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បញ្ជ ីពាកយកាត់ 

ARAP កផនការសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាលស់ម្ងខប Abbreviated Resettlement Action Plan 

BP ម្ោលនម្ោបាយរបសធ់្នាោរ Bank Policy 

CBO អងគការម្ៅតម្សហគម្ន៍ Community Based Organizations 

COI រម្បៀងននផលប ោះពាល់ Corridor of Impact 

CSO អងគការសងគម្សីុវលិ Civil Society Organizations 

DIA ភាា កង់ារទទលួបនទុកអនុវតត Designated Implementing Agency 

DMS ការអម្ងេតវាសក់វងលម្អិត Detailed Measurement Survey 

ESMF រកបខណ្ឌ រគបរ់គងបរាិា ន និងសងគម្ Environmental and Social Management 
Framework 

 
ESMP កផនការរគបរ់គងបរាិា ន និងសងគម្ Environmental and Social Management Plan 

FPIC ការពិម្រោោះម្ោបលជ់ាមុ្ន ជូនដំណឹ្ង និងម្សរ ី
 
 

Free, Prior and Informed Consultation 

GDR អគគនាយក ា នម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់ General Department of Resettlement 

IDA សោគម្នអ៍ភិវឌ្ឍនអ៍នតរជាតិ International Development Association 

IOL ារម្ពីភណ័្ឌ ននរទពយសម្បតតិកដលបាតប់ង់ Inventory of Loss 

IP ជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ Indigenous Peoples 

IPP កផនការជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ Indigenous Peoples Plan 

IPPF រកបខណ្ឌ កផនការជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ Indigenous Peoples Planning Framework 

IRC គណ្ៈកម្មការអនតររកសួងម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ Inter-ministerial Resettlement Committee 

km គីឡូកម្ រត Kilometer 

M&E តម្ ននិងវាយតនម្ល Monitoring and Evaluation 

MEF រកសងួម្សដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតាុ Ministry of Economy and Finance 

MOE រកសងួបរាិា ន Ministry of Environment 

MOWRAM រកសងួធ្នធានទឹក និងឧតតុនិយម្ Ministry of Water Resources and Meteorology 

MRD រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ Ministry of Rural Development 

NGO អងគការមិ្នកម្នរ ា ភិបាល Non-Governmental Organizations 

NPA សោគម្នមិ៍្នោនផលចំ្ម្ណ្ញ Non-Profit Associations 

NR ផលូវជាតិ National Road 

OP ម្ោលនម្ោបាយរបតិបតតិ Operational Policy 

PAH រគួារប ោះពាលម់្ យារគម្រោង Project Affected Households 

PAP ជនប ោះពាលម់្ យារគម្រោង Project Affected Persons 

PDR ាធារណ្ៈរដារបជាោនិតរបជាធិ្បម្តយយ People’s Democratic Republic 

PMO ការោិលយ័រគបរ់គងគម្រោង Project Management Office 

PMT រកុម្រគបរ់គងគម្រោង Project Management Team 

RAMP គម្រោងរគបរ់គងរទពយសម្បតតិផលូវងាល ់ Road Assessment Management Project  

RAP កផនការសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់ Resettlement Action Plan 

RCS ការសិកាតនម្លជំនសួ Replacement Cost Study 

RF រកបខណ្ឌ ម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ Resettlement Framework 

RGC រាជរ ា ភិបាលកម្ពុជា 
 

Royal Government of Cambodia 
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ROW ចំ្ណី្ងាល់ Right of Way 

RP កផនការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ Resettlement Plan 

SEA DRM ការរគបរ់គងម្រោោះម្ហនតរាយននតំបនអ់ាសីុអាម្គាយ ៍ South East Asia Disaster Risk Management 

TOR លកខណ្ឌ ការងារ Terms of Reference 

WB ធ្នាោរពិភពម្ោក World Bank 

WBG រកុម្ននធ្នាោរពិភពម្ោក World Bank Group 
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និយម្ន័យ និងពាកយ 

អាកទទលួរបម្ោជន(៍Beneficiary) – ជនរគបរ់ូប និងរគបរ់គួារននភូមិ្នានា កដលជយួនិងជាកផាកននគម្រោងម្ យសមរ័គចិ្តត។ 

សំណ្ង (Compensation) – ការបងជ់ារបាក ់ឬជាសោា រៈតម្តនម្លជំនសួននរទពយសម្បតតិ កដលរតូវការសរោបគ់ម្រោង។ 

នងៃឱានុវាទ(Cut-off Date) – នងៃឱានុវាទរតូវបានកំណ្ត់ជានងៃម្យួ កដលមុ្នម្ពលម្នាោះ ការកានក់ាបឬ់ម្របីរបាសម់្ៅកាុងតំបន់
គម្រោងអាច្កំណ្តថ់្នអាកម្របីរបាស់ ឬអាករសម់្ៅទងំម្នាោះ ជាជនប ោះពាលម់្ យារគម្រោង។ នងៃឱានុវាទននគម្រោងម្នោះ គឺជានងៃកដល
ចាបម់្ផតីម្ពិម្រោោះម្ោបលជ់ាាធារណ្ៈជាម្យួជនប ោះពាលម់្ យារគម្រោង មុ្នម្ពលម្ធ្វីារម្ពីភណ័្ឌ ននរទពយសម្បតតិបាត់បង ់ ឬការអម្ងេត
វាតក់វងលម្អិត។  

ជនផ្លល សទី់លំម្ៅ (Displaced persons) – សំម្ៅម្ៅម្លីជនរគប់រូប កដល (១) ោនការប ោះពាលធ់្ៃនធ់្ៃរដលជី់វភាពរសម់្ៅរបស់ពកួម្គ
, (២) សិទិធ, សិទធិកានក់ាប,់ ផលរបម្ោជនពី៍ផទោះ, ដី (រមួ្ទងំបរមិ្វណ្, កសិកម្ម, និងវាលម្មម ) ឬរទពយសម្បតតិម្ផសងៗម្ទៀតកដលអាច្ ឬមិ្ន
អាច្រកិំលរបសម់្គរតូវបាត់បង,់ (៣) ប ោះពាលធ់្ៃនធ់្ៃរដលដី់/រទពយសម្បតតិផលិតកម្មជាបម្ណាត ោះអាសនាឬអចិ្នស្រនតយ,៍ ឬ (៤) ជំនញួ មុ្ខរបរ ទី
កកនលងការងារ កកនលងាា កម់្ៅ ជរម្កោនការប ោះពាលធ់្ៃនធ់្ៃរ។ ជន "ផ្លល ស់ទីលំម្ៅ" ោននយ័ថ្ន ជនទងំឡាយកដលរតូវបានផ្លល សប់តូរទីតងំ។ 

ោច សដី់កដលទទលួបានសិទធ ិ(Eligible land holders) – សំម្ៅម្ៅម្លីជនណាកដល (ក) ោនបណ័្ណកម្មសិទធិម្លីដីធ្លី, ឬ (ខ) មិ្នោន
បណ័្ណកម្មសិទធិ ប ុកនតោនដីកដលអាច្សំុកម្មសិទធិបានម្ យអនុម្ោម្ម្ៅតម្ច្ាបដី់ធ្លីននរពោះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ម្ យរាបប់ញ្ចូ លអាក
ទងំឡាយកដលោនការទទួលាគ ល់សិទធិ។ 

សិទធទិទលួបាន (Entitlement) – វធិានការនានាកដលរមួ្ោនសំណ្ង ការោរំទម្លីកម្មវធីិ្ាត រជីវភាពរសម់្ៅម្ឡងីវញិ ការផតលជូ់នរបាក់
ឧបតាម្ា ការឧបតាម្ាម្លីភាពបាតប់ងរ់បាកចំ់្ណូ្ល និងការោរំទដលក់ារផ្លល សទី់លំម្ៅកដលជនប ោះពាលទ់ទួលបាន អារសយ័ម្ៅម្លីលកខណ្ៈនន
ការបាតប់ង ់ កាុងការាត រម្សដាកិច្ច និងាា នភាពសងគម្របសព់ួកម្គម្ឡងីវញិ។ សិទធិទទលួបាន កដលម្របីម្ៅកាុងគម្រោងកកលម្អការអបរ់មំ្ធ្យម្
សិកា កផអកម្លីច្ាបជ់ាតិនានារបស់រាជរ ា ភិបាល និងម្ោលនម្ោបាយរបសធ់្នាោរពិភពម្ោក OP/BP4.12។ សិទធិទទលួបាន ម្នោះ អាច្ោន
ការកកសរមួ្លម្ៅតម្ផលប ោះពាល់ជាកក់សតង ម្ៅកាុងម្សៀវម្ៅបច្ចុបបនាភាព ននរកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល។់ 

រគាួរ (Household) – ោននយ័ថ្ន រគបជ់នកដលរសម់្ៅ ហូប និងរសម់្ៅជាម្យួោា កាុងផទោះកតម្យួ។ 

ការាត ររបាកចំ់្ណូ្លម្ឡងីវញិ (Income restoration) – ោនន័យថ្ន ការបម្ងេីតរបភពននរបាកចំ់្ណូ្ល និងជីវភាពម្ឡងីវញិននរគួារ
កដលប ោះពាលម់្ យារគម្រោង ម្ធ្វីោ ងណាោ ងម្ោច្ណាស់ឲ្យបានដូច្ករមិ្តមុ្នម្ពលោនគម្រោង។ 

ការម្ធ្វីឲ្យរបម្សីរម្ឡងី (Improvements) – រច្នាសម្ពន័ធកដលបានាងសង ់(ផទោះាា កម់្ៅ របង សំោ ប រទុងរជូក ជយ័ម្ោជន ៍ រទពយ
សម្បតតិសហគម្ន ៍ឃ្ល ងំសតុក។ល។) និងរុកខជាតិ/ដំណា ំកដល មំ្ យជន រគួារ ាា បន័ ឬអងគការរងផលប ោះពាល។់ 

ការយកដី (Land acquisition) – ជាដំម្ណី្រការ កដលជនណាម្យួបាតប់ង ់ម្ យមិ្នសមរ័គចិ្តតចំ្ម្ពាោះកម្មសិទធិ ការម្របីរបាស ់ម្ យារ
គម្រោង។ ការយកដី អាច្នាឲំ្យោនផលប ោះពាលម់្យួចំ្ននួ រមួ្ោន ការបាតប់ងលំ់ម្ៅ ា ន ឬអច្លនរទពយ (របង អណ្តូ ង ផាូរ ឬរច្នាសម្ពន័ធឬ
សំណ្ងក់ដលោនម្ៅម្លីដី)។ 

អាជាា គម្រោង (Project Authorities) – សំម្ៅម្ៅម្លី រកសងួអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា (MoEYS), រកសួងម្សដាកិច្ចនិងហរិញ្ញវតាុ (MEF), 
អគគនាយក ា នម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់(GDR) ននរកសងួម្សដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតាុ។ 

ភាា កង់ាររបតិបតតគិម្រោង (Project Executive Agency) – សំម្ៅម្លីរកសងួអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា (MoEYS) និងគណ្ៈកម្មការ
រគបរ់គងគម្រោង (PMC)។ 

ជនប ោះពាលម់្ យារគម្រោង ឬរគាួរប ោះពាលម់្ យារគម្រោង (Project Affected Persons (PAP) or Project Affected 

Households (PAH)) – រមួ្ោន ជន រគួារ អងគភាព អងគការ រកុម្ហ ុន ឬាា បន័ឯកជន កដលប ោះពាលម់្ យារគម្រោង នឹងម្ធ្វីឲ្យ 
(១) ជីវភាពរសម់្ៅរបសព់កួម្គោនការប ោះពាល,់ (២) សិទធិ កម្មសិទធិ ឬផលរបម្ោជនពី៍ផទោះ ដី (រមួ្ោនដីលំម្ៅ ា ន ពាណិ្ជជកម្ម កសិកម្ម 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់
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នរព  ដុំោះ វាលម្មម ) ធ្នធានទឹក រសោះរតី រសោះរតីសហគម្ន ៍ដំណា ំឬរុកខជាតិ និងម្ដីម្ម្  ីឬរទពយសម្បតតិដនទម្ទៀតកដលអាច្ឬមិ្នអាច្រកិំល
បាន រតូវបានយក កានក់ាប ់ឬោម្ឃ្ត ់ម្ទោះម្ យកផាកឬទងំរសុង បម្ណាត ោះអាសនាឬអចិ្នស្រនតយ ៍និង/ឬ (៣) ជំនញួ មុ្ខរបរ ទីកកនលងការងារ 
ឬាា កម់្ៅ ឬទីជរម្ក រងការប ោះពាលខ់ាល ងំ ជាបម្ណាត ោះអាសនាឬអចិ្នស្រនតយ ៍ម្ យតរមូ្វ ឬមិ្នតរមូ្វឲ្យោនការផ្លល សប់តូរទីតងំ។ 

បុននីតិសម្បទ (Rehabilitation) – សំម្ៅម្ៅម្លីការឧបតាម្ាដល់ជនកដលប ោះពាល់ធ្ៃនធ់្ៃរ ម្ យបាត់បងរ់ទពយសម្បតតិផលិតកម្ម របាក់
ចំ្ណូ្ល ការងារឬរបភពននជីវភាពរសម់្ៅ ម្ដីម្បបីកនាម្ម្លីសំណ្ងចំ្ម្ពាោះរទពយសម្បតតិកដលយក កាុងបំណ្ងាត រម្ឡងីវញិទងំរសុងននសតង ់រ
ជីវភាពរសម់្ៅនិងគុណ្ភាពជីវតិ។ សំណ្ងចំ្ម្ពាោះរទពយសម្បតតិនានា ជាទូម្ៅមិ្នរគបរ់ោនម់្ដីម្បសីម្រម្ច្ឱយបានបុននីតិសម្បទម្ពញម្លញ
ម្ឡយី។ 

តនម្លជំនសួ (Replacement cost) – ជាវធីិ្ាស្រសតកាុងការវាយតនម្លរទពយសម្បតតិ កដលកំណ្តត់នម្លសំណ្ងរគបរ់ោនក់ាុងការជំនួសរទពយ
សម្បតតិកដលបាត់បង ់ម្ យរមួ្បញ្ចូ លទងំម្ាហ ុយកាុងការម្ផទរសិទធិផង។ សំណ្ងតម្តនម្លទីផាររតូវបានកំណ្តដូ់ច្តម្ៅ៖ ចំ្ម្ពាោះដីកសិកម្ម 
គឺជាតនម្លទីផារននដីណាម្យួកដលខពសជ់ាង ឬមុ្នគម្រោង ឬមុ្នផ្លល សប់តូរទីតងំ កដលោនសកាត នុពលផលិតកម្ម ឬម្របីរបាសដូ់ច្ោា  សាិតម្ៅ
ជិតដីកដលប ោះពាល ់បូកនឹងតនម្លកាុងការម្រៀបចំ្ដីឲ្យបានករមិ្តរបោករ់បកហលនឹងដីប ោះពាល ់បូកនឹងតនម្លកាុងការចុ្ោះបញ្ជ ីឬម្ផទរកម្មសិទធិ និងពនធ
របថ្នបរ់តនានា។ ចំ្ម្ពាោះដីកាុងតំបន់របជំុជន គឺជាតនម្លដីកដលោនទំហ ំនិងការម្របីរបាសដូ់ច្ោា  មុ្នផ្លល សប់តូរទីតងំ កដលោនម្សវាម្ហ ា រច្នា
សម្ពន័ធាធារណ្ៈរបោករ់បកហលោា  ឬលអជាង ម្ហយីម្ៅជិតនឹងទីតងំដីប ោះពាល ់បូកនឹងតនម្លកាុងការចុ្ោះបញ្ជ ី និងពនធរបថ្នបរ់ត។ ចំ្ម្ពាោះផទោះ
និងរច្នាសម្ព័នធនានា គឺជាតនម្លទីផារននសោា រៈកដលម្របីរបាស ់ ម្ដីម្បជំីនួសសំណ្ងក់ដលោនទំហ ំ និងគុណ្ភាពរបោករ់បកហល ឬលអជាង
សំណ្ងក់ដលប ោះពាល ់ ឬម្ដីម្បជីួសជុលរច្នាសម្ពន័ធកដលប ោះពាល ់ បូកនឹងតនម្លកាុងការដឹកជញ្ជូ នសោា រៈសំណ្ងម់្ៅការ ា នាងសង ់ បូកនឹង
តនម្លពលកម្មនិងតនម្លអាកម្  ការ បូកនឹងតនម្លចុ្ោះបញ្ជ ីនិងពនធរបថ្នបរ់ត។ ម្ដីម្បកំីណ្តត់នម្លជំនួស ការកាតរ់លំសួននតនម្លរទពយសម្បតតិ និងតនម្ល
ននសោា រៈកដលម្ៅសល ់មិ្នរតូវយកម្កគណ្នាម្ឡយី កងម្ទងំមិ្នរតូវគិតអំពីផលរបម្ោជនន៍ានាកដលទទលួបានពីគម្រោង ម្ដីម្បយីកម្ក
កាតក់ងនឹងរទពយសម្បតតិកដលប ោះពាល។់ ម្ៅម្ពលកដលច្ាបម់្ៅកាុងរសុកមិ្នទនរ់សបម្ៅនឹងសតង ់រសំណ្ងននតនម្លជំនសួម្ពញម្លញ 
សំណ្ងម្នាោះនឹងរតូវបំម្ពញបកនាម្ម្ យវធិានការនានាម្ដីម្បឲី្យរសបម្ៅនឹងសតង ់រតនម្លជំនសួ។ ការឧបតាម្ាបកនាម្នានាម្នាោះ កញក ច្ពី់
វធិានការម្ ោះរាយផលប ោះពាលន់ានា កដលោនកច្ងម្ៅម្រកាម្អនុរបម្ោគម្ផសងៗននម្ោលនម្ោបាយរបតិបតតិរបស់ធ្នាោរពិភពម្ោក 
(OP)/ម្ោលនម្ោបាយធ្នាោរ (BP) 4.12, របម្ោគទី៦។ 

ការម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់ (Resettlement) – ោននយ័ថ្ន វធិានការនានាម្របីរបាសម់្ដីម្បកីាតប់នាយផលប ោះពាលអ់វជិជោនពីគម្រោង
ចំ្ម្ពាោះរទពយសម្បតតិននជនប ោះពាលម់្ យារគម្រោង និង/ឬជីវភាពរសម់្ៅ ម្ យរមួ្ោនសំណ្ង ការផ្លល សទី់លំម្ៅ (ម្បីោន) និងបុននីតិស
ម្បទតម្កដលចាបំាច្់។  

រកមុ្ងាយរងម្រោោះ (Vulnerable groups) - ជារកុម្ ច្ម់្ យកឡកកដលអាច្ទទលួរងវសិោម ោរត ឬរងនូវោនិភយ័ខពស់ពីឥទធិពលនន
ផលប ោះពាល ់ ម្ហយីជាពិម្សសចំ្ម្ពាោះ៖ (១) ស្រសតីជាម្ម្រគួារោនកូនកាុងបនទុក, (២) ម្ម្រគួារជាជនពិការ, (៣) រគួារកដលសាិតកាុងចំ្
ណាតថ់្នា កន់នសុច្នករភាពរកីរក, (៤) ម្ម្រគួារជរាមិ្នោនទីពឹង និងមិ្នោនដី, និង (៥) ជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្។ ភាពងាយរងម្រោោះនន
រគួារនិម្យួៗ អារសយ័ម្ៅនឹងផលប ោះពាលម់្លីាា នភាពម្សដាកិច្ច កដលនឹងរតូវបានវាយតនម្លម្ច្ញពីលទធផលននការម្ធ្វីសរម្ងម់្សដាកិច្ច
សងគម្របសព់ួកម្គកាុងអំឡុងម្ពលម្ធ្វីការអម្ងេតវាសក់វងលម្អិត ឬារម្ពីភ័ណ្ឌ ននរទពយសម្បតតិកដលបាត់បង។់ 
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អារម្ាកថ្ន 

ឯារម្នោះម្ៅថ្ន រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់(RPF) សរោបគ់ម្រោងម្ធ្វីឲ្យរបម្សីរម្ឡងីការអបរ់កំរមិ្តអនុវទិាលយ័ 
(SEIP) សរោបរ់បម្ទសកម្ពុជា កដលម្ៅកាតថ់្ន គម្រោង។ ឯការម្នោះរតូវបានបម្ងេីតម្ឡងីម្ យកផអកម្លីមូ្ល ា នលទធផលននការវាយតនម្ល
សងគម្ កដលបានម្រៀបចំ្ម្ឡងីជាឯការម្យួ ច្ម់្ យកឡក។ រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាលម់្នោះ គឺជាកផាកម្យួននរកប
ខណ្ឌ រគបរ់គងបរាិា ននិងសងគម្ សរោបគ់ម្រោងម្ធ្វីឲ្យរបម្សីរម្ឡងីការអបរ់កំរមិ្តអនុវទិាលយ័ម្ៅរបម្ទសកម្ពុជា។ រកបខណ្ឌ ម្នោះ នឹងរតូវអនុ
វតតរគបគ់ម្រោងវនិិម្ោគទងំអសក់ដលទទលួហរិញ្ញបបទនពីធ្នាោរពិភពម្ោក ជាជំនយួបម្ច្ចកម្ទស និង/ឬជំនយួឥណ្ទន កដលពាកព់ន័ធ
នឹងការតងំទីលំម្ៅម្ យមិ្នសមរ័គចិ្តត (OP 4.12) និងអំម្ណាយដីម្ យសមរ័គចិ្តត។ 

គម្រោងម្នោះ ោនសោសភាពចំ្ននួពីរដូច្បានម្រៀបរាបម់្ៅកាុងវគគទី I ននឯការម្នោះ។ គម្រោង នឹងរបតិបតតិម្ យរកសងួអបរ់ ំ យុវជន និង
កីឡា កដលោនគណ្ៈកម្មការរគបរ់គងគម្រោង ម្ដីម្បចីាតក់ច្ងអនុវតត។ គម្រោងនឹងរតូវអនុវតតម្ យ នាយក ា នម្ធ្យម្សិកាចំ្ម្ណ្ោះទូម្ៅ 
នាយក ា នបណ្តុ ោះបណាត លនិងវរិកិតការ និងនាយក ា នសំណ្ង ់ ម្ យោនការជយួម្រជាម្ករជងពីនាយក ា នពាកព់័នធនានា រពម្ទងំ
ការោិលយ័ថ្នា កម់្រកាម្ជាតិនានាននរកសងួអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា។ ការអនុវតតការការពារ (safeguards) គឺអនុវតតម្ យគណ្ៈកម្មការ
រគបរ់គងគម្រោង និងភាា កង់ារពាកព់័នធម្ផសងៗម្ទៀត។ 

ឯការម្នោះ រតូវបានចាតទុ់កថ្នជាឯការរស ់និងរតូវម្ធ្វីការកកលម្អ និងបច្ចុបបនាភាពម្ៅតម្ាា នការករបរបួល ឬទំហនំនសកម្មភាព។ ជាការ
ចាបំាច្រ់តូវពិម្រោោះជាម្យួធ្នាោរពិភពម្ោក និងសោអ តឯការរកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាលក់ដលបានកកករប។ 
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ម្សច្កតសីម្ងខប 

ម្សច្កតមី្ផតមី្ នងិសោសភាគននគម្រោង 

 

1. ម្ោលបំណ្ងននការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង គឺោតសនធឹងដល់ការអប់រកំរម្ិតអនុវទិាល័យននសតង់ រអបបរោិម្ៅកាុងតំបន់
ម្ោលម្ៅ និងផតល់ការម្្លីយតបបនាទ ន់និងោនរបសិទធភាពកាុងករណី្ោនភាពបនាទ ន់និងវបិតតិ។ ម្ោលបំណ្ងម្នោះ នឹងសម្រម្ច្
បានតម្រយៈសោសភាគច្ម្បងច្ំនួនពីរគឺ៖ (១) ការម្ធ្វីឲ្យរបម្សីរម្ឡងីការអប់រកំរម្ិតអនុវទិាល័យម្ដីម្បមី្្លីយតបនឹងសតង់ រ
តម្រយៈ ការផតល់ជូនមូ្លនិធ្ិកកលម្អាោម្រៀន (SIF), បម្ងេីនគុណ្ភាពរគូអនុវទិាល័យ និងម្ធ្វីឲ្យរបម្សីរម្ឡងីននសោា រូបវន័ត
សិកា, និង (២) ពរងឹងការរគប់រគង តម្ ន និងវាយតនម្លគម្រោង។ 

 

2. សោសភាគទី១: ការម្ធ្វីឲ្យរបម្សីរម្ឡងីការអប់រកំរម្ិតអនុវទិាល័យ ម្ដីម្បមី្្លីយតបនឹងសតង់ រ (របោណ្US$32.6 
ោនដុោល ) ោនអនុសោសភាគច្ំនួនបី រមួ្ោន ១). អនុសោសភាគ ១.១៖ ពរងឹងការរគប់រគងតម្ាោម្រៀន (របោណ្
US$14.7 ោនដុោល  តម្រយៈ DLI), ២). អនុសោសភាគ ១.២៖ បម្ងេីនគុណ្ភាពរគូបម្រងៀន (របកហល US$7.3 ោនដុោល  
តម្រយៈ DLI), និង ៣). អនុសោសភាគ ១.៣៖ ម្ធ្វីឲ្យរបម្សីរម្ឡងីសោា រូបវន័តសិកា (របកហល US$10.6 ោនដុោល  តម្រ
យៈ IPF)។ សោសភាគទី២ គឺពរងឹងការរគប់រគង តម្ ន និងវាយតនម្លគម្រោង (របោណ្ US$7.6 ោនដុោល  តម្រយៈ 
IPF)។ 

 

3. កាុងដំណាក់កាលម្នោះ ទំហនំនការដកយកដីម្ យម្ិនសម័រគច្ិតតឬអំម្ណាយដីម្ យសម័រគច្ិតត ម្ៅម្ិនទន់ដឹង
ច្ាស់ោស់ម្ៅម្ឡយី ម្ យម្ហតុថ្ន ាោម្រៀនម្ោលដីច្ំនួន ១៣០ ម្ិនទន់បានម្រជីសម្រសីនិងឯកភាពម្ យរកសួងអប់រ ំយុ
វជន និងកីឡាម្ៅម្ឡយីម្ទ ដូច្ម្នោះការពិនិតយម្ម្ីលផលប ោះពាល់សងគម្ម្ិនទន់បានអនុវតតម្ទ។ ម្ា ងម្ទៀត ទំហសំំណ្ង់នន
ាោម្រៀននិម្ួយៗ ក៏ម្ិនទន់បានដឹងកដរ។ អារស័យម្ហតុម្នោះ រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ (RPF) 
ម្នោះ រតូវបានម្រៀបច្ំម្ឡងីទុកជាមុ្ន ម្ដីម្បកីាត់បនាយផលប ោះពាល់អវជិជោនកដលម្កីតម្ឡងីម្ យារ (a) ការដកយកដីម្ យ
ម្ិនសម័រគច្ិតត ឬ (b) អំម្ណាយដីម្ យសម័រគច្ិតត។ RPF រតូវអនុម្ោម្ម្ៅតម្ (i) ម្ោលនម្ោបាយសុវតាិភាពសតីពីការតងំទី
លំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគច្ិតតរបស់ធ្នាោរពិភពម្ោក (OP4.12) និង (ii) ច្ាប់អសាម្ិករណ៍្ននរពោះរាជាណាច្រកកម្ពុជា និង
ម្ោលនម្ោបាយនិងនីតិវធិ្ីពាក់ព័នធដនទម្ទៀត ម្ហយីរតូវអនុវតតច្ំម្ពាោះរគប់សោសភាគនិងសកម្មភាពននគម្រោង SEIP ទងំអ
ស់។ បនាទ ប់ពីបានសិកា ាោម្រៀនម្ោលម្ៅណាកដលោនផលប ោះពាល់ នឹងរតូវម្រៀបច្ំ (a) កផនការសកម្មភាពម្ ោះរាយ
ផលប ោះពាល់សម្ងខប (ARAP) ម្បីសិនជាផលប ោះពាល់ោនច្ំនួនតិច្ជាង ២០០នាក់ កដលបាត់បង់រទពយសម្បតតិ របាក់ច្ំណូ្ល 
មុ្ខរបរឬការងារ ឬ (b) កផនការសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ (RAP) ម្បីសិនជាផលប ោះពាល់ោនម្រច្ីនជាង ២០០នាក់ 
ឬម្លីសពីម្នោះ។ ឯការ RPF គឺជាកផាកម្ួយននរកបខណ្ឌ រគប់រគងបរាិា ននិងសងគម្។ 

 

រកបខណ្ឌ ច្ាប់ 

 

4. RPF រតូវបានម្រៀបច្ំម្ឡងីម្ យអនុម្ោម្ម្ៅតម្ OP/BP4.12 សតីពីការតងំទីលំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគច្ិតតនិងច្ាប់ពាក់
ព័នធនានារបស់រពោះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ជាពិម្សសរដាធ្ម្មនុញ្ញកម្ពុជា ច្ាប់ដីធ្លី និងច្ាប់អសាម្ិករណ៍្។ ច្ម្នាល ោះរបម្ោងននរកប
ខណ្ឌ ច្ាប់ទងំពីរ គឺរពោះរាជាណាច្រកកម្ពុជានិងធ្នាោរពិភពម្ោក រតូវបានវភិាគ ម្ហយីវធិានការនានាម្ដីម្បបីំម្ពញច្ម្នាល ោះ
របម្ោងទងំម្នាោះ រតូវបានម្សាីម្ឡងីម្ដីម្បកីាត់បនាយផលប ោះពាល់ជីវភាពរបស់របជាជន។ ជាទូម្ៅ រកបខណ្ឌ ទងំពីរ ោន
ច្ំណុ្ច្ម្ិនសីុោា ម្ួយច្ំនួន។  

 

5. ច្ាប់អសាម្ិករណ៍្ កដល ក់ឲ្យអនុវតតនា ឆ្ា ២ំ០១០ ោនម្ោលការណ៍្ យនតការ និងនីតិវធិ្ីនានា កាុងការម្ធ្វី
អសាម្ិករណ៍្ និងកំណ្ត់អំពីសំណ្ងសម្រម្យនិងយុតតិធ្ម៌្សរោប់គម្រោងាា បនា ាត រ និងគម្រោងពរងីកម្ហ ា រច្នាសម្ព័នធរូប



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់
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វន័តាធារណ្ៈ បម្រម្ីផលរបម្ោជន៍ាធារណ្ៈ ផលរបម្ោជន៍ជាតិ និងការអភិវឌ្ឍរបស់រពោះរាជាណាច្រកកម្ពុជា។ ច្ាប់
អសាម្ិករណ៍្កដលភាគម្រច្ីនសីុសងាវ ក់ម្ៅនឹងម្ោលការណ៍្ច្ម្បងៗននម្ោលនម្ោបាយតងំទីលំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគច្ិតតរបស់
ធ្នាោរ (OP 4.12) នឹងរតូវបានទទួលយកម្ យគម្រោង SEIP សរោប់តរម្ូវការអច្លនរទពយ ឬសិទធិននអច្លនរទពយពី
បុគគលណាម្ួយ ឬនីតិបុគគល ឬអងគភាពាធារណ្ៈ ម្ យរមួ្ោនដីធ្លី សំណ្ង់ និងរុកខជាតិ សរោប់គម្រោងាា បនា ាត រ ឬពរងីក
ម្ហ ា រច្នាសម្ព័នធរូបវន័តាធារណ្ៈ។ 

 

6. ម្ោលបំណ្ងទូម្ៅននម្ោលនម្ោបាយរបស់ធ្នាោរ OP/BP4.12 គឺម្ដីម្បមី្ច្ៀសវាង ឬកាត់បនាយផលប ោះពាល់ និងរោិះ
រករគប់វធិ្ីកាុងការម្រៀបច្ំគម្រោង។ ម្បីសិនជាម្ិនអាច្ម្ច្ៀសបានម្ទ សកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់គួរកតគិតនិងរបតិបតតិជា
កម្មវធិ្ីអភិវឌ្ឍន៍របកបម្ យនិរនតរភាព ម្ យផតល់ធ្នធានវនិិម្ោគរគប់រោន់ម្ដីម្បអីាច្ឲ្យជនផ្លល ស់ទីលំម្ៅម្ យារគម្រោង
ទទួលបានរបម្ោជន៍ពីគម្រោង។ ជនផ្លល ស់ទីលំម្ៅ គួរកតរតូវបានពិម្រោោះោ ងម្កាោះកាយ និងគួរោនឱកាសកាុងការចូ្លរមួ្កាុង
កម្មវធិ្ីនានាននកផនការនិងការអនុវតតផលប ោះពាល់។ ជនផ្លល ស់ទីលំម្ៅ គួរកតរតូវបានជួយឧបតាម្ាការខិតខំម្របឹងករបងរបស់ពួក
ម្គកាុងការម្ធ្វីឲ្យរបម្សីរម្ឡងីននជីវភាពនិងសតង់ រជីវតិម្ៅតម្ករម្ិតណាម្ួយកដលខពស់ជាង ឬោ ងម្ោច្ណាស់ាត រឲ្យបាន
រតឹម្ករម្ិតមុ្នម្ពលផ្លល ស់បតូរទីលំម្ៅ ឬរតឹម្ករម្ិតកដលោនរាប់ មុ្ននឹងចាប់ម្ផតីម្អនុវតតគម្រោង។  

 
 

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយសរោប់ការដកយកដ ីនងិសំណ្ង 

 

7. ម្ោលបណំ្ង: គម្រោងមុ្នៗ និងរបោក់របកហលោា  កដលអនុវតតម្ យរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា បងាា ញថ្ន ម្ិន
ោនការដកហូតយកដីម្ឡយី ម្ យម្ហតុថ្នរាល់សោា រូបវន័តសិកា រតូវបានាងសង់ម្ឡងីកាុងដីកដលជាកម្មសិទធិរបស់រកសួងឬ
ដីាធារណ្ៈម្ផសងម្ទៀត។ ដូម្ច្ាោះ ឯការ RPF ម្នោះ រតូវបានម្រៀបច្ំម្ឡងីជាកផាកម្ួយននរកបខណ្ឌ រគប់រគងបរាិា ននិងសងគម្ 
(ESMF) សរោប់គម្រោង SEIP ម្ដីម្បជីាម្សច្កតីកណ្នាដំល់រកសួង និង PMC សរោប់ម្ធ្វីម្សច្កតីសម្រម្ច្ច្ិតតកាុងាា នភាព
កដលសំម្ណី្ននាោម្រៀនម្ោលម្ៅណា កដលតរម្ូវឲ្យោនការម្របីរបាស់ដីជាលកខណ្ៈបម្ណាត ោះអាសនាឬអច្ិនស្រនតយ ៍និងតម្ការ
ផតល់ជូនជាអំម្ណាយ ឬការដកហូតយកដីម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត ជាតរម្ូវការកាុងការាងសង់សោា រូបវន័តសិកាកាុងាោម្រៀននន
ម្ោលម្ៅ។ វាក៏អនុវតតផងកដរ ច្ំម្ពាោះដីកដលបានដកហូតយករចួ្ម្ហយីមុ្នហរិញ្ញបបទនរបស់ធ្នាោរសរោប់ទីតងំនានាកដល
ោរំទដល់គម្រោង។ ដូច្ោា កដរ RPF រតូវបានម្រៀបច្ំម្ឡងីម្ដីម្បកីំណ្ត់ម្ោលនម្ោបាយនានា និងនីតិវធិ្ីសរោប់ការពារ ឬកាត់
បនាយផលប ោះពាល់អវជិជោនទក់ទងម្ៅនឹងការដកហូតយកដីម្ យម្ិនសម័រគច្ិតតនិងការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ កដលជាលទធ
ផលននសំម្ណី្ាា បនាាោម្រៀន។ RPF ម្នោះ ក៏កំណ្ត់ដំម្ណី្រការនានាកដលចាបំាច់្ ម្ដីម្បអីនុវតតច្ំម្ពាោះការផតល់អំម្ណាយដីធ្លី
ម្ យសម័រគច្ិតត។ 

 

8. ម្ោលការណ៍្: តម្ច្ាប់កដលោនរាប់ម្ៅកម្ពុជា ទិដាភាពម្សទីរកតទងំអស់ននម្ោលនម្ោបាយតងំទីលំម្ៅម្ឡងី
វញិម្ យម្ិនសម័រគច្តិតរបស់ធ្នាោពិភពម្ោក (OP/BP4.12) រតូវបានម្ ោះរាយរគប់រោន់តម្ច្ាប់ននរពោះរាជាណ្នាច្រក
កម្ពុជា ជាពិម្សសច្ាប់អសាម្ិករណ៍្។ ម្ោលបំណ្ងនន SEIP ទក់ទងនឹងការដកហូតយកដីនិងរទពយសម្បតតិ គឺម្ដីម្បជីួយជន
ប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង (PAP) កាុងការាត រជីវភាពរស់ម្ៅម្ឡងីវញិម្អាយបានោ ងម្ោច្ណាស់ដូច្ករម្ិតមុ្នម្ពលោនគ
ម្រោង។ ម្ោលការណ៍្ជាក់ោក់សរោប់គម្រោង SEIP ោន៖ 

 

(i) សំណ្ង់ាោម្រៀនងមី ឬការពរងីកសំណ្ង់ាោម្រៀន ឬបនទប់ម្រៀន គឺម្ដីម្បមី្ច្ៀសវាងការដកហូតយកដីកម្មសិទធិឯកជន 
និងការផ្លល ស់ទីលំម្ៅរបស់របជាជន រមួ្ោនជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្;  

(ii) ធានាសតង់ រគំនូសបលង់ កាត់បនាយតរម្ូវការម្របីរបាស់ដីរមំ្ោភម្ៅម្លីដីម្ៅកាុងតំបន់ជិតខាង; 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់
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(iii) បម្ងេីតនីតិវធិ្ីយុតតិធ្ម៌្ និងោនតោល ភាព ដូច្កដលោនបងាា ញម្ៅកាុងតរាងននសិទធិទទួលបានកាុង RPF ម្នោះ កាុងការ
កំណ្ត់សំណ្ងសរោប់ (i) ការបាត់បង់ដីជាបម្ណាត ោះអាសនា/ឬកាុងអំឡុងម្ពលាងសង់; (ii) ការដកហូតយកជាអ
ច្ិនស្រនតយន៍នដី និង/ឬរទពយសម្បតតិនានា; និង (iii)  ក់ករម្ិតការម្របីរបាស់ដី; 

(iv) ការដកហូតយកដី (ឬសិទធិកាុងការម្របីរបាស់ដី) តម្រយៈការច្រចារកិច្ចរពម្ម្រពៀង និងការម្របីរបាស់អំណាច្តុោការ
កដលជាជម្រម្ីសចុ្ងម្រកាយ; 

(v) ម្ពលច្ប់ការាងសង់ ាត រដីឲ្យម្ៅដូច្សភាពម្ដីម្វញិ ម្ដីម្បឲី្យោច ស់កម្មសិទធិ/អាកម្របីរបាស់/អាកជួល ចាប់ម្ផតីម្
សកម្មភាពដូច្មុ្នម្ពលោនគម្រោង; 

(vi) ជូនដំណឹ្ងជារបចាដំល់ PAP និង PAH អំពីគម្រោងាងសង់ាោម្រៀន, ដំម្ណី្រការកដលនឹងរតូវអនុវតតកាុងការដក
យកដីនិងសំណ្ងច្ំម្ពាោះដីធ្លី និងសិទធិនានារបស់ពួកម្គ រពម្ទងំវធិ្ីនានាម្ដីម្បមី្ ោះរាយ; 

(vii) ធានាថ្នទុកខលំបាករបស់ PAP និង PAH នឹងរតូវបានម្ ោះរាយ ម្ហយីជម្រម្ីសបណ្តឹ ងម្សីម្រនីិងដំម្ណាោះរាយរតូវ
បានម្របីរបាស់ ឲ្យរសបម្ៅនឹងម្ោលការណ៍្ោនកច្ងម្ៅកាុងឯការRPFម្នោះ; 

(viii) រាល ់PAP និង PAH, ម្ យម្ិនគិតពីាា នភាពផលូវច្ាប់ននរទពយសម្បតតិ នឹងទទួលបានការឧបតាម្ាម្ផសងៗ ដូច្ម្ោល
ការណ៍្ោនកច្ងម្ៅកាុងតរាងននសិទធិទទួលបាន ម្ដីម្បជីួយពួកម្គកាុងការរកាជីវភាព និងភាពសម្រម្យដូច្ោនមុ្ន
គម្រោងរបស់ SEIP។ ច្ំម្ពាោះសំណ្ង់បម្ណាត ោះអាសនាម្ិនោនការសងម្ៅម្លីដីកដលបាត់បង់ម្ទ ប ុកនតនឹងទទួលបាន
សំណ្ងច្ំម្ពាោះរទពយសម្បតតិនានាកដលម្កីតោនម្ឡងីមុ្ននងៃឱានុវាទ និងច្ំម្ពាោះសំណ្ងននការបាត់បង់របាក់ច្ំណូ្ល
កដលជួយការខិតខំរបស់ពួកម្គកាុងការរកាជីវភាពរស់ម្ៅ និងភាពនងលងាូរកាុងសងគម្។ វធិានការលម្អិតកដលនឹងរតូវអនុ
វតត រតូវបានកំណ្ត់តម្មូ្ល ា នសាិតិនិងមូ្ល ា នសរម្ង់ម្សដាកិច្ចសងគម្កដលម្ធ្វីម្ឡងីម្ៅម្ពលម្រៀបច្ំ ARAP/RAP; 

(ix) PAP និង PAH នឹងរតូវបានជូនដំណឹ្ងពីកាលវភិាគអនុវតតគម្រោង និងការពិម្រោោះម្ោបល់ទក់ទងនឹងម្ោលការណ៍្
ននការដកយកដីធ្លី និងការបាត់បង់ឬខូច្ខាតរទពយសម្បតតិនានា និង 

(x) ការខូច្ខាតរទពយសម្បតតិ ដូច្ជារុកខជាតិ ដំណា ំរបង និងខចុោះ និងការបាត់បង់របាក់ច្ំណូ្ល (រមួ្បញ្ចូ លការបាត់បង់ការ
របមូ្លផល) នឹងរតូវបានកាត់បនាយ ម្ហយីម្បីសិនម្ិនអាច្ម្ទ នឹងរតូវបានទទួលសំណ្ងម្ យម្ិនគិតអំពីាា នភាព
ផលូវច្ាប់ននកម្មសិទធិរបស់ពួកម្គ ម្ៅតម្តរាងននសិទធិទទួលបាន កដលោនបងាា ញម្ៅកាុងតរាងម្លខ២។ 

 

9. ជនផ្លល ស់ទលំីម្ៅ នងិសិទធទិទលួបាន: សកម្មភាពាងសង់ អាច្ោនផលប ោះពាល់ទងំវជិជោននិងអវជិជោនច្ំម្ពាោះ
ម្នុសសតម្ករម្ិតខុសៗោា ម្ៅតម្កាលៈម្ទសៈ។ ជាម្ហតុផលសម្រសបម្ួយកាុងការសនមត់ថ្ន សំម្ណី្សំណ្ង់ម្ៅាោម្រៀន
ម្ោលម្ៅនឹងោនផលប ោះពាល់វជិជោនច្ំម្ពាោះរបជាជនភាគម្រច្ីន ម្ហយីោនកតម្ួយច្ំនួនតូច្ប ុម្ណាណ ោះកដលទទួលរងនូវផលប ោះ
ពាល់អវជិជោន តម្រយៈសកម្មភាពម្ួយច្ំនួនកដលម្កីតម្ច្ញពីការាងសង់។ ការលំបាកម្ៅម្ពលម្នោះគឺរតូវម្ធ្វីការបា ន់របោណ្
អាកកដលរតូវផ្លល ស់ទីលំម្ៅ នាម្ពលម្រកាយ។ កតម្ទោះជាោ ងណាក៏ម្ យ រហូតម្កដល់ម្ពលម្នោះ ទីតងំាោម្រៀនម្ោលម្ៅ
ម្ិនទន់បានកំណ្ត់ កដលជាការលំបាកកាុងការបា ន់របោណ្ច្ំនួនអាកកដលរតូវផ្លល ស់ទីលំម្ៅ ឬអាកកដលប ោះពាល់ម្ យផ្លទ ល់ 
និងម្ យរបម្ោល ម្ដីម្ប ីក់បញ្ចូ លម្ៅកាុងរបាយការណ៍្ RPF។ ប ុកនត ជនប ោះពាល់ម្ យារគម្រោងអាច្ចាត់ជាបីរបម្ភទ 
ម្ហយីនឹងរតវូទទួលបានសំណ្ងម្ៅតម្ទំហនំិងរបម្ភទននរទពយសម្បតតិកដលប ោះពាល់។ ជនកដលរតូវផ្លល ស់ទីលំម្ៅទងំបី
របម្ភទគឺ ១). ោច ស់ដីរសបច្ាប់, ២). ោច ស់ដីកដលោនការទទួលាគ ល់, និង ៣). អាករស់ម្ៅឬម្របីរបាស់ម្លីដីម្ យម្ិនោន
ការអនុញ្ញញ ត ឬទទួលាគ ល់។ 

 

10. លកខណ្ៈវនិចិ្ឆ័យកាុងការទទលួបានសិទធ:ិ រាល ់PAP និង PAH ជារបជាជនច្ំរុោះ កដលអាច្ោនជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ និង
រកុម្ងាយរងម្រោោះ កដលរតូវទទួលបានសំណ្ង និង/ឬជំនួយឧបតាម្ា របសិនម្បី៖ (១) ដីរបស់ពួកម្គរតូវបាត់បង់ម្រច្ីនជាង ៥% 
ននទំហនំផទដីសរុប, (២) ប ោះពាល់ខាល ងំដល់របភពននរបាក់ច្ំណូ្ល, (៣) កផាកខលោះននផទោះ ឬផទោះទងំរសុងរតូវរុោះម្រ,ី និង (៤) រទពយ
សម្បតិតម្ផសងៗ (ដូច្ជាដំណា ំ ម្ដីម្ម្  ី និងសោា រូបវន័តនានា) ឬការទទួលផលពីរទពយសម្បតតិទងំម្នោះរតូវបានកាត់បនាយឬក៏
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ខូច្ខាតម្ យារការដកយកដី។ ការម្ិនោនឯការរគប់រោន់ ឬម្ិនោនលិខិតបញ្ញជ ក់ពីការកាន់កាប់ម្ិនម្ធ្វីឲ្យប ោះពាល់ដល់
សិទធិកាុងការទទលួបានសំណ្ងម្ទ។ 

 

11. ការផតល់ជូនពមិ្សស: SEIP ទទួលាគ ល់ថ្ន រកុម្ខលោះម្ៅកាុងសងគម្ រមួ្ោនជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ អាម្ម្ិនោនលទធភាព
ម្រច្ីនកាុងការាត រលកខ័ណ្ឌ រស់ម្ៅ ករម្ិតជីវភាព និងរបាក់ច្ំណូ្លរបស់ពួកម្គម្ឡងីវញិម្ទ ម្ហយីឯការម្នោះបាន ក់បញ្ចូ លការ
បារម្ាទងំម្នោះកាុងការម្រៀបច្ំនិងអនុវតតគម្រោង តម្រយៈការទទួលយកដំម្ណី្រការចូ្លរមួ្កាុងការម្ធ្វីកផនការនិងម្សច្កតីសម្រម្ច្
ច្ិតត។ អំឡុងម្ពលអនុវតត គម្រោងនឹងយកច្ិតតទុក ក់ជាពិម្សសច្ំម្ពាោះស្រសតី និងស្រសតីជាម្ម្រគួារ កាុងនាម្ជាអាកទទួលបាន
របម្ោជន៍ពីការវនិិម្ោគគម្រោង ម្ពាលគឺការងារកាុងវស័ិយសំណ្ង់។ ការចូ្លរមួ្ម្ យម្សមីភាពរបស់ស្រសតីកាុងវដដទងំមូ្លនន
សកម្មភាពគម្រោង នឹងរតូវបានផតល់ជូនម្ដីម្បបីម្ងេីនជីវភាពរស់ម្ៅ។ ការចូ្លរមួ្ម្ យសកម្មរបស់ស្រសតីនិងរកុម្ជនជាតិភាគតិច្ 
រតូវបានធានាកាុងម្ពលរោិះរកវធិានការសម្រម្យនានា ម្ដីម្បមី្្លីយតបនឹងតរម្ូវការឬកតីបារម្ាជាក់ោក់ននរកុម្ទងំម្នោះ ដូច្ជាអាកម្ិន
ោនដីរស់ម្ៅ ភាពរករីក និងម្ម្រគួារជាស្រសតី ជនជរា ពិការ ឬកុោរកដលម្ិនោនទីពឹង។ យុទធាស្រសតម្យ នឌ្ឺ និងរកុម្ជនជាតិ
ភាគតិច្នឹងរតូវបានម្រៀបច្ំម្ឡងីនិង ក់បញ្ចូ លម្ៅកាុង ARAP/RAP។ 

 

ដមំ្ណី្រការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ នងិការអនុម័្ត 

 

12. ការពនិតិយម្ម្លីម្លីកចិ្ចការពារ (Safeguard Screening): ម្ៅម្ពលាោម្រៀនម្ោលម្ៅរតូវអនុម័្ត ការពិនិតយ
ម្ម្ីលម្លីកផាកសងគម្នឹងរតូវបានអនុវតតម្ យនាយក ា នសំណ្ង់ននរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ម្ យោនការចូ្លរមួ្ពីគណ្ៈ
កម្មការរទរទង់ាោ និងរកុម្របឹកាឃុ/ំសងាេ ត់ ម្ដីម្បកីំណ្ត់ថ្ន ដីនិង/ឬរទពយសម្បតតិពាក់ព័នធនានា នឹងរតូវបានផតល់ជា
អំម្ណាយម្ យសម័រគច្ិតត ផ្លល ស់បតូរទីលំម្ៅ ឬតងំទីលំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត និង/ឬបញ្ញា ម្ផសងៗពាក់ព័នធនឹងសកម្មភាពាង
សង់ាោម្រៀន។ ជាលទធផល ARAPs ឬ RAPs នឹងរតូវម្រៀបច្ំម្ឡងីសរោប់ាោម្ោលម្ៅ ម្ យោនផលប ោះពាល់អវជិជោន
ម្ យម្ិនសម័រគច្ិតតទងំបម្ណាត ោះអាសនានិងអច្ិនស្រនតយ។៍ ម្រៅពី ARAP/RAP, របាយការណ៍្អម្ងេត (Due Diligent Report-

DDR) នឹងរតូវបានម្រៀបច្ំសរោប់ាោម្ោលម្ៅ កដលម្ិនោនផលប ោះពាល់ និងឬទីតងំណាកដលរបជាជនមូ្ល ា នសម័រគ
ច្ិតតផតល់អំម្ណាយដី។ ម្ដីម្បឲី្យកផនការោនលកខណ្ៈលអរបម្សីរ ការពិនិតយម្ម្ីលគួរកតម្ធ្វីម្ឡងីកាុងដំណាក់កាលដំបូងននដំម្ណី្រ
ការ RPF ម្ដីម្បឲី្យ SSFP បានទទួលដំណឹ្ងរគប់រោន់កាុងការម្រៀបច្ំ ARAP/RAP ឬ DDR សរោប់ការផតល់អំម្ណាយដីនន
ាោម្រៀនម្ោលដីនិម្ួយៗ។ 

 

13. ការម្រៀបច្ ំARAP/RAP និងការអនុម័្ត: រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា/គណ្ៈកម្មការរគប់រគងគម្រោង រមួ្ជាម្ួយនឹង
អគគនាយក ា នម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ ននរកសួងម្សដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតាុ (ម្លខាធ្ិការរបស់ គណ្ៈកម្មការអនតររកសួងម្ ោះ
រាយផលប ោះពាល់) ផតល់ការកណ្នាទូំម្ៅសរោប់ការម្ធ្វីកផនការតងំទីលំម្ៅ និងដំម្ណី្រការដកយកដីម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត 
ធានាការសរម្បសរម្ួលរវាងអាកពាក់ព័នធម្ផសងៗជាម្ួយគម្រោង ម្ យរមួ្ោនអាកពាក់ព័នធនឹងទីតងំលំម្ៅ និងរតួតពិនិតយការ
អនុវតតគម្រោង។ មុ្ននឹងចាប់ម្ផតីម្ាា បនាាោម្រៀន អាកពាក់ព័នធនានាពីាោម្រៀនម្ោលម្ៅកដលោនផលប ោះពាល់ នឹងរតូវ
បានពិម្រោោះម្ោបល់កាុងការបម្ងេីតកផនការនិងការម្រៀបច្ំការងារសំម្ៅកំណ្ត់និងកាត់បនាយផលប ោះពាល់សងគម្អវជិជោនកដល
ម្កីតម្ច្ញពីសកម្មភាពននការាងសង់។ របាយការណ៍្ ARAP/RAP នឹងទទួលព័ត៌ោនពីការអម្ងេតមូ្ល ា ន តនម្លអច្លន
រទពយ និងការកំណ្ត់សំណ្ង ថ្នម្តីសាិតម្ៅកាុងាា នភាពតងំទីលំម្ៅបម្ណាត ោះអាសនាឬអច្ិនស្រនតយ ៍ ឬក៏សាិតកាុងាា នភាពកាត់
បនាយផលប ោះពាល់សងគម្ពីសកម្មភាពគម្រោងដនទម្ទៀត។ ាោម្រៀនម្ោលម្ៅណាកដលោនផលប ោះពាល់ម្លីសពី ២០០នាក់ 
រតូវម្រៀបច្ំរបាយការណ៍្ RAP។ ម្ដីម្បសីរម្ួលការងារ របាយការណ៍្ ARAP/RAP គួរម្រៀបច្ំសរោប់ម្ខតតនិម្ួយៗ។ ោនន័យថ្ន 
ាោម្រៀនម្ោលម្ៅម្ៅកាុងម្ខតតកតម្ួយ កដលោនផលប ោះពាល់កាុងការតងំទីលំម្ៅនឹងរតូវ ក់បញ្ចូ លម្ៅកាុងរបាយការណ៍្ 
ARAP/RAP កតម្ួយ។ របាយការណ៍្ ARAP/RAP នឹងរតូវម្រៀបច្ំម្ យ PMT-SSFP និង ក់ជូនម្ៅ IRC/GDR ម្ដីម្បពីិនិតយ
និងអនុម័្ត មុ្ននឹង ក់ជូនម្ៅធ្នាោរពិភពម្ោក។ 
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14. ទហំនំនអមំ្ណាយដមី្ យសមរ័គច្តិត: អំម្ណាយដីម្ យសម័រគច្ិតត រតូវអនុវតតច្ំម្ពាោះសហគម្ន៍កដលទទួលបាន
របម្ោជន៍ពីគម្រោង កដលម្ិនោនការដកយកដីម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត និងតម្ការទម្ទររបស់សហគម្ន៍។ អំម្ណាយដីម្ យ
សម័រគច្ិតត (VLD) នឹងរតូវរពម្ទទួល ម្បីសិនជាដនីិងរទពយសម្បតតិកម្មសិទធិោនទំហតំិច្តួច្កដលោច ស់យល់រពម្ផតល់ជាអំម្ណាយ
ជូនដល់គម្រោង ម្ហយីោត់គឺជាអាកទទួលបានរបម្ោជន៍ពីគម្រោង។ ម្ិនោនជនណា ឬរគួារណាម្ួយនឹងរតូវបាត់បង់ដី
របស់ខលួនម្លីសពី ៥% ឬរទពយសម្បតតិដនទម្ទៀតកដលោនតនម្លម្លីសពី ៤០០,០០០ម្រៀល ម្ឡយី។ ដីលំម្ៅ ា នតូច្កដលោន
ទំហ ំ៣០០ម្២ ឬក៏តិច្ជាងម្នោះ នឹងម្ិនអនុញ្ញញ តឲ្យម្ធ្វីអំម្ណាយដីម្ យសម័រគច្ិតតម្ឡយី។ ម្លីសពីម្នោះម្ៅម្ទៀត ដីកដលផតល់ជូន
ជាអំម្ណាយរតូវកតជាដីម្ិនោនផទោះសកម្បង ឬអច្លនរទពយម្ផសងម្ទៀត។ ការផតល់អំម្ណាយម្ យសម័រគច្ិតតសរោប់ការាងសង់
អាោរការោិល័យជាអាទិ៍ ម្ិនរតូវបានអនុញ្ញញ តម្ឡយី។ សរោប់គម្រោងម្នោះ ម្ យោនការជួយម្រជាម្ករជងពីនាយកាោ 
និងជនបម្ងាគ លកផាកកិច្ចការពារសុវតាិភាពសងគម្ (SSFP) ម្នាោះរកុម្របឹកាឃុ/ំសងាេ ត់គួរម្រៀបច្ំរបាយការណ៍្បងាា ញថ្ន ោច ស់ដី
នានារតូវបានជូនព័ត៌ោនអំពីគម្រោង រពម្ទងំសិទធិរបស់ម្គកាុងការបដិម្សធ្ផតល់អំម្ណាយដី ម្ យម្ិនទទួលបានសំណ្ង។ 
របាយការណ៍្ម្នោះ រតូវបានម្ៅថ្ន "របាយការណ៍្អំម្ណាយដីម្ យសម័រគច្ិតត"។ 

 

នតីវិធិ្ាីា ប័នសរោប់ម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ 

 

15. គណ្ៈកម្មការរគប់រគងគម្រោង: PMC គឺជាាា ប័នកំពូលកដលបម្ងេីតម្ឡងីម្ យរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា។ ការ
ទទួលខុសរតូវទូម្ៅកាុងការរតួតពិនិតយម្ម្ីល ESP ម្ដីម្ប ីក់បញ្ចូ លម្ោលនម្ោបាយអភិវឌ្ឍន៍ កផនការយុទធាស្រសត និងដំម្ណី្រ
ការអនុវតតម្សច្កតីសម្រម្ច្ច្ិតត។ គណ្ៈកម្មការរគប់រគងគម្រោង ោនថ្នា ក់ដឹកនារំបស់ កអយក ឋានៈជារដាម្លខាធ្ិការ។ រកុម្
រគប់រគងគម្រោង (PMT) កដលដឹកនាមំ្ យរដាម្លខាធ្ិការោា ក់ អគគនាយក និងរបធាននាយក ា នម្ផសងៗនន កអយក ជួយោំ
រទដល់ PMC និងោនតួនាទីសំខាន់ម្ៅកាុងការអនុវតតគម្រោង។ ការម្រៀបច្ំអនុវតត រតូវបានបម្ងេីតម្ឡងី ម្ដីម្បធីានាថ្នទិសម្ៅ
ម្ោលនម្ោបាយអប់រទូំម្ៅ រតូវបានវភិាគពីរគប់រជុងម្រជាយ ម្ហយីការសម្រម្ច្ម្លីម្ោលនម្ោបាយរតូវបានម្ោរពសរោប់អនុ
វតត តម្រយៈការសរម្បសរម្ួលជារមួ្របស់អគគនាយក។ 

 

16. ជនបម្ងាគ លសរោប់កចិ្ចការពារសងគម្ (SSFP): PMC បានកតងតងំជនបម្ងាគ លសរោប់កិច្ចការពារសងគម្ ម្ដីម្បទីទួល
បនទុកអនុវតត និងអនុម្ោម្ម្ៅតម្ឯការ IPPF និង RPF កដលបានអនុម័្ត។ ោត់នឹងបណ្តុ ោះបណាត លវសិវករទីវាល កាុងការម្របី
របាស់ឯការកិច្ចការពារ និងម្ធ្វីការតម្ ននិងរតួតពិនិតយម្ម្ីលម្ យម្ទៀងទត់ ការអនុវតត RPF និង IPPF ម្ៅទីតងំនិង
សកម្មភាពជាក់ោក់ ម្ហយីម្ធ្វីរបាយការណ៍្ម្ៅ PMC និងធ្នាោរពិភពម្ោក។ ោត់ោនការទទួលខុសរតូវកាុងការម្រៀបច្ំរបាយ
ការណ៍្ RAP តម្រយៈការជួយកណ្នាពំីទីរបឹកាកិច្ចការពារសងគម្ ម្ហយី ក់ជូន IRC/GDR ម្ដីម្បពីិនិតយនិងអនុម័្តមុ្ននឹង ក់
ជូនម្ៅធ្នាោរពិភពម្ោក។ 

 

17. គណ្ៈកម្មការម្ ោះរាយផលប ោះពាលអ់នតររកសងួ (IRC) គឺជាអងគភាពដឹកនាមំ្ យតំណាងពីរកសួងម្សដាកិច្ច និង
ហរិញ្ញវតាុ និងោនតំណាងពីកខសបម្ណាត យននរកសួងពាក់ព័នធនានា ដូច្ជារកសួងម្ោនផទ រកសួងាធារណ្ការ និងដឹកជញ្ជូ ន 
រកសួងម្រៀបច្ំកដនដី នគម្រាបនីយកម្ម និងសំណ្ង់ រកសួងម្សដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតាុ និងរកសួងកសិកម្ម។ អងគភាពម្នោះរតូវបាន
បម្ងេីតម្ឡងីម្ យនាយករដាម្ស្រនតីននរពោះរាជាណាច្រកកម្ពុជា តម្រយៈម្សច្កតីសម្រម្ច្ម្លខ ១៣ ចុ្ោះនងៃទី ១៨ ម្ិនា ឆ្ា ១ំ៩៩៧ 
ទក់ទងនឹងការតងំទីលំម្ៅរបស់រគួារប ោះពាល់ម្ យារគម្រោងផលូវជាតិម្លខ១ (កម្ចីម្លខ១៦៥៩-CAM) ម្ហយីអងគភាព
ម្នោះបនតម្ធ្វីការជាម្ួយនឹងគម្រោងនានាននជំនួយម្ហ ា រច្នាសម្ព័នធបរម្ទស កដលពាក់ព័នធនឹងការតងំទីលំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគ
ច្ិតត។ គណ្ៈកម្មការអនតររកសួង នឹងរតូវបម្ងេីតម្ឡងីជាពិម្សសសរោប់គម្រោងនិម្ួយៗ តម្រយៈសំម្ណី្ពីភាា ក់ងាររបតិបតតិ/អនុ
វតតគម្រោង។ គណ្ៈកម្មការអនតររកសួងម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ (IRC) នឹងទទួលមុ្ខងារជាាា ប័នម្ួយម្ដីម្បធីានាថ្ន មូ្លនិធ្ិ
សរោប់ម្ ោះរាយផលប ោះពាល់រតូវបានម្របីរបាស់ម្ យរតឹម្រតូវ ម្ហយី RPF-RAP បានអនុវតតដូច្បំណ្ងកដលច្ង់បាន។ ាា
ប័នម្លខាធ្ិការបម្ច្ចកម្ទសរបស់គណ្ៈកម្មការអនតររកសួងម្ ោះរាយផលប ោះពាល់គឺ អគគនាយក ា នម្ ោះរាយផលប ោះពា
ល់។ 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  
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18. អគគនាយក ា នម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់(GDR) គឺជាម្លខាធ្ិការរបស់ IRC ម្ហយីនឹងម្ធ្វីការោ ងជិតសាិទធជាម្ួយនឹង
ាា ប័នពាក់ព័នធនានា ម្ដីម្បមី្ ោះរាយផលប ោះពាល់ពីគម្រោង។ GDR ម្ដីរតួនាទីដឹកនាកំាុងការអនុវតត RAP ។ 

 

19. ការោិល័យអប់រមំ្ខតត (POE) នងិការោិល័យអប់ររំសុក (DOE) គឺជាការោិល័យថ្នា ក់ម្រកាម្ជាតិរបស់ កអយក។ 
POE/DOE ជាអាកម្រជីសម្រសីាោម្ោលម្ៅ រចួ្ម្សាីម្ៅ កអយក ម្ដីម្បពីិនិតយនិងពិចារណា។ POE/DOE នឹងសហការជាម្ួយ
អាជាា ធ្រមូ្ល ា ន ម្ដីម្បធីានាថ្នដីរបស់ាោម្ិនោនទំនាស់និងអាច្សំណ្ងបាន។ 

 

20. គណ្ៈកម្មការរទរទង់ាោ (SSC) ននាោម្ោលម្ៅ នឹងរតូវបានបម្ងេីតម្ឡងីម្បីសិនជាម្ិនទន់ោន ម្ហយីបណ្តុ ោះ
បណាត លឲ្យម្ច្ោះម្របីម្សៀវម្ៅរបតិបតតិគម្រោង។ គណ្ៈកម្មការម្នោះ នឹងរគប់រគងការងារាងសង់ ធានាអនុម្ោម្ភាពម្ៅតម្
កិច្ចការពារសងគម្ និងរតួតពិនិតយម្ម្ីលវវិឌ្ឍនភាពននការអនុវតត។ សោជិកននគណ្ៈកម្មការរទរទង់ាោ ោនស្រសតីនិងចាស់ទុំ
កដលជាតំណាងសហគម្ន៍ជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្។ SSC នឹងទទួលខុសរតូវ (a) សរម្បសរម្ួលនិងម្រៀបច្ំកិច្ចពិម្រោោះម្ោបល់ 
និងម្សច្កតីរបកាសជាាធារណ្ៈដល់អាកពាក់ព័នធនានា ជាពិម្សសោតបីតសិសានុសិសស, (b) តម្ នវវិឌ្ឍនភាពនន
សំណ្ង់ ម្ហយីធានាថ្នម្ោរពម្ៅតម្បញ្ញា ននកិច្ចការពារសងគម្, (c) ទទួលពាកយបណ្តឹ ងពីោតបីតសិសានុសិសសនិងសហ
គម្ន៍ ម្ហយីម្ផាីជូនម្ៅគណ្ៈកម្មការបណ្តឹ ងាទុកខម្ដីម្បោីនច្ំណាត់ការ។ ម្បីសិនជាដីរតូវបានដកយកម្ យសម័រគច្ិតតឬម្ិន
សម័រគច្ិតត រតូវកតម្ធ្វីរបាយការណ៍្ម្ៅរកុម្រគប់រគងគម្រោង (PMT) ជាពិម្សសម្ៅ SSFP ម្ដីម្បឲី្យ SSFP នឹងចាត់សកម្មភាព
បនតម្ៅម្ទៀតឲ្យអនុម្ោម្ម្ៅតម្ឯការ RPF ម្នោះ។ 

 
 

ទនំាក់ទនំងននការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ នងិការងារសីុវលិ 

 

21. រាល ់PAP និង PAH, ម្ យម្ិនគិតពីាា នភាពផលូវច្ាប់ននរទពយសម្បតតិ នឹងទទួលបានការឧបតាម្ាម្ផសងៗ ដូច្ម្ោល
ការណ៍្កដលបានកច្ងម្ៅកាុងតរាងននសិទធិទទួលបាន ម្ដីម្បជីួយដល់ការខិតខំរបឹងករបងរបស់ពួកម្គកាុងការរកាជីវភាពនិងសតង់
 ររស់ម្ៅឲ្យបានដូច្មុ្នម្ពលោនគម្រោង។ អាករស់ម្ៅកាុងសំណ្ង់បម្ណាត ោះអាសនា ម្ិនរតូវបានសងច្ំម្ពាោះការបាត់បង់ដី
ម្ឡយី ប ុកនតនឹងទទួលបានសំណ្ងច្ំម្ពាោះរទពយសម្បតតិដនទម្ទៀតកដលម្កីតម្ច្ញពីការច្ំណាយផ្លទ ល់ខលួន រពម្ទងំការបាត់បង់
របាក់ច្ំណូ្លកដលនាឲំ្យពួកម្គទទួលបានការឧបតាម្ាកាុងកិច្ចខិតខំរបឹងករបងរកាជីវភាពរស់ម្ៅនិងភាពសម្រម្យម្ៅកាុងសងគម្។ 
វធិានការលម្អិតកាុងការអនុវតត នឹងរតូវបានកំណ្ត់ម្ យកផអកម្លីសរម្ង់សាិតិនិងម្សដាកិច្ចសងគម្ កដលរតូវម្ធ្វីម្ឡងីម្ពលម្រៀបច្ំឯក
ារ ARAP/RAP ។ សំណ្ងនឹងទូទត់តម្អរតតនម្លទីផារ ជូនដល់ជនប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង ោ ងម្ោច្ណាស់ឲ្យបាន 
៣០នងៃ មុ្ននឹងចាប់ម្ផតីម្ការាងសង់ ម្ដីម្បអីនុញ្ញញ តឲ្យ PAP ោនម្ពលម្វោរគប់រោន់កាុងការរុោះម្រសំីណ្ង់របស់ខលួនម្ច្ញ។ ដូច្
ោា ម្នោះកដរ PAP នឹងជូនដំណឹ្ងជាមុ្ន ៣០នងៃ អំពីនងៃចាប់ម្ផតីម្ការាងសង់។ 

 

22. នងៃឱានុវាទននសិទធទិទលួបាន: រាល ់PAP និង PAH ទងំអស់ម្ យម្ិនគិតពីាា នភាពននផលូវច្ាប់ នឹងទទួលបាន
ការឧបតាម្ាម្ផសងៗដូច្ោនកច្ងម្ៅកាុងតរាងោ រទីកននសិទធិទទួលបាន ម្ដីម្បជីួយពួកម្គកាុងកិច្ចខិតខំរបឹងករបងរកាជីវភាពនិង
សតង់ រននការរស់ម្ៅឲ្យបានដូច្មុ្នម្ពលោនគម្រោង។ អាករស់ម្ៅកាុងសំណ្ង់បម្ណាត ោះអាសនា ម្ិនរតូវបានសងច្ំម្ពាោះការ
បាត់បង់ដីម្ឡយី ប ុកនតនឹងទទួលបានសំណ្ងច្ំម្ពាោះរទពយសម្បតតិដនទម្ទៀតកដលម្កីតម្ច្ញពីការច្ំណាយផ្លទ ល់ខលួន រពម្ទងំការ
បាត់បង់របាក់ច្ំណូ្លកដលនាឲំ្យពួកម្គទទួលបានការឧបតាម្ាកាុងកិច្ចខិតខំរបឹងករបងរកាជីវភាពរស់ម្ៅនិងភាពសម្រម្យម្ៅកាុង
សងគម្។ វធិានការលម្អិតកាុងការអនុវតត នឹងរតូវបានកំណ្ត់ម្ យកផអកម្លីសរម្ង់សាិតិនិងម្សដាកិច្ចសងគម្ កដលរតូវម្ធ្វីម្ឡងីម្ពល
ម្រៀបច្ំឯការ ARAP/RAP ។ សំណ្ងនឹងទូទត់តម្អរតតនម្លទីផារ ជូនដល់ជនប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង ោ ងម្ោច្
ណាស់ឲ្យបាន ៣០នងៃ មុ្ននឹងចាប់ម្ផតីម្ការាងសង់ ម្ដីម្បអីនុញ្ញញ តឲ្យ PAP ោនម្ពលម្វោរគប់រោន់កាុងការរុោះម្រសំីណ្ង់របស់
ខលួនម្ច្ញ។ ដូច្ោា ម្នោះកដរ PAP នឹងជូនដំណឹ្ងជាមុ្ន ៣០នងៃ អំពីនងៃចាប់ម្ផតីម្ការាងសង់។ 

 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់
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23. ដមំ្ណី្រការអនុវតត ARAP/RAP: បនាទ ប់ពី កអយក ម្សាីសំុអនុវតត ARAP/RAP ម្នាោះ IRC នឹងបញ្ជូ នរកុម្ការងាររបស់
ម្គឲ្យម្ធ្វីការជិតសាិទធជាម្ួយរកុម្ការងារអនុគណ្ៈកម្មការម្ខតត (PRSC-WG) មុ្ននឹងចាប់ម្ផតីម្សកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះ
ពាល់នាម្ួយ។ ការដកយកដីនិងផ្លល ស់បតូរទីលំម្ៅនន PAH នឹងម្ិនចាប់ម្ផតីម្ម្ឡយី លគឹកណាឯការលម្អិត RAP បានពិនិ
តយរចួ្រាល់ និងអនុម័្តទងំ IRC និង WB។ ដំណាក់កាលជាម្រច្ីនរតូវបាន ក់បញ្ចូ លម្ៅកាុងដំម្ណី្រការអនុវតត ARAP/RAP រូ
ម្ោន (i) ការអម្ងេតវាស់កវងលម្អិត (DMS) និងការសិកាម្សដាកិច្ចសងគម្មូ្ល ា ន (BSS); (ii) ការសិកាតនម្លជំនួស (RCS); 

(iii) ការម្រៀបច្ំនិងអនុម័្តឯការ ARAP/RAP; (iv) ការម្រៀបច្ំនិងអនុម័្តងវកិាម្ ោះរាយផលប ោះពាល់; (v) ការចុ្ោះកិច្ចសនា 
និងទូទត់សំណ្ង; (vi) ព័ត៌ោនាធារណ្ៈ ពិម្រោោះម្ោបល់ និងផសពវផាយ; និង (vii) លិខិតបញ្ញជ ក់សតីពីការសោអ តទីតងំ។ 

 

តោល ភាព នងិយនតការបណ្តឹ ងាទុកខ 
 

24. ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល់របស់ធ្នាោរពិភពម្ោក តរម្ូវឲ្យគម្រោងវនិិម្ោគបម្ងេីតយនតការសរោប់
ម្ ោះរាយបណ្តឹ ងាទុកខ ម្ដីម្បធីានាការម្ពញច្ិតតរបស់ PAP កាុងការអនុវតតសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ ម្ហយី
អនុញ្ញញ តឲ្យ PAP ោនសិទធិកផាកច្ាប់កាុងការតម្ នម្ៅទីវាល និងរាយការណ៍្អំពីការអនុវតតសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពា
ល់។ ម្ យកឡក ម្ោលបំណ្ងននយនតការបណ្តឹ ងាទុកខ គឺអនុញ្ញញ តឲ្យ PAP និងជនរគប់រូបកដលគិតថ្នម្គជាជនប ោះពាល់ កាុង
ការរកដំម្ណាោះរាយកដលម្ពញច្ិតតទក់ទងម្ៅនឹងលទធភានននការដកយកដី ឬសកម្មភាពគម្រោងដនទម្ទៀត។ 

 

25. ម្ៅម្ពលចាប់ម្ផតីម្អនុវតតគម្រោង និងម្ យសហការជិតសាិទធនិងឯកភាពម្ យរកុម្រគប់រគងគម្រោង គណ្ៈកម្មការ
ម្ ោះរាយាទុកខនឹងរតូវបានបម្ងេីតម្ឡងីម្ៅថ្នា ក់ឃុ ំ រសុក និងម្ខតត ម្ោលម្លីរច្នាសម្ព័នធកដលោនរាប់ ម្ យោនម្នទីរ
ពាក់ព័នធ អងគការសហគម្ន៍ ស្រសតីនិងតំណាងជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ ម្បីសិនជាោន។ ម្ៅថ្នា ក់ភូម្ិ យនតការបណ្តឹ ងាទុកខកដលោន
រាប់ កដលោនចាស់ទុំជារបធាន និង/ឬអាកដឹកនាាំសនា កដលទទួលាគ ល់ភាគម្រច្ីនម្ យសហគម្ន៍មូ្ល ា ន នឹងរតូវបាន
ពរងឹងជាយនតការម្ ោះរាយទំនាស់ថ្នា ក់ទីម្ួយ។ ការម្រៀបច្ំម្នោះ ជួយធានាថ្ន ោនរបព័នធម្ួយម្ដីម្បមី្ ោះរាយាទុកខ ឬបណ្តឹ ង 
កដលអាច្ម្កីតម្ឡងីបនាទ ប់ពីអនុវតតគម្រោង។ យនតការាទុកខ នឹងអនុវតតច្ំម្ពាោះជន ឬរកុម្អាករងផលប ោះពាល់ម្ យផ្លទ ល់ ឬ
របម្ោលពីគម្រោង ក៏ដូច្ជាអាកកដលោនច្ំណាប់អារម្មណ៍្ម្លីគម្រោង និង/ឬអាកកដលោនឥទធិពលម្លីលទធផលជាវជិជោនកតី ឬ
អវជិជោនកតី។ គម្រោងនឹងផតល់ការបណ្តុ ោះបណាត ល និងោរំទកាុងការពរងឹងរច្នាសម្ព័នធកដលោនរាប់ទងំម្នោះ សរោប់របសិទធ
ភាពកាុងការម្ ោះរាយាទុកខកដលអាច្ោនពី PAP អំឡុងម្ពលនិងបនាទ ប់ពីអនុវតតសកម្មភាពនានាពាក់ព័នធនឹងការម្ ោះ
រាយផលប ោះពាល់។ 

 

ងវកិាម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ នងិតនម្ល 
 

26. ងវកិាសរោប់ការអនុវតត RPF នឹងជាកផាកម្ួយននងវកិាគម្រោង។ វាកតងកតរមួ្ទងំតនម្លននរបាក់ឧបតាម្ាបុគគលិក និងទី
របឹកាកាុងការម្រៀបច្ំរបាយការណ៍្អនុម្ោម្ភាពកដលោនរបាយការណ៍្តម្ ននិងរតួតពិនិតយ ការរបមូ្លទិនាន័យ និងការ
ម្រៀបច្ំ ARAP/RAP (ម្បីសិនជាោន)។ល។ ខាងម្រកាម្ម្នោះគឺជាងវកិាបា ន់ាម នសរោប់ការអនុវតត RPF ។ ងវកិាសរោប់ការអនុ
វតត ARAP/RAP គឺកបងកច្ក ច់្ៗពីោា ។ ាោម្រៀនម្ោលដីទងំអស់ោនច្ំនួន ១៣០។ ម្ យសនមត់ថ្ន RPF តរម្ូវឲ្យោន
ធាតុចូ្លននបុគគលិកច្ំនួន ៤នងៃ កាុងាោម្ោលម្ៅម្ួយ រតូវការទីរបឹកាច្ំនួន ៣នងៃ សរោប់ាោម្រៀនម្ួយ និងការម្ធ្វីដំម្ណី្រ
ច្ំនួន ៣នងៃ។ សនមត់តនម្លម្  ការសរោប់ការរបមូ្លទិនាន័យ រពម្ទងំច្ំណាយម្ផសងៗម្ទៀត។ ដូម្ច្ាោះ ងវកិាសរុបសរោប់ការអនុ
វតត RPF គរឺតវូបានបា ន់របោណ្ ២៨៧,៣០០ ដុោល សហរដាអាម្ម្រកិ។ 

 

27. កាុងករណី្ោនការម្រៀបច្ំ ARAP/RAP ឯការនិម្ួយៗនឹងោនបញ្ចូ លតនម្លលម្អិតននសំណ្ង រពម្ទងំសិទធិទទួល
បានបុននីតិសម្បទ កដលជាកផាកម្ួយននដំម្ណី្រការកាុងការទូទត់សំណ្ងជូន PAP និង PAH។ ោនការម្រៀបច្ំកបងកច្កអច្លន
រទពយនិងរទពយសម្បតតិ ច់្ម្ យកឡកពីោា ជូន PAP និង PAH ម្ៅតម្របម្ភទដីកសិកម្ម ដីលំម្ៅ ា ន ដីរបកបមុ្ខរបរ ផទោះ



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់
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សកម្បង មុ្ខរបរ និងរទពយសម្បតតិម្ផសងៗម្ទៀត។ ងវកិាបា ន់ាម នលម្អិត នឹងផតល់ជូនរគប់រោន់សរោប់យថ្នភាព ម្ហយី RAP នឹង
បញ្ញជ ក់ោ ងច្ាស់ពីបញ្ជ ីរបភពសរោប់រគប់តរម្ូវការងវកិា។ ឯការ RAP នឹងធានាថ្ន លំហូរងវកិា រសបម្ៅតម្កាលវភិាគ
ទូទត់សំណ្ង និងការផតល់ជូនរបាក់ឧបតាម្ាទងំឡាយ។ ងវកិាម្នោះ នឹងរមួ្បញ្ចូ លការដកយកដី ការអភិវឌ្ឍកកនលងតងំទីលំម្ៅ
ម្ឡងីវញិ តនម្លទូទត់សំណ្ង របាក់ឧបតាម្ា តនម្លរដាបាល និងតនម្លយថ្នភាព។ តនម្លម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ គឺជាកផាកម្ួយនន
មូ្លនិធ្ិបដិភាគរបស់រាជរ ា ភិបាល ម្ហយីម្ិនកម្នជារបស់គម្រោងម្នាោះម្ទ។ រាជរ ា ភិបាលកម្ពុជា នឹងធានាមូ្លនិធ្ិទន់ម្ពល
ម្វោសរោប់ការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ ម្ដីម្បមី្្លីយតបម្ៅនឹងកាតពវកិច្ចណាម្ួយកដលម្ិនបានគិតទុកជាមុ្ន កដលម្លីសពី
ងវកិាបា ន់ាម នសរោប់ម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ កាុងម្ោលបំណ្ងតរម្ូវការម្ពញច្ិតតននម្ោលបំណ្ងនិងការម្ ោះរាយផលប ោះ
ពាល់។ 

 

ការពមិ្រោោះម្ោបល់ជាាធារណ្ៈ នងិការផសពវផាយព័ត៌ោន 

 

28. ម្ោលនម្ោបាយរបស់ធ្នាោរសតពីកីារទទលួបានព័ត៌ោន: ការពិម្រោោះម្ោបល់ជាាធារណ្ៈ និងការផសពវផាយ
ព័ត៌ោន កដលកំណ្ត់ជាតរម្ូវការរបស់ធ្នាោរ ទម្ទរឲ្យាធារណ្ៈជនអាច្ទទួលបានឯការនិងព័ត៌ោនអំពីគម្រោង។ ម្ៅ
កាុងដំម្ណី្រការម្រៀបច្ំនិងកផនការ ទម្ទរឲ្យម្ពិម្រោោះជាម្ួយអាកទទួលបានរបម្ោជន៍ពីគម្រោង និងរកុម្រងផលប ោះពាល់ រពម្
ទងំអងគការម្ិនកម្នរ ា ភិបាល ម្ហយីរតូវបងាា ញពីទិដាភាពបរាិា ននិងសងគម្ននគម្រោង។ ការពិម្រោោះម្ោបល់គួរកតជាដំម្ណី្រ
ការបនតបនាទ ប់ពីដំណាក់កាលម្រៀបច្ំគម្រោង រហូតដល់ដំណាក់កាលអនុវតតគម្រោងវនិិម្ោគ ម្ហយីរតូវកតអនុម្ោម្ម្ៅតម្
ម្ោលនម្ោបាយកិច្ចការពារនានា។ ម្ោលនម្ោបាយក៏ទម្ទរថ្ន ឯការពាក់ព័នធណាម្ួយ ដូច្ជាការសិកាវាយតនម្លបរាិា ន 
សងគម្ កផនការសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់។ល។ គួរកតអាច្ទទួលយកបានទន់ម្ពលម្វោ និងជាភាារកដលអាច្
យល់បានច្ំម្ពាោះរកុម្កដលរតូវពិម្រោោះម្ោបល់។ 

 

29. ការពមិ្រោោះម្ោបល់: កាុងបរបិទនន SEIP, ការពិម្រោោះម្ោបល់នឹងរតូវម្ធ្វីម្ឡងីម្ពលម្រៀបច្ំ និងអនុវតតគម្រោង។ ដូម្ច្ាោះ 
ការម្រៀបច្ំ RPF គឺរតូវកផអកម្លីលទធផលននការពិម្រោោះម្ោបល់ទងំម្នាោះ។ ជនប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង រតូវបានចូ្លរមួ្កាុង
ការពិម្រោោះម្ោបល់ជាាធារណ្ៈកាុងដំម្ណី្រការននដំណាក់កាលម្ផសងៗោា ។ ផលប ោះពាល់និងកតីបារម្ារបស់ពួកម្គ រតូវបានកត់
រតទុកកាុងដំណាក់កាលរបមូ្លទិនាន័យ (DMS, BSS, ការពិម្រោោះម្ោបល់ាធារណ្ៈ និងការពិភាកាជារកុម្)។ បញ្ញា និងកតី
បារម្ានានា រតូវបាន ក់បញ្ចូ លម្ៅកាុងឯការ ARAP/RAP និងពិធ្ីការផតល់អំម្ណាយដី សរោប់សំណ្ងនិងការឧបតាម្ាបុន
នីតិសម្បទ។ ជនងាយរងម្រោោះ រកុម្ស្រសតីនិងជនជាតិភាគតិច្ នឹងរតូវបានពិម្រោោះ ច់្ម្ យកឡក តម្រយៈវធិ្ីាស្រសតននការ
ពិភាកាជារកុម្។ អាជាា ធ្រមូ្ល ា ន ម្ម្ភូម្ិ ម្ម្ឃុ ំ គឺជាសោជិកននរកុម្ការងារអនុគណ្ៈកម្មការម្ខតត ម្ហយីពួកម្គោនវតតោន
ម្ពលម្ធ្វីការពិម្រោោះម្ោបល់ និងោនតួនាទីសំខាន់កាុងការកំណ្ត់ជនប ោះពាល់ម្ យារគម្រោងនិងបញ្ញជ ក់ម្ៅកាុងទរម្ង់ 

DMS ។ តំណាង PAPs គឺជាសោជិកនន (i) គណ្ៈកម្មការសហគម្ន៍/ភូម្ិ និង (ii) គណ្ៈកម្មការម្ ោះរាយាទុកខននគម្រោង 

SEIP។ 

 

30. ការផសពវផាយ: ឯការ RPF, ESMF និងឯការម្ផសងៗម្ទៀតននគម្រោង នឹងរតូវបញ្ចូ លម្ៅកាុងបញ្ឈរព័ត៌ោនននម្គ
ហទំព័ររបស់ធ្នាោរពិភពម្ោក (នឹងបញ្ញជ ក់ពីកាលបរមិ្ច្ឆទ)។ ឯការនានានឹងរតូវបានបកករបជាភាារកខមរ ម្ហយីម្សច្កតី
សម្ងខបនឹង ក់ចូ្លម្ៅកាុងកាត រព័ត៌ោនាធារណ្ៈរបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ម្ៅនងៃទី ២៥ កខវចិ្ឆិកា ឆ្ា ២ំ០១៦ ម្ហយី
ម្ៅកាត រព័ត៌ោនរបស់ម្នទីរអប់រមំ្ខតតនាម្ពលម្រកាយ (កាលបរមិ្ច្ឆទនឹងរតូវបានបញ្ញជ ក់ជូន)។ រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា កំពុង
សាិតកាុងដំណាក់កាលបម្ងេីតម្គហទំព័រគម្រោង SEIP ។ ម្ៅម្ពលបម្ងេីតបាន ឯការ IPPF ជាភាារកខមរ នឹងរតូវបញ្ចូ លម្ៅ
កាុងម្គហទំព័រននគម្រោង។ ច្ំកណ្កឯការ ARAP/RAP ម្បីសិនជាោនការម្រៀបច្ំ ក៏នឹងបកករបជាភាារកាុងរសុក (កខមរ) 
ម្ហយីបញ្ចូ លម្ៅកាុងម្គហទំព័ររបស់គម្រោង ម្ហយីម្ផាីម្ួយច្ាប់ជូនដល់រកុម្របឹកាឃុ ំ ឬាោម្រៀន ម្ដីម្បឲី្យោនភាពងាយ
រសួលដល ់PAP ម្ៅទីណាកដលោនការតងំទីលំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត។ 
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ការតម្ នពនិតិយ នងិរបាយការណ៍្ 

 

31. ការអនុវតត RPF ម្ៅទីតងំជាក់ោក់ម្ួយ នឹងរតូវបានតម្ ន និងរតួតពិនិតយោ ងម្ទៀងទត់ ម្ យ SSFP កដល
ទទួលខុសរតូវកាុងការអនុវតតគម្រោងកដលពាក់ព័នធនឹងការដកយកដី។ គំម្ហញី និងអនុាសន៍នានា នឹងច្ងរកងទុកកាុងឯការ
គម្រោង សរោប់ទុកឲ្យធ្នាោរពិភពម្ោកពិនិតយម្ម្ីល។ SSFP នឹងតម្ ននិងពិនិតយម្ម្ីលដំម្ណី្រការ ោ ងម្ោច្ណាស់
ម្ួយដងកាុងម្ួយឆ្ា  ំរពម្ទងំ ក់បញ្ចូ លលទធផលទងំឡាយម្ៅកាុងរបាយការណ៍្គម្រោងរបចាឆំ្ា  ំកដលរតូវ ក់ជូនម្ៅធ្នាោរ
ពិភពម្ោក។ SSFP សហការជិតសាិទធជាម្ួយរដាបាលមូ្ល ា ន និង PAPs នឹងម្រៀបច្ំសុច្ចនករតម្ នម្ួយ ុត។ កាុងករណី្
ោនការម្រៀបច្ំ ARAP/RAP នឹងោនតរម្ូវការកាុងការតម្ នរតួតពិនិតយទងំខាងកាុង និងខាងម្រៅ ម្ដីម្បធីានាតោល ភាព និង
អនុម្ោម្ភាព។  

 

32. រតតួពនិតិយខាងកាុង: គណ្ៈកម្មការដឹកនាគំម្រោង ម្ធ្វីការសរម្បសរម្ួលជិតសាិទធជាម្ួយ GDR-IRC នឹងម្ធ្វីការរតួតពិនិ
តយខាងកាុងម្លីការអនុវតតការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់។ ការរតួតពិនិតយរមួ្ោនរបាយការណ៍្វឌ្ឍនភាព ាា នភាពអនុវតតកផនការ
សកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ ព័ត៌ោនសតីពីទីតងំនិងច្ំនួនជនរងផលប ោះពាល់ ច្ំនួនទឹករបាក់សំណ្ងម្ៅតម្មុ្ខនិម្ួ
យៗ និងរបាក់ឧបតាម្ាជូនដល់ PAHs ។ របាយការណ៍្ននលទធផលរតួតពិនិតយ នឹងម្រៀបច្ំម្ យ SSFP ម្ហយី ក់ជូនម្ៅ
រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា និងធ្នាោរពិភពម្ោកជាម្រៀងរាល់រតីោស រពម្ទងំច្ម្លងជូន IRC ផង។ 

 

33. រតតួពនិតិយខាងម្រៅ: អាករតួតពិនិតយខាងម្រៅោនការទទួលខុសរតូវជាក់ោក់ ពីការសិកា និងម្រៀបច្ំរបាយការណ៍្សតី
ពីការអនុវតត RAP និងាា នភាពម្សដាកិច្ចនិងសងគម្ននរគួាររងផលប ោះពាល់ជាពិម្សសជនកដលបានផ្លល ស់ទីលំម្ៅ ឬរខំាន
ម្ យការងារាងសង់ រមួ្ោនរគួារកដលផទោះ ោង ឬតូប រតូវផ្លល ស់បតូរទីតងំ។ អាករតួតពិនិតយខាងម្រៅ ក៏ោនតួនាទីកាុងការ
ពិនិតយម្ម្ីលសកាត នុពលការងារសរោប់រគួាររងផលប ោះពាល់ រមួ្ោនស្រសតីនិងយុវជន កដលគួរឧបតាម្ាម្ យអាជាា ធ្រម្ខតត។ ម្បី
សិនជាចាបំាច់្ និងតរម្ូវម្ យគម្រោង ម្នាោះ IRC នឹងជួលភាា ក់ងាររតួតពិនិតយខាងម្រៅ ម្ដីម្បមី្ធ្វីការរតួតពិនិតយនិងវាយតនម្ល
ម្រកាយបញ្ច ប់គម្រោង។ លកខណ្ឌ ការងារកាុងការម្រជីសម្រសីភាា ក់ងាររតួតពិនិតយខាងម្រៅ នឹងរតូវម្រៀបច្ំមុ្នម្ពលម្ធ្វីលទធកម្ម។ 
របាយការណ៍្រតួតពិនិតយខាងម្រៅ នឹងរតូវ ក់ជូន IRC ជាម្រៀងរាល់រតីោស ម្ហយីបនាទ ប់ម្ក IRC នឹងបញ្ចូ នម្ៅរកសួងអប់រ ំយុ
វជន និងកីឡា និងធ្នាោរពិភពម្ោក។ ការវាយតនម្លម្រកាយគម្រោង នឹងរតូវម្ធ្វីម្ឡងីកាុងអំឡុងម្ពល ៦កខបនាទ ប់ពីបានបញ្ច ប់
រាល់សកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ននគម្រោង។  
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1. ម្សច្កតមី្ផតមី្និងការពិព៌ណ្នាអំពីគម្រោង 

1.1. បរបិទរបម្ទស និងវស័ិយអប់រ ំ
1. ម្ទោះជាោនការរកីច្ម្រម្ីនខាល ងំកាល កាុងទសសវតសម្នោះក៏ម្ យ របម្ទសកម្ពុជាម្ៅកតជារបម្ទសកដលោនការអភិវឌ្ឍតិច្
កាុងច្ំម្ណាម្របម្ទសម្ៅកាុងតំបន់អាសីុអាម្គាយ។៍ របជាជនរបោណ្ ២០ ភាគរយ រករបាក់ច្ំណូ្លបានតិច្ជាង ១ដុោល  កាុង
ម្ួយនងៃ ម្ហយីរបោណ្ ២៤ ភាគរយននរបជាជនកម្ពុជារស់ម្ៅម្រកាម្បនាទ ត់ននភាពរកីរក។ ជីវតិរបចានំងៃសោគ ល់បានម្ យភាព
ងាយរងម្រោោះម្ យាររកីរក, ោនម្ីនម្ៅម្លីនផទដី, ពិការភាព, ជម្ៃឺ និងម្រណ្ៈភាពោនអរតខពស់ ម្ហយីឥទធិពលទងំម្នោះគឺ
ម្ យោនកងវោះខាតសំណាញ់សុវតាិភាពសងគម្។ ម្ួយភាគបួនននម្ម្រគួារជាស្រសតី ម្ហយី ៥៩ ភាគរយននរបជាជនពឹងកផអកម្លី
កសិកម្មម្ដីម្បចី្ិញ្ច ឹម្ជីវតិ។ រាជរ ា ភិបាលកម្ពុជា (RGC) និងសហគម្ន៍ផតល់ជំនួយ កំពុងម្ធ្វីការជាម្ួយោា ម្ដីម្បមី្ ោះរាយ
បញ្ញា ទងំម្នោះ ម្ហយីកត់សោគ ល់ម្ឃញីថ្នោនភាពម្ជាគជ័យម្ួយច្ំនួនកាុងរយៈម្ពល ៥ ឆ្ា កំនលងម្កម្នោះ។ បច្ចុបបនាម្នោះ ភាពរកី
រកកាត់បនាយបានជាង ៦០ ភាគរយ ម្ៅទីរកុងភាំម្ពញ និង ៤៤ ភាគរយម្ៅតម្ទីរបជុំជនដនទម្ទៀត។ ម្ទោះជាោ ងណាក៏
ម្ យ ការកាត់បនាយភាពរកីរកម្ៅតំបន់ជនបទបានច្ំនួនតិច្តួច្ម្ៅម្ឡយី-គឺរបោណ្ ២២ ភាគរយប ុម្ណាណ ោះ។ 

 

2. អាទិភាពរបស់កម្ពុជាគឺការយល់ពីសកាត នុពលននវស័ិយអប់រកំាុងការម្លីកកម្ពស់ភាពរកីច្ម្រម្ីន។ កផនការអភិវឌ្ឍយុទធាស្រសត
ថ្នា ក់ជាតិ និងយុទធាស្រសតច្តុម្កាណ្ អំពាវនាវឲ្យបម្ងេីតការរបកួតរបកជងម្សដាកិច្ចតម្រយៈច្ំម្ណ្ោះដឹងនិងភាពនច្ារបឌ្ិត។ 
ម្ដីម្បជីាមូ្ល ា នរគឹោះរងឹោ ំកផនការយុទធាស្រសតអប់រ ំ(ESP) ម្ផ្លត តការយកច្ិតតទុក ក់ម្លីកតត គនលឹោះសំខាន់ពីរ៖ ទទួលបាន
ការអប់រមូំ្ល ា នគុណ្ភាពខពស់ជាាកល និងជំរុញឲ្យោនឱកាសទទួលបានការអប់រមំ្សមីោា ម្ដីម្បបីម្ងេីនរបាក់ច្ំណូ្ល និង
ទទួលបានការងារម្ធ្វី។ 

 

3. ជាលទធផល កម្ពុជាបានពរងីកការទទួលបានកាុងវស័ិយអប់រមំ្នោះជាង ២០ ឆ្ា កំនលងម្កម្ហយី។ ការចុ្ោះម្ ម្ ោះចូ្លម្រៀនសុទធ 
បានម្កីនម្ឡងីពីច្ំនួន ៨៣.៨ ភាគរយ ម្ៅឆ្ា  ំ១៩៩២ ដល់ ៩៦.៤ ភាគរយម្ៅឆ្ា  ំ២០១២ រឯីការចុ្ោះម្ ម្ ោះចូ្លម្រៀនថ្នា ក់
អនុវទិាល័យបានម្កីនច្ំនួនពី ១៦.៦ ភាគរយ កាុងឆ្ា  ំ២០០០ ដល់ ៣៥.១ ភាគរយម្ៅឆ្ា  ំ២០១២។ ម្លីសពីម្នោះម្ៅ
ម្ទៀត កុោរោីនឱកាសម្សមីោា កាុងការចូ្លម្រៀន៖ តរាងសម្ភាពម្យ នឌ័្រសរោប់ការចុ្ោះម្ ម្ ោះចូ្លម្រៀនកាុងឆ្ា ២ំ០១១/
២០១២ កដលជាផលម្ធ្ៀបច្ំនួនសិសសរសី និងច្ំនួសសិសសរបុសកដលបានចុ្ោះម្ ម្ ោះចូ្លម្រៀន គឺ ០.៩៩ ម្ៅករម្ិតបឋម្
សិកា, ១.១៣ ម្ៅករម្ិតអនុវទិាល័យ និង ១.០៥ ម្ៅករម្ិតវទិាល័យ។ ច្ំកណ្កទិនាន័យរគួារពីការអម្ងេតម្សដាកិច្ច
សងគម្កាុងរបម្ទសកម្ពុជា បងាា ញថ្ន អរតននការចូ្លម្រៀនសុទធម្ៅករម្ិតបឋម្និងអនុវទិាល័យក៏ោនការម្កីនម្ឡងីកដរ 
ម្ យម្ិនគិតពីទីកកនលងរស់ម្ៅ ម្ភទ ឬរទពយសម្បតតិម្ឡយី (World Bank 2013)។ 

1.2. ទំនាក់ទំនងម្ៅនឹង CAS និង ESP 

4. គម្រោងម្នោះោនទំនាក់ទំនងជិតសាិទធម្ៅនឹងម្ោលបំណ្ងននយុទធាស្រសតជំនួយរបម្ទស (CAS), កដលបានម្ធ្វីបច្ចុបបនា
ភាពចុ្ងម្រកាយនាកខឧសភា ឆ្ា ២ំ០០៨ ម្ហយីដូច្ោា កដរច្ំម្ពាោះរបាយការណ៍្យុទធាស្រសតអនតរកាល (ISN)។ CAS បានម្សាីឲ្យ
ោនការកាងមូ្ល ា នរងឹោសំរោប់និរនតភាពននការអភិវឌ្ឍ និងការកាត់បនាយភាពរកីរក ម្ យវនិិម្ោគម្ៅម្លីវស័ិយ
អភិបាលកិច្ច ម្ហ ា រច្នាសម្ព័នតរូបវន័ត មូ្លធ្នម្នុសស និងវស័ិយឯកជន។  

 

5. សំម្ណី្អនាត គម្ន៍ទងំម្នោះក៏រសបម្ៅនឹងម្ោលម្ៅម្ភាល ោះកាុងការលុបបំបាត់ភាពរកម្តកោ កនិងរមួ្ច្ំកណ្កបម្ងេីនភាពរកី
ច្ម្រម្ីនរបស់ធ្នាោរពិភពម្ោកផងកដរ។ ឯការសតីពីធ្នធានម្នុសសបានកត់រតអំពីទំនាក់ទំនងម្ៅវញិម្ៅម្ករវាងការវ ិ
និម្ោគម្លីមូ្នធ្នម្នុសស និងការអភិវឌ្ឍម្សដាកិច្ចនិងសងគម្។ ការវនិិម្ោគម្លីវស័ិយអប់ររំមួ្ច្ំកណ្កោ ងសំខាន់កាុងការ
លុបបំបាត់ភាពរកីរក និងបម្ងេីនរទពយសម្បតតិ ម្ យម្ហតុថ្ន ការទទួលបានករម្ិតវបបធ្ម៌្ខពស់ ោនឱកាសម្រច្ីនកាុងការរក



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់
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ការងារនិងោនរបាក់កនរម្ខពស់។ ការរមួ្ច្ំកណ្កដ៏លបមី្នោះ បានយកម្កម្ធ្វីជាមូ្ល ា នសរោប់ជាការម្បតជាា ម្ួយដ៏សំខាន់ 
ម្ៅកាុងម្វទិការអប់រពំិភពម្ោកនាទីរកុង កាឆ្ា ២ំ០០០ ម្រៀបច្ំម្ យអងគការយូនីសេូ កដលបានផតល់រកបខណ្ឌ និរនតភាពនិង
ការរមួ្បញ្ចូ លោា ននវស័ិយអប់រ ំ-ការអប់រសំរោប់ទងំអស់ោា - កដលផាភាជ ប់ការអប់រមំ្ៅនឹងការលុបបំបាត់ភាពរកីរកនិងការ
អភិវឌ្ឍម្សដាកិច្ចនិងសងគម្។ 

 

6. ចាប់តងំពីោនម្វទិកានាទីរកុង កាម្ក សកខីភាពអនតរជាតិបានបងាា ញថ្ន ម្ទោះជាោនភាពចាបំាច់្ក៏ម្ យ ក៏ការទទួល
បាននិងនិច្ចភាពកាុងរបព័នធអប់រ ំ ម្ិនរគប់រោន់ម្ដីម្បសីម្រម្ច្បានការកាត់បនាយភាពរកីរកនិងការរចី្ម្រម្ីនខាល ងំកដរ។ របព័នធ
អប់ររំតូវកតោនគុណ្ភាពរគប់រោន់ ម្ដីម្បធីានាថ្នអាកច្ប់ការសិកាទទួលបានជំនាញមូ្ល ា ន ជំនាញទន់ និងវស័ិយជាក់
ោក់ម្ួយ កដលរតូវបំម្ពញការងាររបកបម្ យោនសម្តាភាពនិងរបសិទធភាព បានទទួលជាបុគគលិក ឬអាករគប់រគងម្ៅ
កាុងសងគម្កដលោនបម្ច្ចកវទិាម្ជឿនម្លឿន និងោនភាពនច្ារបឌ្ិត រពម្ទងំរបកួតរបកជងកាុងនាម្ជាសហរោស ម្ិនកម្ន
កតកាុងការនច្ារបឌ្ិតផលិតផលងមីប ុម្ណាណ ោះម្ទ កងម្ទងំទទួលាគ ល់ផលិតផលទងំម្នាោះម្ៅទីនទម្ផសងៗម្ទៀត។ 

 

7. ម្ដីម្បឲី្យរសបម្ៅនឹងម្ោលម្ៅម្ភាល ោះននធ្នាោរ គម្រោងកដលម្សាីសំុម្នោះក៏បំម្ពញបកនាម្អនាត គម្ន៍ម្ផសងៗកដលកំពុងដំម្ណី្រ
ការ ម្ដីម្បអីនុវតតកផនការសកម្មភាពម្ោលនម្ោបាយរគូ (TPAP) តម្រយៈនដគូរអភិវឌ្ឍន៍នានា ដូច្ជាមូ្លនិធ្ិកុោរអងគ
ការសហរបជាជាតិ (UNICEF), ភាា ក់ងារសហរបតិបតតិការអនតរជាតិជប ុន (JICA), ភាា ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិស ុយកអត 

(SIDA), ធ្នាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ (ADB), និងសហគម្ន៍អឺរ  ុប (EC)។ ម្ យកឡក ADB កំពុងកតដំម្ណី្រការកម្មវធិ្ីងមីម្ួយ
កាុងការពរងីកការអប់រមំ្ធ្យម្សិកាទុតិយភូម្ិ ម្ យម្ផ្លត តម្ៅម្លីគណិ្តវទិានិងវទិាាស្រសត។ JICA ក៏កំពុងម្រៀបច្ំរបាក់
កម្ចីងមីម្ួយម្ដីម្បមី្ធ្វីដម្ម្លីងម្ណ្ឌ លបណ្តុ ោះបណាត លនិងវរិកិតការភូម្ិភាគច្ំនួន ៦ ឲ្យម្ៅជាាោបណ្តុ ោះបណាត លនិងវរិកិ
តការ ម្ដីម្បកីកលម្អម្សវាបណ្តុ ោះបណាត លសរោប់រគូម្ធ្យម្សិកាបឋម្ភូម្ិ។ ម្លីសពីម្នោះម្ៅម្ទៀត UNICEF, EC និង 

SIDA អនុវតតកម្មវធិ្ីអភិវឌ្ឍន៍សម្តាភាពសរោប់រគូាោបឋម្សិកាកដលោនរាប់។ 

 

8. កផនការយុទធាស្រសតសិកាអប់រ ំ (ESP) 2014 – 2018 ោនបំណ្ងបនតផតល់អាទិភាពខពស់ដល់ការទទួលបានការអប់រគុំណ្
ភាពខពស់របកបម្ យសម្ធ្ម៌្ ជាពិម្សសការសិកាអប់រមូំ្ល ា ន (ថ្នា ក់ទី១ដល់ថ្នា ក់ទី៩) ម្ដីម្បសីម្រម្ច្បានការសិកា
អប់រជំាតិសរោប់រគប់ោា  (EFA)។ កផនការយុទធាស្រសតសិកាអប់រ ំESP 2014-18 ក៏ម្ផ្លត តការយកច្ិតតទុក ក់ោ ងខាល ងំ
កាុងការពរងីកការអប់រកុំោរតូច្ ការអប់រមំ្រៅរបព័នធ ការបណ្តុ ោះបណាត លបម្ច្ចកម្ទសនិងវជិាជ ជីវៈ និងឱកាសកាុងការចូ្លម្រៀន
ម្ធ្យម្សិកានិងម្រកាយម្ធ្យម្សិកា តម្រយៈការបនតនិងម្ធ្វីឲ្យរបម្សីរម្ឡងីភាពជានដគូរកាុងច្ំម្ណាម្ាា ប័នរ ា ភិបាល នដ
គូរអភិវឌ្ឍន៍ វស័ិយឯកជន អងគការម្ិនកម្នរ ា ភិបាល សហគម្ន៍ និងោតបីតសិសស។ 

1.3. ម្ោលបំណ្ងននគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ 

9. ម្ោលបំណ្ងននគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍គឺម្ដីម្បពីរងីកការអប់រមំ្ធ្យម្សិកាបឋម្ភូម្ិននសតង់ រអបបបរោម្ៅតំបន់ម្ោលម្ៅ និង
ម្ដីម្បមី្្លីយតបោ ងរបសិទធភាពនិងទន់ម្ពលម្វោកាុងករណី្អាច្ោនវបិតតិឬភាពបនាទ ន់។ ទងំម្នោះ អាច្សម្រម្ច្បានតម្រ
យៈសោសភាគច្ំនួនពីរ៖ (i) កកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកាបឋម្ភូម្ិម្ដីម្បឲី្យម្្លីយតបនឹងសតង់ រតម្រយៈ ការផតល់មូ្លនិ
ធ្ិកកលម្អាោ (SIF), ម្ធ្វីឲ្យរបម្សីរម្ឡងីរគូម្ធ្យម្សិកាបឋម្ភូម្ិ និងកកលម្អសោា រូបវន័តាោម្រៀន, និង (ii) ពរងឹងការ
រគប់រគង រតួតពិនិតយ និងវាយតនម្លគម្រោង។ 

1.4. ការពណ៌្នាអំពីគម្រោង និងសោសភាគ 

10. ជាទូម្ៅ គម្រោងរតូវបានបម្ងេីតម្ឡងីម្ដីម្បពីរងីកការទទួលបានការចូ្លម្រៀនថ្នា ក់ម្ធ្យម្សិកា និងការកកលម្អគុណ្ភាព។ 
គម្រោងម្នោះ កកលម្អរបសិទធភាពននរគូបម្រងៀនតម្រយៈការោរំទកផនការសកម្មភាពម្ោលនម្ោបាយរគូបម្រងៀនននរកសួង
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អប់រ ំយុវជន និងកីឡា កដលោនម្ោលបំណ្ងម្ដីម្បអីាជីពភាវូបនីយកម្មននរគូបម្រងៀនម្ៅកម្ពុជា។ ជាពិម្សស គម្រោងម្នោះ 
នឹងោរំទសកម្មភាពម្ធ្វីឲ្យរបម្សីរម្ឡងីននរគូាោម្ធ្យម្សិកាបឋម្ភូម្ិ កដលសពវនងៃម្ិនទន់ទទួលបានបរញិ្ញញ ប័រតម្ៅ
កាុងមុ្ខវជិាជ កដលោត់បម្រងៀន។ ម្លីសពីម្នោះម្ៅម្ទៀត គម្រោងម្នោះនឹងជួយអភិវឌ្ឍន៍រច្នាសម្ព័នធរគប់រគងាោថ្នា ក់ម្រកាម្
ជាតិ ម្ យផតល់ាោម្រៀន ១០០ខាង, អភិវឌ្ឍន៍ការោិល័យអប់ររំសុក, និងការោិល័យអប់រមំ្ខតត ម្ៅទូទងំម្ខតត រកុង
ទងំ ២៥។ ការោរំទននគម្រោង នឹងបម្ងេីនសម្តាភាពរគប់រគងនិងហរិញ្ញវតាុននាោ ម្ដីម្បទីទួលបានតរម្ូវការនានាកាុង
ការអភិវឌ្ឍាោ រពម្ទងំកាងរបព័នធតម្ នពិនិតយនិងវាយតនម្លម្ៅការោិល័យអប់រថំ្នា ក់ម្រកាម្ជាតិ។ 

 

11. គម្រោងោនសោសភាគច្ំនួនពីរ។ អនុសោសភាគ ១.១ និង ១.២ នឹងម្របីរបាស់ហរិញ្ញវតាុកផអកតម្លទធផលកាុងការោរំទ
សម្ិទធិផលសតង់ រម្ធ្យម្សិកាននរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា តម្រយៈទំនាក់ទំនងម្ៅវញិម្ៅម្កនន (i) ពរងឹងការ
រគប់រគងាោ និង (ii) ការម្ធ្វីឲ្យរបម្សីរម្ឡងីននរគូបម្រងៀន។ អនុសោសភាគនីម្ួយៗ នឹងោនសូច្នាករសម្ិទធិផល 
(Disbursement-Linked Indicator-DLI) ច្ំនួនម្ួយឬពីរ កដលោនម្ោលម្ៅតម្ម្ពលម្វោកំណ្ត់។ សោសភាគទងំ
បីម្នោះ នឹងបម្ងេីតជាកញ្ច ប់ម្ួយ (កញ្ច ប់ម្រច្ីន) កដលនឹងរតូវម្ផាីម្ៅរកសួងម្សដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតាុសរោប់ការអនុម័្តជាពិម្ស
ស។ ហរិញ្ញវតាុគម្រោងវនិិម្ោគនឹងរតូវបានម្របីរបាស់សរោប់អនុសោសភាគ ១.៣ គឺការកកលម្អសោា រូបវន័តាោម្រៀន 
និងសោសភាគទី២៖ (i) រគប់រគង រតួតពិនិតយនិងវាយតនម្លគម្រោង និង (ii) កម្មវធិ្ីវាយតនម្លសិសសអនតរជាតិ (PISA) 
សរោប់ការអភិវឌ្ឍ។ 

 

12. សោសភាគទ១ី៖ កកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកាបឋម្ភូម្ិម្ដីម្បមី្្លីយតបនឹងសតង់ រ (ម្សមីនឹង ៣២.៦ោនដុោល )។ សោស
ភាគម្នោះ ោនបំណ្ងោរំទម្ោលម្ៅនន ESP និង TPAP តម្រយៈការាងសង់ ាោម្ធ្យម្សិកាកដលោនរបសិទធភាព
ច្ំនួន ១០០ (ម្ពាលគឺ ថ្នា ក់ម្រៀនកដលម្្លីយតបនឹង LSSES) កដលអាច្ផតល់ជាបទម្រៀនដល់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
ម្ យម្ហតុថ្ន វាបម្ងេីនច្ំណាយម្ៅកាុងអនុវស័ិយម្នោះ។ សោសភាគម្នោះ កំណ្ត់ម្ោលម្ៅច្ំនួន ៨ ភាគរយ ននាោ
ម្ធ្យម្សិកាសរុបទូទងំរបម្ទស។ សោសភាគម្នោះ នឹងរតូវអនុវតតម្ យម្របីរបាស់វធិ្ីាស្រសតជារមួ្ សំម្ៅម្លីករម្ិតាោ
ថ្នា ក់ជាតិ និងថ្នា ក់ម្រកាម្ជាតិ។ ម្នោះអាច្សម្រម្ច្បានតម្រយៈអនុសោសភាគច្ំនួនបី៖ (i) ពរងឹងការរគប់រគងាោ
តម្រយៈការផតល់មូ្លនិធ្ិកកលម្អាោម្រៀនម្ៅករម្ិតាោម្រៀន ការោិល័យអប់ររំសុក និងការោិល័យអប់រមំ្ខតត, (ii) 
ម្ធ្វីឲ្យរបម្សីរម្ឡងីគុណ្ភាពននរគូាោម្ធ្យម្សិកា (ជាពិម្សសកផាក គណិ្តវទិា រូបវទិា ជីវវទិា គីម្ីវទិា ភាារកខមរ 
និងរបវតតិវទិា)1 ម្ហយីនាយកាោឲ្យបានទទួលករម្ិតបរញិ្ញញ ប័រត, និង (iii) កកលម្អសោា រូបវន័តសិកាតម្រយៈការាង
សង់និងាត រម្ឡងីវញិាោកដលោនរាប់ច្ំនួន ១០០ និងការាងសង់ាោងមីច្ំនួន ៣០ខាង ម្ដីម្បផីតល់លកខ័ណ្ឌ
សរោប់របសិទធភាពននការម្រៀននិងបម្រងៀន។ ការម្រជីសម្រសីននាោម្រៀនោនរាប់ច្ំនួន ១០០ និងងមី ៣០ គឺ៖ (a) កផអក
តម្តរម្ូវការ និងវាិលភាពននាោម្រៀន, (b) កផអកតម្ាោកដលោនការម្បតជាា ខពស់ពីសហគម្ន៍ច្ំម្ពាោះការផតួច្ម្ផតីម្
ននគម្រោង ម្ហយីោនបំណ្ងម្្លីយតបម្ៅនឹងលកខ័ណ្ឌ កំណ្ត់ជាមុ្នកាុងការម្រជីសម្រសី, និង (c) ោនទីតងំម្ៅតំបន់
ជនបទ និង ច់្រសោលនានា។ អនុសោសភាគ ១.១ សំម្ៅម្ៅម្លីកត ១០០ ាោម្រៀន ម្ហយីអនុសោសភាគ ១.៣ 
សំម្ៅម្ៅម្លីទងំ ១០០ាោម្រៀនកដលោនរាប់និងទងំាោម្រៀនងមីច្ំនួន ៣០, ច្ំកណ្កឯអនុសោសភាគ ១.២ 
សំម្ៅម្ៅម្លីរគូទូទងំរបម្ទស ម្ យោនបំណ្ងផតល់ជូនរគូនិងនាយក/នាយករងាោពីាោម្រៀនម្ោលដីច្ំនួន 
១៣០។ សោសភាគនីម្ួយៗម្នោះ ោនលម្អិតដូច្ខាងម្រកាម្។ 

 

13. អនុសោសភាគ ១.១: ពរងឹងការរគប់រគងតម្ាោ (របោណ្ ១៤.៧ោនដុោល អាម្ម្រកិ តម្រយៈវធីិ្ាស្រសតDLI). អនុ
សោសភាគម្នោះ ោនបំណ្ងជួយអភិវឌ្ឍន៍ការោិល័យអប់ររំសុក ការោិល័យអប់រមំ្ខតត និងាោម្ធ្យម្សិកាម្ោលដី

                                                      

1 ការកកលម្អរគូបម្រងៀនកផាកគណិ្តវទិា និងវទិាាស្រសតោនទំនាក់ទំនងម្ៅនឹង ម្ោលនម្ោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧសាហកម្មម្ៅកម្ពុជា, ២០១៥-

២០២៥  ម្ យជាកោ់កគឺ់ទកទ់ងម្ៅនឹងកផាកនន STEM ។ 
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ច្ំនួន ១០០ កាុងការពរងឹងការផតល់ជូនម្សវា ម្ យខិតខំ (i) ពរងឹងការរគប់រគងាោតម្រយៈកផនការអភិវឌ្ឍាោ, 
រតួតពិនិតយនិងវាយតនម្លរគូនិងការអនុវតតរបស់សិសស និងការចូ្លរមួ្របស់សហគម្ន៍, រពម្ទងំ (ii) ជួយោរំទរគូកាុងការកក
លម្អការបម្រងៀន និងការអនុវតតរគប់រគងថ្នា ក់ម្រៀន ម្ យរមួ្ោនកផនការម្ម្ម្រៀន, ម្សៀវម្ៅកិច្ចការ, ម្ម្ម្រៀនរបឡងាកលបង
, និងរបតិកម្ម/ការវាយតនម្លសិសស។ ម្ដីម្បសីម្រម្ច្បានម្ោលម្ៅននអនុសោសភាគម្នោះ គម្រោងនឹងផតល់ហរិញ្ញវតាុដល់ 
(១) SIFs2 ម្ៅ POE, DOE និងករម្ិតាោ រពម្ទងំ (២) សកម្មភាពកដលកាងសម្តាភាពសោជិកបុគគលិកម្ៅ
ករម្ិតនីម្ួយៗទងំម្នោះ។ 

 

14. អនុសោសភាគ ១.២: កកលម្អរគបូម្រងៀន (របោណ្ ៧.៣ោនដុោល សហរដា តម្រយៈវធីិ្ាស្រសត DLI)។ ម្ធ្វីការងារតម្រ
យៈរច្នាសម្ព័នធនន TPAP, អនុសោសភាគម្នោះោនបំណ្ងកាុងការកកលម្អលកខណ្ៈសម្បតតិរគូបម្រងៀនច្ំនួន ២០០០នាក់ 
និងនាយកនងិនាយករងាោច្ំនួន ៣១០នាក់ ឲ្យោនបរញិ្ញញ ប័រត។ រកុម្ទីម្ួយកដលនឹងរតូវកកលម្អគឺរគូបម្រងៀននិង
នាយកាោននាោម្ោលដីច្ំនួន ១០០ (ម្ម្ីលអនុសោសភាគ ១.៣)។ រគូបម្រងៀនកដលម្ៅសល់ នឹងរតូវកកលម្អ 
ម្ យកផអកម្លីតរម្ូវការថ្នា ក់ជាតិ តម្រយៈកម្មវធិ្ី TPAP, បម្ងេីតជាឥទធិពលបម្ងាៀរ។ សកម្មភាពអនុសោសភាគកដលម្សាី
ម្ឡងីនឹងម្ផ្លត តម្ៅម្លីម្សច្កតីរតូវការអាោរូបករណ៍្ កដលផតល់ជូននងលម្រៀននិងរបាក់កខ (ម្ពាលគឺ នងលម្ធ្វីដំម្ណី្រនិងាា ក់
ម្ៅ)។ 

 

15. អនុសោសភាគ ១.៣: កកលម្អសោា រូបវន័តាោ (របោណ្ ១០.៦ោនដុោល សហរដា តម្រយៈវធីិ្ាស្រសត IPF)។  ម្ដីម្បី
បំម្ពញបកនាម្ម្លីអនុសោសភាគពីរខាងម្លី អនុសោសភាគម្នោះ នឹងជួយោរំទកំកណ្លម្អរូបវន័តននាោម្ធ្យម្សិកា
ម្ោលម្ៅច្ំនួន ១៣០ ម្ដីម្បពីរងីកការទទួលបានសិសស។ ម្នោះរមួ្ោន (i) ការាងសង់និងាត រម្ឡងីវញិាោោនរាប់
ច្ំនួន ១០០3 និង (ii) ការាងសង់ាោងមីច្ំនួន ៣០ ម្ៅឃុកំដលោនកងវោះខាតាោម្ធ្យម្សិកា។ ាោទងំម្នោះ 
នឹងរគបដណ្ត ប់ម្លី ២៥ម្ខតត រកុង និង ៧៨ឃុ។ំ កផនការាងសង់ននាោម្ោលម្ៅច្ំនួន ១៣០ នឹងោនបញ្ចូ លផទោះាា
ក់ម្ៅរគូម្ៅទីតងំកដលចាបំាច់្ ម្ហយីនឹងអនុវតតតម្រយៈវធិ្ីាស្រសតាងសង់ម្ យោនការចូ្លរមួ្ពីសហគម្ន៍។ ការ
ម្រជីសម្រសីាោម្រៀនគឺកផអកម្ៅម្លីតរម្ូវការ និងម្រជីសម្រសីតម្កផនទីាោ អនុវតតម្ យរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា។  

 

16. រកុម្ការងារអងេតននរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា បានចុ្ោះម្ៅពិនិតយាោម្រៀនច្ំនួន ៣០ ម្ៅទីតងំខុសៗកាុងម្ខតតច្ំនួន 
៨។ ម្ោលបំណ្ងច្ម្បងននការចុ្ោះម្ៅពិនិតយម្ម្ីលគឺ (i) សិកាពិនិតយម្ម្ីលទីតងំាោ, (ii) ជូនដំណឹ្ងដល់ភាគីនានា
កដលពាក់ព័នធ (POEs (41), DOEs (33), គណ្ៈកម្មការរទរទង់ាោ, អាជាា ធ្រមូ្ល ា ន, សិសានុសិសស (304), ោត

បីត/និងសហគម្ន៍ (212)) អំពីគម្រោង និងវាយតនម្លការម្បតជាា របស់ពួកម្គច្ំម្ពាោះគម្រោងកាុងការកកលម្អលទធផលម្រៀនសូ
រត។ រកុម្ការងារបានកត់សោគ ល់ម្ឃញីពីភាពរកីរាយោ ងខាល ងំពីទីតងំកដលបានពិនិតយទងំម្នាោះ។ រកុម្ការងារបានម្លីក
ថ្ន ការម្ៅពិនិតយម្ម្ីលទីតងំាោកដលម្ៅសល់ទងំប ុនាម ន នឹងរតូវបានបញ្ច ប់រតឹម្កខតុោឆ្ា ២ំ០១៦ ម្ហយីការវភិាគ
ម្ពញម្លញអំពីតរម្ូវការនឹងរតូវបានបញ្ច ប់រតឹម្កខម្ករាឆ្ា ២ំ០១៧។      

 

17. គំនូសបលង់សតង់ រននាោរបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា បានឯកភាពកាុងការទទួលយកសរោប់ការាងសង់សោា
រូបវន័តសិកា និងរតូវយកគរម្ូតម្ម្ ូកដលម្ជាគជ័យកដលបានម្របីរបាស់ រពម្ទងំបទម្រៀនសូរតននគម្រោងអប់រពំីមុ្នកដលផត

                                                      
2 The operational guidelines will describe: (i) the process of school self-assessment, planning and budgeting, monitoring 

and review; (ii) procurement of goods, services; and works; (iii) financial management; (iv) transparency and public 
reporting; (v) and teacher allowance procedures.  

3 The selection of the 100 existing schools will be based on: (i) schools that exhibit a strong commitment to the project 
concept and are willing to meet the project preconditions for selection; and (ii) schools with high drop-out rates, low 
enrollment rates and high student/teacher ratios. The selection of the 100 existing schools excludes the more affluent 
and/or well-endowed schools (e.g. schools with sufficient teachers, flagship schools in the provincial center, etc.) or 
schools that receive supports from other donor programs.  

 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  
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ល់ហរិញ្ញបបទនម្ យធ្នាោរពិភពម្ោក - គម្រោងាត រសម្ស្រងាគ ោះបនាទ ន់ម្ យារជំនន់ និងគម្រោងោរំទវស័ិយអប់រមំ្ៅ
កម្ពុជា។ រាល់សំណ្ង់ទងំអស់គឺជារច្នាសម្ព័នធអច្ិនស្រនតយ ៍ កដលោ ងទបបំផុតសងឃមឹ្ថ្នោនអាយុ ២៥ឆ្ា  ំ ម្្លីយតបម្ៅ
នឹងតរម្ូវការនានារបស់ម្ោលការណ៍្កណ្នានំនសំណ្ង់ាោម្រៀនរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា កដលបានពណ៌្នាលម្អិត
កាុងម្សៀវម្ៅសំណ្ង់សហគម្ន៍ (CCM)។ ោនការឯកភាពថ្ន ច្ំណុ្ច្បម្ច្ចកម្ទសនានាននសតង់ រគំនូសបងល់ាោម្រៀន
របស់រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា នឹងរតូវពិនិតយម្ យម្បសកកម្ម IDA ម្ យ TBD។ បច្ចុបបនាភាពនន CCM បាន ក់
បញ្ចូ លទិដាភាពនានាននកិច្ចការពារបរាិា ន, ការរច្នាសំណ្ង់ាោម្រៀនតនម្លសម្រម្យសរោប់អនុវតតម្ៅទីជនបទនិងបាន
គិតគូរដល់ការការពារទប់ ទល់នឹងកោល ងំខយល់ខាល ងំ។ 

 

18. សោសភាគទ២ី៖ ពរងងឹការរគប់រគង រតតួពនិតិយ នងិវាយតនម្លគម្រោង (របោណ្ ៧.៦ោនដុោល សហរដាអាម្ម្រកិ តម្វធិ្ ី
IPF)។ សោសភាគម្នោះ នឹងរគបដណ្ត ប់ម្លីការរគប់រគងអំម្ណាយ រពម្ទងំពរងឹងសម្តាភាពតម្ នពិនិតយ និងវាយ
តនម្លម្ៅកាុងរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា។ សោសភាគម្នោះ ក៏ផតល់ហរិញ្ញបបទនផងកដរកាុងការោរំទ PISA សរោប់ការ
អភិវឌ្ឍ (PfD) ម្ដីម្បពីរងឹងសម្តាភាពវាយតនម្លរបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា កាុងការម្រៀបច្ំសរោប់ PISA ២០២១។ 

 

19. សោសភាគម្នោះ នឹងជួយោរំទផងកដរដល់ការអនុវតតរបចានំងៃ, ការសរម្បសរម្ួលនិងរគប់រគងសកម្មភាពគម្រោងសតីពីការ
ម្ធ្វីកផនការនិងរបតិបតតិ, ការរគប់រគងហរិញ្ញវតាុ, លទធកម្ម, រតួតពិនិតយនិងរបាយការណ័្, សវនកម្មខាងកាុងនិងខាងម្រៅ, ការ
ម្ផទៀងផ្លទ ត់ពីភាគីទីបីសរោប់ DLIs, ការរគប់រគងកិច្ចការពារបរាិា ននិងសងគម្, និងការរតួតពិនិតយនិងវាយតនម្ល។ 
សកម្មភាពទងំម្នោះ នឹងធានាការរគប់រគងកម្មវធិ្ីរបកបម្ យរបសិទធភាព និងការកំណ្ត់ជាមុ្ននូវវធិានការកកតរម្ូវកាុងការ
ម្ ោះរាយបញ្ញា នានាម្ពលអនុវតត។ ម្លីសពីម្នោះម្ៅម្ទៀត សោសភាគម្នោះ នឹងផតល់ជូនសោា រៈការោិល័យចាបំាច់្, ោន
ជំនិោះ, សិកាខ ាោ/ការបណ្តុ ោះបណាត ល, ភសតុភារ និងតនម្លរបតិបតតិដល់នាយក ា នពាក់ព័នធននរកសួង។ បកនាម្ពីម្នោះ 
គម្រោងនឹងផតល់ជំនួយបម្ច្ចកម្ទសចាបំាច់្និងរបកបម្ យយុទធាស្រសត រពម្ទងំការកាងសម្តាភាពកាុងការោរំទនិង
ពរងឹងនាយក ា នពាក់ព័នធម្ៅរគប់ថ្នា ក់អំឡុងម្ពលអនុវតត រមួ្ោនជំនួយបម្ច្ចកម្ទសសរោប់ TPAP ម្ដីម្បធីានាសោស
ភាគគរុម្កាសលយខាល ងំកាុងការកកលម្អកម្មវធិ្ីសិកាននអាកផតល់ម្សវាកម្ម និងសរោប់ការបណ្តុ ោះបណាត លម្ៅទីតងំម្ៅករម្ិត
ាោម្រៀន។ 

1.5. ទំហនំនការយកដី និងផលប ោះពាល់ 

20. កាុងដំណាក់កាលម្នោះ ទំហនំនការយកដី ឬការម្ធ្វីអំម្ណាយដីម្ យសម័រគច្ិតត ម្ិនទន់ដឹងម្ៅម្ឡយីម្ទ ម្ យម្ហតុថ្ន 
ាោម្រៀនម្ោលដីច្ំនួន ១៣០ ម្ិនទន់រតូវបានម្រជីសម្រសីនិងអនុម័្តម្ យរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាម្ៅម្ឡយី 
កដលជាម្ហតុម្ធ្វឲី្យការពិនិតយម្ម្ីលម្លីផលប ោះពាល់សងគម្ម្ិនទន់បានអនុវតត។ ម្លីសពីម្នោះម្ៅម្ទៀត ទំហនំនសំណ្ង់ម្ៅ
តម្ាោម្រៀនម្ោលម្ៅនីម្ួយៗក៏ម្ិនទន់បានដឹងម្ៅកដរ។ ដូម្ច្ាោះ រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ 
រតូវបានម្រៀបច្ំម្ឡងីជាឯការកិច្ចការពារកដលតរម្ូវឲ្យោនជាមុ្នម្ដីម្បកីាត់បនាយផលប ោះពាល់អវជិជោនម្ យារ (a) 
ការយកដីម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត ឬ (b) ការផតល់អំម្ណាយដីម្ យសម័រគច្ិតត។ រកបខណ្ឌ ម្នោះ រតូវម្្លីយតបម្ៅនឹង (i) ម្ោល
នម្ោបាយកិច្ចការពាររបស់ធ្នាោរពិភពម្ោកសតីពីការតងំទីលំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត (OP 4.12) និង (ii) ច្ាប់ននរពោះ
រាជាណាច្រកកម្ពុជាសតីពីអសាម្ិករណ៍្ និងម្ោលនម្ោបាយនិងនីតិវធិ្ីពាក់ព័នធដនទម្ទៀត ម្ហយីរតូវអនុវតតម្ៅកាុងរគប់ស
ោភាគនិងសកម្មភាពទងំអស់ននគម្រោង SEIP។ បនាទ ប់ពីបានពិនិតយម្ម្ីលរចួ្ម្ក ាោម្ោលម្ៅកដលោនផលប ោះពាល់
ននការតងំទីលំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត នឹងម្រៀបច្ំ (a) កផនការសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់សម្ងខប (ARAP) ម្បី
ករម្ិតននផលប ោះពាល់តិច្ជាង ២០០នាក់ កដលនឹងបាត់បង់រទពយសម្បតតិ ឬ (b) កផនការសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះ
ពាល់ (RAP) ម្បីសិនជាផលប ោះពាល់ោនច្ំនួន ២០០នាក់ ឬម្លីសពីម្នោះ។ 

 

21. បកនាម្ពីរកបខណ្ឌ ម្នោះ រកបខណ្ឌ រគប់រគងបរាិា ននិងសងគម្ រតូវបានម្រៀបច្ំសរោប់កំណ្ត់ម្ោលការណ៍្ ច្ាប់ និងម្សច្កតី
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កណ្នា ំ រពម្ទងំនតីិវធិ្ីម្ដីម្បវីាយតនម្លផលប ោះពាល់បរាិា ននិងសងគម្។ រកបខណ្ឌ កផនការជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ រតូវបាន
បម្ងេីតម្ឡងីរសបោា ជាម្ួយនឹង RPF ម្ដីម្បកីំណ្ត់នីតិវធិ្ីនិងវធិ្ីាស្រសតម្ដីម្បធីានាផលរបម្ោជន៍ម្ពញម្លញ និងកាត់
បនាយផលប ោះពាល់អវជិជោននានាច្ំម្ពាោះរកុម្ជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្កដលអាច្ប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង។ ទងំ RPF និង 

IPPF គឺជាកផាករមួ្ននឯការ ESMF ។ 

 

2. រកបខណ្ឌ ច្ាប ់

22. គម្រោងាងសង់ាោ SEIP នឹងោនសំណ្ង់ាោម្រៀនងមីសរោប់ឃុកំដលម្ិនោនាោម្ធ្យម្សិកា និងសំណ្ង់
ពរងីកបកនាម្ននអាោរ ឬថ្នា ក់ម្រៀនននាោម្ធ្យម្សិកាកដលោនរាប់។ ផលប ោះពាល់បរាិា ន និងសងគម្អវជិជោនម្ិន
ទន់អាច្កំណ្ត់ទុកជាមុ្នបាន ម្ យារសកម្មភាពាសង់កដលម្សាីម្ឡងីគឺភាគម្រច្ីនសាិតម្ៅកាុងាោកដលោន
រាប់ និងកាុងដីាធារណ្ៈ។ ម្ទោះជាោ ងណាក៏ម្ យ ឯការកិច្ចការពារ រតូវបានម្របីរបាស់សរោប់គំនូសបលង់និងលកខ
ណ្ៈបម្ច្ចកម្ទសននសំណ្ង់ ម្ យរសបម្ៅនឹងច្ាប់ជាតិនានា រពម្ទងំម្ោលនម្ោបាយរបស់ធានាោរពិភពម្ោក 
OP4.12។  

 

23. ខាងម្រកាម្ម្នោះគឺជាការសិកាអំពីច្ាប់និងបទបញ្ញតតិនានា និងការវភិាគភាពច្ម្នាល ោះរបម្ោងរវាងរកបខណ្ឌ ច្ាប់កម្ពុជា និង
ម្ោលនម្ោបាយរបស់ធ្នាោរពិភពម្ោក OP4.12។ 

2.1. រកបខណ្ឌ ច្ាប់កម្ពុជា 

រដាធ្ម្មនុញននរពោះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ១៩៩៣ 

 

24. រដាធ្ម្មនុញននរពោះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ោនកច្ងម្ោលការណ៍្ច្ំនួនពីរទក់ទងម្ៅនឹងការដកយកដី។ 

 

i. ោនរតទី៤៤ កច្ងថ្ន៖ ជនណាក៏ម្ យ ម្ទោះជាបុគគលកតី ជាសមូ្ហភាពកតី ោនសិទធិជាោច ស់កម្មសិទធ។ ោនកតរូបវនត
បុគគល ឬនីតិបុគគល កដលោនសញ្ញជ តិជាកខមរម្ទ ម្ទីបោនសិទធិម្លីោច ស់កម្មសិទធិ។ កម្មសិទធិឯកជនរសបច្ាប់សាិត
ម្រកាម្ការោពំារននច្ាប់, ម្ហយី 

ii. សិទធិកាុងការដកហូតកម្មសិទធិពីជនណាម្ួយម្នាោះ លុោះរតកតរបម្ោជន៍ាធារណ្ៈតរម្ូវឲ្យម្ធ្វីកាុងករណី្កដលច្ាប់
បានបញ្ញតិតទុក ម្ហយីរតូវផតល់សំណ្ងជាមុ្នម្ យសម្រម្យ និងយុតតិធ្ម៌្។ 

 

25. ការការពាររកុម្ជនងាយរងម្រោោះ ក៏ោនកច្ងម្ៅកាុងរដាធ្ម្មនុញោរតទី ៧៣៖ "ការយកច្ិតតទុក ក់ច្ំម្ពាោះកុោរ និងោ
ត។ រដាម្រៀបច្ំឲ្យោនទរក ា ន និងជួយឧបតាម្ានារ ីកដលោនកូនម្រច្ីនកាុងបនទុក ម្ហយីឥតទីពឹង"។ ឯោរតទី៧៤៖ "រដា
ជួយឧបតាម្ាជនពិការ និងរគួារយុទធជន កដលបានបូជាជីវតិម្ដីម្បរីបម្ទសជាតិ"។ 

ច្ាប់ភូម្បិាល ២០០១ 

 

26. សិទធិច្ំម្ពាោះដីធ្លី និងសិទធិម្ផសងៗម្ទៀតម្លីអច្លនវតាុ រតូវបានរគប់រគងម្ យច្ាប់ភូម្ិបាលឆ្ា ២ំ០០១ ម្ យកផអកម្លីមូ្ន
 ា នកដលបានកច្ងកាុងរដាធ្ម្មនុញឆ្ា ១ំ៩៩៣។ ច្ាប់ម្នោះកំណ្ត់ទំហកំម្មសិទធិននអច្លនវតាុ ដូច្ជាដីធ្លី ម្ដីម្ម្  ីនិងរច្នា
សម្ព័នធរងឹោជំាម្ដីម្។ 

 

27. ម្រតទ៥ីននច្ាប់ភូម្ិបាលកច្ងថ្ន៖ "ោម នបុគគលណាម្ួយរតូវបានម្គដកហូតកម្មសិទធិខលួនបានម្ទ របសិនម្បីការដកហូត
ម្នាោះម្ិនកម្នបម្រម្ីឲ្យរបម្ោជន៍ាធារណ្ៈ។ ការដកហូតរតូវម្ធ្វីម្ៅតម្ទរម្ង់ និងនីតិវធិ្ីបញ្ញតតិម្ យច្ាប់ និងបទបញ្ញជ  
បនាទ ប់ពីបានផតល់សំណ្ងជាមុ្នម្ យរតឹម្រតូវ និងយុតតិធ្ម៌្"។ 
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28. ោរតម្ផសងៗម្ទៀតននច្ាប់ភូម្ិបាល កដលពាក់ព័នធនឹងការដកយកដី សំណ្ង និងការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ោន៖ 

i. ោនកតម្ភាគៈរតឹម្រតូវតម្ច្ាប់ប ុម្ណាណ ោះកដលនាឲំ្យបានកម្មសិទធិ។ រាល់ការម្ផទរ ឬផ្លល ស់បតូរសិទធិននកម្មសិទធិរតូវម្ធ្វីម្ឡងី
តម្វធិាននននីតិរមួ្ននការលក់ ការបនតម្រតក ការដូរ ឬរបទនកម្ម ឬតម្ម្សច្កតីសម្រម្ច្របស់តុោការ។(ោរតទី៦), 

ii. របបកម្មសិទធិម្លីអច្លនវតាុមុ្នឆ្ា ១ំ៩៧៩ ម្ិនរតូវបានទទួលាគ ល់ម្ឡយី។ (ោរតទី៧), 
iii. ោរតទី១៥កច្ងថ្ន៖ "រាប់ចូ្លកាុងសម្បតតិាធារណ្ៈរបស់រដានិងរបស់នីតិបុគគលាធារណ្ៈ៖ ក). រទពយទងំឡាយ

ណាកដលបងាា ញការម្កីតម្ឡងីពីធ្ម្មជាតិដូច្ជា នរពម្  ីផលូវទឹកកដលនាវាឬកបូនម្ច្ញចូ្លបាន បកណ្ត តបាន បឹងធ្ម្ម
ជាតិ រចាងំទម្នល និងម្រតីយសមុ្រទ, ខ). រទពយទងំឡាយកដលជាកម្មវតាុននការម្រៀបច្ំពិម្សសសរោប់របម្ោជន៍ទូម្ៅ
ដូច្ជាតីរឋាន កំពង់កផ ផលូវកដក ាា នីយរ៍ងម្ភលីង និងរពោនយនតម្ោោះ, គ). រទពយទងំឡាយកដលរតូវបាន ក់ឲ្យម្របី
របាស់ជាាធារណ្ៈ តម្រយៈាា នភាពពីកំម្ណី្តឬម្រកាយពីបានម្រៀបច្ំដូច្ជាផលូវងាល់ ផលូវលំ ផលូវរម្ទោះ ផលូវម្ដីរ សួនច្ារ 
និងឧទានាធារណ្ៈ ឬដីច្ំណី្"។, 

iv. ោរតទី១៨កច្ងថ្ន៖ "រតូវទុកជាម្ោឃៈនិងោម នអានុភាព ម្ហយីម្ិនអាច្រតូវបានម្ធ្វីនិយត័កម្ម ម្ទោះតម្រូបភាពណាក៏
ម្ យនូវ៖ (ក). រាល់ការចូ្លកាន់កាប់រទពយសម្បតតិាធារណ្ៈរបស់រដានិងរបស់នីតិបុគគលាធារណ្ៈ និង រាល់ការ
បំកបលងកាន់កាប់រទពយសម្បតតិឯកជនរបស់រដាម្ៅជាសិទធិកម្មសិទធិ ម្ទោះបីការកាន់កាប់ និងការបំកបលងម្នោះម្កីតោនម្ឡងី
ម្ៅម្ពលណាក៏ម្ យ កដលម្ិនរសបតម្លិខិតបទ ា នគតិយុតត និងនីតិវធិ្ីកដលបានកំណ្ត់កនលងម្ក, (ខ). រាល់ការ
ចូ្លកាន់កាប់រទពយសម្បតតិឯកជនរបស់រដា ម្ទោះជាតម្រូបភាពណាក៏ម្ យកដលបានម្កីតម្ឡយីម្រកាយច្ាប់ម្នោះចូ្ល
ជាធ្រោន "។, 

v. ោរតទី១៩កច្ងថ្ន៖ "បុគគលទងំឡាយណាកដលោនប័ណ្ណឬោនាា នភាពជាក់កសតងឋតិម្ៅម្រកាម្ឥទធិពលននោរត
ទី១៨ ននច្ាប់ម្នោះ ម្ិនអាច្ទម្ទរសំណ្ងទូទត់ ឬម្ាហ ុនសរោប់ការកងទឬំការម្រៀបច្ំកដលបានម្ធ្វីម្ៅម្លី
អច្លនវតាុកដលបានកាន់កាប់ម្ យខុសច្ាប់ម្ឡយី"។, 

vi. លទធកម្មណាម្ួយម្ យខុសច្ាប់ និងម្ យម្ច្តនា ឬម្ យម្បាករបាស់ម្លីរទពយសម្បតតិាធារណ្ៈរបស់រដា ឬរបស់
នីតិបុគគលាធារណ្ៈ រតូវផតនាទ ម្ទសដូច្ោនកច្ងកាុងោរត ២៥៩ ននច្ាប់ម្នោះ។ 

vii. ការពិន័យរតូវកតម្ទវរដង ម្បីការកាន់កាប់រទពយសម្បតតិាធារណ្ៈម្ធ្វីឲ្យខូច្ខាត ឬម្ធ្វីឲ្យខកខានការងារសរោប់
របម្ោជន៍ាធារណ្ៈ ជាពិម្សសការកាន់កាប់ច្ំណី្ផលូវ។, 

viii. កម្មសិទធិននអច្នលវតាុោនកច្ងម្ៅកាុងោរតទី២៥ រតូវបានផតល់ម្ យរដាជូនសហគម្ន៍ជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្4 ជាកម្ម
សិទធិសមូ្ហភាព។ ដីសមូ្ហភាពម្នោះ រមួ្ោនរាល់សិទធិនិងការការពារកម្មសិទធិដូច្កម្មសិទធិឯកជនកដរ។ ការអនុវតតនូវ
សិទធិជាកម្មសិទធិទក់ទងនឹងអច្លនវតាុរបស់សហគម្ន៍ និងលកខខណ្ឌ ជាក់ោក់ននការម្របីរបាស់ដីរតូវសាិតម្ៅម្រកាម្
ការទទួលខុសរតូវរបស់អាជាា ធ្រ របនពណី្ និងយនតការននការម្ធ្វីម្សច្កតីសម្រម្ច្របស់សហគម្ន៍ អនុម្ោម្តម្ទំម្នៀម្
ទោល ប់របស់ពួកម្គ ម្ហយីរតូវ ក់ឲ្យម្ៅម្រកាម្ច្ាប់ននការអនុវតតទូម្ៅទក់ទងនឹងអច្លនវតាុដូច្ជា ច្ាប់ការពារប
រាិា នជាម្ដីម្។ (ោរតទី២៦), 

ix. បុគគលទងំឡាយកដលបានអារស័យផលននម្ភាគៈម្ យសនតិវធិ្ី និងម្ិនោនការជំទស់ចាប់ពី៥ឆ្ា  ំ(ោ ងតិច្គិតម្ក
ដល់កាលបរមិ្ច្ឆទននការរបកាសឲ្យម្របីច្ាប់ម្នោះ) ោនសិទធិម្សាីសំុប័ណ្ណកម្មសិទធិ (ោរតទី៣០)។ ជនកដលបាន
អារស័យផលននម្ភាគៈកនលងម្ក គិតម្កដល់កាលបរមិ្ច្ឆទកដលច្ាប់ម្នោះចូ្លជាធ្រោន របសិនម្បីម្ិនបានបំម្ពញរគប់
រោន់នូវលកខខណ្ឌ ទងំឡាយកាុងការកាល យជាកម្មសិទធិករ អាច្រតូវបានអនុញ្ញញ តម្ យអាជាា ធ្រោនសម្តាកិច្ចឲ្យបកនាម្រ

                                                      
4ដូច្ោនកច្ងកាុងោរតទី២៣ននច្ាបភូ់មិ្បាល "សហគម្នជ៍នជាតិភាគតិច្ គឺជារកុម្ម្នុសស កដលរសម់្ៅម្លីកដនដីននរពោះរាជា

ណាច្រកកម្ពុជា កដលសោជិកទងំអសប់ងាា ញនូវការឯកភាពននជាតិពនធុ សងគម្វបបធ្ម្ ៌និងម្សដាកិច្ចរបតិបតតិរម្បៀបរសម់្ៅតម្របនពណី្ និង
ការ ដុំោះម្លីដី កដលខលួនកានក់ាបត់ម្កបួនខាា ត ទំម្នៀម្ទោល បន់នការម្របីរបាសជ់ាសមូ្ហភាព"។  

 

 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់
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យៈម្ពលកាន់កាប់ម្ភាគៈរបស់ខលួនរហូតរគប់រយៈម្ពលរសបច្ាប់ ម្ដីម្បបីានប័ណ្ណកម្មសិទធិ។ (ោរតទី៣១), 
x. ការចូ្លកាន់កាប់ម្ភាគៈរតូវបញ្ច ប់ម្ៅម្ពលកដលច្ាប់ម្នោះចូ្លជាធ្រោន (ោរតទី២៩)។ ការកាន់កាប់ងមីម្លីអច្លន

វតាុរបស់នីតិបុគគលាធារណ្ៈឬរបស់បុគគលឯកជនម្ យោម នប័ណ្ណ ម្រកាយច្ាប់ម្នោះចូ្លជាធ្រោន រតូវចាត់ទុកជា
អាកកាន់កាប់ម្ យខុសច្ាប់ ម្ហយីរតូវទទួលម្ទសដូច្ោនកច្ងកាុងោរត ២៥៨ ននច្ាប់ម្នោះ។ (ោរត៣៤), 

xi. ោរតទី៣៨កច្ងថ្ន៖ "ម្ដីម្បកីាល យជាកម្មសិទធិម្លីអច្លនវតាុបាន លុោះរតកតម្ភាគៈម្នាោះរតូវបានកាន់កាប់ ម្ យពិត
របាកដ ោម នហងឹា ដឹងឮជាាធារណ្ៈ ោម នអាក់ខាន និងម្ យសុច្រតិ"។ និង  

xii. រគួារោម នដីអាច្ម្សាីសំុដីសរោប់លំម្ៅ ា ន និង ដំំណាចំ្ិញ្ច ឹម្ជីវតិ ម្ យម្ិនោនការបង់នងល កដលជាកផាកម្ួយនន
កម្មវធិ្ីដីសម្បទនសងគម្។ សម្បទនិក អាច្ទទួលបានកម្មសិទធិម្លីដីម្នោះ បនាទ ប់ពីបានបំម្ពញលកខខណ្ឌ នានាកដោន
កច្ងម្ផសងម្ៅកាុងអនុរកិតសតីពីសម្បទនដីសងគម្កិច្ច (ោរត៥០, ៥១)។ 

ច្ាប់អសាម្កិរណ៍្ 

 

29. ច្ាប់អសាម្ិករណ៍្ម្នោះ កំណ្ត់នីតិវធិ្ីសរោប់ដកយករទពយសម្បតិតឯកជនម្ដីម្បរីបម្ោជន៍ាធារណ្ៈ។ 

i. ោរតទី២៖ ច្ាប់ម្នោះោនម្ោលបំណ្ងជាអាទិ៍៖ (ក) ធានាការដកសិទធិរសបច្ាប់ម្លីកម្មសិទធិឯកជនម្ យសម្រម្យ 
និងយុតតិធ្ម៌្, (ខ) ធានាការទូទត់សំម្ណ្ងជាមុ្នម្ យសម្រម្យ និងយុតតិធ្ម៌្, (គ) បម្រម្ីផលរបម្ោជន៍ាធារណ្ៈ 
និងផលរបម្ោជន៍ជាតិ, និង (ឃ) ម្ធ្វីការអភិវឌ្ឍម្ហ ា រច្នាសម្ព័នធរូបវនតាធារណ្ៈ។ 

ii. ោរតទី៧៖ ោនកតរដាម្ទកដលជាអាកម្ធ្វីអសាម្ិករណ៍្ ម្ដីម្បមី្របីរបាស់កាុងម្ោលម្ៅជាផលរបម្ោជន៍ាធារណ្ៈ 
និងផលរបម្ោជន៍ជាតិ។ 

iii. ោរតទី៨៖ រដារតូវកតទទួលទិញយកនូវច្ំកណ្កននអច្លនវតាុកដលម្ៅម្សសសល់ពីអសាម្ិករណ៍្ ម្ យនងលសម្រម្យ
និងយុតតិធ្ម៌្ តម្សំម្ណី្របស់ោច ស់អច្លនវតាុ និង/ឬោច ស់សិទធិកដលពុំអាច្រស់ម្ៅកកបរគម្រោងបាន ឬពុំអាច្ាង
សង់លំម្ៅ ា នបាន ឬពុំអាច្របកបអាជីវកម្មអវីម្ផសងម្ទៀតបាន។ និង 

iv. ោរតទី២២៖ របាក់សំណ្ងកដលរតូវផតល់ឲ្យម្ៅោច ស់អច្លនវតាុ និង/ឬោច ស់សិទធិ រតូវគិតតម្នងលទីផារ ឬនងលជំនួស
ម្ៅកាលបរមិ្ច្ឆទននការម្ច្ញម្សច្កតីរបកាសសតីពីគម្រោងអសាម្ិករណ៍្។ នងលទីផារ ឬនងលជំនួសរតូវកំណ្ត់ម្ យគណ្ៈ
កម្មការ ឬភាា ក់ងារឯករាជយម្ួយតម្ការម្រជីសម្រសីរបស់គណ្ៈកម្មការអសាម្ិករណ៍្។ 

 

30. ច្ាប់អសាម្ិករណ៍្កដលបានរបកាសម្ៅឆ្ា ២ំ០១០ ផតល់នូវម្ោលការណ៍្ យនតការ និងនីតិវធិ្ីននអសាម្ិករណ៍្ រពម្ទងំ
កំណ្ត់សំណ្ងម្ យសម្រម្យ និងយុតតិធ្ម៌្សរោប់គម្រោងាា បនា ាត រ និងពរងីកម្ហ ា រច្នាសម្ព័នធរូបវនតាធារណ្ៈ 
ម្ដីម្បជីារបម្ោជន៍ាធារណ្ៈនិងរបម្ោជន៍ជាតិ និងការអភិវឌ្ឍរបម្ទសកម្ពុជា។ ច្ាប់អសាម្ិករណ៍្ម្នោះ កដលភាគម្រច្ីន
រសបម្ៅនឹងម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ម្ យម្ិនសម័រគច្ិតតរបស់ធ្នាោរ នឹងរតូវបានទទួលយកម្ យ
គម្រោង SEIP កាុងការដកយកកម្មសិទធិននអច្លនវតាុ ឬសិទធិអច្លនវតាុននរូវនតបុគគល ឬនីតិបុគគល ឬនីតិបុគគលាធារណ្ៈ 
កដលរមួ្ោនដី សំណ្ង់អាោរ ដំណា ំកាុងម្ោលបំណ្ងពរងីកម្ហ ា រច្នាសម្ព័នធរូបវនតាធារណ្ៈ។ 

អនុរកតិសតកីាររគប់រគងច្ណីំ្ងាល់ នងិផលូវរងម្ភលងី 

 

31. អនុរកិតម្លខ១៩៧ ោនម្ោលបំណ្ងកាុងការរគប់រគងច្ំណី្ងាល់ននផលូវជាតិ និងផលូវរងម្ភលីងសរោប់កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍កាុងរពោះ
រាជាណាច្រកកម្ពុជា។ អនុរកិតម្នោះកំណ្ត់ច្ំណី្ងាល់សរោប់ផលូវជាតិដូច្ខាងម្រកាម្ (ោរតទី៨)៖ 

- ផលូវជាតិោនម្លខ ១ខទង់៖ ច្ំណី្ផលូវ ៣០ម្ ម្ យវាស់ពីអ័កសកណាត លននផលូវ 
- ផលូវជាតិោនម្លខ ២ខទង់៖ ច្ំណី្ផលូវ ២៥ម្ ម្ យវាស់ពីអ័កសកណាត លននផលូវ 

32. ការកំណ្ត់ខាងម្លីម្នោះ ម្ិនសរោប់ការអនុវតតម្ៅទីរកុងភាំម្ពញ ទីរមួ្ម្ខតត និងទីរបជុំជនដនទម្ទៀតកដលោនការកំណ្ត់



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់
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ច្ំណី្ផលូវម្ យកឡកម្ឡយី។ រ ា ភិបាលនឹងផតល់សំណ្ងដល់ោច ស់ដីកដលរងផលប ោះពាល់ម្ យការកំណ្ត់ច្ំណី្ងាល់ម្ឡងី
វញិ ដូច្កដលោនកច្ងកាុងោរតទី៨ និងទី៩ ននអនុរកិតម្នោះ។ សំណ្ងម្នោះ នឹងរសបម្ៅនឹងម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយ
ផលប ោះពាល់ និងោរតទី១៤៨ ននច្ាប់ភូម្ិបាល (ោរតទី១៣)។ អនុរកិតម្នោះ ម្ិនបានកំណ្ត់ច្ំណី្ងាល់សរោប់ផលូវម្ខតត 
រសុក និងផលូវឃុ ំរពម្ទងំផលូវអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ឬផលូវម្ផសងម្ទៀតកដលកំណ្ត់រពំននឧទានជាតិឬបដិសរណ្ន ា នម្ឡយី។ 

ម្ោលនម្ោបាយពាក់ព័នធដនទម្ទៀត  

 

33. កម្មសិទធិឯកជនននដីរតូវបានបម្ងេីតម្ឡងីវញិម្ៅឆ្ា ១ំ៩៨៩ និងបានអនុម័្តម្ៅឆ្ា ២ំ០០១។ ច្ាប់ភូម្ិបាល (ោរតទី៤) 
អនុញ្ញញ តឲ្យរបជាជនកម្ពុជាចុ្ោះបញ្ជ ីដីកដលខលួនកាន់កាប់ម្ៅការោិល័យសូរមិ្ោដី កដលម្ៅទីម្នាោះម្គនឹងផតល់ប័ណ្ណកម្មសិទធិ
ជូន។ ការផតល់ជូនប័ណ្ណកម្មសិទធិគឺជាដំម្ណី្រការម្ួយកដលោនរយៈម្ពលយូរ ម្ហយីការោិល័យភាគម្រច្ីនោនបញ្ជ ីម្សាីសំុ
ម្រច្ីន។ របជាជនរតូវម្គរបគល់ជូនលិខិតទទួល ម្ហយីមុ្នម្ពលទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទធិ លិខិតម្នោះរតូវបានម្គទទួលាគ ល់
កដលបញ្ញជ ក់ពីការកាន់កាប់ដីសរោប់ជាការម្របីរបាស់ឬលក់ដូរ។ 

 

34. អនុរកតិសតពីសីម្បទនដសីងគម្កចិ្ចនាកខម្និា ២០០៣។ អនុរកិតម្នោះអាច្ឲ្យរ ា ភិបាលកបងកច្កដីកម្មសិទធិម្ដីម្បកីាត់បនាយ
ភាពរកីរកនិងភាពោម នដីរស់ម្ៅ រមួ្ទងំការកបងកច្កដីជូនច្ំម្ពាោះបរបិទននការតងំទីលំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត។ 

 

35. ារាច្រម្លខ ២ ចុ្ោះនងៃទី២៦ កុម្ាៈ ២០០៧ បានកច្ងោ ងច្ាស់ថ្ន៖ ១). អាកកាន់កាប់ម្ យម្ិនរសបច្ាប់ម្លីដីរដាម្ិន
ោនសិទធិកាុងការទទួលបានសំណ្ង ម្ហយីអាច្រតូវបានពិន័យតម្ច្ាប់ភូម្ិបាលឆ្ា ២ំ០០១ និង ២). អាកកាន់កាប់កដល
ជាជនរកីរក ម្ិនោនដីរស់ម្ៅ និងសាិតម្ៅកាុងរកុម្ននជនងាយរងម្រោោះ អាច្រតូវបានផតល់ដីម្ួយឡូត៏សរោប់រស់ម្ៅ។  

 

36. ារាច្រម្លខ ០០៦ របស់រកសួងម្សដាកចិ្ច នងិហរិញ្ញវតាុ សតីពីនតីិវធិ្ីអនុវតតការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ សរោប់គម្រោង
អភិវឌ្ឍន៍ ចុ្ោះនងៃទី ២ កខម្ម្ា ឆ្ា ២ំ០១៤។ ារាច្រម្នោះបានកណ្នាោំ ងច្ាស់អំពីការរគប់រគងរដាបាល និងតួនាទីនិងការ
ទទលួខុសរតូវច្ំម្ពាោះម្ខតតនិងភាា ក់ងារអនុវតតកដលពាក់ព័នធទងំអស់កាុងការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ននគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍។ 
ារាច្រម្នោះ ផតល់អាណ្តតិដល់អគគនាយក ា នម្ ោះរាយផលប ពាល់ (GDR) ននរកសួងម្សដាកិច្ចនិងហរិញ្ញវតាុ និង
ម្លខាធ្ិការ ា នដល់គណ្ៈកម្មការអនតររកសួងម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ កាុងការពិនិតយនិងអនុម័្តកផនការម្ ោះរាយផល
ប ោះពាល់មុ្ននឹង ក់ជូនម្ៅភាា ក់ងារផតល់ជំនួយកាុងការពិនិតយចុ្ងម្រកាយ។ អគគនាយក ា នម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ ក៏ោន
ការទទួលខុសរតូវផងកដរកាុងការសរម្បសរម្ួលការអនុវតតកផនការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ និងបញ្ញា ម្ ោះរាយផលប ោះ
ពាល់នានា។ 

2.2. ម្ោលនម្ោបាយរបស់ធ្នាោរពិភពម្ោកសតពីីការតងំទីលមំ្ៅម្ យមិ្នសម័រគចិ្តត (OP/BP4.12) 

37. ការតងំទីលំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគច្ិតតអាច្បងេឲ្យោនភាពពិបាកកាុងរយៈម្ពលយូរ ធាល ក់ចូ្លកាុងភាពរកីរក និងខូច្ខាតបរាិា
ន ម្បីសិនម្ិនបានម្រៀបច្ំនិងអនុវតតវធិានការសម្រម្យ។ ម្ យារមូ្លម្ហតុម្នោះ ម្ោលបំណ្ងននម្ោលនម្ោបាយរបស់
ធ្នាោរពិភពម្ោកសតីពីការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ម្ យម្ិនសម័រគច្ិតតោនដូច្ខាងម្រកាម្៖ 

 

i. ការតងំទីលំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគច្ិតតគួរកតម្ជៀសវាងម្បីសិនជាអាច្ ឬរតូវបានកាត់បនាយម្ យម្របីរបាស់រគប់ជម្រម្ីស
ម្ពលម្រៀបច្ំគម្រោង។ 

ii. ម្បីសិនជាម្ិនអាច្ម្ជៀសវាងការតងំទីលំម្ៅ ម្នាោះសកម្មភាពននការតងំទីលំម្ៅគួរកតរតូវបានគិតគូរនិងអនុវតតជាកម្ម
វធិ្ីអភិវឌ្ឍន៍របកបម្ យនិរនតរភាព ម្ យផតល់ធ្នធានអភិវឌ្ឍន៍រគប់រោន់ម្ដីម្បអីាច្ឲ្យជនផ្លល ស់ទីលំម្ៅទទួលបាន
ផលរបម្ោជន៍ពីគម្រោង។ ជនផ្លល ស់ទីលំម្ៅគួរកតរតូវបានសោា សន៍និងោនឱកាសកាុងការចូ្លរមួ្កាុងការម្ធ្វីកផនការ
និងអនុវតតកម្មវធិ្ីម្ ោះរាយផលប ោះពាល់។ 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់
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iii. ជនផ្លល ស់ទីលំម្ៅគួរកតរតូវបានជួយកាុងការខិតខំកកលម្អជីវភាពរស់ម្ៅនិងសតង់ រជីវតិ ឬោ ងម្ោច្ណាស់ាត រម្ឡងី
វញិឲ្យបានរតឹម្ករម្ិតមុ្នម្ពលផ្លល ស់ទីលំម្ៅ ឬមុ្នម្ពលអនុវតតគម្រោង កដលណាម្ួយខពស់ជាង។ 

 

38. ម្ោលនម្ោបាយម្នោះរគបដណ្ត ប់ផលប ោះពាល់សងគម្និងម្សដាកិច្ចម្ យផ្លទ ល់ កដលម្កីតម្ច្ញពីគម្រោងវនិិម្ោគោរំទ
ម្ យធ្នាោរ និងម្ យារ៖ 

 

a) ការយកដីម្ យម្ិនសម័រគច្ិតតកដលនាឲំ្យ (i) ោនការតងំទីលំម្ៅឬបាត់បង់ជរម្ក;  (ii) បាត់បង់រទពយសម្បតតិ ឬផលូវ
ចូ្លម្ៅរទពយសម្បតតិទងំម្នាោះ; ឬ  (iii) បាត់បង់របភពននរបាក់ច្ំណូ្លឬម្ម្ធ្ាបាយសរោប់ជីវភាពរស់ម្ៅ ម្ិនថ្នម្តី
ជនប ោះពាល់រតូវផ្លល ស់ទីលំម្ៅម្ៅទីតងំដនទឬម្ទ, ឬ    

b) ការោម្ឃ្ត់ម្ិនអនុញ្ញញ តឲ្យចូ្លម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត ម្ៅឧទាននិងតំបន់ការពារ ម្ធ្វីឲ្យោនផលប ោះពាល់អវជិជោន
ច្ំម្ពាោះជីវភាពរស់ម្ៅននជនផ្លល ស់ទីលំម្ៅ។ 

 

39. ម្ោលនម្ោបាយម្នោះអនុវតតរគប់សោសភាពទងំអស់ននគម្រោងកដលោនការតងំទីលំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត ម្ យម្ិន
គិតពីរបភពននហរិញ្ញវតាុ ម្ហយីក៏អនុវតតផងកដរច្ំម្ពាោះសកម្មភាពម្ផសងៗម្ទៀតកដលោនការតងំទីលំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត 
កដលសាិតម្ៅកាុងការវនិិច្ឆ័យរបស់ធ្នាោរគឺ (a) ទក់ទងម្ៅនឹងគម្រោងោរំទម្ យធ្នាោរម្ យផ្លទ ល់និងសំខាន់;  (b) 

ចាបំាច់្កាុងការសម្រម្ច្ម្ោលបំណ្ងននគម្រោងកដលោនកច្ងម្ៅកាុងឯការននគម្រោង; និង (c) អនុវតត ឬម្រោងនឹងអនុ
វតតរសបម្ពលជាម្ួយគម្រោង។ 

2.3. ភាពច្ម្នាល ោះរបម្ោងរវាងម្ោលនម្ោបាយរបស់រាជរ ា ភិបាល និងធ្នាោរពិភពម្ោក 

40. ម្ោលនម្ោបាយរបស់ធ្នាោរពិភពម្ោកទម្ទរឲ្យរាជរ ា ភិបាលកម្ពុជាវភិាគនិងសម្ងខបច្ាប់ជាតិនិងបទបញ្ញជ នានា
កដលពាក់ព័នធម្ៅនឹងការដកយកដី ទូទត់សំណ្ង និងការផ្លល ស់ទីលំម្ៅននជនប ោះពាល់ម្ៅកាុងកផនការម្ ោះរាយផលប ោះ
ពាល់របស់ខលួន។ រាជរ ា ភិបាលកម្ពុជានឹងម្របៀបម្ធ្ៀបនិងរកភាពខុសោា រវាងច្ាប់និងបទបញ្ញជ ទងំម្នោះជាម្ួយនឹងម្ោល
នម្ោបាយនិងតរម្ូវការរបស់ធ្នាោរ។ ម្បីសិនជាោនច្ម្នាល ោះរបម្ោង រាជរ ា ភិបាលកម្ពុជានឹងម្សាីយុទធាស្រសតកាុងការ
បំម្ពញកងវោះខាតម្នោះម្ៅកាុងកផនការសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ ម្ យពិម្រោោះម្ោបល់ជាម្ួយនឹងម្ស្រនតទទួល
បនទុករបស់ធ្នាោរឬម្ៅថ្នម្ោលនម្ោបាយគម្រោងសរោប់សំណ្ងនិងសិទធិទទួលបានកដលោនពណ៌្នាកាុងកផាកខាង
ម្រកាម្។ ជាទូម្ៅ ច្ាប់កម្ពុជាសតីពីអសាម្ិករណ៍្ និងម្ោលនម្ោបាយម្ផសងៗម្ទៀត គឺរសបម្ៅនឹងម្ោលនម្ោបាយរបស់
ធ្នាោរពិភពម្ោក OP/BP4.12 ។ ខាងម្រកាម្ម្នោះ គឺជាការវភិាគច្ម្នាល ោះរបម្ោងរវាងច្ាប់និងបទបញ្ញជ ម្ៅកម្ពុជា ជាម្ួយ
នឹងម្ោលនម្ោបាយរបស់ធ្នាោរ OP4.12 ។ 

តរាង 1: ការវភិាគច្ម្នាល ោះរបម្ោងរវាងច្ាប់/រកបខណ្ឌ បទបញ្ញតត ិនងិម្ោលនម្ោបាយធ្នាោរពភិពម្ោក OP4.12 

របធានបទ ម្ោលនម្ោបាយ 
OP 4.12 

រាជរ ា ភិបាលកម្ពុជា ច្ម្នាល ោះរបម្ោង/ 
វធិានការគម្រោង 

1. ដីធ្លី 
 1.1. ម្ោលបំណ្ងនន
ម្ោលនម្ោបាយ 

ជនប ោះពាលម់្ យារ
គម្រោង (PAPs) គរួកត
រតូវបានជយួកាុ ងការខិតខំ
កកលម្អជីវភាពរសម់្ៅនិងសត
ង ់រជីវតិ ឬោ ងម្ោច្
ណាសា់ត រម្ឡីងវញិឲ្យបាន
រតឹម្ករមិ្តមុ្នម្ពលផ្លល សទី់

ច្ាបស់តីពីអសាមិ្ករណ៍្ោនម្ោលបំណ្ង i) 

ធានាដកហូតសិទធិរសបច្ាបម់្លីកម្មសិទធិឯក
ជនម្ យសម្រម្យ និងយុតតិធ្ម្;៌ ii) ធានាការ
ទូទតសំ់ណ្ងជាមុ្នម្ យសម្រម្យនិង
យុតតិធ្ម្;៌ iii) បម្រមី្ផលរបម្ោជនា៍ធារ
ណ្ៈ និងផលរបម្ោជនជ៍ាតិ និង iv) ម្ធ្វីការ

SEIP នឹងម្ជៀសវាងការដកយក
ដីកម្មសិទធិ និងផ្លល សទី់លំម្ៅ
របសរ់បជាជន រមួ្ទងំជនជាតិ
ម្ដីម្ភាគតិច្។ ដូម្ច្ាោះសងឃមឹ្ថ្ន
មិ្នោនផលប ោះពាលម់្លីជីវភាព
រសម់្ៅនិងសតង ់រជីវតិ។   

 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់

28 

របធានបទ ម្ោលនម្ោបាយ 
OP 4.12 

រាជរ ា ភិបាលកម្ពុជា ច្ម្នាល ោះរបម្ោង/ 
វធិានការគម្រោង 

លំម្ៅ ឬមុ្នម្ពលអនុវតត
គម្រោង កដលណាម្យួខពស់
ជាង 

អភិវឌ្ឍម្ហ ា រច្នាសម្ពន័ធរូបវនតាធារណ្ៈ 
(ោរត 2) 

 

អនុរកិតសតីពីសម្បទនដីសងគម្កិច្ចអនុញ្ញញ ត
ឲ្យផតលដី់រដាដល់អាកមិ្នោនដីរសម់្ៅ 
ឬកសិកម្ម រមួ្ទងំការជំនសួដីកដលបាន
បាតប់ងក់ាុងបរបិទននការតងំទីលំម្ៅម្ យ
មិ្នសមរ័គចិ្តត 

 

ការអនុវតតម្ ោះរាយផលប ោះពាល៖់ 

- ផតលក់ម្មវធីិ្ាត ររបាកចំ់្ណូ្លសរោប់ជន
ផ្លល សទី់លំម្ៅម្ យារគម្រោង និងជន
ប ោះពាលធ់្ៃនធ់្ៃរ រពម្ទងំជនងាយរង
ម្រោោះផងកដរ  

- ផតលរ់បាកឧ់បតាម្ាការរសម់្ៅ  

- ជយួឧបតាម្ាជាពិម្សសចំ្ម្ពាោះជនងាយរង
ម្រោោះម្ យារគម្រោង 

ម្ទោះជាោ ងណាកម៏្ យ អនុ
គម្រោងនានាអាច្បណាត លឲ្យ
ោនការបតូរទីតងំម្សដាកិច្ច។ ម្បី
សិនជាម្កីតោន ម្នាោះចំ្ននួនឹង
ោនតិច្តចួ្ប ុម្ណាណ ោះ។  

 

តរាងសិទធិទទលួបានរតូវបាន
បម្ងេីតម្ឡងីជាវធិានការកាុងការ
បំម្ពច្ញច្ម្នាល ោះរបម្ោង។  

 
 
 

1.2. ោរំទរគួារប ោះ
ពាលក់ដលមិ្នោន
ការទទលួាគ លម់្ យ
ច្ាប ់ឬមិ្នអាច្
ទម្ទរយកដីកដល
កំពុងកានក់ាប់ 

ជយួជាហិរញ្ញវតាុ ដលរ់គប់
ជនប ោះពាលម់្ដីម្បីសម្រម្ច្
ម្ោលបំណ្ងម្ោល
នម្ោបាយ  (កាុ ងការកក
លម្អជីវភាពរសម់្ៅនិងសតង់
 រជីវតិ ឬោ ងម្ោច្
ណាសា់ត រម្ឡីងវញិឲ្យបាន
រតឹម្ករមិ្តមុ្នម្ពលផ្លល សទី់
លំម្ៅ ឬមុ្នម្ពលអនុវតត
គម្រោង កដលណាម្យួខពស់
ជាង) 

ោរតទី១៩ (ច្ាបភូ់មិ្បាល)៖ "...លទធកម្ម
ណាម្យួម្ យខុសច្ាប ់និងម្ យម្ច្តនា 
ឬម្ យម្បាករបាសម់្លីរទពយសម្បតតិាធារ
ណ្ៈរបសរ់ដា ឬរបសនី់តិបុគគលាធារណ្ៈ 
រតូវផតនាទ ម្ទស..." 
  

ោរត២៣ (ច្ាបស់តីអីអសាមិ្ករណ៍្)៖ 

"ោច សអ់ច្លនវតាុ និង/ឬោច សក់ម្មសិទធិ ោន
សិទធិទទលួបាននូវសំណ្ងម្លីការខូច្ខាត
អច្លនវតាុជាកក់សតង កដលោនចាប់ពីនងៃ
ម្ច្ញម្សច្កតីរបកាសសតីពីគម្រោងអសាមិ្ករ
ណ៍្កដលជាកាលបរមិ្ច្ឆទចុ្ងម្រកាយសរោប់
សិទធិទទលួបាននូវសំណ្ងសម្រម្យនិង
យុតតិធ្ម្"៌  

 

ការអនុវតតម្ ោះរាយផលប ោះពាល៖់ 

- មិ្នោនការសងការខូច្ខាតម្លីដី
ផលិតកម្មកដលសាិតម្ៅម្លីដីាធារណ្ៈ  

- ជនកដលកាល យជាអាកមិ្នោនដីរស់សម្ៅ
ម្ យារគម្រោង នឹងទទលួបានដីឡូត៏
លំម្ៅ ា នម្យួ (៧ម្ គុណ្នឹង ១៥ម្ 
ម្សមីនឹង ១០៥ម្២) ម្ៅកាុងភូមិ្ ឬភូមិ្កកបរ
ខាង ឬទីតងំលំម្ៅម្ឡងីវញិកដលរតូវ
បានផតលជូ់នផលូវ ផលូវខាងកាុង ទឹកាអ ត និង

ជយួជាហរិញ្ញវតាុដលរ់គប់ជនប ោះ
ពាលម់្ដីម្បសីម្រម្ច្ម្ោលបំណ្ង
ម្ោលនម្ោបាយ  (កាុងការកក
លម្អជីវភាពរសម់្ៅនិងសតង ់រ
ជីវតិ ឬោ ងម្ោច្ណាសា់ត រ
ម្ឡងីវញិឲ្យបានរតឹម្ករមិ្តមុ្ន
ម្ពលផ្លល សទី់លំម្ៅ ឬមុ្នម្ពល
អនុវតតគម្រោង កដលណាម្យួ
ខពសជ់ាង) 

 

ជនងាយរងម្រោោះនិងជនជាតិ
ម្ដីម្ភាគតិច្ PAPs នឹងទទលួ
បានការជយួឧបតាម្ាជាពិម្សស 

 

តរាងសិទធិទទលួបានរតូវបាន
បម្ងេីតម្ឡងីជាវធិានការកាុងការ
បំម្ពច្ញច្ម្នាល ោះរបម្ោង។  

 
 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  
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បណាត ញអគគិសនី (ម្បីោនម្ៅតំបន់
ម្នាោះ) រពម្ទងំបងគនអ់នាម្យ័  

- ជយួឧបតាម្ាជាពិម្សសចំ្ម្ពាោះជនងាយរង
ម្រោោះម្ យារគម្រោង 

1.3. សំណ្ងចំ្ម្ពាោះ
រច្នាសម្ពន័ធសំណ្ង់
មិ្នរសបច្ាប ់

សំណ្ងម្ពញនងលចំ្ម្ពាោះ
រច្នាសម្ពន័ធសំណ្ងម់្ យ
មិ្នគិតពីាា នភាពមិ្ន
រសបច្ាបន់នដី PAP’s និង
រច្នាសម្ពន័ធ 

រាជរ ា ភិបាលកម្ពុជានឹងមិ្នម្របីរបាសង់វកិា
ជាតិសរោបសំ់ណ្ងននរច្នាសម្ពន័ធ ឬធាតុ
ដនទម្ទៀត ម្ៅម្លីដីកដលរាជរ ា ភិបាលចាត់
ទុកថ្នចំ្ណី្ងាល ់ម្ពាលគឺចំ្ណី្ងាល ់និងងាល់
រងម្ភលីង (ម្សច្កតីសម្រម្ច្របសរ់កសួងម្សដា
កិច្ចនិងហរិញ្ញវតាុ ម្លខ៩៦១) 

 

ម្ទោះជាោ ងណាកម៏្ យ កាុងការអនុវតតម្ ោះ
រាយផលប ោះពាល ់រាជរ ា ភិបាលឯកភាព
កាុងការផតលសំ់ណ្ងចំ្ម្ពាោះរច្នាសម្ព័នធ
សំណ្ងក់ដលខុសច្ាបទ់ងំម្នោះ ម្ៅតម្
តនម្លទីផារម្ យមិ្នោនការរលំសួតនម្លឬ
កាតម់្ច្ញនូវសោា រៈម្សសសល ់រពម្ទងំ
បកនាម្របាកឧ់បតាម្ាការដឹកជញ្ជូ ន 

សំណ្ងម្ពញនងលចំ្ម្ពាោះរច្នាស
ម្ពន័ធសំណ្ងម់្ យមិ្នគិតពី
ាា នភាពមិ្នរសបច្ាបន់នដី 

PAP’s និងរច្នាសម្ពន័ធ 
 

តរាងសិទធិទទលួបានរតូវបាន
បម្ងេីតម្ឡងីជាវធិានការកាុងការ
បំម្ពច្ញច្ម្នាល ោះរបម្ោង។  

2. សំណ្ង 
2.1. វធីិ្ាស្រសតកាុ ងការ
កំណ្តត់នម្លសំណ្ង 

សំណ្ងសរោបក់ារបាតប់ង់
ដីធ្លី និងរទពយសម្បតតិម្ផស
ងៗម្ទៀត គរួរតូវបានសង
ម្ពញនងលតម្តនម្លជនំួស, 

ោរត២២ (ច្ាបស់តីពីអសាមិ្ករណ៍្)៖ 
“របាកសំ់ណ្ងកដលរតូវផតលឲ់្យម្ៅោច ស់
អច្លនវតាុ និង/ឬោច សសិ់ទធិ រតូវគិតតម្នងលទី
ផារ ឬនងលជំនសួម្ៅកាលបរមិ្ច្ឆទននការម្ច្ញ
ម្សច្កតីរបកាសសតីពីគម្រោងអសាមិ្ករណ៍្។ 
នងលទីផារ ឬនងលជំនសួរតូវកំណ្តម់្ យគណ្ៈ
កម្មការ ឬភាា កង់ារឯករាជយម្ួយតម្ការម្រជីស
ម្រសីរបសគ់ណ្ៈកម្មការអសាមិ្ករណ៍្” 

អាកវាយតនម្លឯករាជយសិកាតនម្ល
ជំនសួសរោបរ់គបរ់ទពយសម្បតតិ
ប ោះពាលម់្ យារគម្រោង
ម្ដីម្បកំីណ្តអ់រតតនម្លសំណ្ង 
កដលអនុម្ត័ម្ យ IRC/GDR 
ម្ដីម្បធីានានូវតនម្លជំនួសម្ពញ
ម្លញ។  

 

តរាងសិទធិទទលួបានរតូវបាន
បម្ងេីតម្ឡងីជាវធិានការកាុងការ
បំម្ពច្ញច្ម្នាល ោះរបម្ោង។ 

2.2. សំណ្ងសរោប់
ការបាតប់ងរ់បាក់
របភពរបាកចំ់្ណូ្លឬ
ជីវភាពរសម់្ៅ 

ការបាតប់ងរ់បភពរបាក់
ចំ្ណូ្លគរួរតូវបានផតល់
សំណ្ង (មិ្នគិតថ្នជនប 
ពាលរ់តូវឬមិ្នរតូវផ្លល ស់ទី
លំម្ៅម្ទ) 

ោរត២៩(ច្ាបស់តីពីអសាមិ្ករណ៍្)៖ 

- ភតិកៈអច្លនវតាុកដលោនកិច្ចសនា
រតឹម្រតូវ រតូវទទលួបាននូវសំណ្ង
សរោបក់ាររខំាននានា ពាកព់ន័ធនឹងការ
ដកហូតជាអាទិ៍ ការរុោះម្រសំីណ្ង ់សោា រៈ 
ការដឹកជញ្ជូ នម្ៅកាន់ទីតងំងមី។  

- ចំ្ម្ពាោះភតិកៈអច្លនវតាុកដលកំពុងរបកប
អាជីវកម្ម រតូវោនសិទធិទទលួបាននូ
សំណ្ងម្លីផលប ោះពាលដ់លអ់ាជីវកម្ម
និងការឧបតាម្ាបកនាម្ម្ យអរតសម្រម្យ 
និងយុតតិធ្ម្ម៌្លីតនម្លម្ដីម្ទុនកដលបាន

 

ទទលួយកការអនុវតតម្ ោះ
រាយផលប ោះពាលស់ពវនងៃ
សរោបក់ារបាតប់ងរ់បាក់
ចំ្ណូ្លននមុ្ខរបរបម្ណាត ោះ
អាសនា រមួ្ទងំអាកជលួផងកដរ  
 

តរាងសិទធិទទលួបានរតូវបាន
បម្ងេីតម្ឡងីជាវធិានការកាុងការ
បំម្ពច្ញច្ម្នាល ោះរបម្ោង។ 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់
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វធិានការគម្រោង 

ចំ្ណាយជាកក់សតង សរោបស់កម្មភាពនន
ការរបកបរបរអាជីវកម្មម្នាោះ ម្ យគិត
រតឹម្នងៃម្ច្ញម្សច្កតីរបកាសសតីពីគម្រោង
អសាមិ្ករណ៍្។  

- ចំ្ម្ពាោះការដកហូតយកទីតងំកដលកំពុង
ោនសកម្មភាពអាជីវកម្ម ោច សអ់ច្លនវតាុ
រតូវោនសិទធិទទួលបានសំណ្ងឧបតាម្ា
បកនាម្ម្ យអរតសម្រម្យ និងយុតតិធ្ម្ ៌
ម្លីតនម្លននរទពយសម្បតតិកដលរងផលប ោះ
ពាលជ់ាកក់សតង ម្ យគិតរតឹម្នងៃម្ច្ញ
ម្សច្កតីរបកាសសតីពីគម្រោងអសាមិ្ករ
ណ៍្។  

 

កាុងការអនុវតតម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់ោច ស់
ោងកដលរតូវផ្លល សប់តូរទទួលបានរបាក់
ឧបតាម្ាចំ្ននួម្យួដង ម្ហយីអាកជលួនឹង
ទទលួបាន ១). របាកឧ់បតាម្ាការដឹកជញ្ជូ ន, 
២). របាករ់ខំាន និង ៣). របាកន់ងលជួល 

2.4. ការជយួឧបតាម្ា
និងាត រជីវភាពម្ឡីង
វញិ 

 

ផតលក់ម្មវធីិ្ាត រជីវភាពម្ឡីង
វញិនិងការជយួឧបតាម្ា
ម្ដីម្បីសម្រម្ច្ម្ោលបំណ្ង
ននម្ោលនម្ោបាយ 

រ ា ភិបាលមិ្នោនម្ោលនម្ោបាយ
ច្ាសោ់សចំ់្ម្ពាោះករណី្ម្នោះម្ទ។ កតម្ទោះជា
ោ ងណាកម៏្ យកម្មវធីិ្ាត ររបាក់ចំ្ណូ្ល
ម្ឡងីវញិម្នោះ គឺផតលឲ់្យកាុងគម្រោងហរិញ្ញវតាុ
ពហុភាគី។ លកខខណ្ឌ ការងាររតូវបាន កម់្ៅ
កាុងរបាយការណ៍្ RAP ម្ហយីភាា កង់ារកដល
ទទលួបានកិច្ចសនាគឺជាអាកអនុវតតកម្មវធីិ្
ម្នោះម្រកាម្ការរតួតពិនិតយម្ យគណ្ៈកម្មការ
អនតររកសងួ 

 

កម្មវធីិ្ាត ររបាកចំ់្ណូ្លម្ឡងី
វញិមិ្នោនម្ទ ម្ យម្ហតុថ្ន
មិ្នោនបុគគលកដលរតូវផ្លល ស់ទី
លំម្ៅ និងប ោះពាលធ់្ៃនធ់្ៃរ  
 

តរាងសិទធិទទលួបានរតូវបាន
បម្ងេីតម្ឡងីជាវធិានការកាុងការ
បំម្ពច្ញច្ម្នាល ោះរបម្ោង។ 

2.5. ការពិម្រោោះ
ម្ោបលនិ់ងការ
ផសពវផាយ 

ការចូ្លរមួ្កាុ ងការម្ធ្វីកផន 
ការ និងការអនុវតត ជា
ពិម្សសការបញ្ញជ កល់កខណ្ៈ
វនិិច្ឆយ័ទទលួសំណ្ង និង
ការឧបតាម្ាម្ផសងៗ រពម្
ទងំសិទធិននយនតការបណ្តឹ ង
ាទុកខ 

ោរតទី១៦ននច្ាបស់តីពីអសាមិ្ករណ៍្៖ កាុង
ការម្ធ្វីការអម្ងេតម្នោះ គណ្ៈកម្មការអសាមិ្ក
រណ៍្រតូវម្រៀបចំ្ចាតក់ច្ងម្ធ្វីការពិម្រោោះ
ម្ោបលជ់ាាធារណ្ៈ ម្ៅកាុងករមិ្តអាជាា ធ្
ររាជធានី ម្ខតត រកុង រសុក ខណ្ឌ  ជាម្យួរកុម្
របឹកាឃុ ំសងាេ ត ់និងតំណាងភូមិ្ ឬសហគម្
នក៍ដលរងនូវអសាមិ្ករណ៍្ម្ដីម្បផីតលព់ត័ោ៌ន
ជាកោ់ក ់ច្ាសោ់ស ់និងទទលួបាននូវម្តិ
ម្ោបលពី់រគបភ់ាគីពាកព់ន័ធអំពីសំម្ណី្នន
គម្រោងម្ហ ា រច្នាសម្ពន័ធរូបវនតាធារណ្ៈ។ 

ការពិម្រោោះម្ោបល ់និងការ
ចូ្លរមួ្ជាម្រចី្ននឹងរតូវបានអនុ
វតតម្ៅរាលដំ់ណាកក់ាលននការ
ម្ធ្វីកផនការ និងការអនុវតត RAP  

 

តរាងសិទធិទទលួបានរតូវបាន
បម្ងេីតម្ឡងីជាវធិានការកាុងការ
បំម្ពច្ញច្ម្នាល ោះរបម្ោង។ 

3. យនតការម្ ោះរាយបណ្តឹ ងាទុកខ 
នីតិវធីិ្សរោបក់តរ់ត
និងដមំ្ណី្រការ 

យនតការម្ ោះរាយបណ្តឹ ង
ាទុកខគរួកតជាការទទួល

យនតការម្ ោះរាយបណ្តឹ ងាទុកខរតូវបាន
កច្ងកាុងច្ាបស់តីពីអសាមិ្ករណ៍្ (ោរតទី

គណ្ៈកម្មការម្ ោះរាយបណ្តឹ ង
តវា នឹងរតូវបានបម្ងេីតម្ឡងីម្ៅ



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់
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រាជរ ា ភិបាលកម្ពុជា ច្ម្នាល ោះរបម្ោង/ 
វធិានការគម្រោង 

ខុសរតូវននម្ស្រនតីរ ា ភិបាល 
កាុ ងការម្ ោះរាយបណ្តឹ ង
ាទុកខ ម្ យោននីតិវធីិ្
ច្ាសោ់សស់រោបក់តរ់ត
និងដមំ្ណី្រការបណ្តឹ ងា
ទុកខ 

 

១៤) ប ុកនតនីតិវធីិ្ជាកោ់កនឹ់ងរតូវម្រៀបចំ្កាុង
អនុរកិត ច្ម់្ យកឡកម្យួម្ទៀត។ 

 

កាុងការម្ ោះរាយផលប ោះពាលរ់ាល់គម្រោង
កដលពាកព់ន័ធនឹងការតងំលំម្ៅម្ យមិ្ន
សមរ័គចិ្តត គណ្ៈកម្មការម្ ោះរាយបណ្តឹ ង
តវា រតូវបានបម្ងេីតម្ឡងីចាប់ពីថ្នា ក់ឃុដំល់
ថ្នា កម់្ខតត 

រគបម់្ខតតកដលននាោម្ោល
ម្ៅ ម្ យម្ោរពម្ៅតម្ RPF 

និង OP4.12។ 

 
 

4. ការរតតួពិនិតយ និងវាយតនម្ល 
 តរមូ្វឲ្យោនការរតួតពិនិតយ

ខាងកាុ ងនិងខាងម្រៅម្ យ
ឯករាជយ 

មិ្នោនវធិានការ តរមូ្វឲ្យោនការរតួតពិនិតយ 
(ឯករាជយ)ទងំខាងកាុងនិងខាង
ម្រៅ។ សូច្នាករនានានឹងរតូវ
បានបម្ងេីតម្ឡងី ម្ហយីរបាយ
ការណ៍្បញ្ចបគ់ម្រោងនឹងម្រៀបចំ្
ម្ឡងីម្ដីម្បបីញ្ញជ កថ់្នម្តីម្ោល
បំណ្ងនន OP 4.12 បាន
សម្រម្ច្ម្ជាគជយ័ឬម្ទ 

 

3. រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយសរោប់ការដកយកដីធ្លនិីងសណំ្ង 

3.1. ម្ោលបំណ្ង និងម្ោលការណ៍្ 

41. គម្រោងមុ្នៗនិងរបោក់របកហលោា កដលបានអនុវតតម្ យ MoEYS បានបញ្ញជ ក់ថ្នម្ិនោនការដកយកដីធ្លីម្ទម្ យម្ហតុ
ថ្នសោា រូបវនាាោរតូវបានាងសង់កាុងដីកដលជាកម្មសិទធិរបស់ MoEYS ឬដីាធារណ្ៈម្ផសងម្ទៀត។ ដូម្ច្ាោះ រកបខណ្ឌ
ម្នោះរតូវបានម្រៀបច្ំម្ឡងីជាកផាកម្ួយននរកបខណ្ឌ រគប់រគងបរាិា ននិងសងគម្ (ESMF) សរោប់គម្រោងកកលម្អការអប់រ ំ
ម្ធ្យម្សិកា (SEIP) ម្ដីម្បជីាម្គគុម្ទទសក៏ដល់ MoEYS និង PMC កាុងការម្ធ្វីម្សច្កតីសម្រម្ច្ច្ិតត កាុងលកខខណ្ឌ កដលាោ
ម្រៀនម្ោលម្ៅម្សាីសំុអាច្រតូវការម្របីរបាស់ដីជាបម្ណាត ោះអាសនាឬអច្ិនស្រនតយ ៍ និងម្ យសម័រគច្ិតតផតល់ជាអំម្ណាយឬការដក
យកដីធ្លីម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត សរោប់ការាងសង់សោា រូបវនតាោននាោម្រៀនម្ោលម្ៅ។ វាក៏អនុវតតផងកដរច្ំម្ពាោះដីធ្លី
កដលបានដកយករចួ្ម្ហយី ននាោម្រៀនកដលោរំទម្ យគម្រោង មុ្នការផតល់ហរិញ្ញបបទនម្ យធ្នាោរ។ ដូម្ច្ាោះ RPF 
រតូវបានម្រៀបច្ំម្ឡងីម្ដីម្បកីំណ្ត់ម្ោលនម្ោបាយនិងនីតិវធិ្ី កាុងការការពារឬកាត់បនាយផលប ោះពាល់អវជិជោនទក់ទិន
ម្ៅនឹងការដកយកដីធ្លីនិងតងំទីលំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត កដលជាមូ្លម្ហតុននសំណ្ង់ាោម្រៀនម្សាីសំុ។ រកបខណ្ឌ ម្នោះ 
ក៏កំណ្ត់ផងកដរអំពីដំម្ណី្រការកដលរតូវអនុវតតច្ំម្ពាោះការផតល់អំម្ណាយដីម្ យសម័រគច្ិតត។ 

 

42. ម្ោលបំណ្ងនន RPF គឺធានាថ្ន រាល់ជនប ោះពាល់ម្ យារគម្រោងទងំអស់ អាច្រកាឬម្ធ្វីឲ្យរបម្សីរម្ឡងីសតង់ រននការ
រស់ម្ៅកដលោនពីមុ្ន។ ម្ោលបំណ្ងនន RPF គឺម្ជៀសវាង ឬកាត់បនាយការតងំទីលំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត និងម្ដីម្បផីត
ល់ជារកបខណ្ឌ កាុងការវាយតនម្លកតីបារម្ាននជននិងរគួារប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង កដលអាច្បាត់បង់ដីធ្លី រទពយសម្បតតិ 
ជីវភាពរស់ម្ៅ និងសតង់ រននការរស់ម្ៅ ម្ យារសកម្មភាពននសំណ្ង់ាោម្រៀនម្សាីសំុ។ 

 

43. ម្ោលនម្ោបាយតងំទីលំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគច្ិតតរបស់ធ្នាោរ (OP/BP 4.12) គឺរតូវបានអនុវតតម្ៅម្ពលកដលោន
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ដំម្ណី្រការពីរម្កីតម្ឡងី។ ឧទហរណ៍្ទីម្ួយ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អាច្ម្ធ្វីឲ្យរបជាជនបាត់បង់អច្លនវតាុ រទពយសម្បតតិម្ផសងៗ
ម្ទៀត ឬការទទួលបានធ្នធានកដលអាច្អាក់ខាន ឬបាត់បង់ជីវភាព (ម្ពាលគឺអច្លនវតាុនិងរទពយសម្បតតិ) សុខុោលភាព 
និង/ឬសិទធិទទួលបានម្ផសងៗម្ទៀត។ ឧទហរណ៍្ទីពីរ ថ្នម្តីការផ្លល ស់ទីលំម្ៅ និងការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់រតូវបានធា
នា។ ម្ោលនម្ោបាយម្នោះ ធានាថ្នជនកដលប ោះពាល់ម្ យារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ នឹងទទួលបានសំណ្ង ម្ហយីជីវភាព
និងសតង់ រននការរស់ម្ៅរបស់ពួកម្គ នឹងរតូវបានជួយឧបតាម្ា ឬោ ងម្ោច្ណាស់ាត រឲ្យបានដូច្ករម្ិតមុ្នផ្លល ស់ទីលំម្ៅ 
ឬករម្ិតមុ្នម្ពលចាប់ម្ផតីម្អនុវតតគម្រោង កដលណាម្ួយខពស់ជាង។ 

 

44. រកបខណ្ឌ កផនការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ម្នោះ (RPF) លម្អិតអំពីឧបករណ៍្និងកផនការ សកម្មភាព និងវធិានការនានា
កដលរតូវអនុវតតអំឡុងម្ពលននដំណាក់កាលម្រៀបច្ំម្រោងដំបូង និងមុ្នម្ពលសិកាអំពីលទធភាព និងបនាទ ប់ម្កម្ពលអនុវតត។ 
RPF បម្ងេីតម្គគុម្ទទសក៏សរោប់កំណ្ត់ការទទួលបានសិទធិបាត់បង់ដីធ្លី និង ក់បញ្ចូ លការពណ៌្នាថ្នម្តីអំម្ណាយដីធ្លី
ម្ យសម័រគច្ិតតអាច្ពាក់ព័នធអវីខលោះ។ ម្ទោះជាោ ងណាក៏ម្ យ គម្រោង SEIP សាិតម្ៅកាុងដំណាក់កាលម្ធ្វីកផនការ ម្ហយី
ម្សច្កតីសម្រម្ច្ជាក់ោក់ម្ិនទន់រតូវបានអនុម័្តម្ យ MoEYS/PMC ម្ៅម្ឡយី ម្ហយីធ្នាោរពិភពម្ោកក៏ម្ិនទន់
បានដឹងថ្នាោម្រៀនម្ោលម្ៅណាខលោះរតូវផតល់ហរិញ្ញបបទនកដរ។ រកបខណ្ឌ  RPF ម្ិនោនព័ត៌ោនមូ្ល ា នរគប់រជុង
ម្រជាយ ម្ដីម្បកីំណ្ត់កញ្ច ប់សំណ្ងលម្អិតម្ឡយី។ ការកំណ្ត់ម្នោះ អាច្នឹងរតូវបញ្ច ប់ម្ យកផនការសកម្មភាពម្ ោះរាយ
ផលប ោះពាល់សម្ងខប (ARAP) ឬកផនការសកមភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ (RAP) ននដំណាក់កាលអនុវតតគម្រោង 
ម្ពលកដលោនព័ត៌ោនរគប់រជុងម្រជាយ និងបច្ចុបបនាភាពទីតងំជាក់ោក់។  

 

45. រកបខណ្ឌ ម្នោះ (RPF) នឹងរតូវយកម្ៅម្របីរបាស់ របសិនជាសំណ្ង់ននាោម្រៀនម្ោលម្ៅម្ធ្វីឲ្យោនការផ្លល ស់ទីលំម្ៅ
រគួារ និងសហគម្ន៍ជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ ម្ទោះជាលកខណ្ៈបម្ណាត ោះអាសនាក៏ម្ យ។ ាា នភាពកដលអាច្្នដល់ការ
ដកយកដីធ្លី ឬការផ្លល ស់ទីលំម្ៅននជននិងរគួារប ោះពាល់ ពាក់ព័នធនឹងការងាររូបវនត ដូច្ជាការាងសង់ាោអនុវទិាល័
យកាុងឃុនំានាកដលម្ិនោនាោទងំម្នោះ ការាងសង់ពរងីកបកនាម្ថ្នា ក់ម្រៀនឬអាោរ ម្ៅាោម្រៀនកដលោនរាប់។
កាុងាា នភាពម្នោះ ការពិនិតយម្ម្ីលផលប ោះពាល់សងគម្ជាទូម្ៅ នឹងជួយអាកម្ធ្វីម្សច្កតីសម្រម្ច្ច្ិតតកាុងការកំណ្ត់វធិានការ
កិច្ចការពារម្ដីម្បមី្ជៀសវាង ឬការបនាយផលប ោះពាល់អវជិជោននានា។  

 

46. ម្ោងម្លីច្ាប់និងបទបញ្ញតតិកម្ពុជាកដលោន គឺបានរគបដណ្ត ប់ម្សទីរកតរគប់ទិដាភាពននម្ោលនម្ោបាយតងំទីលំម្ៅ
ម្ យម្ិនសម័រគច្ិតតរបស់ធ្នាោរពិភពម្ោក (OP/BP 4.12) ជាពិម្សសច្ាប់សតីពីអសាម្ិករណ៍្។ ម្ោលបំណ្ងសំខាន់
ននគម្រោង SEIP ទក់ទងនឹងការដកយកអច្លនវតាុនិងរទពយសម្បតតិម្ផសងៗ គឺម្ដីម្បជីួយជនប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង
កាុងការាត រជីវភាពរស់ម្ៅម្ឡងីវញិ ោ ងម្ោច្ណាស់ម្សមីរតឹម្ករម្ិតមុ្នម្ពលោនគម្រោង។ ម្ោលការណ៍្ជាក់ោក់កដល
ម្របីរបាស់សរោប់គម្រោង SEIP ោន៖ 

(i) សំណ្ង់ាោម្រៀនងមី ឬសំណ្ង់ពរងីកអាោរ ឬថ្នា ក់ម្រៀនបកនាម្ គឺម្ដីម្បមី្ជៀសវាងការដកយកដីកម្មសិទធិនិងការផ្លល ស់ទី
លំម្ៅននរបជាជន រមួ្ទងំជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្;  

(ii) ធានាសតង់ រននគំនូរបលង់ ម្ដីម្បកីាត់បនាយការ ក់ករម្ិតម្របីរបាស់ដីម្ៅកាុងតំបន់ជុំវញិ; 

(iii) ម្រៀបច្ំនីតិវធិ្ីម្ យតោល ភាពនិងយុតតិធ្ម៌្ ដូច្កដលោនបងាា ញម្ៅកាុងតរាងោ រទិកននសិទធិទទួលបាននន RPF  ម្នោះ 
ម្ដីម្បកីំណ្ត់សំណ្ងសរោប់ (i) ការបាត់បង់អច្លនវតាុ និង/ឬរទពយសម្បតតិអំឡុងម្ពលាងសង់; (ii) ការដកយក
អច្លនវតាុ និង/ឬរទពយសម្បតតិជាអច្ិនស្រនតយ;៍ និង (iii) ការ ក់កំហតិម្លីការម្របីរបាស់ដី; 

(iv) ការដកយកអច្លនវតាុ (ឬសិទធិម្របីរបាស់ដី) តម្រយៈកិច្ចច្រចារពម្ម្រពៀង និងចុ្ងម្រកាយគឺម្របីរបាស់អំណាច្
អសាម្ិករណ៍្; 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  
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(v) បនាទ ប់ពីបញ្ច ប់ការាងសង់ ាត រដីឲ្យដូច្ាា នភាពម្ដីម្វញិតម្កដលអាច្កាុងករណី្រខំានបម្ណាត ោះអាសនា ម្ដីម្បអីាច្
ឲ្យោច ស់អច្លនវតាុ/អាកម្របីរបាស់/អាកជួល ចាប់ម្ផតីម្ជាងមីនូវសកម្មភាពោនដូច្មុ្នគម្រោង; 

(vi) ជូនដំណឹ្ងជន រគួារ និងសហគម្ន៍ប ោះពាល់ សតីពីគម្រោងាងសង់ាោម្រៀន ពីដំម្ណី្រការកដលរតូវម្ោរពតម្កាុង
ការដកយកអច្លនវតាុនិងផតល់សំណ្ង រពម្ទងំសិទធិពាក់ព័នធនានានិងវធិ្ីាស្រសតកាុងការម្ ោះរាយវវិាទ; 

(vii) ធានាថ្ន បណ្តឹ ងរបស់ជននិងរគួារប ោះពាល់នឹងរតូវបានម្ ោះរាយ និងោនជម្រម្ីសម្សីម្រ ី និងធានាថ្ន ដំម្ណាោះ
រាយទងំឡាយរសបម្ៅនឹងម្ោលនម្ោបាយកច្ងកាុង RPF ម្នោះ និងរតូវបានម្របីរបាស់។; 

(viii) រាល់ជននិងរគួារប ោះពាល់ទងំអស់ ម្ យម្ិនគិតអំពីាា នភាពរសបច្ាប់ននអច្លនវតាុ នឹងទទួលបានការ
ឧបតាម្ាម្ផសងៗ ដូច្ម្ោលការណ៍្កដលបានកច្ងកាុងតរាងោ រទិកសតីពីសិទធិទទួលបាន ម្ដីម្បជីួយកិច្ចខិតខំរបស់ពួកោត់
ម្ដីម្បរីកាជីវភាពនិងសុខុោលភាពមុ្នម្ពលោនគម្រោង។ អាកាា ក់ម្ៅសំណ្ង់បម្ណាត ោះអាសនា នឹងម្ិនផតល់សំណ្ង
ច្ំម្ពាោះការបាត់បង់អច្លនវតាុម្ទ ប ុកនតនឹងទទួលបានសំណ្ងច្ំម្ពាោះការបាត់បង់រទពយសម្បតតិម្ផសងៗម្ទៀតកដលោនមុ្ន
នងៃឱានុវាទ និងការបាត់បង់របាក់ច្ំណូ្ល ម្ យពួកម្គរតូវបានជួយកាុងកិច្ចខិតខំរកាជីវភាពនិងសុខុោលភាព។ 
វធិានការលម្អិតកដលនឹងរតូវអនុវតត នឹងរតូវបានកំណ្ត់ម្ យកផអកម្លីសាិតិនិងការអម្ងេតម្សដាកិច្ចសងគម្ម្ពលម្រៀបច្ំ 
ARAP/RAP; 

(ix) ជននិងរគួារប ោះពាល់ នឹងរតូវជូនដំណឹ្ងអំពីការកាលវភិាគននការអនុវតតគម្រោង និងការពិម្រោោះម្ោបល់ ច្ំម្ពាោះ
ម្ោលការណ៍្ននការដកយកអច្លនវតាុ នងិការខូច្ខាតរទពយសម្បតតិម្ផសងៗម្ទៀត; និង 

(x) ការខូច្ខាតរទពយសម្បតតិ ដូច្ជាដំណា ំរុកខជាតិ របង ខចុោះ និងការបាត់បង់របាក់ច្ំណូ្ល (រមួ្ទងំបាត់ការរបមូ្លផល) 
នឹងរតូវបានកាត់បនាយ កតម្បីម្ិនអាច្ម្ៅរចួ្ម្ទ នឹងរតូវផតល់សំណ្ងម្ យម្ិនគិតពីាា នភាពរសបច្ាប់ននកម្មសិទធិ 
ម្ៅតម្តរាងោ រទិកសតីពីសិទធិទទួលបាន កាុងតរាងទី២។ 

3.2. របម្ភទននជនរតវូផ្លល ស់ទីលមំ្ៅ 

47. សកម្មភាពននការាងសង់ាោម្រៀន អាច្ោនផលប ោះពាល់វជិជោន និងអវជិជោនម្លីរបជាជនតម្ករម្ិតខុសៗោា
អារស័យម្លីលកខណ្ៈរបស់វា។ ជាការសម្រម្យម្ួយកាុងការសនមត់ថ្ន សំណ្ង់ននាោម្រៀនម្ោលម្ៅនឹងោនផលប ោះពាល់
វជិជោនច្ំម្ពាោះរបជាជនភាគម្រច្ីន ម្ហយីោនកតម្ួយច្ំនួតូច្ប ុម្ណាណ ោះកដលទទួលរងនូវផលប ោះពាល់អវជិជោនពីសកម្មភាព
ម្ួយច្ំនួនទក់ទងនឹងគម្រោងម្សាីសំុ។ កផាកម្នោះគឺរតូវកំណ្ត់របម្ភទអាកកដលម្ពលម្រកាយនឹងរតូវឬអាច្ផ្លល ស់ទីលំម្ៅ។ 
ម្ទោះជាោ ងណាក៏ម្ យ ជាក់កសតងគឺថ្នទីតងំននាោម្រៀនម្ោលម្ៅកដលោនសកម្មភាពទងំម្នាោះម្ិនទន់រតូវបានដឹង
ម្ៅម្ឡយី កដលម្ធ្វីឲ្យោនការលំបាកកាុងការបា ន់ាម នជនទងំម្នោះ ឬនរណាខលោះនឹងប ោះពាល់ម្ យផ្លទ ល់និងម្ យ
របម្ោលកដលរតូវ ក់បញ្ចូ លម្ៅកាុងរកបខណ្ឌ កផនការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ម្នោះ។ ប ុកនត ជនប ោះពាល់ម្ យារ
គម្រោង (PAPs) អាច្ចាត់ជាបីរបម្ភទ ម្ហយីនឹងសិទធិកាុងការទទួលបានសំណ្ង ម្ យកផអកម្លីរទពយសម្បតតិនិងទំហំ
កដលប ោះពាល់។ របម្ភទទងំបីនិងសិទធិទទួលបានរបស់ោត់រមួ្ោន៖ 

 

a) ោច ស់កម្មសិទធិរសបច្ាប់៖  ម្បីសិនជនឬរគួារណាម្ួយ កដលជាោច ស់អច្លនវតាុរសបច្ាប់ (ោនប័ណ្ណកម្មសិទធិ) ដូច្
ោនកច្ងម្ៅកាុងច្ាប់ភូម្ិបាល បាត់បង់អច្លនវតាុឬរច្កចូ្លម្ៅដីកសិកម្មម្ៅកាុងតំបន់ននគម្រោង SEIP ោត់ោនសិទធិ
ទទួលបានសំណ្ងច្ំម្ពាោះអច្លនវតាុនិងរទពយសម្បតតិនានា។ រាល់ PAPs រតូវបានកំណ្ត់ម្ៅតំបន់កដលប ោះពាល់ម្ យារ
គម្រោង ម្ៅម្ពលចុ្ោះម្ធ្វីការអម្ងេតវាស់កវងលម្អិត។ ពួកម្គរតូវបានទទួលសិទធិកាុងវធិានការាត រម្ឡងីវញិរគប់រោន់កាុងការ
ជួយពួកម្គកាុងការម្ធ្វីឲ្យរបម្សីរម្ឡងី ករម្ិតសម្តាភាពនិងផលិតភាពរករបាក់ច្ំណូ្ល ឬោ ងម្ោច្ណាស់រកាសតង់ រការ
រស់ម្ៅដូច្មុ្នម្ពលោនគម្រោង។ 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់
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b) ោច ស់កម្មសិទធិកដលោនការទទលួាគ ល់៖ សំម្ៅម្លីជនឬរគួារ កដលម្ិនោនប័ណ្ណកម្មសិទធិ ប ុកនតោត់ជាោច ស់រសប
ច្ាប់ ជាសហករឬសហកម្មសិទធិ និងសិទធិជារបនពណី្ម្លីអច្លនវតាុតម្ច្ាប់ភូម្ិបាល។ ជនកដលសាិតម្ៅកាុងរបម្ភទម្នោះ 
នឹងរតូវទទួលបានសិទធិដូច្ោា នឹងោច ស់កម្មសិទធិរសបច្ាប់កដរ។ 

c) អាកម្របីរបាស់មិ្នោនការទទលួាគ ល់/មិ្នោនការអនុញ្ញញ ត៖ សំម្ៅម្លីជនឬរគួារណា កដលម្របីរបាស់ឬរស់ម្ៅម្លីដី
ាធារណ្ៈឬដីម្ផសងម្ទៀតកដលោនការោម្ឃ្ត់តម្ច្ាប់ភូម្ិបាល។ ជនកដលសាិតកាុងរបម្ភទម្នោះ នឹងម្ិនទទួលបាន
សំណ្ងម្លីដីធ្លីម្នាោះម្ទ ប ុកនតោត់នឹងទទួលបានសំណ្ងម្លីរទពយសម្បតតិរបស់ោត់ម្រៅពីដី តម្តនម្លជំនួស។ ោត់អាច្ម្សាី
សំុឲ្យបងាា ញភសតុតងជាោច ស់កម្មសិទធិននរទពយសម្បតតិទងំម្នាោះ។ ម្លីសពីម្នោះម្ៅម្ទៀត ោត់ក៏នឹងទទួលបានសិទធិចូ្លរមួ្
កម្មវធិ្ីាត រជីវភាពម្ឡងីវញិ និង/ឬការជួយឧបតាម្ាពិម្សសម្បីសិនជាោត់ប ោះពាល់ធ្ៃន់ធ្ៃរ ម្ហយី/ឬបានចូ្លម្ៅកាុងការគិត
គូរពិម្សស (រកុម្ជនងាយរងម្រោោះ)។  

3.3. លកខណ្ៈវនិិច្ឆយ័ននសទិធទិទលួបាល 

48. រគប់ជននិងរគួារប ោះពាល់ទងំអស់ោនជនជាតិខុសៗោា  រមួ្ោនជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ និងរកុម្ជនងាយរងម្រោោះ កដល
នឹងរតូវផតល់ជូនសំណ្ង និង/ឬការឧបតាម្ា របសិនម្បី (i) ដីរបស់ម្គរតូវបានកាត់បនាយចុ្ោះម្រច្ីនជាង ៥% នននផទដីអច្លន
វតាុទងំមូ្ល, (ii) ោនផលប ោះពាល់អវជិជោនច្ំម្ពាោះរបភពននរបាក់ច្ំណូ្ល, (iii) កផាកខលោះឬផទោះទងំរសុងរតូវរុោះម្រ,ី និង (iv) 
រទពយសម្បតតិម្ផសងៗ (ម្ពាលគឺដំណា ំ ម្ដីម្ម្  ី និងសោា រូបវនត) ឬផលូវចូ្លម្ៅកាន់រទពយសម្បតតិទងំម្នោះនឹងរតូវបានកាត់
បនាយឬខូច្ខាតម្ យារការដកយកដី។ ការខវោះខាតឯការននសិទធិជារបនពណី្ឬប័ណ្ណកម្មសិទធិ នឹងម្ិនប ោះពាល់ដល់
សិទធិទទួលបានសំណ្ងម្ឡយី។ 

 

49. ទរម្ង់ពីរននការដកយកអច្លនវតាុនឹងរតូវបានទទួលម្កពិចារណាម្ៅកាុងគម្រោង SEIP ោន៖ 

 ការម្ធ្វអីមំ្ណាយដមី្ យសមរ័គច្តិត៖ នឹងរតូវបានទទួលលុោះរតកតដំម្ណី្រការននការពិម្រោោះម្ោបល់ ជាមុ្ន និងម្ យ
ម្សរ ីរតូវបានម្ោរពនិងរបកាន់ខាជ ប់ម្ៅតម្រកបខណ្ឌ អំម្ណាយដីម្ យសម័រគច្ិតត។ កបបម្នោះម្ទីបជននិងរគួាររងផល
ប ោះពាល់ ឬសហគម្ន៍ជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ោនសិទធិកាុងការផតល់វភិាគទនដីឬរទពយសម្បតិតម្ផសងៗម្ទៀតតម្្នទៈផ្លទ ល់ 
ម្ យម្ិនចាបំាច់្ទម្ទរ ឬផតល់កបបបទននសំណ្ង។ ាា នភាពទងំម្នោះ អាច្ចាត់ទុកថ្នសម្ម្ហតុផលម្ យារ
សំណ្ង់ននសោា រូបវនតសិកានឹងបម្ងេីនតនម្លជននិងរគួាររងផលប ោះពាល់ ម្ យបនសល់នូវរទពយសម្បតតិ ឬផតល់ឥទធិពល
ម្ យផ្លទ ល់ ម្ យរបម្ោល ឬជាការម្លីកទឹកច្ិតត។ 

 ការដកយកដធី្ល ីនងិតងំទលំីម្ៅម្ យម្និសមរ័គច្តិត៖ ដូច្បានម្រៀបរាប់ខាងម្លី ជនទងំឡាយ (i) ដីរបស់ម្គរតូវបាន
កាត់បនាយចុ្ោះម្រច្ីនជាង ៥% នននផទដីអច្លនវតាុទងំមូ្ល, (ii) ោនផលប ោះពាល់អវជិជោនច្ំម្ពាោះរបភពននរបាក់
ច្ំណូ្ល, (iii) កផាកខលោះឬផទោះទងំរសុងរតូវរុោះម្រ,ី និង (iv) រទពយសម្បតតិម្ផសងៗ (ម្ពាលគឺដំណា ំម្ដីម្ម្  ីនិងសោា រូប
វនត) ឬផលូវចូ្លម្ៅកាន់រទពយសម្បតតិទងំម្នោះនឹងរតូវបានកាត់បនាយឬខូច្ខាតម្ យារការដកយកដី នឹងទទួលបាន
សំណ្ងតម្តនម្លជំនួស និង/ឬការឧបតាម្ាម្ផសងៗ។ លកខណ្ៈវនិិច្ឆ័យ និងសិទធិទទួលបាននឹងរតូវម្ធ្វីបច្ចុបបនាភាពកាុងឯក
ារ ARAP/RAP។ 

50. រកបខណ្ឌ  RPF នឹងអនុវតតច្ំម្ពាោះរគប់ាោម្រៀនម្ោលម្ៅម្សាីសំុ និងសកម្មភាពពាក់ព័នធដនទម្ទៀតម្ៅកាុងគម្រោង SEIP 
កដលផតល់ហរិញ្ញបបទនម្ យធ្នាោរពិភពម្ោក។ ម្ោលនម្ោបាយអនុវតតច្ំម្ពាោះរគប់ជនទទួលរងផលប ោះពាល់
ម្ យារគម្រោងទងំអស់ ម្ យម្ិនគិតពីច្ំនួន ឬភាពធ្ៃន់ធ្ៃរននផលប ោះពាល់។ ដូច្បានម្លីកម្ឡងីម្តងរមួ្ម្កម្ហយី ការ
យកច្ិតតទុក ក់ខាល ងំគឺច្ំម្ពាោះតរម្ូវការននជនជាតិម្ផសងៗ រមួ្ោនជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ និងរកុម្ជនងាយរងម្រោោះ។  
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3.4. ោ រទិកននសទិធទិទលួបាន 

51. ោ រទិកននសិទធិទទួលបាន (តរាងម្លខ២ខាងម្រកាម្) កដលសម្ងខបអំពីរបម្ភទននផលប ោះពាល់ រតូវបានបម្ងេីតម្ឡងីជា
វធិានការសរោប់បំម្ពញច្ម្នាល ោះរបម្ោងននគម្រោង SEIP ថ្នម្តី APs ណាទទួលបានសិទធិ និងោនសិទធិទទួលបានសំណ្
ង។ តរាងម្នោះជាម្គគុម្ទទសក៏សរោប់ការម្ ោះរាយបញ្ញា នានាម្ពលអនុវតត។ 
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តរាងទី 2: ោ រទិកននសិទធទិទលួបានសរោបក់ារតងំទីលំម្ៅម្ឡងីវញិម្ យមិ្នសមរ័គ 

របម្ភទននការបាតប់ង ់ ជន/រគាួរទទលួបានសិទធ ិ សិទធទិទលួបាន បញ្ញា អនុវតតនានា 

A. ការបាតប់ងដី់ 

ដីឯកជន 

I. ការបាតប់ងដី់៖ ម្ យកផាក ឬទងំ
រសុង 

 រគប ់PAH កដលទទលួាគ ល ់ឬភសតុតងនន
ការទទលួាគ លក់ម្មសិទធិ កដលរបស់ោត់
នឹងរតូវបានដកយក 

 ម្ ោះដូរដីជំនសួកដលោនគុណ្ភាពនិងផលិតផលរបោករ់បកហល 
ឬ 

 សំណ្ងជារបាកត់ម្តនម្លជំនសួ 

 រតូវជនដំណឹ្ងដល ់PAH ោ ងម្ោច្ណាសមុ់្ន ៣០នងៃ មុ្ននឹងចាប់
ម្ផតីម្ការងារសីុវលិ ម្ៅទីតងំកដលរតូវដកយកដីសរោប់គម្រោង 

 គណ្ៈកម្មការអនតររកសួងម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់ នឹងធានាការ
ទូទតសំ់ណ្ងដល់ PAH កដលទទលួបានសិទធិោ ងម្ោច្ណាស់
ឲ្យបាន ៣០នងៃ មុ្ននឹងចាបម់្ផតីម្ការងារសីុវលិ 

ដីាធារណ្ៈ/ឯកជនរបសរ់ដា 

I. បាតម់្ យកផាកននដីលំម្ៅ ា ន និង/ឬ
ដីពាណិ្ជជកម្ម កដលដីម្នាោះអាច្បនតនូវ
មុ្ខរបរ 

 រគួារប ោះពាលក់ដលោនផទោះ និង/ឬោង
តូច្ (មុ្ខរបរឯករាជយ/រគួារ) 

 PAH រតុវរុោះម្រទីងំរសុងម្ច្ញពីដីាធារណ្ៈ/ឯកជនរបសរ់ដា 
ម្ យោម នសំណ្ងចំ្ម្ពាោះការបាតប់ង ់

 មិ្នោនសំណ្ងអ់ចិ្នស្រនតយឬ៍បម្ណាត ោះអាសនាងមី រតូវបានអនុញ្ញញ ត
ឲ្យាងសងម់្ឡងីវញិម្ឡយី (ម្ពលគឺ រច្នាសម្ពន័ធោនរគឹោះ ឬផទោះ
អំពីម្ ឬីោងធំ្ជាងមុ្ន) 

 រតូវជនដំណឹ្ងដល ់PAH ោ ងម្ោច្ណាសមុ់្ន ៣០នងៃ មុ្ននឹងចាប់
ម្ផតីម្ការងារសីុវលិ ម្ៅទីតងំកដលរតូវដកយកដីសរោប់គម្រោង 

 ម្បីសិន PAP កានក់ាបដី់ាធារណ្ៈ/ឯកជនរបសរ់ដាទងំរសុង 
ចំ្កណ្កដីកដលម្ៅសល ់ ម្ៅកតជាកម្មសិទធិាធារណ្ៈ/ឯកជនរបស់
រដាដកដល 

 សំណ្ងង់មីមិ្នរតូវបានផតលសំ់ណ្ងម្ឡយី ម្បីចាបំាច្ទុ់កសរោបក់ារ
អភិវឌ្ឍនាម្ពលអនាគត 

II. បាតប់ងដី់លំម្ៅ ា នទងំរសុង ឬដី
កដលម្ៅសលមិ់្នអាច្បនតរសម់្ៅបាន 
(PAH មិ្នោនដីរសម់្ៅ) 

 PAH កដលោនផទោះ ឬោងប ោះពាល់
ម្ យារគម្រោង 

 មិ្នោនសំណ្ងសរោបដី់ាធារណ្ៈ/ឯកជនរបសរ់ដាម្ទ 

 ការផតលដី់ជំនសួម្ៅការ ា នទីតងំលំម្ៅម្ឡងីវញិ ឬជិតភូមិ្ នឹង
រតូវផតលជូ់នម្ យរាជរ ា ភិបាល 

 កាុងករណី្ោនការម្រៀបចំ្ការ ា នតងំទីលំម្ៅម្ឡងីវញិ ដីជំនសួ
រតូវបានផតលជូ់នម្ យរាជរ ា ភិបាល ម្ៅការ ា នតងំទីលំម្ៅ 

 រតូវជនដំណឹ្ងដល ់PAH ោ ងម្ោច្ណាសមុ់្ន ៣០នងៃ មុ្ននឹងចាប់
ម្ផតីម្ការងារសីុវលិ ម្ៅទីតងំកដលរតូវដកយកដីសរោប់គម្រោង 

 ចំ្កណ្កដីកដលម្ៅសល ់ ម្ៅកតជាកម្មសិទធិាធារណ្ៈ/ឯកជនរបស់
រដាដកដល 
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  ម្ឡងីវញិ ម្ យោនរច្នាសម្ពន័ធមូ្ល ា ន។ ទំហដីំឡូតគឺ៏ ៧ម្ x 
១៥ម្ = ១០៥ម្២ សរោបរ់គួារប ោះពាលម់្ យារគម្រោងម្យួ
រគួារ។ ឬដីម្យួឡូត ៏ (ោនទំហដូំច្ោា ) សាិតម្ៅភូមិ្ជាម្យួោា
ម្បីសិនជាោន 

 បណ័្ណកម្មសិទធិសរោប់ដីឡូតម៏្ៅការ ា នតងំទីលំម្ៅម្ឡងីវញិ 
 កម់្ ម្ ោះបតី របពនធ នឹងរតូវផតលជូ់នរគួារនិម្យួៗ បនាទ បពី់បាន
រសម់្ៅជាបោ់ា ម្លីដីម្នោះរយៈម្ពល៥ឆ្ា  ំ

 

III. ការបាតប់ងដី់ផលិតកម្ម ម្ យកផាក
ឬទងំរសុង 

 រគប ់PAHs កដលកានក់ាបដី់ ឬម្របីរបាស់
ដីកដលជាកម្មសិទធិាធារណ្ៈ/រដា 

 មិ្នោនសំណ្ងផតលជូ់នម្ទ  រតូវជនដំណឹ្ងដល ់PAH ោ ងម្ោច្ណាសមុ់្ន ៩០នងៃ មុ្ននឹងចាប់
ម្ផតីម្ការងារសីុវលិ ម្ៅទីតងំកដលរតូវដកយកដីសរោប់គម្រោង 

 PAPs នឹងមិ្នរតូវបានចាកម្ច្ញពីដីម្ យមិ្នោនមូ្លម្ហតុ 
(ម្ពាលគឺ លុោះណាកតដីម្នាោះតរមូ្វឲ្យដកយកម្ដីម្បគីម្រោង) 

B. ការបាតប់ងរ់ច្នាសម្ពន័ធ 

I. ការខូច្ខាតម្ យកផាកននផទោះ ោង/តូប 

“ការខូច្ខាតម្ យកផាកឬទងំរសុង 
ប ុកនតចំ្កណ្កកដលម្ៅសលមិ់្នអាច្
បនតម្របីរបាសប់ាន មិ្នរតូវបាន
អនុញ្ញញ តម្ឡយីសរោបគ់ម្រោងម្នោះ” 

 រគប ់ PAH រតូវបានអោះអាងថ្នរសម់្ៅកាុង 
របកបមុ្ខរបរ ម្ៅកាុងតំបនគ់ម្រោង មុ្ន
និងម្ៅនងៃឱានុវាទ 

 សំណ្ងជារបាកត់ម្តនម្លជំនសួ ម្ យមិ្នោនកាតរ់មំ្ោោះ ឬដក
ម្ច្ញនូវសោា រៈម្ៅម្សសសល ់ 

 រតូវជនដំណឹ្ងដល ់PAH ោ ងម្ោច្ណាសមុ់្ន ៣០នងៃ មុ្ននឹងចាប់
ម្ផតីម្ការងារសីុវលិ ម្ៅទីតងំកដលរតូវដកយកដីសរោប់គម្រោង 

 PAH ទទលួរបាកសំ់ណ្ងោ ងម្ោច្ណាសមុ់្ន ៣០នងៃ មុ្នចាបម់្ផតី
ម្ការងារសីុវលិ ម្ដីម្បអីនុញ្ញញ តឲ្យ PAH ោនម្ពលរគបរ់ោនក់ាុងការ
ម្រៀបចំ្ផទោះ និង/ឬោងម្ឡងីវញិ ម្ជៀសវាងការរខំានណាម្យួដល់
ជីវភាពរសម់្ៅរបសព់កួម្គ 

 PAH រតូវកាត ់ឬរកិំលងយម្រកាយពីដីប ោះពាលក់ាុងរយៈម្ពល ៣០នងៃ 
បនាទ បពី់បានទទលួរបាកសំ់ណ្ង 

II. រច្នាសម្ពន័ធម្ផសងៗ (រច្កចូ្ល, សំ
ោ ប, រានម្ទវត, របង។ល។) 

 រគប ់ PAH រតូវបានអោះអាងថ្នរសម់្ៅកាុង 
របកបមុ្ខរបរ ម្ៅកាុងតំបនគ់ម្រោង មុ្ន
និងម្ៅនងៃឱានុវាទ 

 សំណ្ងជារបាកត់ម្តនម្លជំនសួ ម្ យមិ្នោនកាតរ់មំ្ោោះ ឬដក
ម្ច្ញនូវសោា រៈម្ៅម្សសសល់ 

 រតូវជនដំណឹ្ងដល ់PAH ោ ងម្ោច្ណាសមុ់្ន ៣០នងៃ មុ្ននឹងចាប់
ម្ផតីម្ការងារសីុវលិ ម្ៅទីតងំកដលរតូវដកយកដីសរោប់គម្រោង 

 គណ្ៈកម្មការអនតររកសួងម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់ នឹងធានាការ
ទូទតសំ់ណ្ងដល់ PAH កដលទទលួបានសិទធិោ ងម្ោច្ណាស់
ឲ្យបាន ៣០នងៃ មុ្ននឹងចាបម់្ផតីម្ការងារសីុវលិ 
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C. ការបាតប់ងដំ់ណានិំងម្ដីម្ម្  ី

I. ការបាតប់ងដំ់ណា ំ  ោច សដំ់ណា ំ ម្ យមិ្នគិតពីាា នភាពផលូវ
ច្ាបន់នការកានក់ាប់ 

 តម្កដលអាច្ម្ៅបាន PAH នឹងអនុញ្ញញ តិឲ្យរបមូ្លផលដំណាំ
យូរអកងវងនិងរបចាឆំ្ា  ំមុ្ននឹងចាបម់្ផតីម្ការងារសីុវលិ 

 ម្បីសិនដំណាមិំ្នអាច្របមូ្លផលម្ យារកាលវភិាគសំណ្ង ់
PAH ោនសិទធិទទួលបានសំណ្ងសរោបដំ់ណាកំដលប ោះពាល់
តម្តនម្លជំនួស 

 ដំណារំបចាឆំ្ា  ំ  – PAH នឹងជូនដំណឹ្ងជាមុ្ន ៩០នងៃ ថ្នដីកដល ំ
ដំណានឹំងរតូវម្របីរបាសម់្ យារគម្រោង ម្ហយីពកួម្គរតូវរបមូ្ល
ផលមុ្នការចាបម់្ផតីម្ការងារសីុវលិ 

 

II. ការបាតប់ងម់្ ហូីបកផល ឬម្លប់  ោច សម់្ដីម្ម្  ី ម្ យមិ្នគិតពីាា នភាព
ផលូវច្ាបន់នការកានក់ាប់ 

 ម្ដីម្ម្ ហូីបកផល នឹងរតូវទទលួបានសំណ្ងជារបាកត់ម្អរតតនម្ល
ជំនសួ 

 ដំណារំបចាឆំ្ា  ំ  – PAH នឹងជូនដំណឹ្ងជាមុ្ន ៩០នងៃ ថ្នដីកដល ំ
ដំណានឹំងរតូវម្របីរបាសម់្ យារគម្រោង ម្ហយីពកួម្គរតូវរបមូ្ល
ផលមុ្នការចាបម់្ផតីម្ការងារសីុវលិ 

 ដីចំ្ណី្កដលម្ៅសល ់ម្ៅកតជាកម្មសិទធិាធារណ្ៈរបសរ់ដា 

D. ការបាតប់ងធ់្នធានរទពយសម្បតតិរមួ្ 

I. ការបាតប់ងម់្ យកផាកឬទងំរសុងនន
រទពយសម្បតតិសហគម្ន ៍និង/ឬរទពយ
សម្បតតិរមួ្ ម្ យារការម្ធ្វីឲ្យរបម្សីរ
ម្ឡងីននម្ហ ា រច្នាសម្ពន័ធ
(ឧទហរណ៍្ម្កាល ងទវ រវតត, របង
ម្ណ្ឌ លសុខភាព)  

 សហគម្នប៍ ោះពាល ់ ឬភាា ក់ងាររ ា ភិបា
លនានា កដលរទពយសម្បតតិរបស់ខលួនរង
ផលប ោះពាល់ 

 ការជំនសួម្កវញិនូវរច្នាសម្ពន័ធនិងគុណ្ភាពរបោករ់បកហលោា  
ម្ៅទីតងំតម្ការពិម្រោោះម្ោបល់ជាម្យួនឹងសហគម្ននិ៍ងអាជាា
ធ្រពាកព់ន័ធ 

 សហគម្នរ៍តូវបានជនដំណឹ្ងមុ្ន ោ ងម្ោច្ណាសមុ់្ន ៣០នងៃ 
មុ្ននឹងចាបម់្ផតីម្ការងារសីុវលិ ម្ៅទីតងំកដលរតូវដកយកដីសរោប់
គម្រោង 

 

F. ផលប ោះពាលប់ម្ណាត ោះអាសនា និងការឧបតាម្ា 

I. ការបាតប់ងរ់បាកចំ់្ណូ្លមុ្ខរបរ ជាប
ម្ណាត ោះអាសនា 

 ោច សន់នរទពយសម្បតតិ  របាកឧ់បតតម្ាសរុបចំ្ននួ US$50  ម្ពលម្វោននការរខំានគរួកតមិ្នម្លីសពី ៣០នងៃ ឬ 

 មុ្ខរបររតូវចាបម់្ផតីម្ម្ឡងីវញិមិ្នម្លីសពី ៣០នងៃ 
 រគបជ់នងាយរងម្រោោះ PAPs រតូវកតជាអាកទទលួបាននរបម្ោជន៍ពី
គម្រោង 

II. រគួារងាយរងម្រោោះ និងជនជាតិ
ម្ដីម្ភាគតិច្ 

 ជនប ោះពាលម់្ យារគម្រោង (PAPs)  របាកឧ់បតតម្ាម្តងចំ្នួន US$100 
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3.5. វធីិ្ាស្រសតវាយតនម្លរទពយសម្បតត ិ
52. ការសិកាតនម្លជំនួស (RCS) គឺជាឯការមូ្ល ា នកដលលម្អិតពីវធិ្ីាស្រសតកាុងការគណ្នាអរតតនម្លសំណ្ងននរទពយ

សម្បតតិប ោះពាល់រគប់របម្ភទទងំអស់ ឧទហរណ៍្ ដីធ្លី ផទោះសកម្បង សំណ្ង់ម្ផសងម្ទៀត ទំហ ំម្ដីម្ម្ នីិងរបាក់ឧបតាម្ាាត រ
ម្ឡងីវញិម្ផសងៗម្ទៀត។ RCS នឹងសិកាម្ យអាកជំនាញឯករាជយកដលោនច្ំម្ណ្ោះដឹងអំពីតនម្លសោា រៈសំណ្ង់ និងការ
វាយតនម្លអច្លនវតាុ។ ជាទូម្ៅ វធិ្ីាស្រសតគណ្នាតម្បញ្ជ ីបរោិណ្រតូវបានម្របីរបាស់ម្ដីម្បគីណ្នារគប់តនម្លរច្នាសម្ព័នធ
កដលរងផលប ោះពាល់ទងំអស់។  

 

53. ស័ពទម្ួយច្ំនួនកដលនឹងជួយអាកអានកាុងការវាយតនម្លសិទធិទទួលបាននិងសំណ្ងសរោប់ PAP និង PAH ោន៖  

 ការសិកាតនម្លជនំសួ (RCS)៖ ម្ោលបំណ្ងសំខាន់នន RCS គឺម្ដីម្បកីំណ្ត់អរតតនម្លននដីធ្លីម្ យកផអកតម្កំណ្ត់
រតរបតិបតតិការជាក់កសតងននតំបន់រងផលប ោះពាល់ តនម្លននរច្នាសម្ព័នធច្ម្បងនិងបនាទ ប់បនស ំ និងននម្ដីម្ម្ ហូីបកផល 
ម្ មី្លប់និងដំណា។ំ តម្រយៈលទធផលនន RCS, PAH នឹងទទួលបានសំណ្ងតម្អរតតនម្លជំនួស (កដល្លុោះបញ្ញច ងំ
ពីតនម្លទីផារ) ពីរ ា ភិបាល ច្ំម្ពាោះការបាត់បង់អច្លនវតាុម្ យារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍។ ការសិកាតនម្លជំនួសនឹងម្ធ្វី
ម្ឡងីម្ៅម្ពលអនុវតតការអម្ងេតវាស់កវងលម្អិត។ 

 អរតតនម្លអច្លនវតាុ៖ ដីឯកជនប ោះពាល់ម្ យារគម្រោងរតូវបានកបងកច្កជាបួនរបម្ភទធ្ំៗគឺ (1) ដីករស, (2) ដី
ច្ោេ រ, (3) ដីលំម្ៅ ា ន, និង (4) ដីពាណិ្ជជកម្ម។ វធិ្ីាស្រសតកាុងការទទួលបានទិនាន័យតនម្លទីផារគឺរតូវរបមូ្លទិនាន័យ
ពីការលក់ដូរអច្លនវតាុនាម្ពលងមីៗ កតម្ទោះជាោ ងណាក៏ម្ យកំណ្ត់រតលក់ម្ិនអាច្រកបានម្ទ ម្ៅ/កកបរតំបន់គ
ម្រោង។ ដូម្ច្ាោះម្ហយី ទិនាន័យននការទិញដូរនាម្ពលងមីៗ រតូវបានរបមូ្លពីការសោា សន៍ម្ យផ្លទ ល់ជាម្ួយនឹង (i) 

ោច ស់ដី ម្ៅ/កកបរតំបន់គម្រោងកដលជាអាករងផលប ោះពាល់និងម្ិនរងផលប ោះពាល់ម្ យគម្រោង, និង (ii) អាជាា ធ្រមូ្ល
 ា នម្ៅ/កកបរតំបន់គម្រោង។ តម្រយៈលទធផលននការសិកា RCS, អរតតនម្លដីកដលរគបដណ្ត ប់ទងំដីទទួលាគ ល់ភ
សតុតងននកម្មសិទធិ រច្នាសម្ព័នធ ដំណា ំរុកខជាតិ និងម្ដីម្ម្ មី្ៅកាុងរសុក និងឃុនំនទីតងំគម្រោង។ 

 អរតតនម្លសរោប់រច្នាសម្ពន័ធ៖ ផទោះ/រច្នាសម្ព័នធរងផលប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង រតូវបានចាត់ថ្នា ក់ជារបម្ភទជារកុម្
ធ្ំៗ–ផទោះ/កកនលងាា ក់ម្ៅ និងរច្នាសម្ព័នធម្ផសងម្ទៀត។ វធិ្ីាស្រសតម្របីសរោប់ការគណ្នាផទោះ/រច្នាសម្ព័នធោនការ
គណ្នាបរោិណ្និងវាស់កវងលម្អិតននកផាកនិម្ួយៗននរច្នាសម្ព័នធ។ តនម្លពលកម្មក៏រតូវបានគិតតម្តនម្លទីផារ 
សរោប់រច្នាសម្ព័នធទងំមូ្លម្ យកផអកម្លីព័ត៌ោនទីអាកម្  ការសំណ្ង់ម្ៅកាុងមូ្ល ា ន។ រច្នាសម្ព័នធម្ផសងម្ទៀត
ោនដូច្ជា អណ្តូ ងទឹក របង និងរទពយសម្បតិតវបបធ្ម៌្ោនដូច្ជានម្ច្តិយ ៍រតូវផតល់សំណ្ងតម្តនម្លទីផារ ម្ហយីតនម្ល
ននរច្នាសម្ព័នធជាក់ោក់ម្ួយរតូវបានផតល់ជូន និង 

 អរតតនម្លដណំានំងិរុកខជាត៖ិ ទនិាន័យនឹងរបមូ្លតម្រយៈការសោា សន៍អំពីរបាក់ច្ំណូ្លទទួលបាន កដលោច ស់ម្ដីម្
ម្ /ីអាក មំ្ដីម្ម្ មី្ៅកាុងតំបន់គម្រោង។ អរតតនម្លទីផារននដំណានំិងម្ដីម្ម្  ី រតូវបានគណ្នាម្ យម្ោលម្ៅ
តម្ទិនាផលនិងម្ពលម្វោរគប់វយ័ននដំណានំិងម្ដីម្ម្  ីកដលទទួលបានពីការសោា សន៍ជាម្ួយកសិករ។ រូបម្នតកដល
បានម្របីរបាស់សរោប់ការគណ្នាអរតតនម្លដំណានំិងរុកខជាតិោនដូច្ខាងម្រកាម្៖ 

54. ម្ដីម្ម្  ី= ((បរោិណ្របមូ្លបានកាុងម្ួយឆ្ា  ំx តនម្លទីផារ) x (ច្ំនួនឆ្ា នំឹងរគប់វយ័)) + តនម្លរោប់ពូជ 

 រុកខជាតិយូរអកងវងកដលដុោះលូតោស់ម្លីសពីរយៈម្ពល ៥ឆ្ា  ំរតូវបានកបងកច្កដូច្ខាងម្រកាម្៖ 

o កូនរុកខជាតិអាយុម្រកាម្ ១ឆ្ា ៖ំ នឹងម្ិនរតូវបានសងម្ឡយី ម្ យម្ហតុថ្នអាច្យកម្ៅ មំ្ឡងីវញិបាន; 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់
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o រុកខជាតិតូច្ (១ - ៣ឆ្ា )ំ៖ នឹងរតូវបានវាយតនម្លម្ួយភាគបីននតនម្លម្ពញ ម្ យម្ហតុថ្នអាច្យកម្ៅ វំញិ
បាន ឬម្ិនទន់បានផតល់ផល;  

o រុកខជាតិម្ិនទន់ម្ពញវយ័ (៣ - ៥ឆ្ា )ំ៖ ោនកផលខលោះ នឹងរតូវបានវាយតនម្លពីរភាគបីននតនម្លម្ពញ; និងរុកខជាតិ៖
ម្ពញវយ័ (ម្រច្ីនជាង៥ឆ្ា )ំ ោនផតល់ផលម្ពញ នឹងរតូវបានទទួលតនម្លសំណ្ងម្ពញនងល។ 

3.6. ការពចិារណាពមិ្សស 

55. ភាពងាយរងម្រោោះនងិម្យ នឌ័្រ៖ SEIP ទទួលាគ ល់ថ្នរកុម្សងគម្ម្ួយច្ំនួនោនជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្អាច្ោនលទធភាព
តិច្តួច្កាុងការាត រលកខខណ្ឌ រស់ម្ៅរបស់ពួកម្គ ជីវភាពនិងករម្ិតរបាក់ច្ំណូ្ល ម្ហយីបាន ក់បញ្ចូ លកតីបារម្ាទងំម្នោះ 
ម្ៅកាុងការម្រៀបច្ំនិងអនុវតតសកម្មភាពគម្រោងតម្រយៈការទទួលយកការចូ្លរមួ្កាុងការម្ធ្វីកផនការនិងដំម្ណី្រការននម្សច្
កតីសម្រម្ច្ច្ិតត។ 

 

56. ម្ពលអនុវតត គម្រោងនឹងយកច្ិតតទុក ក់ច្ំម្ពាោះស្រសតីនិងស្រសតីជាម្ម្រគួារ កដលជាអាកទទួលរបម្ោជន៍ពីគម្រោងវនិិម្ោគ 
ម្ពាលគឺ ការងារម្ៅការ ា នសំណ្ង់។ ការចូ្លរមួ្ម្ យម្សមីភាពរបស់ស្រសតីកាុងវដតននសកម្មភាពគម្រោង នឹងម្ធ្វីឲ្យគម្រោង
កាន់កតោនលទធភាពទទួលបាននិរនតរភាព។ ការចូ្លរមួ្ម្ យសកម្មននរកុម្ស្រសតីនិងជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ នឹងរតូវបានធានា 
អំឡុងម្ពលម្រៀបច្ំវធិានការសម្រម្យម្ដីម្បមី្្លីយតបនឹងតរម្ូវការឬកតីបារម្ាជាក់ោក់ច្ំម្ពាោះរកុម្ទងំម្នោះ ដូច្ជាភាពោម នដី
រស់ម្ៅ ភាពរកីរក រសីតជាម្ម្រគួារ ជនពិការ ជរា ឬកុោរកដលម្ិនោនទីពឹង។ សកម្មភាពយុទធាស្រសតម្យ នឌ័្រនិងរកុម្ជន
ជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ជាក់ោក់ នឹងរតូវម្រៀបច្ំម្ឡងី ម្ហយី ក់បញ្ចូ លម្ៅកាុងឯការ ARAP/RAP ។ 

3.7. យុទធាស្រសតម្យ នឌ័្រ 
57. ម្ោលការណ៍្ខាងម្រកាម្រតូវបានទទួលយកម្ដីម្បជីំរុញស្រសតឲ្យចូ្លរមួ្ោ ងសកម្មកាុងការម្ធ្វីកផនការនិងអនុវតតកម្មវធិ្ីម្ ោះ

រាយផលប ោះពាល់ ក៏ដូច្ជាកម្មវធិ្ីដនទៗម្ទៀត។  

(i) ការទូទត់សំណ្ងនឹងចុ្ោះហតាម្លខាម្ យបតីរបភព ឬកាុងករណី្រសីតជាម្ម្រគួារ គឺហតាម្លខាម្ យរសីត។  

(ii) កិច្ចសនាការងារសីុវលិ នឹងោន ក់បញ្ចូ លម្ោលម្ៅការងារសរោប់ជនរកីរក និងរសីតម្ៅកាុងភូម្ិប ោះពាល់
ម្ យារគម្រោង និងម្ៅតំបន់មូ្ល ា ន។ អាកម្  ការក៏នឹងរតូវោនការម្បតជាា ច្ិតតច្ំម្ពាោះភាពម្សមីោា ននម្យ នឌ័្រកដរ 
ម្ យោន៖ i) ការធានាថ្នម្ិនោនពលកម្មកុោរ ឬជួញដូរកោល ងំពលកម្ម; ii) ម្ិនោនការម្រសីម្អីងច្ំម្ពាោះការងារនន
ស្រសតីកដលោនលកខណ្ៈសម្បតតិរគប់រោន់; និង iii) ម្ិនោនរបាក់កខខុសោា ច្ំម្ពាោះបុរសនិងស្រសតីច្ំម្ពាោះការងារដូច្ោា ។  

(iii) វធិានការពិម្សសនឹងរតូវអនុវតតកាុងការផសពវផាយព័ត៌ោននិងពិម្រោោះជាម្ួយស្រសតី ម្ដីម្បធីានាថ្នពួកម្គយល់ច្ាស់ពី
ម្ោលនម្ោបាយ សិទធិទទួលបាន និងនីតិវធិ្ីម្ផសងម្ទៀតននកម្មវធិ្ីម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ ម្ហយីពួកម្គអាច្ោន
លទធភាពកាុងការបងាា ញការសម្រម្ច្ច្ិតត។  

(iv) របព័នធព័ត៌ោនសតីពីការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់សរោប់គម្រោង នឹងធានាថ្ន ទិនាន័យនិងសូច្នាកររតួតពិនិតយទងំ
អស់ រតូវបានកបងកច្កតម្ម្ភទ។  

(v) រកុម្រគប់រគងគម្រោង នឹងផតល់ការបណ្តុ ោះបណាត លដល់រគប់គណ្ៈកម្មការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់កាុងការបម្ងេីន
សម្តាភាពកាុងការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ និងជំរុញការយល់ដឹងអំពីម្យ នឌ័្រម្ៅកាុងការរគប់រគងម្ ោះរាយផល
ប ោះពាល់។  



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  
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58. សូម្ម្ម្ីលឧបសម្ព័នធ 1A សរោប់ោ រទិកកផនការសកម្មភាពម្យ នឌ័្រ។ 

4. ដំម្ណី្រការននការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់និងការអនុម័្ត 

4.1. ការពិនិតយម្មី្លម្លកិីច្ចការពារ 
59. ម្ៅម្ពលកដលាោម្រៀនម្ោលម្ៅរតូវបានអនុម័្ត ការពិនិតយម្ម្ីលម្លីទិដាភាពសងគម្នឹងចាប់ម្ផតីម្ម្ យនាយក ា ន

សំណ្ង់ននរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ម្ យោនការចូ្លរមួ្ពីគណ្ៈកម្មការរទរទង់សំណ្ង់និងរកុម្របឹកាឃុ/ំសងាេ ត់ 
ម្ដីម្បកីំណ្ត់ថ្នម្តីដី និង/ឬ រទពយសម្បតតិដនទម្ទៀតរតូវបានផតល់ជាអំម្ណាយម្ យសម័រគច្ិតត ផ្លល ស់ទីលំម្ៅឬតងំទីលំម្ៅងមី
ម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត និង/ឬ បញ្ញា ម្ផសងម្ទៀតកដលពាក់ព័នធនឹងសកម្មភាពាងសង់ ម្ៅកាុងបលង់ាោម្រៀងខលួន។ ដូម្ច្ាោះ  
ARAPs ឬ RAPs នឹងរតូវបានម្រៀបច្ំម្ឡងីសរោប់ាោម្រៀនម្ោលម្ៅកដលោនផលប ោះពាល់អវជិជោនម្ទោះបម្ណាត ោះ
អាសនា ឬអច្ិនស្រនតយក៏៍ម្ យ។ ម្រៅពី ARAP/RAP, របាយការណ៍្អម្ងេត (Due Diligent Report-DDR) នឹងរតូវបាន
ម្រៀបច្ំសរោប់ាោម្ោលម្ៅ កដលម្ិនោនផលប ោះពាល់ និងឬទីតងំណាកដលរបជាជនមូ្ល ា នសម័រគច្ិតតផតល់
អំម្ណាយដី។ ម្ដីម្បឲី្យកផនការោនលកខណ្ៈលអរបម្សីរ ការសិកាពិនិតយម្ម្ីលគួរកតម្ធ្វីម្ឡងីកាុងដំណាក់កាលដំបូងនន
ដំម្ណី្រការ RPF ម្ដីម្បឲី្យ SSFP បានទទួលដំណឹ្ងរគប់រោន់កាុងការម្រៀបច្ំ ARAP/RAP ឬ DDR សរោប់ការផតល់
អំម្ណាយដីននាោម្រៀនម្ោលដីនិម្ួយៗ។ ឧបសម្ព័នធទី៤ គឺជាគំរូននទរម្ង់រតួតពិនិតយម្ម្ីលកផាកសងគម្ (Social 

Screening Checklist Form)។ 

4.2. ការម្រៀបចំ្និងអនុម័្ត ARAP/RAP 

60. MoEYS/PMC សហការជាម្ួយនឹង GDR នន MEF (ម្លខាធ្ិការននគណ្ៈកម្មការអនតររកសួង) ផតល់ម្គគុម្ទទសន៏ជាទូម្ៅ
សរោប់ការម្ធ្វីកផនការផ្លល ស់ទីលំម្ៅនិងដំម្ណី្រការដកយកដីម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត ធានាការសរម្បសរម្ួលរវាងអាកពាក់ព័នធ
ម្ផសងៗជាម្ួយនឹងគម្រោង SEIP រមួ្ោនអាកកដលជាប់ទក់ទងម្ យផ្លទ ល់ម្ៅនឹងការផ្លល ស់ទីលំម្ៅ និងរតួតពិនិតយម្ម្ីល
ការអនុវតត។ មុ្ននឹងចាប់ម្ផតីម្កាងាោម្រៀន អាកពាក់ព័នធនឹងាោម្រៀនម្ោលម្ៅកដលោនផលប ោះពាល់អវជិជោននឹង
រតូវបានពិម្រោោះ ម្ដីម្បមី្រៀបច្ំកផនការនិងម្រៀបច្ំការងារម្ដីម្បកីំណ្ត់និងកាត់បនាយផលប ោះពាល់សងគម្អវជិជោនកដលម្កីត
ម្ច្ញពសីកម្មភាពសំណ្ង់។ ARAP/RAP នឹងទទួលព័ត៌ោនពីការអម្ងេតមូ្ល ា ន វាយតនម្លរទពយសម្បតតិ និងការកំណ្ត់
សំណ្ង ម្ទោះជាកាុងបរបិទផ្លល ស់ទីតងំជាបម្ណាត ោះអាសនា ឬអច្ិនស្រនតយក៏៍ម្ យ និងសំណ្ងកាុងបរបិទកាត់បនាយផលប ោះ
ពាល់ននគម្រោងទក់ទងនឹងសងគម្។ 

 

61. ការម្រៀបច្ំ ARAP/RAP រតូវរមួ្បញ្ចូ លនូវសិកាខ បទនន PAP និង PAH ដូច្ខាងម្រកាម្ ម្ដីម្បឲី្យពួកោត់៖ 

 បានរជាបពីព័ត៌ោនសតីពីជម្រម្ីសនិងសិទធិទក់ទិននឹងការផ្លល ស់ទីលំម្ៅនិងសំណ្ង; 

 បានពិម្រោោះម្ោបល់ ទទួលបានជម្រម្ីស ទទួលបានបម្ច្ចកម្ទសនិងម្សដាកិច្ចច្ំម្ពាោះទីតងំអាច្តងំទីលំម្ៅ និង/ឬ
ជម្រម្ីសននសំណ្ង; និង 

 បានទទួលសំណ្ងឆ្ប់រហ័សនិងោនរបសិទធភាព ម្ៅតម្អរតតនម្លជំនួសសរោប់ការខូច្ខាតរទពយសម្បតតិ និងផលូវ
ចូ្លកដលរតូវការម្ យគម្រោង។ 

62. ការចូ្លរមួ្និងពិម្រោោះម្ោបល់ជាាធារណ្ៈរគប់រជុងម្រជាយគឺជាតរម្ូវការជាចាបំាច់្ននដំម្ណី្រការ ARAP/RAP ។ 
ម្លីសពីម្នោះ PAP និង PAH រតូវដឹងអំពី៖ 

 សិទធិនិងជម្រម្ីសរបស់ពួកោត់ទក់ទងនឹងអំម្ណាយដីធ្លី ការផ្លល ស់ទីលំម្ៅ និង/ឬសំណ្ង; 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  
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 ជម្រម្ីសម្សដាកិច្ចនិងបម្ច្ចកម្ទសកដលអាច្ជាក់ោក់ និងជម្រម្ីសម្ផសងៗសរោប់ការផ្លល ស់ទីលំម្ៅ ឬការ ា នតងំទី
លំម្ៅម្ឡងីវញិ;  

 កាលបរមិ្ច្ឆទនិងដំម្ណី្រការននការផ្លល ស់លំម្ៅ ការតងំទីលំម្ៅម្ឡងីវញិ និង/ឬសំណ្ង; 

 របសិទធភាពអរតសំណ្ងតម្តនម្លជំនួសសរោប់ការបាត់បង់ននរទពយសម្បតតិ និងម្សវាកម្ម; និង 

 សំម្ណី្វធិានការ និងតនម្លម្ដីម្បរីកា ឬកកលម្អសតង់ ររស់ម្ៅនិងជីវភាព។ 

63. ឯការ ARAP/RAP ទម្ទរឲ្យោនព័ត៌ោនជាក់ោក់រគប់រជុងម្រជាយម្ដីម្បកីំណ្ត់បា រាកម្រតដូច្ខាងម្រកាម្៖ 

 ជននឹងរតូវប ោះពាល់ម្ យារសកម្មភាពាងសង់ាោម្រៀន (វជិជោននិងអវជិជោន); 

 ជនោនសិទធិទទួលបានសំណ្ង និង/ឬរបាក់ឧបតាម្ា; និង 

 របម្ភទដីផតល់ជាអំម្ណាយ, ម្បីសិនជាោន, និង/ឬរបាក់ឧបតាម្ាកដលរតូវការ។  

64. បនាទ ប់ពីបានបញ្ច ប់ ឯការ ARAP/RAP នឹងរតូវ ក់ជូនម្ៅ IRC/GDR ម្ដីម្បពីិនិតយនិងសម្រម្ច្មុ្ននឹង ក់ជូនម្ៅ
ធ្នាោរពិភពម្ោក។  

 

65. ឯការ ARAP ោនព័ត៌ោនដូច្ខាងម្រកាម្៖  

 

i. ព័ត៌ោនសម្ងខបអំពីាោម្រៀនម្ោលម្ៅ ទីតងំ និងផលប ោះពាល់របស់វា,  
ii. ពិម្រោោះម្ោបល់ជាម្ួយ PAP និង PAH, 
iii. ព័ត៌ោនមូ្ល ា ននន PAP និង PAH,  
iv. របម្ភទនន PAP និង PAH ម្ យករម្ិតនិងរបម្ភទននផលប ោះពាល់,  
v. សិទធិទទួលបានសរោប់សំណ្ង់, របាក់ឧបតាម្ា និងការម្ធ្វីឲ្យរបម្សីរម្ឡងីឬការឧបតាម្ាាត រម្ឡងីវញិ ម្ៅតម្របម្ភទនន

ផលប ោះពាល់ោនម្ៅកាុងតរាងោ រទិកសំណ្ង,  
vi. ព័ត៌ោនអំពីទីតងំផ្លល ស់ទីលំម្ៅ ម្បីរតូវអនុវតត,  
vii. ការទទួលខុសរតូវរបស់ាា ប័នសរោប់អនុវតត និងរតួតពិនិតយ,  
viii. នីតិវធិ្ីម្ ោះរាយបណ្តឹ ងតវា ,  
ix. បា ន់ាម នតនម្លននផលប ោះពាល់និងងវកិារបចាឆំ្ា ,ំ និង  

x. កផនការម្ពលម្វោសរោប់ការអនុវតត។ 

 

66. គម្រោងាោម្រៀនម្ោលម្ៅកដលប ោះពាល់ម្រច្ីនជាង ២០០រគួារ ទក់ទងនឹងការបាត់បង់រទពយសម្បតតិនិងជីវភាពរស់
ម្ៅ តរម្ូវឲ្យម្រៀបច្ំឯការ RAP។ ជាធ្ម្មត ឯការ RAP នឹងោនោតិកាដូច្ខាងម្រកាម្៖  

 

i. ព័ត៌ោនសម្ងខបអំពីអនុគម្រោង ទីតងំ និងផលប ោះពាល់,  
ii. ម្ោលការណ៍្និងម្ោលបំណ្ងននការម្រៀបច្ំម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ និងការអនុវតត,  
iii. ការវាយតនម្លរកបខណ្ឌ ច្ាប់ ម្ យវភិាគអំពីច្ម្នាល ោះរបម្ោង,  
iv. ព័ត៌ោនមូ្ល ា ននន PAP និង PAH,  
v. ច្ំណាត់ថ្នា ក់នន PAP និង PAH ម្ៅតម្ករម្ិតនិងរបម្ភទននផលប ោះពាល់,  
vi. សិទធិទទួលបានសរោប់សំណ្ង់, របាក់ឧបតាម្ា និងការម្ធ្វីឲ្យរបម្សីរម្ឡងីឬការឧបតាម្ាាត រម្ឡងីវញិ ម្ៅតម្របម្ភទនន

ផលប ោះពាល់ោនម្ៅកាុងតរាងោ រទិកសំណ្ង,  



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  
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vii. ព័ត៌ោនសតីពីទីតងំផ្លល ស់ទីលំម្ៅ ជាម្ួយនឹងលកខខណ្ឌ ម្សដាកិច្ចសងគម្ននជននិងរគួារប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង 
រពម្ទងំសហគម្ន៍ម្ៅទីម្នាោះ,  

viii. ការម្រៀបច្ំាា ប័នសរោប់ម្ធ្វីកផនការនិងអនុវតត,  
ix. នីតិវធិ្ីកាុងការចូ្លរមួ្អំឡុងម្ពលម្ធ្វីកផនការនិងអនុវតត,  
x. នីតិវធិ្ីសរោប់ម្ ោះរាយបណ្តឹ ងតវា ,  
xi. បា ន់ាម នតនម្លននផលប ោះពាល់និងងវកិារបចាឆំ្ា ,ំ  
xi. កផនការម្ពលម្វោសរោប់ការអនុវតត, និង 

xii. នីតិវធិ្ីរតួតពិនិតយខាងម្រៅនិងខាងកាុង រមួ្ោនលកខខណ្ឌ ការងារសរោប់ភាា ក់ងាររតួតពិនិតយនិងវាយតនម្លខាងម្រៅ។  

 

67. ឧបសម្ព័នធទ២ី ផតល់ជូនអំពីទរម្ង់ននកផនការសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ រមួ្ោនឯការអធ្ិបាយ ARAP និង 

RAP ។ ឯការ ARAP/RAP នឹងរតូវបានម្រៀបច្ំម្ យជនបម្ងាគ លកិច្ចការពារនន MoEYS/PMC ម្ យោនការជួយពីទី
របឹកាកិច្ចការពារសងគម្ ម្ហយី ក់ជូនម្ៅ IRC/GDR ម្ដីម្បពីិនិតយនិងអនុម័្តមុ្ននឹង ក់ជូនម្ៅធ្នាោរពិភពម្ោក។  

 

68. ជាអនុាសន៍ ម្ដីម្បសីរម្ួលដល់ការងារ ARAP/RAP នឹងរតូវម្រៀបច្ំម្ៅតម្ម្ខតតនិម្ួយៗ។ ោនន័យថ្ន ាោម្រៀនម្ោល
ម្ៅម្ៅកាុងម្ខតតកតម្ួយ កដលោនផលប ោះពាល់ននការតងំទីលំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត នឹងរតូវ ក់បញ្ចូ លម្ៅកាុងឯការ 
ARAP/RAP កតម្ួយ។ 

4.3. រកបខណ្ឌ អំម្ណាយដីធ្លីម្ យសម័រគចិ្តត 
69. ដមំ្ណី្រការរតតួពនិតិយបញ្ញជ ក់ច្ាស់អំពីការោម្ឃ្ត់វនិិម្ោគកដលោនការផ្លល ស់ទីលំម្ៅរបជាជនម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត។ 

ប ុកនត ម្បីសិនជាការដកយកដីតិច្តួច្ម្ិនអាច្ម្ជៀសបាន ម្នាោះរតូវកតរបរពឹតតម្ៅម្ យសម័រគច្ិតត ឬទូទត់សំណ្ង (អាច្
ជាសោា រៈ) ជូនដល់អាកអាកទទួលជំនួយ (ជាធ្ម្មតឃុ)ំ ប ុកនតម្ិនម្របីរបាស់ងវកិាគម្រោងម្ឡយី។ រសបជាម្ួយោា ម្នោះកដរ 
វបបធ្ម៌្កដលធាល ប់អនុវតតម្ យអាជាា ធ្រឃុ ំ របជាជនអាច្បរចិាច កដីឬរទពយសម្បតតិរបស់ខលួនម្ យម្ិនោនសំណ្ង។ កបបម្នោះ
អាច្ជាការសម្រម្យ ម្រពាោះថ្នគម្រោងអាច្ម្ធ្វីឲ្យតនម្លអច្លនវតាុកដលម្ៅសល់ម្ឡងីនងល ឬោនផលរបម្ោជន៍ម្ យផ្លទ ល់
ច្ំម្ពាោះអាកប ោះពាល់។ បញ្ញតតិនានាសរោប់ការបរចិាច គដីម្ យសម័រគច្ិតតោនភាជ ប់ម្ៅកាុងឧបសម្ព័នធ ៣ សតីពីពិធ្ីការននការ
បរចិាច គដី និងការសិកាដី។ 

 

70. ទហំមំ្ដបីរចិាច គម្ យសមរ័គច្តិត៖ ការបរចិាច គដីម្ យសម័រគច្ិតត រតូវបានអនុវតតច្ំម្ពាោះអាកទទួលរបម្ោជន៍ម្ៅកាុងឃុ ំ កដល
ម្ិនោនការដកយកដីម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត និងម្ យកផអកម្លីតរម្ូវការរបស់សហគម្ន៍។ ការបរចិាច គដីម្ យសម័រគច្ិតត 
(VLD) នឹងរតូវបានទទួលច្ំម្ពាោះដីនិងរទពយសម្បតតិឯកជនទំហតូំច្កដលោនការរពម្ម្រពៀងកាុងការផតល់ដីនិងរទពយសម្បតតិ 
ជាការបរចិាច គជូនគម្រោងម្ យសម័រគច្ិតត ម្ហយីោត់គឺជាអាកទទួលរបម្ោជន៍ពីគម្រោង។ ម្ិនោនជនឬរគួារណាម្ួយ
បាត់បង់ដីរបស់ខលួនម្លីសពី ៥% ឬរទពយសម្បតតិម្ផសងម្ទៀតម្លីពីច្ំនួន ៤០០,០០០ម្រៀល ម្ឡយី។ អាកោនដីលំម្ៅ ា ន
ទំហតូំច្ ច្ំនួន ៣០០ម្២ ឬតិច្ជាងម្នោះ ម្ិនអនុញ្ញញ តឲ្យបរចិាច គដីម្ទ។ ម្លីសពីម្នោះ ដីកដលនឹងរតូវបរចិាច គ រតូវកតជាដីម្ិន
ោនសំណ្ង់ផទោះ ឬអច្លនរទពយដនទម្ទៀត។ ការបរចិាច គម្ យសម័រគច្ិតត សរោប់ការាងសង់ការោិល័យ ជាម្ដីម្ នឹងម្ិន
រតូវបានអនុញ្ញញ តម្ទ។ សរោប់គម្រោងរបម្ភទម្នោះ រកុម្របឹកាសងាេ ត់/ឃុ ំ ម្ យោនការទំនុកបំរុងពីនាយកាោនិងជន
បម្ងាគ លកផាកកិច្ចការពារសងគម្ (SSFP), រតូវម្រៀបច្ំរបាយការណ៍្ម្ួយបងាា ញថ្ន ោច ស់ដីរតូវបានផតល់ព័ត៌ោនសពវរគប់អំពី
គម្រោង និងសិទធិរបស់ោត់កាុងការបដិម្សធ្ផតល់ដីនិងរទពយសម្បតតិនានាម្ យម្ិនទទួលបានសំណ្ង។ របាយការណ៍្ម្នោះ
ម្ៅថ្ន “របាយការណ៍្បរចិាច គដមី្ យសមរ័គច្តិត”។ 

 

71. ការបរចិាច គម្ យសមរ័គច្តិតគជឺាសកម្មភាពម្យួននការពមិ្រោោះម្ោបល់ម្ យបានជូនដណឹំ្ងជាមុ្ន។ ម្ស្រនតីគម្រោងនឹងធានា



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  
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ថ្ន របជាជនបានរជាបពីជម្រម្ីសម្ផសងៗដូច្ជាសំណ្ងតម្អរតតនម្លជំនួសមុ្ននឹងការបរចិាច គម្ យសម័រគច្ិតត ម្ហយីរតូវម្ធ្វី
ម្ឡងីម្ យម្ិនោនការបងខិតបងខំម្ឡយី។ ជនប ោះពាល់ម្ យគម្រោងោនសិទធិកាុងការបដិម្សធ្បរចិាច គរទពយសម្បតតិនិង
ទទួលបានសិទធិនិងសំណ្ងច្ំម្ពាោះការបាត់បង់។ ពួកម្គនឹងរតូវបានជូនដំណឹ្ងអំពីសិទធិនិងការទទួលបានយនតការបណ្តឹ ង
ាទុកខដូច្បានពណ៌្នាម្ៅកាុងរកបខណ្ឌ កផនការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ម្នោះ។ 

 

72. ការអម្ងេតម្ យយកច្តិតទុក ក់។ ការអម្ងេតម្ យយកច្ិតតទុក ក់ននការបរចិាច គដីម្ យសម័រគច្ិតត នឹងរតូវច្ងរកងទុកជា
ឯការម្ៅកាុងរបាយការណ៍្វាយតនម្លសិកាលទធភាពននការវនិិម្ោគ ម្ហយីនឹងោ ងម្ោច្ណាស់រតូវ ក់បញ្ចូ លច្ំណុ្ច្
ដូច្ខាងម្រកាម្៖  

 

(i) ម្ធ្វីការម្ផទៀងផ្លទ ត់និងច្ងរកងជាឯការថ្ន ដីតរម្ូវសរោប់គម្រោងគឺផតល់ម្ យសម័រគច្ិតត ម្ហយីដីម្នាោះម្ិនោនទំនាស់
កម្មសិទធិ ឬការ ក់កំហតិម្ផសងៗ។  

(ii) ម្ធ្វីការម្ផទៀងផ្លទ ត់ថ្ន ម្ិនោនរគួារណាម្ួយនឹងធាល ក់ខលួនរកម្ យការបរចិាច គដីម្នោះម្ទ (ជាអាទិ៍ ការបរចិាច គម្ិនម្លីសពី
៥% នននផទដីសរុប) ម្ហយីនឹងតរម្ូវឲ្យរកុម្អភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍ច្រចាររកវធិានការកាុងការរកាជីវភាពឲ្យបានដូច្ម្ដីម្ 
ដូច្ជា ការកាត់បនាយតនម្លកាុងរបតិបតតិការនិងការកងទ ំ ឬកច្ករកំលកដី ដុំោះពីសោជិកសហគម្ន៍ទទួលរបម្ោជន៍
ម្ផសងម្ទៀត។ 

(iii) ម្ផទៀងផ្លទ ត់ថ្ន ការបរចិាច គដីនឹងម្ិនម្ដញអាកជួលឬកម្មករម្ច្ញពីដីម្នាោះ ម្បីសិនជាោន។  

(iv) ការពិម្រោោះម្ោបល់រគប់រជុងម្រជាយរតូវបានម្ធ្វីម្ឡងីម្ យភាតរភាពជាម្ួយអាកបរចិាច គដីទងំឡាយ។ ច្ងរកងឯក
ារម្ផទៀងផ្លទ ត់ថ្ន ោច ស់បរចិាច គដីឯកភាពនឹងអនុគម្រោង រពម្ទងំផលរបម្ោជន៍របស់វា។ តរម្ូវឲ្យោនការពិភាកា
ម្ យកឡកម្ួយ ជាម្ួយស្រសតីនិងសហគម្ន៍ ម្ដីម្បមី្ធ្វីឲ្យោនការចូ្លរមួ្ោ ងយកច្ិតតទុក ក់។ និង  

(v) ធានាអោះអាងថ្ន យនតការសហគម្ន៍សរោប់ការអនុវតតសកម្មភាពវនិិម្ោគ គឺោនរបតិបតតិការនិងរបព័នធម្សមីភាព ក៏ដូច្
ជារបព័នធសរោប់រតួតពិនិតយនិងម្ធ្វីរបាយការណ៍្គម្រោង។  

 

73. ការអនុវតត៖ រកុម្របឹកាឃុ/ំសងាេ ត់ នឹងអនុវតតដំម្ណី្រការបរចិាច គដីម្ យសម័រគច្ិតត (VLD) ម្ យម្របីរបាស់ពិធ្ីការបរចិាច គដី
ម្ យសម័រគច្ិតត ដូច្ម្សៀវម្ៅអនុវតតគម្រោងឃុ/ំសងាេ ត់ ជនបម្ងាគ លកិច្ចការពារសងគម្ននរកុម្រគប់រគងគម្រោង និងសាិតម្ៅ
ម្រកាម្ការរគប់រគងនិងរតួតពិនិតយននជនបម្ងាគ លកិច្ចការពារសងគម្ននរកុម្រគប់រគងគម្រោង។ 

 

74. ការច្ងរកងឯការ៖ ជនបម្ងាគ លកិច្ចការពារសុវតាិភាពសងគម្ននរកុម្រគប់រគងគម្រោង (PMT) នឹងច្ងរកងឯការ
បរចិាច គដីម្ យសម័រគច្ិតត របាយការណ៍្ពិនិតយអម្ងេត ម្ៅរគប់សហគម្ន៍កដលទម្ទរឲ្យោនការបរចិាច គដី។ ពួកម្គនឹង
ធានាការសរម្សរបំម្ពញទរម្ង់រពម្ម្រពៀងបរចិាច គដី (ម្ម្ីលគរម្ូកាុងឧបសម្ព័នធទី៣)។ ការបរចិាច គនឹងរតូវម្ផទៀងផ្លទ ត់ម្ យ
ាកសចី្ំនួនពីរនាក់ កដលជារបធានសហគម្ន៍កតម្ិនកម្នអាកទទួលផលរបម្ោជន៍ម្ យផ្លទ ល់ពីសកម្មភាពវនិិម្ោគ ម្ដីម្បី
ធានាថ្ន ដីម្នោះរតូវបានផតល់ម្ យសម័រគច្ិតត ម្ យម្ិនោនការបងខិតបងខំតម្រូបភាពណាម្ួយម្ឡយី។ ព័ត៌ោនអម្ងេតពិនិតយ
ការបរចិាច គដីម្ យយកច្ិតតទុក ក់ នឹងរតូវបានម្ផទៀងផ្លទ ត់អំឡុងម្ពលការគូសលម្អិតអនុគម្រោងនិងរតូវបានបច្ចុបបនាភាព
ម្បីសិនជាចាបំាច់្។ 

 

75. រតតួពនិតិយការបរចិាច គដមី្ យសមរ័គច្តិត៖ ការបរចិាច គដីម្ យសម័រគច្ិតត នឹងរតូវបានរតួតពិនិតយម្ យអាកសរម្បសរម្ួល
រសុក/ខណ្ឌ  គណ្ៈកម្មការរគប់រគងគម្រោង ម្ហយីធ្នាោរពិភពម្ោកពិនិតយម្ម្ីលម្តងោេ លទរម្ង់ឯកភាពបរចិាច គដីនិង
ម្រជីសម្រសីអាកផតល់ម្ យនច្ដនយម្ដីម្បសំីភាសន៍។ អំឡុងម្ពលម្បសកកម្មរតួតពិនិតយម្ម្ីលគម្រោង ធ្នាោរពិភពម្ោកនឹង
ម្ផទៀងផ្លទ ត់ថ្នឯការអម្ងេតម្ យយកច្ិតតទុក ក់សតីពីការបរចិាច គដី រតូវបានម្ធ្វីម្ឡងីរសបម្ៅតម្នីតិវធិ្ីខាងម្លី។ 

 

76. យនតការម្ ោះរាយបណ្តឹ ងាទុកខ៖ ការគិតទុកជាមុ្ននូវបណ្តឹ ងាទុកខ អាច្ទក់ទងម្ៅនឹងការបងខិតបងខំឲ្យបរចិាច គដី ឬ



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់

45 

បរចិាច គដីម្លីសពី ៥% នននផទដីកម្មសិទធិសរុប កដលអាច្នាំ្ នម្ៅរកភាពរកីរក។ បណ្តឹ ង នឹង ក់ជូនម្ៅគណ្ៈកម្មការ
ម្ ោះរាយបណ្តឹ ងាទុកខកដលបម្ងេីតម្ឡងីសរោប់គម្រោង។ នីតិវធិ្ីកាុងការម្ ោះរាយបណ្តឹ ងាទុកខោនពណ៌្នាម្ៅ
កផាកខាងម្រកាម្។ 

5. នីតិវធីិ្ាា ប័នសរោបក់ារម្ ោះរាយផលប ោះពាល់  

5.1. រកសងួអប់រ ំយុវជន និងកីឡា (MOEYS) និងគណ្ៈកម្មការរគប់រគងគម្រោង (PMC) 

77. រកសងួអប់រ ំយុវជន នងិកឡីា (MoEYS) ោនតួនាទីអនុវតតគម្រោងទងំមូ្ល រពម្ទងំអនុវតតដំម្ណី្រការយកច្ិតតទុក ក់
ននការបរចិាច គដីម្ យសម័រគច្ិតតនិងរកបខណ្ឌ កផនការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់។ ម្បីសិនជាោនការតងំទីលំម្ៅនិងដក
យកដីធ្លីម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត MoEYS នឹងម្សាីម្ៅគណ្ៈកម្មការអនតររកសួង (ថ្នា ក់ជាតិ) ម្ដីម្បមី្ ោះរាយផលប ោះពាល់និង
ការដកយកដីរសបម្ៅតម្ម្ោលនម្ោបាយនិងនីតិវធិ្ីកដលបានកច្ងកាុងរកបខណ្ឌ កផនការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់។  

 

78. គណ្ៈកម្មការរគប់រគងគម្រោង៖ គណ្ៈកម្មការរគប់រគងគម្រោង (PMC) គឺជាាា ប័នខពស់បំផុតកដលបម្ងេីតម្ឡងីម្ យ
រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា (MoEYS)។ ការទទួលខុសរតូវជាទូម្ៅកាុងការរតួតពិនិតយ ESP ម្ដីម្ប ីក់បម្ស្រញ្ជ ៀបការ
បម្ងេីតម្ោលនម្ោបាយ កផនការយុទធាស្រសត និងដំម្ណី្រការសម្រម្ច្ច្ិតតការអនុវតត។ ាា ប័ន PMC រមួ្ោន ថ្នា ក់ដឹកនា ំ
កដលជារដាម្លខាធ្ិការនន MoEYS។ រកុម្រគប់រគងគម្រោង (PMT), ដឹកនាមំ្ យរដាម្លខាធ្ិការ និងោនអគគនាយកនន
នាយក ា នម្ផសងៗនន MoEYS ម្ដីម្បជីួយ PMC និងទទួលតួនាទីសាូលកាុងការអនុវតតគម្រោង។ ការម្រៀបច្ំកាុងការអនុវតត
គម្រោងរតូវបានបម្ងេីតម្ឡងីម្ដីម្បធីានាថ្ន ទិសម្ៅម្ោលនម្ោបាយអប់រជំាទូម្ៅរតូវបានវភិាគរគប់រជុងម្រជាយ ម្ហយីម្ស
ច្កតីសម្រម្ច្ច្ិតតម្ោលនម្ោបាយ រតូវបានម្ោរពកាុងការអនុវតតតម្រយៈការសរម្បសរម្ួលជាទូម្ៅននអគគនាយកនានា។ 
រច្នាសម្ព័នធរគប់រគងគម្រោងជាទូម្ៅោនដូច្ខាងម្រកាម្៖ 

 

 រកុម្រគប់រគងគម្រោង (PMT), ដឹកនាមំ្ យរដាម្លខាធ្ិការទទួលបនទុក TPAP, នឹងម្ដីរតួនាទីជានាយកគម្រោង;  

 អនុរដាម្លខាធ្ិការទទួលបនទុករដាបាលនិងហរិញ្ញវតាុ នឹងម្ដីរតួនាទីជាអាករគប់រគងគម្រោង;  

 អគគនាយករងអប់រទំទួលបនទុកការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា នឹងម្ដីរតួនាទីជារបធានកម្មវធិ្ីអំម្ណាយាោម្រៀន; 

 អគគនាយករងកផនការនិងម្ោលនម្ោបាយ នឹងម្ដីរតួនាទីជាអាកម្ធ្វីកផនការនិងម្ោលនម្ោបាយាោម្រៀនទទួល
បនទុក TPAP; និង  

 អគគនាយករងនាយក ា នម្ធ្យម្សិកាច្ំម្ណ្ោះទូម្ៅ ទទួលបនទុកការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា នឹងម្ដីរតួនាទីជាអាកសរម្ប
សរម្ួលគម្រោង និងោនសោជិកម្ផសងៗម្ទៀត កាុងម្នាោះោនអគគនាយកនិងនាយកនននាយក ា ននានានន MoEYS, 

នឹងជួយោរំទដល់ PMC និងោនតួនាទីសាូលកាុងការអនុវតតគម្រោង។ 

 

79. ជនបម្ងាគ លកចិ្ចការពារសងគម្ (SSFP): PMC បានកតងតងំជនបម្ងាគ លកិច្ចការពារសងគម្ម្ដីម្បទីទួលបនទុកអនុវតតនិង
អនុម្ោម្ម្ៅតម្ IPPF, IPPF, និង RPF កដលបានអនុម័្តរចួ្។ ោត់នឹងបណ្តុ ោះបណាត លម្ៅវសិវករម្ៅការ ា នកាុងការ
ម្របីរបាស់ឧបករណ៍្កិច្ចការពារ និងរគប់រគងនិងរតួតពិនិតយការងអនុវតតសកម្មភាព RPF និង IPPF ម្ៅទីតងំជាក់ោក់ 
និងម្ធ្វីរបាយការណ៍្ ក់ជូន PMC និងធ្នាោរពិភពម្ោក។ ម្ យោនការជួយពីទីរបឹកាកិច្ចការពារសងគម្ ោត់ទទួល
បនទុកកាុងការម្រៀបច្ ំRAP និង ក់ជូន IRC/GDR ម្ដីម្បពីិនិតយនិងអនុម័្តមុ្ននឹង ក់ជូនម្ៅធ្នាោរពិភពម្ោក។  

5.2. គណ្ៈកម្មការអនតររកសងួម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ និងអគគនាយក ា នម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ 

(GDR) 

80. ម្បីគម្រោងោនផលប ោះពាល់ដល់ការតងំទីលំម្ៅ ម្នាោះ MoEYS នឹងម្សាីដល់ GDR/IRC កាុងការម្ ោះរាយផលប ោះពា
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ល់។ តម្រយៈរកុម្ការងារគណ្ៈកម្មការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់អនតររកសួង GDR/IRC នឹងម្ធ្វកីារោ ងជិតសាិទធជាម្ួយ
នឹងអនុគណ្ៈកម្មការអនតររកសួងថ្នា ក់ម្ខតត ម្ដីម្បសីរម្បសរម្ួលម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ម្ៅទីតងំាោម្រៀនកដលោន
ផលប ោះពាល់។ កាុងករណី្ម្នោះ រកុម្ការងារពិម្សសននអនុគណ្ៈកម្មការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ថ្នា ក់ម្ខតតនឹងរតូវបម្ងេីត
ម្ឡងីម្ដីម្បជីាម្លខាធ្ិការដល់ PRSC។ 

 

81. គណ្ៈកម្មការអនតររកសងួម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់ (IRC)៖ ជាាា ប័នរមួ្ដឹកនាមំ្ យតំណាងននរកសួងម្សដាកិច្ចនិងហរិញ្ញ
វតាុ និងោនតំណាងពីរកសួងពាក់ព័នធនានា ដូច្ជារកសួងម្ោនផទ MPWT, MLMUPC; MEF និង MAFF។ អងគភាពម្នោះ
រតូវបានបម្ងេីតម្ឡងីម្ យនាយករដាម្ស្រនតីននរពោះរាជាណាច្រកកម្ពុជា តម្រយៈម្សច្កតីសម្រម្ច្ម្លខ ១៣ ចុ្ោះនងៃទី ១៨ ម្ិនា 
ឆ្ា ១ំ៩៩៧ ទក់ទងនឹងការតងំទីលំម្ៅរបស់រគួារប ោះពាល់ម្ យារគម្រោងផលូវជាតិម្លខ១ (កម្ចីម្លខ១៦៥៩-CAM) 
ម្ហយីអងគភាពម្នោះបនតម្ធ្វីការជាម្ួយនឹងគម្រោងនានាននជំនួយម្ហ ា រច្នាសម្ព័នធបរម្ទស កដលពាក់ព័នធនឹងការតងំទី
លំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត។ គណ្ៈកម្មការអនតររកសួងនឹងរតូវបម្ងេីតម្ឡងីជាពិម្សសសរោប់គម្រោងនិម្ួយៗ តម្រយៈ
សំម្ណី្ពីភាា ក់ងាររបតិបតតិ/អនុវតតគម្រោង។ គណ្ៈកម្មការអនតររកសួងម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ (IRC) នឹងទទួលមុ្ខងារ
ជាាា ប័នម្ួយម្ដីម្បធីានាថ្ន មូ្លនិធ្ិសរោប់ម្ ោះរាយផលប ោះពាល់រតូវបានម្របីរបាស់ម្ យរតឹម្រតូវ ម្ហយី RPF-RAP 
បានអនុវតតដូច្បំណ្ងកដលច្ង់បាន។ ាា ប័នម្លខាធ្ិការបម្ច្ចកម្ទសរបស់គណ្ៈកម្មការអនតររកសួងម្ ោះរាយផលប ោះ
ពាល់គឺ អគគនាយក ា នម្ ោះរាយផលប ោះពាល់។ 

 

82. IRC ទទួលខុសរតូវទិដាភាពននការតងំទីលំម្ៅនិងការដកយកដីម្ យម្ិនសម័រគច្ិតតននគម្រោងដូច្តម្ៅម្នោះ៖ (i) ដឹកនាំ
កាុងការម្ធ្វ ីDMS, (ii) អនុម័្តអរតតនម្លជំនួស; (iii) រាយការណ៍្ជូនរាជរ ា ភិបាលអំពីដំម្ណី្រការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ 
និងអនុម័្តសំម្ណី្ ម្បីសិនជាចាបំាច់្អនុម័្តកផនការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់និងការដកយកដី; និង (iv) ម្បីករបាក់ដល់
ម្នទីរម្សដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតាុម្ខតតសរោប់ទូទត់សំណ្ងនិងផតល់របាក់ឧបតាម្ាដល់ជនរតូវផ្លល ស់ទីលំម្ៅ រសបម្ៅតម្ RAP

កដលបានអនុម័្ត។ 

 

83. អគគនាយក ា នម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ (GDR) ជាម្លខាធ្ិការនន IRC នឹងម្ធ្វីការោ ងជិតសាិទធជាម្ួយនឹងាា ប័នពាក់ព័នធ
ម្ផសងម្ទៀតម្ដីម្បមី្ ោះរាយរគប់បញ្ញា នានាទក់ទងនឹងផលប ោះពាល់កដលម្កីតម្ច្ញពីគម្រោង។ GDR នឹងជួយ IRC កាុង
កិច្ចការម្ួយច្ំនួនដូច្ខាងម្រកាម្៖ 

(i) ពិនិតយនិងអនុម័្ត RPF-RAP, និងធានានូវភាពរសបោា រវាងច្ាប់និងម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ 
កដលអនុវតតច្ំម្ពាោះគម្រោង; 

(ii)  ក់ RPF ឬ RAP កដលបានអនុម័្តរចួ្ជូនម្ៅ WB; 

(iii) ម្សាីសំុម្ៅអភិបាលម្ខតតម្ដីម្បបីម្ងេីត PRSC និង PRSC-WG; 

(iv) ម្បីចាបំាច់្ តរម្ង់ទិសដល់ PRSC និង WG (PRSC-WG) អំពភីារៈកិច្ចទក់ទងនឹងបច្ចុបបនាភាពនិងការអនុវតត RF-

RP; 

(v) រគប់រគងនិងរតួតពិនិតយការអនុវតត RP ដូច្ជា DMS; 

(vi) ច្រចារនិងម្ធ្វីកិច្ចសនាជាម្ួយ PAP និង PAH; 

(vii) ធានាងវកិាពីរតនាោរជាតិសរោប់អនុវតត RAP, និងធានាថ្ន ងវកិានឹងោនទន់ម្ពលម្វោនិងរគប់រោន់; 

(viii) ធានាការអនុម័្តច្ំម្ពាោះរាល់ការម្បីកងវកិាទក់ទងនឹងការអនុវតត RAP, ដូច្ជាការទូទត់សំណ្ង និងសិទធិទទួលបាន
ម្ផសងៗ ការដកយកដីនិងការម្រៀបច្ំដីឡូត៏ជំនួស ច្ំណាយរបតិបតតិននបុគគលិក។ល។ និង 
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(ix) ធានាថ្នងវកិាសរោប់ម្ ោះរាយផលប ោះពាល់រតូវបានម្របីរបាស់ម្ យរតឹម្រតូវ។ ម្ធ្វីកិច្ចសនាជាម្ួយភាា ក់ងាររតួត
ពិនិតយខាងម្រៅម្ដីម្បរីតួតពិនិតយការអនុវតត RAP, និងធានាថ្ន កិច្ចការម្នោះរតូវបានអនុវតតរសបម្ៅនឹងម្ោល
នម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ននគម្រោងនិងកិច្ចរពម្ម្រពៀងកម្ចី។ 

5.3. អនុគណ្ៈកម្មការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ថ្នា ក់ម្ខតត (THE “PRSC”) 

84. អនុគណ្ៈកម្មការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ថ្នា ក់ម្ខតតគឺជាាា ប័នទទួលខុសរតូវរមួ្បម្ងេីតម្ឡងីម្ៅថ្នា ក់ម្ខតត កដលដឹកនាំ
ម្ យអភិបាល ឬអភិបាលរងម្ខតត។ សោជិកននាា ប័នម្នោះោន របធានម្នទីរននកខសបម្ណាត យរកសួងនានាកដលោន
តំណាងម្ៅកាុង IRC, និងម្ៅោវ យរសុកនិងឃុមំ្ៅតម្ទីតងំននគម្រោង។ 

 

85. ជំនួយការបម្ច្ចកម្ទសនន PRSC គឺ PRSC-WG, កដលដឹកនាមំ្ យតំណាងននាោម្ខតតកដលពាក់ព័នធ។ សោជិកនន 

PRSC-WG ោនម្កពីាោម្ខតត ម្នទីរម្សដាកិច្ច និងហរិញ្ញវតាុ។ កាុងកិច្ចខិតខំរបឹងករបងម្ដីម្បឲី្យដំម្ណី្រការម្ ោះរាយ
ផលប ោះពាល់ឲ្យោនរបសិទធភាព របកបម្ យការចូ្លរមួ្និងតោល ភាព របធានភូម្ិនិងម្ម្ឃុនំនទីតងំគម្រោងនឹងចូ្លរមួ្
ោ ងសកម្មកាុង PRSC-WG ម្ដីម្បមី្ ោះរាយកតីបារម្ានានាម្ៅកាុងតំបន់របស់ខលួន។ តម្រយៈ PRSC-WG, PRSC ោន
មុ្ខងារដូច្ខាងម្រកាម្៖ 

(i) សរម្បសរម្ួលការផសពវផាយព័ត៌ោនាធារណ្ៈ ជាពិម្សសរគួាររងផលប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង រតូវបានជូន
ដំណឹ្ងពីបច្ចុបបនាភាពអំពីការអភិវឌ្ឍទក់ទងនឹងគម្រោងនិងសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់; 

(ii) សហការជាម្ួយ IRC-WG កាុងការអនុវតត RP និងជួយសរម្បសរម្ួលការពិម្រោោះម្ោបល់ាធារណ្ៈ និងការ
ផសពវផាយព័ត៌ោនននកិច្ចរបជុំ; 

(iii) ចាត់កច្ងការទូទត់សំណ្ងនិងសិទធិទទួលបានម្ផសងៗជូនដល់ PAHs; 

(iv) ទទួលនិងម្ ោះរាយបណ្តឹ ងនិងាទុកខនន PAHs រសបម្ៅតម្ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល់នន
គម្រោង; និង 

(v) រកាឯការននកិច្ចរបជុំាធារណ្ៈ បណ្តឹ ងាទុកខ និងការម្ ោះរាយបណ្តឹ ងាទុកខទងំម្នាោះ។ 

86. ការបម្ងេីតាា ប័នសរោប់ការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់និងការដកយកដីរតូវបានបងាា ញម្ៅកាុងរូបភាពទី១ ខាងម្រកាម្។ 

5.4. ការោិល័យអប់រមំ្ខតត/រសកុ (POE AND DOE) 

87. POE/DOE គឺជាការោិល័យថ្នា ក់ម្រកាម្ជាតិរបស់ MoEYS. POE/DOE គឺជាទំនាក់ទំនងរវាងាោម្រៀន សហគម្ន៍/
អាជាា ធ្រមូ្ន ា ន និងរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា។ POE/DOE ម្រជីសម្រសីាោម្រៀនម្ោលម្ៅ ម្ហយីម្សាីម្ៅ MoEYS 
ម្ដីម្បពីិចារណា និងពិនិតយម្ម្ីល។ POE/DOE នឹងសហការជាម្ួយអាជាា ធ្រមូ្ល ា នម្ដីម្បធីានាថ្ន ដីរបស់ាោម្រៀនរតូវ
ោនម្រសច្សរោប់គម្រោង។ 

5.5. គណ្ៈកម្មការរទរទង់ាោ (SSC)  

88. គណ្ៈកម្មការរទរទង់ាោននាោម្រៀនម្ោលម្ៅនឹងរតូវបានបម្ងេីតម្ឡងី ម្បីសិនជាម្ិនទន់ោន ម្ហយីរតូវបានបណ្តុ ោះ
បណាត លឲ្យម្ច្ោះម្របីរបាស់ម្សៀវម្ៅរបតិបតតិការគម្រោង។ គណ្ៈកម្មការម្នោះ នឹងពិនិតយការងារសំណ្ង់ ធានាអនុម្ោម្ភាព
ម្ៅតម្ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ និងរតួតពិនិតយដំម្ណី្រការអនុវតតគម្រោង។ សោជិកនន SSC នឹងរមួ្
ោនរសីត និងចាស់ទុំកដលតំណាងឲ្យសហគម្ន៍ជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្។ SSC នឹងទទួលខុសរតូវច្ំម្ពាោះ (a) សរម្បនិង



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់

48 

ម្រៀបច្ំកិច្ចពិម្រោោះម្ោបល់និងផសពវផាយាធារណ្ៈកាុងច្ំម្ណាម្អាកពាក់ព័នធជាពិម្សសោតបីតសិសស; (b) ពិនិតយម្ម្ីល
វឌ្ឍនភាពននសំណ្ង់ និងធានាការម្ោរពម្ៅតម្រាល់បញ្ញា ននកិច្ចការពារ; (c) ទទួលបណ្តឹ ងពីោតបីតសិសស និងសហគម្
ន៍ ម្ហយីម្ផាីម្ៅគណ្ៈកម្មការម្ ោះរាយាទុកខម្ដីម្បចីាត់ការបនត។ 

 

89. ម្បីសិនជាដីរតូវបានដកយក ម្ទោះជាសម័រគច្ិតតឬម្ិនសម័រគច្ិតតកតី រតូវរាយការណ៍្ជូនម្ៅ PMT, ជាពិម្សស SSFP, ម្ដីម្បឲី្យ 
SSFP នឹងចាត់វធិានការបនតម្ដីម្បឲី្យម្ោរពម្ៅតម្ RPF ម្នោះ។ 

 

 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា  

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់

49 

រូបភាពទ ី1 ការម្រៀបច្ាំា ប័នសរោប់គម្រោងកដលោនផលប ោះពាល់តងំទលំីម្ៅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា   

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់
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6. ទនំាកទ់នំងននការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់និងការងារសីុវលិ 

 

90. ដូច្បានម្រៀបរាប់ម្កម្ហយី គម្រោង SEIP ម្ិនសងឃមឹ្ថ្នោនផលប ោះពាល់រហូតដល់ផ្លល ស់ទីលំម្ៅ កដលបណាត លម្កពីការ
កាងសោា រូបវនតាោម្ឡយី ម្ យម្ហតុថ្នរគប់ការងារសំណ្ង់ទងំអស់ ម្ធ្វីកតម្ៅកាុងាោម្រៀនោនរាប់ និង/ឬម្លី
ដីាធារណ្ៈ។ តម្រយៈបទពិម្ាធ្ន៍របស់ MoEYS បានបងាា ញថ្ន សំណ្ង់ភាគម្រច្ីនរតូវបានកាងម្ៅម្លីដីរបស់ 

MoEYS។ ម្ទោះជាោ ងណាក៏ម្ យ ផលប ោះពាល់ករម្ិតទបកដលម្ិនបានរពំឹងទុក រមួ្ោនការរខំានរច្កម្ច្ញចូ្ល ឬការ
ខូច្ខាតអច្លនវតាុ (ជាអាទិ៍ ដីនិងអាោរ) ឬោនការយកដីតិច្តួច្តម្រូបភាពបរចិាច គ គឺអាច្ម្កីតោនម្ឡងី។ ផលប ោះ
ពាល់តិច្តួច្កបបម្នោះ នឹងរតូវបានកំណ្ត់ឲ្យបានច្ាស់ម្ៅម្ពលាោម្ោលម្ៅទងំម្នាោះរតូវបានម្រជីសម្រសីនិងអនុម័្ត
ម្ៅម្ពលវាយតនម្លគម្រោងនិងម្រៀបច្ំគំនូសបលង់បម្ច្ចកម្ទស ម្ហយីបទ ា នបម្ច្ចកម្ទសរតូវបានបញ្ច ប់។ 

 

91. រគួារនិងសហគម្ន៍មូ្ល ា នអាច្ម្រជីសឲ្យបរចិាច គដីម្ យម្ិនោនផតល់សំណ្ង។ ាា នភាពម្នោះអាច្ទទួលយកបានម្បី
សិនជាផលរបម្ោជន៍ច្ំម្ពាោះជនប ោះពាល់រតូវធានាឲ្យបាន។ ដំម្ណី្រការននការពិម្រោោះម្ោបល់ជាម្ួយនឹងអាកបរចិាច គគួរកត
ម្ធ្វីម្ឡងីតម្កបបម្បីកច្ំហរ និងោនតោល ភាព ទក់ទងនឹងម្សច្កតីសម្រម្ច្ច្ិតតននការបរចិាច គម្ យសម័រគច្ិតត ម្ យម្សរ ីជូន
ដំណឹ្ងនិងពិម្រោោះជាមុ្ន និងម្ យម្ិនោនការបងខិតបងខំ។ អាករគប់រគងគម្រោង SSFP រតូវកត់រតដំម្ណី្រការននការ
ពិម្រោោះម្ោបល់ និងការឯកភាព កដលជាកផាកម្ួយននកញ្ច ប់គម្រោង។  

 

92. រគប់ PAP និង PAH, ម្ យម្ិនគិតពីាា នភាពច្ាប់ននអច្លនវតាុ នឹងទទួលការឧបតាម្ាម្ផសងៗ ដូច្ោនកច្ងម្ៅកាុង
តរាងោ រទកិននសិទធិទទួលបាន ម្ដីម្បជីួយពួកម្គកាុងកិច្ចខិតខំរបឹងករបងរកាជីវភាពនិងសតង់ រននការរស់ម្ៅឲ្យបានដូច្
ោនម្ៅម្ពលមុ្នគម្រោងអនុវតត។ សំណ្ង់បម្ណាត ោះអាសនា ម្ិនរតូវបានផតល់សំណ្ងច្ំម្ពាោះដីកដលប ោះពាល់ម្ឡយី ប ុកនតនឹង
ទទួលបានសំណ្ងច្ំម្ពាោះរទពយសម្បតតិនានាកដលម្កីតម្ច្ញពីច្ំណាយរបស់ខលួន និងការបាត់បង់របាក់ច្ំណូ្ល ម្ដីម្បជីួយ
ពួកម្គឲ្យរកាជីវភាពរស់ម្ៅនិងសុខុោលភាព។ វធិានការលម្អិតសរោប់ការអនុវតតនឹងរតូវកំណ្ត់ម្ យម្ោលម្លីសាិតិនិង
ការអម្ងេតម្សដាកិច្ចសងគម្ ម្ៅម្ពលម្រៀបច្ំ ARAP/RAP។ សំណ្ងនឹងទូទត់តម្អរតតនម្លជំនួសរយៈម្ពល ៣០នងៃ ដល់
ជនប ោះពាល់ មុ្ននឹងចាប់ម្ផតីម្ការាងសង់ ម្ដីម្បអីនុញ្ញញ តឲ្យ PAP ោនម្ពលរគប់រោន់កាុងការរុោះម្រ ី ឬរកំិលរច្នាសម្ព័នធ
កដលប ោះពាល់ម្ច្ញ។ ដូច្ោា ម្នោះកដរ PAP នឹងរតូវបានជូនដំណឹ្ងរយៈម្ពល ៣០នងៃ មុ្ននឹងសំណ្ង់ចាប់ម្ផតីម្។ 

 

93. PAP និង PAH នឹងរតូវបានជូនដំណឹ្ងអំពីកាលវភិាគននការអនុវតតគម្រោង និងរតូវបានពិម្រោោះទក់ទងនឹងម្ោលការណ៍្
ននការដកយកដីនិងការបាត់បង់ឬខូច្ខាតអច្លនវតាុ។ ការខូច្ខាតអច្លនវតាុ ដូច្ជាដី ផទោះ ម្ដីម្ម្  ីដំណា ំរបង និងខចុោះ 
និងការបាត់បង់របាក់ច្ំណូ្លរមួ្ោនការម្ិនបានរបមូ្លផលកដលបានកត់រតទុកម្ពលអនុវតត DMS នឹងរតូវបានកាត់
បនាយម្ពលាងសង់។ ផលប ោះពាល់សងគម្កដលម្ិនបានរពំឹងទុកម្កីតម្ឡងីកាុងម្ពលាងសង់ រមួ្ោនការរខំាន ម្នាោះ 
PAP និង PAH នឹងរតូវបានវាយតនម្លពីទំហនំនផលប ោះពាល់ ម្ហយីនឹងផតល់សំណ្ងតម្អរតតនម្លជំនួស ម្ យម្ិនគិតពី
ាា នភាពរសបច្ាប់ននកម្មសិទធិ រសបម្ៅតម្តរាងោ រទិកននសិទធិទទួលបានោនម្ៅកាុង RPF។ 

 

94. ម្បីសិនជាសំណ្ង់ពនាម្រច្ីនជាង ១២កខ ចាប់ពីនងៃសិកា RCS ម្ហយីតនម្លទីផារោនអតិផរណាខពស់ ម្នាោះអរតតនម្ល
សំណ្ងនឹងរតូវម្ធ្វីបច្ចុបបនាភាព ម្ យសិកាបច្ចុបបនាភាព RCS។ អរតតនម្លច្ំម្ពាោះរទពយសម្បតតិកដលប ោះពាល់រតូវកត្លុោះ
បញ្ញច ងំអំពីតនម្លទីផារបច្ចុបបនា។ 

6.1. នងៃឱានុវាទននសទិធទិទលួបាន 

95. សាិតិនិងការសិកាអម្ងេតននរគួារប ោះពាល់នឹងរតូវម្រៀបច្ំម្ឡងីភាល ម្ៗម្ៅម្ពលាោម្រៀនម្ោលម្ៅរតូវបានពិនិតយម្ម្ីល 
ម្ហយីផលប ោះពាល់សងគម្អវជិជោនរតូវបានដឹង។ PAP នឹងរតូវបានជូនដំណឹ្ងអំពីកាលបរមិ្ច្ចទនននងៃពិម្រោោះម្ោបល់ា



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា   

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់
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ធារណ្ៈ អំពីផលប ោះពាល់គម្រោង ម្ដីម្បរីសង់ារម្ពីភ័ណ្ឌ ននរគួារប ោះពាល់និងមុ្ខរបរ។ សាិតិនិងារម្ពីភ័ណ្ឌ ននរទពយ
សម្បតតិប ោះពាល់ រតូវកតម្ធ្វីម្ឡងីភាល ម្បនាទ ប់ពីបានពិម្រោោះម្ោបល់ជាាធារណ្ៈជាម្ួយ PAP។ ម្ធ្វីោ ងម្នោះគឺម្ដីម្បមី្ជៀស
វាងឱកាសនានា ម្ៅម្ពលកដលបានដឹងពីម្ោលនម្ោបាយសំណ្ង។ នងៃឱានុវាទននសិទធិទទួលបាន រតូវកតកំណ្ត់ម្ៅនងៃ
ម្ធ្វីការពិម្រោោះម្ោបល់ជាាធារណ្ៈ ម្ហយីលិខិតជូនដំណឹ្ងសតីពីនងៃឱានុវាទរតូវបានពរងាង និងរបកាសម្ៅកាុងតំបន់
គម្រោង (ាោម្រៀន)។ 

 

96. ការសោា សន៍ននរគួារប ោះពាល់រមួ្ោនសាិតិ IOL និងការសិកាអម្ងេតម្សដាកិច្ចសងគម្មូ្ល ា ន នឹងរតូវបានម្របីរបាស់ម្ដីម្បី
កត់រតរទពយសម្បតតិខូច្ខាតម្ យារការាងសង់ាោម្រៀន។ ឯការម្នាោះនឹងកាល យជាឧបករណ៍្ច្ាប់សរោប់ PAP 

ម្ហយីរតូវចុ្ោះហតាម្លខាម្ យ PAP, អាកជិតខាងនិងតំណាងអាជាា ធ្រមូ្ល ា ន។ សំណ្ងកដលជនប ោះពាល់ោនសិទធិទទួល
បាន នឹងរតូវបានកំណ្ត់ម្ យកផអកម្លីឧបករណ៍្ច្ាប់/ឯការ ម្ហយីវធិ្ីាស្រសតលម្អិតននការគណ្នានឹងរតូវម្ធ្វីម្ៅតម្ 

RAP។  

6.2. ដំម្ណី្រការអនុវតត ARAP/RAP 

97. បនាទ ប់ពីការម្សាីសំុអនុវតត ARAP/RAP ពី MoEYS, ម្នាោះ IRC នឹងបញ្ជូ នរកុម្ការងារឲ្យម្ៅម្ធ្វីការោ ងជិតសាិទធជាម្ួយ 

PRSC-WG ម្ហយីម្បីចាបំាច់្រតូវោនភាា ក់ងាររតួតពិនិតយខាងម្រៅ (EMA) មុ្ននឹងចាប់ម្ផតីម្សកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះ
ពាល់។ ការដកយកដីនិងការផ្លល ស់ទីលំម្ៅនឹងម្ិនរតូវចាប់ម្ផតីម្ម្ធ្វីម្ឡងីម្ឡយី លគឹកណាឯការលម្អិត RAP រតូវបានពិនិតយ
និងអនុម័្តម្ យ IRC រពម្ទងំ WB។ ជំោនម្ួយច្ំនូនរតូវបាន ក់បញ្ចូ លម្ៅកាុងដំម្ណី្រការអនុវតត ARAP/RAP កាុង
ម្នាោះោន៖ 

(i) ការអម្ងេតវាស់កវងលម្អិត (DMS) និងការអម្ងេតម្សដាកិច្ចសងគម្ជាមូ្ល ា ន (BSS): DMS និងការសិកា BSS ម្ យកផអក
ម្ៅម្លីសំណាក នឹងរតូវបានអនុវតតម្រកាម្ការរគប់រគងរបស់ IRC-WG ម្ យកផអកម្លីគំនូសបលង់លម្អិតនិងរតូវបានម្សាី
ម្ យ MoEYS។ ការអម្ងេតម្នោះ នឹងរតូវបានអនុវតតម្ឡងីម្ យ IRC-WG ម្ យោនការសហការោ ងជិតសាិទធជាម្ួយ 

PRSC-WG និងអាជាា ធ្រមូ្ល ា នពាក់ព័នធ។ ងមីៗម្នោះ IRC/GDR បានម្រជីសម្រសីរកុម្ហ ុនទីរបឹកាពីខាងម្រៅម្ដីម្បី
សិកា BSS កាុងបំណ្ងពម្នលឿនដំម្ណី្រការរបមូ្លទិនាន័យកដលជាទូម្ៅកតងម្របីរបាស់ម្ពលម្វោយូរ។ DMS នឹងជា
ឯការផលូវច្ាប់សរោប់ការទូទត់សំណ្ងជូនដល់ PAP។ ដូច្ម្នោះ ជាចាបំាច់្ រតូវកតោនការចុ្ោះហតាម្លខាម្ យ 

PAP និងម្ម្ឃុ ំរបធានភូម្ិននតំបន់ម្នាោះ។ 

(ii) ការសិកាតនម្លជំនួស (RCS): រសបជាម្ួយការអម្ងេតខាងម្លី ការសិកា RCS នឹងអនុវតតម្ឡងីម្ យភាា ក់ងារឯករាជយ
កដលជួលម្ យ IRC។ រកុម្ននទីរបឹកានឹងសិកាសោា រៈសំណ្ង់ និងតនម្លទីផារផលិតផលកសិកម្មម្ៅជិតនិងម្ៅកាុង
តំបន់ននគម្រោង។ ការវាយតនម្លដី ក៏ជាកផាកម្ួយននការសិកា ម្ យកផអកម្ៅម្លីឯការទិញលក់អច្លនរទពយ។ RCS 
នឹងម្របីរបាស់ទិនាន័យកដលទទួលបានម្ដីម្បមី្ធ្វីការគណ្នាតនម្លននរទពយសម្បតតិកដលប ោះពាល់កដលបានកត់រតម្ៅកាុង 

DMS នងិបម្ងេតីអរតតនម្លសំណ្ងសរោប់រទពយសម្បតតបិ ោះពាល់នមិ្យួៗ ។ របាយការណ៍្ RCS ោនការម្សាអីរតតនម្ល
សរោប់សំណ្ង នឹងរតូវបានពិនិតយនិងអនុម័្តម្ យ IRC។ RCS ទម្ទរឲ្យោនការម្ធ្វីបច្ចុបបនាភាព ម្បីសិនជា
សំណ្ងម្ិនរតូវបានទូទត់កាុងអំឡុងម្ពល ១២កខ ចាប់ពីនងៃម្ធ្វីការសិកា RCS ឬម្បីសិនជាតនម្លទីផារោនអតិផរណា
ខពស់កាុងអំឡុងម្ពលអនុវតត ARAP/RAP។  

(iii) ការម្រៀបច្ំនិងការអនុម័្តនន ARAP/RAP: ម្ យកផអកម្លីទិនាន័យនន DMS, BSS និង RCS, ម្នាោះ MoEYS នឹង
ម្រៀបច្ំ ARAP/RAP រសបម្ៅតម្ RPF កដលបានអនុម័្តរចួ្ម្ហយី និងរតូវ ក់ជូនម្ៅ IRC ម្ដីម្បពីិនិតយនិងអនុម័្ត 
មុ្ននឹង ក់ជូនបនតម្ៅធ្នាោរពិភពម្ោកម្ដីម្បអីនុម័្ត។ ឯការ ARAP/RAP នឹងម្ធ្វីបច្ចុបបនាភាពម្បីសិន RCS 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា   
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រតូវបានម្ធ្វីបច្ចុបបនាភាព ឬទំហនំនគម្រោងរតូវបានផ្លល ស់បតូរកដលនាឲំ្យោនការផ្លល ស់បតូរទំហនំនការតងំទីលំម្ៅម្ឡងីវ ិ
ញ។ 

(iv) ការម្រៀបច្ំនិងអនុម័្តងវកិាផលប ោះពាល់: IRC/GDR នឹងទទួលខុសរតូវកាុងការម្រៀបច្ំងវកិាសរោប់សំណ្ងនិងការ
ឧបតាម្ាម្ផសងៗ ម្ យកផអកម្លីងវកិាោនម្ៅកាុងឯការ ARAP/RAP និង ក់ជូនម្ៅរាជរ ា ភិបាលម្ដីម្បអីនុម័្តនិង
បម្ញ្ចញងវកិា។ ការអនុម័្តម្លីងវកិាគឺជាដំម្ណី្រការកដលទម្ទរម្ពលម្វោយូរ។ ប ុកនត រាជរ ា ភិបាលនឹងរបាកដថ្ន 
ងវកិាសរោប់ការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ រតូវោនជាម្រសច្មុ្ននឹងចាប់ម្ផតីម្ការងារសីុវលិ ម្ហយី PAP រតូវបានផតល់
ម្ពលម្វោរគប់រោន់ (ោ ងម្ោច្ណាស់ ៣០នងៃ) ម្ដីម្បរុីោះម្ររីទពយសម្បតតិរបស់ពួកម្គ។ 

(v) កិច្ចសនានិងការទូទត់សំណ្ង: ម្ៅម្ពលោនងវកិា IRC-WG នឹងម្ដីរតម្ផទោះនិម្ួយៗម្ដីម្បមី្ធ្វីកិច្ចសនាសរោប់ការ
ទូទត់សំណ្ង។ កាុងដំណាក់កាលម្នោះ ជាការសំខាន់ណាស់កដល IRC-WG រតូវបញ្ញជ ក់ពីច្ំនួនននរទពយសម្បតតិប ោះ
ពាល់និម្ួយៗជាម្ួយនឹងច្ំនួនទឹករបាក់សំណ្ង។ IRC-WG រតូវម្សាីងវកិាសរោប់សំណ្ង ម្ហយីការទូទត់នឹងម្ធ្វី
ម្ឡងីម្ៅទីាធារណ្ៈកដលរគប់ PAP អាច្ម្ៅបាន។ ម្ដីម្បសុីវតាិភាព ច្ំនួនរបាក់សំណ្ងនន PAP និម្ួយៗនឹងម្ិន
រតូវបានរបកាសជាាធារណ្ៈម្ឡយី។ ម្ទោះជាោ ងណាក៏ម្ យ ភាា ក់ងារឯករាជយ ឬភាា ក់ងាររតួតពិនិតយខាងម្រៅនឹង
រតួតពិនិតយដំម្ណី្រការម្នោះ ម្ហយីម្រជីសម្រសី PAP ម្ យនច្ដនយម្ដីម្បមី្ផទៀងផ្លទ ត់ច្ំនួនននកិច្ចសនា។ 

(vi) ការផសពវផាយ និងព័ត៌ោនរបជុំជាាធារណ្ៈ: កិច្ចរបជុំពិម្រោោះម្ោបល់ជាាធារណ្ៈជាបនតបនាទ ប់រតូវបានម្ធ្វីម្ឡងី
កាុងអំឡុងម្ពលននការអនុវតត ARAP/RAP (ម្ម្ីលកផាក១១ សរោប់ព័ត៌ោនលម្អិត)។  

(iii) ការជូនដំណឹ្ងពីការសំអាតទីតងំការ ា ន: PAP កដលរតូវផ្លល ស់ទីលំម្ៅរតូវទទួលបានដំណឹ្ងពីកាលវភិាគសរោប់ការ
សំអាតទីតងំគម្រោង និងការចាប់ម្ផតីម្ម្រៀបច្ំការងាររូបវនត។ PAP នឹងផតល់ម្ពលម្វោោ ងម្ោច្ណាស់ ៣០នងៃ មុ្ន
ម្ពលននការចាប់ម្ផតីម្ការងាររូបវនត។ លិខិតជូនដំណឹ្ងពីការសំអាតទីតងំ នឹងរបកាសជាាធារណ្ៈម្ៅកាុងាោម្រៀន 
ាោឃុ ំឬផទោះម្ម្ភូម្ិ ទីណាក៏ម្ យកដល PAP អាច្ម្ៅម្ម្ីលបាន។ 

7. តោល ភាពនិងយនតការម្ ោះរាយាទុកខ 

7.1. គណ្ៈកម្មការម្ ោះរាយាទុកខ 
 

98. ម្ោលនម្ោបាយតងំទីលំម្ៅននធ្នាោរពិភពម្ោកទម្ទរឲ្យគម្រោងវនិិម្ោគបម្ងេីតយនតការម្ ោះរាយាទុកខ ម្ដីម្បី
ធានាការម្ពញច្ិតតរបស់ PAP ច្ំម្ពាោះសកម្មភាពអនុវតតសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ និងផតល់ឲ្យ PAPs ោនសិទធិ
កផាកច្ាប់កាុងការសតីពីការរតួតពិនិតយនិងអនុវតតសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់។ ជាពិម្សស ម្ោលបំណ្ងននយនតការ
ម្ ោះរាយាទុកខ គឺអនុញ្ញញ តឲ្យ PAPs និងជនកដលគិតថ្នខលួនជាអាកប ោះពាល់ ទម្ទរការម្ ោះរាយាទុកខកដលអាច្
ោន របកបម្ យកតីម្ពញច្ិតតទក់ទងនឹងការដកយកដី ឬកិច្ចអនតរាគម្ន៍ននគម្រោងម្ផសងៗម្ទៀត។ ម្ោលការណ៍្គនលឹោះនន
យនតការាទុកខគឺរតូវធានាថ្ន៖ 

 

(a) សិទធិជាមូ្ល ា ននិងផលរបម្ោជន៍នន PAPs រតូវបានការពារ 

(b) កតីបារម្ារបស់ PAPs ម្កីតម្ច្ញពីដំម្ណី្រការអនុវតតគម្រោង រតូវបានម្ ោះរាយម្ យរតឹម្រតូវ ម្ហយី 

(c) សិទធិទទួលបាន ឬការជួយឧបតាម្ាជីវភាពសរោប់ PAPs រតូវបានផតល់ឲ្យទន់ម្ពលម្វោ និងរសបម្ៅតម្ម្ោល
នម្ោបាយរបស់រាជរ ា នភិបាល និងធ្នាោរពិភពម្ោក 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា   
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(d) PAPs យល់ដឹងអំពីសិទធិម្ៅរកនិងរតូវម្ៅរកនីតិវធិ្ីយនតការាទុកខ ម្ យម្ិនោនការបង់របាក់ សរោប់ម្ោលបំណ្ង
ខាងម្លី 

(e) នីតិវធិ្ីបណ្តឹ ងាទុកខ នឹងជាកផាកម្ួយននគណ្ៈកម្មការកផនការឃុ/ំសងាេ ត់ ម្ម្ឃុនំិងរកុម្របឹកាជាកផាកម្ួយសំខាន់នន
យនតការម្ ោះរាយាទុកខ កដលជាមូ្ល ា នសហគម្ន៍ ចូ្លរមួ្ម្ យតំណាងរកុម្ជនងាយរងម្រោោះ ម្ហយីរមួ្ោា ម្ ោះ
រាយ។ 

99. ម្ៅម្ពលចាប់ម្ផតីម្អនុវតតគម្រោង ម្ យោនការសរម្បសរម្ួលនិងយល់រពម្ពី PMT, គណ្ៈកម្មការម្ ោះរាយបណ្តឹ ង
ាទុកខនឹងរតូវបានបម្ងេីតម្ឡងីម្ៅថ្នា ក់ឃុ ំរសុក និងម្ខតត ម្ យម្របីរបាស់រច្នាសម្ព័នធកដលោនរាប់រមួ្ទងំម្នទីរពាក់ព័នធ
នានា អងគការ សហគម្ន៍ តំណាងស្រសតីនិងជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ម្បីសិនជាោន។ ម្ៅថ្នា ក់ភូម្ិ យនតការម្ ោះរាយបណ្តឹ ង
កដលោនរាប់កដលដឹកនាមំ្ យចាស់ទុំ និង/ឬអាកត/ម្ម្កស្រនាទ ញ កដលទទួលាគ ល់ម្ យម្នុសសភាគម្រច្ីនម្ៅសហគម្
ន៍ នឹងរតូវបានពរងឹងជាយនតការម្ ោះរាយថ្នា ក់ទីម្ួយននរកុម្របឹកាឃុ/ំសងាេ ត់។ ការម្រៀបច្ំម្នោះជួយធានាថ្ន ោនរបព័នធ
ម្ួយម្ដីម្បជីួយម្ ោះរាយាទុកខឬបណ្តឹ ង កដលអាច្ម្កីតោនម្ឡងីបនាទ ប់ពីោនសកម្មភាពគម្រោង។ យនតការាទុកខនឹង
រតូវបានអនុវតតច្ំម្ពាោះបុគគល ឬរកុម្ជនកដលប ោះពាល់ម្ យផ្លទ ល់ឬម្ យរបម្ោលម្ យារគម្រោង ក៏ដូច្ជាអាកកដល
ោនច្ំណាប់អារម្មណ៍្នឹងគម្រោង និង/ឬោនលទធភាពកាុងការជោះឥទធិពលដល់លទធផលននគម្រោងម្ទោះជាវជិជោនឬ
អវជិជោនក៏ម្ យ។ គម្រោងនឹងបណ្តុ ោះបណាត លរពម្ទងំជួយោរំទពរងឹងរច្នាសម្ព័នធោនរាប់ម្ដីម្បរីមួ្ោា ម្ ោះរាយនិង
របកបម្ យរបសិទធភាពច្ំម្ពាោះាទុកខកដលអាច្ម្លីកម្ឡងីម្ យ PAPs អំឡុងម្ពលនិងម្រកាយម្ពលអនុវតតសកម្មភាព
ម្ ោះរាយផលប ោះពាល់។ 

 

100. ជាធ្ម្មតកាុងការអនុវតត ម្បីសិនជាគម្រោងោនទក់ទងនឹងការដកយកដី ម្នាោះគណ្ៈកម្មការម្ ោះរាយាទុកខនឹង
រតូវបម្ងេីតម្ឡងីសរោប់គម្រោង។ រាជរ ា ភិបាលកម្ពុជា នឹងម្ ោះរាយរគប់ទិដាភាពននអនុគម្រោងកដលបានម្សាីម្ឡងីរមួ្
ោន បរាិា ន ការតងំទីលំម្ៅ និងជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ម្បីសិនជាោន តម្រយៈការច្រចារម្ដីម្បី្ នដល់ការរពម្ម្រពៀង។ 
រកសួង MoEYS ឬ IRC (ម្បី IRC ចូ្លរមួ្កាុងការអនុវតត ARAP/RAP) ម្សាីម្ៅអភិបាលម្ខតតម្ដីម្បបីម្ងេីតគណ្ៈកម្មការ
ម្ ោះរាយបណ្តឹ ងាទុកខ ម្ៅថ្នា ក់មូ្ល ា ន (ម្ខតត រសុក និងឃុ)ំ កដលនឹងដឹកនាមំ្ យអភិបាលឬអភិបាលរងម្ខតត 
ម្ៅោវ យរសុក និងម្ម្ឃុ។ំ ម្ៅថ្នា ក់ឃុ ំសោជិកនន GRM ក៏ោនតំណាងរគួារប ោះពាល់ (តំណាងរគួារប ោះពាល់រតូវ
ម្រជីសម្រសីកាុងច្ំម្ណាម្ជនប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង) ចូ្លរមួ្ផងកដរ។ គណ្ៈកម្មការម្នោះនឹងទទួល វាយតនម្ល និង
សរម្បសរម្ួលកាុងការម្ ោះរាយកតីបារម្ា បណ្តឹ ង និងាទុកខកដល PAP និង PAH ោន។ ម្ដីម្បផីលរបម្ោជន៍របស់
រគួារនិងជនប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង គណ្ៈកម្មការម្ ោះរាយាទុកខនឹងោនតួនាទី សរោប់វដតននអាយុគម្រោងនិង
ម្លីសពីម្នោះ។  

 

101. ម្បីសិនជាម្ិនទន់ម្ពញច្ិតតឬម្ិនច្ាស់ពីសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ទក់ទងនឹងការផតល់សំណ្ង ម្នាោះជនប ោះ
ពាល់ម្ យារគម្រោង អាច្ ក់ពាកយបណ្តឹ ងម្ៅគណ្ៈកម្មការភូម្ិឬ ក់ម្ យផ្លទ ល់ម្ៅរកុម្របឹកាឃុកំដលជាថ្នា ក់ម្រកាម្
បំផុតនន GRC និងអាច្ ក់តម្ៅម្ទៀតម្ៅថ្នា ក់ម្ខតត ម្បីសិនជា PAP ម្ិនទន់ម្ពញច្ិតតនឹងដំម្ណាោះរាយឬរតូវការការព
ពនយល់បំភលឺ។ 

 

102. ម្ៅថ្នា ក់ឃុ៖ំ រគួារប ោះពាល់អាច្ ក់បណ្តឹ ងម្ៅម្ម្ឃុមំ្ យផ្លទ ល់ ឬតម្រយៈគណ្ៈកម្មការរទរទង់ាោ ឬនាយក
ាោ។ ម្ម្ឃុនំឹងម្កាោះរបជុំរកុម្ម្ដីម្បសីម្រម្ច្ច្ិតតម្ដីម្បមី្ ោះរាយកាុងអំឡុងរយៈម្ពល ១៥នងៃ បនាទ ប់ពីនងៃបាន ក់ពាកយ
របស់ោច ស់បណ្តឹ ង។ ការរបជុំរបស់រកុម្ម្នោះោនម្ម្ឃុ ំតំណាងពីសហគម្ន៍ រមួ្ោនចាស់ទុំជារបនពណី្។ ម្ម្ឃុោំនភារកិច្ច
កាុងការកត់រតនិងរកាឯការននបណ្តឹ ងនានាកដល ក់ម្កោត់។ បនាទ ប់ពីម្ិនោនដំណឹ្ងពីរកុម្របឹកាឃុ ំ ឬគណ្ៈកម្ម
ការរទរទង់ាោកាុងរយៈម្ពល ១៥នងៃ ឬម្បីោច ស់បណ្តឹ ងម្ិនម្ពញច្ិតតនឹងម្សច្កតីសម្រម្ច្ម្ៅដំណាក់កាលទីម្ួយ បណ្តឹ ង
អាច្ ក់ម្ៅការោិល័យរសុកជាោយលកខណ៍្អកសរឬម្ យផ្លទ ល់ោត់។ 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា   

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់
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103. ម្ៅថ្នា ក់រសកុ៖ ការោិល័យម្ខតតោនរយៈម្ពល ១៥នងៃ ម្ដីម្បមី្ ោះរាយបណ្តឹ ងជូនរគប់ភាគីទងំអស់ឲ្យបានម្ពញ
ច្ិតត។ ម្បីសិនជាបណ្តឹ ងម្ិនបានម្ ោះរាយម្ៅដំណាក់កាលម្នោះម្ទ ការោិល័យរសុកនឹង ក់បណ្តឹ ងម្នោះម្ៅគណ្ៈកម្ម
ការម្ ោះរាយាទុកខថ្នា ក់ម្ខតត។ 

 

104. ម្ៅថ្នា ក់ម្ខតត៖ គណ្ៈកម្មការម្ ោះរាយបណ្តឹ ងាទុកខថ្នា ក់ម្ខតត ោនអភិបាលឬអភិបាលរងម្ខតតជារបធាន និងោន
នាយកននម្នទីរម្ខតតនានាជាសោជិក នឹងរបជុំជាម្ួយនឹងភាគីម្ដីម្បណ្តឹ ងនិងពាោម្ម្ ោះរាយបញ្ញា ។ កាុងរយៈម្ពល 
៣០នងៃ បនាទ ប់ពីនងៃ ក់ពាកយ គណ្ៈម្ ោះរាយបណ្តឹ ងថ្នា ក់ម្ខតតរតូវម្ធ្វីម្សច្កតីសម្រម្ច្និងជូនដំណឹ្ងដល់ោច ស់ម្ដីម្ប
ណ្តឹ ងជាោយលកខណ៍្អកសរ។ 

 

105. តុោការម្ខតត៖ ម្បីសិនជាជនប ោះពាល់ម្ៅកតម្ិនម្ពញច្ិតតនឹងម្សច្កតីសម្រម្ច្របស់គណ្ៈកម្មការម្ ោះរាយាទុកខ
ថ្នា ក់ម្ខតតកដលម្ធ្វីម្ឡងីម្ យកផអកម្លីម្ោលនម្ោបាយកដលបានអនុម័្តម្ៅកាុង RPF-RAP, ម្នាោះ PAP អាច្បនត ក់
ពាកយម្ៅតុោការម្ខតត។ កាុងអំឡុងម្ពលននករណី្វវិាទ រាជរ ា ភិបាលនឹងម្សាីម្ៅតុោការ សំុឲ្យគម្រោងោនដំម្ណី្រការម្ៅ
ម្ យម្ិនោនការរខំានកាុងម្ពលកដលករណី្វវិាទកំពុងម្ ោះរាយ។ ម្ៅភាគីណាម្ួយម្ិនម្ពញច្ិតតនឹងម្សច្កតីសម្រម្ច្
របស់តុោការម្ខតត ភាគីម្នាោះអាច្ ក់ពាកយករណី្ម្នោះម្ៅតុោការថ្នា ក់ខពស់ជាងម្នោះម្ទៀត។ រាជរ ា ភិបាលរតូវអនុវតតម្សច្
កតីសម្រម្ច្របស់តុោការ។ 

 

106. ម្បីសិនជាាោម្រៀនម្ោលម្ៅកដលោនជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ប ោះពាល់ម្ យផ្លទ ល់ឬម្ យរបម្ោល រាល់បណ្តឹ ងទងំ
អស់រតូវពិភាកាកាុងច្ំម្ណាម្អាកភូម្ិម្ យោនវតតោនននម្ម្កស្រនាទ ញឬចាស់ទុំជារបនពណី្ ម្ហយីការច្រចាររតូវបានអនុវតត
ម្ឡងីម្ៅសហគម្ន៍ឬភូម្ិកដល PAP និង PAH រស់ម្ៅ។ ម្ៅទីណាកដលចាបំាច់្ អាកម្សាីសំុគម្រោងនឹងផតល់ការឧបតាម្ា 
ម្ដីម្បកីារពារសិទធិននជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្។  

7.2. ការកាងសម្តាភាព 

 

107. ការវាយតនម្លតរម្ូវការបណ្តុ ោះបណាត ល (TNA) នឹងអនុវតតម្ឡងីម្ដីម្បមី្រៀបច្ំឯការបណ្តុ ោះបណាត លកដលម្្លីយតបម្ៅ
នឹងតរម្ូវការ។ TNA នឹងអនុវតតម្ឡងីកាុងច្ំម្ណាម្ PMT រហូតដល់ SSC និងសហគម្ន៍។ ការបណ្តុ ោះបណាត លនឹងរគបដ
ណ្ត ប់ម្ោលនម្ោបាយកិច្ចការពារទងំបីនិងអនុម្ោម្ភាព ដូច្ជាបរាិា ន ការតងំទីលំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត និងជន
ជាតិម្ដីម្ភាគតិច្។ ការបណ្តុ ោះបណាត លម្លី RPF រតូវ ក់បញ្ចូ ល (a) ម្ោលនម្ោបាយជាទូម្ៅរបស់ធ្នាោរពិភពម្ោក 

OP4.12 រពម្ទងំច្ាប់និងបទបញ្ញតតិនានា; (b) ោតិកានន RPF/RAP និងបញ្ញា ននការអនុវតត; (c) ការម្រៀបច្ំាា ប័នអនុ
វតតគម្រោងរមួ្ោនតួនាទីនិងការទទួលខុសរតូវ; (d) ម្តីរតូវម្ធ្វីការពិម្រោោះម្ោបល់ជាាធារណ្ៈម្ យម្សរ ី ជូនដំណឹ្ងជា
មុ្នម្ យវធិ្ីណា; (e) នីតិវធិ្ីម្ ោះរាយបណ្តឹ ងាទុកខនិងបញ្ញា ; និង (f) តរម្ូវការកាុងការរតួតពិនិតយនិងរបាយការណ៍្។ 

8. តនម្ល និងងវកិាននផលប ោះពាល ់

 

108. ងវកិាននការអនុវតត RPF គឺជាកផាកម្ួយននងវកិាគម្រោង។ វារតូវច្ំណាយសរោប់ការឧបតាម្ាបុគគលិកនិងទីរបឹកាកាុង
ការម្រៀបច្ំរបាយការណ៍្អនុម្ោម្ភាពរមួ្ោនរបាយការណ៍្រគប់រគងនិងរតួតពិនិតយ ការរបមូ្លទិនាន័យ និងការម្រៀបច្ំឯក
ារ ARAP/RAP, ម្បីសិនជាោន។ល។ ខាងម្រកាម្ម្នោះគឺជាការបា ន់ាម នងវកិាសរោប់ការអនុវតត RPF ។ ងវកិាសរោប់
ការអនុវតត ARAP/RAP គឺកបងកច្កម្ផសង។ ជាសរុបោនាោម្ោលដីច្ំនួន ១៣០។ សនមត់ថ្ន កាុងាោម្ោលម្ៅម្ួយ 
RPF  រតូវការធាតុចូ្ល ៤នងៃសរោប់បុគគលិក ៣នងៃសរោប់ទីរបឹកា និង៣នងៃសរោប់ការម្ធ្វីដំម្ណី្រ។ ទឹករបាក់ម្  សរោប់
ការរបមូ្លទិនាន័យនិងច្ំណាយម្ផសងៗ។ 
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តរាង 3: ងវកិារបា ន់ាម នសរោប់ការអនុវតត RPF  

ល.រ សោសធាតុ ឯកត អរត បរោិណ្ ចំ្ននួ 

1 ការឧបតាម្ាបុគគលិក 4 40 130 20,800 

2 កនរម្ទីរបឹកា 3 300 130 117,000 

3 ការម្ធ្វីដំម្ណី្រ 3 200 130 78,000 

4 ការរបមូ្លទិនានយ័ ម្   500 130 65,000 

5 ម្ផសងៗ ម្   50 130 6,500 

សរបុ (ជាដុោល សហរដាអាម្ម្រកិ) 287,300 

 

109. កាុងករណី្រតូវម្រៀបច្ំ ARAP/RAP ម្នាោះឯការ ARAP/RAP និម្ួយៗនឹងោនលម្អិតតនម្លសំណ្ងនិងរបាក់ឧបតាម្ា
ម្ផសងៗកដលរតូវទទួលបាន កដលជាកផាកម្ួយននដំម្ណី្រការម្ដីម្បផីតល់សំណ្ងជូន PAP និង PAH។ ម្គនឹងម្រៀបច្ំម្ឡងី
សរោប់ PAP ម្ហយីរទពយសម្បតតិនិងអច្លនវតាុរបស់រគួារប ោះពាល់ម្ យារគម្រោងរតូវបានកបងកច្កតម្របម្ភទដីក
សិកម្ម លំម្ៅ ា ន ពាណិ្ជជកម្ម ផទោះសកម្បង រទពយមុ្ខរបរ និងរទពយម្ផសងៗម្ទៀត។ ការបា ន់តនម្លងវកិាលម្អិត នឹងគិតឲ្យបាន
រគប់រោន់សរោប់យថ្នភាពនានា ម្ហយី RAP នឹងរាយរគប់របភពននមូ្លនិធ្ិកដលរតូវការ។ ឯការ RAP នឹងធានាថ្ន លំ
ហូរមូ្លនិធ្ិគឺម្្លីយតបម្ៅនឹងម្ពលម្វោសរោប់សំណ្ងនិងការផតល់របាក់ឧបតាម្ានានា។ 

 

110. ងវកិាម្នោះនឹងរគបដណ្ត ប់ការដកយកដី ការអភិវឌ្ឍទីតងំលំម្ៅម្ឡងីវញិ តនម្លសំណ្ង របាក់ឧបតាម្ានិងរដាបាល និង
របាក់សរោប់យថ្នភាពនានា។ តនម្លផលប ោះពាល់នឹងជាកផាកម្ួយននមូ្លនិធ្ិបដិភាគរបស់រាជរ ា ភិបាល ម្ហយីម្ិនកម្នជា
ងវកិាពីគម្រោងម្នាោះម្ឡយី។ រាជរ ា ភិបាលនឹងធានាពីការផតល់មូ្លនិធ្ិម្នោះទន់ម្ពលម្វោសរោប់ការម្ ោះរាយផលប ោះ
ពាល់ ម្ដីម្បមី្្លីយតបនឹងកាតពវកិច្ចណាម្ួយកដលម្ិនបានម្រពៀងទុកម្ធ្វីឲ្យម្លីសពីងវកិាបា ន់ាម ន ម្ដីម្បមី្្លីយតបនឹងតរម្ូវ
ការនិងម្ោលបំណ្ងននការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ច្ 

 

9. ការពិម្រោោះម្ោបល់ និងការផសពវផាយពត័ោ៌នជាាធារណ្ៈ 

9.1. ម្ោលនម្ោបាយរបស់ធ្នាោរពិភពម្ោកសរោប់ការពិម្រោោះម្ោបល់និងផសពវផាយព័ត៌ោនជា
ាធារណ្ៈ 

111. ការពិម្រោោះម្ោបល់និងផសពវផាយព័ត៌ោនជាាធារណ្ៈ (ម្ោលនម្ោបាយរបស់ធ្នាោរពិភពម្ោកសតីពីការទទួល
បានព័ត៌ោន) កំណ្ត់អំពីតរម្ូវការននធ្នាោរកាុងការផតល់ជូនាធារណ្ៈជននូវការទទួលបានឯការនិងព័ត៌ោនអំពីគ
ម្រោង។ ម្ោលនម្ោបាយម្នាោះតរម្ូវការថ្ន អាកទទួលបានរបម្ោជន៍និងរកុម្ជនប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង រតូវកតបាន
ពិម្រោោះម្ោបល់កាុងដំម្ណី្រការម្រៀបច្ំនិងម្ធ្វីកផនការ ម្ហយីទិដាភាពសងគម្និងបរាិា នននគម្រោងរតូវកតបងាា ញឲ្យបានដឹ
ង។ ការពិម្រោោះម្ោបល់គួរកតជាដំម្ណី្រការបនតបនាទ ប់ម្ួយម្ៅកាុងការម្រៀបច្ំនិងអនុវតតគម្រោង ម្ហយីរតូវម្្លីយតបនឹង
ម្ោលនម្ោបាយកិច្ចការពារនានា។ ម្ោលនម្ោបាយម្នោះក៏តរម្ូវថ្ន ឯការពាក់ព័នធណាម្ួយដូច្ជា ការវាយតនម្លបរាិា
ន ការវាយតនម្លសងគម្ កផនការសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ ។ល។ គួរកតម្ធ្វីោ ងណាឲ្យអាច្ទទួលបាន ទន់ម្ពល
ម្វោ និងជាភាារននរកុម្ជនកដលរតូវពិម្រោោះម្ោបល់។ 

9.2. ការចូ្លរមួ្ និងពិម្រោោះម្ោបល់ជាាធារណ្ៈ 
112. ការចូ្លរមួ្គឺជាដំម្ណី្រការម្ួយកដលកាុងម្នាោះ អាកពាក់ព័នធោនឥទធិពលនិងរមួ្ច្ំកណ្ករគប់រគងកិច្ចផតួម្ម្ផតីម្អភិវឌ្ឍន៍

និងម្សច្កតីសម្រម្ច្ច្ិតតរពម្ទងំធ្នធានកដលប ោះពាល់ពួកោត់។ ការសម្រម្ច្ច្ិតតកាុងការចូ្លរមួ្ គឺជាការចាប់ម្ផតីម្នន
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ដំម្ណី្រការចូ្លរមួ្ទងំមូ្លននវដតរបស់គម្រោង។ ម្ោលនម្ោបាយរបស់ធ្នាោរ OP/BP4.12 និងច្ាប់សតីពីអសាម្ិករ
ណ៍្របស់រាជរ ា ភិបាល រពម្ទងំបទពិម្ាធ្ន៍នីតិវធិ្ីម្ ោះរាយផលប ោះពាល់របស់ IRC ផតល់ការតរម្ង់ទិសនិងការ
កណ្នាដំល់ោច ស់គម្រោងទងំវស័ិយាធារណ្ៈនិងឯកជន សតីពីតរម្ូវការននការចូ្លរមួ្និងពិម្រោោះម្ោបល់ជាាធារណ្ៈ 
និងគូសបញ្ញជ ក់ពីារៈសំខាន់ននការជូនដំណឹ្ងដល់ PAPs អំពីគម្រោង។ រតឹកតសំខាន់ជាងម្នោះម្ៅម្ទៀតគឺ ម្ធ្វីឲ្យពួកោត់
ចូ្លរមួ្ជាក់កសតងនិងសកម្មកាុងការម្ធ្វីកផនការនិងអនុវតត។ 

 

113. ការចូ្លរមួ្គឺជាដំម្ណី្រការសកម្មនិងបនតបនាទ ប់ននទំនាក់ទំនងននអាកចូ្លរមួ្សំខាន់ៗរមួ្ោនសហគម្ន៍កដលប ោះពាល់
ម្ យផ្លទ ល់ (ថ្នម្តីវជិជោនឬអវជិជោន) ាា ប័នជាតិ និងកខសបម្ណាត យរកសួងនានា ទីរបឹកាគម្រោង សងគម្សីុវលិនិង
ភាា ក់ងារផតល់ជំនួយអនតរជាតិ។ ការចូ្លរមួ្ គឺជាភាារទូម្ៅ កដលជាធ្ម្មតរមួ្ោនពីរកផាកគឺ៖ ការផ្លល ស់បតូរព័ត៌ោន (ោន 
ការផសពវផាយនិងការពិម្រោោះម្ោបល់) និងទរម្ង់រូបភាពម្ផសងៗននការសម្រម្ច្ច្ិតតរមួ្ោា  (ជាអាទិ៍ ការសហការឬការចូ្ល
រមួ្)។ 

 

114. កាុងបរបិទននគម្រោង SEIP, ការពិម្រោោះម្ោបល់ោ ងទូលំទូោយនឹងអនុវតតម្ឡងីកាុងអំឡុងម្ពលម្រៀបច្ំនិងអនុវតតគ
ម្រោង។ ដូម្ច្ាោះ RPF រតូវបានម្រៀបច្ំម្ឡងីម្ យកផអកម្លីលទធផលននការពិម្រោោះម្ោបល់ទងំម្នាោះ។ ម្ម្ីលឧបសម្ព័នធទី១ 
សរោប់រកបខណ្ឌ ដំម្ណី្រការចូ្លរមួ្និងពិម្រោោះម្ោបល់សហគម្ន៍។ 

 

ការពមិ្រោោះម្ោបល់អឡុំងម្ពលម្រៀបច្គំម្រោង 

 

115. ដំបូលបងអស់ ការពិម្រោោះម្ោបល់ទូលំទូោយរតូវបានម្ធ្វីម្ឡងីជាកផាកម្ួយននការវាយតនម្លសងគម្ (SA) នាកខម្ិនា 
២០១៦។ មុ្ននឹងម្ធ្វីការម្ៅទីវាល ម្ស្រនតីទទួលបនទុកនន MOYES ម្ផាីលិខិតម្ៅរបធានម្នទីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ម្ខតតសតីពី
ម្បសកកម្មម្ៅទីវាលរបស់ទីរបឹកាគម្រោងនិងជូនដំណឹ្ងអំពីម្ោលបំណ្ងននកិច្ចការចុ្ោះការ ា ន រពម្ទងំម្សាីោត់ចាត់
តងំអាកពាក់ព័នធឲ្យចូ្លរមួ្ ដូច្កាលវភិាគកដលភាជ ប់ជូនោត់។  

 

116. ម្ៅការ ា ន រកុម្ទីរបឹកាគម្រោងជួបជាម្ួយនាយក ា នអប់រមំ្ធ្យម្សិកាម្ដីម្បកីណ្នា ំបងាា ញពីកិច្ចការនិងវធិ្ីាស្រសត 
រពម្ទងំពិភាកាអំពីសំណាក សូច្នាកររតួតពិនិតយនិងឧបករណ៍្ម្ផសងៗ។ សរោប់កិច្ចការទីវាល រកុម្ទីរបឹកាជួបអាកពាក់
ព័នធនានាដូច្ោនកច្ងកាុងកាលវភិាគរមួ្ោន (i) នាយកម្នទីរអប់រមំ្ខតត (ម្ៅការោិល័យរបស់ោត់); (ii) របធានអប់ររំសុក 
និងនាយកាោ (ម្ៅាោម្រៀន); និង (iii) ម្ម្ឃុ ំរពម្ទងំសោជិរកុម្របឹកាឃុ ំ(ម្ៅាោឃុ)ំ។ ការពិភាកាជារកុម្ 
(FGDs) រតូវបានម្ធ្វីម្ឡងីម្ៅកាុងភូម្ិ ម្ យោនការសរម្បសរម្ួលពីរបធានភូម្ិ។ ខាងម្រកាម្ម្នោះគឺជាកាលវភិាគនន
ការងារទីវាល។ 

 

117. មុ្ននឹងចាប់ម្ផតីម្របជុំ ទីរបឹកាបានផតល់ព័ត៌ោនដល់អាកចូ្លរមួ្អំពីម្ោលបំណ្ង ទំហនំនគម្រោង ផលរបម្ោជន៍ និង
ផលប ោះពាល់កដលអាច្ម្កីតោន។ ការពិភាកាគឺម្ផ្លត តម្លីមូ្លម្ហតុននការម្បាោះបង់ម្ចាលាោ ាា នភាពម្សដាកិច្ចសងគម្
ននសហគម្ន៍ និងផលប ោះពាល់ននគម្រោង។ រគប់អាកចូ្លរមួ្ទងំអស់ ទងំស្រសតីនិនងបុរស ម្លីកទឹកច្ិតតឲ្យចូ្លរមួ្សំកដងនូវ
ទសសនៈរបស់ពួកោត់។ ស្រសតីោនច្ំនួនម្រច្ីនជាងបុរសម្ៅកាុងការចូ្លរមួ្ពិម្រោោះម្ោបល់ថ្នា ក់ភូម្ិ។ ម្ៅម្ពលច្ប់កិច្ច
ពិម្រោោះម្ោបល់ អាកចូ្លរមួ្បានម្សាីសំុការជួយពីសកម្មភាពគម្រោង។ រគប់អាកចូ្លរមួ្ទងំអស់តងំពីថ្នា ក់ជាតិ ដល់ថ្នា ក់
ម្រកាម្ជាតិ និងរហូតដល់ថ្នា ក់ឃុ ំបានោរំទទងំរសុងច្ំម្ពាោះកិច្ចផតួច្ម្ផតីម្គម្រោងម្នោះ។ កិច្ចពិម្រោោះម្ោបល់ក៏បានម្ធ្វីម្ឡងី
ផងកដរម្ៅសហគម្ន៍ជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្។ 

 

118. ម្ៅកាុងដំម្ណី្រការម្នោះ ការពិម្រោោះម្ោបល់ម្ យជូនដំណឹ្ង ជាមុ្ន និងម្ យម្សរ ី រតូវបានម្ធ្វីម្ឡងីម្ៅទីតងំកដល
ោនភាពងាយរសួល និងជាភាាររបស់ជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្។ ទសសនៈនានារបស់ជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្រតូវបានយកច្ិតត
ទុក ក់អំឡុងម្ពលអនុវតតគម្រោង ម្ យម្ិនគិតសកម្មភាពបច្ចុបបនា ជំម្នឿ វបបធ្ម៌្ជាម្ដីម្។ ជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ច្ំនួនពីរ



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា   

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់
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នាក់ រតូវបានម្សាីឲ្យជួយកាុងម្ពលពិម្រោោះម្ោបល់ជាម្ួយជាម្ួយជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ម្ៅតម្ភូម្ិ។  

តរាង 4: កាលវភិាគសកម្មភាពការងារទវីាល 
 រងយនត ម្ពលណា ច្នំនួនងៃ  
១ ម្ៅកំពង់សពឺ ២៨-២៩ ម្ិនា ២០១៦ ២  
២ ម្ៅបនាទ បយោនជ័យ ២១-២៣ ម្ម្ា ២០១៦ ៣  
៣ ម្ៅរតនគីរ ី ២៤-២៦ ម្ម្ា ២០១៦ ៣  
៤ ម្ៅកំពត ២៧-២៨ ម្ម្ា ២០១៦ ២  
  សរុប ១០  
លរ ម្ៅឯណា ម្ពលណា ម្ោ ង ទតីងំជួប 
១ កពំងស់ព ឺ ២៨-២៩ ម្និា ២០១៦   
 ជួបពិភាកាជាមួ្យ PoE ២៨ ម្ិនា ២០១៦ ១០- ១១:៣០ ម្ៅការោិល័យ POE 
 ជួបពិភាកាជាមួ្យរបធាន DOE រសុកច្ារម្ន និងនាយកវទិាល័យកំពង់សពឺ ២៨ ម្ិនា ២០១៦ ១:៣០ - ៣:០០ ម្ៅវទិាល័យកំពង់សពឺ 
 ជួបពិភាកាជាមួ្យម្ម្ឃុ ំម្ម្ភូម្ិ និងសហគម្ន៍ននវទិាល័យកំពង់សពឺ ២៨ ម្ិនា ២០១៦ ១:៣០ - ៣:០០ ម្ៅវទិាល័យកំពង់សពឺ 
 ជួបពិម្រោោះម្ោបល់ជាមួ្យរបជាជន (១០ - ១២នាក់) ២៨ ម្ិនា ២០១៦ ៣:០០ - ៤:៣០ ម្ៅវទិាល័យកំពង់សពឺ 
 ជួបពិភាកាជាមួ្យ DOE រសុកឱរ  រាល់ និងនាយកអនុវទិាល័យ ា្ ង ២៩ ម្ិនា ២០១៦ ៩:៣០ - ១០:៣០ ម្ៅអនុវទិាល័យ 
 ជួបពិភាកាជាមួ្យម្ម្ឃុ ំម្ម្ភូម្ិ និងសហគម្ន៍ននអនុវទិាល័យ ា្ ង ២៩ ម្ិនា ២០១៦ ៩:៣០ - ១០:៣០ ម្ៅអនុវទិាល័យ 
 ជួបជាមួ្យរបជាជនពីភូម្ិម្ផសងៗ (១០ - ១២នាក់) ២៩ ម្ិនា ២០១៦ ១០:៣០ -១១:៣០ ម្ៅអនុវទិាល័យ 
 ជួបពិភាកាជាមួ្យ DOE រសុកបម្សដា និងនាយកអនុវទិាល័យអងគាយ ២៩ ម្ិនា ២០១៦ ១៤:៣០- ១៥:៣០ ម្ៅអនុវទិាល័យ 
 ជួបពិភាកាជាមួ្យម្ម្ឃុ ំម្ម្ភូម្ិ និងសហគម្ន៍ននអនុវទិាល័យអងគាយ ២៩ ម្ិនា ២០១៦ ១៤:៣០- ១៥:៣០ ម្ៅអនុវទិាល័យ 
 ជួបជាមួ្យរបជាជនពីភូម្ិម្ផសងៗ (១០ - ១២នាក់) ២៩ ម្ិនា ២០១៦ ១៥:៣០- ១៦:៣០ ម្ៅភូម្ិ 
២ បនាទ យោនជ័យ ២១-២៣ ម្ម្ា ២០១៦   
 ជួបពិភាកាជាមួ្យ PoE ២១ ម្ម្ា ២០១៦ ១៥:០០- ១៦:០០ ម្ៅការោិល័យ POE 
 ជួបពិភាកាជាមួ្យរបធាន DOE រសុកសិរមិ្ាភណ្ឌ  និងនាយកវទិាល័យអូរអំបិល ២២ ម្ម្ា ២០១៦ ៨:០០ - ៩:៣០ ម្ៅវទិាល័យ 
 ជួបពិភាកាជាមួ្យម្ម្ឃុ ំម្ម្ភូម្ិ និងសហគម្ន៍ននវទិាល័យអូរអំបិល ២២ ម្ម្ា ២០១៦ ៩:៤៥ - ១០:៤៥ ម្ៅវទិាល័យ 
 ជួបពិម្រោោះម្ោបល់ជាមួ្យរបជាជន (១០ - ១២នាក់) ២២ ម្ម្ា ២០១៦ ៩:៣០ - ១១:០០ ម្ៅវទិាល័យ 
 ជួបពិភាកាជាមួ្យ DOE រសុករពោះម្នរតរពោះ និងនាយកអនុវទិាល័យរពោះម្នរតរពោះ ២២ ម្ម្ា ២០១៦ ១៤:០០ -១៥:០០ ម្ៅអនុវទិាល័យ 
 ជួបពិភាកាជាមួ្យម្ម្ឃុ ំម្ម្ភូម្ិ និងសហគម្ន៍ននអនុវទិាល័យរពោះម្នរតរពោះ ២២ ម្ម្ា ២០១៦ ១៥:០០ -១៦:០០ ម្ៅអនុវទិាល័យ 
 ជួបជាមួ្យរបជាជនពីភូម្ិម្ផសងៗ (១០ - ១២នាក់) ២២ ម្ម្ា ២០១៦ ១៥:០០ -១៦:៣០ ម្ៅភូម្ិ 
 ម្ធ្វីដំម្ណី្ររតលប់ម្កភាំម្ពញ ២៣ ម្ម្ា ២០១៦ ៨:០០- ១៥:០០  
៣ រតនគរី ី ២៤-២៦ ម្ម្ា ២០១៦   
 ម្ច្ញដំម្ណី្រពីភាំម្ពញ ម្ៅរតនគីរ ី ២៤ ម្ម្ា ២០១៦ ៧:៣០  
 ជួបពិភាកាជាមួ្យ PoE ២៥ ម្ម្ា ២០១៦ ៨:០០- ៩:០០ ម្ៅការោិល័យ POE 
 ជួបពិភាកាជាមួ្យរបធាន DOE រសុកបរកកវ និងនាយកអនុវទិាល័យបរកកវ ២៥ ម្ម្ា ២០១៦ ៩:៣០ -១០:៣០ ម្ៅអនុវទិាល័យ 
 ជួបពិភាកាជាមួ្យម្ម្ឃុ ំម្ម្ភូម្ិ និងសហគម្ន៍ននអនុវទិាល័យបរកកវ ២៥ ម្ម្ា ២០១៦ ១០:៣០ -១១:៣០ ម្ៅអនុវទិាល័យ 
 ជួបពិម្រោោះម្ោបល់ជាមួ្យរបជាជន ជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ជាស្រសតី (១០ - ១២នាក់) ២៥ ម្ម្ា ២០១៦ ១៤:០០ -១៥:០០ ម្ៅភូម្ិ 
 ជួបពិម្រោោះម្ោបល់ជាមួ្យរបជាជន ជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ជាបុរស (១០ - ១២នាក់) ២៥ ម្ម្ា ២០១៦ ១៥:៣០ -១៧:០០ ម្ៅភូម្ិ 
 ជួបពិភាកាជាមួ្យ DOE រសុកកូនមុ្ំ និងនាយកអនុវទិាល័យរតពាងំករច្ស ២៦ ម្ម្ា ២០១៦ ៨:៣០ -៩:៣០ ម្ៅអនុវទិាល័យ 
 ជួបពិភាកាជាមួ្យម្ម្ឃុ ំម្ម្ភូម្ិ និងសហគម្ន៍ននអនុវទិាល័យរតពាងំករច្ស ២៦ ម្ម្ា ២០១៦ ៩:៣០ -១០:៣០ ម្ៅអនុវទិាល័យ 
 ជួបពិម្រោោះម្ោបល់ជាមួ្យរបជាជន ជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ជាស្រសតី (១០ - ១២នាក់) ២៦ ម្ម្ា ២០១៦ ៨:៣០ -១០:០០ ម្ៅភូម្ិ 
 ជួបពិម្រោោះម្ោបល់ជាមួ្យរបជាជន ជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ជាបុរស (១០ - ១២នាក់) ២៦ ម្ម្ា ២០១៦ ១០:០០ -១១:៣០ ម្ៅភូម្ិ 
 ម្ធ្វីដំម្ណី្ររតលប់ម្កភាំម្ពញ ២៦ ម្ម្ា ២០១៦ ម្ពលរម្សៀល  
៤ កពំត ២៧-២៨ ម្ម្ា ២០១៦   
 ជួបពភិាកាជាមួ្យ PoE ២៧ ម្ម្ា ២០១៦ ១០:០០- ១១:៣០ ម្ៅការោិល័យ POE 
 ជួបពិភាកាជាមួ្យរបធាន DOE រកុងកំពត និងនាយកវទិាល័យរពោះរាជសោា  ២៧ ម្ម្ា ២០១៦ ១៤:០០ -១៥:០០ ម្ៅវទិាល័យ 
 ជួបពិភាកាជាមួ្យម្ម្ឃុ ំម្ម្ភូម្ិ និងសហគម្ន៍ននវទិាល័យរពោះរាជសោា  ២៧ ម្ម្ា ២០១៦ ១៥:០០ -១៦:០០ ម្ៅវទិាល័យ 
 ជួបពិម្រោោះម្ោបល់ជាមួ្យរបជាជន បុរសនិងស្រសតីរមួ្ោា  (១០ - ១២នាក់) ២៧ ម្ម្ា ២០១៦ ១៥:០០ -១៦:០០ ម្ៅភូម្ិ 
 ជួបពិភាកាជាមួ្យ DOE រសុកអងគរជ័យ និងនាយកអនុវទិាល័យអងគរជ័យ ២៨ ម្ម្ា ២០១៦ ៨:០០ -៩:០០ ម្ៅវទិាល័យ 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា   
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 ជួបពិភាកាជាមួ្យម្ម្ឃុ ំម្ម្ភូម្ិ និងសហគម្ន៍ននអនុវទិាល័យអងគរជ័យ ២៨ ម្ម្ា ២០១៦ ៩:០០ -១០:០០ ម្ៅវទិាល័យ 
 ជួបពិម្រោោះម្ោបល់ជាមួ្យរបជាជន បុរសនិងស្រសតីរមួ្ោា  (១០ - ១២នាក់) ២៨ ម្ម្ា ២០១៦ ៩:៣០ -១១:០០ ម្ៅភូម្ិ 
 ម្ធ្វីដំម្ណី្ររតលប់ម្កភាំម្ពញ ២៨ ម្ម្ា ២០១៦ ម្ពលរម្សៀល  

 

119. កាុងម្ពលវាយតនម្លម្នោះ រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា/រកុម្ទីរបឹកាបានជួបរបជុំនិងបានសោា សន៍អាកពាក់ព័នធសំខា
ន់ៗតងំពីថ្នា ក់ជាតិ រហូតដល់ថ្នា ក់ភូម្ិ។ ម្យងីបានជួបពិភាកាជាម្ួយថ្នា ក់ដឹកនានំនគណ្ៈកម្មការរគប់រគងគម្រោង 

(PMC) ម្ៅថ្នា ក់ជាតិ នាយកម្នទីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡាថ្នា ក់ម្ខតតរពម្ទងំសហការ ីរបធានការោិល័យអប់ររំសុក នាយក
ាោនិងរគូបម្រងៀន និងសោជិករកុម្របឹកាឃុកំាុងម្នាោះោនម្ម្ឃុនំិងម្ម្ភូម្ិ។ ច្ំនួនម្នុសសកដលបានជួបពិភាកានិង
សោា សន៍សរុបគឺ ២៣៥នាក់ កាុងអំឡុងម្ពលននការសិកាវាយតនម្លម្នោះ។ ខាងម្រកាម្ម្នោះគឺជាតរាងកដលបងាា ញពីបញ្ជ ី
ម្ ម្ ោះអាកពាក់ព័នធសំខាន់ៗ កដលបានជួបពិភាកា។ 

 

តរាង 5: បញ្ជ ីម្ ម្ ោះអាកពាក់ព័នធសំខាន់ៗកដលបានជបួពភិាកានងិសោា សន៍ 

លរ ាា បន័/អងគភាព ពិភាកាជារកមុ្ KII របជំុ សរបុ 

1 រកសងួ/MoEYS   T = 4 (F=0) 4 

2 ម្ខតត/Provinces (4)  T=18 (F=6)  18 

3 រសុក/Districts (8)  T=20 (F=5)  20 

4 ឃុ/ំCommunes (8)  T=28 (F=9)  28 

5 សហគម្ន/៍
Communities (9) 

T=150 (F=103)   150 

6 ាោម្រៀន/Schools (9)  T=15 (F=7)  15 

សរុប  150 81 4 235 

 
 
 
 
 

 

 

ម្ វ្ងៈ បងាា ញជាាធារណ្ៈអំពីសោសធាតុគម្រោង និងគនលឹោះ
ននការពិភាកា 

ាត ៈំ ការពិភាកាជារកុម្ម្ៅឃុអូំរអំបិល ម្ខតតបនាទ យោនជយ័ 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា   
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ការពមិ្រោោះម្ោបល់អឡុំងម្ពលអនុវតតគម្រោង 

 

120. ម្ពលអនុវតតគម្រោង PAP និងសហគម្ន៍នឹងចូ្លរមួ្កាុងដំម្ណី្រការននការម្រៀបច្ំនិងអនុវតតគម្រោងតងំពីម្ដីម្ដល់ច្ប់
ននដមំ្ណី្រការដកយកដីម្ យម្ិនសម័រគច្ិតតនិងការបរចិាច គដីម្ យសម័រគច្ិតត។ កាុងករណី្ោនការតងំទីលំម្ៅម្ យម្ិន
សម័រគច្ិតត ម្នាោះ PAP និង PAH នឹងរតូវបានពិម្រោោះម្ោបល់ម្ យ IRC-WG ម្ យោនការសហការពី PRSC-WG 

ម្ យម្របីរបាស់វធិ្ីាស្រសតជូនដំណឹ្ងជាមុ្ន និងម្ យម្សរ។ី ខាងម្រកាម្ម្នោះគឺជាព័ត៌ោនទូម្ៅ កដលនឹងរតូវជូនដំណឹ្ង
ដល់ PAP កាុងអំឡុងម្ពលរបជុំពិម្រោោះម្ោបល់៖ 

 

 ម្ោលបំណ្ង ទំហ ំសកាត នុពលរបម្ោជន៍និងផលប ោះពាល់ននគម្រោង; 

 ម្ោលបំណ្ងននម្ោលនម្ោបាយធ្នាោរពិភពម្ោក WB-OP/BP4.12 រពម្ទងំច្ាប់និងបទបញ្ញតិត ជាពិម្សស
ច្ាប់សតីពីអសាម្ិករណ៍្; 

 ដំម្ណី្រការនិងកាលវភិាគននការអនុវតតដំម្ណាោះរាយផលប ោះពាល់; 
 ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល់និងសំណ្ង លកខណ្ៈសម្បតិតនិងសិទធិទទួលបាន; 

 ការផ្លល ស់ទីលំម្ៅនិងរបាក់ឧបតាម្ាការាា រម្ឡងីវញិ; 

 ការផសពវផាយនិងការពិម្រោោះម្ោបល់ជាាធារណ្ៈ និងនីតិវធិ្ីម្ ោះរាយបណ្តឹ ងាទុកខ រតូវម្ោរពម្ៅតម្ RAP 
កដលបានអនុម័្ត។ 

 

121. ជនប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង PAPs រតូវចូ្លរមួ្កាុងការរបជុំពិម្រោោះម្ោបល់កាុងដំណាក់កាលម្ផសងៗននដំម្ណី្រការ
ម្នោះ។ ផលប ោះពាល់និងកតីបារម្ានានារតូវបានកត់រតទុកអំឡុងម្ពលរបមូ្លទិនាន័យ (DMS, BSS និងការពិម្រោោះម្ោបល់
ជាាធារណ្ៈ រពម្ទងំការពិភាកាជារកុម្)។ រាល់កតីបារម្ានិងបញ្ញា ទងំឡាយរតូវ ក់បញ្ចូ លម្ៅកាុងឯការ 
ARAP/RAP សរោប់ការផតល់សំណ្ងនិងការជួយឧបតាម្ាកាុងការាត រជីវភាពម្ឡងីវញិ។ ជនងាយរងម្រោោះ ស្រសតី និងជន
ជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ រតូវពិម្រោោះម្ោបល់ ច់្ម្ យកឡកតម្រយៈការពិភាកាជារកុម្។ ខាងម្រកាម្ម្នោះគឺជាពិម្រោោះម្ោបល់
ជាហូរកហរកដលរតូវអនុវតតម្ យ IRC-WG។ 

(i) ការរបជុំពិម្រោោះម្ោបល់ម្លីកទីម្ួយគឺម្ធ្វីម្ឡងីជាម្ួយ PRSC និង PRSC-WG ម្ៅាោម្ខតត កដលជាកិច្ចរបជុំចាប់
ម្ផតីម្គម្រោង។ ម្ោលបំណ្ងននកិច្ចរបជុំម្នោះគឺផតល់ព័ត៌ោនដល់សោជិកនន PRSC និងរកុម្ការងារ (WG) អំពីម្ោល

ម្ វ្ងៈកិច្ចរបជំុជាម្យួ POE ម្ៅកំពងស់ពឺ ាត ៈំ ការពិភាកាជារកុម្ម្ៅសហគម្នជ៍នជាតិម្ដីម្ភាគតិច្
រគឹង ម្ៅឃុមំ្ទៀន ម្ខតតរតនគីរ ីជាម្ួយអាកសរម្បសរមួ្ល 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា   
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បំណ្ងននគម្រោង ការអនុវតតដំម្ណាោះរាយផលប ោះពាល់និងកាលវភិាគ តួនាទីនិងការទទួលខុសរតូវនិងរបាក់ឧបតាម្ា 
និងសំម្ណី្សំុការចូ្លរមួ្ម្ យសកម្ម។  

(ii) ទីពីរ កិច្ចរបជុំនឹងម្ធ្វីម្ឡងីជាម្ួយអាជាា ធ្រឃុនំិងរគួារប ោះពាល់ម្ យារគម្រោងម្ៅទីតងំាោម្រៀន វតតអារាម្ ឬ
ម្ៅាោឃុ។ំ ម្ោលបំណ្ងននកិច្ចរបជុំគឺជូនដំណឹ្ងសហគម្ន៍និងជនប ោះពាល់ម្ យារគម្រោងអំពីគម្រោង ផល
របម្ោជន៍របស់ពួកម្គ និងផលប ោះពាល់ ម្ោលនម្ោបាយននដំម្ណាោះរាយននផលប ោះពាល់និងការផតល់សំណ្ងនិង
សិទធិទទួលបាន លកខណ្ៈសម្បតតិនិងនងៃឱានុវាទ រពម្ទងំកាលវភិាគននការម្ធ្វី DMS និង BSS។ ម្ម្រគួារនន PAP 
រតូវបានជូនដំណឹ្ងឲ្យោនវតតោនម្ៅផទោះ ឬអច្លនវតាុ ម្ដីម្បមី្ផទៀងផ្លទ ត់ផលប ោះពាល់ និងចុ្ោះហតាម្លខាម្លីទរម្ង់នន 

DMS។ ម្សច្កតីជូនដំណឹ្ងអំពីនងៃឱានុវាទរតូវបិទរបកាសម្ៅទីាា ក់ការឃុ ំ ឬទីតងំណាម្ួយកដលអាច្ម្ម្ីលម្ឃញី
បាន។ 

(iii) ទីបី កិច្ចរបជុំពិម្រោោះម្ោបល់នឹងអនុវតតម្ឡងីមុ្នម្ពលម្ធ្វីកិច្ចសនាផតល់សំណ្ង។ ម្ោលបំណ្ងននកិច្ចរបជុំម្នោះ គឺជូន
ដំណឹ្ងអំពីកាលវភិាគសរោប់ការអនុវតតកិច្ចរពម្ម្រពៀង(អាច្ពីភូម្ិម្ួយម្ៅភូម្ិម្ួយម្ទៀត) និងរបាប់អំពីតរម្ូវការឯក
ារផលូវច្ាប់នានាម្ដីម្បនីាមំ្កជាម្ួយសរោប់ជូនដល់ IRC-WG រពម្ទងំម្ពលម្វោននការទូទត់សំណ្ង។ ទងំបតីនិង
របពនធននរគួារប ោះពាល់រតូវោនវតតោនម្ៅផទោះម្ៅម្ពលម្ធ្វីកិច្ចរពម្ម្រពៀង ម្ហយីពួកម្គទងំពីររតូវចុ្ោះហតាម្លខាម្លី
កិច្ចសនាម្នាោះ។ 

(iv) ទីបួន កិច្ចរបជុំពិម្រោោះម្ោបល់ជាាធារណ្ៈនឹងម្ធ្វីឡម្លីងមុ្នម្ពលទូទត់សំណ្ង។ ម្ោលបំណ្ងននការរបជុំគឺជូន
ដំណឹ្ងដល់ PAP អំពីកាលវភិាគននការទូទត់សំណ្ង (ពីភូម្ិម្ួយម្ៅភូម្ិម្ួយម្ទៀត) ទីតងំផតល់សំណ្ង និងឯការ
ផលូវច្ាប់កដលរតូវភាជ ប់ម្កជាម្ួយម្ដីម្បជីាភសតុតង។ 

122. អាជាា ធ្រមូ្ល ា ន ម្ម្ភូម្ិនិងម្ម្ឃុ ំគឺជាសោជិក PRSC-WG ម្ហយីពួកម្គរតូវោនវតតោនម្ៅកាុងកិច្ចរបជុំ និងោនតួ
នាទីសំខាន់កាុងការកំណ្ត់អតតសញ្ញញ ណ្ និងបញ្ញជ ក់ម្ៅកាុងទរម្ង់នន DMS។ តំណាងនន PAPs ជាសោជិកនន (i) គណ្ៈ
កម្មការភូម្ិ/សហគម្ន៍ និង (ii) គណ្ៈកម្មការម្ ោះរាយបណ្តឹ ងាទុកខម្ៅម្រកាម្គម្រោង SEIP។   

9.3. ការផសពវផាយ 

123. ឯការ RPF, ESMF រមួ្ជាម្ួយឯការម្ផសងៗម្ទៀតននគម្រោងនឹងរតូវផទុកម្ឡងី (upload) ម្ៅកាុងបញ្ជ រព័ត៌ោន
របស់ធ្នាោរពិភពម្ោក (កាលបរមិ្ច្ឆទនឹងរតូវបានជូនដំណឹ្ង)។ ឯការទងំឡាយរតូវបានបកករបជាភាារកខមរ ម្ហយី
ម្សច្កតីសម្ងខបននគម្រោងនឹងរតូវបានបិទរបកាសម្ៅបញ្ជ រព័ត៌ោនាធារណ្ៈរបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ម្ៅនងៃទី 
២៥ កខវចិ្ឆិកា ឆ្ា  ំ ២០១៦ និងម្ៅបញ្ជ រព័ត៌ោនាធារណ្ៈននម្នទីរអប់រមំ្ខតតនាម្ពលម្រកាយ (កាលបរមិ្ច្ឆទនឹងរតូវជូន
ដំណឹ្ង)។ រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា កំពុងដំម្ណី្រការបម្ងេីតម្គហទំព័រគម្រោង SEIP ។ ម្ៅម្ពលបានបម្ងេីតរចួ្រាល់ 
ឯការ IPPF ជាភាារកខមរ នឹងរតូវផទុកម្ឡងីកាុងម្គហទំព័រននគម្រោងម្នោះ។ ឯការ ARAP/RAP ម្បីសិនជារតូវម្រៀបច្ំ 
នឹងរតូវបកករបជាភាារកខមរ ម្ហយីផទុកម្ឡងីម្ៅកាុងម្គហទំព័រគម្រោង ម្បីសិនជាោន និងរតូវម្ផាីម្ួយច្ាប់ម្ៅរកុម្របឹកា
ឃុនំិម្ួយៗ ឬម្ៅាោម្រៀន ម្ដីម្បផីតល់ភាពងាយរសួលដល់ជនប ោះពាល់ម្ យារគម្រោងច្ំម្ពាោះទីណាកដលោនការតងំ
ទីលំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគច្ិតត។ 

10. ការរតួតពិនិតយ និងរបាយការណ៍្ 

 

124. ការអនុវតត RPF ម្ៅទីតងំជាក់ោក់ណាម្ួយនឹងរតូវរគប់រគងនិងរតួតពិនិតយម្ យ SSFP ម្ៅទីតងំម្រៀងខលួនកដល
ទទួលខុសរតូវកាុងការអនុវតតសកម្មភាពននគម្រោងកដលោនការពាក់ព័នធនឹងការដកយកដី។ របកគំម្ហញីនិងអនុាសន៍ 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា   
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នឹងរតូវបានកត់រតទុកម្ៅកាុងឯការគម្រោង អាច្ទុកសរោប់ឲ្យធ្នាោរពិភពម្ោកពិនិតយ។ ជនបម្ងាគ ល SSFP នឹង
រគប់រគងនិងរតួតពិនិតយដំម្ណី្រការម្នោះ ោ ងម្ោច្ណាស់ម្ួយឆ្ា មំ្តង ម្ហយីរតូវបញ្ចូ លលទធផលទងំម្នោះម្ៅកាុងរបាយ
ការណ៍្គម្រោងរបចាឆំ្ា នំិងរតូវ ក់ជូនម្ៅធ្នាោរពិភពម្ោក។ ម្ យសហការោ ងជិតសាិទធជាម្ួយអាជាា ធ្រមូ្ល ា ន 
និងជនប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង ម្នាោះជនបម្ងាគ ល SSFP នឹងរតូវម្រៀបច្ំសូច្នាកររតួតពិនិតយម្ួយច្ាប់។  

 

125. កាុងករណី្ោនការម្រៀបច្ំឯការ ARAP/RAP ម្នាោះតរម្ូវឲ្យោនការរតួតពិនិតយការអនុវតតទងំខាងម្រៅនិងខាងកាុង 
ម្ដីម្បធីានាទងំរសុងនូវតោល ភាពនិងអនុម្ោម្ភាព។  

10.1. ការរតតួពិនិតយខាងកាុង 

 

126. ម្ យសហការជិតសាិទធជាម្ួយនឹង GDR-IRC គណ្ៈកម្មការដឹកនាគំម្រោងនឹងអនុវតតការរតួតពិនិតយខាងកាុងច្ំម្ពាោះ
ការអនុវតតម្ ោះរាយផលប ោះពាល់។ ការរតួតពិនិតយម្នោះ នឹងរមួ្ោនរបាយការណ៍្វឌ្ឍនភាព ាា នភាពននការអនុវតត
កផនការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ ព័ត៌ោនអំពីទីតងំនិងច្ំនួនននជនប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង ច្ំនួនទឹករបាក់ម្ៅតម្មុ្ខ
និម្ួយៗ និងរបាក់ឧបតាម្ាសរោប់ផតល់ជូន PAHs។ របាយការណ៍្ននលទធផលរតួតពិនិតយនឹងរតូវម្រៀបច្ំម្ យ SSFP និង
 ក់ជូនម្ៅ MOEYS និងធ្នាោរពិភពម្ោកជាម្រៀងរាល់រតីោស រពម្ទងំច្ម្លងជូនម្ៅ IRC។ សូច្នាករខាងម្រកាម្នឹង
រតូវរតួតពិនិតយម្ យរកុម្ PSC ម្រៀងរាល់ពីរកខម្តងម្ដីម្បធីានា៖ 

(i) សំណ្ងនិងសិទធិទទួលបានរតូវបានគណ្នាម្ៅតម្អរតនិងនីតិវធិ្ីដូច្ោនម្ៅកាុងឯការ RAP កដលបានអនុម័្ត; 

(ii) រគួារប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង រតូវបានទូទត់ម្ៅតម្ម្ោលនម្ោបាយកច្ងម្ៅកាុង RAP ម្ យអាជាា ធ្រគម្រោង; 

(iii) ព័ត៌ោនជាាធារណ្ៈ ការពិម្រោោះម្ោបល់ជាាធារណ្ៈ និងនីតិវធិ្ីម្ ោះរាយបណ្តឹ ងាទុកខ រតូវបានម្ោរពម្ៅដូច្
ម្រៀបរាប់ម្ៅកាុងឯការ RP កដលបានអនុម័្ត; 

(iv) ម្ហ ា រច្នាសម្ព័នធនិងសោា រូបវនតាធារណ្ៈកដលប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង រតូវបានាត រម្ឡងីវញិ; និង 

(v) អនតរកាលននការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ និងការងារសីុវលិោនដំម្ណី្រការម្ យរលូន។ 

127. ម្ម្ីលឧបសម្ព័នធ 1D សរោប់សូច្នាករននការរតួតពិនិតយខាងកាុង។  

10.2. ការរតតួពិនិតយខាងម្រៅ 

128. អាករតួតពិនិតយខាងម្រៅោនការទទួលខុសរតូវជាក់ោក់កាុងការសិកានិងរាយការណ៍្ម្ៅម្លីការអនុវតត RAP និង
ាា នភាពម្សដាកិច្ចសងគម្របស់ PAH ជាពិម្សស PAPs កដលផ្លល ស់ទីលំម្ៅ ឬរខំានម្ យារសកម្មភាពគម្រោង រមួ្ោន
ផទោះ ោង ឬតូបកដលរតូវផ្លល ស់បតូរទីតងំ។ ភាា ក់ងាររតួតពិនិតយខាងម្រៅក៏ទទួលខុសរតូវម្ម្ីលសកាត នុពលននឱកាសការងារ
សរោប់ PAH កាុងម្នាោះោនស្រសតីនិងយុវជន កដលអាច្ោនការោរំទម្ យអាជាា ធ្រមូ្ល ា ន។ 

 

129. ម្បីសិនជាចាបំាច់្និងោនតរម្ូវការកផអកម្លីផលប ោះពាល់ននគម្រោង IRC នឹងជួលភាា ក់ងាររតួតពិនិតយខាងម្រៅ (EMA) 

ម្ដីម្បអីនុវតតការរតួតពិនិតយនិងការវាយតនម្លម្រកាយគម្រោង។ លកខខណ្ឌ ការងារសរោប់ការជួល EMA នឹងរតូវបានម្រៀបច្ំ
មុ្នដំម្ណី្រការលទធកម្ម។ របាយការណ៍្រតួតពិនិតយខាងម្រៅនឹង ក់ជូនជាម្រៀងរាល់រតីោសម្ៅ IRC ម្ហយី IRC នឹងម្ផាីជូន
ម្ៅ MoEYS និងធ្នាោរពិភពម្ោក។ ការវាយតនម្លម្រកាយគម្រោងនឹងរតូវអនុវតតម្ឡងីកាុងអំឡុងម្ពល ៦កខ បនាទ ប់ពី
សកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់រតូវបានបញ្ច ប់។ សូម្ម្ម្ីលឧបសម្ព័នធ 1E សរោប់សូច្នាករការរតួតពិនិតយខាងម្រៅ។ 
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130. គម្រោងនឹងម្រៀបច្ំរាល់របាយការណ៍្វឌ្ឍនភាពននការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់សរោប់អាច្ឲ្យាធារណ្ជនទទួល
បាន តម្រយៈ ក់របកាសម្ៅម្លីម្គហទំព័រននគម្រោង កដលនឹងរតូវបម្ងេីតម្ឡងី ឬម្គហទំព័ររបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និង
កីឡា។  
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ឧបសម្ព័នធ 
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ឧបសម្ពន័ធ 1: ម្ោលការណ៍្កណ្នាបំម្ច្ចកម្ទស 

1A.  ោ រទិកកផនការសកម្មភាពម្យ នឌ័្រ 
កផនការសកម្មភាពម្យ នឌ័្ររតូវបានម្រៀបច្ំកតកាុងករណី្ោនតរម្ូវការឯការ ARAP/RAP ប ុម្ណាណ ោះ ម្ហយីោនផលប ោះពាល់
ខាល ងំដល់ស្រសតី។ 

សោសភាព
គម្រោង 

ម្ោលបំណ្ង សកម្មភាព/ភារកិច្ច អងគភាពទទលួ
ខុសរតវូ 

សូច្នាករ វធីិ្ាស្រសតម្ផទៀងផ្លទ ត ់

ការម្រៀបចំ្
គម្រោង 

កំណ្តអ់តតសញ្ញញ ណ្
បញ្ញា និងតរមូ្វការជាក់
ោកន់នម្យ នឌ្រ័ កដល
រតូវយកចិ្តតទុក កក់ាុង
ការម្រៀបចំ្គម្រោងវនិិ
ម្ោគនិងសកម្មភាពនន
ជីវភាពរសម់្ៅ 

ឲ្យស្រសតីចូ្លរមួ្ម្ៅកាុងម្ៅ
កាុងការកំណ្តអ់តត
សញ្ញញ ណ្ននបញ្ញា និង
តរម្ូវការនានា 

បម្ងេីតសូច្នាករម្យ នឌ្រ័
ជាកោ់កស់រោបក់ារ
ចូ្លរមួ្របសស់្រសតី និងការ
ផតលសិ់ទធិអំណាច្ឲ្យចូ្ល
រមួ្កាុងការរតួតពិនិតយនិង
វាយតនម្លគម្រោង 

ម្រៀបចំ្ពត័ោ៌នម្យ នឌ្រ័ជា
មូ្ល ា នម្ដីម្ប ីក់
បញ្ចូ លម្ៅកាុងការអម្ងគត 

ម្ធ្វីការអម្ងេតជាម្យួនឹង
សូច្នាករម្យ នឌ្រ័ 

ម្ធ្វីការពិភាកាជារកុម្
ជាម្យួស្រសតីម្ដីម្បកំីណ្ត់
បញ្ញា និងកតីបារម្ារបសរ់សីត
សរោបជ់ាធាតុចូ្លនន
ដំម្ណី្រការម្រៀបចំ្និង
កផនការសហគម្នន៍ន
សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ 

ម្រជីសម្រសី និងបណ្តុ ោះប
ណាត លស្រសតីកដលបម្រមី្
ការងារជាអាករតួតពិនិតយ
និងជាអាកម្លីកទឹកចិ្តត 

បម្ងេីតសូច្នាករម្យ នឌ្រ័
សរោបក់ាររតួតពិនិតយ
និងវាយតនម្លគម្រោង 

PMT និងការ
ចូ្លរមួ្ននរកុម្
ស្រសតីសហគម្ន ៍

(WCGs) 

សូច្នាករម្យ នឌ្រ័
រតូវបាន កច់្ញ្ចូ ល
ម្ៅកាុងករម្ងសំណួ្រ
អម្ងេត 

ចំ្ននួននកិច្ចរបជំុជា
រកុម្កដលបានម្ធ្វី 

ចំ្ននួស្រសតីនិងស្រសតីជា
ម្ម្រគួារកដលចូ្ល
រមួ្កាុងកិច្ចពិភាកាជា
រកុម្ 

សូច្នាករម្យ នឌ្រ័
ជាកោ់កម់្យួ ុត
រតូវ កប់ញ្ចូ លម្ៅ
កាុងឯការរតួតពិនិ
តយនិងវាយតនម្ល
គម្រោង 

ចំ្ននួស្រសតីសមរ័គចិ្តត
សហគម្នក៍ដលោន
បំណ្ងបម្រមី្ការជា
អាករតួតពិនិ
តយគម្រោង 

ឧបករណ៍្អម្ងេត 

ការសិកាលទធភាព/ 
ARAP 

កតរ់តរបតិកម្មរបស់
ស្រសតីនិងការចូ្លរមួ្
កាុងកិច្ចពិភាកាជា
រកុម្ 

បញ្ជ ីម្ ម្ ោះស្រសតីសមរ័គ
ចិ្តត និង/ឬបញ្ជ ី
ម្ ម្ ោះអងគការ 

 

សរម្សរគម្រោង ធានាថ្នកផនការអភិវឌ្ឍន៍
សហគម្ននិ៍ងគម្រោង
វនិិម្ោគ កប់ញ្ចូ ល
តរមូ្វការរបសស់្រសតីម្ដីម្បី
សុវតាិភាព សនតិសុខ ការ
ច្លត័និងម្មី្លកងកុោរ 

ទទលួបានទឹកាអ ត អ
ណ្តូ ងោនសុវតាិភាព ទី
ចាកសំ់ណ្ល ់ម្ យគិត
គូរពីកុោរនិងចាសម់្ម្រតី

ផតលព់ត័ោ៌នសម្ងខបពី 

GAD និងការតរម្ងទិ់ស
ជូនដលស់ោជិករសីតនន
សោគម្ន៍ 

ម្រៀបចំ្សោសភាគ 

GAD ននគម្រោងម្ដីម្បី
 កប់ញ្ចូ លការកាង
សម្តាភាពម្ យយល់
ដឹងអំពីកផាកកដលពកួម្គ
អាច្ចូ្លរមួ្អំឡុងម្ពល

PMT និងការ
ចូ្លរមួ្ននរកុម្
ស្រសតីសហគម្ន ៍

(WCGs) 

គម្រោងវនិិម្ោគ
ម្រៀបចំ្ម្រៀបចំ្ម្ យ
 កប់ញ្ចូ លភាព
ម្ ល្ីយតបចំ្ម្ពាោះម្យ ន
ឌ្រ័ និងរកុម្ងាយរង
ម្រោោះ 

កម្មវធីិ្ាត រជីវភាព
រសម់្ៅម្ យម្ផ្លត ត
ម្ៅម្លីស្រសតីជាម្ម្
រគួារ 

ការម្រៀបចំ្បម្ងេីត
គម្រោងវនិិម្ោគ 

កផនការកម្មវធីិ្ាត រ 
ជីវភាពរសម់្ៅ 
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កាុងគម្រោងវនិិម្ោគ ម្ធ្វីកផនការលម្អិតពី
សកម្មភាពននគម្រោង
សំណ្ង ់

 

ការអនុវតត
គម្រោង សតីពី 

 

a.ម្សវាកម្មមូ្ល
 ា ន 

ធានាថ្នស្រសតីទទលួបាន
ផលរបម្ោជនពី៍គម្រោង 

ធានាថ្នសិទិធសោា រៈនិង
កិច្ចសនាអនុញ្ញញ តឲ្យស្រសតី
ោនសិទធិសម្រម្ច្និងសិទធិ
កម្មសិទធិម្លីអច្លនវតាុ
ម្សមីោា  

កិច្ចពិម្រោោះម្ោបលជ់ា
ម្ទៀងទតជ់ាម្យួរកុម្ស្រសតី
អំឡុងម្ពលាងសង់
ម្ដីម្បកីកសរមួ្លគំនូសបល
ង ់និងរតួតពិនិតយ
សកម្មភាពសំណ្ង់  

ស្រសតីរតូវពាករណ៍្ថ្នផល
របម្ោជនរ៍បសខ់លួន 
ម្ យម្ធ្វីោ ងណាធានា
ថ្ន អវីកដលបានឯកភាព
ោា ម្ៅកាុងដំណាកក់ាល
ម្រៀបចំ្បម្ងេីតគម្រោងរតូវ
បានអនុវតតនាម្ពលាង
សង ់ឬដំណាកក់ាលអនុ
វតត 

យុទធនាការអបរ់និំង
ពត័ោ៌ន (IEC) ម្ធ្វីផ្លទ ល់
ជាមូ្យសោជិករសីតនន
សហគម្នម៍្ដីម្បជូីន
ដំណឹ្ងពកួោតអំ់ពីផល
របម្ោជនន៍នគម្រោងនិង
តនម្លននការចូ្លរមួ្ 

 

PMT និងការ
ចូ្លរមួ្ននរកុម្
ស្រសតីសហគម្ន ៍

(WCGs) 

ឯការ IEC រតូវ
បានកច្កចាយ។  

ឯការរតូវភាជ ប់
ជាម្យួោន បញ្ជ ី
គម្រោងវនិិម្ោគ 

ស្រសតីទទលួបានម្សវាមី្
រកូហរិញ្ញវតាុម្ដីម្បី
ចាបម់្ផតីម្សកម្មភាព
មុ្ខរបរម្ដីម្បជីីវភាព
រសម់្ៅ 

ចំ្ននួរសីតចូ្លរមួ្កាុង
ការម្ធ្វីកផនការ
សកម្មភាពសហគម្
ន ៍

របាយការណ៍្វឌ្ឍន
ភាព 

កតរ់តរបតិកម្មពីស្រសតី
កដលជាអាកទទលួ
របម្ោជនពី៍គម្រោង 

 

b. អនតរាគម្ន៍
ចំ្ម្ពាោះជីវភាពរស់
ម្ៅ 

ធានាថ្នរសីតទទលួបាន
ម្សវាកម្មនិងផល
របម្ោជនន៍នគម្រោង 

បម្ងេីនសម្តាភាពរក
របាកចំ់្ណូ្លននស្រសតី ជា
ពិម្សសស្រសតីជាម្ម្រគួារ 

យុទធនាការអបរ់និំង
ពត័ោ៌ន 

បណ្តុ ោះបណាត លជំនាញ
វជិាជ ជីវៈដលស់្រសតីជាម្ម្
រគួារ 

បណ្តុ ោះបណាត លពីរបាក់
សំនច្និងការរគបរ់គង
ហរិញ្ញវតាុ 

បម្ងេីតសហរោសរមួ្ និង
រកុម្ជយួខលួនឯង កដល
នឹងរតូវរគបរ់គងម្ យ
ស្រសតី 

បម្ងេីតរកុម្ស្រសតីម្ៅសហ
គម្នម៍្ដីម្បជីីវភាពរសម់្ៅ 

PMT និងការ
ចូ្លរមួ្ននរកុម្
ស្រសតីសហគម្ន ៍

(WCGs) 

ចំ្ននួស្រសតីទទួលបាន
ឯការ IEC 

ចំ្ននួវគគបណ្តុ ោះបណាត
លកដលបានអនុវតត 

ចំ្ននួសិកាខ កាម្ចូ្ល
រមួ្កាុងវគគបណ្តុ ោះប
ណាត ល 

ចំ្ននួសហរោស 
ាជីវកម្ម រកុម្សនស ំ

រកុម្ជយួោា ម្ៅម្  
វញិម្ៅម្កកដល
បម្ងេីតម្ឡងីម្ យ
រសីត 

ចំ្ននួស្រសតីកដលោន

ឯការ IEC កដល
បានម្រៀបចំ្ និងម្របី
របាសជ់ាឧបករណ៍្
សរោបព់ត័ោ៌ន ការ
អបរ់និំងទំនាកទំ់នង 

របាយការណ៍្វឌ្ឍន
ភាព 

ទរម្ងវ់ាយតនម្ល
បំម្ពញម្ យសិកាខ
កាម្ 

រកុម្ោរំទជីវភាពរស់
ម្ៅកដលម្ៅោន
(ាជីវកម្ម រកុម្ជយួ
ោា ម្ៅវញិម្ៅម្ក 
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ម្ៅកាុងរកុម្ទងំម្នោះ 

ចំ្ននួកម្ចីមី្រកូហរិញ្ញ
វតាុផតលម់្ យាា បន័
ហរិញ្ញវតាុ (MFI) 
ដលរ់សីតម្ម្រគួារ 

ចំ្ននួម្ោងននមុ្ខ
របរអាជីពនិងទីផារ
កដលទទលួបាន
ម្ជាគជយ័ 

និងសហរោស) 

របាយការណ៍្របស ់

NGOs, MFIs 

របតិកម្មរបសស់្រសតី
ចំ្ម្ពាោះកម្ចីសរោប់
ជីវភាពរសម់្ៅ 

របាយការណ៍្ននរកុម្
រតួតពិនិតយខាងម្រៅ
សរោបគ់ម្រោង 

c. ការកាង
សម្តាភាពនិងការ
អភិវឌ្ឍាា បន័ 

កាងសម្តាភាពស្រសតីកាុង
គម្រោង និងការរគបរ់គង
សហគម្ន ៍រពម្ទងំការ
រតួតពិនិតយគម្រោង 

ធានាថ្នស្រសតីចូ្លរមួ្ម្ៅ
កាុងការរគបរ់គងគម្រោង 
កម្មវធីិ្ាត រជីវភាព និង
ការរគបរ់គងគម្រោង 

ការបណ្តុ ោះបណាត លភាព
ជាអាកដឹកនា ំការ
រគបរ់គងាា បន័ ការ
រគបរ់គងហរិញ្ញវតាុ ការ
រគបរ់គងការវនិិម្ោគ 
ការរតួតពិនិតយនិងវាយ
តនម្ល 

ការបម្ងេីតអងគការស្រសតី 

ការម្រៀបចំ្អងគរបជំុ 

 

PMT និងការ
ចូ្លរមួ្ននរកុម្
ស្រសតីសហគម្ន ៍

(WCGs) 

ចំ្ននួវគគបណ្តុ ោះបណាត
លកដលបានអនុវតត
ម្សៀវម្ៅបណ្តុ ោះប
ណាត ល 

ចំ្ននួសិកាខ កាម្ចូ្ល
រមួ្កាុងវគគបណ្តុ ោះប
ណាត ល 

ចំ្ននួរកុម្ស្រសតីនិងគ
ណ្ៈកម្មការកដល
បានបម្ងេីត 

 

 

របាយការណ៍្វឌ្ឍន
ភាព 

ទរម្ងវ់ាយតនម្ល
បំម្ពញម្ យសិកាខ
កាម្ 

កំណ្តម់្ហតុននអងគ
របជំុ 

បញ្ជ ីម្ ម្ ោះននអាក
ទទលួរបម្ោជនពី៍
គម្រោងនិងការ
ម្របៀបម្ធ្ៀបករមិ្ត
របាកចំ់្ណូ្លមុ្ន
ោនការឧបតាម្ានិង
ករមិ្តរបាកចំ់្ណូ្ល
បច្ចុបបនាបនាទ បពី់
ទទលួការឧបតាម្ា 

d. ការរតួតពិនិ
តយនិងវាយតនម្ល 

អនុញ្ញញ តិឲ្យស្រសតីចូ្លរមួ្
កាុងការរតួតពិនិតយនិង
វាយតនម្លគម្រោង 

វាយតនម្លពីផលវបិាកនន
គម្រោងម្ៅម្លីសុខុោល
ភាពស្រសតីតម្រយៈការម្របី
សូច្នាករជាកោ់ក់
សរោបស់្រសតី 

រតួតពិនិតយនិងវាយតនម្ល
សិកាខ ាោជាម្យួសហ
គម្ន៍ 

របមូ្លទិនាន័យនិងពិនិតយ
ម្មី្លរបាយការណ៍្និក
ារពាកព់ន័ធ 

 

PMT និងការ
ចូ្លរមួ្ននរកុម្
ស្រសតីសហគម្ន ៍

(WCGs) 

ឧបករណ៍្រតួតពិនិតយ
និងវាយតនម្ល 

ចំ្ននួសិកាខ ាោ
កដលបានរតួតពិនិតយ 

ចំ្ននួរបាយការណ៍្
រតួតពិនិតយនិងវាយ
តនម្ល 

 

របាយការណ៍្រតួត
ពិនិតយនិងវាយតនម្ល 

តរាងរបាយការណ៍្
សរោបគ់ម្រោងនិម្ួ
យៗនិងវឌ្ឍនភាព
ទកទ់ងនឹងរបាក់
ចំ្ណូ្ល និង/ឬការ
ាា នភាពននការាត រ
ម្ឡងីវញិបនាទ បពី់
ោនការជយួឧបតាម្ា
ពីគម្រោង 
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1B. ភាពចាបំាច់្កាុងការអម្ងេតសរោប់ការម្រៀបចំ្ឯការ ARAP/RAP 

កា
រអ
ម្ង
េតវា
ស់
កវង
ល
ម្អ ិត

 (
D

M
S

) 

 

សាិតិនិងការអម្ងេតវាស់កវងលម្អិត (DMS) ននអច្លនវតាុគឺនឹងរតូវរបមូ្លទិនាន័យសតីពីរទពយសម្បតតិប ោះពាល់ 
១០០% ពី PAPs ម្ៅតម្បលង់វសិវកម្មលម្អិត។ ទិនាន័យរបមូ្លម្ៅម្ពលម្ធ្វី DMS នឹងកំណ្ត់មូ្ល ា នសិទធិទទួល
បានរបស ់PAP និងករម្ិតននសំណ្ង។ សរោប់ PAP និម្ួយៗ ទំហនំនទិនាន័យនឹងោន៖ 

 ទហំដំីសរុបនិងទំហដំីប ោះពាល់ម្ៅតម្របម្ភទននដី;  
 ទំហផំទោះសរុបនិងទំហបំ ោះពាល់ ម្ៅតម្របម្ភទននផទោះ (រច្នាសម្ព័នធច្ម្បងឬបនាទ ប់បនស)ំ;  
 ការកាន់កាប់ដី ផទោះ និងរយៈម្ពលននការកាន់កាប់ និងភាពជាកម្មសិទធិ ច្ំនួន និងរបម្ភទននដំណា ំម្ដីម្

ម្ ;ី  
 បរោិណ្ននការបាត់បង់ម្ផសងៗម្ទៀត ដូច្ជាមុ្ខរបរឬរបាក់ច្ំណូ្ល ការងារឬដីផលិតកម្ម ម្ធ្វីការបា ន់

ាម នរបាក់ច្ំណូ្លសុទធរបចានំងៃច្ំម្ពាោះតូបលក់ដូរ;  
 បរោិណ្/ទំហនំនអច្លនរទពយរមួ្កដលប ោះពាល់ រទពយសម្បតតិសហគម្ន៍ឬាធារណ្ៈ ម្ៅតម្របម្ភទ;  
 សម្ងខបព័ត៌ោនសតីពីរគួារ PAP ម្ៅតម្ជនជាតិ ម្ភទននម្ម្រគួារ ទំហរំគួារ របភពរបាក់ច្ំណូ្ល

រគួារច្ម្បងនិងបនាទ ប់បនសមំ្ យម្របៀបម្ធ្ៀបម្ៅនឹងបនាទ ត់ភាពរកីរក ករម្ិតរបាក់ច្ំណូ្ល និងថ្នម្តី
រគួារម្នាោះោនស្រសតីជាម្ម្រគួារ រគួារចាស់ជរា ជនពិការ រកីរក ឬជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្;  

 កំណ្ត់អតតសញ្ញញ ណ្ថ្នម្តីដីកដលប ោះពាល់ ឬរបភពននរបាក់ច្ំណូ្លគឺជារបភពច្ំណូ្លច្ម្បងឬម្ទ 
ម្ហយីម្តី PAP យល់ដឹងអំពីគម្រោងនិងជម្រម្ីសននសំណ្ងទូទត់ ម្ហយីម្បីចាបំាច់្ទីតងំផ្លល ស់ទីននមុ្ខ
របរនិងវធិានការននការាត រជីវភាពម្ឡងីវញិ។  

កា
រអ
ម្ង
េតម្
ស
ដាក
ិច្ចស

ងគម្
 

ជាអបបបរោ ការអម្ងេតម្សដាកិច្ចសងគម្ (SES) នឹងរបមូ្លទិនាន័យពីសំណាកច្ំនួន 10% ននរបជាជនប ោះពាល់ 
និង 20% ននអាកប ោះពាល់ធ្ៃន់ធ្ៃរ PAPs, ម្ៅតម្ម្ភទនិងជនជាតិ។ ម្ោលបំណ្ងននការអម្ងេតម្សដាកិច្ចសងគម្គឺ
ផតល់ព័ត៌ោនមូ្ល ា ននន PAPs ម្ដីម្បវីាយតនម្លផលប ោះពាល់ននការតងំទីលំម្ៅម្ឡងីវញិ និងម្ដីម្បធីានាថ្ន 
សំម្ណី្ននសិទធិទទួលបានោនលកខណ្ៈសម្រម្យ និងម្ដីម្បមី្របីរបាស់កាុងការរតួតពិនិតយការម្ ោះរាយផលប ោះពា
ល់។ ទំហនំនទិនាន័យកដលរតូវរបមូ្លោន៖ 

A. ម្ម្រគួារ៖ ម្ ម្ ោះ ម្ភទ អាយុ ជីវភាពរគួារឬមុ្ខរបរ របាក់ច្ំណូ្ល ការអប់រនំិងជនជាតិ;  
B. ាា នភាពរស់ម្ៅ៖ ការទទួលបានទឹកាអ ត បងគន់អនាម័្យ និងថ្នម្ពលសរោប់ច្ម្អិន និងថ្នម្ពលបំភលឺ 

កម្មសិទធិននរទពយសម្បតតិយូរអកងវង និង 
C. ការទទួលបានម្សវាកម្មមូ្ល ា ននានានិងសោា រូបវនត  

កា
រស
ិកា
តន
ម្លជ
នំួស

 តនម្លជំនួសននរទពយសម្បតតិប ោះពាល់នឹងរតូវវាយតនម្លរសបម្ពលជាម្ួយនឹងការអនុវតតសកម្មភាព DMS និង SES 

ម្ យរបមូ្លព័ត៌ោនពីរបភពម្ផសងៗនិងរបភពច្ម្បង (សោា សន៍ផ្លទ ល់ជាម្ួយរបជាជនម្ៅតំបន់ប ោះពាល់ ការ
ផគត់ផគង់សោា រៈ ផទោះ និងអាកម្  ការ) និងពីអាកប ោះពាល់និងម្ិនប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង។ អរតតនម្លរបស់រ ា ភិ
បាលនឹងរតូវបានកកករបម្បីសិនជាចាបំាច់្ អារស័យម្ៅតម្ការរាវរជាវរកម្ឃញីជាក់កសតង។ អរតតនម្លសំណ្ង
នឹងរតូវម្ធ្វីបច្ចុបបនាភាពជារបចា ំម្ដីម្បធីានាថ្ន PAPs នឹងទទួលបានសំណ្ងតម្អរតតនម្លទីផារម្ៅម្ពលទូទត់
សំណ្ង។ 

 

1C.  រកបខណ្ឌ សរោប់កិច្ចពិម្រោោះម្ោបល់សហគម្ន៍និងដំម្ណី្រការននការចូ្លរមួ្ 

 



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា   

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់
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ដណំាក់កាល របធានបទពភិាកា តនួាទមី្ៅសហគម្ន៍ម្ោលម្ៅ 
នងិជន/រគាួរប ោះពាល់
ម្ យារគម្រោង 

មូ្លម្ហតុននការចូ្លរមួ្របស់
សហគម្ន៍ 

ដណំាក់កាលម្រៀបច្ ំ    

កិច្ចពិម្រោោះម្ោបល់និង
ការពិភាកា/របជុំជា
រកុម្  

 

ការយល់ដឹអអំពីការវនិិម្ោ
គ 

ការចូ្លរមួ្កាុងការពិភាកាសហ
គម្ន៍ 

 

បម្ងេីតគណ្ៈកម្មការកដលោន
សោជិកោ ងម្ោច្ណាស់
ច្ំនួន 25-50 ភាគរយជាស្រសតី 
 

ធានាថ្នម្ោលម្ៅអាកទទួល
របម្ោជន៍និង PAPs ោនការ
យល់ដឹងច្ាស់អំពីគម្រោងវនិិ
ម្ោគនិងផលរបម្ោជន៍របស់
វា។ 

ម្លីកកម្ពស់ការជូនដំណឹ្ងនិង
ការសម្រម្ច្ច្ិតតជារមួ្។ 

របមូ្លបញ្ញា និងកតីបារម្ាពីសហ
គម្ន៍កដលអាច្ ក់ចូ្លម្ៅ
កាុងគម្រោងម្សាីសំុ។ 

កផនការវនិិម្ោគ  

 

ម្រៀបច្ំគំនូសបលង់និង
កផនការវនិិម្ោគ 

 

អនុម័្តម្លីគំនូសបលង់និង
សំម្ណី្របស់អាកទទួល
របម្ោជន៍និង PAPs 

វធិានការម្នោះនឹងកាត់បនាយនូវ
ជម្ោល ោះនិងអាច្ជាការម្ផាីារ
ម្ួយម្ៅកាន់អាកទទួល
របម្ោជន៍និង PAPs ថ្នពួក
ម្គរតូវបានចូ្លរមួ្និងទទួល
បានពីការសម្រម្ច្ច្ិតតរមួ្របស់
ពួកម្គ 

ម្រៀបច្ំកញ្ច ប់សំណ្ង
និងសិទធិទទួលបាន  

 

សំណ្ងនិងសិទធិទទួលបាន
សរោប់ PAPs 

អនុម័្តម្លីសំណ្ងនិងកញ្ច ប់
ននសិទធិទទួលបាននន PAPs 

ម្នោះក៏ជំរុញការជូនដំណឹ្ងនិង
ការសម្រម្ច្ច្ិតតជារមួ្កាុង
ច្ំម្ណាម្អាកទទួលផល
របម្ោជន៍និង PAPs 

ពិម្រោោះម្ោបល់អំពី
សំម្ណី្វនិិម្ោគមុ្ននឹង
 ក់ជូនពិនិតយ  
 

ោតិកាននសំម្ណី្វនិិម្ោគ 

 

ពិនិតយនិងយល់រសបនឹង
ោតិកាននសំម្ណី្វនិិម្ោគ 

 

ការពិម្រោោះម្ោបល់កបបម្នោះ
បងាា ញនូវតោល ភាព កដលថ្ន
ម្តិ/សំណូ្ម្ពររតូវបាន ក់
បញ្ចូ លម្ៅកាុងសំម្ណី្វនិិម្ោគ 

ដណំាក់កាលអនុវតត    



កម្រោងកកលម្អការអប់រមំ្ធ្យម្សិកា   

រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល ់
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ពិម្រោោះម្ោបល់សតីពី
ការអនុវតតគម្រោង ការ
ផតល់ជូន និងការដក
យកដី  
 

ដំណាក់កាលននការអនុវតត
គម្រោងនិងការបតូរម្ៅទីតងំ
កដលបានឯកភាពម្ យ 

PAPs.  
 

ឯកភាពម្លីកាលវភិាគនន
ការអនុវតត 
 

ការរុោះម្រតីម្ដំណាក់កាលនិង
ការាងសង់ម្ឡងីវញិននរច្នា
សម្ព័នធកដលរងការប ោះពាល់ 
ម្ហយីម្បីោនការផ្លល ស់ទីលំម្ៅ 
រតូវជូនដំណឹ្ងដល់ PAPs ពី
ការផ្លល ស់ទីតងំ 

 

ធានាថ្ន ការរខំានរតូវបានកាត់
បនាយ។ 

វាក៏អាច្ឲ្យភាា ក់ងារអនុវតត
កំណ្ត់ងវកិាសរោប់ម្សបៀង
និងការដឹកជញ្ជូ នរបស់
រគួារ/ជនប ោះពាល់
ម្ យារគម្រោង។ 

ការចូ្លរមួ្កាុងការកបងកច្កឡូ
ត៏ ម្ យោនវតតោននន
បុគគលិកតំណាង/អាកសរម្ប
សរម្ួល នឹងម្ជៀសវាងការភ័នត
រច្ឡកំាុងច្ំម្ណាម្អាកទទួល
របម្ោជន៍ពីគម្រោងនិង 

PAPs 

ពិម្រោោះម្ោបល់ជាម្ួយ 

PAPs ទក់ទងនឹងដី
ប ោះពាល់ និង/ឬរច្នាស
ម្ព័នធ ជីវភាព។ល។  

រពំកបងកច្កដី ផលូវ និងការផត
ល់ម្សវាកម្មសងគម្ ដូច្ជា
ទឹកាអ ត សំណ្ល់រាវ 
របព័នធបងាូរទឹក 

កំណ្ត់រពំរបទល់ឡូត៏ប ោះពាល់
កដលកំណ្ត់ម្ យអាកវាស់
សទង់ដី ដូច្បលង់និងការកបងកច្ក 

 

ម្ធ្វីឲ្យភាា ក់ងារអនុវតតអាច្បា ន់
ាម នងវកិាសរោប់សិទធិទទួល
បាន ដូច្ជារបាក់ឧបតាម្ា
សរោប់អាោរ ការដឹកជញ្ជូ ន
និងការឧបតាម្ាពិម្សស 

ការចូ្លរមួ្កាុង
សកម្មភាពជីវភាព  

ជីវភាពសរោប់សហគម្ន៍
ម្ោលម្ៅ និង PAPs  

 

ផតល់ព័ត៌ោនសតីពីផលប ោះពាល់
វជិជោននិងអវជិជោនជាក់កសត
ងច្ំម្ពាោះ PAPs។ 

ឲ្យស្រសតីចូ្លរមួ្កាុងសកម្មភាព
ាត រជីវភាព 

ស្រសតីរតូវបានម្គដឹងថ្នោន
ជំនាញកាុងការរគប់រគងជីវភាព 
កដលអាច្ម្ធ្វីឲ្យច្ំណូ្លរគួារ
ោនភាពរបម្សីរម្ឡងី 

 

ការម្របីរបាស់ឬផតល់
ការងារដល់អាកទទួល
របម្ោជន៍ម្ៅកាុង
គម្រោងវនិិម្ោគ  

 

ការឧបតាម្ាបកនាម្ច្ំម្ពាោះអាក
ទទួលរបម្ោជន៍ពីគម្រោង
និង PAPs. 

អាកទទួលរបម្ោជន៍ ឬ
សោជិកណាោា ក់ននរគួារ
នឹងរតូវបានបម្រម្ីការងារជាកម្ម
ករកាុងអំឡុងម្ពលាងសង់
គម្រោង 

ការងារម្ៅកាុងគម្រោងក៏នឹង
ជួយផតល់របាក់ច្ំណូ្លបកនាម្ 
ឬម្លីកកម្ពស់របាក់ច្ំណូ្ល
របស់ពួកោត់ 

បណ្តឹ ងាទុកខនិងការ
ម្ ោះរាយ 

យនតការបណ្តឹ ងាទុកខនិង
ការម្ ោះរាយ 

ផតល់ព័ត៌ោនមូ្ល ា នននបញ្ញា  
 

ធានាថ្នបញ្ញា នានារតូវបាន
ម្ ោះរាយកាុងម្ងរម្វោម្ួយ
សម្រសប។ 

ម្ស្រនតីនឹងបម្រម្ីការជា GRC, 

ម្ហយីពួកម្គនឹងជួយភាា ក់ងារ
កាុងការអនុវតតម្ោល
នម្ោបាយម្ៅតម្សហគម្ន៍
និម្ួយៗ កដលជាកផាកម្ួយនន
ការរគប់រគងគម្រោង 
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ការរតួតពិនិតយនិនង
វាយតនម្ល  
 

 ការអនុវតតគម្រោង  

 

ផតល់ធាតុចូ្លនិងាា នភាពនន
ការអនុវតតគម្រោងវនិិម្ោគ 

 

ព័តោនពី PAPs និងអាក
ទទួលរបម្ោជន៍នឹងជួយ 

PMT កាុងការវាយតនម្ល
អនុម្ោម្ភាពម្ៅរគប់ដំណាក់
កាលននការអនុវតតគម្រោង។ 

កបបម្នោះនឹងផតល់ជាបទម្រៀនកាុង
ការសរម្ួច្ម្ោលនម្ោបាយសតី
ពីការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់
សរោប់គម្រោងអនាគត។ 

 

1D. សូច្នាករននការរតតួពនិតិយខាងកាុង 

របម្ភទននការរតតួ
ពនិតិយ 

សូច្នាករមូ្ល ា ន របភពព័ត៌ោន 

ងវកិានងិម្ពលម្វោ  ម្តីម្ស្រនតីនន PMT និងសម្ភាគីម្កពីអាជាា ធ្ររសុកនិងភូម្ិរតូវបានបម្ងេីត 
កតងតងំ និងផតល់ការោិល័យជូនដូច្បានម្រោងទុកម្ហយីឬម្ៅ? 

 ម្តីការបណ្តុ ោះបណាត លនិងការកាងសម្តាភាពម្ស្រនតី PMT; អាជាា ធ្ររសុកនិង
ភូម្ិបានអនុវតតទន់ម្ពលម្វោឬម្ទ?  

 ម្តីអាជាា ធ្ររសុកបានផតល់ងវកិាឧបតាម្ារគប់រោន់សរោប់សំណ្ងដល់ PAPs 
និងអាកទទួលរបម្ោជន៍កដរឬម្ទ?  

 ម្តីអាជាា ធ្ររសុកបម្ញ្ចញនិងម្បីករបាក់មូ្លធ្នសរោប់អនុវតតគម្រោងទន់ម្ពល
ម្វោកដរឬម្ទ?  

 ម្តីដំណាក់កាលម្រៀបច្ំសងគម្រតូវបានអនុវតតតម្កាលវភិាគកដរឬម្ទ? 

 ម្តីសំម្ណី្គម្រោងបានទទួលការរពម្ម្រពៀង ម្ យអាកទទួលរបម្ោជន៍និង 

PAPs ម្ហយីឯកភាពម្ យអាជាា ធ្ររសុកនិងភូម្ិម្រៀងៗខលួនឬម្ទ?  

PMT និងអាជាា ធ្រ 
រសុក 

 

ផតលរ់បាក់សណំ្ង 
នងិសិទិធទទលួបាន 

 ម្តីរាល់អាកទទួលរបម្ោជន៍និង PAPs បានទទួលរបាក់សំណ្ងនិងសិទធិទទួល
បានម្ៅតម្ច្ំនួនកដលោនឬម្ទ?  

 ម្តី PAPs បានទទួលការទូទត់ទន់ម្ពលម្វោកដរឬម្ទ?  

 ម្តីរបាក់ឧបតតម្ាពិម្សសរតូវបានផតល់ជូនជនងាយរងម្រោោះម្ហយីឬម្ៅ?  

 ម្តីរគប់ PAPs បានទទួលរបាក់ឧបតាម្ាសរោប់ការដឹកជញ្ជូ ននិងម្សបៀងម្ហយី
ឬម្ៅ?  

 ម្តីរគប់ PAPs កដលបាត់បង់ជីវភាព ឬមុ្ខរបរតូច្តច្បានទទួលរបាក់សំណ្ង
ម្ហយីឬម្ៅ?  

 ម្តីសិទធិទទួលបានរបស់អាកទទួលរបម្ោជន៍រតូវបានអនុវតតឬម្ទ? 

 ម្តីស្រសតីរតូវបានបណ្តុ ោះបណាត លម្ៅតម្អវីកដលោត់ច្ង់បានសរោប់ជីវភាពកដរ
ឬម្ទ?  

 ម្តីស្រសតីកដលទទួលការបណ្តុ ោះបណាត លម្ៅតម្ជីវភាពកដលច្ង់បាន ដូច្ោា ម្ៅ
នឹងស្រសតីកដលចូ្លរមួ្ម្ៅកាុងាា ប័នម្ីរកូហរិញ្ញវតាុកដរឬម្ទ?  

PMT និងអាជាា ធ្រ
រសុក 
អាកទទួល
របម្ោជន៍ជាសហ
គម្ន៍  
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 ម្តីអាកទទួលរបម្ោជន៍កដលបានចូ្លរមួ្កាុងសហរោសម្ីរកូរតូវបានជួយម្ យ
ាា ប័នម្ីរកូហរិញ្ញវតាុ?  

 ម្តីច្ំនួនពិតរបាកដននតនម្លវនិិម្ោគនិងសំណ្ងបានផសពវផាយជូនដល់អាក
ទទួលរបម្ោជន៍និង PAPsឬម្ទ?  

កចិ្ចពមិ្រោោះ
ម្ោបល់ បណ្តឹ ង
ាទុកខ នងិបញ្ញា សំ
ខាន់ៗ 

 ម្តីឯការយុទធ ការ IEC រតូវបានម្រៀបច្ំម្ឡងីនិងបានកច្កចាយជូនអាកពាក់ព័នធ
ម្ពលផសពវផាយគម្រោងកដរឬម្ទ?  

 ម្តីកិច្ចពិម្រោោះម្ោបល់ ការពិភាកាជារកុម្ និង/ឬការរបជុំាធារណ្ៈរតូវបាន
ម្ធ្វីម្ឡងីតម្កាលកំណ្ត់ឬម្ទ?  

 ម្តីអាកទទួលរបម្ោជន៍និង PAPs ម្ដីរតួនាទីសកម្មកាុងការចូ្លរមួ្ម្ធ្វីកផនការ
និងអនុវតតគម្រោងម្ៅតម្អវីកដលោនសរម្សរម្ៅកាុងគម្រោងឬម្ទ?  

 ម្តីអាកទទួលរបម្ោជន៍ និង/ឬ PAPs បានម្របីរបាស់នីតិវធិ្ីម្ ោះរាយនិងប
ណ្តឹ ងាទុកខឬម្ទ? ម្តីោនលទធផលោ ងណា?  

 ម្តីោនច្ំនួនអាក ក់ពាកយបណ្តឹ ងាទុកខប ុនាម ននាក់? ម្តីទទួលបានលទធផល
ោ ងណា?  

 ម្តីការម្រៀបច្ំសងគម្សរោប់ PAPs បានអនុវតតម្ហយីឬម្ៅ?  

អាកទទួល
របម្ោជន៍/អាជាា ធ្រ 
រសុក/ PMT 

ផលរបម្ោជន៍នន
ការរតតួពនិតិយ 

 ម្តីោនការផ្លល ស់បតូរមុ្ខរបរននអាកទទួលរបម្ោជន៍រតង់ណា ម្បីម្របៀបម្ធ្ៀបម្ៅ
នឹងាា នភាពមុ្នគម្រោង?  

 ម្តីោនការករបរបួលរបាក់ច្ំណូ្លនិងច្ំណាយោ ងដូច្ម្ម្តច្ខលោះម្ធ្ៀបនឹងាា ន
ភាពមុ្នគម្រោង? ម្តីោនការករបរបួលអវីខលោះច្ំម្ពាោះតនម្លននជីវតិម្ធ្ៀបម្ៅនឹង
ាា នភាពមុ្នគម្រោង? ម្តីរបាក់ច្ំណូ្លននរគួារទទួលរបម្ោជន៍រកាបាន
លំនឹងជាម្ួយនឹងការផ្លល ស់បតូរកដរឬម្ទ?  

 ម្តីោនការផ្លល ស់បតូរអវីខឡោះម្កីតម្ឡងីម្ៅកាុងជីវភាពននអាកទទួលរបម្ោជន៍?  

អាកទទួល
របម្ោជន៍ 

 

 

1E. សូច្នាករននការរតតួពនិតិយខាងម្រៅ 

របម្ភទននសូ
ច្នាករ 

សូច្នាករ ព័ត៌ោនចាបំាច់្សរោប់ការរតតួពនិតិយនងិវាយតនម្ល 
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បុគគលិក 

 

 ចំ្ននួបុគគលិកនន PMT និងម្ស្រនតីរសុកចាត់តងំសរោប់ការអនុវតតគម្រោង;   

 ចំ្ននួអាកជំនាញកផាកអភិវឌ្ឍនស៍ងគម្និងតងំទីលំម្ៅម្ឡងីវញិចាតត់ងំម្ យ CMC. 

កិច្ចពិម្រោោះ
ម្ោបល ់ការ
ចូ្លរមួ្ និង
ដំម្ណាោះរាយប
ណ្តឹ ងាទុកខ  

 ចំ្ននួននកិច្ចពិម្រោោះម្ោបលនិ់ងការចូ្លរមួ្កដលបានម្ធ្វីជាម្យួ PAPs និងអាកពាក់ពន័ធម្ផស
ងៗ;  

 របម្ភទសោា រៈយុទធនាការ IEC កច្កជូនម្ៅអាកទទលួរបម្ោជនម៍្ោលម្ៅ និង PAPs;  

 ចំ្ននួនិងរបម្ភទននាទុកខទទលួបានពីអាកទទលួរបម្ោជននិ៍ង PAPs រពម្ទងំចំ្នួននងៃ
កដលម្របីរបាសម់្ដីម្បមី្ ោះរាយម្ យអាកពាកព់័នធ GRCs;  

 ចំ្ននួនិងម្ ម្ ោះអាកតំណាងកដលចូ្លរមួ្ម្ៅកាុងកិច្ចពពិម្រោោះម្ោបលនិ់ងការអនុវតតគម្រោង  

នីតិវធីិ្របតិបតតិ 
 

 របម្ភទទរម្ងម់្របីរបាសក់ាុងការកតរ់តសកម្មភាពអនុវតតម្ពលអនុវតតគម្រោង;  

 សរម្បសរមួ្លរបកបម្ យរបសិទធភាពជាម្យួនឹង PMT, អាជាា ធ្ររសុក; PAPs និងាា ប័
ន/អាកពាកព់័នធដនទម្ទៀត;  

 របម្ភទទិនានយ័រតូវរកាទុក;  

 របសិទធភាពននម្ស្រនតី PMT និងម្ស្រនតីរ ា ភិបាលថ្នា ករ់សុក;  

 របពន័ធផតលរ់បាក់សំណ្ងោនរបសិទធភាព;  

 ការម្រៀបចំ្រគបរ់ោនស់រោបអ់នុវតតគម្រោងវនិិម្ោគ;  

 វាយតនម្លថ្នម្តីម្ោលនម្ោបាយននគម្រោងម្ៅកាុង ARAPs រតូវបានម្ោរពរតឹម្រតូវ  
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បញ្ញា នានាកដល
ជបួរបទោះ 

បញ្ញា កដលជបួរបទោះចំ្ម្ពាោះបុគគលិក កាុងអំឡុងម្ពលពិម្រោោះម្ោបល ់និងម្ ោះរាយបណ្តឹ ងាទុកខ 
និងការអនុវតតនីតិវធីិ្របតិបតតិ 

សំណ្ងនិងសិទធិ
ទទលួបាន 

 

 ចំ្ននួជនប ោះពាល ់PAPs កដលផតល់ដីសរោបលំ់ម្ៅ ា ន ម្បីសិនជាោន;  

 ច្ងអុលបងាា ញថ្នម្តីរបម្ភទននការផតលសំ់ណ្ងកតម្យួដង ឬតម្ដំណាកក់ាល;  

 បងាា ញពីចំ្នួន PAPs របកបមុ្ខរបរខាា តតូច្កដលរតូវបានផតលសំ់ណ្ងសរោបក់ារបាតប់ង់
របាកចំ់្ណូ្ល;  

 បងាា ញថ្នចំ្ននួនន PAPs បានទទួលរបាកឧ់បតាម្ាការដឹកជញ្ជូ ន;  

 បងាា ញថ្នម្តី PAPs កដលបានផ្លល សទី់លំម្ៅទទលួបានការឧបតាម្ាម្សបៀង ឬអំម្ណាយម្ផស
ងៗ;  

 បងាា ញថ្នម្តី PAPs ទទលួបានរបាកឧ់បតាម្ាសរោបរ់ុោះម្រនិីងាងសង់ផទោះម្ឡងីវញិ កដូ៏ច្ជា
ការរុោះម្ររីច្នាសម្ពន័ធម្ពលផ្លល សទី់លំម្ៅ។  

ការាត រាា ន
ភាពសងគម្ 

 

 បញ្ជកចំ់្ននួស្រសតីចូ្លរមួ្កាុងកម្មវធីិ្ាត រជីវភាពម្ឡងីវញិ;  

 បញ្ញជ កចំ់្ននួនន PAPs, ជាពិម្សសស្រសតី កដលបម្ងេីតសហរោសមី្រកូបនាទ បពី់ទទលួបានការប
ណ្តុ ោះបណាត លសតីពីការអភិវឌ្ឍជីវភាព;  

 បញ្ញជ កថ់្នម្តី PAPs ទទលួបានសុវតាិភាពទឹកាអ ត។  

បញ្ញា នានាកដល
ជបួរបទោះ 

បញ្ញជ កប់ញ្ញា ជបួរបទោះម្ពលអនុវតតគម្រោងវនិិម្ោគ ការទូទតសំ់ណ្ងនិងសិទធិទទួលបាននិងការ
ាត រាា នភាពសងគម្នន PAPs. 

សូ
ច្នា

ករ
នន
វបា
ក 

សម្តាភាពរក
ចំ្ណូ្លនន
រគួារ 
 

 ចំ្ណូ្លបច្ចុបបនាម្ធ្ៀបម្ៅនឹងករមិ្តចំ្ណូ្លមុ្នម្ពលោនគម្រោង;   

 ការងារននសោជិករគួារទទលួរបម្ោជនក៍ាុងគម្រោងសំណ្ង់;  
 ការផ្លល សប់តូររបាកចំ់្ណូ្លននសហរោសមី្រកូ 

សុខភាពនិងប
រាិា ន 

 

 បញ្ញា /របាា អំពីការរគបរ់គងសំណ្លរ់ងឹ; 

 កកលម្អការទទលួបានទឹកាអ ត; 

កកលម្អាា នភាពសុខភាពស្រសតីនិងកុោរ។ 

ការផ្លល សប់តូរកផាក
វបបធ្ម្ស៌ងគម្ 

 ស្រសតីោនការចូ្លរមួ្ម្រចី្នកាុងសហរោសមី្រកូ;   

 ទទលួបានបម្ច្ចកវទិាងមីតម្រយៈការទទលួបានម្សវាកម្មអគគិសនី។ 
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ឧបសម្ពន័ធ 2A: កផនការសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់សម្ងខប (ARAP) 

ម្សច្កតពីនយល់ោតកិាឯការនងិព័ត៌ោនចាបំាច់្ 

ម្សច្កតមី្ផតមី្ 

 ព័ត៌ោនគម្រោងសម្ងខប៖ សំម្ៅម្លី RPF កដលរគបដណ្ត ប់គម្រោងនិងផតល់ម្ោលការណ៍្និងម្ោលនម្ោបាយ
សរោប់ ARAP; 

 ការពិពណ៌្នាគម្រោងសម្ងខប និងគម្រោងាងសង់ ម្ោលបំណ្ងអភិវឌ្ឍន៍ និងអាកទទួលរបម្ោជន៍ និង 

 ពណ៌្នាអំពីសកម្មភាពកដលម្ធ្វីឲ្យោនផលប ោះពាល់ (ដូច្ជា, អវីកដលបណាត លឲ្យោនការបាត់បង់ដី, រទពយសម្បតតិឬ
ធាតុជីវភាពរស់ម្ៅរបស់ PAP – ម្ិនរតឹម្កតការផ្លល ស់លំម្ៅជារូបវនតប ុម្ណាណ ោះម្ទ កតកងម្ទងំការបាត់បង់ម្ដីម្ម្  ីការ
ដូរទីតងំជាបម្ណាត ោះអាសនាននតូបលក់ដូរ និងរច្កម្ច្ញចូ្ល។ 

សាតិនិន PAP និងារម្ពភ័ីណ្ឌ រទពយសម្បតត ិ

 ពណ៌្នាសម្ងខបថ្នម្តីរតូវរបមូ្លព័ត៌ោនម្ យវធិ្ីាស្រសតណា (ដូច្ជា ការអម្ងេតននរគួារ); 

 តរាង PAP និង PAH, ព័ត៌ោនលម្អិតននទំនាក់ទំនង ជីវភាពកដលប ោះពាល់ រទពយសម្បតតិ តនម្លននផទោះប ោះពាល់/រច្នាស
ម្ព័នធ/រទពយសម្បតតិ និង 

 ម្រៀបរាប់សម្ងខបអំពីភាពខុសោា ខាល ងំ របភពននភាពងាយរងម្រោោះនន PAP និងភាពខុសោា ននជនជាតិ (ជនជាតិម្ដីម្
ភាគតិច្និងរកុម្ជនងាយរងម្រោោះ – ស្រសតី យុវតី/យុវជននិងកុោរ ចាស់ជរានិងជនពិការ ជនោម នដី និងជនរកីរក។ល។) 
ឬបញ្ញជ ក់ថ្ន ពួកម្គជាតំណាងាា នភាពទូម្ៅននម្សដាកិច្ចសងគម្របម្ទសកម្ពុជា។ 

របាក់សណំ្ងរតវូផតលជូ់ន 

 ទរម្ង់ននសំណ្ងកដលរតូវផតល់ជូន (ឧ.ជារបាក់ឬក៏សោា រៈ); 

 ពណ៌្នាអំពីលកខខណ្ឌ សរោប់ការបរចិាច គដីម្ យសម័រគច្ិតត (ម្បីសិនជាោន) ម្ យរមួ្ោន៖ 

o ោនការជូនដំណឹ្ង ជាមុ្ននិងម្ យម្សរ ី ម្ធ្វីម្ឡងីម្ យ្នទៈផ្លទ ល់របស់ PAP និងម្ យម្ិនោនការបងខិត
បងខំច្ំម្ពាោះម្សច្កតីសម្រម្ច្ច្ិតតកាុងការយល់រពម្; 

o ម្ិនោនផលប ោះពាល់ធ្ៃន់ធ្ៃរម្លីជីវភាពរស់ម្ៅ; ម្ិនោនការផ្លល ស់ទីលំម្ៅជារូបវនត ម្ហយីការប ោះពាល់ម្លី
ជីវភាពរស់ម្ៅនន PAP ម្ិនរតូវម្លីសពី ៥%; 

o ោននីតិវធិ្ីកាុងការផតល់សំណ្ងនិងការបតឹងតវា  និង 

o ដម្េល់ឯការទុកនិងោនការម្ផទៀងផ្លទ ត់ម្ យឯករាជយច្ំម្ពាោះការបរចិាច គដី ឬរទពយសម្បតតិ។ 

ការពមិ្រោោះម្ោបល់ជាម្យួជនប ោះពាល់ 

 ពណ៌្នាសម្ងខបពីទំនាក់ទំនងាធារណ្ៈជាទូម្ៅកាុងការរបកាសអំពីគម្រោងនិងទទួលម្តិម្ោបល់; 

 ពិម្រោោះម្ោបល់ជាបនតបនាទ ប់ជាម្ួយជនរងផលប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង; 

o ពិភាកាជម្រម្ីសជាម្ួយ PAP និងសហគម្ន៍ និង 
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o ផសពវផាយព័ត៌ោនអំពីនងៃឱានុវាទសរោប់លកខណ្ៈសម្បតតិជា PAP; យនតការម្ ោះរាយបណ្តឹ ងាទុកខ 

 ម្រៀបច្ំផសពវផាយជាផលូវការឯការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់; ោនការផសពវផាយាធារណ្ៈ ពិនិតយម្ម្ីលនិងផតល់ម្តិ
ម្ោបល់ និងបិទរបកាសម្ៅ MoEYS រពម្ទងំម្គហទំព័រធ្នាោរពិភពម្ោក។ 

ាា ប័នទទលួខុសរតវូកាុងការផតល់សំណ្ង 

 ភាា ក់ងារទទួលខុសរតូវ; 

 វធិ្ីាស្រសតកាុងការជូនដំណឹ្ងដល់ PAP; 

 ម្ពលម្វោកាុងការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ (មុ្នម្ពលផតល់សំណ្ងផលប ោះពាល់); 

 វធិ្ីាស្រសតកាុងការម្ផទៀងផ្លទ ត់, របកាសនិងាកសនីនការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ (ឧ. ឧបសព័នធទរម្ង់សរោប់ការកត់រត
និងាកសកីាុងការរបគល់សិទធិទទួលបាន) និង 

 ដំម្ណី្រការសរោប់ម្ ោះរាយបណ្តឹ ង ឬាទុកខ និងបណ្តឹ ងឧទធរណ៍្ 

របាយការណ៍្អនុវតតនងិការរតតួពនិតិយ 

 ាា ប័នទទួលខុសរតូវកាុងការម្ធ្វីរបាយការណ៍្និងរតួតពិនិតយ ARAP; 

 ការចូ្លរមួ្ម្ យឯករាជយកាុងការរតួតពិនិតយ (ដូច្ជា CSOs, វទិាាា នរាវរជាវ។ល។) និង 

 របាការណ៍្សម្ងខបសតីពីការពិម្រោោះម្ោបល់ទូលំទូោយជាម្ួយសហគម្ន៍ (ភាជ ប់បញ្ជ ីវតតោនជាម្ួយឯការ)។ 

កាលវភិាគនងិងវកិា 

 ម្ពលម្វោនិងតរាងោ រទិកអំពីភារៈកិច្ច; 

 របភពនិងលំហូរននមូ្លនិធ្ិ; 

o ច្ំណាយកាុងការរបជុំពិម្រោោះម្ោបល់; 

o ច្ំណាយបុគគលិក; 

o ច្ំណាយរដាបាលការោិល័យ; 

o ងវកិាទូទត់សំណ្ង និង 

o ច្ំណាយសរោប់ការរតួតពិនិតយនិងរបាយការណ៍្។ 
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ឧបសម្ព័នធ 2B: កផនការសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ (RAP) 

អធ្បិាយោតកិាឯការ នងិព័ត៌ោនចាបំាច់្នានា 

ម្សច្កតមី្ផតមី្ 

 ការពិពណ៌្នាជាទូម្ៅននគម្រោងទក់ទងម្ៅនឹងម្ោលនម្ោបាយនិងម្ោលការណ៍្កដលរតូវោនម្ៅកាុងឯការ 
RAP; 

 ពណ៌្នាអំពីម្ោលបំណ្ងអភិវឌ្ឍននអនុគម្រោងនិងអាកទទួលរបម្ោជន៍ និង 

 ពណ៌្នាសកម្មភាពកដលនឹងនាឲំ្យោនផលប ោះពាល់ម្ធ្វីឲ្យោន “ការតងំទីលំម្ៅម្ឡងីវញិ” និងប ោះពាល់ដល់ការទទួល
បាន។ 

ទហំនំនការដកយកដនីងិផលប ោះពាលន់នការតងំទលំីម្ៅម្ឡងីវញិ 

 ករម្ិតននការលម្អិតោនការករបរបួលម្ៅតម្ទំហនំិងភាពសមុរគាម ញននផលប ោះពាល់; 

 របមូ្លព័ត៌ោនបច្ចុបបនាភាពនិងោនជំម្នឿជាក់ កាុងម្នាោះោន៖ 

o សំម្ណី្តងំទីលំម្ៅម្ឡងីវញិនិងផលប ោះពាល់ម្លីជនផ្លល ស់ទីលំម្ៅ រពម្ទងំរកុម្ជនប ោះពាល់ជាអវជិជោន 

o វស័ិយកផាកច្ាប់កដលពាក់ព័នធនឹងការតងំទីលំម្ៅម្ឡងីវញិ 

 បញ្ញា ពណ៌្នាខាងម្រកាម្កដលម្ិនទក់ទងនឹងអនុគម្រោង រតូវបានពនយល់។ 

ការពពិណ៌្នាអពំអីនុគម្រោង 

 អធ្ិបាយលម្អិតខលីសតីពីការផតួច្ម្ផតីម្គម្រោង និង/ឬសកម្មភាពសំណ្ង់ និង 

 កំណ្ត់អតតសញ្ញញ ណ្ននកិច្ចផតួច្ម្ផតីម្គម្រោងសំណ្ង់ាោម្រៀន និង/ឬទីតងំគម្រោង រពម្ទងំបលង់ 

កណំ្ត់សកាត នុពលននផលប ោះពាល ់

 សកម្មភាពសោសភាពគម្រោងកដលនាឲំ្យោនការតងំទីលំម្ៅម្ឡងីវញិ; 

 ទីតងំប ោះពាល់និងតំបន់ទទួលឥទធិពល (ROI) ននគម្រោង និង/ឬសកម្មភាពាងសង់ាោម្រៀន; 

 ការងលឹងកងលងម្លីជម្រម្ីសម្ផសងៗម្ដីម្បកីារពារ (ម្ជៀសវាង) ឬកាត់បនាយផលប ោះពាល់ និង 

 ការបម្ងេីតយនតការម្ដីម្បកីាត់បនាយផលប ោះពាល់ តម្ករម្ិតកដលអាច្ម្ធ្វីបាន កាុងអំឡុងម្ពលអនុវតត។ 

ម្ោលបណំ្ងច្ម្បងននកម្មវធិ្តីងំទលំីម្ៅម្ឡងីវញិ 

 បងាា ញពីម្ោលបំណ្ងនិងម្ោលម្ៅ 

ការសិកាអពំមី្សដាកចិ្ចសងគម្ 

 ចាប់ម្ផតីម្ម្ៅដំណាក់កាលដំបូងននការម្រៀបច្ំគម្រោងាងសង់ាោម្រៀន ម្ហយីោនការចូ្លរមួ្ពីជនរតូវផ្លល ស់ទី
លំម្ៅ ម្ យកាុងម្នាោះោន៖ 
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o លទធផលននការអម្ងេតសាិតិរគបដណ្ត ប់ម្លី៖ 

 ការកាន់កាប់បច្ចុបបនាននទីតងំប ោះពាល់ម្ដីម្បបីម្ងេីតជាមូ្ល ា នកាុងការបម្ងេីតកម្មវធិ្ីតងំទីលំម្ៅ
ម្ឡងីវញិ និងបំបាត់លំហូរចូ្លជាបនតបនាទ ប់ននរបជាជនកដលទទួលបានសំណ្ងនិងការឧបតាម្ាកាុង
ការតងំទីលំម្ៅងមី; 

 លកខណ្ៈសតង់ រននរគួារផ្លល ស់ទីលំម្ៅ រមួ្ោនការពណ៌្នាអំពីរបព័នធផលិតកម្ម ពលកម្ម និង
ាា នភាពរគួារ រពម្ទងំព័ត៌ោនមូ្ល ា នសតីពីជីវភាពរស់ម្ៅ (ឧ. ករម្ិតផលិតកម្មនិងរបាក់
ច្ំណូ្លទទួលបានពីសកម្មភាពម្សដាកិច្ចផលូវការនិងម្ិនផលូវការ) និងសតង់ រននការរស់ម្ៅោនដូច្
ជា ាា នភាពសុខភាពនិងសុខុោលភាពនន PAP និង PAH; 

 ទំហនំនរទពយសម្បតតិបាត់បង់ (ជាអាទិ៍ ម្ យកផាកឬទងំរសុង) និងករម្ិតននការផ្លល ស់បតូរទីតងំ រូប
វនតឬម្សដាកិច្ច; 

 ព័ត៌ោនសតីពីរកុម្ឬជនងាយរងម្រោោះ (OP/BP 4.12, ឃ្ល ទ ី 8) កដលរតូវទទួលបានការឧបតាម្ា
ពិម្សស និង 

 ផតល់ព័ត៌ោនបច្ចុបបនាភាពសតីពីជនផ្លល ស់ទីលំម្ៅ PAP និងជីវភាព សតង់ រជីវតិនន PAH ជាម្ទៀង
ទត់ ម្ដីម្បទីទួលបានព័ត៌ោនងមីចុ្ងម្រកាយ ម្ពលពួកម្គផ្លល ស់ទីលំម្ៅ។ 

 ការសិកាម្ផសងៗម្ទៀតោនពណ៌្នាដូច្ខាងម្រកាម្៖ 

o ការកាន់កាប់ដីធ្លីនិងរបព័នធននការម្ផទរសិទធី រមួ្ោនារម្ពីភ័ណ្ឌ ននរទពយសម្បតតិរមួ្ ធ្នធានធ្ម្មជាតិកដលជាទី
ពឹងអារស័យននការច្ិញ្ច ឹម្ និងជីវភាពរស់ម្ៅ របស់ PAP របព័នធផលុបម្ភាគសិទធិ (ដូច្ជា ម្នាទ ម្មម
សរោប់សតវ ការម្របីរបាស់តំបន់នរព) រគប់រគងម្ យរបព័នធកបងកច្កដីកដលោនការទទួលាគ ល់ម្ យមូ្ល
 ា ន និងបញ្ញា ណាម្ួយម្កីតម្ច្ញពីរបព័នធកាន់កាប់ម្ផសងម្ៅកាុងបលង់ននអនុគម្រោង; 

o របម្ភទននអនតរាគម្ន៍សងគម្ម្ៅកាុងសហគម្ន៍ទទួលផលប ោះពាល់ រមួ្ោនបណាត ញសងគម្និងរបព័នធោរំទ
សងគម្ និងថ្នម្តីពួកម្គនឹងរតូវប ោះពាល់ម្ យារគម្រោងោ ងដូច្ម្ម្តច្; 

o ការពិម្រោោះម្ោបល់ជាាធារណ្ៈនិងម្សវាកម្មសងគម្កដលនឹងរតូវប ោះពាល់ និង 

o លកខណ្ៈវបបធ្ម៌្សងគម្ននសហគម្ន៍ផ្លល ស់ទីលំម្ៅ ម្ យោនការពណ៌្នាពីាា ប័នផលូវការនិងម្ិនផលូវការ (ឧ. 
អងគការសងគម្សីុវលិកដលោន CBOs, NPAs) កដលអាច្ទក់ទងនឹងយុទធាស្រសតពិម្រោោះម្ោបល់ ទក់ទង
ម្ៅនឹងការបម្ងេីតនិងអនុវតតសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់។ 

រកបខណ្ឌ ច្ាប់ 

 របកគំម្ហញីននការវភិាគននរកបខណ្ឌ ច្ាប់ោន៖ 

o វាិលភាពកដនអំណាច្និងរបម្ភទននសំណ្ងកដលពាក់ព័នធ ទក់ទងនឹងវធិ្ីាស្រសតននការវាយតនម្លនិងម្ពល
ម្វោននសំណ្ង; 
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o នីតិវធិ្ីរដាបាលនិងច្ាប់កដលអាច្អនុវតតបាន រមួ្ោនការអធ្ិបាយពីការបងាេ រច្ំម្ពាោះជនផ្លល ស់ទីលំម្ៅ (PAP 

និង PAH) កាុងដំម្ណី្រការតុោការ និងម្ពលម្វោសរោប់នីតិវធិ្ីម្នោះ រពម្ទងំជម្រម្ីសយនតការម្ ោះរាយ
ជម្ោល ោះកដលោន កដលអាច្ទក់ទងនឹងការតងំទីលំម្ៅងមីននគម្រោង; 

o ច្ាប់កដលពាក់ព័នធ (ោនច្ាប់ទំម្នៀម្ទោល ប់និងរបនពណី្) កដលរគប់រគងការកាន់កាប់ដី តនម្លននរទពយ
សម្បតតិនិងការបាត់បង់ សំណ្ង និងសិទធិកាុងការម្របីរបាស់ធ្នធានធ្ម្មជាតិ ច្ាប់ទំម្នៀម្ទោល ប់បុគគល
ទក់ទងនឹងការផ្លល ស់ទីលំម្ៅ និងច្ាប់បរាិា ននិងបទបញ្ញតិតសុខុោលភាពសងគម្;  

o ច្ាប់និងបទបញ្ញតតិទក់ទងនឹងភាា ក់ងារទទួលខុសរតូវសរោប់អនុវតតគម្រោងសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះ
ពាល់; 

o ច្ម្នាល ោះរបម្ោង ម្បីសិនជាោន រវាងច្ាប់កាុងរបម្ទសនិងម្ោលនម្ោបាយតងំទីលំម្ៅម្ឡងីវញិរបស់
ធ្នាោរពិភពម្ោក (OP/BP 4.12), និងយនតការកាុងការផាភាជ ប់ច្ម្នាល ោះរបម្ោងទងំម្នោះ និង 

o វធិានការច្ាប់ចាបំាច់្កាុងការធានារបសិទធភាពននការអនុវតតសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ននគម្រោង 
រមួ្ោន (តម្សម្រម្យ) ដំម្ណី្រការសរោប់ទទួលាគ ល់ការទម្ទរសិទធិដីធ្លី (ដូច្ជា ការទម្ទរកដលម្កីត
ម្ច្ញពីច្ាប់របនពណី្និងទំម្នៀម្ទោល ប់ – ម្ម្ីល OP/BP 4.12, របម្ោគទី 15 b)។ 

រកបខណ្ឌ ាា ប័ន 

 របកគំម្ហញីននការវភិាគរកបខណ្ឌ ាា ប័ន ោន៖ 

o កំណ្ត់ភាា ក់ងារទទួលខុសរតូវសរោប់សកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ និង CSOs កដលអាច្ោនតួនាទី
កាុងការអនុវតតគម្រោង; 

o វាយតនម្លសម្តាភាពាា ប័នននភាា ក់ងារទងំម្នោះ រពម្ទងំ CSOs; និង 

o វធិានការណាម្ួយកាុងការកកលម្អសម្តាភាពាា ប័ន និងការទទួលខុសរតូវរបស់ CSOs កាុងការអនុវតត
ដំម្ណាោះរាយផលប ោះពាល់។ 

សិទធទិទលួបាន 

 និយម្ន័យននជនផ្លល ស់ទីលំម្ៅ (PAP និង PAH) និងលកខណ្ៈវនិិច្ឆ័យសរោប់សិទធិទទួលបានសំណ្ងនិងការឧបតាម្ា
ម្ផសងៗរបស់ពួកម្គ និងនងៃឱានុវាទ។ 

ការវាយតនម្លដធី្ល ី

 វធិ្ីាស្រសតនឹងម្របីរបាស់កាុងការវាយតនម្លការបាត់បង់ ម្ដីម្បកីំណ្ត់អរតតនម្លជំនួស និងពណ៌្នាសំម្ណី្របម្ភទនិង
ករម្ិតននសំណ្ងតម្ច្ាប់របស់របម្ទសនិងវធិានការបកនាម្តម្ការចាបំាច់្ ម្ដីម្បសីម្រម្ច្ឲ្យបានតនម្លជំនួសសរោប់
រទពយសម្បតតិកដលបាត់បង់។ 

វធិានការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ 

 ការពិពណ៌្នាកញ្ច ប់សំណ្ង និងវធិានការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ម្ផសងៗ កដលនឹងជួយរបម្ភទននជនផ្លល ស់ទីលំម្ៅនិ
ម្ួយៗ (PAP និង PAH) ម្ដីម្បសីម្រម្ច្បានម្ោលបំណ្ងននម្ោលនម្ោបាយ (ម្ម្ីល OP/BP 4.12, របម្ោគទី 6)។ 
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ម្លីសពីម្នោះម្ៅម្ទៀត ម្ដីម្បទីទួលបានទងំម្សដាកិច្ចនិងបម្ច្ចកម្ទស កញ្ច ប់ម្ ោះរាយផលប ោះពាល់គួរកតរសបម្ៅនឹង
វបបធ្ម៌្ននជនផ្លល ស់ទីលំម្ៅ និងម្រៀបច្ំម្ឡងីម្ យោនការពិម្រោោះម្ោបល់ជាម្ួយោត់។ 

ការម្រជសីម្រសីទតីងំ ម្រៀបច្ទំតីងំ នងិការតងំលំម្ៅងម ី

 ពិចារណាជម្រម្ីសទីតងំលំម្ៅងមី និងពនយល់អំពីការម្រជីសម្រសីម្នាោះ៖ 

o ការម្រៀបច្ំបម្ច្ចកម្ទសនិងាា ប័នសរោប់កំណ្ត់និងម្រៀបច្ំការ ា នតងំទីលំម្ៅងមី ថ្នម្តីម្ៅទីជនបទឬរបជុំ
ជន កដលទីម្នាោះោ ងម្ោច្ណាស់សកាត នុពលផលិតកម្ម គុណ្របម្ោជន៍ននទីតងំ និងកតត នានា អាច្
របោក់របកហលម្ៅនឹងគុណ្របម្ោជន៍ននទីតងំចាស់។ បា ន់ាម នម្ពលម្វោរតូវការកាុងការទិញដី ម្ផទរដី 
និងធ្នធានម្ផសងៗម្ទៀត។;  

o វធិានការចាបំាច់្ណាម្ួយម្ដីម្បកីារពារដីនិងការហូរចូ្លននជនម្ិនោនសិទធិទទួលបានម្ៅទីតងំកដលបាន
ម្រជីសម្រសី; 

o នីតិវធិ្ីសរោប់ការផ្លល ស់ទីលំម្ៅរូបវនតននគម្រោងកដលោនម្ពលម្វោសរោប់ការម្រៀបច្ំការ ា ន និងការម្ផទរ 
និង 

o ការម្រៀបច្ំកផាកច្ាប់ម្ដីម្បមី្ធ្វីបញ្ញតិតកម្មសិទធិ និងការម្ផទរប័ណ្ណកម្មសិទធិជូនដល់អាករស់ម្ៅ។ 

ផទោះ ម្ហដារច្នាសម្ព័នធ នងិម្សវាកម្មសងគម្នានា 

 ម្រៀបច្ំផតល់ (ឬ ផតល់របាក់ជូន PAH) ផទោះ ម្ហ ា រច្នាសម្ព័នធ (ដូច្ជាការផគត់ផគង់ទឹកាអ ត ច្ំណី្ងាល់) និងម្សវាកម្ម
សងគម្ (ដូច្ជា ាោម្រៀន ម្សវាកម្មសុខភាព។ល។); ម្រៀបច្ំម្ដីម្បធីានាឲ្យោនម្សវាកម្មដូច្ោា នឹងរបជាជនម្ៅទី
ម្នាោះ; ការអភិវឌ្ឍទីតងំ គំនូសបលង់ាា បតយកម្មនិងវសិវកម្មសរោប់សោា រូបវនតទងំម្នោះ។ 

ការការពារនងិរគប់រគងបរាិា ន 

 ការពណ៌្នាអំពីរពំរបទល់ននតំបន់តងំទីលំម្ៅងមី និងការវាយតនម្លម្ហតុប ោះពាល់បរាិា នននសំម្ណី្ទីតងំលំម្ៅម្ឡងី
វញិ និងវធិានការកាត់បនាយនិងរគប់រគងម្ហតុប ោះពាល់ទងំម្នោះ (សរម្បសរម្ួលឲ្យសម្រម្យតម្ ESMP ននវនិិម្ោគ
ច្ម្បងកដលទម្ទរការតងំទីលំម្ៅម្ឡងីវញិ)។ 

ការចូ្លរមួ្របសស់ហគម្ន៍ 

 ការអធ្ិបាយអំពីយុទធាស្រសតសរោប់ពិម្រោោះម្ោបល់និងការចូ្លរមួ្នន PAH និងរបជាជនម្ដីម្ម្ៅកាុងការបម្ងេីតនិង
អនុវតតសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់; 

 សម្ងខបពីទសសនៈនិងថ្នម្តីទសសនៈទងំម្នោះរតូវបានយកច្ិតតទុក ក់ម្ៅម្ពលម្ធ្វីកផនការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់; 

 ពិនិតយម្ម្ីលជម្រម្ីសននការតងំលំម្ៅងមីកដលបងាា ញនិងម្រជីសម្រសីម្ យជនផ្លល ស់ទីលំម្ៅ ម្ យរមួ្ោនជម្រម្ីស
ទក់ទងនឹងទរម្ង់ននសំណ្ងនិងរបាក់ឧបតាម្ាការតងំទីលំម្ៅងមី ម្ដីម្បផី្លល ស់ទីលំម្ៅជារគួារម្ួយៗ ឬជាកផាកម្ួយនន
សហគម្ន៍កដលោនពីមុ្នឬរកុម្ម្ៅញ្ញញ តិ ម្ដីម្បរីកាលកខណ្ៈកដលោនរាប់និងរកាការទទួលបានសម្បតតិវបបធ្ម៌្ 
(ដូច្ជា កកនលងម្ោរពបូជា ម្ណ្ឌ លធ្ម្មោរត និងទីបញ្ចុ ោះសព) និង 

 ការម្រៀបច្ំាា ប័ន កដលជនផ្លល ស់ទីលំម្ៅ (PAP) អាច្ទំនាក់ទំនងកតីបារម្ាច្ំម្ពាោះការរគប់រគងគម្រោងរបស់ពួកម្គ តម្
រយៈការម្ធ្វីកផនការនិងការអនុវតត និងវធិានការម្ដីម្បធីានាថ្ន ភាពខុសោា ននជនជាតិ (ជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ និងរកុម្
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ជនងាយរងម្រោោះ – រសីត និងយុវតី/យុវជននិងកុោរ ចាស់ជរា និងជនពិការ ជនម្ិនោនដី និងជនរកីរក។ល។) ោន
តំណាងរគប់រោន់។  

ការបញ្ចូ លជាម្យួរបជាជនម្ៅទមី្នាោះ 

 ការពិម្រោោះម្ោបល់ជាម្ួយរបជាជនម្ៅទីម្នាោះ រពម្ទងំអាជាា ធ្រមូ្ល ា ន; 

 ម្រៀបច្ំការម្ដញនងលឆ្ប់រហ័សច្ំម្ពាោះការបង់នងលដីរបជាជនម្ៅទីម្នាោះ ឬរទពយសម្បតតិរតូវរបគល់ជូន PAH;  

 ម្រៀបច្ំការម្ ោះរាយជម្ោល ោះកដលអាច្ម្កីតម្ឡងីរវាង PAH និងសហគម្ន៍ម្ដីម្ និង 

 វធិានការចាបំាច់្នានាម្ដីម្បបីម្ងេីនម្សវាកម្ម (អប់រ ំទឹកាអ ត សុខាភិបាល និងម្សវាកម្មផលិតកម្ម) ម្ៅសហគម្ន៍ម្ដីម្ 
ម្ដីម្បឲី្យពួកម្គបានទទួលម្សវាកម្មរបោក់របកហលនឹង PAH (អាកតងំទីលំម្ៅងមី)។ 

នតីវិធិ្មី្ ោះរាយបណ្តឹ ងាទុកខ 

 នីតិវធិ្ីកដលអាច្ទទួលយកបានម្ យភាគីទីបីកាុងការម្ ោះរាយជម្ោល ោះ កដលម្កីតម្ច្ញពីការម្ ោះរាយផលប ោះពា
ល់។ យនតការម្នោះ គួររតូវដឹងថ្ន ម្ៅោនរបព័នធតុោការ និងយនតការម្ ោះរាយជម្ោល ោះតម្កបបរបនពណី្និងសហគម្
ន៍។ 

ការទទលួខុសរតវូរបសា់ា ប័ន 

 រកបខណ្ឌ សរោប់ការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ រមួ្បញ្ចូ លការកំណ្ត់ភាា ក់ងារទទួលខុសរតូវសរោប់ផតល់វធិានការម្ ោះ
រាយផលប ោះពាល់ និងម្សវាកម្ម; 

 ម្រៀបច្ំម្ដីម្បធីានាការសរម្បសរម្ួលម្ួយសម្រម្យរវាងភាា ក់ងារនានា និងយុតត ធ្ិការពាក់ព័នធនឹងការអនុវតត និង 

 វធិានការ (រមួ្ោនការជួយកផាកបម្ច្ចកម្ទស) ចាបំាច់្សរោប់ពរងឹងសម្តាភាពភាា ក់ងារអនុវតតកាុងការបម្ងេីតនិងអនុវតត
សកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ ការម្ផទរភារទទួលខុសរតូវជូនដល់អាជាា ធ្រមូ្ល ា ន ឬ PAH កាុងការចាត់កច្ងស
ោា រូបវនតនិងម្សវាកម្មកដលផតល់ម្ យគម្រោង និងម្ផទរការទទួលខុសរតូវកបបម្នោះពីភាា ក់ងារអនុវតតគម្រោងម្ៅម្ពលសម្
រសបណាម្ួយ។ 

កាលវភិាគននការអនុវតត 

 កាលវភិាគកដលបងាា ញរាល់សកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់តងំពីចាប់ម្ផតីម្ម្រៀបច្ំរហូតដល់ការអនុវតត រមួ្បញ្ចូ ល
កាលបរមិ្ច្ឆទម្ោលម្ៅកាុងការសម្រម្ច្ផលរបម្ោជន៍កដលរពំឹងទុកជូនដល់ PAH និងសហគម្ន៍មូ្ល ា ន រពម្ទងំ
បញ្ច ប់រគប់រូបភាពននការជួយឧបតាម្ា។ កាលវភិាគគួរបងាា ញថ្នម្តីសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ោនទំនាក់ទំនង
ោ ងដូច្ម្ម្តច្ម្ៅនឹងការអនុវតតគម្រោងទងំមូ្ល។ 

តនម្លនងិងវកិា 

 តរាងបងាា ញពីតនម្លននមុ្ខបញ្ជ ីនិម្ួយៗននរគប់សកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ រមួ្ោនការគិតពីអតិផរណា ការ
ម្កីនម្ឡងីននសាិតិរបជាជននិងយថ្នម្ហតុម្ផសងៗ តរាងកាលវភិាគច្ំណាយ របភពមូ្លនិធ្ិ និងការម្រៀបច្ំទុកសរោប់
លំហូររបាក់ទន់ម្ពលម្វោ រពម្ទងំមូ្លនិធ្ិសរោប់ការតងំទីលំម្ៅម្ឡងីវញិ ម្បីសិនជាោន ម្ៅម្រៅវស័ិយននយុតត
ធ្ិការននភាា ក់ងារអនុវតត។ 
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ការរតតួពនិតិយនងិវាយតនម្ល 

 ការម្រៀបច្ំសកម្មភាពសរោប់ការរតួតពិនិតយនិងការវាយតនម្លម្ យភាា ក់ងារអនុវតតគម្រោង ម្ យោនការជួយពី
ភាា ក់ងារឯករាជយកដលធ្នាោរពិភពម្ោកគិតថ្នសម្រសប កាុងការធានាម្ោលម្ៅនិងព័ត៌ោនម្ពញម្លញ; 

 សូច្នាកររតួតពិនិតយម្ដីម្បវីាស់សទង់ធាតុចូ្ល ធាតុម្ច្ញ និងវបិាកននសកម្មភាពម្ ោះរាយផលប ោះពាល់; 

 ការចូ្លរមួ្របស់ជនផ្លល ស់ទីលំម្ៅ (PAP និង PAH) កាុងដំម្ណី្រការរតួតពិនិតយ និង 

 ការវាយតនម្លននវបិាកននការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ សរោប់ម្ពលម្វោសម្រសបម្ួយបនាទ ប់ពីរគប់សកម្មភាពទងំ
អស់ននការម្ ោះរាយផលប ោះពាល់និងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍កដលពាក់ព័នធដនទម្ទៀត រតូវបានបញ្ច ប់ ម្ យម្របីរបាស់
លទធផលននការរតួតពិនិតយកាុងការនាដំល់ការអនុវតតជាបនតបនាទ ប់ម្ទៀង។ 
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ឧបសម្ពន័ធ 3: ពិធី្ការបរចិាច គដីម្ យសម័រគចិ្តត (VLD-P) 

សរោប់សកម្មភាពននគម្រោង SEIP ជាពិម្សសអនុសោសភាព ១.៣ អំពីសំណ្ង់សោា រូបវនតាោ ម្នាោះរកុម្របឹកាឃុ/ំ
សងាេ ត់ (CSC) រតូវម្ោរពតម្ VLD-P។ សំម្ណី្បរចិាច គដីម្ យសម័រគច្ិតតនឹងម្ិនរតូវ ក់ជូនឲ្យអនុម័្តម្ឡយីម្ៅម្ពលោនការ
ប ោះពាល់ធ្ៃន់ធ្ៃរដល់របាក់ច្ំណូ្ល ឬជីវភាពរស់ម្ៅននរគួារនិម្ួយៗ។ ម្ពលអនុវតតគម្រោង MoEYS នឹងអនុម្ោម្តម្គណ្ៈ
កម្មការឃុ/ំសងាេ ត់និងម្ខតត កាុងការពិនិតយដំម្ណី្រការនិងការធានាថ្ន ដំម្ណី្រការបរចិាច គម្ៅម្ យសម័រគច្ិតតរតូវបានម្ោរពនិងអនុ
វតត។   

ដមំ្ណី្រការោនដូច្ខាងម្រកាម្ម្នោះ៖ 

 

ព័ត៌ោនជាផលូវការនិងការវាយតនម្លដំបូង។ ការកំណ្ត់ភាពសម្រសបនន VLD កាុងកាលៈម្ទសៈននគម្រោង។ សកម្មភាពនានា
កដលតរម្ូវកាុងការបរចិាច គដីម្ យសម័រគច្ិតតកដលជាលទធផលននដំម្ណី្រការពិនិតយម្ម្ីល ម្នាោះម្ម្ឃុនំិងជនបម្ងាគ លកិច្ចការពារស
ងគកម្ (SSFP) នឹងជូនដំណឹ្ងម្ៅម្ម្ភូម្ិរពម្ទងំរបជាជនឬោច ស់ដី តម្រយៈការជូនដំណឹ្ងជាផលូវការសតីពីទីតងំអនុវតតគម្រោង
កដលតរម្ូវឲ្យោម្ន VLD។ កំណ្ត់រតនិងមូ្លម្ហតុថ្នម្តីការបរចិាច គដីោនភាពសម្រម្យោ ងណាសរោប់គម្រោង។ ម្ម្ឃុនំឹង
ពិចារណាកាុងការម្រៀបច្ំឯការឲ្យបានលអិតលអន់ដូច្ខាងម្រកាម្៖  

• ម្តីដីម្នាោះនឹងរតូវម្របីសរោប់ម្ធ្វីអវី;  
• ម្តីគម្រោងរតូវការដីទំហបំ ុនណាសរោប់ភាពអច្ិនស្រនតយ ៍និងទំហបំ ុនណាកាុងរយៈម្ពលបម្ណាត ោះអាសនា;  
• ម្តីដីប ុនាម ននឹងរតូវបរចិាច គ;  

• ម្តីការបរចិាច គសរោប់ជម្រម្ីសអវី (ឧ. សិទធិម្របីរបាស់ ច្ំណី្ងាល់);  

• លកខខណ្ឌ ននការបរចិាច គ;  

• អតតសញ្ញញ ណ្ននភាគីកដលច្ង់បរចិាច គ;  

• គុណ្របម្ោជន៍ននការបរចិាច គ និង 

• ព័ត៌ោនលម្អិតពាក់ព័នធថ្ន ម្តីម្ហតុអវីបានជាការបរចិាច គម្នោះគិតថ្នសម្រសប។ 

 

ការម្រៀបច្កំផនទអីម្ងេតដ ីនងិកាលវភិាគននការដកយកដ ី

បនាទ ប់ពីរបមូ្លព័ត៌ោនទក់ទងនឹងដីធ្លីនិងរទពយសម្បតតិនានាកដលនឹងរតូវប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង និងម្ យោនការជួយពី
រកុម្របឹកាឃុ ំម្នាោះ SSFP នឹងម្រៀបច្ំកផនទីអម្ងេតដីធ្លីនិងកាលវភិាគននការដកយកដី។ 

កផនទីអម្ងេតដីធ្លីបងាា ញពីដីឡូត៏និម្ួយៗកដលនឹងរតូវប ោះពាល់ ម្ហយីឡូត៏និម្ួយៗរតូវោនម្លខសោគ ល់ (អកសរនិងម្លខ)។  
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ឧទហរណ៍្ននកផនទអីម្ងេតដធី្ល ី
 

ម្ផទៀងផ្លទ ត់ការបរចិាច គម្ យសម័រគច្ិតត។ លកខខណ្ឌ ខាងម្រកាម្នឹងរតូវបញ្ញជ ក់ម្ យរកុម្របឹកាឃុ ំរមួ្ទងំម្ម្ភូម្ិផងកដរ។   

 

(a) បញ្ញជ ក់ថ្នជនប ោះពាល់ឯកភាពកាុងការបរចិាច គដីឬរទពយសម្បតតិម្ យោនការជួបមុ្ខផ្លទ ល់។  

(b) ម្ិនោនជនណាម្ួយបាត់បង់ម្លីសពី ៥% ននរទពយសម្បតតិផលិតកម្មសរុប។ 

(c) ទំហដំីសរុបននជនប ោះពាល់គួរកតោនម្លីសពី ៣០០២។ 

(d) ម្ិនោនការផ្លល ស់ទីលំម្ៅជារូបវនតម្ឡយី។ 

ការពិម្រោោះម្ោបល់បឋម្ម្ៅករម្ិតភូម្ិ។ ម្រកាម្ភាពជាអាកដឹកនារំបស់ម្ម្ភូម្ិ ដំម្ណី្រការពិម្រោោះម្ោបល់នឹងម្ធ្វីម្ឡងីម្ដីម្បី
អម្ញ្ជ ីញភាគីកដលោនច្ំណាប់អារម្មណ៍្រមួ្ទងំោច ស់ដីម្ដីម្បពីិភាកានិងផតល់សចាច ប័នសម្រម្យននការបរចិាច គដីម្ យសម័រគច្ិតត។  

 

ការម្ផទរនិងភាពជាផលូវការននដី។ ដំម្ណី្រការននការបរចិាច គដីរមួ្បញ្ចូ លនីតិវធិ្ីច្ាស់ោស់កដលពនយល់ពីដំម្ណី្រការកដលគួរអនុវតត
តម្ម្ដីម្បមី្ផទរដី និងវធិ្ីាស្រសតសម្រសបននការម្ផទរជាផលូវការ។ ដំម្ណី្រការម្នោះោនការគិតគូរពីតរម្ូវការរដាបាលនិងច្ាប់ននរកប
ខណ្ឌ ច្ាប់ននរពោះរាជាណាច្រកកម្ពុជា។ ដំម្ណី្រការម្នោះ នឹងពណ៌្នាោ ងច្ាស់ោស់និងោនតោល ភាពកាុងការសម្រម្ច្ច្ិតត។ 

 

ដំម្ណី្រការម្ផទៀងផ្លទ ត់ (អម្ងេត) ម្ដីម្បកីំណ្ត់កម្មសិទធិដីធ្លីនិងការម្របីរបាស់។ ម្ម្ឃុនំិង SSFP នឹងធានាថ្ន ការសិកាដីធ្លីនឹងនឹង
ោនការអម្ងេតម្ដីម្បកីសវងយល់ពីរបម្ភទននសិទធិកដលោនម្ៅកាុងតំបន់គម្រោង និងម្ដីម្បកីំណ្ត់បញ្ញា ទក់ទងនឹងកម្មសិទធិដីធ្លី
និងការម្របីរបាស់។ ការអម្ងេតជាក់ោក់រតូវកតអនុវតតម្ឡងីរគប់ដីឡូត៏កដលបានម្សាីសរោប់ការបរចិាច គ ម្ដីម្បកីំណ្ត់៖ 
 

(a) ោច ស់កម្មសិទធិននដី; 
(b) អាកម្របីរបាស់ដី ឬភាគីណាម្ួយកដលកាន់កាប់ដី (ជារូបភាព ឬកម្មសិទធិភាពននរទពយសម្បតតិ ឬោនសកម្មភាពជីវភាពឬ

មុ្ខរបរម្ៅម្លីដីម្នាោះ); 

(c) ោនអាកដនទទម្ទរកម្មសិទធិឬការម្របីរបាស់; 

(d) រច្នាសម្ព័នធនានានិងរទពយសម្បតតិោនម្ៅម្លីដី; 
(e) ោនាា នភាពធ្ៃន់ធ្ៃរណាម្ួយម្ៅម្លីដី។ 

 

ជាការសំខាន់ណាស់កាុងការ៖ (i) កំណ្ត់សិទធិកដលរតូវម្ផទរ (សិទធិកម្មសិទធិ សិទធិម្របីរបាស់ ច្ំណី្ងាល់។ល។); និង (ii) ពិនិតយថ្ន
ម្តីអាកម្ផទរោនសិទធិកដលោត់អោះអាងឬម្ទ។ ោនករណី្ម្ួយច្ំនួនកដលការពិនិតយម្ម្ីលម្ិនបានហមត់ច្ត់ ជម្ោល ោះធ្ៃន់ធ្ៃរអាច្ម្កីត
ោនម្ឡងីនាម្ពលម្រកាយ ម្ៅម្ពលកដលោនភាគីម្ផសងអោះអាងថ្នម្គោនសិទធិដូច្ោា ។ ករណី្ខលោះ – ម្ិនកម្រគប់ទងំអស់ម្ទ – អាក
ម្ផទរោនឯការននសិទធិកបបម្នោះ។ ម្បីម្ិនោនឯការភសតុតងម្ទ ការពិនិតយម្ម្ីលហមត់ច្ត់អាច្ម្របីរបាស់សិទធិតម្រយៈភាារ 
ម្ៅច្ំម្ពាោះមុ្នម្ស្រនតីឃុនំិងអាកជិតខាង។  

 

ការពិម្រោោះម្ោបល់និងការផសពវផាយ។ ការសម្រម្ច្ច្ិតតកាុងការបរចិាច គម្ធ្វីម្ឡងីម្ យកផអកម្លីមូ្ល ា នយល់ដឹងអំពីគម្រោងនិង
គុណ្របម្ោជន៍ននការឯកភាព។ ជាម្ួយោា ម្នោះ រគប់ភាគីកដលនឹងប ោះពាល់ម្ យការបរចិាច គ (ោច ស់កម្មសិទធិនិងអាកម្របីរបាស់
ដី) រតូវបានផតល់ព័ត៌ោនពិតរបាកដនិងការទទួលបានព័ត៌ោនថ្នម្តីដីម្នាោះនឹងយកម្ៅម្របីរបាស់ជាអវី សរោប់រយៈម្ពលប ុនាម ន 
និងផលប ោះពាល់ននការបរចិាច គច្ំម្ពាោះជីវភាពរស់ម្ៅរបស់រគួារម្នាោះ។ ជាការសំខាន់ណាស់កដលថ្ន ការរបកាសជាោយលកខ័
ណ្ឌ អកសរជាមុ្ន កដលបងាា ញពីទីតងំនិងទំហដំីកដលរតូវផតល់ជូន និងម្ោលបំណ្ងននការម្របីរបាស់កាុងគម្រោង រតូវបានបិទ
របកាស។ 
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រតូវបញ្ញជ ក់ឲ្យបានច្ាស់ ម្ៅម្ពលោនបំណ្ងម្របីរបាស់ដីននភាគីប ោះពាល់ជាម្រៀងរហូតតម្រយៈការបរចិាច គ ឬសរោប់រយៈម្ពល
ដ៏កវងម្ួយ។ គរួកត់សោគ ល់ថ្ន ម្ៅសហគម្ន៍ភាគម្រច្ីនទសសនៈននការផ្លត ច់្ដីម្ច្ញគឺជាការច្កម្លកនិងពិបាកយល់ ម្ហយីរតូវយក
ច្ិតតទុកខ ក់ម្ដីម្បធីានាថ្នភាពជំពាក់ជំពិនម្នោះរតូវបានយល់ដឹង។ វាក៏ជាការសំខាន់កដរកដលថ្ន ម្តីោននរណាម្ទៀតកដលរតូវ
ពិម្រោោះម្ោបល់អំពីសំម្ណី្បរចិាច គ ដូច្ជា បតីឬរបពនធ កុោរនិងចាស់ទុំ។ 

 

រតូវោនការឯកភាពច្ាស់ថ្ន ម្តីភាគីណាជាអាកម្ច្ញម្ាហ ុយទក់ទងនឹងការបរចិាច គដី។ កិច្ចការម្នោះោនតនម្លននការវាស់កវង 
ឯការនិងតនម្លម្ម្ធាវ ី ពនធរបថ្នប់រត និងកនរម្ចុ្ោះបញ្ជ ី។ វាក៏បញ្ញជ ក់ផងកដរតនម្លននការវាស់កវង/ម្ធ្វីប័ណ្ណកម្មសិទធិម្ឡងីវញិនន
ច្ំកណ្កដីម្ៅសល់ និងឯការងមីនានាកដលពាក់ព័នធ។ 

ម្រៀបច្កំារពមិ្រោោះម្ោបល់ម្ យោនការជូនដណឹំ្ងជាមុ្ន 

 

ម្ម្ឃុ ំ និង SSFP នឹងម្ផទៀងផ្លទ ត់ការពិម្រោោះម្ោបល់ម្ យោនការជូនដំណឹ្ងជាមុ្ន ឬសិទធិម្រជីសម្រសីម្ យអាកបរចិាច គដីឬ
រទពយសម្បតតិ។ ជាពិម្សស ខាងម្រកាម្ម្នោះនឹងជាការម្ផទៀងផ្លទ ត់និងកំណ្ត់រតទុកកាុងរបាយការណ៍្បរចិាច គដីម្ យសម័រគច្ិតត៖ 

 

(a) ថ្នម្តីដីម្នាោះនឹងម្របីរបាស់សរោប់ម្ធ្វីអវី ម្ យនរណា និងរយៈម្ពលប ុនាម ន; 

(b) ថ្នម្តីពួកម្គនឹងរតូវបានដកយកកម្មសិទធិកម្មសិទធិ ឬសិទធិកាុងការម្របីរបាស់ដី ម្ហយីម្តីម្នោះោនន័យថ្នោ ងដូច្ម្ម្តច្; 

(c) ថ្នម្តីពួកម្គោនសិទធិកាុងការបដិម្សធ្ការបរចិាច គដីឬម្ទ; 

(d) ថ្នម្តីពួកម្គោនជម្រម្ីសម្ផសងកាុងការម្របីរបាស់ដីម្នោះម្ទ; 

(e) អវីកដលពួកម្គរតូវម្ធ្វីកាុងការបរចិាច គដី (ដូច្ជា រត់ឯការ ទទួលការឯកភាពពីសហព័ទធ បង់ពនធ); 

(f) ការប ោះពាល់ននការបរចិាច គម្លីរគួារ, ពួកម្គរតូវម្ធ្វីោ ងដូច្ម្ម្តច្ម្បីសិនជាពួកោត់ (ឬរគួារ ឬម្រតក) រតូវការដីរត
ឡប់ម្កវញិ។ 

 

សិទធិកាុងការបដិម្សធ្គឺជាសិទធិរសបច្ាប់ ម្ិនោនលកខ័ណ្ឌ  ម្ហយីអាកម្ផទរដីឲ្យរតូវកតអាច្ម្ធ្វីម្ៅបានម្ៅកាុងសហគម្ន៍មូ្ល ា ន
និងសាិតកាុងបរបិទនម្ោបាយ។ កាុងម្ោលបំណ្ងម្នោះ ជាការសំខាន់ណាស់កដលការសម្រម្ច្ច្ិតតកាុងការបរចិាច គគឺអនុវតតម្ឡងី
ម្ យម្ិនោនការបងខិតបងខំ ឧបាយកល ឬម្រកាម្រូបភាពននសោព ធ្ម្ៅម្លីភាគីម្ យអាជាា ធ្រាធារណ្ៈនិងរបនពណី្។ សរោប់
ដីកម្មសិទធិរមួ្ ការបរចិាច គរតូវម្ធ្វីម្ឡងីម្ យោនការផតល់ដំណឹ្ងសរោប់ការឯកភាពជាមុ្នដល់អាកម្របីរបាស់ឬកាន់កាប់ដី។  

 

ការច្ងរកងឯការឲ្យបានរតឹម្រតូវ។ កាុងដំម្ណី្រការនន VLD សរោប់គម្រោងអភិវឌ្ឍ ជាការសំខាន់រតូវកបងកច្ករវាង៖ (a) ការ
ឯកភាពកាុងការបរចិាច គដី និង (b) ឯការកដលអនុវតតនិងសកខីកម្មននការម្ផទររសបច្ាប់ននដី។ ម្ៅម្ពលកដលោនារសំខាន់
កាុងការោនភសតុតងអំពីបំណ្ងននការបរចិាច គដី ម្នាោះារសំខាន់ដូច្ោា ម្នោះកដរគឺធានាថ្នដីរតូវបានម្ផទរជូនម្ យរសបច្ាប់។ 
ដំម្ណី្រការទក់ទងនឹងការម្ផទរជាទូម្ៅគឺោនភាពសមុគាម ញនិងរតូវការម្ពលម្វោកដលរតូវកតម្ ោះរាយ។ [ម្ៅកាុងកាលៈម្ទ
សៈជាក់ោក់ណាម្ួយ ឧទហរណ៍្ម្ៅម្ពលម្ផទរដីម្ៅសហគម្ន៍ ម្ិនចាបំាច់្ោនការម្ផទរតម្ច្ាប់ម្ឡយី។ ប ុកនត បទពិម្ាធ្ន៍
កនលងម្កបញ្ញជ ក់ថ្ន ម្បីម្ិនោនការម្ផទររតឹម្រតូវម្ទ ម្នាោះអាច្បម្ងេីតភាពម្ិនជាក់ោក់នាម្ពលអនាគត កដលប ោះពាល់ដល់ច្ីរភាព
ននម្ហ ា រច្នាសម្ព័នធនិងម្សវាកម្ម ម្ហយីអាច្ោនផលប ោះពាល់អវជិជោនដល់ទំនាក់ទំនងសហគម្ន៍។] (ម្ម្ីលទរម្ង់ 1 VLD, 

ម្ដីម្បជីាឯការម្ោង)   

 

ម្ម្ឃុនំិង CSC គួរកត៖ 

 

(a) កំណ្ត់ឯការសម្រម្យ ម្ យោនការឯកភាពកាុងការម្ផទរសិទធិនិងលិខិតផលូវច្ាប់កដលតរម្ូវ; 
(b) ធានាថ្ន ការឯកភាព៖ 

 សំម្ៅថ្នបានអនុវតតកិច្ចពិម្រោោះម្ោបល់រចួ្ម្ហយី; 
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 បម្ងេីតលកខ័ណ្ឌ ននការម្ផទរកម្មសិទធិ; 
 អោះអាងថ្ន ម្សច្កតីសម្រម្ច្ច្ិតតកាុងការម្ផទរកម្មសិទធិគឺម្ យម្សរ ី ម្ិនោនការបងខិតបងខំ ឧបាយកល ឬការម្គៀ

បសងេត់; 

 ភាជ ប់កផនទីរតឹម្រតូវននដីរតូវម្ផទរ (រពំរបទល់ ម្លខកូអ័រម្ ម្ន); 

 កច្ងច្ាស់ថ្នម្តីនរណាជាអាកម្ច្ញម្ាហ ុយកាុងការម្ផទរសិទធិ (ដូច្ជា កនរម្ម្ម្ធាវ ីពនធរបថ្នប់រត ការម្ច្ញប័ណ្ណ
កម្មសិទធិ) និងម្ធ្វីឯការសរោប់កផាកដីកដលម្ៅសល់; 

(c) ធានាថ្ន រគប់ភាគីទងំអស់រតូវចុ្ោះហតាម្លខាម្លីឯការ ម្ យោនការយល់រសបពីសហព័ទធ និងកុោរម្លីសពីអាយុ
ណាម្ួយ; 

(d) ធានាថ្ន ការម្ផទរនិងប័ណ្ណកម្មសិទធិរតូវបានចុ្ោះបញ្ជ ីនិងកត់រតទុក; និង 

(e) ធានាថ្ន កផាកដីកដលម្ៅសល់បនាទ ប់ពីបរចិាច គរតូវបានម្ធ្វីកបបបទ បណ្ណកម្មសិទធិ ចុ្ោះបញ្ជ ី ឬោនកំណ្ត់រតទុក។  

 

ជាការសំខាន់ផងកដរកាុងការរកាកំណ្ត់រតននដំម្ណី្រការកដលបានអនុវតត។ ឯការទងំម្នាោះអាច្ោន៖ 

 

(a) ការជូនដំណឹ្ងអំពីទីតងំនិងទំហដំីកដលរតូវការនិងបំណ្ងននការម្របីរបាស់របស់គម្រោង រតូវកត់រតទុកថ្នម្តីម្ពល
ណាបានរបកាសជាាធារណ្ៈនិងម្ៅទីណា;  

(b) កត់រតទុកការពិម្រោោះម្ោបល់កដលបានអនុវតត ម្ហយីបានពិភាកាអំពីអវីខលោះ; 
(c) ច្ាប់ននរបាយការណ៍្ពិនិតយម្ម្ីលម្ យហមត់ច្ត់កដលបានអនុវតត; 
(d) ងតច្ម្លងម្សច្កតីកងលងការណ៍្ជាផលូវការននការបរចិាច គ ម្រៀបច្ំការយល់រសបម្ យជូនដំណឹ្ងជាមុ្នដូច្បានម្រៀបរាប់ខាង

ម្ដីម្ និងចុ្ោះហតាម្លខាពីោច ស់កម្មសិទធិឬអាកម្របីរបាស់; 

(e) ងតច្ម្លងរគប់ឯការទងំអស់ ការចុ្ោះបញ្ជ ី ឬភសតុតងននការម្ផទរកម្មសិទធិដី; 
(f) កផនទីបងាា ញពីបលង់ដីឡូត៏និម្ួយៗ។ 

 

រកុម្រគប់រគងគម្រោង PMT និង CSC គួររកាឯការននដីនិម្ួយៗកដលបានបរចិាច គ។ ឯការទងំម្នោះរតូវជូនម្ៅធ្នាោរ
ពិភពម្ោកម្ដីម្បពីិនិតយ និងសរោប់ពិនិតយទក់ទងម្ៅនឹងបណ្តឹ ងាទុកខកដលអាច្ម្កីតម្ឡងី។ 

 

ការម្រៀបច្មំ្ ោះរាយបណ្តឹ ងាទុកខ។  វធិានការននគម្រោងនិម្ួយៗកដលោច ស់ជំនួយ (និងជាពិម្សសអាកម្របីរបាស់ឬកាន់កាប់
ម្ិនទទួលាគ ល់ការម្ផទរសិទធិននដី) អាច្ ក់បណ្តឹ ងាទុកខ និងវធិានការនានាម្ដីម្បធីានាការពិចារណានិងការម្្លីយតបទន់
ម្ពលម្វោច្ំម្ពាោះបណ្តឹ ងាទុកខកដលបាន ក់។ ដំម្ណី្រការននបណ្តឹ ងាទុកខោនការចូ្លរមួ្ពីអាកពិនិតយកដលម្ិនោនទំនាក់
ទំនងនឹងភាា ក់ងារអនុវតតគម្រោង។ ដំម្ណី្រការននាទុកខម្ិនោនការបង់នងលច្ំម្ពាោះអាកបតឹង ម្ហយីការចូ្លរមួ្កាុងដំម្ណី្រការាទុកខ
ម្ិនរចានម្ចាលកិច្ចខិតខំរបឹងករបងដំម្ណាោះរាយកផាកច្ាប់ននរបម្ទសម្ឡយី។  
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ទរម្ង់ 1 - ការបរចិាច គដមី្ យសមរ័គច្តិត 
 

ម្ខតត/តំបន់:  

រសុក:  

ឃុ/ំសងាេ ត់:  

ភូម្ិ:  

ម្លខអនុគម្រោង:  

 

ម្ ម្ ោះោច ស់ដ:ី ម្លខអតតសញ្ញញ ណ្ប័ណ្ណ: អាកទទួលរបម្ោជន៍ពីគម្រោង:  

Y/N 

ម្ភទ: អាយុ: មុ្ខរបរ: 
អាស័យ ា ន: 

ការពិពណ៌្នាដីកដលរតូវយកសរោប់
គម្រោង: 

ទំហដំីប ោះពាល់: ទំហដំីកាន់កាប់
សរុប: 

ផលម្ធ្ៀបរវាង
ទំហដំីកដលប ោះ
ពាល់និងទំហដំីស
រុប: 

ម្លខកូដ
កផនទី ម្បីសិន
ជាោន: 

ការពិពណ៌្នាដំណាមំ្លីដីនាម្ពលបច្ចុបបនានិងផលប ោះពាល់ម្ យារគម្រោង: 

 
លម្អិត ច្ំនួន 

 ម្ដីម្ម្ កីដលរតូវកាប់ម្ចាល   

 រុកខជាតិហូបកផល   

 ម្ដីម្ម្ កីដលម្របីរបាស់សរោប់ម្សដាកិច្ចឬ
ម្ោលបំណ្ងម្ផសងននរគួារ 

  

 ម្ នីរពកដលលូតោស់ធ្ំ   

 ម្ផសងៗ   

ពណ៌្នាពីរទពយសម្បតតិម្ផសងម្ទៀតកដលរតូវបាត់បង់ឬរតូវផ្លល ស់ម្ច្ញសរោប់ការអនុវតតគម្រោង: 

តនម្លននរទពយសម្បតតិបរចិាច គ: 

 

ការចុ្ោះហតាម្លខាឬផតតិម្ម្នដម្លីទរម្ង់ម្នោះ គឺោច ស់ដីឬអាកម្របីរបាស់ដី ឯកភាពបរចិាច គរទពយសម្បតតិជូនដល់គម្រោង។ ការ
បរចិាច គម្នោះគឺម្ យសម័រគច្ិតត។ របសិនម្បីអាកម្របីរបាស់ដីឬោច ស់ដីម្ិនោនបំណ្ងបរចិាច គរទពយសម្បតតិខលួនដល់គម្រោងម្ទ ោត់
គួរបដិម្សធ្ម្ិនចុ្ោះហតាម្លខាឬផតិតម្ម្នដ ម្ហយីជំនួសវញិម្ យម្សាីសំុសំណ្ង។ 
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កាលបរមិ្ច្ឆទ: ............................... 

 

ហតាម្លខា តំណាង PMO រសុក 

កាលបរមិ្ច្ឆទ: ............................... 

 

ហតាម្លខា ជនប ោះពាល់ 

(ទងំបតីនិងរបពនធ)  
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ឧបសម្ពន័ធ 4: ទរម្ង់រតតួពិនិតយសងគម្ (SOCIAL SCREENING CHECKLIST FORM) 

 

សំម្ណី្សកម្មភាព: …………………….……………………………………………………… 

ពណ៌្នាសម្ងខប: …………………….………………………………………………………. 

…………………….……………………………………………………………………………. 
 

ទតីងំ: ……………………………………………………………………………………... 

បមំ្ពញម្ យ: ………………………………………………………………………………… 

ាា ប័ន: ………………………………………………………………………………... 

កាលបរមិ្ច្ឆទ: ………………………………………………………………………………………….. 

ឯការភាជ ប់: ………………………………………………………………………………… 

ម្រៀបច្មំ្ឡងីម្ យាា ប័ននដគូរ/តណំាងសហគម្ន័: …………………………………………… 

សោំល:់ ………………………………………………………………………………………… 

 
 

ម្សច្កតកីណ្នាទូំម្ៅ: 

ទរម្ង់រតួតពិនិតយរតូវបានបំម្ពញម្ដីម្បជីួយម្ផទៀងផ្លទ ត់សកម្មភាពគម្រោង ឬអនុគម្រោងកដលទក់ទងនឹងការដកយកដី សំណ្ង 
និង/ឬការកំណ្ត់ននការទទួលបានធ្នធាន។ ទរម្ង់ម្នោះម្ផ្លត តច្ំម្ពាោះបញ្ញា សងគម្ម្ដីម្បធីានាថ្នទិដាភាពសងគម្រតូវបានពិចារណា
ម្ពលម្រជីសម្រសីសកម្មភាព/អនុគម្រោង។ ម្បីសិនជាោន ម្របីរបាស់កផាក “កំណ្ត់សោគ ល់” ម្ដីម្បបីងាា ញពីសំម្ណី្វធិានការកាត់ប
នាយ។ ព័ត៌ោនគួរកតរបមូ្លម្ យោនការពិម្រោោះម្ោបល់និងសរម្បសរម្ួលពីអាជាា ធ្រមូ្ល ា ន សហគម្ន៍ អងគការ និងម្ម្
ដឹកនានំនសហគម្ន៍កដលប ោះពាល់។ 

 

SEIP- រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយម្ ោះរាយផលប ោះពាល់ (RPF) 
 

សំណួ្រ ម្ទ/បាទ វធិានការកាត់បនាយកដលចាបំាច់្? 

 

A. ទីតងំគម្រោង 

 

ម្តីោនរច្នាសម្ព័នធឬធ្នធានម្ៅតំបន់អនុគម្រោងឬម្ទ? 

 

1.  រគួារឯកជន  

2.  មុ្ខរបរ/ោងតូច្ឯកជន 

3.  ផលូវងាល់ ផលូវម្ដីរ ឬរច្កចូ្លម្ផសងម្ទៀត 

4.  ដីកសិកម្ម  
5.  ធ្នធានធ្ម្មជាតិម្របីរបាស់ម្ យសោជិកសហគម្ន៍ 

6.  ទីបញ្ចុ ោះសព ឬទីតងំាសនា ឬវបបធ្ម៌្សំខាន់ 

7.  ម្ផសងៗ: …………………………………………………………………. 

 

កំណ្ត់សោគ ល់បកនាម្/សំណូ្ម្ពរ: 
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B. ផលប ោះពាល់សងគម្ 

 

ម្តីអនុគម្រោងនឹងបណាត លឲ្យ? 

 

1. ោនការបាត់បង់ដីឬធ្នធានសរោប់រគួារកដរឬម្ទ? 

2. ោនការបាត់បង់ជាអច្ិនស្រនតយន៍នដីឬធ្នធានសរោប់រគួារឬម្ទ? 

3. ោនបងេជម្ោល ោះកាុងការផគត់ផគង់ទឹកនិងបញ្ញា សងគម្ពាក់ព័នធម្ទៀតឬម្ទ? 

4. ោនឧបសគគកាុងការផ្លល ស់ទីននរបជាជននិងពាហនៈឬម្ទ? 

5. ោនការផ្លល ស់ទីលំម្ៅឬការតងំទីលំម្ៅម្ យម្ិនសម័រគច្ិតតឬម្ទ? 

6. ោនជម្ោល ោះម្កីតម្ច្ញពីកម្មសិទធិដីធ្លីនិងការម្របីរបាស់ឬម្ទ? 

7. ោនការប ោះពាល់ដល់ជីវភាពរស់ម្ៅ ឬាា នភាពរស់ម្ៅរបស់ស្រសតី ឬរគួាររកីរកម្ៅកាុងតំបន់ននអនុគម្រោង? 

 

C. កណំ្ត់សោគ ល់ម្ផសងៗ: 

 
 
 

D. ផលប ោះពាល់សងគម្សតពីរីកមុ្ជនងាយរងម្រោោះ ម្បសីនិជាោន: 

 

ម្តីអនុគម្រោងនឹង៖ 

 

1. ប ោះពាល់រកុម្ជនរកីរក?  

2. ប ោះពាល់ស្រសតីជាម្ម្រគួារ?  

3. អនុវតតម្ៅទីតងំសហគម្ន៍ោនជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្? 

4. ប ោះពាល់រកុម្ជនងាយរងម្រោោះ?  

 

E. កណំ្ត់សោគ ល់ម្ផសងៗ: 

 
 
 
 
 

វធិានការកាត់បនាយ: 

1. កិច្ចរពម្ម្រពៀងសតីពីការដកយកដី  
2. ការបរចិាច គម្ យសម័រគច្ិតត  
3. កផនការជនជាតិម្ដីម្ភាគតិច្ (IPP)  

4. កិច្ចរពម្ម្រពៀងសតីពីការម្របីរបាស់ធ្នធានឃុ ំ 

5. ម្ផសងៗ? ……………………………………….  

 

F. កណំ្ត់សោគ ល់ម្ផសងៗ: 

 
 
 
 
 
 



Secondary Education Improvement Project - Cambodia  
  
Resettlement Policy Framework 

89 

G. ម្សច្កតសីនា ិា ន/អនុាសន៍: 

 
 
 
 
 

H. ហតាម្លខា នងិម្ ម្ ោះននភាា ក់ងារអនុវតតគម្រោង: 

 
 
 
 
 

I- អាកសរម្បសរម្លួកចិ្ចការពារសងគម្: 

 

ម្ ម្ ោះ: ………………………. 

តនួាទ:ី…………………………………….. 

កាលបរមិ្ច្ឆទ:…………………………….……………. 

 

 


