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េសចក� ីែណ� ំ១              

េនះ សកល មូលនិធិស្រ�ប់បរ ��� ន - បង� �ចវ �និេ�គ ( "GCFR" ឬ 
"មូលនិធិ") ែស� ងរក�របេង� ើន�ពធន់និង�រស្រមបស្រម�លៃន្របព័ន� េអកូឡ� សីុសមត��ព�� ថ�សហគមន៍្របព័ន�
ផលិត�ពនិង�ជីវកម�ែដល�្រស័យេលើពួកេគ ។ មូលនិធិេនះនឹង  វ �និេ�គេលើ្រក �មហ៊ុនគេ្រ�ងនិង/ឬបេច�កវ �
ទ�េលើវ �ស័យដូច�ងេ្រ�ម៖ 
  

1. ផលិតកម�ម�សមុ្រទ្របកបេ�យនិរន� រ�ពេដើម្ីបេ�ះ្រ�យ�រេន�ទហួស្រប�ណប
េច�កេទសេន�ទបំ�� ញនិងពេន� �ន�រ�� រេឡើងវ �ញ៖ 

a. ជលផល្របកបេ�យនិរន� រ�ព 
(ឧ�ហរណ៍�រ�ត់បន�យេ�យ�រ�ប់�ន�រ�ត់បន�យសំ�ញ់េ�� ច�រ
្រត�តពិនិត្យនិង�រ�� ំេមើល�រែកៃច�េ្រ�យ�រ�ប់�ន�រ�ម�នស�� ក់ផ�
ត់ផ�ង់) 
b. �រេធ� �កសិកម� ្របកបេ�យនិរន� រ�ព 
(ឧ�ហរណ៍�រ�ដំុះ��� យសមុ្រទ�រចិ�� ឹម្រតីហ� �នឬប�� ) 
c. �រ �វប្បកម� ្របកបេ�យនិរន� រ�ព (ឧ�ហរណ៍ប�� ចំណីជំនួស។ ល។ ) 
d. �រ�ដំុះ�� ថ� 
(ឧ�ហរណ៍�រប�� �នថ�ប៉្របះទឹកសិប្បនិម� ិត�រជួយ្រក �មហ៊ុនបេច�កវ �ទ�វ �វត��រ
ែថសួន�� ថ�នងិ�របេ�� ញេ�ស�ផ� �វេភទ) 

  
2. េទសចរណ៍ធម��តិេដើម្ីបេ�ះ្រ�យប�� េទសចរណ៍្របកបេ�យនិរន� រ�ពនិងពេន� �ន
�រ�� រេឡើងវ �ញ៖ 

a. រមណីយ�� នស�� �រែដល្រគប់្រគងេ�យនិរន� រ�ព 
(ែដល�ចរមួប�� �ល�ងំ�រអនុវត�នូវបេច�កេទស�� រ�� ថ�និងបេច�កវ �ទ�េ�តំ
បន់ថ�ប៉្របះទឹកជុំ វ �ញ) 
b. សកម��ពេទសចរណ៍ (ជិះទូកែហលទឹកមុជទឹកមុជទឹកជិះទូកកម�ន�) 

  
3. េហ�� រច�សម� ័ន� ្របកបេ�យនិរន� រ�ពេ�ះ្រ�យប�� បំពុលបរ ��� ន៖ 

a. �រ្រគប់្រគងសំណល់�� ស� ិច 
(ឧ�ហរណ៍ស�� រៈជំនួស�រ្របមូលនិងតេ្រម�ប�កសំណល់�រែកៃច��� ស� ិកេអ
�យនិង�រតេ្រម�ប�មឌីជីថល) 
b. �រព��លទឹកស� �យនិងទឹកសំណល់ 
c. �មពល�� តេ�ឈូងសមុ្រទ 
d. កែន�ងទទួលេភ��វេដើម្ីបេ�ះ្រ�យ�កសំណល់�វែដលបេ�� ញេ�យក
�៉ល់ 
e. កសិកម� ្របកបេ�យនិរន� រ�ពេដើម្ីប�ត់បន�យ�រអស់�រ�តុចិ�� ឹ
ម (ឧ�ហរណ៍�រេ្របើ្រ�ស់ជីជំនួស, �រេធ� �កសិកម�សរ ��ង� , 
�រេធ� �កសិកម� ្របកបេ�យ�ព�ក់�ក់, 
�រែកៃច�េឡើងវ �ញ/�រ�ប់យក�រ�តុចិ�� ឹម) ។ 
f. ឧទ�នកសិកម�េ�ះ 

  
�ែផ�កមួយៃន�រេប��� ចិត�របស់ខ� �នចំេ�ះ�រ្រគប់្រគង�និភ័យេអសេអស្របតិបត� ិ�រ្របកបេ�យ�រទទួលខុ
ស្រត�វនិង�រអភិវឌ្ sustainable ្របកបេ�យចីរ�ពមូលនិធិនឹងដំេណើរ�រ្របព័ន� ្រគប់្រគងបរ ��� ននិងសង�ម 
(ESMS) េ�យអនុេ�ម�មត្រម�វ�រនិងស� ង់�រៃន្រគឹះ�� នហិរ�� វត� �អភិវឌ្Developmentន៍ (DFIs) 
និង�ពិេសស�� ប័ន មូលនិធិ��ស�តុៃបតងនិងស� ង់�រ�រអនុវត�របស់ IFC 
។ ដូេច�ះមូលនិធិេនះនឹងរមួចំែណកដល់េ�លេ�អភិវឌ្Developmentន៍្របកបេ�យចីរ�ព�េ្រចើន (SDGs) 
�ពិេសស SDG 1 (ប�� ប់�ព្រកី្រក) SDG 2 (សន� ិសុខេស្ប�ង) SDG 5 (សម�ពេយនឌ័រ) SDG 6 (ទឹកនិងអ�ម័យ) 
SDG 8 (រមួប�� �ល) កំេណើន្របកបេ�យនិរន� រ�ព) េអសឌីជី ១៣ (�រែ្រប្រប�ល��ស�ត)ុ េអសឌីជី ១៤ 
(ជីវ �តេ្រ�មទឹក) និងេអសឌីជី ១៥ (្របព័ន� េអកូឡ� សុីេលើែផនដី) ។ 



  
២              GFCR - េ�លនេ��យបរ ��� ននិងសង�ម 

  
េសចក� ីេផ�ើម 
េនះ សកល មូលនិធិស្រ�ប់បរ ��� ន - 
បង� �ចវ �និេ�គ ( "GFCR" ឬ �រ "មូលនិធិ") ្រត�វ�នេប��� ចិត�េដើម្ីប េលើកកំពស់�រខំស៊ូ ្រ�ៃំនថ�ប៉្របះទឹក�� ថ� ្រប
ព័ន� េអកូឡ� សុីែដល�ប់�ក់ទងនិង្រប�ជនែដល�្រស័យេលើពួកេគ ។ 
  
េនះ GFCR ្រត�វ�ន្រគប់្រគងេ�យ Pegasus Capital Advisors 
ឯកជន�នមូល�� នេ��េមរ �ក�ន�� ស់ប� �រ ្រក �មហ៊ុន្រគប់្រគង្រទព្យសកម�ែដល�នេដើមកំេណើតទទួល�� ល់�
មួយមូលនិធិ��ស�តុៃបតង។ មូលនិធិនឹង ែស� ងរកេធ� ��រ �មួយអ�កអភិវឌ្localន៍ក� �ង្រស �កនិងអ�កឧបត�ម�
គេ្រ�ងេផ្សងេទៀតេដើម្ីបេលើកកម�ស់សមត��ពក� �ង្រស �ក។ 
  
ទី្របឹក� Pegasus Capital, LP ។ គឺ� ្រក �មហ៊ុនមូលធនឯកជនែដលបេង� ើតេឡើងនិងដឹក�ំេ�យ Craig Cogut 
។ �ប់�ំងពី�រ�ប់េផ�ើមេ��� ំ ១៩៩៦ Pegasus �នវ �និេ�គេលើមូលនិធិសមធម៌ឯកជនចំនួន ៥ 
េហើយ�ន �ក់ព្រ�យ�ង ២,៦ 
�ន់�នដុ�� រ ។ ្រក �មហ៊ុនវ �និេ�គេលើ្រក �មហ៊ុនក� �ងវ �ស័យ្របកបេ�យនិរន� រ�ពនិងសុខុ�ល�ពែដលកំពុងែស�
ងរកេដើមទុនរ �កចេ្រមើន�យុទ���ស� ។ 
  
េ�ល�រណ៍និងគុណតៃម� 
  
េនះ GFCR ្រត�វ�នត្រមឹម�៉ងេពញេលញ�មួយនិង�រចូលរមួ របស់ 
Pegasus េ�លេ�ក� �ង�រ�� ស់ប� �រ��ស�តុនិង�របេង� ើន�រខំស៊ូ ្រ�្ំរបយុទ�ែដលប៉ះ�ល់េ�យ�រ� ខណៈេព
លែដល�រផ�ល់េ� �រ្រតឡប់មកវ �ញ tractive ស្រ�ប់វ �និេ�គិន។ 
  
េនះ GFCR �នេប��� ចិត�ក� �ង�រវ �និេ�គ�រទទួលខុស្រត�វេហើយរ�ពឹង��រេប��� ចិត�ដូច�� េនះពី�� ប័នៃដគូរប
ស់ខ� �ន[១] ។ 
  
េនះ GFCR អតិ�ពនិង�រ្រគប់្រគង�ន្របសិទ�ិ�ពៃន អុី nvironmental និង S � ocial (E & S) 
�និភ័យនិងផលប៉ះ�ល់ែដល�ក់ទងេ�នឹង�រវ �និេ�គរបស់ខ� �ន។ េនះ GFCR �ន�រ្រព�យ�រម��ពិេសស�
មួយនឹង ែម៉្រត aximising ជីវច្រម �ះ�រតសូ៊េ�ទូ�ងំតំបន់ឬចេ�� ះភូមិ��ស� , 
�រែថរក�េស�្របព័ន� េអកូឡ� សុីស្រ�ប់្រប�ជនេ�លេ�មួយឬតំបន់និងបេង� ើន�រតស៊ូ របស់សហគមន៍ែដល�
យរងេ្រ�ះឬ្របេភទសត�េអកូឡ� សីុេនះ 
  
េនះ GFCR ផងែដរ�ទិ�ពគេ្រ�ងែដល�នខ� ឹម�រនិងវ ��ន�ររមួចំែណកដល់ SDGs �ពិេសស SDG 1 
(ប�� ប់�ព្រកី្រក) SDG 2 (សន� ិសុខេស្ប�ង), SDG 5 (សម�ពេយនឌ័រ), SDG 6 (ទឹកនិងអ�ម័យ), SDG 8 
(កំេណើន្របកបេ�យនិរន� រ�ពស្រ�ប់�ងំអស់�� ) េអសឌីជី ១៣ (�រែ្រប្រប�ល��ស�ត)ុ េអសឌីជី ១៤ 
(ជីវ �តេ្រ�មទឹក) និងេអសឌីជី ១៥ (្របព័ន� េអកូឡ� សុីដីេ�ក) ។ 
  
េនះ GFCR ្រត�វ�នេប��� ចិត�េដើម្ីបរក��ននូវ�រអនុវត� ្របេសើរេឡើងនិងបន� ្រគប្់រគង្របព័ន�ចង្រកង�ឯក�រ
បរ ��� ននិងសង�ម (ESMS) េដើម្ីប��ឱ្យ�ននូវ�រអនុវត�េ�លនេ��យេនះ។ ESMS 
េនះរមួប�� �ល�ងំ្របព័ន� ្របេភទ E & S េ�ះគឺ្រសប�មួយនឹង�រអនុវត�ន៍េស� ើៃន �ជីវកម�ហិរ�� វត� �អន� រ�ត ិ( IFC 
�ន ) , ធ��រវ �និេ�គអឺរ�ុប ( EIB ) និងេផ្សងេទៀត D ែដល evelopment ្រសី inance ខ� �  ំnstitutions (DFIs) ។ 
  
 វ ��ល�ពនិង�រអនុវត� 
េនះ GFCR ្រត�វ�នេ�� តេ�េលើ  វ �ស័យដូច�ងេ្រ�មេនះ: 

1. ផលិតកម�ម�សមុ្រទ្របកបេ�យនិរន� រ�ពេដើម្ីបេ�ះ្រ�យ�រេន�ទហួស្រប�ណប
េច�កេទសេន�ទបំ�� ញនិងពេន� �ន�រ�� រេឡើងវ �ញ៖ 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1


a. ជលផល្របកបេ�យនិរន� រ�ព 
(ឧ�ហរណ៍�រ�ត់បន�យេ�យ�រ�ប់�ន�រ�ត់បន�យសំ�ញ់េ�� ច�រ
្រត�តពិនិត្យនិង�រ�� ំេមើល�រែកៃច�េ្រ�យ�រ�ប់�ន�រ�ម�នស�� ក់ផ�
ត់ផ�ង់) 
b. �រេធ� �កសិកម� ្របកបេ�យនិរន� រ�ព 
(ឧ�ហរណ៍�រ�ដំុះ��� យសមុ្រទ�រចិ�� ឹម្រតីហ� �នឬប�� ) 
c. �រ �វប្បកម� ្របកបេ�យនិរន� រ�ព (ឧ�ហរណ៍ប�� ចំណីជំនួស។ ល។ ) 
d. �រ�ដំុះ�� ថ� 
(ឧ�ហរណ៍�រប�� �នថ�ប៉្របះទឹកសិប្បនិម� ិត�រជួយ្រក �មហ៊ុនបេច�កវ �ទ�វ �វត��រ
ែថសួន�� ថ�និង�របេ�� ញេ�ស�ផ� �វេភទ) 

  
2. េទសចរណ៍ធម��តិេដើម្ីបេ�ះ្រ�យប�� េទសចរណ៍្របកបេ�យនិរន� រ�ពនិងពេន� �ន
�រ�� រេឡើងវ �ញ៖ 

a. រមណីយ�� នស�� �រែដល្រគប់្រគងេ�យនិរន� រ�ព 
(ែដល�ចរមួប�� �ល�ងំ�រអនវុត�នូវបេច�កេទស�� រ�� ថ�និងបេច�កវ �ទ�េ�តំ
បន់ថ�ប៉្របះទឹកជុំ វ �ញ) 
b. សកម��ពេទសចរណ៍ (ជិះទូកែហលទឹកមុជទឹកមុជទឹកជិះទូកកម�ន�) 

  
3. េហ�� រច�សម� ័ន� ្របកបេ�យនិរន� រ�ពេ�ះ្រ�យប�� បំពុលបរ ��� ន៖ 

a. �រ្រគប់្រគងសំណល់�� ស� ិច 
(ឧ�ហរណ៍ស�� រៈជំនួស�រ្របមូលនិងតេ្រម�ប�កសំណល់�រែកៃច��� ស� ិកេអ
�យនិង�រតេ្រម�ប�មឌីជីថល) 
b. �រព��លទឹកស� �យនិងទឹកសំណល់ 
c. �មពល�� តេ�ឈូងសមុ្រទ 
d.   កែន�ងទទួលេភ��វេដើម្ីបេ�ះ្រ�យ�កសំណល់�វែដលបេ�� ញេ�យក
�៉ល់ 
e. កសិកម� ្របកបេ�យនិរន� រ�ពេដើម្ីប�ត់បន�យ�រអស់�រ�តុចិ�� ឹ
ម (ឧ�ហរណ៍�រេ្របើ្រ�ស់ជីជំនួស, �រេធ� �កសិកម�សរ ��ង� , 
�រេធ� �កសិកម� ្របកបេ�យ�ព�ក់�ក់, 
�រែកៃច�េឡើងវ �ញ/�រ�ប់យក�រ�តុចិ�� ឹម) ។ 
f. ឧទ�នកសិកម�េ�ះ 

  
េ�លនេ��យ E & S េនះអនុវត�េ� �ន GFCR ្រពម�ងំេ�ឱ្យ្រក �មហ៊ុនផលប័្រត / គេ្រ�ងរបស់ខ� �ន។ 
  
ប�� ីបដិេសធ 
េនះ GFCR �នអនុម័តប�� ី�ប់ប�� �លមួយែដល complies 
�មួយនឹងប�� ីបដិេសធអភិវឌ្ឍន៍្រគឹះ�� នហិរ�� វត� �រមួ�ងំ�ជីវកម�ហិរ�� វត� �អន� រ�ត,ិ KfW , 
EIB, ធ��រអឺរ�ុបៃន�រក�ងេឡើងវ �ញនិងអភិវឌ្ឍន៍ 
( EBRD ) �េដើម  GFCR ត្រម�វឱ្យៃដគូរបស់ខ� �នេដើម្ីបអនុវត�សកម��ពរបស់ខ� �នេ�ក� �ង�រអនុេ�ម�ម�តិ 
ច�ប់និងក� �ងលក�ណៈ្រសប�មួយនឹងបទ�� នរបស់ IFC 
�រសែម�ងមួយ (PSs) និង�រអនុវត�ឧស�ហកម�អន� រ�តិល� រមួ�ងំ�ក់ព័ន� ្រក �មធ��រពិភពេ�ក បរ ��� នសុ
ខ�ពនិងសុវត� ិ�ព ( EHS ) េ�ល�រណ៍ែណ�ំនិងេ�ល�រណ៍និងស� ង់�រ�នេ�ក� �ង សហ�ពអឺរ�ុប 
( សហ�ពអឺរ�ុប ) ច�ប់បរ ��� ន 
ែដល�កែន�ងែដល�ចអនុវត��ន ។ មូលនិធិេនះក៏េប��� ចិត�ចំេ�ះអនុស�� ស� �លចំនួន្រ�ំបីរបស់អង��រពល
កម�អន� រ�តិ (ILO) និងច�ប់សិទ�ិមនុស្សអន� រ�តិែដល�បទប្ប�� ត� ិសំ�ន់ៗែដល្រត�វ�នឆ� �ះប�� ំងេ�ក� �ងស� ង់
�រ�រអនុវត�របស់ IFC ែដល�ក់ព័ន� ។ (សូមេមើល ESMS េពញ �ន GFCR ប�� ីបដិេសធន៍ ក� �ងឧបសម� ័ន�ទី 1 ) ។ 
  
េនះ GFCR ែផន�រេដើម្ីបអនុវត�បទ�� ន�រសែម�ងរបស់ 
IFC េដើម្ីបបំេពញ�មត្រម�វ�រៃន EIB, KfW និង មូលនិធិៃបតង��ស�តុ 



( GCF ) ខណៈេពលែដល�រេ�រពបទប្ប�� ត� ិ�៉សុីនផងែដរ្របេទសេហើយរ�ពឹង�ផលប្រតរបស់្រក �មហ៊ុន�៉ងេពញ
េលញ / 
គេ្រ�ងរបស់ខ� �នក� �ង�រេធ� � ដូច�� េនះែដរ ។ េនះ GFCR �នេប��� ចិត�  េ�យខ� �នឯងផងែដរ េ�នឹងេ�ល�រណ៍
េអ�� ទ័រ (EP) េដើម្ីបជួយស្រម�លដល់�រវ �និេ�គឯកជនរបស់�� ប័នហិរ�� ប្ប�នេ�ល�រណ៍តំបន់េអ�� ទ័ 
(EPFIs) ែដល� អង��រសហ្រប��តិ ( អង��រសហ្រប��តិ ) សកលប្រង�ម្រពម�ងំេ�ក 
U N េ�ល�រណ៍ស្រ�ប់�រវ �និេ�គ�រទទួលខុស្រត�វ (UNPRI) 
។ េនះ GFCR ្រត�វ�ន េប��� ចិត�េដើម្ីបេធ� ��រេ�� ះេ�រក�រគិតឱ្យ�ន្រ�កដ្រប�និង្របកបេ�យេហតុផលៃនក
ម� វ �ធី�ងំេនះេ�េលើេពលេវ�ស� ង់�។ 
  
�រអនុវត�េ�លនេ��យ 
ក� �ងេ�លបំណងេដើម្ីបអនុវត�េ�លនេ��យេ�ះ �ន GFCR �នបេង� ើត ្របពន័� ្រគប់្រគងបរ ��� ននិងសង�ម 
( ESMS ) េដើម្ីប���េ�លនេ��យេនះ្រត�វ�នអនុវត��៉ងេពញេលញេ�ទូ�ងំស�� ក់តៃម�  
(�រកំណត់អត�ស�� ណគេ្រ�ង, �រអភិវឌ្ឍ, �រវ �និេ�គ, �រ្រត�តពនិិត្យនិង�យ�រណ៍) ។ 
  
្រកបខ័ណ� ៃនេអសេអសេអម រមួ�ន�តុដូច�ងេ្រ�មៈ 

• េ�លនេ��យេអសេអស 
• នីតិវ �ធីែដល្រត�វ�នរមួប�� �ល�៉ងេពញេលញ�មួយនឹងវដ� វ �និេ�គរមួរបស់មូលនធិិ 

o �រ្រត�តពិនិត្យ្របតិបត� ិ�រ (រមួ�ងំប�� ីមិន�ប់ប�� �ល) 
o ចំ�ត់�� ក់�នភិ័យ 
o េអសេអសេអសឧស�ហ៍ព��ម 

• ឧបករណ៍ 
• ឯក�រែណ�ំនិងពធិី�រ�យ�រណ៍ 

  
�រទទួលខុស្រត�វរបស់េអស 
េនះ GFCR របស់ គណៈក�� ធិ�រវ �និេ�គ (IC 
េភ� ើង) ែដល�ន�រទទួលខុស្រត�វ�រមួស្រ�ប់�រកំណត់េ�លនេ��យេនះនិង្រត�តពិនិត្យេមើល�រអនុវត�ន៍រ
បស់ខ� �ន។ េនះ IC េភ� ើង �នកំណត់មួយ ែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ E & S កម� វ �ធី្រគប់្រគងប 
(ESM) េដើម្ីប ្រគប់្រគង �រអនុវត�ន៍ ៃនេ�លនេ��យនិង ESMS E & 
S និង�យ�រណ៍េ�ឱ្យ្រក �ម្របឹក�ភិ�លអំពី�រសែម�ង ESMS (សូមេមើល�រទទួលខុស្រត�វបែន�មេទៀតៃនមូលនិធិ 
ESM ក� �ងជំពូកទី 4 ៃន ESMS េនះ ) ។ 
  
IC ទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រ����នថវ ��និងធន�នសម្រសបេដើម្ីបអនុវត�េ�លនេ��យេនះ។ 
  
រ�យ�រណ៍និង�រទទួលខុស្រត�វ 
េនះ GFCR របស់ គណៈក�� ធិ�រវ �និេ�គ និង ៃដគូែដល�នកំណត់ នឹង ទទួល�នរ�យ�រណ៍េទៀង�ត់ស� ីពី�
រអនុវត�និង្របសិទ��ពៃន ESMS របស់មូលនិធិនិង�រអនុេ�ម�មរបស់ខ� �ន�មួយនឹងេ�លនេ��យ E & S 
េនះ។ 
  
េនះ GFCR បំណងេដើម្ីប េធ� �ឱ្យអុី & S ែដល�ក់ព័ន� ែដល�ចេ្របើ�នពដល់��រណជន�មរយៈ Pegasus 
" េគហទំព័រ។ េនះរមួប�� �ល�ងំ�រេ�ះពុម�ផ�យេ�លនេ��យេអសេអសេ�េលើ េគហទំព័រ ជីេអហ� សុីអរអរ និង
 ប�� �ល ព័ត៌�នសេង�បេ�ក� �ងរ�យ�រណ៍្រប�ំ�� ំរបស់ខ� �ន។ 
  
េនះ GFCR �នយន��របណ� ឹងមួយែដល�ចឱ្យ�គីទីបី�ន�រ្រព�យ�រម�អំពី�រអនុេ�ម�មច�ប់ដំេឡើង្រ�
ក់មូលនិធិ�មួយេ�លនេ��យេនះនិង / ឬផលប៉ះ�ល់ E & S 
ៃនគេ្រ�ងហិរ�� ប្ប�នរបស់ខ� �ន។ យន��របណ� ឹង គឺ �ចចូលដំេណើរ�រ�ន�មរយៈ េគហទំព័ររបស់ Pegasus 
" ។ Pegasus រក��ស័យ�� នអុីែមល“ Feedback” ( feedback@pcalp.com ) េ�េលើទំព័រ“ �ក់ទងមកេយើងខ� � ំ” 
ៃនេគហទំព័ររបស់� ៖ 
https://www.pcalp.com/contact/ 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=https://www.pcalp.com/contact/


េលើសពីេនះេទៀត �ន់ែតេ្រចើន, �រ GFCR នឹងត្រម�វឱ្យគេ្រ�ង�ងំអស់េដើម្ីបអនុវត�យន��របណ� ឹងមួយ , �ពិេស
សេ�ក� �ង�រសែម�ងអំពីបរ ��� ននិងសង�ម ែដលនឹង�� យ� ស��្រតេ�នឹង�និភ័យនិងផលប៉ះ�ល់ៃនគ
េ្រ�ងេនះ។ (សូមេមើលឧបសម� ័ន�  ១១ និង ១២) 
�គី�ក់ព័ន�នឹង្រត�វ�នជូនដំណឹងអំពីយន��រេ�ះ្រ�យសំណងឯក�ជ្យ GCF 
( https://irm.greenclimate.fund/case-register/file-
complaint ) េដើម្ីប�ក់�ក្យបណ� ឹង ។ �គី�ក់ព័ន� ្រត�វ�នជូនដំណឹងអំពីយន��របណ� ឹង�រទុក�ឱ្យ�ន់េពលេវ�
មុនេពលអនុវត�គេ្រ�ង (ឧ�ហរណ៍ក� �ងអំឡ� ងេពលពិេ្រ�ះេ�បល់របស់�គី�ក់ព័ន�) ។ 
  
�រអនុម័ត 
អុីេនះ & S េ�លនេ��យ និង ESMS �ន ្រត�វ�នេគ បេ�� ះ�សន�  ែដល�នអនុម័តេ�យ �រ GFCR IC 
េភ� ើង , ែដល�នន័យ � P �ន �អ�កដឹក�ំ�ន់ខ� ស់ egasus 
អនុម័ត�រ�ក់�នសំេណើផ�ល់មូលនិធិនិងឧបសម� ័ន��ងំអស់រមួ�ងំ ESMS េនះ។ 
  
                                                        
៣              ្របព័ន� ្រគប់្រគងបរ ��� ននិងសង�ម (ESMS) - េ�លបំណងនិង �រអនុវត� 

េនះ GFCR �នេប��� ចិត�ក� �ង�រ្រគប់្រគង�និភ័យបរ ��� ននិងសង�មនិង�រសែម�ង, �រ�ប់េផ�ើម�មួយនឹង
�រ្របតិបត� ិ�ររបស់ខ� �ន។ បុគ�លិក ៃន �រ GFCR ្រត�វ�នេហតុដូេច�ះេហើយ �នដឹក�ំេ�យអុីៃផ�ក� �ងរបស់មូលនិ
ធិេនះនិងេ�លនេ��យ S 
និងធន�នមនុស្សែដល ្រត�វ�នអនុម័តពី Pegasus និង ស� តិេ�ក� �ងប�� ត់�មួយនឹង�ជីវកម�ហិរ�� វត� �អន� រ
�តិ PS2 ។ េ�លនេ��យៃផ�ក� �ងេនះ��� �រ GFCR បុគ�លិក្រត�វ�នព��លេ�យេស� ើ�ព, 
�នផ�ល់េ�យ�នលក�ខណ� �រ�រ�នសុវត� ិ�ព និង�រ អនុវត��រ�រ�របរ ��� ន េនះេបើេ�ង�មច�ប់រប
ស់្របេទស�� ស់ផ�ះ ។ ច�ប់ចម�ងៃនេ�លនេ��យៃផ�ក� �ង�ងំេនះ�ចរក�ន�ម�រេស� ើសំុ។ 

ទី េនះគឺ� ESMS 
�នសំណំុៃននីតិវ �ធីែដលនឹង្រត�វ�នអនុវត��មេដើម្ីប��� េយើង  វ �និេ�គជួប �រ GFCR របស់ S 
�នបរ ��� ននងិ ocial ( E & S ) P �ន olicy 
។ េនះរមួប�� �ល�ងំដំេណើរ�រស្រ�ប់�រប�� ំងៃនស�� នុពលវ �និេ�គ្រប�ំងនឹងប�� ីបដិេសធន៍េនះ មុនេពល
�រសេ្រមចចិត�េ� / 
�� នចូរេ� េដើម្ីប��ឱ្យ�ន � �រវ �និេ�គេ�ះេទ គឺ្រត�វ�នេធ� �េឡើង េ�ក� �ងគេ្រ�ង ឬ្រក �មហ៊ុនែដល កំពុង
្របតិបត� ិ�រ�មួយ សកម��ពដកេចញ។   ដំេណើរ�រប�� ំងអនុ�� តឱ្យ �ន�រ�ត់�� ក់បេ�� ះ�សន�ៃន គ
េ្រ�ង ែដល�នេស� ើ េ���និភ័យខ�ស់មធ្យមនិង�ប (្របេភទក, 
ខឬសុីេរៀងៗខ� �ន) េហើយប�� ប់មកកំណត់ក្រមិតៃនេអសេអសេអសែដល្រត�វ�ន�ពឧស�ហ៍ព��មនិងសកម�
�ពែដល្រត�វេធ� �េដើម្ីប�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់ែដល�ចេកើត�ន។ គេ្រ�ង�ងំអស់ែដលផ�ល់ហិរ�� ប្ប�នេ�យ 
�រ GFCR ្រត�វអនុវត��ម ្របេទស�� ស់ផ�ះត្រម�វឱ្យ�នបទប្ប�� ត� ិ ែដល �ក់ព័ន�  ស� ង់�រ�រសែម�ង�ជីវកម�ហិរ
�� វត� �អន� រ�ត ិនិង ល�  �រអនុវត�ឧស�ហកម�  េរៀង�� េ�ល�រណ៍ែណ�ំ EHS របស់ធ��រពិភពេ�ក ។ 

េអសេអសេអស្រគបដណ� ប់េលើ�រ�យតៃម�គេ្រ�ងដំបូង�រ អភិវ ឌ�៍គេ្រ�ង �រ�ងសង់និង្របតិបត� ិ�រឆ�ង
�ត់រហូតដល់គេ្រ�ង �កេចញ (ពីមូលនិធិ) និង្រគបដណ� ប់ដូច�ងេ្រ�ម៖ 

• �រ�យតៃម�ដំបូងនិង�រពិនិត្យ 

• �រ�ត់�� ក់ៃន�និភ័យ E & S ែដល�ចេកើត�ន 

• �រ�យតៃម�គេ្រ�ងលម� ិត/�ពឧស�ហ៍ព��មនងិ�រេប��� ចតិ�ៃនស� ង់�រេអសេអស 

• �រកំណត់អត�ស�� ណវ ��ន�របន� �របន�យ�រ្រត�តពិនិត្យនិង�រ្រគប់្រគងែដល�ម�រេដើម្ីប
���ននូវ�រអនុេ�ម�មស� ង់�រសម្រសប 

• �រពិេ្រ�ះេ�បល់និង�រចូលរមួរបស់អ�ក�ក់ព័ន�  (ឧបសម� ័ន�ទី ១៣) 

• យន��រត��  

• �រ�ក់ប�� �ល ត្រម�វ�រ E&S េ�ក� �ងឯក�រច�ប់គេ្រ�ង 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=https://irm.greenclimate.fund/case-register/file-complaint
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=https://irm.greenclimate.fund/case-register/file-complaint


• �រ្រត�តពនិិត្យ�រអនុវត�គេ្រ�ងេដើម្ីប��ឱ្យ�ន�រអនុេ�ម�មស� ង់�រ �មរយៈ�រ�
កេចញពីគេ្រ�ង 

• រ�យ�រណ៍ៃផ�ក� �ងស� ីពី�រអនុវត�េអសេអសេអសៃនគេ្រ�ងហិរ�� ប្ប�ន ដល់ េអហ� េអហ� សីុ 

• �យ�រណ៍ពី�ងេ្រ�េ� �គី�ក់ព័ន�   

  

េសចក� ីសេង�បៃនដំេណើរ�រ (សូមេមើលដ�្រ�មគំនូស�ងលំហូរ�ងេ្រ�ម)៖ 

  

 
  
៤              អង��រនិង�រទទួលខុស្រត�វ 

េនះ GFCR �នែដល�នកំណត់អុី & S �កម� វ �ធី្រគប់្រគង ប (ESM) ែដល�ន�រ្រត�តពិនិត្យៃន�រ ESMS 
ស្រ�ប់អនុវត�េ�ះ។ េអសអឹមេអស�នលទ��ពទទួល�ន បរ ���ស�ជីវកម�  េផេ�� ស និងធន�ន្របកប
េ�យនិរន� រ�ព្រពម�ងំ អ�កជំ�ញ និងអ�ក្របឹក� �ងេ្រ�ក� �ង្រស �ក/អន� រ�តិ បែន�មែដល្រត�វ�រ េដើម្ីប��
��រវ �និេ�គ្រត�វ�នអនុវត� ្រសប�មេ�លនេ��យេអស។ 

ទំនួលខុស្រត�វរបស់េអសេអមរមួ�ន៖ 

• េ្រ�្របេទស �រអនវុត�ន៍ ESMS េនះ និងពិនិត្យេឡើងវ �ញ�ម�លកំណត់របស់ខ� �ន , 
េធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងនិង�រេធ� � វ �េ�ធនកម�  ; 
• �យ�រណ៍�េទៀង�ត់េដើម្ីប t េ�ក GFCR IC េភ� ើង អំពី�រសែម�ង ESMS 
• ���គេ្រ�ង��  ្រត�វ�នេគ �ក់ប�� ំង្រប�ំងនឹង GFCR E & S 
េ�លនេ��យ ប�� ីបដិេសធន៍ , េហើយ�គេ្រ�ងែដល�នេស� ើេឡើងេនះ្រត�វ�នេគែចក្របេភទ
ស្រ�ប់ស�� នុពល�និភ័យរបស់ S & អុី ; 
• ្រត�វ្រ�កដ�ល័ក�ខ័ណ� ៃនេសចក� ីេ�ងរបស់ េអស �យ េអ អនុេ�ម�ម េ�លនេ��យ េអ
សេអសេអសេអសេអស។ 
• ថិរេវ� ing គេ្រ�ង េ�យ�រែតឧស�ហ៍ , ��� GFCR E & S � នីតិវ �ធីពិនិត្យេឡើងវ �ញ, 
�រែណ�ំនិង្រត�វ�នអនុវត��មប�� ី េហើយ � េនះ គេ្រ�ង បរ ��� ន �ល់ performanc អុី / អនុ
េ�ម�មច�ប់ ្រប�ំងនឹង�រ ត្រម�វឱ្យ�ន�រអនុវត�  ្រត�វ�ន�យតៃម�! 
• ្រត�វ្រ�កដ� គេ្រ�ងេ�ក� �ងផលប័្រត ្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យនិង្រត�តពិនិត្យ ្រប�ំងនឹង�របន�
អនុវត��មត្រម�វ�រែដល�ចអនុវត��ន ។ 



• ពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យគេ្រ�ងេអសេអស 
• េរៀបចំ អុី្រប�ំ��  ំnvironment និង�រអនុវត��រ r សង�ម eport, 
េ�យែផ�កេលើ �លកំណត់ �រ្រត�តពិនិត្យ រ�យ�រណ៍ �ន មុន�រ �ត់បន�យេ�យ�រវ �និេ�
គេនះ ្រក �មហ៊ុន , និង E េផ្សងេទៀត រ�យ�រណ៍ & S ែដល�ច្រត�វ�ន�ម�រ ; 
• ផ�ល់ជូននូវ�រ �� ក់េភ��ងចំេ�ះ �រវ �និេ�គ េលើ េ�លនេ��យនិងនីតិវ �ធីរបស់េអសេអស ។ 
• េធ� ��រ�មួយ GFCR និង Pegasus ម�ន� ី�ន់ខ�ស់ េដើម្ីប����នធន�ន្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ 
�រអនុវត�  េ�លនេ��យនិងនីតិវ �ធី របស់ េអសេអសេអស ្របកបេ�យ្របសិទ��ព ។ 
• រក�ឯក�រអ�កពិេ្រ�ះេ�បល់ និងអ�កជំ�ញ�ង បរ ��� នែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់
 ែដល�ច្រត�វ�នេ�ឱ្យជួយក� �ង�រេធ� ��រ្រត�តពិនិត្យបរ ��� ន សវនកម�  និង 
ESIAs ។ (សូមេមើលឧបសម� ័ន�  ១០) 
• ្រត�វ្រ�កដ��នយន��រប ណ� ឹងត��  េហើយមតិេ�បល់្រត�វ�ន្រគប់្រគងេ�យអនុេ�ម�ម 
េ�លនេ��យ េអសេអសេអសេអស ។ (សូមេមើលឧបសម� ័ន�  es 11 និង 12 ) 
• �រ���ឯក�រគេ្រ�ង េអសនិងេអស ្រត�វ�ន្រគប់្រគង�៉ង្រតឹម្រត�វនិង្រត�វ�នចង្រក
ង េ�យអនុេ�ម�មេ�លនេ��យរក�ឯក�ររបស់េភេ�� ស 

េសចក� ីសេង�បៃន�រទទួលខុស្រត�វ E&S (សូមេមើលដ�្រ�មគំនូស�ងលំហូរ�ងេ្រ�ម)៖ 
   

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

ថវ ���៉ន់�� នស្រ�ប់�រអនុវត� ESMS 

សកម��ពេអសេអសេអស�គេ្រចើននឹង្រត�វ្របមូលផ� �ំក� �ងកំឡ� ងេពលវ �និេ�គរបស់មូលនិធិ (្របែហល ៧ �� ំ) 
។ ប�� ប់ពីេ�ះអ�ក្រគប់្រគងេអសេអសនឹងេ�� តសំ�ន់េលើរ�យ�រណ៍្រប�ំ�� ំនិង�រេ�កេ�ែដល�ចេកើត
េឡើង។ 

  

សកម��ព ចំ�យ្រប��ំ� ំគិត
�ដុ�� រ�េមរ �ក 

�រចំ�យសរុប
ក� �ងរយៈេពល ៧ 
�� ំដំបូងគិត�ដុ
�� រ�េមរ �ក 

�រ�កល្បងនិង�រែកសំរលួ ESMS (“ េរៀនេ�យេធ� �”) 
ក� �ងរយៈេពល្រ�ំមួយែខដំបូង 

១៥.០០០ ១៥.០០០ 

Primary responsibility: 

• ES Manager 
• Investment team 
(to ensure compliance 
with eligibility criteria 
and risk categorization) 

Screening Due Diligence Investment 
Decision

Investment 
Agreement

Holding, 
Monitoring & 

Reporting
Exit

Primary responsibility: 

• ES Manager (to 
ensure ESIA, 
ESAP, etc. are 
conducted) 

Secondary 
responsibility: 

• Project staff 
• Contractors/ 

external 
consultants 

Support: 

• Investment team 

Primary responsibility: 

• Investment 
Committee (to make 
an informed decision 
taking into account 
E&S issues) 

Support: 

• ES Manager 
• Investment team 
 

Primary responsibility: 

• Investment and legal 
team (to include E&S 
issues in formal 
agreements) 

Support: 

• ES Manager 

Primary responsibility: 

• ES Manager (to 
implement ESMMP) 

Secondary responsibility: 

• Project staff 
• Contractors/ external 

consultants 
Support: 

• Investment team 

Primary responsibility: 

• Investment 
Committee (to make 
an informed 
decision taking into 
account E&S issues) 

Support: 

• ES Manager 
• Investment team 
 



�របណ� � ះប�� លបុគ�លិក GFCR េ�ក្រមិត្របតិបត� ិ�រ 
(វគ�បណ� � ះប�� លដំបូងនិងេកើតេឡើងវ �ញ) 

១០.០០០ ៧ មុឺន 

េស�កម�ព្រងឹងសមត��ព�មួយអ�កឧបត�ម�គេ្រ�ងក� �ង្រស �ក 
(សិ�� ��េអសេអសេអសនិងវគ�បណ� � ះប�� លេអសេអសេអស
េ�យ�� ល់កំឡ� ងេពលចុះពិនិត្យទី�ំងគេ្រ�ង) 

២ មុឺន ១៤ មុឺន 

្រក �មេអសេអសេអស ៣០ មុឺន ២.១០០.០០០ 

អ�កជំ�ញ�ងេ្រ� ( ឧ។ ពិនិត្យ ESIAs, ESAPs 
និងឯក�រេផ្សងេទៀត) 

១០ មុឺន ៧០០.០០០ 

ភស� ��រ�រេធ� �ដំេណើរ។ ល។ ៤ មុឺន ២៨០.០០០ 

រ�យ�រណ៍្រប�ំ�� ំ (�រ្រត�តពិនិត្យ�ររច��រេ�ះពុម�ផ�យ) ៤ មុឺន ២៨០.០០០ 

      

សរុបក� �ងមួយ�� ំ ៥២៥.០០០   

សរុប�ង ៧ �� ំ   ៣, ៥៨៥ , ០០០ 

  

  
៥              �រពិនិត្យ និងចំ�ត់្រក �ម�និភ័យស�� នុពល 

ែផ�កេនះអនុវត�ចំេ�ះ�រពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវគេ្រ�ងនិង�រអនុម័តគេ្រ�ងេអសេអសេដើម្ីបដំេណើរ�រគេ្រ�ង�
លទ�ផលៃនកិច� ្របជុំេសចក� ីសេ្រមចចិត�ដំបូង/មិនេ�។ េនះរមួប�� �ល�ងំ�រដកប�� ំងប�� ី, 
�រកំណត់អត�ស�� ណ�និភ័យដំបូង, �នស�� នុពលនិងប�� របស់ S អុីកិច��ររបស់ PSs 
អនុវត�កិច��ររបស់អុីបេ�� ះ�សន�  & S គ ategorization 
និង�រទំ�ក់ទំនងៃន�ររកេឃើញេ��ន់អ�ក្រគប់្រគងគេ្រ�ងេនះ។ 

P �ន roposed ទំ rojects ្រត�វ�ន �ក់ប�� ំង្រប�ំងនឹង GFCR E & S 
េ�លនេ��យនិង មិនរមួប�� �ល ក� �ងប�� ី lusion (សូមេមើលឧបសម� ័ន�ទី 1) េ�េ�៉យដំបូងបំផុត n t 
ៃន�រចូលរមួេដើម្ីបកំណត់�េតើគេ្រ�ងេនះ�ចទទួលយក�ន។ េនះរមួប�� �ល�ងំ �រ្រត�តពិនិត្យ្រប�ំងនឹង 
IFC PS 
�ងំអស់េដើម្ីប�យតៃម�លទ��ពអនុវត�និងក្រមិត�និភ័យរបស់ពួកេគ។ ្របសិនេបើេនះ�ប់�ក់ព័ន�នឹងសកម��
ពដកេចញឬ គេ្រ�ងេនះគឺមិនេ�ក� �ង�រអនុេ�ម�មេ�លនេ��យ E & S , 
ប�� ប់មកគេ្រ�ងេនះនឹងមិន្រត�វ�ន�ត់ទុក�� �រ�មួយ បែន�មេទៀត។   ស្រ�ប់គេ្រ�ងមិន្រត�វ�ន
េ�េលើប�� ី�� ច់មុខ, មូលនិធិ ESM នឹង����ដំបូង �រ�យតំៃលៃន ស�� នុពល E & S 
�និភ័យ ្រត�វ�នេធ� �េឡើង េ�យែផ�កេ�េលើគេ្រ�ងេនះ ខ� �  ំnformation ែដលផ�ល់េ�យ អ�ក្រគប់្រគងគេ្រ�ង 
េ�ក� �ងដំ�ក់�លែដល , និងដំេណើរទស្សនកិច�តំបនប់�� ញែដល�កែន�ងែដល�ចអនុវត��ន ។ េ�ក 
U េ្រច�ង គំរ ូប�� ីេផ��ង�� ត់�នផ�ល់ជូនក� �ងឧបសម� ័ន�  5 , អុី របស់ S M 
�ន នឹង��� �បេ�� ះ�សន�  គ ategory ្រត�វ�នផ�ល់ េ�ឱ្យគេ្រ�ងេនះ និងប�� ី សំ�ន់រ�ពឹងទុក E & S 
�និភ័យ។ ក�� �និភ័យែដល�ក់ទងនឹង��ស�តុក៏្រត�វ�នេគគតិគូរ្រសប�� �មួយ្រក �ម�រ�រពិេសសស� ី
ពី�រប�� ញហិរ�� វត� ��ក់ទងនឹង��ស�តុ (TCFD) 
ផងែដរ។ េនះរមួប�� �ល�ងំ�រ�យតៃម��និភ័យ�ង�យនិងអន�រ�លែដលប�� លមកពី�រែ្រប្រប�ល��ស
�តុែដល�ច�នផលប៉ះ�ល់ែផ�កហិរ�� វត� �ដល់គេ្រ�ង េ�លបំណងៃន�រេនះគឺេដើម្ីបកណំត់ពី ក្រមិត ៃន�រខិ
តខំ្របឹងែ្របងក� �ង�រ�យតៃម��និភ័យ E & S ក� �ងអំឡ� ងេពល preparatio n ៃនគេ្រ�ងនិង ទំហំៃន�រ លម� ិតអុី & 
S េ�យ�រែតឧស�ហ៍្រត�វ�ន�ម�រ េដើម្ីប ជូនដំណឹងេ� / �� ន�រសេ្រមចចិត�កិច� ្របជុំេ� �ន ។ ្រក �មហ៊ុន 
T េ�ក�ន c ategory ៃន គេ្រ�ង�ររមួ �និភ័យ គឺ accordi ng េ� ��ង�ងេ្រ�ម : 

ចំ�ត់�� ក់�និភ័យ េអសេអស 
្របេភទ    



ក 

សកម��ព�ជីវកម��នស�� នុពល �៉ងសំ�ន់ �និភ័យប៉ះ�ល់បរ ��� នឬសង�មនិង / ឬផលប៉ះ�ល់ែដល�នច្រម �ះ      
               

 
             

 
           
           

ខ 

សកម��ព�ជីវកម�ែដល�នស�� នុពល �ន �និភ័យអវ �ជ��នែផ�កបរ ��� នឬសង�មនិង/ឬផលប៉ះ�ល់ែដល�នចំ   
  

          
           

  
           

  
 

            
   
  
  
  
    

 
           
           
           

  

គ 

សកម��ព�ជីវកម�ែដល�ន �និភ័យ តិចតួចបំផុត ឬ�� នផលប៉ះ�ល់បរ ��� ននិងសង�មនិង/ឬផលប៉ះ�ល់  
           

  
 

                 
  

 
  

            
  

ដំេណើរ�រពិនិត្យនិង�ត់�� ក់្របេភទៃន�រវ �និេ�គែដល�នេស� ើេឡើង�ំឱ្យ�នចំ�ត់�� ក់�និភ័យែដល�ច
េកើត�ន។ េនះកំណត់ក្រមិតៃនត្រម�វ�រេអសេអសែដល្រត�វអនវុត�ដូច�ងេ្រ�ម៖ 

• �ល់ ្របតិបត� ិ�រ ្របេភទេអ (ឧ�ហរណ៍ែដលទំនង�បង�ឱ្យ�នភីេអស ៥-៨) 
ត្រម�វឱ្យ�ន�រេរៀបចំ�រ�យតៃម�ផលបះ៉�ល់បរ ��� ននិងសង�ម�ផ� �វ�រ (េអ�យេអេអេអ) 
េរៀបចំេ�យអនុេ�ម�មបទប្ប�� ត� ិ�យភីេអសភីេអស ១ 
និងត្រម�វ�របទប្ប�� ត� ិរបស់្របេទស�� ស់ផ�ះ។ ESIA 
នឹង្រត�វអនុវត�េ�យអ�ក្របឹក�ែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់េហើយនឹង�នែផន�រ្រគប់្រគង
និង�ម�នបរ ��� ននិងសង�ម (ESMMP) ។ ឧបសម� ័ន�ទី ២ 
�ន�រពិពណ៌�អំពីភីេអសេអសនិងត្រម�វ�រនិងឧបសម� ័ន�ទី ៦ 
ប�� ី្រត�តពិនិត្យស្រ�ប់្រត�តពិនិត្យ�រអនុេ�ម�មភីេអស ែដលក៏�េ្រ�ងស្រ�ប់េអស�យេអ
និងេអសេអមេអមភី ។ េលើសពីេនះ Pegasus មិន្រត�វ�នទទួល�� ល់ស្រ�ប់គេ្រ�ង្របេភទ A 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2


េ�យ GCF េទដូេច�ះ GFCR នឹងមិនវ �និេ�គេលើគេ្រ�ង្របេភទ A េឡើយលុះ្រ�ែតនិងរហូតដល់េពល 
(្របសិនេបើ�ន) ែដល�រទទួល�� ល់របស់ Pegasus 
្រត�វ�នេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងេដើម្ីបអនុ�� តឱ្យ�ន�រវ �និេ�គេ�ក� �ងគេ្រ�ង្របេភទ A ។ 

• �ងំអស់ ្របេភទ B ែដល ្របតិបតិ��រត្រម�វឱ្យ�ន មួយ / ែដល�នកំណត់�នេ�� ត ESIA 
ែដលរមួ �មួយ �រ្រគប់្រគងបរ ��� ននងិសង�មនិង�រ�ម�នែផន�រ ( ES M 
�ន ស�ជិកស� ) ស្រ�ប់�រ្រគប់្រគង�និភ័យ�នកំណត់។ េរៀបចំេ�យ �រ អភិវឌ្ឍគេ្រ�ង
និង កម� វ �ធី្រគប់្រគង ES 
ឬេ�យ មួយ អ�ក្របឹក�េ�បល់ែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ ែដល�កែន�ងែដល�ំ�ច់ េដើម្ីបបំេពញ
�មត្រម�វ�ររបស់្របេទស�� ស់ផ�ះ និង �រអនុវត�  របស់ IFC PSs ( s �ន អុី ឧបសម� ័ន�ទី 
2) ។ ស្រ�ប់គេ្រ�ងែដល�នៃក PS 5-8 (ឧ�ហរណ៍�រតេ្រម�បៃន�រ�ំងលំេ�ថ�ីមួយចំនួន) 
ែដល�ែផន�រសកម��ព�ំងទីលំេ�ថ�ី (ឧ�ហរណ៍េ�ក� �ង�រអនុេ�ម�មួយេសៀវេ�ៃដរបស់ 
IFC ស្រ�ប់�រេរៀបចំែផន�រ�ំងលំេ�ថ�ីេ�យសកម��ព) 
ឬជីវ�ព�រ�� រេឡើងវ �ញនិងជីវច្រម �ះ សកម��ព ែផន�រ , 
ឧ�ហរណ៍, ្រត�វែត�ន�រេរៀបច ំក� �ងដំ�ក់�លេរៀបចំគេ្រ�ង (សូមេមើលឧបសម� ័ន�  ១៥ 
និងឧបសម� ័ន�  ១៦) ។ �រអភិ វឌ�៍ែផន�រសកម��ពជីវៈច្រម �ះ្រត�វ េធ� ��ម�រែណ�ំរបស់�យ។ 
េអហ� ។ �យ។ �យ។ េអ (២០១២ ខ) 
និង ស� ង់�រ�ក់ព័ន�ឧស�ហកម�  ។ �រ�រ�រែដល�នគូសប�� ក់េ�ក� �ងឧបសម� ័ន�ទី ១៥ និងទី 
១៦ ក៏�ឯក�រេ�ងៃនប�� ែដលគួរ្រត�វ�នេលើកេឡើងេ�ក� �ងែផន�រសកម��ព ផងែដរ។ 

• ្របតិបតិ��រែដល�នេស� ើេឡើង�ងំអស់ែដល�ន ្របេភទ 
C �ត់�� ក់នឹង្រត�វ�នត្រម�វឱ្យអនុវត��មត្រម�វ�រច�ប់និង្របេទស�� ស់ផ�ះបទប្ប�� ត� ិ និង្រគប់
ទីកែន�ងែដល practica លី្រត GS 
ត្រម�វ�រ ។ គេ្រ�ង�ងំេនះនឹង្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យេពញមួយជីវ �តរបស់ពួកេគេដើម្ីបកំណត់�េតើ
�និភ័យេ�ែត�នក្រមិត�បឬ�េតើ្រត�វ�រ�រ�យតៃម�បែន�មខ�ះ។ 

តួ�ទីនិង�រទទួលខុស្រត�វរបស់េអសេអម 

• ្រត�វ្រ�កដ�គេ្រ�ងនីមួយៗ្រត�វ�ន�ក់ប�� ំង្រប�ំងនឹង េ�លនេ��យ េអសេអសេអស
េអសេអសប�� ីមិន�ប់ប�� �ល េហើយប�� ប់មក្រត�វ�ន�ត់�� ក់ស្រ�ប់�និភ័យេអសេអស។ 
• េរៀបចំអនុស្សរណៈៃន�រប�� ំង�ពយន�េអសេអស 
(េ�ងេ��រប�� ំងអនុស្សរណៈ ក� �ងឧបសម� ័ន�ទី ៥ ) 

• បន�ពិនិត្យេឡើងវ �ញអំពីចំ�ត់�� ក់�និភ័យនិង�រែកស្រម�ល�មត្រម�វ�រ 

កំណត់្រ�និងឯក�រនឹង�នដូច�ងេ្រ�ម៖ 
• E & S ពិ�រ�អំពី�ក្យសម� ីែដល�នកត់្រ�ទុកក� �ងរបស់ G o N / o េ◌ របស់ 
G o ប�� ី្រត�តពិនិត្យ (ឧបសម� ័ន�  5) ; 
• េតើេ�េពល�និង្របសិនេបើេបសកកម�មុនឧស�ហ៍ព��ម្រត�វ�នេធ� �េឡើងេបសកកម� វ ��ល
�ព BTOR 

  
៦ ឧស�ហ៍ព��ម              

ែផ�កេនះពិពណ៌�អំពីនីតិវ �ធីឧស�ហ៍ព��មរបស់េអសេអស ឬ�រវ �និេ�គស�� នុពលែដលឆ�ង�ត់ដំ�ក់�
លពិនិត្យដំបូង។  េ�លបំណងរបស់េអសេអសេអសគឺេដើម្ីប៖ 

• កំណត់និង�យតៃម�ពីស�� នុពល E & S �និភ័យនិង / ឬផលប៉ះ�ល់, 
�ងំអវ �ជ��ននិង�ន្របេ�ជន៍, 
�នផ�រ�� ប់�មួយនឹងគេ្រ�ងែដល�នេស� ើមួយ (សូមេមើលឧបសម� ័ន�  3 និងឧបសម� ័ន�  5) ; 
• ទស្ស�តំបន់ប�� ញគេ្រ�ងេនះ, 
តំបន់ៃនឥទ�ិពល , កែន�ងែដល�ប់�ក់ទង និងគេ្រ�ងរងផលប៉ះ�ល់មនុស្ស ; 



• េរៀបចំឬអុី nsure ែដល អ�ក�ំ្រទគេ្រ�ង /  វ �និេ�គ�នទំ សំណង ed , មួយ ESIA និង ESMMP 
�ក់ទងេ�នឹងត្រម�វ�រៃនេ�ល�រណ៍ែណ�ំ PSs និង EHS 
េនះ; អ�កវ �និេ�គ្រត�វ�នផ�ល់ជូន�មួយេស��រក�ងសមត��ព�ំ�ច់េដើម្ីបេរៀបចំ ESIAs 
និង ESMMPs �ក់ទងេ�នឹងត្រម�វ�រៃន�រ PSs និង EHS 
េ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះ (សូមេមើលឧបសម� ័ន�ទី 6) �មរយៈ�រ�ំ្រទពីជំនួយបេច�កេទស, មូលនិធិ 
ESM ឬអ�កពិេ្រ�ះេ�បល់�ងេ្រ�។ 
• កំណត់តំបន់ែដលមិនអនុេ�ម�មត្រម�វ�ររបស់េអសេអហ� ភីេអសនិងបទប្ប�� ត� ិៃនេ�ល�រ
ណ៍ែណ�ំេអេអសេអស។ 
• កំណត់អត�ស�� ណសកម��ព/ព័ត៌�នែដល្រត�វ�រេដើម្ីបេ�ះ្រ�យ�រអនុេ�ម�ម E&S 
ក� �ងកំឡ� ងេពលេធ� ��រពិនិត្យ 
• កំណត់សកម��ព/ព័ត៌�នែដល្រត�វេ�ះ្រ�យេ�ក� �ងឯក�រច�ប់កិច�សន� 
• េរៀបចំ�មត្រម�វ�រ ESAP 
ែដល�ន�រកិច��ក់�ក់ែដល្រត�វ�នរច�េឡើងេដើម្ីបបិទចេ�� ះែដល�នសេង�តេឃើញេ�ក� �ង 
ESIA ។ 
• សេង�ប IC េលើអុីស�� រៈ & S �និភ័យនិងឱ�ស (ឧ�ហរណ៍�មរយៈ n ESRS 
ដូច�នែចងក� �ងឧបសម� ័ន�ទី 7 ឬឯក�រេផ្សងេទៀត) 

បឋម�រ�យតំៃល : A n E & S សំណួរ (សូមេមើលឧបសម� ័ន�  
5 ) ្រត�វ�នេរៀបចំេដើម្ីបេរៀប�ប់អំពីគេ្រ�ង�និភ័យេ�េ្រ�ម�ជីវកម�ហិរ�� វត� �អន� រ�តិ 
PSs (សូមេមើលឧបសម� ័ន�ទី 
2) និងេដើម្ីបកំណត់អត�ស�� ណឱ�សេដើម្ីបែកលម��រអនុវត� ្រប�ំងនឹងបទ�� ន�ងំេនះ ; PSs 
�ងំអស់នឹង្រត�វ�ន�យតៃម��ក់ទងនឹងស�� នុពល�និភ័យ។  

��ងេពលេវ� ៖ GFCR 
នឹងព��មចរ�សន� ឹកកិច��រក្រមិតខ�ស់�មួយ្រក �មហ៊ុន/គេ្រ�ងេ�លេ�ែដលរមួប�� �លរយៈេពលៃន�រ�� ច់
មុខមុនេពលចំ�យធន�នស�� រៈ�មឱ�ស។ 

ទី្របឹក��គីទីបី ៖ GFCR 
�ចចូលរមួ�មួយអ�កពិេ្រ�ះេ�បល់របស់�គីទីបី�� ក់ឬេ្រចើន�ក់េដើម្ីបជួយដល់េអសេអសេ�យ�ពឧស�ហ៍
ព��មនងិ�រអភិវឌ្ development ែផន�រសកម��ពេអសេអស។ 

�ពឧស�ហ៍ព��ម ក� �ង �រវ �និេ�គ ៖ GFCR 
នឹងចូលរមួក� �ង �រវ �និេ�គេ�យឧស�ហ៍ព��មេដើម្ីប�យតៃម�ឱ�សពីទស្សនវ �ស័យហិរ�� វត� �រមួ�ន�រ្រគប់្រគ
ង�ជីវកម��ជីវកម� ្របតិបត� ិ�រឧស�ហកម�/ទីផ�រគំរហូិរ�� វត� �និងរច�សម� ័ន� វ �និេ�គ។ អនុស្សរណៈរបស់គណៈ
ក�� ធិ�រវ �និេ�គនឹង្រត�វេរៀបចំេហើយកិច� ្របជុំគណៈក�� ធិ�រវ �និេ�គមួយឬេ្រចើននឹង្រត�វេរៀបចំេឡើងេ�េពល
ែដលឱ�ស្រត�វ�នពិ�ក�។ អនុស្សរណៈ�យសុីនឹងសេង�បអំពី�និភ័យនិងឱ�សេអសេអសេអស។ 

�រប�� ញ���រណៈ៖ េអសេអមេអមនឹង���ត្រម�វ�រ�ក់ទងនឹង�រពិេ្រ�ះេ�បល់និង�រប�� ញ�
��រណៈែដល�ែផ�កមួយៃនដំេណើរ�រេអសីុេអេអផ� �វ�រក៏ដូច�ត្រម�វ�រ�រចូលរមួរបស់�គី�ក់ព័ន� ្រត�វ�ន
បំេពញ�៉ងេពញេលញមុនេពលបិទហិរ�� វត� �។ ក� �ងករណីគេ្រ�ងខ, 
េអស�យេអនិង ែផន�រ ្រគប់្រគង និង្រត�តពិនិត្យ បរ ��� ននិងសង�ម (េអស េអមេអម ) 
នឹង្រត�វប�� ញ�៉ងេ�ច�ស់ ៣០ 
ៃថ�មុន�រសេ្រមចចិត�របស់��� ធរអនុម័ត។ រ�យ�រណ៍�រ�រនឹង�ន���អង់េគ�សនិង��ក� �ងតំបន់ 
(េបើមិនែមន���អង់េគ�ស) ។ រ�យ�រណ៍នងឹ្រត�វ�នប�� �នេ� GCF និងផ�ល់ជូនដល់ GCF 
�មរយៈប�� ញេអឡិច្រត�និក�ងំេ�ក� �ងេគហទំព័រ Pegasus និងេគហទំព័ររបស់ GCF 
ក៏ដូច�េ�ក� �ងទី�ំងែដល�យ្រស�លដល់្រប�ជនែដលរងផលប៉ះ�ល់េ�យអនុេ�ម�មត្រម�វ�រៃនេ�លន
េ��យផ្សព�ផ�យព័ត៌�នរបស់ GCF និងែផ�កទី ៧ ៃន (�រប�� ញព័ត៌�ន) ៃន 
េ�លនេ��យបរ ��� ននិងសង�មរបស់ GCF ។ 

  

តួ�ទីនិង�រទទួលខុស្រត�វរបស់េអសេអម 



• ្រត�វ ្រ�កដ�ក្រមងសំណួរេអសេអស្រត�វ�នបំេពញ�៉ង្រតឹម្រត�វ។ 
• ���ែផ�កេអសេអសេអសៃនសន� ឹកព័ត៌�នគេ្រ�ងឆ� �ះប�� ំងពី�រសន� ិ�� នៃនក្រមងសំណួរ
េអស។ 
• ពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវ�រផ�ល់ជូនេស�កម�ពី អ�ក្របឹក�េអសេអសេអសស្រ�ប់�រប�� ប់�រសិក�ល
ទ��ពគេ្រ�ង (�តិ�េអសេអស) 
• ��ឱ្យ�ន� n E & ែផន�ររបស់ S សកម��ព (ESAP) �នេ្រត�ម ed , 
ែដល�កែន�ងែដល�ំ�ច់ 
• ��� កិច� ្រពមេ្រព�ង សំ�ន់ៗ ្រត�វ�នប�� �លក� �ងកិច�សន� 
• េធ� ��រ្រត�តពិនតិ្យចុងេ្រ�យេលើឯក�រគេ្រ�ងស្រ�ប់�រអនុេ�ម�ម េ�លនេ��យ េអ
សេអសេអសេអស។ 

  
កំណត់្រ�និងឯក�រ 
ព័ត៌�ន�ងេ្រ�មេនះ្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក� �ង្របព័ន�  ឯក�រេរៀបចំឯក�រ GFCR រមួ�ន៖ 

• TOR s និងសំេណើរ ស្រ�ប់ E S IA s (សូមេមើលឧបសម� ័ន�  ៤) 
• េអស�យេអស (សូមេមើលឧបសម� ័ន�  ៦) 
• ព័ត៌�ននិងឯក�រ�យតៃម�េអសេអសែដល�ន�ងំអស់ 
• កំណត់េហតុកិច� ្របជុំរមួ�ងំសកម��ពែដល្រត�វអនុវត�េដើម្ីបេ�ះ្រ�យអនុ�សន៍។ 
• ស�� រៈ�យតៃម�គេ្រ�ងពនិង 
ESAP �ន រមួប�� �ល�ងំសកម��ពបែន�មែដល�ន្រពមេ្រព�ង�� េដើម្ីប���ឯក�រ�រ�យត
ៃម�គឺេពញេលញ; 
• �រអនុម័ត TOR ែដល �នេ្របើស្រ�ប់អ�កជំ�ញ�ងេ្រ��មួយ; 
• េបសកកម�ឧស�ហ៍ព��មរបស់េអសេអសេអស (្រតលប់េ�រ�យ�រណ៍�រ ��ល័យ) � �អូអរ។ 

  
៧              កិច� ្រពមេ្រព�ងវ �និេ�គ និង ្រតឹម្រត�វសកម��ព � េដើម្បីសេ្រមច�ននូវ�រអនុេ�ម 

ជំ�នទី 1 : េ�េពល ែដល ចុងេ្រ�យ �រសេ្រមចចិត�  ក� �ង�រវ �និេ�គេ�ក� �ង មួយ គេ្រ�ង ្រត�វ�នេធ� �េឡើង 
េ�យ GFCR របស់ខ� � ំ C , មូលនិធិ ESM នឹងស្រមបស្រម�ល�មួយគេ្រ�ង / 
 វ �និេ�គ ្រប�ន្រគប់្រគងនិងគេ្រ�ងេម�វ �េដើម្ីប ��� �មួយ�ផ� �វ�រ អុី របស់ S M M �ន ត្រម�វ�ររបស់ 
P ឬ ESAP ( ឧ�ហរណ៏មួយ្រត�វ�នផ�ល់ជូនេ�ក� �ងឧបសម� ័ន�  
៨) ្រត�វ�ន ប�� �លេ�ក� �ង�រ  វ �និេ�គ �រ�ងសង់លទ�កម� វ �ស� កម�  ( EPC ) / ្របតិបត� ិ�រនិងែថ� ំ
( O&M ) កិច� ្រពមេ្រព�ង ហិរ�� ប្ប�ន s / 
កិច�សន� / កិច�សន� រងក� �ងករណីនីមួយៗ�មវ ��ល�ពែដល�ចអនុវត��ន។ 

ជំ�នទី ២ ៖ ប�� បម់ក GFCR នឹងចរ�និងយល់្រពម�មួយ ៃដគូគេ្រ�ង េផ្សងៗ អំពីបទប្ប�� ត� ិ EHS 
និងលក�ខណ� វ �និេ�គេ�ក� �ង កិច� ្រពមេ្រព�ង ហិរ�� ប្ប�ន ។ �ងំេនះ�ធម���ន standa ទី E & S 
�លក�ខណ� �ចអនុវត��នចំេ�ះ �រវ �និេ�គនិងគេ្រ�ង�ក់�ក់ និង�យ�រណ៍ លក�ខណ� ែដល�នកំណត់ 
durin ្រ�ម E & S 
េ�យ�រែតឧស�ហ៍។ ពួកេគគឺ�អ�ក ែដលនឹង្រត�វ�ន តំ�ងេ�ក� �ងឯក�រផ� �វច�ប់ ឧ�ហរណ៍ � E 
ទូេ�និង និយមន័យរបស់ S, តំ�ងនិង�រ��លក�ខណ� �រចំ�យ, ឯក�រកិច�សន�ស្រ�ប់ O & M 
�នចុះកិច�សន� EPC / និង / ឬេសចក� ីស�� �ក់ទងនងឹ�រអនុេ�ម�មេឡើងវ �ញែដល quirements 
ដូចែដល�នកំណត់េ�យ GFCR របស់ E & 
S េ�លនេ��យ។ សកម��ពជួយបន� �របន�យគ�� ត�សយ�� នសំ�ន់ែដលេ��មួយ GFCR របស់ អុី & S 
� េ�លនេ��យនឹង្រត�វរមួប�� �លេ�ក� �ង�មួយ កិច� ្រពមេ្រព�ង�រវ �និេ�គែដល�លក�ខណ� ៃន�រវ �និេ�
គ ដលស។ ្រសី ឬ គ េ� egory A និង B គេ្រ�ង , �ងំេនះគឺ នឹង្រត�វ�ន រមួប�� �ល�មួយ ESAP ។ 

តួ�ទីនិង�រទទួលខុស្រត�វរបស់េអសេអម 
• ្រត�វ្រ�កដ�លក�ខណ�  E&S ្រត�វ�នប�� �លេ�ក� �ងកិច� ្រពមេ្រព�ងច�ប់ 



• ���កិច� ្រពមេ្រព�ងវ �និេ�គ�មួយៃដគូគេ្រ�ង �រ រមួប�� �លលក�ខណ�  E & S �ក់ព័ន� , 
េនះេបើេ�ង�ម GFCR េ�លនេ��យ E & S 's 
�នេហើយ�សកម��ព�ត់បន�យ្រត�វ�នសេង�បនិង�នរមួប�� �ល� ESAP មួយ 

កំណត់្រ�និងឯក�រ 
• �រសេ្រមចចតិ� វ �និេ�គឱ្យខ� � ំ អុី សន� ិ�� ន Ting និងជំ�ន�មួយែដល�ម�ន 
• ESAP និងកិច� ្រពមេ្រព�ងវ �និេ�គ/កិច�សន� E&S �មកិច�សន� 

  
8 �រ�ម�ន , ្រត�តពិនិត្យ , �រេធ��រ�យ�រណ៍              

េនះ E & 
S �រសែម�ង របស់គំេ�ងនិង អ�កេ�៉�រគេ្រ�ង នឹង្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យនងិពិនិត្យ�ម�ន េដើម្ីប����រ
អនុេ�ម�មកិច� ្រពមេ្រព�ងវ �និេ�គនិង ESIA �មួយ ESM M P និងត្រម�វ�រ 
ESAP ែផ�កេលើ ដូច�ងេ្រ�ម សកម��ព : 

• �រចូលេមើលែវប�យ�ម�លកំណត ់េ�យ GFCR ESM 
(ឬទី្របឹក��គីទីបី) ក� �ងអំឡ� ងេពល�ងសង់ , េ�ងេ��មក្រមិតៃន�និភ័យ EHS 
និងេដើម្ីបពិនិត្យេមើលេ�េលើ ESM M P �ន និង�រអនុវត�  ESAP ; 
• �រ�ក់ ទ�� ប់ រ�យ�រណ៍រ �កចំេរ �នេ�យ o �រចុះកិច�សន� EPC n 
�មួយ សកម��ព និងត្រម�វ�រ�រ្រត�តពិនិត្យ ចង្រកង�ឯក�រក� �ង ESAP 
�ន្រពមេ្រព�ង��  ក� �ង�រែកត្រម�វេឆ� ើមអុី HS ��រ ប� ឹង ; 
• �យ�រណ៍អំពីឧប្បត� ិេហតុ EHS �មួយ (បរ ��� នសង�ម�រ�� ប)់ េ� GFCR ក� �ងរយៈេពល 
៣ ៃថ�ប�� ប់ពី�រេកើតេឡើង 
• រ�យ�រណ៍សវនកម�ប�� ប់បរ ��� ន�ងេ្រ�េ�យ មូលនិធិ 
ESM ខណៈែដល�ច ្រត�វ�ន �ត់ទុក���រ�ំ�ច់ ! 
• �រ ្រតឡប់េ��ន់�រ ��ល័យ រ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ (BTOR) នឹង្រត�វ�នេរៀបចំ េ�យែផ�ក
េលើ�រចូលេមើលតំបន់ប�� ញនិងសកម��ពសវនកម��ងេ្រ��នយល់្រពមចំេ�ះ�រែកត្រម�វ
េឆ� ើម អុឹងអុី & S សំ�ន់ ; 

តួ�ទីនិង�រទទួលខុស្រត�វរបស់េអសេអម 
• ្រត�វ្រ�កដ��រចុះពិនិត្យទី�ំង�ម�លកំណត់កំពុង្រប្រពឹត�េ� ្រសប�ម �លវ ��គ �ង
សង់ និង�លបរ �េច�ទៃន�រប�� ប់�តុ ESAP 
• ���អ�កេ�៉�រ EPC កំពុងប�� �នរ�យ�រណ៍វឌ��ព�្រប�ំ 
• ពិនិត្យេមើលរ�យ�រណ៍វឌ្progressន�ពនិង���ឧប្បត� ិេហតុ E&S 
�មួយ្រត�វ�ន�យ�រណ៍ 
• ���រ�យ�រណ៍្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេ�យែផ�កេលើ�រចូលេមើលេគហទំព័រនិង�រេធ� �សវនក
ម��ងេ្រ� 
• ��ឱ្យ�ននូវយន��រ បណ� ឹង�រទុក�  ែដល កំពុង្រត�វ�នអនុវត� ្របកបេ�យ្របសិទ��ពេហើយ
 បណ� ឹង�រទុក�កំពុង្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ 
• ្រត�វ្រ�កដ�រច�សម� ័ន� រ�យ�រណ៍ែដល�នេធ� �្រទង់្រ�យ្រត�វ�ន�ក់ជូនេ�យអ�កេ�៉�រ 
EPC កំឡ� ងេពល�ងសង់និងអ�កេ�៉�រអូ & 
អិមកំឡ� ងេពល្របតិបត� ិ�រ។ រ�យ�រណ៍េនះនឹង�នភស� ��ងៃន�រអនុវត�គេ្រ�ងេអសេអស
េអសនិង�រអនុេ�ម�ម ESAP កិច�សន�និងលក�ខណ� បទប្ប�� ត� ិ 
• ្រត�វ្រ�កដ�រ�យ�រណ៍�កេចញពីេអសេអស្រត�វ�នេរៀបចំសកម��ព�� រេឡើងវ �ញ្រត�វ�ន
េធ� �។ (្រត�វ្រ�កដ�ប�� ី្រត�តពិនិត្យេចញ្រត�វ�នប�� ប់) 

  
កំណត់្រ�និងឯក�រ 

• រ�យ�រណ៍គេ្រ�ង BTORs រ�យ�រណ៍�� ន�ព ESAP 
ែដល�ន �ក់េ�ក� �ង ្របព័ន�ឯក�រ GFCR 



៩ កំណត់្រ�ឯក�រនិង�រ្រត�តពិនិត្យគុណ�ព               

េអសអឹមេអសគឺ�មនុស្សបេ�� លេដើម្ីប���រ្រត�តពិនិត្យគុណ�ពស្រ�ប់�រ�រលទ�ផលនិងឯក�រែដល�
ក់ទងនឹងេអសេអស។ �រ្រត�តពិនិត្យឯក�រគឺ�ំ�ច់។ �ងំអស់�រសិក� E & S, 
និង �� ក់�រអនុវត�  ឯក�រេ�លបំណងេបសកកម�គេ្រ�ង BTORs, ESRS របស់ , ESAP របស់ , E & S 
េ�សសំ�ត �ន និងព�ប់�ក់ទង្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក� �ង GFCR ្របព័ន�ថតឯក�រ ្រគប់្រគងេ�យ Pegasus 
។ 

មូលនិធិ ESM, េ�យ�ន�រ�ំ្រទព ីGFCR បុគ� លិក�ំ្រទរដ��ល, 
�រ�� ��រែតឧស�ហ៍, �រ្រត�តពនិិត្យកំណត់្រ� , និង ឯក�រែដល្របមូល�ន្រត�វ�នរក�និង�នរក�ទុ
ករហូតដល់�លបរ �េច�ទ។ 

ESM នឹង���នីតិវ �ធី ESMS ្រត�វ�នពិនិត្យេឡើងវ �ញ�េទៀង�ត់។ ESMS 
េនះគឺ�្រប�នបទ្រត�វ�រពិនិត្យេឡើងវ �ញ�បន�និង 
improveme NT ; � នឹងស� ិតេ្រ�ម�រ ្រត�តពិនិត្យពី�ងេ្រ�ប�� ប់ពី្របតិបត� ិ�ររយៈេពលបី�� ំ 
  
តួ�ទីនិង�រទទួលខុស្រត�វរបស់េអសេអម 

• សូម្រ�កដ� �ងំអស់�រសិក� E & S, ESIAs, BTORs, ESRSs (សូមេមើលឧបសម� ័ន�ទី 7) , ESAPs 
និង្របេភទេផ្សងេទៀតៃនឯក�រ E & S ្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក� �ង GFCR ្របព័ន�ថតឯក�រ 
• ្រត�វ្រ�កដ�កំណត់្រ�្រត�តពិនិត្យនិងឯក�រេផ្សងៗ្រត�វ�នរក�ទុកនិងេធ� �ឱ្យ�ន់សម័យ 
• ���នីតិវ �ធី ESMS ឆ�ង�ត់�រេធ� �សវនកម�ៃផ�ក� �ង�ម�លកំណត់ 
• ្រត�វ្រ�កដ�នីតិវ �ធីេអសេអសេអស្រត�វ�នពិនិត្យ�ងេ្រ�ប�� ប់ពី្របតិបត� ិ�ររយៈេពលបី�� ំ 

  
កំណត់្រ�និងឯក�រ 

• �រសិក� E & S, េ�សសំ�ត ESIAs, BTORs, ESRSs, ESAPs, E & S សវនកម�  ESMS 
ពិនិត្យ�ងក� �ងនិង�ងេ្រ� ESMS �ន�ក់ប� ឹងេ� GFCR ្របព័ន�ឯក�រ 

  
១០           រ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ្រប�ំ�� ំ (្រក �មហ៊ុន AMR s �ន ) 

ជំ�នទី 1 : ខ� �  ំn បែន�មពីេលើ�រ្រត�តពិនិត្យ�ម�លកំណត់និងរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេរៀបចំេ�យ អ�កេ�៉�រ 
/ ្របតិបត� ិករ របស់ , គ ategory A និង 
B គេ្រ�ងនឹង្រត�វ�នត្រម�វឱ្យ�ក់រ�យ�រណ៍្រប�ំ�� ំមួយ�រ្រត�តពិនិត្យ (្រក �មហ៊ុន 
AMR) ែដលលម� ិតអំពី�ររ �កចំេរ �ននឹងនរ� ESM M P �ន និង �ត ុ
ESAP , មួយ ទី េដើម្ីប �យ�រណ៍េលើ �រអនុេ�ម�មលក�ខណ� កិច�សន�, រមួប�� �ល�ងំ�រ ដូច�ងេ្រ�ម �តិ
� : 

• េ្រ�យ�រ�ងសង់គ រ�យ�រណ៍ ompletion 
ប�� ញ��រអនុេ�ម�មបទប្ប�� ត� ិក� �ង្រស �កនិង ប�� ន់ៃដៃន �រ្របតិបត� ិ�រអនុ�� ត� ិ / 
��� ប័ណ� ្របតិបត� ិ�រ ; 
• ទិន�ន័យ្រត�តពិនិត្យបរ ��� នែដល្រត�វ�រ�មួយ 
( ឧ�ហរណ៍ គុណ�ពខ្យល់/ទឹកទឹកសំណល់សំណល់រ �ងសំេលងរ��ន) ; 
• ទិន�ន័យរបស់អូេអសេអសនិង េពលេវ�ែដល�ត់បង់ (េ្រ�ះ�� ក់េ្រ�ះ�� ក់�� ប់ជីវ �តនិងសុវត� ិ
�ពអគ� ីភ័យ) ។ 

  
ជំ�នទី 2 : ្រប�ំ�� ំ E & S ៛ eport ៃន GFCR ( s �ន អុីឧបសម� ័ន�ទី 
9) ។ រ�យ�រណ៍�រសែម�ងមួយ្រប�ំ�� នំឹង្រត�វ�នេរៀបចំលម� ិតមូលនិធិេនះ�នរេបៀបអនុវត�  ESMS 
េនះ េពញមួយ�� ំ, �រ�� ស់ប� �រ�រេធ� �ឱ្យ្របេសើរ�មួយេ�ះេហើយេសចក� ីលម� ិតៃន�រសែម�ង E & S 
ៃន�រវ �និេ�គ្រក �មហ៊ុន / គេ្រ�ងក� �ង�រអនុេ�ម�មលក�ខណ� ត្រម�វ�យ�រណ៍ DFI ។ 
  



ជំ�នទី ៣ ៖ េសចក� ីសេង�ប ៃនរ�យ�រណ៍ E&S 
្រប�ំ��  ំនឹង្រត�វ�នបេ�� ះេ�េលើ េគហទំព័រ GFCR ែដល�នទី�ំងេ�េលើ េគហទំព័រ Pegasus ។ (�ស័យ�� នេគ
ហទំព័រែដល្រត�វប�� �ល) ។ 
  
តួ�ទីនិង�រទទួលខុស្រត�វរបស់េអសេអម 

• ្រត�វ្រ�កដ� គេ្រ�ង កំពុង�ក់ប�� �នេអអឹមអរេ� ជីេអហ� េអហ�  
• ��� េ្រ�យ�រ�ងសង់ប�� ប់រ�យ�រណ៍ �ន និងរ�យ�រណ៍េផ្សងេទៀត ែដល្រត�វ�ន 
�ក់ជូន 
• ្រត�វ្រ�កដ�ទិន�ន័យ្រត�តពិនិត្យេអសេអស្រត�វ�នប�� �លេ�ក� �ងមូល�� នទិន�ន័យ / 
សូហ� ែវរ្រត�តពិនិត្យ 
• ���រ�យ�រណ៍េអសេអសេអស្រប�ំ�� ំ្រត�វ�នេរៀបចំេ�ក្រមិតមូលនិធិ 
• ្រត�វ្រ�កដ�េសចក� ីសេង�បៃនរ�យ�រណ៍្រប�ំ�� ំេនះ្រត�វ�នេរៀបចំេហើយ្រត�វ�នបេ�� ះេ�
េលើ េគហទំព័រ របស់ GFCR 

  
កំណត់្រ�និងឯក�រ 

• េអអឹមេអស�ន�ក់ប�� �លក� �ង ្របព័ន�ឯក�រ ជីេអហ� សុីអរ 
ឧបសម�័ន�  ១៖ ប�� ីមិន�ប់ប�� �ល GFCR 

GFCR មិនផ�ល់ហិរ�� ប្ប�នដល់គេ្រ�ងេ�យ�� ល់ឬេ�យ្របេ�លែដល�ក់ព័ន�នឹង៖ 
• គេ្រ�ង្របេភទកែដល�ន�និភ័យបរ ��� ននិងសង�ម�្រកក់គួរឱ្យកត់ស�� ល់ែដល�ន�ព
ច្រម �ះមិន�ច្រតឡប់វ �ញ�នឬមិន�� ប់�នពីមុនមក 
• គេ្រ�ង�កសំណល់មនិ្រសបច�ប់និងមិន�ននិរន� រ�ពរមួ�ន៖ 

o ចល��កសំណល់ឆ�ង�ត់្រពំែដន្រត�វ�ម�ត់េ្រ�មច�ប់អន� រ�តិលុះ្រ�
ែត�ន�រអនុេ�ម�មអនុស�� �ែសលនិងបទប�� េ្រ�ម 
o គេ្រ�ងដុតសំ�ម្រក �ងធំ ៗ ែដលមិន�ន�រេរៀបចំ 

• គេ្រ�ង�រ �អគ� ិសនីធំ ៗ (> ១០០ 
េម�� �� ត់) និងគេ្រ�ង�រ �អគ� ិសនីែដលរមួប�� �ល�ងំ�រ�ងសង់ទំនប់និង / 
ឬ គេ្រ�ងហូរចូលទេន�  
• គេ្រ�ងែដល�ក់ព័ន�នឹង �រ �ំងទីលំេ�ថ�ី ្រទង់្រ�យធំ (មនុស្ស�ង ២០០ �ក់ែដល រងផល
ប៉ះ�ល់) 
• សកម��ព�ម�ត់េ�យច�ប់្របេទស�� ស់ផ�ះឬអនុស�� អន� រ�តិ�ក់ទងនឹង�រ�រ�រធ
ន�នជីវៈច្រម �ះឬេបតិកភណ� វប្បធម៌ 
• �របំ�� ញ តំបន់ែដល�នតៃម�អភិរក្សខ� ស់ 
• គេ្រ�ងែដលប៉ះ�ល់អវ �ជ��នដល់ជន�តិេដើម 
• គេ្រ�ងបំ�� ញេបតិកភណ� វប្បធម៌ 
• គេ្រ�ងែដល�លទ�ផលកំណត់សិទ�ិនិងេសរ ��ពបុគ�លរបស់្រប�ជនឬ�ររ�េ�ភសិទ�ិមនុស្ស 
• �រផលិត , ឬ�រេធ� ��ណិជ�កម�េ�ក� �ង , ផលិតផលឬសកម��ព�មួយ�ត់ទុក��្របេទស
ែដលស� ិតេ្រ�ម�រខុសច�ប់ច�ប់ (ឧ�តិ) 
ឬបទប្ប�� ត� ិឬអនុស�� អន� រ�តិនិងកិច� ្រពមេ្រព�ងឬ្រប�នបទេដើម្ីបតំ�ក់�លអន�រ�តិេច
ញឬ�ក់ទណ� កម�ដូច�: 

o ផលិតឬេធ� ��ណិជ�កម�ផលិតផលែដល�ន PCBs 
o �រផលិតឬ�រជួញដូរឱសថ�� សំំ�ប់សត�ល� ិត/�� សំំ�ប់េ�� និង�រ�តុ
េ្រ�ះ�� ក់ដៃទេទៀតែដលស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ម�ត់ឬ�រ�ម�ត់�អន�រ�
តិ 
o �រផលិតឬ�រេធ� ��ណិជ�កម��រ�តុបំ�� ញអូហ្ស� នែដលស� ិតេ្រ�មដំ�ក់�
លអន�រ�តិ 
o �ណិជ�កម�េ�ក� �ងសត�ៃ្រព , �រផលិតរបស់ឬ�ណិជ�កម�ផលិតផលសត�ៃ្រពប្ប
�� ត� ិេ�េ្រ�ម�រ CITES 



o �រេធ� ��ណិជ�កម�ទំនិញេ�យមិន្រត�វ�រ��� ប័ណ� �ំេចញឬ�ំចូលឬភស� ��
ងេផ្សងេទៀតៃន�រអនុ�� តឱ្យឆ�ង�ត់ពី្របេទស�ក់ព័ន� ៃន�រ�ំេចញ�ំចូល
និង្របសិនេបើ�ន 

• ផលិតឬ ជួញដូរ�វុធនិង�វុធ 
• �រផលិតឬសកម��ពែដល�ក់ព័ន�នឹងទំរង់េ្រ�ះ�� ក់ឬ�រេកង្របវ ��� ក�� ំងពលកម�ឬពលក
ម�កុ�រដូចែដល�នកំណត់េ�ក� �ង ស� ង់�រ �រ�រស� �លរបស់អង��រពលកម�  អន�រ�តិ   
• ផលិតកម�េ្រគ�ងសំ�ង et c ។ �ក់ព័ន�នឹង�រេធ� �េតស� េលើសត� 
• ្របតិបត� ិ�រ�ប់េឈើ�ណិជ�កម�ស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់ក� �ង ៃ្រពេសើម្រត�ពិច 
• �រផលិតេឈើឬផលិតផលេឈើេ្រ�ពីៃ្រព្រគប់្រគង្របកបេ�យនិរន� រ�ព 
(សហ្រ�ស ែដល�ន េម�វ ��រ�រៃ្រពេឈើ តិច�ង ៥០% 
- ផលិតកម�ែដល�នប�� ក់មិន្រត�វ�ន�បប់�� �លេទ ) 
• សកម��ព�ជីវកម��មួយ ែដល�ក់ព័ន�នឹងរបូ�ស��ស 
• ផលិតឬែចក�យ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ្រប�ន់ពូជ�សន៍្រប�ំងលទ�ិ្រប�ធិបេតយ្យនិង/ឬ្របព័ន�
ផ្សព�ផ�យ�សុី�សុី 
• �រផលិតឬ�រជួញដូរេភសជ�ៈប៉ូ វកំ�ងំែដល�ន�តិ�ល់កុល (មិន�ប់ប�� �ល្រ�េបៀរនិង្រ�
) 
• ផលិតកម�ឬ�ណិជ�កម��� ជំក់ 
• ែល្បងសុីសង �សុីណូនិងសហ្រ�សសមមូល 
• ផលិតកម�ឬ�រ ជួញដូរ�រ�តុវ �ទ្យ� សកម�   
• �រផលិតឬ�រេ្របើ្រ�ស់ឬ�រេធ� ��ណិជ�កម�េលើសរៃស�បស� �បែដលមិន�ន�តិ�ត់ឬផលិត
ផលែដល�ន�រ�តុ�បស� �ស 
• �រេន�ទសុទ�ក� �ងបរ ���សសមុ្រទ 
• �រដឹកជ�� �នេ្របងឬ�រ�តុេ្រ�ះ�� ក់េផ្សងេទៀតេ�ក� �ង��ដឹកេ្របងែដលមិនេ�រព�មត
្រម�វ�ររបស់ IMO 

ឧបសម�័ន�  2: �ជីវកម�ហិរ�� វត� �អន�រ�តិ P �ន ERFORMANCE របស់ S TANDARDS 

េសចក� ីេផ�ើម 

េ��� ំ ២០១២ IFC 
�នេធ� �បច� �ប្បន��ពស� ង់�រ�រអនុវត� ្របកបេ�យនរិន� រ�ពបរ ��� ននិងសង�មនិងឯក�រ�ក់ព័ន�  ដូច� ៖ 

១. ស� ង់�រអនុវត�  ១៖ �រ�យតៃម�និង�រ្រគប់្រគង�និភ័យនិងផលប៉ះ�ល់បរ ��� ននិងសង�ម              

២. ស� ង់�រអនុវត�ទី ២៖ �បូ r និងល័ក�ខ័ណ� �រ�រ              

៣. ស� ង់�រអនុវត�  ៣៖ ្របសិទ��ពធន�ននិង�រ�រ�រ�របំពុល              

៤. ស� ង់�រអនុវត�  ៤៖ សុខ�ពសហគមន៍សុវត� ិ�ពនិងសន� ិសុខ              

៥. �រអនវុត�ស� ង់�រ ៥៖ �រទទួល�នដីនិង�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�យមិនស� ័្រគចិត�               

៦. ស� ង់�រអនុវត�ទី ៦៖ 
�រ អភិរក្សជីវៈច្រម �ះនិង�រ្រគប់្រគង្របកបេ�យនិរន� រ�ពៃនធន�នធម��តិែដល�នជីវ �ត              

7. ស� ង់�រអនុវត�ទី ៧៖ ជន�តិេដើម�គតិច              

៨. បទ�� នៃន�រអនុវត�ទី ៨៖ េបតិកភណ� វប្បធម៌              

េអសេអស ៨ 
េនះកំណត់�រទទួលខុស្រត�វរបស់អតិថិជនក� �ង�រ្រគប់្រគង�និភ័យបរ ��� ននិងសង�មរបស់ពួកេគ។ �រ�� ស់ប� �រ
សំ�ន់បំផុតគឺ rol �រ អុីរ�ពឹងទុកៃន "�៉សុីនេភ��វ" ។ 

សេង�ប៖ 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm


ែផ�ក�ងេ្រ�មេនះសេង�បអំពីស� ង់�រ�រអនុវត�  ។ �ងំេនះគួរែត្រត�វ�ន�ន�� ប់�មួយនឹងកំណត់សំ�ល់ែណ
�ំរបស់ភី។ េអ។ េអសក៏ដូច�កំណត់សំ�ល់�រអនុវត�ល�  ៗ របស់�យ ។ េអហ� ។ 
ភី ែដល្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យ�យ ។ �យ ។ សុី។ 

សកម��ព ៖ សំនួរនីមួយៗគួរែត្រត�វ�នេឆ� ើយ��ទ / 
�សឬអត់�រ ផ�ល់យុត�ិកម�និងឯក�រ�� ប់�ម�រ�ំ�ច់ 

  

PS 1: �រ�យតម�និង�រ្រគប់្រគង ៃន បរ ��� ន និងសង�ម�និភ័យនិងផលប៉ះ�ល់ 

កម� វ �ធី្រគប់្រគងនិង�យតៃម�បរ ��� ននិងសង�ម 

• េតើ ្រក �មហ៊ុនវ �និេ�គិន /អ�កេ�៉�រ EPC/M & E/Civils/O & 
M �ន្របព័ន� ្រគប់្រគងេដើម្ីបកំណត់ និង្រគប់្រគង ផលប៉ះ�ល់និង�និភ័យបរ ��� ននិងសង�មៃន 
�រ�ងសង់និង ្របតិបត� ិ�រ គេ្រ�ង ែដរឬេទ? េតើ្របព័ន�កំណត់នូវវ ��ន�របន� �របន�យនិង�រ
អនុវត�ែដលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់និង�និភ័យៃន្របតិបត� ិ�រែដរឬេទ? (ឧ�ហរណ៍�រ��គុណ
�ពបរ ��� នសុខ�ពសុវត� ិ�ពនិងសង�ម) 
• េតើ  វ �និេ�គិន ពិនិត្យនិងេធ� �បច� �ប្បន��ព្របព័ន�  ញឹក�ប់ ប៉ុ�� ? 
• េតើ្រក �មហុ៊ន�នធន�នែដល�នកំណត់េដើម្ីប�ំ្រទកិច��រេនះេទ? 
• េតើពួកេគ�ន  វ ��� បនប័្រត�រអនុវត�ល� បំផុត (�យេអសអូ ) េទ? 

អង��រ 

• េតើ�នអ�កទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រអនុវត� ្របព័ន� ្រគប់្រគងែដរឬេទ? 
• រមួប�� �លេ្រ�ងៃនមនុស្សែដលទទួលខុស្រត�វរមួ�ងំ�រ្រគប់្រគងេអសេអ 

�របណ� � ះប�� ល 

• េតើ្រក �មហ៊ុន�នកម� វ �ធីបណ� � ះប�� លស្រ�ប់អ�កទទួលខុស្រត�វែដរឬេទ? 

�រចូលរមួរបស់សហគមន៍ 

• េតើ្រក �មហ៊ុន�នដំេណើរ�រចូលរមួសហគមន៍ស្រ�ប់សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះ�ល់ែដរឬេទ? 
• ្របសិនេបើ�ចអនុវត��នេតើដំេណើរ�រេនះ���រពិេ្រ�ះេ�បល់េ�យឥតគិតៃថ��មុននិង
ជូនដំណឹងដល់សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះ�ល់ែដរឬេទ? 
• េតើ្រក �មហ៊ុន�នយន��របណ� ឹងត�� ជំនួសសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះ�ល់ែដរឬេទ? 

ម៉ូនីទ័រ ្រ�ម 

• េតើ្រក �មហុ៊ន�ននីតិវ �ធីេដើម្ីប្រត�តពិនិត្យ�រអនុវត�កម� វ �ធី្រគប់្រគងែដរឬេទ? 

�យ�រណ៍ 

• េតើព័ត៌�នអំពី�រអនុវត��រ�របរ ��� ននិងសង�មសម្រសប្រត�វ�ន�យ�រណ៍�្រប�ំពី�ង
ក� �ងដល់អ�ក្រគប់្រគង�ន់ខ� ស់វ �និេ�គិននិង�គី�ក់ព័ន� ែដរឬេទ? 

  

PS 2: LABO U R និងលក�ខណ� �រ�រ 

េ�លនេ��យនិង�រ្រគប់្រគងធន�នមនុស្ស 

• េតើ ្រក �មហ៊ុន  វ �និេ�គ �នេ�ល�រណ៍ធន�នមនុស្សេទ? េតើបុគ�លិក�ងំអស់�ចយល់�ន
�៉ង�យ្រស�លនិង�យ្រស�លែដរឬេទ? េតើ�ផ�ល់ព័ត៌�នអំពីសិទ�ិេ្រ�មច�ប់�រ�រនិង�រ�រ�
តិេទ? 
• េតើ្រក �មហុ៊ន�នចង្រកង�ឯក�រនិងទំ�ក់ទំនងអំពីលក�ខណ� �រ�រនិងលក�ខណ� �រ�រដ
ល់កម�ករនិេ�ជិត�ងំអស់ែដល�នចុះកិច�សន�េ�យ�� ល់ែដរឬេទ? េតើេនះរមួប�� �ល�រែណ�ំ



អំពីេ�៉ងេធ� ��រនីតិវ �ធីបែន�មេ�៉ង្រ�ក់ឈ� �ល្របេភទកិច�សន��ពញឹក�ប់ៃន�របង្់រ�ក់និ
ង�រឈប់ស្រ�កឈឺនិងស្រ�លកូនេទ? 
• េតើ��ៃន�រទំ�ក់ទំនង�មួយកម�ករនិងនិេ�ជិកគឺ�អ� �? 
• េតើលក�ខណ� និងល័ក�ខ័ណ� ្រសប�មកិច� ្រពមេ្រព�ងរមួ�មួយកម�ករែដរឬេទ? 
• េតើ្រក �មហ៊ុន�នអនុវត�យន��របណ� ឹងេដើម្ីបពិនិត្យនិងេ�ះ្រ�យ�ក្យបណ� ឹងរបស់បុគ�លិកែដរ
ឬេទ? 
• េតើ�នបុគ�លែដលទទួលខុស្រត�វក� �ង�រពិនិត្យេមើល�ក្យបណ� ឹងនិង�ម�នេលើពួកេគក� �ងល
ក�ណៈ�ន់េពលេវ�និងត�� �ពែដរឬេទ? 

អង��រកម�ករ 

• េតើ្រក �មហុ៊នេ�រព�មច�ប់�តិក� �ង�រអនុ�� តឱ្យកម�ករបេង� ើតនិងចូលរមួ�មួយអង��រក
ម�ករនិងចរ�ររមួែដរឬេទ? េតើ��នកម�ករ " អង��រឬសហជីព? ្របសិនេបើ�ទ / 
�សេតើេនះ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�េពល�? េតើ�គរយៃនក�� ំងពលកម�គឺ�ស�ជិក? េតើស
�ជិក�នសិទ�ិទទួល�នអត� ្របេ�ជន៍ពិេសសែដរឬេទ? 

�រមិនេរ �សេអើងនិងឱ�សេស� ើ��  

• េតើ្រក �មហុ៊ន�នចង្រកងឯក�រអំពីនីតិវ �ធី្របកបេ�យត�� �ព�ក់ទងនឹងវ �ន័យ�រអនុវត�
និងនីតិវ �ធីបណ� ឹងេដើម្ីប����រសេ្រមចចិត��រ�រមិន្រត�វ�នេធ� �េឡើងេ�យែផ�កេលើលក�ណៈ
�� ល់ខ� �នែដលមិន�ក់ទងេ�នឹងត្រម�វ�រ�រ�រេទ? េតើ្រក �មហ៊ុន�នេ�លនេ��យ�រ�រ
�ទិ�ពឬេ�? 

�រ�ក់ជីេឡើងវ �ញ 

• េតើ្រក �មហុ៊នគតិទុក�មុនអំពី�រដកបគុ�លិកមួយចំនួនេចញេទ? ្របសិនេបើ�ទ / 
�សេតើ�ននីតិវ �ធីដកហូតវ �ញេទ? សូមឱ្យកម�ករេធ� ��រ្របឹក�េ�បល់ឱ្យ�នសមរម្យ ។ �យ។ 
េអហ� ។ សុី�នផលិតនូវកំណត់សំ�ល់�រអនុវត�ល� ស្រ�ប់្រគប់្រគង�រដកថយ ។[៣] 
• ្របសិនេបើ�រវ �និេ�គ�ន�រព្រងីកេនះេតើនឹងបេង� ើត�រ�របែន�មេទ? 

�រ�រក�� ំងពលកម�  

• េតើ្រក �មហ៊ុន���កុ�រឬពលកម�េ�យបង� ំមិន្រត�វ�នេ្របើេ�យ�� ល់ឬ�មរយៈអ�កេ�៉�រ
ឬេ�ក� �ងស�� ក់ផ�ត់ផ�ង់េទ? េតើ្រក �មហ៊ុនពិនិត្យ�យុបុគ�លិក�ងំអស់េទ? េតើ្រក �មហ៊ុន���កម�
ករវ �យេក�ង (១៥-១៨ �� ំ) 
មិន្រត�វ�នជួលក� �ង�រ�រេ្រ�ះ�� ក់េទ? េតើ្រក �មហុ៊នេប��� អ�កេ�៉�រនិងអ�កផ�ត់ផ�ង់មិនឱ្យេ្របើ
កុ�រឬពលកម�េ�យបង� ំេទ? 

សុខ�ពនិងសុវត� ិ�ព�រ�រ 

េតើ្រក �មហ៊ុន ៖ 

• ផ�ល់ឱ្យកម�កររបស់ខ� �ននូវបរ ���ស�រ�រែដល�នសុវត� ិ�ពនិងសុខ�ពល� ? េតើេនះរមួប�� �
ល�ងំ�រផ�ល់និង�រប�� ប់ប�� ដល់កម�ករនិេ�ជិត នូវឧបករណ៍�រ�រ�� ល់ខ� �ន ែដរឬេទ? េតើ
្រក �មហ៊ុន�ន�ត់វ ��ន�រេដើម្ីប�រ�រេ្រ�ះ�� ក់របួសនិងជំងឺេ�យ�ត់បន�យមូលេហតុៃន
េ្រ�ះ�� ក់ែដរឬេទ? 
• េធ� ��រ្រត�តពិនិត្យនិង្រត�តពិនិត្យសម្រសបេដើម្ីប��សុវត� ិ�ពកម�ករ? េតើេនះរមួប�� �ល�ងំ�
រ្រត�តពិនិត្យ�រប៉ះ�ល់បរ ���សនិងេ�កែន�ងេធ� ��រនិង�របំភ� ឺេ�កែន�ងេធ� ��រគុណ�ពខ្យ
ល់និងសីតុណ� �ព�មែដល�ចអនុវត��នែដរឬេទ? 
• �ម�ននិង�យ�រណ៍អំពីអ្រ�របួសជំងឺ�រ�រៃថ�ែដល�ត់បង់និងអវត��ននិងចំនួនអ�ក
�� ប់�ក់ទងនឹង�រ�រ? េតើ com 0 pany �ម�នចំណូលបុគ�លិកេទ? 
• េតើ�នកម� វ �ធីបណ� � ះប�� លដល់កម�ករអំពីសុខ�ពនិងសុវត� ិ�ព�រ�រែដរឬេទ? 
• �នេភ� ើងែផន�រជីវ �តនិងសុវត� ិ�ពេទ? 

PS ៣៖ ធន�ន ្របសិទ��ព និង �រ�រ�របូ៉ឡ� ញ 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn3


�រ�រ�រ�របពំុល�រអភិរក្សធន�ននិង្របសិទ��ព�មពល 

• ផ�ល់ព័ត៌�នលំអិតអំពី�រេ្របើ្រ�ស់ធន�នរបស់្រក �មហ៊ុនរមួ�ងំ្របភពនិង�រ�៉ន់្រប�ណ
�រេ្របើ្រ�ស់្រប�ំៃថ�ស្រ�ប់�មពលនិងទឹក។ េតើ្រក �មហុ៊ន�� ប់�នេធ� �សវនកម�ផលិតកម��� ត
េទ? េតើ្របតិបត� ិ�ររបស់្រក �មហ៊ុនប�� �លនូវ្របសិទ��ព�មពលនិងវ ��ន�រអភិរក្សទឹកែដរឬេទ? 
(សូមេមើលផងែដរ�រែណ�ំេ�េ្រ�មភីេអស ៦ 
�រ្រគប់្រគងនិង�រេ្របើ្រ�ស់ធន�នធម��តិកេកើតេឡើងវ �ញ។ ) 
• េតើ្រក �មហ៊ុន្រត�តពិនិត្យ�របេ�� ញខ្យល់និងទឹកែដរឬេទ? េតើ�ន�រ្រត�តពិនិត្យគុណ�ពខ្យល់
េ�នឹងកែន�ងេទ? 
• េតើ្រក �មហ៊ុនអនុវត�បេច�កេទសប�� រនិង្រត�តពិនិត្យ�របំពុលបរ ��� ន�មគេ្រ�ងែដរឬេទ? 

�រ្រគប់្រគង�កសំណល់ 

• េតើ្រក �មហុ៊ន�ននីតិវ �ធីក� �ង�រទុក�ក់េ�ះ្រ�យនិងកំ�ត់�កសំណល់រ �ងែដរឬេទ? េតើេនះរមួ
ប�� �លបេច�កេទស្រគប់្រគង�កសំណល់ែដរឬេទ? 
• េតើ្រក �មហ៊ុន�នព��លទឹកសំណល់មុនេពលេ�ះេ�លេទ? 

ស�� រៈេ្រ�ះ�� ក់ 

• េតើ្រក �មហ៊ុន�ននីតិវ �ធីស្រ�ប់រក�ទុក�រទុក�ក់និង�រេ�លនូវ�រ�តុេ្រ�ះ�� ក់ែដរឬេទ
? 

�រេរៀបចំនិង�រេឆ� ើយតបប�� ន់ 

• េតើ្រក �មហុ៊ន�នែផន�រប�� រ្រ��សន�និងេឆ� ើយតបេទ? 

  

PS 4៖ សុខ�ពសហគមន៍សុវត� ិ�ពនិងសន� ិសុខ 

សុខ�ពនិងសុវត� ិ�ពសហគមន ៍

• េតើ�ន សហគមន៍ � ែដលេ�ជិត កែន�ងរបស់្រក �មហ៊ុន  វ �និេ�គ ែដរឬេទ? េតើទំ�ក់ទំនងរប
ស់្រក �មហុ៊ន�មួយសហគមន៍មូល�� នគឺ�អ� �? េតើ្រក �មហ៊ុនគិតគូរពីសហគមន៍សុខ�ពនិងសុវត� ិ
�ពក� �ងបរ �បទៃន្របតិបត� ិ�ររបស់ខ� �នែដរឬេទ? េតើត្រម�វ�ររបស់�គិតគូរពីេហ�� រច�សម� ័ន�និ
ងសុវត� ិ�ពឧបករណ៍របស់្រក �មហ៊ុន�របេ�� ញ�រ�តុេ្រ�ះ�� ក់�រគិតគូរអំពី�រដឹកជ�� �ននិង
�រេ�ះេ�ល�រេ្របើ្រ�ស់ធន�នធម��តិនិង�រ្របឈមមខុនឹងសហគមន៍ចំេ�ះជំងឺែដរឬេទ
? 
• េតើ្រក �មហ៊ុន�ន�ត់�ំងអ�កទំ�ក់ទំនងេ�ក� �ងអង��រែដលទទួលខុស្រត�វក� �ង�រទទួលនិង
េឆ� ើយតបេ�នឹងសំណួរកង�ល់ឬ�រត� �ញែត�រែដលេលើកេឡើងេ�យសហគមន៍ែក្បរេ�ះឬ�គី�ក់ព័
ន� េផ្សងេទៀតែដរឬេទ? ្របសិនេបើ�ទ / 
�សេតើព័ត៌�នលំអិតទំ�ក់ទំនងស្រ�ប់បុគ�ល�ងំេនះនឹង្រត�វ�នប�� ញ�៉ងច�ស់េ�េលើ��
កស�� របស់្រក �មហ៊ុនេទ? 

�រេរៀបចំនិង�រេឆ� ើយតបប�� ន់ 

• េតើែផន�រេ្រត�មប�� រនិងេឆ� ើយតបប�� ន់របស់្រក �មហ៊ុនគិតគូរពី�និភ័យនិងផលប៉ះ�ល់ពី
សកម��ពគេ្រ�ងដល់សហគមន៍មូល�� នែដរឬេទ? េតើេនះរមួប�� �ល�ងំត្រម�វ�រក� �ង�រជូនដំ
ណឹងដល់សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះ�ល់ពី�និភ័យស�� នុពលសំ�ន់ៗក� �ងលក�ណៈសម្រសប�ងវ
ប្បធម៌ែដរឬេទ? 

ត្រម�វ�របុគ�លិកសន� ិសុខ 

• េតើ្រក �មហ៊ុនចូលរមួ�មួយបុគ�លិកសន� ិសុខេដើម្ីបផ�ល់េស�កម�សន� ិសុខេ�កែន�ងរបស់ពួកេគេទ
? ្របសិនេបើ�ទ / 
�សេតើបទប្ប�� ត� ិៃនកិច�សន�រមួប�� �ល�រែណ�ំអំពីរេបៀបែដលបុគ�លិកសន� ិសុខ្រត�វ�ក់ទង�
មួយសហគមន៍ែដលេ�ជិតេ�ងច្រកេ�ះែដរឬេទ? 



• េតើបុគ�លិកសន� ិសុខ្រប�ប់េ�យ�វុធេទ? ្របសិនេបើ�ទ / 
�សេតើ្រក �មហ៊ុន�នផ�ល់�របណ� � ះប�� លអំពី�កប្បកិរ ��សមរម្យចំេ�ះកម�ករនិេ�ជិតនិងស
ហគមន៍ែក្បរេ�ះែដរឬេទ? េតើ�ន�រេ�ទ្រប�ន់ពីបទខុសច�ប់និង/ឬ�ររ�េ�ភបំ�នេ�យ
បុគ�លិកសន� ិសុខចំេ�ះកម�ករនិេ�ជិតឬសហគមន៍ែក្បរេ�ះែដរឬេទ? ្របសិនេបើ�ទ / 
�សេតើ្រត�វេ�ះ្រ�យេ�យ្រក �មហ៊ុន�៉ងដូចេម�ច? 

  

សកម��ពស្រ�ប់ភីេអស ៥-៨៖ 
១) េតើគេ្រ�ងនឹងបង�ឱ្យភីេអស ៥ ដល់ ៨ �ល់ែតេ�ះ ?       
២) េបើមិនដូេ�� ះេទ សំនួរ�ងេ្រ�មមិន្រត�វ�នអនវុត�ចំេ�ះគេ្រ�ងេទេហើយនឹងមិនេអើេពើេឡើយ       
3) ្របសិនេបើ�នែមន, អុី ACH បុគ�ល សំណួរ �ងេ្រ�មគួរែត្រត�វ�នេឆ� ើយេ��ម យុត�ិកម��នផ�ល់និង�រ

�្ំរទឯក�រែដល�ន�� ប់��រ�ំ�ច់       
  

PS 5៖ �រទទួលយកដីធ� ីនិង�រ�ំងទីលំេ�េ�យមិន�ន�រែ្រប្រប�ល 

�ររច�គេ្រ�ង 

• េតើ�ន�រទិញដីស្រ�ប់�រវ �និេ�គែដល�នេស� ើេឡើងេទ? ្របសិនេបើ�ទ / 
�សេតើ�រេ្របើ្រ�ស់ដីពីមុនគឺ�អ� �េហើយេតើដីេនះទទួល�នេ�យរេបៀប�? េតើ�រទិញយកដី្រត�វ
�ន្រគប់្រគងេ�យរ�� ភិ�លេទ? 

សំណងនិងអត� ្របេ�ជន៍ស្រ�ប់ជនេភៀសខ� �ន 

• េតើ�ន�រ�� ស់ប� �រទីលំេ�និង�រ�� ស់ប� �រេសដ�កិច�និង�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីែដល�លទ�ផលៃន�រ
ទិញដីស្រ�ប់គេ្រ�ងេនះេទ? ្របសិនេបើ�ទ / 
�សសូមផ�ល់ព័ត៌�នលម� ិត�ក់ទងនឹង្របេភទៃន�រ�� ស់ទីលំេ�និងជន�� ស់ទីលំេ�និងសហ
គមន៍។ 
• េតើ ្រក �មហ៊ុន  វ �និេ�គិន �នចូលរមួ�មួយជននិងសហគមន៍ែដល�� ស់ទីលំេ�និង/ឬផ�ល់ឱ�
សេដើម្ីបទទួល�នអត� ្របេ�ជន៍អភិវឌ្developmentន៍សម្រសបពីគេ្រ�ងេនះែដរឬេទ? ្របសិនេបើ
�នសូមផ�ល់ព័ត៌�នលម� ិត។ 

យន��រពិេ្រ�ះេ�បល់និងបណ� ឹង�រទុក�  

�ន ្រក �មហ៊ុន  វ �និេ�គ ៖ 

• ឃ បិទ�ល់ព័ត៌�ន�ក់ព័ន�ពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយអ�ករងផលប៉ះ�ល់និងសហគមន៍និងជួយស
្រម�ល�រចូលរមួរបស់ពួកេគក� �ង�រេធ� �េសចក� ីសេ្រមចចិត��ក់ទងនឹង�រ�ំងទីលំេ�ថ�ី? 
• អុី�ន បេង� ើតយន��របណ� ឹង�រទុក� ្របកបេ�យ្របសិទ��ព? 

  

ែផន�រនិង�រអនុវត��រ�ំងទីលំេ�ថ�ី 

�ន ្រក �មហ៊ុន  វ �និេ�គ ៖ 

• C រច�ម៉ូដជំនួសេដើម្ីបេចៀស�ងឬ�ត់បន�យ�រ�� ស់ទីលំេ�ែផ�កេសដ�កិច�និង�ង�យ? 
• េតើខ� � ំ�នព ន�េពលមនុស្សែដល្រត�វ�ន�� ស់ទីលំេ�េ�យគេ្រ�ងេនះនិងអ�កែដល�នសិទ�ិទ
ទួល�នសំណងនិងជំនួយ�មរយៈ�រេធ� �ជំេរឿនមូល�� នែដល�នទិន�ន័យមូល�� នេសដ�កិច�សង�
មសម្រសបេទ? េតើជំេរឿន�នកំណត់�� ន�ពជនេភៀសខ� �ន�មសិទ�ិ្រសបច�ប់របស់ពួកេគឬ�ម
�រយកដីធ� ីេទ? 
• ភី�ន េរៀបចំែផន�រសកម��ព�ំងទីលំេ�ថ�ីឬ្រកបខ័ណ� �រ�ំងទីលំេ�ថ�ី 
(្របសិនេបើ�ន�រ�� ស់ទីលំេ�) 
ែដល�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��នៃន�រ�� ស់ទីលំេ�កំណត់ឱ�សអភិវឌ្developmentន៍និង
បេង� ើតសិទ�ិស្រ�ប់អ�កែដលរងផលប៉ះ�ល់�ងំអស់? 



ក� �ងករណីែដលែផន�រសកម��ពៃន�រ�ំងទីលំេ�ថ�ី្រត�វ�នេរៀបចំេ�ះ�គួរែតរមួប�� �លនូវទិដ��ពដូ
ច�ងេ្រ�ម (េ�ង�មេសៀវេ�ែណ�ំរបស់�យ។ េអហ� ។ �យ។ 
ភីស្រ�ប់�រេរៀបចំែផន�រសកម��ព�ំងទីលំេ�ថ� ីសូមេមើលឧបសម� ័ន�ទី ១៥ ) ៖ 

o �រកំណត់អត�ស�� ណផលប៉ះ�ល់គេ្រ�ងនិងចំនួន្រប�ជនែដលរងផលប៉ះ
�ល់ 
o ្រកបខ័ណ� ផ� �វច�ប់ 
o ្រកបខ័ណ� សំណង 
o ជំនួយ�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីនិង�ររស់េ� 
o �លវ ��គថវ ��និង�រអនុវត� 
o ទំនួលខុស្រត�វរបស់អង��រ 
o �រពិេ្រ�ះេ�បល់និង�រចូលរមួ 
o បណ� ឹង�រទុក�  
o �រ្រត�តពនិិត្យនិង�យតៃម�  

o D �ន eveloped 
នីតិវ �ធីេដើម្ីបផ�ល់ជូន�រទូ�ត់សំណងឬជំនួយេផ្សងេទៀតែដលនឹងបេង� ើតសិទ�ិមនុស្សែដលរងផលប៉ះ
�ល់ឬស្រ�ប់សហគមន៍ (្របសិនេបើមិន�ន�រ�� ស់ទីលំេ�េសដ�កិច�ប៉ុែន� េនះគឺ�ក់ទងនឹង�ង
�យ) ? េតើេនះរមួប�� �ល�ងំ�រផ�ល់្រទព្យសម្បត� ិជំនួសសំណងជំនួយេ�លេ�និង/ឬ�រ�ំ្រទអន� រ
�ល្រសប�មត្រម�វ�ររបស់ភីេអស ៥ ែដរឬេទ? 
o េតើ�លបរ �េច�ទផុតកំណត់ស្រ�ប់សិទ�ិទទួល�នបេង� ើតឬផ្សព�ផ�យេទ? 

ទំនួលខុស្រត�វវ �ស័យឯកជនេ្រ�ម�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីែដល្រគប់្រគងេ�យរ�� ភិ�ល 

• េតើ�រ�ំងទីលំេ�ថ�ី្រត�វ�ន្រគប់្រគងេ�យរ�� ភិ�លេទ? ្របសិនេបើ�ទ / 
�សេតើ្រក �មហ៊ុន�នបំេពញបែន�មសកម��ពរបស់រ�� ភិ�លនិង�នព្រងឹងចេ�� ះ្របេ�ង 
(្របសិនេបើ�ន) រ�ងសិទ�ិនិងនតីិវ �ធីែដលរ�� ភិ�លកំណត់និងត្រម�វ�ររបស់ភី។ េអស។ េនះេទ? 

  

PS 6: �រអភិរក្សនិងនិរន�រ�ពអភិរក្សជីវៈច្រម �ះ �រប់ងៃនជីវ �ត ធម��តិ របស់ S 

�រ�រ�រនងិអភិរក្សជីវៈច្រម �ះ 

• េតើ ្រក �មហ៊ុន  វ �និេ�គិន�ន កំណត់និងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់េលើជីវៈច្រម �ះែដល�ែផ�កៃន្របតិ
បត� ិ�ររបស់ពួកេគែដរឬេទ? 
• េតើជ្រមកែដល�នែកែ្របធម��តិនិងសំ�ន់ (ដូចែដល�នកំណត់េ�យភីេអស ៦) 
នឹងប៉ះ�ល់ដល់សកម��ពរបស់្រក �មហ៊ុនែដរឬេទ? 

- ក� �ងករណីជ្រមកធម��តិេតើ្រក �មហុ៊ន�នគិតគូរពីជេ្រមើសេផ្សងនិង�ត់បន�យ្រគប់្រ�ន់នូវ�ររ �ចរ �ល
ែដល�ចេកើត�នេទ? 

- ក� �ងករណីជ្រមកសំ�ន់េតើ្រក �មហុ៊ន�នកំណត់�៉ង្រតឹម្រត�វ�នឹងមិន�នផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��នែដល
�ច�ស់ែវង�នចំេ�ះ្របេភទសត�ឬជ្រមកេទ? 

• េតើ្រក �មហ៊ុនេធ� �្របតិបត� ិ�រ�មួយេ�ក� �ងតំបន់�រ�រ្រសបច�ប់ែដរឬេទ? ្របសិនេបើ�ទ / 
�សេតើ្រក �មហ៊ុន�នបំេពញត្រម�វ�រស្រ�ប់តំបន់�រ�រ្រសបច�ប់ែដល�នែចងក� �ង PS 6 
ែដរឬេទ? 
• េតើ្រក �មហ៊ុន�នកំណត់្របេភទសត�ចែម�ក�មួយែដល�ច្រត�វ�នែណ�ំេ�យេចត�ឬេ�
យអេចត��មរយៈសកម��ពរបស់�េទ? ្របសិនេបើែផន�រែណ�ំ្របេភទសត�ចែម�ក�នេចត
�េតើេនះ�នទទួល�រយល់្រពមពីបទប្ប�� ត� ិរបស់រ�� ភិ�លសម្រសបេទ? 

�រ្រគប់្រគងនិង�រេ្របើ្រ�ស់ធន�នធម��តិកេកើតេឡើងវ �ញ 

• េតើ ្រក �មហ៊ុន  វ �និេ�គិន�ន កំណត់អត�ស�� ណធន�នធម��តិែដល�ចកេកើតេឡើង វ �ញែដ
លខ� �ននឹងេ្របើ្រ�ស់េហើយេប��� ្រគប់្រគងពួកេគ្របកបេ�យនិរន� រ�ពែដរឬេទ? 



• ក� �ងករណីគេ្រ�ងេ�ក� �ងៃ្រពធម��តិនិងច�� រេតើអតិថិជនទទួល�នវ ��� បនប័្រតឯក�ជ្យេដើ
ម្ីប���ៃ្រពធម��តិនិងច�� រ�ងំេនះកំពុង្រត�វ�ន្រគប់្រគង្របកបេ�យនិរន� រ�ពែដរឬេទ? 
េបើមនិអ�� ឹងេទឬមិន�ន់សេ្រមចេ�ះេតើែផន�រសកម��ព�ដំ�ក់�ល្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង
េដើម្ីបសេ្រមច�ន វ ��� បនប័្រតែបបេនះេទ? 
• ក� �ងករណីគេ្រ�ងេ�ក� �ងបរ ��� នទឹក�បនិងសមុ្រទេតើអតិថជិនទទួល�នវ ��� បនប័្រតឯក�
ជ្យៃន�រ្រគប់្រគង្របកបេ�យនិរន� រ�ពៃនធន�នទឹក�ងំេនះឬផ�ល់�រសិក�ឯក�ជ្យេផ្សងេទៀ
តេដើម្ីបបន�យេល្ប�នៃនធន�ន�ងំេនះែដល្រត�វ�ន្រគប់្រគង្របកបេ�យនិរន� រ�ព? 

  

PS ៧៖ មនុស្សែប�កមុខ 

�រេជៀស�ងផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��ន 

• េតើទំនង�ជន�តិេដើម�គតិច (�យ។ ភី។ េអស) 
នឹង�នផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��នេ�យ�រលទ�ផលៃន្របតិបត� ិ�ររបស់គេ្រ�ងេនះេទ? េតើេអសេអ
េអេអែដលេធ� �េឡើងេ�យ ្រក �មហ៊ុន  វ �និេ�គ�ន កំណត់ពីផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��នដល់�យភីេអស
និងកំណត់វ �ធីេដើម្ីបេជៀស�ងប�� �ងំេនះ�មែដល�ចេទ? 
• េតើ ្រក �មហ៊ុន  វ �និេ�គិន�ន ផ�ល់សំណង�មលក�ណៈវប្បធម៌សមរម្យ្រសប�ម�រែណ�ំែដល
�នែចងក� �ង PS 7 

�រយល់្រពម �រពិេ្រ�ះេ�បល់និង�រចូលរមួផ�ល់ព័ត៌�ន 

• េតើ ្រក �មហ៊ុន  វ �និេ�គិន�ន បេង� ើតដំេណើរ�រស្រ�ប់�រចូលរមួផ�ល់ព័ត៌�ន�មរយៈដំេណើរ�
រេអហ� ភី�យ�យេ�� តេលើវ ��ន�រ�ត់បន�យ�រែចករ�ែលកអត� ្របេ�ជន៍និងឱ�សអភិវឌ្de
velopmentន៍និងប�� ៃន�រអនុវត�ដូច�នែចងក� �ងភីេអស ៧ ែដរឬេទ? 

ផលប៉ះ�ល់េលើដី្របៃពណីឬទំេនៀមទ�� ប់ែដលកំពុងេ្របើ្រ�ស ់

�ន ្រក �មហ៊ុន  វ �និេ�គ ៖ 

• �នជូនដំណឹងដល់�យភីអំពីសិទ�ិរបស់ពួកេគេ�ងេ��មច�ប់�តិរមួ�ងំអ�កែដលទទួល
�� ល់សិទ�ិ្របៃពណី/ទំេនៀមទ�� ប់? 
• �នផ�ល់ជូន�៉ងេ�ច�ស់នូវសំណងនិងដំេណើរ�រ្រតឹម្រត�វដល់អ�កែដល�នប័ណ� កម�សិទ�ិ្រស
បច�ប់ក� �ង�រ�ន់�ប់ដីធ� ីរមួ�មួយឱ�សអភិវឌ្developmentន៍សម្រសប�មវប្បធម៌ 
• �នផ�ល់សំណងែផ�កេលើដីធ� ីឬសំណង�្របេភទជំនួសឱ្យសំណង��ច់្រ�ក់�មលទ��ពែដល
�ចេធ� �េ��ន? 
• �នចូលរមួក� �ង�រចរ�េ�យសុចរ �ត�ព�មួយសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះ�ល់េហើយ�នចង
្រកង�ឯក�រអពំី�រចូលរមួរបស់ពួកេគនិងលទ�ផលេ�គជ័យ? 

�រ�� ស់ទីលំេ�របស់ជន�តិេដើម�គតិច (�យភ)ី ពីដី្របៃពណីឬទំេនៀមទ�� ប់ 

• េតើ ្រក �មហ៊ុន  វ �និេ�គ �នេធ� ��រចរ�េ�យេ�� ះ្រតង់េ�យេ�គជ័យ�នអនវុត��មត្រម�វ
�រស� ង់�រ�រអនុវត�េហើយេបើ�ចេធ� �េ��ន����យភី�ចវ �ល្រតឡប់េ�រកទឹកដី្របៃពណី
ឬទំេនៀមទំ�ប់របស់ពួកេគវ �ញ�នេទ? 

  

PS 8: មរតកវប្បធម៌ 

�រ�រ�រេបតិកភណ� វប្បធម៌ក� �ង�ររច�គេ្រ�ងនិង�រអនុវត�គេ្រ�ង 

• េតើគេ្រ�ងេនះស� ិតេ�ក� �ងតំបន់ែដលរ�ពឹង�នឹងរកេឃើញេបតិកភណ� វប្បធម៌ែដរឬេទ? ្របសិន
េបើ�ទ / �ស has េតើ�នវ �ធីែស� ងរកឱ�ស្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងដូច�នែចងក� �ង PS 8 ែដរឬេទ? 
• េតើគេ្រ�ងេនះ�ចប៉ះ�ល់ដល់េបតិកភ័ណ� វប្បធម៌ឬ្រត�វ�នកំណតអ់ត�ស�� ណេបតិកភណ� វប្ប
ធម៌ែដល�កែន�ងែដល�ន�រខូច�តធ�ន់ធ�រេជៀសមិនរចួ? ្របសិនេបើ�ទ / 
�សេតើ្រក �មហ៊ុន�នបំេពញ�មត្រម�វ�ររបស់ភីេអស ៨ ែដរឬេទ? 



• េតើគេ្រ�ងេនះស� ិតេ�ក� �ងតំបន់�រ�រ្រសបច�ប់ឬតំបន់សតិបេ�� ះ�សន� ែដល�នកំណត់
េ�យច�ប់ែដរឬេទ? ្របសិនេបើ�ទ / �សេតើ្រក �មហ៊ុន�នបំេពញ�មត្រម�វ�ររបស់ភីេអស ៨ 
េទ? 

គេ្រ�ងេ្របើ្រ�ស់េបតិកភណ� វប្បធម៌ 

• េតើ ្រក �មហ៊ុន  វ �និេ�គិន�ន កំណត់ពីគេ្រ�ងែដល�នេស� ើេ្របើ្រ�ស់ធន�នវប្បធម៌ចំេណះដឹង
�រៃច� ្របឌិតឬ�រអនុវត�សហគមន៍មូល�� នែដល�នរេបៀបរស់េ�ែបប្របៃពណីស្រ�ប់េ�លបំ
ណង�ណិជ�កម�ែដរឬេទ? េបើដូេច�ះេតើអតិថជិន�នជូនដំណឹងដល់សហគមន៍�ងំេនះអំពី៖ 

- សិទ�ិរបស់ពួកេគេ្រ�មច�ប់�តិ 

-  វ ��ល�ពនិងលក�ណៈៃន�រអភិវឌ�៍�ណិជ�កម�ែដល�នេស� ើ 

- ផលវ ��កស�� នុពលៃន�រអភិវឌ�ែ៍បបេនះ 

• ្របសិនេបើ�រេធ� ��ជីវកម��ណិជ�កម��នដំេណើរ�រ�ន ្រក �មហ៊ុនវ �និេ�គ ៖ 

- �នចូលេ�ក� �ង�រចរ�េ�យេ�� ះ្រតង់�មួយសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះ�ល់ែដល�នរេបៀបរស់េ�
ែបប្របៃពណី 

- ចង្រកង�ឯក�រអំព�ីរចូលរមួរបស់ពួកេគនិងលទ�ផលេ�គជ័យៃន�រចរ� 

- ផ�ល់�រែចករ�ែលកផល្របេ�ជន៍េ�យយុត� ិធម៌និងសមធម៌ពី�រេធ� ��ណិជ�កម�  
ឧបសម�័ន�  3 : ខ� �  ំNDICATIVE ប�� ីេផ��ង�� ត់ �ន ក� �ងអំឡ� ងេពលេ�យ�រែតឧស�ហ៍ : អ�កេ�៉�រ / 
ៃដគូរបស់គេ្រ�ង 

ប�� ី្រត�តពិនិត្យទី ១៖ �និភ័យសុខ�ពនិងសុវត� ិ�ព  

ស = េពញចិត�  

យូ = មិនេពញចិត�  

NA = មិន�ចអនុវត��ន 

 សំណួរែដល�នេស� ើេដើម្បីកំណត់ពី�ព�ក់ព័ន�ៃនប�� ចំេ�ះលទ��ព�ជីវកម� �រ�  

េអស/  

  

 �ពនិងសុវត� ិ�ព�រ�រ្រត�វ�នប�� �លក� �ង�រពិេ្រ�ះេ�បល់�រ�រែដរឬេទ?     

 �រ្រត�តពិនិត្យសុខ�ពនិងសុវត� ិ�ព�្រប�ំនិង�ន្របសិទ��ពនិង�រ្រត�តពិនិត្យ�រអនុេ�ម�ពែដរឬេទ?     

 �រេ�ទ្រប�ន់ពីមុនឬមិន�ន់សេ្រមចែដល�ក់ព័ន�នឹង�ររ�េ�ភបំ�នសុខ�ពនិងសុវត� ិ�ពេ�យអ�កឧបត�ម�គេ្រ�ងឬ្រក �មហុ៊នេទ?     

 ត់្រ�សុខ�ពនិងសុវត� ិ�ពបច� �ប្បន� របស់អ�កឧបត�ម�ឬ្រក �មហ៊ុនគឺ�អ� �?     

 សុខ�ពនិងសុវត� ិ�ព�មួយែដល�និភ័យ �ន ដល់សហគមន៍មូល�� នែដល្រត�វ�នផ�រ�� ប់�មួយនឹង �រវ �និេ�គ ?     

   �របណ� � ះប�� លែផ�កសុវត� ិ�ពទូេ�និង�ក់�ក់ែដរឬេទ?     

 យេលើកេម�និច្រត�វ�នផ�ល់ជូនក� �ងករណី�ំ�ច់ែដរឬេទ?     

  �� ក់្រត�វ�ន�យ�រណ៍េទ? េតើស� ិត្ិរត�វ�នរក�ទុកេទ? េតើ�រេសុើបអេង�ត្រត�វ�នអនុវត�េទ?     

 កម� វ �ធីែថ�បំ�� រែដរឬេទ?     

  �� ំ�រ�រ�៉សីុន េទ? េតើកែន�ងេធ� ��រ�នស�� ប់�� ប់េទ? េតើេភ� ើងបំភ� ឺ្រគប់្រ�ន់េទ?     

  ន�“ �រអនុ�� តឱ្យេធ� ��រ” ្រត�វ�នេ្របើេដើម្ីប���ឧបករណ៍�នសុវត��ពមុនេពល�ប់េផ�ើមែថ�ឬំ?     

     តំេឡើងអគ� ីសនី�នស� ង់�រ្រតឹម្រត�វែដរឬេទ? េអើ េភ� ើងអុីបណ� � ះប�� ? ( ស� ង់�រ IEE)     



 សំណួរែដល�នេស� ើេដើម្បីកំណត់ពី�ព�ក់ព័ន�ៃនប�� ចំេ�ះលទ��ព�ជីវកម� �រ�  

េអស/  

  

 េ្រ�ះ�� ក់េភ� ើងនិង�រផ� �ះដូច�ធូលី (េម�ស� រ) ឧស� ័ន LPG 
�រ�តុរ��យេទ? េតើ�ន្របព័ន� េ�ទិ៍េទ? េហើយ ខ� �  ំ�នផ�ល់ឧបករណ៍ពន�ត់អគ� ីភ័យ 
តផ�ងទ់ឹក្រគប់្រ�ន់ឧបករណ៍ពន�ត់អគ� ីភ័យ)? េតើទឹកេភ� ើងែដលកខ�ក់ហូរេ��? 

    

 ស� ង់�រែដលត្រម�វស្រ�ប់អ�កេបើកបរ្រក �មហ៊ុនេទ? េតើ�នេតស� សុខ�ពនិងសមត��ពេទ?     

 �តុគីមី/ស�� ◌ារៈែដលបង�េ្រ�ះ�� ក់ (ឧ�ហរណ៍�រ�តុរ��យធូលី�បស� �ស�� សំ�� ប់សត�ល� ិត) 
នេគេ្របើេហើយកម�ករ្រត�វ្របឈមមុខនឹង�ែដរឬេទ? 

    

 តំេឡើង�រ�រ�រ/ខ្យល់េចញចូល/�រ្រសង់េចញរ �្រត�វ�នផ�ល់ជូននូវឧបករណ៍�រ�រ�� ល់ខ� �នសម្រសប?     

 បេ�� ញសំេលងរ��នរបស់និេ�ជិកេលើសពី ៨៥ dB (A) េទ? េបើដូេច�ះេតើ�ន្រក�៉រុ�ឬេ�តផ�ល់ឱ្យេហើយ�ក់េទ?     

 ករណ៍សេ្រ�� ះបឋម្រត�វ�នផ�ល់េទ? េតើ�នអ�កប�� តប់េ្រង�នដំបូងែដរឬេទ?     

    �រមុនេពលេធ� ��រនិង�រ ព��ល �្រប�ំ (ឧ�ហរណ៍�រ�ត់បង់�រ�� ប់�រប៉ះ�ល់�រ�តុគីមី មុខ�រសួត) 
នអនុវត�  េ�កែន�ង �ំ�ច់ែដរឬេទ? 

    

 យុទ�េភ� ើង/សុវត� ិ�ព្រត�វ�នអនុវត�េទ? េតើ�នគេ្រ�ងសេ្រ�� ះប�� ន់ស្រ�ប់ឧបទ�វេហតុេ�នឹងកែន�ងនិងេ�េ្រ�ទី�ំងែដរឬេទ?     

  

ប�� ី្រត�តពិនិត្យទី ២៖ �និភ័យបរ ��� ន 

 នួរែដល្រត�វេ្របើេដើម្បីកំណត់ពី�ព�ក់ព័ន�ៃនប�� �ងំេនះចំេ�ះ�ពេ�គជ័យៃន�ជីវកម�  (្រ�ប់�ំេភ� ើង�នសំនួរ�ម�នស�� នុពល)  

 
  

  

   
 ត�  េ�  វ �និេ�គ ។ េតើ អ�កឧបត�ម�គេ្រ�ងឬ្រក �មហុ៊នទទួល�នលិខិតអនុ�� តនិងវ ��� បនប័្រតអំពីបរ ��� នែដរឬេទ? ស� ង់�របរ ��� នអន� រ�តិ �ក់    

     

    

 យនិង្រគប់្រគង�និភ័យបរ ��� នគឺ� អ� �?     

  ល់ទឹកែដល�នផលប៉ះ�ល់ដល់អ�កេ្របើ្រ�ស់េផ្សងេទៀតៃន�រផ�ត់ផ�ង់េនះែដរឬេទ? របស់ S ្របភព /  
 ��ល�កសំណល់ឬ�រហូរេចញេ�លូ��រណៈ? 

    

   គ �យ�រណ៍� ឧប្បត� ិេហតុបរ ��� ន�មួយនឹង�រឧបត�ម�គេ្រ�ងេនះឬ្រក �មហ៊ុនក� �ង 5 �� ំចុងេ្រ�យេនះ? ្របសិនេបើ�នសូមផ�ល់ព័ត៌�នលម� ិត។     

 យ ផលប៉ះ�ល់ ជីវឧស� ័ន �ងំអស់ ៃន្របតិបត� ិ�ររបស់ខ� �ន�មរយៈ�រ�យតៃម�ផលប៉ះ�ល់បរ ��� នែដរឬេទ?     

   ប់ �មពលនិងធន�នេផ្សងេទៀត �រេ្របើ្រ�ស់ ?     

  ន�ងនិងតំបន់ជុំ វ �ញេពញចិត�ែដរឬេទ?  D 
   ថយន� រុក��តិឬឧបករណ៍? ្របព័ន��ស ់ែម៉្រត �ន្របសិទ��ព�ន �ប់�ំងែមនេទ? 

    

  ទឹកកកឬ�៉សីុន្រត�ក់ែមនេទ? ជេ្រមើសែដល�ន ពិ�រ�?     

  េណើរ�រែដរឬេទ? េតើពួកេគ្រគប់្រគង្របកបេ�យ្របសិទ��ពេទ? េតើ PCBs �នេ�ក� �ងេ្របងបំែលងេទ? រថេ្រ�ះ�នទិញ?     

      កៃច�  េឡើងវ �ញេ្របើស�� រៈេវចខ�ប់?     

  �ពកន�ងមកេ�នឹងកែន�ង (កសិកម�និងឧស�ហកម�) េទ?   

  

  



 នួរែដល្រត�វេ្របើេដើម្បីកំណត់ពី�ព�ក់ព័ន�ៃនប�� �ងំេនះចំេ�ះ�ពេ�គជ័យៃន�ជីវកម�  (្រ�ប់�ំេភ� ើង�នសំនួរ�ម�នស�� នុពល)  

 
  

  

  ?     

  

ប�� ី្រត�តពិនិត្យទី ៣៖ �និភ័យសង�ម 

 ឧ�ហរណ៍ៃនសំណួរែដល្រត�វេ្របើេដើម្បីកំណត់ពី�ព�ក់ព័ន�ៃនប�� �ងំេនះចំេ�ះ�ពេ�គជ័យៃន�ជីវកម�  

 
  

 

 លអប្បបរ�ែដរឬេទ? L ikely �� ក់ចុះេ្រ�មក្រមិត្រគប់្រ�ន់េដើម្ីបបំេពញ�មត្រម�វ�រមូល�� ន ?     

    ធីអភិវឌ្communityន៍សហគមន៍�មួយ�មរយៈ�របរ ��� គហិរ�� វត� �ឬ�មវ �ធីេផ្សងេទៀតែដរឬេទ? េតើសកម��ពរបស់្រក �មហ៊ុន�ច�នផលប៉ះ�ល់      

 ្របសិទ��ព េទ?     

 បុគ�លិកែដរឬេទ?     

    �រែថ��ំពិេសស�ម�រេ�ក� �ង្របេទសែដល�ន�ររ �តបន� ឹងច�ប់ របស ់សហជីព។ )     

        េតើស្រ�ប់�រ�រ្របេភទ�េហើយពួកេគ�យុប៉ុ�� ន?     

 លើេយនឌ័រពូជ�សន៍ពណ៌សម្ប� រពិ�រ�ពមតិនេ��យ�ស�ឬេដើមកំេណើតសង�មែដរឬេទ?     

    �រគំ�មកំែហងេ�យក�� ំងឬ�រ�កពិន័យឧ�ហរណ៍េតើនិេ�ជក�ន�ន់�ប់ឯក�រអត�ស�� ណកម�ករេទ?     

 ឡើងពី�រវ �និេ�គ ( ឧ�ហរណ៍ ឯកជន�វបូនីយកម��រេរៀបចំរច�សម� ័ន� េឡើងវ �ញ)?     

   កម�ឬេស�កម�  - លំេ��� ន�រអប់រ�សុខ�ពម� �ប��រទឹក?     

   លក�� ំងពលកម�េ្រ�្រស �កែដល្រត�វ�រកែន�ង�� ក់េ�និងលទ��ពទទួល�នេ្រគ�ងបរ ��� រក� �ងរយៈេពល�ង ៣ ែខែដរឬេទ?     

  ន�ងវ �និេ�គ�ពិេសសេ�យមិនស� ័្រគចិត�?     

 �ឬដូន�ឬធន�នធម��តិែដល�នកណំតេ់�យ្រប�ជនក� �ងតំបន់ែដល�ន�រៈសំ�ន់�ងវប្បធម៌ / ពិសិដ�ែដរឬេទ?     

  
ឧបសម�័ន�ទី ៤៖ េ្រ�ង ESIA និង ES M MP 

�រ�យតំៃលផលប៉ះ�ល់បរ ��� ននិងសង�ម (ESIA) េ្រ�ង 
  
 វ ��ល�ពនិងវ �ធី��ស�  
្រកបខណ� េ�ង (ស� ង់�រអនុវត�និងេ�ល�រណ៍ែណ�ំ) េ្រជើសស្រ�ប ់ESIA 
េនះគឺ�ស� ង់�សែម�ង�ជីវកម�ហិរ�� វត� �អន� រ�តិ (PSs) ស្រ�ប់បរ ��� ននិងនិរន� រ�ពសង�ម (2012), 
�នរច�េឡើងេដើម្ីបជួយដល់�រវ �និេ�គរបស់អង��រ z ations ក� �ង�រអនុវត�  E & S 
 វ �ធី��ស� �យតៃម��និភ័យនិងេ�ល�រណ៍ក� �ង�រវ �និេ�គរបស់ខ� �ន។ 
  
PS1៖ �រ�យតៃម�និង�រ្រគប់្រគង�និភ័យនិងផលប៉ះ�ល់បរ ��� ននិងសង�ម 
PS2៖ លក�ខណ�  �រ�រ និង�រ�រ 
PS3៖ ្របសិទ��ពធន�ននិង�រ�រ�រ�របំពុល 



PS4៖ សុខ�ពសហគមន៍សុវត� ិ�ពនិងសន� ិសុខ 
PS5: អិល និង�រទទួល�ននិង�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�យមិនស� ័្រគចិត� 
PS6៖ �រ អភិរក្សជីវៈច្រម �ះនិង�រ្រគប់្រគង្របកបេ�យនិរន� រ�ពៃនធន�នធម��តិែដល�នជីវ �ត 
PS7៖ ជន�តិេដើម�គតិច 
PS8៖ េបតិកភណ� វប្បធម៌ 
  
េ្រ�ង របស់អុី SIA 
  
�តុសំ�ន់ៗៃនរ�យ�រណ៍េអសុីេអេអនិងរ�យ�រណ៍េអស�យេអ[4] 
�តុសំ�ន់ៗៃនេអស�យេអសនិងរ�យ�រណ៍របស់�្រត�វ�នពិពណ៌�េ�ក� �ងែផ�កេនះ។ �តុ�ងំេនះ្រត�វែត្រគ
បដណ� ប់�៉ងហ� ត់ចត់េ�យ ESIA េពញេលញស្រ�ប់ ខ�ស់ -
risk គេ្រ�ង �ន ។ េអស�យេអមួយែផ�កមិន្រត�វ�រៃផ��ងេ្រ�យនិងទិន�ន័យមូល�� នេ្រចើនដូចេអស�យេអ 
�តុែដល�ធម��មិន្រត�វ�ន្រគបដណ� ប់េ�ក� �ងេអស�យេអេអែផ�កខ� ះ្រត�វ�នស�� ល់េ�យស�� �� យ។ ្របតិ
បត� ិ�រ្របេភទខ�ងំអស់្រត�វ�រ ែតេអសីុេអ�ន កំណត់/េ�� ត�រម�ណ៍។ ក្រមិតនិង�ពសីុជេ្រ�ៃនេអ។ េអ។ 
េអ។ េអ។ េអ។ េនះ� េ�លបំណងនិងរេបៀបែដលពេនះ្រត�វ�នប�� ញក� �ងរ�យ�រណ៍ ESIA 
គួរែត្រត�វ�នែផ�កេលើ�រេ្រ�ងេនះ។ ្របសិនេបើ ESIA �ផ� �វ�រ្រត�វ�នេធ� �េឡើងេ�យអ�កអភិវឌ្ project 
គេ្រ�ងរចួេហើយ សូមពិ�រ��េតើ�សម្រសបនឹងេ្រ�ងេនះឬ្របសិនេបើ�រ�យតៃម�ែផ�កខ�ះបែន�មគួរែត្រត�វ�
នេធ� �េឡើង។ 
  
1. េសចក� ីសេង�បែដលមិនែមន�បេច�កេទស              
  
សេង�បផលប៉ះ�ល់សំ�ន់ៗ�មវ �ធីមួយែដល�ចឱ្យទស្សនិកជនមិនយល់ពីបេច�កេទស�ពិេសសអ�ក�ក់ព័ន�ក� �
ងតំបន។់ េសចក� ីសេង�បរមួ�នរេបៀបែដលផលប៉ះ�ល់ែដល�នកំណត់គួរ្រត�វ�ន្រគប់្រគងនិងចង� �លប�� ញពី
ប�� េលចេ�� �មួយែដល�ម�រឱ្យ�នវ ��ន�របែន�ម 
  
2. �រពិពណ៌�អំពីគេ្រ�ង              
  
ពិពណ៌�េ�យសេង�បអំពី�៉�� ែម៉្រតចំបងៃនគេ្រ�ងែដល�នេស� ើរមួ�ន៖ 

• អង��ព្របតិបត� ិៃនគេ្រ�ង (ឧ�ហរណ៍ដឹក�ំគេ្រ�ងធំក៏ដូច�ៃដគូគេ្រ�ង) 
និងតួ�ទីេរៀងៗខ� �នេ�ក� �ងគេ្រ�ង                       

• ទី�ំងភូមិ��ស� របស់គេ្រ�ងេនះ្រត�វ�នប�� ញ�របូ�ពល� �មួយែផនទីសម្រសប ៣                       
• េសចក� ីសេង�បៃនគេ្រ�ង 

(េ�លបំណងរបស់គេ្រ�ងលទ�ផលរ�ពឹងទុកលទ�ផលនិងសកម��ពសំ�ន់ៗ)                       
• �រេរៀបចំ�រអនុវត�។                       

  
៣. �រវ ��គេ�លនេ��យ្រកបខ័ណ� ច�ប់និងរដ��ល *              
  
ពិពណ៌�អំពីេ�លនេ��យច�បន់ិង្រកបខ័ណ� រដ��លែដលគេ្រ�ងេនះេកើតេឡើងនិងកំណត់ច�ប់និងបទប
�� �ងំ�យែដល�ក់ទងនឹងប�� បរ ��� ននិងសង�មែដល�ក់ព័ន�នងឹ គេ្រ�ងេនះ។ េនះរមួប�� �ល�ងំបទប្ប��
ត� ិអំពី�រ�យតៃម�ផលប៉ះ�ល់បរ ��� ននិង/ឬសង�មែដលគេ្រ�ងេនះ្រត�វែត្រប�ន់�� ប់ក៏ដូច�ច�ប់ែដលអនុវ
ត��តព�កិច�របស់្របេទស�� ស់ផ�ះេ្រ�មច�ប់អន� រ�តិ។ 
ពន្យល់ពីត្រម�វ�ររបស់ៃដគូសហ�រផ�ល់ហិរ�� ប្ប�ន្របសិនេបើ�ន។ កែន�ង�ែដល�ក់ព័ន�សូមគិតគូរពី្រកបខ័
ណ� ច�ប់ស្រ�ប់េលើកកម�ស់សម�ពេយនឌ័រ។ �ក់ទង់តំបន់�មួយែដលគេ្រ�ង�ចខ�ះ�រអនុេ�ម�ម។ 
  
4. �រកំណត់អត�ស�� ណអ�កវ ��គនងិអ�ក�ក់ព័ន�               
  
េ�លបំណងៃន�រកំណត់អត�ស�� ណនិង�រវ ��គរបស់�គី�ក់ព័ន�គឺេដើម្ីបែស� ងយល់ពីផលប៉ះ�ល់ែដល�ច
េកើត�នចំេ�ះ�គី�ក់ព័ន�និងេដើម្ីបប�� ក់�អ�ក�គួរចូលរមួក� �ងដំេណើរ�រ ESIA 
និងរេបៀប�។ េនះ្រត�វ�នេធ� �េឡើងេ�យេ�� ះ�គី�ក់ព័ន��ងំអស់ - 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn4


េ�យែផ�កេលើ�រវ ��គ�គី�កព់័ន� ែដល�ន្រ�ប់�នអភិវឌ្ឍក� �ងអំឡ� ងេពលដំេណើរ�រេរៀបចំគេ្រ�ងនិងេ�
េលើចំេណះដឹងទូេ�អំពីបរ �បទគេ្រ�ងនិង�គី�ក់ព័ន�សំ�ន់របស់ខ� �ន - និងេ�យលម�តិដូច�ងេ្រ�ម: 
  

• ផល្របេ�ជន៍របស់�គី�ក់ព័ន�និង�ររ�ពឹងទុកពីគេ្រ�ង                       
• រេបៀបែដលពួកេគ�ច�នឥទ�ិពលេលើគេ្រ�ង ( វ �ជ��នឬអវ �ជ��ន);                       
• �រ�យតៃម�ឬ�រ�៉ន់�� នដំបូងអំពីរេបៀបែដល�ររស់េ�របស់ពួកេគ�ច្រត�វ�នប៉ះ�ល់េ�យគ

េ្រ�ងេនះ ( វ �ជ��នឬអវ �ជ��ន); និង                       
• េតើពួកេគគួរចូលរមួ�៉ងដូចេម�ចេ�ក� �ង ESIA 

េ�យែផ�កេលើព័ត៌�នេ�ក� �ង�តុ�ងំបី�ងេលើ                       
  
�គី�ក់ព័ន� គួរែត្រត�វ�នែបងែចករ�ងបុរសនិង�ស� ីេ�កែន�ងែដល�ន�ព�ក់ព័ន�និង�ចេធ� �េ��ន។ �
�ន្របេ�ជន៍ក� �ង�រប�� ញពី�ររកេឃើញសំ�ន់ៗៃន�រវ ��គរបស់�គី�ក់ព័ន� េ�ក� �ង�៉្រទីសមួយ។ �រវ ��
គរបស់អ�ក�ក់ព័ន� ្រត�វ�ន�ត់ទុក���រ�រកំពុងដំេណើរ�រែដលគួរែត្រត�វ�នែកស្រម�លេ�េពលែដលព័ត៌
�នបែន�ម�ចរក�នក� �ងកំឡ� ងេពលដំេណើរ�រេអ�យេអេអនិងេលើសពីេនះ។ សូមេមើលឧបសម� ័ន�ទី ១៣ 
ស្រ�ប់�រពិេ្រ�ះេ�បល់និង�រចូលរមួរបស់�គី�ក់ព័ន�  
  
៥. មូល�� នបរ ��� ននិងសង�ម*              
  
ពិពណ៌�និង  វ ��គ បរ �បទបរ ��� ននិងសង�មែដលគេ្រ�ងេនះដំេណើរ�រ។ ខណៈេពលែដល្រត�វ�រព័ត៌�ន�មប
 រ �បទទូលំទូ�យ�រវ ��គគួរែតេ�� តេលើបរ �បទ�� មៗៃនទី�ំងគេ្រ�ងនិងទិដ��ពែដល�ក់ទងនឹងផលប៉ះ�ល់
ែដល�នកំណត់េដើម្ីបឱ្យ�ន�ព�ក់ព័ន�នឹង�រសេ្រមចចិត�អំពី�ររច�គេ្រ�ង្របតិបត� ិ�រឬវ ��ន�រ�ត់
បន�យ។ ស្រ�ប់ទិន�ន័យបរ �បទទូេ�សូមពិេ្រ�ះ�មលទ��ពែដល�ចេធ� �េ��ន - 
ទិន�នយ័ប�� ប់បន្សនំិង�រវ ��គែដល�ន្រ�ប់រមួ�ងំ�រវ ��គ�� ន�ពែដល�នអនុវត��ជំ�នរច�គ
េ្រ�ងមុន។ េដើម្ីបយល់ពីបរ �បទេ�ទី�ំងគេ្រ�ង�ធម����ំ�ច់ក� �ង�រ្របមូលទិន�ន័យបឋមេ�ទី�ំង។ 
  
េ�លបំណងសំ�ន់ៃនែផ�កេនះៃនរ�យ�រណ៍េអស�យេអសគឺេដើម្ីបផ�ល់�រយល់ដឹងអំពី�� ន�ពបរ ��� ននិង
សង�មបច� �ប្បន� ែដលបេង� ើត�មូល�� ន្រប�ំងនឹងផលប៉ះ�ល់គេ្រ�ងែដល�ច្រត�វ�នព�ករណ៍និង�ស់ែវងក� �
ងកំឡ� ងេពលអនុវត�គេ្រ�ង។ ចំេ�ះគេ្រ�ងែដល�ន�និភ័យក្រមិតមធ្យមែដល្រត�វ�រែតេអសេអេអេអមួយ
ែផ�កនិងមិន�ន�រសិក�វ ��ល�ពែផ�កេនះក៏ផ�ល់ឱ�សេដើម្ីបប�� ក់ពីលទ�ផលៃន�រ្រត�តពិនិត្យេអសេអស
េអសេ�យប�� ក់ពីផលប៉ះ�ល់ែដល�ចេកើត�ននិង/ឬកំណត់ផលប៉ះ�ល់ស�� នុពលេផ្សងេទៀត។ 
  
 វ ��ល�ពៃន�រវ ��គមូល�� ន�្រស័យេលើលក�ណៈៃនគេ្រ�ងនិងប�� ែដលកំណត់េ�យ�រប�� ងំ។ �រវ ��គ
េនះ�ច្រគបដណ� ប់េលើលក�ណៈរបូវ �ន�ជីវ��ស� េសដ�កិច�សង�មនិងវប្បធម៌ែដល�ចប៉ះ�ល់េ�យគេ្រ�ង។ 
  
៦- �រ�យតៃម�ផលប៉ះ�ល់បរ ��� ននិងសង�ម              
  
ជំ�នេនះគឺ�េបះដូងរបស់េអសុីេអ។ �ពិពណ៌�និងពិពណ៌�អំពីផលប៉ះ�ល់ែដល�នកំណត់េធ� ��រព�ករណ៍�
ក់ទងនឹង្រប��� �លីេតរបស់ពួកេគនិង�យតៃម�ពី�រៈសំ�ន់របស់�។ អនុេ�ម�ម្រកបខ័ណ� េ�លនេ��យ
េអសេអសេអស�រ�យតៃម�គួរែតយកចិត�ទុក�ក់�ពិេសសចំេ�ះផលប៉ះ�ល់ែដល�ក់ទងនឹងស� ង់�រេអសេអ
សេអសដូច�ផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��នេលើជីវ�ពរស់េ�របស់្រប�ជន�មរយៈ�ររ �តត្ិបត�រចូលឬ�រ�ំងទីលំ
េ�ថ�ីេលើ ជន�តិេដើម�គតិចេបតិកភណ� វប្បធម៌ឬជីវៈច្រម �ះ។ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ�រ្រគបដណ� ប់�ម្រប�ន
បទៃនេអសេអសេអមក៏�ក់ព័ន�នឹងផលប៉ះ�ល់សង�មែដល�នស�� នុពលេផ្សងេទៀតរមួ�ងំផលប៉ះ�ល់េលើ�ស� ី
ឬ្រក �ម�យរងេ្រ�ះឬ�និភ័យែដលប�� លមកពីគេ្រ�ងប�ជ័យក� �ង�រគិតគូរពី�រែ្រប្រប�ល��ស�តុ។ ខ
ណៈេពលែដលលក�ខណ� េ�ងរបស់េអស�យេអ�នបេង� ើតផលប៉ះ�ល់ចម្បងែដល្រត�វ្រគបដណ� ប់េ�យ�រ�យត
ៃម�េ�យែផ�កេលើ�រប�� ំង (ឬវ ��ល�ពៃនគេ្រ�ងែដល�ន�និភ័យខ�ស់) 
���រសំ�ន់ែដល្រត�វយល់�េអ�យេអេអេអគឺ�ដំេណើរ�របន�ក� �ងកំឡ� ងេពលែដលថ�ីនិងលម� ិត�ងេនះ 
ព័ត៌�ន�ចទទួល�នេហើយប�� សំ�ន់បែន�ម�ចេកើតេឡើង (ឧ�ហរណ៍�ែផ�កៃន�រវ ��គមូល�� ន) ។ 
  



េ�េពល េធ� ��រវ ��គ �និភ័យមិន្រតឹមែតផលប៉ះ�ល់�� ល់គួរែត្រត�វ�នពិ�រ�េ�ះេទប៉ុែន�ក៏ផលប៉ះ�ល់េ�
យ្របេ�លដូច�ផលប៉ះ�ល់េ�យៃចដន្យឬផលប៉ះ�ល់ែដល េកើតេឡើង �មរយៈអន� រកម��មួយ�រអភិវឌ្othe
rន៍េផ្សងេទៀតផលប៉ះ�ល់ែដលេកើតេឡើងេ�ទី�ំងគេ្រ�ងឬក� �ងតំបន់ែដល�នឥទ�ិពល�ន់ែតធំរបស់គេ្រ�ង
 និង ផលប៉ះ�ល់ែដលប�� លមកពីេពលេវ�។ 
  
ផលប៉ះ�ល់គេ្រ�ង�ច្រត�វ�ន  វ ��គ េ�យេ្របើវ �ធី��ស� �េ្រចើន�ប់ពី�រវ ��គគុណ�ព�ម�� រហូតដល់�រ
ស� ង់មតិបរ ��ណឬ�រេធ� �គំរលូម� ិត។  វ �ធី�្រស� ្របមូលទិន�ន័យនិងឧបករណ៍វ ��គែដល្រត�វ�នេ្របើនិងជេ្រ�ៃន�រ
 វ ��គគួរែត្រត�វ�� េ�នឹង្របេភទនិង�រៈសំ�ន់ៃនផលប៉ះ�ល់�គួរែតអនុ�� តឱ្យ�ន�រ�យតៃម��៉ងតឹងរ��ង
អំពីផលប៉ះ�ល់សំ�ន់ៗេ�យេ្របើគុណ�ពនិង�មវ �ធីែដល�ចេធ� �េ��ន។ រ�យ�រណ៍េនះគួរែតពិពណ៌�អំ
ពីវ �ធី��ស� ែដល�នេ្រជើសេរ �សស្រ�ប់�រ្របមូលទិន�ន័យនិង�រវ ��គនិងេហតុផលស្រ�ប់�រេ្រជើសេរ �សវ �ធី�
�ស� ។ �គួរែតពិពណ៌�បែន�មេទៀតអំពីគុណ�ពៃនទិន�ន័យែដល�នេហើយេបើ�ចពន្យល់�នអំពីគ�� តទិន�ន័យ
សំ�ន់ៗនិង�ពមិនច�ស់�ស់ែដល�ក់ទងនឹង�រព�ករណ៍។ 
  
ឧបករណ៍្រ�វ្រ�វនិង�យតៃម�ែដល�ន�រចូលរមួគួរែត្រត�វ�នេ្របើេ�្រគបទ់ីកែន�ងែដលសមេហតុផលេដើម្ីបប
េង� ើន�រយល់ដឹងរបស់�គី�ក់ព័ន�អំពីគេ្រ�ងផ�ល់ឱ�សស្រ�ប់េលើកប�� និងអនុ�� តឱ្យ�ន�រចូលរមួពី្រក �
មែដលរងផលប៉ះ�ល់ក� �ង�រកំណត់វ ��ន�រ�ត់បន�យ ។ 
  
�រយល់ដឹងពី�រៈសំ�ន់ៃន�និភ័យគឺ�ន�រៈសំ�ន់ស្រ�ប់�រ ផ�ល់�ទិ�ព ដល់ត្រម�វ�រស្រ�ប់វ ��ន�រ
�ត់បន�យ។ េដើម្ីប�យតៃម�ពី�រៈសំ�ន់���រសំ�ន់េដើម្ីបពិ�រ�ពីលទ��ពែដល្រពឹត� ិ�រណ៍�និភ័យែដល
�នផ�ល់ឱ្យ្រត�វ�នេគរ�ពឹង�នឹងេកើតេឡើងនិងទំហំៃនផលប៉ះ�ល់ែដលរ�ពឹងទុក។ ចុងេ្រ�យសំេ�េលើវ ��ល�ព
ែដល្រពឹត� ិ�រណ៍�និភ័យ�ចជះឥទ�ិពលអវ �ជ��នដល់អ�កទទួលបរ ��� នឬសង�ម។ េនះរមួប�� �ល�ងំ�រពិ�រ�
េលើលក�ណៈវ �និច� ័យ�ងេ្រ�ម៖ 

• �ពរេសើបរបស់អ�កទទួល                       
• �ពធ�ន់ធ�រៃនផលប៉ះ�ល ់                      
• រយៈេពលនិង�� តែដលរ�ពឹងទុកនិង                       
• �េតើផលប៉ះ�ល់�ចប្រ�� ស�នឬអត់។                       

  
�រ�យតៃម�អំពី�រៈសំ�ន់ៃន�និភ័យក៏្រត�វពិ�រ�ផងែដរ�េតើ�ន�រអនុវត�ល� ែដល�ចទទួលយក�ននិ
ង�ចរក�នេដើម្ីបេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់�ងំេ�ះនិង�េតើអង��ព្របតិបត� ិនិង/ឬអ�ក�ក់ព័ន�សំ�ន់ៗ�ន
បទពិេ�ធន៍ក� �ង�រអនុវត� វ ��ន�រ�ងំេ�ះែដរឬេទ។ 
  
7. �រវ ��គជេម� ើសជំនួស*              
  
េ�លបំណងៃន�រវ ��គជេ្រមើសគឺកំណត់ជេ្រមើសេផ្សងេទៀតរមួ�ងំមិនអនុវត�គេ្រ�ងេដើម្ីបសេ្រមចេ�លបំណង
គេ្រ�ងនិងេ្រប�បេធៀបផលប៉ះ�ល់របស់ពួកេគ�មួយនឹងសំេណើេដើម។ ជំ�នេនះ្រត�វ�នត្រម�វស្រ�ប់ែតគ
េ្រ�ងែដល�ន�និភ័យខ�ស់ែដលផលប៉ះ�ល់ែដល�នកំណត់�ន�រៈសំ�ន់�ស់។ 
  
�រវ ��គ�្របព័ន� េ្រប�បេធៀបលទ��ពែដល�ចេធ� �េ��នមិនសូវេជឿនេលឿនបេច�កវ �ទ�ជេ្រមើស�ររច�្របតិ
បត� ិ�រនិងេគហទំព័ររមួ�ងំជេ្រមើស“ �� នគេ្រ�ង” េ�នឹងគេ្រ�ងែដល�នេស� ើក� �ងលក�ខណ� ៖ 
  

• ្របសិទ��ពរបស់ពួកេគក� �ង�រសេ្រមច�ននូវេ�លបំណងគេ្រ�ងក៏ដូច�ស�� នុពលៃន�រេ�ះដូរ
�ណិជ�កម�។                       

• ផលប៉ះ�ល់បរ ��� ននិងសង�មស�� នុពលរបស់ពួកេគ                       
• លទ��ពៃន�រ�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់�ងំេនះ។                       
• ត្រម�វ�រ្របតិបត� ិ�រនិង�ពសម្រសបរបស់ពួកេគេ្រ�មលក�ខណ� ក� �ងតំបន ់                      
• ត្រម�វ�រ�� ប័ន�របណ� � ះប�� លនិង�រ្រត�តពិនិត្យរបស់ពួកេគ                       
• ្របសិទ��ពចំ�យ�៉ន់�� នរបស់ពួកេគ និង                       
• �រអនុេ�មេ��មេ�លនេ��យែផន�រច�ប់និងបទប�� ែដល�ន្រ�ប់។                       

  



�រវ ��គគួរែតែណ�ំជេ្រមើសែដលេពញចិត�និងប�� ក់ពីមូលេហតុែដល�្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស។ 
  
៨. ែផន�រ និង �រ្រគប់្រគងបរ ��� ននងិសង�ម (េអស េអមេអម )              
  
លទ�ផលសំ�ន់ៃនដំេណើរ�រេអស�យេអសគឺ�យុទ���ស� ស្រ�ប់្រគប់្រគង�និភ័យនិង�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់
។ �រកំណត់អត�ស�� ណវ ��ន�រ�ត់បន�យ្រត�វ�នេធ� �េឡើងេ�ក� �ង�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយ្រក �មែដលរងផល
ប៉ះ�ល់េហើយ្រត�វ�នដឹក�ំេ�យ��នុ្រកម�ត់បន�យ។ ��នុ្រកមៃន�របន� �របន�យ�នន័យ��ល់�រប៉ុន
ប៉ងសមេហតុផល�ងំអស់្រត�វែតេធ� �េឡើងេដើម្ីបេចៀស�ងផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��នដល់សង�មឬបរ ��� ន។ ្របសិនេបើ�រ
េចៀស�ងមិន�ចេធ� �េ��នេ�យមិន្របឈមនងឹេ�លបំណងអភិរក្សៃនគេ្រ�ងវ ��ន�រគួរែត្រត�វ�នអនុវ
ត�េដើម្ីប �ត់បន�យ ផលប៉ះ�ល់ឱ្យេ�ក្រមិតែដល�ចទទួលយក�ននិងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ែដលេ�េសសស
ល់�មួយនឹងវ ��ន�រសំណងសមរម្យនិងយុត� ិធម៌។ 
  
យុទ��្រស� ្រគប់្រគង�និភ័យ្រត�វ�នចង្រកង�ឯក�រេ�ក� �ង េអស េអមេអម ភី ែដលពិពណ៌�អំពី៖ 
 វ ��ន�រ�ត់បន�យែដល�នបេង� ើតក� �ងកំឡ� ងេពលេអេអេអេអេអេអ�លវ ��គៃន�រអនុវត�និងត្រម�វ�រធន
�ននិង�រទទួលខុស្រត�វ។ លទ��ពបេច�កេទសនិង្របតិបត� ិ�រ�ព្រគប់្រ�ន់�ងវប្បធម៌នងិនិរន� រ�ពៃនវ �
�ន�រែដល�នេស� ើ្រត�វែត្រត�វ�នប�� ញក៏ដូច�ត្រម�វ�រស្រ�ប់�រព្រងឹងសមត��ពនិង�រព្រងឹង�� ប័ន
ែដល�ក់ព័ន� ។ ស�ជិកស� េអស េអម គួរចង� �លប�� ញផងែដរពីរេបៀបែដលវ ��ន�រែដល�នរច�េឡើងេដើ
ម្ីបេជៀស�ងផលប៉ះ�ល់នឹង្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យេដើម្ីបឱ្យ�ន្របសិទ��ព។ កំណត់សំ�ល់ែណ�ំស្រ�ប់�រអភិវឌ្ 
the ESM M P ផ�ល់នូវេសចក� ីែណ�ំបែន�មនិងរមួប�� �ល�ងំគំរសូំ�ប់ ESM M P និងសំ�ប់្រត�តពិនិត្យែផន�រ។ 
  
៩. លទ�ផលៃន�រពិេ្រ�ះេ�បល់របស់�គី�ក់ព័ន�               
  
�រចូលរមួរបស់អ�ក�ក់ព័ន�គឺ�េ�ល�រណ៍សំ�ន់មួយៃនេអសេអសេអសនិង�ឧបករណ៍នីតិវ �ធីសំ�ន់ស្រ�
ប់េអស�យេអេ�គជ័យ។ �េធ� �េ�យ្របេសើរេឡើងនូវ�រយល់ដឹងអំពី�� ន�ពក� �ងតំបន់និងកង�ល់របស់�គី�ក់
ព័ន�និង�ន�រៈសំ�ន់ស្រ�ប់កំណត់យុទ��្រស� ្របកបេ�យ្របសិទ��ពក� �ង�រ�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��
ន។ �រចូលរមួរបស់្រក �មែដលរងផលប៉ះ�ល់ក� �ង�រេធ� �េសចក� ីសេ្រមចចិត�ផ�ល់ឱ្យពួកេគនូវទំនុកចិត�និងសន� ិសុខ
�ន់ែត្របេសើរេឡើងបេង� ើន�ព្រសបច�ប់ៃនគេ្រ�ងនិងជួយបេង� ើតទំ�ក់ទំនង្របកបេ�យ�ព�� ប�ក� �ងចំ
េ�ម�គី�ក់ព័ន�។ 
  
េសៀវេ�ែណ�ំេអសេអសេអមកំណត់ត្រម�វ�រស្រ�ប់�រចូលរមួរបស់�គី�ក់ព័ន� េ�យបេង� ើតបទប្ប�� ត� ិអប្ប
បរ�ស្រ�ប់�រប�� ញនិង�រពិេ្រ�ះេ�បល់ក� �ងដំ�ក់�លៃនវដ�គេ្រ�ង។ បទប្ប�� ត� ិ�ងំេនះ�ន�ប់�ក់
ព័ន��ពិេសសចំេ�ះ ដំេណើរ�រ ESIA ។ បទប្ប�� ត� ិស្រ�ប់កុងស៊ុល មិន ation 
និង�រប�� ញគឺ�នេ្រចើន�ងតឹងរ��ងស្រ�ប់គេ្រ�ងែដល�ន�និភ័យខ�ស់ (ESIA េពញ) 
�ងស្រ�ប់គេ្រ�ងក្រមិតមធ្យម�និភ័យ (ESIA េ�យែផ�ក) ។ សូមេមើលឧបសម� ័ន�ទី ១៣ 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអំពី�រពិេ្រ�ះេ�បល់និង�រចូលរមួរបស់អ�ក�ក់ព័ន�  
  
ក� �ងកំឡ� ងេពល ESIA 
�រពិេ្រ�ះេ�បល់គួរែតេ�� តេលើ្រក �មែដល�នស�� នុពលែដលរងផលប៉ះ�ល់ជន�តិេដើមនិងអង��រសង�មសុី
 វ �ល។ �រវ ��គរបស់�គី�ក់ព័ន��ំ្រទ�រសេ្រមចចិត�របស់អ�ក�ែដល្រត�វពិេ្រ�ះេ�បល់។ ដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�
បល់្រត�វែត�នលក�ណៈសមរម្យមិន្រប�ន់ពូជ�សន៍និង្រប�ន់អក្សរតូចធំ។ �គួរែត���មនុស្ស�ងំអស់ែដ
លជីវ �តរបស់ពួកេគ�ច្រត�វ�នប៉ះ�ល់េ�យគេ្រ�ង្រត�វ�នពិេ្រ�ះេ�បល់្រតឹម្រត�វេដើម្ីបេផ��ង�� ត់និង�យត
ៃម�ពី�រៈសំ�ន់ៃនផលប៉ះ�ល់េហើយ្រក �មែដលរងផលប៉ះ�ល់�ងំអស់្រត�វ�នផ�ល់ឱ�សឱ្យចូលរមួក� �ង�របេង� ើ
តវ ��ន�រ�ត់បន�យ។ 
  
�ំងតង់សុីេតឬ�ព្រ�លេ្រ�ៃន�រចូលរមួរបស់�គី�ក់ព័ន� គួរែតសម្រសបេ�នឹង�ពស� �គ�� ញៃនគេ្រ�ងនិ
ង�រៈសំ�ន់ៃន�និភ័យែដល�នកំណត់េហើយ្រត�វ�នេរៀបចំ�ម្រក �មនមួីយៗ។ តក� វ ��� ទូេ�ៃន�រចូលរមួរប
ស់�គី�ក់ព័ន� ែដលគួរអនុវត��ម្រត�វ�នពិពណ៌�េ�ក� �ងរបូ�ពទី ៣ 
េ�ក� �ងេសៀវេ�ែណ�ំេអសេអសេអស ���រ សំ�ន់ែដល្រត�វគិតគូរពីធន�ននិងេពលេវ�ែដល្រត�វ�រពី�គី
�ក់ព័ន� ។ ដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់្រត�វ�នកំណត់េពលេវ�ល� បំផុត�ជំ�ន ៗ 



�ដំបូងែស� ងរក�តុចូលដំបូងប�� ប់មកផ�ល់លទ�ផលេ្រ�យ�រ�យតៃម�េលើកដំបូងនិងសំណូមពរស្រ�ប់សកម�
�ព�ត់បន�យនិងប�� ប់េ�យកិច� ្របជុំរបស់�គី�ក់ព័ន�ចុងេ្រ�យេដើម្ីប្របមូលព័ត៌�ន្រតលប់មកវ �ញេលើេស
ចក� ី្រ�ងរ�យ�រណ៍ ESIA ។ េអស េអមេអម ភីនិងែផន�រសកម��ពេផ្សងេទៀតែដល�ក់ព័ន� ។ 
  
្របសិនេបើស� ង់�រស� ីពី�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�យអេចត�និង�ររ �តត្ិបត�រចូលដំេណើរ�រឬស� ង់�រស� ីពីជន�តិ
េដើម�គតិច្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង�រពិេ្រ�ះេ�បល់គួរែត្រប�ន់�� ប់�៉ងេពញេលញេ�នឹងេ�ល�រណ៍ឯក
�ពេ�យឥតគិតៃថ��មុននិង�នជូនដំណឹង ្រសប�មស� ង់�រអនុវត�របស់ IFC ៧ ។ 
  
រ�យ�រណ៍ ESIA 
ចុងេ្រ�យគួរែតចង្រកងឯក�រលទ�ផលៃន�រពិេ្រ�ះេ�បល់ែដល�នអនុវត��មួយ�គី�ក់ព័ន�និង្រក �មែដ
លរងផលប៉ះ�ល់េ�យគេ្រ�ងនិងផ�ល់នូវេសចក� ីសេង�បៃនកង�ល់ែដល�នេលើកេឡើងនិង�រពន្យល់ពីរេបៀបែដ
លលទ�ផល�ងំេនះ្រត�វ�នេ�ះ្រ�យេ�ក� �ង ESIA និង ES M MP 
។ �រពិពណ៌�គួរប�� ក់ពីរេបៀបែដល�ស� ី្រត�វ�នប�� �លក� �ង�រពិេ្រ�ះេ�បល់េ�យគិតគូរពីចំេនះដឹងអំពីតួ�
ទីតួ�ទី�រទទួលខុស្រត�វនិងផលប៉ះ�ល់ែដល�ចេកើត�ន។ 
  
III ។ �តុេផ្សងេទៀតែដល្រត�វប�� ក់េ�ក� �ងលក�ខណ� ៃនេសចក� ីេ�ងស្រ�ប់េអ�យេអេអ              
ល័ក�ខ័ណ� ៃនេសចក� ីេ�ងពិត្រ�កដស្រ�ប់េអស�យេអស្រត�វែត្រត�វ�នេរៀបចំ�មគេ្រ�ងនីមួយៗេ្រ�ះវ ��
ល�ពនិងជេ្រ�ៃន�រ�យតៃម��្រស័យេលើលក�ណៈ�ពស� �គ�� ញនិង�រៈសំ�ន់ៃនប�� ែដលេកើតេចញពី�រ្រត�
តពិនតិ្យេអសេអសេអស ចំេ�ះគេ្រ�ងែដល�ន�និភ័យខ�ស់វ ��ល�ពៃនេអស�យេអេអនឹង្រត�វ�នកំណត់
លម� ិតេ�យ�រសិក�វ ��ល�ពមុនេអ�យេអេអ។ 
  
ល័ក�ខ័ណ� ៃនេសចក� ីេ�ងស្រ�ប់េអស�យេអ�ធម��រមួប�� �ល�តុែដល�ន�យ�ងេ្រ�ម។ លក�ខណ� ៃនេស
ចក� ីេ�ងស្រ�ប់គេ្រ�ងែដល�ន�និភ័យមធ្យម�នលក�ណៈទូលំទូ�យតិច�ងគេ្រ�ងែដល�ន�និភ័យ
ខ�ស់។ េហតុេនះ�តុែដលស�� ល់េ�យស�� �� យ�ធម��មិន្រត�វ�រស្រ�ប់េអស�យេអ 
  

• េសចក� ីសេង�បៃនលក�ណៈពិេសសៃនគេ្រ�ងសំ�ន ់                      
• ប�� ីៃនត្រម�វ�រ ESIA 

�� ក់�តិនិងមូល�� នែដល�ចអនុវត��ន្របសិនេបើ�ននិង�ក់ព័ន�*                       
• ប�� ីៃនប�� សំ�ន់ៗែដលេកើតេចញពី�រ្រត�តពិនិត្យេអសេអសេអសនិងវ ��ល�ពែដល្រត�វ  វ ��គ េ�

ក� �ងេអស�យេអស                       
• �រពិពណ៌�អំពី�តុែដល្រត�វ�រៃនេអស�យេអេអនិង�រប�� ក់អំពីខ� ឹម�រៃន�រសិក�ឯកេទសប

ែន�ម�មួយ (្របសិនេបើ�ន) ែដល្រត�វអនុវត��ែផ�កមួយៃនេអសីុេអេអ                       
•�រ ផ�ល់�រែណ�ំអំពីវ �ធី��ស�  (្របសិនេបើ�ន) 

ស្រ�ប់េអ�យេអេអេអេអទូេ�និង�រសិក�ឯកេទស 
(ឧ�ហរណ៍�រវ ��គេឆ� ើយតបេយនឌ័រ)                       

• �រប�� ក់អំពី្របេភទៃនជំ�ញបរ ��� ននិងសង�មែដល�ម�រេ�យអ�កជំ�ញ/្រក �ម�រ�រេអស�
យេអ                       

• ប�� ីបឋមៃនជេ្រមើសគេ្រ�ងែដល�ចេធ� ��នរមួ�ងំជេ្រមើស“ �� នគេ្រ�ង” 
និងត្រម�វ�រស្រ�ប់�រ�យតៃម�របស់ពួកេគ*                       

• �រប�� ក់អំពី្របេភទៃន�រពិេ្រ�ះេ�បល់ែដល្រត�វ�រ�មួយ្រប�ជនសហគមន៍និង�គីែដលរងផ
លប៉ះ�ល់រមួ�ងំកិច� ្របជុំរបស់�គី�ក់ព័ន�ចុងេ្រ�យេដើម្ីប្របមូលទស្សនៈេលើេសចក� ី្រ�ង 
ESIA និង ESM M P                       

• ត្រម�វ�រស្រ�ប់�រេរៀបចំរ�យ�រណ៍េអ។ េអ។ េអ។ �យនងិឯក�រឬែផន�រសកម��ពេផ្សងេទៀត 
(�មត្រម�វ�រ) 
និងស្រ�ប់�រចង� �លប�� ញ�៉ងច�ស់អំពី�ព្រតឹម្រត�វ�ពេជឿ�ក់និង្របភពៃនទិន�ន័យែដ
ល�នេ្របើ្រ�ស់                       

• ថវ ��និង�លវ ��គស្រ�ប់ ESIA 
ផ�ល់េពលេវ�និងថវ ��្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រពិេ្រ�ះេ�បល់របស់�គី�ក់ព័ន� ្របកបេ�យ្រប
សិទ��ព។                       



  
�រអនុវត�  ESIA 
�ម�រឱ្យ�ន្រក �មបេច�កេទសែដល�នគុណវុឌ្appropriate◌ិនិងបទពិេ�ធន៍សម្រសបក� �ងបេច�កេទស្រ�វ
្រ�វគុណ�ពនិងបរ ��ណនិង�រយល់ដឹងអំពីបរ �បទ�មតំបន់និងតបំន់។ ្រក �ម�រ�រគួរ�នបទពិេ�ធន៍�
មួយ�ររច�នងិវ �ធី��ស� �យតៃម�េ�យ�ន�រចូលរមួវ ��គពីេយនឌ័រនិង�ររច�គេ្រ�ងេឆ� ើយតបេយនឌ័រ
និង�ក់ព័ន�នឹងប�� ជន�តិេដើម។ 
  
ែផន�រសកម��ពបរ ��� ននិងសង�ម (ESAP) េ្រ�ងនិង គំរ ូ

បែន�មពីេលើេអស�យេអ ែផន�រសកម��ពឯេ� បេ្រមើេដើម្ីប េ�ះ្រ�យចេ�� ះ្របេ�ងែដល�នកំណត់្រប�ំង
នឹង្រកបខ័ណ� េ�ង។ ែផន�រសកម��ពេនះនឹង្របមូលផ� �ំចេ�� ះ្របេ�ងែដល�នកំណត់េ�ក� �ងរ�យ�រណ៍�
ទ្រមង់��ង (ដូចឧ�ហរណ៍ែដល�នប�� ញ�ងេ្រ�ម) កំណត់េពលេវ��ក់ែស� ងស្រ�ប់�រប�� ប់សកម��ព 
(េ�យសង�ត់ធ�ន់េលើ�រសេ្រមច�ននូវ�រអនុេ�ម�មែដល�ចេធ� �េ��ន) និងប�� �លព័ត៌�ន 
ប�� ញ�ងេ្រ�ម។ �រពិពណ៌�អំពីវ ��ន�រនិង/ឬ�រែកត្រម�វគួរែត�នលក�ណៈសេង�បប៉ុែន��នលក�ណៈលម� ិ
តសមរម្យ្រតឹម្រត�វនិងច�ស់�ស់និងេ�ង�មស� ង់�រសម្រសប។ 
  
Additio កំណត់ចំ�ចំុងេ្រ�យេលើែផន�រសកម��ព : 

−�កែន�ងែដលប�� ្រត�វ�នកំណត់��ន�និភ័យខ�ស់ឬស�� នុពលស្រ�ប់សកម��ពបទប្ប�� ត� ិ�រេ�ះ
្រ�យប�� �ងំេនះគួរែត្រត�វ�ន ផ�ល់�ទិ�ព េ�ក� �ងែផន�រសកម��ព។        

−�ែផន�រសកម��ពគួរែតយកេ�ក� �ងគណនីរបស់បុគ�លិកឬជំ�ញ�មួយបែន�មេទៀតែដលត្រម�វេ�យ�
រ្រគប់្រគង្រក �មហ៊ុន E & S ។        

−�ក� �ងករណីសម្រសបវ ��ន�រែវង�� យឬែវង�� យឬវ ��ន�រែកត្រម�វគួរែត្រត�វ�នបំែបកបែន�មេ��ចំ
ណុចសំ�ន់េដើម្ីបស្រម�លដល់�រ្រត�តពិនិត្យវឌ��ពក� �ង�រសេ្រមច�ន។        

−�ក� �ង�រេរៀបចំែផន�រសកម��ព�គួរែត្រត�វ�នេគយកមកពិ�រ��េតើ�ររមួប�� �ល�� ដ៏សំ�ន់េដើម្ីប
សេ្រមច�ននូវ�រអនុេ�ម�មស� ង់�រអន� រ�តិ�ងំពីរ (ឧ�ហរណ៍ស� ង់�រ�រអនុវត�របស់�យ។ 
�យ។ សុី) និងត្រម�វ�រ�� ក់�តិ�ន។        

  

ស� ង់�រឯក�រ
េ�ង / ច�ប់ / 
regu លី្រត មួយ

 ែប 

សកម�
�ព 

  

�ទិ�ព 

(�បមធ្យមមធ្យ
មខ�ស់) 

�រទទួលខុ
ស្រត�វ 

ផុតកំ
ណត់ 

សូច�ករៃន�រ
ប�� ប់ 

Esti m � �រ
ចំ�យ Ted 

              

              

              

              

ែផន�រ និង �រ្រគប់្រគង បរ ��� ននិងសង�ម (ESM M P) េ្រ�ង 

ស�ស�គៃន ES M �ន ស�ជិកស� 



ែផន�រ និង�រ្រត�តពិនតិ្យ បរ ��� ននិងសង�ម (េអស េអមេអម ) 
េរៀបចំឯក�រយុទ��្រស� ្រគប់្រគង�និភ័យគេ្រ�ង។ �េដើរតួ�“ ឯក�រឆ័្រត” 
ែដលរមួប�� �ល�ររកេឃើញៃន�រសិក�ផលប៉ះ�ល់�ងំអស់ែដល�នអនុវត�ក� �ងដំ�ក់�លរច�ែផន�រនិងប
ទប្ប�� ត� ិេផ្សងេទៀតស្រ�ប់�រអនុេ�ម�មត្រម�វ�រស� ង់�រែដល្រត�វ�នបង�េឡើងក៏ដូច�ព័ត៌�នអំពី្របេទ
សនិងតំបន់ែដល�ក់ព័ន�  
ស្រ�ប់យុទ��្រស� ្រគប់្រគង�និភ័យគេ្រ�ង។ ស�ជិកស� េអស េអម នឹង�� យ�ែផ�កសំ�ន់មួយៃន យុទ��
�ស� អនុវត�  គេ្រ�ង ។ 

ស�ជិកស� េអស េអម �នខ� ឹម�រដូច�ងេ្រ�ម៖ 

ក) �រពិពណ៌�អំពីគេ្រ�ងរមួ�ន េ្រ�ង�រណ៍ និងសកម��ពគេ្រ�ង ទី�ំងនិងវ ��ល�ពភូមិ��ស�
ៃនគេ្រ�ង       

ខ) េសចក� ីេ�ងសេង�បេ�្រកបខ័ណ� ច�ប់ក� �ង្របេទស�� ស់ផ�ះែដល�ក់ព័ន�ស្រ�ប់�រ្រគប់្រគងបរ ��� ននិង
សង�មនិងរេបៀបែដលគេ្រ�ងេនះ���រអនុេ�ម�មច�ប់ ;       

គ) ប�� ីេពញេលញៃន ផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��នែដល�នកំណត់ែដលសកម��ពគេ្រ�ង�ក់�ក់�ចបង�និង
�រៈសំ�ន់របស់�       

ឃ)  វ ��ន�រេដើម្ីប�នេ្រ�ងទុក េជៀសផុតពីផលប៉ះ�ល់បរ ��� ននិង / ឬសង�មអវ �ជ��នេដើម្ីប 
minimi z អុីពួកេគឱ្យទទួលយក�នឬក្រមិតស្រ�ប់ពួកេគេដើម្ីបទូ�ត់សង ! រមួ�ងំ�រទទួលខុស្រត�វ 
(បុគ�លិក) 
និង�លវ ��គស្រ�ប់�រអនុវត� វ ��ន�រ�ត់បន�យ លទ��ពបេច�កេទសលទ��ពវប្បធម៌សម្រសបរ�ពឹ
ង�នឹង�ន្របសិទ��ពក� �ង�រផ�ល់�របន� �របន�យដល់្រក �មែដលរងផលប៉ះ�ល់�ងំអស់។       

ង) េ�ងេ�នឹងែផន�រែដល�ន�ម�រេ�យបទ�ន (ឧជន�តិេដើម�គតិចែផន�រ, 
�ររ �តបន� ឹង�រចូលដំេណើរ�រែផន�រសកម��ពល) 
និង�េតើវ ��ន�រ�ត់បន�យ្រត�វ�នរមួប�� �លឬមិនែមនេ�ក� �ង ESM M P;       

ច) �រ�៉ន់្រប�ណៃថ�េដើមស្រ�ប់វ ��ន�របន� �របន�យែដល�នេស� ើនិងេដើម្ីប���រអនុេ�ម�មច�ប់
ែដលមិន្រត�វ�ន �ប់ប�� �លក� �ងថវ ��ៃនគេ្រ�ងគេ្រ�ង        

g) �រពិពណ៌�អំពីសមត��ពរបស់អង��ព្របតិបត� ិក� �ង�រអនុវត�  ES M MP 
។ ក� �ងករណី�ំ�ច់ផ�ល់នូវវ ��ន�រក�ងសមត��ព 
(ែដល្រត�វប�� �លេ�ក� �ង ថវ ��របស់ េអស េអមេអម ភីភី) ។       

ស្រ�ប់វ ��ន�របន� �របន�យ�� លម� ិត្របតិបត� ិ�រ្រត�វ�រេដើម្ីបឱ្យ �ន�រសេង�ប z Ed 
េ�ក� �ងសំណំុែបបបទៃន��ងមួយ។ �រេធ� �សម�លកម�ល� �មួយែផន�រអនុវត�រមួរបស់គេ្រ�ងនិងវដ�ៃន�រ
�ម�ននិង�យ�រណ៍របស់��ន�រៈសំ�ន់។ 

�នករណីែដលវ ��ន�របន� �របន�យ្រត�វ�នេគយល់េឃើញ��សកម��ពេ�ក� �ងែផន�រអនុវត�ចម្បងរបស់គ
េ្រ�ង។ �េ�ែត្រត�វ�នែណ�ំឱ្យរមួប�� �លសកម��ពេនះេ�ក� �ង ES M MP 
រមួ�មួយវ ��ន�របន� �របន�យេផ្សងេទៀតេដើម្ីបផ�ល់នូវទិដ��ពទូេ�ៃនយុទ���ស� �ត់បន�យគេ្រ�ងនិង�ចពិនិ
ត្យេមើលប�� ី វ ��ន�រ�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់ែដល�នកំណត់។ ដូេច�ះ�េធ� ��រវ ��គ�េតើវ ��ន�រពិត�្រគប់្រ�
ន់�ចេធ� �េ��ននិង�ននិរន� រ�ពស្រ�ប់�រ�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់ែដរឬេទ។ េដើម្ីបេចៀស�ង�រេកើតេឡើងដ
ែដលៗ�មួយ្រកបខណ័� លទ�ផលគេ្រ�ងនិងែផន�រអនុវត�គេ្រ�ង�នែតេលខកូដៃនសកម��ពប៉ុេ�� ះែដល្រត�
វប�� �លក� �ងករណីេនះ ។ 

ES M MP �រ ្រត�តពិនិត្យនិង�រ្រត�តពិនិត្យ 

ស�ជិកស� េអស េអម ្រត�វ�រ�ម�នេដើម្ីប�ម�នវឌ��ពក� �ង�រអនុវត� វ ��ន�រ�ត់បន�យែដល�ន្រព
មេ្រព�ង�� ។ េនះគួរែត្រត�វ�នេធ� �េរៀង�ល់�� ំ (សូមេមើល ែផន�រ្រត�តពិនិត្យបរ ��� ននិងសង�ម ្រប�ំ�� ំ េ�ែផ�ក
ប�� ប់) ។ ចំេ�ះ�រ�ស់ែវងនីមួយៗ�គួរែត្រត�វ�នផ�ល់ស�� �េតើ�រអនុវត� ្រត�វ�ម�លវ ��គ 
(ឬមុន�លវ ��គឬ�នប�� ប់) 



�ន�រយឺត�៉វឬយឺត�៉វបន� ិច។ កែន�ង�ែដលពន�េពលជួប្របទះេហតុផល�ំ�ច់្រត�វពន្យល់និងដំេ�ះ្រ�
យែដល�នែណ�ំ។ 

េ្រ�ពីវឌ��ព្របសិទ��ពៃនវ ��ន�រ�ត់បន�យក៏នឹង្រត�វ្រត�តពិនិត្យផងែដរ។ កែន�ងែដលវ ��ន�រ�ន�ពស� �
គ�� ញែផន�រ្រត�តពិនិត្យគួរែត្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងរមួ�ងំសូច�ករសំ�ន់ៗមូល�� ននិងេ�លេ� ។ ទី�� ក់
�រ្របតិបត� ិគួរែតេ្របើ�រសេង�តនិង�រពិេ្រ�ះេ�បល់របស់�គី�ក់ព័ន�  
(�ពិេសស�មួយ្រក �មែដលរងផលប៉ះ�ល់) 
េដើម្ីបវ �និច� ័យ្របសិទ��ពៃនវ ��ន�រ។ ទី�� ក់�រេនះក៏្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យែស� ងរក�ររមួប�� �ល�� �មួយែផ
ន�រ្រត�តពិនិត្យរបស់គេ្រ�ងែដល�ចរមួប�� �លសូច�ករែដល�ចេ្របើស្រ�ប់វ �និច� ័យ្របសិទ��ពៃនវ ��ន�រ
�ត់បន�យ (ឧ�ហរណ៍សូច�ករៃន�ររស់េ�របស់្រក �មែដលរងផលប៉ះ�ល់) ។ 

�រ្រត�តពិនិត្យ្រប�ំ�� ំក៏គួរកំណត់ពី�និភ័យែផ�កបរ ��� នឬសង�មបែន�មែដល�ចេកើត�នេឡើង�ប់�ំងពីគ
េ្រ�ងេនះ�ន�ប់េផ�ើមនិងបេង� ើតវ ��ន�រ�ត់បន�យសម្រសបស្រ�ប់�និភ័យថ�ីសំ�ន់�មួយ។ �និភ័យប
ែន�ម�ងំេនះនិងវ ��ន�របន� �របន�យរបស់ពួកេគគួរែត្រត�វ�នបែន�មេ�េអស អឹមភីអឹមភី េហើយ្រត�វ�ន�យ
�រណ៍�ែផ�កមួយៃន�រ្រត�តពិនិត្យ្រប�ំ�� ំ។ 
 
 

    
    

  

    គំរ ូនិង ែផន�រ ្រត�តពិនិត្យ បរ ��� ននិងសង�ម (ESM M P) 

ស� ង់�រេអសេអសេអស េកះ   
  

�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�យមិនស� ័្រគចិត�និង�ររ �តត្ិបត�រចូល 

  

☐ �ទ    
☐ េទ         

☐ TBD 

  

ជន�តិេដើម�គតចិ 

  

☐ �ទ    
☐ េទ         

☐ TBD 

  

េបតិកភណ� វប្បធម៌ 

  

☐ �ទ    
☐ េទ         

☐ TBD 

  

�រអភិរក្សជីវៈច្រម �ះនិង�រេ្របើ្រ�ស់ធន�នធម��តិ្របកបេ�យនិរន� រ�ព ☐ �ទ    
☐ េទ         

☐ TBD 

  

  សកម��ពេដើម្បីអនុេ�ម�មេ�លនេ��យនិងបទប្ប��     

ត្រម�វ�រប�� ញ         

យន��របណ� ឹង�រទុក�          

�រប្រ�� បេយនឌ័រ         

�រចូលរមួរបស់អ�ក�ក់ព័ន�          

គន� ឹះផលប៉ះ�ល់បរ ��� ននិងសង�ម , �ក់ទងនឹងវ ��ន�របន� �របន�យ និងសូច�ករ្រត�តពិនិត្យ 



ស�� នុពលរបស់ ocial & អុី ផលប៉ះ�ល់ 
nvironmental[៥] 

សកម��ពនិង ែម៉្រត  វ ��ន�រ itigation[៦] លទ��ព្របសិទ��ពនិងនិរន�          

                

                

                

�និភ័យ ESMS ថ�ីែដល�នេលចេឡ ើង 

                

                

                

                

 
 

    
    

  

េសចក� ីសេង�បៃន បរ ��� ននិងសង�ម �រ្រគប់្រគង ែផន�រ្រត�តពិនិត្យប (ESM M ) P 
ចង� �លប�� ញ េ្រ�ងនិង ពុម� 

ខ� �  ំច��រ�ំ�ច ់ឯង �េសចក� ីសេង�បៃន�រ ្រគប់្រគងនិង្រត�តពិនិត្យ ែផន�រ េនះ�ច ជួយ ��ឱ្យ�ន�
ែផន�រសកម��ពេនះ្រត�វ�នអនុវត�និងវ ��ន�រែកែ្រប�ច្រត�វ�នរកេឃើញេ�េលើេដើម។ �សេង�បអំពីត្រម�វ
�ររបស់អង��រសកម��ពនិងែផន�រ្រត�តពិនិត្យេដើម្ីប���វ ��ន�រ�ំ�ច់្រត�វ�នេធ� �េឡើងេដើម្ីបេចៀស�
ងផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��នែដល�ចេកើត�ននិងបេង� ើនផល្របេ�ជន៍ផលប៉ះ�ល់ែដល�ចេកើត�ន។ �តុ 
ESMMP �ក់�ក់្រត�វ�នែផ�កេលើ ESIA , ែផន�រសកម��ព និង 
ESMMP ។ េនះ� េសចក� ីសេង�បគួរែត្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង �េរៀង�ល់�� ំ េ�យែផ�កេលើ ES M ស�ជិកស� និង 
្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញែដល�ែផ�កមួយៃនេបសកកម� ្រត�តពិនិត្យគេ្រ�ងេនះ�លកំណត់។ 

  

�តុស
កម��ព 

សកម�
�ព 

  

ផលប៉ះ�ល់
ស�� នុពល 

�រ�ត់
បន�យ/ 
�រ្រគប់

្រគង 

�រទទួលខុស្រត�វ/ ��
ន�ពៃន �រអនុវត� 

សូច�ករ�ម
�ន�រអនុវត� 

ផលប៉ះ�ល់សំ
ណល់សំ�ន់ៗ 

              

              

              

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn5
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn7


              

  

  
សំណុំែបបបទនិង TOR ស្រ�ប់អ�កពិេ្រ�ះេ�បល់េដើម្បីេរៀបចំ ESIA 
  

  
លក�ខណ� េ�ងស្រ�ប់�រ�យតៃម�ផលប៉ះ�ល់បរ ��� ននិងសង�មស្រ�ប់ 

[គេ្រ�ង] 
  

ៃថ�ទី ៣១ ែខសី��� ំ ២០២១ 
  
GFCR ត្រម�វឱ្យ�នេស�កម�របស់អ�កពិេ្រ�ះេ�បល់ែផ�កបរ ��� ននិងសង�មឯក�ជ្យ (“ អ�ក្របឹក�”) 
េដើម្ីបេធ� ��រ�យតៃម�បរ ��� ននិងសង�ម (“ េអសេអសឌីឌី”) 
ៃន�រវ �និេ�គែដល�នេស� ើេឡើងេ�ក� �ង [ពិពណ៌�] ្រក �មហ៊ុន (“ ្រក �មហ៊ុន”) ។ 

  
ល័ក�ខ័ណ� េ�ង�ងេ្រ�មេនះ�ចអនុវត�ចំេ�ះ�រ្របតិបត� ិេស�កម�ែដល�នេស� ើសុំ។ 
  

កំណត់សំ�ល់ - ចំណុច�ងេ្រ�ម្រត�វ�នែកស្រម�ល�មត្រម�វ�រ 
  
2. �រពិពណ៌�អំពីគេ្រ�ង        

[ប�� �ល�រពិពណ៌�] ។ 
  
3. េ�លបំណង        

េស�កម�ែដល�នេស� ើសុំគឺ�ំ្រទដល់ �រសេ្រមចចិត� វ �និេ�គនិងវ �ធី��ស� �ម�ន របស់ 
GFCR េ�យ�រ�យតៃម�និង�រេផ��ង�� ត់ឯក�ជ្យេលើគេ្រ�ង្រប�ំងនឹង្រកបខ័ណ� េ�ងែដល�នពពិណ៌�េ�
ក� �ងែផ�ក [៣] េ�យកំណតព់ីគ�� តៃន�រអនុេ�ម�ព�រ�ត់បន�យ�ំ�ច់និងសកម��ព�ម�ន។ 

  

4. ្រកបខ័ណ� េ�ង       

្រកបខ័ណ� េ�ងនឹង�ន (ស្រមប�ម�រ�ំ�ច)់៖ 
 ច�ប់បរ ��� ននិងសង�ម�តិនិងអន� រ�តិ (រមួ�ងំសុខ�ពនិងសុវត� ិ�ព�រ�រ) 
 [េ�លនេ��យរបស់មូលនិធិ] 
 [ស� ង់�រ�រអនុវត�របស់ IFC �� ំ ២០១២] 
 [េ�ល�រណ៍ែណ�ំបរ ��� នសុខ�ពនិងសុវត� ិ�ពទូេ�របស់ធ��រពិភពេ�ក] 
 [េ�ល�រណ៍ែណ�ំឧស�ហកម�េអសេអសេអសៃន្រក �មធ��រពភិពេ�កែដល�ក់ព័ន� ] ។ 
 [ស� ង់�រអន� រ�តិេផ្សងេទៀតែដល�ចអនុវត��ន] 

  



5. ្រក �ម       

�រ�ត់�ំងេនះ្រត�វអនុវត�េ�យអ�កជំ�ញ�ងបរ ��� ននិងសង�មឯក�ជ្យែដល�នសមត��ពសម្រសបេ�យ
�ន្របវត� ិនិងបទពិេ�ធន៍សម្រសបេ�ក� �ងវ �ស័យនិងតំបន់។ 

[ បែន�មត្រម�វ�រ�ក់�ក់�មួយ ] ។ 

  

6.  វ ��ល�ពៃន�រ�រនិង�រកិច�       

 វ ��ល�ពៃន�រ�ររមួ�ន�រ�យតៃម�េ�យឯក�ជ្យេលើែផ�កបរ ��� ននិងសង�មស�� រៈ�ងំអស់ៃនគេ្រ�ងក� �ង
្រកបខ័ណ� ែដល�នែចងក� �ងែផ�ក [៣] ។ 

  

�ពិេសស�រ�រេនះនឹងរមួប�� �ល ( ឧ�ហរណ៍�ងេ្រ�ម )៖  
1) [ពិនិត្យេឡើងវ �ញរបស់្រក �មហ៊ុនបរ ��� ននិង�រ្រគប់្រគងកម� វ �ធីនិង្របព័ន�និង�រអនុវត�ន៍សង�មនិង [�រ

�យតៃម��រអនុេ�ម�មេ�ល / ពួកេគ្រប�ំងនឹង ] �នេ�ង Framewrok );       
២) ពិនិត្យេមើលដំេណើរ�រនីតិវ �ធីនិងសមត��ព�� ប័នរបស់្រក �មហ៊ុនេដើម្ីប្រគប់្រគង�និភ័យនិងផលប៉ះ�ល់

បរ ��� ននិងសង�មេ�យអនុេ�ម�ម�រអនុវត�ឧស�ហកម�អន� រ�តិល�  (GIIP) 
ដូចែដល�នកំណត់េ�យស� ង�់រ�រអនុវត�របស់ IFC និងេ�ល�រណ៍ែណ�ំ EHS 
របស់ធ��រពិភពេ�ក (�ងំទូេ�និង �រែណ�ំអំពីវ �ស័យឧស�ហកម�។       

៣) �យតៃម�សមត��ពរបស់ [្រក �មហ៊ុន/គេ្រ�ង] េដើម្ីប [អនុេ�ម�ម/្របតិបត�ិ�ម/អភិវឌ ្develop 
គេ្រ�ង្រសប�ម] ជី�យ�យភីេ�យកំណតព់ីចេ�� ះ្របេ�ងៃន�រអនុេ�ម�មច�ប់និងផ�ល់អនុ
�សន៍អំពីសកម��ពែដល�ំ�ច់�មួយនឹង�ទិ�ពៃន�រអនុវត�។       

4) ពិនិត្យនងិកែន�ងែដល�ំ�ច់, 
�រែកលម�េដើម្ីបផ�ល់អនុ�សន៍េនះ [�រ�យតៃម�េហតុប៉ះ�ល់បរ ��� ននិងសង�ម (ESIAs) / 
ឯក�រេផ្សងេទៀត] និងែផន�រ្រគប្់រគងបរ ��� ននិងសង�មែដល�នេស� ើេឡើងស្រ�ប់ [គេ្រ�ងេនះ] ; និ
ង       

៥) ចុះពិនិត្យទី�ំងេដើម្ីប�យតៃម�ពី�រអនុវត� ្របព័ន�និងែផន�រ្រគប់្រគងបរ ��� ននិងសង�មរបស់្រក �មហ៊ុន
និង�ព្រគប់្រ�ន់ៃន�រអនុវត��រ្រគប់្រគងរបស់្រក �មហុ៊ន្រប�ំងនឹង្រកបខ័ណ� េ�ង។       

៦) កំណតឱ់�សស្រ�ប់�របែន�មតៃម��មរយៈ�រែកលំអបរ ��� ននងិសង�ម។       
៧) េរៀបចំែផន�រសកម��ពបរ ��� ននិងសង�ម (ESAP) 

ពិពណ៌�សកម��ពែដល្រត�វអនុវត�េដើម្ីបសេ្រមច�ននូវ�រអនុេ�ម�ម្រកបខ័ណ� េ�ង�ម�លកំ
ណត់សមរម្យ។ សូមេមើលឧបសម� ័ន�ក។       

៨) េធ� ��រ្រត�តពិនិត្យេដើម្ីបកំណត់អត�ស�� ណពី្របភព្របព័ន�ផ្សព�ផ�យែដល�ចរក�ន���រណៈ្របសិន
េបើ�នប�� បរ ��� ននិង/ឬសង�មែដល�ចេកើត�នរមួ�ងំ�រយកចិត�ទុក�ក់/យុទ���ររបស់អង�
�រមិនែមនរ�� ភិ�លឬវត� �ែដល�ច�ំឱ្យ�ន�និភ័យេករ �ិ៍េ�� ះដល់្រក �មហ៊ុននិង/ឬ GFCR       

  
�រ�យតៃម�នឹង�ន �រកិច� [X] ( ឧ�ហរណ៍�ងេ្រ�ម )៖ 

A. កិច� ្របជំុ�ប់េផ�ើម ៖ 
[ពិពណ៌�] ។ 

  
B. �រ�យតៃម�សមត��ពនិងកំណត់្រ�របស់្រក �មហ៊ុន ៖ 
[ពិពណ៌�] ។ 



  
C. �រពិនិត្យព័ត៌�ន ៖ 
[ពិពណ៌�] ។ 

  
D. �រ�ប់យកទី�ំង ៖  
[ពិពណ៌�] ។ 

  
E. �រេរៀបចំ�រផ�ល់ជូន (សូមេមើលែផ�ក [៦]) ៖  

[ពិពណ៌�] ។ 
  
៧ . រ�យ�រណ៍និង�រផ�ល់ជូន       

អ�ក្របឹក�នឹងផ�ល់ជូន ( ឧ�ហរណ៍�ងេ្រ�ម )៖ 
i.[ េសចក� ីសេង�បបឋមៃន�ររកេឃើញ�យក�� -
មិនយូរប៉ុ�� នប�� ប់ពី�រប�� ប់�រឈ� បយក�រណ៍កែន�ងពិេ្រ�ះេ�បល់នឹងផ�ល់ជូននូវរ
�យ�រណ៍្រតលប់េ��រ ��ល័យវ �ញេ�យេ�� តេលើ�ររកេឃើញចម្បងនិងកំណត់�និភ័យផ
លប៉ះ�ល់និងឱ�ស។ កិច� ្របជុំ/សន� ិសីទនឹង្រត�វ�នកំណត់េពលរ�ង GFCR និងអ�កពិេ្រ�ះ
េ�បល់េដើម្ីបពិ�ក�អំពី�ររកេឃើញសំ�ន់ៗនិងេពលេវ�កំណត់ស្រ�ប់�រេរៀបចំរ�យ
�រណ៍េអសឌីឌី។ និង 

ii.រ�យ�រណ៍ស� ីពី�រយកចិត�ទុក�ក់ចំេ�ះបរ ��� ននិងសង�ម - 
អ�ក្របឹក�នឹងផ�ល់ជូននូវរ�យ�រណ៍លម� ិតែដលឆ� �ះប�� ំង�៉ងេពញេលញអំពីវ ��ល�ព
�រ�រ។ កែន�ងែដលគ�� តៃន�រអនុេ�ម�ម្រកបខ័ណ� េ�ងនិង/ឬឱ�សស្រ�ប់�រ
បែន�មគុណតៃម��មរយៈ�រេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវេអសេអសេអសនឹង្រត�វ�នប�� ញេ�ក� �ង
ែផន�រសកម��ពបរ ��� ននិងសង�ម 
(េ�យេ្របើទំរង់��ង្រប�ក់្របែហលនឹងឧ�ហរណ៍ែដល�នប�� ញេ�ក� �ងឧបសម� ័ន�ក)) ។ 
  

8. រយៈេពល       

[ប�� �ល] ។ 
  
9. សំេណើ       

សំេណើស្រ�ប់េអសឌីឌីគួរែត�នែផ�កែដល�ន�យ�ងេ្រ�ម៖ 
  

១)  វ ��ល�ព�រ�រ៖  វ ��ល�ពៃន�រ�រគួរែតរមួប�� �ល�រពិពណ៌�អំពីសកម��ព�ក់�ក់ែដលនឹង្រត�វ
អនុវត�េដើម្ីបសេ្រមច�ននូវ�រកិច�ែដល�នកំណត់េ�ក� �ងែផ�កទី ៥ ។ 
េនះគួរែតរមួប�� �ល�ងំ�រេ�េមើលទី�ំង/�រឈ� បយក�រណ៍ែដល�នេស� ើឯក�រែដល្រត�វពិនិត្យេឡើងវ �
ញ�រសំ�សន៍ ។ ល។ 
្របសិនេបើអ�ក្របឹក�យល់េឃើញ�កិច��រឬស�ស�តុបែន�មេ�ក� �ងកិច��រែដល្រត�វ�រ្រត�វ�នែណ�ំឬ
��េ�ះកិច��រ�ងំេនះគួរែត្រត�វ�នប�� ក់និងកំណត់�“ កិច��រេ្រសចចិត�” ។         
 

២) ្រក �មគេ្រ�ងនិងគុណវុឌ្:◌ិ៖ េនះគួរែតរមួប�� �ល�ងំេ�� ះបុគ�លិកសំ�ន់និងអ�កេ�៉�របន�និង�រពិពណ៌
�សេង�បអំពីតួ�ទីរបស់ពួកេគេ�ក� �ង្រក �មគេ្រ�ង។ គុណវុឌ្of◌ិរបស់បុគ�លិកគួរែតរមួប�� �លសមត��ព
បេច�កេទស�ក់ព័ន�បទពិេ�ធន៍គេ្រ�ង�ក់�ក់ពីមុន្រសេដៀងនឹងគេ្រ�ងេនះបទពិេ�ធន៍និងចំ



េណះដឹងេ�ក� �ង្របេទស�ក់�ក់ជំ�ញ���ក់�ក់។         
 

៣) ៃថ�េដើម�៉ន់�� ន៖ �រ�៉ន់្រប�ណៃថ�េដើម សរុប (មិន្រត�វេលើស) 
គិត�ដុ�� រ�េមរ �ក្រត�វផ�ល់ជូនស្រ�ប់វ ��ល�ព�រ�រែដល្រត�វ�រ។ �រវ ��គៃន�រ�៉ន់្រប�ណ�ម
�រកិច�ក៏្រត�វប�� ញផងែដរ (ឧ�ហរណ៍ទ្រមង់��ង) 
និងគួរែតរមួប�� �ល ៃថ� ពលកម�  �� ល់ (ចំនួនេ�៉ងឬៃថ�ក� �ងមួយបុគ�លិកនិងៃថ�ឯក�ែដល�ក់ព័ន� របស់ពួ
កេគ) និងៃថ� ពលកម�  េ�យ្របេ�ល (ឧ�ហរណ៍�រេធ� �ដំេណើរក� �ងមួយៃថ��មេ�៉ងរង) 
អ�កេ�៉�រ�េដើម) ។         
 

៤) ទំ�ស់ផល្របេ�ជន៍៖       
�ែផ�កមួយៃនសំេណើេនះទី្របឹក�ក៏្រត�វប�� ក់ផងែដរ �ពួកេគមិន�នទំ�ស់ផល្របេ�ជន៍េហើយពួកេគ
�ច�នលទ��ពផ�ល់នូវ�រពិនិត្យេឡើងវ �ញ�ន្រតឹម្រត�វ្រតឹម្រត�វនិង�នេ�លបំណង។ 
  

៥) [បែន�មែផ�កថ�ី�ម�រចង់�ន]៖       
ឧបសម�័ន�  5: S � គ ៛ អុី ណឹងប�� ីេផ��ង�� ត់ �រ ស្រ�ប់�រ (ខ� �)ំ េ� / ដំេណើរ�រេ��នេទ ក� �ងកិច� ្របជុំ & (II) 
�រសេ្រមចចិត� វ �និេ�គចុងេ្រ�យ កិច� ្របជុំ 

  
(i) េ�/មិនេ�្របជុ ំ                 

  
េ�� ះគេ្រ�ង៖ 
  

្របេទស៖ 
  

 
 

  
   

 
  

  
អ�ក�យតៃម�  E&S៖ 
  

�រយល់្រពមពីេអសេអស៖   
 

�រវ �និេ�គែដល�នេស� ើ៖ 
  

   

�រពិពណ៌�សេង�បៃនគេ្រ�ង៖ 
  
េសចក� ីសេង�បៃន ប��  េអសេអសេអសែដល �នស�� នុពល ៖ 
េ�ក� �ង�រ�យតៃម�ប�� សំ�ន់ៗ្រត�វ�នកំណត់�៖ 

•   
•   
•   
•   

  
កិច��រ  

 
 
 

  

 
 

   



តំបន់ៃន 
ឥទ� ិពល 

េតើគេ្រ�ង�នទំហំធំៃនឥទ�ិពលេហើយ�នមេធ��យ�ក់ព័ន��ងំអស់រមួ�    
      

�របំពុល ស�� នុពលបង�ឱ្យ�ន�របំពុលខ្យល់ខ្យល់ឬដី។ 
      

�រ�ត់បង់ទីជ្រមក 
និងផលប៉ះ�ល់េលើ 
ជីវៈច្រម �ះ 

េតើគេ្រ�ងេនះរ�ពឹង�នឹង�នលទ�ផលក� �ង�រ�� ស់ប� �រ�រេ្របើ្រ�ស់ដីឧ�ហរ    
បន់ដីេសើម? 
  

  
  

�រេ្របើ្រ�ស់ធន�ន េតើ�រេ្របើ្រ�ស់ទឹកឬ�រេ�ល�កសំណល់ទឹកែដលជះឥទ�ិពល�៉ង�� ំងដល់   
      

ធម��តិ 
ធន�ន 

េតើគេ្រ�ង្រត�វ�នេគរ�ពឹង�នឹងបង�ឱ្យ�នអ� �ដូច�ងេ្រ�មៈ 
�របំ�� ញដី? 
ស� �ក្រតី�� កច់ុះ? 
�រ�ប់បំ�� ញៃ្រពេឈើ? 
�រេរៀបចំដីេឡើងវ �ញ? 
  

  

  

ែខ្សស�� ក់ផ�ត់ផ�ង់ េតើវត� ��តុេដើមមកពី្របភពនិរន� រ�ពែដរឬេទ? 
      

ដីកខ�ក់ េតើ�នស�� ៃន�រចម�ងេ�គដីពីសកម��ពកន�ងមកេ�នឹងកែន�ង  
េទ? េតើរថេ្រ�ះ្រត�វ�នផ�ល់្រ�ក់កម� ីេទ? េតើស� ង់�រៃន�រទុកស� រគឺ�អ� �? េតើ      
  

  
  

   
�រ�ត់បង់�រ�រសំ�ន់ េតើ�រ�ត់បង់�រ�រេ្រចើនឬ�រ�� ស់ទីលំេ�េសដ�កិច� ្រត�វ�នរ�ពឹង�នឹងេ   

      

គេ្រ�ងនិងមេធ��យ�ក់ព័ន�តំបន់ឥទ� ិពលនិ
ង TLs៖ 
�រ�ំងទីលំេ�ថ�ី 

េតើ�រ�ងសង់ឬ្របតិបត� ិ�ររបស់គេ្រ�ងនឹងផ�ល់លទ�ផល (ឬ�នផ�ល់លទ�  
ក� �ង�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីឬ�រ�� ស់ទីលំេ�របស់្រប�ជនេ�យមិនស� ័្រគចិត�ឬេ        
  

  
  

អ�ក�ក់ព័ន� 
កង�ល់ 

េតើអ�ក�ក់ព័ន�  (រមួ�ងំអង��រេ្រ�រ�� ភិ�ល) កំពុងសែម�ង�រ្រព�យ�រម�   
      

�រេកង្របវ ���  
ៃនពលកម� 

េតើ�ន�នភិ័យេទែដលគេ្រ�ងេនះនឹងមិន្រត�វ�ន�ងសង់/ដំេណើរ�រ្រស    
      

ជន�តិេដើម 
្រប�ជន 

េតើគេ្រ�ងេនះនឹងប៉ះ�ល់ដល់ជន�តិេដើមែដរឬេទ? េតើ�ន�រ្រពមេ្រព�ង     
      

វប្បធម៌ 
បិតិកភណ�  

គឺ�គេ្រ�ងក� �ង�រែបងែចកែដលប៉ះ�ល់ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�៉ង�� ំងដល់េ  
      

 

  

  

(ii) កិច� ្របជុំ�រសេ្រមចចិត� វ �និេ�គចុងេ្រ�យ                 

  
េ�� ះគេ្រ�ង៖ 
  

្របេទស៖ 
  

េលខស�� ល់គេ្រ�ង៖ 
# 

  
  

 
  

  
អ�ក�យតៃម�  E&S៖ 
  

�រយល់្រពមពីេអសេអស៖ 
អុី/អិន 
  

�លបរ �េច�ទ ESRS:  
  

 



�រវ �និេ�គែដល�នេស� ើ៖ 
  

   

�រពិពណ៌�សេង�បៃនគេ្រ�ង៖ 
•   
•   

  
ESIA �នេរៀបចនំិងអនុេ�ម�ម IFC PSs េហើយឬេ�? 
  
ESMMP េរៀបចំនិងយល់្រពមេ�យ ESM របស់ GFCR និង  វ �និេ�គិន េហើយឬេ�? អ�កេ�៉�រ/្របតិបត� ិករ? 
  
�ន��� ប័ណ� និង�រអនុ�� ត�ក់ព័ន��ងំអស់? 
  
េសចក� ីសេង�បៃនប�� េអសេអសេអសែដល�នស�� នុពល (យកេចញពីេអសេអសេអស - �� ប់�មួយឯក�រេនះ)៖ 
េ�ក� �ង�រ�យតៃម�ប�� សំ�ន់ៗ្រត�វ�នកំណត់�៖ 

•   
•   
•   
•   

  
េតើេអសេអភីេអស្រ�ប់គេ្រ�ង្រត�វ�នេរៀបចំ (�� ប)់ េទ? 
  
េបើដូេច�ះេតើ�្រត�វ�នយល់្រពមនិងចុះកិច�សន�េ�យអ�កេ�៉�រ/្របតិបត� ិករេទ? 
  
ប�� ក់ E & S ជំ�ញ��និភ័យ E & S �ច្រត�វ�ន្រគប់្រគងេ�ក� �ង�រអនុេ�ម�ម GFCR របស់ E & S េ�លនេ��យនិងប  
  
  

 
 
ឧបសម�័ន�  6 : ស� ង់�រ�រសែម�ងប�� ីេផ��ង�� ត់ �ន 

  
េ�� ះគេ្រ�ង៖ 
  

្របេទស៖ 
  

 
 

  
  

អ�ក�យតៃម�  
E&S៖ 
  

�រយល់្រពមពីេអសេអស៖   
 

  
�រវ �និេ�គែដល�នេស� ើ៖ 
  

 
 

1. ប��  សង�ម និងរ�� ភ   



�រពិពណ៌�សេង�បៃនគេ្រ�ង៖ 
  
េសចក� ីសេង�បៃនអុី និង ប�� របស់ S: 
េ�ក� �ង�រ�យតៃម�ប�� សំ�ន់ៗ្រត�វ�នកំណត់�៖ 

•   

•   

•   

  
�រវ �និេ�គ៖ 
ប�� ីមិន�ប់ប�� �ល៖ Y/N 
ESAP៖ អុី/អិន 
េ�អនុ�សន៍៖ អុី/អិន 
  

2. �រ�យតៃម�េអ  
  
�រ�យតំៃលប�� បរ ��� ននិងសង�ម 

• គួរឱ្យេពញចិត�៖ គេ្រ�ងេនះស� ិតេ�ក� �ង�រអនុេ�ម�មេ�ល�រណ៍របស់ PSs េ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់ WBG E   

• មិនេពញចិត�មួយែផ�ក (PU)៖ បច� �ប្បន�គេ្រ�ងេនះមិនអនុេ�ម�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់ PSs និង WBG EHS   

• មិនេពញចិត� (យូ)៖ គេ្រ�ងមនិអនេុ�ម�មភីេអសេអសនិងត្រម�វ�រេអសេអសេអសេផ្សងេទៀតេទេហើយ្រត�វ�   

• មិន�ចអនុវត��ន (NA)៖ មិន�ក់ព័ន�នឹងគេ្រ�ង 

  
ែផ�កទី ១ ្រគប់ទ្រមង�់ងំអស់្រត�វ�នបំេពញ�ឧ�ហរណ៍ៃនរេបៀបែដល�រ�យតៃម��ច្រត�វ�នេធ� �េឡើង 

�រ�យតៃម�បរ ��� ននិងសង�ម   

1. ្របព័ន��យតៃម�និង្រគប់្រគង�និភ័យនិងផលប៉ះ�ល់របស់េអសេអស  
១.១ ។ �រ�យតៃម�េអស & េអ      

១.២ ។ កម� វ �ធី្រគប់្រគងនិងគុណ�ពេអសេអភី      

១.៣ ។ សមត��ពអង��រ      

១.៤ ។ �របណ� � ះប�� ល      

១.៥ ។ �រចូលរមួរបស់សហគមន ៍     

១.៦ ។ �រ្រត�តពនិិត្យ      

១.៧ ។ �យ�រណ៍      
2. លក�ខណ� �រ�រនិង�រ�រ   

២.១ ។ េ�លនេ��យនិង�រ្រគប់្រគងធន�នមនុស្ស       



២.២ ។ អង��រកម�ករ       

២.៣ ។ �រមិនេរ �សេអើងនិងឱ�សេស� ើ��        

២.៤ ។ �រដកថយ       

២.៥ ។ �រ�រក�� ំងពលកម�        

២.៦ ។ �រ្រត�តពិនិត្យ       

២.៧ ។ សុខ�ពនិងសុវត� ិ�ព�រ�រ       
3. ្របសិទ��ពធន�ននិង�រ�រ�រ�របំពុល   

៣.១ ។ �រអភិរក្សធន�ននិង្របសិទ��ព�មពល       

៣.២ ។ �របំ�យខ្យល់       

៣.៣ ។ ទឹកសំណល ់      

៣.៤ ។ �កសំណល់រ �ង         

៣.៥ ។ ស�� រៈេ្រ�ះ�� ក ់      

៣.៦ ។ �រេរៀបចំនិង�រេឆ� ើយតប្រ��សន�អគ� ីភ័យនិងសុវត� ិ�ពជីវ �ត       
4. សុខ�ពសហគមន៍សុវត� ិ�ពនិងសន� ិសុខ   

៤.១ ។ សុខ�ពសហគមន ៍      

៤.២ ។ សុវត� ិ�ពនិងសន� ិសុខ       

៤.៣ ។ �រេ្រត�មខ� �ននិង�រេឆ� ើយតបប�� ន់       

៤.៤ ។ ត្រម�វ�របុគ�លិកសន� ិសុខ       

5. �រទទួល�នដីនិង�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�យមិនស� ័្រគចិត�   

៥.១ ។ សំណងនិងអត� ្របេ�ជន៍ស្រ�ប់ជនេភៀសខ� �ន       

៥.២ ។ យន��រពិេ្រ�ះេ�បល់និងបណ� ឹង�រទុក�        

៥.៣ ។ ែផន�រនិង�រអនុវត��រ�ំងទីលំេ�ថ� ី      

៥.៤ ។ �រ�� ស់ទីលំេ��ង�យ       

៥.៥ ។ �រ�� ស់ទីលំេ�េសដ�កិច�        

៥.៦ ។ �រទទួលខុស្រត�វវ �ស័យឯកជនេ្រ�ម�រ្រគប់្រគងរបស់រ�� ភិ�ល       

6. �រអភិរក្សជីវៈច្រម �ះនិង�រ្រគប់្រគង្របកបេ�យនិរន�រ�ពៃនធន�នធម��តិែដល�នជីវ �ត   

៦.១ ។ �រ�រ�រនងិអភិរក្សជីវៈច្រម �ះ       

៦.២ ។ �រ្រគប់្រគងនិង�រេ្របើ្រ�ស់ធន�នធម��តិកេកើតេឡើងវ �ញ       

7. ជន�តិេដើម�គតិច   

៧.១ ។ �រេជៀស�ងផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��ន       

៧.២ ។ �រប�� ញព័ត៌�ន       

៧.៣ ។ �រយល់្រពម �រពិេ្រ�ះេ�បល់និង�រចូលរមួផ�ល់ព័ត៌�ន       



៧.៤ ។ ផលប៉ះ�ល់េលើដី្របៃពណីឬ្របៃពណី       

៧.៥ ។ �រ�� ស់ប� �រ�យភីពីដី្របៃពណីឬទំេនៀមទំ�ប់       

៧.៦ ។ ធន�នវប្បធម៌       

8. េបតិកភណ� វប្បធម៌   

៨.១ ។ �រ�រ�រេបតិកភណ� វប្បធម៌ក� �ង�ររច�គេ្រ�ងនិង�រអនុវត�គេ្រ�ង       

៨.២ ។ គេ្រ�ងេ្របើ្រ�ស់េបតិកភណ� វប្បធម៌       
ែផន�រសកម��ពបរ ��� ននិងសង�ម   
េ�ល�រណ៍ែណ�បំរ ��� នសុខ�ពនិងសុវត� ិ�ព WBG   
ច�ប់និងបទប�� ត� ិស� ីពីបរ ��� នសុខ�ពនិងសុវត� ិ�ព្របេទស�� ស់ផ�ះ   

  
 
 
  
  
  

�រអនុវត�គេ្រ�ងេអសេអសេអសកំឡ� ងេពល  
  

ែផ�កទី ១ ្រត�វ�នបំេពញ�ឧ�ហរណ៍ 
  

1. �រ�យតៃម�និង�រ្រគប់្រគង �និភ័យនិងផលប៉ះ�ល់េអសេអស 
  

ទិន�ន័យគេ្រ�ង PS1 អុី   
1. EMS ែដល�នវ ��� បនប័្រតអន� រ�តិ?      
2. េតើគេ្រ�ងេនះ្រត�វ�រ ESIA េពញេលញេទ?      
3. េតើផលប៉ះ�ល់សរុប្រត�វ�នកំណត់េទ?      
4. េតើ�រសិក�អំពីមូល�� ន្រគឹះេសដ�កិច�សង�ម្រត�វ�នកំណត់េទ?      
5. េតើសវនកម�េអសេអសេអសៃន្រទព្យសម្បត� ិែដល�ន្រ�ប់្រត�វ�នអនុវត�េទ?      
6. អ�កជំ�ញ�ងេ្រ�េ្របើស្រ�ប់េអស�យេអ?      
7. េអស�យេអេពញចិត�េទ?       
8. ESAP េរៀបចំេហើយេពញចិត�េទ?       
9. េតើអតិថិជន�នឯក�រេរៀបចំែផន�រអភិវឌ្communityន៍សហគមន៍េហើយឬេ�?      

10. េតើ ែផន�រអភិវ ឌ�៍ សហគមន ៍្រត�វ�នប�� ញេ�ក� �ង្រស �កេទ?      
11. េតើ្រក �ម�យរងេ្រ�ះ�ក់�ក់្រត�វ�នកំណត់អត�ស�� ណេទ?      
12. េតើអតិថិជន�យ�រណ៍���រណៈអំពី�រអនុវត�  E&S រមួេទ (ឧ�ហរណ៍រ�យ�រណ៍និរន� រ�ព)?      
13. េតើក�� េអកូឡ� សុីឬៃថ�ពលកម��ប្រត�វ�នកំណត់េ�ក� �ងស�� ក់ផ�ត់ផ�ង់ែដរឬេទ?      
14. េតើអតិថិជន�នបេង� ើត FPIC េហើយឬេ�?      
15. េតើ IFC �នបេង� ើត �រ�ំ្រទសហគមន៍ទូលំទូ�យ េទ?      
16. េតើអតិថិជន�ន�� ប់�មួយអ�កជំ�ញ�ងេ្រ�េដើម្ីបេផ��ង�� ត់ព័ត៌�ន្រត�តពិនិត្យរបស់ខ� �នែដរឬេទ?      
17. េតើអតិថិជន�នបេង� ើតយន��របណ� ឹង�រទុក�សហគមន៍េហើយឬេ�?      
18. េតើអតិថិជន�នប�� ញព័ត៌�នអំពីគេ្រ�ងេអសេអសេ�ក� �ង្រស �កេទ? �     

 

 

2. លក�ខណ� �រ�រនិង�រ�រ 
  

ទិន�ន័យ PS2-PROJECT អុី អិន NA 
  



�រអនុវត�គេ្រ�ងេអសេអសេអសកំឡ� ងេពល  
  

1. េតើ�នភស� ��ងៃន យន��របណ� ឹងត�� ែដល�នមុខ�រស្រ�ប់កម�ករែដរឬេទ?       
2. េតើគេ្រ�ងេនះ�នកិច� ្រពមេ្រព�ងចរ�រមួ�មួយសហជីពមួយឬេ្រចើនេទ?       
3. ចំនួនសរុបៃនបុគ�លិក�� ល ់៖   

  

4. ចំនួនឧប្បត� ិេហតុឬ�រ�� ប់របស់និេ�ជិតកិច�សន��� ល់?   
  

5. េតើ�នេធ� �សវនកម��រ�រេហើយឬេ�?       
6. េតើ�ន�រ្រត�តពិនិត្យស�� ក់ផ�ត់ផ�ង់ែដរឬេទ?       
7. េតើគេ្រ�ងេនះទទួល�នវ ��� បនប័្រត SA 8000 ឬសមមូលេទ?       
8. េតើគេ្រ�ងេនះ�នទទួលអូេអសេអសឬវ ��� បនប័្រត្រសេដៀង�� ែដរឬេទ?         
9. ពលកម�កុ�រនិងពលកម�ពលកម�កុ�រេ�ក� �ងែខ្សស�� ក់ផ�ត់ផ�ង់       

10. េតើ�ន�រសងសឹក�មួយេទ       
11.         

 

3. ្របសិទ��ពធន�ននិង �រ�រ�រ�របំពុល 
  

ទិន�ន័យ PS3- គេ្រ�ង អុី អិន NA 
1. េតើ�ន�របេ�� ញខ្យល់ែដរឬេទ?       
2. េតើ�ន�កសំណល់េទ?       
3. េតើ�ន�រែកៃច�និង�រេ្របើ្រ�ស់ស�� រៈេឡើងវ �ញែដរឬេទ?       
4. េតើ�រេ�លសំ�ម�ន្រគប់្រ�ន់េទ?       
5. េតើគេ្រ�ងេនះស� ិតេ�េលើដីែដល�ន�តិកខ� ក់ែដរឬេទ?       
6. េតើគេ្រ�ងេនះ�ក់ព័ន�នឹងវត� ��តុេដើមែដល�នេ្រ�ះ�� ក់ែដរឬេទ?       
7. �រទទួលខុស្រត�វ្រ��សន��នប�� ក់       
8. ែផន�រសេ្រ�� ះ       
9. ទឹកពន�ត់អគ� ីភ័យនិង�៉សុីនបូមទឹកឧបករណ៍ពន�ត់អគ� ីភ័យ       

 

  

4. សុខ�ពសហគមន៍សុវត� ិ�ពនិងសន� ិសុខ 
  

ទិន�ន័យគេ្រ�ង PS4    
1. ចំនួនឧប្បត� ិេហតុ/�រ�� ប់�ក់ទងនឹងអ�កមិនេធ� ��រ (សហគមន៍)?   

  

2. េតើែផន�រេ្រត�មប�� រនិងេឆ� ើយតបប�� ន់��តព�កិច�ត្រម�វឱ្យ�ន�រចូលរមួពីសហគមន៍និង�រេ្រត�មខ� �ន        
3. �រេ្របើ្រ�ស់អ�កជំ�ញ�ងេ្រ�ស� ីពីសុវត� ិ�ពេហ�� រច�សម� ័ន�និងឧបករណ៍?       
4. េតើអតិថិជន�នចុះកិច�សន��ផ� �វ�រ (ខ) កងក�� ំងសន� ិសុខឯកជនេទ?       
5. �នែផន�រ្រគប់្រគងបុគ�លិកសន� ិសុខេ�នឹងកែន�ង?       
6. េតើ�រ�យតៃម�ផលប៉ះ�ល់សុខ�ព្រត�វ�នេធ� �េឡើងេទ?       

 

  

5. �រទទួល�នដីនិង�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�យមិនស� ័្រគចិត� 
  

ទិន�ន័យ PS5- គេ្រ�ង អុី អិន NA 
1. �រទិញដីេ�យ (ក) រ�� ភិ�ល (ខ) អតិថិជនឬ (គ) �ងំពីរ?       
2. ែផន�រសកម��ព�ំងទីលំេ�ថ� ី/សវនកម�  /្រកបខ័ណ� េរៀបចំ?       
3. េតើ ែផន�រសកម��ព /�រេធ� �សវនកម�  / �រ �ំងទីលំេ�ថ� ី្រត�វ�នប�� ញេ�ក� �ង្រស �កេទ?       
4. ចំនួន្រគ��រែដល�� ស់ទីលំេ�េ�យ�ង�យ?   

  

5. ចំនួន្រគ��រែដល�� ស់ទីលំេ��ងេសដ�កិច�?   
  

6. េតើ�នអ�កេភៀសខ� �នែដល�� ស់ទីលំេ�ប៉ុ�� ន�ក់ែដលទទួល�នសន� ិសុខក� �ង�រ�ន់�ប?់   
  

7. �រ�ំងទីលំេ�ថ�ីេធ� �េឡើងេ�យ (ក) រ�� ភិ�ល (ខ) អតិថិជន       
8. ឬ (គ) �ងំពីរ?       

  



�រអនុវត�គេ្រ�ងេអសេអសេអសកំឡ� ងេពល  
  

9. េតើអតិថិជន�នបែន�ម (�ច់្រ�ក់ឬអត� ្របេ�ជន៍េផ្សងេទៀត) 
ដល់រ�� ភិ�លក� �ង�រទិញយកដីធ� ីឬ�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីេទ?       

      

  
  

6.                 �រអភិរក្សជីវៈច្រម �ះនិង�រ្រគប់្រគង្របកបេ�យនិរន�រ�ព 
  

ទិន�ន័យគេ្រ�ង PS6 អុី អិន NA 
1. វត��នៃនជ្រមកសំ�ន់?       
2.  វ ��� បនប័្រតឯក�ជ្យស្រ�ប់�រ្រគប់្រគងធន�ន្របកបេ�យនិរន� រ�ព?       
3. �រែណ�ំអំពី្របេភទសត�ចែម�ក?       

 

  

7.                 ជន�តិេដើម�គតិច 
  

ទិន�ន័យគេ្រ�ង PS7 អុី អិន NA 
• េតើជន�តិេដើម�គតិចរងផលប៉ះ�ល់ែដរឬេទ?         
• េតើ IPDP ្រត�វ�នេរៀបចំេហើយឬេ�?       
• IPs �� ស់ប� �រទីលំេ�?         
• េតើដីរបស់�យភីេអសេ្របើេទ?       

 

  

8.                 េបតិកភណ� វប្បធម៌ 
  

ទិន�ន័យគេ្រ�ង ៨ សីុ    
1. េតើេបតិកភណ័� វប្បធម៌្រត�វ�នកំណត់អត�ស�� ណ (�មរយៈ ESIA ឬនីតិវ �ធីែស� ងរកឱ�ស)       
2. េតើ/េតើេបតិកភណ� វប្បធម៌្រត�វ�ន/ដកេចញេទ?       
3. េតើគេ្រ�ងេនះ�ចដំេណើរ�រ�ណិជ�កម��នេ�យ�រទិដ��ពខ�ះៃនេបតិកភណ� វប្បធម៌       
4. េតើវ �និេ�គិន�នចូលចរ�េ�យេ�� ះ្រតង់ចំេ�ះេបតិកភ័ណ� វប្បធម៌និង/ឬ�រេ្របើ្រ�ស់េបតិកភណ� វប្បធម៌ែ        
5. េតើ�នែផន�រស្រ�ប់�រែចករ�ែលកអត� ្របេ�ជន៍ែដល�នេរៀបចំេហើយឬេ�?       

 

  

ែផន�រសកម��ពបរ ��� ននិងសង�ម (ESAP) 
  
  
  

  

េ�ល�រណ៍ែណ�បំរ ��� នសុខ�ពនិងសុវត� ិ�ព WBG 
េ�ល�រណ៍ែណ�ំ EHS ែដល�ចអនុវត��ន៖ 

•      េសចក� ីែណ�ំអំពីបរ ��� នសុខ�ពនិងសុវត� ិ�ពទូេ� 
•      XXX 
•      XXX 

  

  
  

ច�ប់និងបទប��  EHS របស់្របេទស�� ស់ផ�ះ 
•      XX 
•      XX 

�រអនុ�� តនិង��� ប័ណ� �នបច� �ប្បន�? 
  

  

  
  
  
  
  
  
  



  
  
 
 
  

            �រអនុវត�ក� �ង�របំេពញ�មេ�ល�រណ៍ែណ�រំបស់េអសេអស 

�រែណ�ែំដល�ចអនុវត��ន  �រ�យតៃម� សមិទ�ផល/េ�បល់របស់គ  

េ�ល�រណ៍ែណ�េំអេអសេអសទូេ� 
  

ស 

    �រ�យត    
  1. បរ ��� ន  ស   
  ១.១ �របំ�យខ្យល់និងគុណ�ពខ្យល់ព័ទ�ជុំ វ �ញ  ស   

 

  ១.២ �រអភិរក្ស�មពល  ស   
 

  ១.៣ ទឹកសំណល់និងគុណ�ពទឹកព័ទ�ជុំ វ �ញ  ស   
 

  ១.៤ �រអភិរក្សទឹក  ស   
 

  ១.៥ �រ្រគប់្រគងស�� រៈេ្រ�ះ�� ក់  ស   
 

  ១.៦ �រ្រគប់្រគង�កសំណល់  ស   
 

  ១.៧ សំេលងរ��ន  អិន េអ   
 

  ១.៨ ដីកខ�ក់  អិន េអ   
 

      
 

២. សុខ�ពនិងសុវត� ិ�ព�រ�រ 

    
 

  ២.១ �ររច�និងដំេណើរ�រមុខ�រទូេ�     
 

  ២.២ ទំ�ក់ទំនងនិងបណ� � ះប�� ល     
 

  ២.៣ េ្រ�ះ�� ក់�ង�យ     
 

  ២.៤ េ្រ�ះ�� ក់គីមី     
 

  ២.៥ េ្រ�ះ�� ក់ជីវ��ស�      
 

  ២.៦ េ្រ�ះ�� ក់វ �ទ្យ� សកម�     
 

  ២.៧ ឧបករណ៍�រ�រ�� ល់ខ� �ន     
 

  ២.៨ បរ ���សេ្រ�ះ�� ក់ពិេសស     
 

  ២.៩ �រ្រត�តពិនិត្យ     
 

      
 

៣. សុខ�ពនិងសុវត� ិ�ពសហគមន៍      
 

  ៣.១ គុណ�ពទឹកនិង�ព�ចរក�ន     
 

  ៣.២ សុវត� ិ�ពរច�សម� ័ន� ៃនេហ�� រច�សម� ័ន�គេ្រ�ង     
 

  ៣.៣ សុវត� ិ�ពជីវ �តនិងអគ� ីភ័យ     
 

  ៣.៤ សុវត� ិ�ពច�ចរណ៍     
 

  ៣.៥ �រដឹកជ�� �នស�� រៈេ្រ�ះ�� ក់     
 

  ៣.៦ �រ�រ�រជំងឺ     
 

  ៣.៧ �រេរៀបចំនិង�រេឆ� ើយតបប�� ន់     
 

      
 

4. �រ�ងសង់និង�ររុះេរ � 

    
 

  ៤.១ បរ ��� ន     
 

  ៤.២ សុខ�ពនិងសុវត� ិ�ព�រ�រ     
 

  ៤.៣ សុខ�ពនិងសុវត� ិ�ពសហគមន៍     
 

      
 

3. ឯក�រែដល�នពិនិត្យ 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-1/%24FILE/1-1%2BAir%2BEmissions%2Band%2BAmbient%2BAir%2BQuality.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-2/%24FILE/1-2%2BEnergy%2BConservation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-3/%24FILE/1-3%2BWastewater%2Band%2BAmbient%2BWater%2BQuality.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-4/%24FILE/1-4%2BWater%2BConservation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-5/%24FILE/1-5%2BHazardous%2BMaterials%2BManagement.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-6/%24FILE/1-6%2BWaste%2BManagement.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-7/%24FILE/1-7%2BNoise.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-8/%24FILE/1-8%2BContaminated%2BLand.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_3/%24FILE/3%2BCommunity%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_4/%24FILE/4%2BConstruction%2Band%2BDecommissioning.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_4/%24FILE/4%2BConstruction%2Band%2BDecommissioning.pdf


េអសីុេអ 
េអស។ េអ។ ភី 
េ�លនេ��យធន�នមនសុ្ស 
ទិន�ន័យអូេអស 
��� ប័ណ� ្របតិបត� ិ�រ/េអសេអស 
  
ឧបសម�័ន�ទី ៧៖ ទ្រមង់ៃន េសចក� ីសេង�បពិនិត្យេឡើងវ �ញអំពីបរ ��� ននិងសង�ម (េអសេអស) 

  
េសចក� ីសេង�បៃន�រ្រត�តពិនិត្យបរ ��� ននិងសង�ម 

េលខ គេ្រ�ង ៖ XX 
  
្របេទស៖                                          
P roject :                            
្របេភទបរ ��� ន៖ េអ/ � �              
�លបរ �េច�ទ៖                            
  
ក។ �រពិពណ៌�អំពីគេ្រ�ង 
  
ខ។ �រែបងែចក្របេភទបរ ��� ននិងសង�ម 
  
គ។ បទ�� នែដល�ចអនុវត��ន 
  
េ�ះបី�ស� ង់�រអនុវត��ងំអស់�ចអនុវត�ចំេ�ះ�រវ �និេ�គេនះេ�យែផ�កេលើព័ត៌�នបច� �ប្បន�  �រវ �និេ�គ
នឹង�នផលប៉ះ�ល់ែដល្រត�វែត្រគប់្រគងក� �ងលក�ណៈសម្រសបេ�នឹង ស� ង់�រអនុវត�  ដូច�ងេ្រ�ម ៖ 
  

• PS1៖ �រ�យតៃម�និង�រ្រគប់្រគង បរ ��� ន 
• និង�និភ័យសង�មនិងផលប៉ះ�ល់ 
• PS2៖ លក�ខណ� �រ�រនិង�រ�រ 
• PS3៖ ្របសិទ��ពធន�ននិង �រ�រ�រ�របំពុល 
• PS4៖ សុខ�ពសហគមន៍សុវត� ិ�ពនិងសុវត� ិ�ព 
• �រទទួលយកដី PS5 និង�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�យមិនស� ័្រគចិត� 
• PS6៖ 
�រអភិរក្សជីវៈច្រម �ះ និង �រ្រគប់្រគង ្របកបេ�យនិរន� រ�ព ៃនធន�នធម��តិែដល�នជីវ �ត 
• PS7 ៖ ជន�តិេដើម�គតិច 
• PS8៖ េបតិកភណ� វប្បធម៌ 

  
េលើសពីេនះេសចក� ីែណ�ំទូេ�របស់េអស� �េអសេអសេអសេអស និងេ�ល�រណ៍ែណ�ំែផ�កឧស�ហកម�  េអសេអ
ស �ចអនុវត�ចំេ�ះគេ្រ�ងេនះ។ 
  
ឯក�រឃគន� ឹះនិងវ ��ល�ពៃន GFCR E & S ពិនិត្យេឡើងវ �ញ 
  
�រចុះពិនិត្យទី�ំងេ�យយកចិត�ទុក�ក់េលើបរ ��� ននិងសង�ម្រត�វ�នេធ� �េឡើងេ�យ អ�កជំ�ញ បរ ��� ន /សង�
ម XXXX េ� (�លបរ �េច�ទ) ។ �រចុះពិនិត្យទី�ំងរមួ�ន�រចុះេ�េមើល ទី�ំងគេ្រ�ងនិងមេធ��យ�ក់ព័ន�
និងអ�កែដលរងផលប៉ះ�ល់ពីគេ្រ�ង ។ �រ ជួបសំេណះសំ�ល �មួយតំ�ង្រក �ម XX និងសហគមន៍ែដលរងផ
លប៉ះ�ល់។ 
  
បែន�មពីេលើ�រចូលេមើលេគហទំព័រេ�យយកចិត�ទុក�ក់ ឯក�រ �ងេ្រ�ម ្រត�វ�នពិនិត្យេ�យ XXXX ៖ 
  

• អុី SIA 



• រ�យ�រណ៍ សិក�លទ��ព 

  
ឯក�រ�ងំេនះ�យតៃម� ្រគប់្រ�ន់អំពី�និភ័យនិងផលប៉ះ�ល់បរ ��� នៃន គេ្រ�ងទី 
XX និងផ�ល់នូវមូល�� នដ៏្រតឹម្រត�វស្រ�ប់�រ�ត់បន�យ�និភ័យនិងផលប៉ះ�ល់បរ ��� នែដលបង�េឡើង េ�យគ
េ្រ�ងេនះ។ 
  
E. ប�� សំ�ន់ៗ និង�រ�ត់បន�យ 
  
PS1៖ �រ�យតៃម�និង�រ្រគប់្រគង �និភ័យនិងផលប៉ះ�ល់ បរ ��� ន និងសង�ម 
- �រ�យតៃម�សង�មនងិបរ ��� ន ៖ 
- កម� វ �ធី្រគប់្រគង ៖ 
- �ម�ននិង�យ�រណ៍ ៖ 
- សមត��ពអង��រ ៖ 
  
PS2៖ លក�ខណ� �រ�រនិង�រ�រ 
- េ�លនេ��យនិងនីតិវ �ធីរបស់ធន�នមនុស្ស ៖ 
- Occupatio សុខ�ពនិងសុវត� ិ�ពចុងេ្រ�យ : 
- �របណ� � ះប�� លកម�ករ ៖ 
  
PS3៖ ្របសិទ��ពធន�ននិង�រ�រ�រ�របំពុល 
- ដំ�ក់�ល�ងសង់៖ 
- កំឡ� ងេពល្របតិបត� ិ�រ ៖ 
  
PS4៖ សុខ�ពសហគមន៍សុវត� ិ�ពនិងសុវត� ិ�ព 
- �រ�ងសង់និង្របតិបត� ិ�រ៖ 
- �រេរៀបចំសន� ិសុខ៖ 
  
�រទទួលយកដី PS5 និង�រ�ងំទីលំេ�ថ�ីេ�យមិនស� ័្រគចិត� 
- �ររច�គេ្រ�ង    
- សំណងនិងអត� ្របេ�ជន៍ស្រ�ប់ជនេភៀសខ� �ន    
- �រចូលរមួរបស់សហគមន៍    
- យន��រពិេ្រ�ះេ�បល់និងបណ� ឹង�រទុក�     
- �រ�ំងលំេ�ថ�ីនិង�រ�� រេឡើងវ �ញែផន�រនិងជីវ�ពអនុវត�ន៍    
- �រទទួលខុស្រត�វែផ�កឯកជនេ�េ្រ�ម�រ្រគប់្រគង�ំងលំេ�ថ�ីេ�យរ�� ភិ�ល    
  
PS6៖ �រអភិរក្សជីវៈច្រម �ះ និង �រ្រគប់្រគង ្របកបេ�យនិរន�រ�ព ៃនធន�នធម��តិែដល�នជីវ �ត 
- ដំេណើរ�រអនុ�� តបរ ��� ននិង�រចូលរមួរបស់សហគមន ៍   
- �រ�រ�រនិងអភិរក្សជីវៈច្រម �ះ    
- �រ្រគប់្រគងនិង�រេ្របើ្រ�ស់ធន�នធម��តិកេកើតេឡើងវ �ញ    
PS7៖ ជន�តិេដើម�គតិច 
- �រេជៀស�ងផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��ន    
- ផលប៉ះ�ល់េលើ្របៃពណីឬដីណីេ្រ�ម�រេ្របើ    
- �រ �� ស់ទីលំេ�របស់ជន�តិេដើម�គតិច (�យភ)ី ពីដី្របៃពណីឬទំេនៀមទ�� ប់    
- �រយល់្រពម �រពិេ្រ�ះេ�បល់និង�រចូលរមួ    
PS8៖ េបតិកភណ� វប្បធម៌                                          
- �រ�រ�រេបតិកភណ� វប្បធម៌ក� �ង�ររច�គេ្រ�ងនិង�រអនុវត�គេ្រ�ង    
- �រេ្របើ្រ�ស់ៃនេបតិកភ័ណ� វប្បធម៍គេ្រ�ង    



ឧបសម�័ន�ទី ៨៖ ឧ�ហរណ៍ែផន�រសកម��ពបរ ��� ននិងសង�ម (េអសភី) 

  
  

ស� ង់�រេ�
ង / ច�ប់ / 
បទប��  

សកម��
ព 

  

�ទិ�ព 

(�បមធ្យមមធ្យម
ខ�ស់) 

�រទទួលខុស
្រត�វ 

ផុតកំណ
ត់ 

សូច�ករៃន�រប
�� ប់ 

តៃម�
�៉ន់��

ន 

              

              

              

              

  
ឧបសម�័ន�ទី ៩ ៖ ទ្រមង់ៃន រ�យ�រណ៍ ្រត�តពិនិត្យ ្រប��ំ� ំ របស់ GFCR ដល់វ �និេ�គិន 

  
រ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ ្រប��ំ� ំ 

  
  

�លបរ �េច�ទប�� ប់៖ [ប�� �ល�លបរ �េច�ទ] 
  

េសចក� ីេផ�ើម 
  
េ�លនេ��យ េអសេអសេអសេអសេអសេអស 
  
េដើម្ីប���ននូវ�រ�យតៃម�េអសេអសេអស�រ្រគប់្រគងនិង�រ្រត�តពិនិត្យ េលើ�រវ �និេ�គែដល�នេស� ើ GFC
R �ន បេង� ើតេ�លនេ��យេអសេអសេអសនិងេអសេអសេអសេ� ែខក��  �� ំ 
២០១៨ ។ ឯក�រ�ងំេនះនិងនីតិវ �ធី�ក់ព័ន� ្រត�វ�នេធ� �បច� �ប្បន��ពថ�ីៗេហើយ្រត�វ�នបិទេ�យ ្រក �ម្របឹក�ភិ
�ល GFCR ក� �ង XXX ។ 
  
ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនង៖ 
  

ប�� ប់េ�យ៖   
មុខតំែណងេ�ក� �ងអង��រ៖ េអស។ េអម ទូរស័ព�៖ XX 
អុីែមល៖ 

 
ទូរ�រ៖   

  
រយៈេពល�យ�រណ៍៖ 
  

ពី៖ េ�៖ 
ៃថ�ទី ១ ែខតុ��� ំ ២០xx ៃថ�ទី ៣០ ែខក��  �� ំ ២០xx 



  
  
 
 

1. ព័ត៌�នអំពី្របតិបត�ិ�រនិងព័ត៌�នផតថល 
  
បច� �ប្បន��ពៃន្របតិបត�ិ�របច� �ប្បន� 
  
[ប�� �លអត�បទេធ� �បច� �ប្បន��ព] 
  
ព័ត៌�នផលប័្រត 
  
ផលប័្រតគេ្រ�ង៖ 
  

 ្របេភទ 
(ជីវ�៉ស 
SolarPV 

ខ្យល់ 
េអសភីភី) 

អ�កឧបត�ម� អុី ឃ� �ត 
(ដុ�� រ�េមរ �ក) 

សមធម៌ 
ៃដគូ 

បំណុល 
(ដុ�� រ�េមរ �ក  

 
 

 
 

 
 

              
              
              
              
              
              

  
ព័ត៌�នលម�ិតគេ្រ�ង៖ 
  

 ្របេភទ 
(ជីវ�៉ស 
SolarPV 
ខ្យល់ 
េអសភីភី) 

្របេភទ (A, B, C) �ក ប�� េអសេអសេអស - �� ន�ព �លបរ �េច�ទ  

            
            
            
            
            
            

េធ� ���ងម�ងេទៀត�ម�រ�ំ�ច់ស្រ�ប់គេ្រ�ងនីមួយៗ 
  
�រប�� ញប�� ី�រមិន�ប់ប�� �ល៖ 
  

សកម��ពេលើ ប�� ីមិន�ប់ប�� �ល GFCR 
 

�គរយៃន�រវ �និេ�គេចញពី �រប៉ះ�ល ់�ងេ្រ�ែដល �ក់ព័ន�នឹង សកម��ពែដលមិន�ប់ប�� �ល។  
 

  
្របសិនេបើ�គរយមិនែមនសូន្យសូមពន្យល់ពី�រប៉ះ�ល់�ងំេនះនិងជំ�ន�មួយែដល្រត�វ�នអនុវត�េដើម្ីប�ត់បន�យ�រប៉ះ�   



  
2. ្របព័ន� ្រគប់្រគងបរ ��� ននិងសង�ម 

  
េ�លនេ��យនិងដំេណើរ�រ 
  

    

 

 

២.១ �រអភិវឌ្ development និង�រអនុវត�  ESMS?     
២.២ ESMS ឬេ�លនេ��យនិងនីតិវ �ធីេធ� �បច� �ប្បន��ពក� �ងកំឡ� ងេពល�យ�រណ៍?     
២.៣ ្របតិបត� ិ�រ្រត�វ�ន្រ�នេ�លេ�យែផ�កេលើបរ ��� នសុខ�ពសុវត� ិ�ពឬមូល�� នសង�ម?     
២.៤ �រលំ�កនិង/ឬឧបសគ��ក់ទងនឹង�រអនុវត�នីតិវ �ធីសង�មនងិបរ ��� ន?     
២.៥ អនុេ�ម�មច�ប់និងបទប�� របស់្របេទស�� ស់ផ�ះ?     
២.៦ ប�� សង�មនិងបរ ��� នសំ�ន�់កទ់ងនឹងគេ្រ�ងវ �និេ�គរបស់េយើងក� �ងកំឡ� ងេពល�យ�រណ៍?     

�រ្រត�តពិនិត្យ/ �រ្រត�តពិនិត្យ 
  

    

 

 

២.៧ រ�យ�រណ៍េអេអសេអសពីគេ្រ�ងកំឡ� ងេពល�យ�រណ៍?     
២.៨ �រ្រត�តពនិិត្យ�រអនុវត�បរ ��� ននិងសង�មៃនគេ្រ�ងកំឡ� ងេពល�យ�រណ៍?     
២.៩ េ្រ�ះ�� ក/់ឧបទ�វេហតុែដល�ត់បង់េពលេវ��រប� ឹងត�� /�ក្យបណ� ឹង/េសចក� ីជូនដំណឹងអំពីបទប�� និង/ឬ�រពិន័យ? 

• ឧប្បត� ិេហតុៃន�រមិនអនុេ�ម�មត្រម�វ�ររបស់េអស 
• កតិ�ស�� / ្របៃពណីែដល�នកំណត់េ�យ លទ�ផលៃន�រមិនេ�រព�ម 

    

២.១០ �រ្រត�តពិនិត្យរមួ�� �មួយ�យ�យ�យ�យនិង�រេ្របើ្រ�ស់េ�ល�រណ៍ែណ�ំបរ ��� ននិងសង�មរបស់ពួកេគ?     

សមត��ព 

    

 

 

២.១១ អ�កស្រមបស្រម�លេអសេអសែដល�ន�រទទួលខុស្រត�វរមួស្រ�ប់�រអនុវត�េអសេអសេអស     
២.១២ បុគ�លិកបច� �ប្បន� ៃនបុគ�លិកេអសេអសេអសស� �លេផ្សងេទៀតេ�ក� �ងអង��រ�ក់ព័ន�នឹង�រអនុវត�េអសេអសេអស។     
២.១៣ �របណ� � ះប�� ល�នផ�ល់ដល់អ�កស្រមបស្រម�លេអសេអសនិង/ឬ្រក �មស� ពីី�រអនុវត�េអសេអសេអសក� �ងអំឡ� ងេពលរ�យ      
  
�យ�រណ៍ 
  

    

 

 

២.១៤ រ�យ�រណ៍ៃផ�ក� �ងស� ីពីប�� បរ ��� ននិងសង�មរបស់គេ្រ�ងែដល�ន�ក់ជូន�� ក់ដឹក�ំ�ន់ខ�ស់ក� �ងកំឡ� ងេពល�យ�      
២.១៥ រ�យ�រណ៍របស់ GHG     
២.១៦ សូច�ករផលប៉ះ�ល់�រអភិវឌ�៍     

  
  

3. ធន�នមនុស្សនិង�រអនុវត��រ�រ 
  



Labo u r ស� ិតិ: 
  

  បុរស �ស�  ី សរុបឬ�មធ្យមក� �ង�� ំ�យ�រណ៍ 

ចំនួននិេ�ជិក 

�រ្រគប់្រគង       
មិន្រគប់្រគង       
អ�កេ�៉�រ/អ�កេ�៉�របន�        
ជនពិ�រ       
សរុប       
ស�ស�ព្រក �ម្របឹក�ភិ�ល       

�រែបងែចក�យុ 

១៨ - ២៥       
២៦ - ៣៥       
៣៦ - ៤៥       
៤៦ - ៥៥       
> ៥៦       

  
េ�លនេ��យធន�នមនុស្សនិងល័ក�ខ័ណ� ៃន�រ�រ 
  

    �ទ
អត់
េទ 

 

៣.១ េ�លនេ��យធន�នមនុស្ស?     

៣.២ �រ�� ស់ប� �រលក�ខណ� �រ�រក� �ងកំឡ� ង�� ?ំ     

អង��របុគ�លិក 

    �ទ
អត់
េទ 

 

៣.៣ �រចូលរមួរបស់អង��រនិេ�ជិតក� �ងកំឡ� ងេពល�យ�រណ៍?     

៣.៤ �របេណ� ញេចញ�មួយេ�យ�រែតស�ជិក�ពេ�ក� �ងអង��របុគ�លិកឬ�រេ�ទ្រប�ន់ចំេ�ះឥទ�ិពលេនះ?     

៣.៥ តំ�ងបុគ�លិកេ�ក� �ងអង��រ (ឧ�ហរណ៍្រក �ម្របឹក�បុគ�លិក�� ប័នពិេ្រ�ះេ�បល់)     

៣.៦ កិច� ្រពមេ្រព�ងចរ�រមួឬកចិ� ្រពមេ្រព�ងឯក�ជ្យេហើយេតើ�រចរ��ងំេនះ�៉ងដូចេម�ច?     

៣.៧ �រេធ� �កូដកម�របស់និេ�ជិតឬទ្រមង់ៃនសកម��ពរមួក� �ងកំឡ� ងេពល�យ�រណ៍     

�រមិនេរ �សេអើងនិងឱ�សេស� ើ��  

    �ទ
អត់
េទ 

 

៣.៨ �រត� �ញែត�រៃផ�ក� �ងអំពីប�� ៃន�រ�យីផ� �វេភទឬ�រ�យីេផ្សងេទៀត?     

៣.៩ េ�លនេ��យឱ�សេស� ើ�� ?     



�រ�ក់ជីេឡើងវ �ញ 

    �ទ
អត់
េទ 

 

៣.១០ និេ�ជិក្រត�វ�នប�្ឈប់/ប�្ឈប់     

៣.១១ �រសងសឹកែដលរ�ពឹងទុក? េតើ�នបុគ�លិកប៉ុ�� ន�ក់ែដលនឹង្រត�វប�្ឈប់ពី�រ�រ 
(�មក្រមិតជ�ំញនិង្របេភទកិច�សន�)? 

    

៣.១២ ពិពណ៌�អំពីមូលេហតុែដល្រត�វ�រ�រដកថយពីទស្សនៈ�ជីវកម�?     

៣.១៣ េតើអ� ���លវ ��គស្រ�ប់អនុវត�ដំេណើរ�រដកហូតដី? េតើេ�េពល�ែដល�នឹងប�� ប់?     

យន��របណ� ឹង�រទុក�  

    �ទ
អត់
េទ 

 

៣.១៤ យន��របណ� ឹងត�� របស់និេ�ជិកែដល�ចឱ្យនិេ�ជិកចុះេ�� ះនិងបេង� ើនកង�ល?់     

៣.១៥ េតើ�្រត�វ�នេ្របើប៉ុ�� នដងក� �ងកំឡ� ងេពល�យ�រណ៍េនះ?     

Labo u r ពិន័យនិងករណីតុ��រ 

    �ទ
អត់
េទ 

 

៣.១៦ េតើ��� ធរ�រ�រ�នេចញ�រ�កពិន័យដល់្រក �មហ៊ុន�ក់ទងនឹងប�� �រ�រែដរឬេទ?     

៣.១៧ េតើ�នករណី�រ�រ�មួយ្រត�វ�នប� ឹង្រក �មហ៊ុនេទ?     
  
  

4. ជីវ �តនិងសុវត� ិ�ពេភ� ើង 

បទប្ប�� ត� ិ 

    

 

 

៤.១ �រអនុ�� តឱ្យ�នសុវត� ិ�ពអគ� ីភ័យស្រ�ប់��រ�ងំអស់រមួ�ងំ��រែដលជួលេ�យ��� ធរសម្រសប?     

៤.២ �រ្រត�តពនិិត្យសុវត� ិ�ពអគ� ីភ័យអនុវត�េ�យ��� ធរមូល�� នសម្រសប? �ររកេឃើញសំ�ន់ៗៃន�រ្រត�តពិនិត្យនិង�នប      

្របតិបត�ិ�រ 

    

 

 



៤.៣ អ�កទទួលខុស្រត�វជីវ �តនិងសុវត� ិ�ពអគ� ីភ័យ?     

៤.៤ �រ្រត�តពនិិត្យឧបករណ៍បរ ��� រសុវត� ិ�ពជីវ �តនិងអគ� ីភ័យ?     

៤.៥ េតើ�នេហតុ�រណ៍អគ� ីភ័យ�មួយេកើតេឡើងក� �ងអំឡ� ងេពល�យ�រណ៍ែដរឬេទ?     

�របណ� � ះប�� ល�រយល់ដឹងនិងសមត��ព 

                

 

 

៤.៦ �លបរ �េច�ទៃន�រហ� �ក�ត់េភ� ើង? ចំនួនបុគ�លិកចូលរមួ?     

៤.៧ �របណ� � ះប�� លជំនួយសេ្រ�� ះបឋមនិងពន�ត់អគ� ីភ័យ្រត�វ�នផ�ល់ជូនដល់បុគ�លិកក� �ងកំឡ� ងេពល�យ�រណ៍។     
  

5. �រអនុវត�បរ ��� ន 

បទប្ប�� ត� ិ 

    

 

 

៥.១ លិខិតអនុ�� តបរ ��� នេចញេ�យ��� ធរសម្រសប?     

៥.២ �រ្រត�តពិនិត្យបរ ��� នអនុវត�េ�យ��� ធរមូល�� នសម្រសប? �ររកេឃើញសំ�ន់ៗៃន�រ្រត�តពិនិត្យនិង�នប�� េលចេ      

្របតិបត�ិ�រ 

    

 

 

៥.៣ �រអនុវត��រ្រគប់្រគងបរ ��� នេ�នឹងកែន�ងនងិ�រទទួលខុស្រត�វ/ តួ�ទីែដល�នលះបង?់     

៥.៤ �រ្រត�តពិនិត្យទិន�ន័យបរ ��� ន?     

៥.៥ ឧប្បត� ិេហតុមិនេ�រព�មបរ ��� នក� �ងកំឡ� ងេពល�យ�រណ៍?     

 វ ��ន�រ 

    

 

 

៥.៦  វ ��ន�រេដើម្ីប�ត់បន�យ�រប៉ះ�ល់បរ ��� នេ�នឹងកែន�ង?     

  



  

  
ឧបសម�័ន�  ១០៖ ប�� ី GFCR ៃន �រពិេ្រ�ះេ�បល់�ងេ្រ� (ែដល្រត�វប�� ប់) 

សូមប�� ក់�ប�� ីេ�� ះអ�ក្របឹក��ងេ្រ��ងេ្រ�មេនះមិនែមន�ចុងេ្រ�យេទ។ �្រស័យេលើតំរវូ�ររបស់គ
េ្រ�ងអ�កជំ�ញនិង/ ឬអ�ក្របឹក�ក� �ង្រស �ក�ចចូលរមួ�ន។ �មរយៈប�� ញ GFCR 
អ�ក្របឹក�ជំ�ញ�ចរក្របភព�ន។ ប�� ីបេ្រមើែតស្រ�ប់េ�លបំណងចង� �លប�� ញ៖ 

  

ប�� ញែស� ងរកអ�ក្របឹក�ក� �ង្រស �ក៖ 

អង��រ IUCN៖ 

https://www.iucn.org/ 
  

R20៖ 

https://regions20.org/ 
  

្របឹក�េ�បល់៖ 

ERM - បរ ��� ន ធន�ន ្រគប់្រគង: 

https://www.erm.com/ 
  

្រក �ម rps ៖ 

https://www.rpsgroup.com/ 
  

េអសជីេអស៖ 

https://www.sgs.com/ 
  

បូ៉ល�ងត្ប� ង: 

https://www.southpole.com/ 
  

�រ្របឹក� EBS៖ 

https://ebsadvisory.com/ 
  
ឧបសម�័ន�ទី ១១៖ យន��របណ� ឹង�រទុក�  GFCR េ�ក្រមិតមូលនិធិ 

  

Pegasus រក��ស័យ�� នអុីែមល“ Feedback” ( feedback@pcalp.com ) េ�េលើទំព័រ“ �ក់ទងមកេយើងខ� � ំ” 
ៃនេគហទំព័ររបស់� ៖ 

https://www.pcalp.com/contact/ 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=https://www.iucn.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=https://regions20.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=https://www.erm.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=https://www.rpsgroup.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=https://www.sgs.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=https://www.southpole.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=https://ebsadvisory.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=km&u=https://www.pcalp.com/contact/


អុីែមលែដលទទួល�ន�មរយៈ�ស័យ�� នេនះ្រត�វ�នេផ�ើេ�្រប�នែផ�កអនុវត�ច�ប់របស់្រក �មហ៊ុន។ �រត� �ញ
ែត�រ�មួយ�ក់ទងនឹងប�� េអសជីជីគួរែត្រត�វ�នែចករ�ែលក�មួយមនុស្សែដលសមរម្យែដល្រត�តពិនិត្យប��
េអសជីជីផងែដរ។ ្របសិនេបើ្រត�វ�នេស� ើសុំអុីែមលែដល�នេផ�ើេ��សយ�� នអុីែមលនឹង្រត�វរក�ទុក��រស�� ត់
។ 

កំណត់េហតុបណ� ឹង�រទុក� ្រត�វ�នរក�េ�យ្រប�ន�យក្របតិបត� ិអនុេ�ម�ពែដលរមួ�ន៖ 
1. �លបរ �េច�ទៃនបណ� ឹង�រទុក�  
2. េ�� ះគណបក្សែដល�ន�រខកចិត�និងសម� ័ន��ព/អង��រ�មួយ 
3. ព័ត៌�នលម� ិត�ក់ទងពិធីជប់េលៀង 
4. ្របេភទៃនបណ� ឹង�រទុក�  (បរ ��� នសង�មអភិ�លកិច�េផ្សងៗ) 
5. �េតើបណ� ឹង�រទុក� េនះសំេ�េលើ Pegasus ឬអ�កវ �និេ�គ 
(្របសិនេបើវ �និេ�គិនេ�� ះរបស់�គួរែត្រត�វ�នចុះប�� ី) 
6. េសចក� ីសេង�បៃនប��  
7. �េតើបណ� ឹង�រទុក�គឺ��រប� ឹងឧទ�រណ៍ចំេ�ះលទ�ផលៃន�រ្រគប់្រគងបណ� ឹង�រទុក�មុ
ន 
8. �គី�ក់ព័ន� េដើម្ីបចូលរមួក� �ង Pegasus និងវ �និេ�គនិ�ែដល�ចអនុវត��នរបស់ 
Pegasus 
9. �នែណ�ំឱ្យេសុើបអេង�តប��  

10. លទ�ផលៃន�រេសុើបអេង�តនិងចំ�ត់�រ 
11. �លបរ �េច�ទៃន�របិទនិងព័ត៌�នែដល�នផ�ល់ជូន�គីែដល�ន�រខកចិត�  

�យក្របតិបត� ិអនុេ�ម�ពទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ៖ 
a. េធ� ��រេដើម្ីបទទួល�� ល់�រត� �ញែត�រ��យលក�ណ៍អក្សរឱ្យ�ន�ន់េពលេវ�និងអនុ
�� តឱ្យ�គីែដល�នទុក� ្រព�យដឹងពី�� ន�ពៃន�រេសុើបអេង�តរបស់ Pegasus 
ចំេ�ះប�� េនះ។ រយៈេពល�៉ន់�� នស្រ�ប់�រេសុើបអេង�តគួរែត្រត�វ�នផ�ល់ជូន។ �រេសុើបអេង�
តេលើបណ� ឹង�រទុក��ចែ្រប្រប�ល�្រស័យេលើលក�ណៈៃនបណ� ឹង�រទុក�ប៉ុែន�កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងល�
បំផុតគួរែត្រត�វ�នេធ� �េឡើងេដើម្ីប���បណ� ឹង�រទុក� ្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ�� មៗ។ �រេសុើបអេង�
ត�គេ្រចើនមិនគួរ�នរយៈេពលេលើសពី ៩០ ៃថ�េឡើយ។ 
b. េធ� ��រ�មួយ�គី�ក់ព័ន� េ� Pegasus 
និងវ �និេ�គិនេដើម្ីប�យតៃម�បណ� ឹងត�� និងកំណត់�េតើគួរ�ត់វ ��ន�រេដើម្ីបេ�ះ្រ�យ�ែដរឬ
េទ។ 
c. ជូនដំណឹងដល់�គីែដល�ន�រខកចិត�អំពីលទ�ផលៃន�រេសុើបអេង�តនិងសកម��ព
�មួយែដលកំពុង្រត�វ�នអនវុត�ឬេហតុផលែដលមិន�ត់វ ��ន�រ។ 
d. កត់្រ�លទ�ផលៃន�រេសុើបអេង�តេ�ក� �ងឯក�រ Excel 
រមួ�ងំេសចក� ីសេង�បៃនសកម��ពែដល�នអនុវត�ឬេហតុផលស្រ�ប់�រមិន�ត់វ ��ន�រនិ
ង�លបរ �េច�ទៃន�រេឆ� ើយតបេ�នឹង�គីែដល�នទុក� ្រព�យ។ 

ខ� ឹម�រៃនកំណត់េហតុបណ� ងឹ�រទុក�និង�រ្រគប់្រគងបណ� ឹង�រទុក� គួរែតេ�រព�រស�� ត់របស់�គីែដល�ន
�រេ�ក�� យចំេ�ះវ ��ល�ព�ក់ែស� ងេហើយមិនគួរ�ន�រសងសឹក្រប�ំងនឹង�គីែដល�នប�� ឬអ�កនិ
�យេដើមបណ� ឹងេឡើយ។ 

ក� �ងករណីខ� ះ��ច��រសមរម្យស្រ�ប់េប៉េ�� សេដើម្ីបចូលរមួ�មួយ�គីែដល�ន�រឈឺ�ប់ក� �ងកំឡ� ងេពល
េសុើបអេង�តេលើបណ� ឹង�រទុក� េនះ។ េនះ�ចេកើតេឡើង�មរយៈ�រអេ�� ើញ�គីែដល�នទុក� ្រព�យមក្របជុំ�រ្រប
ជុំសន� ិសីទឬេ�យ�រចូលរមួបែន�ម��យលក�ណ៍អក្សរ។ �ល់�រចូលរមួែដលកំពុងបន��មួយ�គីែដល�នទុក�
្រព�យគួរែត្រត�វ�នកត់សំ�ល់េ�ក� �ងកំណត់េហតុបណ� ឹង�រទុក� ។ 

  

  
ឧបសម�័ន�ទី ១២៖ យន��របណ� ឹង�រទុក�  GFCR េ�ក្រមិតគេ្រ�ង 



  
អ�កឧបត�ម�គេ្រ�ងទទួលខុស្រត�វក� �ង�រ����នយន��របណ� ឹង�រទុក� េ�នឹងកែន�ងស្រ�ប់គេ្រ�ង។ �
្រស័យេលើបរ �បទ (វប្បធម៌ភូមិ��ស� ។ ល។ ) 
យន��រសម្រសបបំផុតគួរែត្រត�វ�នពិ�ក�និងែណ�ំែដល�ែផ�កមួយៃន កិច� ្របជុំ ពិេ្រ�ះេ�បល់�គី�ក់ព័
ន�ដំបូង ។ េ�លបំណងៃនយន��របណ� ឹង�រទុក�គឺេដើម្ីបអនុ�� តឱ្យអ�ក�ក់ព័ន�ក� �ងតំបន់�នសមត��ពផ�ល់នូវ
�រប�� �ល�បន�ប�� ប់និង/ឬេដើម្ីប�ក់បណ� ឹងត�� ចំេ�ះគេ្រ�ងេនះនិងេដើម្ីបអនុ�� តឱ្យ�ន�រេ�ះ្រ�យប
ណ� ឹងត�� ។ 
  
ក� �ងអំឡ� ងេពលជួប្របជុំេលើកដំបូង�មួយអ�ក�ក់ព័ន�  / 
អ�ករងផលប៉ះ�ល់ក� �ងតំបន់យន��របណ� ឹងត�� េផ្សងៗ�� គួរែត្រត�វ�នពន្យល់និងពិ�ក�េដើម្ីប����គី�
ក់ព័ន�យល់្រសប�វ �ធី��ស� ែដល�នេ្រជើសេរ �សគឺសម្រសបបំផុត។ ពត៌�នលំអិតៃន�រពិ�ក�េនះគួរែត្រត�វ�ន
កត់្រ�និងប�� �លក� �ងេសចក� ីសេង�បកិច� ្របជុំរបស់�គី�ក់ព័ន�។ 
  
ស្រ�ប់គេ្រ�ងនីមួយៗ“ េសៀវេ�បណ� ឹង�រទុក�  / េសៀវេ�ប�� �លបន�” គួរែត�នេ�ទី�ំងសមរម្យ 
( ឧ�ហរណ៍ ��្រក �ង្រពះវ ��រក� �ងតំបន់វ ��រអុី�� មឬកែន�ងេ�រពបូ�េផ្សងេទៀត។ ល ។ 
) បែន�មពីេលើេសៀវេ��៉ងេ�ច�ស់វ �ធី��ស� មួយបែន�មេទៀតគួរែត្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សេហើយគួរែតសម្រសប�
មបរ �បទ។  វ �ធី��ស� េផ្សងេទៀតរមួ�ន៖ 
  

• T �ន �រចូលដំេណើរ�រ Elephone (�ន្របេ�ជន៍ក� �ងករណីៃនអនក� រកម� រ �ក�ល�ល) 
• �រចូលេ្របើអុីនធឺណិត 
• ែតង�ំងអ�កស្រមបស្រម�លឯក�ជ្យ 
• េផ្សងេទៀត 

ឧបសម�័ន�ទី ១៣៖ េសចក� ីសេង�បៃន�រពិេ្រ�ះេ�បល់និងែផន�រចូលរមួរបស់អ�ក�ក់ព័ន�  

  

�រពិេ្រ�ះេ�បល់និង�រចូលរមួរបស់អ�ក�ក់ព័ន�េលើ �រ GFCR ទំ rogramme និងក្រមិតមូលនិធិ 

បង� �ចជំនួយនិង�រវ �និេ�គកំពុងេធ� ��រ�៉ងជិតស� ិទ��មួយ�� េដើម្ីបចូលរមួ�មួយ�គី�ក់ព័ន� េ�េលើមូល��
ន៖ 

បង� �ចជំនួយកំពុងេកៀរគរ�បន�ប�� ប់នូវប�� ញធន�នៃផ�ក� �ងនិងៃដគូ�ងេ្រ�។ បង� �ចវ �និេ�គក៏កំពុងេកៀរ
គរអ�ក�ក់ព័ន�ក� �ងតំបន់េ�យេ្របើ្រ�ស់ធន�នៃផ�ក� �ងរបស់ EA និង BNPP ឬេ�យ�ន�រចូលរមួពីអន� រ�រ � 
(R20 និង Systemiq ) ។ 

បែន�មពីេលើ�រេកៀងគរប�� ញេនះបង� �ចជំនួយកំពុងផ�ល់ហិរ�� ប្ប�នដល់�រជែជកែវកែញកេដើម្ីបផល្របេ�ជ
ន៍របស់មូលនិធិ។ ពួកេគ្រត�វ�នពិេ្រ�ះេ�បល់�្រប�ំេដើម្ីបេរៀបចំខ� �នស្រ�ប់កម� វ �ធីេនះ។ �� ក់�រ�ងំេនះគឺ៖  

• អភិរក្សធម��តិ 

• ស�គមអភិរក្សសត�ៃ្រព 

• អង��រ WWF 

• អង��រអភិរក្សអន� រ�តិ 

• មូលនិធិ�៉��  

• ហិរ�� វត� �េខៀវ 

�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយ�� ក់�រេរៀបចំកិច� ្របជុំ�ន�ំ្រទដល់កម� វ �ធី GFCR �មវ �ធីបី�៉ង។ 

•  ទីមួយវត��នេ�េលើដីរបស់ពួកេគ�ចឱ្យ�� ក់�រជួប្របជុំផ�ល់នូវព័ត៌�នបរ �បទបរ ��� ននិង
សង�មក� �ង្រស �កសំ�ន់ៗដល់�យ។ �យ។ �យនិងជី។ អុី។ 



•  ទីពីរប�� ញមូល�� នរបស់ពួកេគបេង� ើនលទ��ពទទួល�នមូលនិធិដល់អ�ក�ក់ព័ន�នេ��
យសង�មនិងេសដ�កិច�េ�ក� �ង្របេទសេ�លេ�រមួ�ងំរ�� ភិ�លអង��រសង�មសុីវ �លដៃទេទៀតនិង
 វ �ស័យឯកជន។  

• ទីបំផុតពួកេគរមួចំែណកដល់�រអភិវឌ�៍បំពង់ �មរយៈ�រកំណត់គេ្រ�ងស�� នុពលស្រ�ប់�
រពិ�រ�េ�យ IW និង GW ។  

េ្រ�ពីេនះ�រ េស� ើសុំព័ត៌�ន (RFI) 
្រត�វ�នអនុវត��លក�ណៈសកលេដើម្ីបកំណត់�៉�� ែម៉្រតសំ�ន់ៗេដើម្ីបពិ�រ�ក� �ង�រេ្រជើសេរ �សេគហទំព័រស្រ�ប់វ �
និេ�គនិងគំរ�ូជីវកម�ែដល�នស�� នពុលស្រ�ប់ GFCR ។ បង� �ច RFI ្រត�វ�នេបើកពីៃថ�ទី ១០ ែខសី� ដល់ៃថ�ទី 
២១ ែខតុ��� ំ ២០២០។ េអហ� េអហ� សីុអរអរ�នផ្សព�ផ�យ�រ�� បស� ង់មតិរបស់េអហ� ។ �យ។ 
�យ�៉ងទូលំទូ�យនិង�នេរៀបចំសិ�� ���មអុីនធឺែណតនិង�រពិ�ក�េផ្សងៗ�មួយៃដគូអនុវត�ស��
នុពលនិងប�� ញសំ�ន់ៗេដើម្ីបបេង� ើត�រ�ក់េស� ើ។ សំនួរែដលេកើតេឡើងេ�ក� �ង�រស� ង់មតិេនះគឺ�លទ�ផលៃន
�រពិ�ក�ៃផ�ក� �ងនិង�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយអ�កវ �ទ���ស� ថ�ប៉្របះទឹក�នមុខេគនិងៃដគូមូលនិធិ។ RFI 
របស់ GFCR េ�េលើ�រេ្រជើសេរ �សទី�ំងទទួល�ន�រេឆ� ើយតបសរុបចំនួន ៣៣៥ ខណៈគំរ�ូជីវកម��ង ១៣០ 
្រត�វ�ន�ក់ជូន�ែផ�កមួយៃន 
RFI �រេឆ� ើយតបមកពីអង��រអន� រ�តិអង��រេ្រ�រ�� ភិ�លរ�� ភិ�លអង��រសិក�ធុរកិច�និងបុគ�ល។ �រ�
ក់េស� ើតំបន់្រត�វ�នទទួលពីតំបន់ថ�ប៉្របះទឹក�� ថ�សំ�ន់ៗ�ងំអស់រមួ�ន�ត�ង់ទិក (៤៦%) មជ្ឹឈមបូ�៌ (៤%) 
ម�សមុ្រទឥ��  (២១%) �សុី�េគ�យ៍ (១៤%) និង�៉សុីហ� �ក (១១%) ។ េ�លេ�របស់ RFI 
គឺបេង� ើតប�� ីគំនិត្រក �មហ៊ុននិងទំ�ក់ទំនងស្រ�ប់�រផ្សព�ផ�យបែន�មមិនែមនេដើម្ីបផ�ល់ព័ត៌�ន�ងំអស់ែដ
ល្រត�វ�រេដើម្ីប�យតៃម�េគហទំព័រឱ�ស�ជីវកម�ឬឧបករណ៍ហិរ�� វត� �។   
  
�រពិេ្រ�ះេ�បល់និង�រចូលរមួរបស់អ�ក�ក់ព័ន�ទំ roject ក្រមិត 
�រចូលរមួ�ន�រៈសំ�ន់ក� �ង�រែស� ងយល់ពីទស្សនៈនិងផល្របេ�ជន៍របស់�គី�ក់ព័ន� េផ្សងៗ�� េលើប�� ែដ
ល�ក់ទងនឹងគេ្រ�ង�រប�� ញពីគ�� តនិងឱ�សបេង� ើតទំ�ក់ទំនង�� ប�ឬតួ�ទីគេ្រ�ង�មួយ�គី�
ក់ព័ន�និងអនុ�� តឱ្យ�គី�ក់ព័ន�ទទួលយក�ព��� ស់គេ្រ�ង។ �ក៏��តុសំ�ន់ស្រ�ប់�រេលើកកម�ស់ត
�� �ពនិងគណេនយ្យ�ព�រចូលរមួ្របកបេ�យ្របសិទ��ពនិង�រ�ក់ប�� �ល។ ក� �ងន័យ�ក់ែស� ង�រចូលរមួរ
បស់អ�ក�ក់ព័ន��ច្រត�វ�នយល់���ក្យទូេ�ែដល្រគបដណ� ប់េលើសកម��ពនិងអន�រកម��េ្រចើន�មួយ�
គី�កព់័ន� េពញមួយវដ�ៃនគេ្រ�ង។ �រកំណត់និង�រអនុវត�សកម��ពនិងអន� រកម�ែបបេនះឆ� �ះប�� ំងពីទិដ��
ពសំ�ន់ៃន�រ្រគប្់រគងគេ្រ�ងល� ។ 
េអសេអសេអម្រត�វ�រគេ្រ�ងេដើម្ីប េរៀបចំែផន�រ �រចូលរមួរបស់អ�ក�ក់ព័ន�  េដើម្ីប���៖ 

• កង�ល់របស់�គី�ក់ព័ន� ្រត�វ�ន�ប់យកេហើយ�និភ័យស�� នុពល្រត�វ�នកំណត់ឱ្យ�ន្រគ
ប់្រ�ន់។ 
• ្រក �មនិង្រប�ជនែដលជីវ �តរបស់ពួកេគ�ច្រត�វ�នប៉ះ�ល់េ�យគេ្រ�ង្រត�វ�នពិេ្រ�ះេ�
បល់្រតឹម្រត�វេដើម្ីបេផ��ង�� ត់និង�យតៃម�ពី�រៈសំ�ន់ៃនផលប៉ះ�ល់�មួយ។ 
• ្រក �មែដលរងផលប៉ះ�ល់និងសហគមន៍ចូលរមួក� �ង�រអភិវឌ្ឍៃន�របន� �របន�យវ ��ន�រេនះក� �
ង�រសេ្រមចចិត�េធ� �ឱ្យ�ក់ទងនងឹ operationali របស់ពួកេគ z ation 
និងក� �ង�រ្រត�តពនិិត្យ�រអនុវត�របស់ពួកេគ។ 

�លៈេទសៈពិេសស: COVID-19 ទ ំandemic 

�រចូលរមួ�មួយ�គី�ក់ព័ន��ន�រៈសំ�ន់�ពិេសសក� �ងកំឡ� ងេពល�នជំងឺ�តត�តកូវ �ដ -១៩ 
។  វ ��ន�រពិេសស�ច្រត�វ�រេដើម្ីបេធ� ��រពិេ្រ�ះេ�បល់របស់អ�ក�ក់ព័ន� េ�យ្រត�វ�នដឹក�ំេ�យវ ��ន�រ
បន�េដើម្ីបេ�ះ្រ�យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ�តត�តដូច��ររ �តត្ិបតនិងនីតិវ �ធី្របតិបត� ិ�រស� ង់�ររមួ�ងំវ ��
ន�រែដលជន�តិេដើមនិងសហគមន៍�ចអនុម័ត�ន។  វ ��ន�រ�ងំេនះ�ចរមួប�� �ល�ងំ�រេរៀបចំែបបប
ទថ�ីស្រ�ប់អ�ក�ក់ព័ន� េដើម្ីបប�� ញទស្សនៈរបស់ពួកេគេ�េពលែដល�រជួបជុំ��រណៈនិង�រេធ� �ដំេណើរ្របឈ
មនឹង�ររ �តត្ិបតែដល�នេ�លបំណង�ត់បន�យ�ររ �ក�ល�លៃនេមេ�គ។ �មរយៈ�រពិ�ក�ឥតឈប់ឈរ
អ�កអភិវឌ្ project 
គេ្រ�ងនិងអង��ពែដល�ន�រទទួល�� ល់្រត�វកំណត់នូវប�� ញែដលសម្រសបបំផុតេដើម្ីបពិេ្រ�ះ�មួយ�គី
�ក់ព័ន� េ�យ�ន�រ�ំ្រទពីអ�កជំ�ញនិងប�� ញមូល�� ន។ េនះ�ចរមួប�� �លេវទិ�េអឡិច្រត�និកស្រ�ប់�



រទំ�ក់ទំនងឬវ ��ន�រសុខ�ពនិងសុវត� ិ�ពសម្រសបេដើម្ីប�រ�រ្រប�ំងនឹង�រឆ�ងេមេ�គកូវ �ដ ១៩ 
េ�យគិតគូរនិងែកស្រម�លេហ�� រច�សម� ័ន� ែដល�នក៏ដូច�សមត��ពខុសៗ�� េដើម្ីបចូលេ្របើបេច�កវ �ទ��ងំ
េនះ។ 

ែផន�រចូលរមួរបស់ អ�ក�ក់ព័ន�[៨] 

លទ�ផលសំ�ន់មួយៃនដំ�ក់�លេរៀបចំគេ្រ�ងគឺែផន�រចូលរមួរបស់អ�ក�ក់ព័ន� ែដលពិពណ៌�អំពីរេបៀបែដ
លអ�ក�ក់ព័ន� ែដល�នកណំត់នឹង្រត�វចូលរមួបែន�មេទៀតក� �ងកំឡ� ងេពលអនុវត�គេ្រ�ង ។ ��ឧបករណ៍េធ� �ែផន
�រមួយែដលេមើលេ�ក� �ងេពលអ�គតេដើម្ីប cataly �រ z e 
និងេរៀបចំចូលរមួរបស់�គី�ក់ព័ន�និង�����ន្របសិទ�ិ�ពេកើតេឡើងេ�ក� �ងប�� ត់�មួយនឹងត្រម�វ�រ
ៃន �រ ESMS 
សំ�ន់។ េគរ�ពឹង�អ�កអភិវឌ្projectន៍គេ្រ�ងទទួលខុស្រត�វក� �ង�រ�ម�ននិងអនុវត�ែផន�រ�រចូលរមួរប
ស់អ�ក�ក់ព័ន� េ�ក្រមិតគេ្រ�ង។ �រ�ំ្រទែផ�កបេច�កេទស�ច្រត�វ�នផ�ល់េ�យអ�ក្រគប់្រគងេអសឬអ�កពិ
េ្រ�ះេ�បល់�ងេ្រ�។  

�រសេ្រមច�េតើ�គី�ក់ព័ន��ែដល្រត�វបន� ចូលរមួក� �ងកំឡ� ងេពលអនុវត�និងេ�លបំណងៃន�រចូលរមួគួរែត
ែផ�កេលើ�រវ ��គរបស់�គី�ក់ព័ន�និងលទ�ផលៃនដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់ ប៉ុែន��ចែផ�កេលើ�រពិេ្រ�ះេ�ប
ល់ឬកិច�សហ�រកន�ងមក។ �រអភិវឌ ្Plan 
ែផន�រ�រចូលរមួរបស់អ�ក�ក់ព័ន�  នឹងគិតគូរពីចំ�ប់�រម�ណ៍របស់�គី�ក់ព័ន�ក� �ងគេ្រ�ងនិងសមត��ព
របស់ពួកេគក� �ង�រជះឥទ�ិពលដល់គេ្រ�ងនិងរមួចំែណកដល់�ពេ�គជ័យរបស់�ក៏ដូច�លទ��ពស�� នុពលរ
បស់អ�ក�ក់ព័ន� ែដល្រត�វ�នប៉ះ�ល់េ�យសកម��ពគេ្រ�ង។ 

�រចូលរមួ�ច�នទ្រមង់េផ្សងៗ�� �្រស័យេលើ�គី�ក់ព័ន� េ�លបំណងៃន�រចូលរមួនិង�រសេ្រមចចិត� ្របេភ
ទ�ែដល�គី�ក់ព័ន�នឹង្រត�វរមួប�� �ល។ ្របសិនេបើេ�លបំណងគឺេដើម្ីបឱ្យពួកេគចូលរមួក� �ង�រសេ្រមចចិត��
យុទ���ស� េលើ�រ្រគប់្រគងគេ្រ�ងឬអភិ�លកិច��រ�ក់ប�� �លគណៈក�� ធិ�រដឹក�ំ ្របសិនេបើ�គី�ក់ព័ន�
្រត�វ�នេគរ�ពឹង�នឹងផ�ល់�តុចូលដល់�រសេ្រមចចិត��ម្រប�នបទេ�ះ�ត់�ច្រត�វ�នប�� �លេ�ក� �ង្រក �ម
្របឹក�េលើ្រប�នបទេនះ។ �គី�ក់ព័ន��ច្រត�វ�នេគរ�ពឹង�នឹងផ�ល់នូវ�រប�� �លេ�ក� �ងកិច� ្រពមេ្រព�ងធំ ៗ 
( ឧ�ហរណ៍ កិច� ្រពមេ្រព�ងស� ីពី�រែចករ�ែលកផល្របេ�ជន៍) 
។ តួ�ទីមួយេទៀត�ច��រចូលរមួក� �ង�រ្រត�តពនិិត្យគេ្រ�ងេដើម្ីបផ�ល់នូវមតិ្រតឡប់�ន់េពលេវ�ឬេដើម្ីបប
�� ក់ពីទំ�ស់ែដល�ចេកើត�នែដល�ច�ម�រឱ្យ�ន�រយកចិត�ទុក�ក់។ �រចូលរមួក� �ងសកម��ពកម� វ �
ធីឬ្រពឹត� ិ�រណ៍ែដលបំេពញបែន�មសកម��ពកម� វ �ធី�ចេធ� �េ��ន។ 

�រ ចូលរមួេ�យស�� ត់របស់អ�ក�ក់ព័ន��េ្រចើន�ពិេសស�ស� ី (�បុគ�លឬ�្រក �ម) 
អង��រសង�មសីុវ �លតំ�ងសហគមន៍មូល�� ននិង្រក �មមូល�� ន�� ស់ដី�្របៃពណីជន�តិេដើម�គតិចវ �ស័យឯ
កជននិង្រក �ម�ក់ព័ន� េផ្សងេទៀត (ជន�តិ�គតិច 
មនុស្ស�ស់យុវជនឬ្រក �មែដល្រត�វ�នេគេ�ះបង់េ�ល) ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�។ ្រក �ម�យរងេ្រ�ះខ� ះ�ច្រត�វ�
រសកម��ពេ្រត�មបែន�មឬ�រព្រងឹងសមត��ពេដើម្ីបចូលរមួក� �ង កិច� ្របជុំ ែបបេនះ ។ កែន�ងែដល�គី�ក់ព័ន�
�ចរងផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��នពីគេ្រ�ងដំេណើរ�រចូលរមួ្រត�វ�នកំណត់េ�យនីតិវ �ធីេអសេអសេអស/�រ�រ�ររ ួ
ម�ងំអ�កែដល្រត�វចូលរមួេតើលទ�ផលអ� �េដើម្ីបទទួល�ន។ 
ម�៉ងេទៀតគេ្រ�ងខ� ះ�ច្រត�វអនុេ�ម�មបទប�� �តិ 
ត្រម�វ�រពិេ្រ�ះេ�បល់���រណៈនិង�រប�� ញ�ែផ�កមួយៃន�រ�យតៃម�ផលប៉ះ�ល់បរ ��� ន (EIA) 
ឬ�មួយត្រម�វ�រែដលបេង� ើតេឡើងេ�យ�� ស់ជំនួយ។ បទប្ប�� ត� ិនិងត្រម�វ�រ�ងំេនះ្រត�វសេង�បេ�ក� �ង ែផន�
រ�រចូលរមួរបស់�គី�ក់ព័ន�  ្រពម�ងំ�តព�កិច�អន� រ�តិ�ក់ព័ន�ដៃទេទៀត។  វ ��ល�ពទំហំនិងក្រមិតលម� ិត
ៃន ែផន�រ�រចូលរមួរបស់អ�ក�ក់ព័ន�  �ចែ្រប្រប�ល�្រស័យេលើលក�ណៈៃនគេ្រ�ងចំនួនអ�ក�ក់ព័ន�ផលប៉ះ
�ល់ស�� នុពលៃនគេ្រ�ងនិងលទ��ពៃន�រប� ឹងត�� ។ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ��ន�រៈសំ�ន់ែដល ែផន�រចូ
លរមួរបស់អ�ក�ក់ព័ន�  ពិពណ៌��៉ងច�ស់អំពីសកម��ពស� ីពី�រចូលរមួរបស់�គី�ក់ព័ន�និងរមួប�� �លនូវ�
តុអប្បបរ�ដូច�ងេ្រ�ម៖ 

• �គី�ក់ព័ន�ផល្របេ�ជន៍�ក់ព័ន� របស់ពួកេគនិងេហតុអ� ��ន�ពួកេគរមួប�� �ល 
•  វ �ធី��ស� និងសកម��ពេដើម្ីបសេ្រមច�ននូវ�រពិេ្រ�ះេ�បល់្របកបេ�យអត�ន័យនិង�ររមួ
ប�� �លរមួ�ងំ�រផ្សព�ផ�យព័ត៌�ន 
• តួ�ទីនិង�រទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រអនុវត�  SEP 
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• េពលេវ�ៃន�រចូលរមួេ�ទូ�ងំវដ�គេ្រ�ង 
• ថវ ��ស្រ�ប់�រចូលរមួរបស់�គី�ក់ព័ន� េ�ទូ�ងំវដ�ៃនគេ្រ�ងនិងស្រ�ប់�របេង� ើតសមត�
�ព�ក់ព័ន� េដើម្ីប�ំ្រទដល់�រចូលរមួេនះ 
• សូច�ករសំ�ន់ៗៃន�រចូលរមួរបស់�គី�ក់ព័ន�ក� �ងកំឡ� ងេពលអនុវត�គេ្រ�ងនិងជំ�នែដ
លនឹង្រត�វអនុវត�េដើម្ីប�ម�ននិង�យ�រណ៍អំពីវឌ��ពនិងប�� ែដលេកើតេឡើង 

 វ �ធី��ស� និងសកម��ពស្រ�ប់�រចូលរមួ�ចែ្រប្រប�លេ��ម្រក �មេ�លេ�ប៉ុែន� គួរែតស��្រតេ�នឹងលក�
ណៈនិងទំហំៃនគេ្រ�ងក៏ដូច��រ្រព�យ�រម�ឬ�និភ័យែដល�ចេកើត�ន។  វ �ធី��ស� ក� �ង�រប�� ញព័ត៌�ន
�ចរមួ�ន៖ 

• �ែសតវ �ទ្យ� ទូរទស្សន;៍ 
• ខិត�ប័ណ� ឬខិត�ប័ណ� ឬប័ណ� ្រប�សែដលប�� ញេ�ទី��រណៈ។ 
• ឯក�រនិងរ�យ�រណ៍សេង�បែដលមិនែមន�បេច�កេទស។ 
• សំ�សន៍�មួយតំ�ង�គី�ក់ព័ន�និងអ�កផ�ល់ព័ត៌�នសំ�ន់ៗ 
• �រស� ង់មតិ�រេ�ះេ�� តនិងក្រមងសំណួរ; 
• កិច� ្របជុំ��រណៈនិង/ឬ្រក �មេ�� ត�រម�ណ៍�មួយ្រក �ម�ក់�ក់។ 
• យន��រ្របៃពណីស្រ�ប់�រពិេ្រ�ះេ�បល់និង�រសេ្រមចចិត�។ 

េនះ� �រចូលរមួែផន�រ�ក់ព័ន�  គួរែតពន្យល់ពីរេបៀបវ ��ន�រ�រចូលរមួនឹង្រត�វ�នធន�នែដលអង��ព
្របតិបត� ិ�រេនះនឹង�ន�រទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រចូលរមួនិង�រកំណត់េពលេវ�និង�រ / 
ឬញឹក�ប់។ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ��ន្របេ�ជន៍េ្រចើនក� �ង�រផ�ល់ព័ត៌�នបែន�មឧ�ហរណ៍អំពី្រពឹត� ិ�រណ៍និ
ង្រពឹត� ិ�រណ៍សំ�ន់ៗរបស់អ�ក�ក់ព័ន� េសចក� ីសេង�បអំពីរេបៀបែដលអ�ក�ក់ព័ន� ចូលរមួក� �ងអភិ�លកិច�ៃនគ
េ្រ�ងរេបៀបែដល ែផន�រចូលរមួរបស់អ�ក�ក់ព័ន�  ្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យរេបៀបែដល្រពឹត� ិ�រណ៍របស់អ�ក�ក់ព័ន�
្រត�វ�នចង្រកង (ឧ�ហរណ៍ប�� ីេ�� ះ ៃន�រ្របជុ)ំ និងកំរ �តៃន�រែខ�ងគំនិត�� ែដល្រត�វ�រ 
(ឧ�ហរណ៍�មេភទ្រក �មសង�ម។ ល ។ 
) េនះ� �រចូលរមួែផន�រ�ក់ព័ន�  គួរេរៀប�ប់អំពីរេបៀបែដល�គី�ក់ព័ន��ចចូលដំេណើរ�រសកម��ពគ
េ្រ�ងអំពី (រមួ�ននីតិវ �ធីច�ស់�ស់េដើម្ីបពសំេណើ) 
រេបៀបមតិអ�ក្រត�វ�នទទួលនិងរេបៀបទំ�ក់ទំនង�បន��មួយអ�ក�កព់័ន�នឹង្រត�វ�នសេ្រមច។ ជេ្រមើសមួយ
េទៀតស្រ�ប់េធ� �បទប�� ញអំពី ែផន�រចូលរមួរបស់អ�ក�ក់ព័ន�  គឺេដើម្ីបពិពណ៌�អំពីយុទ���ស� ចូលរមួ។ ���រ
អនុវត�ល� ក� �ង�រ�ក់ឯក�រៃន�រពិេ្រ�ះេ�បល់ែដល�នអនុវត�ក� �ងដំ�ក់�លេរៀបចំគេ្រ�ង ។ 

េ្រ�ងៃនែផន�រចូលរមួរបស់អ�ក�ក់ព័ន�៖ 
• អ�ក�ក់ព័ន�គេ្រ�ង៖ 
�យេ�� ះ្រក �មអ�ក�ក់ព័ន�សំ�ន់ៗែដលនឹង្រត�វជូនដំណឹងនិងពិេ្រ�ះេ�បល់អំពីគេ្រ�ង។ �ងំេនះ
គួរែតែផ�កេលើ �រវ ��គរបស់ �គី�ក់ព័ន�  និងរមួប�� �ល�ងំមនុស្សឬ្រក �មែដល៖ 

o ្រត�វ�នប៉ះ�ល់េ�យ�� ល់និង/ឬេ�យ្របេ�លេ�យគេ្រ�ង 
o �នស�� នុពលេដើម្ីបជះឥទ�ិពលដល់លទ�ផលគេ្រ�ង។ 

• �រែចករ�ែលកព័ត៌�ន / �រប�� ញព័ត៌�ន៖ 
ពិពណ៌�អំពីព័ត៌�នែដលនឹង្រត�វប�� ញក� �ងទំរង់ែបប�និង្របេភទវ �ធី��ស� ែដលនឹង្រត�វេ្របើេដើម្ីបទំ
�ក់ទនំងព័ត៌�នេនះេ�្រក �មែដល�ក់ព័ន� ែដល�នកំណត់នីមួយៗ។  វ �ធី��ស� ែដល�នេ្របើ�ចែ្រប
្រប�ល�្រស័យេលើទស្សនិកជនេ�លេ�ឧ�ហរណ៍៖ 

o �ែសត, �� ងំរបូ�ព,  វ �ទ្យ� , ទូរទស្សន;៍ 
o មជ្ឈមណ� ល ព័ត៌�ន និង�រ�ំងពិពណ៌ឬ�រប�� ញែដលេមើលេឃើញេផ្សងេទៀ
ត។ និង 
o ខិត�ប័ណ� ខិត�ប័ណ� �� ងំរបូ�ពឯក�រនិងរ�យ�រណ៍សេង�បែដលមិនែមន�
បេច�កេទស។ 

• �រពិេ្រ�ះេ�បល់៖ 
ពិពណ៌�អំពីវ �ធី��ស� ែដលនឹង្រត�វេ្របើេដើម្ីបពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយ្រក �មអ�ក�ក់ព័ន� េផ្សងៗ។  វ �ធី��ស�
ែដល�នេ្របើ�ចែ្រប្រប�ល�្រស័យេលើទស្សនិកជនេ�លេ�ឧ�ហរណ៍៖ 

o សំ�សន៍�មួយតំ�ង�គី�ក់ព័ន� ; 



o កិច� ្របជុំ��រណៈសិ�� ��និង/ឬ្រក �មេ�� ត�រម�ណ៍�មួយ្រក �ម�ក់�ក់
មួយ។ 
o �រស� ង់មតិ�រេ�ះេ�� តនិងក្រមងសំណួរ 
o  វ �ធី��ស� ចូលរមួឬយន��រ្របៃពណីស្រ�ប់�រពិេ្រ�ះេ�បល់និង�រសេ្រមច
ចិត�។ 

(សូមេមើល�រែណ�ំ�ងេ្រ�មស្រ�ប់�រពិេ្រ�ះេ�បល់របស់�គី�ក់ព័ន�) 
• �រចូលរមួក� �ងអភិ�លកិច�/�រ្រគប់្រគងគេ្រ�ងេដើម្ីបអនុ�� តឱ្យពួកេគចូលរមួក� �ង�រសេ្រម
ចចិត��យុទ���ស� ៖ 
ពិពណ៌�្រក �មែដលនឹងចូលរមួក� �ងអភិ�លកិច�ឬយន��រ្រគប់្រគងែដល�នបេង� ើតេឡើងស្រ�ប់គ
េ្រ�ងឬក� �ង�រសេ្រមចចិត��យុទ���ស� �ក់�ក់ផ�ល់នូវេហតុផលស្រ�ប់តួ�ទីេនះ 
(ឧ�ហរណ៍�រៈសំ�ន់របស់ពួកេគ ) ពន្យល់ពីយន��រ 
(ឧ�ហរណ៍គណៈក�� ធិ�រដឹក�ំ្រក �ម្របឹក� �េដើម ) ។ 
• �រចូលរមួ�មរយៈសកម��ពកម� វ �ធី៖ 
ពិពណ៌�្រក �មែដលនឹងចូលរមួក� �ង�រអនុវត�សកម��ពគេ្រ�ង�ក់�ក់ឬេ�ក� �ង្រពឹត� ិ�រណ៍ែដលបំ
េពញបែន�មសកម��ពកម� វ �ធី។ ប�� ញពីសកម��ពេរៀងៗខ� �ន 
(�ចរមួប�� �លេសចក� ីេ�ងេ�េលខេរៀង) េនះគួរែតរមួប�� �លព័ត៌�នអំពីរេបៀបែដល្រក �មេ�លេ�
�ចចូលរមួក� �ងកំឡ� ងេពលអនុវត�េដើម្ីប���ថ�ប៉្របះទឹក�� ថ� ្រត�វ�ន�រ�រក� �ងលក�ណៈចូលរមួ�
ន់ែតេ្រចើន។ 
• ធន�ននិង�រទទួលខុស្រត�វ៖ 
ចង� �លប�� ញ�េតើបុគ�លិកនិងធន�នអ� �ខ� ះែដលនឹង្រត�វលះបង់េដើម្ីប្រគប់្រគងនិងអនុវត�ែផន�រចូ
លរមួរបស់អ�ក�ក់ព័ន�  េតើអង��ព�ែដល្របតិបត� ិនិងេ�ក� �ង្រក �មគេ្រ�ងនឹងទទួលខុស្រត�វក� �ង�
រេធ� �សកម��ព�ងំេនះ? េតើថវ ��អ� �ខ� ះែដល្រត�វ�នប្រម �ងទុកស្រ�ប់សកម��ព�ងំេនះ? 
• �ពញឹក�ប់និងេពលេវ�៖ 
ផ�ល់�លវ ��គគូសប�� ក់ពី�លបរ �េច�តនិងទី�ំងេ�េពលសកម��ពចូលរមួរបស់�គី�ក់ព័ន� រមួ
�ងំ�រពិេ្រ�ះេ�បល់�រប�� ញនិង�ព�ៃដគូនឹងេកើតេឡើង 
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�រពិេ្រ�ះេ�បល់�គី�ក់ព័ន� 

េ�លបំណងៃន�រពិេ្រ�ះេ�បល់របស់�គី�ក់ព័ន�គឺេដើម្ីបចូលរមួ�មួយ�គី�ក់ព័ន� ែដលរងផលប៉ះ�ល់និង
ពិ�ក�អំពីផលប៉ះ�ល់បរ ��� នសង�មនិងេសដ�កិច�ែដល�ចេកើត�ន 
(�ងំ�ររមួចំែណកវ �ជ��ននិង�និភ័យែដល�ចេកើត�ន) 
ែដលគេ្រ�ង�ច�នក� �ងកំឡ� ងេពល�ររច��រេធ� �ែផន�រនិង�រអនុវត�និងេដើម្ីបបេង� ើតយន��របន�ស្រ�
ប់�រផ�ល់េ�បល់។ 
គេ្រ�ង�ងំអស់្រត�វ“ គិតគូរពីប�� េយនឌ័រ” 
។ េនះ�ម�រឱ្យ�នដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់របស់អ�ក�ក់ព័ន�ក� �ងតំបន់េដើម្ីប�នេ�ដល់អ�កតំ�ងសហគម



ន៍�៉ងទូលំទូ�យ�មវ �ធីែដល��ឱ្យ�ន�រចូលរមួេស� ើ�ព�� រ�ង�ស� ីនិងបុរសេហើយប�� េយនឌ័រ្រត�វ�នែប
ងែចក�៉ងេពញេលញេ�ក� �ង�រ�យតៃម�ផលប៉ះ�ល់សង�មនិងបរ ��� នដ៏ទូលំទូ�យ។ 
អ�កអភវិឌ្Projectន៍គេ្រ�ងគួរែតពិ�រ�និងេធ� ��ម�រែណ�ំ�ងេ្រ�មនិងេ�រព�មេ�ល�រណ៍ពិេ្រ�ះ
េ�បល់និង�រចូលរមួរបស់អ�ក�ក់ព័ន��មួយ GFCR 
។ េគរ�ពឹង�អ�កអភិវឌ្projectន៍គេ្រ�ងទទួលខុស្រត�វក� �ង�រ�ម�ននិងអនុវត�េ�លនេ��យ�រចូលរមួរប
ស់អ�ក�ក់ព័ន� េ�ក្រមិតគេ្រ�ង។ �រ�ំ្រទែផ�កបេច�កេទស�ច្រត�វ�នផ�ល់េ�យអ�ក្រគប់្រគងេអសឬអ�កពិ
េ្រ�ះេ�បល់�ងេ្រ�។  

េពលេវ�ៃន�រពិេ្រ�ះេ�បល់របស់អ�ក�ក់ព័ន�ក� �ងតំបន់ 
េពលេវ�ៃន�រពេិ្រ�ះេ�បល់របស់អ�ក�ក់ព័ន� គួរែត្រប្រពឹត�េ��មឧត�មគតិក� �ងដំ�ក់�លរច�គេ្រ�ង។
 េ�យ�រគេ្រ�ងខ�ះ�ចស� ិតក� �ងដំ�ក់�លេជឿនេលឿន�រពិេ្រ�ះេ�បល់របស់�គី�ក់ព័ន�ក៏�ច្រប្រពឹត�
េ�ក� �ងកំឡ� ងេពលេរៀបចំែផន�រឬ ដំ�ក់�លអនុវត�។ ក� �ងករណីេនះអ�កអភិវឌ្projectន៍គេ្រ�ង្រត�វ����
ល់កង�ល់ែដលេកើតេចញពី�រពិេ្រ�ះេ�បល់េ�ែត�ច្រត�វ�នេ�ះ្រ�យឬ�ចរកដំេ�ះ្រ�យែដល�ន្រពម
េ្រព�ង�� ។ 
  
្រក �មអ�ក�ក់ព័ន�ែដល្រត�វពិេ្រ�ះ 

អ�កអភវិឌ្Projectន៍គេ្រ�ង្រត�វកំណត់អត�ស�� ណនិងអេ�� ើញអ�ក�ក់ព័ន��ងំអស់ 
(ក� �ងតំបន់រងផលប៉ះ�ល់និង�ប់�រម�ណ៍) ែដល�នេរៀប�ប់�ងេ្រ�មេដើម្ីបពិេ្រ�ះេ�បល់និងផ�ល់េ�បល់។ 

(ក) ្រប�ជនក� �ងសហគមន៍សហគមន៍និងអ�កតំ�ងែដលរងផលប៉ះ�ល់េ�យ�� ល់ឬេ�យ្របេ�លពីគេ្រ�ង 
(ខ) �គី�ក់ព័ន� ែដល�នសិទ�ិ�ន់�ប់ដីធ� ីេ�ក� �ងឬជិតគេ្រ�ងេនះ្រត�វ�ក់ទង 
(គ) អ�កបេង� ើតេ�លនេ��យក� �ង្រស �កនិងតំ�ង��� ធរមូល�� ន 
(ឃ) 
ម�ន� ីរ�� ភិ�ល�តិឬ�� ប័នបេ�� ល�តិែដលទទួលខុស្រត�វចំេ�ះគេ្រ�ងេ�ក� �ង្របេទស�� ស់ផ�ះឧ�ហរណ៍ �
�� ធរ កំណត់ �តិ ( NDA ) 
(ង) អង��រេ្រ�រ�� ភិ�លក� �ង្រស �ក (NGOs) 
្រក �ម�ស� ីេធ� ��រេលើ្រប�នបទ�ក់ព័ន�នឹងគេ្រ�ងេនះឬេធ� ��រ�មួយសហគមន៍ែដលទំនង�រងផលប៉ះ�ល់េ�
យគេ្រ�ង 
អ�កអភវិឌ្Projectន៍គេ្រ�ង្រត�វផ�ល់ភស� ��ងែដល��រអេ�� ើញ្រត�វ�នេផ�ើេ��គី�ក់ព័ន� េហើយេ�បល់របស់ពួ
កេគ្រត�វ�នអេ�� ើញ។ ្របសិនេបើ�គី�ក់ព័ន��មួយមិន្រត�វ�នអេ�� ើញអ�កចូលរមួគេ្រ�ង្រត�វផ�ល់យុត� ិកម�ស
ម្រសប។ 
  
ព័ត៌�នែដល្រត�វផ�ល់ជូនដល់�គី�ក់ព័ន� 

• មុន�រពិេ្រ�ះេ�បល់អ�កអភិវឌ្Projectន៍គេ្រ�ង្រត�វផ�ល់ព័ត៌�នក� �ងលក�ណៈរមួ�ងំទ្រមង់
��ែដលអនុ�� តឱ្យអ�ក�ក់ព័ន�ក� �ងតំបន់យល់និងចូលរមួ�មួយគេ្រ�ង។ ព័ត៌�នែដល្រត�វផ�ល់ជូ
ន�គី�ក់ព័ន� រមួ�ន៖ 

(ក) 
េសចក� ីសេង�បែដលមិនែមន�បេច�កេទសៃនគេ្រ�ងរមួ�ងំព័ត៌�នអំពី�ររច�គេ្រ�ងបេច�កវ ��� េ�លបំ
ណងទំហំរយៈេពលនិងែផន�រអនុវត�  (ដូចែដល�នដឹង) 
(ខ) 
េសចក� ីសេង�បៃនផលប៉ះ�ល់េសដ�កិច�សង�មនិងបរ ��� នៃនគេ្រ�ង�មេ�ល�រណ៍និងត្រម�វ�រៃន�រ�រ�រ 
(គ) 
ទំ�ក់ទំនងលំអិតេដើម្ីបទទួល�នព័ត៌�នបេច�កេទសនិងព័ត៌�នគេ្រ�ងបែន�ម្របសិនេបើ�គី�ក់ព័ន��ប់
�រម�ណ៍ 



(ឃ) ព័ត៌�ន�ក់ព័ន� េផ្សងេទៀតេដើម្ីបជួយអ�ក�ក់ព័ន� ែស� ងយល់អំពីគេ្រ�ងេនះ 
(ង) មេធ��យនងិវ �ធី��ស� ក� �ង�រផ�ល់មតិ្រតឡប់ចំេ�ះអ�កែដលមិន�ចចូលរមួកិច� ្របជុំពិេ្រ�ះេ�បល់ 
�រពិេ្រ�ះេ�បល់ 

• �រពិេ្រ�ះេ�បល់របស់�គី�ក់ព័ន� ្រត�វ�ន�រពិេ្រ�ះេ�បល់�៉ងតិចពីរជុំក� �ងេ�ះរមួ�ន
 �រ្របជុំែផ�ក ្របវត� ិ� �ស� ចំនួនមួយនងិជុំមតិរបស់�គី�ក់ព័ន� ែដល�នរយៈេពល�៉ងតិចពីរែខ។ 
• ក� �ងករណី�ំ�ច់មេធ��យនិងវ �ធី��ស� េផ្សងេទៀតែដលសម្រសបស្រ�ប់�លៈេទសៈក� �ង្រស �ក
និង�� ក់�តិ�ច្រត�វ�នេ្របើេដើម្ីបេធ� ��រ្របជុំពិេ្រ�ះេ�បល់របស់�គី�ក់ព័ន� ។ ឧ�ហរណ៍េ�យ�រ
លក�ណៈៃនគេ្រ�ងជំនួសឱ្យ�រ្របជុំពិេ្រ�ះេ�បល់ែផ�ក�ង�យធំមួយ�រ្របជុំ�េ្រចើនេ�ទី�ំងេផ្ស
ងៗ�� �ច្រត�វ�នេធ� �េឡើងេដើម្ីប����គី�ក់ព័ន��ចចូលរមួ�ន។ 
• គេ្រ�ងេនះនឹងេលើកទឹកចិត�ឱ្យ�ន�រចូលរមួេ�យេស� ើ�ពនិង្របកបេ�យ្របសិទ��ពពីបុរ
សនិង�ស� ីេ�ក� �ង�រពិេ្រ�ះេ�បល់របស់�គី�ក់ព័ន�  
(េនះរមួប�� �ល�ងំ�ពសម្រសបៃនទីកែន�ងនិងេពលេវ�ៃន�រពិេ្រ�ះេ�បល់) ។ 
• ចំេ�ះគេ្រ�ងអតីត�ល�រអនុវត�គេ្រ�ង្រត�វ�ន�ប់េផ�ើមេ�យមិនេធ� ��រពិេ្រ�ះេ�បល់
របស់�គី�ក់ព័ន�ជុំទីមួយ�មត្រម�វ�រ។ ក� �ងករណីែបបេនះ�រ្របជុំ�ក់ែស� ង្រត�វរមួប�� �ល�មួយជុំម
តិរបស់�គី�ក់ព័ន� ្របសិនេបើេរឿងេនះមិន�នេកើតេឡើង�ែផ�កៃន�រពិេ្រ�ះេ�បល់របស់�គី�ក់
ព័ន�ពីមុន �រ្របជុំ�ក់ែស� ងែដល�នេធ� �េឡើងក� �ងកំឡ� ងេពលជុំមតិរបស់�គី�ក់ព័ន� ្រត�វេធ� ��មត្រម�
វ�រ�ងំអស់ែដល�នែចងក� �ងឯក�រេនះ។ �រយកចិត�ទុក�ក់ពិេសស្រត�វែតយកចិត�ទុក�ក់ចំ
េ�ះ�រពិតែដល�គេ្រ�ង�ងំេ�ះ្រត�វគិតគូរពីមតិេ�បល់របស់�គី�ក់ព័ន�និង្រត�វែកែ្រប�ររច
�គេ្រ�ង្របសិនេបើសមេហតុផល។ 

យន��រប�� �នបន�និងបណ� ឹង�រទុក�  
• គេ្រ�ង�ងំអស់្រត�វេរៀបចំប�� �លមតិេ�បល់មតិេ�បល់និងយន��របណ� ឹងត�� �ផ� �វ�រក� �ង
េ�លបំណងផ�ល់ឱ�សដល់�គី�ក់ព័ន�ផ�ល់នូវមតិេ�បល់�មួយឬេលើកេឡើងពីបណ� ឹង�រទុក�ក� �ង
កំឡ� ងេពលៃនគេ្រ�ង�ងំមូល។ 
• គេ្រ�ងេនះ្រត�វពិ�ក�អំពីជេ្រមើសស�� នុពល�មួយ�គ�ីក់ព័ន�និងយល់្រពមេលើ វ �ធី��ស� ស
ម្រសប។ 
• �៉ងតិចេសៀវេ�ដំេណើរ�របេ�� ញមតិបន�និងបណ� ឹង�រទុក��ចរក�នេ�ទី�ំងែដល�ន
្រពមេ្រព�ង�� ។ 
• របស់ S ឧបសម� ័ន�ស្រ�ប់ 11 និង 12 ស្រ�ប់យន��របណ� ឹ GFCR 

�រពិ�រ�េលើមតិែដល�នទទួល 
• អ�កអភវិឌ្Projectន៍គេ្រ�ង្រត�វអនុវត�ែកវថតេយនឌ័រក� �ងេពល�យតៃម��ព�ក់ព័ន�និង�ព
សម្រសបៃនមតិេ�បល់របស់�គី�ក់ព័ន� ។ 
• គេ្រ�ងេនះ្រត�វពិ�រ�េលើមតិេ�បល់ែដលផ�ល់េ�យ�គី�ក់ព័ន�និង�យ�រណ៍អំពីរេបៀប
ែដលមតិេ�បល់្រត�វ�នគណ�។ �ក៏�ច�ក់ព័ន�នឹង�រ�� ស់ប� �រ�ររច�គេ្រ�ងក� �ងករណីែដលស
ម្រសប។ អ�កអភិវឌ្Projectន៍គេ្រ�ង្រត�វផ�ល់យុត� ិកម�េ�េពលមតិេ�បល់�មួយមិន្រត�វ�នប�� �ល
ឬេ�ះ្រ�យ។ 
• �គី�ក់ព័ន�នឹង្រត�វផ�ល់មតិេ�បល់អំពីរេបៀបែដលមតិេ�បល់របស់ពួកេគ្រត�វ�នយកមក
ពិ�រ�ែដល�ែផ�កមួយៃន�រផ�ល់េ�បល់របស់�គី�ក់ព័ន�។ 

រ�យ�រណ៍បន� 
• អ�កអភវិឌ្Projectន៍គេ្រ�ង្រត�វផ�ល់ព័ត៌�នេ�ក� �ងរ�យ�រណ៍្រប�ំ�� ំនិងរ�យ�រណ៍្រត�ត
ពិនិត្យ�មែដល�ចអនុវត��នដូច�ងេ្រ�ម៖ 

(ក) 
កង�ល់ែដល្រត�វ�នកំណត់អត�ស�� ណនិងេលើកេឡើងេ�យអ�ក�ក់ព័ន�ក� �ងអំឡ� ងេពល�រពិេ្រ�ះេ�បល់របស់
�គី�ក់ព័ន�និងវ ��ន�រ�ត់បន�យែដល�ន�ក់េចញេដើម្ីបេ�ះ្រ�យប�� �ងំេ�ះ។ 
(ខ) �ល់មតិេ�បល់ែដលផ�ល់េ�យ�គី�ក់ព័ន� ែដល�ែផ�កមួយៃនយន��របណ� ឹងត�� របស់គេ្រ�ង 
ឯក�រពិេ្រ�ះេ�បល់�គី�ក់ព័ន� 



• អ�កអភវិឌ្Projectន៍គេ្រ�ង្រត�វេ្របើគំររូ�យ�រណ៍ពិេ្រ�ះេ�បល់របស់អ�ក�ក់ព័ន� េដើម្ីបចង
្រកង�ជំ�ន ៗ 
�ងំអស់េដើម្ីបបំេពញ�មត្រម�វ�រ�រពិេ្រ�ះេ�បល់និង�រចូលរមួរបស់�គី�ក់ព័ន�និងផ�ល់ភស� �
�ងេដើម្ីបប�� ញពី�រអនុេ�ម�ព។ 

េសចក� ីសេង�បជំ�នស្រ�ប់�រពិេ្រ�ះេ�បល់និងគំរអូ�ក�ក់ព័ន� 

�នជំ�នសំ�ន់ៗចំនួន ៥ ចំេ�ះដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់របស់អ�ក�ក់ព័ន� ៖ 
1. េរៀបចំ 
2. េរៀបចំកិច� ្របជុំពិេ្រ�ះេ�បល់ 
3. ឯក�រ 
4. ប�� �លមតិ្រតឡប់ 
5. �រផ�ល់មតិ 

អ�កអភិវឌ្Projectន៍គេ្រ�ង�ចេ្របើគំរនូិងេ្រ�ង�ងេ្រ�មស្រ�ប់ែផន�រចូលរមួរបស់អ�ក�កព់័ន� ។ រ�យ
�រណ៍គួរែតរមួប�� �លព័ត៌�នអំពី�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយែដល្រត�វ�នអនុវត�រហូតមកដល់បច� �ប្បន� រមួ�ងំអ�
កចូលរមួ�លបរ �េច�ទទីកែន�ងប�� ែដល�នេលើកេឡើងនិងរេបៀបែដលពួកេគនឹង្រត�វ�ន/្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ។ 

1. េរៀបចំ “ ែផន�រពិេ្រ�ះេ�បល់អ�ក�ក់ព័ន�” �ផ� �វ�រែដលពិ�រ�៖ 
- េតើេ�លបំណងៃន �រពិេ្រ�ះេ�បល់គឺ�អ� �?                          
- គឺ�ដំេណើរ�រអ� � (ក� �ងប�� ត់�មួយេនះ ឯក�រ)                          
- េតើអ�ក��អ�ក�កព់័ន� របស់អ�ក (�ងំេ�យ�� ល់និងេ�យ្របេ�ល )?                          
- េតើអ�ករមួប�� �លមនុស្ស្រគប់�� េទ? អ�ក� �ត់?                          
- េតើអ�កនឹង�កទ់ងពួកេគ�៉ងដូចេម�ច? េតើអ� �េ�� ទ្រមង់ សម្រសបបំផុត ?                          

គំរសូ្រ�ប់�រេរៀបចំ�រចូលរមួរបស់�គី�ក់ព័ន�  

េលខកូដ្របេភទ ្រក �មអ�ក�ក់ព័ន�   
ក •         ្រប�ជនក� �ងតំបន់ែដលរងផលប៉ះ�ល់េ�យ�� ល់ឬេ�យ្របេ�លពីគេ្រ�ងនិងអ�កតំ�ងរប    

ឬ�រ�� ស់ប� �រ�រេ្របើ្រ�ស់ដីប�� ប់មក�គី�ក់ព័ន��ងំអស់ែដល�នសិទ�ិ�ន់�ប់ដីធ� ីេ�ក� �ង ឬេ�ជិត     

•         អ�ក�ក់ព័ន� ែដលរងផលប៉ះ�ល់េផ្សងេទៀតមិន�នគេ្រ�ងក� �ងតំបន់ ឧ�ហរណ៍អ�កែដលស� ិត      

•             �ជីវកម�/�ជីវកម�ធំ ៗ ែដលកំពុង្របតិបត� ិ�រេ�ក� �ងតំបន់ ែដល�ចរងផលប៉ះ�ល់ឬអ�ក  

    

ខ ខ� � ំ។ អ�កបេង� ើតេ�លនេ��យក� �ង្រស �កនិងតំ�ង ��� ធរមូល�� ន។          

ii ។ ��� ធរក� �ងតំបន់�មួយដូច� ��� ធរ ឧទ�ន ។                 

    

គ ម�ន� ីរ�� ភិ�ល�តិឬចំណុចបេ�� ល�តិ។     
ឃ មិនែមនរ�� ភិ�លក� �ង្រស �ក អង��រ (NGOs) េធ� ��រេលើ្រប�នបទែដល�ក់ព័ន� េ�នឹងគេ្រ�ងេនះ។     

2. េរៀបចំកិច� ្របជុំពិេ្រ�ះេ�បល់ 
- �រពន្យល់អំពីគេ្រ�ង                          
- �យតៃម�ផលប៉ះ�ល់និង្របមូលមតិអ�ក�ក់ព័ន�                           
- កិច�ពិ�ក�ស� ីពី 'យន��រប�� �លនិងបណ� ឹង�រទុក� '                          

គំរសូ្រ�ប់�រ្របមូលមតិអ�ក�ក់ព័ន�  



េ�� ះ៖ �រេឆ� ើយតប��យលក�ណ៍អក្សរ៖ 

េភទ្រប �ស្រសី:   

េតើអ�ក�នចំ�ប់�រម�ណ៍�៉ង�ចំេ�ះ�រ្របជុំ៖   

េតើអ�កចូលចិត�អ� �អំពីគេ្រ�ង?   

េតើអ�កមិនចូលចិត�អ� �អំពីគេ្រ�ង?   

ហត�េល�៖   

3. ឯក�រ 
- �ទីពីកិច� ្របជុំនិងរបូ�ពស្រ�ប់ឯក�រពិេ្រ�ះេ�បល់របស់អ�ក�ក់ព័ន�គេ្រ�ង                          
- ប�� ីេ�� ះចូលរមួ                          

គំរសូ្រ�ប់ប�� ីេ�� ះចូលរមួ 
  

  
េពល�ត់ជួប 

    
ទី�ំង 

  

េ�� ះនិងមុខតំែណងរបស់អ�កចូ
លរមួ 
(ឧ�ហរណ៍តួ�ទីសហគមន៍ �
េដើម ) 

េយនឌ័រ 
•                        ្រប �ស 

•                        ្រសី 

•                        េផ្សងេទៀត 

•                        មិន ចង់ 
ប�� ក់ 

ព័ត៌�នលម� ិតទំ�ក់ទំ
នង 

អង��រ 
(េបើ�ក់ព័
ន�) 

ហត�េល
� 

          

4. ប�� �លមតិ�� ប� 
- ផ�ល់មតិ្រតឡប់ក� �ង�ររច�គេ្រ�ងនិងនីតិវ �ធីៃន�រអនុវត�                           
- រមួប�� �លមតិេ�បល់�ររ �ះគន់ឬ�រែកលម�ែដល្រត�វ�នេធ� �េឡើងចំេ�ះវ �ធី��ស� ៃន�របេ�� ញមតិនិង�រត��

ែដល�នពិ�ក�េ�ក� �ងកិច� ្របជុំ�ក់ែស� ង។                          

5. មតិ្រតឡប់ 
- ផ�ល់មតិេ�បល់ដល់អ�ក�ក់ព័ន�អំពីរេបៀបែដលមតិេ�បល់របស់ពួកេគ្រត�វ�នយកមកពិ�រ�េ�ក� �ង�រ

ពិេ្រ�ះេ�បល់ជុំទី ២ េ��ជុំមតិអ�ក�ក់ព័ន�                           

6. �យ�រណ៍ 
- រ�យ�រណ៍ស� ីពី�រ�ក់ព័ន�ពិេ្រ�ះេ�បល់ និង�រចូលរមួ ។ រ�យ�រណ៍េនះគួរែតរមួប�� �លពត័៌�នស� ីពី�រពិ

េ្រ�ះេ�បល់�មួយែដល្រត�វ�នអនុវត�រហូតមកដល់បច� �ប្បន� រមួ�នអ�កចូលរមួ�លបរ �េច�ទទីកែន�ងប
�� ែដល�នេលើកេឡើងនិងរេបៀបែដលពួកេគនឹង្រត�វ�ន/្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ។          

គំរសូ្រ�ប់ រ�យ�រណ៍ �រចូលរមួរបស់ �គី�ក់ព័ន� 

  
អ�កចូលរមួ 

  
�លបរ �េច�ទ 

  
ទី�ំង 

  
ប�� ែដល�នេលើកេឡើង 
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ឧបសម�័ន�ទី 
១៥៖ លក�ខណ� ៃនឯក�រេ�ងស្រ�ប់ែផន�រទទួល�នដីធ� ីែផន�រសកម��ពកំណត់េឡើងវ �ញែផន�រេរៀបចំ
�ររស់េ�និងែផន�រមនុស្សែដល�នលក�ណៈែប�ក 

្រកបខ័ណ� េ�លនេ��យ�ំងទីលំេ�ថ�ី 
  
១. េ�ល�រណ៍និងេ�លបំណងៃន្រកបខ័ណ�  ៖ 
េនះ� េ�លនេ��យ�ំងទីលំេ�ថ�ី ្រកបខ័ណ�  បំណងេដើម្ីប �� យ� ្រសប�មួយនឹងបទ�� នទទួល�� ល់�អន�
រ�តិនិងស� ង់��ក់ទងេ�នឹង �ររ �តបន� ឹង�រ�ំងលំេ�ថ�ីនិង�រចូលេ�យអេចត��ពិេសស�រអនុវត�ប
ទ�� ន 5 េ�េលើដី �រទិញយកនិង�រមិនស� ័្រគចិត��ំងលំេ�ថ�ីេ�យ�ជីវកម�ហិរ�� វត� �អន� រ�តិ 
(IFC) , េ�លនេ��យ្របតិបត� ិ�ររបស់ធ��រពិភពេ�កេ�េលើស� ័្រគចិត��ំងទីលំេ� , 
និង េសៀវេ�ែណ�ំរបស់ IFC ស្រ�ប់ �រ េរៀបចំែផន�រសកម��ព �ំងទីលំេ�ថ�ី ។ 
  
េ�លបំណងៃន ្រកបខ័ណ�  គឺ៖ 

• ពិពណ៌�និង��ឱ្យ�ន�រអនុេ�ម�ម�រ�រ�រនិងត្រម�វ�រ�ក់ទងនឹង េបតិកភណ� វ
ប្បធម៌ជន�តិេដើម�គតិច�រ�� ស់ទីលំេ�និង�រ�ំងទីលំេ�ថ�ី 
• �ត់បន�យផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��នៃន�រ�� ស់ទីលំេ�និងកំណត់អត�ស�� ណអត� ្របេ�ជន៍ៃន�
រអភិវឌ្ potential ស�� នុពល។ 
• បេង� ើតសិទ�ិ្រគប់្របេភទៃន្រប�ជនែដលរងផលប៉ះ�ល់រមួ�ងំសហគមន៍�� ស់ផ�ះ។ 
• កត់្រ��ល់វ ��ន�រសំណងនិងសកម��ព�� ស់ប� �រទីលំេ� 
• បេង� ើតនីតិវ �ធីេដើម្ីប��ដំេណើរ�រយុត� ិធម៌ដល់្រប�ពលរដ�ែដលរងផលប៉ះ�ល់។ និង; 
• បេង� ើតនីតិវ �ធីេដើម្ីប្រត�តពិនិត្យនិង�យតៃម��រអនុវត�ែផន�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីនិង�ត់វ ��ន�រ
ែកត្រម�វ�ម�រ�ំ�ច់ 

  
េនះ� ចម្បង េ�ល�រណ៍ៃន្រកបខ័ណ� េនះ �ន : 

• �រ�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�យអេចត�គួរែត្រត�វ�នេជៀស�ង។ 
• កែន�ងែដល�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�យអេចត�គឺេជៀសមិនរចួមនុស្ស�ងំអស់ែដលរងផលប៉ះ�
ល់េ�យ�គួរែត្រត�វ�នផ�ល់សំណងេពញេលញនិងយុត� ិធម៌ចំេ�ះ្រទព្យសម្បត� ិែដល�ត់បង់។ 
• �រ�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�យមិនស� ័្រគចិត�គួរែត្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង�ឱ�សមួយស្រ�ប់េធ� �ឱ្យ្រប
េសើរេឡើងនូវ�ររស់េ�របស់្រប�ជនែដលរងផលប៉ះ�ល់និងអនុវត��ម។ 
• ្រប�ពលរដ��ងំអស់ែដលរងផលប៉ះ�ល់េ�យ�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�យអេចត�គួរែត្រត�វ�ន
ពិេ្រ�ះេ�បល់និងចូលរមួក� �ងែផន�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីេដើម្ីប����រ�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��
នក៏ដូច�អត� ្របេ�ជន៍ៃន�រ�ំងទីលំេ�ថ�ី�នលក�ណៈសម្រសបនិងនិរន� រ�ព។ 

ែផន�រសកម��ព�ំងទីលំេ�ថ�ី (RAP) 
្រត�វ�ន�ម�រស្រ�ប់គេ្រ�ង�ងំអស់ែដល�នផលប៉ះ�ល់ពី�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�យអេចត� ក� �ងដំ�ក់
�លេរៀបចំគេ្រ�ង ។ ក្រមិតៃន�ពលម� ិតនិង�ពសុីជេ្រ�របស់�គឺសម្រសបេ�នឹង�រៈសំ�ន់ៃនផលប៉ះ�ល់
និង�និភយ័ៃន�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�យអេចត�។ ទិដ��ពខ� ឹម�រៃន�រ ្រកបខ័ណ�  នឹងដឹក�ំ �រេរៀបចំ ��
រ �ំងលំេ�ថ�ី សកម��ព ែផន�រ ។ 

2. �រ �រ�រ និងត្រម�វ�រ 
  
�រ�រ�រដូច�ងេ្រ�ម�ក់ទងនឹងេបតិកភណ� វប្បធម៌ជន�តិេដើម�គតិច�រ�� ស់ទីលំេ�និង�រ�ំងទីលំ
េ�ថ�ីនឹង្រត�វអនុវត�ចំេ�ះគេ្រ�ងនីមួយៗ។ 
  
េ�ល�រណ៍ស� ីពីេបតិកភណ� វប្បធម៌ជន�តិេដើម�គតិច�រ�� ស់ទីលំេ�និង�រ�ំងទីលំេ�ថ�ី៖ 

• ផ្សព�ផ�យនិង�ំ្រទ�រ�រ�រនិងអភិរក្សេបតិកភណ� វប្បធម៌នងិ�រែចករ�ែលកផល្របេ�ជន៍
្របកបេ�យសមធម៌ពី�រេ្របើ្រ�ស់េបតិកភណ� វប្បធម៌។ 
• តសូ៊មតិេជៀស�ង�រ�� ស់ប� �រ�រខូច�តឬ�រដកយកវត� �បុ�ណនិងវត� ��នតៃម�វប្បធម៌។ 



• ទទួល�� ល់និងេ�រព�រ�ម�ត់�របេណ� ញេចញេ�យបង� ំនិង�រេ្របើ្រ�ស់អំេពើហឹង��ទូ
េ�។ 
• ទទួល�� ល់និងេលើកកម�ស់�រេ�រពេពញេលញចំេ�ះសិទ�ិមនុស្សរបស់ជន�តិេដើម�គតិចែដ
ល្រត�វ�នទទួល�� ល់េ្រ�មច�ប់ែដល�ចអនុវត��នរមួ�ងំប៉ុែន�មិនកំណត់ចំេ�ះសិទ�ិក� �ង�រ
សេ្រមចចតិ�េ�យខ� �នឯងដីធន�ននិងទឹកដី�រចិ�� ឹមជីវ �តនិងវប្បធម៌្របៃពណី។ 
• ���គេ្រ�ងែដល�ចជះឥទ�ិពលដល់ជន�តិេដើមនិងកសិករក� �ងតំបន់្រត�វ�នេរៀបចំេឡើ
ងក� �ង�� រតសីហ�រ�មួយពួកេគេ�យ�ន�រចូលរមួេពញេលញនិង្របកបេ�យ្របសិទ��ពេ�
យ�នេ�លបំណង���រ យល់្រពម េ�យេសរ � �មុននិងជូនដំណឹង (FPIC) 
របស់ពួកេគ[៩] ែដលសិទ�ិដីធ� ីធន�នទឹកដី�រចិ�� ឹមជីវ �ត�មែបប្របៃពណីរបស់ពួកេគ�ច្រត�វ
�នប៉ះ�ល់។ 

េគហទំព័រៃនត្រម�វ�រេបតិកភណ� វប្បធម៌និង្របវត�ិ��ស� ៖ 
• គេ្រ�ងេនះមិន្រត�វ�ក់ព័ន�ឬស� �គ�� ញក� �ង�រែកែ្រប�រខូច�តឬ�ររុះេរ �ទីកែន�ងវត� �ឬរច�
សម� ័ន� ៃនេបតិកភណ� វប្បធម៌សំ�ន់ៗេឡើយ។ 
• កែន�ងែដលគេ្រ�ងមួយេស� ើឱ្យេ្របើ្រ�ស់េបតិកភណ� វប្បធម៌រមួ�ងំចំេណះដឹង�របេង� ើតថ�ីឬ�រ
អនុវត�របស់សហគមន៍មូល�� នសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះ�ល់នឹង្រត�វជូនដំណឹងអំពី៖ o 
សិទ�ិរបស់ពួកេគេ្រ�មច�ប់ែដល�ចអនុវត��ន 
•  វ ��ល�ពនិងធម��តិៃន�រអភិវឌ�៍�ណិជ�កម�ែដល�នេស� ើេឡើង និង 
• ផលវ ��កស�� នុពលៃន�រអភិវឌ�៍ែបបេនះ។ 
• គេ្រ�ងេនះ្រត�វផ�ល់នូវ�រែចករ�ែលកផល្របេ�ជន៍្របកបេ�យសមធម៌ពី�រេធ� ��ណិជ�កម�នូវ
ចំេណះដឹង�រៃច� ្របឌិតឬ�រអនុវត��ក់ែស� ង្រសប�មទំេនៀមទ�� ប់និង្របៃពណីរបស់ពួកេគ។ 
• មតិនិងអនុ�សន៍របស់អ�ក�ក់ព័ន� ែដល�នជំ�ញ្រត�វែស� ងរកនិងប�� ញ�្រត�វ�នប�� �ល
ក� �ង�ររច�គេ្រ�ង។ 

�របេណ� ញេចញេ�យបង�ំនិងត្រម�វ�រ�រ�� ស់ទីលំេ� 
• គេ្រ�ងេនះនឹងមិន�ក់ព័ន�និងមិន�ន�ពស� �គ�� ញក� �ង�រ�� ស់ប� �រទីលំេ�េ�យអេចត�
របស់្រប�ជនេឡើយ។ 
• គេ្រ�ង្រត�វេចៀស�ងពី�ង�យ (េ�លគឺ�រ�� ស់ប� �រទីលំេ�ឬ�រ�ត់បង់ទីជ្រមក) 
និង�រ�� ស់ទីលំេ��ងេសដ�កិច� 
(េ�លគឺ�រ�ត់បង់្រទព្យសម្បត� ិឬ�រចូលេ្របើ្រទព្យសម្បត� ិែដល�ំឱ្យ�ត់បង់្របភពចំណូលឬម
េធ��យៃន�ររស់េ�) 
និង�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់ៃន�រ�ក់ទី�ំងេលើជនេភៀសខ� �ននិង�� ស់ផ�ះ 
សហគមន៍េ�េពលែដល�រ�� ស់ទីលំេ�មិន�ច្រត�វ�នេជៀស�ង។ ក� �ងករណីែបបេនះគេ្រ�ង្រត�
វប�� �លេ�ក� �ងឯក�រគេ្រ�ងែផន�រសកម��ព�ំងទីលំេ�ថ�ីឬែផន�រសកម��ពចិ�� ឹមជីវ �ត
�ម�ពសម្រសប។ សូមេ�ងេ�ស� ង់�រយូ។ អិនឌីភី ៥៖ 
ត្រម�វ�រ�រ�� ស់ទីលំេ�និង�រ�ំងទីលំេ�ថ�ី ១១ 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិតបែន�មអំពីប�� េនះ។[១០] 
• ទស្សនៈនិងអនុ�សន៍របស់អ�កជំ�ញ�ក់ព័ន� មួយ (s) 
ែដលនឹង្រត�វ�នែស� ងរកនិងប�� ញ�� 
be- អុឹង ែដល�នរមួប�� �លេ�ក� �ង�ររច�គេ្រ�ងេនះ។ 

សិទ� ិ�ន់�ប់ដីធ� ីនិងត្រម�វ�រសិទ� ិេផ្សងេទៀត 
• អ�កអភិវឌ្ Project 

គេ្រ�ង្រត�វកំណតទ់ី�ំង/ប�� �ងំអស់ែដល�ចប៉ះ�ល់េ�យគេ្រ�ង។ ចំេ�ះេគហទំព័រ/ប�� �ងំអ
ស់ែដល�នកំណតគ់េ្រ�ង្រត�វេ�រពនិង�រ�រ៖        

• សិទ�ិ្រសបច�ប់ឬ        
• សិទ�ិ�ម្របៃពណីឬ        
• �រៈសំ�ន់�ងវប្បធម៌េអកូឡ� សុីេសដ�កិច��ស�ឬ�ស�សំ�ន់របស់មនុស្ស្រត�វ�នេលើកក

ម�ស់/�រ�រ        
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• �រ�� ស់ប� �រ�រេរៀបចំច�ប់្រត�វែត្រសប�មច�ប់និងបទប្ប�� ត� ិ�ក់ព័ន� េហើយ្រត�វែតអនុវត�េ�យ្រប�ន់
�� ប់�៉ងមុឺង�៉ត់�មួយច�ប់�ងំេ�ះ។ �ល់វ ��ទផ� �វច�ប់�ងំអស់្រត�វែត្រត�វ�នេ�ះ្រ�យមុនេពល
គេ្រ�ង្រត�វ�នអនុវត�េ�ក� �ងតំបន់�ងំេ�ះ។ �ល់�រ�� ស់ប� �រ�ងំអស់្រត�វែតប�� ញ��ន្រពមេ្រព�
ងេ�យេសរ ��រយល់្រពម�មុននិងជូនដំណឹង        

• អ�កអភិវឌ្Projectន៍គេ្រ�ង្រត�វែត�ន់�ប់ប័ណ� កម�សិទ�ិដីធ� ីែដលមិន�ន�រត�� ស្រ�ប់្រពំ្របទល់គ
េ្រ�ង�ងំមូល        

• មតិនិងអនុ�សនរ៍បស់អ�ក�ក់ព័ន� ែដល�នជំ�ញ្រត�វែស� ងរកនិងប�� ញ�្រត�វ�នប�� �លក� �ង�ររច
�គេ្រ�ង។        

P �នជន�តិេដើម�គតិច eople[១១] ត្រម�វ�រ 
• អ�កអភវិឌ្Projectន៍គេ្រ�ង្រត�វកំណត់សហគមន៍សហគមន៍ជន�តិេដើម�គតិច�ងំអស់េ�
ក� �ងតំបន់គេ្រ�ងែដល�ចប៉ះ�ល់េ�យ�� ល់ឬេ�យ្របេ�លេ�យគេ្រ�ង។ 
• អ�កអភវិឌ្ Project 
គេ្រ�ង្រត�វទទួល�� ល់និងេ�រពសិទ�ិរមួរបស់ជន�តិេដើម�គតិចក� �ង�រ�ន់�ប់េ្របើ្រ�ស់និ
ងអភិវឌ្ develop 
និង្រគប់្រគងដីធន�ននិងែដនដីែដលពួកេគ�� ប់�ន�កម�សិទ�ិ�ន់�ប់ឬេ្របើ្រ�ស់ឬទទួល
�នេបើមនិដូេច�ះេទរមួ�ងំដីនិងទកឹដីែដលពួកេគមិន�ន់ �ន់�ប់តំែណង 
• គេ្រ�ងអភិវឌ្ឍន៍្រត�វែតេ�រព�រ�រអភិរក្សនិងមិន្រត�វយក្រទព្យសម្បត� ិវប្បធម៍ប�� �ស�រ
បស់ជន�តិេដើម�គតិចេ�យ�� ន�រយល់្រពមេ�យេសរ �និងជូនដំណឹងរបស់ពួកេគមុនេពល 
(FPIC) ។ 
• គេ្រ�ងនឹងអភិវឌ្ឍន៍ជន�តិេដើម�គតិច���្រត�វ�នផ�ល់េ�យ�ន�រែចករ�ែលកេស� ើ
�ពៃន�រផល្របេ�ជន៍នឹង្រត�វ�នេចញមកពី�រេ្របើ្រ�ស់និង / 
ឬ�រអភិវឌ្ឍ�ណិជ�កម�ៃនធន�នធម��តិេ�េលើដីនិងទឹកដីឬ�រេ្របើ្រ�ស់ចំេណះដឹងរបស់ពួក
េគនិង�រអនុវត�ន៍�មែបប្របៃពណីេ�យគេ្រ�ង។ កិច��រេនះ្រត�វេធ� �ក� �ងលក�ណៈសម្រសបនិង
�នលក�ណៈវប្បធម៌រមួនិងមិន��ងំសិទ�ិដីធ� ីឬ�រទទួល�នេស�មូល�� នេស� ើៗ�� រមួ�នេស�កម�
សុខ�ពទឹក�� ត�មពល�រអប់រ�សុវត� ិ�ព�រ�រនិងលក�ខណ� �រ�រសមរម្យនិងលំេ��� ន។ 
• មតិនិងអនុ�សន៍របស់អ�ក�ក់ព័ន� ែដល�នជំ�ញ្រត�វែស� ងរកនិងប�� ញ�្រត�វ�នប�� �ល
ក� �ង�ររច�គេ្រ�ង។ 

  
៣ ។ ភី រ�សូស្រ�ប់ �រ េរៀបចំែផន�រសកម��ព�ំងទីលំេ�ថ�ីនិង�រយល់្រពម 
ចំេ�ះគេ្រ�ង�ងំអស់ែដល�ក់ព័ន�នឹង�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�យអេចត�្រត�វ�នែផន�រសកម��ព�ំងទីលំ
េ�ថ�ី ។ េនះ� ែផន�រសកម��ព្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងក� �ងអំឡ� ងេពល�ន�រេរៀបចំគេ្រ�ង។ ែផន�រសកម��
ព�ំងទីលំេ�ថ�ីចុងេ្រ�យ្រត�វ�ក់ជូន អង��ព ទទួល�ន�រយល់្រពម។ 
  
៤ ។ �រពិ�រ�េលើ ្រកបខណ័� ច�ប�់តិ 
មួយ ច�ប់នឹងច�ប់េ�លនេ��យនិងបទប្ប�� ត� ិ�ក់ព័ន� េ�នឹងសកម��ព�ំងទីលំេ�ថ�ីែដល�ន�� ប់�
គេ្រ�ងមួយែដល នឹង្រត�វ�ន�ត់ទុក�។ ្រក �មហ៊ុន T o 
�រ��ឱ្យ�ននូវ�រអនុេ�ម�ម្រកបខ័ណ� ច�ប់�តិែផន�រសកម��ព�ំងលំេ�ថ�ីនឹងរមួប�� �ល: 

• �រពិពណ៌�អំព ីច�ប់និងបទប�� �តិនិងមូល�� នែដលអនុវត�ចំេ�ះគេ្រ�ងនងិកំណត់គ
�� តរ�ងច�ប់ក� �ង្រស �កនិងត្រម�វ�រេ�លនេ��យ និងពិ�ក�ពីរេបៀបែដលគ�� ត�មួយនឹ
ង្រត�វេ�ះ្រ�យ។ 
• �រពិពណ៌�អំព ី�រេប��� ចិត�ែផ�កច�ប់និងេ�លនេ��យពីអ�ក អភិវឌ្ project 
គេ្រ�ង ស្រ�ប់ជនេភៀសខ� �ន្រគប់្របេភទ 
• ប�� ញ ៃន េ�ល�រណ៍និងវ �ធី��ស� �នេ្របើស្រ�ប់កំណត់�រ�យតំៃលនិងអ្រ�សំណងេ�ក� �
ង�រចំ�យជំនួសស្រ�ប់្រទព្យសកម� , 
្រ�ក់ចំណូលនិងជីវ�ព; និងកំណត់លក�ណៈវ �និច� ័យសិទ�ិទទួល�ន�រេចញនិងជំនួយនិង�រផ�ល់
សំណងរេបៀបនិង េពលែដលសំណងនិងជំនួយនឹង្រត�វ�នផ�ល់។ 
• �រពិពណ៌�អំព ីដំេណើរ�រៃន�រទទួល�នដីនិងេរៀបចំ�លវ ��គស្រ�ប់បំេពញ�មត្រម�វ
�រនីតិវ �ធីសំ�ន់ៗ។ 
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5. គ onsultations និង�គី�ក់ព័ន��ំងទីលំេ��ថ�ី�ក់ទង 
�រេធ� �ែផន�រ�ំងលំេ�ថ�ីែដល�ន្របសិទ�ិ�ព�ម�រឱ្យ�ន�រពិេ្រ�ះេ�បល់�េទៀង�ត់�មួយនឹង �រ 
�គី�ក់ព័ន�និងតំ�ង្រសបច�ប់ៃន្រក �មែដលរងផលប៉ះ�ល់ ។ ជំនួយ�រពិេ្រ�ះេ�បល់េ�េដើម � �រ្រគប់
្រគង�ររ�ពឹងទុក�ក់ទងនឹងផលប៉ះ�ល់ៃន��រណៈគេ្រ�ងមួយនិងអត� ្របេ�ជន៍របស់�ែដលរ�ពឹងទុក។ �រ
ពិេ្រ�ះេ�បល់�បន�ប�� ប់ផ�ល់ឱ�សដល់អ�កឧបត�ម�និងតំ�ង្រប�ពលរដ�ែដលរងផលប៉ះ�ល់េ�យ គេ្រ�
ងេដើម្ីបចរ�ក�� ប់សំណងនិងត្រម�វ�រសិទ�ិទទួល�នជំនួយ�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីនិងេពលេវ�ៃនសកម��ព�ំងទី
លំេ�ថ�ី។ 
�រពិេ្រ�ះេ�បល់គេ្រ�ង�មួយមនុស្សរងផលប៉ះ�ល់េ�យ�រ�ថ�ី របស់ ettlement 
គឺ��រ�ំ�ច់ ។ េ�លបំណងៃន�រពិេ្រ�ះេ�បល់�ងំេនះគួរែត��ឱ្យ�ន�រចូលរមួពី្រប�ជន�ងំអស់
ែដល រងផលប៉ះ�ល់េ�យគេ្រ�ងេនះេ�ក� �ងែផន�រនិង�រអនុវត��រ�ំងទីលំេ�ថ�ីរបស់ពួកេគ�ពិេសសេ�
ក� �ងវ �ស័យដូច�ងេ្រ�ម៖ 

• �ររច�គេ្រ�ងជំនួស; 
• �រ�យតៃម�ផលប៉ះ�ល់គេ្រ�ង; 
• យុទ���ស� �ំងទីលំេ�ថ�;ី 
• អ្រ�សំណងនិងសិទ�ិទទួល�នសិទ�ិ; 
• ជេ្រមើសៃនកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីនិងេពលេវ�ៃន�រ�� ស់ប� �រទីលំេ�; 
• ឱ�សអភិវឌ្developmentន៍និងគំនិតផ� �ចេផ�ើម; 
• �រអភិវឌ ្of នីតិវ �ធីស្រ�ប់�រេ�ះ្រ�យបណ� ងឹត�� និង�រេ�ះ្រ�យវ ��ទ និង 
• យន��រស្រ�ប់្រត�តពិនិត្យនិង�យតៃម�និងស្រ�ប់អនុវត�សកម��ពែកត្រម�វ 

  
ដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់និង�រប�� ញព័ត៌�នរមួ�ន៖ 

• �រកំណត់អត�ស�� ណ អ�ក�ក់ព័ន�គេ្រ�ង�ពិេសសអ�ក�ក់ព័ន�ចម្បង 
• �រពិពណ៌�អំព ីយន��រពិេ្រ�ះេ�បល់និង�រចូលរមួែដល្រត�វេ្របើក� �ងដំ�ក់�លេផ្សងៗ��
ៃនវដ�គេ្រ�ង 
• ពិពណ៌� អំពីសកម��ពែដល�នអនុវត�េដើម្ីបផ្សព�ផ�យគេ្រ�ងនិងព័ត៌�នអំពី�រ�ំងលំ
េ�ថ�ីកំឡ� ងេពលរច�គេ្រ�ងនិង�រេរៀបចំស្រ�ប់�រចូលរមួពីអ�ក�ក់ព័ន�  
• េសចក� ីសេង�បៃន លទ�ផលៃន�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយអ�កែដលរងផលប៉ះ�ល់ 
(រមួ�ងំសហគមន៍�� ស់ផ�ះ) 
និង �រពិ�ក�អំពី រេបៀបែដលកង�ល់ែដល�នេលើកេឡើងនិងអនុ�សន៍្រត�វ�នេ�ះ្រ�យេ�
ក� �ងែផន�រ�ំងទីលំេ�ថ�ី។ 
• �រប�� ក់ពី �រ�ត្រត�ងៃនេសចក� ី្រ�ងែផន�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីដល់អ�កែដលរងផលប៉ះ�ល់
និង �រ�ក់ប�� �ល �រេរៀបចំេដើម្ីបប�� ញែផន�របន��មួយ។ និង 
• �រពិពណ៌�អំព ី វ ��ន�រប�� ញព័ត៌�នែដល�នេ្រ�ងទុក 
(រមួ�ងំ្របេភទព័ត៌�នែដល្រត�វផ្សព�ផ�យនិងវ �ធី��ស� ៃន�រផ្សព�ផ�យ) 
និងដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយអ�កែដលរងផលប៉ះ�ល់កំឡ� ងេពលអនុវត�គេ្រ�ង 

  
6. M �ន ethods ស្រ�ប់�រ�យតៃម� ្រទព្យសម្បត� ិនិងរេបៀបសំណងនឹង្រត�វ�នអនុវត� 
ក� �ងករណីែដលមិន�ចេចៀសផុតផលប៉ះ�ល់សង�មនិង/ឬេសដ�កិច�អវ �ជ��នពី�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីឬ �ររ �តត្ិបត
�រចូលដំេណើរ�រ្រត�វ �ត់បន�យ ឱ្យ�ន តិចបំផុត េ�យ�របេង� ើតវ �ធី្រតឹម្រត�វនិង្រគប់្រ�ន់េដើម្ីបទូ�ត់សង ស
ហគមនច៍ំេ�ះ�រ�ត់បង់ជីវ�ព។ 
  
ចំេ�ះសំណង េ�ល�រណ៍ែណ�ំែដលបេង� ើតេឡើងេ�យរ�� ភិ�ល�� ស់ផ�ះ នឹង្រត�វយកមកពិ�រ�។ ខ� �  ំn 
អវត��នៃនេ�ល�រណ៍ែណ�ំែដល�នបេង� ើតេឡើងេនះ, 
 វ �ធី��ស� ែដល�ន ឧបត�ម�គេ្រ�ងនឹងេ្របើ�រ�តបង់តៃម�  នឹង្រត�វ�នេរៀប�ប់។ េលើសពីេនះេទៀត ្របេភទែដល
�នេស� ើេឡើងនិងក្រមិតៃន សំណងែដល្រត�វបង់ ្រពម�ងំ សំណងនិងជំនួយែអល ខ� � ំ�ន លក�ណៈវ �និច� ័យ 
gibility និងរេបៀបនិង េពលែដលសំណងេនះនឹង្រត�វចំ�យ្រ�ក់ ្រត�វែត្រត�វ�នពន្យល់។ 
  



េ�ក� �ងទូេ�, គ ompensation 
្រត�វែត្រត�វ�នគណ�េ�េលើមូល�� នៃន�រចំ�យ�រជំនួសេពញេលញ �ន ។  វ �ធី��ស� េនះបេង� ើតចំនួនទឹក
្រ�ក់ៃនសំណងែដល�នមូល�� នេលើចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល�ំ�ច់េដើម្ីបជំនួស្រទព្យសម្បត� ិែដល�ត់ឬចូលដំេណើរ
�រែដល�ត់បង់េ�្រទព្យសម្បត� ិេ�យេ្របើចំ�យេលើតៃម�ទីផ�របូក្របតិបត� ិ�រ។ ្របសិនេបើ�ន�រ�តបង់ែដ
លមិន�ច្រត�វ�ន�យតែម��មរយៈ�រច�ំយជំនួស (ឧ�ហរណ៍, ដីដំ�្ំរបៃពណីេ�ក� �ងតំបន់េ�យ�� ន 
"ទីផរដីធ� ,ី 
សិទ�ិចូលដំេណើរ�រេស���រណៈដល់អតិថិជននិងេដើម្ីបផ�ត់ផ�ង់ឬចូលដំេណើរ�រេ�្រទព្យសម្បត� ិដូច��រេន�
ទ្រត,ី grazing, ឬតំបន់ៃ្រពេឈើ) �៉ន់�� ន 
ៃន�រ�ត់បង់នឹង្រត�វ�នេធ� �េឡើងេ�េលើមូល�� នៃនតៃម�ទំនិញនិងេស�កម�ែដល�នបេង� ើតេនះ។ �រ�តប
ង់�ងំអស់្រត�វែត្រត�វ�ន�ត់ទុក��រ្រសបច�ប់ស្រ�ប់សំណងរមួ�ងំអ�កែដល�នមូល�� នេលើ�រេ្របើ្រ�ស់
ធន�ននិង�រ�ន់តំែណងរបបទ�� ប់និងមិន្រសបច�ប់ប៉ុែន�មិនរមួប�� �លពួកអ�កែដល�ក់ព័ន�នឹងសកម��
ពខុសច�ប់ ។ 
  
យន��រសំណង្រត�វបេង� ើតេឡើង េ�យ�ន�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយ�គី�ក់ព័ន�និងតំ�ង្រសបច�ប់ៃន្រក �ម
ែដលរងផលប៉ះ�ល់េហើយ ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេដើម្ីបឱ្យ�នលក�ណៈសម្រសបេ�នឹងេសដ�កិច�សង�មនិងវប្បធម៌ ។ 
្រក �មហ៊ុន T េ�ក�នគេ្រ�ង អភិវឌ្ឍន៍ែដលគួរែត ផងែដរបេង� ើតវ �ធី��ស� មួយស្រ�ប់�រផ�ល់ 
compensati េលើ, ពិ�រ�នូវជេ្រមើសស្រ�ប់េ�ក� �ង - ្របេភទែដលមិនែមន�របូិយវត� �និង របូិយវត� � សំណង (�រទូ
�ត់�ច់្រ�ក់) , 
��រសម្រសប។ ចំេ�ះ្រគ��រ ែដល រងផលប៉ះ�ល់ ែដល�នជីវ�ពរស់េ��ដីឬ�ទិ�ពៃន�រចិ�� ឹមជីវ �តគួរ
ែត្រត�វ�នផ�ល់ជូននូវ  វ �ធី��ស� ទូ�ត់សង ដីធ� ី (ឧ�ហរណ៍�រផ�ល់ដីជំនួសឬលទ��ពទទួល�នធន�នែដល �
នតៃម�  �៉ងេ�ច�ស់ េស� ើ�� ) 
។ ទំរង់ៃន�រផ�ល់សំណង�្របេភទ�ចរមួប�� �ល�រ�ំ្រទដល់សហគមន៍ែដល�ន ជីវ�ពសម្រសប�មវប្បធម៌ឬ
ឱ�សរក្រ�ក់ចំណូល។ 
  
7. P rovisions ស្រ�ប់�រ�� ស់ទីលំេ�េសដ�កិច� 
ខ� �  ំច� គេ្រ�ង ប�� លឱ្យ�ត់បង់្រ�ក់ចំណូលឬជីវ�ពរស់េ� �មរយៈ�ររ��នឬ�រឧ�ហរណ៍ៃន�រលុបបំ
�ត ់�រចូលដំេណើររបស់មនុស្សក� �ង�រ�រ�ររបស់�ត់ / 
�ងឬ �្រទព្យេ�យមិនគិតពី�េតើ�នឬមិន�ន ្រប�ជនែដលរងផលប៉ះ�ល់្រត�វ�ន�� ស់ទីលំេ��ង�យ
ែដល� អ�កអភិវឌ្ឍគេ្រ�ង នឹង: 

• ផ�ល់សំណង�� មៗដល់អ�កែដល�� ស់ទីលំេ��ងេសដ�កិច�ចំេ�ះ�រ�ត់បង់្រទព្យសម្បត� ិឬ�រចូ
លេ្របើ្រទព្យសម្បត� ិេ�យចំ�យជំនួសេពញេលញ។ ្របសិនេបើ�រទូ�ត់សំណង�� មៗមិន�ចេធ� �េ�
�នេ�យ�រេ�លនេ��យឬ�រអនុវត�របស់រ�� ភិ�ល អ�កអភិវឌ្ project 
គេ្រ�ង ្រត�វែស� ងរកជេ្រមើសជំនួយ�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីេដើម្ីបជួយ្រប�ជនែដល�� ស់ទីលំេ�េ�យ�
ត់បង់្រ�ក់ចំណូល�បេ�� ះ�សន�។ 
• សំណងក� �ងករណីែដល�រទិញដីប៉ះ�ល់ដល់រច�សម� ័ន��ណិជ�កម��� ស់�ជីវកម�ែដលរងផលប៉ះ
�ល់ចំេ�ះ ( i ) ៃថ�េដើមៃន�របេង� ើតសកម��ព�ណិជ�កម�េឡើងវ �ញេ�កែន�ងេផ្សងេទៀត (ii) 
�រ�ត់បង់្រ�ក់ចំណូលសុទ�ក� �ងកំឡ� ងេពល�� ស់ប� �រនិង (iii) 
ៃថ�េដើមៃន�រេផ�រនិងតំេឡើងេឡើងវ �ញ 
របស់េ�ងច្រកេ្រគ�ង�៉សីុនឬឧបករណ៍េផ្សងៗេទៀត�មលទ��ព។ 
• ផ�ល់្រទព្យសម្បត� ិជំនួស (ឧ�ហរណ៍កែន�ងកសិកម�ឬកែន�ង�ណិជ�កម�) 
ែដល�នតៃម�េស� ើឬធំ�ងេនះឬសំណង��ច់្រ�ក់ក� �ងតៃម�ជំនួសេពញេលញស្រ�ប់បុគ�លែដល
�នសិទ�ិ្រសបច�ប់ឬ�ម�រដីធ� ីែដល្រត�វ�ន ទទួល�� ល់ ឬ �ចទទួល�� ល់�ន េ្រ�មច�ប់�
តិ ។ 
• ផ�ល់ជំនួយែដលនឹងកំណត់�រ�តបង់បិទៃនធន�ន�ន្រ�រព�េធ� �េឡើង�ទូេ�របស់សហគម
ន៍�មួយ។ េនះ�ចយកទ្រមង់ែបបបទៃន�រផ� �ចេផ�ើមែដលបេង� ើនផលិត�ពៃនធន�នែដល
េ�េសសសល់ែដលសហគមន៍�នសិទ�ិទទួល�នេ�ក� �ង្របេភទឬសំណង��ច់្រ�ក់ស្រ�ប់�រ
�តបង់ៃន�រចូលដំេណើរ�រឬ�រផ�ល់�រចូលដំេណើរ�រេ�ជេ្រមើសៃនធន�ន្របភពេនះ�ន�
ត់បង់។ 



• ផ�ល់សំណងដល់ជនែដល�� ស់ទីលំេ��ងេសដ�កិច�ែដលមិន �ន�រទទួល�� ល់ ្រសបច�ប់ ចំ
េ�ះដីធ�  ីស្រ�ប់្រទព្យសម្បត� ិែដល�ត់បង ់
(ដូច�ដំ�េំហ�� រច�សម� ័ន� ្របព័ន�����ស� និង�រេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងេលើដីេផ្សងេទៀត) 
េ្រ�ពីដីក� �ងតៃម�ជំនួសេពញេលញ។ អ�ក អភិវឌ្ project 
គេ្រ�ង មិនត្រម�វឱ្យផ�ល់សំណងឬជួយដល់អ�ក�ំងលំេ�ែដលេឆ��តឱ�សែដល�នរ�េ�ភបំ�ន
េលើៃផ�ដីគេ្រ�ងប�� ប់ពី�លបរ �េច�ទៃន�រ�ត់�� ច់។ 
• ផ�ល់ជំនួយ�នកំណត់េ�លេ�បែន�មេទៀត (ឧ�ហរណ៍ឥណ�ន, �របណ� � ះប�� ល, 
ឬឱ�ស�រ�រ) 
និងឱ�សេដើម្ីបែកលម�ឬ�៉ងេ�ច�ស់�� រសមត��ពរបស់ពួកេគែដល�ន្រ�ក់ចំណូលរក្រ�
ក់ចំណូលក្រមិតផលិតកម�និងស� ង់�ៃន�ររស់េ�ដល់ជន�� ស់ទីលំេ�េសដ�កិច�ែដល�នជីវ�ព
ឬក្រមតិ្រ�ក់ចំណូលេនះ្រត�វ�នរងផលប៉ះ�ល់ 
។ េ�ក� �ងករណីៃន�ជីវកម�ជួប្របទះេពលេវ�រង�ំឬបិទ�លទ�ផលៃន�រ�� ស់ប� �រែដល�ក់ទងនឹ
ងគេ្រ�ង�ងំ�� ស់�ជីវកម�និង�រ�ត់បង់្រ�ក់ែខបុគ�លិក�នសិទ�ិទទួល�ន�រ�រឬស្រ�
ប់�រផ�ល់ជំនួយែបបេនះ។ 
• ផ�ល់�រ�ំ្រទអន� រ�លដល់ជន�� ស់ទីលំេ��ងេសដ�កិច��ម�រ�ំ�ច់េ�យែផ�កេលើ�រ�៉
ន់្រប�ណសមរម្យៃនេពលេវ�ែដល្រត�វ�រេដើម្ីប�� រសមត��ពរក្រ�ក់ចំណូលក្រមិតផលិតកម�និ
ងស� ង់�រៃន�ររស់េ�របស់ពួកេគ ។ 

  
8. �� ប័ន និតិវ �ធីស្រ�ប់�រែចក�យសិទ�ិ 
អ�កអភវិឌ្projectន៍គេ្រ�ង នឹងបេង� ើតសិទ�ិរបស់ បុគ�លឬសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះ�ល់េហើយនឹង�� ��ងំ
េនះ្រត�វ�នផ�ល់ឱ្យក� �ងលក�ណៈត�� �ព ្រសបនិងសមធម៌ ដល់�គី�ក់ព័ន��ងំអស់ 
(រមួ�ងំអង��ពែដល�នទទួល�� ល់) ។ េនះ� អ�កអភិវឌ្ឍគេ្រ�ង គួរចង្រកងឯក�រនីតិវ �ធីស្រ�ប�់រកំណ
ត់ , ្របគល់, និងផ�ល់�រផ�ល់សិទ�ិ។ 
  
្រក �មហ៊ុន H រ�� ភិ�ល�គេ្រចើន�ចរក�សិទ�ិក� �ង�រ្រគប់្រគង�រទិញយកដី, 
�រទូ�ត់សំណងនិង�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីែដល�នទំ�ក់ទំនង�មួយគេ្រ�ងមួយេនះ។ អ�កអភិវឌ្ Pន៍ 
P roject នឹង្រត�វ ទទួល�នកិច� ្រពមេ្រព�ងផ� �វ�រពីរ�� ភិ�លេដើម្ីប អនុវត��រ�ំងទីលំេ�ថ�ី្រសប�ម ្រកបខ័ណ�
�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីនិងែផន�រសកម��ព�ំងទីលំេ�ថ�ី ។ 
  
ក� �ង�លៈេទសៈែដល�ទទួលខុស្រត�វេ�យ�� ល់ចំេ�ះ�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីរបស់្រប�ជនែដលរងផលប៉ះ�ល់អ�ក អ
ភិវឌ្ project 
គេ្រ�ង �ធម��បេង� ើត អង��ព �ំងទីលំេ�ថ�ី មួយេ�ក� �ងរច�សម� ័ន� ្រគប់្រគងទូេ�ៃនគេ្រ�ងេដើម្ីបស្រមប
ស្រម�ល ្រគប់្រគងនិង�ម�ន�រអនុវត��ក់ែស� ង្រប�ំៃថ�ចំេ�ះសកម��ព�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំអស់ 
។ ្រប�នអង��ពេនះែដល�យ�រណ៍េ�យ�� ល់េ�អ�ក្រគប់្រគងគេ្រ�ង�ន់ខ�ស់ ្រត�តពិនិត្យបុគ�លិកគេ្រ�ង
�ងំអស់ែដលទទួលខុស្រត�វចំេ�ះសកម��ព �ក់ទងនឹង�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីក៏ដូច�អ�កេ�៉�រឬអង��រេ្រ�រ
�� ភិ�លែដលទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ េស�កម��ំងទីលំេ�ថ�ីដូច��រអនុវត��រស� ង់មតិេសដ�កិច�សង�ម �រ�ង
សង់លំេ��� ន�ំងទីលំេ��រេលើកកម�ស់ ៃនគំនិតផ� �ចេផ�ើមអភិវឌ្developmentន៍ឬ �រ្រត�តពិនិត្យ�រអនុវត�  
RAP 
  
9. ខ� �  ំអនុវត�ដំេណើរ�រៃន�រ�ំងទីលំេ�ថ�ី 
េ�េពលគេ្រ�ងមួយេធ� �ឱ្យ�ន�រ�� ស់ទីលំេ�របស់មនុស្សឬេសដ�កិច�  ែផន�រសកម��ព ៃន�រ �ំងលំេ�ថ�ី 
�� យ�ស�ស�តុសំ�ន់ៃន �រ�យតៃម�ផលប៉ះ�ល់ បរ ��� ននិង សង�មរបស់គេ្រ�ងេ�ះ។ 
  
អ�កអភវិឌ្projectន៍គេ្រ�ងត្រម�វ ឱ្យេធ� ��មនិងបំេពញនូវលំ�ប់ៃនសកម��ពេដើម្ីបបំេពញ�ម េ�លនេ��
យ�រ�របរ ��� ននិងសង�ម ែដល�ចអនុវត��ន ។ ្រក �មហ៊ុន 
T echnical អ�កជំ�ញ �ចនឹង្រត�វ�នចូលរមួក� �ង�រ ពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយ អ�កអភិវឌ្ឍគេ្រ�ងក� �ងអំឡ� ងេព
លដំ�ក់�លេផ្សង�� ៃនគេ្រ�ងេនះ : prefeasibility, លទ��ព, �ររច�បេច�កេទស, 
�រអនុវត�ន៍និង�រ�យតៃម�។ អ�កអភិវឌ្projectន៍គេ្រ�ងត្រម�វឱ្យបេង� ើត ែផន�រអនុវត��រ�ំងទីលំេ�ថ�ីនិង
�រ�� ប់ទំ�ក់ទំនង�មួយែផន�រ�រ�ររបស់គេ្រ�ង។   ខ� � ំ អនុវត��រេរៀបចំ រមួ�ន ៖ 



• �រេរៀបចំ�� ប័នបច� �ប្បន��ក់ទងនឹងដំេណើរ�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីចំណុច�� ំង និងចំណុចេខ�យ        
• តួ�ទីនិង�រទទួលខុស្រត�វេ�ក� �ងដំេណើរ�រៃន�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីនិងស្រ�ប់�រអនុវត�   វ ��ន�រែដល 

�ន្រពមេ្រព�ង��  ស្រ�ប់សំណងនិង�រ�� រនិងេលើកកំពស់ជីវ�ព        
• �លវ ��គនិង�រទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រទូ�ត់សំណងនិងវ �ធី��ស� ែដល�ន្របសិទ�ិ�ព ទទួល�នឯក

�រេផ��ង�� តន់ិងេធ� �សវនកម�         
• �រេរៀបចំស្រ�ប់និរន� រ�ពនិង�រអនុវត�េលើសពីេពលេវ�គេ្រ�ង ។        

  
អ�កអភវិឌ្ project គេ្រ�ង ្រត�វេរៀបចំ្របព័ន��ំ�ច់ (េ�លគឺធន�នបុគ�លិកនិងនតីិវ �ធី) 
េដើម្ីប្រត�តពិនិត្យ �រអនវុត�  RAP 
ឱ្យ�នេទៀង�ត់និង�ត់វ ��ន�រែកត្រម�វ�ម�រ�ំ�ច់។ អ�កែដលរងផលប៉ះ�ល់ នឹង្រត�វ�នពិេ្រ�ះេ�ប
ល់�ែផ�កមួយៃនសកម��ព្រត�តពិនិត្យ។ �រអនុវត�និង្របសិទ��ពៃន ែផន�រសកម��ព�ំងទីលំេ�ថ�ី្រត�វស� ិត
េ�េ្រ�ម�រ្រត�តពិនិត្យនិងពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�យអ�កជំ�ញ�ំងទីលំេ�ថ�ីែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ និ
ង/ឬ�គីទីបីឯក�ជ្យេផ្សងេទៀត�ម�រសម្រសបនិងសម្រសប�មទំហំនិង�និភ័យ �ក់ព័ន�នឹង�រ�ំងទីលំ
េ�ថ�ី។ �រអនុវត�គេ្រ�ង RAP 
នឹង្រត�វ�នប�� ប់េ�េពលែដលផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��នៃន�រ�ំងទីលំេ�ថ�ី ្រត�វ�នេ�ះ្រ�យក� �ងលក�ណៈសម
្រសបេ�នឹងែផន�រនិងត្រម�វ�រ�ក់ព័ន� ែដល�នែចងក� �ង RAP េនះ ។ 
  
10. យន��រេ�ះ្រ�យសំណងរបស់ G 
�រេធ� � ចំ�ក្រស �កេ�យេចៀសមនិផុតផ�ល់នូវ�រត� �ញែត�រក� �ងចំេ�ម ្រប�ជនែដលរងផលប៉ះ�ល់េលើប�� �ប់
�ប់ពីអ្រ�សំណងនិង លក�ណៈវ �និច� ័យ ៃន�រទទួល�នសិទ�ិ េ�ទី�ំងៃន�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីនិងគុណ�ពៃនេស
�កម�េ�ទី�ំង�ងំេ�ះ។ �រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក��ន់េពលេវ��ន�រៈសំ�ន់ចំេ�ះ�រអនុវត� ្របកប
េ�យ�រេពញចិត�ៃន�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីនិងេដើម្ីបប�� ប់គេ្រ�ង�ម�លកំណត់។ 
  
អ�ក អភិវឌ្ project ន៍ គេ្រ�ង ្រត�វ�� ��ននីតិវ �ធីេដើម្ីបអនុ�� តឱ្យ្រប�ពលរដ�ែដលរងផលប៉ះ�ល់�ក់�
ក្យបណ� ឹងឬ�រ�ម�រ (រមួ�ងំបណ� ឹង�ម�រសំណងែដល�នមកពីច�ប់្របៃពណីនិង�រេ្របើ្រ�ស់) 
េ�យមិនគិតៃថ�និង ��នូវដេំ�ះ្រ�យ�ន់េពលេវ�និងេពញចិត�ៃន�ក្យបណ� ឹងេ�ះ។ េលើសពី េនះ អ�កអភិវ
ឌ្ project គេ្រ�ង ្រត�វ��� wome n 
និងស�ជិក្រក �ម�យរងេ្រ�ះ�ចទទួល�ននូវនីតិវ �ធីេស� ើ�� ក� �ង�រេ�ះ្រ�យបណ� ឹងត�� ។ 
  
�រអភិវឌ�៍គេ្រ�ង្រត�វ ����ននីតិវ �ធីេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�និង្រត�តពិនិត្យនីតិវ �ធី�ងំេ�ះេដើម្ីប��
�បណ� ឹង�រទុក� ្រត�វ�ន េ�ះ្រ�យ�ន្រតឹម្រត�វ។ RAP 
គួរពិពណ៌�អំពី្រកបខ័ណ� ៃន�រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក� ែដលនឹង្រត�វ�ក់ឱ្យអនុវត�េ�យ រ�� ភិ�ល�� ស់ផ�ះឬអ�
កឧបត�ម�គេ្រ�ង។ �គួរែតរមួប�� � លៈ 

• បទប្ប�� ត� ិបទប្ប�� ត� ិនិង�រអនុវត�ក� �ងតំបន់ស្រ�ប់�រេ�ះ្រ�យទំ�ស់និង�រត��         
• ដំេណើរ�រែដល្រប�ពលរដ�ែដលរងផលប៉ះ�ល់�ចប� ឹងឧទ�រណ៍ចំេ�ះ�រ�យតៃម��រេ្របើ្រ�ស់្រទព្យសម្ប

ត� ិនិងធន�នែដលពួកេគ�ត់ទុក�មិនយុត� ិធម៌ឬមិន្រគប់្រ�ន់។        
• ដំេណើរ�រចុះប�� ីនិងេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក��ក់ទងនឹងបទប្ប�� ត� ិៃន�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីឬសំណងនិង

�រអនុវត�បទប្ប�� ត� ិ។        
• បទប្ប�� ត� ិពិេសសស្រ�ប់�ស� ីនិងជន�យរងេ្រ�ះេដើម្ីប��ឱ្យ�ន�រចូលដំេណើរ�រេស� ើ�� ចំេ�ះនីតិវ �

ធីបណ� ឹងត�� ។        
• យន��ររកផ� �វច�ប់។        

  
្រក �មហ៊ុន T េ�ក grievance 
យន��រែដលនឹង្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង េ�យ�៉សុីនេភ��វ គួរែត្រត�វ�ន កំណតេ់ឡើងដូច�េដើមែដល�ចេធ� ��ន
េ�ក� �ងដំេណើរ�រ, េដើម្ីប ទទួល�ននិង�ស័យ�� ន េ�ក� �ង�រ្រព�យ�រម��ក់�ក់�ន់េពលអំពី សំណងនិង�រ
�ំងទីលំេ�ថ�ីែដល្រត�វ�នេលើកេឡើង េ�យជន�� ស់ទីលំេ�និង / ឬស�ជិកៃន�៉សុីន សហគមន៍ 
រមួ�ងំយន��រ �ម�រ សំណងែដល ្រត�វ�នរច�េឡើងេដើម្ីបេ�ះ្រ�យវ ��ទេ�យមិនលំេអៀង ។ ចំែណកឯ�្រត�វ
�នេគរ�ពឹង�នឹង�នយន��របណ� ឹងមួយ�ពិេសសស្រ�ប់�រេ្រច�ង, 



�រអភិវឌ្ឍគេ្រ�ង �រ េនះ្រត�វ�ន សំេ�ផងែដរេ�នឹងឧបសម� ័ន�  ទី 11 និង 12 ៃន ESMS 
ក� �ង�រអភិវឌ្ឍយន��របណ� ឹងមួយ។ 
  
11. ្រសី �រេរៀបចំ unding 
��ំ�ច់�ស់ែដល�រចំ�យ�ងំអស់្រត�វ�ន�៉ន់្រប�ណេ�យ្រប �ង្របយ័ត�និងរមួប�� �លេ�ក� �ងថវ �� RAP 
លម� ិត។ េបើ�� ន�រ�យតៃម� ្រតមឹ្រត�វអំពី ៃថ�េដើមៃន�រទិញដីសំណងស្រ�ប់្រទព្យសម្បត� ិែដល�ត់បង់និង�រ ��
ស់ទីលំេ�េទអ�កេរៀបចំគេ្រ�ងមិន�ចកំណត់ៃថ�េដើមពិត្រ�កដៃន ជេ្រមើសរច� គេ្រ�ង ដូច�ផ� �វជំនួសស
្រ�ប់ែខ្សប�� �ន�មពលឬ កែន�ងជំនួសស្រ�ប់គេ្រ�ង�ហ� ីន�ហ� �ដ។ អ�កឧបត�ម�គួរែត�យ�រចំ�យេលើ�រ�ំង
ទីលំេ�ថ�ី�ម្របេភទផលប៉ះ�ល់សិទ�ិទទួល�ននិង �រចំ�យេលើ�រ �ំងទីលំេ�ថ�ី រមួ�ងំ�របណ� � ះប�� ល
�រ្រគប់្រគងគេ្រ�ងនិង�រ្រត�តពិនិត្យ។ 
  
�ល់�រចំ�យេលើសំណង�រ�� ស់ប� �រទីលំេ�និង�រ�� រជីវ�ពេឡើងវ �ញនឹង្រត�វ�នគិតគូរពី ៃថ�េដើមគេ្រ�ង ។ 
អ�ក អភិវឌ្projectន៍គេ្រ�ង គួរែតពន្យល់ឱ្យច�ស់អំពី្របភពៃន�រផ�ល់ថវ ��ស្រ�ប់ថវ �� RAP 
។ េ�ក� �ង�� ន�ពែដលរ�� ភិ�ល�� ស់ផ�ះទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រទូ�ត់សំណងនិង្រ�ក់ឧបត�ម�ជំនួយ�រ�ំង
ទីលំេ�ថ�ី អ�កអភិវឌ្ project 
គេ្រ�ង គួរែតសហ�រ�មួយ ទី�� ក់�ររ�� ភិ�លទទួលខុស្រត�វេដើម្ីប����រទូ�ត់្រត�វ�នេធ� �េឡើង�ម�
លកំណត់។ សរេសរ េ�ទីេនះ អ�កអភិវឌ្ឍគេ្រ�ង សន�ត់��រទទួលខុស្រត�វែតមួយគត់ស្រ�ប់�រផ�ល់មូលនិធិ�ំ
ងលំេ�ថ�ី, �្រត�វែតេរៀប�ប់អំពី�រេរៀបចំខ� �នស្រ�ប់�រផ�ល់�ន់េពលេវ�ៃនមូលនិធិ។ 
  
12. �រេរៀបចំនិង�រ�យតំៃល M 
អ�កអភវិឌ្Projectន៍គេ្រ�ង្រត�វ ្រត�តពិនិត្យនិង�យ�រណ៍អំពី្របសិទ��ពៃន �រអនុវត�  RAP រមួ�ងំវឌ��ព�ង
�យៃនសកម��ព�ំងទីលំេ�និង�� រនីតិសម្ប��រផ�ល់សំណង្របសិទ��ពៃន�រពិេ្រ�ះេ�បល់និងសកម��
ពចូលរមួ���រណៈនិងនិរន� រ�ពៃន �រ�� រ ្រ�ក់ចំណូល និងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងអភិវឌ្amongន៍ក� �ងចំេ�
មអ�កែដលរងផលប៉ះ�ល់ 
សហគមន៍។ សកម��ព្រត�តពិនិត្យនងិ�យតៃម�  RAP គួរែតទទួល�នមូលនិធិ្រគប់្រ�ន់អនុវត�េ�យអ�កជំ�ញ
ែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់េហើយប�� �លេ�ក� �ងដំេណើរ�រ្រគប់្រគងគេ្រ�ង�ងំមូល។ 
  
RAP 
្រត�វផ�ល់នូវែផន�រ្រត�តពិនិត្យរមួែដលកំណត់ �រទទួលខុស្រត�វរបស់ អង��រ  វ �ធី��ស� និង�លវ ��គស្រ�ប់�រ
្រត�តពិនិត្យនិង�យ�រណ៍។ � គួរែត និ�យអំពី ទិដ��ព ដូច�ងេ្រ� មៈ 

•�រ ចូលរមួរបស់អ�ក�ក់ព័ន�ក� �ង�រ�ម�ននិង�យតៃម�។        
• �ម�នេលើសកម��ពែដល�នផ�ល់េ្រ�ម�រេ្រច�ងេនះ (�រ�យតៃម� , ្រពឹត� ិ�រណ៍បេង� ើន�រយល់ដឹង, 

�រប�� ញ, សកម��ពផ្សព�ផ�យ) ;        
• �ម�ន�� ន�ពរបស់ បុគ�លែដល�នគេ្រ�ង        
• �ម�នដំេណើរ�រៃន�រប� ឹងត�� េដើម្ីបកំណត់ពី្របសិទ��ពៃន�រ�� រជីវ�ពេឡើងវ �ញ៖ 

កសិកម��ជីវកម�  ។        
•�រ ផ�ល់ទិន�ន័យ�ងំអស់ែដល្រត�វ�រេដើម្ីបអនុវត��រ�យតៃម��ក់ក�� ល�ណត� ិនិង�រ�យតៃម�ចុង

េ្រ�យ        
  

អ�កអភវិឌ្ project 
គេ្រ�ងនឹង េរៀបចំ រ�យ�រណ៍ ្រត�តពិនិត្យ េដើម្ីប����រអនុវត�ែផន�រ�ំងទីលំេ�ថ�ី�នផ�ល់ លទ�ផលែដ
លចង់�ន។ ចំេ�ះគេ្រ�ងែដល�នផលប៉ះ�ល់ពី�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�យមិនស� ័្រគចិត�  អ�កអភិវឌ្ project 
គេ្រ�ង នឹងរក�អ�កជំ�ញ�ងេ្រ�ែដល�នសមត��ពនិង�នបទពិេ�ធន៍ឬអង��រេ្រ�រ�� ភិ�លែដល
�នសមត��ព េដើម្ីបេផ��ង�� តព់័ត៌�ន�ម�ន។ អ�កជំ�ញ�ងេ្រ�ែដលចូលរមួ េ�យអ�ក អភិវឌ្projectន៍
គេ្រ�ង នឹងផ�ល់្របឹក�អំពីប�� �រអនុេ�ម�មច�ប់េហើយ្របសិនេបើ ប�� �ំងទីលំេ�ថ�ីេ�យអេចត�្រត�វ
�នកំណត់េ�ះែផន�រសកម��ពែកត្រម�វនឹង្រត�វ�នេរៀបចំេឡើង េដើម្ីបេ�ះ្រ�យប�� �ងំេ�ះ។ អ�កអភិវឌ ្
project 
គេ្រ�ង នឹងេរៀបចំរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ្រប�ំ្រតី�សែដលពិពណ៌�អំពីវ ឌ��ពៃន�រអនុវត�សកម��ព�ំង
ទីលំេ�ថ�ីនងិប�� ៃន�រអនុេ�ម�មច�ប់ និងសកម��ពែកត្រម�វ។ រ�យ�រណ៍�ងំេនះនឹងេធ� ��ម�៉ងដិត



ដល់នូវ សូច�ករ្រត�តពិនិត្យ�រ �ំងទីលំេ�ថ�ីេ�យមិនស� ័្រគចិត�  ែដល�ន្រពមេ្រព�ងេ�េពលអនុម័តែផន�រ
�ំងទីលំេ�ថ�ី។ 
�រ�យតៃម�គួរែត���េ�លនេ��យ្រត�វ�នអនុវត�បែន�មេលើ�រផ�ល់នូវមតិ្រតឡប់ែដល្រត�វ�រស្រ�ប់
�រែកស្រម�លទិសេ�យុទ���ស�  ។ 

  

  
ឧបសម�័ន�  ១ ៦ ៖ ល័ក�ខ័ណ� ៃនេសចក� ីេ�ងស្រ�ប់ែផន�រ្រគប់្រគងតំបន់ជីវៈច្រម �ះ / �រ�រតំបន់�រ�រ 

១. េ�ល�រណ៍និងេ�លបំណងៃន្រកបខ័ណ�  ៖ 
្រកបខណ� េ�លនេ��យជីវច្រម �ះ�នបំណងេដើម្ីប�� យ� ្រសប�មួយនឹងបទ�� ននិងស� ង់�ទទួលយក�អន�
រ�តិ�ក់ទងេ�នឹង ជីវចំរុះ និង�រអភិរក្ស �រ�រតំបន់ s 
�ន , គួរឱ្យកត់ស�� ល់ស� ង់��រអនុវត�  6 ស� ីពី �រអភិរក្សជីវច្រម �ះ�រ្រគប់្រគង្របកបេ�យនិរន� រ�ព�ររស់
េ�និងធន�នធម��តិ របស់�ជីវកម�ហិរ�� វត� �អន� រ�តិ (IFC) ។ 
  
េ�លបំណងៃន ្រកបខ័ណ�  គឺ៖ 

• េជៀស�ងឬ�ត់បន�យ�រ�ត់បង់ជីវៈច្រម �ះេ�យ�នេ�លបំណងរក��ពសម្ប� រែបបៃន្រប
េភទសត�ជ្រមកនិង្របព័ន� េអកូឡ� សុីនិងសុចរ �ត�ពៃនមុខ�រេអកូឡ� សុី 
• ចូលរមួចំែណកក� �ង�រេ�ះ្រ�យនូវ�រ�ត់បង់ជីវច្រម �ះ�សកលតំបន់និងក� �ងតបំន់ែដលប
�� លមកពី�រព្រងីកសកម��ពេសដ�កិច�មនុស្សេ�ទូ�ងំពិភពេ�ក 
• េ�រព�ម��នុ្រកម�ត់បន�យ 
• េ�ះ្រ�យ�និភ័យជីវៈច្រម �ះែដល�នកំណត់�មរយៈ�រ�យតៃម�ផលប៉ះ�ល់បរ ��� ននិងសង�
ម (ESIA) 
• េឆ� ើយតបេ�នឹងត្រម�វ�របទប្ប�� ត� ិ៖ 
បទប្ប�� ត� ិនិងច�ប់ែដល�ក់ព័ន�  (ឧ�ហរណ៍ ្របេភទសត��� ន�ន្របេភទ�រ�រតំបន់ជ្រមក�រ
�រអភិរក្សធម��តិ�រព��លសត�ៃ្រព�រ្រគប់្រគង�កសំណល់�រ�រ�រ�របំពុលនិង�រ្រគប់្រគ
ងទឹក ) 

  
2. �រ �រ�រ និងត្រម�វ�រ 
�រ�រ�រ និងេ�ល�រណ៍ ដូច�ងេ្រ�ម ែដល�ក់ទងេ�នឹង ជីវៈច្រម �ះនិង�រអភិរក្សជ្រមកសំ�ន់ នឹង្រត�វ
អនុវត�ចំេ�ះគេ្រ�ងនីមួយៗ (�ធម��្រត�វ�ន�យតៃម�  ក� �ងកំឡ� ងេពល ESIA) ។ 
េ�ល�រណ៍ស� ីពី��ស�តុនិង�មពល៖ 

• េលើកកម�ស់សន� ិសុខ��ស�តុ (�រ�ត់បន�យនិង�រស្រមបខ� �ន) និង�រអភិវឌ្ 
Development ្របកបេ�យចីរ�ព។ 

ត្រម�វ�របំ�យឧស� ័ន 
• គេ្រ�ងមិន្រត�វបេង� ើន�របេ�� ញឧស� ័នផ�ះក�� ក់េលើេស�រ �យូ៉មូល�� ន។ 

ត្រម�វ�រផ�ត់ផ�ង់�មពល 
• គេ្រ�ងេនះមិនប៉ះ�ល់ដល់�ព�ចរក�ននិង�ពេជឿ�ក់ៃន�រផ�ត់ផ�ង់�មពលដល់អ�ក
េ្របើ្រ�ស់េផ្សងេទៀតេឡើយ។ 

េ�ល�រណ៍ៃនទឹក៖ 
• េលើកកម�ស់�រ្រគប់្រគង្របកបេ�យនិរន� រ�ព�រអភិរក្ស�រែថរក�និង�រ�� រេឡើងវ �ញនូវជ
្រមកធម��តនិិងជីវៈច្រម �ះនិងមុខ�រេអកូឡ� សីុែដល�ក់ព័ន�។ 
• គេ្រ�ង្រត�វ���ធន�នទឹក្រត�វ�នអភិរក្ស។ ចំេ�ះៃផ�ទឹក�នន័យ�៖ 

(ក) 
�ររក�លំហូរបរ ��� នែដល�ចេជឿទុកចិត��នប�� ញេ�យ�រផ�ល់�រគណ�ែដល�ចេផ��ង�� ត់�នែដលប
�� ញ��រអភិរក្ស្រត�វ�នរក�ក� �ងក្រមិតមួយែដល�នែណ�ំេ�យអ�ក�ក់ព័ន� ែដល�នជំ�ញឯក�ជ្យនិង 



(ខ) 
�រ���ទឹកសំណល់ែដល�នបេ�� ញ�ងំអស់�នស� ង់�រខ� ស់្រគប់្រ�ន់េដើម្ីបអនុ�� តឱ្យេ្របើ្រ�ស់េឡើងវ �ញ្រប
កបេ�យអត� ្របេ�ជន៍។ ចំេ�ះទឹកេ្រ�មដីេនះ�នន័យ��រក្រមិតអរបូីក� �ងក្រមិតតិច�ងឬេស� ើនឹងអ្រ�ៃន
�រប�� �លថ�។ �រប�� �លទឹកែដល្រគប់្រគង�ន�ច្រត�វ�នេ្របើេដើម្ីបអភិរក្សធន�នទឹកេ្រ�មដី។ គេ្រ�ងេនះ
�ចេ្របើ្រ�ស់កំណត់្រ�្របវត� ិ��ស� �រ្រត�តពិនិត្យនិង�រ�យ�រណ៍បន��មរយៈ�រកត់្រ�ទនិ�ន័យៃន�រ�ស់ែវ
ងរបូវន� ្របភព�មអុីនធឺណិតនិង/ឬទិន�ន័យរ�� ភិ�លេដើម្ីប�យតៃម��និភ័យ/ផលប៉ះ�ល់គេ្រ�ង។ 

 វ �ធី��ស� ែដល�នែណ�ំ៖ 
ឯក�របរ ��ណៃន្របភពនិងបរ ��ណអរបូីៃនទឹក�ងំអស់។ �រេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍�ស់ទឹកនិងរ�� ស់ែម៉្រតលំហូរ
�រេ្របើ្រ�ស់�មពលបូមអ្រ�ខ្យល់េចញចូលទិន�ន័យរបស់រ�� ភិ�ល�រ�ប់យកពីច�� យ 

• េនះ� គេ្រ�ងនឹង�យតៃម��េតើ��េ�ក� �ងតបំន់ៃន�ព�នតឹង�ង�យឬ�រខ�ះ�តទឹក
មួយ។ គេ្រ�ង�ចេធ� ��រវ ��គអំពីកង�ះ�តទឹកេ�ក� �ងតំបន់ៃនឥទ�ិពល�ង�យរបស់គេ្រ�ង 
(ឧ�ហរណ៍�ងទឹក) និង្រត�វ្រត�តពិនិត្យផលប៉ះ�ល់ឱ្យ�នញឹក�ប់។ គេ្រ�ងេនះ�ចេ្របើ្រ�ស់ 
Aqueduct, GWSP Digital water Atlas, ត្រមង�និភ័យទឹក, ឧបករណ៍ទកឹសកល WBCSD, 
សន�ស្សន៍េ�ស� សទឹក Maplecroft , សន�ស្សន៍�ពខ� ះ�តទឹក Pfister 
ឬឧបករណ៍ែដល�នទទួល�� ល់េផ្សងេទៀតស្រ�ប់�ព�នតឹងទឹកនិង�រ�យតៃម�អំពីកង�ះ�តេ�
ក� �ងតំបន់ៃនឥទ�ពិលៃនគេ្រ�ង។ 
• គេ្រ�ង្រត�វផ�ល់ភស� ��ងែដល�ចេផ��ង�� ត់�នៃន�ព�នតឹងទឹកែដល�នជួប្របទះេ�ក� �
ង�ងែដលគេ្រ�ងកំពុងដំេណើរ�រេហើយប�� ញ��រេ្របើ្រ�ស់ទឹកេ�យគេ្រ�ង 
(េលើសពីក្រមិតមូល�� ន) គឺ�នេសចក� ីេធ�ស្របែហសឬនឹង�ំមកនូវផលវ �ជ��នឬ�៉ងេ�ច�ស់ 
បេង� ើន�ព�នតឹងៃន�ង្រប�ំ�� ំ។ 
• �និភ័យៃនគេ្រ�ងែដលជះឥទ�ិពលអវ �ជ��នដល់�ងទេន� េមគង� ្រត�វេធ� ��រ�យតៃម�និងេ�ះ
្រ�យេដើម្ីប��ឱ្យ�ននូវលទ��ពេ�គជ័យរយៈេពលែវងនិងផលប៉ះ�ល់េលើ្រទព្យសម្បត� ិសង�មេសដ�
កិច�និងបរ ��� នជុំ វ �ញ។ គេ្រ�ងេនះ�ចេ្របើឧបករណ៍ែផនទីឬសមរម្យេផ្សងេទៀត recogni 
�តិ z �ឧបករណ៍នក� �ងេរឿងេនះ។  វ �ធី��ស� ែដល�នែណ�ំរមួ�នឧបករណ៍�មអុិនធរេណត�រ�យ
តៃម�ែផ�កវ �ស� កម�ឬ�ង�យកំណត់្រ�លំហូរ្របវត� ិ��ស� កំណត់្រ��រេ្របើ្រ�ស់ដីនិង�រស� ង់មតិេ�យ
�� ល់�ត់ឬ��យលក�ណ៍អក្សរ�មួយទី�� ក់�រក� �ង្រស �កនិងអ�ក្រស �ក។ �រពិនិត្យេមើលចរន�ឆ�ង�ត់
និងចំេហៀងេដើម្ីបពិនិត្យេមើល�រត�� ប់លំហូររមួ�ងំ�រត�� ប់ប�្ឈរ 
(េ�លគឺលំហូរ្រគប់្រ�ន់ឬតំបន់�� ប់) ។ 
• កែន�ងែដលគេ្រ�ងចូលរមួក� �ង�រដក្រសង់ធន�នទឹកែដល្រត�វ�រេដើម្ីប�ំ្រទដល់ជីវៈច្រម �ះនិ
ងេស�កម� ្របព័ន� េអកូឡ� សុីដៃទេទៀត �រ�យតៃម�  លំហូរេចញ ្រសប�ម�រអនុវត�ល� រមួ�ងំវ �ធី��ស� ទំ
េនើបែដល�នែចងក� �ងឯក�រេ�ងសំ�ន់មួយែដល�ន�យ�ងេ្រ�មេនះ្រត�វែតអនុវត�។ 
• េ�កែន�ងែដល�រ�យតៃម�លំហូរបរ ��� នមិន�ចអនុវត��នគេ្រ�ង្រត�វ�នេគត្រម�វឱ្យប��
ញ�អ្រ�លំហូរនិង�ពែ្រប្រប�ល្រត�វ�នរក�ទុកពី្របភពទឹកអរបូី។ �រគណ�ែដល�ចេផ��ង�� ត់�
ននឹង្រត�វផ�ល់ជូនស្រ�ប្់របភពទឹកនីមួយៗែដលប�� ញពីអ្រ�លំហូរសរុបមិន�� ក់ចះុេ្រ�មក្រមិតែដ
លសម្រសប�មអត�បទ�ម�រែណ�ំរបស់អ�ក�ក់ព័ន�ឯក�ជ្យ។ 
• មតិនិងអនុ�សន៍របស់អ�ក�ក់ព័ន�នឹងអ�កជំ�ញ្រត�វែស� ងរកនិងប�� ញ�្រត�វ�នប�� �លក� �
ង�ររច�គេ្រ�ងនងិែផន�រ្រត�តពិនិត្យ។ 

ត្រម�វ�រអេស� រ�ពៃន�ង�យសំណឹកនិង/ឬទឹក 
• �និភ័យៃនគេ្រ�ងែដលជះឥទ�ិពលអវ �ជ��នដល់�ងទេន� េមគង�និង�និភ័យ�មួយែដល
ជះឥទ�ិពលដល់េ�គជ័យរបស់គេ្រ�ង្រត�វេធ� ��រ�យតៃម�និងេ�ះ្រ�យ។ គេ្រ�ងេនះ្រត�វ��ឱ្យ�ន
នូវលទ��ពេ�គជ័យរយៈេពលែវងនិងផលប៉ះ�ល់េលើ្រទព្យសម្បត� ិេសដ�កិច�សង�មនិងបរ ��� នជុំវ �ញ។ គ
េ្រ�ងេនះ្រត�វ�យតៃម��ពរេសើបៃនតបំន់ឥទ�ិពលៃន�ង�យេ�យ�រែត�គរយ�បៃនគ្រមបមិន
្រ�បចូលក� �ងគេ្រ�ង (ឧ�ហរណ៍�ងទឹក�ង) 
�ព�យនឹងសំណឹកនិងអស� ិរ�ព�ង�យទឹកនិងកង�ះ�រត�� ប់ជ្រមកេ�េលើែផនដី។ គេ្រ�ងេនះ
�ចេ្របើឧបករណ៍គូសែផនទីឬឧបករណ៍សម្រសបេផ្សងេទៀតែដលទទួល�� ល់�លក�ណៈ�តិ�រសិក�ឬ
�រេ�ះពុម�ផ�យេ�េលើតំបន់�ក់ព័ន� ។  វ �ធី��ស� ែដល�នផ�ល់អនុ�សន៍រមួ�នឧបករណ៍េលើប��
ញ្រត�តពិនិត្យេមើលេឃើញ,  វ �ស� កម�ឬ�រ�យតៃម��ង�យកំណត់្រ��រេ្របើ្រ�ស់ដី្របវត� ិ��ស� , 



របូថតពីេលើ��សនិង�ក្យសំដីឬ 
wri �វ ស� ង់មតិចំនួនដប់�មួយ�� ក់�រនិងអ�ក្រស �កក� �ងតំបន់េ�េលើលក�ណៈៃន geomorphology 
ៃន�កសពទឹក។ 
• គេ្រ�ង្រត�វប�� ញ�វ ��ន�រ��េដើម្ីប���រ�រ�រដីនិង�ត់បន�យសំណឹក�នេ�មុន
េពល�ប់េផ�ើមគេ្រ�ង។ 
• គេ្រ�ង្រត�វប�� ញ�វ ��ន�រ��នឹង្រត�វអនុវត�េដើម្ីប���ៃផ�ទឹកនិងដី្រត�វ�ន�រ�រពី
សំណឹកេហើយវ ��ន�រ�ងំេនះ្រត�វ�នអនុវត�មុនេពល�ប់េផ�ើមគេ្រ�ង។ 
•  វ ��ន�រ្រត�វ�ក់ប�� �លេដើម្ីប�ត់បន�យសំណឹកដីេ�េលើជ្រ�លភ� ំ 
(ឧ�ហរណ៍របង�រ�រនិងជួរេដើមេឈើ�បេស� ើធម��តិបន� ះេ្រជ�តចូលគ្រមបដីអចិៃ�ន� យ៍) 
។ ចំេ�ះវ ��ន�រ�ងំេនះគំនិតៃន្របែវងជ្រ�លែដល�ន្របសិទ��ព្រត�វយកមកពិ�រ�។ 
• ផលប៉ះ�ល់នឹង្រត�វ�យតៃម�េឡើងវ �ញ�មេ្របកង់សម្រសបេ�នឹងបរ �បទៃន្របព័ន� េអកូឡ� សុីែដ
លរងផលប៉ះ�ល់។  វ �ធី�្រស� ្រត�តពិនិត្យនិង�ពញឹក�ប់្រត�វ�ន�ពយុត� ិធម៌េ�យេ�ងេ�េលើលំ�ំ
ធម��តិនិង�រែ្រប្រប�ល។ 
• កែន�ងែដលគេ្រ�ង្រប្រពឹត�េ�ក� �ងតំបន់ខ� ះ�តទឹកឬតំបន់ែដល�ន�ព�នតឹងទឹកមតិ
េ�បល់និងអនុ�សន៍របស់អ�ក�ក់ព័ន�នឹងអ�កជំ�ញ្រត�វែស� ងរកនិងប�� ញ�កំពុងពិ�រ�និង
ប�� �លេ�ក� �ង�ររច�គេ្រ�ង។ 

បរ ��� នបរ ��� ននិង�រេ្របើ្រ�ស់ដី 

េ�ល�រណ៍ស� ីពីបរ ��� នបរ ��� ននិង�រេ្របើ្រ�ស់ដី៖ 

(ក) 
��នូវវ �ធី��ស� ប�� រ�មុនចំេ�ះ�រអភិរក្សធន�នធម��តិនិងេជៀស�ងផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��នដល់បរ ��� ន 

�រែកែ្របេទស�ពនិងត្រម�វ�រដី 
• គេ្រ�ង្រត�វកំណត់មុខ�រនិងេស�កម�ែដលផ�ល់េ�យេទស�ពនិងមិនប�� ញពី�ររ �ចរ �លសុទ�ក� �ង
មុខ�រនិងេស�កម�េទស�ពែដល�ន្រ�ប់។ 
• េដើម្ីប���ននូវដីែដល�នសុខ�ពល� ទិដ��ពដូច�ងេ្រ�ម្រត�វ�នកំណត់អត�ស�� ណេហើយវ �
�ន�រសម្រសបនឹង្រត�វ�ក់េចញេដើម្ីប�រ�រដី�ងំេ�ះ៖ 

(ក) ្របេភទដី, និង 

(ខ) � �យូ៉�និង 

(គ) សំណឹក 
•  វ ��ន�រ្រត�វ�ន�ក់ប�� �លេដើម្ីប �ត់បន�យ �ររ �ចរ �លដី 
(ឧ�ហរណ៍�មរយៈ�របង� �លដំ��ំរេធ� �ជីកំបុ៉ស� កំុេ្របើ�៉សីុនធុនធ�ន់�រេ្របើរុក��តិជួសជុលអិន�ត់ប
ន�យ�រភ� �រ�ស់�រមិនេ្របើ�រ�តុែដលបង�េ្រ�ះ�� ក់ដល់្របព័ន� េអកូឡ� សីុ) ។ 
• គេ្រ�ងែដល�ក់ព័ន�នឹង�រផលិត�រ្របមូលផលនិង/ឬ�រ្រគប់្រគងធន�នធម��តិែដលរស់
េ�េ�យ�� ស់ដី�� តតូចនិង/ឬសហគមន៍មូល�� ន្រត�វ្រប�ន់យកនូវ �រអនុវត��រ្រគប់្រគងធន�ន 
្របកបេ�យនិរន� រ�ព សម្រសបនិង្រប�ន់អក្សរតូចធំ ។ 

�ព�យរងេ្រ�ះចំេ�ះត្រម�វ�រេ្រ�ះធម��តិ 
• គេ្រ�ងេនះ្រត�វេជៀស�ងឬ minimi z e exacerbation 
ៃនផលប៉ះ�ល់ែដលបង�េឡើងេ�យេ្រ�ះ�� ក់ធម��តិឬមនុស្សបេង� ើតេឡើងដូច��រ�ក់ដីឬទឹកជំនន់
ែដល�ចប�� លមកពី�រេ្របើ្រ�ស់ដី�រ�� ស់ប� �រេ�យ�រែតគេ្រ�ងេនះ។ អ�កអភិវឌ្ Project 
គេ្រ�ង្រត�វរមួប�� �លវ ��ន�រ�ត់បន�យ (េបើ�ច) 
ែផន�រេ្រត�មប�� រ្រ��សន�និងយុទ���ស� េឆ� ើយតប។ អ�កអភិវឌ្Projectន៍គេ្រ�ង្រត�វប�� ញព័ត៌�នស
ម្រសបអំពី�រេរៀបចំនិង�រេឆ� ើយតប្រ��សន�គេ្រ�ងធន�ននិង�រទទួលខុស្រត�វចំេ�ះសហគមន៍
ែដលរងផលប៉ះ�ល់។ 

ត្រម�វ�រធន�នែហ្សន 
• គេ្រ�ងែដល�ក់ព័ន�នឹង�រេ្របើ្រ�ស់ GMOs មិន�នសិទ�ិទទួល�នេទ 



• �រ�យតៃម�អំពី�និភ័យៃន�រចម�ងេ�គ GMO 
ពី�ងេ្រ�តំបន់គេ្រ�ងនិងវ ��ន�រ្រប�ំងែដលសមេហតុផលនិងសមរម្យគួរែត្រត�វ�នអនុវត�។ 

�របេ�� ញត្រម�វ�របំពុល 
• គេ្រ�ង្រត�វេជៀស�ង�របេ�� ញ�រ�តុពុល ។          [១២] េនះអនុវត�ចំេ�ះ�របេ�� ញ�តិពុលេ�ក� �ងខ្យល់ទឹក

និងដីេ�យ�រ�លៈេទសៈមិនេទៀង�ត់នងិៃចដន្យ ។ [១៣] 
• អ�កអភវិឌ្Projectន៍គេ្រ�ង្រត�វ���បេច�កវ ��� ប�� រនងិ្រត�តពិនិត្យ�របំពុលបរ ��� ននងិ�រអនុវត� ្រសប

�មបទប�� �តិឬ�រអនុវត�ល� អន� រ�ត្ិរត�វ�នអនុវត�ក� �ងកំឡ� ងេពលវដ�ជីវ �តគេ្រ�ង។          
• ្របភពបំពុលស�� នុពល�ងំអស់ែដល�ចប�� លមកពីគេ្រ�ងែដលប�� លឱ្យខូចគុណ�ពដីខ្យល់ៃផ�ទឹកនិង

ទឹកេ្រ�មដីេ�ក� �ងតំបន់ែដល�នឥទ�ិពលរបស់គេ្រ�ង្រត�វកំណត់។  វ ��ន�រ�ត់បន�យនិង�រ្រត�តពិនិ
ត្យសម្រសបនឹង្រត�វអនុវត�េដើម្ីប���រ�រ�រធន�ន។ គេ្រ�ងេនះ�ចេ្របើ្រ�ស់កំណត់្រ�្របវត� ិ��ស�
�រ្រត�តពនិិត្យនិង�យ�រណ៍�បន�ប�� ប់�មរយៈ�រកត់្រ�ទិន�ន័យៃន�រ�ស់ែវងរបូវន� ្របភព�មអុីនធឺ
ណិតទិន�ន័យរបស់រ�� ភិ�ល។  វ �ធី��ស� ែដល�នែណ�ំរមួ�នឯក�របរ ��ណៃន្របភព�ងំអស់និងបរ ��
ណអរបូីៃនទឹក�រេ្របើ្រ�ស់ទំនប់និងរ�� ស់ែម៉្រតលំហូរ�រេ្របើ្រ�ស់�មពលបូមអ្រ�ខ្យល់េចញចូលទិន�ន័យរ
បស់រ�� ភិ�ល។          

ត្រម�វ�រសំណល់រ �ងែដល�នេ្រ�ះ�� ក់និងមិនបង�េ្រ�ះ�� ក់ 
• គេ្រ�ង្រត�វេចៀស�ងឬេ�េពលេចៀសមិនផុត�ច �ត់បន�យ និង្រគប់្រគង�របេ�� ញ�រ�តុេ្រ�ះ�� ក់ែដល

ប�� លមកពី�រផលិត�រដឹកជ�� �ន�រទុក�ក់និង�រេ្របើ្រ�ស់េ�ក� �ងគេ្រ�ង។ ក� �ងករណីែដលមិន�ច
េចៀសផុត�និភ័យសុខ�ពរមួ�ងំផលប៉ះ�ល់ខុស�� ែដល�ចេកើត�នចំេ�ះបុរស�ស� ីនិងកុ�រពី�រេ្របើ
្រ�ស់ស�� នុពលៃនវត� ��តុេដើមែដល�នេ្រ�ះ�� ក់�ច្រត�វ�នេ�ះ្រ�យឱ្យ�នសម្រសប។          

• គេ្រ�ង��្រត�វពិ�រ�អំពី�រេ្របើ្រ�ស់�រ�តុជំនួសែដល�នេ្រ�ះ�� ក់តិច�ងស្រ�ប់�រ�តុគីមីនិង
វត� ��តុេដើមេហើយនឹងេចៀស�ង�រផលិត�រជួញដូរនិង�រេ្របើ្រ�ស់�រ�តុគីមីនិងវត� ��តុេដើមែដល�ន
េ្រ�ះ�� ក់េ្រ�ម�រ�ម�ត់�អន� រ�តិ ស�� នុពលស្រ�ប់ bioaccumulation 
ឬស�� នុពលស្រ�ប់�រថយចុះៃន្រស�ប់អូហ្ស� ន ។          [១៤] 

• ្របភព�កសំណល់និងផលិតផល�កសំណល់�ងំអស់្រត�វកំណត់និង�ត់�� ក់។ ផលិតផល�កសំណល់រមួ�ន៖    
      

(ក) �កសំណល់គីមីនិង 

(ខ) កុងតឺនរ័នងិ 

(គ) ឥន�នៈនិងេ្របងនងិ 

(ឃ) �កសំណល់មនុស្សនិង 

(ង) សំ�ម (រមួ�ងំេ�ហ�តុ�� ស� កិផលិតផលសរ ��ង�និង្រក�ស) និង 

(ច) អ�រ�៉សីុនឬឧបករណ៍ែដលេគេ�ះបង់េ�ល 

  
• កែន�ងែដលមិន�ចេចៀសផុតពី�របេង� ើត�កសំណល់គេ្រ�ង្រត�វ�ត់បន�យ�របេង� ើត�កសំណល់េហើយ្រគប

ដណ� ប់េឡើងវ �ញនិងេ្របើ្រ�ស់េឡើង វ �ញនូវ�កសំណល់ក� �ងលក�ណៈែដល�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់សុខ�ពមនុស្សនិ
ងបរ ��� ន។          

• កែន�ងែដល�កសំណល់មិន�ចយកមកវ �ញឬេ្របើេឡើងវ �ញ�ន�្រត�វេធ� ��រកំ�ត់េ�លឬកំ�ត់េ�ល�មលក�
ណៈបរ ��� នែដលរមួប�� �ល�ងំ�រ្រត�តពិនិត្យ្រតឹម្រត�វៃន�របេ�� ញនិងសំណល់ែដលប�� លមកពី�រ្រគប់្រគ
ងនិងែកៃច�ស�� រៈសំណល់។          

• ្របសិនេបើ�កសំណល់ែដល�នបេង� ើត្រត�វ�ន�ត់ទុក��នេ្រ�ះ�� ក ់         [១៥] ជេម� ើសជំនួសសមេហតុផល
ស្រ�ប់�រេ�លសំ�ម្របកបេ�យបរ ��ប័ន� របស់�នឹង្រត�វ�នអនុម័តខណៈែដល្រប�ន់�� ប់នូវែដនកំណ
ត់ែដលអនុវត�ចំេ�ះចល�ឆ�ងែដនរបស់ខ� �ន[១៦] ។ 

• គេ្រ�ងេនះមិន្រត�វេ្របើ្រ�ស់�រ�តុគីមឬីស�� រៈែដលស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ម�ត់�អន�រ�តិ ឧ�ហរណ៍ដដ
ត, PCBs និង�រ�តុគីមីេផ្សងេទៀតែដល�ន�យក� �ងអនុស�� អន� រ�តិដូច�អនុស�� ទី្រក �ង Stockholm 
េ�េលើតស៊ូ សរ ��ង�បំពុលឬពិធី�រ Montreal ។          

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn12
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn13
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn15
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn16


  
ត្រម�វ�រ�� សំំ�ប់សត�ល� ិតនិងជី 
• គេ្រ�ង�ក់ព័ន�នឹង�រ្រគប់្រគងសត�ល� ិតវ �ធី�្រស� ្រគប់្រគងសត�ល� ិតរមួប�� �ល�� និង 

/ឬវ �ធី�្រស� ្រគប់្រគងវ��ចទ័ររមួប�� �ល�� ្រត�វ�នអនុម័តនិង�នេ�លបំណង�ត់បន�យ�រពឹងែផ�កេលើ�� សំំ
�ប់សត�ល� ិតគីមី។          

• �និភ័យសុខ�ពនងិបរ ��� នែដល�ក់ទងនឹង�រ្រគប់្រគងសត�ល� ិតគួរែត្រត�វ�នប្រង�មអប្បបរ��មួយកំ
ពង់ែផ�មត្រម�វ�រេដើម្ីប�រអភិវឌ្ capacity 
សមត��ព�� ប័នេដើម្ីបជួយ្រគប់្រគងនិង្រត�តពិនិត្យ�រែចក�យនិង�រេ្របើ្រ�ស់�� សំំ�ប់សត�ល� ិតនិងប
េង� ើន�រអនុវត��រ្រគប់្រគងសត�ល� តិរមួប�� �ល�� ។          

• េ�េពលគេ្រ�ងរមួ�ន�រ្រគប់្រគងសត�ល� ិតឬ�រេ្របើ្រ�ស់�� សំំ�ប់សត�ល� ិត�� សំំ�ប់សត�ល� ិតែដល�ន�
តិពុលក� �ងខ� �នមនុស្ស�បែដល្រត�វ�នេគដឹង��ន្របសិទ��ព្រប�ំងនឹង្របេភទសត�េ�លេ�និង�នផ
លប៉ះ�ល់តិចតួចបំផុតេ�េលើ្របេភទសត�ែដលមិន�នេ�លេ�េហើយបរ ��� ន្រត�វេ្រជើសេរ �ស។          

• ្រត�វ�ន“ េ�លនេ��យ�� សំ�� ប់សត�ល� ិតគីមី” 
ែដល្រត�វ�នចង្រកង�ឯក�រអនុវត�និងេធ� �បច� �ប្បន��ព�្រប�ំ។ េ�លនេ��យេនះ្រត�វរមួប�� �ល�៉
ងតិច៖          

o បទប្ប�� ត� ិស្រ�ប់�រដឹកជ�� �ន�ររក�ទុក�រផ� �កនិង�រ�ក់�ក្យ្របកប
េ�យសុវត� ិ�ពនិង 
o បទប្ប�� ត� ិស្រ�ប់�� ន�ព្រ��សន�។ 

• អ�កអភវិឌ្Projectន៍គេ្រ�ងមិន្រត�វទិញរក�ទុកផលិត�ណិជ�កម�ឬេ្របើ្រ�ស់ផលិតផលែដលស� ិតក� �ងចំ�ត់��
ក់ IA (េ្រ�ះ�� ក់�� ំង) និង IB (ែដល�ន�និភ័យខ�ស់) 
របស់អង��រសុខ�ពពិភពេ�កែដល�នផ�ល់ចំ�ត់�� ក់ចំ�ត់�� ក់�� សំំ�ប់សត�ល� ិតេ�យ�ដ។          

• ជី្រត�វេចៀស�ងេបើមិនដូេ�� ះេទ�រេ្របើ្រ�ស់របស់�្រត�វប្រង�មអប្បបរ�និង្រតឹម្រត�វ។ ្របសិនេបើ�រេ្របើជីពីេលើ�
�ស្រត�វ�នេ្របើេ�ះវ ��ន�រ្រត�វ�ក់ឱ្យអនុវត�េដើម្ីប�រ�រ �ររ�ត់          

�រ្របមូលផលត្រម�វ�រៃ្រពេឈើ 

គេ្រ�ង្រត�វ៖ 

(ក) 
ព្រងឹង�រ្រគប្់រគង្របកបេ�យនិរន� រ�ពៃនៃ្រពេឈើរមួ�ងំ�រអនុវត� វ ��� បនប័្រតឯក�ជ្យ�ពគួរឱ្យេជឿ�ក់ស
្រ�ប់�ណិជ�កម��រ្របមូលផលេឈើ�� តឧស�ហកម�និង 

(ខ) 
ែថរក�ឬបេង� ើនមុខ�រជីវៈច្រម �ះនិង្របព័ន� េអកូឡ� សុីេ�ក� �ងតំបន់ែដល�ន�រ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ�ន់ែត្របេសើរ
េឡើង។ 

ត្រម�វ�រ��រ 
• សកម��ពគេ្រ�ងមិន្រត�វជះឥទ�ិពលអវ �ជ��នដល់លទ��ពទទួល�ននិងផ�ល់េស្ប�ង��រដល់្រប�ជនែដលរ

ងផលប៉ះ�ល់េឡើយ។          
ត្រម�វ�រចិ�� ឹមសត� 
• សុខ�ល�ពរបស់សត� ្រត�វ��េ�យ៖          
(ក) �រផ�ត់ផ�ង់ទឹក�� ត្រគប់្រ�ន់និង 

(ខ) លទ��ពទទួល�នពន� ឺៃថ�និង 

(គ) �រ�ម�ត់្រគ�ប�� ត់េ�និង 

(ឃ) �� ន�រ�ងំស� ះដល់�រយល់េឃើញរបស់ពួកេគនិង�រអនុវត�ត្រម�វ�រមូល�� នរបស់ពួកេគនិង 

(ង) េ�លនេ��យ្រគប់្រគងនិង�របណ� � ះប�� លបុគ�លិកេដើម្ីប�រ�រ�រេធ� ��ប 
(ភស� ��ងៃន�រេធ� ��បសត�នងឹ្រត�វ�តទ់ុក��រមិនអនុេ�ម�មច�ប់�� មៗ) 
• �រេ្របើ្រ�ស់�� េំពទ្យសត�ហួស្រប�ណឬមិន្រគប់្រ�ន់្រត�វេជៀស�ង។ ដូេច�ះ�� �ំងំអស់្រត�វ�នៈ          



(ក) ្រគប់្រគង�៉ងតឹងរ��ងេ�ង�ម�� កនិង�រែណ�ំក�� ប់ឬ 

(ខ) េ�ង�មេពទ្យសត�ែដល�នទទួល�របណ� � ះប�� ល។ 
• សត�ែដលរងរបួសឬឈឺនឹង្រត�វព��លនិងែញក�ច់ពី�� េបើ�ំ�ច់េដើម្ីប�សះេស្បើយ។          
•អ�ក សំេ�គកំេណើនសំេ�គរមួ�ងំអរម៉ូននឹងមិន្រត�វ�ន្រគប់្រគងេទ។          
• សត� ្រត�វ្របឈមមុខនឹង�ព�នតឹងតិចបំផុតែដល�ចេធ� ��នក� �ងកំឡ� ងេពលដឹកជ�� �ននងិសំ�ប់។          
• ទំហំសម្រសបស្រ�ប់សត�និងអ្រ�ស� �កក� �ងមួយឯក�ដីគួរែត្រត�វ�នកំណត់�មត្រម�វ�រអភិវឌ្ develop 

ផ� �វចិត�នងិ�ង�យរបស់ពួកេគ។          
តំបន់តៃម�អភិរក្សខ�ស់និងត្រម�វ�រទីជ្រមកសំ�ន់[១៧] 
• �� នគេ្រ�ង�ែដល�ចជះឥទ�ិពលដល់ជ្រមកែដល�នកំណត់អត�ស�� ណដូចែដល�នកំណត់�ងេលើេនះនឹ

ង្រត�វអនុវត�េឡើយលុះ្រ�ែតចំណុច�ងំអស់�ងេ្រ�ម្រត�វ�នប�� ញ៖          
(ក) 
�និភ័យៃនគេ្រ�ងែដលជះឥទ�ិពលអវ �ជ��នដល់�ងទេន�និង�និភ័យែដលជះឥទ�ិពលដល់�ពេ�គជ័យៃនគ
េ្រ�ង្រត�វ�យតៃម�និងេ�ះ្រ�យេដើម្ីប���ននូវលទ��ពេ�គជ័យនិងរយៈេពលែវងែដលកំពុងបន�និងផល
ប៉ះ�ល់េលើ�រ្របមូលផ� �ំ HCV និង្រទព្យសម្បត� ិេអកូឡ� សុី។ 
(ខ) �� នផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��នែដល�ច�ស់ែវង�នេលើលក�ណៈវ �និច� ័យឬតៃម�ជីវៈច្រម �ះែដល �� � -
េតត សំ�ន់ ្រត�វ�នកណំត់នងិេលើដំេណើរ�រេអកូឡ� សីុែដល�ំ្រទតៃម�ជីវៈច្រម �ះ�ងំេ�ះ។ 
(គ) 
ែផន�រសកម��ពលំេ��� ននិងជីវៈច្រម �ះរយៈេពលែវងែដល�ន�ពរ �ង�ំ�ន�ររច�្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប
េដើម្ីបសេ្រមច�ននូវផលចំេណញសុទ�ៃនតៃម�ជីវៈច្រម �ះ�ងំេ�ះែដលជ្រមកសំ�ន់្រត�វ�នកំណត់។ 
• េ�ក� �ងគេ្រ�ងតំបន់ែដល្រត�វ�ន្រគប់្រគងេ�យអ�កអភិវឌ្Projectន៍គេ្រ�ងនិងតំបនៃ់នផលប៉ះ�ល់�ង

េ្រ�មនឹង្រត�វកំណត់និង�រ�រ/ព្រងឹង ក� �ងករណីផលប៉ះ�ល់េ�ែផ�ក�ងេ្រ�មគេ្រ�ង្រត�វ��ឱ្យ�ន
�របន� �របន�យែដលស� ិតេ�ក� �ង្រពំ្របទល់គេ្រ�ងេដើម្ីបកុំឱ្យគេ្រ�ងមិនប៉ះ�ល់ដល់តំបន់�ងំេនះ៖          

(ក) បំណះែដល�ន្រ�ប់ៃន្របេភទេដើមេឈើេដើមកំេណើតនិង 
(ខ) េដើមេ�លេ�លៃន្របេភទេដើមេឈើេដើមកំេណើតនិង 
(គ) ធន�នទឹក�ប�ងំអស់រមួ�ងំទេន�បឹង�លភក់�កសពទឹកអណ� �ងនិងអណ� �ងទឹក 
(ឃ) ជ្រមកៃន្របេភទសត�ក្រមែដលគំ�មកំែហងនិងជិតផុតពូជនិង 
(ង) 
តំបន់�ក់ព័ន�ស្រ�ប់�រត�� ប់ជ្រមកសត� ្រត�វកំណត់អត�ស�� ណនិង្រគប់្រគងេដើម្ីប�រ�រឬេលើកកំពស់ជីវៈច
្រម �ះ។ 
• ្របសិនេបើគេ្រ�ង�នទី�ំងេ�ក� �ងជ្រមកែបបេនះ។ អ�កអភិវឌ្Projectន៍គេ្រ�ង្រត�វ៖          
(ក) �ត់បន�យ �របែម�ងឬ�ររ �ចរ �លៃនជ្រមកែដល�� នេហតុផល 
(ខ) 
កំណត់ឱ�សេដើម្ីបបេង� ើនជ្រមកែដល�ែផ�កមួយៃនគេ្រ�ង។ ស្រ�ប់គេ្រ�ងែដលអនុវត�គេ្រ�ងត្រម�វ�រេ្របើ
្រ�ស់ដីនិងៃ្រពេឈើ�៉ងតិច ១០% 
ៃនៃផ�គេ្រ�ង្រត�វកំណត់និង្រគប់្រគងេដើម្ីប�រ�រឬេលើកកំពស់ជីវៈច្រម �ះៃន្របព័ន� េអកូឡ� សុីេដើម។ ចំេ�ះប��
េនះវ �ធី��ស�  HCV គួរែត្រត�វ�នអនុវត��ម (www.HCVnetwork.org) 
។ តំបន់េនះ្រត�វស� ិតេ� ក� �ងតំបន់គេ្រ�ងនិង្រគប់្រគងេ�យអ�កអភិវឌ្Projectន៍គេ្រ�ង។ តំបន់េនះក៏�ចរមួ
ប�� �លតំបន់ៃនត្រម�វ�រផងែដរ 
(ឧ�ហរណ៍តំបន់សតិបេ�� ះ�សន�ស្រ�ប់្របភពទឹកក� �ងករណី�រេ្របើ្រ�ស់ដីនិងៃ្រពេឈើ) ។ 
• មតិនិងអនុ�សន៍របស់អ�ក�ក់ព័ន� ែដល�នជំ�ញ្រត�វែស� ងរកនិងប�� ញែដល �ន េ�ក� �ងគេ្រ�ងរច�។ 

គេ្រ�ងេនះ�ចេ្របើឧបករណ៍េធ� �ែផនទីដូច� LEFT, ប�� ី្រកហមរបស់ IUCN, IBAT 
ឬ ឧបករណ៍ែដល ទទួល�� ល់� លក�ណៈ�តិែដលសម្រសបេផ្សងេទៀត �ច្រត�វ�នេ្របើឬ�រ្រត�តពិនិត្យេមើល
េឃើញ។  វ �ធី��ស� ែដល�នែណ�ំរមួ�នឧបករណ៍�មអុិនធរេណត�រ្រត�តពនិិត្យេមើលេឃើញវ �ស� កម�ឬ�រ�យ
តៃម��ង�យេ្របើទិន�ន័យ្របវត� ិ��ស� និង�រស� ង់មតិេ�យ�� ល់�ត់ឬ��យលក�ណ៍អក្សរ�មួយអ�ក្រស �ក    
      

  
ត្រម�វ�រ្របេភទសត�ជិតផុតពូជ 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn17


• មិនស� ិតេ្រ�ម�លៈេទសៈ�ក៏េ�យគេ្រ�ងេនះនឹង�ំេ�រក�រ�ត់បន�យឬផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��នៃន្របេភ
ទសត�ែដលជិតផុតពូជែដល�យរងេ្រ�ះឬ�យរងេ្រ�ះ          [១៨] ។ 

• ជ្រមកៃន្របេភទសត�ជិតផុតពូជ្រត�វកំណត់ឱ្យ�ន�ក់�ក់និង្រគប់្រគងេដើម្ីប�រ�រឬេធ� �ឱ្យពួក��ន់ែត្រប
េសើរេឡើង។          

• មតិនិងអនុ�សន៍របស់អ�ក�ក់ព័ន� ែដល�នជំ�ញ្រត�វែស� ងរកនិងប�� ញ�កំពុងពិ�រ�និងប�� �លេ�ក� �
ង�ររច�គេ្រ�ង          

  

៣. លក�ណៈ មូល�� ន និងត្រម�វ�រ�យតៃម�ជីវៈច្រម �ះអប្បបរ� 

កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដើម្ីបបេង� ើតមូល�� នគួរែត្រត�វ �� េ�នឹងក្រមិត�និភ័យនិងផលប៉ះ�ល់។ ក� �ងករណីខ� ះ (ឧ
�ហរណ៍គេ្រ�ង�និភ័យ�បែដល�ន បរ �បទ ជីវច្រម �ះែដល�នយល់ច�ស់ ) 
�រពិនិត្យេលើៃផ�តុែដល�ំ្រទេ�យ្រទ�ប់ដី�ច�ន លក�ណៈ្រគប់្រ�ន់។ ចំេ�ះគេ្រ�ងែដលស� �គ�� ញ�ងេនះ 
�រ�យតៃម�  មូល�� នជីវៈច្រម �ះ �ច�ម�រនូវចំណុចខ�ះឬ�ងំអស់�ងេ្រ�មេនះ៖ 

• បេង� ើតេឡើងេ�យអ�ក្របឹក�ឯក�ជ្យគួរឱ្យទុកចិត�ែដល�នបទពិេ�ធន៍�ក់ព័ន�  
• បេង� ើតេឡើងេ�យ�រប�� �លនិង�រពិនិត្យេឡើងវ �ញពីមិត�ភក��ិមឧត�មគតិ 
(ក� �ងក្រមិតមួយសម្រសបនឹង�និភ័យ) ពីអ�កជំ�ញឬ អង��រ �ងេ្រ�ែដលគួរឱ្យទុកចិត� 
• តំបន់សិក�ែដល�នកំណត់និងគូសែផនទីច�ស់�ស់រមួ�ងំតំបន់ឥទ�ិពលនិង�រពិ�រ�េលើបរ �
បទេទស�ព�ន់ែតទូលំទូ�យ 
• រមួប�� �លនូវែផនទីៃន�រេ្របើ្រ�ស់ដី្របេភទរុក��តិនិង�រ្រត�តសីុ�� �មួយនឹង�រប�� ញពីគេ្រ�
ង 
• ែផ�កេលើទិន� ន័យថ�ីៗបំផុតែដល�ចរក�នពី្របភពសំ�ន់ៗ 
(រមួ�ងំ�រតេ្រម�បចំ�ត់�� ក់វច�នុ្រកម្របេភទនិង�ម្រតកូល�មួយប�� ី្របេភទសត�ែដលគំ�មកំ
ែហង�សកល/�� ក់�តិ) 
និងរមួប�� �លប�� ីេ�ងៃនធន�ន�ងំអស់ែដល�នេ្របើនិងអ�កជំ�ញ�នពិេ្រ�ះេ�បល់ 
• �រពិ�រ�េលើទិន�ន័យែដល�ន សំេ�គ េ�ក� �ងឧបករណ៍�យតៃម�ជីវៈច្រម �ះ 
• េ�ទី�ែដល្រត�វ�រ�រស� ង់មតិពួកេគគួរែត្រត�វ�នអនុវត��មេពលេវ�និងរដូវែដល�ក់ព័ន�  

  

4. �រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយអ�កជំ�ញ�ងេ្រ�និងអ�ក�ក់ព័ន� ែដល�ប់�រម�ណ៍ 

េ�យ�រលក�ណៈពិេសសៃនចំេណះដឹងអំពីជីវៈច្រម �ះ អ�កជំ�ញ �ងេ្រ� េ្រចើនែត�ំ�ច់េដើម្ីប�ំ្រទដល់�រ�យ
តៃម�និង �រ្រគប់្រគង�និភ័យជីវៈច្រម �ះ។ ្រត�វយកចិត�ទុក�ក់េដើម្ីបេ្រជើសេរ �ស ជំ�ញែដលសម្រសបបំផុតស្រ�
ប់គេ្រ�ងមួយរមួ�ងំ�រពិ�រ� អំពីបទពិេ�ធន៍ភូមិ��ស� និងពន�គយ�ក់ព័ន�។ ក� �ងករណី�េ្រចើន អ�កឯក
េទសេផ្សងៗ�� នឹង្រត�វ�រស្រ�ប់ទិដ��ពេផ្សងៗ�� ៃន គេ្រ�ង 
(ដូច��រេធ� �ែផន�រេទស�ពវ �ធី��ស� ស� ង់មតនិិង �រកំណត់អត�ស�� ណ្របេភទសត�ថ�ី) 
។ អ�កឯកេទស ្រគប់្រគងជីវៈច្រម �ះ ែដល�� ល់ច�ស់ពីឧស�ហកម��ក់�ក់និង ្របព័ន�  �រ�រ �ចជួយអ�កអភិវឌ្
navន៍ក� �ង�រែស� ងរកប�� ្របេ�មេ�ក ប�� ញជីវៈច្រម �ះនិងទិន�ន័យ។ េ�ក� �ងគេ្រ�ងែដល�ន�និភ័យខ�ស់
ដូច�គេ្រ�ង�ក់ព័ន�នឹងជ្រមក អតិថិជនគួរែត���អ�កជំ�ញ�ងេ្រ�ែដល �នបទពិេ�ធន៍ ក� �ងតំប
ន់ ចូលរមួក� �ងដំេណើរ�រ�យតៃម�និង្រគប់្រគង ។ អ�កជំ�ញែបបេនះ�ចផ�ល់លទ��ពទទួល�ននូវ ចំេណះដឹងនិ
ងបទពិេ�ធន៍ ក� �ងតំបន់និងតំបន់ ។ ឧ�ហរណ៍ ្រក �ម អ�កជំ�ញពិេសស្របេភទ 
IUCN រមួប�� �លអ�កជំ�ញពិភពេ�កែដល�ន្រក �ម្របេភទសត��េ្រចើន និងប�� �រ្រគប់្រគង�រអភិរក្ស។ េ�
ក� �ងគេ្រ�ងមួយចំនួនែដល�ន ប�� ជីវៈច្រម �ះ �ន �និភ័យ ខ�ស់ �រេ្របើ្រ�ស់បន�ះអ�កជំ�ញ�ចបេង� ើន ធ
ន�នក្រមិតគេ្រ�ងនិងត�� �ពក� �ង�រសេ្រមចចិត�។ ក� �ង េលើសពីេនះេទៀតអ�កជំ�ញមួយចំនួន�ចនឹង្រត�វ
�នត្រមឹម�មួយ�រអភិរក្ស អង��រ ឬ�� ប័នែដល�ចរក�នេដើម្ីបជួយ�ំ្រទ�យូរមកេហើយ �រេធ� �ែផន�ររ
យៈេពល, 
�រ្រត�តពិនិត្យនិង�រអនវុត��មរយៈ�ព�ៃដគូ។ ៃដគូែបបេនះក៏�ចជួយកំណត់អត�ស�� ណជំ�ញ ឬទិន�ន័
យបែន�មនិងជួយស្រម�លដល់�រពិ�ក��មួយ្រក �មសង�មសុីវ �លេផ្សងេទៀតឬ អ�ក�ក់ព័ន�ក� �ងតំបន់។ 

៥. �រពិ�រ�បែន�មៃន ែផន�រសកម��ពជីវៈច្រម �ះស្រ�ប់ គេ្រ�ងែដល�ន អនុវត�េ�ក� �ងជ្រមកសំ�ន់ 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn18


�រ�យតៃម�ទីជ្រមកសំ�ន់ 

�រ�យតៃម�អំពីទីជ្រមកសំ�ន់នឹង្រត�វ�ន�ម�រែដលផលប៉ះ�ល់េលើ លក�ណៈពិេសសៃនជីវៈច្រម �ះសំ�ន់ៗ �
ចេកើត�នឬ្រត�វ�ន សង្័សយ។ ជំ�នែដល�នែណ�ំេ�ក� �ង�រ�យតៃម�អំពីទីជ្រមកសំ�ន់ គឺ៖ 

• កំណត់តំបន់សិក�។ េនះ�ចរមួប�� �ល�ងំេទស�ពឬអង��ពសមុ្រទែដល�នលក�ណៈទូ
លំទូ�យេហើយនឹង�្រស័យេលើលក�ណៈពិេសសៃនជីវច្រម �ះែដលគួរឱ្យ�ប់�រម�ណ៍និងមុខ�រេអកូ
ឡ� សីុែដល្រត�វ�រេដើម្ីបរក��។ �រ�យតៃម�អំពីទីជ្រមកសំ�ន់្រត�វែត្រគបដណ� ប់េលើផលប៉ះ�ល់��
ល់និងេ�យ្របេ�ល�ងំអស់េហើយមិនេ�� តែតេលើទី�ំងគេ្រ�ងេទ។ តំបន់សិក�េ្រចើន�ងមួ
យ�ច្រត�វ�នកំណត់្របសិនេបើ�ន�ព្រតឹម្រត�វ�ងេអកូឡ� សីុ។ 
• �រពិេ្រ�ះេ�បល់របស់អ�ក�ក់ព័ន�និង�រពិនិត្យៃផ�តុដំបូងេលើទិន� ន័យែដល�ន�ងំអ
ស់ែដលទទួល�នក� �ងកំឡ� ងេពលពិនិត្យេដើម្ីបែស� ងយល់ពីជីវៈច្រម �ះេ�ក� �ងេទស�ពពីទស្សនៈរប
ស់អ�ក�ក់ព័ន��ងំអស់។ គួរកត់សំ�ល់�េពលខ�ះអ�ក�ក់ព័ន� ែដលេ្របើតំបន់�រ�រដូច�ឧទ�
នឬ្របព័ន�ទេន�មិនរស់េ�ក� �ងតំបន់េ�ះេទបុ៉ែន� េធ� �ដំេណើរេ��ន់តំបន់េ�ះ។ ទស្សនៈរបស់�គី
�ក់ព័ន��ងំេនះក៏សំ�ន់ផងែដរ។ 
• �រេផ��ង�� ត់ព័ត៌�នែដល�នេ�ក� �ងតំបន់សិក�រមួ�ងំ�រ្របមូលទិន�ន័យក� �ងតំបន់
�ម�រ�ំ�ច់�មរយៈ�រចូលរមួពីអ�កជំ�ញែដល�នសមត��ព។ 
• �រប�� ក់អំពីជីវៈច្រម �ះទំនង�្រត�វនឹងលក�ណៈវ �និច� ័យជ្រមកសំ�ន់េ�យែផ�កេលើ�រៈសំ
�ន់ៃនតំបន់សិក�ចំេ�ះលក�ណៈពិេសសៃនជីវៈច្រម �ះនីមួយៗ។ 
• �រកំណត់�� ន�ពជ្រមកសំ�ន់ (ៃនតំបន់សិក�នីមួយៗ) 
េ�យែផ�កេលើ�រវ ��គទិន�ន័យែដល្របមូល�ន�ងំអស់។ 

អ�កអភវិឌ្ project គេ្រ�ង្រត�វេ្របើ និយមន័យ IUCN 
ៃនតំបន់�រ�រែដលរមួប�� �ល�ងំតំបន់ែដល្រត�វ�ន�រ�រេ�យមេធ��យ្រសបច�ប់និងមេធ��យ�ន្រប
សិទ��ពេផ្សងេទៀត។ តំបន់ែដល្រត�វ�ន�រ�រេ�យមេធ��យ�ន្របសិទ��ពេផ្សងេទៀតរមួ�នឧ�ហរណ៍តំ
បន់អភរិក្សធម��តិឯកជន។ តំបន់�ងំេនះមិន�ច្រត�វ�នកំណត់��តំបន់�រ�រេ្រ�មច�ប់�តិេទប៉ុែន�
្រត�វ�ន្រគប់្រគងេ�យ�� ស់របស់�។ កែន�ងែដលគេ្រ�ងេកើតេឡើងេ�ក� �ងឬ�នស�� នុពលក� �ង�រជះឥទ�ពិល
�្រកក់ដល់តំបន់ែដល្រត�វ�ន�រ�រ�មរយៈមេធ��យ្រសបច�ប់ឬ្របសិទ��ពេផ្សងេទៀតនិង/ឬ្រត�វ�ន ទទួ
ល�� ល់ �អន�រ�ត ិឬេស� ើេឡើងស្រ�ប់�� ន�ពែបបេនះេ�យរ�� ភិ�ល�តិ។ អ�កអភិវឌ្projectន៍គេ្រ�ង ្រត�វ
�រ ៖ 

• កំណត់និង�យតៃម�  ផលប៉ះ�ល់ែដល�ក់ទងនឹង គេ្រ�ងែដល�នស�� នុពល និងអនុវ
ត���នុ្រកម�ត់បន�យដូេច�ះផលប៉ះ�ល់ពីគេ្រ�ងនឹងមិនេធ� �ឱ្យប៉ះ�ល់ដល់សុចរ �ត�ពេ�
លបំណងអភិរក្សនិង/ឬ�រៈសំ�ន់ជីវៈច្រម �ះៃនតំបន់េ�ះេទ។ 
• ្របសិនេបើ�រ�យតៃម��នកំណត់�គេ្រ�ងេនះ�នស�� នុពលក� �ង�រជះឥទ�ិពល�្រក
ក់ដល់លក�ណៈជីវច្រម �ះ�ទិ�ពនិង/ឬជ្រមកសំ�ន់េ�ក� �ងតំបន់�រ�រ្រសបច�ប់ឬ តំបន់ែដ
ល ទទួល�� ល់េ�យ អន� រ�តិ នូវ តៃម�ជីវៈច្រម �ះ អ�កអភិវឌ្ project 
គេ្រ�ង នឹងព��មេជៀស�ងផលប៉ះ�ល់ែបបេនះ ។ 
• េលើសពី េនះអ�កអភិវឌ្ project គេ្រ�ង នឹង៖ 

o ប�� ញ��ល់�រអភិវឌ�៍ែដល�នេស� ើេឡើង្រត�វ�នអនុ�� ត
េ�យ្រសបច�ប់ែដល�ចប�� ក់��រ�យតៃម��ក់�ក់ៃនផលប៉ះ
�ល់ែដល�ក់ទងនឹងគេ្រ�ងេលើតំបន់�រ�រ្រត�វ�នអនុវត��មតំ
រវូ�រៃនច�ប់�ធរ�ន 
o េធ� �សកម��ព�មរេបៀបែដល្រសប�ម ែផន�រ្រគប់្រគង
ែដល រ�� ភិ�ល ទទួល�� ល់ ស្រ�ប់តំបន់�ងំេ�ះ 
o ពិេ្រ�ះ�មួយអ�ក្រគប់្រគងតំបន់�រ�រ��� ធរ�ក់ព័ន�ស
ហគមន៍មូល�� ននិងអ�ក�ក់ព័ន�ដៃទេទៀតេលើគេ្រ�ងែដល�នេស� ើ
េឡើង 
o អនុវត�  កម� វ �ធី បែន�ម �មត្រម�វ�រេដើម្ីបេលើកកម�ស់និងេលើ
កកម�ស់េ�លបំណងអភិរក្សៃនតំបន់�រ�រ។ ្របតិបត� ិ�រេ�ក� �ងតំ
បន់�រ�រ�ញឹក�ប់្រត�វ�នយល់េឃើញ��ន�និភ័យខ�ស់េ�យ



អ�ក�ក់ព័ន�គេ្រ�ងេ�យមិនគិតពីលក�ណៈពិេសសៃនជីវៈច្រម �ះែដល
�នេហើយ្រត�វែត្រគប់្រគងេ�យ្របយ័ត� ្របែយងេ�យ�នវ �ធី�រ�រ
�មុនេដើម្ីបរក�សុចរ �ត�ពនិងេ�លបំណងអភិរក្សៃនតំបន់�រ�រ
។ 

ជំ�នដំេណើរ�រ�ងេ្រ�មេនះ្រត�វអនុវត��ម ៖ 
• �រប�� ំង�ពយន�  - 
ដំេណើរ�រែដលកំណត់ពីផលប៉ះ�ល់ែដល�ចេកើត�នេ�េលើទី�ំងៃនគេ្រ�ងឬគេ្រ�ង�មួ
យែត�� ក់ឯងឬរមួប�� �ល�� �មួយគេ្រ�ងឬគេ្រ�ងេផ្សងេទៀតេហើយពិ�រ��េតើផលប៉ះ�
ល់�ងំេនះទំនង�គួរឱ្យកត់ស�� ល់ែដរឬេទ។ 
• “ �រ�យតៃម�សម្រសប” - 
�រពិ�រ�ពីផលប៉ះ�ល់េលើសុចរ �ត�ពៃនទី�ំងគេ្រ�ងឬគេ្រ�ងែតមួយឬរមួប�� �ល�� �មួ
យគេ្រ�ងឬែផន�រេផ្សងេទៀតេ�យេ�រព�មរច�សម� ័ន� និងមុខ�ររបស់ទី�ំងនិងេ�លបំ
ណងអភិរក្ស។ េលើសពីេនះេទៀតេ�កែន�ងែដល�នផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��ន�រ�យតៃម�អំពីស�� នុ
ពលៃន�រ�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់�ងំេ�ះ។ 
• �រ�យតៃម�ដំេ�ះ្រ�យដំេ�ះ្រ�យ - 
ដំេណើរ�រៃន�រពិនិត្យេមើលវ �ធីេផ្សងេដើម្ីបសេ្រមចេ�លបំណងៃនគេ្រ�ងឬែផន�រែដលេចៀស�
ងផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��នេលើសុចរ �ត�ពៃនទី�ំង។ 
• �រ�យតៃម�េលើវ ��ន�រសំណង - 
�កែន�ងែដលមិន�នដំេ�ះ្រ�យជំនួសនិងផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��នបុ៉ែន� េ�ែតែផ�កេលើ�រ�យ
តៃម�អំពីមូលេហតុ�ំ�ច់ៃន�រគិតគូរពីផល្របេ�ជន៍��រណៈ��� ធរ�នសមត�កិច��ត់ទុ
ក�គេ្រ�ងឬែផន�រេ�ែត្រត�វអនុវត�េ�យគិតគូរ 
 វ ��ន�រផ�ល់សំណងេដើម្ីប��� េគហទំព័រ�ងំេ�ះ្រត�វ�ន �រ�រ។ ក� �ងករណីេ�ះ្រ�យទំ�
ស់ែផ�ក្រគប់្រគងែដលទំនង�ជួប្របទះេ�េពល្របតិបត��ិរេ�ក� �ងតំបន់�រ�រេ�ល�រណ៍ែដ
ល�ចអនុវត��នរមួ�ន៖ 

o R 
�រ យល់ដឹង ពី�រៈសំ�ន់ៃន�រចូលរមួរបស់�� ស់ដីនិងអ�កេ្របើ្រ�
ស់ដីធ� ីក� �ងដំេណើរ�រេធ� �េសចក� ីសេ្រមចចិត�  
o �របេង� ើតមូល�� នចំេណះដឹងល� ស្រ�ប់�រទំ�ក់ទំនងនិង
�រសេ្រមចចិត�  
o �រ���រ្រគប់្រគង្របកបេ�យនិរន� រ�ពត្រម�វឱ្យ�ន
�រេប��� ចិត�រយៈេពលែវងេដើម្ីបអភិវឌ្ understanding 
�រេ�គយល់�� និងបេង� ើតកិច�សន�� 
o �រផ�ល់ព័ត៌�ននិង�រអប់រ�េ�� តេលើត្រម�វ�ររបស់�គី�
ក់ព័ន�។ �រអនុវត��េ្រចើនេនះក៏នងឹ�ន្របេ�ជន៍ផងែដរស្រ�ប់គ
េ្រ�ងែដលេ�ជិតតំបន់�រ�រែដល�និភ័យពិត្រ�កដឬ�ចដឹង
�ន�ចខ�ស់។ 

  
5. េនះ ខ iodiversity មួយ ction PL មួយ (្រក �ម BAP) 

េនះ ខ iodiversity មួយ ction P �ន LAN (្រក �ម BAP) 
គួរ�នេ�លបំណងេដើម្ីប្រត�វ�នអនុវត��ក់ែស� ង ែផន�រសកម��ព�រ�រែដល�ប់យក�ងំអស់�ំ�ច់េដើ
ម្ីបសេ្រមច�នែដលអ�កចង់�ន លទ�ផលគេ្រ�ង (ដូច��រ�តបង់សុទ��នេកើនេឡើង�� ន / សុទ�) 
េ�េលើជីវច្រម �ះ។ ពួកេគគួរែត�ប់យក�៉ងច�ស់នូវ�រកិច�េពលេវ�ែដលរ�ពឹងទុក �គីែដលទទួលខុស្រត�វនិងវ �
�ន�រេដើម្ីបទទួល�នេ�គជ័យែដលអនុ�� តឱ្យ ែផន�រ �ងំេនះ �ចេធ� �សវនកម��ន។ ពួកេគគួរែត�ន
�ព�� �ប់ែដលអនុ�� តឱ្យ �ន�រ្រគប់្រគងស្រមបស្រម�លេដើម្ីបេឆ� ើយតបេ�នឹងលទ�ផលពី �រ្រត�តពិនិត្យ គ
េ្រ�ង និង�រ�យតៃម� វ ��ន�រ�ត់បន�យ។ �រ្រត�តសុី�� �េ្រចើន�នេ�ក� �ងេចត�និងរច�សម� ័ន� របស់ពួក
េគ។ 



� �េអភីគឺ�ែផន�រ ឯកត�ជនែដល នឹង រមួប�� �ល េសចក� ីសេង�បៃនបរ �បទជីវៈច្រម �ះប�� និង�ព�ៃដគូ។ BAP 
ក៏�ចពិពណ៌�អំពីសកម��ពបែន�ម�មេពលេវ�ែដលត្រម�វ េ�យអ�ក អភិវឌ្projectន៍គេ្រ�ង ។ សកម��ព
�ងំេនះ ខ�ះ �ចរមួប�� �ល សកម��ព អភិរក្សបែន�មេទៀត ក� �ង�រ�ំ្រទ�ទិ�ពអភិរក្សែដលមិន�ក់ទងនងឹ ផ
លប៉ះ�ល់ គេ្រ�ង និង/ឬសកម��ពអភិរក្សសប្ប� រសធម៌េផ្សងេទៀតែដល �ចមិន្រត�វ�នផ�រ�� ប់�៉ងច�ស់
េ�នឹងលទ�ផល�ក់ែស� ង (ដូច� �រ�ំ្រទ�រ្រ�វ្រ�វជីវៈច្រម �ះ�រអប់រ�ឬអភិ�លកិច�) ) 
េដើម្ីប សេ្រមច�ននូវលទ�ផល�� ន�រ�តបង់សុទ�/ចំេណញសុទ�ៃន�រអភិរក្ស។ �តុមួយចំនួនៃន BAP 
្របែហល�្រត�វ�រេធ� �បច� �ប្បន��ពតិច �ង BMP ។ BAPs 
្រត�វ�ន�ម�រ�ធម��េ�ក� �ងគេ្រ�ងែដល�ន �និភ័យជីវៈច្រម �ះខ�ស់និង/ឬបរ �បទស� �គ�� ញ 
(ឧ�ហរណ៍ េ�េពល�ន�គី�ក់ព័ន��េ្រចើនឬប�� ស� �គ�� ញ) 
។ ្រកបខ័ណ� ច�ស់�ស់ស្រ�ប់វឌ្progressន�ពៃន�រ្រត�តពិនិត្យគួរែត្រត�វ�នបេង� ើត (និងអនុវត�) 
រមួ�មួយ BAP ។ 

  
 

[១] រមួប�� �ល�ងំអ�កឧបត�ម�/អ�កអភិវឌ្developersន៍អ�កេ�៉�រ/អ�កេ�៉�របន�ស�� ក់ផ�ត់ផ�ង់�� ប័នហិរ�� វត� �្រក �មហ៊ុន�
មពលកេកើតេឡើងវ �ញ��� ធររ�� ភិ�លក� �ងតំបន់�មពលកេកើតេឡើងវ �ញ្របសិទ��ព�មពលនិងអ�កផ�ល់េស�កម� ្រគប់្រគង
�កសំណល់្រគឹះ�� ននិងអង��រេ្រ�រ�� ភិ�ល។ 
[២] េដើម្ីប្រគប់្រគងកង�ល់ពី�របំពុលបរ ��� ននិងសុវត� ិ�ពពីសកម��ពដូច��របេង� ើតឧស� ័ននិងឡចំ�យឧស� ័នអ�កអភិវ
ឌ្projectន៍គេ្រ�ង្រត�វ�នវ ��ន�ររមួ�ងំ�រតំេឡើង្រត�តពិនិត្យ�របំ�យ�រ�យតំៃល�និភ័យ�្រប�ំវ ��ន�រ�រ�រ
េសចក� ីែណ�ំ្របតិបត� ិ�រឧបករណ៍�រ�រ�� ល់ខ� �ននីតិវ �ធីសេ្រ�� ះប�� ន់ 
ែថ�និំងេធ� �េតស� �៉សុីននិងឧបករណ៍�្រប�ំនិង�រ្រប �ង្របយ័ត�ពិេសសេផ្សងេទៀត ។ 

[៣] https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/publications/publications_gpn_retrenchment 

[៤] https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_esms_esia_guidance_note.pdf 

[៥] ្របសិនេបើ បទ�� ន្រត�វ�នបង�េឡើងេហើយ�្រត�វ�នសំេរច�វ ��ន�រណ៍បន� �របន�យមិន្រត�វ�នប�� ញ�ទ្រមង់ៃនែផន�រឈរែតឯង 
(ឧ�ហរណ�៍យភីភី, ្រកបខ័ណ� ដំេណើរ�រ។ ល។ )  វ ��ន�រ្រត�វ�នពិពណ�៌េ�ក� �ង��ងេនះ 

[៦] កែន�ងែដលវ ��ន�របន� �របន�យ្រត�វ�នេគយល់េឃើញ��សកម��ពគេ្រ�ង�នែតកូដៃនសកម��ពបុ៉េ�� ះែដល្រត�វប�� �ល 
(ឧ�ហរណ“៍-> េមើលសកម��ព ១.២.៣”); ជួរឈរ េផ្សងេទៀត មិន�ចអនុវត��ន េដើម្ីបេចៀស�ង�រេធ� �េឡើងវ �ញ ។ 

[៧] ស�ជិកស� េអស េអម ្រត�វប�� ក់�វ ��ន�របន� �របន�យែដល�នេស� ើគឺ�ចេធ� �េ��នែដល�ន្របសិទ��ពក� �ង�រផ�ល់�របន� �រប
ន�យចំេ�ះ្រក �មែដលរងផលប៉ះ�ល់និង្របកបេ�យនិរន� រ�ព។ េ�ក� �ងជួរឈរេនះពិពណ�៌អំពីរេបៀបែដលលទ��ព្រត�វ�នប�� ក់ឬ�ក់√
េដើម្ីបប�� ក់�លទ��ព្រត�វ�នប�� ក់រចួេហើយេ�កែន�ងេផ្សងេទៀតនិងចង� �លប�� ញកែន�ងែដល្រត�វរកភស� ��ង។ 

[8] របស់ Pegasus "ចូលរមួរបស់�គី�ក់ព័ន� ្រត�វ�នត្រមឹម�មួយ�រអនុវត�ន៍ស� ង់��សនិងអង��រ IUCN 
េដើម, 
សូមេមើលផងែដរ https://www.iucn.org/sites/dev/files/esms_stakeholder_engagement_guidance_note.pdf ; https://gl
obalgoals.goldstandard.org/102-par-stakeholder-consultation-requirements/ 

[៩] �រ្រពមេ្រព�ងេ�យេសរ ��មុននិងផ�ល់ព័ត៌�ន (េអហ� ភី�យ) 
គឺ�សិទ�ិ�ក់�ក់មួយែដល�ក់ទងនឹងជន�តិេដើម�គតិចេហើយ្រត�វ�នទទួល�� ល់េ�ក� �ងេសចក� ី្រប�សរបស់អង��រសហ្រប��តិស� ីពី
សិទ�ិជន�តិេដើម�គតិច (UNDRIP) ។ ្រកបខ័ណ� បទ�� នអហ��នេ�េលើេស៊រ �ៃនឧបករណ៍អន�រ�តិែផ�កច�ប់រមួ�ងំសហរដ� Na- 
មួយ ែប េសចក� ី្រប�សស� ីពីសិទ�ជិន�តិេដើម (UNDRIP), អន�រ�តិ ពលកម� អនុស�� អង��រ 169 (ILO 169) និងអនុស�� ស� ីពីជីវ��ស�  
(CBD) ក� �ងចំេ�មច�ប់�េ្រចើនេទៀតក៏ដូច�ច�ប់�តិ សូមេមើលតំណ�� ប់ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម�ិត។ http://www.fao.org/indigenous-peo-
ples/our-pillars/fpic/en 

[១០] ស� ង់�រសង�មនិងបរ ��� នរបស់ UNDP; https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-
andenvironmental-standards.html 

[១១] េ�ក� �ងេ�លនេ��យេនះ�ក្យ�ជន�តិេដើម�គតិច េ�ង�ម េ�លនេ��យជន�តិេដើម�គតិច 
GCF ្រត�វ�នេ្របើក� �ងន័យទូេ�េដើម្ីបសំេ�េ�េលើ្រក �មសង�មនិងវប្បធម៌ខុស�� ែដល�នលក�ណៈដូច�ងេ្រ�មក� �ងកំរ �តេផ្សងៗ�� ៖ (ក) 
�រកំណត់អត�ស�� ណខ� �នឯង�ស�ជិកៃន 
្រក �មសង�មនិងវប្បធម៌ជន�តិេដើម�គតិចេផ្សង�� និង�រទទួល�� ល់អត�ស�� ណេនះេ�យអ�កដៃទ។ (ខ) 
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�រ�� ប់�្រក �មេ�នឹងជ្រមកភូមិ��ស� ទឹកដីដូន�ឬតំបន់ៃន�រេ្របើ្រ�ស់ឬ�រ�ន់�ប់�មរដូវក៏ដូច�ធន�នធម��តិេ�ក� �ងតំបន់
�ងំេនះ។ (គ) ្របព័ន� វប្បធម៌េសដ�កិច�សង�មឬនេ��យែដល�នលក�ណៈខុសែប�ក�� ឬ�ច់េ�យែឡកពីសង�មឬវប្បធម៌ទូេ�។ និង (ឃ) 
��ឬ្រ�ម��មួយែដលខុសព�ី�ផ� �វ�រឬ��ៃន្របេទសឬតំបន់ែដលពួកេគរស់េ�។ េនះរមួប�� �ល�ងំ��ឬ្រ�ម��ែដល�� ប់
�នបុ៉ែន�មិន�នេ�េពលេនះេទេ�យ�រផលប៉ះ�ល់ែដលេធ� �ឱ្យសហគមន៍ឬ្រក �ម�ន�រលំ�កក� �ង�ររក���ឬ្រ�ម��ខុស��  ។ 
សូមេមើល េ�លនេ��យជន�តិេដើម�គតិច GCF ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម�ិត៖ https://www.greenclimate.fund/document/indigenous-people-
policy 

[១២] �ក្យ�“ �របំពុលបរ ��� ន” 
សំេ�េលើ�របំពុលែដល�នេ្រ�ះ�� ក់និងមិនបង�េ្រ�ះ�� ក់េ�ក� �ងដ�ំក់�លរ �ង�វឬឧស� ័នេហើយរមួប�� �លនូវស�ស�តុេផ្សងេទៀតដូច�
សត�ល� ិត�តុបង�ជំងឺ�របេ�� ញកំេ�េ�ក� �ងទឹក�របេ�� ញឧស� ័នផ�ះក�� ក់ ក� ិន រ��នសំេឡងរ��ន 
រ�ញ័រវ �ទ្យ� សកម��មពលេអឡិច្រត��៉េញ៉ទិចនិង�របេង� ើតផលប៉ះ�ល់ែដល�ចេមើលេឃើញរមួ�ងំពន� ឺ។ 

[១៣] រមួ�ងំអ� �ែដល្រគបដណ� ប់េ្រ�មអនុស�� ស� ីពី�របំពុលបរ ���សឆ�ងែដនរយៈច�� យ�� យ�នេ� 
http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.html 

[១៤] ដូចែដល�នកំណត់េ�យអនុស�� អន�រ�តិឬច�ប់ក� �ង្រស �ក។ កែន�ង�ែដលច�ប់ក� �ង្រស �កនិងអនុស�� អន�រ�តិ�ចខុស�� េ�ះ
ស� ង់�រខ�ស់នឹង្រត�វអនុវត�។ 

[១៥] ្រត�វ�ន�ពសីុស�� ក់�� �មួយនឹងេ�លបំណងៃនអនុស�� ទី្រក �ងស� �កខុលស� ីពី�របំពុលបរ ���សសរ ��ង�ែដល�ចរក�នេ�េគ
ហទំព័រ http://chm.pops.int/default.aspx និងពិធី�រមុ៉ងេរ��ល់ស� ីពី�រ�តុែដលបំ�� ញ្រស�ប់អូហ្ស� នែដល�នេ�េគហទំព័រ៖ 
//ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-substances-depleteozone-
layer �រពិ�រ�្រសេដៀង�� េនះនឹងអនុវត�ចំេ�ះ�� ក់�� សំ�� ប់សត�ល� តិរបស់អង��រសុខ�ពពិភពេ�ក (WHO) ។ 

[១៦] ចល�ឆ�ងែដនៃនវត� ��តុេដើមែដលបង�េ្រ�ះ�� ក់គួរ្រសប�មួយច�ប់�តិតំបន់និងអន�រ�តិរមួ�ងំអនុស�� �ហ្សលស� ីពី�រ្រត�តពិ
និត្យចល�ឆ�ងែដនៃនសំណល់េ្រ�ះ�� ក់និង�រេ�លរបស់ពួកេគែដល�ចរក�នេ�េគហទំព័រ http://www.basel.int និង 
អនុស�� ទី្រក �ងឡ� ងដ៍ស� ីពី�រ�រ�រ�របំពុលសមុ្រទេ�យ�រេ�ល�កសំណល់និងប�� េផ្សងេទៀតែដល�នេ�េលើេគហទំព័រ 
http://www.imo.org ស្រ�ប់�រែណ�ំបែន�មវ �ធី��ស� យុទ���ស� ចំេ�ះ�រ្រគប់្រគង�រ�តុគីមីអន�រ�តិ (SAICM) 
គឺ�្រកបខ័ណ� េ�លនេ��យមួយេដើម្ីបជំរុញ�រ្រគប់្រគងេ�យ្រតឹម្រត�វៃន�រ�តុគីមីែដល�នេ�េគហទំព័រ http://www.saicm.org/ ។ 
[១៧] ជ្រមកសំ�ន់គឺ�សំណុំរងៃនជ្រមកធម��តិនិងែកែ្របែដល្រត�វ�រ�រយកចិត�ទុក�ក់ពិេសស។ ជ្រមកសំ�ន់គឺ�តំបន់ែដល�នត
ៃម�ជីវៈច្រម �ះខ�ស់រមួ�ងំលក�ណៈពេិសស�មួយដូច�ងេ្រ�ម៖ 
ខ� � ំ ។ ជ្រមកែដល�ន�រៈសំ�ន់ចំេ�ះ្របេភទសត�ែដលជិតផុតពូជនិង/ឬជិតផុតពូជ 
ii ។ ជ្រមកែដល�ន�រៈសំ�ន់�៉ងសំ�ន់ចំេ�ះ្របេភទសត�េ�តំបន់និង/ឬជួរ�នកំណត់ 
iii ជ្រមកែដល�ំ្រទ�រ្របមូលផ� �ំដ៏សំ�ន់េ�ទូ�ងំពិភពេ�កៃន្របេភទសត�ែដលេធ� �ចំ�ក្រស �កនិង/ឬ ្របេភទសត�ែដល ្របមូលផ� ��ំ�  
iv �រគំ�មកំែហងខ�ស់និង/ឬ្របព័ន�េអកូឡ� សីុពិេសស។ និង/ឬ 
v តំបន់ែដល�ក់ទងនឹងដេំណើរ�រវ �វត�សំ�ន់ៗ 
  
ជ្រមកសំ�ន់រមួ�នតំបន់�ងំេ�ះ 
ខ� � ំ ។ �រ�រេ�យច�ប់, 
ii ។ �នេស� ើ�ផ� �វ�រស្រ�ប់�រ�រ�រ 
iii កំណត់េ�យ្របភពែដល�នសិទ�អំិ�ចចំេ�ះតៃម�អភិរក្សខ�ស់របស់ពួកេគ 
(ដូច�តំបន់ែដលបំេពញ�មលក�ណៈវ �និច� ័យៃន�រេធ� �ចំ�ត់�� ក់របស់សហ�ពអភិរក្សពិភពេ�កប�� ីេ�� ះ�� �ំៃនតំបន់េសើមៃន�រៈសំ
�ន់អន�រ�តិនិងេបតិកភណ� ពិភពេ�ករបស់អង��រវ �ទ���ស� និងវប្បធម៌របស់អង��រសហ្រប��តិ) 
ឬ្រត�វ�នទទួល�� ល់�្រត�វ�ន�រ�រេ�យ សហគមន៍មូល�� ន្របៃពណី ។ 
  

[១៨] ្រគប់្របេភទែដលជតិផុតពូជនិងជិតផុតពូជែដលកំណត់េ�យប�� ី្រកហមរបស់អង��រ IUCN https://www.iucnredlist.org/ 
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