ខ្លឹមសារសង្ខេបនៃកម្មខឯកសារ សត ីពីការម្រប់ម្រខហាៃិភយ
័ ទាក់ទខប រស្ថសានៃ ៃិខសខមម
រង្ម្ោខបបខបែកដីសម្ោប់ការអភិវឌ្ឍសខមម ៃិខង្សដឋកិែចជំហាៃ៣ (LASED-III) ៃឹខបៃតការគំ ម្ទសមបទាៃ
ដីសខមមកិែច ង្ៅថ្នាក់ឃំ របស់រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពុជា បដលរង្ម្ោខជំហាៃដំបូខ ៃិខជំហាៃ២ បាៃ ៃិខកំពខផ្តល់ជូៃម្រួសារ
ម្កីម្កបដលគាៃដីសខ់លង្ំ ៅដ្ឋឋៃ។ រង្ម្ោខជំហាៃ៣ ក៏ៃឹខជួយគំ ម្ទដល់សហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ បដលជាកមា វស្ថធី
ី ហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ (ICLT) ៃិខការផ្តលស
ី ខមម
របស់រារដ្ឋឋភិបាលផ្ខបដរ តាមរយៈការែុះបញ្ជ ីដស
់ មបទាៃដស
កិែច (SLC) ជាមួយៃឹខការអភិវឌ្ឍង្ហដ្ឋឋរែនាសមព័ៃធសហរមៃ៍ ៃិខពម្ខីកមខ្របរែិញ្ចឹមជី វស្ថត។ ម្កសួខង្រៀបែំបដៃដី
ៃររូបៃីយកមា ៃិខសំណខ់ (MLMUPC) រឺជាសានប័ៃដឹកនាំ ការអៃវតតរង្ម្ោខមួយង្ៃុះ ឯម្កសួខកសិកមា រកាេម្បោញ់ ៃិខ
ង្ៃសាទ ៃិខសានប័ៃថ្នាក់ង្ម្កាមជាតិកាុខង្ខ្តតង្គលង្ៅ ជាភារីអៃវតត។
ម្កបខ្ណឌការងារង្ដើមបីម្រប់ម្រខបរស្ថសានៃៃិខសខមម ម្តូវបាៃតាក់បតខង្ ើខង្ដ្ឋយពណ៌នាយ៉ាខលអត
ិ លអៃ់ អំពីៃត
ី ិ វស្ថធី
ៃិខតម្មូវការរបស់សានប័ៃៃីមួយៗ ជួយតម្មខ់ទិសរាុខការអៃវតតរង្ម្ោខបបខបែកដីង្ដើមបីសខមមកិែច ៃិខការអភិវឌ្ឍង្សដឋកិែច
ជំហាៃ៣ ៃិខង្ដើមបីធានាឱ្យបាៃៃូវភាពម្សបគា ជាមួយៃឹខសត ខ់ដ្ឋរ បរស្ថសានៃៃិខសខមមរបស់ធនាគរពិភពង្ោក ក៏ដូែជា
ែាប់នានារបស់កមពុជាផ្ខបដរ។ តម្មូវការកាុខការម្រប់ម្រខហាៃិភ័យែំង្ ុះបរស្ថសានៃៃិខសខមម រួមទាំខែាប់ភូមិបាល (ឆ្ាំ
ី ហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ
២០០១) ៃិខអៃៃីតិកមានានា រាប់បញ្ចូ លទាំខ ម្កបខ្ណឌការងារសម្ោប់ការែុះបញ្ជ ីដស
ី ខមមកិែច (SLC) ៃិខែាប់ការងារ (ឆ្ាំ១៩៩៧) ែាប់ការ របរស្ថសានៃ ៃិខែាប់ធៃធាៃ
(ICLT) ៃិខការផ្តលស
់ មបទាៃដស
ធមាជាតិ (ឆ្ាំ១៩៩៦) ែាប់នម្ពង្

ើ (ឆ្ាំ២០០២) ៃិខែាប់សតីពីការការ រង្បតិកភណឌវបបធម៌ជាតិ (ឆ្ាំ១៩៩៦)។ ង្របាៃ

កំណត់ង្ៅកាុខឯកសាររបស់ធនាគរពិភពង្ោក សត ីពស
ី វតនភា
ិ ពបរស្ថសានៃ ៃិខសខមម ភារទី១ ដល់ទ១
ី ០ (ESS1-ESS10)
ង្លើកបលខបតភារទី៩ បដលមិៃម្តូវបាៃយកមកអៃវតតង្ៅកាុខរង្ម្ោខង្ៃុះ (អៃត រការីហិរញ្ញវតនុ)។ ការវស្ថភាររោលតនៃៃិតិកមា
ង្ៅកមពុជា ង្្លយ
ើ តបសវតនភា
ិ ពបរស្ថសានៃ ៃិខសខមម ៃឹខោៃអធិបាយង្ៅកាុខឯកសារ សត ព
ី ីម្កបខ្ណឌការងារម្រប់ម្រខបរស្ថសានៃ
ស្ថ ៃការណ៍បំង្ពញែង្នាលុះម្បង្ហាខកាុខអំ ុខង្ពលអៃវតតរង្ម្ោខ។
ៃិខសខមម (ESMF) ជាមួយៃឹខ វធា
សានប័ៃ ឬភារីអៃវតត ោៃបទពិង្សាធៃ៍ង្ម្បើម្បាស់ម្កបខ្ណឌការងារសត ីពកា
ី រការ របរស្ថសានៃៃិខសខមម (របស់
ធនាគរពិភពង្ោក) កាុខង្ពលអៃវតតរង្ម្ោខបបខបែកដង្ី ដើមបីសខមមកិែច ៃិខការអភិវឌ្ឍង្សដឋកិែចជំហាៃដំបូខ ៃិខជំហាៃ២
ស្ថ លភាពបដលង្របាៃ
។ ង្ទាុះជាយ៉ាខណាក៏ង្ដ្ឋយ បរមលិកៃិខមន្រៃតីអៃវតតរង្ម្ោខ ង្ៅមិៃទាៃ់យល់ដឹខែាស់ អំពី វសា
កំណត់បបៃន មង្ទៀតង្ៅកាុខបទដ្ឋឋៃបរស្ថសានៃៃិខសខមម ម្ពមទាំខៃីតិ វស្ថធីម្រប់ម្រខហាៃិភ័យែំង្ ុះបរស្ថសានៃ ៃិខសខមមរបស់
ធនាគរពិភពង្ោកង្នាុះង្ទ។ ជាមួយគាង្ៃុះបដរ ង្រក៏សង្ខេតង្ឃើញោៃការផ្លលស់បតូរម្កបខ្័ណឌែាប់ង្ៅកាុខម្បង្ទសកមពុជា
ផ្ខបដរ ជាពិង្សសសិទិកា
ធ ៃ់កាប់ដីធលី ៃិខការតាំ ខទីលំង្ៅថ្ា។
ី ម៉ាាខវស្ថញង្ទៀតបរមលិក ៃិខមន្រៃត ីអៃវតតរង្ម្ោខ ក៏មិៃទាៃ់
ោៃបទពិង្សាធៃ៍ម្រប់ម្គៃ់

កាុខការម្រប់ម្រខហាៃិភយ
័ បដលប៉ាុះ ល់ដល់សហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែង្ៅង្ ើយង្ទ។

អៃង្ោមតាមឯកសាររបស់ធនាគរពិភពង្ោក សត ីពីបទដ្ឋឋៃទី១ នៃបរស្ថសានៃ ៃិខសខមម (ESS2) ង្ផ្លតតង្លើលកេខ្ណឌ

1

ការងារ ៃិខពលកមា រឺោៃភាពម្សបគាង្ៅៃឹខែាប់ការងាររបស់កមពុជា បដលោៃការអៃវតត ជាពិង្សសបតកាុខ វស្ថស័យ
ឧសាហកមាសំណខ់ បតបទដ្ឋឋៃទី១ តម្មូវឱ្យោៃការអៃវតតង្លើសពីង្ៃុះ ង្ហតង្ៃុះង្ទើបទាមទារឱ្យោៃការពម្ខឹខសមតនភាព
ង្ដើមបីធានាថ្ន រង្ម្ោខម្តូវបាៃអៃវតតម្រប់ម្ជុខង្ម្ជាយ។
ម្កបខ្ណឌការងារសត ីពកា
ី រម្រប់ម្រខបរស្ថសានៃៃិខសខមម (ESMF) ម្តូវបាៃតាក់បតខង្ ើខ ង្ដ្ឋយបផ្អកង្លើង្មង្រៀៃ
បទពិង្សាធៃ៍បដលទទួលបាៃពីការអៃវតត រង្ម្ោខមៃៗ (LASED ៃិខ LASED-II)។ រួរកត់សោមល់ផ្ខបដរថ្ន ដំង្ណើរការ
កំណត់អតតសញ្ញញណដីសម្ោប់ង្រៀបែំបផ្ៃទី

ការផ្តលស
់ ិទកា
ិធ ៃ់កាៃ់ដីធលី

ៃិខការបបខបែកដីធលីរបស់រង្ម្ោខ

ទទួលបាៃ

ង្ជារជ័យរួរកត់សោមល់កាុខការង្ជៀសផ្តពីផ្លប៉ាុះ ល់ជាអវស្ថជជោៃដល់សបបទាៃិក (អាកង្ម្បើម្បាស់ដី) ង្ទាុះជាយ៉ាខណា
ក៏ង្ដ្ឋយ ការទាមទារ តវ៉ា ក៍អាែៃឹខង្កើតោៃង្ទបើខមិៃអាែង្ជៀសផ្តង្ៅរង្ម្ោខខាខមខ្ ង្ហតង្ៃុះង្ហើយម្តូវការការ
ម្រប់ម្រខបញ្ញាទាំខអស់ង្ៃុះ

ម្បកបង្ដ្ឋយតោលភាពជាទីបំផ្ត។

យៃតការង្ដ្ឋុះម្សាយបណតឹខតវ៉ារបស់រង្ម្ោខជំហាៃ២

(LASED-II) ម្តូវបាៃកត់សោមល់ង្ឃើញថ្ន មិៃោៃលកេណៈម្រប់ម្ជុខង្ម្ជាយង្ៅង្ ើយង្ទ។ ង្ទាុះបីការអៃរង្ម្ោខង្ហដ្ឋឋរែនាសមពៃ
័ ធ បាៃង្ជៀសផ្តពីផ្លប៉ាុះ ល់ដីកមាសទ
ិ ិបធ ដលអាែម្តូវង្រទាមទារសំណខ ប៉ាបៃត ក៏ម្តូវង្ម្តៀមលកេណៈ សម្ោប់
ី ខមមកិែច ៃិខការកំណត់
កបៃល ខង្ផ្េខង្ទៀត ង្បើោៃការប៉ាុះ ល់។ ការង្ែញបណណ កមាសិទិដ
ធ ីធលី កាុខទីតាំខរង្ម្ោខសមបទាៃដស
ម្ពំម្បទល់នៃតំបៃ់ទាំខង្នាុះ ក៏ម្តូវបាៃកត់សោមល់ថ្ន មិៃទាៃ់ទទួលបាៃង្ជារជ័យង្ពញង្លញង្ៅង្ ើយបដរ កាុខៃ័យធានា
សវតនភា
ិ ពទទួលសិទិកា
ធ ៃ់កាប់ដីធលីរបស់សមបទាៃិក។

ការអៃវតតអនាម័យ

ី ខមមកិែចបដលោៃម្សាប់ ក៏ង្ៅបៃតោៃបញ្ញាម្ប
រង្ម្ោខសមបទាៃដស
សខ្ភាពសហរមៃ៍កាុខរយៈង្ពលយូរអបខវខ។

ៃិខការម្រប់ម្រខសំណល់ រឹខ

ង្ៅតាមទីតាំខ

មមួយែំៃៃ
ួ បដលង្ធវឱ្
ើ យប៉ាុះ ល់ដល់ប រស្ថសានៃ ៃិខ

រង្ម្ោខបបខបែកដីង្ដើមបីសខមមកិែច

ៃិខការអភិវឌ្ឍង្សដឋកិែចជំហាៃ២

(LASED-II) បាៃង្ម្បើ វស្ថធីសាន្រសតការ រសវតនភា
ិ ពង្ដ្ឋយបផ្អកង្លើបផ្ៃទីភូមិសាន្រសតជាក់ោក់ មិៃបាៃរិតង្ៅដល់ហាៃិភយ
័
បដលោៃសកាតៃពល

ឬបណា
ត លមកពីកកាតង្ផ្េខៗបដលង្កើតោៃឬរាលដ្ឋលពីខាខង្ម្ៅតំបៃ់ង្គលង្ៅង្នាុះង្ទបើយ។

បញ្ញាបដលមិៃទាៃ់ម្តូវបាៃង្ដ្ឋុះម្សាយម្រប់ម្ជុខង្ម្ជាយង្ៅកាុខរង្ម្ោខបបខបែកដីង្ដើមបីសខមមកិែច
ជំហាៃ២ (LASED-II)

ៃិខការអភិវឌ្ឍង្សដឋកិែច

ស្ថ ៃការការ រ
ប៉ាបៃតសម្ោប់ជំហាៃ៣ រង្ម្ោខៃឹខម្តូវបតង្ដ្ឋុះម្សាយតាមរយៈការអៃវតតតាម វធា

សវតនភា
ិ ពង្យខតាមបទដ្ឋឋៃបរស្ថសានៃ ៃិខសខមមរបស់ធនាគរពិភពង្ោក រាប់បញ្ចូ លទាំខលកេខ្ណឌការងារ ៃិខពលកមា
របស់កមាករ បញ្ញាសវតនិភាពរួមោៃ សវតនភា
ិ ពតាមផ្លូវថ្ាល់ ៃិខការការ រសិទិរធ បស់ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ។
រង្ម្ោខបបខបែកដីង្ដើមបីសខមមកិែច ៃិខការអភិវឌ្ឍង្សដឋកិែចជំហាៃ៣ ៃឹខគំ ម្ទសកមាភាពសម្ោប់សមបទាៃដី
សខមមកិែច (SLC) ង្ៅកាុខទីតាំខ ១៤ កបៃល ខបដលោៃម្សាប់ ៃិខទីតាំខថ្ា ីម្បោណ ១៥ កបៃល ខង្ផ្េខង្ទៀត ។ ង្ដ្ឋយបទបក
ី ហរមៃ៍រួែ
សម្ោប់សហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ រឺសម្ោប់បតសហរមៃ៍ែៃ
ំ ៃ
ួ ៣០ បដលបាៃទទួល បណណ កមាសិទិដ
ធ ស
ង្ហើយ ៃិខសហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ ែំៃៃ
ួ ១៥ ង្ផ្េខង្ទៀត បាៃដ្ឋក់ កយសំមកម្កសួខង្រៀបែំបដៃបដៃដី ៃររូបៃី
យកមា ៃិខសំណខ់ ប៉ាបៃត មៃ
ិ ទាៃ់បាៃទទួល ទទួលបណណ ័កមាសិទិដ
ធ ីសហរមៃ៍ង្ៅង្ ើយ។ LASED-III ជារង្ម្ោខថ្នាក់មល
ូ
ដ្ឋឋៃ ៃឹខជួយគំ ម្ទដល់ការអៃវតតសកមាភាពនានា ង្ៅកាុខបណា
ត ង្ខ្តតជាង្ម្ែើៃកាុខម្បង្ទសកមពុជា ប៉ាបៃតង្ររំពឹខថ្ន ង្ខ្តត
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ទាំខឡាយបដលម្តូវផ្តលស
់ មបទាៃដីសខមមកិែចថ្ាី (SLC) ៃិខការែុះបញ្ជ ីដីសហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ (ICLT) ៃឹខម្តូវ
ម្របដណតប់ង្ៅកាុខង្ខ្តតភូមភា
ិ រឦសាៃត ែៃ
ំ ៃ
ួ ៦។ តំបៃ់ទាំខង្នាុះជាង្ខ្តតបដលោៃដខ់សង្ី តម្បជាជៃទាប កាុខង្នាុះោៃជៃ
ជាតិង្ដើមភារតិែម្បបហល ១៤% ប៉ាបៃត ៦០% ង្ៅកាុខង្ខ្តតរតៃរិ រី ៃិខ ៤៦% ង្ៅកាុខង្ខ្តតមណឌលរី រី បដលជាតំបៃ់
ខ្ពខ់រាបភូមិភារឦសាៃត ។

ែំៃៃ
ួ ម្បជាជៃោៃអាយមធយម

២២ឆ្ាំ

ៃិខោៃការង្កើៃង្ ើខង្លឿៃជាខមធយមភារទូទាំខ

ម្បង្ទស ង្ដ្ឋយសារការង្ធវើែណា
ំ
កម្សុកែូលមកពីបណា
ត ង្ខ្តតង្ផ្េខៗ។ អម្តាភាពម្កីម្ករឺខ្ពស់ជាខមធយមភារថ្នាក់ជាតិ ខ្
ណៈការទទួលបាៃង្សវសាធារណៈង្ៅោៃកម្មិត ៃិខសូែនាករង្សដឋកិែចសខមម ង្ៅោៃកម្មិតទាបជាខមធយមភារថ្នាក់
័ ម្តឹមបត
ជាតិ។ ការងារកសិកមា រឺជាសកមាភាពែមបខសម្ោប់ម្ទម្ទខ់ង្សដឋកិែច ៃិខជីវភាពម្បចំ នថ្ៃ ៃិខោៃមៃសេង្ពញវយ
័ ប៉ាបៃត
៧% ប៉ាង្ណាណុះបដលោៃការងារង្ធវផ្
ើ លូវការ។ ម្បជាជៃែំណាកម្សុកោៃម្បបហល ១១% កាុខែំង្ណាមមៃសេង្ពញវយ
ោៃតិែតួែប៉ាង្ណាណុះ សម្ោប់សហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ។ បញ្ញាកោរកខវុះអាហារូបតនមភរបស់កោរ ង្ៅបតជាកខវល់ែំ
បខែំង្ ុះសខ្ភាពកោរ។ កាុខែំង្ណាមជំខឺ្លខ កាុខង្នាុះជំខឺរង្បខោៃ អម្តាសាលប់ខ្ពស់បំផ្ត ប៉ាបៃត អម្តាសាលប់ង្ដ្ឋយសារជំខឺ
ម្រុៃចញ់ ៃិខជំខឺម្រុៃឈាម រឺសនិតកាុខកម្មិតមួយរួរឱ្យកត់សោមល់ផ្ខបដរ។ ការសាលប់ ៃិខរបួសង្ដ្ឋយសារសំណល់ជាតិ
ផ្្ុុះនៃសន្រងាមម បាៃថ្យែុះយ៉ាខឆ្ប់រហ័ស ប៉ាបៃត ង្ម្គុះថ្នាក់ែរាែរណ៍កំពខង្កើៃង្ ើខ ង្ហើយឥ ូវង្ៃុះ រឺជាការម្ពួយបារមភដ៏
ធំមួយរបស់ម្បជាពលរដឋ។ អាជាាធរមូលដ្ឋឋៃក៏កំពខខ្ិតខ្ំម្បឹខបម្បខង្ដើមបីកាត់បៃន យអំង្ពើហឹខាមកង្លើន្រសត ង្ី ភទ បតោៃកំ
រស្ថតង្ដ្ឋយសារបតសមតនភាពៃិខទោលប់ង្ៅកាុខសខមមបដលង្ៅបតង្កើតោៃ។
សិទទ
ិធ ទួលបាៃការកាៃ់កាប់ដីធលី ម្តូវបាៃកំណត់ង្ៅកាុខែាប់ ប៉ាបៃតការអៃវតតជាក់បសត ខ ជាញឹកញាប់មិៃដូែកាុខ
ែាប់ង្នាុះង្ទ ង្ដ្ឋយសារបតកខវុះការវស់បវខដីជាម្បព័ៃធ ៃិខការផ្តល់ប័ណណកមាសទ
ិ ិដ
ធ ីធលី។ ដីភារង្ម្ែើៃង្ៅកាុខង្ខ្តតង្គលង្ៅ
ោៃម្តឹមបងាេៃ់នដកាៃ់កាប់ “បលខ់ទៃ់” ឬោៃការកាៃ់កាប់ដីធលី តាមរយៈការទន្រនា្ៃកាៃ់កាប់ដីរបស់រដឋ រួមទាំខតំបៃ់អភិរកេ
ៃិខដីសហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែសម្ោប់ង្ម្បើម្បាស់ជាម្បនពណីរបស់ពួកង្រ (បដលដីទាំខង្ៃុះ សមម្សបសម្ោប់ការ
ី ហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ)។ បញ្ញា វស្ថវទដីធលី បាៃកាលយជាង្រឿខធមាតាង្ៅង្ហើយ បដលកាុខង្នាុះោៃ
ែុះបញ្ជ ីកមាសិទិដ
ធ ស
អាក ក់ពៃ
័ ធ ជាង្ម្ែើៃដូែជា សហរមៃ៍មល
ូ ដ្ឋឋៃ ៃិខអាកទន្រនា្ៃមកពីខាខង្ម្ៅសហរមៃ៍ ៃិខម្កុមហៃដីសមបទាៃង្សដឋ
កិែចផ្ខបដរ ។ ដីទាំខង្ៃុះ ភារង្ម្ែើៃម្តូវបាៃកាៃ់កាប់ ង្ដ្ឋយពបា
ំ ៃវស់បវខ ឬបាៃកំណត់ម្ពំម្បទល់ែាស់ោស់ ឬបាៃ
ង្ដ្ឋុះម្សាយែំង្ណាុះការតតវ៉ាង្លើទតា
ី ំ ខដីម្តួតគាង្នាុះង្ទ។ ការបដលមិៃបាៃកំណត់ម្ពំម្បទល់ែាស់ោស់ង្ៅតាមម្បង្ភទ
តំបៃ់នៃដីង្ៅកាុខបដៃនម្ពការ រក៏ជាការបញ្ញាម្ប

ពិង្សសង្ៅតំបៃ់បដលៃឹខែុះបញ្ជ ីដីសហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើម

មួយ

ភារតិែ។ ដំង្ណើរការនៃការផ្តលស
់ មបទាៃដីសខមមកិែច

ៃិខការែុះបញ្ជ ីដីសហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែង្ៅកាុខរង្ម្ោខ

ង្ៃុះ ៃឹខម្តូវង្ធវើង្ទបើខ ង្ដ្ឋយោៃការកំណត់អតតសញ្ញញណ ៃិខវយតនមល ង្ៅង្លើការទាមទារឬបណតឹខតវ៉ាែំង្ ុះដីបដលម្តួត
សគ
ី ា ដូែជាោៃ ង្ៅកាុខតំបៃ់ការ រធមាជាតិ រាប់បញ្ចូ លទាំខតំបៃ់ងាយរខផ្លប៉ាុះ ល់ដល់ជីវែម្មុុះ ដីសមបទាៃង្សដឋ
ី កជៃបដលមិៃោៃកមាសិទិម្ធ សបែាប់ ក៏
កិែច ម្ពមទាំខដីឯកជៃបដលោៃកមាសិទិម្ធ សបែាប់បដលម្តូវផ្លត់ង្ែញ ៃិខដឯ
ៃឹខម្តូវផ្លត់ង្ែញបដរ។
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តំបៃ់ភូមិភារឦសាៃត នៃម្បង្ទសកមពុជា ជាតំបៃ់បដលោៃនម្ពង្
ង្នាុះោៃម្បបហល ៥០% បដលជាតំបៃ់នម្ពការ រធមាជាតិ (នម្ពង្
ង្ម្កាមការរម្ោមកំបហខពីការកាប់បផ្ល
ំ ល ញនម្ពង្
ការកាប់យកង្
តំបៃ់នម្ពង្

ង្ើ រង្ពុះង្ដ្ឋយជីវែំរុះង្ម្ែើៃង្ៅង្ទបើយ កាុខ

ើ ៃិខបដៃជម្មកសតវ។ល។) ជីវែម្មុុះង្ៃុះសន ត
ិ ង្ៅ

ៃ
ើ ិខការបំបលខដីសម្ោប់កសិកមាក៏ដូែជាពីសកមាភាពខ្សែាប់ដូែជា

ិ ផ្តពូជ ៃិខការដតធយូខជាង្ដើម។ សហរមៃ៍កាុខ
ើោៃតំនលខ្ពស់ ការបរបាញ់រួមទាំខម្បង្ភទសតវបដលជត
ើពឹខបផ្អកង្លើផ្លិតផ្លនម្ពង្

ើសម្ោប់បផ្ាកសំខាៃ់មួយនៃជីវភាពរស់ង្ៅរបស់ពួកង្រ ប៉ាបៃតង្ដ្ឋយសារការខ្វុះ

ខាត - ពួកង្រអាែែូលរួមកាុខសកមាភាពខ្សែាប់ៃិខបំផ្លលញ។ តំបៃ់សម្ោប់សមបទាៃដីសខមមកិែចថ្ាី (SLC) ៃិខែុះបញ្ជ ី
ិ តំបៃ់បដលសមបូរជីវៈែម្មុុះផ្ខបដរ។
ដីសហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ (ICLT) ក៏ោៃទីតាំខង្ៅជត

បំបរបំរួលអាកាសធាតម្តូវបាៃង្រពាករណ៍ថ្ន

ៃឹខបណា
ត លឱ្យោៃរដូវម្បាំ ខ

ៃិខរាំខសៃួ តកាៃ់បតយូរ

ង្ហើយរដូវវសាក៏ោៃសានៃភាពរំហកខាលំខ សីតណាភាពង្កើៃង្ ើខ ម្ពមទាំខង្ម្គុះធមាជាតិបដលកាៃ់បតង្កើតង្ទបើខ
ញឹកញាប់ៃខ
ិ ធៃៃធ
់ រៃ ។ ធៃធាៃទឹករឺអាម្ស័យង្ៅង្លើទឹកង្ភលៀខៃិខលំហូរែូល ្លខបដៃនៃទង្ៃលង្មរខមៃខ
ិ ទង្ៃលបដល
ក់ពៃ
័ ធ។ ទាំខង្ៃុះសន ិតង្ៅង្ម្កាមសោពធពីការបម្បម្បួលអាកាសធាត ៃិខពីការសាខសខ់ទៃ
ំ ប់វ រីអរមិសៃីបដល
ែំណែង្ៃុះ ជួៃកាល ក៏ោៃផ្លប៉ាុះ ល់អ វស្ថជជោៃកាុខតំបៃ់ង្ៅង្លើសហរមៃ៍បខ្េទឹកខាខង្ម្កាម បដលកាុខង្នាុះ
ី ខមមកិែចថ្ាី (SLC) ៃិខការែុះបញ្ជ ីដីសហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើម
ក៏អាែោៃផ្លប៉ាុះ ល់មកង្លើតំបៃ់សម្ោប់សមបទាៃដស
ភារតិែ (ICLT) បដរ។ សហរមៃ៍មូលដ្ឋឋៃពឹខបផ្អកង្លើទក
ឹ អូរជាង្ម្ែើៃ ៃិខទឹកង្ម្កាមដី បតង្រង្ឃើញោៃហាៃិភយ
័

នៃកម្មិតអាង្សៃិកបដលអាែបខេង្ម្គុះថ្នាក់ង្ៅកាុខទឹកង្ម្កាមដី ង្ៅកាខ
ុ តំបៃ់ខ្លុះ។ ោៃហាៃិភយ
័ នៃកម្មិតអាង្ស
ៃិកបដលបខេង្ម្គុះថ្នាក់ង្ៅកាខ
ុ ទឹកង្ម្កាមដង្ី ៅកាុខតំបៃ់ខ្លុះ។ ង្ដ្ឋយ សាររង្ម្ោខង្ៃុះៃឹខ ក់ព័ៃធៃខ
ឹ ការផ្លលស់បតូរ
ទីតាំខសហរមៃ៍ ង្ៅកាៃ់តំបៃ់សម្ោប់សមបទាៃដីសខមមកិែចថ្ាី (SLC) ែំណែម្ប

មមខ្សញ្ញញង្ម្គុះថ្នាក់ទាខ
ំ ង្ៃុះ

ម្តូវបតចត់ទកថ្នជា ហាៃិភយ
័ បដលអាែប៉ាុះ ល់សខ្ភាពៃិខសវតនភា
ិ ពសហរមៃ៍ទាក់ទខៃឹខរង្ម្ោខង្ៃុះ។
ោៃហាៃិភ័យបដលង្របាៃរកង្ឃើញជាមៃរឺជាតិអាង្សៃិកង្ៅង្ម្កាមដី ង្ៅកាុខតំបៃ់ខ្លុះ ។ ម្បភពនៃការបំពលប
រស្ថសានៃ (pollution sources) ង្ៅកាុខង្ខ្តតង្គលង្ៅ រាប់បញ្ចូ ល ការង្ម្បើម្បាស់សារធាតរីមីង្ៅកាុខកសិដ្ឋឋៃធំៗ ៃិខការ
បំពលង្ដ្ឋយសារធាតរីមី ពីសកមាភាពរករកបរ៉ា ។ល។ ទាំខង្ៃុះរឺជាហាៃិភយ
័ បដលោៃសកាតៃពលប៉ាុះ ល់ដល់តំបៃ់
ី ខមមកិែច (SLC) ៃិខការែុះបញ្ជ ីដីសហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ (ICLT) របស់រង្ម្ោខ ង្បើទតា
សមបទាៃដស
ី ំ ខដីឬភូមិ
សន ត
ិ ង្ៅបខ្េទឹកខាខង្ម្កាម។ ង្ដ្ឋយសាររង្ម្ោខង្ៃុះ ោៃ ក់ព័ៃធកាុខការផ្លលស់ទតា
ី ំ ខសហរមៃ៍ ង្ដ្ឋយអៃញ្ញញតិង្អាយមក
តាំ ខទីលង្ំ ៅតំបៃ់សមបទាៃសខមមកិែច បញ្ញាខាខង្លើង្ៃុះ អាែោៃផ្លប៉ាុះ ល់មកង្លើសខ្ភាព ៃិខសវតនភា
ិ ពររបស់សហ
រមៃ៍ ង្ៅកាុខរង្ម្ោខ។
ស្ថ ៃការម្រប់ម្រខហាៃិភ័យទាំខង្នាុះ ក៏ម្តូវបាៃ
ហាៃិភយ
័ ែំង្ ុះបរស្ថសានៃ ៃិខសខមម ម្តូវបាៃង្ររកង្ឃើញ ង្ហើយ វធា
កំណត់ង្ៅកាុខឯកសារង្គលសត ព
ី ីម្កបខ្័ណឌម្រប់ម្រខហាៃិភយ
័ បរស្ថសានៃៃិខសខមម រួមោៃ៖ ១) ហាៃិភយ
័ ប៉ាុះ ល់ផ្ល្ល់
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ែំង្ ុះពលករង្ៅកាុខរង្ម្ោខ សំខាៃ់ជាខង្ៃុះង្ទៀត រឺការង្ធវើដំង្ណើរ ៃិខការបំង្ពញការងារង្ៅតាមទីតាំខសហរមៃ៍ដ្ឋែ់
ម្សយលទាំខង្នាុះ។ ២) លកេខ្័ណឌ ៃិខសវតនភា
ិ ពការងារ របស់កមាករជាប់កិែចសៃា ជាពិង្សសកមាករសំណខ់។ ៣) ការ
ង្ម្បើម្បាស់ម្បភពទឹកង្ដ្ឋយគាៃៃិរៃត រភាព ជាពិង្សសសម្ោប់ម្បព័ៃធធារាសាន្រសត។ ៤) ការបំពលបរស្ថសានៃបដលបខេង្ ើខ
ង្ដ្ឋយកសិករង្ម្បើម្បាស់សារធាតរីមីមិៃម្តឹមម្តូវ ង្ៅកាុខការងារកសិកមា រួមទាំខកាកសំណល់មខ្សញ្ញញង្ម្គុះថ្នាក់ ៃិខមិៃ
ង្ម្គុះថ្នាក់ ង្ែញពីការងារសំណខ់។ ៥) ហាៃិភ័យនៃទំៃប់ទឹក រួមោៃ រង្ម្ោខទំៃប់ទឹកង្ៅតំបៃ់ខាខង្លើៗ។ ៦) សំណល់
ជាតិផ្្ុុះនៃសន្រងាមម ។ ៧) ជំខឺ្លខ ៃិខជំខឺ្លខតាមទឹក។ ៨) ផ្លប៉ាុះ ល់ង្លើសខ្ភាពង្ដ្ឋយសារការផ្មតផ្
់ មខ់ទឹកមិៃសាអត ឬ
ទឹកោៃជាតិពល។ ៩) ង្ម្គុះថ្នាក់ែរាែរណ៍។ ១០) ផ្លប៉ាុះ ល់អ វស្ថជជោៃបដលបណា
ត លឲ្យោៃបញ្ញាកខវុះអាហារូបតនមភ
កោរ ការកាត់បៃនយលទធភាពទទួលបាៃង្សវសខ្ភាព ការគំ ម្ទដល់ជៃរខង្ម្គុះង្ដ្ឋយសារអំង្ពើហខ
ិ ង្លើម្សីត (បញ្ញាង្យៃ
ឌ្័រ)។ ១១) មខ្សញ្ញញង្ម្គុះថ្នាក់ង្ៅទីសាធារណៈ ង្ដ្ឋយសារការងារសំណខ់។ ១២) ផ្លប៉ាុះ ល់អ វស្ថជជោៃដលអាកង្ម្បើ
ម្បាស់ដីធលី រួមទាំខោចស់ដីម្សបែាប់ ៃិខមិៃម្សបបដលមិៃអាែការ របាៃង្ដ្ឋយែាប់កមពុជា ៃិខអាកង្ម្បើម្បាស់ដីង្ៅកាុខ
តំបៃ់ដីធៃ
លី ិខធៃធាៃជាតិបដលង្ម្បើម្បាស់រួមគា។ ល។ ១៣) ផ្លប៉ាុះ ល់អ វស្ថជជោៃបដលអាែង្កើតោៃង្លើតំបៃ់ពិង្សសជី
ី មបទាៃសខមមកិែច។ ១៤) ផ្លប៉ាុះ ល់អ វស្ថជជោៃង្លើសទ
វែម្មុុះកាុខតំបៃ់បកបរៗទីតាំខរង្ម្ោខ ជាពិង្សស ការផ្តល់ដស
ិ កា
ិធ ៃ់
កាប់ដីធលី ការម្បកបរបរែិញ្ចឹមជី វស្ថត ឬង្បតិកភ័ណឌវបបធម៌របស់ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ។ ១៥) សកាតៃពលនៃការខ្ូែខាតដល់
ង្បតិកភណឌវបបធម៌រូបី ឬអរូបី។
ការម្រប់ម្រខហាៃិភ័យែំង្ ុះបរស្ថសានៃ ៃិខសខមម ង្ៅកាុខរង្ម្ោខបបខបែកដីង្ដើមបីសខមម ៃិខការអភិវឌ្ឍង្សដឋកិែច
ជំហាៃ៣ ៃឹខបបខបែកជា ៣ កម្មិត រួមោៃ៖ កម្មិតរង្ម្ោខ, កម្មិតទីតាំខ (រង្ម្ោខ SLC ៃិខ ICLT) ៃិខកម្មិតអៃ
រង្ម្ោខ បតោៃការង្ផ្លតតជាពិង្សសង្ៅង្លើកំរស្ថតពីរែខង្ម្កាយ ង្ដ្ឋយសារោៃការរអៃវតតសកមាភាពង្ម្ែើៃជាខង្របំផ្ត។
កាុខករណីខ្លុះ (ឧទាហរណ៍ តំបៃ់សមបទាដីសខមកិែច (SLC) មួយែំៃៃ
ួ ង្ៅជាប់គា) ង្រទាមទារង្អាយោៃការវយតនមល

ង្ហតប៉ាុះ ល់បិរសានៃៃិខសខមមជារួមបតមតខ។

ឧបករណ៍ម្រប់ម្រខហាៃិភ័យង្ៅកម្មិតរង្ម្ោខ

រួមោៃ៖

១)

ម្កបខ្័ណឌម្រប់ម្រខបរស្ថសានៃៃិខសខមម (ESMF) ៃិខបផ្ៃការង្បតជាាែិតតបផ្ាកបរស្ថសានៃៃិខសខមម (ESCP); ៃីតិ វស្ថធីម្រប់ម្រខ
លកេខ្័ណឌការងារៃិខពលកមា (LMP); ម្កបខ្័ណឌង្គលៃង្យបាយសត ីពកា
ី រង្ដ្ឋុះម្សាយផ្លប៉ាុះ ល់ង្ដ្ឋយសាររង្ម្ោខ
អភិវឌ្ឍៃ៍ (RPF); ម្កបខ្័ណឌបផ្ៃការជៃជាតិង្ដើមភារតិែ (IPPF); ម្កបខ្័ណឌការ រង្បតិកភណឌវបបធម៌ (CHPF) ៃិខ
បផ្ៃការែូលរួមរបស់ភារី ក់ព័ៃធ (SEP) ង្ដ្ឋយោៃរួមបញ្ចូ លយៃតការង្ដ្ឋុះម្សាយទំនាស់ (GRM) ផ្ខបដរ។ រង្ម្ោខង្ៃុះ
ក៏ៃឹខោៃង្រៀបែំ បផ្ៃការម្បតិបតដស
ិ ខ្ភាពៃិខសវតនភា
ិ ព សម្ោប់កមាករបង្ម្មើការង្ៅកាុខរង្ម្ោខង្ដ្ឋយផ្ល្ល់ ៃិខបទដ្ឋឋៃ
បរស្ថសានៃ សខមម សខ្ភាព ៃិខសវតនភា
ិ ព ក៏ម្តូវដ្ឋក់បញ្វូ លង្ៅកាុខឯកសារកិែចសៃារបស់ពលករ ម្ពមទាំខ វស្ថធាៃការណ៍ប
រស្ថសានៃៃិខសខមមង្ផ្េខៗង្ទៀតបដរ ។
ការវយតនមលហាៃិភ័យបរស្ថសានៃៃិខសខមមជំហាៃដំបូខ ៃឹខម្តូវបាៃអៃវតតង្ៅង្ពលចប់ង្ផ្តើមសកមាភាពង្ៅតាមទី
ិ ទីតាំខរង្ម្ោខ ង្ដ្ឋយកំណត់ហាៃិភយ
តាំ ខៃីមួយៗ ៃិខម្តូវកំណត់លកេខ្័ណឌជាក់ោក់ ង្ៅកាុខឬង្ៅជត
័ ទាំខឡាយណា
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បដល ក់ព័ៃធ ង្ៅកាុខ ម្កបខ្័ណឌម្រប់ម្រខបរស្ថសានៃ ៃិខសខមម (ESMF) (ក៏ដូែជា កតាតហាៃិភ័យជាក់ោក់ដនទង្ទៀត បដល
អាែង្កើតោៃង្ៅកាុខទីតាំខទាំខង្នាុះ)។ បផ្អកង្លើការវយតនមលជំហាៃដំបូខ បផ្ៃការម្រប់ម្រខបរស្ថសានៃៃិខសខមមបដល ក់
ព័ៃធៃឹខង្រៀបែំង្ ើខ រួមជាមួយៃឹខបផ្ៃការជំរញការែូលរួមរបស់ភារី ក់ពៃ
័ ធ (SEP) (ង្ៅតាមទីតាំខទាំខអស់); បផ្ៃការ
ង្ដ្ឋុះម្សាយផ្លប៉ាុះ ល់ង្លើការផ្លលស់ទល
ី ំង្ៅង្ដ្ឋយសាររង្ម្ោខ (RP); បផ្ៃការសម្ោប់សហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ
(IPP) ៃិខបផ្ៃការម្រប់ម្រខង្បតិកភណឌវបបធម៌ (CHMP) ។ ង្គលការណ៍នៃការសង្ម្មែែិតតង្ដ្ឋយង្សរី បាៃដឹខជាមៃ
ៃិខទទួលបាៃព័តោ
៌ ៃង្ពញង្លញ (FPIC) ៃឹខម្តូវយកមកអៃវតត ង្ៅតាមទីតាំខទាំខឡាយណា បដលោៃសកាតៃពលប៉ាុះ
ល់ជាអវស្ថជជោៃ ដល់ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ។
រាល់អៃរង្ម្ោខសានបនាង្ហដ្ឋឋរែនាសមពៃ
័ ធ

ៃិខការម្បកបរបរែិញ្ចឹមជី វស្ថត

ៃឹខម្តូវ្លខកាត់ការវយតនមលជំហាៃ

ដំបូខសម្ោប់ការកំណត់ហាៃិភ័យែំង្ ុះបរស្ថសានៃៃិខសខមម ង្ដ្ឋយង្ម្បើម្បាស់ទម្មខ់សាមញ្ញនៃបផ្ៃការសម្ោប់ម្រប់ម្រខប
រស្ថសានៃៃិខសខមម (ESMP)។ បផ្ៃការសាមញ្ញ ៃឹខដ្ឋក់បញ្ចូ លៃូវខ្លឹមសារតាមម្បង្ភទអៃរង្ម្ោខ ៃិខខ្លឹមសារជាក់ោក់
បដលបាៃរកង្ឃើញង្ៅកាុខការវយតនមលជំហាៃដំបូខ។

ទម្មខ់សាមញ្ញសម្ោប់អៃរង្ម្ោខ

ក៏ោៃដ្ឋក់បញ្ចូ លលកេខ្័ណឌ

លមអត
ិ ង្ៅកាុខឯកសារង្គលសត ីពី បរស្ថសានៃ សខមម សខ្ភាព ៃិខសវតនភា
ិ ព ESHS (រាប់ទាំខការង្រៀបែំកិែចសៃាជាមួយកមា
ករ, សវតនភា
ិ ព ៃិខសខ្ភាពង្ៅតាមទីតាំខ ការម្តួតពិៃត
ិ យការបំពលបរស្ថសានៃ, សវតនភា
ិ ពសហរមៃ៍កាុខកំ ុខង្ពលសាខ
សខ់ ម្ពមទាំខរិតរូរអំពី ឧបបតតិង្ហតនៃសំណល់ជាតិផ្្ុុះនៃសន្រងាមម)។ ការសានបនាទំៃប់ទាំខអស់ ៃឹខម្តូវម្តួតពិៃត
ិ យសវតនិ
ភាពជាែមបខ។ ការសានបនាផ្លូវក៏ម្តូវ ម្តួតពិៃត
ិ យង្មើលការរែនាបលខទា
់ ំខអស់ ង្ដើមបីធានាសវតនភា
ិ ពែរាែរណ៍) ៃឹខម្តូវដ្ឋក់
បញ្ចូ លង្ៅកាុខការង្រៀបែំកិែចសៃា។ ការសាខទំៃប់ទឹកទាំខអស់ ៃឹខម្តូវ្លខកាត់ការពិៃត
ិ យង្ៅង្លើសវតនិភាព។ ការកសាខ
ផ្លូវថ្ាលង្់ ៅតាមទីតាំខ ក៏ៃឹខោៃៃឹខបផ្ៃការៃិខការម្តួតពិៃត
ិ យង្លើសវតនភា
ិ ពបដរ។
រង្ម្ោខបបខបែកដីង្ដើមបីសខមមកិែច ៃិខការអភិវឌ្ឍង្សដឋកិែចជំហាៃ៣ ៃឹខបងាាញព័ត៌ោៃសំខាៃ់ៗ ឲ្យបាៃទាៃ់
ង្ពលង្វោដល់ភារី ក់ពៃ
័ ធ ៃិខភារីបដលរខផ្លប៉ាុះ ល់ សម្ោប់រង្ម្ោខទាំខមូល ម្សបតាមបផ្ៃការជំរញការែូលរួម
របស់ភារី ក់ព័ៃធ(SEP) កាុខកំ រស្ថតរង្ម្ោខ បផ្ៃការជំរញការែូលរួមរបស់ភារី ក់ព័ៃធ(SEP)ង្ៅកាខ
ុ កំ រស្ថតទីតាំខៃីមួយៗ
ី ខមមកិែច (SLC) ៃិខការែុះបញ្ជ ីដីសហ
ៃិខតម្មូវការសត ខ់ដ្ឋរបដលបាៃតាក់បតខង្ទបើខសម្ោប់ដំង្ណើរការផ្តលស
់ មបទាដស
រមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ (ICLT)។ ការជំរញឲ្យោៃការែូលរួមរបស់ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ សមម្សបតាមវបបធម៌របស់ង្រ
ង្ដ្ឋយង្ម្បើម្បាស់ភាសាមូលដ្ឋឋៃរបស់ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ ង្ៅតាមលទធភាពបដលអាែង្ធវបា
ើ ៃ។ រង្ម្ោខៃឹខង្ម្ជើសង្រីសអាក
សម្មបសម្មួលសហរមៃ៍

ង្ែញពីសហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ

ង្ដើមបីជួយសម្មបសម្មួល កាខ
ុ ដំង្ណើរការពិង្ម្គុះ

ង្យបល់ង្ៃុះ។ រង្ម្ោខង្ៃុះៃឹខបង្ខេើតយៃតការង្ដ្ឋុះម្សាយបណតឹខតវ៉ា ដូែោៃង្រៀបរាប់ង្ៅកាុខឯកសារបផ្ៃការជំរញការ
ែូលរួមរបស់ភារី ក់ពៃ
័ ធ (SEP)។ បណតឹខតវ៉ាទាំខឡាយណា បដលអាែង្កើតង្ ើខកាុខអំ ុខង្ពលអៃវតតសកមាភាពរង្ម្ោខ
ៃឹខម្តូវង្ដ្ឋុះម្សាយជាដំបូខ តាមរយៈដំង្ណើរការដំង្ណាុះម្សាយបណតឹខតវ៉ា តាមបបបម្បនពណីរបស់ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ
(IP) ង្ហើយៃិខ រង្ម្ោខៃឹខជួយគំ ម្ទកាុខដំង្ណើការង្ដ្ឋុះម្សាយបណតឹខតវ៉ា (GRM) ជាបៃត បនា្ប់មកង្ទៀត ង្ដ្ឋយង្ែញ
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ង្សាហយែំណាយផ្ខបដរ សម្ោប់សោជិកសហរមៃ៍ណាោាក់បដល

រជាតំណាខកាុខដំង្ណើរការបណតឹខតវ៉ា។ ការជំរញ

ឲ្យោៃការែូលរួមរបស់អាក ក់ព័ៃធ កាុខអំ ុខង្ពលង្រៀបែំរង្ម្ោខ ម្តូវបាៃពិពណ៌នាលំអត
ិ ង្ៅកាុខបផ្ៃការជំរញការែូល
រួមរបស់ភារី ក់ពៃ
័ ធ (SEP)។
ការអៃវតតសកមាភាពម្រប់ម្រខហាៃិភយ
័ បរស្ថសានៃៃិខសខមម

រឺជាការទទួល ខ្សម្តូវរបស់សានប័ៃអៃវតតរង្ម្ោខ

ៃិខនដរូ ទាំខអស់ ង្ម្កាមការដឹកនាំ ៃិខសម្មបសម្មួលរបស់ ម្កសួខង្រៀបែំបដៃដី ៃររូបៃីយកមា ៃិខសំណខ់ ង្ដ្ឋយម្តូវ
ង្ម្ជើសង្រីសអាកឯកង្ទសបផ្ាកបរស្ថសានៃ ១នាក់, អាកឯកង្ទសបផ្ាកសខមម ១នាក់, ទីម្បឹកាបផ្ាកជៃជាតិង្ដើមភារតិែ ១នាក់ ៃិខ
ទីម្បឹកាម្រប់ម្រខហាៃិភ័យបរស្ថសានៃៃិខសខមមមួយែំៃៃ
ួ ង្ទៀត ង្ៅថ្នាក់ង្ខ្តត ។ សានប័ៃអៃវតតទាំខអស់ ៃឹខបតខតាំ ខមន្រៃត ីជៃ
បង្ងាមលបផ្ាកបរស្ថសានៃ ១នាក់ ៃិខសខមម ១នាក់។ កាុខករណីរង្ម្ោខម្តូវការដីសម្ោប់រង្ម្ោខ បដលតម្មូវង្អាយអាកកាៃ់
ី ល ស់ទតា
កាប់ដផ្ល
ី ំ ខង្ដ្ឋយមិៃោៃការសា ័ម្រែិតត, បផ្ៃការង្ដ្ឋុះម្សាយសំណខង្លើការផ្លលស់ទតា
ី ំ ខថ្ា ីង្ដ្ឋយសាររង្ម្ោខ (RP)
ៃឹខម្តូវបាៃង្រៀបែំង្ទបើខៃិខអៃវតតង្ដ្ឋយ អរមនាយកដ្ឋឋៃនៃការតាំ ខទីលំង្ៅថ្ា ី នៃម្កសួខង្សដឋកិែចៃិខហិរញ្ញវតនុ។ រង្ម្ោខ
ង្ៃុះៃឹខម្តួតពិៃត
ិ យតាមដ្ឋៃ ៃិខរាយការណ៍អំពកា
ី រអៃវតតការម្រប់ម្រខ រួមបញ្ចូ លទាំខការម្រប់ម្រខហាៃិភយ
័ ប រស្ថសានៃៃិខ
សខមម ម្ពមទាំខម្ពឹតកា
តិ រណ៍បម្បម្បួលនានា បដលទាក់ទខជាមួយបរស្ថសានៃ ៃិខសខមម។ ការម្តួតពិៃត
ិ យការអៃវតតៃតា
៍ ម
បទដ្ឋឋៃបរស្ថសានៃៃិខសខមម ៃឹខម្តូវចប់ង្ផ្តើមអៃវតតង្ៅមៃង្ពលវយតនមលរង្ម្ោខង្ៅ ក់កណា
ត លអាណតតិ។
រង្ម្ោខបបខបែកដីង្ដើមបីសខមមកិែច ៃិខង្សដឋកិែចជំហាៃ៣ ៃឹខអៃវតតបផ្ៃការកសាខសមតនភាពម្រប់ម្រខហាៃិ
ភ័យែំង្ ុះបរស្ថសានៃៃិខសខមម បដលបងាាញង្ៅកាុខឯកសារសត ីពីម្កបខ្័ណឌម្រប់ម្រខបរស្ថសានៃៃិខសខមម (ESMF)។ អាកបដល
ម្តូវែូលង្រៀៃវរមបណតុុះបណា
ត ល រួមោៃ៖ ១) មន្រៃតីម្រប់ម្រខហាៃិភយ
័ បរស្ថសានៃៃិខសខមម។ ២) កមាករង្ធវើការផ្ល្ល់ជាមួយ
រង្ម្ោខ ង្ដ្ឋយបណតុុះបណា
ត លពួកង្រៃូវែំង្ណុះដឹខមូលដ្ឋឋៃទាក់ទខៃឹខទំៃល
ួ ខ្សម្តូវរបស់ពួកង្រ កាុខង្ពលបំង្ពញការងា
រ។ ៣) បរមលិកនៃអខមការនដរូដនទង្ទៀត។ ៃិខ ៤) បរមលិកម្តួតពិៃត
ិ យរបស់ម្កុមហៃង្ ៉ា ការរង្ម្ោខ។
ស្ថ ៃម្រប់ម្រខហាៃិភ័យែំង្ ុះបរស្ថសានៃៃិខសខមម (ESMF) ោៃរួមបញ្ចូ លការែំណាយ
ការែំណាយង្លើការអៃវតត វធា
ស្ថ រង្ម្ោខទូង្ៅ។ តម្មូវការថ្វកា
ស្ថ សម្ោប់ការអៃវតតសកមាភាព (ESMF) មួយង្ៃុះ ោៃម្បោណ
ជាក់ោក់ ៃិខែំណាយថ្វកា
១,០៧៨,០០០ ដោលរសហរដឋអាង្មរស្ថក កាុខង្នាុះថ្វស្ថកាម្បោណ ៥០០,០០០ ដោលរសហរដឋអាង្មរស្ថក រឺជាម្បាក់បខ្សម្ោប់
ទី-ម្បឹការង្ម្ោខ។
ឯកសារម្កបខ្័ណឌសត ីពីការម្រប់ម្រខហាៃិភយ
័ ែំង្ ុះបរស្ថសានៃៃិខសខមម (ESMF) រាប់បញ្ចូ លទាំខឯកសារដូែជា
បផ្ៃការម្រប់ម្រខបរស្ថសានៃៃិខសខមម (ESP); បផ្ៃការម្រប់ម្រខលកេខ្័ណឌការងារៃិខពលកមា (LWCP) ម្កបខ្ណ័ឌង្គល
ៃង្យបាយផ្លលស់ទល
ី ង្ំ ៅង្ដ្ឋយសាររង្ម្ោខ (RPF); ម្កបខ្ណ័ឌបផ្ៃការសម្ោប់សហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ (IPPF)
ៃិខម្កបខ្ណ័ឌការ រង្បតិកភណឌវបបធម៌ (CHPF) ម្តូវយកង្ៅផ្េពវផ្ាយឬពិង្ម្គុះង្យបល់ជាមួយឯកសារសត ីពី បផ្ៃការ
ង្បតជាាែិតតសម្ោប់ម្រប់ម្រខបរស្ថសានៃ ៃិខសខមម (ESCP) ៃិខ បផ្ៃការជំរញការែូលរួមរបស់ភារី ក់ពៃ
័ ធ (SEP)។
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ស្ថ ៃការណ៍របស់រដ្ឋឋភិបាលង្ដើមបីង្ែៀសវខការរីករាលដ្ឋលនៃ
ង្ដ្ឋយង្មើលង្ឃើញពី វធា
ង្យបល់ង្ដ្ឋយផ្ល្ល់

តាមរយៈការង្រៀបែំសកា
ិ េ សាោមិៃអាែង្ធវើង្ៅបាៃង្ទ

COVID-19 ការពិង្ម្គុះ

ដូង្ែាុះការពិង្ម្គុះង្យបល់តាមម្បព័ៃធអៃ

ទាញ ៃឹខម្តូវបាៃង្ម្បើម្បាស់ តាមកាលៈង្ទសៈសមម្សប។ ដូែបដលបាៃម្ពមង្ម្ពៀខជាមួយធនាគរពិភពង្ោករួែង្ហើយ
ដំង្ណើរការពិង្ម្គុះង្យបល់ៃឹខអៃវតតតាមវស្ថធីសាន្រសត ៣ យ៉ាខរួមោៃ អៃ
ិ ធឺរបណត ការង្ៅទូរស័ព្ / អីបមល។ល។ អាក
ក់ពៃ
័ ធ បដលម្តូវពិង្ម្គុះង្យបល់តាមរយៈដំង្ណើរការង្ៃុះ រួមោៃអាក ក់ព័ៃធង្ៅង្ខ្តតម្កង្ែុះ មណឌលរី រី ៃិខរតៃរី រី ង្ៅ
ថ្នាក់ឃំ ៃិខថ្នាក់សហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ ក៏ដូែជា ភារី ក់ព័ៃធង្ៅថ្នាក់ជាតិផ្ខបដរ។
មតិង្យបល់របស់អាក ក់ពៃ
័ ធ ម្តូវយកមកបកលំអរបញ្ច ប់ឯកសារម្កបខ្័ណឌសត ីពីម្រប់ម្រខហាៃិភ័យែំង្ ុះបរស្ថសាន
ៃៃិខសខមម ៃិខឧបករណ៍ ក់ពៃ
័ ធការម្រប់ម្រខហាៃិភយ
័ ែំង្ ុះបរស្ថសានៃៃិខសខមមង្ផ្េខៗង្ទៀត។
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