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Environmental and Social Management 
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MEF Ministry of Economy and Finance គ្រសួង្រស ឋរិចច និង្ហ ិញ្ញវតថុ 

MLMUPC 
Ministry of Land Management, Urban 
Planning, and Construction  

គ្រសួង្រ ៀបចំខ ន ី នរ ូបនីយរមម និង្សំណ្ង់្ 

MND Ministry of National Defence គ្រសួង្កា ពា ជាតិ 
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MRD Ministry of Rural Development គ្រសួង្អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

NGO Non-Government Organizations អង្គកា មិនខមន ោឋ ភិបាេ 

OP Operational Policy រោេនរោបាយគ្បតិបតតិ 
PAD Project Appraisal Document ឯរសា វាយតនមលររគ្ោង្ 

PAH Project Affected Households គ្រួសា  ង្រគ្ោះរោយសា ររគ្ោង្ 

PAP Resettlement Action Plan ខផ្នកា សរមមភាពតាងំ្ទីេំរៅរ ងី្វញិ 
PDRD Provincial Department of Rural Development មនទី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទរខតត 
PMO Project Management Office កា ោិេ័យគ្រប់គ្រង្ររគ្ោង្ 

   

SEA DRM South East Asia Disaster Risk Management កា គ្រប់គ្រង្ហានិភ័យរគ្ោះមហនតរាយតំបន់អាសីុអាររនយ ៍

SEO Social and Environmental Safeguard Office កា ោិេ័យកា ពា សុវតថិភាពប សិាថ ន និង្សង្គម 

SIA Social Impact Assessment កា វាយតនមលរហតុប ះពាេ់សង្គម 
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SMMP Social Management and Monitoring Plan ខផ្នកា គ្រប់គ្រង្និង្តាមោនសង្គម 

TA  Technical Assistance ជំនួយបរចចររទស 

USD United State Dollar  ុោល អារម រិ 
WB World Bank ធ្នាោ ពិភពរោរ 

WBG World Bank Group គ្រុមធ្នាោ ពិភពរោរ 
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ម្សចកត៊ីផថៃងអំណ្រគ ណ្ 

  បាយកា ណ៍្កា ពា សុវតថភិាពរនះគ្តូវបានរ ៀបចំរ ងី្ ជាខផ្នរមួយននសំរណី្ររគ្ោង្គ្រប់គ្រង្ហានិ
ភ័យរគ្ោះមហនតរាយសគ្ោប់តំបន់អាសុីអាររនយ(៍SEA DRM) ខ េគ្តូវផ្តេ់មូេនធិ្ោិគំ្ទរោយគ្រុមធ្នាោ 
ពិភពរោរ(WBG) តាម យៈឥណ្ទានពសីោរមអភិវឌ្ឍន៍អនត ជាតិរៅរមពុជា ឡាវ និង្មីោ ន់ោ ។  បាយ
កា ណ៍្រនះគ្តូវបានរ ៀបចំរ ងី្រោយគ្រសងួ្អភិវឌ្ឍន៍ជនបទននរាជ ោឋ ភិបាេរមពុជា រគ្កាមកា ខណ្នារំោយ
រោរ ប ម គ្ជាយ គ្បធានររគ្ោង្ និង្ជាគ្បធាននាយរោឋ នខថទាសុំខភាពជនបទ រោរ ទាង្ ឆ្យហា៊ា ង្ 
នាយរររគ្ោង្ និង្ជាគ្បធានកា ោិេ័យខផ្នកា  នននាយរោឋ នខផ្នកា  និង្ទំនារ់ទំនង្សាធា ណ្ៈ។ រោរ 
Jim Hamilton, រោរ Jim Webb, បណ្ឌិ ត រោរ  ូោ  រោរគ្សី រសង្ បុបាា  រោរគ្សី Derin Henderson, 

និង្រោរ Grant Bruce ននគ្រុមហ៊ាុនទីគ្បឹរា ហាត រហវៀេគ្បចតំបំន់រមរង្គ ជាអនរផ្តេ់ជនំួយបរចចររទស 
និង្កា ោគំ្ទ េ់គ្រសួង្អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ 

 អនរនិពនធ សូមខថលង្អណំ្ រុណ្ចំរពាះគ្រុមធ្នាោ ពភិពរោរ ខ េបានផ្តេ់កា ោគំ្ទ ជាពិរសស 
បណ្ឌិ តHenrike Brecht គ្បធានគ្រុម រោរ ប៊ាុន វាសនា មន្រនតីគ្បតិបតតិកា រហោឋ  ចនាសមព័នធ រោរ រទព ោ កា
ធ្ី អនរឯររទសកា ពា សុវតថភិាពប សិាថ ន នងិ្រោរ Sybounheung Phananouvong អនរឯររទសកា ពា 
សុវតថិភាពសង្គម។ គ្រុមអនរ និពនធសូមខថលង្អណំ្ រុណ្ផ្ង្ខ  ចំរពាះមន្រនតីរាជ ោឋ ភបិាេរមពុជារៅកា ោិេ័យ
អភិបាេគ្សុរ កា ោិេ័យនានាននមនទី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទរខតត រៅរខតតតបូង្ឃមុ ំ និង្រខតតគ្ររចះ ខ េបាន
ចំណាយរពេសគ្ោប់កា ពិរគ្ោះរោបេ់ នងិ្តំណាង្ពីភូមិនានារៅរនុង្ឃុរំមៀន និង្ឃុ ំកា រពាធ្ិ៍គ្បា ំ រខតត
តបូង្ឃមុ ំ ឃុរំកាះខខែ  រខតតគ្ររចះ និង្មរពសីហរមន៍ជនជាតរិ ីមភារតិចរៅភូមរិំពង់្រនន  រខតតគ្ររចះ ខ េ
បានផ្តេ់រោបេ់និង្ចរមលយីតបនានា អំពផី្េប ះពាេ់ខ េអាចររតីោនបណាត េពីអនុររគ្ោង្ខ េបានរសនី
រ ងី្ទាងំ្រនះ។ 
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1.0 ម្សចកត៊ីម្ែតើម 

ឯរសា រនះរឺជាគ្របខ័ណ្ឌ រ ៀបចំខផ្នកា ជនជាតិរ ីមភារតិច(IPPF) សគ្ោប់គ្រប់គ្រង្ហានិភ័យ
រគ្ោះមហនតរាយរៅអាសុអីាររនយខ៍ េរសនីរ ងី្ (ររគ្ោង្ SEA DRM) ខ េរ ៀបចំរ ងី្ជាមួយគ្រសួង្អភិវឌ្ឍ
ន៍ជនបទ (MRD) សគ្ោប់េទធភាពទទួេហ ិញ្ញបបទានពីធ្នាោ ពិភពរោរ (WB)។ 

1.1 ម្រលបំណ្ងអភិវឌ្ឍន៍ម្នគម្រោង 

សំរណី្ររគ្ោង្ SEA DRM ខ េទទួេមូេនធិ្ិពីធ្នាោ ពិភពរោរ តាម យៈសំរណី្ឥណ្ទានព ី

IDA ចនំួន 60 ោន ុោល អារម រិ នងិ្អនុវតតរោយោឋ ភិបាេរមពុជា ឡាវ និង្មោី ន់ោ  ោនរោេរៅកាត់
បនថយហានភ័ិយ និង្ពគ្ង្រីសមតថភាពហ ិញ្ញបបទានសគ្ោប់ហានិភ័យរគ្ោះមហនតរាយរៅអាសុីអាររនយ ៍ រនុង្
តំបន់រទរនលមរង្គរគ្កាម។ 

ររគ្ោង្SEA DRM គ្តូវបាន ពំឹង្ថា ជាកា ចប់រផ្តីមពារ់ព័នធ យៈរពេខវង្មួយរៅថាន រ់តបំន់ រេីភាព 
ធ្ន់នឹង្រគ្ោះមហនតរាយ នងិ្អាកាសធាតុ។ រៅថាន រ់តបំន់ រោេបណំ្ង្រឺរេរីរំពស់ និង្រធ្វីសុខុ ុមមនីយរមម
កា គ្រប់គ្រង្ហានិភ័យរគ្ោះមហនតរាយ។ រោេបណំ្ង្រនះោនជាអាទិ៍៖ (i) សគ្មេួឲ្យោនវធិានឆ្លង្ខ ន
សគ្ោប់កា គ្រប់គ្រង្ទីជគ្ោេ និង្កា គ្រប់គ្រង្រគ្ោះមហនតរាយ និង្ហានិភ័យអាកាសធាតុ (ii) ពគ្ង្ឹង្ និង្រធ្វី
ឲ្យសុីជរគ្ៅ ភាពធ្ន់ននគ្ចរ របៀង្ពាណិ្ជជរមមរស ឋរិចចរៅថាន រ់តំបន់ (iii) បរង្កតីវធិ្ីសាន្រសតរគ្មិតតំបន់សគ្ោប់
កា ពារ ណ៍្ជេសាន្រសត-ឧតុនិយម និង្កា ផ្តេ់   ព័ត៌ោនជាមុន (iv) រេីររំពស់វធិ្ីសាន្រសតថាន រ់តបំន់សគ្ោប់
ហ ិញ្ញបបទាន នងិ្កា ធានារា ប់ ង្ហានិភ័យរគ្ោះមហនតរាយ (DRFI) ខ េ មួទាងំ្ កា គ្បមូេផ្តុហំានិភ័យខ េ
អាចររីតោន តាម យៈយនតកា កា ពា ហ ិញ្ញវតថុ មួ គ្បសនិរបីយនតកា រនះគ្តូវបាន ររឃញីថាោនគ្បសិទធភាព
រេីកា ចំណាយ និង្អានអនុវតតបានរោយឈ រេីរហតុផ្េនរោបាយ នងិ្ (v) ពគ្ង្ឹង្គ្បព័នធព័ត៌ោន និង្
រគ្មង្ទនិនន័យបន្ុោីន រៅថាន រ់តំបន់។  

1.2 ទរមង់បៃង់ និងសោសភាគផ លម្សេើម្ ើង 

ររគ្ោង្ SEA DRM ខ េរសនីរ ងី្ ោនបណំ្ង្គ្រប ណ្ត ប់កា វនិិរោររេកីា គ្រប់គ្រង្ហានិភ័យ
សំខាន់ៗននរគ្ោះមហនតរាយទរឹជំនន់ ខ េ មួចំខណ្ររនុង្កា កាត់បនថយហានភ័ិយរគ្ោះមហនតរាយធ្មមជាត ិ
និង្កាត់បនថយភាពគ្រីគ្រ គ្ពមទាងំ្ពគ្ង្ឹង្សមតថភាពរៅមូេោឋ ន រ ីមបគី្រប់គ្រង្ហានិភ័យរគ្ោះមហនតរាយ
សគ្ោប់ យៈរពេខវង្ រៅរនុង្គ្បរទសឡាវ មីោ ន់ោ  និង្រមពុជា។ វសិាេភាពននកា វនិិរោររៅថាន រ់ជាតិ និង្
ថាន រ់តំបន់ នងឹ្គ្តូវខរសគ្មួេ រៅរនុង្អំ ុង្រពេរ ៀបចំររគ្ោង្ នងិ្កា រ ៀបចំខផ្នកា សហរមន៍។ ជាេទធផ្េ 
ររគ្ោង្រនះនឹង្គ្រប ណ្ត ប់គ្បរទសទាងំ្បខី េបានរសនីរ ងី្ រទាះបតីំបន់ខ េងាយ ង្រគ្ោះមហនតរាយជាង្
រររៅរនុង្គ្បរទសរមពុជា ឡាវ និង្មីោ ន់ោ  រឹជារោេរៅសគ្ោប់កា វនិិរោរជារ់ោរ់ រហយីវសិាេភាព
ជារ់ខសតង្នឹង្គ្តូវខរសគ្មេួ រៅរនុង្អំ ុង្រពេននកា រ ៀបចំររគ្ោង្រ៏រោយ។ សរមមភាព ូចខាង្រគ្កាមរនះ
គ្តវូបានរគ្ោង្រៅរគ្កាមររគ្ោង្រនះ៖ 
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សោសភារ  1: កា វនិិរោររេីកា គ្រប់គ្រង្ហានិភ័យទឹរជនំន់  

សោសភារ ង្1.1. កា សាត   និង្ខរេមែផ្លូ វេំជនបទរ ីមបីបរង្កីនភាពធ្ន់៖ សោសភាររនះនងឹ្ផ្តេ់
ហ ិញ្ញវតថុសគ្ោប់កា សាត   និង្ខថទារំ ីមបបីរង្កីនភាពធ្ន់ផ្លូវេំជនបទគ្បខវង្គ្បោណ្ 250 រ.ម ខ េ ង្កា ខូច
ខាតជាញឹរញាប់ រោយសា គ្ពឹតតិកា ណ៍្ទឹរជំនន់រនុង្រពេថមីៗរនះ ។  ចនាបថវសិវរមមសមគ្សប េូរោះទឹរ
គ្រប់គ្ោន់ និង្វធិ្ីសាន្រសតនបតង្ នងឹ្គ្តូវរគ្បគី្បាស់ រ មីបបីរង្កីនភាពធ្ន់នន ចនាសមព័នថផ្លូវេំទាងំ្រនះ។ រនុង្រ ណី្
សមគ្សប វធិ្ីខ េរគ្បីគ្បាស់រោល ងំ្ពេរមមរគ្ចីន រ៏នឹង្គ្តូវយរមរអនុវតតផ្ង្ខ  ។ កា ងា ទាងំ្រនះនឹង្គ្តូវ
បំរពញបខនថមរោយវធិានកា សុវតថិភាពចរាច រៅតាមរខនលង្ជិតសហរមន៍ និង្សាោរ ៀន រោយខផ្ែររេរីមម
វធិ្ីភូមិសុវតថិភាព ខ េ មួផ្្សុំវតថិភាពតាម ង្ផ្លូវ ជាមួយកា គ្រប់គ្រង្ នងិ្កា រ ៀបចំខផ្នកា ហានភ័ិយរគ្ោះ
មហនតរាយរោយសហរមន៍។ កាោនុវតថិភាពនានានឹង្គ្តវូោរ់បញ្ចូេ រ ីមបរីគ្បីគ្បាស់បណាត ញផ្លូវេំជនបទ 
រ ីមបពីគ្ង្ឹង្វធិានកា គ្តតួពិនតិយទឹរ  ូចជា តាម យៈកា បរង្កីនរំពស់ផ្លូវថនេ់ រ មីបអីាច ំរណី្ កា ជាទំនប់
កា ពា ទឹរជនំន់ ឬកា បំពារ់ទាវ  ទឹររៅតាមរខនលង្ខលះៗខ េតភាជ ប់ផ្លូវេំខ េរេរីខពស់ជាង្មុន រ ីមបគី្តួតពិនិ
តយេំហូ ទរឹរៅ  ូវគ្បាងំ្និង្  ូវវសា។ េរខណ្ៈវនិិចឆ័យខ េរគ្បីគ្បាស់រៅរនុង្សគ្ោប់ចត់អាទិភាពផ្លូវេជំន
បទសគ្ោប់កា ខរេមែរៅរគ្កាមររគ្ោង្រនះ រតត តរេីផ្លូវេំនានាខ េបានជន់េចិជាញឹរញាប់នងិ្បរង្កនីកា  
វនិិរោររ ីមបសីាត   និង្កា ខរេមែភាពធ្ន់ននផ្លូវេ។ំ 

សោសភារ ង្ 1.2. កា ពគ្ងឹ្ង្សាថ ប័ន៖ សោសភារ ង្រនះនឹង្ផ្តេ់ហ ិញ្ញវតថុសគ្ោប់កា ពគ្ង្ឹង្សាថ ប័
នរៅរនុង្   វស័ិយផ្លូវេជំនបទ។ រោយខ រសោសភាររនះនឹង្ (i)បរង្កីតនងិ្គ្បកាន់យរវធិ្ីរ ៀបចំខផ្នកា  
 ចនាបថនងិ្សតង់្ោ សាង្សង់្ផ្លូវថនេ់ខ េធ្ន់ (ii)ោគំ្ទ េ់កា គ្តួតពិនិតយរុណ្ភាព តាម យៈមនទី ពិរសាធ្ន៍
រៅនឹង្រខនលង្ នងិ្ (iii)ខរេមែសា រពភីណ្ឌ ផ្លូវេំជនបទ។    

សោសភារ 2: កា ផ្តេ់ហិ ញ្ញបបទាន និង្កា ធានារា ប់ ង្ហានិភ័យរគ្ោះមហនតរាយ 

 សោសភាររនះោនបណំ្ង្បរង្កីនភាពធ្ន់ខាង្ហ ិញ្ញវតថុសគ្ោប់រមពុជា រៅចំរពាះមុខរគ្ោះមហនត
រាយធ្មមជាត ិ និង្សមតថភាព បស់ ោឋ ភបិាេ រ ីមបបីំរពញតគ្មូវកា មូេនិធ្សិគ្ោប់ ណំារ់កាេរគ្កាយរគ្ោះ
មហនតរាយ។ សោសភាររនះនឹង្គ្តូវអនុវតតរោយគ្រសួង្រស ឋរិចច និង្ហ ិញ្ញវតថុ។ 

 សោសភារ ង្ 2.1៖ ោគំ្ទ េ់កា ពគ្ង្ងឹ្ភាពធ្ន់ខាង្ហ ិញ្ញវតថុ បស់ជាតិ (0,5ោន ុោល អារម រិ ជា
ជំនួយឥតសំណ្ង្បានពមូីេនិធ្ិគ្តឹះ)៖ សោសភារ ង្រនះនឹង្រសាង្សមតថភាពខាង្ហ ិញ្ញវតថុសគ្ោប់គ្រសងួ្
រស ឋរិចច នងិ្ហ ិញ្ញវតថុ សគ្ោប់រឆ្លីយតបនឹង្ហានិភ័យរគ្ោះមហនតរាយ ោគំ្ទ េ់កា រ ៀបចំ និង្កា អនុវតតយុទធ
សាន្រសតជាតហិ ិញ្ញវតថុសគ្ោប់ហានិភ័យរគ្ោះមហនតរាយ នងិ្សគ្មេួ េ់កា ចូេ មួ បស់រមពុជា រនុង្កា រ ៀបច ំ
និង្កា បរង្កតីមូេនិធ្ិធានារា ប់ ង្ភាពធ្ន់នឹង្រគ្ោះមហនតរាយរៅអាសុីររនយ(៍SEADRIF) ខ េជាយនតកា 
គ្បមូេផ្តុហំានិភ័យរគ្ោះមហនតរាយថាន រ់តបំន់ ខ េបានបរង្កីតរ ងី្រ ីមបផី្តេ់ឲ្យគ្បរទសខ េចូេ មួ នូវ
ហ ិញ្ញបបទានសគ្ោប់កា រឆ្លយីតបបានឆ្ប់ ហ័សនិង្គ្បរបរោយគ្បសទិធភាព រោយតនមលសមគ្សប សគ្ោប់
 ំណារ់កាេរគ្កាយរគ្ោះមហនតរាយ។ សោសភារ ង្រនះនឹង្គ្តូវទទួេហ ិញ្ញវតថុតាម យៈជំនួយឥតសណំ្ង្ពី
មូេនិធ្ិគ្តឹះ។ 
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 សោសភារ ង្ 2.2៖ កា បង្ន់ថលសគ្ោប់កា ធានារា ប់ ង្ហានិភ័យរគ្ោះមហនតរាយ (10 ោន ុោល អា
រម រិ ពីឥណ្ទាន បស់IDA)៖ សោសភារ ង្រនះនងឹ្ជួយ ោឋ ភិបាេរ ីមបោីនេទធភាពរគ្បីគ្បាស់កា ធានា
រា ប់ ង្ហានិភ័យរគ្ោះមហនតរាយរោយខ រមយួ រោយផ្តេ់ហ ិញ្ញបបទានសគ្ោប់នថលធានារា ប់ ង្សគ្ោប់ យៈ
រពេបីឆ្ន  ំេ់មូេនធិ្ិធានារា ប់ ង្ហានិភ័យអនត ជាតិ  ូចជា SEADRIF ខ េបានបរង្កីតរ ងី្ថមីៗរនះ ឬ 
តាម យៈ តនាោ  បស់ធ្នាោ ពិភពរោរ។ ោនកា រេីររសនីផ្ង្ខ  ឲ្យរ ៀបចំសោសភាររនះតាមវធិ្ីមួយ 
ខ េគ្បសនិរបីមូេនិធ្ ិSEADRIF រៅពុំទាន់អាច ំរណី្ កា បាន ហូត េ់រពេគ្តួតពនិិតយរៅពារ់រណាត េ
ររគ្ោង្រនះ មូេនិធ្សិគ្ោប់សោសភារ ង្រនះ នឹង្គ្តូវបខង្វ រៅសោសភារ 1។ 

សោសភារ ង្ 2.3៖ កា ោគំ្ទ េ់កា ពគ្ងឹ្ង្ភាពធ្ន់នឹង្រគ្ោះមហនតរាយ (0,5ោន ុោល អារម រិ 
ជាជនំួយឥតសណំ្ង្ពីមូេនិធិ្គ្តឹះ)៖ សោសភារ ង្រនះនឹង្រសាង្សមតថភាព បស់គ្រសួង្រស ឋរចិច និង្
ហ ិញ្ញវតថុ រ ីមបបីន្រញ្ញជ បជាេរខណ្ៈគ្បព័នធនូវភាពធ្ន់នឹង្រគ្ោះមហនតរាយ នងិ្អាកាសធាតុ រៅរនុង្ ំរណី្ កា 
រ ៀបចំខផ្នកា វនិិរោរ នងិ្ខផ្នកា អភិវឌ្ឍន៍ រោយសគ្មបសគ្មេួជាមយួគ្រសងួ្ពារ់ព័នធ នទរទៀត និង្រ
ណ្ៈរោម ធ្ិកា ជាតិគ្រប់គ្រង្រគ្ោះមហនតរាយ។ 

សោសភារ 3: កា គ្រប់គ្រង្ររគ្ោង្ 

សោសភាររនះោនបណំ្ង្ោគំ្ទ េ់កា អនុវតតកា ងា គ្បចនំថៃននររគ្ោង្រនះ។ សោសភាររនះនឹង្
ផ្តេ់ហ ិញ្ញវតថុសគ្ោប់កា ោគំ្ទ េ់កា អភិវឌ្ឍសាថ ប័ន នងិ្សមតថភាពសគ្ោប់គ្រប់គ្រង្ររគ្ោង្ កា សគ្មប
សគ្មួេ េទធរមម កា គ្រប់គ្រង្ហ ិញ្ញវតថុ ទិ ឋភាពបរចចររទសនិង្រចិចកា ពា សុវតថិភាព កា តាមោននិង្វាយតនមល
(M&E) និង្កា រធ្វី បាយកា ណ៍្។ 

សោសភារ 4: សោសភាររឆ្លីយតបនឹង្រគ្ោះអាសននជាយថារហតុ 

សោសភាររនះនឹង្អនុញ្ញញ តឲ្យោនកា វភិាជន៍រ ងី្វញិ នូវផ្េចណូំ្េជាឥណ្ទានពីសោសភារ
 នទរទៀតរ ីមបផី្តេ់កា ោគំ្ទ េ់កា សាត  រ ងី្វញិនូវសាថ នភាពអាសនន និង្កា សាង្សង់្រ ងី្វញិ បនាទ ប់ពីវបិតតិ
ឬរគ្ោះអាសនន គ្សបតាមេរខណ្ៈវនិិចឆ័យ។ ឯរសា ខណ្នាគំ្បតិបតតកិា រឆ្លីយតបនងឹ្រគ្ោះអាសនន នឹង្គ្តូវ
រ ៀបចំរ ងី្រៅរនុង្អំ ុង្រពេននកា អនុវតតអនុររគ្ោង្ សគ្ោប់រគ្ោះមហនតរាយខ េគ្សបតាមេរខណ្ៈវនិចិឆ័
យសគ្ោប់ទទួេហ ិញ្ញវតថុោគំ្ទ រោយខចង្ពិសាត  អពំីកា ោគំ្ទហ ិញ្ញវតថុ េទធរមម រិចចកា ពា សុវតថិភាព និង្កា 
ចត់ខចង្អនុវតត នទរទៀតខ េចបំាច់។ 

 រោេកា ណ៍្ខណ្នាសំគ្ោប់នីតិវធិ្ី បស់ធ្នាោ ពិភពរោរ រនុង្កា រឆ្លយីតបបនាទ ន់រៅនឹង្វបិតតិ និង្
សាថ នភាពអាសនន ខចង្ថា៖ “កា ធានាឲ្យោនរិចចគ្បងឹ្ខគ្បង្រនុង្កា គ្រប់គ្រង្ហានភ័ិយខ េអាចររតីរ ងី្ ទនទឹម
នឹង្ទទេួសាគ េ់អំពសីា ៈសខំាន់ននគ្បតបិតតិកា ខ េបានរសនីរ ងី្សគ្ោប់សាថ នភាពអាសនន និង្តគ្មូវកា រ មីបី
ផ្តេ់ជំនយួបនាទ ន់ រៅខតជារោេបំណ្ង្បឋមននវធិ្ីសាន្រសត បស់ធ្នាោ ពភិពរោរ សគ្ោប់គ្រប់គ្រង្រិចច
កា ពា សុវតថិភាពប សិាថ ន និង្សង្គម រៅរនុង្រ ណី្អាសនន។ គ្សបជាមួយរោេបណំ្ង្រនះ និង្រ ីមបសីគ្មួេឲ្យ
ោនកា រឆ្លីយតបឆ្ប់ ហ័ស គ្រុមកា ងា ជពូំររិចចនានា គ្តូវរធ្វីកា អនុម័ត  ូចរនុង្រ ណី្េទធរមមផ្ង្ខ  នូវ
រោេកា ណ៍្ននកា រធ្វីគ្បតិភូរមមកាន់ខតរគ្ចីនជាង្មុនឲ្យបានឆ្ប់ ហ័ស រោយងាយគ្សេួ និង្ជាមួយភាពបត់
ខបនបាន រនុង្កា អនុវតតរោេនរោបាយកា ពា សុវតថិភាពខ េពារ់ព័នធ។” 
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1.3 ម្រលនម្ោបាយការពារស វតថិភាពផ ល   ធរ នរបស់
ធនាររពិភពម្ោក 

រៅរគ្កាមររគ្ោង្ SEA DRM សគ្ោប់រមពុជា តបំន់ងាយគ្បឈមរគ្ោះមហនតរាយ នឹង្កាល យជារោេ
រៅននកា វនិិរោរជារ់ោរ់។ ផ្េប ះពាេ់ប សិាថ ន នងិ្សង្គម គ្តូវបាន ពំឹង្ថានឹង្ររតីោនរៅរគ្មិតខុសៗ
ោន  និង្រនុង្ទំហខុំសោន  បណាត េពកីា អនុវតតអនុររគ្ោង្នានា រោយអាគ្ស័យរេទីំហ ំ នងិ្ទីតាងំ្ននអនុ
ររគ្ោង្ទាងំ្រនាះ ខ េរៅគ្តូវពិពណ៌្នាឲ្យបានេំអតិ រៅរនុង្កា ពិរគ្ោះរោបេ់ជាមយួ ោឋ ភិបាេ និង្សហ
រមន៍មូេោឋ ន។ ខផ្ែរតាមកា ពិរគ្ោះរោបេ់ ំបូង្ជាមួយអនរទទេួ ខ េទារ់ទង្នងឹ្កា វនិិរោរខ េអាច
ររីតោន ររគ្ោង្រនះទំនង្ជានឹង្គ្តូវអនុវតតនូវរោេនរោបាយកា ពា សុវតថិភាព បស់ធ្នាោ ពិភពរោរ៖ 
ជនជាតិរ ីមភារតិច (OP/BP 4.10) និង្ កា តាងំ្ទីេរំៅរ ីង្វញិរោយោម នកា សម័គ្រចិតត (OP/BP 4.12), 

រ៏ ូចជា រោេនរោបាយកា ពា សុវតថិភាពប សិាថ នចំននួបីខាង្រគ្កាមរនះផ្ង្ខ  រឺ កា វាយតនមលប សិាថ ន 

(OP/BP 4.01), ទីជគ្មរធ្មមជាតិ (OP/BP 4.04), ធ្នធានវបបធ្ម៌ ូបិយ ៍(OP/BP 4.11)។ 

រោេនរោបាយកា ពា សុវតថិភាពជនជាតិរ មីភារតិច (OP 4.10) នឹង្គ្តូវអនុវតតចំរពាះររគ្ោង្រនះ 
រោយសា ជនជាតភិារតិច អាច ង្កា ប ះពាេ់រោយតទ េ់ ឬ គ្បរោេ  ូរចនះរឺជារមមវតថុននេរខណ្ៈវនិចិឆ័យ 

OP/BP 4.10។ 

រោេនរោបាយរនះទទួេសាគ េ់ថា អតតសញ្ញញ ណ្ នងិ្វបបធ្ម៌រោយខ រ បស់ជនជាតិរ ីមភារតចិ 
រៅខតោនចណំ្ង្ទារ់ទង្សមុរសាម ញជាមួយ ីធ្ល ី ខ េជារខនលង្ពរួររ ស់រៅ និង្ធ្នធានធ្មមជាតិខ េជា
បខង្ែរសគ្ោប់កា  ស់រៅ បស់ពួរររ។ OP/BP 4.10 គ្តូវបានរ ៀបចំរ ងី្ រ ីមបធីានាថា ររគ្ោង្ខ េទទួេ
ហ ិញ្ញវតថុពីធ្នាោ ពិភពរោរ នឹង្មិនបង្កផ្េប ះពាេ់អវជិជោនចំរពាះជនជាតិរ មីភារតិច នងិ្ជនជាតិភារ
តិចរ យី ឬ រៅរពេមិនអាចបរញ្ជ ៀសបាន គ្តូវកាត់បនថយ បនធូ បនថយ និង្/ឬ ផ្តេ់សំណ្ង្ សគ្ោប់ផ្េប ះ
ពាេ់ខបបរនាះ។ រោេនរោបាយរនះោនរោេរៅរេីររំពស់ផ្េគ្បរោជន៍ពកីា អភិវឌ្ឍរោយចី ភាព 
និង្ឱកាសសគ្ោប់ជនជាតិរ មីភារតចិ ខ េអាចទទួេផ្េបាន សមគ្សបតាមគ្បនពណី្ នងិ្ជាប ោិប័នន។ 

OP/BP 4.10 បរង្កតីេរខខណ្ឌ ននគ្បតិបតតកិា ៖ កា រគ្ជសីរ សី កា វាយតនមលសង្គម កា ពិរគ្ោះរោបេ់ជាមយួ
សហរមន៍ខ េពារ់ព័នធ កា រ ៀបចំខផ្នកា  ឬគ្របខ័ណ្ឌ  និង្កា របីរចំហព័ត៌ោន។ រោេនរោបាយរនះ រ៏
តគ្មូវឲ្យគ្បរទសខ េទទេួឥណ្ទាន ខសវង្ រកា ោគំ្ទទូេំទូោយពីសហរមន៍ជនជាតិរ ីមភារតិចផ្ង្ខ   
តាម យៈ ំរណី្ កា ពិរគ្ោះរោបេ់រោយរស  ីជាមុន នងិ្រោយោនព័ត៌ោនគ្រប់គ្ោន់ មុននឹង្សរគ្មចរ ៀបចំ
ររគ្ោង្ណាមួយខ េរតត តរេី ឬខ េប ះពាេ់ េ់ជនជាតិរ ីមភារតិច នងិ្គ្តូវ រាទំនារ់ទនំង្ខ េោនជា
គ្បចរំនុង្ យៈរពេរនលង្មរ រោយខផ្ែររេកីា ពិរគ្ោះរោបេ់គ្បរបរោយអតថន័យ ជាមួយជនជាតិរ ីមភារ
តិច ខ េ ង្កា ប ះពាេ់ពរីរគ្ោង្ណាមយួ រៅទូទាងំ្អាយុកាេននររគ្ោង្។ រៅទីបផុំ្ត OP/BP 4.10 ពា
ោមទទេួសាគ េ់ រោ ព នងិ្ ខថ រាវបបធ្ម៌ ចំរណ្ះ ឹង្ និង្គ្បនពណី្ បស់ជនជាតិរ ីមភារតិច និង្ផ្តេ់ឲ្យ
ពួរររនូវឱកាស រ ីមបបីនាំុរៅនឹង្េរខខណ្ឌ ខគ្បគ្បួេ តាម ូបភាព និង្រនុង្ យៈរពេ ខ េពួរររអាចទទេួ
យរបាន។ 

OP/BP 4.10 មនិផ្តេ់និយមន័យអពំីពារយ “ជនជាតិរ មីភារតចិ”រ យី រោយសា ពុំោននិយម
ន័យខ េោនកា ទទួេសាគ េ់ជាសរេរ យី។ សគ្ោប់រោេបណំ្ង្ននរោេនរោបាយរនះ ពារយថា”ជន
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ជាតិរ ីមភារតិច”គ្តូវបានរគ្បគី្បាស់រនុង្ន័យទូរៅ រោយសំរៅរេីគ្រមុជនខ េបងាា ញពីអតតសញ្ញញ ណ្វបបធ្ម៌
និង្សង្គមោច់រោយខ រនិង្ខ េងាយ ង្រគ្ោះ រោយបងាា ញឲ្យរឃញីពសីណំុំ្េរខណ្ៈខុសៗោន  ូចតរៅ៖ 

រ)  រំណ្ត់អតតសញ្ញញ ណ្ខលួនឯង្ ថាជាសោជរិននគ្រុមខ េោនវបបធ្ម៌ោច់រោយខ រ ខ េោនរ ីម
រំរណី្តរៅរនុង្រខនលង្រនាះ រហយីអតតសញ្ញញ ណ្រនះគ្តូវបានទទួេសាគ េ់រោយអនរ នទ 

ខ) កា ផ្ា ភាជ ប់ មួោន ជាសមូហភាពរៅនងឹ្ទីជគ្មរភូមិសាន្រសតោច់រោយខ រ ឬ ខ ន ីពី ូនតា រៅរនុង្
ទីតាងំ្ររគ្ោង្ និង្ រៅនឹង្ធ្នធានធ្មមជាត ិរៅរនុង្ទជីគ្មរនិង្ខ ន ីទាងំ្រនាះ 

រ) សាថ ប័នវបបធ្ម៌គ្បនពណី្ រស ឋរិចច សង្គម ឬ នរោបាយ ខ េោនេរខណ្ៈោច់រចញពីអវីខ េោន
រៅរនុង្សង្គមននមនុស្ភាររគ្ចីន និង្ 

ឃ) ភាសារំរណី្តមយួ ខ េជាញឹរញាប់ោនភាពខុសខបលរពភីាសាផ្លូវកា ននគ្បរទស ឬ តំបន់រនាះ។ 

OP/BP 4.10 រ៏គ្តូវអនុវតតចរំពាះសហរមន៍ ឬ គ្រុមជនជាតិរ ីមនានា ខ េរៅរនុង្អ ុំង្រពេមួយ
ជីវតិ បស់សោជិរននសហរមន៍ ឬ គ្រមុរនះ បានបាត់បង់្ភាពជិតសនិទធជាសមូហភាពរៅនឹង្ទជីគ្មរ ឬ ខ ន ី
 ូនតារោយខ រ បស់ខលួន រៅរនុង្តបំន់ររគ្ោង្ រោយសា ខតកា ខបររចញពីោន រោយបង្ខំ ជរោល ះ រមមវធិ្ីតាងំ្
ទីេំរៅរ ងី្វញិ បស់ ោឋ ភបិាេ កា បាត់បង់្សិទធចិំរពាះ ីធ្លី រគ្ោះមហនតរាយធ្មមជាត ិឬ កា ោរ់បញ្ចូ េខ ន
 ីខបបរនាះរៅរនុង្ទីគ្រុង្ណាមួយ។ រោេនរោបាយរនះរ៏អនុវតតផ្ង្ខ  ចំរពាះអនរ ស់រៅរនុង្នគ្ព អនរប 
បាញ់និង្គ្បមូេផ្េ រងាវ េសតវ ឬ គ្រមុពរនច  នទរទៀត ខ េអាគ្ស័យរេីភាពគ្សបោន ជាមួយេរខណ្ៈ 
វនិិចឆ័យននកា ពិច ណាពិរសសរៅរនុង្វារយខ័ណ្ឌ  16 ននរោេនរោបាយ បស់ធ្នាោ ពិភពរោរសតពីីជន
ជាតរិ ីមភារតិច (OP/BP 4.10)។ 

2.0 រកបខណ័្ឌ ចាប់ នងិបទបបញ្ញតតិ ផ លទាក់ទងនងឹជនជាតិម្ ើម
ភាគតិច 

2.1 ចាប់កមព ជាផ លពាក់ព័នធ 

2.1.1   ឋធ្មមនុញ្ញរមពុជា (1993) 

  ឋធ្មមនុញ្ញរមពុជា (1993) ធានាសិទធ ូិចោន សគ្ោប់ពេ  ឋខខម គ្រប់ ូប រោយមិនគ្បកាន់ជាតិសាសន៍ 
ពណ៌្សមបុ  ភាសា នងិ្ជំរនឿសាសនារ យី។ រៅរនុង្រវទកិានរោបាយសគ្ោប់នតីិកាេទីបីននសភាជាត ិរាជ  
 ោឋ ភិបាេរមពុជារ៏បានទទួេសាគ េ់ផ្ង្ខ  នូវសា ៈសំខាន់ននសង្គមរមពុជាខ េោនគ្បនពណី្ចគ្មះុ ។ 

ោគ្តា 31 ខចង្ថា ពេ  ឋខខម ោនសិទធិរសមីោន ចំរពាះមុខចាប់ ោនសិទធិរស ភីាព នងិ្រ ណី្យរចិច ូច
ោន ទាងំ្អស់ រោយឥតគ្បកាន់ពូជសាសន៍ ពណ៌្សមបុ  រភទ ភាសា ជំរនឿសាសនា ននិាន កា នរោបាយ រ ីម
រំរណី្តជាតិ ឋានៈសង្គម ធ្នធាន ឬ សាថ នភាពឯរទៀតរ យី។  

2.1.2 ចាបភូ់មបិាេ (2001) 

ចាប់ភូមិបាេរមពុជា (2001) ផ្តេ់សទិធិចំរពាះរមមសិទធ ជីាសមូហភាព េ់សហរមន៍ជនជាតិរ មី។ 
ោគ្តា 25 ខចង្ថា រមមសិទធិននអចេនវតថុ គ្តូវបាន  ឋផ្តេ់ឲ្យជនជាតិរ មីភារតិច ជារមមសិទធិសមូហភាព។ រមម
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សិទធិសមូហភាព  មួោន រាេ់សិទធិ នងិ្កា កា ពា រមមសទិធិ  ូចរមមសិទធិឯរជនខ  ។ កា អនុវតតសទិធិរេរីមម សិទធិ
សមូហភាព សថិតរៅរគ្កាមកា ទទួេខុសគ្តូវ បស់អាជាែ ធ្ គ្បនពណី្ និង្យនតកា ននកា រធ្វីរសចរតសីរគ្មច បស់
សហរមន៍ អនុរោមតាមទំរនៀមទោល ប់ បស់ពួរររ រហយីគ្តូវោរ់ឲ្យរៅរគ្កាមចាប់ននកា អនុវតតទូរៅ ខ េ
ទារ់ទង្នឹង្អចេនវតថុ  ូចជាចាប់កា ពា ប សិាថ នជារ មី (ោគ្តា 26)។ 

រនុង្ោគ្តា 23 សហរមន៍ជនជាតិរ ីមភារតិច គ្តូវបានឲ្យនិយមន័យថាជា “គ្រុមមនុស្ខ េ ស់រៅ
រេីខ ន នីនគ្ពះរាជាណាចគ្ររមពុជា ខ េសោជរិទាងំ្អស់បងាា ញនូវកា ឯរភាពោន ននជាតិពនធុ សង្គមវបបធ្ម៌ 
និង្រស ឋរិចច គ្បតិបតត ិរបៀប ស់រៅរៅតាមនគ្បពណី្ និង្កា ោ ុំះរេីរេី ី ខ េខលូនកាន់កាប់ រៅតាមរបួន
ខាន តទំរនៀមទំោប់ននកា រគ្បីគ្បាស់ជាសមូហភាព។” 

2.2       បករ  អនតរជាតិផ លពាក់ព័នធ 
រមពុជារឺជាហតថរេខីននលខិិតូបករណ៍អនត ជាតិមួយចំនួន ខ េកា ពា សិទធិជនជាតិរ មីភារតិច។ ប ិ

ធានរនះោនជាអាទិ៍ អនុសញ្ញញ អនត ជាតសិតីពសីិទធិរស ឋរចិច សង្គម និង្វបបធ្ម៌ (ICESCR), អនុសញ្ញញ អនត ជាតិ
សតីពីសទិធិជនសុីវេិ និង្សិទធនិរោបាយ(ICCPR) និង្អនុសញ្ញញ អនត ជាតសិតីពីកា េុបបំបាត់រាេ់ទគ្មង់្ននកា 
រ សីរអងី្គ្បកាន់ពូជសាសន៍(CERD)។ រមពុជារ៏ជាហតថរេខីននអនុសញ្ញញ សតីពីជីវៈចគ្មះុផ្ង្ខ  (1992) ខ េ
ទទួេសាគ េ់ពតីួនាទី បស់ជនជាតិរ ីមភារតិច រនុង្រិចចកា ពា ជីវៈចគ្មះុ។  

3.0 ជនជាតិម្ ើមភាគតិចកេ ងតបំនគ់ម្រោង 

រមពុជា ពុំោនព័ត៌ោនខ េអាចទុរចិតតបានអំពីគ្បជាសាន្រសត និង្ជាតិពនធុសាន្រសតរ យី រោយសា ខត
គ្បវតតិនា រពេថមីៗរនះនន បបគ្បេ័យពូជសាសន៍ សន្រងាគ ម ចំណារគ្សុរជាគ្ទង់្គ្ទាយធ្ំ និង្កា តាងំ្ទេីំរៅ
រ ងី្វញិរោយបង្ខំ។ ជរគ្មឿនគ្បជាជនរមពុជាឆ្ន  ំ 1998 បានបងាា ញពីជនជាតិរ មីភារតិចចនំួន 17 គ្រុមខុ
សៗោន  រហយីតារាង្ទ ី1 ផ្តេ់រសចរតសីរង្ខបអំពីគ្រមុជនជាតិ រៅរនុង្រខតតទាងំ្គ្បាមំយួខ េោនអនុររគ្ោង្។ 
ខផ្ែរតាមភាសានិោយ ជរគ្មឿនរនះបានបា ន់សាម នថា ចំននួជនជាតិរ ីមភារតិចោនគ្បោណ្ 101.000 នារ់ 
ឬគ្តូវជា 0,9% ននចំនួនគ្បជាជនស ុបរនុង្រពេរនាះ ខ េោន 11,4 ោននារ់។ រទាះជាោ ង្ណារ៏រោយ 
កា គ្សាវគ្ជាវជារ់ខសតង្បងាា ញថា តួរេខរនះទំនង្បំផុ្តជាទាបជាង្តួរេខពិតគ្បារ  ខ េអាចោន េ់ 

190.000 នារ់ ឬ 1,4% ននចនំួនគ្បជាជនរមពុជាស ុប។  

តារាង្ទ ី1 គ្រមុជាតពិនធុរៅរនុង្ទតីាងំ្អនុររគ្ោង្ រតិតាមរខតត 

គ្រមុជនជាត ិ រខតត 
សទងឹ្ខគ្តង្ គ្ររចះ រំពង្ច់ម រសៀមរាប រណាត េ តបូង្ឃមុ ំ

ខខម        
ឡាវ  - -  - - 
កាខវ  ត  - - - - - 
រួយ   - - - - 
រវៀតណាម      - 
ចិន  -   - - 
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ពនង្   - - - - 
េុន  - - - - - 
ប៊ាុនណ្ង្ -  - - - - 
មិេ -  - - - - 

ខុញ -  - - - - 

រគ្កាេ -  - - - - 

សាទ ង្ -  - - - - 

រសទៀង្ - -  - - - 

តាមួន -  - - - - 

គ្បាវ  - - - - - 

រគ្រឿន  - - - - - 

ចម  -    - 

សំខ   - - -  - - 

ទំពួន  - - - - - 

កាចរ់  - - - - - 

ចរា យ  - - - - - 

នថ  - - - - - 

 

4.0 ែលប ោះពាល ់ផ លអាចម្កើតម្ចញព៊ីគម្រោង មកម្លើជនជាតិ
ម្ ើមភាគតិច  

ររគ្ោង្ SEA DRM រៅរមពុជា មិន ពំឹង្ថាបង្កកា ប ះពាេ់អវជិជោនចំរពាះជនជាតិរ មីភារតចិ (IP) 

រ យី ខ េ មួទាងំ្ គ្រុមជនជាតិភារតចិ។ រទាះជាោ ង្ណារ៏រោយ ផ្េប ះពាេ់តទ េ់អាចររតីរ ងី្ពកីា 
អនុវតតអនុររគ្ោង្។ ឧទាហ ណ៍្ កា ចេ័ត និង្ភាពងាយរគ្បីគ្បាស់រសវានានា រឺជាបញ្ញា មួយ គ្បសិនរបីបណាត
ញផ្លូវេំនងិ្សាព ន ោនេរខណ្ៈគ្ទឌុ្រគ្ទាម។ 

កា ទទួេបានរសវាខថទាសុំខភាពរឺជាអាទិភាព បស់ IP រោយសា ឃុនំានា បស់ពួរររ សថិតរៅឆ្ៃ យ
ពីមនទី រពទយគ្សុរ ឬ មណ្ឌ េសុខភាព។ កា សរិា បស់រុោ  រឺជាអាទិភាពមួយសគ្ោប់ IP ប ុខនតោ ង្រហាច
ណាស់ រុោ រនុង្អាយុចូេរ ៀនរៅថាន រ់បឋមសរិាចំននួ  ប់ភារ យ មិនបានចូេរ ៀនរ យី ឬមួយរោយ
សា សាោរ ៀនរៅឆ្ៃ យពីផ្ទះ ឬរពេរវោខ េពួរររគ្តូវចំណាយរ មីបមីរកាន់សាោរ ៀន។ រគ្ៅពីរនះ រ៏
ោនអគ្តាខពស់ននកា របាះបង់្រចេសាោផ្ង្ខ   រោយសា ខតរតាត មយួចំននួ ខ េ មួទាងំ្ រពេរវោ រ ីមបី
រធ្វី ំរណី្ មរសាោរ ៀន នងិ្/ឬ ផ្លូវ និង្សាព នគ្ទុឌ្រគ្ទាម។ 

ជនជាតិរ មីភារតិចោនរង្វេ់អំពីកា រធ្វីអាជីវរមមធ្នធានធ្មមជាតិគ្បសិនរបីផ្លូវថនេ់គ្តូវបានខរេមែ។ 
ជនជាតរិ ីមភារតិចបានចត់ទុរកា បាត់បង់្នគ្ពរឈ ី កា ជួញ ូ  សតវនគ្ព កា បាត់បង់្សតវនគ្ព និង្ផ្េ
រនសាទ រឺជារង្វេ់សំខាន់ខាង្ប សិាថ ន។ ពួរោត់យេ់ថា កា បរង្កីនកា យេ់ ងឹ្ នងិ្កា បណ្តុ ះបណាត េ អំពី
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កា ពគ្ង្ឹង្កា អនុវតតចាប់ចំរពាះកា កាប់រឈរីេមសីចាប់ និង្កា ជួញ ូ សតវនគ្ព រឺជាខផ្នរមួយននកា ងា 
អភិវឌ្ឍន៍ បស់ឃុ។ំ 

5.0 ការចាត់ផចងអន វតតសរោប ់IPPF 

កា អនុវតត IPPF សគ្ោប់អនុររគ្ោង្ខ េទទួេកា ោគំ្ទមូេនធិ្ិរៅរនុង្តំបន់នានាខ េោនជន
ជាតិរ ីម ស់រៅ ទាមទា ឲ្យោន (រ)កា រគ្ជសីរ សីរោយធ្នាោ ពិភពរោរ រ ីមបរីណំ្ត់ឲ្យរឃញីថារតោីន
ជនជាតិរ ីមភារតិចឬរទ ឬ ោនកា ជាប់ជំពារ់ជាសមូហភាពរៅនឹង្ទីតាងំ្ររគ្ោង្ខ  ឬរទ (ខ)គ្បរទសខ េ
ជាអនរទទួេឥណ្ទាន គ្តូវរធ្វកីា វាយតនមលរហតុប ះពាេ់សង្គម រ ីមបបីា ន់គ្បោណ្ផ្េប ះពាេ់ខ េអាចោន 
និង្រណំ្ត់អតតសញ្ញញ ណ្អតថគ្បរោជន៍សមគ្សបតាមគ្បនពណី្ (រ) គ្បរទសខ េទទេួឥណ្ទាន គ្តូវចត់ខចង្
កា ពិរគ្ោះរោបេ់រោយរស  ីជាមុន និង្រោយោនព័ត៌ោនគ្រប់គ្ោន់ ជាមួយជនជាតភិារតិចខ េ ង្កា ប ះ
ពាេ់ ខ េនារំៅ រកា ោគំ្ទទូេំទូោយ បស់សហរមន៍ ចំរពាះសរមមភាពខ េពារ់ព័នធរៅរគ្កាមររគ្ោង្ 
និង្ (ឃ) គ្បរទសជាអនរទទេួឥណ្ទានគ្តូវរ ៀបចំ នងិ្របរីចំហ េ់ជនជាតិរ មីភារតិច នូវខផ្នកា អភិវឌ្ឍន៍
ជនជាតិរ មី (រ ីមបបីំរពញបខនថមរេីគ្របខ័ណ្ឌ រ ៀបចំខផ្នកា ជនជាតិរ ីមភារតិច) រ ីមបរីោះគ្សាយបញ្ញា
នានាខ េទារ់ទង្នឹង្ជនជាតិភារតចិ ផ្តេ់អតថគ្បរោជន៍សមគ្សបតាមនគ្បពណី្ និង្ធានាឲ្យោនកា ប
រញ្ជ ៀស ឬ កាត់បនថយផ្េប ះពាេ់អវជិជោន។ 

រគ្មិតពសិាត  ចបំាច់រ ីមបសីរគ្មចតាមេរខខណ្ឌ ននកា ទទេួបានឥណ្ទាន ោនខចង្រនុង្ចណុំ្ច (ខ), 

(រ), និង្ (ឃ) ខាង្រេ ី ខ េោនរគ្មិតសោោគ្តរៅនងឹ្ភាពសមុរសាម ញននររគ្ោង្ខ េរសនីរ ងី្ និង្គ្សប
តាមគ្បរភទ និង្ទហំនំនផ្េប ះពាេ់ខ េអាចររីតោនរៅរគ្កាមររគ្ោង្ខ េរសនីរ ងី្ មររេជីនជាតិរ ីម
ភារតិច រទាះបផី្េប ះពាេ់រនាះអវជិជោន ឬវជិជោនរ៏រោយ។ 

5.1 ការម្រជើសម្រ ើសម្ដាយផែែកម្លើវតតោនជនជាតិម្ ើមភាគតិច 

ធ្នាោ ពិភពរោរនឹង្រធ្វីកា រគ្ជីសរ សីតាងំ្ពី ំបូង្ រនុង្ ណំារ់កាេរ ៀបចំររគ្ោង្ រ មីបរីំណ្ត់ថា
រតីោនជនជាតិរ មីភារតិចរនុង្តំបន់ររគ្ោង្ ឬោនកា ជាប់ជំពារ់ជាសមូហភាពរៅនឹង្តំបន់ររគ្ោង្ខ  ឬ
រទ។ ធ្នាោ ពិភពរោរ អាចខសវង្ រកា វនិិចឆ័យបរចចររទសពីអនរវទិាសាន្រសតសង្គមខ េោនរុណ្វុឌ្ឍ ិ ជា
មួយជំនាញអំពីគ្រមុសង្គម នងិ្វបបធ្ម៌រៅរនុង្តបំន់រនះ។ ធ្នាោ ពិពរោរ រ៏នឹង្ពិរគ្ោះរោបេ់ជាមួយជន
ជាតិរ ីមភារតិចខ េពារ់ព័នធ និង្គ្បរទសជាអនរទទួេឥណ្ទានផ្ង្ខ  ។ ធ្នាោ ពិភពរោរអាចអនុវតត
តាមគ្របខ័ណ្ឌ  បស់គ្បរទសជាអនរទទួេឥណ្ទានសគ្ោប់កា រណំ្ត់អតតសញ្ញញ ណ្ជនជាតិរ ីមភារតិច រៅ
រនុង្រពេរគ្ជីសរ សីររគ្ោង្ រនុង្រពេខ េគ្របខ័ណ្ឌ រនាះគ្សបោន ជាមួយរោេនរោបាយរនះ។ 

ខផ្ែរតាមកា រគ្ជសីរ សីរនះ គ្បសិនរបធី្នាោ ពភិពរោរយេ់រឃញីថា ោនជនជាតិរ ីមភារតិច ឬ 
ោនកា  ជាប់ជំពារ់ជាសមូហភាពរៅនងឹ្តំបន់ររគ្ោង្ ររគ្តូវអនុវតត OP/BP 4.10 រហយីនីតិវធិ្ី ូចោន
អធ្ិបាយរនុង្ IPPF រនះនងឹ្គ្តូវអនុវតតតាម។ គ្បកា រនះរាប់បញ្ចូ េេរខខណ្ឌ ខ េគ្បរទសជាអនរទទេួឥណ្
ទាន គ្តូវរធ្វីកា វាយតនមលផ្េប ះពាេ់វជិជោន ឬអវជិជោនខ េអាចររីតោនបណាត េពរីរគ្ោង្ មររេជីនជាតិ
រ ីមភារតចិ នងិ្រ ីមបពីនិិតយជរគ្មីសជនំួសសគ្ោប់ររគ្ោង្ ខ េផ្េប ះពាេ់អវជិជោនអាចោនទហំធំ្។ំ 
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5.2 ការវាយតម្មៃម្ហត ប ោះពាលស់ងគម 

កា វាយតនមលរហតុប ះពាេ់សង្គម (SIA) រឺជា ំរណី្ កា ននកា រំណ្ត់អតតសញ្ញញ ណ្ និង្កា ពិនិតយឥទធិ
ពេសង្គម ននររគ្ោង្រហោឋ  ចនាសមព័នធខ េោនគ្សាប់ ឬខ េរសនីរ ងី្ និង្អនតរារមន៍អភិវឌ្ឍន៍ នទរទៀត។ 
រោង្តាមសោរមអនត ជាតសិគ្ោប់កា វាយតនមលផ្េប ះពាេ់ គ្បកា រនះរាប់បញ្ចូ េ  ំរណី្ កា នានាននកា 
វភិារ កា តាមោន និង្គ្រប់គ្រង្ផ្េវបិារខាង្សង្គមខ េោនកា រគ្ោង្ទុរជាមុន និង្ខ េោម នកា រគ្ោង្
ទុរ ទាងំ្ផ្េប ះពាេ់វជិជោន និង្អវជិជោន ឬ អនតរារមន៍ខ េរគ្ោង្ទុរ (រោេនរោបាយ រមមវធិ្ី ខផ្នកា  
ររគ្ោង្) និង្ ំរណី្ កា ខគ្បគ្បួេណាមួយននសង្គមខ េបង្ករោយអនតរារមន៍ទាងំ្រនាះ។ 

ទំហ ំរគ្មតិសុីជរគ្ៅ និង្គ្បរភទននកា វភិាររៅរនុង្កា វាយតនមលសង្គម  ោនរគ្មតិសោោគ្តរៅនងឹ្
គ្បរភទ និង្វសិាេភាពននផ្េប ះពាេ់ខ េអាចររីតរចញពីររគ្ោង្ខ េរសនីរ ងី្ មររេីជនជាតិរ ីមភារ
តិច រទាះបីឥទធពិេទាងំ្រនាះវជិជោន ឬអវជិជោនរ៏រោយ។ SIA រួ ខតបានបញ្ចូ េរៅរនុង្ខផ្នកា គ្រប់គ្រង្      
ប សិាថ ន នងិ្សង្គម ននអនុររគ្ោង្(ESMP)  ូចខ េបានអធ្ិបាយរៅរនុង្ ESMF រហយីេទធផ្េនងឹ្គ្តូវរគ្បី
គ្បាស់សគ្ោប់រ ៀបចំខផ្នកា តាមោននងិ្គ្រប់គ្រង្សង្គម (SMMP)។ 

រនុង្រ ណី្ខ េ ំរណី្ កា រគ្ជសីរ សី  ូចោនខចង្រនុង្ជពូំរ 5.1 បាន ររឃញីវតតោនជនជាតិរ ីម
ភារតិចរនុង្តំបន់ររគ្ោង្ និង្អនុររគ្ោង្  ំរណី្ កា ននកា វាយតនមលសង្គមរោយខ រមួយនងឹ្គ្តូវអនុវតត 
គ្សបតាមរោេកា ណ៍្ ូចោនខចង្រនុង្ OP 4.10។  ំរណី្ កា រនះគ្តូវរាប់បញ្ចូ េចណុំ្ចនានា ូចតរៅ៖  

(រ) អាគ្ស័យរេទីំហនំនអនុររគ្ោង្ កា ពនិិតយគ្របខ័ណ្ឌ ចាប់ និង្សាថ ប័ន ខ េពារ់ព័នធនឹង្ជនជាតិរ មីភារ
តិច រៅរនុង្សហរមន៍ខ េ ង្កា ប ះពាេ់។ 

(ខ) កា គ្បមូេ និង្វភិារព័ត៌ោនរោេនានាខ េពារ់ព័នធអំពីសណំុំ្េរខណ្ៈវបបធ្ម៌ សង្គមរស ឋរិចច នងិ្
នរោបាយននសហរមន៍ជនជាតិរ ីមខ េ ង្កា ប ះពាេ់ និង្គ្បសនិរបីពារ់ព័នធ រ៏គ្តូវគ្បមូេព័ត៌ោន
អំព ីីធ្លី នងិ្ខ ន ី ខ េពរួររធាល ប់កាន់កាប់តាមគ្បនពណី្ និង្ធ្នធានធ្មមជាតិខ េជាបខង្ែរសគ្ោប់ពួរ
ររផ្ង្ខ  ។ 

 (រ) កា រគ្បីគ្បាស់ព័ត៌ោនរោេ អនរពារ់ព័នធសខំាន់ៗរនុង្ររគ្ោង្ នឹង្គ្តូវរំណ្ត់អតតសញ្ញញ ណ្រៅរនុង្សហ
រមន៍ ង្កា ប ះពាេ់ និង្ ំរណី្ កា ខ េសមគ្សបតាមគ្បនពណី្ បស់ពួរររ សគ្ោប់កា ពិរគ្ោះរោបេ់ 
ជាមួយជនជាតិរ មី រៅរនុង្រពេរ ៀបចអំនុររគ្ោង្ និង្ កា អនុវតត រ៏គ្តូវរណំ្ត់អតតសញ្ញញ ណ្ជាមួយអនរ
ពារ់ព័នធទាងំ្រនាះផ្ង្ខ   (សូមអានវារយខ័ណ្ឌ  9 ននរោេនរោបាយរនះ)។ 

(ឃ) កា វាយតនមលជាមយួសហរមន៍ជនជាតិរ ីមភារតិច នូវផ្េប ះពាេ់ទាងំ្វជិជោន និង្អវជិជោនខ េអាច
ររីតរ ងី្ រោយសា ររគ្ោង្ រោយខផ្ែររេីរោេកា ណ៍្នណ្កា ពិរគ្ោះរោបេ់រោយរស  ីជាមុន និង្
ជាមួយព័ត៌ោនគ្រប់គ្ោន់។ កា វាយតនមលរនះគ្តូវោនកា រិតរូ ជាពិរសសអំពីភាពងាយ ង្រគ្ោះរោយ
ខ រ បស់សហរមន៍ជនជាតរិ ីមភារតចិ រោយរិតរូ ផ្ង្ខ  អំពីភាពសថិតរៅឆ្ៃ យ បស់ពួរររ ចណំ្ង្
ទារ់ទង្ជាមួយ ីធ្លី និង្ធ្នធានធ្មមជាតិ និង្រគ្មិតរណំ្ត់ននកា ទទេួបានឱកាសសគ្ោប់កា អភិវឌ្ឍរៅ
រនុង្សង្គមទាងំ្មូេ។ 
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(ង្) កា រណំ្ត់អតតសញ្ញញ ណ្ និង្កា វាយតនមល ជាមួយសហរមន៍ជនជាតិរ ីមភារតិចខ េ ង្កា ប ះពាេ់ នូវ
វធិានកា ចបំាច់នានា រោយខផ្ែររេីរោេកា ណ៍្ននកា ពរិគ្ោះរោបេ់រោយរស  ី ជាមុន និង្ជាមួយ
ព័ត៌ោនគ្រប់គ្ោន់ រ មីបបីរញ្ជ ៀសផ្េប ះពាេ់អវជិជោន ឬ គ្បសិនរបីវធិានកា ខបបរនាះមនិអាចអនុ
វតតោន គ្តូវរណំ្ត់វធិានកា រ ីមបកីាត់បនថយជាអតិប ោ កា បនធូ បនថយ ឬ ផ្តេ់សណំ្ង្សគ្ោប់ផ្េប ះ
ពាេ់ខបបរនាះ និង្គ្តូវធានាថា ជនជាតិរ ីមភារតចិបានទទួេផ្េគ្បរោជន៍សមគ្សបពីររគ្ោង្រនះ
រៅតាមគ្បនពណី្ បស់ពរួររ។ 

រនុង្រ ណី្សហរមន៍ជនជាតិរ ីមភារតិច កា វាយតនមលសង្គមខបបរនះគ្តូវខតបងាា ញជាជំពូរោច់
រោយខ ររៅរនុង្ ESMP, ខ េរ៏អាចបងាា ញជូនផ្ង្ខ  ជាឯរសា មួយោច់រោយខ រសគ្ោប់រោេរៅនន
កា ពិរគ្ោះរោបេ់ នងិ្កា របីរចំហ។ 

5.3  ំម្ណ្ើ រការពិម្ររោះម្ោបលម់្ដាយម្សរ ៊ី ជាម ន និងម្ដាយោន
ព័ត៌ោនរគប់ររន់ 

រោេនរោបាយ បស់ធ្នាោ ពិភពរោរសតពីីជនជាតិរ ីមភារតិច ទាមទា ឲ្យោន ំរណី្ កា ននកា 
ពិរគ្ោះរោបេ់រោយរស  ីជាមុន និង្រោយោនព័ត៌ោនគ្រប់គ្ោន់ ខ េនារំៅ រកា ោគំ្ទទូេទូំោយ បស់
សហរមន៍ពីគ្រុមជនជាតិរ ីមភារតិចខ េទទួេផ្េពអីនុររគ្ោង្ ឬ ខ េ ង្កា ប ះពាេ់រោយអនុររគ្ោង្
ខ េទទេួហ ិញ្ញវតថុពីធ្នាោ ពិភពរោរ។ រោេកា ណ៍្ននកា ពិរគ្ោះរោបេ់រោយរស  ីជាមុន និង្រោយ
ោនព័ត៌ោនគ្រប់គ្ោន់ ទទេួសាគ េ់សទិធិពីរំរណី្ត នងិ្ពីមុនមរ  បស់ជនជាតិរ ីមភារតិច ចំរពាះ ធី្ល ីខ ន  ី
និង្ធ្នធាន បស់ពួរររ នងិ្រោ ពអណំាចគ្សបចាប់ បស់ពួរររ នងិ្តគ្មូវឲ្យោន រំណី្ កា នានា ខ េ
អនុញ្ញញ ត នងិ្ោគំ្ទឲ្យោនជរគ្មីសគ្បរបរោយអតថន័យពីសណំារ់ជនជាតិរ មីភារតិច អំពីោោ៌ននកា អភិវឌ្ឍ
 បស់ពួរររ។ 

គ្បរទសជាអនរទទួេឥណ្ទានគ្តូវរគ្បីគ្បាស់វធិ្ពីិរគ្ោះរោបេ់តាមខបបចូេ មួ ខ េសមគ្សបរៅ
នឹង្រុណ្តនមលសង្គម នងិ្វបបធ្ម៌ បស់សហរមន៍ជនជាតិរ មីភារតចិខ េ ង្កា ប ះពាេ់ និង្េរខខណ្ឌ រៅរនុង្
មូេោឋ ន បស់ពរួររ រហយីរៅរនុង្កា បរង្កីតវធិ្ីទាងំ្រនះ គ្តូវរតត តកា យរចិតតទុរោរ់ចរំពាះរង្វេ់នានា បស់
ន្រសតី យុវជន និង្រុោ ជនជាតរិ ីមភារតចិ និង្េទធភាព បស់ពួររររនុង្កា ទទួេបានឱកាសពីកា អភិវឌ្ឍ និង្
អតថគ្បរោជន៍នានា។ 

រវទិកាធ្មមតាសគ្ោប់កា ពិរគ្ោះរោបេ់រឺជាខផ្នរមួយននSIA  ឯីវសិាេភាពននកា ពិរគ្ោះរោបេ់
ខ េគ្តូវអនុវតត នឹង្អាគ្ស័យជាខាល ងំ្រៅតាមររគ្ោង្ជារ់ោរ់ និង្គ្បរភទននឥទធិពេខ េគ្តូវរោះគ្សាយ។ វធិ្ី
សាន្រសតខ េរគ្បីគ្បាស់នឹង្អាគ្ស័យរេីគ្រមុសហរមន៍ខ េ ង្កា ប ះពាេ់ពរីរគ្ោង្ជារ់ោរ់ ( ូចជា ភាព
ងាយ ង្រគ្ោះ បស់ពួរររ ភាសា និង្អនត រមមជាគ្បចជំាមយួសង្គមមនុស្ភាររគ្ចីន ឬ សហរមន៍ជិតខាង្)។ 

 ំរណី្ កា ពិរគ្ោះរោបេ់គ្តវូធានាថា៖ 

 ជនជាតិរ មីភារតិច មិន ង្កា បង្ខិតបង្ខំ សថិតរគ្កាមសោព ធ្ ឬ កា បំភិតបភ័ំយ រនុង្ជរគ្មីសអភិវឌ្ឍន៍
 បស់ពួររររ យី 
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 កា ឯរភាព បស់ជនជាតិរ ីមភារតិច គ្តូវខតទទួេបានរនុង្ យៈរពេគ្រប់គ្ោន់ មុនកា រចញបញ្ញជ  ឬ 
កា ចប់រផ្តីមសរមមភាពណាមយួ និង្គ្តូវបងាា ញពកីា រោ ពរៅតាមេរខខណ្ឌ រពេរវោ បស់ជនជាតិ
រ ីមរៅរនុង្ ំរណី្ កា ពិរគ្ោះរោបេ់/កា ឯរភាព នងិ្ 

 ជនជាតិរ មីភារតិច ោនព័ត៌ោនរពញរេញអពំីវសិាេភាពនិង្ផ្េប ះពាេ់ ននសរមមភាពអភិវឌ្ឍន៍
ខ េរសនរី ងី្ មររេី ធី្លី ធ្នធាន និង្សុខុោេភាព បស់ពួរោត់។ ព័ត៌ោនរួ ខតបានផ្តេ់អំពី
គ្បរភទ ទហំ ំ រេបឿន េទធភាពវេិមរសាថ នភាពរ ីមវញិ និង្ទំហនំនររគ្ោង្ ឬ សរមមភាពខ េរសនី
រ ងី្, រោេបណំ្ង្ននររគ្ោង្រនះ នងិ្ យៈរពេររគ្ោង្, ទីតាងំ្ នងិ្ទំហខំ េ ង្កា ប ះពាេ់, កា 
វាយតនមលបឋមអំពផី្េប ះពាេ់រស ឋរិចច សង្គមវបបធ្ម៌ និង្ប សិាថ នខ េទំនង្ជាររីតោន ខ េ មួ
ទាងំ្ ហានិភ័យខ េអាចោន, បុរគេរិខ េទំនង្ជាពារ់ព័នធរៅរនុង្កា គ្បតិបតតិររគ្ោង្រនះ, និង្នីតិ
វធិ្ីនានាខ េជាប់ពារ់ព័នធជាមួយររគ្ោង្។  ំរណី្ កា រនះអាចរាប់បញ្ចូេជរគ្មសីននកា ពយួ ទុរកា 
ឯរភាពផ្ង្ខ  ។  

កា ពិរគ្ោះរោបេ់ និង្កា ចូេ មួ រឺជាសោសភារសខំាន់មួយនន ំរណី្ កា មូេមតិ រហយី ំរណី្ 
កា ពិរគ្ោះរោបេ់គ្តូវខតោនកា ចង្គ្រង្ជាឯរសា ។ 

 កា ចត់ខចង្សគ្ោប់កា ពិរគ្ោះរោបេ់ រួ ខតោនកា ពចិ ណារោយគ្បងុ្គ្បយត័ន នងិ្រ ៀបចំរ ងី្ឲ្យ
គ្សបតាមប បិទននអនុររគ្ោង្ ផ្េប ះពាេ់ខ េ ពំឹង្ទុរ និង្ប បិទននសហរមន៍មូេោឋ ន។ កា ពិរគ្ោះ
រោបេ់នានា រួ ខតបានរធ្វីរ ងី្ជាភាសា បស់ជនជាតរិនាះ រៅតាមរ ណី្ចបំាច់ និង្រួ ផ្តេ់រពេរវោជា
មុនតាមកា ចបំាច់ (ោ ង្រហាចណាស់ពី សបាត ហ៍) រ ីមបធីានាថា សហរមន៍ជនជាតិភារតចិខ េ ង្កា ប ះ
ពាេ់ទាងំ្អស់ អាចចូេ មួរនុង្កា ពិរគ្ោះរោបេ់រោយោនព័ត៌ោនរពញរេញអពំីអនុររគ្ោង្រនះ។ វធិ្ី
ពិរគ្ោះរោបេ់អាចរាប់បញ្ចូេ៖ 

 កា គ្បជុំសហរមន៍ ទាងំ្ជាមយួសហរមន៍ទាងំ្មូេ និង្ជាមួយអនុគ្រមុ 

 កា ពិភារាគ្រុមរោេរៅ នងិ្កា រ ៀបចំខផ្នកា តាមខបបចូេ មួ 

 កា ខចរផ្ាយព័ត៌ោនអំពីររគ្ោង្ទាងំ្ជាទគ្មង់្រពញរេញ (ឯរសា ររគ្ោង្  បាយកា ណ៍្វាយតនមល
។េ។) ទគ្មង់្ងាយៗ  ូចជា តទ ងំ្ ូបភាព សនលរឹព័ត៌ោន នងិ្សោា  ៈខ េោនជាសរមលង្និង្ ូបភាព 
រោយរគ្បគី្បាស់ភាសា បស់អនរមូេោឋ ន។ 

 កា រំណ្ត់អតតសញ្ញញ ណ្ជនសគ្ោប់កា ទារ់ទង្រៅរនុង្សហរមន៍ (កា បណ្តុ ះបណាត េខលះអាចសម
គ្សប រ ីមបពីគ្ង្ីរសមតថភាព បស់ពួររររនុង្កា ចូេ មួគ្បរបរោយអតថន័យរៅរនុង្ ំរណី្ កា ពិរគ្ោះ
រោបេ់) 

 កា ពារ់ព័នធននសហរមន៍ជនជាតិរ ីមភារតិចខ េ ង្កា ប ះពាេ់ អង្គកា ជនជាតិរ ីមភារតិច 

(IPOs)គ្បសិនរបីោន និង្អង្គកា សង្គមសុីវេិ(CSOs)  នទរទៀតខ េោនរៅរនុង្មូេោឋ ន ខ េ
បានរណំ្ត់រោយសហរមន៍ជនជាតិរ មីភារតិច និង្ 

 ឱកាសសគ្ោប់កា ពិរគ្ោះរោបេ់រៅគ្រប់ ណំារ់កាេននកា រ ៀបចំ នងិ្កា អនុវតតររគ្ោង្។  
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 គ្រុមរបសររមមរនះ បានរធ្វកីា សោា សគ្រួសា នានារោយរចះៗ ជាមួយសហរមន៍ជនជាតិរ មីភារ
តិច រពាេរឺ គ្រមុជនជាតពិនង្ រៅនថៃទី 16 ខខ មិថុនា ឆ្ន  ំ2016។ រ ីមបោីនអនុរោមភាពជាចបំាច់ជាមួយកា 
ពិរគ្ោះរោបេ់រោយរស  ី ជាមុន និង្រោយោនព័ត៌ោនគ្រប់គ្ោន់ គ្រុមរនះបានរធ្វ ីំរណី្ រៅភូមិរពំង់្រនន  
(ឃុរំកាះខខែ គ្សុរសំបូ  រខតតគ្ររចះ) ខ េសថិតរៅចុង្ោខ ង្ននរណំាត់ផ្លូវខ េបានរសនីរ ងី្។ រនុង្រោេរៅ
កាត់បនថយឥទធិពេពអីាជាែ ធ្ មូេោឋ ន កា ចត់ខចង្ចូេរនុង្ភូមិរនះគ្តូវបានគ្បកាសគ្តមឹបនតិច បនាទ ប់ពីោនកា 
ជួបជាមួយអាជាែ ធ្ មូេោឋ ន។ គ្បធានភូមិរំពង់្រនន  បានជូន ំរណី្ គ្រមុរបសររមមរនះ ប ុខនតមិនបានរសនីឲ្យោន
វតតោនរៅរនុង្កា សោា សរ យី។ កា រគ្ជីសរ សីគ្រួសា នានាសគ្ោប់កា សោា ស បានរធ្វីរ ងី្រោយរចះៗ 
ជាមួយកា សោា សរោយចូេជួបតទ េ់។   រ មីបធីានារុណ្ភាពននកា គ្បមូេទិននន័យជាមួយកា រិតរូ អពំ ី 
រយនឌ័្  គ្រមុទីគ្បរឹាបានខបង្ខចរជាពី ខផ្នរ។ គ្រមុបុ សរនុង្របសររមមរនះ បាន រឹនាកំា សោា សជាមយួ
បុ ស ចំខណ្រគ្រុមអនរសោា សនា  ី ឹរនារំោយន្រសតជីាសោជិរគ្រុមរបសររមមរនះ។ 

 ភូមិជនជាតិរ ីមរនុង្ទោីច់គ្សោេមួយរនះ ភាររគ្ចីនអាចរចញចូេបានតាមទូរ និង្ទូរចមលង្រនុង្
មូេោឋ ន រោយសា សាព នមយួខ េតភាជ ប់ភូមិរនះ រៅរណំាត់ផ្លូវខ េរសនីរ ងី្ រៅពុទំាន់បានសាង្សង់្រ យី
រទ។ ររគ្ោង្សាង្សង់្សាព ន គ្តូវបានរេីររសនីរៅរនុង្ខផ្នកា អភិវឌ្ឍន៍ឃុ ំ ប ុខនតពុំោនកា ផ្តេ់មូេនិធ្សិគ្ោប់
កា សាង្សង់្រ យី។ អនរភូមគិ្តូវបង់្នថលទូរចមលង្ 2.000 រ ៀេ (គ្បោណ្ 0,5  ុោល អារម រិ) សគ្ោប់ ំរណី្ 
រៅមរ ខ េជាកា ចំណាយខពស់សគ្ោប់សហរមន៍នានា ខ េកា  ស់រៅពឹង្ខផ្ែរភាររគ្ចីនរេីរសិរមម (កា 
ោគំ្សូវខតមួយរេីររៅ  ូវវសា) រោយោ ំំណានំានា ូចជា   ូំង្ម ី (រៅ  ូវគ្បាងំ្) កា ចិញ្ច ឹមគ្ជូរ និង្
េរ់ពេរមមតាម  ូវរៅឲ្យភូមិ និង្គ្សុររៅជតិខាង្។ ន្រសតអីនរទទួេកា សោា សមយួ ូប បាន មលឹរថា រូនគ្បុស
ោត់រៅសាោរ ៀន។ ោត់រពាេថា រូនគ្បុសោត់សាន រ់រៅរនុង្វតត ជតិសាោរ ៀន (រៅរនុង្គ្សរុរនះ) និង្តាម
ធ្មមតា ោត់គ្តូវជះិរង់្ យៈរពេពី រោ ង្រ មីបមីររេង្ផ្ទះរៅរពេវសិ្មកាេ។ 

 ន្រសតីទាងំ្អស់រៅរនុង្កា សោា ស បានសាវ រមន៍រិចចផ្តួចរផ្តីមសាង្សង់្ផ្លូវ និង្សាព ន។ ចំរពាះពួរោត់ រិចច
ផ្តួចរផ្តីមខបបរនះផ្តេ់ឲ្យពួរោត់នូវេទធភាពរនុង្កា រគ្បីគ្បាស់រហោឋ  ចនាសមព័នធសង្គម  ូចជា សាោរ ៀន ផ្ា  
និង្ សមបទាសុខភាព។ ន្រសតោីន រ់ អាយុ 25 ឆ្ន  ំនិង្ជាោត យខ េោនរូនគ្បាមំួយនារ់ បានរពាេថា ោត់បាន
សគ្ោេរូនគ្បានំារ់រៅឯផ្ទះ រោយោនឆ្មបបូរាណ្ រទាះបីបានទទួេព័ត៌ោនអំពីវធិ្សីគ្ោេរូនរៅមណ្ឌ េ
សុខភាពខ េោនសុវតតភិាពជាង្រ៏រោយ។ ោត់បាន មួចខំណ្ររនុង្កា សរគ្មចចតិតខបបរនះ រោយសា ខតនថល
ចំណាយ និង្ យៈរពេរធ្វ ីំរណី្ ោ ង្ខវង្ ពីរខនលង្ បស់ោត់រៅមណ្ឌ េសុខភាព។ 

 ន្រសតីភាររគ្ចីនរៅរនុង្កា សោា ស បាន ឹង្ ឬ ោ ង្រហាចណាស់បានចូេ មួមយួរេរីរនុង្កា គ្បជុំ
រ ៀបចំខផ្នកា ឃុ ំ ខ េទារ់ទង្នឹង្ខផ្នកា អភិវឌ្ឍន៍ឃុ ំ កា សាង្សង់្ផ្លូវ កា បរង្កីនកា យេ់ ងឹ្អំពសុីខភាព 
និង្អនាម័យ។ រទាះជាោ ង្ណារ៏រោយ រៅរពេសារសួ អំពេីរខណ្ៈននកា រធ្វីរសចរតីសរគ្មច  វាង្ពួរោត់ 
និង្សាវ ម ីឬ បុ ស នទរទៀតរៅរនុង្ផ្ទះ អំណាចរនុង្កា រធ្វីរសចរតសីរគ្មច រៅខតសថិតរនុង្ន បុ ស រៅរពេពារ់
ព័នធនឹង្កា  មួចំខណ្រជា ីធ្លី និង្គ្ទពយសមបតតិរោយសម័គ្រចតិត។ ទារ់ទង្នងឹ្កា  មួវភិារទានជា ីធ្លី និង្គ្ទពយ
សមបតត ិ អនរភូមិរៅរនុង្កា សោា សរនះោម នសម័គ្រចិតតផ្តេ់វភិារទាន រោយោម នេរខខណ្ឌ រ យី គ្បសិនរបីកា 
សាង្សង់្ផ្លូវខ េរសនីរ ងី្ប ះពាេ់ េ់គ្ទពយសមបតត ិបស់ពរួោត់។ ន្រសតីចណំាស់ោន រ់ បានរត់សំោេ់ថា ផ្ទះ
 បស់ោត់ងាយគ្សេួសង់្ នងិ្មិនចបំាច់ចណំាយរគ្ចីនរ យី។ គ្បនពណី្ បស់ពួរោត់ោគំ្ទ េ់កា ជួយោន  
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គ្របខណ័្ឌ រ ៀបចំខផ្នកា ជាតិរ ីមភារតិច  13  

រនុង្កា សង់្ជគ្មរ។ និោយម ាង្រទៀតថា អនរជតិខាង្ បស់ោត់ នងឹ្ជួយោត់ គ្បសនិរបីោត់គ្តូវកា រោល ងំ្
ពេរមមរ ីមបសីង់្ផ្ទះ និង្ផ្ទុយមរវញិគ្រសួា ោត់អាចផ្តេ់កា ោគំ្ទផ្ង្ខ   គ្បសិនរបអីនរជិតខាង្គ្តូវកា ។ 

 រួ រត់សោំេ់ផ្ង្ខ  ថា អំរពីហងិ្ារនុង្គ្រួសា  និង្កា រសពរគ្រឿង្គ្សវងឹ្ ោនអគ្តាខពស់ជាបង្គួ  រៅ
រនុង្សហរមន៍រនះ។ ន្រសតីចណំាស់ោន រ់បានរពាេថា 5រនុង្ចំរណាម 10គ្រួសា  ធាល ប់ោនអំរពីហងិ្ារនុង្គ្រសួា ។ 
អគ្តារសពសុរារគ្មិតខពស់រនុង្ចំរណាមន្រសតី រ៏បានបងាា ញោ ង្ចាស់ផ្ង្ខ  ។ កា សោា សមួយ រនុង្ចំរណាម
កា សោា សគ្បាគំ្រួសា  គ្តូវបាន ខំានរោយសា សោជិរោន រ់រនុង្គ្រសួា គ្សវងឹ្ និង្ ខំានរៅរនុង្កា   សោា ស។ 
ន្រសតីចំណាស់រនាះបានភាជ ប់កា រសពសុរា ជាមូេរហតុចំបង្មួយននអំរពហីងិ្ារនុង្គ្រួសា ។ រួ ឲ្យចប់អា មមណ៍្
ផ្ង្ខ  ថា ោត់បានរត់សំោេ់ថា ភាពងាយគ្សួេរនុង្កា រៅកាន់ទីផ្ា  តាម យៈរហោឋ  ចនាសមព័នធគ្បរសី 
ជាង្មុន នងឹ្បរង្កីនកា ជួញ ូ  ប ុខនតរ៏នឹង្នាឲំ្យោនឥទធិពេអវជិជោនផ្ង្ខ  ។ ោត់បានរពាេថា សោជិរ
សហរមន៍ បស់ោត់អាចរសពកាន់ខតរគ្ចនីនូវរគ្រឿង្គ្សវងឹ្ខ េោនេរ់រៅទីផ្ា  រធ្ៀបនឹង្គ្សាខ េពួរោត់
បានផ្េតិតាមគ្បនពណី្ ខ េនាឲំ្យោនកា ពុេគ្សា នងិ្កា បាត់បង់្ជីវតិថមីៗរនះរៅរនុង្សហរមន៍។ 

5.4 ការម្រៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើមភាគតិច 

រោង្តាម OP/BP 4.10 រៅរពេកា រគ្ជសីរ សីបានបងាា ញឲ្យរឃញីថា ទនំង្ជាោនជនជាតិរ ីម
ភារតិច ជាមួយសមព័នធភាពជាសមូហភាព បស់ពួររររៅនឹង្ទីតាងំ្អនុររគ្ោង្ រៅរនុង្តំបន់ររគ្ោង្រនះ  បរ
រំរហញីពី ំរណី្ កា  SIA នងិ្កា ពិរគ្ោះរោបេ់រោយរស  ីជាមុន នងិ្រោយោនព័ត៌ោនគ្រប់គ្ោន់ នឹង្គ្តូវ
រគ្បគី្បាស់រោយន រូអនុវតត រ ីមបរី ៀបចំខផ្នកា អភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិរ ីមភារតចិ (IPDP) សគ្ោប់អនុររគ្ោង្
ជារ់ោរ់ខ េប ះពាេ់ េ់ជនជាតិភារតិច។ IPDP គ្តូវបរង្កីតវធិានកា នានាខ េតាម យៈវធិានកា ទាងំ្
រនាះ គ្បរទសអនរទទេួឥណ្ទានគ្តូវធានាថា៖ (រ) ជនជាតិរ ីមភារតិចខ េ ង្កា ប ះពាេ់ពីររគ្ោង្ ទទួេ
បានអតថគ្បរោជន៍ខាង្សង្គមនិង្រស ឋរិចច ខ េសមគ្សបតាមគ្បនពណី្ និង្ (ខ) រៅរពេខ េផ្េប ះពាេ់
អវជិជោនខ េអាចររីតោនមររេីជនជាតិរ មីភារតចិគ្តូវបាន ររឃញីរហយីរនាះ គ្តូវបរញ្ជ ៀស កាត់បនថយ 
បនធូ បនថយ ឬ ផ្តេ់សណំ្ង្សគ្ោប់ផ្េប ះពាេ់អវជិជោនទាងំ្រនាះ។ រួ រ ៀបចំ IPDP តាមវធិ្ីខ េផ្តេ់ភាព
បត់ខបនបាន និង្ោនភាពជារ់ខសតង្ រហយីរគ្មិតពិសាត  អាចខុសោន  អាគ្ស័យរៅតាមអនុររគ្ោង្ជារ់ោរ់ 
និង្គ្បរភទននផ្េប ះពាេ់ខ េគ្តូវរោះគ្សាយ។ គ្បរទសអនរទទេួឥណ្ទាន គ្តូវោរ់បញ្ចូ េIPDP រៅរនុង្
 ចនាសមព័នធននររគ្ោង្។ 

រនុង្រ ណី្ចបំាច់ រៅរនុង្ IPDP រួ ខតោន មួបញ្ចូ េចណុំ្ចនានាតាមកា ចបំាច់ (ខ េសោោគ្ត
នឹង្វសិាេភាព អតថគ្បរោជន៍ ផ្េប ះពាេ់ នងិ្ហានិភ័យននអនុររគ្ោង្រនាះ)  ូចតរៅ៖ 

រ) រសចរតីអធ្ិបាយអពំីររគ្ោង្ និង្រសចរតអីធ្ិបាយសរង្ខបអំពបីញ្ញា នានាខ េទារ់ទង្នឹង្ជនជាតិ
រ ីមភារតិច 

ខ) រសចរតសីរង្ខបមយួអំពីគ្របខ័ណ្ឌ ចាប់ និង្សាថ ប័ន ខ េពារព័នធនងឹ្ជនជាតិរ ីមភារតចិ 

រ) រសចរតសីរង្ខបអពំីកា វាយតនមលសង្គម ខ េ មួទាងំ្ព័ត៌ោនរោេអពំីគ្បជាសាន្រសត សង្គម វបបធ្ម៌ និង្
នរោបាយ បស់ជនជាតិភារតិចខ េ ង្កា ប ះពាេ់  ីធ្ល ី និង្ខ ន ីខ េពរួររធាល ប់រធ្វីជាោច ស់ ឬ 
គ្បនពណី្ខ េជាមូេោឋ នននកា កាន់កាប់និង្ធ្នធានធ្មមជាតិជាបខង្ែរននកា ចញិ្ច ឹមជីវតិ បស់ពរួររ 
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ឃ) រសចរតសីរង្ខបអពំីេទធផ្េននកា ពិរគ្ោះរោបេ់រោយរស  ីជាមុន និង្រោយោនព័ត៌ោនគ្រប់គ្ោន់ 
ជាមួយជនជាតិភារតិចខ េ ង្កា ប ះពាេ់ ខ េនារំៅ រកា ោគំ្ទទូេំទូោយពសីហរមន៍ចំរពាះ
អនុររគ្ោង្រនាះ 

ង្) គ្របខ័ណ្ឌ មួយរ ីមបធីានាឲ្យោនកា ពិរគ្ោះរោបេ់រោយរស  ី ជាមុន និង្រោយោនព័ត៌ោនគ្រប់
គ្ោន់ ជាមួយជនជាតិភារតិចខ េ ង្កា ប ះពាេ់ រៅរនុង្រពេអនុវតតសរមមភាពអនុររគ្ោង្ 

ច) វធិានកា នានារ មីបធីានាថា ជនជាតិភារតិចខ េ ង្កា ប ះពាេ់ ទទេួបានអតថគ្បរោជន៍សង្គម 
និង្រស ឋរិចច ខ េោនេរខណ្ៈសមគ្សបតាមគ្បនពណី្ បស់ពួរររ 

ឆ្) រសចរតីអធ្ិបាយមយួអំពកីា ចត់ខចង្សាថ ប័នសគ្ោប់កា អនុវតត IPDP 

ជ) វធិានកា នានារ មីបបីរញ្ជ ៀស កាត់បនថយ បនធូ បនថយ ឬ ផ្តេ់សណំ្ង្សគ្ោប់ផ្េប ះពាេ់អវជិជោន 

ញ) កា បា ន់សាម ននថលចណំាយ និង្ខផ្នកា ហ ិញ្ញបបទានសគ្ោប់ IPDP 

 ) យនតកា រោះគ្សាយបណ្តឹ ង្សា ទុរខខ េជនជាតិភារតិច ង្កា ប ះពាេ់ អាចរគ្បីគ្បាស់បាន និង្ 

ឋ) កា តាមោន កា វាយតនមល នងិ្កា រាយកា ណ៍្ អំពីកា អនុវតត IPDP ទនទឹមនឹង្សូចនារ តាមោនជារ់
ោរ់ (ខញរោច់ោន រៅតាមគ្រុមជនជាត)ិ។ 

រៅរពេខ េោនខតជនជាតរិ ីមភារតចិរឺជាអនរទទួេផ្េ ឬ ភាររគ្ចីនបំផុ្ត រឺជាអនរទទេួផ្េ
រោយតទ េ់ពីររគ្ោង្ ធាតុផ្្នំន IPDP រួ ខតបានោរ់បញ្ចូេរៅរនុង្ទគ្មង់្ មួននររគ្ោង្ រោយពុំចបំាច់ោន 

IPDP ោច់រោយខ ររ យី។ រនុង្រ ណី្ខបបរនាះ ធាតុផ្្សំំខាន់ៗនន IPDP (សូមអានចណុំ្ច ខ- ) នងឹ្
គ្តូវោរ់បញ្ចូេរៅរនុង្ ESMP សគ្ោប់អនុររគ្ោង្ខ េពារ់ព័នធ ទនទឹមនឹង្ បររំរហញីននកា វាយតនមលសង្គម។ 
ឯរសា  ESMP ខ េរ ៀបចំរ ងី្គ្សបោន រនះ នឹង្អាចទទេួយរបាន ខតរនុង្រ ណី្ខ េធាតុផ្្ទំាងំ្រនះ គ្តូវ
បានបញ្ចូ េ ខ េអាចឲ្យអង្គភាពគ្រប់គ្រង្ររគ្ោង្ និង្គ្រុមវាយតនមលររគ្ោង្ បស់ធ្នាោ ពិភពរោរទទួេ
យរបាន។ កា ចត់ខចង្សាថ ប័ន។ 

រៅរមពុជា គ្រសួង្សាធា ណ្កា  និង្ ឹរជញ្ជូ ន (MPWT) ទទួេបនទុររេីកា អភិវឌ្ឍ នងិ្កា គ្រប់គ្រង្
ផ្លូវថនេ់ ប ុខនតគ្រសួង្អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (MRD), គ្រសួង្កា ពា ជាតិ (MND) និង្គ្រសួង្រ ៀបចំខ ន  ី នរ បូនី
យរមម និង្សណំ្ង់្ (MLMUPC) រ៏ពារ់ព័នធរៅរនុង្សរមមភាពទាងំ្រនះផ្ង្ខ  ។ MPWT ទទួេខុសគ្តូវភារ
រគ្ចនីខតរេីកា រ ៀបចំខផ្នកា  និង្កា អនុវតត ផ្លូវ(អនត )ជាតិ និង្រខតត។ សាថ ប័ន នទរទៀត ពារ់ព័នធរៅរនុង្កា 
អភិវឌ្ឍផ្លូវេំជនបទ ឬរនុង្សរមមភាពនានា ខ េរធ្វីរ ងី្រៅរនុង្តបំន់រគ្ោះថាន រ់ ខ េកា របាសសំអាតគ្ោប់
មីន រឺជាកា ចបំាច់ រៅមុនកា សាង្សង់្អាចចប់រផ្តីមបាន ឬ រនុង្តំបន់ខ េោនអាសនន  ូចជា MND។ 

ររគ្ោង្ SEA DRM សគ្ោប់រមពុជា នឹង្គ្តូវអនុវតតរោយរោ ពតាមគ្បព័នធ បស់ ោឋ ភបិាេ។ កា ោិ
េ័យគ្រប់គ្រង្ររគ្ោង្ (PMO) ននទភីាន រ់ងា អនុវតត (DIA) រនុង្គ្រសងួ្ MRD ោនភា ៈទទួេខុសគ្តូវរេីស
រមមភាពបរចចររទស ខ េគ្តូវអនុវតតរោយមនទី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទរខតត (PDRD) រៅរគ្កាមររគ្ោង្ SEA DRM 

សគ្ោប់រមពុជា។ ថាន រ់ ឹរនាសំាោរខតតនឹង្ោនភា ៈទទេួខុសគ្តូវរេីកា រ ៀបចំខផ្នកា អនុររគ្ោង្ និង្កា 
អនុវតតរៅថាន រ់រខតត តាម យៈ PDRD ចំខណ្រកា រ ៀបចំខផ្នកា  និង្កា អនុវតតរៅរគ្មិតររគ្ោង្ នឹង្គ្តូវ ឹរ
នារំោយ PMOs រៅថាន រ់គ្សរុ។ គ្សុរនិង្ឃុ ំសថិតរគ្កាមអណំាច បស់ថាន រ់ ឹរនារំខតត។ សាោរខតតរធ្វីរសចរតី
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ជូន ណឹំ្ង្រៅគ្សុរ និង្ឃុ ំ រ ីមបចីត់តាងំ្ជនបរងាគ េសគ្ោប់រធ្វីកា ជាមួយគ្រុមកា ពា សុវតថិភាពប សិាថ ននិង្
សង្គមនន MRD សគ្ោប់អនុររគ្ោង្នីមយួៗ។   

កា ោិេ័យកា ពា សុវតថិភាពប សិាថ ន និង្សង្គម(SEO) នន MRD គ្តូវោនភា ៈទទេួខុសគ្តូវរេកីា 
អនុវតត និង្តាមោនរិចចកា ពា សុវតថិភាពសគ្ោប់កា ខរេមែផ្លូវេំជនបទ។ រទាះបោីនរោេកា ណ៍្ខណ្នាំ
គ្សាប់អំពីរិចចកា ពា សុវតថភិាពសគ្ោប់កា ខរេមែផ្លូវេជំនបទរហយីរ៏រោយ កា យេ់ ឹង្អំពបីញ្ញា សុវតថិភាព 
ប សិាថ ន និង្សង្គម រៅោនរគ្មិតរំណ្ត់ និង្ទាមទា ឲ្យោនសមតថភាពខថមរទៀត តាម យៈរោេកា ណ៍្ខណ្
នាចំាស់ោស់អំពរីិចចកា ពា សុវតថិភាពនិង្ឯរសា នតីិវធិ្ី។ គ្រសួង្ប សិាថ ន រ៏គ្តូវោនភា ៈទទួេខុសគ្តូវផ្ង្
ខ  រនុង្កា ផ្តេ់វរគបណ្តុ ះបណាត េអពំីរិចចកា ពា សុវតថភិាព រោយធានាឲ្យោនកា បន្រញ្ញជ បេរខខណ្ឌ កា ពា 
សុវតថភិាពរៅរនុង្វ តររគ្ោង្អភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវថនេ់ និង្អនុវតតសរមមភាពគ្សាវគ្ជាវ។ រេីសពរីនះ គ្រសួង្រស ឋរចិច 
និង្ហ ិញ្ញវតថុ អរគនាយរោឋ នរិចចកា តាងំ្ទីេំរៅរ ងី្វញិ (អតីតរណ្ៈរមមកា រោះគ្សាយបញ្ញា ននកា តាងំ្ទី
េំរៅរ ងី្វញិ) នឹង្ោនកា ពារ់ព័នធ រោយសា តគ្មូវកា មិនអាចរជៀសវាង្បាន រនុង្កា រធ្វេីទធរមម ីធ្លីជា     
បរណាត ះអាសនន ឬ ជាអចិនន្រនតយ។៍  

MRD រឺជាសាថ ប័នអនុវតត (DIA) សគ្ោប់ររគ្ោង្ SEA DRM សគ្ោប់រមពុជា។ កា ោិេ័យគ្រប់គ្រង្
ររគ្ោង្នន MRD គ្តូវរា ប់ ង្កា ទទួេខុសគ្តូវរេី ំរណី្ កា ប សិាថ ន និង្សង្គមននអនុររគ្ោង្ ខ េអនុវតតជា
មួយកា ោគំ្ទព ីMOE និង្ IRC។ PMO ថាន រ់រណាត េរួ ខតោនបុរគេិរសគ្ោប់រោេបំណ្ង្រនះ រោយោន
មន្រនតីកា ពា សុវតថិភាពប សិាថ ន និង្សង្គម។ អាគ្ស័យរេីកា បណ្តុ ះបណាត េ និង្បទពិរសាធ្ន៍វជិាជ ជីវៈ រេីកា 
អនុវតតរចិចកា ពា សុវតថិភាពប សិាថ ន នងិ្សង្គម បុរគេិរទាងំ្រនះទំនង្ជាគ្តូវកា ឲ្យោនកា បណ្តុ ះបណាត េ និង្
កា ោគំ្ទជាបខនថម។ ពួររររ ួខតបានទទេួកា ោគំ្ទពីគ្រុមទីគ្បឹរាជំនួយបរចចររទស (TA) ខ េនឹង្ជួយរៅ
រនុង្កា អនុវតតេរខខណ្ឌ នន ESMF ទនទឹមនងឹ្រសាង្សមតថភាព បស់បុរគេិររ ីមបរីោះគ្សាយបញ្ញា កា ពា 
សុវតថភិាពផ្ង្ខ  ។ 

រៅរពេខ េបានរណំ្ត់អតតសញ្ញញ ណ្អនុររគ្ោង្ ចួរហយី កា ោិេ័យគ្រប់គ្រង្ររគ្ោង្នន DIA 

(រៅរគ្កាម MRD) គ្តូវរូសបញ្ញជ រ់អំពរី ណី្យរិចច និង្កា ទទេួខុសគ្តូវ ខ េទារ់ទង្នឹង្កា អនុវតតអនុ
ររគ្ោង្ជារ់ោរ់។ PMOs រៅថាន រ់រណាត េ គ្តូវពិនតិយ បាយកា ណ៍្រគ្ជីសរ សី ខ េរ ៀបចំរោយ PMOs 

រៅមូេោឋ ន និង្រ ៀបចំរសចរតីគ្ពាង្េរខខណ្ឌ រោង្សគ្ោប់ខផ្នកា គ្រប់គ្រង្ប សិាថ ន នងិ្សង្គម(ESMP) និង្
េរខខណ្ឌ នានា រ ីមបរី ៀបចខំផ្នកា អភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិរ មីភារតិច(IPDP)។ ESMP និង្ឯរសា ខផ្នកា  
(រពាេរឺ ARAP និង្ IPDP) នងឹ្គ្តូវខចរ ខមលរជាមយួអនរពារ់ព័នធនានា និង្គ្រមុគ្បជាពេ  ឋខុសៗោន  រៅ
រនុង្រពេពិរគ្ោះរោបេ់។ បញ្ញា នានា និង្កា សរង្កត ខ េបានរត់សំោេ់ រៅរនុង្កា ពិរគ្ោះរោបេ់ នងឹ្
គ្តូវោរ់បញ្ចូេ។ ឯរសា ខ េបានចង្គ្រង្ នឹង្គ្តូវខចរ ខមលរសគ្ោប់កា របីរចំហជាសាធា ណ្ៈ និង្ោរ់ជូន
រៅធ្នាោ ពភិាពរោររ ីមបពីិនិតយ។ 

សមាសភាគគ្គប់គ្គងគម្គ្មាង (សមាសភាគ 3) នៃគម្គ្មាង DRM សគ្មាប់កម្ពុជា ៃឹងជួយដល់ការ
គ្គប់គ្គង ៃិងអៃុវតតអៃុគម្គ្មាងនានា ដដលរមួ្ទាំង ការគាំគ្រខាងស្ថា ប័ៃ ៃិងការអភិវឌ្ឍសម្តាភាពសគ្មាប់ការ
គ្គប់គ្គងគម្គ្មាង ការសគ្ម្បសគ្ម្ួល រិដឋភាពបម្ចេកម្រស ៃិងកិចេការពារសុវតាភិាព ដដលរមួ្ទាំង ការអៃុវតត 
IPPF ៃិងវធិាៃការនានា ដដលបាៃបញ្េូ លម្ៅកនុង IPPs, ការតាម្ដាៃ ៃិងវាយតនម្ៃ ៃងិ ការរាយការណ៍ផងដដរ



 

ររគ្ោង្ SEA DRM  

គ្របខណ័្ឌ រ ៀបចំខផ្នកា ជាតិរ ីមភារតិច  16  

។ នលៃចាំណាយម្លើការអៃុវតត ESMF ៃឹងរមួ្បញ្េូ លការម្រៀបចាំលិខតូិបករណ៍ការពារសុវតាិភាពតាម្រើតាាំងជាក់
លាក់ ដដលរមួ្ទាំង នលៃចាំណាយម្លើបុគគលិក នលៃម្្វើដាំម្ណើ រ សិកខា្ ស្ថលាពិម្គ្គោះម្ោបល់ ការបកដគ្ប ៃិងការ
បណតុ ោះបណាត ល។ សៃទសសៃ៍នលៃចាំណាយសរុប គ្តូវបាៃពិៃតិយម្ដាយ្នាគរពិភពម្លាក ៃិងគ្រសួង្អភិវឌ្ឍន៍
ជបទ គ្តូវបានបា ន់សាម នគ្តឹម 205.000  ុោល អារម រិ (Error! Reference source not found. ខ េនឹង្
បានកា ោគំ្ទ មួោន ព ីIDA និង្ថវកិាប ភិារ ពីសោសភារគ្រប់គ្រង្ររគ្ោង្។ 

6.0 ការចាត់ផចងតាមដាន និងវាយតម្មៃ 
ររគ្ោង្ SEA DRM សគ្ោប់រមពុជា នឹង្អនុវតតកា តាមោន និង្វាយតនមលជនជាតិរ មីភារតិច នងិ្ជា

ពិរសស អំពីថារតកីា ងា ផ្លូវេំខ េសាត  រ ងី្វញិ ប ះពាេ់ជនជាតិរ ីមភាពតចិខបបណា ទាងំ្វជិជោន នងិ្អវជិជ
ោន។ គ្បសនិរបីជនជាតិភារតិច ង្កា ប ះពាេ់អវជិជោនរោយសា ខតេទធរមម ីធ្លី ឬ សមបតត ិនទរទៀត រនុង្
រ ណី្រនាះកា តាមោន និង្វាយតនមល នឹង្ពនិិតយរមីេេទធរមម ីធ្លី កា រំរទចនិង្កា បតូ ទតីាងំ្ បស់ជនជាតិរ ីម
ភារតិច រហយីនីតិវធិ្ីនានាគ្តវូចង្គ្រង្ជាឯរសា រៅរនុង្ ARAPរនះ។ 

រេីសពីរនះ តាមេរខខណ្ឌ តគ្មូវរៅរនុង្ ESMF  បាយកា ណ៍្តាមោននឹង្គ្តូវរធ្វីរ ងី្គ្បចខំខ គ្តី
ោស នងិ្ឆ្ោស រៅតាមសរមមភាពជារ់ោរ់រ ីមប៖ី 

 ខរេមែទោល ប់រនុង្កា គ្រប់គ្រង្ប សិាថ ន នងិ្សង្គម 

 ធានាគ្បសទិធភាព និង្រុណ្ភាពនន ំរណី្ កា វាយតនមលប សិាថ ន នងិ្សង្គម 

 បរង្កីតកា វាយតនមលប សិាថ ន នងិ្សង្គមខ េខផ្ែររេីភសតុតាង្ និង្េទធផ្េសគ្ោប់អនុររគ្ោង្ និង្ 

 ផ្តេ់ឱកាសរ ីមបរីាយកា ណ៍្អំពីេទធផ្េននរិចចកា ពា សុវតថិភាព ផ្េប ះពាេ់នងិ្កា អនុវតតវធិានកា 
កាត់បនថយខ េរសនីរ ងី្។ 

ទារ់ទង្នឹង្ររគ្ោង្ DRM សគ្ោប់រមពុជា ខ េ មួទាងំ្ កា អនុវតតសំរណី្រិចចផ្តួចរផ្តីមអនុររគ្ោង្ និង្/
ឬសរមមភាពនានា កា ោិេ័យគ្រប់គ្រង្ររគ្ោង្ (PMO) ននគ្រសួង្អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នងឹ្អនុវតតសរមមភាពតាម
ោននផ្ទរនុង្ នងិ្សិរាេទធភាព និង្ ESMPs រ ីមបរីណំ្ត់វសិាេភាពខ េវធិានកា កាត់បនថយគ្តូវបានអនុវតត
រោយរជារជ័យ។ SEO គ្តូវអនុវតតសរមមភាពតាមោននផ្ទរនុង្គ្បចគំ្តោីស និង្គ្តូវោរ់ជូន បាយកា ណ៍្មរ 
IRC និង្ធ្នាោ ពភិពរោររ ីមបពីិនតិយ។ កា តាមោន នងឹ្រតត តរេីខផ្នរសំខាន់ៗចនំួនបី៖ 

(i) កា តាមោនរេីអនុរោមភាព៖ រ ីមបរីផ្ទៀង្តទ ត់ថារតីវធិានកា កាត់បនថយ គ្តូវបានពិច ណា និង្បានអនុ
វតតឬរទ។ រៅរនុង្ ណំារ់កាេននកា រ ៀបចអំនុររគ្ោង្ សរមមភាពតាមោនអនុរោមភាព នឹង្រតត តរេី
កា ធានាឲ្យោនកា អនុវតត ESMF និង្កា រោ ពតាមនតីិវធិ្ីនានា។ បុរគេិរឯររទសប សិាថ ន និង្សង្គម
រនុង្កា ោិេ័យ PMO ននគ្រសួង្ MRD នឹង្ធានាថា កា សិរារនុង្អនុររគ្ោង្នន SEA សគ្ោប់រមពុជា រធ្វី
រ ងី្បានគ្តមឹគ្តូវ និង្ោ ង្ឆ្ប់ ហ័ស គ្សបតាមចាប់ បស់រមពុជានិង្ង្បទបបបញ្ញតតិ បស់គ្រុមធ្នាោ 
ពិភពរោរ។ 

កា សិរាេទធភាពរ៏គ្តូវរិតបញ្ចូ េផ្ង្ខ   នូវកា វាយតនមលអំពេីរខខណ្ឌ សគ្ោប់កា អនុវតតសរមមភាព
ខ េទារ់ទង្នឹង្ ARAP/RAP និង្ IPDP។ 



 

ររគ្ោង្ SEA DRM  

គ្របខណ័្ឌ រ ៀបចំខផ្នកា ជាតិរ ីមភារតិច  17  

 បណ្តឹ ង្សា ទុរខ ជាពិរសសបណ្តឹ ង្ខ េរៅពុទំាន់បានរោះគ្សាយ រៅរគ្មតិមូេោឋ ន នងិ្ខ េ
អាចទាមទា ឲ្យោន ំរណាះគ្សាយរៅរគ្មតិខពស់ជាង្  ូចខ េបានរណំ្ត់តាងំ្ពី បូំង្រៅរនុង្ 
ESMF 

 កា បំរពញឯរសា អពំីកា តាងំ្ទីេំរៅរ ងី្វញិរៅរគ្កាមររគ្ោង្ និង្កា ទូទាត់សណំ្ង្ គ្បសិន
របីគ្បកា ទាងំ្រនះអាចអនុវតតបាន ខ េ មួទាងំ្ កា បាត់បង់្ជាអចិនន្រនតយ ៍ និង្ជាបរណាត ះអាសនន
ផ្ង្ខ  ។ 

 កា វាយតនមលរុណ្ភាពននសណំ្ង្ ឬ វធិានកា កាត់បនថយ នទរទៀត ខ េអាចអនុវតតបាន គ្សប
តាមេរខខណ្ឌ ននររគ្ោង្វនិិរោរខ េោនសកាត នុពេសគ្ោប់អនារត ខ េបានរណំ្ត់រឃញី
តាងំ្ពរី ីម ំបូង្ ខ េ មួទាងំ្ ផ្េប ះពាេ់មររេី ប ចិញ្ច ឹមជីវតិផ្ង្ខ   នងិ្ 

 វធិានកា កាត់បនថយនានា រៅរពេោនកា ខគ្បគ្បេួជាសំខាន់ននសូចនារ  ខ េអាចទាមទា 
ឲ្យោនអនតរារមន៍ជាយុទធសាន្រសត  ូចជា គ្បសិនរបីគ្រុមគ្បជាពេ  ឋ (ជនជាតិភារតចិ) និង្
គ្រុមជនងាយ ង្រគ្ោះ - ន្រសតី យុវតី/យុវជន រុោ  បុ ស មនុស្ចស់ ជនពិកា  អនរោម ន ីធ្លី នងិ្
ជនគ្រីគ្រ ។េ។) មិនបានទទួេកា ោគំ្ទគ្រប់គ្ោន់ពីអនុររគ្ោង្ខ េោនសកាត នុពេ។ 

រៅរនុង្ ណំារ់កាេអនុវតត កា តាមោនរេីអនុរោមភាព អាចរាប់បញ្ចូេ អធ្កិា រចិច រៅរនុង្អ ុំង្
រពេសាង្សង់្រៅរគ្កាមរិចចផ្តួចរផ្តីមនិង្/ឬសរមមភាពននអនុររគ្ោង្ រ មីបរីផ្ទៀង្តទ ត់ វសិាេភាពននេរខខណ្ឌ
នានានិង្អាជាែ ប័ណ្ណខ េបានផ្តេ់ជូន នងិ្គ្តូវបានរោ ពតាម។ គ្បសទិធភាពរៅរនុង្ ំណារ់កាេសាង្សង់្ 
 ំណារ់កាេោរ់ឲ្យ ំរណី្ កា  និង្កា រំរទចរចេ សគ្ោប់ររគ្ោង្ណាមួយ គ្តូវខតជាកា ទទេួខុសគ្តូវទាងំ្
គ្សុង្ននគ្រសួង្ MRD និង្កា តាមោនអនុរោមភាពគ្តវូធានារោយគ្រសួង្ប សិាថ ន។ 

(ii) កា តាមោនរេីផ្េប ះពាេ់៖ រៅរពេអនុវតត កា តាមោនរេីវធិានកា កាត់បនថយផ្េប ះពាេ់ននរិចច
ផ្តួចរផ្តីម និង្/ឬសរមមភាពននអនុររគ្ោង្ រួ ខតជាកាតពវរចិច បស់ DIA និង្SEO។ ោនកា  ពំឹង្ថា ឯរ
សា កា ពា សុវតថភិាពប សិាថ ន និង្សង្គម គ្តូវខតបានផ្តេ់រៅឲ្យអនររៅ កា  រហយី DIA គ្តូវតាមោនឲ្យ
រឃញីថា កា ងា នានាគ្បគ្ពតឹតរៅគ្សបតាមវធិានកា កាត់បនថយខ េបានឯរភាព ( វាង្រាជ ោឋ ភិបាេ
រមពុជា និង្គ្រុមធ្នាោ ពភិពរោរ)។ 

កា តាមោន និង្វាយតនមល ផ្េប ះពាេ់សង្គម គ្តូវវាស់ ូចតរៅ៖ 

 ផ្េប ះពាេ់មររេបុីរគេ គ្រមុគ្បជាជនខុសៗោន  គ្រួសា  និង្សហរមន៍ ខ េគ្តូវ រាសតង់្ោ ននកា 
 ស់រៅរនុង្រគ្មិតខ េោនរៅមុនររគ្ោង្ ឬ ឲ្យបានគ្បរសី ជាង្រនះ 

 ផ្េប ះពាេ់ខុសោន  វាង្រយនឌ័្  ខ េគ្តូវរជៀសវាង្ កាត់បនថយ ឬ រោះគ្សាយ 

 សាថ នភាពរស ឋរចិចសង្គម បស់សហរមន៍ខ េ ង្កា ប ះពាេ់ពីររគ្ោង្រៅរគ្កាយបញ្ច ប់ររគ្ោង្ និង្ 

 កា គ្រប់គ្រង្ទំនាស់ឬ ជរោល ះ។  

រ ីមបវីាស់ផ្េប ះពាេ់ទាងំ្រនះ កា សរិាបុរ េទធភាព គ្តូវរំណ្ត់៖ 

 សូចនារ ជារ់ោរ់សគ្ោប់កា តាមោន ជាមួយទិននន័យខ េខញរោច់ោន តាមរយនឌ័្  
 រំណ្ត់ របៀបរធ្វីកា វាស់ខវង្សូចនារ ជារទៀង្ទាត់ និង្ 
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 រំណ្ត់ចណុំ្ចរោេសំខាន់ៗសគ្ោប់កា តាមោន ( ូចជា រៅ ណំារ់កាេរណាត េនន ំរណី្ កា 
អនុវតត ARAP គ្បសិនរបីអាចរធ្វីបាន)។  

IRC អាចជួេអនរតាមោនឯររាជយ រ ីមបបីា ន់គ្បោណ្ផ្េប ះពាេ់ខ េទារ់ទង្នងឹ្ររគ្ោង្ខ េ
ោនសកាត នុពេ រោយអាគ្ស័យរេីគ្បរភទ នងិ្វសិាេភាពននផ្េប ះពាេ់។  បាយកា ណ៍្រនះនឹង្គ្តូវោរ់ជូន
មរ IRC និង្ធ្នាោ ពិភពរោរ។ 

កា តាមោនរេីផ្េប ះពាេ់គ្តួតោន ៖ ផ្េប ះពាេ់ននរចិចផ្តួចរផ្តីម និង្/ឬ សរមមភាពអនុររគ្ោង្ មរ
រេីធ្នធានប សិាថ ន និង្សង្គម សគ្ោប់រខតតនីមួយៗទាងំ្គ្បាមំួយ រ៏គ្តូវខតតាមោនផ្ង្ខ   រោយពិច ណា
អំពកីា អភិវឌ្ឍនានា នទរទៀត ខ េអាចររីតោនផ្ង្ខ  ។ 

រ ីមបធីានាថាជនជាតិរ ីមភារតិចបានចូេ មួរៅរនុង្ ំរណី្ កា តាមោន និង្វាយតនមល គ្រុមតាមោន
មួយនឹង្គ្តូវបរង្កីតរ ងី្ រនុង្ចរំណាមភូមិខ េទទួេផ្េ។ សោសភាពននរណ្ៈរមមកា រនះគ្តូវខតបរង្កីតរ ងី្
អនុវតតតាម ំរណី្ កា ពិរគ្ោះរោបេ់រោយរស  ី ជាមុន និង្រោយោនព័ត៌ោនគ្រប់គ្ោន់ និង្គ្តូវខផ្ែររេី
 ចនាសមព័នធរធ្វីកា សរគ្មចរោយខ រ បស់សហរមន៍ជនជាតិរ ីមនមីួយៗ រ៏ ូចជា េរខខណ្ឌ សគ្ោប់តុេយ
ភាពរយនឌ័្  និង្ វាង្ជំនាន់មនុស្ផ្ង្ខ  ។ គ្រុមតាមោនទាងំ្រនះ នឹង្ពិនតិយ បាយកា តាមោនប សិាថ ន និង្
សង្គម  ូចបានអធ្ិបាយខាង្រេ ី រ៏ ូចជា  បាយកា ណ៍្គ្បចគំ្តីោស ខ េគ្តូវរ ៀបចរំ ងី្រោយគ្រុមគ្បឹរា
ឃុ ំអំពីសាថ នភាពននកា អនុវតតអនុររគ្ោង្។ រេីសពីរនះ ជារ ៀង្រាេ់ឆ្ន  ំ គ្បធានភូម ិ គ្តូវពិនិតយសរមមភាពអនុ
ររគ្ោង្ ខ េរំពុង្អនុវតត រៅរនុង្គ្ពំខ នននភូមិ បស់ខលួន រ ីមបបីញ្ញជ រ់ថារត ី កា សាង្សង់្ កា ចត់ខចង្រិចច
សនា និង្ទិ ឋភាព នទរទៀតគ្តូវបានអនុវតតសមគ្សបខ  ឬរទ។ អាជាែ ធ្ ររគ្ោង្ គ្តូវរធ្វីអធ្ិកា រចិចរទៀង្ទាត់ 
និង្តាមោនកា អនុវតតខផ្នកា  IPDP។ 

7.0 យនតការបណ្តឹ ងសារទ កខ 
អាជាែ ធ្ រខតតគ្តូវបរង្កីតរណ្ៈរមមកា រោះគ្សាយបណ្តឹ ង្សា ទុរខ រៅថាន រ់មូេោឋ ន (រខតត គ្សុរ និង្

ឃុ)ំ ខ េគ្តូវ ឹរនារំោយ អភិបាេ ឬ អភិបាេ ង្រខតត អភិបាេគ្សុរ និង្រមឃុ។ំ រនុង្យនតកា រោះគ្សាយប
ណ្តឹ ង្រៅថាន រ់ឃុ ំ សោជរិយនតកា រនះ ោនតណំាង្ពរីនុង្ចំរណាមគ្រសួា ខ េ ង្កា ប ះពាេ់ (AHs) ខ េ
នឹង្គ្តូវរគ្ជីសយរពរីនុង្ចំរណាម PAPs។ រនុង្រ ណី្សហរមន៍ជនជាតិរ មីភារតចិ រណ្ៈរមមកា ថាន រ់ភូម ិ
នឹង្គ្តូវបរង្កីតរ ងី្ និង្គ្តូវរោ ពតាម ំរណី្ កា ពិរគ្ោះរោបេ់រោយរស  ី ជាមុន និង្រោយោនព័ត៌ោន
គ្រប់គ្ោន់ និង្គ្តូវខផ្ែររេី ចនាសមព័នធរធ្វីកា សរគ្មចរោយខ រ បស់សហរមន៍ជនជាតរិ ីមនីមួយៗ រ៏ ូចជា 
េរខខណ្ឌ សគ្ោប់តុេយភាពរយនឌ័្  និង្ វាង្ជំនាន់មនុស្ផ្ង្ខ  ។ រណ្ៈរមមកា ទាងំ្រនះនឹង្ទទេួ វាយតនមល 
និង្សគ្មេួឲ្យោន ំរណាះគ្សាយរង្វេ់ បណ្តឹ ង្ នងិ្កា ទាមទា  បស់ PAP និង្ PAH។ រណ្ៈរមមកា រោះ
គ្សាយបណ្តឹ ង្គ្តូវ ំរណី្ កា  រ ីមបជីាគ្បរោជន៍សគ្ោប់ PAP និង្PAH រៅរនុង្អំ ុង្រពេននអនុររគ្ោង្ទាងំ្
មូេ ខ េ មួទាងំ្រនុង្អ ុំង្រពេជាប់រិចចសនាជួេជុេកា ខូចខាតរៅរគ្កាយបញ្ច ប់ររគ្ោង្ផ្ង្ខ  ។  

 ណំារ់កាេ បូំង្ - រៅថាន រ់ភូមិ 

 គ្រួសា ខ េ ង្កា ប ះពាេ់រោយសា ររគ្ោង្ អាចោរ់ពារយបណ្តឹ ង្ បស់ខលួនរៅរណ្ៈរមមកា រោះ
គ្សាយបណ្តឹ ង្រៅថាន រ់ភូម ិ រៅរគ្កាម IPDP។ រណ្ៈរមមកា រនះរួ ខតពាោមរោះគ្សាយបណ្តឹ ង្រៅរនុង្ យៈ
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រពេ 15 នថៃ បនាទ ប់ពីបានទទួេបណ្តឹ ង្ពីគ្រួសា ខ េ ង្កា ប ះពាេ់រនាះ។ សោសភាពននរណ្ៈរមមកា រនះ 
នឹង្ខុសោន អាគ្ស័យរេីភូម ិ និង្គ្តូវរោ ពតាម ំរណី្ កា ពិរគ្ោះរោបេ់រោយរស  ី ជាមុន និង្រោយោន
ព័ត៌ោនគ្រប់គ្ោន់ និង្គ្តូវខផ្ែររេី ចនាសមព័នធរធ្វីកា សរគ្មចរោយខ រ បស់សហរមន៍ជនជាតិរ ីមនមីួយៗ 
រ៏ ូចជា េរខខណ្ឌ សគ្ោប់តុេយភាពរយនឌ័្  និង្ វាង្ជំនាន់មនុស្ផ្ង្ខ  ។ គ្បសិនរបីរគ្កាយ យៈរពេ 15នថៃ 
គ្រួសា ខ េោរ់ពារយបណ្តឹ ង្មិនបានទទួេព័ត៌ោនពីអាជាែ ធ្ ភូមិ ឬគ្បសិនរបីគ្រួសា  ង្កា ប ះពាេ់មិនរពញ
ចិតតចំរពាះកា សរគ្មចរធ្វីរ ងី្រៅរនុង្ ណំារ់កាេ ំបូង្ ពរួររបនតបណ្តឹ ង្រនាះរៅកា ោិេ័យគ្សរុជាោយ
េរខអរ្  ឬ រោយតទ េ់ោត់។ 

 ណំារ់កាេទីពី  - រៅថាន រ់ឃុ ំ
គ្រួសា ខ េ ង្កា ប ះពាេ់រោយសា ររគ្ោង្អាចោរ់ពារយបណ្តឹ ង្ បស់ខលួនរៅរមឃុ។ំ រមឃុអំាច

រកាះគ្បជុំគ្រុមកា ងា រោះគ្សាយបណ្តឹ ង្ រ ីមបសីរគ្មចអំពីចណំាត់កា  រនុង្កា រោះគ្សាយបណ្តឹ ង្រៅរនុង្ យៈ
រពេ 15 នថៃ បនាទ ប់ពីបានទទួេបណ្តឹ ង្ពីគ្រួសា ខ េ ង្កា ប ះពាេ់រនាះ។ កា គ្បជុំ បស់គ្រុមរនះរួ ខតោន
កា ចូេ មួពីរមឃុ ំតំណាង្កា ោិេ័យ PRSC-WG រៅថាន រ់គ្សរុ និង្គ្រសួា ខ េោរ់ពារយបណ្តឹ ង្។ រមឃុំ
ោនភា ៈទទួេខុសគ្តូវរេកីា ចង្គ្រង្ជាឯរសា  និង្ខថ រាឯរសា ននបណ្តឹ ង្ទាងំ្អស់ខ េសថិតរនុង្ចណំាត់
កា ។ គ្បសិនរបីរគ្កាយ យៈរពេ 15នថៃ គ្រួសា ខ េោរ់ពារយបណ្តឹ ង្មនិបានទទួេព័ត៌ោនពីអាជាែ ធ្ ភូមិ ឬ
អាជាែ ធ្ ឃុ ំឬគ្បសនិរបីគ្រួសា  ង្កា ប ះពាេ់មិនរពញចតិតចំរពាះកា សរគ្មចរធ្វីរ ងី្រៅរនុង្ ណំារ់កាេ ំបូង្ 
ពួរររបនតបណ្តឹ ង្រនាះរៅកា ោិេ័យគ្សរុជាោយេរខអរ្  ឬរោយតទ េ់ោត់។ រនុង្រ ណី្ខ េគ្រសួា  ង្
រគ្ោះជាជនជាតិរ មីភារតចិ ពួរររអាច មួ ំរណី្ ជាមួយអនរសគ្មបសគ្មេួោន រ់ ខ េជាអនរអាចសនទនាជា
ភាសា បស់ជនជាតិរ ីមរនាះ និង្ោននាទីជាអនរតស៊ាូមតសិគ្ោប់គ្រសួា ខ េោរ់បណ្តឹ ង្រនាះរៅរនុង្ ំរណី្ 
កា រនះ ខ េររគ្ោង្ជាអនររចញនថល។ 

 ណំារ់កាេទីបី - រៅថាន រ់គ្សុរ 
កា ោិេ័យគ្សរុោន យៈរពេ 15 នថៃ រ ីមបរីោះគ្សាយបណ្តឹ ង្រ ីមបផី្តេ់ជាទីរពញចតិតននភារីពារ់

ព័នធទាងំ្អស់។ គ្បសិនរបមីនិអាចរោះគ្សាយបណ្តឹ ង្បានរៅរនុង្ ណំារ់កាេរនះរទ កា ោិេ័យគ្សុរនឹង្
បញ្ជូ នរ ណី្រនះរៅ  រណ្ៈរមមកា រោះគ្សាយបណ្តឹ ង្ថាន រ់រខតត។ រនុង្រ ណី្ខ េគ្រសួា  ង្រគ្ោះជាជនជាតិ
រ ីមភារតិច ពរួររអាច មួ ំរណី្ ជាមួយអនរសគ្មបសគ្មួេោន រ់ខ េជាអនរអាចសនទនាជាភាសា បស់ជន
ជាតរិ ីមរនាះ និង្ោននាទជីាអនរតស៊ាូមតសិគ្ោប់គ្រួសា ខ េោរ់បណ្តឹ ង្រនាះរៅរនុង្ ំរណី្ កា រនះ រោយ
ររគ្ោង្ជាអនររចញនថល ។ 

 ណំារ់កាេរៅបនួ - រណ្ៈរមមកា រោះគ្សាយបណ្តឹ ង្ថាន រ់រខតត 
រណ្ៈរមមកា រោះគ្សាយបណ្តឹ ង្ថាន រ់រខតត ខ េោនសោសភាពជា អភិបាេ ឬ អភបិាេ ង្រខតត ជា

គ្បធាន និង្គ្បធានមនទី ពារ់ព័នធរៅថាន រ់រខតតជាសោជរិ (ខ េនឹង្គ្តូវបរង្កីតរ ងី្រៅរនុង្រខតតនីមួយៗ មុន
DMS) ជួបជាមយួភារីរ ីមបណ្តឹ ង្ និង្ពាោមរោះគ្សាយបណ្តឹ ង្រនាះ។ រណ្ៈរមមកា រនះរ៏អាចរសនសុី ំ
PRSC-WG រធ្វីកា ពិនិតយ DMS រោយសាថ ប័នតាមោនឯររាជយ (EMA)។ រនុង្ យៈរពេ 30 នថៃ កា ោរ់ជូន 
បណ្តឹ ង្មររណ្ៈរមមកា រោះគ្សាយទំនាស់ថាន រ់រខតត គ្តូវរធ្វីជាោយេរខអរ្  និង្រសចរតីសរគ្មចនឹង្គ្តូវរផ្ែី
ជូន IRC, MRD និង្ PAH។ រនុង្រ ណី្ខ េគ្រួសា  ង្រគ្ោះជាជនជាតិរ មីភារតិច ពួរររអាច មួ ំរណី្ ជា
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មួយអនរសគ្មបសគ្មួេោន រ់ ខ េជាអាចសនទនាជាភាសា បស់ជនជាតិរ មីរនាះ និង្ោននាទីជាអនរតស៊ាូមតិ
សគ្ោប់គ្រួសា ខ េោរ់បណ្តឹ ង្រនាះរៅរនុង្ ំរណី្ កា រនះ ខ េររគ្ោង្ជាអនររចញនថល។ 

 ណំារ់កាេចុង្រគ្កាយ - តុោកា  
គ្បសិនរបីគ្រួសា  ង្កា ប ះពាេ់ មិនសុខចិតតចំរពាះ ំរណាះគ្សាយខ េបានរសនីរ ងី្រោយរណ្ៈរមម

កា រោះគ្សាយទំនាស់ថាន រ់រខតត រោយខផ្ែររេរីោេនរោបាយខ េបានឯរភាពោន រៅរនុង្ RPF-RP រណ្ៈ
រមមកា រនះគ្តូវរ ៀបចំនីតិវធិ្ ី ឋបាេតបនឹង្គ្រសួា  ង្កា ប ះពាេ់ រោយោនកា ចូេ មួពីគ្ពះរាជអាជាែ រៅថាន រ់
រខតត។ រ ណី្បណ្តឹ ង្រនះនឹង្គ្តូវោរ់ជូនតុោកា រខតត បណ្តឹ ង្រនះនងឹ្គ្តូវរោះគ្សាយតាមនីតិវធិ្ី បស់តុោកា 
រខតត។ ទនទឹមនងឹ្រនះ គ្រួសា  ង្កា ប ះពាេ់អាចោរ់បណ្តឹ ង្មរតុោកា រខតតផ្ង្ខ  ។ រៅរនុង្រពេរោះគ្សាយ
បណ្តឹ ង្រនះ រាជ ោឋ ភិបាេនងឹ្រសនីសុតុំោកា ផ្តេ់កា អនុញ្ញញ តឲ្យររគ្ោង្បនតអនុវតតរោយោម នកា  ខំាន រៅ
រនុង្រពេរំពុង្រោះគ្សាយរ ណី្បណ្តឹ ង្រនះ។ គ្បសិនរបីភារីណាមួយមនិរពញចិតតចរំពាះកា សរគ្មច បស់
តុោកា រខតត ភារីរនាះអាចោរ់បណ្តឹ ង្រៅតុោកា ជាន់ខពស់ជាង្រនះជាបនត។ រាជ ោឋ ភិបាេរមពុជាគ្តូវអនុវតត
កា សរគ្មច បស់តុោកា ។ 

បខនថមរេយីនតកា នានាខាង្រេី នងិ្តាមេរខខណ្ឌ  បស់ PAP និង្ PAHs, បណ្តឹ ង្សា ទុរខអាចគ្តូវ
ោរ់ជូនរៅអង្គភាពផ្្ះផ្ា  នទរទៀត  ូចជា គ្រមុគ្បឹរាចស់គ្ពឹទាធ ច យ គ្ពះង្ឃរៅតាមវតតរនុង្មូេោឋ ន ឬ អង្គ
ភាពរោះគ្សាយជរោល ះ នទរទៀតខ េចត់ខចង្រ ងី្រោយ PAP និង្ PAHs។ 

8.0 ការចាត់ផចងម្បើកចំហសរោប ់IPDP ផ លរតវូម្រៀបចមំ្ៅម្រកាម 

IPPF 

រនុង្រ ណី្ខ េអនុររគ្ោង្ទនំង្ជាបង្កកា ប ះពាេ់រោយតទ េ់ ឬ ផ្តេ់គ្បរោជន៍ េ់សហរមន៍ជន
ជាតរិ ីមភារតិច អនុររគ្ោង្ទាងំ្រនាះនឹង្ពុំបានទទេួកា អនុម័តឯរភាពជាចុង្រគ្កាយរ យី  ហូត េ់រពេ
ខ េ SIA-IPDP គ្តូវបានរបីរចំហទាងំ្គ្សងុ្ តាមវធិ្ីសមគ្សប រៅេំោប់ថាន រ់ននសហរមន៍ ង្កា ប ះពាេ់
រនាះ។ រនះោនន័យថា កា របីរចំហនឹង្គ្តូវពភិារា រៅរនុង្ ំរណី្ កា ពិរគ្ោះរោបេ់រោយរស  ីជាមុន ប ុខនត
អាចពារ់ព័នធនឹង្កា ថតចមលង្រេីគ្រោសនូវឯរសា នានាខ េោនជាភាសារនុង្មូេោឋ ន រៅរនុង្ទីគ្បជុំសាធា 
ណ្ៈ( ូចជា មណ្ឌ េសហរមន៍) កា ខចរចយរសចរតសីរង្ខបមយួសនលរឹ(ជាភាសាសមគ្សប) ននឯរសា 
ពារ់ព័នធរៅរនុង្កា ជួបជុជំាសាធា ណ្ៈ រ៏ ូចជា បទបងាា ញតទ េ់ោត់ជាភាសាសមគ្សប រោយទីគ្បឹរា ខ េ
គ្តូវបានជេួសគ្ោប់កា រ ៀបចំនិង្ពិរគ្ោះរោបេ់អំពឯីរសា ទាងំ្រនះ។ រៅរពេខ េឯរសា ទាងំ្រនះគ្តូវ
បានរបីរចំហ និង្ពភិារារៅរគ្មិតសហរមន៍ ចួរាេ់រហយី រហយី ំរណី្ កា រនះគ្តូវបានចង្គ្រង្ជាឯរសា 
រៅរនុង្ប ធិានពារ់ព័នធ ចួមរ ឯរសា ទាងំ្រនះនងឹ្គ្តូវោរ់ជូនសគ្ោប់កា ពិនិតយរោយអនរឯររទសសង្គមនន
ររគ្ោង្ និង្ផ្្ពវផ្ាយរៅរនុង្រវបសាយររគ្ោង្។ ឯរសា ទាងំ្រនះរ៏នងឹ្គ្តូវបញ្ជូ នមរធ្នាោ ពិភពរោរ 
រ ីមបពីិនិតយ និង្ផ្្ពវផ្ាយរៅរេីរវបសាយ បស់ធ្នាោ ពិភពរោរផ្ង្ខ  ។ 

9.0 ថវិកា  

េ.  សរមមភាព រសចរតអីធ្បិាយ 
សនទស្ន៍នថល

( ុោល អារម រិ) 



 

ររគ្ោង្ SEA DRM  

គ្របខណ័្ឌ រ ៀបចំខផ្នកា ជាតិរ ីមភារតិច  21  

េ.  សរមមភាព រសចរតអីធ្បិាយ 
សនទស្ន៍នថល

( ុោល អារម រិ) 

 1 

កា ពិរគ្ោះរោបេ់ជាមយួជនជាតិរ ីមភារតចិ រនុង្រខតតទាងំ្គ្បាមំួយ
ននអនុររគ្ោង្ រនុង្រពេរ ៀបច ំESMP និង្ខផ្នកា អភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ
រ ីមភារតចិ (IPDP) 

20.000 

 2 
ជួេទីគ្បរឹាជាត ិ(មិនរពញរោ ង្) រ ីមបរី ៀបច ំIPDPs និង្ជំពូរពារ់
ព័នធនន EMSPs  

30.000 

 3 
ជួេអនរសគ្មបសគ្មេួពី ភាសា (តាមកា ចបំាច់) រ ីមបជីួយ េ់
គ្រួសា  ង្កា ប ះពាេ់ជាជនជាតិរ ីម រនុង្ ំរណី្ កា បណ្តឹ ង្សា ទុរខ  5.000  

 4 ជួេទីគ្បរឹាជាតិរ មីបរីធ្វីកា វាយតនមល IPDPs តាមខបបចូេ មួ  10.000 

  ស ុប  65.000 

 


