរីបញ្ជ ីព្តួតរិ ិតយវ ម្ដ្ើម្បជួីកដ្ល់អនរខច ីរម្ច ីរន ុងក្ខិម្ិៀបចំ

ឧបរិណ្៍ិវាកតនម្ាបិ សាន  វិមួ្ ឹង EMP។វ 

តារាងរាងទី ៣. ផ្លប ោះ ល់បិ សាន    ិង័ងមម្ ខដលអាចម្កើត្ោ ម្ ើង  ិងខដលរត្ូិ ម្ធវ ើកាិម្ដាោះរាក 

 ម្ត្ើអ ុគម្រោងម្ ោះ នាាំ
ឱ្យោ ផ្លប ោះ ល់ 
បិ សាន  ទាាំងម្ ោះខដិឬម្ទ? 

ពុាំ
ោ
  

ករមិ្
ត្ទា
ប 

ករមិ្ត្ម្
ធយម្ 

ែព័់ ពុាំដឹង ម្ោបល់ 

1. ក្ខិទស្តនទ  ម្លើ
តំប ់ព្បិតត ិាស្ត ត័ /តំប ់ិបបធម្៌ 

      

2. ក្ខិទស្តនទ  ម្លើព្បរយ ធ ម្អរូ ូ័ុីវ
(ឧទហិណ្៍វណដ្ ជព្ម្រធម្មជាតិវ
ណដ្លង្ហកិងផលប ះពាល់វឬ

      ័ូម្ម្ិៀបរាប់វ ិង
វាកតនម្ា
ម្ោក័ម្ងាប
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តំប ់ក្ខិពាិវឧទយ ជាតិវ
ណដ្ បព្ម្ រងធម្មជាតិ។ល។) 

រីរព្ម្ិតន 
ផលប ះពាល់ 

3. ម្ធា ើឱ្យខូចខ្នតដ្ល់តំប ់ម្ទ័ភារវ
 ិងនឱំ្យោ ក្ខិបម្ងក ើត
័ំណ្ល់ក្ខ ់ណតម្ព្ចើ ជាងម្ុ  

      

 

4. ក្ខិបំផ្ទា ញគព្ម្បិុរាជាតិវ
ឬោ ក្ខិក្ខត់ម្ដ្ើម្ម្ ើរន ុងអំ រ ងម្រល
័ោអ តទីតំាង័ព្ោប់ម្ធា ើក្ខិាង័ង់ 

      

5. ក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិ គុណ្ភារទឹរម្លើដ្ីវ
ឬលំហូិទឹរវ(ឧទហិណ្៍វបម្ងក ើ 
ភារលអរ់ន ទឹរវម្ោកាិទឹរម្ភាៀងវ
ណដ្លហូិវទឹរ័ំណ្ល់ណដ្លហូិម្ចញរី
ទីតំាងជំិំាង័ង់វ ិងក្ខិហូិម្ព្ចាះដ្ីវ
 ិង័ំណ្ល់រីក្ខិាង័ង់វឬ
ផលប ះពាល់ិកៈម្រលណិង 

     បង្ហា ញរីិម្បៀប
ណដ្លផលប ះពាល់
ម្ ះម្រើតោ ម្ ើងវ
 ិងម្រលណដ្ល
ផលប ះពាល់ម្ ះម្រើ
តោ ម្ ើង 

6. បម្ងក ើ រព្ម្ិតធូលីវ
ឬបណ នម្ាិធាតុរុលចូលម្ៅរន ុងខយល់វ
រន ុងអំ រ ងម្រលាង័ង់ 

     បង្ហា ញរីិម្បៀប
ណដ្លផលប ះពាល់
ម្ ះម្រើតោ ម្ ើងវ
 ិងម្រលណដ្ល
ផលប ះពាល់ម្ ះម្រើ
តោ ម្ ើង 

7. បម្ងក ើ រព្ម្ិត័ំម្ ងិំខ្ន វ ិង/ឬិំញយិ      បង្ហា ញរីិម្បៀប
ណដ្លផលប ះពាល់
ម្ ះម្រើតោ ម្ ើងវ
 ិងម្រលណដ្ល
ផលប ះពាល់ម្ ះម្រើ
តោ ម្ ើង 

8. ក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិ ទីលំម្កិប័់ព្គួាិ?វ
ព្ប័ិ ម្បើោ វម្តើោ ព្បជារលិដ្ឋ
ប ុនម  ព្គួាិ? 

      

9. ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ទីតំាងតំាងទីលំម្កជាថមីវ
ណដ្លបិ សាន  វ ិង/ឬិបបធម្៌ង្ហកទទួល
ិងផលប ះពាល់ 

     ័ូម្ម្ិៀបរាប់ម្ោក័
ម្ងាបរីផលប ះពាល់
ណដ្ល
អាចម្រើតោ ម្ ើង 

10. ហា ិភយកន ក្ខិាកភារជំងឺ

រីរម្មរិ័ំណ្ង់ម្ៅព្បជារលិដ្ឋ
ណដ្លិ័់ម្ករន ុងមូ្លោឋ   
( ិង ា្ងព្តលប់ម្រិ សញ)?  

     ័ូម្បង្ហា ញរីចំ ួ 
បា  ់ាម  ន 
រម្មរិណដ្លព្តូិ
ជួល័ព្ោប់ក្ខិង្ហិ
ាង័ង់ិប័់
គម្ព្ោងវម្ករន ុងឃុំ
/ព្័ ររវ ិងព្បម្ភទ
ជំងឺណដ្លរួរម្គអា
ចនំម្រវឬ ា្ង។ 

11. លទធភារណដ្លនំឱ្យ
ោ ជម្ោា ះម្រើតម្ ើងិវាងរម្មរិ
័ំណ្ង់វ ិងព្បជារលិដ្ឋម្កមូ្លោឋ  ? 

      

12. ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ជាតិផទ ុះវ ិងាិធាតុគីម្ីវ
ណដ្លអាចោ ម្ព្ោះថ្ន រ់ 

      

13. ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ទីតំាងវ
ណដ្លរ ាងម្រធាា ប់ោ ម្ព្ោះថ្ន រ់ម្រើ
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តោ ម្ ើងវម្ោកាិព្ោប់ម្ី វ
ឬជាតិផទ ុះវណដ្លប សល់ទុររីវវវវវ័ស្តង្ហម ម្ 

14. ក្ខិាង័ង់ណដ្លអាចបងក
ឱ្យោ ក្ខិិំខ្ន ដ្ល់ក្ខិដ្ឹរជញ្ជ  ូវផល ូិ
ម្ធា ើចរាចិវឬក្ខិដ្ឹរជញ្ជ  ូតាម្ផល ូិ ទឹរ? 

      

15. ក្ខិាង័ង់ណដ្លអាចបងកឱ្យោ ក្ខិ
ខូចខ្នតដ្ល់ផល ូិ វណដ្លោ ព្ាប់
រន ុងមូ្លោឋ  វាព  វឬម្ហោឋ ិចន័ម្ព យ ធ
ជ បទម្ផសងម្ទៀត? 

      

16. ក្ខិរក្ខកដ្ីរន ុងអំ រ ងម្រលាង័ង់
ិប័់អ ុគម្ព្ោងវណដ្លអាចនំ
ឱ្យោ ក្ខិហូិម្ព្ចាះដ្ី  

      

17. ចំាបាច់ព្តូិម្បើរផល ូិ
័ព្ោប់ ា្ងក្ខត់ថមីបម្ណាដ ះអា័ ន វ
ឬអាចិនស្ត តក៍?  

     បា  ់ព្បោណ្រីចំ ួ
 វ ិងព្បណិងផល ូិ
ណដ្ល ា្ងក្ខត់
បម្ណាដ ះអា័ ន វ
ឬអចិនស្ត តក៍វ
 ិងទីតំាងផល ូិ ទងំ
ម្នះ 

18. ក្ខិបំណបរវឬក្ខិម្ធា ើឱ្យណបរណខារ ូិ
ណដ្ ជព្ម្រិប័់ិុរាជាតិវ ិង័តា?  

     ម្ិៀបរាប់ថ្ម្រើតម្ ើ
ងម្ោកិម្បៀបណា 

19. ផលប ះពាល់ិកៈម្រលណិងម្លើគុណ្ភារ
ខយល់ 

      

20. ហា ិភយកនំឱ្យោ ម្ព្ោះថ្ន រ់
ដ្ល់រម្មរិវ
 ិង័ហគម្ ៍រន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខល
ាង័ង់ 

      

21. ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ាិធាតុោ ម្ព្ោះថ្ន រ់វឬ
ាិធាតុរុលវ
 ិងក្ខិបម្ងក ើត័ំណ្ល់ម្ព្ោះថ្ន រ់ 

      

22. ហា ិភយកចំម្ពាះ័ុិតន ិភារវ
 ិង័ុខភារ 

     ម្ិៀបរាប់
ថ្ ឹងម្រើតម្ ើង
ម្ោកិម្បៀបណា 

ម្ត្ើអ ុគម្រោងម្ ោះ ត្រមូ្ិឱ្យោ កាិលទធកម្មដីធៃ ី ឬកាិិតឹ្ប ត ឹងម្លើកាិម្របើរបា័់ធ ធា ខដិឬម្ទ?  

23. ក្ខិម្ធា ើលទធរម្មដ្ីធា ីវ(ាធាិណ្ៈវ
ឬឯរជ )វ(បម្ណាដ ះអា័ ន វឬ
អចិនស្ត តក៍)វ័ព្ោប់ក្ខិអភិិឌ្ឍ 

     ័ូម្ម្ិៀបរាប់រីតំប ់
ណដ្លនំ
ឱ្យោ ក្ខិម្ធា ើលទធរ
ម្មដ្ធីា ីជា 

អចិនស្ត តក៍វ
 ិងបម្ណាដ ះ
អា័ ន ព្បម្ភទដ្វី
ិកៈម្រលវ
 ិងម្ោលបំណ្ងន 
ក្ខិម្ធា ើលទធរម្ម  

24. ម្ព្បើព្បា័់ដ្ីណដ្លរំរុង
ោ ក្ខិក្ខ ់ក្ខប់នម្រលបចច ុបប ន វឬ
ម្ព្បើព្បា័់ជាព្បចំា័ព្ោប់ម្ោលបំណ្ង
ផលិតរម្មវ(ឧទហិណ្៍វ័ួ បណ ា វក្ខិម្ធា ើ
រ័ិរម្មវវាលម្មម វទីតំាងម្ ាទវ
នព្រម្ ើ) 
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25.. ក្ខិម្ធា ើឱ្យបាត់បង់ទីលំម្កបុគមលវព្គួាិវ
ឬអាជីិរម្ម  

      

26. ក្ខិបាត់បង់ដ្ំណាវំម្ដ្ើម្ម្ ើហូបណផាវឬ
័ំណ្ង់ិប័់ព្គួាិវជាបម្ណាដ ះអា័ ន វ
ឬអចិនស្ត តក៍  

      

27. ក្ខិវិតឹប ត ឹងក្ខិចូល
ិប័់ព្បជារលិដ្ឋម្ៅរន ុងឧទយ វ
 ិងតំប ់ក្ខិពាិវណដ្លព្តូិបា 
បម្ងក ើតម្ ើងម្ោកចាប់វ 

      

ព្ប័ិ ម្បើចម្ម្ា ើកចំម្ពាះ័ំណួ្ិវ២៣-២៧វគឺវ“ោ ”វ័ូម្ម្ោងវESMF។វទំ ងជាចំាបាច់ព្តូិ
ោ ក្ខិម្ិៀបចំណផ ក្ខិម្ោះព្ាកផលប ះពាល់/តំាងទីលំម្កវ(RP)។ 

ម្ត្ើអ ុគម្រោងម្ ោះ ោ បងកផ្លប ោះ ល់ដល់ជ ាតិ្ភាគតិ្ចខដិឬម្ទ? 

28. ព្រ រម្ជ ជាតិភាគតិចរំរុងិ័់ម្ករន ុង
ព្រំព្បទល់វឬម្កជិតតំប ់អ ុគម្ព្ោង 

      

29. ័ោជិព្រ រម្
ជ ជាតិភាគតិចម្ករន ុងតំប ់ម្ ះវ
អាចទទួលបា ព្បម្ោជ ៍រីគម្ព្ោងវ
ឬអាច ឹងទទួលិងផលប ះពាល់
ម្ោកាិគម្ព្ោង 

      

ព្ប័ិ ម្បើចម្ម្ា ើកចំម្ពាះ័ំណួ្ិវ២៨-២៩វគឺវ“ោ ”វ័ូម្ម្ោងវESMF។វទំ ងជាចំាបាច់ព្តូិ
ោ ក្ខិម្ិៀបចំណផ ក្ខិអភិិឌ្ឍ ៍ជ ជាតិភាគតិចវ(EMDP)។ 

ម្ត្ើអ ុគម្រោងម្ ោះ ត្រមូ្ិឱ្យោ កាិាង័ង់ទាំ ប់ ឬពឹងអារ័យកម្លើទាំ ប់ខដិឬម្ទ? 

30. ោ ក្ខិាង័ង់ទំ ប់ធំមួ្ក?  ័ូម្ម្ម្ើលតារាងទីវ១វ
អំរី ិកម្ យក
ទំ ប់ធំ 

31. រឹងអាព្័យកម្លើក្ខិផមត់ផមង់ទឹររីទំ ប់វ
ណដ្លោ ព្ាប់វឬទំ ប់ទបៗ (weir)វ
ឬទំ ប់ណដ្លរំរុងាង័ង់? 

     ម្ិៀបរាប់រី
ទំនរ់ទំ ង
ផល ូិ ក្ខិិវាងអ ុគ
ម្ព្ោងវ ិង
ទំ ប់ណដ្លោ ព្ា
ប់វឬ
ទំ ប់ណដ្លរំរុងា
ង័ង់ 

ព្ប័ិ ម្បើចម្ម្ា ើកចំម្ពាះ័ំណួ្ិវ៣០-៣១វគឺវ“ោ ”វ័ូម្ម្ោងវESMF។វទំ ងជាចំាបាច់ព្តូិ
ោ ក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍ក្ខិ័ុិតន ិភារទំ ប់វ(DSR)។ 

ម្ត្ើអ ុគម្រោងម្ ោះត្រមូ្ិឱ្យោ កាិម្ធវើលទធកម្ម ឬកាិម្របើរបា័់ថាន ាំក័ិកម្មខដិឬម្ទ? 

32. ម្តើថ្ន រំ័ិរម្មវណដ្លព្តូិម្ព្បើព្បា័់ម្ ះវ
បំម្រញម្ៅតាម្ចំណាត់ថ្ន រ់ិបូម្ ត
អា ីខា ះិប័់អងមក្ខិ័ុខភាររិភរ
ម្ោរ? 

 ័ូម្ម្ម្ើលតារាងទីវ១វ
័ព្ោប់រយត៌ោ ប
ណ នម្
អំរីថ្ន រំ័ិរម្ម។វ
ម្ដ្ើម្បីម្ោះព្ាកប
ញ្ញា ម្ ះវម្គព្តូិ ដ្ងឹរី
ព្បម្ភទថ្ន រំ័ិរម្មវ
ណដ្លព្តូិបា 
ម្លើម្ ន័ ើម្ ើង 

ព្ប័ិ ម្បើចម្ម្ា ើកចំម្ពាះ័ំណួ្ិវ៣២វគឺវ“ោ ”វ័ូម្ម្ោងវESMF។វទំ ងជាចំាបាច់ព្តូិ
ោ ក្ខិម្ិៀបចំណផ ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងវ(PMP)។ 

13. ព្រ័ួងរ័ិរម្មវិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វវវ(PTs) ចាបំាច់ព្តូិ ម្ផាើិបាកក្ខិណ៍្



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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រិ ិតយបឋម្ជូ ធនោិរភិរម្ោរវ ម្ដ្ើម្បីរិ ិតយម្ ើងិ សញពារ់រយ ធជាមួ្ក ឹងក្ខិណបងណចរ

ព្បម្ភទអ ុគម្ព្ោង។     
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ឧប័ម្ព យ ធ ទីវ៣៖វក្ខិម្ិៀបចំ EMPវឬ ESMP 

រ. ម្័ចរដ ីម្ផដើម្ 

1. ណផ ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន   (EMP)វ គឺជាណផនរមួ្កន ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  វ (EA)វ

រន ុងគម្ព្ោងណដ្លទទួលបា ហិិញ្ញបបទ រីធនោិរិភរម្ោរ។វ ីតិិ សធីរន ុងម្ោល ម្ោបាក OP 4.01,វ

ឧប័ម្ព យ ធ វគវណដ្លម្ិៀបរាប់រី EMPវគឺជា ីតិិ សធីណដ្លព្តូិ ណតអ ុិតត។វ 

2. “ណផ ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន   (EMP)វ ិប័អ់ ុគម្ព្ោងវ ិមួ្ោ វ  ិ សធា កាិ័រោលផ្លប ោះ ល ់   

 ិ សធា កាិ    ពិ ិត្យតាម្ដា   ិងិ សធា កាិាន បយ  ណដ្លព្តូិ អ ុិតតរន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតវ  ិង

ព្បតិបតត ិក្ខិវ ម្ដ្ើម្បីលុបបំបាត់ផលប ះពាល់អិ សជជោ ម្លើបិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ ក្ខត់រងផលប ះពាល់

ទងំម្នះវ ឬក្ខត់ប នកផលប ះពាល់ទងំម្នះឱ្យម្រម្កព្តឹម្រព្មិ្តណដ្លអាចទទួលបា ។វ ណផ ក្ខិ

ម្ ះរ៏ោ បញ្ច លូ័រម្មភារវណដ្លចាំបាច់័ព្ោប់អ ុិតតវិ សធា ក្ខិទងំម្ ះផងណដ្ិ”។ 

3. ណផ ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  វ បង្ហា ញរយត៌ោ អំរីទំនរ់ទំ ងោ ង័ំខ្ន ់វ ជាមួ្ក ឹងឧបរិណ្៍

ម្ផសងៗវ ព្័បម្ៅតាម្ក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  វ័ព្ោប់គម្ព្ោងព្បម្ភទវA, B,  ិង FIវឬវESMFវ

ម្កម្រលណដ្លម្គមិ្ ដ្ឹងរអី ុគម្ព្ោងជាមុ្ ,វ ទំនរ់ទំ ងិវាងផលប ះពាល់វ ណដ្លរយរិណ្៍ទុរជាមុ្ វ

 ិងិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលណ់ដ្លព្តូិ បា រំណ្ត់រន ុងក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាលប់ិ សាន  វ

 ិង័រម្មភារាង័ង់វ  ិង័រម្មភារព្បតិបតត ិក្ខិ។វ  EMPវ ម្ិៀបរាប់រីផលប ះពាល់ម្លើបិ សាន  វ

ណដ្លម្គិំរងឹថ្វ ម្រើតម្ចញរីគម្ព្ោងវ ិ សធា ក្ខិព្តូិ អ ុិតតវ ម្ដ្ើម្បី័ព្ោលផលប ះពាល់ទងំម្ ះវ

ក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់វ ម្រលម្ិោវ ក្ខិចំណាកម្លើក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់វ

 ិងព្បភរថិ សក្ខ។វ ម្លើ័ រីម្ ះ EMPវ ោរ់ម្ចញ ូិព្របខយណ្ឌ ័ព្ោប់ប តវាកតនម្ាផលប ះពាលវ់

ណដ្លអាចម្រើតម្ ើងវ តាម្ិកៈក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ  ិងក្ខិម្ធា ើ័ិ រម្មវ  ិងក្ខិរិចាិណារី

វិ សធា ក្ខិាន បយ ណដ្ល័ម្ព្័បវម្ដ្ើម្បី័ម្ព្ម្ច EMPវម្ ះ។ 

4. ឯរាិណណ្នំម្ ះវ ោ ម្ោលបំណ្ងផដល់ ូិរយត៌ោ ម្ោងវ ័ព្ោប់ម្ិៀបចំ EMPs ័ព្ោប់

គម្ព្ោង/អ ុគម្ព្ោងអភិិឌ្ឍ ៍ម្ព្ចើ ព្បម្ភទវ ណដ្លោ វិ សាលភារខុ័ៗោន វរន ុងបិ សបទជីិៈិបូិ ត វ័ងមម្វ

ម្័ដ្ឋរិចចវ  ិងអភិបាលរិចចខុ័ោន ។វ ឯរាិណណ្នំម្ ះវ បង្ហា ញរីព្របខយណ្ឌ ម្ោល ម្ោបាកវ

័ព្ោប់ម្ិៀបចំ EMPsវ ័ព្ោប់័រម្មភារណដ្លទទួលបា ហិិញ្ញបបទ រីធនោិវ ម្ិៀបរាប់ម្ោក័ម្ងាប

រីណផនរ័ខំ្ន ់ៗន  EMPsវ  ិងម្ធា ើក្ខិរិភារារីម្ម្ធយបាកម្ដ្ើម្បីធានោ ងណាឱ្យោ ក្ខិប ត

ក្ខិម្បដជាា ចិតតអ ុិតតតាម្ EMPវ ិហូតដ្លម់្រលអ ុិតតវ  ិងព្បតិបតត ិក្ខិ។វ ឯរាិណណ្នំម្ ះវ

រុំោ ម្ោលបំណ្ងជំ ួ័ឱ្យម្ោល ម្ោបាក ដ័ រីីក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាលវ់

ឬម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរីក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់ិប័់ធនោិរិភរម្ោរវ ឬលិខិតបទោឋ  

គតិកុតតិប័់ិោឋ ភិបាលម្ ើក។ 

5. ឯរាិណណ្នំម្ ះវ ម្ផ្ទដ តម្លើទីភាន រ់ង្ហិអ ុិតតគម្ព្ោងវ ដូ្ចជាវ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញវ់

 ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs),វ ទីព្បឹរាវាកតនម្ាផលប ះពាល់បិ សាន  វ អនរឯរម្ទ័បិ សាន  វ

អនរម្លើរម្ ន័ ើគម្ព្ោងវ ាន បយ ហិិញ្ញ ិតថ ុវ  ិងភាគីម្ផសងម្ទៀតវ ណដ្លចាប់អាិម្មណ្វ៍ ឬទទួលិងផលប ះពាលវ់

ម្ោកាិដ្មំ្ណ្ើិក្ខិវEMP។ 

ខ. ម្តើវEMPវចាំបាច់ព្តូិ ោ ម្កម្រលណាវ(ព្បម្ភទវA, B, FI) 

6. លិខិតបទោឋ  គតិកុតត ដ័ ីរីក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  ិប័់ិោឋ ភិបាលវ រុំតព្មូ្ិ

ឱ្យអនរម្លើរម្ ន័ ើគម្ព្ោងម្ិៀបចំវ EMPវ ម្ោកណ រម្នះម្ ើកវ វ វ ប ុណ ត ព្តូិ ម្ិៀបចំរម្ម ិ សធីព្គប់ព្គងវ

 ិងរិ ិតយតាម្ោ បិ សាន  វ (EMMP)វជាណផនរមួ្កន  EIA។វEMMPវ ព្តូិ បញ្ច លូរយត៌ោ អំរីដ្ំណារ់ក្ខល

អ ុិតតគម្ព្ោងវ ័រម្មភារគម្ព្ោងវ ផលប ះពាលប់ិ សាន  ពារ់រយ ធ វ ិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលវ់

ចំណាក័ព្ោប់អ ុិតតវិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលវ់វវព្របខយណ្ឌ ម្រលម្ិោ័ព្ោប់អ ុិតត ិ សធា ក្ខិននវ

ក្ខិម្ិៀបចំក្ខិអ ុិតតវ  ិងក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិព្គប់ព្គង។វ EMMPវ រ៏បញ្ច លូរម្ម ិ សធីរិ ិតយតាម្ោ 

ក្ខិបម្ញ្ចញ័ំណ្ល់វ គុណ្ភារបិ សាន  ទូម្ៅវ  ិងផលប ះពាល់ម្ផសងម្ទៀតវ ណដ្លបងកម្ ើង

ម្ោកាិគម្ព្ោងផងណដ្ិ។វ ម្គរុំព្តូិ ក្ខិវ EMMPវ ័ព្ោបក់្ខិម្បដជាា ចិតតក្ខិពាិបិ សាន  វ (EPC)វជារ់ោរ់

ណាមួ្កម្នះម្ ើកវប ុណ តចាបំាច់ព្តូិ ោ វិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលវ់បិ សក្ខា ិ័ោអ ត័ំណ្ល់វ ិងរម្ម ិ សធី



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  73                                                                                          

រិ ិតយ        តាម្ោ បិ សាន  ។ 

7. ណផ ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  ិប័់ធនោិវ (EMP)វ គឺជាឧបរិណ្៍មួ្កណដ្លបង្ហា ញលម្អ ិតអំរ៖ីវ រ)វ

ផលប ះពាល់អិ សជជោ ម្លើបិ សាន  ទងំអ័់វ ណដ្លិំរឹងថ្ ឹងម្រើតោ ម្ ើងវ (រាប់បញ្ច លូទងំ

ផលប ះពាល់ណដ្លពារ់រយ ធ ឹងជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ ឬក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិ ទីលំម្កម្ោកមិ្ ម័ យព្គចិតតផងណដ្ិ),វ

ខ)វ ិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលវ់ ណដ្លព្តូិ ម្ធា ើម្ ើងរន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតវ ឬព្បតិបតត ិក្ខិគម្ព្ោងវ

ម្ដ្ើម្បីលុបបំបាត់វ ឬក្ខត់រងផលប ះពាល់អិ សជជោ ម្រម្លើបិ សាន  វ ឬក្ខត់ប នកផលប ះពាល់

ទងំម្ ះឱ្យម្រម្កព្តឹម្រព្មិ្តណដ្លអាចទទួលករបា ,វ គ)វ ម្ោលបំណ្ងន ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ  ិង

ព្បម្ភទន ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ ម្ោកោ ក្ខិផាិភាជ ប់ទំនរ់ទំ ងជាមួ្កផលប ះពាល់ណដ្លព្តូិ បា 

វាកតនម្ាិរម្ឃើញវ រន ុងិបាកក្ខិណ៍្វាកតនម្ាបិ សាន  វ  ិងិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលវ់ ណដ្លព្តូិ

បា បិ សោករន ុងវ EMP,វ ឃ)វ ័រម្មភារណដ្លចាំបាច់ព្តូិ ម្ធា ើម្ ើងវ ិមួ្ទងំក្ខិម្ិៀបចំាន បយ វ

ម្ដ្ើម្បីអ ុិតត ិ សធា ក្ខិទងំម្ ះផងណដ្ិ,វង)វក្ខិអភិិឌ្ឍ័ម្តនភារវ  ិងក្ខិបណុ្្ះបណាដ លវ ម្ដ្ើម្បោីំព្ទដ្ល់

ក្ខិអ ុិតត័ោ័ភាគបិ សាន  ិប័់គម្ព្ោងវ  ិងិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលឱ់្យបា ទ ់ម្រលម្ិោវ

ព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារ,វច) ក្ខលិ សភាគអ ុិតតវម្ោកោ ក្ខិបា  ់ព្បោណ្ចំណាក័ព្ោប់អ ុិតតវEMPវ

 ិងវ្)វក្ខិបញ្ច លូវEMPវ ម្ៅរន ុងគម្ព្ោង។វម្បើម្ធៀបជាមួ្ក ឹងវEMMPវ ិប័់ិោឋ ភិបាលវណផនរននរន ុង 

EMPវព្តូិ បា ម្លើរម្របង្ហា ញលម្អ ិតជាងវ    ដូ្ចជាវ  ក្ខិរាង    ័ម្តនភារវក្ខិបញ្ច លូ EMPវម្ៅរន ុង

ក្ខិម្ិៀបចំណផ ក្ខិជាិមួ្វក្ខិតារ់ណតងវក្ខិម្ិៀបចំថិ សក្ខវ ិងក្ខិអ ុិតតិប័់គម្ព្ោង។  

8. EMP គឺជាណផនរមួ្កដ្៏័ំខ្ន ់ន ក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  វ័ព្ោប់គម្ព្ោងព្បម្ភទវA (ម្ោកមិ្ គិត

រីឧបរិណ្៍ដ្នទម្ទៀតវ ណដ្លព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់)។វ ក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  ័ព្ោប់គម្ព្ោងព្បម្ភទ Bវ រ៏អាចនំ

ឱ្យោ ក្ខិម្ិៀបចំ EMPវ ផងណដ្ិ។វ EMPវ គឺជាឧបរិណ្៍ដ្៏ោ តនម្ាវ ម្ដ្ើម្បី៖វ i) រំណ្ត់ឱ្យបា លម្អិតរី

អនរណាខាះវអា ីខា ះវទីរណ ាងវ ិងម្រលណដ្លព្តូិ អ ុិតតវិ សធា ក្ខិព្គប់ព្គងវ ិង័ព្ោលផលប ះពាល់បិ សាន  ,វ

ii) ផដលឱ់្យាន បយ ិោឋ ភិបាលវ  ិងព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ ព្រ រម្ហ ុ អភិិឌ្ឍ ៍វ  ិងអនរពារ់រយ ធដ្នទម្ទៀត ូិក្ខិ

ព្គប់ព្គងបិ សាន  ម្ក ឹងរណ ាងបា ក្ខ ់ណតលអ ព្បម្័ើិជាងមុ្ វ ម្ករន ុងិដ្ដគម្ព្ោងទងំមូ្ល,វ iii) 

ផដល់លទធភារឱ្យអនរម្លើរម្ ន័ ើគម្ព្ោងធានថ្វ ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិិប័់រួរម្គរិតជាបា បំម្រញ

ម្ៅតាម្ក្ខតរារិចចបិ សាន  វរន ុងនម្តំណាងឱ្យរួរម្គរិតព្បារដ្ណម្ វ ិង iv) បង្ហា ញរីក្ខិម្ផទៀងផ្ទទ ត់

ព្តឹម្ព្តូិ ។វម្លើ័រមី្ ះ EMPវជាម្ិឿងចាំបាច់ព្តូិ ម្ិៀបចំជាណផនរមួ្កន ក្ខិម្ដ្ញនថាគម្ព្ោងផងណដ្ិ។វ 

9. ជាធម្មតាក្ខិម្ព្បើព្បា័់វ EMPវ អ ុិតតចំម្ពាះគម្ព្ោងតូចៗវ ណដ្លរុបំងកផលប ះពាល់ដ្ល់តំប ់

ណដ្លង្ហកិងម្ព្ោះណផនរបិ សាន  ណតប ុម្ណាណ ះវ ណដ្លបញ្ញា បិ សាន  ោ វិ សាលភារតូចវ ព្តូិ បា រំណ្ត់

ោ ងជារ់ចា័់វ  ិងណដ្លព្តូិ បា កល់ោ ងចា័ោ់័់។វ ័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោងតូចវ ឬអ ុគម្ព្ោងតូច

ខ្នា ំងវ ណដ្លបងកផលប ះពាល់ណផនរបិ សាន  តិចតួចវ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ិ សធា ក្ខិ

័ព្ោលផលប ះពាល់ទូម្ៅណបបាម្ញ្ញ វ ដូ្ចជាវ ព្រម្ព្បតិបតត ិបិ សាន  វ (ECOP) (័ូម្ម្ម្ើលឧប័ម្ព យ ធ ទីវ ៥វ

អំរីព្បម្ភទវ ECOP)វ ណតមួ្កមុ្ខវ គឺព្គប់ព្ោ ់័ព្ោបម់្ ា្ ើកតបចំម្ពាះផលប ះពាលប់ិ សាន  ។វ ម្គអាច

ម្ព្បើព្បា័ ់ECOPវិមួ្ជាមួ្ក ឹង EMP     វម្ដ្ើម្បីម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះផលប ះពាល់ទូម្ៅតិចតួច    វណដ្លបងកម្ ើង       

ម្ោកាិ័រម្មភារាង័ង់។វ 

10. EMPវ គឺជាវ “ឯរាិិ័”់វ ណដ្លគួិម្ផ្ទដ តម្លើក្ខិប តណរលម្អវ  ិងគួិម្ធា ើបចច ុបប នភារវ

ម្កម្រលោ ក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិក្ខិម្ិៀបចំគម្ព្ោងវឬម្កម្រលណដ្លោ ក្ខិម្លើរម្ ើង ូិបញ្ញា បិ សាន  ថមីៗ។ 

គ. ម្ោលបំណ្ងន  EMP 

11. EMPវ ម្ិៀបរាប់រីិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់វ ិ សធា ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ  ិងិ សធា ាន បយ វ

ណដ្លព្តូិ អ ុិតតរន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតវ ិងព្បតិបតត ិក្ខិគម្ព្ោងវម្ដ្ើម្បីបម្ញ្ច ៀ័វឬព្តួតរិ ិតយផលប ះពាល់

អិ សជជោ ម្រម្លើបិ សាន  វ  ិង័រម្មភារណដ្លចាំបាច់វ ម្ដ្ើម្បីអ ុិតត វិ សធា ក្ខិទងំម្ ះ។វ EMPវ បង្ហា ញ

រីទំនរ់ទំ ងិវាងជម្ព្ម្ើ័វិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់វ ណដ្លព្តូិ បា វាកតនម្ាវ  ិង

ម្ិៀបរាប់រន ុងិបាកក្ខិណ្៍វ EIA/EPCវ  ិងធានថ្ ឹងោ ក្ខិអ ុិតតវិ សធា ក្ខិទងំម្ ះវ ខណ្ៈម្រលណដ្ល

ក្ខិម្ិៀបចំគម្ព្ោងវ គួិបញ្ច លូ ិិ ត ិភារណផនរបិ សាន  ឱ្យបា ទូលំទូោកបំផុតតាម្ណដ្លអាចម្ធា ើម្ៅបា វ

EMPវ ម្ផ្ទដ តម្លើបញ្ញា បិ សាន  វ ណដ្លរុំអាចម្ចៀ័ិចួរន ុងអំ រ ងម្រលតារ់ណតងគម្ព្ោង។វ ដូ្ម្ចនះវ EMPវ
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គួិោ ម្ោលបំណ្ងដូ្ចតម្ៅ៖ 

✓ ធានឱ្យោ ភារអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្ចាប់វ លិខិតបទោឋ  គតិកុតតវ ដ័ ង់ោិវ

 ិងម្ោលក្ខិណ៍្ណណ្នំម្កថ្ន រ់ម្ខតតវ ិងថ្ន រ់ជាតិវណដ្លរំរុងចូលជាធិោ  

✓ ធានថ្ោ ក្ខិិ សភាជ ៍ធ ធា ព្គប់ព្ោ ់រន ុងថិ សក្ខគម្ព្ោងវ័ព្ោប់អ ុិតត័រម្មភារ

ពារ់រយ ធ ឹងវEMP 

✓ ធានថ្ហា ិភយកបិ សាន  វណដ្លពារ់រយ ធជាមួ្ក ឹងគម្ព្ោងវព្តូិ បា ព្គប់ព្គងព្តឹម្ព្តូិ  

✓ ម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះបញ្ញា បិ សាន  វ ណដ្លម្រើតម្ ើងថមីៗវ ឬណដ្លរំុបា ិំរឹងទុរវ  ិងរុំព្តូិ បា រំណ្ត់

ិរម្ឃើញរន ុងក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  ិប័់គម្ព្ោងវ ិង 

✓ ផដល់រយត៌ោ ព្តលប់វម្ដ្ើម្បបី តណរលម្អលទធផលបិ សាន  ។ 

12. EMPវ គឺជាមូ្លោឋ  ័ព្ោប់ម្ធា ើក្ខិចិចាវ  ិង្ ដ្ល់រិចចព្រម្ម្ព្រៀងិវាងធនោិវ  ិងអនរខច ីវ

អំរីលទធផល័ងមម្វ  ិងបិ សាន  ័ំខ្ន ់ៗិប័់គម្ព្ោង។វ ក្ខិអ ុិតតវ EMP ក្ខា កជាក្ខតរារិចច

ផល ូិ ចាប់មួ្កិប័់អនរខច ីរម្ច ីវ(រន ុងរិចចព្រម្ម្ព្រៀង ដ័ ីរហីិិញ្ញ បបទ រម្ច ី)វ ិងអនរម្ៅ ក្ខិវ(រន ុងរិចច័ យ)។ 

13. EMP អាចជាណផ ក្ខិ័ព្ោប់ទីតាំងវ ឬ័ព្ោប់គម្ព្ោងវ ណដ្លព្តូិ បា ម្ិៀបចំម្ ើងវ ម្ដ្ើម្បធីាន

ឱ្យោ ក្ខិម្ោិរតាម្ក្ខិអ ុិតតក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  ឱ្យបា ័ម្ព្័បវ

រន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់វ ឬដ្ំណារ់ក្ខលព្បតិបតត ិក្ខិិប័់គម្ព្ោង។វ EMPវ ិប័់គម្ព្ោងវ ព្តូិ

បា ម្ិៀបចំម្ោកអតិថិជ វខណ្ៈម្រលណដ្លវEMPវ័ព្ោប់ទីតាំងវឬ EMPវ័ព្ោប់ក្ខិាង័ង់វជាធម្មតា

ម្ិៀបចំម្ោកព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ ព្័បម្ៅតាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិវ ណដ្លោ ណចងរន ុងឯរាិម្ដ្ញនថាវ (ជាក្ខិ

អ ុិតតលអ វគួិោ ភាជ ប់ EMPវិប័់គម្ព្ោង)។វឯរាិណណ្នំម្ ះវម្លើរម្ ើងរីវEMPវិប័់គម្ព្ោង។វ 

ឃ. ម្តើអនរណាគួិម្ិៀបចំ EMP 

14. អនរម្លើរម្ ន័ ើគម្ព្ោងជាអនរទទួលខុ័ព្តូិ ចម្បងម្លើលទធផលបិ សាន  ន គម្ព្ោងិប័់ខល  ួ។វដូ្ម្ចនះ 

អនរម្លើរម្ ន័ ើគម្ព្ោងវ ព្តូិ ទទួលខុ័ព្តូិ ធានឱ្យោ ក្ខិម្ិៀបចំវ  ិងក្ខិអ ុិតតវ EMPវ ័ព្ោប់គម្ព្ោងវ

ណដ្លអាចទទួលករបា វ មិ្ ថ្័ព្ោប់ដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់វ ឬដ្ំណារ់ក្ខលព្បតិបតត ិក្ខិម្នះម្ទ។វ

រន ុងរិណ្ីភាគម្ព្ចើ វ រន ុងអំ រ ងម្រលម្ិៀបចំគម្ព្ោងវ ធនោិគួិផដលឱ់្យព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញវ់

 ិងម្ ាទវ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វ ិង      ទីព្បឹរាវEMPវអនរជំ ួកបម្ចចរម្ទ័័ព្ោប់ម្ិៀបចំវEMP។វ

រន ុងអំ រ ងម្រលវាកតនម្ាវ ធនោិម្ធា ើក្ខិរិ ិតយម្ ើងិ សញម្លើ EMPវ ជាមួ្កអនរខច ីរម្ច ីវ ម្ដ្ើម្បីវាកតនម្ារី

ភារព្គប់ព្ោ ់ិប័ា់ន បយ ណដ្លទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  វ ម្ដ្ើម្បីធាន

ឱ្យោ ក្ខិិ សភាជ ៍ថិ សក្ខឱ្យបា ព្គប់ព្ោ ់វ ័ព្ោប់វ EMPវ  ិងម្ធា ើក្ខិរំណ្ត់ថ្ម្តើ

វិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់ព្តូិ បា បញ្ច លូោ ង័ម្ព្័បម្ៅរន ុងក្ខិតារ់ណតងគម្ព្ោងវ

 ិងក្ខិិ សភាគម្័ដ្ឋរិចចណដ្ិឬម្ទ? 

15. រន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតគម្ព្ោងវ  ឹងោ ក្ខិម្ិៀបចំវ EMPsវ ឬវ ECOPsវ ិប័អ់ ុគម្ព្ោងវ ព្័ប

ម្ៅតាម្ម្ោលក្ខិណ៍្ណណ្នំវ  ិងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិរន ុងវ ESMFវ ិប័់គម្ព្ោង។វ ESMFវ

ិប័់គម្ព្ោងម្ិៀបរាប់លម្អ ិតវ  ិងរ យល់រីតួនទីវ  ិងភារចាំបាច់័ព្ោប់ម្ិៀបចំវ EMPវ

ិប័់អ ុគម្ព្ោងវរន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតត។ 

16. រន ុងអំ រ ងម្រលាង័ង់វ  ិង/ឬព្បតិបតត ិក្ខិិប័់គម្ព្ោងវ ជាម្ិឿកៗភាិរិចចអ ុិតតវ EMPវ

ិប័់គម្ព្ោងវឬិប័់អ ុគម្ព្ោងវព្តូិ បា ម្ផទិម្ៅឱ្យព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវតាម្ិកៈក្ខិបញ្ញជ រ់រន ុងរិចច័ យវ

ឬតាម្ិកៈក្ខិរំណ្ត់ជាលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ។វខណ្ៈម្រលណដ្ល EMPវអាចព្តូិ បា អ ុិតតម្ោកព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ

ក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិអ ុិតតលរាខណ្ឌ ័ព្ោប់ផដលក់្ខិឯរភារម្ោកគម្ព្ោងវ (ម្ពាលគឺចាបំាច់ព្តូិ

ោ ក្ខិឯរភារម្លើក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាលប់ិ សាន  រី័ំណារ់អាជាា ធិពារ់រយ ធ័ិ វ

ណដ្លម្ ះជាលរាខណ្ឌ ័ព្ោប់ផដល់ក្ខិឯរភារម្លើគម្ព្ោង)វ គឺជាក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ

ិប័់អនរម្លើរម្ ន័ ើគម្ព្ោង។វ 

17. រន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតគម្ព្ោងវ ធនោិម្ធា ើក្ខិព្តួតរិ ិតយម្លើទិដ្ឋភារបិ សាន  ិប័់គម្ព្ោងវ



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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ណផអរតាម្លទធផលិរម្ឃើញវ  ិងអ ុា័ ៍ម្ចញរីក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  វ ិមួ្ ឹងិ សធា ក្ខិណដ្លព្តូិ បា 

ោរ់ម្ចញរន ុងរិចចព្រម្ម្ព្រៀងរម្ច ីវ EMPវ  ិងឯរាិគម្ព្ោងម្ផសងម្ទៀត។វ ័ព្ោប់

គម្ព្ោងណដ្លោ ហា ិភយកទបវធនោិអាចម្ធា ើក្ខិរិ ិតយម្ព្ក្ខកម្រលម្ិៀបចំវ(post review)វម្លើវEMPsវ

ិប័់អ ុគម្ព្ោងវរន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតត។ 

ង. ណផនរននន  EMP 

18. ម្ដ្ើម្បី័ម្ព្ម្ចម្ោលបំណ្ងខ្នងម្លើវEMPវគួិបញ្ច លូចំណុ្ចដូ្ចខ្នងម្ព្ក្ខម្៖ 

✓ ក្ខិរំណ្ត់ម្ោលបំណ្ងន ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  វ ណដ្លព្តូិ ័ម្ព្ម្ចឱ្យបា 

រន ុងអំ រ ងិដ្ដន គម្ព្ោងវ (ដូ្ចជាវ មុ្ ដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់វ រន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់វ

ដ្ំណារ់ក្ខលព្បតិបតត ិក្ខិវ  ិង/ឬដ្ំណារ់ក្ខលិុះម្ិ ី័ ំណ្ង់ិប័់គម្ព្ោង)វ ម្ដ្ើម្បី

បម្ងក ើ អតនព្បម្ោជ ៍វ  ិងក្ខត់ប នកផលប ះពាល់អិ សជជោ ម្រម្លើបិ សាន  ឱ្យម្កជា

អបបបិោ។ 

✓ ម្័ចរដ ីរិរណ្៌នអំរី័រម្មភារលម្អ ិតវ ណដ្លចាំបាច់ព្តូិ អ ុិតតវ

ម្ដ្ើម្បី័ម្ព្ម្ចម្ោលបំណ្ងទងំម្ ះវ ិមួ្ទងំិម្បៀប័ម្ព្ម្ចម្ោលបំណ្ងទងំម្ ះវ ដូ្ចជាវ

ម្ោកអនរណាវ ម្កម្រលណាវ ម្ោកម្ព្បើព្បា័់ធ ធា អា ីខា ះវ  ិងោ ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ 

/ក្ខិរិ ិតយម្ផទៀងផ្ទទ ត់អា ីខា ះវ  ិងម្ោលម្ៅវ  ិងរព្មិ្តន ក្ខិអ ុិតត។វ ម្លើ័រីម្ ះរ៏ចាំបាច់

ព្តូិ ោ ក្ខិបម្ងក ើតក តក្ខិវ ម្ដ្ើម្បីម្ផ្ទដ តក្ខិករចិតតទុរោរ់វ ម្ដ្ើម្បិមី្ ា្ ើកតប

ចំម្ពាះក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិននវ ណដ្លម្រើតោ រន ុងក្ខិអ ុិតតគម្ព្ោងវ វ វ ាន  ភារបនទ  ់វ ឬ

ព្រឹតត ិក្ខិណ៍្ណដ្លម្រើតម្ ើងម្ោករុំោ ក្ខិិំរឹងទុរជាមុ្ វ  ិងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិផដលក់្ខិឯរភារ

ណដ្លពារ់រយ ធ។ 

✓ ក្ខិបញ្ញជ រ់រីិចន័ម្ពយ ធាន បយ វ តួនទីវ ក្ខិព្បាព្័យកទរ់ទងវ  ិងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិន ក្ខិម្ិៀបចំ

ិបាកក្ខិណ្៍វណដ្លចាំបាច់វជាណផនរមួ្កន ក្ខិអ ុិតតវEMP។ 

✓ ម្័ចរដ ីរិរណ្៌នអំរីទំនរ់ទំ ងិវាងវEMPវ ិងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិរន ុងចាប់ណដ្លពារ់រយ ធ។ 

✓ ម្័ចរដ ីរិរណ្៌នរីលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ័ព្ោប់ិរាទុរឯរាិវ ម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍រិ ិតយម្ ើងិ សញវ

័ិ រម្មវ ិងម្ធា ើបចច ុបប នភារ EMP។ 

19. រុំោ ទព្ម្ង់ ដ័ ង់ោិ័ព្ោប់ EMPsវម្ ើក។វទព្ម្ង់ម្ ះចាំបាច់ព្តូិ ម្ៅតាម្ក្ខលៈម្ទ័ៈវណដ្លវEMPវ

ព្តូិ បា ម្ិៀបចំម្ ើងវ  ិងម្ៅតាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិវ ណដ្លវ EMPវ ព្តូិ បា ម្ិៀបចំម្ ើងម្ដ្ើម្បីបមំ្រញ។វ

័ព្ោប់ិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល ី់មួ្កៗវជាម្ិឿកៗគួិោ ក្ខិ័ម្ងាបវិ សធា ក្ខិទងំម្ ះវរន ុងតារាងវ

ម្ោកបង្ហា ញ័ព្ោប់ិ សធា ក្ខិ ីមួ្កៗរីអនរណដ្លព្តូិ ទទួលខុ័ព្តូិ វ ទីតាំងវ ឬណផនរន គម្ព្ោងវ ណដ្លព្តូិ

អ ុិតតតាម្ិ សធា ក្ខិម្ ះវម្រលម្ិោវថិ សក្ខវ ិងក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វម្ដ្ើម្បីម្ផទៀងផ្ទទ ត់បញ្ញជ រ់ថ្វិ សធា ក្ខិ

ម្ ះរិតជា័ម្ព្ម្ចម្ៅតាម្ម្ោលម្ៅវ ណដ្លចង់បា រិតព្បារដ្ណម្ ។វ ម្លើ័រីម្ ះរ៏ចាំបាច់

ព្តូិ ោ ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ បណ នម្ផងណដ្ិវ(មិ្ ពារ់រយ ធជាមួ្ក ឹងថ្ម្តើវិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់

រំរុងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិម្ៅម្ៅតាម្ក្ខិម្ព្ោងទុរវឬអត់ម្នះម្ទ)។វរយត៌ោ ទងំម្ ះរ៏អាចបញ្ច លូម្ៅរន ុងតារាង

័ម្ងាបវ វ វ ណដ្លបង្ហា ញរីអនរណដ្លទទួលខុ័ព្តូិ វ មូ្លម្ហតុណដ្លនឱំ្យោ ិ សធា ក្ខិម្ ះវ

 ិងណផនរន គម្ព្ោងណដ្លព្តូិ អ ុិតត ិ សធា ក្ខិម្ ះវ ម្រលម្ិោវ

ក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ៍្ពារ់រយ ធ ឹងក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ  ិងក្ខិចំណាក។វ រព្មិ្តលម្អ ិតម្ករន ុងវ EMPវ

អាចោ ក្ខិណព្បព្បួលរីរីិបីទំរយិវ ័ព្ោប់គម្ព្ោងណដ្លោ ហា ិភយកបិ សាន  ទបវ ិហូតដ្ល់ម្ព្ចើ 

ទំរយិ័ព្ោប់គម្ព្ោងព្បម្ភទវ A ណដ្លោ លរាណ្ៈ័ុ្គាម ញវ  ិងោ វិ សាលភារធំវ  ិងណដ្លអាច

បងកហា ិភយកបិ សាន   រន ុងរព្មិ្តខព័់។ 

20. ក្ខិម្ិៀបចំវEMP គួិម្ធា ើម្ ើងវម្ដ្ើម្បងី្ហកព្័ួលម្ព្បើព្បា័់។វរយត៌ោ ម្ោងននម្ករន ុងណផ ក្ខិម្ ះវ

គួិរំណ្ត់ឱ្យបា ចា័ោ់័វ់  ិងង្ហកព្័ួលណ ា័ ងិរ។វ ម្លើ័រមី្ ះវ អតនបទចម្បងន វ EMPវ ចាបំាច់ព្តូិ

ណតោ ភារចា័់ោ័វ់  ិងក្ខត់ខា ីបំផុតតាម្ណដ្លអាចម្ធា ើម្ៅបា វ ម្ហើករយត៌ោ លម្អ ិតវ ព្តូិ



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  76                                                                                          

ករម្ៅោរ់ម្ករន ុងឧប័ម្ព យ ធ។វ EMPវ គួិបង្ហា ញរីទំនរ់ទំ ងជាមួ្កណផ ក្ខិពារ់រយ ធដ្នទម្ទៀតវ

ទរ់ទិ  ឹងគម្ព្ោងវ ដូ្ចជាវ ណផ ក្ខិ័ព្ោប់ម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះបញ្ញា តាំងទីលមំ្កវ ឬបញ្ញា

ជ ជាតិភាគតិចជាម្ដ្ើម្។វ 

21. ម្បើម្ទះបីជាវិ សាលភារវ  ិងខា ឹម្ាិិប័់វ EMPវ អាចោ ក្ខិណព្បព្បួលម្ៅតាម្ភារគួិ

ឱ្យរត់័ោម លន់ ផលប ះពាល់វ ណដ្លអាចបងកម្ ើងម្ោកាិគម្ព្ោងវ វ វ  ិងទីតាំងិប័់គម្ព្ោង

ោ ងណារ៏ម្ោកវ ោ ័ោ័ភាគិមួ្មួ្កចំ ួ វ ណដ្លគួិបញ្ច លូម្ៅរន ុងព្គប់វ EMPវ ទងំអ័់។វ

័ោ័ភាគទងំម្ ះវ ណដ្លព្តូិ បា ម្លើរជាឧទិហណ៍្បង្ហា ញ័ព្ោប់

គម្ព្ោងណដ្លោ ហា ិភយករីម្ធយម្ម្ៅខព័់វព្តូិ បា ម្ិៀបរាប់លម្អ ិតដូ្ចខ្នងម្ព្ក្ខម្៖ 

របអប់ទី ១. ័ោ័ភាគិមួ្ថ្  EMP  ងិែៃ ឹម្ាិិប័់វា 

22. ម្័ចកដ ីម្ផ្ដើម្វ- បង្ហា ញរយត៌ោ ម្ោក័ម្ងាបខា ីង្ហកព្័ួលកល់អំរ ី

(i) បិ សបទវ EMP៖វ ម្ិៀបរាប់រីថ្ម្តើវ EMPវ ័ម្ព្័បម្ៅ ឹងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិន ក្ខិម្ិៀបចំណផ ក្ខិ

ជាិមួ្ិប័់គម្ព្ោងម្ោកិម្បៀបណាវ ម្ិៀបរាប់រី

ក្ខិ័ិរាបិ សាន  ម្ករព្មិ្តគម្ព្ោង/អ ុគម្ព្ោងវ ដូ្ចជាវ EIA/EPCវ ឯរាិ័ព្ោប់

ទទួលបា ក្ខិឯរភារ។ 

(ii) ទំនរ់ទំ ងិវាងវEMPវជាមួ្ក ឹងវESMF (ព្ប័ិ ម្បើពារ់រយ ធ )វ ិងជាមួ្កគម្ព្ោង។  

(iii) ម្ោលបំណ្ងន  EMP៖វ ម្ិៀបរាប់រីអា ីណដ្ល EMPវ រយោម្័ម្ព្ម្ចឱ្យបា ។វ ម្ោលបំណ្ងម្ ះគួិ

ោ ភារជារ់ោរ់ម្ៅតាម្គម្ព្ោងវ រុណំម្ ជាក្ខិម្ិៀបរាប់ម្ោល ម្ោបាកណបប

ទូលំទូោកម្នះម្ ើក។ EMPវ័ ព្ោប់គម្ព្ោងវព្តូិ ជាណផនរមួ្កន ម្័ចរដ ីរិរណ្ន៌រន ុងរិចច័ យ

គម្ព្ោង។ 

23. ព្របខយណ្ឌ ម្ោល ម្ោបាកវព្របខយណ្ឌ ចាប់វ ិងព្របខយណ្ឌ ិដ្ឋបាល 

- 2.1 លិខិតបទោឋ  គតិកុតត ិិប័់ិោឋ ភិបាល - ម្ិៀបរាប់ម្ោក័ម្ងាបរីលិខិត

បទោឋ  គតិកុតតិប័់ិោឋ ភិបាលវ ពារ់រយ ធ ឹងក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាលប់ិ សាន  វ  ិងលិខិត

បទោឋ  គតិកុតតវ ិង ដ័ ង់ោិបម្ចចរម្ទ័វណដ្លព្តូិ អ ុិតតចំម្ពាះអ ុគម្ព្ោងម្ ះ។ 

- 2.2 ម្ោល ម្ោបាក ដ័ រីីក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់ិប័់ធនោិរិភរម្ោរ – 

ម្ិៀបរាប់រីម្ោល ម្ោបាកក្ខិពាិផលប ះពាល់ិ ប័់ធនោិរិភរម្ោរវណដ្លព្តូិ អ ុិតត។ 

24. ម្័ចរដ ីរិរណ្៌នអំរីគម្ព្ោង – ម្ោលបំណ្ងវ ិងម្័ចរដ ីរិរណ្៌និប័គ់ម្ព្ោង/អ ុគម្ព្ោងគួិ

ណចងឱ្យបា លម្អិតព្គប់ព្ោ ់វ ម្ដ្ើម្បីរំណ្ត់រលីរាណ្ៈវ  ិងវិ សាលភារិប័់គម្ព្ោង។វ

ម្័ចរដ ីរិរណ្៌និប័់គម្ព្ោងព្តូិ ម្ិៀបរាប់រី៖ 

(i) ទីតាំងគម្ព្ោង៖វ គួិោ ក្ខិម្ិៀបរាប់រីទីតាំងវ ័រម្មភារវ ិមួ្ ឹងណផ ទីទីតាំងវ

ណដ្លបង្ហា ញរីទីតាំងិប័តំ់ប ់គម្ព្ោងវ ិងរយត៌ោ លម្អ ិតម្ករព្មិ្ងអ ុគម្ព្ោង។វ 

(ii) ័រម្មភារាង័ង់/ព្បតិបតត ិក្ខិ៖វ ម្័ចរដ ីរិរណ្៌នម្ ះវ អាចម្ិៀបរាប់ម្ោក័ម្ងាបរី

ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិាង័ង់វ  ិងព្បតិបតត ិក្ខិ,វ ម្ោ ងម្ធា ើក្ខិវ ឬម្ោ ងព្បតិបតត ិក្ខិវ ិមួ្ ឹង

ម្័ចរដ ីលម្អ ិតអំរី័រម្មភារននវ ណដ្លចាំបាច់ព្តូិ ម្ធា ើម្ព្ៅម្ោ ងម្ធា ើក្ខិ,វ ចំ ួ អនរម្ធា ើក្ខិវ

 ិងព្បម្ភទអនរម្ធា ើក្ខិ,វ ម្រាងចព្រវ  ិងបិ សក្ខា ិណដ្ល ឹងព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់,វ ទីតាំងវ  ិង័ោភ ិៈិបូិ ត

ម្កទីតាំងវ ិងជំិំិប័រ់ម្មរិ,វឯរាិណដ្លបង្ហា ញអំរបីិ សោណ្ក្ខិង្ហិាង័ង់។វ 

(iii) ម្រលម្ិោវ  ិងក្ខលិ សភាគ៖វ គួិោ ក្ខិបញ្ញជ រ់រកី្ខលបិ សម្ចឆទចាប់ម្ផដើម្វ  ិងបញ្ច ប់ិំរឹងទុរ។វ

ព្ប័ិ ម្បើគម្ព្ោងម្ ះវ ព្តូិ បញ្ច ប់ជាដ្ំណារ់ក្ខលៗវ ម្នះគួិោ ក្ខិបង្ហា ញរីក្ខលបិ សម្ចឆទ

ោច់ម្ោកណ រវ័ព្ោបដ់្ណំារ់ក្ខល ីមួ្កៗ។ 

25. ទិ ន យកម្ដ្ើម្ព្ោ – ផដល់រយត៌ោ ័ំខ្ន ់អំរីាិតាិបិ សាន  ិប័់អ ុគម្ព្ោងវ ព្រម្ទងំ

ទំនរ់ទំ ងិប័់វាជាមួ្កតំប ់គម្ព្ោងវ រាប់បញ្ច លូទងំណផ ទីផងណដ្ិ។វ គួិោ ក្ខិម្ផ្ទដ ត
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ក្ខិករចិតតទុរោរ់វ ម្ដ្ើម្បីបង្ហា ញរយត៌ោ ឱ្យបា ចា័់ោ័់វ អំរីឋា ម្លខ្នាស្ត ត័ វ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ដ្ធីា ីវ

 ិងក្ខិម្ព្បើព្បា័់ធ ធា ទឹរ័ំខ្ន ់ៗវ ព្បម្ភទដ្វី លំហូិទឹរវ  ិងគុណ្ភារទឹរ/ក្ខិបំរុលទឹរ។វ

ម្លើ័រីម្ ះរ៏គួិោ ក្ខិបញ្ច លូម្័ចរដ ីរិរណ្៌នម្ោក័ម្ងាបអំរាីន  ភារ័ងមម្ម្័ដ្ឋរិចចវ  ិង EMវ

ផងណដ្ិ (ព្ប័ិ ម្បើពារ់រយ ធ )។វ គួិបញ្ច លូិតូថតណដ្លបង្ហា ញរីាន  ភារ

បចច ុបប នម្ ះិប័់ទីតាំងគម្ព្ោងផងម្ដ្ិ។ 

26. ផ្លប ោះ ល់ខដលអាចម្កើត្ោ ម្ ើង  ិងិ សធា កាិ័រោលផ្លប ោះ ល់៖ ណផនរម្ ះ័ម្ងាបរី

ផលប ះពាល់ិ សជជោ វ  ិងអិ សជជោ វ ណដ្លម្គរយរិណ្៍ថ្ ឹងម្រើតម្ ើងវ ម្ោកាិគម្ព្ោង/អ ុគម្ព្ោង

ណដ្លព្តូិ បា ម្លើរម្ ន័ ើម្ ើងវ ជារិម្័័គម្ព្ោង/អ ុគម្ព្ោងណដ្លបងកផលប ះពាល់វ ណដ្ល

ោ ាិៈ័ំខ្ន ់ចាប់រីរព្មិ្តម្ធយម្វដ្ល់រព្មិ្តខព័់។វ គួិោ ក្ខិបង្ហា ញម្ោក័ម្ងាបអំរីផលប ះពាល់

វិ សជជោ វ  ិងអិ សជជោ វ ណដ្លម្គរយរិណ៍្ថ្ ឹងម្រើតម្ ើងម្ោកាិគម្ព្ោងណដ្លព្តូិ បា 

ម្លើរម្ ន័ ើម្ ើងម្ ះវ ណដ្លទម្ទិឱ្យោ ក្ខិចាត់ិ សធា ក្ខិព្គប់ព្គងវ (ឧទហិណ្៍វ ក្ខិ័ព្ោល

ផលប ះពាល់អិ សជជោ វឬក្ខិបម្ងក ើ ផលប ះពាល់ិ សជជោ ជាម្ដ្ើម្)។វម្គគួិទទួលបា រយត៌ោ ណដ្លចាបំាច់

័ព្ោប់ណផនរម្ ះវ រីដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវាកតនម្ាម្ហតុប ះពាល់បិ សាន  វ  ិងិបាកក្ខិណ្៍វាកតនម្ាផលប ះពាល់

បិ សាន  វ ិងិបាកក្ខិណ្ ៍EPC។ 

27. គួិោ ក្ខិម្ិៀបរាប់រផីលប ះពាល់័ព្ោប់ដ្ំណារ់ក្ខលមុ្ ាង័ង់វ ដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់វ

 ិងដ្ំណារ់ក្ខលព្បតិបតត ិក្ខិ។វ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់តារាងោ ព្ទីរអាចជួកឱ្យម្គកលក់្ខ ់ណត

ចា័់រីទំនរ់ទំ ងិវាងផលប ះពាល់វ  ិងិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់។វ គួិោ ក្ខិម្ផទៀងផ្ទទ ត់ជាមួ្ក

 ឹងិបាកក្ខិណ្ ៍ EIA/EPCsវ ឬឯរាិម្ផសងម្ទៀតវ ម្ដ្ើម្បីង្ហកព្័ួលដ្ឹងរីរយត៌ោ លម្អ ិតបណ នម្នន។វ

ខណ្ៈម្រលណដ្លផលប ះពាល់វ  ិងហា ិភយក័ងមម្វ  ិងបិ សាន  វ ណដ្លម្គដ្ឹងជាទូម្ៅថ្ម្រើតម្ចញរី

័រម្មភារាង័ង់វ អាចម្ ា្ ើកតបវ តាម្ិកៈព្រម្ព្បតិបតត ិបិ សាន  វ (ECOP)វ រ៏គួិោ ក្ខិម្លើរម្ ន័ ើ ូិ

វិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលវ់ ម្ដ្ើម្បីម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះផលប ះពាល់ជារ់ោរ់ម្ករព្មិ្តអ ុគម្ព្ោងវ

ណផអរម្ៅតាម្ាន  ភារិប័់ទីតាំងវ  ិងព្បម្ភទន ក្ខិិ ស ិម្ោគផងណដ្ិ។វ ម្គអាចម្លើរម្ ន័ ើ ូិវិ សធា ក្ខិ

មួ្កចំ ួ វ ័ព្ោប់បញ្ច លូម្ៅរន ុងក្ខិម្ិៀបចំវិ ស័ ា រម្មវ ម្ដ្ើម្បមី្ ា្ ើកតបចំម្ពាះផលប ះពាល់/ហា ិភយកវ ណដ្ល

អាចម្រើតោ ម្ ើងវ  ិង/ឬផដលត់នម្ាបណ នម្ដ្លក់្ខិង្ហិវ ណដ្លព្តូិ ម្ធា ើម្ករន ុងអ ុគម្ព្ោងវ (ឧទហិណ្វ៍

ក្ខិណរលម្អផល ូិ ថនល/់ផល ូិ ភាជ ប់វ ិមួ្ជាមួ្ក ឹងក្ខិចារ់ម្បតុងព្បឡាក)។វ ិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលវ់ គួិ

បញ្ច លូរម្ម ិ សធីអប់ិំផសរាផាកវ  ិងក តក្ខិម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះបណ្ដ ឹងាិទុរា វ ម្ដ្ើម្បមី្ ា្ ើកតបចំម្រើ

ផលប ះពាល់័ងមម្។វព្តូិ ធានថ្វណផនរម្ ះអាចម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះ័ំណូ្ម្រិ័ម្ព្័បវ ិងម្ ា្ ើកតបឱ្យបា 

ព្គប់ព្ោ ់ចំម្ពាះបញ្ញា វ  ិងក្ខិព្រួកបាិម្ភននវ ណដ្លម្លើរម្ ើងម្ោក័ហគម្ ៍វ ដូ្ចណដ្លព្តូិ

បា រត់ព្តាទុររន ុងឯរាិ័ម្ងាបអំរកី្ខិរិម្ព្ោះម្ោបល់វ ណដ្លបង្ហា ញរន ុងណផនរទីវ៨។វ័ូម្ម្ម្ើលតារាង

ទីវ១វគំិតូារាងោ ព្ទីរវបង្ហា ញរីិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់។ 

តារាងទីវ១៖វឧទហិណ្៍ណដ្លបង្ហា ញរីតារាងោ ព្ទីរវិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់ 
 

ដាំណាក់កាល ប
ញ្ហា  

 ិ សធា កាិ
័រោលផ្
លប ោះ ល ់

ទីតាាំង័រោប់
អ ុិត្ត ិ សធា 
កាិ័រោល 

ដ័ ង់ដាិខដលរត្ូិ
កកម្កអ ុិត្ត 
(ឧទាហិណ្៍ 
ដ័ ង់ដាិិប័់របម្ទ័ 
ដ័ ង់ដាិិប័់ធនាគិពិ
ភពម្ោក ័ហភាព
អឺិ ុប) 

កាិចាំណាក
ម្លើ
កាិ័រោល
ផ្លប ោះ ល ់

ភាគីទ
ទួលែុ
័រត្ូិ  

កាិម្ផ្ទៀត្ផ្ទទ ត់្ខដល
ចាាំបាច់រត្ូិ ោ  
ម្ដើម្បី
កាំណ្ត់្ពីរប័ទិធភា
ពថ្  ិ សធា កាិ
ទាាំងម្ ោះ 

ដាំណាក់កាលម្ិៀប
ចាំ/
មុ្ ម្ពលាង័ង់ 

  
 

   
 

ដាំណាក់កាលាង
័ង់ 

  
 

   
 

ដាំណាក់កាលរបតិ្
បត្តិកាិ 
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ដាំណាក់កាលិុោះម្ិ ើ
័ាំណ្ង់ិប័់គម្រោ
ង 

  
 

   
 

 

អាព្័យកម្ៅតាម្ផលប ះពាល់ិប័់គម្ព្ោងវ ម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរីធ ធា ិបបធម៌្ិបូិ ត វ (OP 

4.11)វ ឬម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរីក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងវ (OP 4.09)វ អាចករម្រអ ុិតតវ ម្ហើក

ព្បណហលជាចាំចាប់ព្តូិ ម្ិៀបចំណផ ក្ខិ ដ័ ីរីធ ធា ិបបធម៌្ិបូិ ត វ  ិងណផ ក្ខិ

ព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងវ ិងបញ្ច លូណផ ក្ខិទងំម្ ះម្ៅរន ុង EMP។ 

28. កាិពិ ិត្យតាម្ដា  – ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ ក្ខិអ ុិតត EMPវ ព្តូិ ព្គបដ្ណ្ដ ប់ម្លើ

ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ ភារអ ុម្ោម្ណផនរបិ សាន  វ  ិងក្ខិរិ ិតយតាម្ោ បិ សាន  វ រន ុងអំ រ ង

ម្រលអ ុិតតគម្ព្ោងវដូ្ចម្ិៀបរាល់លម្អ ិតខ្នងម្ព្ក្ខម្៖ 

(i) ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ ម្លើភារអ ុម្ោម្ណផនរបិ សាន  វ ិមួ្ោ វ

ព្បរយ ធ័ព្ោប់តាម្ោ ភារអ ុម្ោម្ណផនរបិ សាន  ិប័់ព្រ រម្ហ  ុម្ៅ ក្ខិវ ដូ្ចជាក្ខិរិ ិតយ

ក្ខិអ ុិតតក្ខិង្ហិិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវឬាន បយ ិោឋ ភិបាលម្ធៀប ឹងក្ខិម្បដជាា វណដ្លម្លើរម្ ើង

រន ុងឯរាិផល ូិ ក្ខិវ ដូ្ចជាវ ម្័ចរដ ីរិរណ្ន៌រន ុងរិចច័ យវ ឬរន ុងរិចចព្រម្ម្ព្រៀង

ផដល់រម្ច ីជាម្ដ្ើម្។វ 

(ii) ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ បិ សាន  ោ ម្ោលបំណ្ង៖វ រ)វ វា័់ណិងព្ប័ិទធភារន 

វិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់វ (ឧទហិណ៍្វ ព្ប័ិ ម្បើវិ សធា ក្ខិ័ព្ោល

ផលប ះពាល់ោ ម្ោលបំណ្ងព្តួតរិ ិតយម្លើ័ំម្ ងិំខ្ន រន ុងអំ រ ងម្រលាង័ង់វ

ម្នះណផ ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ គួិបញ្ច លូក្ខិវា័់ណិងរព្មិ្ត័ំម្ ងិំខ្ន រន ុងអំ រ ងម្រល

ាង័ង់),វខ)វបំម្រញម្ៅតាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិណផនរបិ សាន  ិប័់អនរខច ីវ ិងវគ)វម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះ

ក្ខិព្រួកបាិម្ភននវ ណដ្លអាចម្លចម្ ើងរន ុងអំ រ ងម្រលរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាាធាិណ្ៈវ

(ឧទហិណ្៍័ំម្ ងិំខ្ន វ រម្ៅដ វ រា ិ ។ល។)វ ម្បើម្ទះបីជាក្ខិរិ ិតយតាម្ោ ម្ ះវ

រុំពារ់រយ ធជាមួ្ក ឹងបញ្ញា បិ សាន  រិតព្បារដ្ោ ងណារ៏ម្ោកវ (វាជាក្ខិបង្ហា ញរី

័ុចឆ ទ ៈិប័់អនរខច ី)។វ រម្ម ិ សធីរិ ិតយតាម្ោ វ គួិបង្ហា ញឱ្យបា ចា័់រីទំនរ់ទំ ងិវាង

ផលប ះពាល់វ ណដ្លព្តូិបា រំណ្ត់រន ុងិបាកក្ខិណ៍្វាកតនម្ាបិ សាន  វ ័ូចនរិណដ្លព្តូិ វា័់

ណិងវ ិ សធីាស្ត ត័ ណដ្លព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់វ ័រម្មភារព្បមូ្ល័ំណារគំិវូ ភារញឹរញាប់ន ក្ខិវា័់ណិងវ

រព្មិ្តរំណ្ត់ន ក្ខិិរម្ឃើញបញ្ញា វ (រន ុងរិណ្ីណដ្ល័ម្ព្័ប)វ  ិងក្ខិរំណ្ត់រព្មិ្តរំណ្ត់

ណដ្លបង្ហា ញ័ញ្ញញ ថ្ចាបំាច់ព្តូិ ោ ក្ខិអ ុិតត ិ សធា ក្ខិណរតព្មូ្ិ។ល។វ

គួិោ ក្ខិបា  ់ព្បោណ្ចំណាក័ព្ោប់រិ ិតយតាម្ោ បិ សាន  វ  ិងបញ្ច លូវាម្ៅរន ុង

ចំណាកិ ស ិម្ោគ័ិុបិប័់អ ុគម្ព្ោង។វ ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ  ិងក្ខិព្បមូ្លទិ ន យកវ

ោ ាិៈ័ំខ្ន ់ោ ងខ្នា ំងវ ម្ហើកទិ ន យកទងំម្ ះវ ព្តូិ ករម្រម្ព្បើព្បា័ជ់ារ់ណ ដ័ ង។វ វារុោំ 

តនម្ាអា ីម្ ើកវ ព្ប័ិ ម្បើម្គចំណាកលុកវ ម្ដ្ើម្បីព្បមូ្លទិ ន យកវ ម្ហើកណបជាមិ្ ព្តូិ

បា ករម្រម្ធា ើក្ខិិ សភាគឱ្យបា ព្តឹម្ព្តូិ វ  ិងរុំោ ម្ិៀបចំជាិបាកក្ខិណ្វ៍

ម្ហើកព្ប័ិ ម្បើោ ក្ខិម្ិៀបចំជាិបាកក្ខិណ៍្ណដ្ិវ ប ុណ ត ម្គរុំអាចវ

ឬ ឹងមិ្ អ ុិតត័រម្មភារម្នះ។វ ម្ោលក្ខិណ៍្ណដ្លព្តូិ ចងចាំគឺព្តូិ ដ្ឹងរីព្បម្ភទន ក្ខិិ សភាគវ

ណដ្លព្តូិ ម្ធា ើម្លើទិ ន យកវ មុ្ ម្រលព្បមូ្លទិ ន យកវ ម្ដ្ើម្បីធានថ្វម្គអាចដ្ឹងជាមុ្ រីក្ខិវិ សភាគ

ទិ ន យកណដ្លព្តូិ ម្ធា ើ។ 

29. ័ូម្ម្ម្ើលតារាងទីវ២វខ្នងម្ព្ក្ខម្វ ដ័ ីរីឧទហិណ្៍អំរីិម្បៀបម្ិៀបចំក្ខិរិ ិតយតាម្ោ ។     

តារាងទី ២៖ ឧទាហិណ៍្ខដលបងាា ញពីខផ្ កាិពិ ិត្យតាម្ដា  
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ដាំណាក់កាល ម្ត្ើរត្ូិ ពិ ិត្យតាម្ដា
 ម្លើបា រា ខម្ រត្
អវ ីែៃោះ? (័ូម្បញ្ញជ រវ់
ព្ប័ិ ម្បើ
ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ 
ម្ ះវ
ម្ធា ើម្ ើងម្ធៀប ឹង
ដ័ ង់ោិអា ីមួ្ក) 

ម្ត្ើកាិពិ ិត្យ
តាម្ដា បា 
រា ណម្ ព្តម្ ះវ
ព្តូិ
ម្ធា ើម្ករណ ាង
ណា? 

ម្ត្ើ
កាិពិ ិត្យតាម្
ដា បា រា ណម្ ព្ត
ម្ ះវព្តូិ ម្ធា ើ
ម្ោកិម្បៀបណា/
ព្បម្ភទ
ន ឧបរិណ៍្រិ ិ
តយតាម្ោ ? 

ម្ត្ើ
កាិពិ ិត្យតាម្ដា 
បា រា ណម្ ព្តម្ ះព្តូិ
ម្ធា ើម្ ើងម្កម្រល
ណា/ភារញឹរញាប់
ន ក្ខិវា័់ណិងវ
ឬក្ខិវា័់ណិង
ជាប់ជាព្បចាំ? 

ភាគីទទួលែុ
័រត្ូិ  

មុ្ ម្ពលាង័ង់      

ដាំណាក់កាលាង័ង់      

ដាំណាក់កាលរបតិ្បត្តិកាិ      

ដាំណាក់កាលិុោះម្ិ ើ
័ាំណ្ង់ិប័់គម្រោង 

     

 
30. កាិម្ិៀបចាំកាិអ ុិ ត្ត EMP៖ គួិបញ្ច លូណផនរខ្នងម្ព្ក្ខម្។ 

(រ) ក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិអ ុិតត EMP៖វម្ិៀបរាប់រីិម្បៀបណដ្លទីភាន រ់ង្ហិអ ុិតតម្ព្ោង ឹងណបង

ណចរក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ វ ម្ដ្ើម្បីធានឱ្យោ លំហូិរយត៌ោ បិ សាន  វ  ិងក្ខិម្ព្បើព្បា័់រយត៌ោ 

បិ សាន  ឱ្យបា ័ម្ព្័បវ ម្ដ្ើម្បឱី្យក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  អាចម្ធា ើម្ៅបា វ ព្បរបម្ោក

ព្ប័ិទធភារវ  ិងព្ប័ទិធផល។វ ័ព្ោប់គម្ព្ោងណដ្លទទួលបា ហិិញ្ញបបទ រីធនោិវ

អនរពារ់រយ ធណដ្លចូលិមួ្រន ុងក្ខិអ ុិតតវ  ិងក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ EMPវ ជាធម្មតាិមួ្ោ វ

ទីភាន រ់ង្ហិអ ុិតតគម្ព្ោងវ PCOវ ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ័ំណ្ង់វ ទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិាង័ង់វ

ទីព្បឹរារិ ិតយតាម្ោ បិ សាន  ឯររាជយវ (IEMC)វ អាជាា ធិព្គប់ព្គងបិ សាន  ម្កមូ្លោឋ  វ

អងមក្ខិមិ្ ណម្ ិោឋ ភិបាលម្ក័ហគម្ ៍។វ គួិោ ក្ខិណបងណចរក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ ម្ៅ

ឱ្យតួអងមពារ់រយ ធ ីមួ្កៗ។វ ក្ខិ័ព្ម្ប័ព្មួ្លលអ ិវាងតួអងមពារ់រយ ធទងំម្ ះវ  ឹងធាន

ឱ្យោ ក្ខិអ ុិតតវ EMPវ ព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារ។វ ក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ ិប័់ទីព្បឹរាព្គប់ព្គង

ក្ខិង្ហិាង័ង់វ  ិងទីព្បឹរារិ ិតយតាម្ោ បិ សាន  ឯររាជយរន ុងក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ

 ិងក្ខិព្គប់ព្គងភារអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្វ EMPវ រន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់វ  ិង

ដ្ំណារ់ក្ខលព្គប់ព្គងវ ក្ខិាង័ង់គួិផដល់ ូិរយត៌ោ លម្អ ិតមួ្កចំ ួ ។វ

លរាខណ្ឌ ព្បតិបតត ិទូម្ៅ័ព្ោប់ទីព្បឹរាវ ព្គប់ព្គងក្ខិាង័ង់វ  ិងទីព្បឹរា

រិ ិតយតាម្ោ បិ សាន  ឯររាជយគួិបញ្ជ លូជាឧប័ម្ព យ ធ ម្ៅរន ុងវEMP។វ 

(ខ) ក្ខិបញ្ជ  ូ EMPវ ម្ៅរន ុងឯរាិម្ិៀបចំបម្ចចរម្ទ័លម្អ ិតវ ឯរាិម្ដ្ញនថាវ  ិងរិចច័ យ៖វ

ឯរាិម្ដ្ញនថាវ  ិងឯរាិរិចច័ យវ គួិបញ្ច លូឯរាិណដ្លណចងរីលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិន វ EMPវ

ម្ដ្ើម្បធីានឱ្យោ ក្ខិផដលរ់យត៌ោ ឱ្យបា ចា័ោ់័់វ អំរីក្ខតរារិចចវ ណដ្លព្តូិ បំម្រញដ្ល់

ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ។វ ឯរាិម្ដ្ញនថារ៏អាចបញ្ច លូលរាណ្ៈិ ស ិចឆ យកបិ សាន  ផងណដ្ិវ

ជាមូ្លោឋ  ័ព្ោប់ម្ធា ើក្ខិម្ព្ជើ័ម្ិ ី័ ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ។វ ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិរ៏គួិោ ក្ខតរារិចច

អ ុិតតម្ៅតាម្ ដ័ ង់ោិបិ សាន  វ ដ័ ង់ោិ័ុខភារវ  ិង័ុិតន ិភារឱ្យបា ័ម្ព្័បវ

ម្ដ្ើម្បកី្ខត់ប នកហា ិភយកពារ់រយ ធរន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់វ  ិងដ្ំណារ់ក្ខល

ព្បតិបតត ិក្ខិផងណដ្ិ។វ ដូ្ម្ចនះវ ណផនរម្ ះរ៏គួិម្ិៀបរាប់រីិម្បៀបណដ្លវ PCO 

 ិងបុគមលិរិប័់ក្ខិ សោលយកម្ ះវបញ្ច លូវEMPវម្ៅរន ុងក្ខិតារ់ណតងលម្អ ិតិប័់គម្ព្ោងវ ិង

ឯរាិម្ដ្ញនថា។វព្តូិ បណ នម្ក្ខិោ វវវវវវវវវបទរិម្ាធ ៍ជាមួ្ក ឹងក្ខិម្ិៀបចំវEMPវ័ព្ោប់

រំណ្ត់រគុីណ្ិុឌ្ឍិ។វ 

(គ) ព្របខយណ្ឌ អ ុម្ោម្ណផនរបិ សាន  រន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតគម្ព្ោង៖វ អនរខច ីរម្ច ីព្តូិ រាកក្ខិណ៍្រី

ភារអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្ក្ខិម្បដជាា ចិតតណផនរបិ សាន  វ ាន  ភារន ក្ខិអ ុិតតវិ សធា ក្ខិ

័ព្ោលផលប ះពាល់វ  ិងលទធផលិរម្ឃើញន រម្ម ិ សធីរិ ិតយតាម្ោ វ ដូ្ចណដ្លព្តូិ បា 



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  80                                                                                          

បញ្ញជ រ់រន ុងឯរាិគម្ព្ោង។វ ធនោិម្ធា ើក្ខិរិ ិតយតាម្ោ ទិដ្ឋភារបិ សាន  ិប័់គម្ព្ោងវ

ណផអរម្ៅតាម្វEMPវ ដូ្ចណដ្លព្តូិ បា ម្លើរម្ ើងរន ុងរិចចព្រម្ម្ព្រៀងផល ូិ ចាប់័ព្ោប់គម្ព្ោង។វ

ណផនរិងម្ ះវ ម្ិៀបរាប់រីភាិរិចចបិ សាន  ិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ  ិងភាិរិចចិប័់ម្ស្ត ត ី័ុិតន ិភារវ

 ិងបិ សាន  ិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ ភារអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិវ ណដ្លោ ណចង

ម្ករន ុងចាប់វ  ិងរន ុងរិចច័ យវ  ិងក្ខិរិ ិតយណផនរបិ សាន  វ រន ុងអំ រ ងម្រល

រិ ិតយម្លើក្ខិាង័ង់វ ិងព្របខយណ្ឌ ័ព្ោប់ោរ់ម្ទ័ទណ្ឌ ។វ 

(ឃ)  ីតិិ សធី័ព្ោប់ម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ៍្៖វ  ីតិិ សធីម្ដ្ើម្បផីដល់រយត៌ោ អំរីិឌ្ឍ ភារវ  ិងលទធផលន 

ក្ខិអ ុិតតវិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់វ  ិងវិ សធា ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ គួិព្តូិ បា បញ្ញជ រ់

ឱ្យបា ចា័់ោ័់។វ អនរទទួលរយត៌ោ ម្ ះវ ោ ងម្ហាចណា័់គួិដ្ឹងរីក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ

រន ុងក្ខិធានឱ្យោ ក្ខិអ ុិតត ិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលឱ់្យបា ទ ់ម្រលម្ិោវ

 ិងចាត់ិ សធា ក្ខិណរតព្មូ្ិជាក្ខិម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះក្ខិបំពា 

រព្មិ្តរំណ្ត់ន ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ ។វ ម្លើ័រីម្ ះវ ិចន័ម្ពយ ធ ិបាកក្ខិណ្វ៍

ខា ឹម្ាិិបាកក្ខិណ្៍វ  ិងម្រលណដ្លព្តូិ ម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ៍្ោរ់ជូ ធនោិវ គួិម្ិៀបចំ

ឱ្យបា ចា័់ោ័វ់ ម្ដ្ើម្បីបងកភារង្ហកព្័ួលដ្ល់ក្ខិចុះរិ ិតយ។វ ម្លើ័រីម្ ះវ

រ៏គួិោ ក្ខិបញ្ញជ រ់ឱ្យបា ចា័រ់ីក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ ិប័់តួអងមននវ ម្លើក្ខិរាកក្ខិណ៍្វ

 ិងព្បម្ភទិបាកក្ខិណ្ផ៍ងណដ្ិ។វ 

31. ខផ្ កាិពរងងឹាន បយ ៖ ម្ិៀបរាប់រីតព្មូ្ិក្ខិាន បយ វ ម្ដ្ើម្បធីានឱ្យោ ក្ខិអ ុិតតណផ ក្ខិ

័ព្ោលផលប ះពាលវ់  ិងណផ ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ ឱ្យបា ម្ជាគជយក។វ ម្ ះអាចិមួ្ោ ក្ខិទិញ

ឧបរិណ្៍័ោភ ិៈវ ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លវ ម្័វាិប័់ទីព្បឹរាវ  ិងក្ខិ័ិរារិម្័័។វ គម្ព្ោងភាគម្ព្ចើ តព្មូ្ិ

ឱ្យោ ក្ខិរព្ងឹង័ម្តនភារវ ណផនរក្ខិអ ុិតតវ EMPវ តាម្ិកៈក្ខិផដល់ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លវ

ដ្ល់តួអងមពារ់រយ ធនន។វ 

32. រាល់តួអងមពារ់រយ ធទងំអ័់គួិ ា្ងក្ខត់ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លបម្ងក ើ ក្ខិកល់ដ្ឹង

ជាទូម្ៅអំរីបិ សាន  វ  ិងក្ខិបណុ្្ះបណាដ លអំរីក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ ិប័រួ់រម្គវ ម្ព្ក្ខម្ព្របខយណ្ឌ វ EMP។វ

ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លម្ ះគួិធានោ ងណាឱ្យរួរម្គអាចកល់រីក្ខតរារិចច ិប័់រួរម្គវ

រន ុងក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  ឱ្យបា ព្តឹម្ព្តូិវ រន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតគម្ព្ោង។វ ក្ខិបណុ្្ះបណាដ ល

បិ សាន  គួិបញ្ច លូ៖វ ក្ខិណណ្នំអំរីទីតាំង,វ ក្ខិកល់ដ្ឹងអំរីលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិរន ុងវ EMP,វ ក្ខិបណុ្្ះ

បណាដ លអំរីក្ខិម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះាន  ភារអា័ នណផនរបិ សាន  ,វ ក្ខិកល់ដ្ឹងអំរីក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  

ម្ក ឹងរណ ាង,វ ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លបិ សាន  ម្ផ្ទដ តម្លើបុគមលិរមួ្កចំ ួ វ ដូ្ចជាវ បុគមលិរ

បិ សាន  ិប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ វ វ វ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs),វ ម្ស្ត ត ីទទួល

ប ទ ុរ័ុិតន ិភារវ ិងបិ សាន  ិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ,វិ ស័ ា រិព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់ជាម្ដ្ើម្។វ 

33. គួិោ ក្ខិរំណ្ត់រីតព្មូ្ិក្ខិផដល់ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លបណ នម្វ ឬក្ខិបណុ្្ះបណាដ លម្ ើងិ សញវ វ វ  ិង

អ ុិតតក្ខិបណុ្្ះបណាដ លទងំម្ ះវ ណផអរម្ៅតាម្លទធផលន ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ  ិងក្ខិរិ ិតយម្ ើងិ សញ

ម្លើវ EMP។វ គួិោ ក្ខិិរាទុររាលឯ់រាិន ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លទងំអ័វ់ ម្ោកព្តូិ បញ្ញជ រ់រី៖វ

ម្តើអនរណាខាះវ ណដ្លបា ទទួលក្ខិបណុ្្ះបណាដ លវ ម្រលណដ្លអនរម្នះបា ទទួលក្ខិបណុ្្ះបណាដ លវ

ម្ ម្ ះអនរបណុ្្ះបណាដ លវ ិងម្័ចរដ ីរិរណ្៌នទូម្ៅអំរីខា ឹម្ាិន ក្ខិបណុ្្ះបណាដ ល។វ 

34. កាិបា  ់របោណ្ងិ សកា័រោប់កាិអ ុិត្ត EMP - គួិោ ក្ខិបញ្ញជ រ់រីថិ សក្ខ័ព្ោប់ក្ខិវិ ស ិម្ោគ

ដ្ំបូងៗផងវ  ិង័ព្ោប់ចំណាកចិ តម្លើក្ខិអ ុិតតរាល់ិ សធា ក្ខិទងំអ័់វ ណដ្លព្តូិ បា ម្លើរម្ ើងរន ុងវ

EMPវម្ោកព្តូិ បញ្ច លូម្ៅរន ុងចំណាក័ិុបិប័គ់ម្ព្ោងវ ិងរន ុងក្ខិចិចាអំររីម្ច ី។វជាក្ខិ័ខំ្ន ់ណា័់

ណដ្លព្តូិ បញ្ច លូរាល់ចំណាកទងំអ័់វដូ្ចជាវចំណាកិដ្ឋបាលវចំណាកម្លើក្ខិបណុ្្ះបណាដ លវចំណាកម្លើក្ខិ

រិ ិតយវ ិងតាម្ោ បិ សាន  វចំណាកម្លើក្ខិអ ុិតត វិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់វណដ្លព្តូិ អ ុិតតម្ោក

ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ ចំណាកម្លើក្ខិ័ិរាបិ សាន  បណ នម្វ ចំណាកម្លើព្បតិបតត ិក្ខិវ  ិងតំណហទ។ំវ

ម្ោលបំណ្ងចម្បងវ គឺម្ដ្ើម្បកី្ខត់័ព្ោលផលប ះពាល់អិ សជជោ រន ុងរព្មិ្តជាទីម្រញចិតតវ

ម្ោកអ័់ចំណាកតិចបំផតុ។វ ចំណាក័ព្ោប់ម្ិៀបចំ EMPវ ណដ្លព្តូិ រា បិងម្ោកអនរខច ីរម្ច ីវ ោ ក្ខិ

ណព្បព្បួលអាព្័យកម្ៅតាម្រតាត ននវ ដូ្ចជាវ ភារ័ុ្គាម ញន ផលប ះពាល់ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើងវ



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  81                                                                                          

រព្មិ្តន ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ទីព្បឹរាអ តិជាតិវ  ិងភារចាំបាច់រន ុងក្ខិម្ិៀបចំវ EMPវ ម្ោកណ រវ ័ព្ោប់

អ ុគម្ព្ោងខុ័ៗោន ។វ 

កិចចពិម្រគោះម្ោបល ់

35. EMPវគួិម្ិៀបរាប់ឱ្យបា ចា័់ោ័់វ ិងបង្ហា ញម្ហតុផលរីិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់ណដ្លព្តូិ

បា ម្លើរម្ ន័ ើម្ ើងវ ម្ដ្ើម្បី័ ព្មួ្លដ្ល់រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាាធាិណ្ៈ។វ រិចចរិម្ព្ោះម្ោបលជ់ាមួ្កអនរ

ណដ្លិងផលប ះពាលវ់  ិងអងមក្ខិមិ្ ណម្ ិោឋ ភិបាលវ ោ ាិៈ័ំខ្ន ់ោ ងខ្នា ំង័ព្ោប់

ព្គប់គម្ព្ោងព្បម្ភទ A  ិង B ទងំអ័វ់ម្ដ្ើម្បីណ ា័ ងកល់រីភារអាចទទួលករបា ន វិ សធា ក្ខិ័ព្ោល

ផលប ះពាល់វ ណដ្លព្តូិ បា ម្លើរម្ ន័ ើម្ ើងចំម្ពាះព្រ រម្ណដ្លិងផលប ះពាល។់វ រន ុងាន  ភារមួ្កចំ ួ វ

ក្ខិបម្ងក ើ ក្ខិកល់កល់ដ្ងឹអំរីបិ សាន  ដ្ល់តួអងមពារ់រយ ធ វ ោ ាិៈ័ំខ្ន ់ោ ងខ្នា ំងវ ម្ដ្ើម្បធីាន

ឱ្យោ ក្ខិរិម្ព្ោះម្ោបលព់្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារអំរីវ EMP។វ រន ុងរិណី្ណដ្លតព្មូ្ិឱ្យោ ក្ខិម្ធា ើក្ខិ

លទធរម្មវ ឬក្ខិម្ោះព្ាកផលប ះពាល់/ក្ខិតាំងទីលំម្ករន ុងគម្ព្ោងវ បញ្ញា ទងំម្ ះគួិទទួល

បា ក្ខិម្ ា្ ើកតបឱ្យបា ម្រញម្លញរន ុងណផ ក្ខិ័រម្មភារម្ោះព្ាកផលប ះពាល/់តាំងទីលំម្កវ (RAP)វ

 ិងរន ុងណផ ក្ខិអភិិឌ្ឍ ៍ជ ជាតិភាគតិចវ(EMDP)វឱ្យបា ័ម្ព្័ប។ 

36. ម្គរ៏អាចម្ព្បើព្បា័ដ់្ំម្ណ្ើិក្ខិរិម្ព្ោះម្ោបលវ់ ម្ដ្ើម្បីតារ់ណតងិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលវ់

ណដ្លអាច័ម្ព្ម្ចម្ៅបា ផងណដ្ិ។វ ដ្មំ្ណ្ើិក្ខិម្ ះោ ាិៈ័ំខ្ន ់ជារិម្័័វ អាព្័យកម្ៅតាម្ក្ខិ

ឯរភារិប័អ់នរណដ្លិងផលប ះពាល់វ ជារិម្័័ម្ករន ុងរិណី្ណដ្លម្ជាគជយកន ក្ខិអ ុិតតវិ សធា ក្ខិ

ទងំម្ ះវ រឹងអាព្័យកម្លើក្ខិោំព្ទវ ឬក្ខិអ ុិតត័រម្មភាររីអនរទងំម្ ះវ (re-write this sentence)។វ

ម្ករន ុងរិណី្ណដ្ល័ម្ព្័បវ ក្ខិង្ហិម្ ះអាចទទួលបា ក្ខិោពំ្ទវ តាម្ិកៈក្ខិបញ្ច លូលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ

ផល ូិ ក្ខិវម្ៅរន ុងលរាខណ្ឌ ព្បតិបតត ិ ដ័ ីរីក្ខិចូលិមួ្ជាាធាិណ្ៈម្ករន ុងក្ខិម្ិៀបចំវEMP។ 

37. រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាាធាិណ្ៈអំរ ី EMPវ គួិជាណផនរមួ្កដ្៏័ំខ្ន ់ន រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់អំរវី

EIA/EPC។វ រន ុងរិណ្ីណដ្លរុំោ ក្ខិរិម្ព្ោះម្ោបលវ់ ឬក្ខិរិម្ព្ោះម្ោបលរ់ុំព្តូិ បា ម្ធា ើម្ ើងឱ្យបា 

ព្គប់ព្ោ ់វ រន ុងដ្មំ្ណ្ើិក្ខិម្ិៀបចំវ EIA/EPCវ ព្តូិ ោ ក្ខិម្ិៀបចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វ ម្ដ្ើម្បពី្បមូ្ល

រយត៌ោ ព្ត ប់រីព្បជារលិដ្ឋវ ិង័ហគម្ ៍វណដ្លិងផលប ះពាល។់ 

38. ណផនរម្ ះបង្ហា ញម្ោក័ម្ងាបអំរី័រម្មភាររិម្ព្ោះម្ោបលវ់ ជាមួ្កតួអងមពារ់រយ ធ វ ជារិម្័័

ព្គួាិណដ្លិងផលប ះពាលអំ់រីម្័ចរដ ីព្ពាងចុងម្ព្ក្ខកន វ EMPវ ម្ករព្មិ្តគម្ព្ោង/អ ុគម្ព្ោង។វ

រយត៌ោ ័ម្ងាបម្ ះគួិបង្ហា ញរីក្ខលបិ សម្ចឆទវ  ិងទីតាំងណដ្លរិចចព្បជុំរិម្ព្ោះម្ោបល់ព្តូិ បា ម្ធា ើម្ ើងវ

ចំ ួ អនរចូលិមួ្ម្ររីព្គួាិណដ្លិងផលប ះពាល/់ចំ ួ អនរចូលិមួ្ជាស្ត ត័ ីវ  ិងជ ជាតិភាគតិចវ

 ិង័ំណូ្ម្រិក្ខិព្រួកបាិម្ភននវ ណដ្លព្តូិ បា ម្លើរម្ ើងវ  ិងក្ខិម្ ា្ ើកតប។វ គួិោ ក្ខិផដល់រយត៌ោ 

អំរទីីតាំងវ ិងក្ខលបិ សម្ចឆទន ក្ខិបង្ហា ញវEMPវជាាធាិណ្ៈ។ 

កាិបងាញ EMP ាាធាិណ្ៈ 

39. ក្ខិបង្ហា ញរយត៌ោ ៖វ ម្បើតាម្ម្ោល ម្ោបាកិប័់ធនោិ ដ័ ីរីលទធភារទទួលបា រយត៌ោ វ

រាលម់្័ចរដ ីព្ពាងវឧបរិណ្ក៍្ខិពាិផលប ះពាល់ទងំអ័់វរាប់បញ្ច លូទងំវEMP ផងវព្តូិ បង្ហា ញជាាធាិណ្ៈវ

 ូិមូ្លោឋ  ម្ករណ ាងណដ្លម្គង្ហកព្័ួលចូលដ្ល់វ  ិងរន ុងទព្ម្ង់វ  ិងភាាណដ្លអាចកលប់ា វ

ចំម្ពាះតួអងមពារ់រយ ធ័ំខ្ន ់ៗវ  ិងជាភាាអង់ម្គា័ម្ករន ុង InfoShopវ មុ្ ម្រលោ ម្ប័ររម្ម

វាកតនម្ា។វព្តូិ ោ ក្ខិបង្ហា ញ EMPវម្ក ឹងមូ្លោឋ  ។ 

ច. ័ម្ងាប   

40. អនរម្ព្បើព្បា័់វ គួិម្ព្បើព្បា័់ឯរាិណណ្នំម្ ះវ ិមួ្ជាមួ្ក ឹងរញ្ច ប់ឧបរិណ្៍វ ESMF,វ ESMFវ

ិប័់គម្ព្ោង,  ិងឧបរិណ្៍ក្ខិពាិផលប ះពាលប់ិ សាន  វ  ិង័ងមម្ម្ផសងម្ទៀតិប័់គម្ព្ោង។វ

ជាក្ខិ័ំខ្ន ់ណា័វ់ ណដ្លព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វ ព្រម្ទងំ

ទីព្បឹរា EMPវ ព្តូិ ម្ធា ើក្ខិង្ហិឱ្យបា ជិត ន័ ិទធជាមួ្កទីព្បឹរាក្ខិពាិផលប ះពាលគ់ម្ព្ោងដ្នទម្ទៀតវ

ព្បធា ព្រ រម្ក្ខិង្ហិវ(Task Team Leader)វន គម្ព្ោងិប័ធ់នោិវ ិងបុគមលិរទទួលប ទ ុរក្ខិក្ខិពាិ
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ផលប ះពាល់ិ ប័់ធនោិវ ម្កម្រលម្ិៀបចំ EMPវ  ិងធានថ្វ EMP ម្ ះោ គុណ្ភារដ្ល់រព្មិ្ត

ណដ្លចាំបាច់។ 
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ឧប័ម្ព យ ធ ទីវ៤៖វព្រម្ព្បតិបតត ិបិ សាន  វ(ECOPs)វ័ព្ោប់ក្ខិង្ហិាង័ង់វឬក្ខិិ ស ិម្ោគ
ម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធខ្នន តតូច 

1. ម្ោលបំណ្ង 

ព្រម្ព្បតិបតត ិបិ សាន  វ(ECOP)វ ម្ ះវ ព្តូិ បា ម្ិៀបចំវម្ដ្ើម្បីព្គប់ព្គងផលប ះពាល់បិ សាន  តូចតាចវ

ណដ្លម្រើតោ រន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់។វ ECOPវ ព្តូិអ ុិតត័ព្ោប់ព្គប់ព្គងអ ុគម្ព្ោង

វិ ស ិម្ោគម្លើម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធខ្នន តតូច។វ ECOPវ គឺជាលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិមួ្កវ រន ុងរិចច័ យាង័ង់វ ឬ

ឯរាិម្ដ្ញនថាវ ម្ដ្ើម្បឱី្យព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ ម្ោិរម្ៅតាម្រិចចព្រម្ម្ព្រៀងបិ សាន  ។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ

ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វ ព្រម្ទងំម្ស្ត ត ីព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិ

ាង័ង់ជាអនរទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិរិ ិតយតាម្ោ ភារអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្វ ECOPវ  ិង

ម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍ ម្ៅតាម្ក្ខិតព្មូ្ិ។វ 

2. ក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ   

ព្រ័ួងរ័ិរម្មវិ ុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាវ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វ ិងព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវគឺជាាន បយ 

័ំខ្ន ់ៗវ ណដ្លទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិអ ុិតត ECOPវ ម្ ះ។វ ក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ ័ំខ្ន ់ៗិប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ

ិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វ ិងព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិោ ដូ្ចខ្នងម្ព្ក្ខម្៖ 

(ក) រក័ួងក័ិកម្ម ិុកាា របោញ់  ិងម្ ាទ  ិងរក័ួង ក់ពយ ធ  (PTs)  

• ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វ ទទួលខុ័ព្តូិ ធាន

ឱ្យក្ខិអ ុិតត ECOPវ ដ្មំ្ណ្ើិក្ខិម្ៅព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារ។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញវ់

 ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វ ព្តូិ ចាត់តាំងបុគមលិរណដ្លោ ័ម្តនភារ

ោន រ់ឱ្យទទួលខុ័ព្តូិ រិ ិតយម្លើភារអ ុម្ោម្ិប័ព់្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ ដូ្ចជា៖វ (រ)វ

រិ ិតយតាម្ោ ភារអ ុម្ោម្ិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ ជាមួ្ក ឹងណផ ក្ខិបិ សាន  ,វ (ខ)វ

ចាត់ិ សធា ក្ខិណរតព្មូ្ិរន ុងរិណី្ណដ្លោ ភារមិ្ អ ុម្ោម្វ  ិង/ឬផលប ះពាល់អិ សជជោ 

ម្រើតោ ម្ ើង,វ(គ)វម្័ុើបអម្ងកតម្លើពារយបណ្ដ ឹងវវាកតនម្ាវ ិងរំណ្ត់រី័រម្មភារណរតព្មូ្ិ,វ(ឃ)វ

ផដល់ដ្ំបូនម  ដ្ល់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិអំរីិ សធា ក្ខិណរលម្អបិ សាន  វបម្ងក ើ ក្ខិកល់ដ្ឹងវ ិងផ្ចួម្ផដើម្

បង្ហក ិក្ខិបំរុលវ  ិងវ (ង)វ រិ ិតយតាម្ោ ័រម្មភារិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ រន ុងក្ខិម្ ា្ ើកតប

ចំម្ពាះពារយបណ្ដ ឹងនន។វ 

 (ែ) រក រម្ហ ុ ម្  កាិ 

• ព្រ រម្ហ  ុម្ៅ ក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិង្ហិាង័ង់វ  ិងផដល់រយត៌ោ ដ្ល់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ

ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វ អាជាា ធិមូ្លោឋ  វ  ិង័ហគម្ ៍អំរី

ណផ ក្ខិាង័ង់វ  ិងហា ិភយកវ ពារ់រយ ធ ឹងក្ខិង្ហិាង័ង់។វ ដូ្ម្ចនះវ ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ

ទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិអ ុិតតវិ សធា ក្ខិវ ណដ្លបា ព្រម្ម្ព្រៀងោន វ ម្ដ្ើម្បី័ ព្ោលហា ិភយកបិ សាន  វ

ពារ់រយ ធ ឹងក្ខិង្ហិាង័ង់ិប័់ខល  ួ។វ 

• ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិព្តូិ ម្ោិរម្ៅតាម្លិខិតបទោឋ  គតិកុតតវ  ិងចាប់ជាតិណដ្ល

ពារ់រយ ធដ្នទម្ទៀត។ 

ណផនរទីវ១វ – ក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ ិប័់អនរព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ 

ម្ ះព្ោ ់ណតជាឧទហិណ្៍ណតប ុម្ណាណ ះវ  ិងរុំណម្ ជាក្ខិម្ិៀបរាប់រពី្គប់លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិទងំអ័វ់

័ព្ោប់គម្ព្ោងជារ់ោរ់ណាមួ្កម្នះម្ ើក។វ ឧទហិណ្៍អាចោ ម្ហតុផលណដ្លព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិព្តូិ

ចាត់ណចងវ STDs,វ ័ំណ្ល់ិ សជជាស្ត ត័ វ  ិង័ំណ្ល់ម្ព្ោះថ្ន រ់វ (ដូ្ចជាវ ម្ព្បងណដ្លហូិម្ចញរីោ ក តវ

 ិងក្ខិជួ័ជុល វ ិងក្ខិម្លចធាា កម្ព្បងព្័ម្ដ្ៀងោន ម្ ះជាម្ដ្ើម្)។ 
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បញ្ហា /ហា ិភយក  ិ សធា កាិ័រោលផ្លប ោះ ល់ 

១) កាិបម្ងកើត្ធូលី
/កាិបាំពុលែយល់ 

• ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិអ ុិតត វិ សធា ក្ខិព្គប់ព្គងក្ខិបំភាកធូលីវម្ដ្ើម្បីធានឱ្យោ ក្ខិ
ក្ខត់ប នកក្ខិបម្ងក ើតធូលីឱ្យម្កតិចបំផុតជាអបបបិោវ ិងម្ិ បងកក្ខិិំខ្ន 
ដ្ល់ព្បជារលិដ្ឋម្កមូ្លោឋ  វិរាបិ សោក្ខ័ក្ខិង្ហិព្បរបម្ោក័ុិតន ិភារវដូ្ចជា៖ 
- ម្ព្ាចទឹរម្លើផល ូិ វ ិងក្ខិោឋ  ាង័ង់វណដ្លោ ធូលីហុកវ 
- ព្គបគំ ិ័ោភ ិៈ 
- ព្គបវ ិងធាន័ុិតន ិភារ័ោភ ិៈណដ្លដ្ឹរតាម្ផល ូិ វម្ដ្ើម្បីបង្ហក ិម្ិ ឱ្យោ ក្ខិធាា រ់ដ្ីវ

ខាច់វ័ោភ ិៈវឬធូលីរាកបា កម្រញផល ូិ  
- ដ្ីវ ិងគំ ិ័ោភ ិៈវណដ្លទុរម្ចាលវព្តូិោ ក្ខិក្ខិពាិវម្ដ្ើម្បីរុំឱ្យហុកតាម្ខយល់។  

 

២) ័ាំម្ ងិំខា  
 ិងិំញយិ 

• រាល់ោ ជំ ិះទងំអ័់វព្តូិណតោ វ“វិ សញ្ញញ ប បព្តអ ុម្ោម្ភារវណដ្ល
បា រីក្ខិព្តួតរិ ិតយម្លើគុណ្ភារវ័ុិតត ិភារបម្ចចរម្ទ័វ ិងក្ខិក្ខិពាិបិ សាន  ”វ
ព្័បតាម្ម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចម្លខវ35/2005/QD-BGTVTវម្ដ្ើម្បីបម្ញ្ច ៀ័ម្ិ ឱ្យោ ក្ខិបម្ញ្ចញ
័ំម្ ងិំខ្ន ម្លើ័លុបរីោ ័ុី វណដ្លរុំោ ក្ខិជួ័ជុលណថទឱំ្យបា ព្តឹម្ព្តូិ។ 
 

៣) កាិបាំពុលទឹក • ព្តូិ ផដល់បងម ់ចលយតវឬបងម ់ណដ្ល័ង់ម្ក ឹងរណ ាងដ្ល់រម្មរិ័ំណ្ង់។វទឹរ អ័ ុកណដ្លហូិ
ម្ចញរីបងម ់វរ៏ដូ្ចជាវរីផទះបាកវរណ ាងងួតទឹរវរណ ាងោងនដ្។ល។វព្តូិបម្ញ្ចញម្ៅរន ុង
អាង ត័ ុរវម្ដ្ើម្បឱី្យោ ក្ខិបូម្ម្ចញរីទីតំាងវឬបងហ ូិ ចូលម្ៅរន ុងព្បរយ ធលូិប័់ព្រ រង។វ
រុំគួិោ ក្ខិបងហ ូិ ទឹរ អ័ ុកផ្ទទ ល់ម្ៅរន ុងណដ្ ទឹរម្នះម្ ើក។វ 

• ទឹរ អ័ ុកណដ្លម្លើ័រីរព្ម្ិតណដ្លអាចអ ុញ្ញញ តឱ្យបា វណដ្លរំណ្ត់ម្ោក
ដ័ង់ោិបម្ចចរម្ទ័/បទោឋ  គតិកុតតរន ុងព្បម្ទ័ណដ្លពារ់រយ ធ វព្តូិ ័ុ្តទុររន ុងអាង ត័ ុ រវ

 ិងបូម្ម្ចញរីទីតំាងវម្ោកព្រ រម្ហ ុ ព្បមូ្ល័ំណ្ល់វណដ្លោ អាជាា បយណ្ណ ព្តឹម្ព្តូិ។ 

• ម្កម្រលណដ្លបញ្ចប់ក្ខិង្ហិាង័ង់វធុង ត័ ុ រទឹរ អ័ ុកវ ិងធុង ត័ ុ រោម្រវព្តូិ ព្គបឱ្យបា 
ព្តឹម្ព្តូិវ ិងបិទឱ្យជិតលអ ។  
 

៤) របពយ ធលូ     ិង
កាំណ្លាប់ 

• ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិព្តូិម្ោិរម្ៅតាម្ក្ខិម្ិៀបចំព្បរយ ធលូឱ្យបា លម្អ ិតវដូ្ចបញ្ញជ រ់
រន ុងណផ ក្ខិាង័ង់វម្ដ្ើម្បីធានឱ្យោ ក្ខិណថទឱំ្យបា ព្តឹម្ព្តូិវ ូិព្បរយ ធលូវម្ដ្ើម្បីរុំ
ឱ្យោ ភរ់វ ិងិតថ ុណដ្លនំឱ្យ ទ័ ះដ្នទម្ទៀត។វ 

• បិ សម្ិណ្ទីតំាងវណដ្លរុំទទួលក្ខិិំខ្ន ់ម្ោកាិរម្មភារាង័ង់វព្តូិ ិរាទុរឱ្យ ន័ ិត
ម្ករន ុងាន  ភារម្ដ្ើម្ិប័់វា។ 
 

៥) ័ាំណ្ល់ិងឹ  • ម្កព្គប់រណ ាងម្ធា ើក្ខិទងំអ័់វព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិព្តូិផដល់ធុង័ំរាម្វធុងវ ិងរណ ាងព្បមូ្ល
័ំរាម្។វម្គអាចិរាទុរ័ំណ្ល់ិងឹជាបម្ណាដ ះអា័ ន វម្ក ឹងទីតំាងផ្ទទ ល់វម្ករណ ាងណដ្ល
បា រំណ្ត់វម្ោកោ ក្ខិឯរភាររីទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់វ
 ិងអាជាា ធិមូ្លោឋ  ពារ់រយ ធ វម្ុ ម្រលព្បមូ្លវ ិងម្ចាល។វ 

• ័ំណ្ល់ិងឹវអាចិរាទុរជាបម្ណាត ះអា័ ន ម្ក ឹងទីតំាងវរន ុងរណ ាងណដ្លបា រំណ្ត់វណដ្ល
បា ឯរភារម្ោកទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិាង័ង់វ ិងអាជាា ធិមូ្លោឋ  ពារ់រយ ធ វម្ុ ម្រល
ោ ក្ខិម្រព្បមូ្លវករម្ៅម្ចាល។ 

• ធុងិរាទុរ័ំណ្ល់ព្តូិ ព្គបឱ្យបា ជិតវោ គព្ម្បធ ់អាក្ខ័ធាតុវ ិងបង្ហក ិក្ខិម្ិរីក្ខក
។ 

• រុំព្តូិ ដ្ុតវរប់ម្ក ឹងរណ ាងវឬម្ចាល័ំណ្ល់ិងឹពា័វាលពា័ក្ខលម្ ើក។  

• ័ោភ ិៈណដ្លអាចណរនចនម្ព្បើម្ ើងិ សញបា វដូ្ចជាវប ទះម្ ើ័ព្ោប់ចារ់រុំវណដ្រវិនទ វ
ម្ ើ័ព្ោប់ទប់លំ ឹងវ័ោភ ិៈម្ិចខចប់។ល។វព្តូិព្បមូ្លវ ិងណញរម្ក ឹងរណ ាងរី
ព្បភរ័ំណ្ល់ដ្នទម្ទៀតវ័ព្ោប់ម្ព្បើព្បា័់ម្ ើងិ សញវ័ព្ោប់បំម្រញវឬ័ព្ោប់លរ់។ 

• ព្ប័ិ ម្បើ័ំណ្ល់ិងឹវឬរំម្ម្ទចរម្ទ ី័ំណ្ង់រុំព្តូិបា ករម្ចញរីទីតំាងម្នះម្ទវវ័ំណ្ល់វវ
 ិងរម្ម្ទចរម្ទ ីទងំម្ ះវព្តូិ ម្ចាលណតម្កទីតំាងណដ្លព្តូិបា រំណ្ត់វ ិងឯរភារ
ម្ោកទីព្បឹរាព្គប់ព្គង់ក្ខិង្ហិាង័ង់វ ិងណដ្លព្តូិ បា បញ្ច លូរន ុងណផ ក្ខិ័ំណ្ល់ិងឹ
ណតប ុម្ណាណ ះ។វម្ទះជារន ុងក្ខលៈម្ទ័ៈណារ៏ម្ោកវព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ
ម្ិ ព្តូិ ម្ចាល័ោភ ិៈរន ុងតំប ់វណដ្លបិ សាន  ង្ហកិងផលប ះពាល់វដូ្ចជាវ
តំប ់ណដ្ ជព្ម្រធម្មជាតិវឬម្ករន ុងព្បភរទឹរម្ ើក។វ 
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បញ្ហា /ហា ិភយក  ិ សធា កាិ័រោលផ្លប ោះ ល់ 

៦) ័ាំណ្ល់គីមី្ 
ឬ័ាំណ្ល់ម្រគោះថាន
ក់ 

• ម្ព្បងវ ិងខ្នា ញ់ណដ្លម្ព្បើម្ហើកវព្តូិ ករម្ចញរីទីតំាងវ ិងលរ់ម្ៅឱ្យព្រ រម្
ហ ុ ណរនចនម្ព្បងម្ព្បើិចួវណដ្លោ ក្ខិអ ុញ្ញញ តព្តឹម្ព្តូិ ។  

• ម្ព្បងវម្ព្បងិំអិលវាិធាតុ័ោអ តវណដ្លម្ព្បើិចួ។ល។វណដ្លម្ចញរីក្ខិជួ័ជុលណថទំិ ថក ត វ
 ិងម្ព្គឿងោ ័ុី វព្តូិ ព្បមូ្លោរ់រន ុងធុងវ ិងករម្ចញរីតំាងម្ោកព្រ រម្ហ ុ ណរនចន
ម្ព្បងឯរម្ទ័វម្ដ្ើម្បីករម្ៅម្ចាលម្កទីតំាងម្ចាល័ំណ្ល់ម្ព្ោះថ្ន រ់វណដ្លោ ក្ខិ
ឯរភារព្តឹម្ព្តូិ។  

• ជយិវឬផលិតផលម្ៅ  ័ូ ម្បទីម្ី ឺវណដ្លរុំព្តូិ បា ម្ព្បើព្បា័់វឬណដ្លបដ្ិម្័ធម្ចាលវព្តូិព្បគល់
ព្តលប់ម្ៅឱ្យម្រាងចព្រផលិតិប័់អនរផមត់ផមង់ិ សញ។ 

• ិរាទុរាិធាតុគីម្ីព្បរបម្ោក័ុិតន ិភារវដូ្ចជាវោរ់ម្ព្ក្ខម្ដ្ំបូលវោ ិបងរយទធជុំ ិ សញវ
 ិងាា រ័ោម ល់័ម្ព្័ប។ 
 

៧) កាិ័ាំខា 
គរម្បិុកាាតិ្ 
 ិងធ ធា ម្អកូ
 ូ័ុី 

• គួិោ ក្ខិក្ខត់ប នកទំហំតំប ់វណដ្លព្តូិ ័ោអ តវឱ្យបា ម្ព្ចើ បំផុតតាម្លទធភារវ
ណដ្លអាចម្ធា ើម្ៅបា វ 

• ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិព្តូិរក្ខកដ្ីខ្នងម្លើរីព្គប់តំប ់ទងំអ័់វណដ្លដ្ីព្័ទប់ខ្នងម្លើវ
 ិងិងផលប ះពាល់វម្ោកាិ័រម្មភារាដ ិម្ ើងិ សញវរាប់បញ្ច លូទងំ
័រម្មភារបម្ណាដ ះអា័ ន វដូ្ចជាវក្ខិិរាទុរវ ិងក្ខិគិទុរជាម្ដ្ើម្។វដ្ីព្័ទប់ខ្នងម្លើវ
ណដ្លរក្ខកម្ ះវព្តូិគិរន ុងតំប ់ណដ្លបា ព្រម្ម្ព្រៀងោន ជាមួ្ក ឹងទីព្បឹរាព្គប់ព្គង
ក្ខិង្ហិាង័ង់័ព្ោប់ម្ព្បើព្បា័់ម្កម្រលម្ព្ក្ខកវម្កម្រលោំិ ុរាជាតិម្ ើងិ សញវ ិងព្តូិ
ោ ក្ខិក្ខិពាិឱ្យបា ព្គប់ព្ោ ់។  

• ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ាិធាតុគីម្ី័ព្ោប់័ោអ តិុរាជាតិវរុំព្តូិ បា អ ុិតតម្ ើក។  

• ហាម្ឃ្ត់ក្ខិក្ខប់ម្ដ្ើម្ម្ ើណាមួ្កវម្លើរណលងណតោ ក្ខិអ ុញ្ញញ ត
ជារ់ចា័់ម្ករន ុងណផ ក្ខិ័ោអ តិុរាជាតិ។ 

• ម្កម្រលចំាបាច់វព្តូិ័ង់ិបងក្ខិពាិបម្ណាដ ះអា័ ន វម្ដ្ើម្បីក្ខិពាិម្ដ្ើម្ម្ ើវណដ្លព្តូិ ក្ខិពាិវ
ម្ុ ម្រលចាប់ម្ផដើម្ក្ខិង្ហិអា ីមួ្កម្ករន ុងទីតំាងម្នះ។ 

• ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិព្តូិធានថ្វរុំោ ក្ខិបិបាញវ់ក្ខិោរ់អនទ រ់វក្ខិបាញ់វក្ខិោរ់
ថ្ន បំំរុល័តាម្ ើក។ 
 

៨) កាិ
រគប់រគងចរាចិ 

• ម្ុ ម្រលាង័ង់វម្ិៀបចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាមួ្កអាជាា ធិមូ្លោឋ  វ័ហគម្ ៍វ
 ិងជាមួ្កប ូលី័ចរាចិ។ 

• ក្ខិម្រើ ម្ ើងគួិឱ្យរត់័ោម ល់ ូិចំ ួ ដ្ងន ក្ខិម្ធា ើដ្ំម្ណ្ើិិប័់ោ ក ត វព្តូិ បញ្ច លូម្ៅ
រន ុងណផ ក្ខិាង័ង់វណដ្លព្តូិ បា ឯរភាររ ាងម្រ។វព្ចរផល ូិ វជារិម្័័
័ព្ោប់ោ ក តធ ធៃ ់វចំាបាច់ព្តូិគិតរីទីតំាងវណដ្លង្ហកិងផលប ះពាល់ននវដូ្ចជាវ
ាោម្ិៀ វម្ ទ ីិម្រទយវ ិងផាិជាម្ដ្ើម្។  

• ក្ខិដ្ំម្ ើងម្ភា ើងបំភា ឺម្កម្រលកប់វព្តូិ ម្ធា ើម្ ើងវព្ប័ិ ម្បើចំាបាច់វម្ដ្ើម្បីធានឱ្យោ ក្ខិ
ម្ធា ើចរាចិព្បរបម្ោក័ុិតន ិភារ។ 

• ោរ់ាា រម្កជុំវិ សញទីតំាងាង័ង់វម្ដ្ើម្បី័ព្មួ្លក្ខិម្ធា ើចរាចិវបង្ហា ញទិ័ម្ៅម្ៅ
ក្ខ ់ទីតំាងម្ផសងៗវ ិងផដល់ដ្ំបូនម  វ ិងរយត៌ោ អំរី័ុិតន ិភារ។ 

• ម្ព្បើព្បា័់ិ សធា ក្ខិព្គប់ព្គងចរាចិព្បរបម្ោក័ុិតន ិភារវដូ្ចជាវោរ់ាា រ័ញ្ញញ
តាម្ផល ូិ /ដ្ងទម្ ា /ព្បឡាកវ ិងោ ម្ ុ័សព្គិទីង់វម្ដ្ើម្បីព្បាបឱ់្យដ្ឹងជាម្ុ វរីាន  ភារ
ម្ព្ោះថ្ន រ់។ 

• ម្ជៀ័វាងក្ខិដ្ឹរជញ្ជ  ូ័ោភ ិៈាង័ង់រន ុងអំ រ ងម្ោ ងវណដ្លចរាចិម្ោញឹរខ្នា ំង។ 

• ព្តូិ ដ្ំម្ ើង័ញ្ញញ ចរាចិឱ្យបា ័ម្ព្័បវទងំផល ូិ ទឹរវទងំផល ូិ ម្ោលម្ករណ ាងណដ្លចំាបាច់។ 
 

៩) កាិិំខា ម្័វា
ទឹកម្ភៃ ើង 

• ផដល់រយត៌ោ ដ្ល់ព្គួាិណដ្លិងផលប ះពាល់អំរីក្ខលិ សភាគក្ខិង្ហិវ ិងក្ខិអារ់ខ្ន 
ក្ខិផមត់ផមង់ទឹរ/អគម ិ័ ីវណដ្លម្ព្ោង ឹងម្ធា ើម្ ើងឱ្យបា ោ ងម្ហាចណា័់វ២វនថៃជាម្ុ ។ 

• ព្តូិ រាកក្ខិណ្៍រីក្ខិខូចខ្នតព្បរយ ធ ម្័វាទឹរវអគម ិ័ ីវណដ្លោ ព្ាប់វម្ៅក្ខ ់អាជាា ធិវ ិង
ព្តូិ ជួ័ជុលឱ្យបា ឆ្ប់តាម្លទធភារណដ្លអាចម្ធា ើម្ៅបា ។ 

១០) 
កាិាដ ិត្ាំប ់ខដលិ
ងផ្លប ោះ ល់ម្ ើ
ងិ សញ 

• តំប ់ណដ្លព្តូិបា ័ោអ តវដូ្ចជាវតំប ់័ព្ោប់ម្ចាល័ំណ្ល់័ំណ្ង់ម្ក ឹងទីតំាងវ
ជំិំិប័់រម្មរិវតំប ់គិ័ោភ ិៈវរណ ាងម្ធា ើក្ខិវ
 ិងតំប ់ណដ្លព្តូិបា ក្ខ ់ក្ខប់បម្ណាដ ះអា័ នរន ុងអំ រ ងម្រលាង័ង់ិប័់គម្ព្ោងវព្តូិ
ាដ ិឱ្យដូ្ចាន  ភារម្ដ្ើម្ិ សញវម្ោកម្ព្បើព្បា័់ក្ខិម្ិៀបចំម្ទ័ភារវក្ខិ
បំពារ់ព្បរយ ធលូឱ្យបា ព្គប់ព្ោ ់វ ិងក្ខិោំិ ុរាជាតិម្ ើងិ សញ។ 

• ព្តូិ ោមំ្ដ្ើម្ម្ ើម្កម្លើដ្ីណដ្លង្ហកបារ់វ ិងម្កម្លើទីជព្ោលវម្ដ្ើម្បីបង្ហក ិវឬ
ក្ខត់ប នកបញ្ញា បារ់ដ្ីវ ិងិរាទីជព្ោលឱ្យម្កោ លំ ឹង។ 



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  86                                                                                          

បញ្ហា /ហា ិភយក  ិ សធា កាិ័រោលផ្លប ោះ ល់ 

• ដី្ណដ្លោ ព្បឡារ់ព្ប ូរជាមួ្ក ឹងាិធាតុគីម្ីវឬាិធាតុម្ព្ោះថ្ន រ់វព្តូិ ដ្រម្ចញវ ិង
ដ្ឹរជញ្ជ  ូករម្ៅរប់ម្ករណ ាងម្ចាល័ំរាម្។ 

១១) 
័ុិត្ន ិភាពិប័់កម្ម
កិ 
 ិង័ុិត្ន ិភាពា
ធាិណ្ៈ 

• បណុ្្ះបណាដ លរម្មរិអំរីបទបញ្ញជ ័ុិតន ិភារក្ខិង្ហិវ ិងផដល់័ម្ម្ាៀរបំពារ់ក្ខិពាិខល  ួ
ឱ្យបា ព្គប់ព្ោ ់ដ្ល់រម្មរិវព្័បម្ៅតាម្ចាប់ជាតិវណដ្លរំរុងចូលជាធិោ ។ 

• ័ង់ិបងវិបំាងវ័ញ្ញញ ព្រោ រីម្ព្ោះថ្ន រ់/តំប ់ហាម្ឃ្ត់វម្កជុំ ិ សញ
បិ សម្ិណ្ណដ្លោ ក្ខិាង័ង់វណដ្លបង្ហា ញឱ្យាធាិណ្ជ ដ្ឹងរីម្ព្ោះថ្ន រ់វ
ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើង។ 

• ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិព្តូិអ ុិតត ិ សធា ក្ខិ័ុិតន ិភារវដូ្ចជាវ័ង់ិបងវិបំាងវ
័ញ្ញញ ព្រោ រីម្ព្ោះថ្ន រ់វព្បរយ ធ ម្ភា ើងបំភា ឺវម្ដ្ើម្បីបង្ហក ិម្ព្ោះថ្ន រ់ចរាចិវរ៏ដូ្ចជាវ
ហា ិភយកដ្នទម្ទៀតវចំម្ពាះម្ ុ័សវ ិងទីតំាងណដ្លង្ហកិងផលប ះពាល់។ 

• ព្ប័ិ ម្បើក្ខិវាកតនម្ារ ាងម្របង្ហា ញថ្វអាចោ ព្ោប់ម្ិ ទ ់ផទ ុះវ
ម្នះព្តូិោ ក្ខិ័ោអ តកុទធភយណ្ឌ ម្ិ ទ ់ផទ ុះទងំម្ ះវម្ោកបុគមលិរណដ្លោ ័ម្តនភារវ
 ិងព្័បម្ៅតាម្ណផ  ក្ខិលម្អ ិតវណដ្លព្តូិ បា អ ុម្យតម្ោកិ ស័ ា រិ័ំណ្ង់។ 

១២) 
កាិរបារ័យកទាក់ទ
ងាមួ្ក័ហគម្
 ៍មូ្លដាា   

• ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវព្តូិ ័ព្ម្ប័ព្មួ្លជាមួ្កអាជាា ធិមូ្លោឋ  វ(អនរដ្ឹរនំឃុំម្កមូ្លោឋ  វ
អនរដ្ឹរនំភូម្ិ)វអំរីក្ខលិ សភាគណដ្លបា ឯរភារ័ព្ោប់័រម្មភារាង័ង់
ម្ករន ុងតំប ់ណដ្លម្កជិតទីរណ ាងណដ្លង្ហកិងផលប ះពាល់វឬម្កម្រលណដ្លក្ខិាង័ង់
ម្ធា ើម្ ើងម្កជិតម្រល័ំខ្ន ់ៗវ(ឧទហិណ្៍វបុណ្យា័នជាម្ដ្ើម្)។ 

• ផសរាផាករយត៌ោ គម្ព្ោងដ្ល់ភាគីណដ្លិងផលប ះពាល់វ(ឧទហិណ្៍វដ្ល់អាជាា ធិមូ្លោឋ  វ
័ហព្ោ័វ ិងព្គួាិណដ្លិងផលប ះពាល់។ល។)វតាម្ិកៈរិចចព្បជុំជាមួ្ក័ហគម្ ៍វ
ម្ុ ម្រលណដ្ល័រម្មភារាង័ង់ចាប់ម្ផដើម្។ 

• ផដល់រយត៌ោ ័ព្ោប់ទរ់ទងម្ៅក្ខ ់័ហគម្ ៍វម្ដ្ើម្បីឱ្យភាគីពារ់រយ ធអាចទទួលបា 
រយត៌ោ អំរី័រម្មភារម្ក ឹងទីតាំងវាន ភារិប័់គម្ព្ោងវ ិងលទធផលន ក្ខិ
អ ុិតតគម្ព្ោង។ 

• ផដល់រយត៌ោ ដ្ល់ព្បជារលិដ្ឋម្កមូ្លោឋ  អំរីក្ខលិ សភាគាង័ង់វ ិងក្ខលិ សភាគក្ខិង្ហិវ
ក្ខិអារ់ខ្ន ក្ខិផដល់ម្័វាវផល ូិ ម្ិៀង័ព្ោប់ចរាចិវ ិងផល ូិ បម្ណាដ ះអា័ ន័ព្ោប់ិថក ត ព្រ រងវ
ក្ខិបំផទ ុះវ ិងក្ខិិំលំអោិម្ៅតាម្ាន  ភារ័ម្ព្័ប។ 

• ព្តូិ ោ ក្ខិដ្ំម្ ើងក្ខដ ិម្ខៀ រយត៌ោ ម្កព្គប់ទីតំាងាង័ង់ទងំអ័់វ
ម្ដ្ើម្បីផដល់រយត៌ោ អំរីគម្ព្ោងវរ៏ដូ្ចជាវរយត៌ោ ទំនរ់ទំ ងអនរព្គប់ព្គងក្ខិោឋ  វ
បុគមលិរទទួលប ទ ុរបិ សាន  វបុគមលិរទទួលប ទ ុរ័ុខភារវ ិង័ុិតន ិភារវម្លខទូិ័រទវ
 ិងរយត៌ោ ទំនរ់ទំ ងម្ផសងម្ទៀតវម្ដ្ើម្បីឱ្យអនរណដ្លិងផលប ះពាល់អាចោ ព្ចរ
ម្លើរម្ ើងរីក្ខិព្រួកបាិម្ភវ ិង័ំណូ្ម្រិិប័់រួរម្គ។ 
 

១៣)  ីតិ្ិ ើធី
័រោប់
ចាត់្ខចងិត្ថ ជ
ខដលិកម្ ើញម្ដាក
ថ្ចដ យ 

ព្ប័ិ ម្បើព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិិរម្ឃើញទីតាំងបូរាណ្ិ សទយវទីតំាងព្បិតត ិាស្ត ត័ វិតថ ុបូរាណ្វិមួ្ ឹងផន ូិ ិមួ្វ
 ិង/ឬផន ូិ ម្ខ្នម ចោន រ់ៗវរន ុងអំ រ ងម្រលក្ខកដ្ីវឬរន ុងអំ រ ងម្រលាង័ង់វព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិព្តូិ ៖ 

• បញ្ឈប់័រម្មភារាង័ង់រន ុងតំប ់ណដ្លោ ិរម្ឃើញិតថ ុទងំម្នះ។ 

• រំណ្ត់ព្រំណដ្ វទីតំាងវឬតំប ់ណដ្លិរម្ឃើញិតថ ុទងំម្នះ។ 

• ិរា័ុិតន ិភារទីតាំងវម្ដ្ើម្បីបង្ហក ិម្ិ ឱ្យោ ក្ខិខូចខ្នតវឬក្ខិបាត់បង់ិតថ ុវ
ណដ្លម្គអាចករម្ចញបា ។វរន ុងរិណ្ីណដ្លោ ិតថ ុបូរាណ្វណដ្លអាចករម្ចញបា វ
ឬិតថ ុណដ្លង្ហកិងក្ខិបាត់បង់វព្តូិ ោ ក្ខិម្ិៀបចំអនរោម្ម្កម្រលកប់វិហូតដ្ល់ម្រល
អាជាា ធិមូ្លោឋ  ទទួលប ទ ុរវឬម្ ទ ីិិបបធម្៌វ ិងរយត៌ោ ម្រទទួលខុ័ព្តូិ ប ត។ 

• ជូ ដ្ំណ្ឹងដ្ល់ទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់វណដ្លព្តូិប ត
ជូ ដ្ំណ្ឹងដ្ល់អាជាា ធិមូ្លោឋ  វឬអាជាា ធិជាតិទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើម្បតិរភយណ្ឌ ិបបធម្៌វ
(ម្ិ ឱ្យម្លើ័រីវ២៤វម្ោ ង)។ 

• អាជាា ធិមូ្លោឋ  វឬអាជាា ធិជាតិពារ់រយ ធ វព្តូិទទួលខុ័ព្តូិ ក្ខិពាិវ ិងិរាទីតាំងម្ ះវ
ម្ុ ម្រលម្ធា ើក្ខិ័ម្ព្ម្ចចិតតអំរី ិតិិ សធី័ម្ព្័បវណដ្លព្តូិ អ ុិតត។វម្ ះតព្មូ្ិ
ឱ្យោ ក្ខិវាកតនម្ាជាបឋម្ម្លើិតថ ុណដ្លបា ិរម្ឃើញ។វ
គួិោ ក្ខិវាកតនម្ាម្លើាិៈ័ំខ្ន ់ន ិតថ ុណដ្លបា ិរម្ឃើញវម្ៅតាម្លរាណ្ៈិ ស ិចឆ យកននវ
ពារ់រយ ធ ឹងម្បតិរភយណ្ឌ ិបបធម្៌។វលរាណ្ៈិ ស ិចឆ យកទងំម្ ះវិមួ្ោ វតនម្ាណផនរម្ាភយណ្ឌ ភារវ
ព្បិតត ិាស្ត ត័ វិ សទយាស្ត ត័ វឬក្ខិព្ាិព្ជាិវតនម្ា័ងមម្វ ិងម្័ដ្ឋរិចច។ 

• ក្ខិ័ម្ព្ម្ចអំរីិម្បៀបចាត់ណចងិតថ ុណដ្លិរម្ឃើញវព្តូិ ម្ធា ើម្ ើងម្ោកអាជាា ធិទទួលខុ័ព្តូិ។វ
ម្ ះអាចិមួ្ោ ក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិ បាង់វ(ដូ្ចជាវម្កម្រលណដ្លោ ក្ខិិរម្ឃើញិតថ ុបូរាណ្វណដ្ល
ម្ិ អាចករម្ចញបា វម្ហើកណដ្លោ ាិៈ័ំខ្ន ់ណផនរិបបធម្៌វឬាិៈ័ំខ្ន ់ណផនរ
បូរាណ្ិ សទយ)វក្ខិអភិិរសវក្ខិក្ខិពាិវក្ខិាដ ិម្ ើងិ សញវ ិងក្ខិ័ម្ស្តង្ហម ះ។ 

• ព្ប័ិ ម្បើទីតំាងិបបធម្៌វ ិង/ិតថ ុបូរាណ្ោ តនម្ាខព័់វម្ហើកអនរជំនញម្លើរជាអ ុា័ ៍
ឱ្យោ ក្ខិក្ខិពាិទីតាំងម្ ះវ ិងោ ក្ខិតព្មូ្ិម្ោកអាជាា ធិទទួលប ទ ុរ



 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 

រកបែយណ្ឌ រគប់រគងប ិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  87                                                                                          

បញ្ហា /ហា ិភយក  ិ សធា កាិ័រោលផ្លប ោះ ល់ 

ម្បតិរភយណ្ឌ ិបបធម្៌ផងម្នះវោច ័់គម្ព្ោងព្តូិម្ធា ើក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិក្ខិម្ិៀបចំណដ្លចំាបាច់ននវ
ម្ដ្ើម្បីបំម្រញម្ៅតាម្័ំម្ណ្ើម្ ះវ ិងម្ដ្ើម្បីក្ខិពាិទីតាំងម្ ះ។ 

• ក្ខិ័ម្ព្ម្ចចិតតពារ់រយ ធ ឹងក្ខិព្គប់ព្គងិតថ ុណដ្លិរម្ឃើញវព្តូិ
ផសរាផាកជាោកលរាណ្៍អរសិវម្ោកអាជាា ធិពារ់រយ ធ ។វ 

• ក្ខិង្ហិាង័ង់អាចចាប់ម្ផដើម្ណតម្កម្រលណដ្លោ ក្ខិផដល់
ក្ខិអ ុញ្ញញ តរីអាជាា ធិមូ្លោឋ  វណដ្លទទួលខុ័ព្តូិ វពារ់រយ ធ ឹងក្ខិក្ខិពាិម្បតិរភយណ្ឌ
ណតប ុម្ណាណ ះ។  

 

 

 

ណផនរទីវ២ – ព្រម្ព្បតិបតត ិណផនរបិ សាន  វ័ព្ោប់រម្មរិិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ 

ម្ ះគឺជាឧទហិណ្៍័ព្ោប់គម្ព្ោងធម្មតាវប ុណ ត័ព្ោប់គម្ព្ោងជារ់ោរ់ណាមួ្កវលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ

ពារ់រយ ធម្ផសងម្ទៀតវរ៏អាចោ ភារពារ់រយ ធផងណដ្ិ។វឧទហិណ្៍វក្ខិណណ្នអំំរីក្ខិោង័ោអ តនដ្វក្ខិ

កល់ព្រម្ចូលិមួ្រន ុង័ិក្ខា ាោ ដ័ ីរីជំងឺក្ខម្ម្រាគ។ 

អវ ីខដលរត្ូិ ម្ធវ ើ អវ ីខដលម្ិ រត្ូិ ម្ធវ ើ 

 ព្បព្បា័ប់ងម ់ណដ្លផដល់ឱ្យ – រាកក្ខិណ៍្
រីរិណ្ីបងម ់រខារ់វឬបងម ់ណដ្លម្រញ  

 ័ោអ តបិ សម្ិណ្ម្ធា ើក្ខិិប័់អនរមិ្ 
ឱ្យោ ័ំរាម្វ ិងរម្ម្ទចរម្ទ ីរីក្ខិ
ាង័ង់ម្កចុងនថៃ ីមួ្កៗវ– 
ម្ព្បើព្បា័់ធុង័ំរាម្ណដ្លផដល់ឱ្យវ
 ិងធានថ្័ំរាម្មិ្ ហ ុក
រាកបា កម្ ើក  

 រាកក្ខិណ្៍រីក្ខិរំរប់ឥ ធ ៈវ
ឬម្ព្បងទងំអ័ជ់ាបនទ  ់វ
 ិងបញ្ឈប់មិ្ ឱ្យោ រំរប់ប តម្ទៀត  

 ជរ់បាិណីតម្កតំប ់ណដ្លបា រំណ្ត់
័ព្ោប់ក្ខិជរ់បាិណីតប ុម្ណាណ ះវ ិង
ម្ចាលរ ទ ុកបាិវី ិង
ម្ ើគូ័ម្ោកព្ប រងព្បកយតន។វ
(ក្ខិម្ចាល័ំរាម្ពា័វាលពា័ក្ខលវ
គឺជាបទម្លម ើ័) 

 ម្ធា ើក្ខិង្ហិវ ិងិរាទុរឧបរិណ៍្ណត
ម្ករន ុងបិ សម្ិណ្ក្ខិង្ហិណតប ុម្ណាណ ះ។  

 ម្ព្បើព្បា័ព់្គប់ឧបរិណ្៍័ុិតន ិភារ
ទងំអ័់វ ិងព្តូិ
ម្ោិរម្ៅតាម្ ីតិិ សធី័ុិតន ិភារ។ 

 បង្ហក ិមិ្ ឱ្យោ ក្ខិរខារ់វឬក្ខិ
បំរុល ទ័ ឹងវ ិងព្បភរទឹរ។  

 ធានថ្ោ បំរង់រ ាត់អគម ីភយកវ
ណដ្លអាចម្ព្បើព្បា័ប់ា ភាា ម្ៗវ
ព្ប័ិ ម្បើោ វក្ខិម្ធា ើក្ខិង្ហិវ
“ណដ្លបំភាករម្ៅដ ”វក្ខិផាិវក្ខិរិ វ
ឬក្ខិក្ខត់ម្ោកម្ព្បើឧ ម័ យ ជាម្ដ្ើម្។ល។ 

 រាកក្ខិណ្៍រីរិណ្ីិ បួ័រម្មរិវ
ឬិបួ័័តា 

 ករិុរាជាតិម្ចញវឬម្ធា ើឱ្យប ះពាលដ់្ល់ិុរាជាតិវ
ម្ោករុោំ ក្ខិណណ្នំផ្ទទ ល់។ 

 បងកឱ្យោ ម្ភា ើងម្្ះ។ 
 បិបាញ់វម្ធា ើឱ្យិងិបួ័វោរ់អនទ រ់វផដល់ចំណ្ីវឬបងក
ម្ព្ោះថ្ន រ់ដ្ល់័តាណាមួ្កវ– ដូ្ចជាវបរសីវរណងកបវរ័។់ល។  

 ចូលម្ៅរន ុងបិ សម្ិណ្ណដ្លោ ិបងវឬោ ោរ់ាា រ័ោម ល់
មិ្ ឱ្យចូល។ 

 ម្បើរបិម្ោកម្ធា័ព្បណហ័វឬម្បើរបិម្លើ័ម្លបឿ រំណ្ត់។ 
 អ ុញ្ញញ តឱ្យោ ័ំណ្ល់វ័រំាម្វម្ព្បងវឬិតថ ុននចូលម្ៅ
រន ុង ទ័ ឹង  

 ម្ចាល័ំរាម្វឬទុរម្ហ បូអាហាិឱ្យម្កពា័វាលពា័ក្ខល។ 
 ក្ខត់ម្ដ្ើម្ម្ ើវម្ោកាិមូ្លម្ហតុម្ផសងវម្ព្ៅរី
តំប ់ាង័ង់ណដ្លបា ទទួលបា ក្ខិឯរភារ។ 

 ទិញ័តានព្រម្ធា ើជាអាហាិ។ 
 ម្ព្បើព្បា័់ាិធាតុរុលវណដ្លរំុោ ក្ខិឯរភារវដូ្ចជាវ
ររួរថ្ន ោំបវណដ្លម្ធា ើរាីិធាតុ័ំណ្វាិធាតុអាម្ប ត័ ូ័ វ
។ល។ 

 បងកក្ខិិំខ្ន ដ្ល់អា ីៗព្គប់ណបបោ ងវណដ្លោ តនម្ា
ណផនរបុរាណ្ិ សទយវឬតនម្ាព្បិតត ិាស្ត ត័ ។វ 

 ម្ព្បើព្បា័អ់ាិុធកុទធភយណ្ឌ វ(ម្លើរណលងណត័ ត ិ័ុខវណដ្លទទួល
បា ក្ខិអ ុញ្ញញ ត)។ 

 ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ជាតិព្័ិងឹវម្ោករម្មរិវរន ុងអំ រ ង
ម្ោ ងម្ធា ើក្ខិ។ 

 ោងិថក តវឬម្ព្គឿងោ ័ុ ីម្ករន ុង ទ័ ឹងវឬណព្ររ។ 
 ម្ធា ើក្ខិង្ហិជួ័ជុលវ(ប្ ូិ ណព្បងវ ិងតព្ម្ង់)វិប័់ឡា វ
 ិងឧបរិណ្៍ម្ព្ៅតំប ់វណដ្លបា ទទួលក្ខិអ ុញ្ញញ ត។ 

 ម្ចាល័ំរាម្ម្ករណ ាងណដ្លរំុោ ក្ខិអ ុញ្ញញ ត។ 
 ចិញ្ច ឹម្័តានព្រវ(ជារមិ្័័បរសី)វរន ុងព្ទង់វម្ករន ុងជំិំ
ក្ខិង្ហិ។ 

 ម្ធា ើក្ខិង្ហិម្ោករុោំ ឧបរិណ្៍័ុិតន ិភារវ(ដូ្ចជាវ
ណ័បរម្ជើងវ ិងមួ្រ័ុិតន ិភារជាម្ដ្ើម្)។ 

 បងកក្ខិិំខ្ន រន ុងវឬម្កជតិ័ហគម្ ៍។ 
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 ម្បើរបិណតម្កម្លើផល ូិ វណដ្លព្តូិ
បា រំណ្ត់ណតប ុម្ណាណ ះ។ 

 បង្ហក ិមិ្ ឱ្យោ ក្ខិហ ុកធូលីវ ិងក្ខិ
បងក័ំម្ ងិំខ្ន ម្លើ័លុបម្ររ។ 

 ម្ព្បើព្បា័់ទម្ ា វ ិង ទ័ ឹង័ព្ោប់ម្បារ័ម្ម្ាៀរបំពារ់។ 
 ម្ចាល័ំរាម្វឬ័ំណ្ល់វឬ
រម្ម្ទចរម្ទ ីថមរីក្ខិាង័ង់ពា័វាលពាលក្ខល។ 

 ម្ធា ើឱ្យរំរប់ាិធាតុរុលវដូ្ចជាវផលិតផលម្ព្បងជាម្ដ្ើម្។ 
 ព្បមូ្លអុ័។ 
 ម្ព្បើព្បា័់ជាតិផទ ុះវ ិងាិធាតុគីមី្វម្ដ្ើម្បមី្ ាទ។ 
 ម្ព្បើព្បា័់បងម ់ម្កខ្នងម្ព្ៅរណ ាងណដ្លបា រំណ្ត់វ ិង 
 ដ្ុត័ំរាម្វ ិង/ឬិុរាជាតិណដ្លបា ័ោអ តិចួ។វ 
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ឧប័ម្ព យ ធ វ៥៖វឧទហិណ្៍អំរីម្័ចរដ ីរិរណ្៌នបិ សាន  វ័ព្ោប់គម្ព្ោង/អ ុគម្ព្ោងព្បម្ភទ B 

1. លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិន ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  រន ុងក្ខិាង័ង់ន វ(រញ្ច ប់ម្ដ្ញនថាវABC)វព្តូិ បា រំណ្ត់វ

 ិងបង្ហា ញោ ងជារ់ចា័់រន ុង EMPវ (ម្ិៀបរាប់លម្អ ិតរន ុងឧប័ម្ព យ ធ ទីវ៣, EMP – វិ សធា ក្ខិ័ព្ោល

ផលប ះពាល់បិ សាន  )។វ ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិចាបំាច់ព្តូិ អា ម្ោកករចិតតទុរោរ់វ

 ិងណ ា័ ងកលឱ់្យបា ម្រញម្លញរីរាល់លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិទងំអ័់វ ណដ្លព្តូិ បា បញ្ច លូរន ុង

ឯរាិម្ដ្ញនថាិប័ព់្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ៖វ(ម្ ម្ ះរញ្ច ប់ក្ខិង្ហិាង័ង់)វិប័គ់ម្ព្ោង។ 

I. ទិដ្ឋភារិមួ្ទូម្ៅ 

2. ម្ដ្ើម្បីបម្ញ្ច ៀ័ផលប ះពាល់អិ សជជោ ចំម្ពាះបិ សាន  វ ិង័ហគម្ ៍មូ្លោឋ  វរ៏ដូ្ចជាវក្ខត់ប នក

ជាអតិបិោ ូិផលប ះពាល់ណដ្លបងកក្ខិខូចខ្នតដ្លប់ិ សាន  វ រន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់វ

 ិងដ្ំណារ់ក្ខលព្បតិបតត ិក្ខិិប័់គម្ព្ោងវ ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ  ិងរម្មរិព្តូិ ម្ោិរតាម្

វិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់វដូ្ចម្លើរម្ ើងខ្នងម្ព្ក្ខម្៖ 

- “ណផ ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  ័ព្ោប់គម្ព្ោង...”។វ 

- រិរណ្៌នបម្ចចរម្ទ័វ  ីតិិ សធីវ  ិងក្ខិអ ុិតតណដ្លម្រញ ិកម្ជាងម្គវ ព្តូិ បា ម្លើរម្របង្ហា ញ

រន ុងឧប័ម្ព យ ធ ម្ ះ។ 

II. លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិជាិមួ្ណផនរក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  វណដ្លព្តូិ បំម្រញម្ោកព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ 

3. ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិព្តូិ បញ្ច លូក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ ជាអាទ៌៖វ 

- អ ុម្ោម្ម្ៅតាម្លិខិតបទោឋ  គតិកុតត ដ័ ីរីបិ សាន  បចច ុបប នម្កថ្ន រ់ជាតិ។ 

- ម្ធា ើក្ខិង្ហិវ ម្ព្ក្ខម្ិ សាលភារវិ សាលភារន លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិរន ុងរិចច័ យវ  ិងលរាខណ្ឌ រន ុង

ឯរាិម្ដ្ញនថា។ 

- ចាត់តាំងតំណាងព្រ រម្ក្ខិង្ហិាង័ង់ឱ្យចូលិមួ្រន ុងព្បតិបតត ិក្ខិព្តួតរិ ិតយក្ខិោឋ  វ

ណដ្លម្ធា ើម្ ើងម្ោកព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs), CSC ឬ 

DONREវ រ៏ដូ្ចជាវ ព្តូិ អ ុិតតរាល់័ រម្មភារណរតព្មូ្ិទងំអ័់វ ម្ដ្ើម្បីម្ោះព្ាកបញ្ញា បិ សាន  វ

ព្័បតាម្ក្ខិណណ្នណំដ្លផដល់ម្ោកវិ ស័ ា រិព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់។ 

- ផដល់រយត៌ោ វ  ិងម្ធា ើបចច ុបប នភារជូ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញវ់  ិងម្ ាទវ

 ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វ អំរី័រម្មភារននវ ក្ខិង្ហិណដ្លអាចិមួ្ចំណណ្រវ ឬប ត

បងកឱ្យោ ផលប ះពាលវ់ណដ្លបងកក្ខិខូចខ្នតគួិឱ្យរត់័ោម លដ់្ល់បិ សាន  ។ 

- រន ុងរិណ្ីោ ក្ខិណណ្នមំ្ោកវិ ស័ ា រិព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់វ  ិងព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញវ់

 ិងម្ ាទវ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs),វព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិព្តូិ បញ្ឈប់័រម្មភារាង័ង់វណដ្លបងក

ផលប ះពាលអិ សជជោ វ ម្លើរម្ ន័ ើវ  ិងម្ធា ើរម្មភារណរតព្មូ្ិបិ សាន  វ  ិងអ ុិតតវិ សធីាស្ត ត័ាង័ង់

ម្ផសងម្ទៀតវ (ព្ប័ិ ម្បើចាំបាច់)វ ម្ដ្ើម្បក្ខត់ប នកជាអតិបិោ ូិផលប ះពាល់

អិ សជជោ ម្លើបិ សាន  ។ 

- បម្ងក ើតវ  ិងិរា ូិគណ្ៈរោម ធិក្ខិបិ សាន  វ  ិង័ុិតន ិភារវ ោ ័ោ័ភារជាព្បធា 

ព្រ រម្ក្ខិង្ហិាង័ង់វ ឬអ ុព្បធា ព្រ រម្ក្ខិង្ហិាង័ង់វ  ិងម្ស្ត ត ីទទួលប ទ ុរ័ុិតន ិភារវ  ិង

បិ សាន  វ រន ុងម្ោលបំណ្ងទទួលវ  ិងម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះពារយបណ្ដ ឹងវ ក្ខិជំទ័់វ ក្ខិតវា វ

 ិងក្ខិមិ្ ័បាកចិតតិប័់័ ហគម្ ៍មូ្លោឋ  វ ណដ្លបងកម្ ើងម្ោកព្បតិបតត ិក្ខិាង័ង់។វ

ម្ស្ត ត ីទទួលប ទ ុរ័ុិតន ិភារវ  ិងបិ សាន  វ ទទួលខុ័ព្តូិ រត់ព្តាទុររាល់ពារយបណ្ដ ឹងទងំអ័វ់

វិ សធីាស្ត ត័ ណដ្លម្ព្បើព្បា័់័ព្ោប់ម្ធា ើក្ខិម្ោះព្ាកវ  ិងលទធផលម្ៅរន ុងបញ្ជ ីរត់ព្តាពារយបណ្ដ ឹង។វ

បញ្ជ ីម្ ះព្តូិ ិរាទុរម្ករន ុងក្ខិ សោលយកាង័ង់វ  ិងអាចរិ ិតយម្ម្ើលបា ម្ោកិ ស័ ា រិ

ព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់វ  ិងព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  
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(PTs)។ 

III. ក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ ិប័ព់្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិម្ករន ុងក្ខិអ ុិតត EMP៖  

4. ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ័ណំ្ង់ទទួលខុ័ព្តូិ ម្ោិរម្ៅតាម្ម្័ចរដ ីរិរណ្៌នបម្ចចរម្ទ័ន វ EMPវ

(័ូម្បញ្ច លូម្ ម្ ះគម្ព្ោងម្កព្តង់ម្ ះ)វ  ិងលិខិតបទោឋ  គតិកុតតននវ អំរីក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  

នម្រលបចច ុបប ន វជាអាទ៌ចំណុ្ចខ្នងម្ព្ក្ខម្៖ 

i) វិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់វណដ្លព្តូិ បា បង្ហា ញរន ុងណផនរវ៨.០។ ិ សធា កាិ័រោលផ្លប ោះ ល់

បិ សាន  ន  EMP  ិងម្ិៀបចំថិ សក្ខ័ព្ោប់អ ុិតត ិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់ទងំម្ ះ។វ 

ii) ណផអរម្លើតាម្វ EMP,វ ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិបា ម្ិៀបចំ ូិណផ ក្ខិលម្អ ិត័ព្ោប់អ ុិតតក្ខិព្គប់ព្គង

បិ សាន  ។វណផ ក្ខិលម្អ ិតម្ ះវោ ័ោ័ភាគដូ្ចខ្នងម្ព្ក្ខម្៖វ 

- ណផ ក្ខិព្គប់ព្គង័ព្ោប់ជំិំិប័់រម្មរិ។ 

- ណផ ក្ខិព្គប់ព្គង័ព្ោប់ព្បតិបតត ិក្ខិាង័ង់ជាិមួ្។ 

- ណផ ក្ខិ័ព្ោបព់្គប់ព្គងវ  ិងិរាទុរ័ោភ ិៈាង័ង់វ (រាប់បញ្ច លូទងំ

ាិធាតុគីមី្ម្ព្ោះថ្ន រ់ផងណដ្ិ)។ 

- ណផ ក្ខិព្គប់ព្គង័ំណ្ល់ិងឹវ ិង័ំណ្ល់រាិវ(រាប់បញ្ច លូទងំ័ំណ្ល់រីក្ខិាង័ង់វ ិង័ំណ្ល់

តាម្ព្គួាិ)។ 

- ណផ ក្ខិព្គប់ព្គងវ ិងក្ខត់ប នក័ំម្ ងិំខ្ន វ ិងធូលី។ 

- ណផ ក្ខិ័ព្ោបព់្គប់ព្គងវ ិង័ព្ោលផលប ះពាល់ចំម្ពាះិុរាជាតិវ ិង័តានព្រ។ 

- ណផ ក្ខិ័ព្ោប់ាដ ិម្ទ័ភារបិ សាន  ម្ ើងិ សញ។ 

- ណផ ក្ខិធាន័ុខភារវ ិង័ុិតន ិភារម្កក្ខិោឋ  ័ណំ្ង់។ 

- ណផ ក្ខិព្គប់ព្គងក្ខិម្ព្ចាះដ្ីវ ិងក្ខិម្ធា ើឱ្យដ្ីផុ័ វ(soil aggrandizement)។ 

- ណផ ក្ខិ័ុិតន ិភារវ រន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់វ  ិងក្ខិបណុ្្ះបណាដ លរម្មរិអំរី

ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  វ ិងទំនរ់ទំ ង័ហគម្ ៍។ 

- វិ សធា វ ិងបទបញ្ញជ អំរី័រម្មភារិ័់ម្កិប័់បុគមលរិវ ិងរម្មរិវរន ុងក្ខិោឋ  ័ំណ្ង់។ 

- ណផ ក្ខិម្ោះព្ាកបញ្ញា បនទ  ់។ 

- ណផ ក្ខិព្គប់ព្គងវ ិងរិ ិតយតាម្ោ ័ព្ោប់ដ្មំ្ណ្ើិក្ខិន ក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍។ 

5.  ិ សធា កាិលមិ្ិត្ម្កកន ជងខផ្ កាិ ចាាំបាច់រត្ូិ បាំម្ពញម្ៅតាម្លកាែណ្ឌ ត្រម្ូិ  ដូចត្ម្ៅ៖ 

ម្ដ្ើម្បីអ ុិតតវិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់ជារ់ោរ់៖វ អនរណាណដ្លព្តូិ អ ុិតតវ (ម្ ុ័សវ ព្រ រម្។ល។),វ ព្តូិ

អ ុិតតម្ោកម្ិៀបណាវ (រោា ំងរលរម្មវ ម្ព្គឿងោ ័ុ ីវ ឧបរិណ្៍។ល។)វ  ិងចំណាក?វ (ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ

គួិម្ព្ជើ័ម្ិ ី័ រថ្ខណ្ឌ វ  ិងដ្យព្ក្ខម្វ ណដ្លបង្ហា ញរីក្ខិអ ុតតលអនម្រលអនគត)។វ

ខផ្ កាិម្ ោះគួិបាំម្ពញ  ិងម្ផ្ញើិមួ្គន  ាមួ្ក ងឹឯកាិម្ដញថ្ងៃ។ 

រ) ធានឱ្យោ អនរព្គប់ព្គងោ ងម្ហាចណា័ោ់ន រ់វ ម្ោិរតាម្វ EMP មុ្ វ  ិងរន ុងអំ រ ងម្រល

ាង័ង់។ 

ខ) ធានរាល់័រម្មភារាង័ង់ទងំអ័់ ឹងទទួលបា ក្ខិឯរភាររន ុង

ឯរាិិប័់អាជាា ធិពារ់រយ ធ។ 

គ) ធានថ្វបុគមលិរវ ិងរម្មរិទងំអ័់កល់រីដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវ ិងភាិរិចចិប័់ខល  ួ។ 

ឃ) ព្័បតាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិអំរីក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ  ិងក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្អំ៍រីក្ខិព្គប់ព្គង

បិ សាន  វ រន ុងវ EMPវ  ិងផដល់រយត៌ោ ដ្ល់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ

 ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ(PTs)វអំរីក្ខិលំបារវ ិងដ្ំម្ណាះព្ាកនន។ 
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ង) ផដល់រយត៌ោ ដ្លអ់ាជាា ធិមូ្លោឋ  វ  ិងព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញវ់  ិងម្ ាទវ

 ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វ រន ុងរិណ្ីណដ្លោ បញ្ញា បិ សាន  ម្រើតោ ម្ ើងវ

 ិងម្ធា ើក្ខិ័ព្ម្ប័ព្មួ្លជាមួ្កាន បយ ពារ់រយ ធ វ  ិងតួអងមពារ់រយ ធននវ

ម្ដ្ើម្បមី្ធា ើក្ខិម្ោះព្ាកបញ្ញា ទងំម្នះ។ 

IV. ម្ស្ត ត ីទទួលប ទ ុរ័ុិតន ិភារវ ិងបិ សាន  ិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ៖ 

6. ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ ីមួ្កៗព្តូិ ណតងតាំងម្ស្ត ត ីទទួលប ទ ុរ័ុិតន ិភារវ  ិងបិ សាន  វ (SEO)វ ឱ្យម្ធា ើក្ខិ

ង្ហិម្រញម្ោ ងម្កក្ខិោឋ  ័ំណ្ង់។វ លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ័ព្ោប់ម្ស្ត ត ីទទួលប ទ ុរ័ុិតន ិភារវ  ិងបិ សាន  វ

ិមួ្ោ វ ោ ័ញ្ញញ បព្តបិ សញ្ញញ បព្តខ្នងណផនរបិ សាន  វ  ិងោ បទរិម្ាធ ៍

ោ ងម្ហាចណា័់បីឆ្ន ំខ្នងក្ខិង្ហិព្គប់ព្គងបិ សាន  វ ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លវ  ិងក្ខិរិ ិតយតាម្ោ 

រន ុងគម្ព្ោងាង័ង់ម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធ។វ ម្លើ័រីម្ ះម្ស្ត ត ីទទួលប ទ ុរ័ុិតន ិភារវ  ិងបិ សាន  គួិ

ោ ចំម្ណ្ះដ្ឹងម្ព្ៅព្ជះអំរលីិខិតបទោឋ  គតិកុតតណផនរបិ សាន  ិប័់ជាតិវ  ិងបា ចូលិមួ្

រន ុងថ្ន រ់បណុ្្ះបណាដ លអំរី័ុិតន ិភារវ  ិងអនម្យកក្ខិង្ហិវ ណដ្លម្ិៀបចំម្ោកព្រ័ួងក្ខិង្ហិអតីតកុទធជ វ

 ិងកុិ ីតិ័ម្បទវ ិងទទួលបា ិ សញ្ញ ប បព្តណផនរ័ុិតន ិភារវ ិងអនម្យកក្ខិង្ហិ។វ 

7. ម្ស្ត ត ីទទួលប ទ ុរ័ុិតន ិភារវ  ិងបិ សាន  ទទួលខុ័ព្តូិ អ ុិតតវ  ិងព្គប់ព្គងវ EMPវ

ិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ។វភាិរិចចិប័់ម្ស្ត ត ីទទួលប ទ ុរ័ុិតន ិភារវ ិងបិ សាន  ោ ជាអាទ៖៌ 

រ. បណុ្្ះបណាដ លវ  ិងបម្ងក ើ ក្ខិកល់ដ្ឹងអំរីបិ សាន  វ ដ្ល់រម្មរិ

ិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិរន ុងអំ រ ងម្រលវ ២វ ័បាដ ហ៍វ បនទ ប់រី

ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិចាប់ម្ផដើម្ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិក្ខិង្ហិិប័់ខល  ួ។វ ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លម្ ះវ ព្តូិ ម្ធា ើម្ដងម្ទៀត

ម្ិៀងរាល់វ ៦វ ណខម្ដង។វ ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លបណ នម្ ឹងព្តូិ អ ុិតតវ ម្ព្ក្ខម្ក្ខិណណ្នំិប័់វិ ស័ ា រិ

ព្គប់ព្គងបិ សាន  ។  

ខ. ម្ធា ើក្ខិរិ ិតយតាម្ោ បិ សាន  នផទរន ុងម្ក ឹងក្ខិោឋ  វ ម្ដ្ើម្បីរិ ិតយម្ម្ើលក្ខិអ ុិតត

័រម្មភារាង័ង់ិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ ឧបរិណ៍្វ  ិងិ សធីាស្ត ត័ អ ុិតតវ

ម្ដ្ើម្បពី្គប់ព្គងក្ខិបំរុលបិ សាន  វ  ិងវាកតនម្ាម្លើព្ប័ិទធភារន ិ សធា ក្ខិ័ព្ោល

ផលប ះពាល់ម្លើបិ សាន  ។វ 

គ. រិ ិតយតាម្ោ នផទរន ុងម្លើក្ខិអ ុិតតវិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលម់្លើបិ សាន  វ

 ិងម្លើភារអ ុម្ោម្ិប័ព់្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិជាមួ្ក ឹងវិ សធា ក្ខិក្ខិពាិបិ សាន  វ ម្ដ្ើម្បកី្ខិពាិវ

 ិងទប់ាក ត់ក្ខិបំរុលបិ សាន  ,វ លរាខណ្ឌ ណដ្លតព្មូ្ិរន ុងរិចច័ យ,វ

ម្ោលក្ខិណ៍្ណណ្នំិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ោ ក្ខិ ដ័ ីរកី្ខិណរលម្អបិ សាន  ,វ ក្ខិបម្ងក ើ ក្ខិកល់ដ្ឹង

អំរីបិ សាន  វ ិងិ សធា ក្ខិផ្ចួម្ផដើម្ជាមុ្ វម្ដ្ើម្បីបង្ហក ិក្ខិបំរុលបិ សាន  ។ 

ឃ. ម្ធា ើក្ខិម្័ុើបអម្ងកតវ  ិងម្លើរម្ ន័ ើវិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលដ់្ល់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ

រន ុងរិណី្ណដ្លរុំោ ភារអ ុម្ោម្/ក្ខិបំពា វ EMP,វ ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ  ិងក្ខិអ ុិតត

វិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់បិ សាន  ។ 

ង. វាកតនម្ាម្លើម្ជាគជយកន ក្ខិអ ុិតតវEMPវម្ដ្ើម្បីបា  ់ព្បោណ្រីចំណាកវ ិងភារព្គប់ព្ជ រងម្ព្ជាក

ន ិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់ណដ្លព្តូិ បា អ ុិតត។វ 

ច. ម្ធា ើក្ខិអម្ងកតបនទ ប់រីទទួលបា ពារយបណ្ដ ឹងវ បនទ ប់ម្រម្ធា ើក្ខិវាកតនម្ាវ  ិងម្ព្ជើ័ម្ិ ី័

រម្មភារណរតព្មូ្ិ។ 

្. អ ុិតត័រម្មភាររិ ិតយតាម្ោ បណ នម្វ ណផអរតាម្ម្ោលក្ខិណ៍្ណណ្នជំារ់ោរ់ិប័់ិ ស័ ា រិ

រិ ិតយតាម្ោ វ ិង/ព្រ័ួងរ័ិរម្មិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ(PTs),វ ិង 

ជ. ទំនរ់ទំ ងវ  ិងអ ុិតតរាល់័ រម្មភារទងំអ័់ម្ព្ក្ខម្ក្ខិ័ព្ម្ប័ព្មួ្លវ ឬក្ខិណណ្នំិប័់

ព្បធា វ វ វ វ វ វ វ វ ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ,វ វិ ស័ ា រិព្គប់ព្គងបិ សាន  ,វ វិ ស័ ា រិព្គប់ព្គងទូម្ៅ, PCO, 

តំណាងក្ខិ សោលយកព្គប់ព្គងបិ សាន  ម្កថ្ន រ់ម្ខតត,វ អាជាា ធិមូ្លោឋ  អំរី
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ព្គប់បញ្ញា បិ សាន  ទងំអ័វ់ព្ប័ិ ម្បើចាបំាច់។ 

 . ម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍ជាព្បចាំអំរីក្ខិអ ុិតតរញ្ច ប់បិ សាន  ម្ៅតាម្ភារញឹរញាប់វ ណដ្លម្លើរម្ ើង

រន ុងវEMP។ 

ញ. រាល់ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ នផទរន ុងទងំអ័់វ ព្រម្ទងំ័រម្មភារដ្នទម្ទៀតិប័់ម្ស្ត ត ីទទួលប ទ ុរ

័ុិតន ិភារវ  ិងបិ សាន  វ គួិរត់ព្តាទុររន ុងរំណ្ត់ម្ហតុវ  ិងម្ធា ើបចច ុបប នភារ

ជាញឹរញាប់បញ្ច លូម្ៅរន ុងម្័ៀិម្ៅកត្់រតាកាិពិ តិ្យតាម្ដា កាិអ ុិត្តបិ សាន  

ិប័់រក រម្ហ  ុម្  កាិ។ ម្័ៀិម្ៅរត់ព្តាម្ ះព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់័ព្ោបក់្ខិព្តួតរិ ិតយជាធម្មតាវ

ម្ោកិ ស័ ា រិព្គប់ព្គងវ ម្ដ្ើម្បវីាកតនម្ាម្លើ

ព្ប័ិទធភារន ក្ខិបំម្រញក្ខិង្ហិិប័់ម្ស្ត ត ីទទួលប ទ ុរ័ុិតន ិភារវ ិងបិ សាន  ។ 

V. ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ ម្លើក្ខិអ ុិតតបិ សាន  ិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ៖ 

8. អតិថិជ ព្តូិ ចុះរិចច័ យជាមួ្កទីព្បឹរាម្ដ្ើម្បីបំម្រញភាិរិចចជាិ ស័ ា រិព្គប់ព្គង។វ ទីព្បឹរាម្ ះ

ព្តូិ អ ុិតត័រម្មភាររិ ិតយតាម្ោ វ  ិងបិ សាន  ជារញ្ច ប់។វ វិ ស័ ា រិរិ ិតយតាម្ោ 

បិ សាន  ិប័់ទីព្បឹរារិ ិតយតាម្ោ ក្ខិាង័ង់/ក្ខិអ ុិតតវ ទទួលខុ័ព្តូិ រិ ិតយតាម្ោ ក្ខិអ ុិតត

វិ សធា ក្ខិននជាព្បចានំថៃវ ម្ដ្ើម្បកី្ខត់ប នកឱ្យបា ជាអតិបិោ ូិផលប ះពាលម់្រម្លើបិ សាន  វ

 ិង័ុិតន ិភារិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ។វ ទីព្បឹរារិ ិតយតាម្ោ ក្ខិាង័ង់វ ព្តូិ

បំម្រញភាិរិចច័ំខ្ន ់ៗដូ្ចខ្នងម្ព្ក្ខម្៖ 

✓ មុ្ ដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់វ ធានថ្រាលដ់្ំម្ណ្ើិក្ខិផដល់័ំណ្ងដ្ីធា ីវ ័ំណ្ង់ម្កម្លើដ្ីវ  ិង

ក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិ ទីតាំងវ  ិង/ឬក្ខិាដ ិម្ ើងិ សញវ ឬក្ខិផដល់អំណាកដ្ីវ រ៏ដូ្ចជាវ ក្ខិ័ោអ តមី្ វ

 ិងព្ោប់មិ្ ទ ់ផទ ុះវព្តូិ បា បញ្ច ប់ិចួរាល់។ 

✓ រិ ិតយម្ ើងិ សញវ  ិងអ ុម្យតម្លើណផ ក្ខិលម្អ ិត័ព្ោប់អ ុិតតវ EMPវ ម្ោកព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ

មុ្ ម្រលចាប់ម្ផដើម្ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិាង័ង់។ 

✓ រន ុងអំ រ ងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិាង័ង់វ វ វ ម្ធា ើក្ខិរិ ិតយតាម្ោ ឱ្យបា ជិត ន័ ិទធម្លើភារ

អ ុម្ោម្ម្ៅតាម្ក្ខិអ ុិតតវិ សធា ក្ខិក្ខត់ប នកផលប ះពាល់ម្លើបិ សាន  វ ិង័ុិតន ិភារ។ 

✓ បញ្ញជ រ់រីភារអ ុម្ោម្ជាមួ្ក ឹងវ EMPវ ិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ

 ិងរិ ិតយម្ម្ើលផលប ះពាលអ់ិ សជជោ វ ឬក្ខិខូចខ្នតណដ្លបងកម្ ើងម្ោកព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ។វ

ព្ប័ិ ម្បើចាបំាច់វ ោរ់័មំ្ណ្ើិម្ៅព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិឱ្យផដល់័ំណ្ង/ាដ ិក្ខិោឋ  ាង័ង់ម្ ើងិ សញវ

ម្ៅតាម្អា ីណដ្លោ ណចងរន ុងរិចច័ យ។វ ក្ខិអ ុិតតក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  ិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ

ព្តូិ ម្លើរម្ ើងរន ុងិបាកក្ខិណ្៍ិឌ្ឍ ភារិប័់អ ុគម្ព្ោង។ 

VI. ព្របខយណ្ឌ អ ុម្ោម្ភារ៖ 

រ. ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិរុពំ្តូិ បា អ ុញ្ញញ តអ ុិតត័រម្មភារាង័ង់វ ដូ្ចជាវ ក្ខិម្ិៀបចំក្ខិង្ហិ

ាង័ង់រន ុងព្របខយណ្ឌ គម្ព្ោងវមុ្ ម្រលោ ក្ខិរិ ិតយវ ិងអ ុម្យតម្លើណផ ក្ខិលម្អ ិតន វEMPវ

ម្ោកទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់វ ិងម្ស្ត ត ីបិ សាន  ិប័់អតិថិជ ម្ ើក។វ 

ខ. អតិថិជ ព្តូិ តព្មូ្ិឱ្យព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្បញ្ញតត ិរន ុងរិចច័ យវ ដូ្ចជាវ ភារ

អ ុម្ោម្ម្ៅតាម្វEMPវ  ិងណផ ក្ខិអ ុិតតលម្អ ិតិប័ ់ EMP។វរន ុងរិណ្ីរុំោ ភារអ ុម្ោម្

ម្ៅតាម្វEMPវអតិថជិ ព្តូិ តព្មូ្ិឱ្យព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិចាត់ិ សធា ក្ខិឱ្យបា ័ម្ព្័ប។វ 

គ. ម្ដ្ើម្បធីានភារអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្ ដ័ ង់ោិបិ សាន  ិប័់អ ុគម្ព្ោងវ អតិថិជ ព្តូិ បា 

អ ុញ្ញញ តឱ្យជួលភាគីទីវ ៣វ ម្ដ្ើម្បមី្ោះព្ាកបញ្ញា វ រន ុងរិណី្ណដ្លព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិរុំអាចអ ុិតត

ដ្ំម្ណាះព្ាកបា ទ ់ម្រលម្ិោវណដ្លនំឱ្យោ ផលប ះពាលអ់ិ សជជោ ម្លើបិ សាន  ដូ្ចតម្ៅ៖ 

- ័ព្ោប់រំហុ័មិ្ ័ំខ្ន ់វ (ដូ្ចជាវ ផលប ះពាល់/ក្ខិខូចខ្នតតិចតួចវ
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ណដ្លោ លរាណ្ៈបម្ណាដ ះអា័ នវ ិងអាចជួ័ជុលម្ ើងិ សញ),វអតិថិជ វឬតំណាងអតិថិជ វ

(ទីព្បឹរាព្គប់ព្គង)វ ព្តូិ ជូ ដ្ំណ្ឹងដ្ល់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិឱ្យម្ធា ើក្ខិណរតព្មូ្ិបញ្ញា ទងំម្ ះវ

ដូ្ចណដ្លព្តូិ បា រំណ្ត់រន ុង EMPវ មិ្ ឱ្យហួ័រវី ៤៨វ ម្ោ ងវ បនទ ប់រីបា ទទួល

ិបាកក្ខិណ្ផ៍ល ូិ ក្ខិ។វ ព្ប័ិ ម្បើរំហុ័ម្ ះព្តូិ បា ម្ោះព្ាកជាទីម្រញចិតត

រន ុងអំ រ ងម្រលម្ ះវ ម្នះ ឹងរុំោ ក្ខិអ ុិតត័រម្មភារអា ីបណ នម្ម្ទៀតម្ ើក។វ ទីព្បឹរា

ព្គប់ព្គងោ ័ិទធិរ យិម្រលណថម្វ ២៤វ ម្ោ ងម្ករន ុងរិណី្ណដ្លម្រលម្ិោ

័ព្ោប់ាដ ិម្ ើងិ សញោ រំណ្ត់វម្ព្ក្ខម្លរាខណ្ឌថ្វព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិបា អ ុិតត័រម្មភារ

ទងំអ័ណ់ដ្ិវ ប ុណ តរុបំា បញ្ច ប់័រម្មភារទងំម្ ះវ រន ុងម្រលម្ិោណដ្លបា រំណ្ត់វ

ម្ោកាិាន  ភាររុអំាចម្ោះព្ាកបា វដូ្ចណដ្លបា ម្លើរម្ ើងរន ុងរិចច័ យ។ 

- ័ព្ោប់ក្ខិបំពា ធំៗវ ចាំបាច់ព្តូិ ោ ក្ខិជួ័ជលុឱ្យិចួរាលរ់ន ុងិកៈម្រលវ ៧២វ ម្ោ ងវ

ម្ោកអតិថជិ វ តាម្ិកៈទីព្បឹរាព្គប់ព្គងវ ព្តូិ ព្បក្ខ័រីក្ខិបំពា ម្ ះវ  ិងតព្មូ្ិឱ្យ

ព្រ រម្ហ ុ ម្ោ ក្ខិម្ធា ើក្ខិណរតព្មូ្ិរន ុងព្របខយណ្ឌ ម្រលម្ិោណដ្លបា រំណ្ត់វ

ម្ោកម្ព្បើព្បា័់ថិ សក្ខិប័់រួរម្គ។វ ព្ប័ិ ម្បើព្រ រម្ហ  ុវ វ វ វ ម្ៅ ក្ខិខរខ្ន រំុបា បញ្ច ប់

ក្ខិង្ហិណរតព្មូ្ិម្ៅតាម្ម្រលម្ិោវ ណដ្លបា រំណ្ត់ម្នះម្ទវ រួរម្គ ឹងទទួល

ទណ្ឌ រម្មហិិញ្ញ ិតថ ុវ (ក្ខិោរ់ទណ្ឌ រម្មហិិញ្ញ ិតថ ុព្តូិ បា គណ្នវ តាម្ិកៈក្ខិចំណាកទូទត់

ក្ខិខូចខ្នត)។ 

- ម្បើតាម្ក្ខិវាកតនម្ាិប័ទី់ព្បឹរាព្គប់ព្គងវ ព្ប័ិ ម្បើព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិខរខ្ន រុំ

បា ម្ោះព្ាកបញ្ញា រន ុងក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  វ ឬព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិម្ធា ើក្ខិជួ័ជុលរុំបា 

ដ្ល់រព្មិ្តជាទីម្រញចិតតរន ុងម្រលម្ិោណដ្លបា រំណ្ត់វ (៤៨វ ម្ោ ងវ ឬវ ៧២វ ម្ោ ង)វ

អនរិ ស ិម្ោគទុ ោ ័ម្តនភារម្ិៀបចំឱ្យព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិមួ្កម្ទៀតវ (ភាគីទីវ ៣វ

អ ុិតត ិ សធា ក្ខិ័ម្ព្័បវ  ិងក្ខត់ព្បារ់័ព្ោបក់្ខិង្ហិម្ ះវ រីរិចច័ យជាមួ្កព្រ រម្

ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវម្ករន ុងក្ខិទូទត់បនទ ប់។វ 
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ឧប័ម្ព យ ធទី ៦៖ កាិខណ្នាាំអាំពីកាិរគប់រគងកាិអ ុិត្ត EMP 

I. ម្ោលក្ខិណ៍្  

1.  តួនទីិប័អ់នរខច ី៖វ អនរខច ីរម្ច ីម្ិៀបចំគម្ព្ោងវ ម្ដ្ើម្បីម្ ន័ ើ័ុហំិិញ្ញ បបទ ម្លើគម្ព្ោងិ ស ិម្ោគ។វ

វិ សាលភារវ ម្ោលបំណ្ងិប័់គម្ព្ោងវ ព្រម្ទងំ័ទិធិវ  ិងក្ខតរារិចចរន ុងរិចច័ យិប័់អនរខច ីរម្ច ីវ ព្តូិ

បា ណចងរន ុងរិចចព្រម្ម្ព្រៀងផល ូិ ចាប់ជាមួ្កធនោិ។វ ក្ខតរារិចចទងំម្ ះរាប់បញ្ច លូលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ

ឱ្យោ ក្ខិអ ុិតតគម្ព្ោងវ ជាមួ្ក ឹងក្ខិរិ ិតយម្ផទៀងផ្ទទ ត់ភារព្តឹម្ព្តូិ វ ិរាក្ខិម្ិៀបចំ

័ម្ព្័ប័ព្ោប់រិ ិតយតាម្ោ វ  ិងវាកតនម្ាម្លើក្ខិអ ុិតតវ  ិងអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្

ក្ខតរារិចចពារ់រយ ធ ឹងរិចចលទធរម្មវ ក្ខិព្គប់ព្គងហិិញ្ញ ិតថ ុវ ក្ខិម្បើរព្បារ់វ  ិងក្ខតរារិចច័ងមម្វ

 ិងបិ សាន  ។វ អនរខច ីរម្ច ីម្ធា ើក្ខិវា័់ណិងវ  ិងរាកក្ខិណ៍្រីម្ោលបំណ្ងក្ខិអភិិឌ្ឍវ  ិងលទធផល

ិប័់គម្ព្ោងវ  ិងព្តូិ ផដល់ិ បាកក្ខិណ្៍ហិិញ្ញ ិតថ ុវ វ វ  ិងិបាកក្ខិណ្៍័ិ រម្មម្ៅតាម្ក្ខិព្រម្ម្ព្រៀងោន ។វ

អនរខច ីរម្ច ីព្តូិ ម្ោះព្ាកបញ្ញា វ ឬក្ខិិំម្ោភបំពា ជារ់ណ ដ័ ងវ ឬបញ្ញា វ ឬក្ខិិំម្ោភបំពា ណដ្លព្តូិ

បា ម្លើរម្ ើងឱ្យបា ទ ់ម្រលម្ិោវ  ិងព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារវ ពារ់រយ ធ ឹងណផនរខ្នងម្លើម្ ះវ

(ម្ិ ថ្បញ្ញា វ ឬក្ខិិំម្ោភបំពា ទងំម្ ះវ ជាលរាណ្ៈបុគមលវ ឬម្រើតម្ ើងរន ុងលរាខណ្ៈជាព្បរយ ធ

ម្នះម្ ើក)។វ 

2. តួនទីិ ប័់ធនោិ៖វ រន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតគម្ព្ោងវ ធនោិម្ធា ើក្ខិរិ ិតយតាម្ោ ភារ

អ ុម្ោម្ិប័់អនរខច ីរម្ច ីម្ៅតាម្ក្ខតរារិចចិប័់អនរខច ីរម្ច ីវ ដូ្ចោ ណចងរន ុងរិចចព្រម្ម្ព្រៀងផល ូិ ចាប់វ

 ិងផដល់ក្ខិោពំ្ទដ្លក់្ខិអ ុិតតដ្ល់អនរខច ីរម្ច ីវ តាម្ិកៈក្ខិរិ ិតយម្លើរយត៌ោ វ ណដ្លផដល់

ម្ោកអនរខច ីរម្ច ីវ អំរីិឌ្ឍ ភារន ក្ខិអ ុិតតគម្ព្ោងវ ិឌ្ឍ ភាររន ុងក្ខិ្ ម្ៅ័ម្ព្ម្ច

ម្ោលបំណ្ងន ក្ខិអភិិឌ្ឍវ  ិងលទធផលពារ់រយ ធ ិប័់គម្ព្ោងវ  ិងម្ធា ើបចច ុបប នភារហា ិភយកវ

 ិងិ សធា ក្ខិព្គប់ព្គងណដ្លពារ់រយ ធ។វក្ខិោពំ្ទវ ិងក្ខិរិ ិតយតាម្ោ ក្ខិអ ុិតតវ ណដ្លម្ធា ើម្ ើងម្ោក

ធនោិរន ុងអំ រ ងិកៈម្រលន ក្ខិអ ុិតតវ បញ្ច ប់ម្កម្រលណដ្លគម្ព្ោងបញ្ច ប់។វក្ខិោំព្ទដ្លក់្ខិអ ុិតត

គម្ព្ោងព្គបដ្ណ្ដ ប់ម្លើក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ ក្ខិវាកតនម្ាវ ក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ៍្វ  ិង័រម្មភារផដល់

ជំ ួកបម្ចចរម្ទ័។វ 

3. ធនោិម្ធា ើក្ខិព្តួតរិ ិតយម្លើទិដ្ឋភារបិ សាន  ិប័់គម្ព្ោងវ ណផអរតាម្លទធផលិរម្ឃើញវ  ិង

អ ុា័ ៍ន ក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  វ ិមួ្ ឹងវិ សធា ក្ខិននវ ណដ្លព្តូិ បា ម្លើរម្ ើងរន ុងរិចច

ព្រម្ម្ព្រៀងផល ូិ ចាប់វEMPវ ិងឯរាិគម្ព្ោងដ្នទម្ទៀត។ 

II.  ម្ោលបំណ្ងន ក្ខិព្តួតរ ិិតយ៖ 

4. ម្ោលបំណ្ងន ក្ខិព្តួតរ ិិតយម្លើក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់បិ សាន  វឬក្ខិអ ុិតតវEMPវរន ុងអំ រ ង

ម្រលវ វ វ វ វ អ ុិតតគម្ព្ោងវ ព្តូិ បា បញ្ច លូម្ៅរន ុងម្ោលបំណ្ងន ក្ខិព្តួតរិ ិតយក្ខិអ ុិតតគម្ព្ោងវ

ដូ្ចខ្នងម្ព្ក្ខម្៖ 

រ. ធានថ្គម្ព្ោងព្តូិ បា អ ុិតតម្ោកោ ក្ខិរិ ិតយម្ផទៀងផ្ទទ ត់ភារព្តឹម្ព្តូិ វ ម្ដ្ើម្បី័ម្ព្ម្ច

ម្ោលបំណ្ងន ក្ខិអភិិឌ្ឍិប័់គម្ព្ោងវ ម្ោកអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្រិចចព្រម្ម្ព្រៀងផល ូិ ចាប់វ

ិមួ្ ឹងរិចចព្រម្ម្ព្រៀងណផនរបិ សាន   

ខ. រំណ្ត់របីញ្ញា ័ងមម្វ  ិងបិ សាន  ជាបនទ  ់វ ខណ្ៈម្រលណដ្លបញ្ញា ទងំម្ ះម្រើតោ ម្ ើង

រន ុងអំ រ ងម្រលន ក្ខិអ ុិតតវ ិងិ សះិរិ សធីម្ដ្ើម្បីម្ោះព្ាកបញ្ញា ទងំម្ ះ 

គ. ម្លើរម្ ន័ ើម្ៅក្ខ ់ធនោិវ អំរីក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិក្ខិម្ិៀបចំគម្ព្ោងឱ្យបា ័ម្ព្័បវ ខណ្ៈម្រលណដ្ល

គម្ព្ោងប តោ ក្ខិិ សិតតវឬក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិក្ខលៈម្ទ័ៈបិ សាន  នន 

ឃ. រំណ្ត់រីហា ិភយកបិ សាន  ័ំខ្ន ់ៗវ ណដ្លប ះពាលដ់្ល់ ិិ ត ិភារិប័គ់ម្ព្ោងវ  ិងម្លើរម្ ន័ ើ

កុទធាស្ត ត័ វ ិង័រម្មភារព្គប់ព្គងហា ិភយកឱ្យបា ័ម្ព្័បជូ ធនោិវ ិង 

ង. ម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្ប៍ញ្ច ប់ក្ខិអ ុិតតិប័់អនរខច ីរម្ច ីវ ម្ោកបញ្ច លូណផនរមួ្ក ដ័ ីរីភារអ ុម្ោម្
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ចំម្ពាះវិ សធា ក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាលវ់ ិងព្បមូ្លចងព្រងម្ម្ម្ិៀ វម្ដ្ើម្បីណរលម្អក្ខិម្ិៀបចំគម្ព្ោង

នម្រលអនគតវម្ដ្ើម្បី័ម្ព្ម្ចលទធផលបិ សាន  ក្ខ ់ណតលអ ព្បម្័ើិជាងមុ្ ។ 

III. ដ្ំណារ់ក្ខលមុ្ ម្រលាង័ង់  

3.1. កាិបញ្ច ូល EMP ម្ៅកន ជងម្័ៀិម្ៅខណ្នាា័ំ ដ ីពីរបត្បិត្ត ិកាិគម្រោង 

5. ក្ខិបញ្ច លូវ EMPវ ម្ៅរន ុងម្័ៀិម្ៅណណ្នំ ដ័ ីរពី្បតិបតត ិក្ខិគម្ព្ោងវ ព្តូិ បា ម្ធា ើម្ ើងម្ករព្មិ្ត

គម្ព្ោងវ ម្ពាលគឺមិ្ ណម្ ម្ករព្មិ្តអ ុគម្ព្ោងម្ ើក។វ ជាធម្មតាម្័ៀិម្ៅណណ្នំ

ដ័ ីរីព្បតិបតត ិក្ខិគម្ព្ោងវ (POM)វ ព្តូិ ម្ិៀបចំម្ ើងវ រន ុងអំ រ ងម្រលវាកតនម្ាគម្ព្ោងវ  ិងមុ្ ម្រល

ម្ធា ើក្ខិចិចា។វ ម្័ៀិម្ៅណណ្នំ ដ័ ីរពី្បតិបតត ិក្ខិគម្ព្ោងវ ព្តូិ បញ្ច លូណផនរមួ្ក ដ័ ីរកី្ខិក្ខិពាិ

ផលប ះពាល់បិ សាន  ។វ ចំណុ្ចណដ្ល័ខំ្ន ់បំផុតគឺមិ្ ព្តូិ ចម្ាងណផនររន ុងវ EMPវ ម្រោរ់រន ុងណផនរវ

ឬឧប័ម្ព យ ធ ន ម្័ៀិម្ៅណណ្នំ ដ័ ីរីព្បតិបតត ិក្ខិគម្ព្ោងម្ ើក។វ រ ាងម្រវ ក្ខិម្ធា ើណបបម្ ះវ រុំ

ោ ព្ប័ិទធភារម្ ើក។វផទ ុកម្ៅិ សញអនរម្ិៀបចំវEMPវឬបុគមលិរបិ សាន  ិប័ ់PCOវគួិ័ហក្ខិជាមួ្ក ឹង

គម្ព្ោងវ  ិងណរ័ព្មួ្លវ EMPវ ម្ដ្ើម្បផីលិតម្ចញជា POM។វ ម្គគួិរិ ិតយម្ម្ើលវ POMវ ម្ផសងម្ទៀតវ

ណដ្លោ ម្ករន ុងព្បម្ទ័វ  ិងរន ុងគម្ព្ោងព្័ម្ដ្ៀងោន ម្ផសងម្ទៀតិប័់ធនោិវ  ិងិរ POMវណាណដ្ល

ោ ័ោ័ភាគពារ់រយ ធ ឹងក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់វ ណដ្លអាចករម្រអ ុិតត

ម្ករន ុងគម្ព្ោងម្ ះបា ។វ ោតិក្ខណដ្លព្តូិ បា ម្លើរម្ ន័ ើ័ព្ោប់វ POMវ ព្តូិ បា បង្ហា ញរន ុង

ព្បអប់ខ្នងម្ព្ក្ខម្។ 
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ោតិ្កាខដលរត្ូិ បា ម្លើកម្ ន័ ើម្ ើង័រោប់ម្័ៀិម្ៅខណ្នាា័ំ ដ ីពីរបតិ្បត្តិកាិគម្រោង 
ម្័ចកដ ីពិពណ្៌នាម្ដាក័ម្ងាបអាំពីគម្រោង 

– ទិដ្ឋភារិមួ្ទូម្ៅ/ម្ោលបំណ្ង 
– បិ សបទបិ សាន   
– រតាត ម្ោល ម្ោបាក 
– ័ោ័ភាគគម្ព្ោងវ(ព្តូិ បញ្ញជ រ់រីព្បណិងផល ូិ វក្ខិោឋ  អភិិឌ្ឍ ៍។ល។) 
– ក្ខិព្គប់ព្គងគម្ព្ោង៖វក្ខិ័ព្ម្ប័ព្មួ្ល/ក្ខិម្ិៀបចំក្ខិអ ុិតត  

ផ្លប ោះ ល់បិ សាន   ខដលអាចបងកម្ ើងម្ដាក័ោ័ភាគនានាិប័់គម្រោង 
– លំោប់លំម្ោកជាិមួ្ម្ៅតាម្ិ សាលភារ/ឥទធិរល 
– ផលប ះពាល់ផ្ទទ ល់វផលប ះពាល់ព្បម្ោលវ ិងផលប ះពាល់័ិុប 
– បញ្ញា បិ សាន  វ័ងមម្័ិុប័ំខ្ន ់ៗ 

កាិកាិ ិផ្លប ោះ ល់បិ សាន    
– ម្ោលបំណ្ង (បស្តញ្ញជ បភារអ ុម្ោម្) 
– ក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់វណដ្លព្តូិ អ ុិតតតាម្័ោ័ភាគគម្ព្ោងវក្ខិម្ផទៀងផ្ទទ ត់ជាមួ្ក ឹងណផ ក្ខិ
ព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងវណផ ក្ខិ័រម្មភារម្ោះព្ាកផលប ះពាល់/តំាងទីលំម្ក។ល។) 

– ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ /ក្ខិវាកតនម្ាម្លើក្ខិអ ុិតត វវិ សធា ក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់វ- 
ចាប់/លិខិតបទោឋ  គតិកុតត វបិ សាន  វណដ្លពារ់រយ ធរន ុងព្បម្ទ័។ 

– តួនទីិប័់ទីភាន រ់ង្ហិបិ សាន  ជាតិវឧទហិណ្៍ផដល់ក្ខិអ ុម្យតម្លើអ ុគម្ព្ោងវរិ ិតយតាម្ោ /ព្តួត
រិ ិតយ។ល។ 

ខផ្ កាិរគប់រគងបិ សាន   ឬឯកាិរបហាក់របខហលម្ ោះ  
– វិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់ 
– លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ័ព្ោប់ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វបញ្ញា /័រម្មភារ័ំខ្ន ់ៗវ័ូចនរិលទធផលក្ខិង្ហិ
័ព្ោប់ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ ិងវាកតនម្ា  

– ក្ខិម្ិៀបចំាន បយ /ក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ វិមួ្ ឹងក្ខិ័ព្ម្ប័ព្មួ្លបុគមលិរវ ិងក្ខិរព្ងឹង័ម្តនភារ 
– ក្ខលិ សភាគអ ុិតត ិ សធា ក្ខិ/ក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ៍្  
– ចំណាក 

ខផ្ កាិពិ ិត្យតាម្ដា /ម្ិៀបចាំិបាកកាិណ្៍  
– បញ្ញា /័រម្មភារ័ំខ្ន ់ៗ័ព្ោប់ក្ខិព្គប់ព្គង 
– ិបាកក្ខិណ្៍ព្បចំាព្តីោ័/ព្បចំាឆ្ន ំ 
– ័ូចនរិលទធផលក្ខិង្ហិ័ព្ោប់ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ ិងក្ខិវាកតនម្ា  

កាិម្ិៀបចាំាន បយ  
– ក្ខិម្ិៀបចំាន បយ  
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3.2. កាិបណ្្ជ ោះបណាដ លអាំពីកាិរគប់រគងបិ សាន   បនាទ ប់ពីកិចចរពម្ម្រពៀង

ផ្ដល់កម្ច ីចូលាធិោ  

6. ជាក្ខិអ ុិតតលអភាា ម្ៗវ បនទ ប់រីរិចចព្រម្ម្ព្រៀងផដល់រម្ច ីចូលជាធិោ វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ

ិុក្ខា ព្បោញវ់  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វ ព្តូិ ម្ិៀបចំ័ិក្ខា ាោព្បក្ខ័ចាប់ម្ផដើម្អ ុិតត

គម្ព្ោង។វ រន ុង័ិក្ខា ាោម្ ះវ ធនោិព្តូិ ផដល់ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លខា ីវ អំរីក្ខិព្គប់ព្គងគម្ព្ោងវ ិមួ្ ឹង

ក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់បិ សាន  វ ណដ្លបងកម្ ើងម្ោកាិគម្ព្ោង។វបុគមលិរបិ សាន  ិប័់ព្រ័ួងរ័រិម្មវ

ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វ  ិងទីព្បឹរាណដ្លពារ់រយ ធ វ ព្ប័ិ ម្បើបា ម្ព្ជើ័ម្ិ ី័

ិចួម្ៅម្ហើកម្នះវ ចាបំាច់ព្តូិ ចូលិមួ្រន ុងិគមបណុ្្ះបណាដ លម្ ះវ ម្ដ្ើម្បដី្ឹងរីិម្បៀបអ ុិតតវ EMPវ

រន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតគម្ព្ោង។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វ

គួិម្ិៀបចំិគមបណុ្្ះបណាដ លខា ីវ អំរី EMPវ ័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោង ីមួ្កៗម្ករព្មិ្តមូ្លោឋ  វ

័ព្ោប់័ហគម្ ៍មូ្លោឋ  វណដ្លិងផលប ះពាលវ់អាជាា ធិវ ិងព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ។ 

3.3. របពយ ធរគប់រគងបិ សាន  ិប័់គម្រោង 

7. ជាធម្មតាព្បរយ ធ ព្គប់ព្គងបិ សាន  ិប័់គម្ព្ោងវ ព្តូិ ករម្រម្ធា ើក្ខិរិចាិណាវ  ិងបញ្ច លូរន ុង 

EMPវ ម្ដ្ើម្បធីានោ ងណាឱ្យគម្ព្ោងអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិក្ខិពាិផលប ះពាល់បិ សាន  ។វ

ព្បរយ ធម្ ះណដ្លព្តូិ បា ម្ិៀបចំ័ព្ោប់រព្មិ្តគម្ព្ោងវ  ិងរព្មិ្តអ ុគម្ព្ោងវ

ិមួ្ោ អងមភារព្គប់ព្គងបិ សាន  មួ្កិប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ

 ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs),វម្ស្ត ត ីទទួលប ទ ុរបិ សាន  វ(EO)វិប័់ទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់/ិ ស័ ា រិ

ព្គប់ព្គងវ (CSC),វ ម្ស្ត ត ីទទួលប ទ ុរ័ុិតន ិភារវ  ិងបិ សាន   (SEO)វ ិប័ព់្រ រម្ហ  ុម្ៅ ក្ខិ,វ  ិងទីព្បឹរា

រិ ិតយតាម្ោ បិ សាន  ឯររាជយវ (IEMC), អាជាា ធិពារ់រយ ធ វ  ិង័ហគម្ ៍។វ អាព្័យកម្ៅតាម្

រព្មិ្តន ហា ិភយកបិ សាន  ិប័់គម្ព្ោងវ ម្គព្បណហលជារុំព្តូិ ក្ខិទីព្បឹរារិ ិតយតាម្ោ បិ សាន  

ឯររាជយម្នះម្ ើក។វ ម្ទះជាោ ងណារ៏ម្ោកវ មិ្ ថ្ហា ិភយកម្ករព្មិ្តណាម្នះម្ទវ ម្ស្ត ត ីទទួល

ប ទ ុរបិ សាន  ិប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ វ វ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs), 

ម្ស្ត ត ីទទួលប ទ ុរបិ សាន  ,វ  ិងម្ស្ត ត ីទទួលប ទ ុរ័ុិតន ិភារវ  ិងបិ សាន  វ បំម្រញតួនទី

័ំខ្ន ់រន ុងក្ខិធានភារអ ុម្ោម្ិប័់គម្ព្ោងម្ៅតាម្ិ សធា ក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល។់ 

8. គួិោ ក្ខិបញ្ញជ រ់ឱ្យបា ចា័់ោ័់រកី្ខិទទួលខុ័ព្តូិ ិប័់តួអងមទងំម្ ះរន ុងវ EMP។វ PCOវ

ចាំបាច់ព្តូិ អ ុិតតតាម្ EMPវ  ិងព្តូិ ធានោ ងណាឱ្យព្បរយ ធម្ ះោ ដ្មំ្ណ្ើិ ក្ខិម្កម្រលម្ព្ជើ័ម្ិ ី័

ទីព្បឹរាវ ិងព្រ រម្ហ ុ វវវវវម្ៅ ក្ខិណដ្លពារ់រយ ធ។វ 

3.4. កន ជងអាំ រ ងម្ពលម្ិៀបចាំលមិ្ិត្  

9. ម្ោលបំណ្ងមួ្ករន ុងចំម្ណាម្ម្ោលបំណ្ងននន ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិវ EAវ គឺព្តូិ រំណ្ត់រីបញ្ញា បិ សាន  វ

ណដ្លអាចបញ្ច លូម្ៅរន ុងក្ខិម្ិៀបចំគម្ព្ោងម្កដ្ណំារ់ក្ខលដ្ំបូងន ក្ខិម្ិៀបចំគម្ព្ោងវ ម្ដ្ើម្បីបម្ងក ើ 

ផលិ សជជោ វ  ិងបម្ញ្ច ៀ័វ ក្ខត់ប នកឱ្យម្កជាអបបបិោវ ឬ័ព្ោលផលប ះពាល់អិ សជជោ វ

ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើង។វ រន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតគម្ព្ោងវ ណដ្លចាប់ម្ផដើម្បនទ ប់រីរិចចព្រម្ម្ព្រៀងផដល់

រម្ច ីចូលជាធិោ វព្រ័ួងរ័ិរម្មវិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វចាបំាច់ព្តូិ ធាន

ថ្វ ិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលណ់ដ្លពារ់រយ ធរន ុង EMPវ ព្តូិ បា ករម្រម្ធា ើក្ខិរិចាិណាវ  ិងបញ្ច លូ

រន ុងឯរាិម្ិៀបចំបម្ចចរម្ទ័លម្អ ិតម្ៅតាម្ក្ខិ័ម្ព្័ប។វជហំា ម្ដ្ើម្បមី្ធា ើណបបម្ ះវិមួ្ោ ៖ 

រ. ព្រ័ួងរ័ិរម្មវិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វបញ្ច លូលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ័ព្ោប់

រិចាិណារន ុងវEMPវម្ៅរន ុងលរាខណ្ឌក្ខិង្ហិ័ព្ោប់ទីព្បឹរាម្ិៀបចំបម្ចចរម្ទ័លម្អ ិត 

ខ. ព្រ័ួងរ័ិរម្មវិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វបញ្ច លូវEMPវម្ៅរន ុងឯរាិ

ម្ដ្ញនថា័ព្ោបក់្ខិង្ហិម្ិៀបចំបម្ចចរម្ទ័លម្អ ិត 

គ. ទីព្បឹរាម្ិៀបចំបម្ចចរម្ទ័លម្អ ិតវ ម្ោងលទធផលិរម្ឃើញរន ុង EMPវ រន ុងអំ រ ងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិម្ិៀបចំវ
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 ិង 

ឃ. ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វ ម្ធា ើក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ

ម្ដ្ើម្បធីានថ្វ វិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់វ ណដ្លពារ់រយ ធរន ុង EMPវ ព្តូិបា ករម្ៅម្ធាើក្ខិ

រិចាិណារន ុងក្ខិម្ិៀបចំបម្ចចរម្ទ័។ 

3.5. កាិម្ិៀបចាំឯកាិម្ដញថ្ងៃ  ិងឯកាិកិចច័ ា័រោប់កាិងាិាង័ង់ 

10. EMPវ រុោំ តនម្ាអា ីម្ ើកវ ម្លើរណលងណតោ ក្ខិអ ុិតតតាម្ណផ ក្ខិម្ ះវ ម្ៅតាម្អា ីណដ្ល

បា ម្ព្ោងទុរ។វ ម្ ះអាច័ម្ព្ម្ចម្ៅបា ណតព្ប័ិ ម្បើវ EMPវ ព្តូិ បា ភាជ ប់ជាមួ្ក ឹងឯរាិម្ដ្ញនថាវ

 ិងឯរាិរិចច័ យវ ជាណផនរមួ្កន ក្ខិរិរណ្៌នណដ្លព្តូិ បំម្រញម្ោកព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ  ិង

បា ទទួលក្ខិករចិតតទុរោរ់រីព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិរន ុងអំ រ ងម្រលម្ដ្ញនថាណតប មុ្ណាណ ះ។វ ក្ខិម្ធា ើណបបម្ ះវ

ផដល់លទធភារឱ្យម្គអាចបញ្ច លូវEMPវម្ៅរន ុងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិម្ដ្ញនថាវ ិងដ្មំ្ណ្ើិក្ខិចុះរិចច័ យវ ិងធានថ្៖ 

រ. EMPវព្តូិ បា ចាត់ទុរថ្ជាលរាខណ្ឌ មួ្កន រិចច័ យ 

ខ. ោ ក្ខិបា  ់ព្បោណ្ចំណាក័ម្ព្័បវ័ព្ោប់ក្ខិអ ុិតតវEMPវ ិង 

គ. ព្បរយ ធ ព្គប់ព្គងព្តូិ បា បម្ងក ើតម្ ើងវម្ដ្ើម្បធីានឱ្យោ ភារអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្ EMP។ 

11. ព្ប័ិ ម្បើ EMPវ ព្តូិ បា បញ្ច លូឱ្យបា ព្តឹម្ព្តូិ ម្ៅរន ុងឯរាិម្ដ្ញនថាវ  ិងឯរាិរិចច័ យ

ម្នះម្ទវ ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិអាចអះអាងថ្វ ភារអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្វ EMPវ ម្ ះរុំណម្ ជាណផនរមួ្កន 

លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិរន ុងក្ខិង្ហិិប័់រួរម្គម្ ើក។វ ក្ខិបញ្ច លូវ EMPវ ម្ៅរន ុងឯរាិម្ដ្ញនថាវ  ិង

ឯរាិរិចច័ យវ គឺជាលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិជាមុ្ ។វ ម្បើមិ្ ដូ្ម្ចាន ះម្ទវ បនទ ប់រោី ក្ខិផដលរិ់ចច័ យិចួវ

វាអាចកឺតម្រលម្រររន ុងក្ខិរព្ងឹងក្ខិអ ុិតតតាម្ខា ឹម្ាិន វEMP។ 

12. ធនោិម្ព្បើព្បា័ឯ់រាិម្ដ្ញនថា ដ័ ង់ោិិប័់័ហរយ ធអ តិជាតិន ិ ស័ ា រិរិម្ព្ោះម្ោបល់វ

(FIDIC)វ ័ព្ោបរ់ញ្ច ប់ក្ខិង្ហិាង័ង់។វ ម្ករន ុងឯរាិម្ ះោ រណ ាងចំ ួ រីិវ ណដ្លម្គអាចបញ្ច លូ

លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ័ព្ោប់ព្គប់ព្គងវ  ិងរិ ិតយតាម្ោ បិ សាន  ៖វ ណផនរ Bវ ន លរាខណ្ឌ រិម្័័វជាលរាខណ្ឌ

តព្មូ្ិបណ នម្ម្ព្ក្ខម្វ ខិងវ ៤.១៨វ – ក្ខិក្ខិពាិបិ សាន  ,វ ម្័ចរដ ីរិរណ្៌នរន ុងទព្ម្ង់ជាម្័ចរដ ីរិរណ្៌ន

អំរីបិ សាន  វ (ជាធម្មតាព្តូិ បា ោរ់រូដ្័ោម លថ់្វ ម្័ចរដ ីរិរណ្៌នវ ០១៧០០ – ណផ ក្ខិព្គប់ព្គង

បិ សាន  )។ 

13. ព្រ័ួងរ័ិរម្មវិ ុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វរុំអាចម្ធា ើក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិ ខា ឹម្ាិ

ន លរាខណ្ឌ ទូម្ៅរន ុងរិចច័ យម្នះម្ ើកវ ម្ោកាិណតវាោ ខណចងវ  ិងភាាណដ្លព្តូិ

បា ទទួលាម ល់ជាលរាណ្ៈអ តិជាតិ។វ ប ុណ ត ម្ករន ុងរិណី្ណដ្លោ ក្ខិមិ្ ឯរភារោន ិវាងណផនរ

រន ុងលរាខណ្ឌ ទូម្ៅវ  ិងលរាខណ្ឌ វ ឬម្័ចរដ ីរិរណ្៌នរិម្័័វ ម្កលរាខណ្ឌ វ  ិងម្័ចរដ ីរិរណ្៌នរមិ្័័វ

ព្តូិ ករជាបា ក្ខិ។ 

14. ណផនរលរាខណ្ឌ រិម្័័វ ណចងលម្អ ិតរីលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ័ព្ោប់ក្ខិម្ិៀបចំគម្ព្ោង។វ ដូ្ម្ចនះ

ឧទហិណ្ព៍្ប័ិ ម្បើោ លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិរិម្័័ពារ់រយ ធ ឹងក្ខិម្ិៀបចំតំប ់ម្ទ័ភារវ ដូ្ចជាវ

ក្ខិោមំ្ដ្ើម្ម្ ើម្លើទីជព្ោលវ ឬតព្មូ្ិឱ្យោ ក្ខិម្ិៀបចំរិម្័័័ព្ោបអ់ាង ត័ ុរដ្ីលាប់វ

រយត៌ោ លម្អ ិតម្ ះវជាធម្មតាព្តូិ បា រំណ្ត់រន ុងម្័ចរដ ីរិរណ្៌នលម្អ ិត។វណផនរម្ ះរ៏អាចបញ្ច លូ ដ័ ង់ោិ

អ ុិតតក្ខិង្ហិផងណដ្ិវ ដូ្ម្ចនះព្ប័ិ ម្បើោ ក្ខិតព្មូ្ិឱ្យបម្ងក ើតព្បរយ ធ័ោអ តទឹរ

័ំណ្ល់រន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់វ ព្រ័ួងរ័រិម្មវ ិុក្ខា ព្បោញវ់  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ

(PTs)វអាចបញ្ច លូបា រា ណម្ ព្តន ក្ខិបម្ញ្ចញទឹរ័ំណ្លវ់ណដ្លអាចទទួលករបា វរីព្បរយ ធម្ ះ។ 

15. ខណចងអំរបីិ សាន  គួិោ ភារចា័ោ់័់វ  ិងណចងរីអា ីណដ្លព្តូិ ម្ធា ើវ ចាំបាច់ព្តូិ

ម្ធា ើម្ករណ ាងណាវ ម្កម្រលណាវ  ិងថ្ម្តើ័រម្មភារទងំម្ ះ ឹងម្ធា ើម្ ើងម្ោកិម្បៀបណាវ

 ិងអនរណដ្លទទួលខុ័ព្តូិ ។វ PCOវ ម្ោក័ហក្ខិជាមួ្ក ឹងអនរឯរម្ទ័ណផនរបិ សាន  ន អងមភារ

ព្គប់ព្គងបិ សាន  វ ិ ស័ ា រិវ  ិងអនរបម្ចចរម្ទ័វគួិម្ព្បើព្បា័់លរាខណ្ឌ វ  ិងម្័ចរដ ីរិរណ្៌នរន ុងរិចច័ យវ



 

 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
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ម្ដ្ើម្បធីានថ្វ ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិរិតជាបា អ ុិតតវិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលព់្បរបម្ោកព្ប័ិទធ

ភាររិតព្បារដ្ណម្ ។វ 

16. ក្ខិ័ហក្ខិោ ងជិត ន័ ិទធិវាងព្រ រម្ក្ខិង្ហិបិ សាន  វ ិងព្រ រម្ក្ខិង្ហិបម្ចចរម្ទ័វធានឱ្យោ ក្ខិ

បញ្ច លូវិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់ម្ៅរន ុងក្ខិម្ិៀបចំគម្ព្ោង។វ ិ ស័ ា រិម្ិៀបចំគម្ព្ោងវ គួិ

បញ្ច លូិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលម់្ៅរន ុងឯរាិបម្ចចរម្ទ័ិប័ខ់ល  ួវ (ឧទហិណ្៍វ ដូ្ចជាវ ឯរាិ

បង្ហា ញរីបិ សោណ្វ (bill of quantities),វ គំ ូ័បាង់វ  ិងម្័ចរដ ីរិរណ្៌នបម្ចចរម្ទ័)វ ប ុណ តគួិោ ក្ខិ

រត់័ោម ល់ថ្វ ឯរាិមួ្កចំ ួ អាចម្លើរម្ ើងរីវិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់ទូម្ៅវ ណដ្លព្តូិ

អ ុិតតតាម្ម្ោកព្រ រម្ក្ខិង្ហិបម្ចចរម្ទ័វ ិងព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ។ 

17. ម្ដ្ើម្បធីានឱ្យោ ក្ខិអ ុិតតលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិបិ សាន  ឱ្យបា លអ ព្បម្័ើិវ ម្គអាចភាជ ប់ឯរាិវ EMPវ

ឬឯរាិព្បហារ់ព្បណហលម្ ះជាលរាខណ្ឌ ចាប់វ រន ុងឯរាិរិចច័ យវ ឬម្គអាចម្ិៀបចំជាខណចង

ដ័ ីរីបិ សាន  វ ិងបញ្ច លូវាម្ោកផ្ទទ ល់ម្ៅរន ុងឯរាិរិចច័ យ។ 

18. ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វ រ៏ចាំបាច់ព្តូិ ធាន

ឱ្យោ ក្ខិបញ្ច លូក្ខិោរ់ម្ទ័ទណ្ឌ ម្ៅរន ុងរិចច័ យផងណដ្ិវ័ព្ោប់ភារមិ្ អ ុម្ោម្ម្ៅតាម្រព្មិ្ត

ខុ័ៗោន ។ 

19. ខ្នងម្ព្ក្ខម្ម្ ះវគឺជារព្មិ្តន ភារអ ុម្ោម្វណដ្លព្តូិ បា ម្លើរម្ ន័ ើម្ ើង៖ 

- ភារអ ុម្ោម្រព្មិ្តទីវ I៖វ ាន  ភារន ភារមិ្ អ ុម្ោម្វ រុំ័ម្ព្័បម្ៅតាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិវ

រន ុងរិចចព្រម្ម្ព្រៀង័ម្បទ វ ប ុណ តរុំព្តូិ បា ម្គម្ជឿថ្វ អាចបងកហា ិភយកភាា ម្ៗវ ឬធៃ ់ធៃិដ្ល់

បិ សាន  វឬ័ងមម្ម្ ើក។វភារមិ្ អ ុម្ោម្ជាម្ព្ចើ ម្លើរជាម្ព្ចើ ាម្ករព្មិ្តទីវIវអាចក្ខា កជា

ភារអ ុម្ោម្ម្ករព្មិ្តទីវIIវព្ប័ិ ម្បើទុរម្ចាលវម្ោករុំោ ក្ខិណរតព្មូ្ិ។ 

- ភារអ ុម្ោម្រព្មិ្តទីវ II៖វាន  ភារវ ិងភារអ ុម្ោម្វណដ្លរុទំ ់បា ក្ខា កជាក្ខិខូចខ្នតវ

ណដ្លម្គអាចរំណ្ត់ដ្ឹងចា័់វ ឬផលប ះពាល់ណដ្លរុំអាចផ្ទា ័់ប្ ូិ ព្ត ប់ម្រិ សញបា ម្កម្ ើកវ

ប ុណ តោ រព្មិ្តគួិឱ្យរត់័ោម លវ់ ណដ្លតព្មូ្ិឱ្យោ ក្ខិចាត់ិ សធា ក្ខិណរតព្មូ្ិជាបនទ  ់វ  ិង

ព្តូិ ោ ក្ខិករចិតតទុរោរ់ជារ់ោរ់ចំម្ពាះទីតាំងវ ម្ដ្ើម្បីបង្ហក ិមិ្ ឱ្យោ ផលប ះពាល់

ធៃ ់ធៃិម្រើតម្ ើង។វ ភារអ ុម្ោម្ម្ករព្មិ្តទី IIវ ជាម្ព្ចើ ម្លើរជាម្ព្ចើ ាិវ អាចក្ខា កជាភារ

អ ុម្ោម្ម្ករព្មិ្តទីវIIIវព្ប័ិ ម្បើទុរម្ចាលវម្ោករុោំ ក្ខិករចិតតទុរោរ់។ 

- ភារអ ុម្ោម្រព្មិ្តទីវ III៖វ ាន  ភារវ  ិងភារមិ្ អ ុម្ោម្ដ្៏ធៃ ់ធៃិវ ជាធម្មតាណ ដ័ ងម្ចញវ

តាម្ិកៈក្ខិខូចខ្នតបិ សាន  វ ឬ័ងមម្គួិឱ្យរត់័ោម ល់វ ណដ្លម្គអាច័ម្ងកតម្ឃើញវ ឬ

ណដ្លម្គិំរឹងម្ោកម្ហតុផល័ម្ព្័បថ្ ឹងបងកឱ្យោ ក្ខិខូចខ្នតធៃ ់ធៃិ។វ ក្ខិោ ម្ចតន

មិ្ ករចិតតទុរោរ់ចំម្ពាះក្ខិហាម្ព្បាម្ជារ់ោរ់វ រ៏ព្តូិ បា ចាត់ចំណាត់ថ្ន រ់ថ្ជាវ

ភារមិ្ អ ុម្ោម្ម្ករព្មិ្តទីវIIIវផងណដ្ិ។វ 

21. ជម្ព្ម្ើ័ម្ផសងម្ទៀតវ ិមួ្ោ វ ខណចងណដ្លផដលឱ់្យោច ័គ់ម្ព្ោងវ  ូិជម្ព្ម្ើ័ម្ធា ើ័រម្មភារណរតព្មូ្ិវ

 ិងឱ្យព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិជាអនរម្ចញនថាបូរ ឹងវ១៥%វបណ នម្។ 

22. ម្កម្រលម្ធា ើក្ខិវាកតនម្ា័មំ្ណ្ើម្ដ្ញនថា PCOវ ចាំបាច់ព្តូិ រ ិិតយម្លើវិ សធីាស្ត ត័ វ

ណដ្លព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ ឹងម្ព្បើព្បា័់័ព្ោបក់្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  វ រន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់វ

បទរិម្ាធ ៍ណដ្លព្រ រម្ហ  ុម្ៅ ក្ខិោ រ ាងម្រវ ិងចំណាក័ព្ោប់ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលប់ិ សាន  ។ 

IV. ដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់ 

24. រន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់ន គម្ព្ោងវ ក្ខិតាម្ោ វ  ិងរិ ិតយក្ខិអ ុិតត EMPវ

ព្តូិ ម្ធា ើម្ ើងម្ោកតួអងមពារ់រយ ធ។ 

ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ៖ 

25. រន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់វ ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ អ ុម្ោម្ម្ៅតាម្
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ម្័ចរដ ីរិរណ្៌នបម្ចចរម្ទ័វរន ុងវEMPវ ិងលិខិតបទោឋ  គតិកុតត ដ័ ីរីក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  វ ិងលិខិត

បទោឋ  គតិកុតតបម្ចចរម្ទ័វ ណដ្លពារ់រយ ធ ។វ ណផអរតាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិណផនរបិ សាន  រន ុងរិចច័ យវ

ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិព្តូិម្ិៀបចំណផ ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  លម្អ ិត័ព្ោប់ទីតាំង ីមួ្កៗវ (SEMP)វ

ម្ដ្ើម្បមី្ ា្ ើកតបចំម្ពាះផលប ះពាល់ពារ់រយ ធ ឹងក្ខិាង័ង់។វSEMPវទងំម្ ះ អាចោ វដូ្ចជាវណផ ក្ខិ

ព្គប់ព្គង័ព្ោប់ជំិំរម្មរិ,វ ណផ ក្ខិព្គប់ព្គង័ព្ោប់ព្បតិបតត ិក្ខិាង័ង់ទងំមូ្លវ ណផ ក្ខិព្គប់ព្គង

័ំណ្ល់ិងឹវ  ិងទឹរ អ័ ុក,វ ណផ ក្ខិ័ព្ោប់ព្គប់ព្គង័ព្ោល័ំម្ ងិំខ្ន វ  ិងធូលី,វ ណផ ក្ខិ

័ព្ោប់ព្គប់ព្គងវ  ិង័ព្ោលផលប ះពាល់ចំម្ពាះិុរាជាតិវ  ិង័តានព្រ,វ ណផ ក្ខិ

័ព្ោប់ាដ ិតំប ់ម្ទ័ភារបិ សាន  វ  ិងណផ ក្ខិដ្នទម្ទៀត។វ SEMPវ ទងំម្ ះវ ព្តូិ រិ ិតយវ

 ិងអ ុម្យតម្ោកទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់វ ិងម្ោកព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវ

 ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ  (PTs)វមុ្ ម្រលចាប់ម្ផដើម្ក្ខិាង័ង់។ 

26. ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិព្តូិ ណតងណតម្ស្ត ត ីទទួលប ទ ុរ័ុិតន ិភារវ  ិងបិ សាន  វ (SEO)វ ម្ោកម្ធា ើក្ខិង្ហិ

ម្រញម្ោ ងម្កក្ខិោឋ  ាង័ង់វ ម្ដ្ើម្បីរិ ិតយតាម្ោ ក្ខិអ ុិតតណផ ក្ខិទងំម្ ះផ្ទទ ល់។វ ម្ស្ត ត ីទទួល

ប ទ ុរ័ុិតន ិភារវ  ិងបិ សាន  ចាំបាច់ព្តូិ បម្ងក ើតម្័ៀិម្ៅរត់ព្តា័ព្ោប់រិ ិតយតាម្ោ វ

 ិងព្តួតរិ ិតយនផទរន ុងវ  ិងព្តូិ រាកក្ខិណ៍្ជាប់ជាព្បចាំអំរលីទធផលណផនរបិ សាន  ិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ

ដូ្ចណដ្លព្តូិ បា តព្មូ្ិម្ករន ុងរិចច័ យ។ 

ទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់៖ 

27. ទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់ព្តូិ រិ ិតយម្លើក្ខិង្ហិជារ់ណ ដ័ ងវ ដូ្ចជាវ ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ 

ជាព្បចាំនថៃវ ម្លើិ ឌ្ឍ ភារន ក្ខិង្ហិាង័ង់វ ក្ខិអ ុិតតតាម្លរាខណ្ឌតាម្រិចច័ យវ ក្ខិអ ុិតត

តាម្ម្័ចរដ ីរិរណ្ន៌រំណ្ត់ក្ខិវា័់ណិងក្ខិង្ហិជាមួ្ក ឹងតំណាងិប័់ិ ប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ

ក្ខិព្តួតរិ ិតយគុណ្ភារម្ករន ុងទព្ម្ង់ជាក្ខិម្ធា ើម្ត ត័ ម្លើ័ោភ ិៈរន ុងម្ ទ ីិរិម្ាធ ៍វ  ិងរន ុង

ក្ខិោឋ  ជារ់ណ ដ័ ងវ ក្ខិម្ចញលិខិតបញ្ញជ រ់ម្លើក្ខិង្ហិណដ្លបា ម្ធា ើម្ហើកវ ក្ខិម្ិៀបចំិ សញ្ញញ ប បព្ត

បញ្ញជ រ់ក្ខិទូទត់អ តិក្ខលវ ក្ខិព្តួតរិ ិតយម្លើ័ោភ ិៈវ  ិងឧបរិណ្៍ម្ក ឹងក្ខិោឋ  វ ក្ខិម្ចញ

ក្ខិណណ្នំម្ក ឹងក្ខិោឋ  វ  ិងបញ្ញជ ផ្ទា ័់ប្ ូិក្ខិង្ហិវ  ិងក្ខិម្ោះព្ាកិ សវាទននវ (ម្ោកម្ជឈតត ិក្ខិវ

ម្ោកក្ខិផសៈផា។ល។)។ 

28. ទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់វ ទទួលខុ័ព្តូិ រិ ិតយម្លើក្ខិអ ុិតត វិ សធា ក្ខិ័ព្ោល

ផលប ះពាល់ននវណដ្លម្ធា ើម្ ើងម្ោកព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិជាព្បចាំនថៃវដូ្ចណដ្លព្តូិ បា តព្មូ្ិម្ោកលរាខណ្ឌ

រន ុងរិចច័ យ។វអនរឯរម្ទ័ណផនរបិ សាន  ន ទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់វព្តូិ ម្ិៀបចំិ សធីាស្ត ត័ វ ិង

បម្ងក ើតឧបរិណ្៍័ ម្ព្័ប័ព្ោប់រិ ិតយម្លើភារអ ុម្ោម្តាម្ EMP។វ ក្ខ ់ណតជារ់ោរ់ម្ៅម្ទៀតម្នះវ

ទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់វ ព្តូិ រិ ិតយម្លើក្ខិម្ិៀបចំវ  ិងក្ខិអ ុិតតវ SEMP។វ ទីព្បឹរាព្គប់ព្គង

ក្ខិង្ហិាង័ង់វ រ៏ព្តូិ ិរាម្័ៀិម្ៅរត់ព្តាក្ខិរិ ិតយម្លើបិ សាន  ជាព្បចាំនថៃផងណដ្ិ។វ

បណ នម្រីម្លើ័ក្ខិរិ ិតយ EMPវ ទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់វអាចទទួលភាិរិចចអ ុិតត័រម្មភារ

ម្ផសងម្ទៀតវ រន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់វ ម្ដ្ើម្បីបម្ងក ើត័ម្តនភារព្គប់ព្គងបិ សាន  ិប័់ព្រ័ួង

រ័ិរម្មវិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ(PTs)វ ិងព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ។ 

រក័ួងក័កិម្ម ិកុាា របោញ់  ិងម្ ាទ  ងិរក័ួង ក់ពយ ធ (PTs)៖ 

29. ោច ័់គម្ព្ោងជាអនរទទួលខុ័ព្តូិ ចុងម្ព្ក្ខកម្លើលទធផលណផនរបិ សាន  ិប័់គម្ព្ោង។វ ព្រ័ួង

រ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វតំណាងោច ័់គម្ព្ោងវជាអនរទទួលខុ័ព្តូិ

ម្លើក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ ក្ខិអ ុិតតគម្ព្ោងទងំមូ្លវ ដូ្ចជាវ ភារអ ុម្ោម្ណផនរបិ សាន  

ិប័់គម្ព្ោងរន ុងអំ រ ងដំ្ណារ់ក្ខលាង័ង់ជាម្ដ្ើម្។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិង

ព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វ ព្តូិ ទទួលខុ័ព្តូិ ចុងម្ព្ក្ខកវ ម្លើក្ខិអ ុិតតវ EMPវ  ិងលទធផល

បិ សាន  ិប័់គម្ព្ោងវរន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់វ ិងដ្ំណារ់ក្ខលព្បតិបតត ិក្ខិ។ 

30. ក្ខ ់ណតជារ់ោរ់ម្ៅម្ទៀតម្នះវ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ

(PTs)វ ព្តូិ ៖វ  i) ម្ធា ើក្ខិ័ព្ម្ប័ព្មួ្លឱ្យបា ជិត ន័ ិទធជាមួ្កអាជាា ធិមូ្លោឋ  វ



 

 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
រកបែយណ្ឌ រគប់រគងបិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  101 
 

ណដ្លោ ក្ខិចូលិមួ្រី័ហគម្ ៍រន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតគម្ព្ោង,វ ii) រិ ិតយតាម្ោ វ ិងរិ ិតយម្លើក្ខិ

អ ុិតតវ EMPវ ិមួ្ ឹងក្ខិបញ្ច លូ EMPវ ម្ៅរន ុងក្ខិម្ិៀបចំបម្ចចរម្ទ័លម្អ ិតវ  ិងឯរាិម្ដ្ញនថាវ

 ិងឯរាិរិចច័ យនន,វ iii)វ ធានថ្ព្បរយ ធ ព្គប់ព្គងបិ សាន  វ ព្តូិ បា បម្ងក ើតម្ ើងវ  ិងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិ

បា ព្តឹម្ព្តូិ ,វ iv) ទទួលខុ័ព្តូិ ម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍ ដ័ ីរីក្ខិអ ុិតតវ EMPវ ោរ់ជូ ោច ័់គម្ព្ោងវ

 ិងធនោិរិភរម្ោរ។ 

31. ម្ដ្ើម្បឱី្យអ ុិតតដ្ំំំម្ណ្ើិក្ខិម្ៅព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារវ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ

 ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វ ព្តូិ បម្ងក ើតអងមភារបិ សាន  វ (EU)វ មួ្កវ ដូ្ចម្លើរម្ ើងខ្នងម្លើវ ម្ោកព្តូិ

ោ បុគមលិរបិ សាន  ោ ងម្ហាចណា័់រីិនរ់វ ម្ដ្ើម្បីជួកក្ខិង្ហិបិ សាន  ិប័់គម្ព្ោង។វ អងមភារ

បិ សាន  ទទួលខុ័ព្តូិ រិ ិតយតាម្ោ ម្លើក្ខិអ ុិតតម្ោល ម្ោបាកក្ខិពាិផលប ះពាល់

បិ សាន  ិប័់ធនោិរិភរម្ោរវ រន ុងដ្ំណារ់ក្ខលាង័ង់។វ ក្ខ ់ណតជារ់ោរ់ម្ៅម្ទៀតម្នះវ

អងមភារម្ ះវ ព្តូិ ទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើ៖ i) រិ ិតយម្ ើងិ សញម្លើិបាកក្ខិណ៍្វ ណដ្លោរ់ម្ោកព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ

ទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់វ  ិងទីព្បឹរារិ ិតយតាម្ោ បិ សាន  ឯររាជយវ ម្ដ្ើម្បីធានគុណ្ភារ

ន ិបាកក្ខិណ្៍ទងំម្ ះវ  ិងចាត់ិ សធា ក្ខិវ ដូ្ចណដ្លព្តូិ បា ម្លើរជាអ ុា័ ៍

រន ុងិបាកក្ខិណ្ទ៍ងំម្ ះ,វ ii)វ ចុះរិ ិតយដ្ល់ក្ខិោឋ  តាម្ក្ខលរំណ្ត់, iii) ផដល់ដ្ំបូនម  ដ្ល់ព្រ័ួង

រ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វ អំរីដ្ំម្ណាះព្ាកចំម្ពាះបញ្ញា

បិ សាន  ិប័់គម្ព្ោងវ  ិង iv) ម្ិៀបចំណផនរលទធផលបិ សាន  រន ុងិបាកក្ខិណ្៍ិឌ្ឍ ភារវ  ិង

ិបាកក្ខិណ៍្រិ ិតយម្ ើងិ សញវម្ដ្ើម្បីោរ់ជូ ោច ័់គម្ព្ោងវ ិងធនោិ។ 

32. អងមភារបិ សាន  អាចម្ព្បើព្បា័់ទព្ម្ង់រិ ិតយម្លើ EMP ិប័ទី់ព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់វ

ម្ដ្ើម្បមី្ិៀបចំទព្ម្ង់័ិុបិមួ្វ័ព្ោប់រិ ិតយតាម្ោ ម្លើក្ខិអ ុិតតវEMP។ 

V. ក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ៍្ 

5.1. កាិម្ិៀបចាំិបាកកាិណ្៍ម្ដាករក័ួងក័កិម្ម ិកុាា របោញ់  ិងម្ ាទ  ិងរក័ួង ក់ពយ ធ 

(PTs) 

34. ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វទទួលខុ័ព្តូិ ម្ធា ើក្ខិរិ ិតយ

ឱ្យបា លអ ិតលអ  ់ម្លើិបាកក្ខិណ៍្ទងំម្ ះវ ិងធានគុណ្ភារិបាកក្ខិណ៍្ទងំម្ ះវមុ្ ោរ់ជូ ធ ោិវ

ម្ដ្ើម្បី័ុំក្ខិមិ្ ជទំ័់។វ រ ាងម្រោ ក្ខិអ ុិតតមិ្ លអ ម្ោកព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញវ់  ិងម្ ាទវ

 ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធមួ្កចំ ួ វ (PTs)វ ព្ោ ់ណតប តបញ្ជ  ូិបាកក្ខិណ្៍ិប័ទី់ព្បឹរាម្ៅក្ខ ់ធនោិវ

ម្ោករុបំា រិ ិតយម្លើិបាកក្ខិណ៍្ម្នះម្ ើក។វ ជាក្ខិ័ំខ្ន ់ណា័់ណដ្ល PCOវ ព្តូិ រិ ិតយម្លើ

លទធផលិរម្ឃើញរន ុងិបាកក្ខិណ៍្វ ម្ដ្ើម្បចីាត់ិ សធា ក្ខិវ  ិងម្ធា ើក្ខិតាម្ោ ប តម្លើបញ្ញា ក្ខិពាិ

ផលប ះពាលន់នវ  ិងភារមិ្ អ ុម្ោម្ម្ទតាម្ EMPវ ម្ោកព្រ រម្ហ ុ វ វ វ វ វ វ ម្ៅ ក្ខិចាំបាច់ព្តូិ

ចាត់ិ សធា ក្ខិណរតព្មូ្ិ។ 

ិបាកក្ខិណ្ព៍្បចាំ្ោ័ 

38. រន ុងអំ រ ងម្រលអ ុិតតគម្ព្ោងវ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ

(PTs)វ ព្តូិ រាកក្ខិណ៍្អំរីភារអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្ិ សធា ក្ខិវ ណដ្លបា ឯរភារជាមួ្ក ឹងធនោិវ

ណផអរតាម្លទធផលិរម្ឃើញវ  ិងលទធផលន ក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  វ ិមួ្ ឹងក្ខិអ ុិតតវ EMPវ ដូ្ចណដ្លព្តូិ

បា ម្លើរម្ ើងរន ុងឯរាិគម្ព្ោង,វ (ខ)វ ាន  ភារន ិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់វ  ិងវ (គ)វ

លទធផលិរម្ឃើញន រម្ម ិ សធីរិ ិតយតាម្ោ ។ 

39. ក្ខ ់ណតជារ់ោរ់ម្ៅម្ទៀតម្នះម្នះវ ិបាកក្ខិណ្៍ិឌ្ឍ ភារវ ណដ្លព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញវ់

 ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វ ម្ផាើជូ ធនោិវ មុ្ ម្រលចុះក្ខិម្ប័ររម្មិប័់ធនោិវ ព្តូិ

បញ្ច លូរយត៌ោ ឱ្យបា ព្គប់ព្ោ ់អំរី៖ 

i) ក្ខិម្ិៀបចំវ ិងក្ខិបង្ហា ញឧបរិណ្៍ក្ខិពាិផលប ះពាលប់ិ សាន  ័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោង  

ii) ក្ខិបញ្ច លូវEMPវិប័់អ ុគម្ព្ោងថមីៗម្ៅរន ុងឯរាិម្ដ្ញនថាវ ិងឯរាិរិចច័ យ  



 

 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
រកបែយណ្ឌ រគប់រគងបិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  102 
 

iii) ក្ខិតាម្ោ វ  ិងក្ខិរិ ិតយម្លើក្ខិអ ុិតត EMPវ ម្ោកព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ ិ ស័ ា រិព្គប់ព្គង

ក្ខិា័ង័ង់វ ិងព្រ័ួងរ័ិរម្មវិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ(PTs)វ 

iv) ាន  ភារន ភារអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្ិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលរ់ន ុង EMPវ ិង  

v) បញ្ញា ព្ប ម្ននណដ្លជួបព្បទះរន ុងក្ខិអ ុិតតក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាលវ់ ដ្ំម្ណាះព្ាកវ  ិង

ម្ម្ម្ិៀ ណដ្លទទួលបា ។ 

ក្ខិរិ ិតយម្ ើងិ សញពារ់រណាដ លអាណ្តត  ិ

40. រន ុងអំ រ ងម្រលរិ ិតយម្ ើងិ សញពារ់រណាដ លអាណ្តតិវ (MTR), ព្រ័ួងរ័រិម្មវ ិុក្ខា ព្បោញវ់

 ិងម្ ាទវ ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ(PTs)វព្តូិ ៖ 

✓ វាកតនម្ាម្លើផលប ះពាលវ់ ណដ្លម្រើតម្ ើងម្ោកាិក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិក្ខិម្ិៀបចំគម្ព្ោងវ

ឬ័ោ័ភាគថមីៗវ ណដ្លព្តូិ បា ោរ់ឱ្យអ ុិតតវ បនទ ប់រីក្ខិណរ័ព្មួ្លិចន័ម្ពយ ធគម្ព្ោងិចួវ

 ិងព្ប័ិ ម្បើចាំបាច់វ ព្តូិ ឯរភារម្លើណផ ក្ខិព្គប់ព្គងក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាលវ់

ណដ្លបា ណរ័ព្មួ្លលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ័ព្ោប់រិ ិតយតាម្ោ វ ិង័ព្ោប់ម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍។  

✓ ករចិតតទុរោរ់ជារិម្័័ (MTR)វ ចំម្ពាះបញ្ញា ន ភារមិ្ អ ុម្ោម្។វរន ុងរិណី្ណដ្លោ ភារ

មិ្ អ ុម្ោម្វ ឬបញ្ញា ក្ខិពាិផលប ះពាល់ណដ្លរុបំា ម្ោះព្ាកវ ព្តូិ ម្លើរម្ ន័ ើវិ សធា ក្ខិបណ នម្

ជូ ធនោិ។  

✓ ឯរភារម្លើក្ខិណរ័ព្មួ្លណផ ក្ខិព្គប់ព្គងវិ សធា ក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់វ លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ

័ព្ោប់ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ ិងក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍វព្ប័ិ ម្បើពារ់រយ ធ។ 

✓ ចងព្រងទុរជាឯរាិ ូិបញ្ញា ទងំម្ ះវ រន ុងិបាកក្ខិណ្៍ិឌ្ឍ ភារ័ព្ោប់ក្ខិរិ ិតយម្ ើងិ សញ

ពារ់រណាដ លអាណ្តតិ័ព្ោប់ោរ់ជូ ធនោិ។ 

ិបាកក្ខិណ្៍ ដ័ រីីក្ខិបញ្ច ប់ក្ខិអ ុិតតគម្ព្ោងវ ិងិបាកក្ខិណ្៍លតធផល 

41. បនទ ប់រីបញ្ច ប់គម្ព្ោងវ ឬម្ករន ុងរិណ្ីោ ក្ខិផដល់ហិិញ្ញបបទ បណ នម្មួ្កចំ ួ វ ឬរន ុងរិណ្ី

គម្ព្ោងអ ុិតតជាម្័ិបី តបនទ ប់វ មុ្ ម្រលបញ្ច ប់គម្ព្ោងវ ធនោិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ៍្ ដ័ ីរីលទធផលន 

ក្ខិបញ្ច ប់គម្ព្ោងវ (ICR)។វ ិបាកក្ខិណ្៍លទធផលន ក្ខិបញ្ច ប់គម្ព្ោងម្លើរម្ ើងរីរព្មិ្តន ក្ខិ័ម្ព្ម្ច

បា វ  ូិម្ោលបំណ្ងន ក្ខិអភិិឌ្ឍគម្ព្ោងវ  ិងលទធផលគម្ព្ោងវ  ិងលទធផលជាិមួ្ិប័គ់ម្ព្ោងវ

ម្ោកម្ធា ើក្ខិរិចាិណារីបិ សោក្ខ័វ ណដ្លគម្ព្ោងព្បតិបតត ិក្ខិ។វ

ិបាកក្ខិណ្៍លទធផលបញ្ច ប់គម្ព្ោងបញ្ច លូក្ខិវាកតនម្ាិប័់អនរខច ីរម្ច ីម្លើគម្ព្ោងវ លទធផលក្ខិង្ហិផ្ទទ ល់

ិប័់អនរខច ីរម្ច ីវ ិងលទធផលក្ខិង្ហិិប័់ធនោិព្ប័ិ ម្បើោ ។វ 

42. អនរខច ីរម្ច ីទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍បញ្ច ប់គម្ព្ោងវ  ិងក្ខិោរ់ិបាកក្ខិណ្៍ម្ ះ

ជូ ធនោិ។វ ិបាកក្ខិណ្៍បញ្ច ប់គម្ព្ោងវ ឬិបាកក្ខិណ្៍័ម្ងាបវ ព្តូិ បញ្ច លូណផនរមួ្ក ដ័ ីរភីារ

អ ុម្ោម្ម្ៅតាម្វិ សធា ក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់វ ិមួ្ ឹងណផនរដ្នទម្ទៀត។វ ម្ោលបំណ្ងជាិមួ្ន ណផនរម្ ះវ

គឺម្ដ្ើម្បីរិ ិតយម្លើលទធផលន ក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់វ ិងម្ម្ម្ិៀ ណដ្លទទួលបា ។វណផនរម្ ះ័ម្ងាបរី៖ 

 (១) បញ្ញា ័ំខ្ន ់ៗពារ់រយ ធ ឹងក្ខិពាិផលប ះពាល់ម្ករន ុងព្បតិបតត ិក្ខិគម្ព្ោង 

(២) ភារអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្ម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរីក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់ិ ប័ធ់នោិវ

 ិងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិណផនរ ីតិិ សធីិប័់ធនោិ 

(៣)វ បញ្ញា ណដ្លម្រើតោ ម្ ើងវ ិងដ្ំម្ណាះព្ាកណដ្លពារ់រយ ធ វ ិង 

(៤)វ ក្ខិង្ហរម្ចញគួិឱ្យរត់័ោម ល់វ ឬក្ខិម្លើរណលងម្ចញរីម្ោល ម្ោបាកវ  ិង

 ីតិិ សធី ដ័ ីរីក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល/់ហា ិភយកន ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថិ សក្ខមិ្ ចំម្ោលម្ៅវ

(fiduciary risk)វិប័ ់       ធនោិ។វ 
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5.2. កាិម្ិៀបចាិំ បាកកាិណ្៍ម្ដាកទីរបឹការគប់រគងកាិងាិាង័ង ់

35. លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ័ព្ោប់ម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍វ ិមួ្ ឹងិបាកក្ខិណ្៍ ដ័ ីរីក្ខិចាប់ម្ផដើម្គម្ព្ោងវ

 ិងិបាកក្ខិណ្រ៍ិ ិតយគម្ព្ោងវ ព្រម្ទងំោតិក្ខវ  ិងភារញឹរញាប់រន ុងក្ខិោរ់ិបាកក្ខិណ្ម៍្ ះវ ណដ្ល

ទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់ព្តូិ បំម្រញវ គួិបញ្ញជ រ់ឱ្យបា ចា័រ់ន ុងលរាខណ្ឌក្ខិង្ហិវ (TORs)វ

័ព្ោប់ទីព្បឹរា។វ ខុ័រីទីព្បឹរាព្គប់ព្គងបិ សាន  ឯររាជយវ ទីព្បឹរាព្គប់ព្គង

ក្ខិង្ហិាង័ង់ទទួលខុ័ព្តូិ រិ ិតយម្លើក្ខិអ ុិតត EMPវ ជាព្បចានំថៃិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ។វ ដូ្ម្ចនះ

ជាធម្មតាទីព្បឹរាម្ ះព្តូិ ម្ផាើិិបាកក្ខិណ៍្ព្បចាំ័បាដ ហ៍វ ិងព្បចាំណខវម្ៅក្ខ ់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវិុក្ខា ព្បោញវ់

 ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)។វ ម្លើ័រមី្ ះវ ទីព្បឹរាព្គប់ព្គង

ក្ខិង្ហិាង័ង់អាចរាកក្ខិណ៍្ជូ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញវ់  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វ

ម្ៅតាម្រិណ្ីជារ់ណ ដ័ ងអំរីភារមិ្ អ ុម្ោម្វ

ណដ្លព្តូិ ក្ខិក្ខិករចិតតទុរោរ់ជាបនទ  ់រីោច ័់គម្ព្ោង។ 

36. ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ  ិងព្រ័ួងពារ់រយ ធ វ (PTs)វ ព្តូិ ករចិតតទុរោរ់ជា

រិម្័័រន ុងក្ខិរិ ិតយម្លើលទធផលិរម្ឃើញវ ណដ្លព្តូិ បា បញ្ច លូរន ុងិបាកក្ខិណ្៍ិប័់ទីព្បឹរាព្គប់ព្គង

ក្ខិង្ហិាង័ង់ ដ័ ីរីក្ខិអ ុិតត EMPវ ័ព្ោប់ចាត់ិ សធា ក្ខិវ  ិងក្ខិតាម្ោ ប តម្លើបញ្ញា ក្ខិពាិ

ផលប ះពាលវ់ ិងភារមិ្ អ ុម្ោម្តាម្ EMPវណដ្លព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិចាបំាច់ព្តូិ ម្ធា ើក្ខិណរតព្មូ្ិ។ 

5.3. កាិម្ិៀបចាិំ បាកកាិណ្៍ម្ដាករក រម្ហ ុ ម្  កាិ 

37. ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ៍្ម្ធៀប ឹងលរាខណ្ឌននវ ណដ្លព្តូិ បា ោរ់ម្ចញ

ម្ករន ុងរិចច័ យវ ណដ្លរន ុងម្នះរ៏ោ បញ្ច លូក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍័ ដ ីរកី្ខិអ ុិតតវ  ិងភារអ ុម្ោម្

ម្ៅតាម្វEMPវផងណដ្ិ។វ  
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ឧប័ម្ព យ ធ ទីវ៧៖វលរាខណ្ឌក្ខិង្ហិ័ព្ោប់ទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាលប់ិ សាន  វ ិងទីព្បឹរា

ព្គប់ព្គងក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់័ ងមម្ 
 

A.  លរាខណ្ឌក្ខិង្ហិ 

ទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់បិ សាន  វឬទីព្បឹរាព្គប់ព្គងក្ខិង្ហិាង័ង់ 

ម្ោលបំណ្ងន ក្ខិង្ហិម្ ះ  

1. ក្ខិង្ហិម្ ះោ ម្ោលបំណ្ងធានឱ្យោ ក្ខិអ ុិតតព្របខយណ្ឌ ព្គប់ព្គងបិ សាន  វ  ិង័ងមម្វ

(ESMF)វ ិប័គ់ម្ព្ោងព្បរម្ោកម្ជាគជយកវ  ិងផដល់ឱ្យទីភាន រ់ង្ហិអ ុិតត៖វ ដូ្ចជាវ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ

ិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវព្រ័ួងអភិិឌ្ឍ ៍ជ បទវ ិងព្រ័ួងធ ធា ទឹរវ ិងឧតុ ិកម្វ ិងក្ខិោំព្ទ

័ព្ោប់ក្ខិអ ុិតត ESMFវ ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ ក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្វ៍  ិងក្ខិបំម្រញតព្មូ្ិ

ក្ខិរាង័ម្តនភារនន។ 

តួនទីវ ិងក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ  

2. ទីរបឹការត្ូិ ជួកោំព្ទដ្ល់ព្គប់័រម្មភារទងំអ័ព់ារ់រយ ធ ឹងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិវ ណដ្លព្តូិ

បា រំណ្ត់រន ុងវ ESMF។វ ទីព្បឹរាព្តូិ ផដលម់្័វាបម្ចចរម្ទ័រព្មិ្តិ សជាជ ជីិៈវ ម្ដ្ើម្បធីាន

ឱ្យោ ភារអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្ក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់បិ សាន  វរន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលម្ិៀបចំវ ិងអ ុិតត

គម្ព្ោងរ័ិរម្មវ វ វ  ិងម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធ។វ ក្ខ ់ណតជារ់ោរ់ម្ៅម្ទៀតម្នះវ ទីព្បឹរាព្តូិ ទទួលខុ័ព្តូិ

បំម្រញភាិរិចចដូ្ចខ្នងម្ព្ក្ខម្៖ 

រ. ធានថ្វវខា ឹម្ាិរន ុង ESMFវ ព្តូិ បា បញ្ច លូម្ៅរន ុងក្ខិម្ិៀបចំវក្ខិអ ុិតតវក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ

 ិងក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍ិ ប័់អ ុគម្ព្ោងវ  ិង័ព្ម្ប័ព្មួ្លជាមួ្ក ឹងព្រ រម្ក្ខិង្ហិវ (task 

team)វ ិប័ធ់នោិរិភរម្ោរវ ម្ដ្ើម្បីផ្ចួម្ផដើម្ធានឱ្យោ ក្ខិបញ្ច លូរតាត ក្ខិពាិ

ផលប ះពាល់បិ សាន  ឱ្យបា ព្គប់ព្ជ រងម្ព្ជាក។ 

ខ. ផដល់ក្ខិព្តួតរិ ិតយបម្ចចរម្ទ័វ ័ព្ោប់រិ ិតយម្លើអ ុគម្ព្ោងវ ណដ្លព្តូិ បា រំណ្ត់

ម្ព្ក្ខម្គម្ព្ោងម្ ះវ ម្ោកធានោ ងណាឱ្យដ្មំ្ណ្ើិក្ខិរិ ិតយគម្ព្ោងម្ោិរម្ៅតាម្ ESMFវ

 ិងផដល់ដ្ំបូនម  អំរីឧបរិណ្៍ក្ខិពាិផលប ះពាល់័ ព្ោប់ទីតាំងជារ់ោរ់វ ណដ្លតព្មូ្ិ

ឱ្យោ ដូ្ចជាវណផ ក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  វ ិង័ងមម្វ(ESMP) ័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោងជាម្ដ្ើម្។ 

គ. ផដល់ក្ខិព្តួតរិ ិតយបម្ចចរម្ទ័វ ក្ខិណណ្នំវ  ិងក្ខិព្តួតរិ ិតយគុណ្ភារ័ព្ោប់ម្ិៀបចំ

បំម្រញម្ៅតាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិណផនរក្ខិពាិផលប ះពាលប់ិ សាន  ័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោង។វ 

ឃ. ជួកដ្លទី់ភាន រ់ង្ហិអ ុិតតវ រិ ិតយម្ ើងិ សញម្លើ័ំម្ណ្ើិប័ព់្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ

ពារ់រយ ធ ឹងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិណផនរក្ខិពាិផលប ះពាល់បិ សាន  វ  ិងរំណ្ត់រីចំណុ្ចខាះខ្នតវ

ណដ្លរុពំ្តូិ បា បញ្ច លូម្ៅរន ុងវិ សធា ក្ខិវ  ិង/ឬថិ សក្ខ័ព្ោប់អ ុិតត

វិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់បិ សាន  វណដ្លព្តូិ បា ម្លើរម្ ន័ ើម្ ើង។ 

ង. វាកតនម្ាម្លើ័ម្តនភាររ ិិតយបឋម្ម្លើក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់វ ក្ខិអ ុិតតវ  ិងក្ខិ

រិ ិតយ/តាម្ោ ណដ្លម្ធា ើម្ ើងម្ោកម្ស្ត ត ីបម្ង្ហម លទទួលប ទ ុរក្ខិពាិផលប ះពាល់វ  ិង

បុគមលិរពារ់រយ ធដ្នទម្ទៀតិប័់ទីភាន រ់ង្ហិអ ុិតត,វ ម្ិៀបចំណផ ក្ខិបណុ្្ះបណាដ ល

ណដ្លោ លរាណ្ៈព្គប់ព្ជ រងម្ព្ជាក,វ ផដលក់្ខិបណំុ្្បណាដ លវ  ិងក្ខិរិ ិតយក្ខិង្ហិវ ជារិម្័័

រន ុងក្ខិម្ិៀបចំវ  ិងក្ខិអ ុិតតឧបរិណ្៍ក្ខិពាិផលប ះពាលប់ិ សាន  ឱ្យបា ព្គប់ព្ជ រងម្ព្ជាកវ

រាប់បញ្ច លូទងំ ESMPវផងណដ្ិ។ 

ច. ោំព្ទដ្លក់្ខិម្ិៀបចំវ  ិងក្ខិអ ុិតតរម្ម ិ សធីបណុ្្ះបណាដ ល ដ័ ីរីក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាលប់ិ សាន  វ

័ព្ោប់គម្ព្ោងណដ្លព្តូិ ័ព្ម្ប័ព្មួ្លជាមួ្ក ឹងគំ ិតផ្ចួម្ផដើម្រាង័ម្តនភារវ ដ័ ីរកី្ខិ

ក្ខិពាិផលប ះពាលម់្ផសងម្ទៀត។ 
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្. ជួកដ្ល់ទីភាន រ់ង្ហិអ ុិតតរន ុងក្ខិជំិុញឱ្យោ ក្ខិចូលិមួ្រីអនរពារ់រយ ធ វ  ិង័ហគម្ ៍វ ដូ្ចជាវ

ជួកបម្ងក ើតក តក្ខិម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងាិទុរា វ (GRM)វ ម្ដ្ើម្បធីានឱ្យក តក្ខិម្ ះដ្ំម្ណ្ើិក្ខិ

ម្ៅព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារ។ 

ជ. ធានថ្វ អ ុា័ ៍ិប័់ធនោិរិភរម្ោរ ដ័ ីរកី្ខិអ ុិតតក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាលប់ិ សាន  វ

ព្តូិ បា ករម្ៅអ ុិតតវ ិងោ ក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍ ដ័ ីរីក្ខិអ ុិតតអ ុា័ ៍ទងំម្ ះ។វ 

 . ័ ព្ម្ប័ព្មួ្លជាមួ្ក ឹងម្ស្ត ត ីបម្ង្ហម លវ  ិងិ ស័ ា រិទទួលប ទ ុរក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់បិ សាន  វ

ម្ដ្ើម្បីរិ ិតយវ ិងផដលក់្ខិអ ុម្យតដ្លវ់ESMPវ័ព្ោបអ់ ុគម្ព្ោងិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ។ 

ញ. រិ ិតយម្លើលទធផលន ក្ខិបំម្រញក្ខិង្ហិិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ  ិងម្ោះព្ាកបញ្ញា បិ សាន  វ

 ិង័ងមម្ណដ្លម្រើតោ ម្កតាម្ទីតាំងជារ់ណ ដ័ ងវ  ិងផដល់ក្ខិណណ្នំណរតព្មូ្ិវ

ព្ប័ិ ម្បើចាបំាច់។ 

ដ្. ម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្រ៍ិ ិតយតាម្ោ បិ សាន  តាម្ក្ខលរំណ្ត់វ ដូ្ចជាវ ិបាកក្ខិណ្៍ ដ័ ីរីាន  ភារវ

 ិងក្ខិអ ុិតត ESMPវ  ិងម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍រិ ិតយម្លើក្ខិអ ុិតតក្ខិក្ខិពាិបិ សាន  វ

រន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលអ ុិតតវ ិង 

ឋ. បំម្រញភាិរិចចដ្នទម្ទៀតវណដ្លតព្មូ្ិម្ោកគម្ព្ោង។ 

លរាណ្ៈិ ស ិចឆ យក័ព្ោប់ម្ធា ើក្ខិម្ព្ជើ័ម្ិ ី័ វ 

រ. ោ ងម្ហាចណា័ោ់ ័ញ្ញញ បព្តបិ សញ្ញញ បព្តណផនរក្ខិព្គប់ព្គងបិ សាន  វវិ ស័ ា រម្មបិ សាន  វវិ សទយាស្ត ត័

័ងមម្វឬ គិបូ ីករម្មវឬជំនញពារ់រយ ធ។ 

ខ. ោ ងម្ហាចណា័ោ់ បទរិម្ាធ ៍ិកៈម្រលវ ៥វ ឆ្ន ំវ ពារ់រយ ធ ឹងភារអ ុម្ោម្

ម្ៅតាម្ម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរកី្ខិពាិផលប ះពាល់បិ សាន  វ ិមួ្ ឹងក្ខិព្គប់ព្គង

ហា ិភយកបិ សាន  ។ 

គ. ោ បទរិម្ាធ ៍័ព្ម្ប័ព្មួ្លក្ខិរភិារាព្រ រម្វ ម្ោកអាទិភារ ឹងផដល់ដ្ល់ម្បរាជ 

ណដ្លោ បទរិម្ាធ ៍ណបបម្ ះវរន ុងិ ស័ យកាធាិណ្ៈ។ 

ឃ. ោ ជំនញទំនរ់ទំ ងជាលរាណ្ៈ័ំម្ណ្ិវ  ិងផ្ទទ ល់ោត់វ ភា័អង់ម្គា័វ  ិងភាាណខមិ

បា ាទ ត់ជំនញ 

ង. ោ ចំម្ណ្ះដ្ឹងវ  ិងបទរិម្ាធ ៍ក្ខិង្ហិជាមួ្ក ឹងម្ោល ម្ោបាកក្ខិពាិផលប ះពាល់

បិ សាន  ិប័់ធនោិរិភរម្ោរវ ិង/ឬធនោិអភិិឌ្ឍ ៍អា័ុីវជាគុណ្័ម្បតត ិ។ 

ម្រលម្ិោ 

3. ក្ខិង្ហិម្ ះោ ិកៈម្រលវ ១២វ ណខវ ម្ោកអាចប តម្ទៀតវ អាព្័យកម្ៅតាម្ក្ខិវាកតនម្ាម្លើ

លទធផលក្ខិង្ហិ។ 

ក្ខិម្ិៀបចំក្ខិអ ុិតត 

4. ទីព្បឹរាព្តូិ រាកក្ខិណ៍្ផ្ទទ លម់្ៅក្ខ ់ព្បធា គម្ព្ោង/អាជាា ធិវណដ្លបា ទទួលព្បតិភូរម្មវ ិងព្តូិ

ម្ធា ើក្ខិង្ហិោ ងជិត ន័ ិទធជាមួ្ក ឹងម្ស្ត ត ីទទួលប ទ ុរក្ខិពាិផលប ះពាល់បិ សាន  វ

 ិង័ងមម្ិប័់ទីភាន រ់ង្ហិអ ុិតតវ រ៏ដូ្ចជាវ ទីព្បឹរាក្ខិពាិផលប ះពាល់័ងមម្វ ណដ្ល ឹងព្តូិ ម្ព្ជើ័ ម្ិ ី័ ។វ

ទីព្បឹរាម្ ះវ ព្តូិ ម្ធា ើក្ខិង្ហិម្កព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទ។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញវ់

 ិងម្ ាទវ  ឹងផដល់ក្ខិ សោលយកវ ព្រម្ទងំក្ខិភាជ ប់អីុ ធឺណណ្ត។ល។វ ទីព្បឹរាព្តូិ ោ រំុរយូ ទយិផ្ទទ ល់ខល  ួវ

ម្ដ្ើម្បមី្ធា ើក្ខិង្ហិម្ ះ។វ 
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B. លរាខណ្ឌក្ខិង្ហិ 

ទីព្បឹរាព្គប់ព្គងផលប ះពាល់័ងមម្ 

ម្ោលបំណ្ងន ក្ខិង្ហិម្ ះ  

1. ក្ខិង្ហិម្ ះោ ម្ោលបំណ្ងធានឱ្យោ ក្ខិអ ុិតតក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់័ងមម្វ

រាប់បញ្ច លូទងំព្របខយណ្ឌ ម្ោល ម្ោបាក ត័ ីរកី្ខិម្ោះព្ាកផលប ះពាល់/ក្ខិតាំងទីលំម្កវ (RPF)  ិង

ព្របខយណ្ឌ ម្ោល ម្ោបាកជ ជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ(IPPF)វិប័គ់ម្ព្ោងព្បរម្ោកម្ជាគជយក។វក្ខិង្ហិម្ ះ

រ៏ោ ម្ោលបំណ្ងផដលឱ់្យទីភាន រ់ង្ហិអ ុិតត៖វ ដូ្ចជាវ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ

ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍ ៍ជ បទវ  ិងព្រ័ួងធ ធា ទឹរវ  ិងឧតុ ិកម្វ  ិងក្ខិោំព្ទ័ព្ោប់ក្ខិអ ុិតត RPFវ

ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍វ ិងក្ខិបំម្រញតព្មូ្ិក្ខិរាង័ម្តនភារនន។ 

តួនទីវ ិងក្ខិទទួលខុ័ព្តូិ  

2. ទីរបឹការត្ូិ ជួកោំព្ទដ្ល់ព្គប់័រម្មភារទងំអ័ព់ារ់រយ ធ ឹងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិវ ណដ្លព្តូិ

បា រំណ្ត់រន ុងវ RPF។វ ទីព្បឹរាព្តូិ ផដលម់្័វាបម្ចចរម្ទ័រព្មិ្តិ សជាជ ជីិៈវ ម្ដ្ើម្បធីាន

ឱ្យោ ភារអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្ក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់បិ សាន  វរន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលម្ិៀបចំវ ិងអ ុិតត

គម្ព្ោងរ័ិរម្មវ វ វ  ិងម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធ។វ ក្ខ ់ណតជារ់ោរ់ម្ៅម្ទៀតម្នះវ ទីព្បឹរាព្តូិ ទទួលខុ័ព្តូិ

បំម្រញភាិរិចចដូ្ចខ្នងម្ព្ក្ខម្៖ 

រ. ធានថ្វ វ ខា ឹម្ាិរន ុង RPFវ ព្តូិ បា បញ្ច លូម្ៅរន ុងក្ខិម្ិៀបចំវ ក្ខិអ ុិតតវ ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ

 ិងក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍ិ ប័់អ ុគម្ព្ោងវ  ិង័ព្ម្ប័ព្មួ្លជាមួ្ក ឹងព្រ រម្ក្ខិង្ហិវ (task 

team)វ ិប័ធ់នោិរិភរម្ោរវ ម្ដ្ើម្បីផ្ចួម្ផដើម្ធានឱ្យោ ក្ខិបញ្ច លូរតាត ក្ខិពាិ

ផលប ះពាល់បិ សាន  ឱ្យបា ព្គប់ព្ជ រងម្ព្ជាក។ 

ខ. ផដល់ក្ខិព្តួតរិ ិតយបម្ចចរម្ទ័វ ័ព្ោប់រិ ិតយម្លើអ ុគម្ព្ោងវ ណដ្លព្តូិ បា រំណ្ត់

ម្ព្ក្ខម្គម្ព្ោងម្ ះវ ម្ោកធានោ ងណាឱ្យដ្មំ្ណ្ើិក្ខិរិ ិតយគម្ព្ោងម្ោិរម្ៅតាម្ RPFវ

 ិងផដល់ដ្ំបូនម  អំរីឧបរិណ្៍ក្ខិពាិផលប ះពាល់័ ព្ោប់ទីតាំងជារ់ោរ់វ ណដ្លតព្មូ្ិឱ្យោ វ

ដូ្ចជាវណផ ក្ខិព្គប់ព្គងក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់័ ងមម្វ័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោងជាម្ដ្ើម្។ 

គ. ផដល់ក្ខិព្តួតរិ ិតយបម្ចចរម្ទ័វ ក្ខិណណ្នំវ  ិងក្ខិព្តួតរិ ិតយគុណ្ភារ័ព្ោប់ម្ិៀបចំ

បំម្រញម្ៅតាម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិណផនរក្ខិពាិផលប ះពាល់័ ងមម្វ័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោង។វ 

ឃ. ជួកដ្លទី់ភាន រ់ង្ហិអ ុិតតវ រិ ិតយម្ ើងិ សញម្លើ័ំម្ណ្ើិប័ព់្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ

ពារ់រយ ធ ឹងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិណផនរក្ខិពាិផលប ះពាល់័ ងមម្វ  ិងរំណ្ត់រីចំណុ្ចខាះខ្នតវ

ណដ្លរុពំ្តូិ បា បញ្ច លូម្ៅរន ុងវិ សធា ក្ខិវ  ិង/ឬថិ សក្ខ័ព្ោប់អ ុិតត

វិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាល់័ងមម្វណដ្លព្តូិ បា ម្លើរម្ ន័ ើម្ ើង។ 

ង. វាកតនម្ាម្លើ័ម្តនភាររ ិិតយបឋម្ម្លើក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់វ ក្ខិអ ុិតតវ  ិងក្ខិ

រិ ិតយ/តាម្ោ ណដ្លម្ធា ើម្ ើងម្ោកម្ស្ត ត ីបម្ង្ហម លទទួលប ទ ុរក្ខិពាិផលប ះពាល់វ  ិង

បុគមលិរពារ់រយ ធដ្នទម្ទៀតិប័់ទីភាន រ់ង្ហិអ ុិតត,វ ម្ិៀបចំណផ ក្ខិបណុ្្ះបណាដ ល

ណដ្លោ លរាណ្ៈព្គប់ព្ជ រងម្ព្ជាក,វ ផដលក់្ខិបណំុ្្បណាដ លវ  ិងក្ខិរិ ិតយក្ខិង្ហិវ ជារិម្័័

រន ុងក្ខិម្ិៀបចំវ  ិងក្ខិអ ុិតតឧបរិណ្៍ក្ខិពាិផលប ះពាល់័ ងមម្ឱ្យបា ព្គប់ព្ជ រងម្ព្ជាកវ

រាប់បញ្ច លូទងំ ESMPវផងណដ្ិ។ 

ច. ោំព្ទដ្លក់្ខិម្ិៀបចំវ  ិងក្ខិអ ុិតតរម្ម ិ សធីបណុ្្ះបណាដ ល ដ័ ីរីក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់័ ងមម្វ

័ព្ោប់គម្ព្ោងណដ្លព្តូិ ័ព្ម្ប័ព្មួ្លជាមួ្ក ឹងគំ ិតផ្ចួម្ផដើម្រាង័ម្តនភារវ ដ័ ីរកី្ខិ

ក្ខិពាិផលប ះពាលម់្ផសងម្ទៀត។ 

្. ជួកដ្ល់ទីភាន រ់ង្ហិអ ុិតតរន ុងក្ខិជំិុញឱ្យោ ក្ខិចូលិមួ្រីអនរពារ់រយ ធ វ  ិង័ហគម្ ៍វ ដូ្ចជាវ

ជួកបម្ងក ើតក តក្ខិម្ោះព្ាកបណ្ដ ឹងាិទុរា វ (GRM)វ ម្ដ្ើម្បធីានឱ្យក តក្ខិម្ ះដ្ំម្ណ្ើិក្ខិ
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ម្ៅព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារ។ 

ជ. ធានអ ុា័ ៍ិប័់ធនោិរិភរម្ោរ ដ័ ីរីក្ខិអ ុិតតក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់័ ងមម្វ ព្តូិ

បា ករម្ៅអ ុិតតវ ិងោ ក្ខិម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍ ដ័ ីរីក្ខិអ ុិតតអ ុា័ ៍ទងំម្ ះ។វ 

 . ័ ព្ម្ប័ព្មួ្លជាមួ្ក ឹងម្ស្ត ត ីបម្ង្ហម លវ  ិងិ ស័ ា រិទទួលប ទ ុរក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់័ងមម្វ

ម្ដ្ើម្បីរិ ិតយវ ិងផដលក់្ខិអ ុម្យតដ្លវ់ESMPវ័ព្ោបអ់ ុគម្ព្ោងិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិ។ 

ញ. រិ ិតយម្លើលទធផលន ក្ខិបំម្រញក្ខិង្ហិិប័់ព្រ រម្ហ ុ ម្ៅ ក្ខិវ  ិងម្ោះព្ាកបញ្ញា បិ សាន  វ

 ិង័ងមម្ណដ្លម្រើតោ ម្កតាម្ទីតាំងជារ់ណ ដ័ ងវ  ិងផដល់ក្ខិណណ្នំណរតព្មូ្ិវ

ព្ប័ិ ម្បើចាបំាច់។ 

ដ្. ម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្រ៍ិ ិតយតាម្ោ បិ សាន  តាម្ក្ខលរំណ្ត់វ ដូ្ចជាវ ិបាកក្ខិណ្៍ ដ័ ីរីាន  ភារវ

 ិងក្ខិអ ុិតត ESMPវ  ិងម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍រិ ិតយម្លើក្ខិអ ុិតតក្ខិក្ខិពាិបិ សាន  វ

រន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខលអ ុិតតវ ិង 

ឋ. បំម្រញភាិរិចចដ្នទម្ទៀតវណដ្លតព្មូ្ិម្ោកគម្ព្ោង។ 

លរាណ្ៈិ ស ិចឆ យក័ព្ោប់ម្ធា ើក្ខិម្ព្ជើ័ម្ិ ី័ វ 

រ. ោ ងម្ហាចណា័ោ់ ័ញ្ញញ បព្តបិ សញ្ញ បព្តណផនរក្ខិព្គប់ព្គង័ងមម្វ វិ ស័ ា រម្ម័ងមម្វ វិ សទយាស្ត ត័

័ងមម្វឬវវវវ គិបូ ីករម្មវឬជំនញពារ់រយ ធ។ 

ខ. ោ ងម្ហាចណា័ោ់ បទរិម្ាធ ៍ិកៈម្រលវ ៥វ ឆ្ន ំវ ពារ់រយ ធ ឹងភារអ ុម្ោម្

ម្ៅតាម្ម្ោល ម្ោបាក ដ័ ីរកី្ខិពាិផលប ះពាល់័ ងមម្វិមួ្ ឹងក្ខិព្គប់ព្គងហា ិភយក័ងមម្។ 

គ. ោ បទរិម្ាធ ៍័ព្ម្ប័ព្មួ្លក្ខិរភិារាព្រ រម្វ ម្ោកអាទិភារ ឹងផដល់ដ្ល់ម្បរាជ 

ណដ្លោ បទរិម្ាធ ៍ណបបម្ ះវរន ុងិ ស័ យកាធាិណ្ៈ។ 

ឃ. ោ ជំនញទំនរ់ទំ ងជាលរាណ្ៈ័ំម្ណ្ិវ  ិងផ្ទទ ល់ោត់វ ភា័អង់ម្គា័វ  ិងភាាណខមិ

បា ាទ ត់ជំនញ។ 

ង. ោ ចំម្ណ្ះដ្ឹងវ ិងបទរិម្ាធ ៍ក្ខិង្ហិជាមួ្ក ឹងម្ោល ម្ោបាកក្ខិពាិផលប ះពាល់័ ងមម្

ិប័ធ់នោិរិភរម្ោរវ ិង/ឬធនោិអភិិឌ្ឍ ៍អា័ុីវជាគុណ្័ម្បតត ិ។ 

ម្រលម្ិោ 

3. ក្ខិង្ហិម្ ះោ ិកៈម្រលវ ១២វ ណខវ ម្ោកអាចប តម្ទៀតវ អាព្័យកម្ៅតាម្ក្ខិវាកតនម្ាម្លើ

លទធផលក្ខិង្ហិ។ 

ក្ខិម្ិៀបចំក្ខិអ ុិតត 

4. ទីព្បឹរាព្តូិ រាកក្ខិណ៍្ផ្ទទ លម់្ៅក្ខ ់ព្បធា គម្ព្ោង/អាជាា ធិណដ្លបា ទទួលព្បតិភូរម្មវ  ិងព្តូិ

ម្ធា ើក្ខិង្ហិោ ងជិត ន័ ិទធជាមួ្ក ឹងម្ស្ត ត ីទទួលប ទ ុរក្ខិពាិផលប ះពាល់បិ សាន  វ

 ិង័ងមម្ិប័់ទីភាន រ់ង្ហិអ ុិតតវ រ៏ដូ្ចជាវ ទីព្បឹរាក្ខិពាិផលប ះពាល់័ងមម្វ ណដ្ល ឹងព្តូិ ម្ព្ជើ័ ម្ិ ី័ ។វ

ទីព្បឹរាម្ ះវ ព្តូិ ម្ធា ើក្ខិង្ហិម្កព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទ។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញវ់

 ិងម្ ាទវ  ឹងផដល់ក្ខិ សោលយកវ ព្រម្ទងំក្ខិភាជ ប់អីុ ធឺណណ្ត។ល។វ ទីព្បឹរាព្តូិ ោ រំុរយូ ទយិផ្ទទ ល់ខល  ួវ

ម្ដ្ើម្បមី្ធា ើក្ខិង្ហិម្ ះ។វ 
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ឧប័ម្ព យ ធ ទីវ៨៖ ណផ ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ង 

1. ណផ ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងវ (ណដ្លម្ៅក្ខត់ថ្វ PMP)វ ោ ម្ោលផដល់ចំម្ណ្ះដ្ឹង

ជាមូ្លោឋ  ដ្ល់ិ ោឋ ភិបាលម្កថ្ន រ់ជាតិវ ថ្ន រ់ម្ខតតវ  ិងថ្ន រ់ព្័ ររ។វ ព្រ រម្ក្ខិង្ហិន គម្ព្ោងវ CASDP,វ

ទីព្បឹរា,វ ម្ស្ត ត ីភូមិ្,វ ទីភាន រ់ង្ហិវិ ស័ យកឯរជ វ  ិងិ ស័ យកាធាិណ្ៈវ អម្ជាមួ្ក ឹងក្ខិណណ្នំ

ព្គប់ព្ជ រងម្ព្ជាកអំរីិម្បៀបម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះបញ្ញា ក្ខិពាិផលប ះពាល់វ ព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារវ ព្័បតាម្

ម្ោល ម្ោបាក OP 4.09។វ ដ្មំ្ណ្ើិក្ខិម្ ះព្តូិ អ ុិតតជាណផនរមួ្កន ិដ្ដគម្ព្ោង CASDPវ  ិងព្តូិ បញ្ច លូ

ឱ្យបា ម្រញម្លញម្ៅរន ុងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិន ក្ខិម្ព្ជើ័ម្ិ ី័ វ អ ុម្យតវ ក្ខិអ ុិតតវ  ិងក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ

 ិងក្ខិវាកតនម្ាអ ុគម្ព្ោង។វគម្ព្ោង CASDPវរុបំា បញ្ច លូរិចចលទធរម្មថ្ន រំ័ិរម្មម្ ើកវប ុណ ត  ESMFវ

រំណ្ត់ិរម្ឃើញបញ្ញា ័ំខ្ន ់ៗពារ់រយ ធ ឹងក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័ិរម្មវ  ិងជីគីមី្ណដ្លរំរុងោ ព្ាប់វ

 ិងបា រំណ្ត់រីិ សធា ក្ខិ័ព្ោលផលប ះពាលណ់ដ្លចាំបាច់វ ័ព្ោប់ាិធាតុហាម្ឃ្ត់វ ក្ខិ

បណុ្្ះបណាដ លវ ិងម្ោលក្ខិណ៍្ណណ្នំ ដ័ រីកី្ខិម្ព្បើព្បា័វ់ ិងក្ខិម្ចាលថ្ន រំ័ិរម្មព្បរបម្ោក័ុិតន ិភារ។វ

PMPវ ព្តូិ អ ុិតតចំម្ពាះព្គប់័រម្មភារទងំអ័់ិប័់គម្ព្ោង CASDPវ ណដ្ល

ពារ់រយ ធភាគម្ព្ចើ ជាមួ្ក ឹង៖ 

2. ័ោ័ភាគវរ៖វបម្ងក ើ ព្ប័ិទធភារវ ិង ិិ តិភាររ័ិរម្មវណដ្លោំព្ទដ្ល់វ(រ)វក្ខិម្ព្បើព្បា័់រូជ

លអ ៗវ  ិងព្ោប់រូជណដ្លោ គុណ្ភារ,វ (ខ)វ ម្លើររម្ព័់ក្ខិអ ុិតតលអ ណផនរ័ិរម្ម,វ (គ)វ

ផដល់ម្ហោឋ ិចន័ម្ពយ ធ័ំខ្ន ់ៗវ ិងវ(ឃ)វរព្ងឹងក្ខិផដល់ម្័វាាធាិណ្ៈ។ 

3. ម្ករន ុងរិណី្ណដ្ល័រម្មភារម្ព្ក្ខម្័ោ័ភាគវខវអាចបងកផលប ះពាលម់្ោកាិក្ខិម្ព្បើព្បា័់

ថ្ន រំ័ិរម្មវ  ិងក្ខិក្ខត់ប នកក្ខិម្ព្បើព្បា័ថ់្ន រំ័ិរម្មវ ណផ ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងវ រ៏ព្តូិ

អ ុិតតចំម្ពាះ៖ 

4. ័ោ័ភាគវ ខ៖វ ម្លើររម្ព័់ពាណ្ិជជភាិបូ ីករម្មរ័ិរម្មវ ណដ្លោពំ្ទដ្ល់៖វ (រ)វ ក្ខិបម្ងក ើត

រម្ម ិ សធី័ង្ហា រ់តនម្ារ័ិរម្មវ (AVCF), (ខ)វ ក្ខិភាជ ប់ទំនរ់ទំ ងរ័ិរិជាមួ្ក ឹងទីផាិវ  ិង (គ)វ

ក្ខិម្លើររម្ព័់បិ សោក្ខ័អំម្ណាកផល។ 

5. ក្ខិចុះតាម្ភូមិ្បង្ហា ញថ្វ បចច ុបប នម្ ះរំរុងោ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ជីគីមី្វ  ិងថ្ន រំ័ិរម្ម

រន ុងតំប ់គម្ព្ោងវជារិម្័័វម្កតាម្តំប ់ណដ្លោ ក្ខិោដំ្ុះដ្ំណាណំតមួ្កមុ្ខ។វ   

6. ទីភាន រ់ង្ហិទទួលខុ័ព្តូិ ៖វ បុគមលិរិប័់គម្ព្ោង CASDPវ ម្កថ្ន រ់ជាតិវ  ិងថ្ន រ់មូ្លោឋ  វ ព្តូិ

ទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិអ ុិតតណផ ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងវ  ិងព្តូិ ធានឱ្យោ ក្ខិអ ុម្ោម្

ឱ្យបា ម្រញម្លញវ ិមួ្ ឹងព្តូិ ិរាទុរឯរាិឱ្យបា ព្តឹម្ព្តូិ វ រន ុង័ំណំុ្ឯរាិិប័គ់ម្ព្ោងវ ម្ដ្ើម្បី

ឱ្យធនោិរិភរម្ោររិ ិតយម្ ើងិ សញរន ុងរិណី្ណដ្លោ ក្ខិរិ ិតយម្ ើងិ សញណបបម្ ះ។   

7. ឯរាិម្ ះព្តូិ បា ចាត់ទុរថ្ជាឯរាិិ័់វ  ិងអាចណរ័ព្មួ្លវ  ិងម្ធា ើក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិ ម្ៅតាម្ក្ខិ

័ម្ព្័ប។វ ម្លើ័រីម្ ះរ៏ចាំបាច់ព្តូិ ោ រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ឱ្យបា ជិត ន័ ិទធជាមួ្កធនោិរិភរម្ោរវ

 ិងចាំបាច់ព្តូិ ោ ក្ខិអ ុម្យតម្លើណផ ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងវ ណដ្លព្តូិ

បា ណរ័ព្មួ្លិចួផងណដ្ិ។         

ណផនរទីវI.វម្ោល ម្ោបាកវ ិងលិខិតបទោឋ  គតិកុតត  

 ម្គល ម្ោបាកកាិ ិផ្លប ោះ ល់ិប័់ធនាគិពិភពម្ោក ខដលម្ផ្ទដ ត្ម្លើកាិរគប់រគង

័ោ័ភាគចថ្រង  (OP 4.09)   

8. ម្ោល ម្ោបាកវ OP 4.09 (ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ង)៖វ ម្ោល ម្ោបាកម្ ះតព្មូ្ិឱ្យ

គម្ព្ោងណដ្លព្តូិ ម្ធា ើលទធរម្មថ្ន រំ័ិរម្មឱ្យម្ិៀបចំវ  ិងអ ុិតតណផ ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងវ

ម្ដ្ើម្បធីានថ្វ ក្ខិទុរោរ់វ ក្ខិដ្ឹរជញ្ជ  ូវ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់វ  ិងក្ខិម្ចាលថ្ន រំ័ិរម្មវ

ម្ធា ើម្ ើងព្បរបម្ោក័ុិតន ិភារចំម្ពាះម្ ុ័សវ  ិងបិ សាន  ។វគម្ព្ោង CASDPវ មិ្ ម្លើរទឹរចិតតឱ្យោ 

ក្ខិម្ធា ើលទធរម្មថ្ន រំ័ិរម្មវឬថ្ន រំោច ត់ម្មម ចនព្ងវណដ្លផសរំីាិធាតុគីមី្ម្ ើក។វម្ទះជាោ ងណារ៏ម្ោកវ
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ព្ប័ិ ម្បើោ ក្ខិរាតតាតម្ោក័ោ័ភាគចនព្ងវ ោ ក្ខិអ ុញ្ញញ តឱ្យម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័ិរម្មវ

ណដ្លបំម្រញម្ៅតាម្លរាណ្ៈ័ម្ព្័បវ  ិងបា ចុះបញ្ជ ីព្តឹម្ព្តូិ រន ុងបិ សោណ្តិចតួចរន ុងម្ខតត

ម្ោលម្ៅិប័់គម្ព្ោងវ ព្ប័ិ ម្បើោ ក្ខិបំម្រញបណ នម្ម្ោកក្ខិបណុ្្ះបណាដ លរ័ិរិវ ម្ដ្ើម្បីឱ្យរួរម្គ

អាចម្ព្បើព្បា័ថ់្ន រំ័ិរម្មព្បរបម្ោក័ុិតន ិភារវ ព្័បតាម្ម្ោល ម្ោបាកិប័់ធ ោិរិភរម្ោរវ

(OP 4.09)។វម្លើ័រីម្ ះវម្ោកាិណតគម្ព្ោងម្ ះវព្តូិ បា ម្ិៀបចំម្ ើកវម្ដ្ើម្បជីំិុញឱ្យោ ក្ខិក្ខត់ប នក

ក្ខិម្ព្បើព្បា័ថ់្ន រំ័ិរម្មវ  ិងជីគីមី្ម្លើដ្ីរ័ិោឋ  ណដ្លោ ព្ាប់វ តាម្ិកៈក្ខិ

ម្លើររម្ព័់ក្ខិអ ុិតតក្ខិោដំ្ុះព្បរបម្ោក ិិ តិភារវ ណផ ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងវ

រន ុងទព្ម្ង់ាម្ញ្ញ ម្ ះវ ព្តូិ បា ម្ិៀបចំម្ ើងវ ិមួ្ ឹងបញ្ជ ីអិ សជជោ មួ្ក។វខណ្ៈម្រលណដ្លគម្ព្ោងម្ ះ ឹង

មិ្ ម្ធា ើលទធរម្មវ  ិងជំិុញឱ្យោ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័ិរម្មវ  ិងជីគីមី្វ ណដ្លព្តូិ

បា បញ្ច លូរន ុងបញ្ជ ីាិធាតុណដ្លរុំបំម្រញតាម្លរាណ្ៈ័ម្ព្័បវ ក្ខិ

ហាម្ឃ្ត់រ័រិិទងំអ័មិ់្ ឱ្យម្ព្បើព្បា័់ាិធាតុគីមី្ម្ាះណតម្ដងវ អាចមិ្ ណម្ ជា

អា ីណដ្លអាចម្ធា ើបា ម្នះម្ ើក។វ ក្ខ ់ណតជារ់ោរ់ម្ៅម្ទៀតម្នះវ ក្ខិង្ហិាដ ិព្បរយ ធម្ព្ាចព្័រវ

ក្ខិាង័ង់ព្បរយ ធម្ព្ាចព្័រខ្នន តតូច/ផលិតរម្មរ័ិរម្មវ  ិង/ឬក្ខិព្តួតរិ ិតយក្ខិចម្ាងជំងឺវ

ព្បណហលជាទម្ទិឱ្យោ ក្ខិម្ព្បើព្បា័ថ់្ន រំ័ិរម្មវ ថ្ន ំរំោច ត់ម្មម ចនព្ងវ  ិងថ្ន រំោច ត់័តាលអ ិត។វ ម្ដ្ើម្បី

ក្ខត់ប នកផលប ះពាលណ់ដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើងរកី្ខិម្ព្បើព្បា័់ាិធាតទុងំម្ ះវ ណផ ក្ខិព្គប់ព្គង

័ោ័ភាគចនព្ងរន ុងទព្ម្ង់ាម្ញ្ញ ណបបម្ ះវ ព្តូិ បា ម្ិៀបចំម្ ើងម្ោកបង្ហា ញរីបទោឋ  គតិកុតតវ  ិង

 ីតិិ សធីចា័់ោ័់័ព្ោប់ព្គប់ព្គងថ្ន រំ័ិរម្មវ  ិង/ឬាិធាតុគីមី្រុលវ រ៏ដូ្ចជាវ ផដល់ ូិចំម្ណ្ះដ្ឹងវ

 ិងក្ខិបណុ្្ះបណាដ លអំរីផលប ះពាល់ម្លើ័ុខភារវ  ិងក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន ំរំ័ិរម្មព្បរបម្ោក័ុិតន ិភារវ

 ិង/ឬម្ករន ុងរិណី្ណដ្លអាចម្ធា ើម្ៅបា វ ជំិុញឱ្យោ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ជម្ព្ម្ើ័ម្ផសងម្ទៀតវ

ម្ព្ៅរីក្ខិម្ព្បើព្បា័់ាិធាតុគីមី្វ ដូ្ចជាវ ក្ខិម្ធា ើ័រម្មណបប័ិរីាងមជាម្ដ្ើម្។វ ណផ ក្ខិព្គប់ព្គង

័ោ័ភាគចនព្ងរន ុងទព្ម្ង់ាម្ញ្ញ ណបបម្ ះវ ព្តូិ បា ម្ិៀបចំម្ ើងម្ោកណផអរតាម្លិខិត

បទោឋ  គតិកុតត ដ័ ីរីក្ខិព្តួតរិ ិតយថ្ន រំ័ិរម្មរន ុងព្បម្ទ័រម្ព ុជាវ(២០១៤)វរ៏ដូ្ចជាវម្ោលក្ខិណ៍្ណណ្នំ

ដ័ ីរីក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះវ (IPM)វ ណដ្លផដល់ម្ោកអងមក្ខិម្័បៀងវ  ិងរ័ិរម្មវ

ន ័ហព្បជាជាតិ (FAO)។ 

9. គម្ព្ោង CASDPវ  ឹងម្ធា ើក្ខិង្ហិោ ងជិត ន័ ិទធជាមួ្កិ ស័ យករ័ិរម្មវ ម្ដ្ើម្បអី ុិតតបម្ចចរិ សទយវ

អភិិរសរ័ិរម្មវ ណដ្លអ ុម្យតម្ោកព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ រន ុងឆ្ន ំវ ២០០៦វ ័ព្ោប់

័រម្មភាររ័ិរម្ម។វ ណផ ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងម្ ះវ ព្តូិ បា អ ុម្យតវ  ិង័ព្មួ្លឱ្យព្័ួលកល់

ម្ចញរីណផ ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងវណដ្លព្តូិ បា ម្ិៀបចំម្ ើង័ព្ោប់គម្ព្ោង PRF III។ 

លិែិត្បទដាា  គត្ិកុត្តិប័់ិដាា ភិបាល ក់ពយ ធ ងឹកាិរគប់រគង័ោ័ភាគចថ្រង 

10. ក្ខិអ ុិតតក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងម្ករន ុងព្បម្ទ័រម្ព ុជាវ ព្តូិ បា ជំិុញវ តាម្ិកៈក្ខិ

រព្ងីររម្ម ិ សធីជាតិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះវ(IPM)វណដ្លអ ុិតតម្ោកិោឋ ភិបាលផងវ ិងអងមក្ខិ

មិ្ ណម្ ិោឋ ភិបាលផង។វ ាន បយ ទងំម្ ះបា ័ហក្ខិោន បម្ងក ើតបណាដ ញក្ខត់ប នកក្ខិម្ព្បើព្បា័់

ថ្ន រំ័ិរម្មវវវម្ដ្ើម្បីបម្ងក ើ ក្ខិកល់ដ្ឹងអំរហីា ិភយកពារ់រយ ធ ឹងក្ខិម្ព្បើព្បា័ថ់្ន រំ័ិរម្មដ្ល់រ័ិរិ។វ 

11. ម្លើ័រីម្ ះវ ព្រ័ួងរ័រិម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ បា ចូលិមួ្រិ ិតយវ  ិងអ ុិតត

ម្ោលក្ខិណ៍្ណណ្នំវ  ិងលិខិតុបរិណ្៍ចាប់អ តិជាតិននវ ពារ់រយ ធ ឹងក្ខិម្ធា ើ ិកតរម្មពាណ្ិជជរម្មវ

ក្ខិណចរចាកវ ិងក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័ិរម្មម្ករម្ព ុជា។វក្ខិអ ុិតតទងំម្ ះវរ៏រាប់បញ្ច លូក្ខិ័ យវម្ោិរ

តាម្ព្រម្័ីលធម៌្ិប័ ់FAOវ ដ័ ីរីក្ខិណចរចាកវ ិងក្ខិម្ព្បើព្បា័ថ់្ន រំ័ិរម្ម,វអ ុ័ញ្ញញ  Stockholmវ ដ័ ីរី

ក្ខិប តម្ព្បើព្បា័់ាិធាតរុុល័ិរីាងមវ  ិងវិ សធា ក្ខិអនម្យកវ  ិងភូតោម្អនម្យតិប័់

អងមក្ខិពាណ្ិជជរម្មរិភរម្ោរផងណដ្ិ។ 

12. បនទ ប់រចីាប់ ដ័ ីរីក្ខិព្គប់ព្គងថ្ន រំ័ិរម្មវ  ិងជីគីមី្ព្តូិ បា ព្បក្ខ័ោរ់ឱ្យអ ុិតតវ

តាម្ិកៈព្រះរាជព្រម្ម្លខវ០១១២/០០៥វ ចុះនថៃទីវ១៤វ ណខវម្ររាវឆ្ន វំ២០១២វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញវ់

 ិងម្ ាទវបា ម្ិៀបចំព្បក្ខ័ចំ ួ ព្បាំវពារ់រយ ធ ឹង ីតិិ សធី័ព្ោប់ចុះបញ្ជ ីវ ិងដ្ំម្ណ្ើិក្ខិធុិរិចចវដូ្ច

ខ្នងម្ព្ក្ខម្៖ 



 

 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
រកបែយណ្ឌ រគប់រគងបិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  110 
 

- ព្បក្ខ័ម្លខវ ៤១៥/រ័រវ ចុះនថៃទីវ ១៧វ ណខវ ័ហីាវឆ្ន ំវ ២០១២វ ដ័ ីរ ីីតិិ សធីវ  ិងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ

ដ័ ង់ោិ័ព្ោប់ក្ខិចុះបញ្ជ ីជីគីមី្។ 

- ព្បក្ខ័ម្លខវ ៤៥៦/រ័រវ ចុះនថៃទីវ ១៩វ ណខវ តុោវឆ្ន ំវ ២០១២វ ដ័ ីរ ីីតិិ សធីវ  ិងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ

ដ័ ង់ោិ័ព្ោប់ក្ខិចុះបញ្ជ ីថ្ន រំ័ិរម្ម។ 

- ព្បក្ខ័ម្លខវ ៤៨៤/រ័រវ ចុះនថៃទីវ ២៦វ វ វ ណខវ ិ សចឆ ិក្ខវ ឆ្ន វំ ២០១២វ ដ័ រីីបញ្ជ ីថ្ន រំ័ិរម្ម

រន ុងព្រះរាជាណាចព្ររម្ព ុជា។ 

- ព្បក្ខ័ម្លខវ ១១៩/រ័រវ ចុះនថៃទីវ ១១វ ណខវ ម្ម្ាវ ឆ្ន ំវ ២០១៣វ ដ័ ីរ ីីតិិ សធី័ព្ោប់ព្គប់ព្គង

ជីគីមី្័ព្ោប់ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិអាជីិរម្ម។ 

- ព្បក្ខ័ម្លខវ ១២០/រ័រវ ចុះនថៃទីវ ១១វ ណខវ ម្ម្ាវ ឆ្ន ំវ ២០១៣វ ដ័ ីរី ីតិិ សធី័ព្ោប់ព្គប់ព្គង

ថ្ន រំ័ិរម្ម័ព្ោប់ដ្មំ្ណ្ើិក្ខិអាជីិរម្ម។   

- នករោឋ   ីតិរម្មរ័ិរម្មវ  ិងអគមនករោឋ  រ័ិរម្មម្ព្ក្ខម្ចំណុ្ះព្រ័ួងរ័ិរម្មវ

ិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវោ ភាិរិចចព្តួតរិ ិតយម្លើរាល់ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័រិម្មទងំអ័់។ 

កាិម្ិៀបចាំកាិអ ុិត្ត  ិងងិ សកា 

(រ) ក្ខិម្ិៀបចំណផ ក្ខិវ ិងក្ខិអ ុិតត 
13. បុគមលិរិប័់គម្ព្ោងវ CASDP ម្កថ្ន រ់ជាតិទទួលខុ័ព្តូិ ផដលក់្ខិបណុ្្ះបណាដ លដ្ល់បុគមលិរ

គម្ព្ោងវ CASDPវ ម្កថ្ន រ់ម្ខតតវ  ិងអនរ័ព្ម្ប័ព្មួ្លម្កថ្ន រ់មូ្លោឋ  រន ុងអំ រ ងដ្ំណារ់ក្ខល

រិម្ព្ោះម្ោបល់វ  ិងម្ិៀបចំណផ ក្ខិ។វ ថិ សក្ខ័ព្ោប់ក្ខិបណុ្្ះបណាដ ល ឹងព្តូិ បញ្ច លូម្ៅ

រន ុងចំណាកិប័់អ ុគម្ព្ោងវ ិងោ ក្ខិរាង័ម្តនភារម្ៅតាម្ក្ខិ័ម្ព្័ប។ 

(ខ) ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ  

14. បុគមលិរិប័់គម្ព្ោងវ CASDPវ  ឹងវ រ)វ ធានថ្វ ថ្ន រំ័ិរម្មណដ្លព្តូិ បា 

ម្ធា ើលទធរម្មរុំោ ម្ករន ុងបញ្ជ ីាិធាតុមិ្ ័ម្ព្័បវ ដូ្ចបង្ហា ញរន ុងឧ័ម្ព យ ធ ទីវ ១វ ម្ ើក,វ ខ)វ

ធានថ្ថ្ន រំ័ិរម្មវ ណដ្លព្តូិ បា ម្ធា ើលទធរម្មវ ព្តូិ បា ិរាទុរោ ងព្តឹម្ព្តូិ វ

 ិងដ្ឹរជញ្ជ  ូម្ៅក្ខ ់តំប ់ម្ោលម្ៅ,វ គ)វ ធានឱ្យោ ក្ខិផដល់ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លដ្ល់អនរម្ព្បើព្បា័់

មុ្ ម្រលណចរចាកវ  ិងវ គ)វ រិ ិតយតាម្ោ ម្លើភារអ ុម្ោម្ន ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន ំរំ័ិរម្មម្ៅតាម្

បទបញ្ញជ ិប័ព់្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ ម្លខវ ២៨៦០/រ័រ (កន ជងឧប័ម្ព យ ធទី ២)។ 

ព្រ រម្ក្ខិង្ហិធនោិរិភរម្ោរវ  ិងព្រ រម្ក្ខិង្ហិគម្ព្ោងវCASDPវ ម្កថ្ន រ់រណាដ លវ  ិងចុះម្ប័ររម្ម

ោំព្ទក្ខិអ ុិតតិមួ្ោន ម្ិៀងរាល់វ ៦វ ណខម្ដងវ ម្ដ្ើម្បីរ ិិតយម្លើភារអ ុម្ោម្។វ ធនោិរិភរម្ោរ ឹង

ម្ព្បើព្បា័ម់្័ៀិម្ៅណណ្នំ ដ័ រីីក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងិប័់ខល  ួវ ជា ដ័ ង់ោិ

័ព្ោប់រិ ិតយតាម្ោ ភារអ ុម្ោម្ន ក្ខិម្ព្បើព្បា័ថ់្ន រំ័ិរម្មវ ណដ្លព្តូិ បា ម្ធា ើលទធរម្ម ម្ព្ក្ខម្

គម្ព្ោង។ 
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ឧប័ម្ព យ ធ ទីវ៩៖វក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះ 

1. ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះវ (IPM) ័ំម្ៅម្លើក្ខិរិចាិណាលអ ិតលអ  ់អំរីព្គប់បម្ចចរម្ទ័

ព្តួតរិ ិតយ័ោ័ភាគចនព្ងវណដ្លោ ទងំអ័់វ ិងក្ខិបញ្ច លូោន  ូិិ សធ ក្ខិ័ម្ព្័បវម្ដ្ើម្បីបង្ហក ិមិ្ 

ឱ្យោ ក្ខិម្រើ ម្ ើង ូិចំ ួ ័ោ័ភាគចនព្ងវ  ិងិរាក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័ិរម្មវ  ិង

អ តរាគម្ ៍ដ្នទម្ទៀតវ រន ុងរព្មិ្តណដ្លោ ម្ហតុផល័ម្ព្័បណផនរម្័ដ្ឋរិចចវ  ិងក្ខត់ប នកវ ឬ

ក្ខត់ប នកឱ្យម្កជាអបបបិោ ូិហា ិភយកចំម្ពាះ័ុខភារម្ ុ័សវ  ិងបិ សាន  ។វ IPMវ ម្ផ្ទដ តក្ខិ

ករចិតតទុរោរ់ម្លើក្ខិបម្ងក ើ ដ្ំណាវំ ណដ្លោ ័ុខភារលអ វ  ិងបងកក្ខិិំខ្ន តិចតួចបំផុតដ្លព់្បរយ ធ

ម្រសព្តបិ សាន  វ  ិងម្លើរទឹរចិតតឱ្យោ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ក តក្ខិព្តួតរិ ិតយ័ោ័ភាគចនព្ងណបប

ធម្មជាតិ។ 

2. ម្ព្ក្ខម្ចំណុ្ះព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញវ់  ិងម្ ាទវ ម្ជឈម្ណ្ឌ លក្ខិពាិិុរាជាតិវ  ិងាខ្ន

ម្កតាម្បណាដ ម្ខតតវរ៏ដូ្ចជាវម្ជឈម្ណ្ឌ លផសរាផាករ័ិរម្មម្កថ្ន រ់ព្័ ររវគឺជាអាជាា ធិណដ្លោ ភាិរិចច

័ព្ម្ប័ព្មួ្លវ  ិងអ ុិតតរម្ម ិ សធីព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះ។វ រម្ម ិ សធីជាតិ IPMវ ព្តូិ

បា ផ្ចួម្ផដើម្បម្ងក ើតម្ ើងម្ព្ក្ខម្ជំ ួកិប័វ់ FAO, DANIDAវ  ិងអនរផដល់ជំ ួកដ្នទម្ទៀតវ ចាប់តាំង

រីម្ដ្ើម្ទ័ិតសិ៍វ ១៩៩០វ ម្រម្ម្ាះវ ម្ហើកបចច ុបប នម្ ះវ រំរុងអ ុិតតប តម្ោកម្ព្បើព្បា័់

ធ ធា ិប័់ិោឋ ភិបាល។វ 

3. ័រម្មភារវ IPM ណដ្លព្តូិ បា អ ុិតតម្ោកអាជាា ធិមូ្លោឋ  វ  ិង

ោ ក្ខិោពំ្ទបម្ចចរម្ទ័រីអនរជំនញម្ររីអគមនករោឋ  រ័ិរម្មវ ិមួ្ោ វ ក្ខិចុះអម្ងកតតាម្

មូ្លោឋ  វ ក្ខិម្ិៀបចំក្ខិរយរិណ៍្វ ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ វ  ិងក្ខិរិ ិតយម្លើិឌ្ឍ ភារន 

ក្ខិិ សិតត័ោ័ភាគចនព្ង ម្កទីវាលផ្ទទ ល់។វ ម្ោកម្ព្បើព្បា័់ក្ខិរយរិណ៍្វ ណផអរតាម្ម្រលម្ិោវ ិ សាលភារវ

 ិងរព្មិ្តន ក្ខិខូចខ្នតវ ណដ្ល័ោ័ភាគចនព្ង័ខំ្ន ់ៗវ អាចបងកឱ្យោ វ

អាជាា ធិក្ខិពាិុរាជាតិម្កថ្ន រ់ម្ខតតវ ផដល់អ ុា័ ៍ឱ្យោ ក្ខិម្ិៀបចំម្ោល ម្ោបាកវ ណផ ក្ខិវ

 ិងិ សធា ក្ខិ័ព្ោប់ព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ង។   

4. អាជាា ធិទងំម្ ះរ៏បា ផដល់ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លដ្ល់រ័ិរិឱ្យម្ចះអ ុិតតវិ សធា ក្ខិចព្ម្ រះវ ដូ្ចជាវ

ក្ខិរំណ្ត់ិរ័ោ័ភាគចនព្ងវ ក្ខិព្តួតរិ ិតយ័ោ័ភាគចនព្ងវ ក្ខិិ សភាគម្លើ័ោ័ភាគចនព្ងវ

ក្ខិម្ិៀបចំបញ្ជ ី័ោ័ភាគចនព្ងវ  ិងក្ខិឃ្ា ំម្ម្ើល័ោ័ភាគចនព្ងវ ិ សធា ក្ខិម្ដ្ើម្បីព្តួតរិ ិតយវ  ិង

ព្បព្បា័ា់ិធាតគីុមី្វ  ិងិុរាជាតិ័ព្ោប់ព្តួតរិ ិតយវ ក្ខិជំិុញឱ្យោ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ិ សធា ក្ខិជីិាស្ត ត័ វ

័ព្ោប់ព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងវក្ខិក្ខត់ប នកវក្ខិម្ព្បើព្បា័់ាិធាតុគីមី្វ  ិងក្ខិអ ុិតតវិ សធា ក្ខិ

ព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះព្បរបម្ោក ិិ តិភារ។វ អាជាា ធិទងំម្ ះរ៏បា ផដល់

ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លដ្ល់រ័រិិអំរីក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័រិម្មគីមី្ឱ្យបា ព្តឹម្ព្តូិ ផងណដ្ិវ ម្ដ្ើម្បធីានឱ្យក្ខិ

ព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងអាចដ្ំម្ណ្ើិក្ខិម្ៅព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារខព័វ់ ោ ័ុិតន ិភារ័ព្ោប់

ម្ ុ័សវ ័ព្ោប់័ោ័ភាគចនព្ងរន ុងរ័ិោឋ  វ  ិង័ព្ោប់បិ សាន  ។វ អាជាា ធិទងំម្ ះរ៏បា ម្ិៀបចំ

កុទធនក្ខិអប់ិំផសរាផាកអំរីក្ខិក្ខិពាិិុរាជាតិវ  ិងបទោឋ  គតិកុតត ដ័ ីរីក្ខិម្ធា ើចតាត  ី័យរវ  ិង

បម្ងក ើ បម្ចចរម្ទ័ IPM ដ្ល់រ័ិរិ។ល។វផងណដ្ិ។   

5. ចំណាក័ព្ោប់ដ្ំម្ណ្ើិក្ខិទីភាន រ់ង្ហិក្ខិពាិិុរាជាតិទងំម្ ះវ ទទួលបា ក្ខិឧបតនម្ភរីថិ សក្ខិដ្ឋ។វ

បុគមលិរិប័់ទីភាន រ់ង្ហិទងំម្ ះវ រ៏ម្ធា ើក្ខិង្ហិរន ុងគម្ព្ោងវ  ិងរម្ម ិ សធីវ ណដ្លទទួលបា ហិិញ្ញបបទ 

រីព្បភរម្ផសងម្ទៀតវ ម្ផ្ទដ តម្លើក្ខិព្ាិព្ជាិវ  ិងផដល់

ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លបណ នម្ដ្ល់រ័ិរិជាម្ិៀងរាល់ឆ្ន ផំងណដ្ិ។វ 

6. ក្ខិម្ព្បើព្បា័ថ់្ន រំ័ិរម្មវ  ិងក្ខិអ ុិតតក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះវ

រន ុងម្ខតតម្ោលម្ៅិប័់គម្ព្ោង៖វ ក្ខិអម្ងកតណដ្លម្ធា ើម្ ើងម្ោកអគមនករោឋ  រ័ិរម្មក្ខលរីឆ្ន វំ

២០១៤វ ិងក្ខិចុះព្តួតរិ ិតយទូទងំព្បម្ទ័ក្ខលរឆី្ន វំ២០១៣វម្លើអនរផមត់ផមង់ថ្ន រំ័ិរម្មវ ិងថ្ន រំោច ត់
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ិុរាជាតិចនព្ងម្កតាម្ទីិមួ្ម្ខតតវ  ិងម្ជឈម្ណ្ឌ លណចរចាកធំៗម្ផសងម្ទៀតវ បា ិរម្ឃើញថ្វ

ផលិតផលណដ្លលរ់ដូ្ិម្រញ ិកម្ជាងម្គវ ិមួ្ោ ៖វ abamectin, chlorpyrifos, cypermethrin, 

glyphosate, imidacloprid។វ ម្កម្ខតតភាគខ្នងម្ជើងវ ណដ្លជាតំប ់ោ ក្ខិម្ព្បើព្បា័ថ់្ន ំ

រោច ត់ិុរាជាតិចនព្ងម្លើដ្ណំាមំ្ពាតវ  ិងម្ៅ័ ូ វ ផលិតផល័ំខ្ន ់ៗណដ្លោរ់លរ់ិមួ្ោ វ ថ្ន រំោច ត់

ិុរាជាតិចនព្ង Glyphosate, Paraquat  ិង Atrazine។វ បចច ុបប នម្ ះវ ័ព្ោប់ក្ខិបងកបម្ងក ើ ផលព្័ូិវ

 ិងក្ខិោមំ្ពាតវ រ័ិរិមិ្ ម្ព្បើថ្ន រំ័ិរម្មម្ ើកវ ម្លើរណលងណតបណ ាមួ្កចំ ួ ។វ

ក្ខិព្តួតរិ ិតយទងំម្ ះរ៏បា បង្ហា ញឱ្យម្ឃើញផងណដ្ិវរីផលិតផលណដ្លបងកម្ព្ោះថ្ន រ់ខព័់វ ិងបងកបញ្ញា

ម្ព្ចើ ជាងម្គវ ដូ្ចជាវ monocrotophos, methyl parathion, methamidophos, mevinphos, 

endosulfan។ល។វ ណលងោ ម្កម្លើទីផាិម្ទៀតវ ម្លើរណលងណតដ្បចា័់ៗណដ្លម្គព្បទះម្ឃើញម្ដងោដ ល។វ

ផលិតផលណដ្លព្តូិ បា ហាម្ឃ្ត់វម្ហើកម្កណតប តិរម្ឃើញជាម្ទៀងទត់វគឺវparaquatវ ិង methomyl។វ

ម្ ះគឺម្ោកាិណតផលិតផលទងំម្ ះវ ម្ទើបណតព្តូិ បា ហាម្ឃ្ត់មិ្ ឱ្យម្ព្បើព្បា័់

ក្ខលរីម្រលថមីៗម្ ះណតប ុម្ណាណ ះវ (២០១០)វ  ិងម្កប តអ ុញ្ញញ តឱ្យម្ព្បើព្បា័រ់ន ុងព្បម្ទ័ជិតខ្នតវ

ណដ្លអនរម្ព្បើព្បា័វ់ ឬអនរលរ់រាកម្កប តទិញករម្រម្ព្បើព្បា័់វ ឬលរ់ម្ព្ៅផល ូិ ក្ខិ។វ

ក្ខិហាម្ព្បាម្មិ្ ឱ្យោ ក្ខិម្ព្បើព្បា័ថ់្ន រំ័ិរម្មវ ណដ្លបងកម្ព្ោះថ្ន រ់ខព័់រន ុងព្បម្ទ័ចិតវ ហារ់

បីដូ្ចជាមិ្ នំឱ្យោ ក្ខិបម្ញ្ចញលរ់ ត័ ុ រចា័់ៗ ូិថ្ន រំ័ិរម្មទងំម្ ះរន ុងព្បម្ទ័រម្ព ុជាម្ ើក។វ

ម្គរុំបា ិរម្ឃើញ ត័ ុ រថ្ន រំ័ិរម្មណដ្លម្ព្បើណលងម្រើតរន ុងព្ទង់ព្ទកធំម្នះម្ ើក។  

7. ថ្ន រំោច ត់័តាលអ ិតព្តូិ បា ម្ព្បើព្បា័ភ់ាគម្ព្ចើ ម្លើបណ ា វ (ដូ្ចជាវ ័ណណ្ដ ររួិវ ម្ម្ទ័វ ន ព័ ម្ក្ខដ បវ

ន ព័ ចិ )វ  ិងដ្ំណាណំដ្លអាចលរ់បា តនម្ាខព័់ម្លើទីផាិវ  ិងររួរដ្ំណាណំដ្លោរំន ុងចោក ិធំៗវ ដូ្ចជាវ

ដ្ំម្តម្ៅ័ ូជាម្ដ្ើម្។វ ក្ខិចុះព្បមូ្លទិ ន យកម្កមូ្លោឋ  វ ណដ្លម្ធា ើម្ ើងម្ោករម្ម ិ សធីជាតិវ IPM 

 ិងអគមនករោឋ  រ័ិរម្មវ បា បង្ហា ញថ្វ រ័ិរិម្ករំរុងប តម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័ិរម្ម

មិ្ ័ម្ព្័បម្កម្ ើក។វ ក្ខិខាះចំម្ណ្ះដ្ឹងិប័់រ័ិរិវ គឺជាឧប័គមដ្៏ធំមួ្ក។វ ក្ខិម្ព្បើមិ្ ព្តឹម្ព្តូិ ម្ ះវ

ោ ដូ្ចជាវ ក្ខិោកម្ោកមិ្ ដ្ឹងចា័់វ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័ិរម្មមិ្ ព្តូិ វ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់មិ្ ព្តូិ

រព្មិ្ត។ល។វ រព្ម្ោ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ឧបរិណ្ក៍្ខិពាិខល  ួឱ្យបា ព្គប់ព្ោ ់ណា័់។វ ហាង

ភាគម្ព្ចើ ោ លរ់ម្ព្ាម្នដ្វ ិងោ ័ក្ខិពាិវប ុណ តឧបរិណ្៍ក្ខិពាិខល  ួទងំម្ ះគឺរុំព្គប់ព្ោ ់័ព្ោប់

ក្ខិពាិទប់ទល ឹ់ងាិធាតុគីមី្ម្ព្ោះថ្ន រ់ណា័់។វ អនរទិញថ្ន រំ័ិរម្មរព្ម្ទិញឧបរិណ្៍ក្ខិពាិខល  ួវ

ម្ហើកហាងលរ់ថ្ន រំ័ិរម្មវ រ៏មិ្ ផដលឧ់បរិណ្៍ក្ខិពាិខល  ួទងំម្ ះម្ោកមិ្ គិតនថាម្នះណដ្ិ។វ

ដ្បថ្ន រំ័ិរម្មវ ណដ្លម្ព្បើអ័់ពារ់រណាដ លវ ជាម្ិឿកៗព្តូិ បា ិរាទុរម្ករន ុងផទះវ ឬម្កជិតអាហាិ

ណដ្លហូបចុររន ុងផទះវ  ិងោរ់រណ ាងណដ្លម្រមងង្ហកព្័ួលករម្រម្លង។វ ដ្បថ្ន រំ័ិរម្មណដ្លម្ព្បើិចួវ

ជាម្ិឿកៗព្តូិ បា ម្ចាលម្កតាម្ទីវាលវឬម្ៅរន ុងព្បឡាកលូ។ 

8. ម្ជឈម្ណ្ឌ លក្ខិពាិដ្ណំាំិ ប័់អគមនករោឋ  រ័ិរម្មវិុក្ខា ព្បោញ់វ ិងម្ ាទវ( ិងរម្ម ិ សធីជាតិ 

IPM)វ បា ម្ិៀបចំរម្ម ិ សធី័ិរាិកៈម្រលបីនថៃវ ័ព្ោប់បណុ្្ះបណាដ ល

រ័ិរិអំរីក្ខិក្ខត់ប នកហា ិភយកន ថ្ន រំ័ិរម្ម (FT-PRR)វ រន ុងម្ោលបំណ្ងបម្ងក ើ ក្ខិកល់ដ្ងឹវ

អភិិឌ្ឍ ៍័ម្តនភារវ  ិងជួកឱ្យ័ហគម្ ៍មូ្លោឋ  ម្ចះម្ិៀបចំវ  ិងអ ុិតតណផ ក្ខិ័រម្មភារិប័់ខល  ួវ

័ព្ោប់ក្ខត់ប នកហា ិភយកន ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័រិម្ម។វ គិតព្តឹម្ណខវ មិ្ថុនវ ឆ្ន ំវ ២០១៤វ រ័ិរិឡាិ

ព្បោណ្ ៤.៩០០វ នរ់វ (រន ុងម្នះព្័ីវ ១.៦០០វ នរ់)វ បា ចូលិមួ្រន ុងិគមបណុ្្ះបណាដ លរ័ិរិ ដ័ ីរីក្ខិ

ក្ខត់ប នកហា ិភយកន ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័ិរម្មវរន ុងភូមិ្ចំ ួ វ១៤៩វន ព្័ ររចំ ួ វ៣៤វរន ុងម្ខតតចំ ួ វ

៩។វ 

9. ក្ខិបណុ្្ះបណាដ ល ដ័ ីរីក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះណដ្លម្ធា ើម្រញមួ្កិដូ្ិវ តាម្ិកៈាោ

ណព្័រ័ិរិវ ជាម្ិឿកៗរ៏បា បញ្ច លូិគម័ិរាិកៈម្រលខា វី ័ព្ោប់រ័ិរិ ដ័ ីរីក្ខិ

ក្ខត់ប នកហា ិភយកន ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័ិរម្មផងណដ្ិ។វ ាោណព្័រ័ិរិទងំម្ ះវ ផដល់លទធភារ

ឱ្យរ័ិរិអាចម្ិៀ ័ូព្តវ  ិងអ ុិតតក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះវ ម្ដ្ើម្បីក្ខត់ប នក

ក្ខិម្ព្បើថ្ន រំ័ិរម្មម្លើ័រព្មិ្តវរន ុងក្ខិបងកបម្ងក ើ ផលដ្ំណា។ំ 

10. រម្ម ិ សធីជាតិវ IPMវ បា អ ុិតតាោណព្័រ័រិិម្ផ្ទដ តម្លើក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ង



 

 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
រកបែយណ្ឌ រគប់រគងបិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  113 
 

ម្រញមួ្កិដូ្ិចំ ួ វ ៨០៦វ ិគម វ ណដ្លរន ុងម្នះោ រ័ិរិបងកបម្ងក ើ ផលព្័ូិវ រ័ិរិោបំណ ា វ  ិងរ័ិរិ

ោមំ្ដ្ើម្ម្ ើហូបណផាជាងវ ២៤.៣៥០វ នរ់បា ទទួលក្ខិបណុ្្ះបណាដ លម្ ះ។វ ម្ទះជាោ ងណារ៏ម្ោកវ

ម្កោ ក្ខិង្ហិជាម្ព្ចើ ម្ទៀតវ ណដ្លព្តូិ ម្ធា ើ។វ ក្ខិក្ខត់ប នកហា ិភយកន ថ្ន រំ័ិរម្មវ  ិង

ក្ខិអ ុិតតក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះម្ករព្មិ្តរ័ិោឋ  ម្កប តជាអាទិភារិប័់ិោឋ ភិបាល។ 

11. ម្បើតាម្ព្រម្ព្បតិបតត ិអ តិជាតិ ដ័ ីរីក្ខិណចរចាកវ  ិងក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័ិរម្មវ ព្តូិ

ោ ក្ខិម្ោិរម្ៅតាម្ម្ោលក្ខិណ្ដូ៍្ចខ្នងម្ព្ក្ខម្វ័ព្ោប់ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះ៖ 

12. ដ័ ង់ោិព្បតិបតត ិព្តូិ បា ណចងរន ុងព្រម្ម្ ះ៖វ ១.៧.៦វ ព្តូិ បា ម្ិៀបចំម្ ើងវ ម្ដ្ើម្បជីំិុញឱ្យោ ក្ខិ

ព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះវ (IPM) (រាប់បញ្ច លូទងំក្ខិព្គប់ព្គងភាន រ់ង្ហិចម្ាងជំងឺចព្ម្ រះវ ័ព្ោប់

ររួរ័ោ័ភាគចនព្ងវណដ្លអាចបងកក្ខិគំរាម្រំណហងដ្ល់័ុខភារាធាិណ្ៈផងណដ្ិ)។ 

13. គួិោ ក្ខិខិតខំព្បឹងណព្បងិមួ្ោន រី័ំណារ់ិោឋ ភិបាលវ ម្ដ្ើម្បីម្ិៀបចំវ  ិងជំិុញ

ឱ្យោ ក្ខិម្ព្បើព្បា័ក់្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះ។វ ម្លើ័រីម្ ះាន បយ ផដល់រម្ច ីវ ទីភាន រ់ង្ហិផដល់

ជំ ួកវ  ិងិោឋ ភិបាលគួិោំព្ទដ្លក់្ខិម្ិៀបចំម្ោល ម្ោបាកជាតិ ដ័ ីរីក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងវ

 ិងម្លើររម្ព័ទ់័ស ទ វ  ិងក្ខិអ ុិតតក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះ។វ រិចចខិតខំព្បឹងណព្បង

ទងំម្ ះវគួិម្ធា ើម្ ើងណផអរម្ៅតាម្កុទធាស្ត ត័ វិ សទយាស្ត ត័ វ  ិងកុទធាស្ត ត័ ម្ផសងម្ទៀតវណដ្លបម្ងក ើ ក្ខិចូលិមួ្

ិប័់រ័ិរិវ(ដូ្ចជាវព្រ រម្ស្ត ត័ ីជាម្ដ្ើម្)វទីភាន រ់ង្ហិផសរាផាកវ ិងអនរព្ាិព្ជាិផ្ទទ ល់ម្ករ័ិោឋ  ។វ 

14. រាល់អនរពារ់រយ ធទងំអ័់វ ដូ្ចជាវ រ័ិរិវ  ិង័ោគម្រ័ិរិ,វ អនរព្ាិព្ជាិអំរ ី IPM,វ

ភាន រ់ង្ហិផសរាផាក,វ ទីព្បឹរាណផនរដ្ំណា,ំវ ឧ័ាហរម្មចំណី្អាហាិ,វ អនរផលិតថ្ន រំ័ិរម្មជីិាស្ត ត័ វ

 ិងថ្ន រំ័ិរម្មគីមី្,វអនរជំនញខ្នងបិ សាន  វ ិងតំណាងព្រ រម្អតិថិជ វគួិបំម្រញតួនទីផ្ចួម្ផដើម្គំ ិត

ជាមុ្ វរន ុងក្ខិម្ិៀបចំវ ិងជំិុញឱ្យោ ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះ។ 

15. ិោឋ ភិបាលណដ្លោ ក្ខិោពំ្ទរីអងមក្ខិអ តិជាតិវ  ិងអងមក្ខិថ្ន រ់តំប ់ណដ្លពារ់រយ ធ វ

គួិម្លើរទឹរចិតតវ  ិងជំិុញឱ្យោ ក្ខិព្ាិព្ជាិវ  ិងក្ខិបម្ងក ើត ូិជម្ព្ម្ើ័ម្ផសងម្ទៀតវ ណដ្ល

បងកហា ិភយកតិចតួចវ ដូ្ចជា៖វ ក្ខិម្ព្បើព្បា័ា់ិធាតពុ្តួតរិ ិតយវ  ិងបម្ចចរម្ទ័ព្តួតរិ ិតយ

ណបបជីិាស្ត ត័ វ ថ្ន រំ័ិរម្មវ ណដ្លមិ្ ផសរីំាិធាតុគីមី្វ  ិងថ្ន រំ័ិរម្មណដ្លម្ផ្ទត តចំព្បម្ភទ័ោ័ភាគ

ចនព្ងវ ិងណដ្លិោកចូលម្ៅរន ុងដ្ីបនទ ប់រីម្ព្បើព្បា័់ិចួវ ិងបងកហា ិភយកដ្ល់ម្ ុ័សវ ិងបិ សាន  ។ 

16. ិោឋ ភិបាលគួិ៖វ ៥.១.៧វ ផដលម់្័វាផសរាផាកវ  ិងម្័វាព្បឹរាវ  ិងរយត៌ោ ឱ្យបា ព្គប់ព្ោ ់ដ្ល់

័ោគម្ ៍រ័ិរិអំរីកុទធាស្ត ត័ វ  ិងិ សធីាស្ត ត័ ព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងចព្ម្ រះវ

 ិងរយត៌ោ អំរីព្បម្ភទផលិតផលថ្ន រំ័ិរម្មណដ្លអាចករម្រម្ព្បើព្បា័ប់ា ។ 

17. ិោឋ ភិបាលគួិ៖វ៨.១.៤វធានថ្វរាល់ក្ខិផដលឧ់បតនម្ភធ វឬក្ខិផដល់អំម្ណាកវ ិងថ្ន រំ័ិរម្មវ ឹង

បងកឱ្យោ ក្ខិម្ព្បើព្បា័ថ់្ន រំ័ិរម្មម្លើ័លុបវ ឬរុំ័ម្ម្ហតុ័ម្ផលវ ណដ្លអាចបណងាិចំណាប់

អាិម្មណ្៍រីក្ខិម្ព្បើព្បា័់វិ សធា ក្ខិម្ផសងម្ទៀតវណដ្លោ  ិិ តិភារជាងម្ ះ។ 

18. ណផ ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ង 

19. ម្គិំរឹងថ្ ឹងរុំោ ក្ខិម្ធា ើលទធរម្មថ្ន រំ័ិរម្មម្ព្ក្ខម្គម្ព្ោងម្ ះម្ ើកវ ម្ហើកក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន ំ

រ័ិរម្មជាិមួ្ ឹងោ ក្ខិថកចុះវ បនទ ប់រីោ ក្ខិបង្ហា ញក្ខិអ ុិតតលអ ណផនរ័ិរម្ម។វ

ម្ទះជាណបបម្ ះរ៏ម្ោកវ បចច ុបប នម្ ះវ រ័ិរិម្ករន ុងតំប ់គម្ព្ោងរំរុងម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័ិរម្មវ ដូ្ម្ចនះ

ណផ ក្ខិម្ ះវ  ឹងព្តូិ អ ុិតតចំម្ពាះ័រម្មភារគម្ព្ោងណដ្លពារ់រយ ធ ឹងក្ខិផ្ទា ័់ប្ ូិក្ខិអ ុិតតរ័ិរម្មវ

 ិង/ឬក្ខិាដ ិម្ ើងិ សញវ វ វ ឬក្ខិអភិិឌ្ឍព្បរយ ធធារាាស្ត ត័ ណដ្លោ ព្ាប់វ ណដ្លអាចជំិុញឱ្យរ័ិរិ

បម្ងក ើ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័ិរម្មវ ព្ប័ិ ម្បើរុំោ ក្ខិផដល់ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លវ ឬក្ខិរិ ិតយតាម្ោ 

ម្នះម្ទ។វ ណផ ក្ខិម្ ះោ បីណផនរ៖វ (i) ក្ខិអ ុិតតបទបញ្ញជ ិប័់ិោឋ ភិបាល ដ័ ីរីក្ខិព្តួតរិ ិតយ

ក្ខិម្ព្បើព្បា័ថ់្ន រំ័ិរម្ម,វ (ii) ក្ខិបណុ្្ះបណាដ លអំរីទ័ស ទ ិមួ្អំរីថ្ន រំ័ិរម្មវ  ិង/ឬិ សធីាស្ត ត័

ដ្នទម្ទៀតវ ម្ដ្ើម្បីឱ្យោ ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ថ្ន រំ័ិរម្មព្បរបម្ោក័ុិតន ិភារវ  ិង (iii)វ ក្ខិរិ ិតយតាម្ោ ។វ

ទិដ្ឋភារិមួ្ទូម្ៅន បទបញ្ញជ ម្លខវ ២៨៦០វ ិប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ិុក្ខា ព្បោញ់វ  ិងម្ ាទវ អាចិរបា 



 

 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
រកបែយណ្ឌ រគប់រគងបិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  114 
 

រន ុងឧប័ម្ព យ ធ ទីវ ២វ ម្ហើកវ ណផ ក្ខិព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ងរន ុងទព្ម្ង់ាម្ញ្ញោ បង្ហា ញជូ រន ុង

ឧប័ម្ព យ ធ ទីវ ៣។វ ម្គគួិម្ម្ើលឯរាិទងំរីិម្ ះ័ព្ោប់ព្គប់អ ុគម្ព្ោងទងំអ័់វ ម្ព្ក្ខម្គម្ព្ោង 

CASDP។   

 

  



 

 

គម្រោងពិពិធកម្ម ិ ស័ យកក័ិកម្មម្កកមុ្ជា (CASDP) 
រកបែយណ្ឌ រគប់រគងបិ សាន    ិង័ងមម្ (ESMF)  115 
 

ឧប័ម្ព យ ធ ទីវ១០៖វទព្ម្ង់័ព្ោប់រិ ិតយម្ផទៀងផ្ទទ ត់ភារព្តឹម្ព្តូិ វន ័ហព្ោ័រ័រិម្មវវវ ិង
័ហព្ោ័ណដ្លោ ព្ាប់វណដ្លព្តូិ ទទួលបា ហិិញ្ញបបទ ម្ព្ក្ខម្័ោ័ភាគិងវ១.២ 

1. ទព្ម្ង់ម្ ះព្តូិ បំម្រញម្ោកអនរណដ្លព្តូិ បា ចាត់តាងំឱ្យម្ធា ើក្ខិរិ ិតយម្លើទិដ្ឋភារបិ សាន  វ

 ិង័ងមម្ន ពារយ័ុឥំណ្ទ រីជំ ួកឥត័ំណ្ង/រម្ច ីរីរម្ម ិ សធីផតល់ឥណ្ទ វ ម្ហើករយត៌ោ ម្ ះ

គួិព្បមូ្លរី័ហព្ោ័ផ្ទទ លវ់  ិងម្ធា ើក្ខិម្ផទៀងផ្ទទ ត់វ តាម្ិកៈក្ខិរិ ិតយម្លើ

ក្ខិផសរាផាករយត៌ោ រន ុងមូ្លោឋ  វ  ិងក្ខិរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាមួ្កអាជាា ធិមូ្លោឋ  ។វ ព្ប័ិ ម្បើ

ចម្ម្ា ើកគឺវ បាទ/ចា័វ ចំម្ពាះ័ំណួ្ិម្ករន ុងទព្ម្ង់រ ិិតយម្ផទៀតផ្ទទ ត់ភារព្តឹម្ព្តូិ ម្ ះវ ម្នះគួិោ ក្ខិ

រិម្ព្ោះម្ោបលជ់ាមួ្កព្រ រម្ក្ខិង្ហិវ (task team)វ ិប័់ធនោិរិភរម្ោរ័ិ វ មុ្ ម្ធា ើក្ខិ

័ម្ព្ម្ចចិតតថ្ម្តើព្តូិ ផដលហ់ិិញ្ញ បបទ ដ្ល់័ំម្ណ្ើម្ ះវឬអត់។វ 

 

កាិពិ ិត្យម្ផ្ទៀងផ្ទទ ត់្ម្លើភាពរតឹ្ម្រត្ូិ ខផ្នកកាិកាិ ិផ្លប ោះ ល់បិ សាន    ិង័ងកម្័រោប់័ហរគ័
ក័ិកម្មខដលោ រាប់ 

១. ពយត៌្ោ ទាំនាក់ទាំ ង 

- ម្តើព្រ រម្ហ ុ ោ ចាត់តំាងបុគមលិរណាោន រ់វឱ្យទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខិ
រិ ិតយវ ិងតាម្ោ ក្ខិក្ខិពាិផលប ះពាល់បិ សាន  វ ិង័ងមម្
ណដ្ិឬម្ទ?  

 បាទ/ចា័          ម្ទ 
ព្ប័ិ ម្បើវបាទ/ចា័វ័ូម្ផដល់ម្ ម្ ះវ ិងរយត៌ោ ទំនរ់ទំ ង។ 
 

ម្ ម្ ះ 
ម្លខទូិ័រទ  

២. កាិពិ ិត្យបឋម្  ិងកាិកាំណ្ត់្ពីរបម្ភទបិ សាន    

- ័ូម្បញ្ញជ រ់ថ្វអ ុគម្ព្ោងម្ ះវរិតជាម្ិ ព្តូិបា បញ្ច លូម្ៅរន ុង
បញ្ជ ីអិ សជជោ រិតព្បារដ្ណម្  
- ម្តើអ ុគម្ព្ោងម្ ះជាអ ុគម្ព្ោងព្បម្ភទវB ឬព្បម្ភទ C? 

 B          C 
 
 

 បាទ/ចា័          
 
ព្បម្ភទ C – ័ូម្ប តម្ោករុំចំាបាច់រិ ិតយ
ម្ផទៀងផ្ទទ ត់ណផនរវវបិ សាន  វ ិង័ងមម្ប ត
ម្ទៀតម្ ើកវ ិងម្ផាើទព្ម្ង់តារាងទីវ៣ 
ព្បម្ភទវB – ប តបំម្រញទព្ម្ង់ម្ ះម្ទៀត  
 

៣. ភាពអ ុម្ោម្ម្ៅតាម្ចាប់  ិងលិែិត្បទដាា  គតិ្កុត្ត ដ័ ីពីកាិកាិ ិផ្លប ោះ ល់បិ សាន    ិង័ងមម្ 

ម្តើអនរម្ ន័ ើអ ុគម្ព្ោងម្ ះវបា ទទួលរាល់លិខិតអ ុញ្ញញ ត/ក្ខិ
ឯរភាររីអាជាា ធិវ(ព្រ័ួងបិ សាន  ណដ្ិឬម្ទ)? 

 បាទ/ចា័          ម្ទ 

័ូម្ម្ិៀបរាប់ 
 
 
 
 

ម្តើ័ហព្ោ័ម្ ះធាា ប់ោ ឧបទទិម្ហតុណផនរបិ សាន  អា ីណដ្លឬម្ទវ
ម្ករន ុងិកៈម្រលវ២វឆ្ន ំចុងម្ព្ក្ខកវណដ្លតព្មូ្ិឱ្យោ ក្ខិជូ 
ដ្ំណ្ឹងម្ៅដ្ល់ ិកតរិណដ្ិឬម្ទ? 
 

 

ម្តើម្ករន ុងិកៈម្រលវ២វឆ្ន ំចុងម្ព្ក្ខកម្ ះវម្តើ័ហព្ោ័ម្ ះធាា ប់
ទទួលបា ម្័ចរដ ីជូ ដ្ំណ្ឹងរីក្ខិបំពា លិខិតអ ុញ្ញញ តណផនរ
បិ សាន  វអាជាា បយណ្ណ វឬម្័ចរដ ីជូ ដ្ំណ្ឹងឱ្យម្ធា ើក្ខិណរលម្អ
រី ិកតរិណដ្ិឬម្ទ? 
 

 

ម្តើម្ករន ុងិកៈម្រលវ២វឆ្ន ំចុងម្ព្ក្ខកម្ ះវ
ម្តើ័ហព្ោ័ម្ ះធាា ប់ោ ឧបទទិម្ហតុវ័ុខភារវ ិង័ុិតន ិភារវ
ឬឧបទទ ិម្ហតុណដ្លនំឱ្យោ បាត់បង់ជី ិ សតម្ ុ័សវ
 ិងក្ខិិងិបួ័ធៃ ់ធៃ ិវ ិង/ឬក្ខិខូចខ្នតបិ សាន  គួិ
ឱ្យរត់័ោម ល់ណដ្ិឬម្ទ? 
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ម្តើក្ខិោឋ  /ព្រ រម្ហ ុ ម្ ះវោ លិខិតអ ុញ្ញញ ត/ក្ខិឯរភារ
ពារ់រយ ធទងំអ័់រីអាជាា ធិិោឋ ភិបាលវ ិងោ លិខិតអ ុញ្ញញ ត
ព្បតិបតត ិក្ខិណផនរបិ សាន  ័ំខ្ន ់ៗវឧទហិណ្៍លិខិតកល់ព្រម្ឱ្យ
ព្បតិបតត ិក្ខិវ ិងក្ខិអ ុញ្ញញ តពារ់រយ ធ ឹង័ំណ្ល់ម្ព្ោះថ្ន រ់វ
ព្ប័ិ ម្បើោ វណដ្ិឬម្ទ? 
 

 

៤. កិចចពិម្រគោះម្ោបល់ាមួ្កអនកជិត្ខាង  ិងរគួាិ 

ព្ប័ិ ម្បើ ឹងោ ក្ខិាង័ង់ក្ខិរព្ងីរអោិជាម្ដ្ើម្វ
ម្តើ័ហព្ោ័ម្ ះបា រិម្ព្ោះម្ោបល់ជាមួ្កអនរណដ្ល
 ឹងិរផលប ះពាល់ណដ្ិឬម្ទ?  

 បាទ/ចា័                  ម្ទ 
ម្័ចរដ ីរិរណ្៌នម្ោក័ម្ងាប 
 
 

ម្តើ័ហព្ោ័ម្ ះធាា ប់ពារ់រយ ធ ឹងជម្ោា ះ
ពារ់រយ ធ ឹងដ្ីធា ីក្ខលរីម្រលថមីៗម្ ះវ(រន ុងិកៈម្រលវ៥វ
ឆ្ន ំចុងម្ព្ក្ខក)វឬជម្ោា ះដ្ីធា ីណដ្លរំរុងប ត ិហូត
ម្រដ្ល់ម្រលបចច ុបប ន ម្ ះវជាមួ្កភូម្ិវឬព្គួាិជិតខ្នងណដ្ិឬម្ទ? 
 

 បាទ/ចា័                  ម្ទ 
ម្័ចរដ ីរិរណ្៌នម្ោក័ម្ងាប 
 

ម្តើព្រ រម្ហ ុ ម្ ះធាា ប់ពារ់រយ ធ ឹងជម្ោា ះ
ទរ់ទិ  ឹងធ ធា ធម្មជាតិវ(ឧទហិណ្៍វ
ក្ខិទទួលបា ិតថ ុធាតុម្ដ្ើម្វក្ខិទទួលបា ទឹរ)វជាមួ្កភូម្ិវ
ឬព្គួាិជិតខ្នងវក្ខលរីម្រលថមីៗម្ ះវ(រន ុងិកៈម្រលវ៥វ
ឆ្ន ំចុងម្ព្ក្ខក)វឬរំរុងជាប់ពារ់រយ ធ ឹងវិ សវាទណបបម្ ះិហូត
ម្រដ្ល់ម្រលបចច ុបប ន ម្ ះណដ្ិឬម្ទ? 
 

 បាទ/ចា័                  ម្ទ 
ម្័ចរដ ីរិរណ្៌នម្ោក័ម្ងាប 
 

៥. ទិដាភាពបិ សាន   

ម្តើោ ផលប ះពាល់វ ិង/ឬហា ិភយក័ំខ្ន ់ៗអា ីខា ះវ
ណដ្លអាចម្រើតោ ម្ ើង? 
✓ ័ូម្ធីររន ុងព្បអប់ណដ្លពារ់រយ ធ  

័ូម្ផដល់ម្ោបល់អំរីភារធៃ ់ធៃិវ ិងវិ សធា ក្ខិ
ម្ដ្ើម្បីក្ខត់ប នក,វក្ខត់ប នក
ឱ្យម្កជាអបបបិោ,វបម្ញ្ច ៀ័
ផលប ះពាល់ទងំម្ ះ។ 
័ូម្បញ្ញជ រ់វព្ប័ិ ម្បើអាជីិរម្មម្ ះ ឹង
ម្ព្បើព្បា័់បញ្ជ ីព្តួតរិ ិតយ័ព្ោល
ផលប ះពាល់/ណផ ក្ខិព្គប់ព្គងវ
ណដ្លពារ់រយ ធនន។វ័ូម្
ម្ិៀបរាប់រីព្បម្ភទបញ្ជ ីព្តួតរិ ិតយវឯរាិណណ្នំវ
ឬ ECOPវណដ្ល ឹងព្តូិ ករម្រម្ព្បើព្បា័់។វ
័ូម្ភាជ ប់ឯរាិនន។ 
ោ គំិ ូECOPs ័ព្ោប់័រម្មភារអ ុគម្ព្ោង
ចំ ួ វ៤ព្បម្ភទវម្ព្ក្ខម្ ESMFវម្ ះ។ 
 

 ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ាិធាតុោ ម្ព្ោះថ្ន រ់ាិធាតុគីម្ី 

 ក្ខិបម្ងក ើត័ំណ្ល់ម្ព្ោះថ្ន រ់ 

 ក្ខិម្ព្បើព្បា័់ម្ ើ 

 ក្ខិបម្ញ្ចញទឹរ អ័ ុករី័ហព្ោ័ 

 ក្ខិបំភាកខយល់ 

 បញ្ញា ័ំម្ ងិំខ្ន រី័ហព្ោ័ 
 

ម្តើលិខិតបទោឋ  គតិកុតតបិ សាន  ម្កថ្ន រ់ជាតិវឬថ្ន រ់មូ្លោឋ  វ
តព្មូ្ិឱ្យ័ហព្ោ័ម្ ះម្ិៀបចំិបាកក្ខិណ្៍វាកតនម្ាវ
ឬម្ធា ើក្ខិរិ ិតយម្លើផលប ះពាល់បិ សាន  វឬ័ងមម្ណដ្ិឬម្ទ? 

 បាទ/ចា័                   ម្ទ 
ព្ប័ិ ម្បើតព្មូ្ិឱ្យោ ក្ខិម្ិៀបចំ
ិបាកក្ខិណ្៍ ដ័ ីរីក្ខិវាកតនម្ាបិ សាន  
បឋម្ម្ព្ក្ខម្ចាប់ិប័់ព្បម្ទ័ឡាិវអនរម្ ន័ ើ
គម្ព្ោងអាចប តោរ់័ំម្ណ្ើ័ព្ោប់អ ុគម្ព្ោងវ
ប ុណ តម្ិ ព្តូិ ទោា រ់ាច់ព្បារ់ម្ ើកវិហូត
ដ្ល់ម្រលណដ្លធនោិរិភរ
ម្ោររិ ិតយម្ ើងិ សញវ ិងផដល់អ ុម្យតម្លើ
ិបាកក្ខិណ្៍វាកតនម្ាបិ សាន  បឋម្ម្ ះវម្ហើក
អនរោរ់័ំម្ណ្ើអ ុគម្ព្ោងវផដល់ក្ខិជូ ដ្ំណ្ឹង
អំរីក្ខិឯរភារវណដ្លទទួលបា រីព្រ័ួង
បិ សាន  វឬ PONRE។ 
័ិ រម្មម្លើផលប ះពាល់បិ សាន  វ ិង័ងមម្អាច
ម្ធា ើម្ ើងម្លើអ ុគម្ព្ោងណដ្លព្តូិ បា ម្ ន័ ើម្ ើងវ
រ៏ដូ្ចជាវម្លើទីតាំងណដ្លោ ព្ាប់វម្ដ្ើម្បី
ធានថ្វទីតំាងវ
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 ិងព្បតិបតត ិក្ខិណដ្លោ ព្ាប់
អ ុម្ោម្ម្ៅតាម្ចាប់បិ សាន  វ ិង័ងមម្វ
ណដ្លពារ់រយ ធ វលិខិតបទោឋ  គតិកុតតវ
 ិងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ
រន ុងម្ោល ម្ោបាកណដ្លពារ់រយ ធ ិប័់
ធនោិរិភរម្ោរ។វម្ ះិមួ្ោ 
ផលប ះពាល់ណផនរបិ សាន  វ ិង័ងមម្វ
ណដ្លម្រើតម្ចញរី័រម្មភារ
រ ាងម្រ/័រម្មភារណដ្លរំរុងោ វ ិង
័ំម្ណ្ើអ ុគម្ព្ោង។ 
 
 

៦. ័ុែភាព  ិង័ុិត្ន ិភាពកាិងាិ 

ម្តើ័ហព្ោ័ម្ ះបងកហា ិភយកម្ព្ោះថ្ន រ់ធៃ ់ធៃិ (ដូ្ចជាវអគម ីភយកវ
ក្ខិផទ ុះវក្ខិបម្ញ្ចញាិធាតុគីម្ីរុលវឬាិធាតុគីម្ីម្ព្ោះថ្ន រ់)វ
ណដ្ិឬម្ទ? 

 បាទ/ចា័                    ម្ទ 
ព្ប័ិ ម្បើវបាទ/ចា័វម្តើោ ិ សធា ក្ខិអា ីខា ីវ
ព្តូិ បា ោរ់ឱ្យអ ុិតតវ
ម្ដ្ើម្បីម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះបញ្ញា ម្ ះ 
 

ម្តើ័ហព្ោ័ម្ ះវទទួលិងម្ព្ោះថ្ន រ់គួិឱ្យរត់័ោម ល់
ពារ់រយ ធ ឹងក្ខិង្ហិវ(ណដ្លនំឱ្យោ ក្ខិិងិបួ័ធៃ ់ធៃិវ
ឬក្ខិបាត់បង់ជីិ សត)វរន ុងអំ រ ងិកៈម្រលវ៥វឆ្ន ំចុងម្ព្ក្ខកណដ្ិឬម្ទ?  
 

 

ម្តើ័ហព្ោ័ម្ ះវព្តូិ ក្ខិណផ ក្ខិ័ុខភារវ័ុិតន ិភារវ ិង/ឬ
ណផ ក្ខិម្ ា្ ើកតបចំម្ពាះាន  ភារបនទ  ់ណដ្ិឬម្ទ? 

 បាទ/ចា័                    ម្ទ 
ព្ប័ិ ម្បើវបាទ/ចា័វម្តើោ លិខិតអ ុញ្ញញ តវ
ក្ខិព្តួតរិ ិតយវលិខិតបញ្ញជ រ់ណដ្ិឬម្ទ? 
 

ម្តើោ ក្ខិោរ់ឱ្យអ ុិតត ូិវិ សធា ក្ខិ័ុិតន ិភារ
័ម្ព្័ប័ព្ោប់រម្មរិណដ្ិឬម្ទ? 

 បាទ/ចា័                   ម្ទ 
ព្ប័ិ ម្បើវបាទ/ចា័វម្តើិ សធធធា ក្ខិអា ីខា ះវ
ណដ្លព្តូិបា ោរ់ឱ្យអ ុិតតវព្ប័ិ ម្បើវម្ទវ
ម្តើោ បញ្ញា គួិឱ្យព្រួកបាិម្ភអា ីខា ះ? 
 
 

៨. កោៃ ាំងពលកម្ម 

ម្តើម្គិំរឹងថ្ ឹងោ ចំ ួ រម្មរិប ុនម  នរ់? 
 

 

័ព្ោប់័ហព្ោ័ម្ ះវម្តើោ ក្ខិរំណ្ត់អាកុអបបបិោ
ប ុនម  ឆ្ន ំ័ព្ោប់រម្មរិណដ្លព្តូិ ម្ធា ើក្ខិង្ហិរន ុង័ហព្ោ័ម្ ះ? 

 បាទ/ចា័                    ម្ទ 
(័ូម្ម្ិៀបរាប់)  
 

ម្តើោ ិ សវាទក្ខិង្ហិក្ខលរីម្រលថមីៗម្ ះវ(រន ុងិកៈម្រលវ៥វឆ្ន ំវ
ចុងម្ព្ក្ខក)វឬណដ្លម្ិ ទ ់បា ម្ោះព្ាកណដ្ិឬម្ទ?  
 

 បាទ/ចា័                    ម្ទ 
ព្ប័ិ ម្បើវបាទ/ចា័វ័ូម្ម្ិៀបរាប់  

ម្តើោ ក្ខិម្ចាទព្បក្ខ ់ថ្ោ ក្ខិម្ិ ី័ ម្អើងរន ុងក្ខិង្ហិវ
(ចំម្ពាះស្ត ត័ ីជ ជាតិភាគតិចវឬស្ត ត័ ី)វរន ុងិកៈម្រលវ៥វ
ឆ្ន ំចុងម្ព្ក្ខកម្ ះណដ្ិឬម្ទ? 
 

 

 
 
 
IV.វម្័ចរដ ី័ ន ិោឋ   

 ពយត៌្ោ ម្ផ្េងម្ទៀត្  
រយត៌ោ ម្ផសងម្ទៀតវណដ្លអាចោ ព្បម្ោជ ៍វឧទហិណ្៍វ
រយត៌ោ រីអតិថិជ វ ិងគូព្បរួតព្បណជងគុណ្ភារន ក្ខិ

ម្ោបល៖់ 
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រិ ិតយម្ោកអាជាា ធិវ ិកតរម្មវឬឯរាិបង្ហា ញរី
ពារយបណ្ដ ឹងនន។ល។ 
 

ក្ខលបិ សម្ចឆទ 

អ ុា័ ៍ិប័់អាាញ ធិ 
អ ុម្យត្ 
 
ហត្នម្លខា 

ម្ ម្ ោះ 

កាិបញ្ហជ ក់ិប័់ម្ស្ត ត ីបម្ងាម ល/ទីរបឹកាទទួលប ទ ជកកាិកាិ ិ
ផ្លប ោះ ល់បិ សាន    ិង័ងមម្ 

ហត្នម្លខា 

ម្ ម្ ោះ 

 
 
អ ុគម្រោង                            
 
ម្ ម្ ោះ                             
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