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ខ្លឹមសារសង្ខេបនៃកម្មខឯកសារ សត ីពីការម្របម់្រខហាៃិភយ័ទាក់ទខប រស្ថសាន ៃ ៃខិសខមម 

រង្ម្ោខបបខបែកដីសម្ោប់ការអភិវឌ្ឍសខមម ៃិខង្សដឋកិែចជំហាៃ៣ (LASED-III) ៃឹខបៃតការគំម្ទសមបទាៃ

ដីសខមមកិែច ង្ៅថ្នា ក់ឃ ំ របស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា បដលរង្ម្ោខជំហាៃដំបូខ ៃិខជំហាៃ២ បាៃ ៃិខកំព ខផ្តល់ជូៃម្រួសារ

ម្កីម្កបដលគា ៃដីសខ់លងំ្ៅដ្ឋឋ ៃ។ រង្ម្ោខជំហាៃ៣ ក៏ៃឹខជួយគំម្ទដលស់ហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ បដលជាកមាវស្ថធី

របស់រារដ្ឋឋ ភបិាលផ្ខបដរ តាមរយៈការែ ុះបញ្ជ ីដីសហរមៃ៍ជៃជាតងិ្ដើមភារតែិ (ICLT) ៃិខការផ្តលស់មបទាៃដីសខមម

កិែច (SLC) ជាមួយៃឹខការអភិវឌ្ឍង្ហដ្ឋឋ រែនាសមព័ៃធសហរមៃ៍ ៃិខពម្ខីកម ខ្របរែិញ្ច ឹមជីវស្ថត។ ម្កសខួង្រៀបែំបដៃដី          

ៃររូបៃីយកមា ៃិខសំណខ់ (MLMUPC) រឺជាសាន ប័ៃដឹកនំាការអៃ វតតរង្ម្ោខមួយង្ៃុះ ឯម្កសួខកសិកមា រ កាេ ម្បោញ់ ៃិខ

ង្ៃសាទ ៃិខសាន ប័ៃថ្នា ក់ង្ម្កាមជាតិកាុខង្ខ្តតង្គលង្ៅ ជាភារីអៃ វតត។ 

ម្កបខ្ណឌ ការងារង្ដើមបីម្រប់ម្រខបរស្ថសាន ៃៃិខសខមម ម្តូវបាៃតាក់បតខង្ ើខង្ដ្ឋយពណន៌ាយ៉ា ខលអតិលអៃ ់ អំពីៃតីិវស្ថធី 

ៃិខតម្មូវការរបស់សាន ប័ៃៃីមួយៗ ជួយតម្មខ់ទិសរាុខការអៃ វតតរង្ម្ោខបបខបែកដីង្ដើមបីសខមមកិែច ៃិខការអភិវឌ្ឍង្សដឋកិែច 

ជំហាៃ៣ ៃិខង្ដើមបធីានាឱ្យបាៃៃូវភាពម្សបគា  ជាមួយៃឹខសត ខ់ដ្ឋរ បរស្ថសាន ៃៃិខសខមមរបស់ធនាគរពិភពង្ោក ក៏ដូែជា 

ែាប់នានារបស់កមពុជាផ្ខបដរ។ តម្មូវការកាុខការម្រប់ម្រខហាៃិភ័យែំង្ ុះបរស្ថសាន ៃៃិខសខមម រួមទាំខែាប់ភូមិបាល (ឆ្ា ំ

២០០១) ៃិខអៃ ៃតីិកមានានា រាប់បញ្ចូលទាំខ ម្កបខ្ណឌ ការងារសម្ោប់ការែ ុះបញ្ជ ីដីសហរមៃ៍ជៃជាតងិ្ដើមភារតែិ 

(ICLT) ៃិខការផ្តលស់មបទាៃដីសខមមកិែច (SLC) ៃិខែាប់ការងារ (ឆ្ា ំ១៩៩៧) ែាប់ការ របរស្ថសាន ៃ ៃិខែាប់ធៃធាៃ

ធមាជាតិ (ឆ្ា ំ១៩៩៦) ែាប់នម្ពង្ ើ (ឆ្ា ំ២០០២) ៃិខែាប់សត ីពីការការ រង្បតិកភណឌ វបបធម៌ជាតិ (ឆ្ា ំ១៩៩៦)។ ង្របាៃ

កំណត់ង្ៅកាុខឯកសាររបស់ធនាគរពភិពង្ោក សត ីពសី វតនភិាពបរស្ថសាន ៃ ៃិខសខមម ភារទី១ ដលទ់១ី០ (ESS1-ESS10) 

ង្លើកបលខបតភារទី៩ បដលមិៃម្តូវបាៃយកមកអៃ វតតង្ៅកាុខរង្ម្ោខង្ៃុះ (អៃតរការីហិរញ្ញវតនុ)។ ការវស្ថភាររោល តនៃៃតិិកមា

ង្ៅកមពុជា ង្ ល្ើយតបស វតនភិាពបរស្ថសាន ៃ ៃិខសខមម ៃឹខោៃអធិបាយង្ៅកាុខឯកសារ សត ពីីម្កបខ្ណឌ ការងារម្រប់ម្រខបរស្ថសាន ៃ

ៃិខសខមម (ESMF) ជាមួយៃឹខវស្ថធាៃការណ៍បំង្ពញែង្នាល ុះម្បង្ហាខកាុខអំ ុខង្ពលអៃ វតតរង្ម្ោខ។ 

សាន ប័ៃ ឬភារីអៃ វតត ោៃបទពងិ្សាធៃ៍ង្ម្បើម្បាស់ម្កបខ្ណឌ ការងារសត ីពកីារការ របរស្ថសាន ៃៃិខសខមម (របស់

ធនាគរពិភពង្ោក) កាុខង្ពលអៃ វតតរង្ម្ោខបបខបែកដីង្ដើមបីសខមមកិែច ៃិខការអភិវឌ្ឍង្សដឋកិែចជំហាៃដំបូខ ៃិខជំហាៃ២ 

។ ង្ទាុះជាយ៉ា ខណាក៏ង្ដ្ឋយ ប រមលិកៃិខមន្រៃតីអៃ វតតរង្ម្ោខ ង្ៅមិៃទាៃយ់ល់ដឹខែាស ់ អំពី វស្ថសាលភាពបដលង្របាៃ

កំណត់បបៃនមង្ទៀតង្ៅកាុខបទដ្ឋឋ ៃបរស្ថសាន ៃៃិខសខមម ម្ពមទាំខៃតីិវស្ថធីម្រប់ម្រខហាៃិភ័យែងំ្ ុះបរស្ថសាន ៃ ៃិខសខមមរបស់

ធនាគរពិភពង្ោកង្នាុះង្ទ។ ជាមួយគា ង្ៃុះបដរ ង្រក៏សង្ខេតង្ឃើញោៃការផ្លល ស់បតូរម្កបខ័្ណឌ ែាប់ង្ៅកាុខម្បង្ទសកមពុជា

ផ្ខបដរ ជាពិង្សសសទិធិកាៃក់ាប់ដីធលី ៃិខការតំាខទលីំង្ៅថ្ា។ី ម៉ាាខវស្ថញង្ទៀតប រមលិក ៃិខមន្រៃតីអៃ វតតរង្ម្ោខ ក៏មិៃទាៃ់

ោៃបទពិង្សាធៃ៍ម្រប់ម្គៃ់ កាុខការម្រប់ម្រខហាៃិភយ័បដលប៉ាុះ ល់ដលស់ហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែង្ៅង្ ើយង្ទ។ 

អៃ ង្ោមតាមឯកសាររបស់ធនាគរពិភពង្ោក សត ីពីបទដ្ឋឋ ៃទី១ នៃបរស្ថសាន ៃ ៃិខសខមម (ESS2) ង្ផ្លត តង្លើលកេខ្ណឌ
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ការងារ ៃិខពលកមា រឺោៃភាពម្សបគា ង្ៅៃឹខែាប់ការងាររបស់កមពុជា បដលោៃការអៃ វតត ជាពិង្សសបតកាុខ វស្ថស័យ

ឧសាហកមាសំណខ់ បតបទដ្ឋឋ ៃទ១ី តម្មូវឱ្យោៃការអៃ វតតង្លើសពីង្ៃុះ ង្ហត ង្ៃុះង្ទើបទាមទារឱ្យោៃការពម្ខឹខសមតនភាព 

ង្ដើមបីធានាថ្ន រង្ម្ោខម្តូវបាៃអៃ វតតម្រប់ម្ជុខង្ម្ជាយ។ 

ម្កបខ្ណឌ ការងារសត ីពកីារម្រប់ម្រខបរស្ថសាន ៃៃិខសខមម (ESMF) ម្តូវបាៃតាក់បតខង្ ើខ ង្ដ្ឋយបផ្អកង្លើង្មង្រៀៃ    

បទពិង្សាធៃ៍បដលទទលួបាៃពកីារអៃ វតតរង្ម្ោខម ៃៗ (LASED ៃិខ LASED-II)។ រួរកតស់ោម លផ់្ខបដរថ្ន ដំង្ណើរការ

កំណត់អតតសញ្ញញ ណដីសម្ោប់ង្រៀបែំបផ្ៃទី ការផ្តលស់ិទធកិាៃក់ាៃ់ដីធល ី ៃិខការបបខបែកដីធលីរបសរ់ង្ម្ោខ ទទលួបាៃ

ង្ជារជ័យរួរកត់សោម ល់កាុខការង្ជៀសផ្ តពផី្លប៉ាុះ លជ់ាអវស្ថជជោៃដលស់បបទាៃិក (អាកង្ម្បើម្បាសដី់) ង្ទាុះជាយ៉ា ខណា

ក៏ង្ដ្ឋយ ការទាមទារ តវ៉ា  ក៍អាែៃឹខង្កើតោៃង្ទបើខមិៃអាែង្ជៀសផ្ តង្ៅរង្ម្ោខខាខម ខ្ ង្ហត ង្ៃុះង្ហើយម្តូវការការ

ម្រប់ម្រខបញ្ញា ទាំខអសង់្ៃុះ ម្បកបង្ដ្ឋយតោល ភាពជាទីបំផ្ ត។ យៃតការង្ដ្ឋុះម្សាយបណត ឹខតវ៉ា របស់រង្ម្ោខជំហាៃ២ 

(LASED-II) ម្តូវបាៃកតស់ោម ល់ង្ឃើញថ្ន មិៃោៃលកេណៈម្រប់ម្ជុខង្ម្ជាយង្ៅង្ ើយង្ទ។ ង្ទាុះបីការអៃ រង្ម្ោខង្ហដ្ឋឋ -

រែនាសមពៃ័ធ បាៃង្ជៀសផ្ តពីផ្លប៉ាុះ ល់ដីកមាសទិធិបដលអាែម្តូវង្រទាមទារសំណខ ប៉ា បៃតក៏ម្តូវង្ម្តៀមលកេណៈ សម្ោប់

កបៃលខង្ផ្េខង្ទៀត ង្បើោៃការប៉ាុះ ល។់ ការង្ែញបណណកមាសិទធិដីធលី កាុខទីតំាខរង្ម្ោខសមបទាៃដីសខមមកិែច ៃិខការកំណត់

ម្ពំម្បទល់នៃតំបៃទ់ាំខង្នាុះ ក៏ម្តូវបាៃកតស់ោម លថ់្ន មិៃទាៃទ់ទលួបាៃង្ជារជ័យង្ពញង្លញង្ៅង្ ើយបដរ កាុខៃ័យធានា

ស វតនភិាពទទលួសទិធិកាៃក់ាប់ដីធលីរបសស់មបទាៃិក។ ការអៃ វតតអនាម័យ ៃិខការម្រប់ម្រខសំណល់រឹខ ង្ៅតាមទតំីាខ

រង្ម្ោខសមបទាៃដីសខមមកិែចបដលោៃម្សាប់ ក៏ង្ៅបៃតោៃបញ្ញា ម្ប មមួយែៃំៃួ បដលង្ធវើឱ្យប៉ាុះ ល់ដល់បរស្ថសាន ៃ ៃិខ

ស ខ្ភាពសហរមៃ៍កាុខរយៈង្ពលយូរអបខវខ។ រង្ម្ោខបបខបែកដីង្ដើមបីសខមមកិែច ៃិខការអភិវឌ្ឍង្សដឋកិែចជំហាៃ២ 

(LASED-II) បាៃង្ម្បើ វស្ថធីសាន្រសតការ រស វតនភិាពង្ដ្ឋយបផ្អកង្លើបផ្ៃទីភូមិសាន្រសតជាក់ោក់ មិៃបាៃរិតង្ៅដលហ់ាៃិភយ័

បដលោៃសកាត ៃ ពល ឬបណាត លមកពីកកាត ង្ផ្េខៗបដលង្កើតោៃឬរាលដ្ឋលពីខាខង្ម្ៅតំបៃ់ង្គលង្ៅង្នាុះង្ទបើយ។ 

បញ្ញា បដលមិៃទាៃ់ម្តូវបាៃង្ដ្ឋុះម្សាយម្រប់ម្ជុខង្ម្ជាយង្ៅកាុខរង្ម្ោខបបខបែកដីង្ដើមបីសខមមកិែច ៃិខការអភិវឌ្ឍង្សដឋកិែច

ជំហាៃ២ (LASED-II)  ប៉ា បៃតសម្ោប់ជំហាៃ៣ រង្ម្ោខៃឹខម្តូវបតង្ដ្ឋុះម្សាយតាមរយៈការអៃ វតតតាម វស្ថធាៃការការ រ   

ស វតនភិាពង្យខតាមបទដ្ឋឋ ៃបរស្ថសាន ៃ ៃិខសខមមរបស់ធនាគរពិភពង្ោក រាប់បញ្ចូលទាំខលកេខ្ណឌ ការងារ ៃិខពលកមា

របស់កមាករ បញ្ញា ស វតនិភាពរួមោៃ ស វតនភិាពតាមផ្លូវថ្ាល់ ៃិខការការ រសិទធិរបស់ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ។ 

រង្ម្ោខបបខបែកដីង្ដើមបីសខមមកិែច ៃិខការអភិវឌ្ឍង្សដឋកិែចជំហាៃ៣ ៃឹខគំម្ទសកមាភាពសម្ោប់សមបទាៃដី 

សខមមកិែច (SLC) ង្ៅកាុខទតំីាខ ១៤ កបៃលខបដលោៃម្សាប់ ៃិខទតំីាខថ្ាីម្បោណ ១៥ កបៃលខង្ផ្េខង្ទៀត ។ ង្ដ្ឋយបទបក 

សម្ោប់សហរមៃ៍ជៃជាតងិ្ដើមភារតែិ រឺសម្ោប់បតសហរមៃ៍ែៃំៃួ ៣០ បដលបាៃទទលួបណណកមាសិទធិដីសហរមៃ៍រួែ

ង្ហើយ ៃិខសហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ ែៃំៃួ ១៥ ង្ផ្េខង្ទៀត បាៃដ្ឋក់ កយស ំមកម្កសួខង្រៀបែបំដៃបដៃដី ៃររូបៃី

យកមា ៃិខសំណខ់ ប៉ា បៃតមិៃទាៃប់ាៃទទលួទទលួបណណ័កមាសិទធិដីសហរមៃ៍ង្ៅង្ ើយ។ LASED-III ជារង្ម្ោខថ្នា ក់មូល

ដ្ឋឋ ៃ ៃឹខជួយគំម្ទដលក់ារអៃ វតតសកមាភាពនានា ង្ៅកាុខបណាត ង្ខ្តតជាង្ម្ែើៃកាុខម្បង្ទសកមពុជា ប៉ា បៃតង្ររំពឹខថ្ន ង្ខ្តត
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ទាំខឡាយបដលម្តូវផ្តលស់មបទាៃដីសខមមកិែចថ្ាី (SLC) ៃិខការែ ុះបញ្ជ ីដីសហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ (ICLT) ៃឹខម្តូវ

ម្របដណត ប់ង្ៅកាុខង្ខ្តតភូមិភារឦសាៃតែៃំៃួ៦។ តបំៃ់ទាំខង្នាុះជាង្ខ្តតបដលោៃដខ់ស ងី្តម្បជាជៃទាប កាុខង្នាុះោៃជៃ

ជាតងិ្ដើមភារតែិម្បបហល ១៤% ប៉ា បៃត ៦០% ង្ៅកាុខង្ខ្តតរតៃរិរី ៃិខ ៤៦% ង្ៅកាុខង្ខ្តតមណឌ លរីរី បដលជាតំបៃ់

ខ្ពខ់រាបភូមិភារឦសាៃត។ ែៃំៃួម្បជាជៃោៃអាយ មធយម ២២ឆ្ា ំ ៃិខោៃការង្កើៃង្ ើខង្លឿៃជាខមធយមភារទូទាំខ

ម្បង្ទស ង្ដ្ឋយសារការង្ធវើែណំាកម្សុកែលូមកពីបណាត ង្ខ្តតង្ផ្េខៗ។ អម្តាភាពម្កីម្ករឺខ្ពស់ជាខមធយមភារថ្នា ក់ជាតិ ខ្

ណៈការទទលួបាៃង្សវសាធារណៈង្ៅោៃកម្មិត ៃិខសូែនាករង្សដឋកិែចសខមម ង្ៅោៃកម្មិតទាបជាខមធយមភារថ្នា ក់

ជាតិ។ ការងារកសិកមា រឺជាសកមាភាពែមបខសម្ោប់ម្ទម្ទខ់ង្សដឋកិែច ៃិខជីវភាពម្បចំនថ្ៃ ៃិខោៃមៃ សេង្ពញវយ័ម្តឹមបត 

៧% ប៉ា ង្ណាណ ុះបដលោៃការងារង្ធវើផ្លូវការ។ ម្បជាជៃែណំាកម្សុកោៃម្បបហល ១១% កាុខែំង្ណាមមៃ សេង្ពញវយ័ ប៉ា បៃត

ោៃតិែតួែប៉ា ង្ណាណ ុះ សម្ោប់សហរមៃ៍ជៃជាតងិ្ដើមភារតិែ។ បញ្ញា ក ោរកខវុះអាហារូបតនមភរបស់ក ោរ ង្ៅបតជាកខវល់ែំ

បខែំង្ ុះស ខ្ភាពក ោរ។ កាុខែំង្ណាមជំខឺ ល្ខ កាុខង្នាុះជំខឺរង្បខោៃ អម្តាសាល ប់ខ្ពស់បំផ្ ត ប៉ា បៃតអម្តាសាល ប់ង្ដ្ឋយសារជំខឺ

ម្រុៃចញ់ ៃិខជំខឺម្រុៃឈាម រឺសន ិតកាុខកម្មិតមួយរួរឱ្យកតស់ោម លផ់្ខបដរ។ ការសាល ប់ ៃិខរបួសង្ដ្ឋយសារសំណលជ់ាតិ

ផុ្្ុះនៃសន្រងាម ម បាៃថ្យែ ុះយ៉ា ខឆ្ប់រហស័ ប៉ា បៃតង្ម្គុះថ្នា ក់ែរាែរណ៍កំព ខង្កើៃង្ ើខ ង្ហើយឥ ូវង្ៃុះ រឺជាការម្ពួយបារមភដ៏

ធំមួយរបស់ម្បជាពលរដឋ។ អាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ៃក៏កំព ខខិ្តខំ្ម្បឹខបម្បខង្ដើមបីកាត់បៃនយអងំ្ពើហឹខាមកង្លើន្រសត ងី្ភទ បតោៃកំ

 រស្ថតង្ដ្ឋយសារបតសមតនភាពៃិខទោល ប់ង្ៅកាុខសខមមបដលង្ៅបតង្កើតោៃ។ 

សិទធទិទលួបាៃការកាៃក់ាប់ដីធលី ម្តូវបាៃកំណតង់្ៅកាុខែាប់ ប៉ា បៃតការអៃ វតតជាក់បសតខ ជាញឹកញាប់មិៃដូែកាុខ

ែាប់ង្នាុះង្ទ ង្ដ្ឋយសារបតកខវុះការវសប់វខដីជាម្បព័ៃធ ៃិខការផ្តល់ប័ណណកមាសទិធិដីធលី។ ដីភារង្ម្ែើៃង្ៅកាុខង្ខ្តតង្គលង្ៅ 

ោៃម្តឹមបងាេ ៃន់ដកាៃក់ាប់ “បលខ់ទៃ់” ឬោៃការកាៃក់ាប់ដីធលី តាមរយៈការទន្រន្ាៃកាៃក់ាប់ដីរបស់រដឋ រួមទាំខតំបៃ់អភិរកេ 

ៃិខដីសហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែសម្ោប់ង្ម្បើម្បាសជ់ាម្បនពណីរបស់ពួកង្រ (បដលដីទាំខង្ៃុះ សមម្សបសម្ោប់ការ

ែ ុះបញ្ជ ីកមាសិទធិដីសហរមៃ៍ជៃជាតងិ្ដើមភារតែិ)។ បញ្ញា  វស្ថវទដីធលី បាៃកាល យជាង្រឿខធមាតាង្ៅង្ហើយ បដលកាុខង្នាុះោៃ

អាក ក់ពៃ័ធជាង្ម្ែើៃដូែជា សហរមៃ៍មូលដ្ឋឋ ៃ ៃិខអាកទន្រន្ាៃមកពីខាខង្ម្ៅសហរមៃ៍ ៃិខម្កុមហ  ៃដីសមបទាៃង្សដឋ

កិែចផ្ខបដរ ។ ដីទាំខង្ៃុះ ភារង្ម្ែើៃម្តូវបាៃកាៃក់ាប់ ង្ដ្ឋយព បំាៃវស់បវខ ឬបាៃកំណត់ម្ពំម្បទលែ់ាស់ោស់ ឬបាៃ

ង្ដ្ឋុះម្សាយែំង្ណាុះការតតវ៉ាង្លើទតំីាខដីម្តតួគា ង្នាុះង្ទ។ ការបដលមិៃបាៃកំណត់ម្ពំម្បទលែ់ាសោ់ស់ង្ៅតាមម្បង្ភទ

តំបៃន់ៃដីង្ៅកាុខបដៃនម្ពការ រក៏ជាការបញ្ញា ម្ប មួយ ពិង្សសង្ៅតំបៃ់បដលៃឹខែ ុះបញ្ជ ីដីសហរមៃ៍ជៃជាតងិ្ដើម

ភារតែិ។ ដំង្ណើរការនៃការផ្តលស់មបទាៃដីសខមមកិែច  ៃិខការែ ុះបញ្ជ ីដីសហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែង្ៅកាុខរង្ម្ោខ

ង្ៃុះ ៃឹខម្តូវង្ធវើង្ទបើខ ង្ដ្ឋយោៃការកំណតអ់តតសញ្ញញ ណ ៃិខវយតនមល ង្ៅង្លើការទាមទារឬបណត ឹខតវ៉ាែងំ្ ុះដីបដលម្តតួ

ស គីា  ដូែជាោៃ ង្ៅកាុខតំបៃក់ារ រធមាជាត ិរាប់បញ្ចូលទាំខតំបៃង់ាយរខផ្លប៉ាុះ ល់ដល់ជីវែម្មុុះ ដីសមបទាៃង្សដឋ

កិែច ម្ពមទាំខដីឯកជៃបដលោៃកមាសិទធិម្សបែាប់បដលម្តូវផ្លត់ង្ែញ ៃិខដីឯកជៃបដលមិៃោៃកមាសិទធិម្សបែាប់ ក៏

ៃឹខម្តូវផ្លត់ង្ែញបដរ។  
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តំបៃភ់ូមិភារឦសាៃត នៃម្បង្ទសកមពុជា ជាតំបៃ់បដលោៃនម្ពង្ ើង្ រង្ពុះង្ដ្ឋយជីវែំរ ុះង្ម្ែើៃង្ៅង្ទបើយ កាុខ

ង្នាុះោៃម្បបហល ៥០% បដលជាតំបៃ់នម្ពការ រធមាជាតិ (នម្ពង្ ើ ៃិខបដៃជម្មកសតវ។ល។) ជីវែម្មុុះង្ៃុះសន តិង្ៅ

ង្ម្កាមការរម្ោមកំបហខពីការកាប់បំផ្លល ញនម្ពង្ ើៃិខការបំបលខដីសម្ោប់កសិកមាក៏ដូែជាពីសកមាភាពខ្ សែាប់ដូែជា

ការកាប់យកង្ ើោៃតំនលខ្ពស់ ការបរបាញ់រួមទាខំម្បង្ភទសតវបដលជិតផ្ តពជូ ៃិខការដ តធយូខជាង្ដើម។ សហរមៃ៍កាុខ

តំបៃន់ម្ពង្ ើពឹខបផ្អកង្លើផ្លតិផ្លនម្ពង្ ើសម្ោប់បផ្ាកសំខាៃ់មួយនៃជីវភាពរស់ង្ៅរបស់ពកួង្រ ប៉ា បៃតង្ដ្ឋយសារការខ្វុះ

ខាត - ពួកង្រអាែែលូរួមកាុខសកមាភាពខ្ សែាប់ៃិខបំផ្លល ញ។ តំបៃ់សម្ោប់សមបទាៃដីសខមមកិែចថ្ា ី (SLC) ៃិខែ ុះបញ្ជ ី

ដីសហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ (ICLT)  ក៏ោៃទតំីាខង្ៅជិតតំបៃ់បដលសមបូរជីវៈែម្មុុះផ្ខបដរ។ 

បំបរបំរួលអាកាសធាត ម្តូវបាៃង្រពាករណ៍ថ្ន ៃខឹបណាត លឱ្យោៃរដូវម្បំាខ ៃខិរាំខសៃួ តកាៃប់តយូរ 

ង្ហើយរដូវវសាកោ៏ៃសាន ៃភាពរំហ កខាល ំខ សតី ណា ភាពង្កើៃង្ ើខ ម្ពមទាំខង្ម្គុះធមាជាតបិដលកាៃប់តង្កើតង្ទបើខ

ញឹកញាបៃ់ខិធៃៃធ់ៃរ។ ធៃធាៃទឹករអឺាម្សយ័ង្ៅង្លើទឹកង្ភលៀខៃខិលំហូរែលូ ល្ខបដៃនៃទង្ៃលង្មរខមៃខិទង្ៃលបដល

 ក់ព័ៃធ។ ទាំខង្ៃុះសន ិតង្ៅង្ម្កាមសោព ធពីការបម្បម្បលួអាកាសធាត  ៃខិពីការសាខសខ់ទៃំប់វរីអរមិសៃបីដល

ែំណ ែង្ៃុះ ជៃួកាល ក៏ោៃផ្លប៉ាុះ ល់អវស្ថជជោៃកាុខតបំៃង់្ៅង្លើសហរមៃប៍ខ្េទឹកខាខង្ម្កាម បដលកាុខង្នាុះ

កអ៏ាែោៃផ្លប៉ាុះ ល់មកង្លើតំបៃស់ម្ោប់សមបទាៃដីសខមមកិែចថ្ាី (SLC) ៃិខការែ ុះបញ្ជ ីដីសហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើម

ភារតែិ (ICLT) បដរ។ សហរមៃ៍មូលដ្ឋឋ ៃពឹខបផ្អកង្លើទកឹអរូជាង្ម្ែើៃ ៃខិទកឹង្ម្កាមដី បតង្រង្ឃើញោៃហាៃភិយ័

នៃកម្មតិអាង្សៃកិបដលអាែបខេង្ម្គុះថ្នា ក់ង្ៅកាុខទកឹង្ម្កាមដ ីង្ៅកាខុតបំៃខ់្លុះ។ ោៃហាៃភិយ័នៃកម្មតិអាង្ស

ៃកិបដលបខេង្ម្គុះថ្នា ក់ង្ៅកាខុទឹកង្ម្កាមដងី្ៅកាុខតបំៃខ់្លុះ។ ង្ដ្ឋយ សាររង្ម្ោខង្ៃុះៃខឹ កព័់ៃធៃខឹការផ្លល ស់បតូរ

ទីតំាខសហរមៃ ៍ ង្ៅកាៃត់ំបៃ់សម្ោប់សមបទាៃដីសខមមកិែចថ្ាី (SLC) ែំណ ែម្ប មម ខ្សញ្ញញ ង្ម្គុះថ្នា កទ់ាខំង្ៃុះ 

ម្តូវបតចត់ទ កថ្នជា ហាៃិភយ័បដលអាែប៉ាុះ ល់ស ខ្ភាពៃខិស វតនភិាពសហរមៃទ៍ាក់ទខៃខឹរង្ម្ោខង្ៃុះ។ 

ោៃហាៃិភ័យបដលង្របាៃរកង្ឃើញជាម ៃរឺជាតអិាង្សៃិកង្ៅង្ម្កាមដី ង្ៅកាុខតំបៃ់ខ្លុះ ។ ម្បភពនៃការបំព លប

 រស្ថសាន ៃ (pollution sources) ង្ៅកាុខង្ខ្តតង្គលង្ៅ រាប់បញ្ចូល ការង្ម្បើម្បាសស់ារធាត រីមីង្ៅកាុខកសដិ្ឋឋ ៃធំៗ ៃិខការ

បំព លង្ដ្ឋយសារធាត រីមី ពីសកមាភាពរ ករកបរ៉ា ។ល។ ទាំខង្ៃុះរឺជាហាៃិភយ័បដលោៃសកាត ៃ ពលប៉ាុះ ល់ដលត់ំបៃ់

សមបទាៃដីសខមមកិែច (SLC) ៃិខការែ ុះបញ្ជ ីដីសហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ  (ICLT) របស់រង្ម្ោខ ង្បើទតំីាខដីឬភមិូ 

សន តិង្ៅបខ្េទឹកខាខង្ម្កាម។ ង្ដ្ឋយសាររង្ម្ោខង្ៃុះ ោៃ ក់ព័ៃធកាុខការផ្លល ស់ទតំីាខសហរមៃ៍ ង្ដ្ឋយអៃ ញ្ញញ តិង្អាយមក

តំាខទលីងំ្ៅតំបៃស់មបទាៃសខមមកិែច បញ្ញា ខាខង្លើង្ៃុះ អាែោៃផ្លប៉ាុះ ល់មកង្លើស ខ្ភាព ៃិខស វតនភិាពររបសស់ហ

រមៃ៍ ង្ៅកាុខរង្ម្ោខ។ 

ហាៃិភយ័ែងំ្ ុះបរស្ថសាន ៃ ៃិខសខមម ម្តូវបាៃង្ររកង្ឃើញ ង្ហើយវស្ថធាៃការម្រប់ម្រខហាៃិភ័យទាំខង្នាុះ ក៏ម្តូវបាៃ

កំណត់ង្ៅកាុខឯកសារង្គលសតពីីម្កបខ័្ណឌ ម្រប់ម្រខហាៃិភយ័បរស្ថសាន ៃៃិខសខមម រួមោៃ៖ ១) ហាៃិភយ័ប៉ាុះ លផ្់្លល់
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ែំង្ ុះពលករង្ៅកាុខរង្ម្ោខ សំខាៃ់ជាខង្ៃុះង្ទៀត រឺការង្ធវើដំង្ណើរ ៃិខការបំង្ពញការងារង្ៅតាមទតំីាខសហរមៃដ៍្ឋែ់

ម្សយលទាំខង្នាុះ។ ២) លកេខ័្ណឌ  ៃិខស វតនភិាពការងារ របស់កមាករជាប់កិែចសៃា ជាពងិ្សសកមាករសំណខ់។ ៣) ការ

ង្ម្បើម្បាស់ម្បភពទឹកង្ដ្ឋយគា ៃៃិរៃតរភាព ជាពិង្សសសម្ោប់ម្បព័ៃធធារាសាន្រសត។ ៤) ការបំព លបរស្ថសាន ៃបដលបខេង្ ើខ

ង្ដ្ឋយកសិករង្ម្បើម្បាស់សារធាត រីមីមិៃម្តឹមម្តូវ ង្ៅកាុខការងារកសិកមា រួមទាំខកាកសំណល់ម ខ្សញ្ញញ ង្ម្គុះថ្នា ក់ ៃិខមិៃ

ង្ម្គុះថ្នា ក់ ង្ែញពកីារងារសំណខ់។ ៥) ហាៃភិ័យនៃទៃំប់ទឹក រួមោៃ រង្ម្ោខទៃំប់ទឹកង្ៅតំបៃ់ខាខង្លើៗ។ ៦) សំណល់

ជាតផុ្ិ្ុះនៃសន្រងាម ម ។ ៧) ជំខឺ ល្ខ ៃិខជំខឺ ល្ខតាមទឹក។ ៨) ផ្លប៉ាុះ លង់្លើស ខ្ភាពង្ដ្ឋយសារការផ្មតផ់្មខ់ទឹកមិៃសាអ ត ឬ

ទឹកោៃជាតិព ល។ ៩) ង្ម្គុះថ្នា ក់ែរាែរណ។៍ ១០) ផ្លប៉ាុះ ល់អវស្ថជជោៃបដលបណាត លឲ្យោៃបញ្ញា កខវុះអាហារូបតនមភ

ក ោរ ការកាត់បៃនយលទធភាពទទលួបាៃង្សវស ខ្ភាព ការគំម្ទដល់ជៃរខង្ម្គុះង្ដ្ឋយសារអំង្ពើហខិង្លើម្សីត  (បញ្ញា ង្យៃ

ឌ្័រ)។ ១១) ម ខ្សញ្ញញ ង្ម្គុះថ្នា ក់ង្ៅទសីាធារណៈ ង្ដ្ឋយសារការងារសំណខ់។ ១២) ផ្លប៉ាុះ លអ់វស្ថជជោៃដលអាកង្ម្បើ

ម្បាស់ដីធលី រួមទាំខោច ស់ដីម្សបែាប់ ៃិខមិៃម្សបបដលមិៃអាែការ របាៃង្ដ្ឋយែាប់កមពុជា ៃិខអាកង្ម្បើម្បាស់ដីង្ៅកាុខ

តំបៃ់ដីធលៃីិខធៃធាៃជាតបិដលង្ម្បើម្បាស់រួមគា ។ ល។ ១៣) ផ្លប៉ាុះ លអ់វស្ថជជោៃបដលអាែង្កើតោៃង្លើតំបៃ់ពិង្សសជី

វែម្មុុះកាុខតំបៃប់កបរៗទីតំាខរង្ម្ោខ ជាពងិ្សស ការផ្តល់ដីសមបទាៃសខមមកិែច។ ១៤) ផ្លប៉ាុះ លអ់វស្ថជជោៃង្លើសទិធកិាៃ់

កាប់ដីធលី ការម្បកបរបរែិញ្ច ឹមជីវស្ថត ឬង្បតិកភ័ណឌ វបបធម៌របស់ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ។ ១៥) សកាត ៃ ពលនៃការខូ្ែខាតដល់

ង្បតិកភណឌ វបបធម៌រូបី ឬអរូបី។ 

ការម្រប់ម្រខហាៃិភ័យែំង្ ុះបរស្ថសាន ៃ ៃិខសខមម ង្ៅកាុខរង្ម្ោខបបខបែកដីង្ដើមបីសខមម ៃិខការអភិវឌ្ឍង្សដឋកិែច 

ជំហាៃ៣  ៃឹខបបខបែកជា ៣ កម្មិត រួមោៃ៖ កម្មិតរង្ម្ោខ, កម្មិតទតំីាខ (រង្ម្ោខ SLC ៃិខ ICLT) ៃិខកម្មិតអៃ 

រង្ម្ោខ បតោៃការង្ផ្លត តជាពិង្សសង្ៅង្លើកំរស្ថតពរីែ ខង្ម្កាយ ង្ដ្ឋយសារោៃការរអៃ វតតសកមាភាពង្ម្ែើៃជាខង្របំផ្ ត។ 

កាុខករណីខ្លុះ (ឧទាហរណ៍ តំបៃស់មបទាដីសខមកិែច (SLC) មួយែំៃៃួង្ៅជាប់គា ) ង្រទាមទារង្អាយោៃការវយតនមល

ង្ហត ប៉ាុះ លប់ិរសាន ៃៃខិសខមមជារួមបតមតខ។ ឧបករណ៍ម្រប់ម្រខហាៃិភ័យង្ៅកម្មិតរង្ម្ោខ រួមោៃ៖ ១) 

ម្កបខ័្ណឌ ម្រប់ម្រខបរស្ថសាន ៃៃិខសខមម (ESMF) ៃិខបផ្ៃការង្បតជាា ែតិតបផ្ាកបរស្ថសាន ៃៃិខសខមម (ESCP); ៃីតិវស្ថធីម្រប់ម្រខ

លកេខ័្ណឌ ការងារៃិខពលកមា (LMP); ម្កបខ័្ណឌ ង្គលៃង្យបាយសត ីពកីារង្ដ្ឋុះម្សាយផ្លប៉ាុះ លង់្ដ្ឋយសាររង្ម្ោខ

អភិវឌ្ឍៃ៍ (RPF); ម្កបខ័្ណឌ បផ្ៃការជៃជាតិង្ដើមភារតែិ (IPPF); ម្កបខ័្ណឌ ការ រង្បតិកភណឌ វបបធម៌ (CHPF) ៃិខ

បផ្ៃការែលូរួមរបសភ់ារី ក់ព័ៃធ (SEP) ង្ដ្ឋយោៃរួមបញ្ចូលយៃតការង្ដ្ឋុះម្សាយទនំាស់ (GRM) ផ្ខបដរ។ រង្ម្ោខង្ៃុះ

ក៏ៃឹខោៃង្រៀបែំ បផ្ៃការម្បតិបតដសិ ខ្ភាពៃិខស វតនភិាព សម្ោប់កមាករបង្ម្មើការង្ៅកាុខរង្ម្ោខង្ដ្ឋយផ្្លល់ ៃិខបទដ្ឋឋ ៃ

បរស្ថសាន ៃ សខមម ស ខ្ភាព ៃិខស វតនភិាព ក៏ម្តូវដ្ឋក់បញ្វូលង្ៅកាុខឯកសារកិែចសៃារបស់ពលករ ម្ពមទាំខវស្ថធាៃការណ៍ប

 រស្ថសាន ៃៃិខសខមមង្ផ្េខៗង្ទៀតបដរ ។ 

ការវយតនមលហាៃិភ័យបរស្ថសាន ៃៃិខសខមមជំហាៃដំបូខ ៃឹខម្តូវបាៃអៃ វតតង្ៅង្ពលចប់ង្ផ្តើមសកមាភាពង្ៅតាមទី

តំាខៃីមួយៗ ៃិខម្តូវកំណតល់កេខ័្ណឌ ជាក់ោក់ ង្ៅកាុខឬង្ៅជិតទតំីាខរង្ម្ោខ ង្ដ្ឋយកំណតហ់ាៃិភយ័ទាំខឡាយណា
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បដល ក់ព័ៃធ ង្ៅកាុខ ម្កបខ័្ណឌ ម្រប់ម្រខបរស្ថសាន ៃ ៃិខសខមម (ESMF) (ក៏ដូែជា កតាត ហាៃភិ័យជាក់ោក់ដនទង្ទៀត បដល

អាែង្កើតោៃង្ៅកាុខទតំីាខទាំខង្នាុះ)។ បផ្អកង្លើការវយតនមលជំហាៃដំបូខ បផ្ៃការម្រប់ម្រខបរស្ថសាន ៃៃិខសខមមបដល ក់

ព័ៃធៃឹខង្រៀបែំង្ ើខ រួមជាមួយៃឹខបផ្ៃការជំរ ញការែលូរួមរបស់ភារី ក់ពៃ័ធ (SEP) (ង្ៅតាមទតំីាខទាំខអស់); បផ្ៃការ

ង្ដ្ឋុះម្សាយផ្លប៉ាុះ លង់្លើការផ្លល សទ់លីំង្ៅង្ដ្ឋយសាររង្ម្ោខ (RP); បផ្ៃការសម្ោប់សហរមៃ៍ជៃជាតងិ្ដើមភារតែិ 

(IPP) ៃិខបផ្ៃការម្រប់ម្រខង្បតិកភណឌ វបបធម៌ (CHMP) ។ ង្គលការណ៍នៃការសង្ម្មែែតិតង្ដ្ឋយង្សរី បាៃដឹខជាម ៃ 

ៃិខទទលួបាៃពត័ោ៌ៃង្ពញង្លញ (FPIC) ៃឹខម្តវូយកមកអៃ វតត ង្ៅតាមទតំីាខទាំខឡាយណា បដលោៃសកាត ៃ ពលប៉ាុះ

 លជ់ាអវស្ថជជោៃ ដល់ជៃជាតងិ្ដើមភារតែិ។ 

រាលអ់ៃ រង្ម្ោខសាន បនាង្ហដ្ឋឋ រែនាសមពៃ័ធ ៃិខការម្បកបរបរែិញ្ច ឹមជីវស្ថត ៃឹខម្តូវ ល្ខកាតក់ារវយតនមលជំហាៃ

ដំបូខសម្ោប់ការកំណតហ់ាៃភិ័យែំង្ ុះបរស្ថសាន ៃៃខិសខមម ង្ដ្ឋយង្ម្បើម្បាស់ទម្មខ់សាមញ្ញនៃបផ្ៃការសម្ោប់ម្រប់ម្រខប

 រស្ថសាន ៃៃិខសខមម (ESMP)។ បផ្ៃការសាមញ្ញ ៃខឹដ្ឋក់បញ្ចូលៃូវខ្លឹមសារតាមម្បង្ភទអៃ រង្ម្ោខ ៃិខខ្លឹមសារជាក់ោក់

បដលបាៃរកង្ឃើញង្ៅកាុខការវយតនមលជំហាៃដំបូខ។ ទម្មខ់សាមញ្ញសម្ោប់អៃ រង្ម្ោខ ក៏ោៃដ្ឋក់បញ្ចូលលកេខ័្ណឌ

លមអតិង្ៅកាុខឯកសារង្គលសត ីពី បរស្ថសាន ៃ សខមម ស ខ្ភាព ៃិខស វតនភិាព ESHS (រាប់ទាំខការង្រៀបែំកិែចសៃាជាមួយកមា

ករ, ស វតនភិាព ៃិខស ខ្ភាពង្ៅតាមទតំីាខ ការម្តួតពិៃតិយការបំព លបរស្ថសាន ៃ, ស វតនភិាពសហរមៃ៍កាុខកំ ុខង្ពលសាខ

សខ់ ម្ពមទាំខរិតរូរអំពី ឧបបតតិង្ហត នៃសំណលជ់ាតផុ្ិ្ុះនៃសន្រងាម ម)។ ការសាន បនាទំៃប់ទាំខអស់ ៃខឹម្តូវម្តួតពិៃតិយស វតនិ

ភាពជាែមបខ។ ការសាន បនាផ្លូវក៏ម្តូវ ម្តតួពៃិតិយង្មើលការរែនាបលខ់ទាំខអស ់ ង្ដើមបធីានាស វតនភិាពែរាែរណ៍) ៃឹខម្តូវដ្ឋក់

បញ្ចូលង្ៅកាុខការង្រៀបែំកិែចសៃា។ ការសាខទៃំប់ទឹកទាំខអស់ ៃឹខម្តូវ ល្ខកាតក់ារពិៃតិយង្ៅង្លើស វតនិភាព។ ការកសាខ

ផ្លូវថ្ាលង់្ៅតាមទតំីាខ ក៏ៃឹខោៃៃឹខបផ្ៃការៃិខការម្តួតពៃិតិយង្លើស វតនភិាពបដរ។ 

រង្ម្ោខបបខបែកដីង្ដើមបីសខមមកិែច ៃិខការអភិវឌ្ឍង្សដឋកិែចជំហាៃ៣ ៃឹខបងាា ញពត័៌ោៃសំខាៃ់ៗ ឲ្យបាៃទាៃ់

ង្ពលង្វោដលភ់ារី ក់ពៃ័ធ ៃិខភារីបដលរខផ្លប៉ាុះ ល់ សម្ោប់រង្ម្ោខទាំខមូល ម្សបតាមបផ្ៃការជំរ ញការែលូរួម

របស់ភារី ក់ព័ៃធ(SEP) កាុខកំរស្ថតរង្ម្ោខ បផ្ៃការជំរ ញការែលូរួមរបសភ់ារី ក់ព័ៃធ(SEP)ង្ៅកាខុកំរស្ថតទតំីាខៃីមួយៗ 

ៃិខតម្មូវការសត ខ់ដ្ឋរបដលបាៃតាក់បតខង្ទបើខសម្ោប់ដំង្ណើរការផ្តលស់មបទាដីសខមមកិែច (SLC) ៃិខការែ ុះបញ្ជ ីដីសហ

រមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ (ICLT)។ ការជំរ ញឲ្យោៃការែលូរួមរបស់ជៃជាតងិ្ដើមភារតែិ សមម្សបតាមវបបធម៌របស់ង្រ 

ង្ដ្ឋយង្ម្បើម្បាសភ់ាសាមូលដ្ឋឋ ៃរបស់ជៃជាតងិ្ដើមភារតែិ ង្ៅតាមលទធភាពបដលអាែង្ធវើបាៃ។ រង្ម្ោខៃឹខង្ម្ជើសង្រីសអាក

សម្មបសម្មួលសហរមៃ៍ ង្ែញពសីហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ ង្ដើមបីជួយសម្មបសម្មួលកាខុដំង្ណើរការពិង្ម្គុះ

ង្យបលង់្ៃុះ។ រង្ម្ោខង្ៃុះៃឹខបង្ខេើតយៃតការង្ដ្ឋុះម្សាយបណត ឹខតវ៉ា  ដូែោៃង្រៀបរាប់ង្ៅកាុខឯកសារបផ្ៃការជំរ ញការ

ែលូរួមរបសភ់ារី ក់ពៃ័ធ (SEP)។ បណត ឹខតវ៉ាទាំខឡាយណា បដលអាែង្កើតង្ ើខកាុខអំ ុខង្ពលអៃ វតតសកមាភាពរង្ម្ោខ 

ៃឹខម្តូវង្ដ្ឋុះម្សាយជាដំបូខ តាមរយៈដំង្ណើរការដំង្ណាុះម្សាយបណត ឹខតវ៉ា  តាមបបបម្បនពណីរបសជ់ៃជាតិង្ដើមភារតិែ 

(IP) ង្ហើយៃិខ រង្ម្ោខៃឹខជួយគំម្ទកាុខដំង្ណើការង្ដ្ឋុះម្សាយបណត ឹខតវ៉ា  (GRM) ជាបៃតបន្ាប់មកង្ទៀត ង្ដ្ឋយង្ែញ
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ង្សាហ  យែណំាយផ្ខបដរ សម្ោប់សោជិកសហរមៃ៍ណាោា ក់បដល រជាតណំាខកាុខដំង្ណើរការបណត ឹខតវ៉ា។ ការជំរ ញ

ឲ្យោៃការែលូរួមរបស់អាក ក់ព័ៃធ កាុខអំ ុខង្ពលង្រៀបែំរង្ម្ោខ ម្តូវបាៃពិពណន៌ាលអំតិ ង្ៅកាុខបផ្ៃការជំរ ញការែលូ

រួមរបស់ភារី ក់ពៃ័ធ (SEP)។ 

ការអៃ វតតសកមាភាពម្រប់ម្រខហាៃិភយ័បរស្ថសាន ៃៃខិសខមម រឺជាការទទលួខ្ សម្តូវរបស់សាន ប័ៃអៃ វតតរង្ម្ោខ 

ៃិខនដរូ ទាំខអស់ ង្ម្កាមការដឹកនំាៃិខសម្មបសម្មួលរបស់ ម្កសួខង្រៀបែំបដៃដី ៃររូបៃយីកមា ៃខិសំណខ់ ង្ដ្ឋយម្តូវ

ង្ម្ជើសង្រីសអាកឯកង្ទសបផ្ាកបរស្ថសាន ៃ ១នាក់, អាកឯកង្ទសបផ្ាកសខមម ១នាក់, ទីម្បឹកាបផ្ាកជៃជាតិង្ដើមភារតិែ ១នាក់ ៃិខ

ទីម្បឹកាម្រប់ម្រខហាៃិភ័យបរស្ថសាន ៃៃិខសខមមមួយែំៃៃួង្ទៀត ង្ៅថ្នា ក់ង្ខ្តត។ សាន ប័ៃអៃ វតតទាំខអស់ ៃឹខបតខតំាខមន្រៃតីជៃ

បង្ងាម លបផ្ាកបរស្ថសាន ៃ ១នាក់ ៃិខសខមម ១នាក់។ កាុខករណីរង្ម្ោខម្តូវការដីសម្ោប់រង្ម្ោខ បដលតម្មូវង្អាយអាកកាៃ់

កាប់ដីផ្លល សទ់តំីាខង្ដ្ឋយមិៃោៃការសា ័ម្រែិតត, បផ្ៃការង្ដ្ឋុះម្សាយសំណខង្លើការផ្លល សទ់តំីាខថ្ាីង្ដ្ឋយសាររង្ម្ោខ (RP) 

ៃឹខម្តូវបាៃង្រៀបែំង្ទបើខៃិខអៃ វតតង្ដ្ឋយ អរមនាយកដ្ឋឋ ៃនៃការតំាខទលីំង្ៅថ្ាី នៃម្កសួខង្សដឋកិែចៃិខហិរញ្ញវតនុ។ រង្ម្ោខ

ង្ៃុះៃឹខម្តតួពៃិតិយតាមដ្ឋៃ ៃិខរាយការណ៍អំពកីារអៃ វតតការម្រប់ម្រខ រួមបញ្ចូលទាំខការម្រប់ម្រខហាៃិភយ័ប រស្ថសាន ៃៃិខ

សខមម ម្ពមទាំខម្ពឹតតកិារណ៍បម្បម្បួលនានា បដលទាក់ទខជាមួយបរស្ថសាន ៃ ៃិខសខមម។ ការម្តតួពិៃតិយការអៃ វតតៃត៍ាម

បទដ្ឋឋ ៃបរស្ថសាន ៃៃិខសខមម ៃឹខម្តូវចប់ង្ផ្តើមអៃ វតតង្ៅម ៃង្ពលវយតនមលរង្ម្ោខង្ៅ ក់កណាត លអាណតតិ។ 

រង្ម្ោខបបខបែកដីង្ដើមបីសខមមកិែច ៃិខង្សដឋកិែចជំហាៃ៣ ៃឹខអៃ វតតបផ្ៃការកសាខសមតនភាពម្រប់ម្រខហាៃិ

ភ័យែងំ្ ុះបរស្ថសាន ៃៃិខសខមម បដលបងាា ញង្ៅកាុខឯកសារសត ីពីម្កបខ័្ណឌ ម្រប់ម្រខបរស្ថសាន ៃៃិខសខមម (ESMF)។  អាកបដល

ម្តូវែលូង្រៀៃវរមបណតុ ុះបណាត ល រួមោៃ៖ ១) មន្រៃតីម្រប់ម្រខហាៃិភយ័បរស្ថសាន ៃៃិខសខមម។ ២) កមាករង្ធវើការផ្្លលជ់ាមួយ

រង្ម្ោខ ង្ដ្ឋយបណតុ ុះបណាត លពកួង្រៃវូែំង្ណុះដឹខមូលដ្ឋឋ ៃទាក់ទខៃឹខទៃំលួខ្ សម្តូវរបស់ពួកង្រ កាុខង្ពលបំង្ពញការងា

រ។ ៣) ប រមលិកនៃអខមការនដរូដនទង្ទៀត។ ៃិខ ៤) ប រមលិកម្តតួពៃិតិយរបស់ម្កុមហ  ៃង្ ៉ាការរង្ម្ោខ។ 

ការែណំាយង្លើការអៃ វតតវស្ថធាៃម្រប់ម្រខហាៃិភ័យែំង្ ុះបរស្ថសាន ៃៃិខសខមម (ESMF) ោៃរួមបញ្ចូលការែណំាយ

ជាក់ោក់ ៃិខែណំាយថ្វស្ថការង្ម្ោខទងូ្ៅ។ តម្មូវការថ្វស្ថកា សម្ោប់ការអៃ វតតសកមាភាព (ESMF) មួយង្ៃុះ ោៃម្បោណ 

១,០៧៨,០០០ ដ ោល រសហរដឋអាង្មរស្ថក កាុខង្នាុះថ្វស្ថកាម្បោណ ៥០០,០០០ ដ ោល រសហរដឋអាង្មរស្ថក រឺជាម្បាក់បខ្សម្ោប់

ទី-ម្បឹការង្ម្ោខ។ 

ឯកសារម្កបខ័្ណឌ សត ីពីការម្រប់ម្រខហាៃិភយ័ែំង្ ុះបរស្ថសាន ៃៃិខសខមម (ESMF) រាប់បញ្ចូលទាំខឯកសារដូែជា 

បផ្ៃការម្រប់ម្រខបរស្ថសាន ៃៃិខសខមម (ESP); បផ្ៃការម្រប់ម្រខលកេខ័្ណឌ ការងារៃិខពលកមា (LWCP) ម្កបខ្ណ័ឌ ង្គល

ៃង្យបាយផ្លល សទ់លីងំ្ៅង្ដ្ឋយសាររង្ម្ោខ (RPF); ម្កបខ្ណ័ឌ បផ្ៃការសម្ោប់សហរមៃ៍ជៃជាតិង្ដើមភារតិែ (IPPF) 

ៃិខម្កបខ្ណ័ឌ ការ រង្បតិកភណឌ វបបធម៌ (CHPF) ម្តូវយកង្ៅផ្េពវផ្ាយឬពងិ្ម្គុះង្យបល់ជាមួយឯកសារសត ីពី បផ្ៃការ

ង្បតជាា ែតិតសម្ោប់ម្រប់ម្រខបរស្ថសាន ៃ ៃិខសខមម (ESCP) ៃិខ បផ្ៃការជំរ ញការែលូរួមរបសភ់ារី ក់ពៃ័ធ(SEP)។  
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ង្ដ្ឋយង្មើលង្ឃើញពីវស្ថធាៃការណ៍របស់រដ្ឋឋ ភបិាលង្ដើមបីង្ែៀសវខការរីករាលដ្ឋលនៃ COVID-19 ការពិង្ម្គុះ

ង្យបលង់្ដ្ឋយផ្្លល ់ តាមរយៈការង្រៀបែំសកិាេ សាោមិៃអាែង្ធវើង្ៅបាៃង្ទ ដូង្ែាុះការពិង្ម្គុះង្យបលត់ាមម្បពៃ័ធអៃ

ទាញ ៃឹខម្តូវបាៃង្ម្បើម្បាស់ តាមកាលៈង្ទសៈសមម្សប។ ដូែបដលបាៃម្ពមង្ម្ពៀខជាមួយធនាគរពិភពង្ោករួែង្ហើយ 

ដំង្ណើរការពិង្ម្គុះង្យបលៃ់ឹខអៃ វតតតាមវស្ថធីសាន្រសត  ៣ យ៉ា ខរួមោៃ អ ៃិធឺរបណត ការង្ៅទូរស័ព្ / អ ីបមល។ល។ អាក

 ក់ពៃ័ធបដលម្តូវពិង្ម្គុះង្យបលត់ាមរយៈដំង្ណើរការង្ៃុះ រួមោៃអាក ក់ព័ៃធង្ៅង្ខ្តតម្កង្ែុះ មណឌ លរីរី ៃិខរតៃរីរី  ង្ៅ

ថ្នា ក់ឃ ំ ៃិខថ្នា ក់សហរមៃ៍ជៃជាតងិ្ដើមភារតិែ ក៏ដូែជា ភារី ក់ព័ៃធង្ៅថ្នា ក់ជាតិផ្ខបដរ។ 

មតិង្យបល់របស់អាក ក់ពៃ័ធ ម្តូវយកមកបកលំអរបញ្ចប់ឯកសារម្កបខ័្ណឌ សត ីពីម្រប់ម្រខហាៃិភ័យែងំ្ ុះបរស្ថសាន

ៃៃិខសខមម ៃិខឧបករណ៍ ក់ពៃ័ធការម្រប់ម្រខហាៃិភយ័ែំង្ ុះបរស្ថសាន ៃៃិខសខមមង្ផ្េខៗង្ទៀត។  

 


