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បញ្ជ ីអរសរកាត់្ 

 

ARAP Abbreviated Resettlement Action Plan 
កផ្នការសរមមភាពសលងេបននការតាងំទេីំលៅជាថម ី

ECOP Environmental Code of Practice 
ម្ររបម្របត្ិបត្តិកផ្នរបរសិាថ ន 

EIA Environmental Impact Assessment 
ការវាយត្នមលលហតុ្ប ះពាេ់បរសិាថ ន 

EMF Environmental Management Framework 
ម្ររបខ័ណឌ ម្រគប់ម្រគងបរសិាថ ន 

EMP Environment Management Plan 
កផ្នការម្រគប់ម្រគងបរសិាថ ន 

ESIA Environment and Social Impact Assessment 
ការវាយត្នមលលហតុ្ប ះពាេ់បរសិាថ ន នងិសងគម 

ESMF Environmental and Social Management Framework 
ម្ររបខ័ណឌ ម្រគប់ម្រគងបរសិាថ ន នងិសងគម 

ESMP Environmental and Social Management Plan 
កផ្នការម្រគប់ម្រគងបរសិាថ ន នងិសងគម 

ESSAF Environmental and Social Screening and Assessment Framework 
ម្ររបខ័ណឌ ពិនតិ្យនិងវាយត្នមលបរសិាថ ន នងិសងគម 

IDA International Development Association 
សាគមអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាត្ ិ

IEIA Initial Environmental Impact Assessment 
ការវាយត្នមលលហតុ្ប ះពាេ់បរសិាថ នលដីមដំបូង 

IPO Indigenous People Organization 
អងគការជនជាត្ិលដមីភាគត្ិច 

IPP Indigenous People Plan 
កផ្នការអភិវឌ្ឍជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច 

IPPF Indigenous People Planning Framework 
ម្ររបខ័ណឌ រសាងកផ្នការជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច 
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ISDS Integrated Safeguards Data Sheet 
សនលឹរទនិនន័យសាហរណរមមសតីពីវធិានការការពារ 

MoE Ministry of Environment  
ម្ររសួងបរសិាថ ន 

NGO Non-Government Organization 
អងគការមិនកមនរោឋ ភិបាេ 

PRA Participatory Rapid Assessment 
ការវាយត្នមលរហ័សកដេានការចូេរមួ 

RGC Royal Government of Cambodia 
ោជរោឋ ភិបាេរមពុជា 

RPF Resettlement Policy Framework 
ម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយសតីពីការតាងំទីេំលៅជាថម ី

ROW Right of Way 
ចិលញ្ច ីមផ្លូវ 

SDG Sustainable Development Goals 
លគាេលៅអភិវឌ្ឍន៍ម្របរបលោយចីរភាព 

SESA Strategic Environmental and Social Assessment 
ការវាយត្នមលជាយុទធសាស្រសតកផ្នរបរសិាថ ន និងសងគម 

TEGs Technical Environmental Guidelines 
លគាេការកណនាបំលចចរលទសកផ្នរបរសិាថ ន 

WaSSIP Water Supply and Sanitation Improvement Project 
គលម្រាងលេីររមពស់ការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ នងិអនាម័យ 

WB World Bank 
ធនាគារពិភពលោរ 
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អារមភរថា 

ឯរសារវធិានការការពារផ្េប ះពាេ់លនះានល ម្ ះថា ម្ររបខ័ណឌ រសាងកផ្នការជនជាត្ិលដមីភាគត្ិច 
(IPPF) ជាឯរសារកដេលរៀបចំល ងីសម្រាប់គលម្រាងលេីររមពស់ការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ និងអនាម័យលៅរមពុជា 
(WaSSIP)។ ឯរសារលនះម្រត្វូបានបលងកីត្ល ងីលេមូីេោឋ នននេទធផ្េពីការវាយត្នមលសងគម (SA)។ IPPF ជាកផ្នរ
មួយននេខិិតុ្បររណ៍ការពារផ្េប ះពាេ់ជារមួ លពាេគមឺ្ររបខ័ណឌ ម្រគប់ម្រគងបរសិាថ ន នងិសងគម (ESMF) សម្រាប់
គលម្រាង WaSSIP។ IPPF លនះនឹងម្រត្ូវអនុវត្តចំលពាះការវនិិលោគទងំអស់កដេផ្តេ់ហរិញ្ញបបទនលោយម្ររមុ
ធនាគារពិភពលោរ (WB) សម្រាប់ការគាមំ្រទបលចចរលទស និង/ឬហរិញ្ញវត្ថុពគីលម្រាងលនះ។ 

គលម្រាងលនះានសាសភាគចំនួនពីរ ដូចបានបញ្ជជ រ់រនុងកផ្នរទ ី ៣ ននឯរសារលនះ។ គលម្រាងលនះនឹងម្រត្ូវអនុវត្ត
លោយម្ររសួងឧសាហរមម នងិសិបបរមម នងិម្ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូ ន។ ការអនុវត្តវធិានការការពារផ្េ
ប ះពាេ់លនះនឹងម្រត្វូអនុវត្តលោយមស្រនតសីម្រមបសម្រមួេកផ្នរគាពំារសងគម នងិបរសិាថ នលៅម្ររសួងឧសាហរមម នងិសិបបរមម 
និងម្ររសងួសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន។ 

ឯរសារលនះម្រត្ូវបានចាត់្ទុរជាឯរសាររស់ និងម្រត្ូវលធវីការករត្ម្រមូវ និងលធវីបចចុបបននភាពលៅតាមសាថ នភាព
កម្របម្របួេ ឬលៅតាមទហំនំនសរមមភាព។ ការពិលម្រគាះលោបេ់ជិត្សនិទធជាមួយធនាគារពភិពលោរ នងិការម្រពមលម្រពៀង
លៅលេ ីIPPF គជឺាការចាបំាច់។ 
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ខលមឹសារសលងេប 

លសចរតលីផ្តមី 

1> លគាេបណំងននការអភវិឌ្ឍគលម្រាង  ( PDO) គឺលដមីបបីលងកនីេទធភាពផ្គត់្ផ្គង់ទរឹសាា ត្ លសវារមមអនាម័យ 
និងពម្រងងឹដំលណីរការម្របត្បិត្តិរបស់អនរផ្តេ់លសវារមមលៅតាមទីម្ររុង ឬត្ំបន់កដេបានលម្រជសីលរសី។ 
2> សាសភាគគលម្រាង៖ គលម្រាងលនះនងឹានសាសភាគពីរ។ សាសភាគទី ១ សម្រាប់ការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរលៅ
លខត្តមណឌ េគិរ ីទីរមួម្រសុរលសាោ ង នងិម្រសុរភនំម្រពឹរ រឯីសាសភាគទី ២ សម្រាប់លេីររមពស់អនាម័យលខត្ត លៅលខត្ដ
លសៀមោបនិងលៅត្ំបន់លផ្សងៗលទៀត្។ 
3> ម្ររបខ័ណឌ កផ្នការសម្រាប់ជនជាត្លិដមីភាគត្ចិ៖ លគាេនលោបាយម្របត្ិបត្ិតការរបស់ធនាគារពិភពលោរ 
៤.១០ សតីពជីនជាត្ិលដីមភាគត្ិចម្រត្ូវបានផ្តួចលផ្តីមសម្រាប់គលម្រាងលនះលោយសារកត្ានជនជាត្ិលដីមភាគត្ចិរស់
លៅរនុងត្ំបន់អនុវត្តគលម្រាង។ លោយអនុលោមតាម OP ៤.១០ និងដំណារ់កាេមុនលពេវាយត្នមលគលម្រាង 
ម្ររបខ័ណឌ កផ្នការសម្រាប់ជនជនជាត្ិលដមីភាគត្ិច (IPPF) ម្រត្ូវបានលរៀបចំ ជំនសួឱ្យកផ្នការអភិវឌ្ឍជនជាត្ិលដីម
ភាគត្ិច លោយសារទីតាងំជារ់ោរ់ននការវនិិលោគគលម្រាងអាចានផ្េប ះពាេ់ ឬផ្តេ់អត្ថម្របលោជន៍ផ្ទោ េ់
សម្រាប់ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិច លគលៅមិនទន់ដឹងលៅល យីេុះណាកត្្នដេ់ដំណារ់កាេអនុវត្ត។ ម្ររបខ័ណឌ
កផ្នការជនជាត្ិលដមីភាគត្ចិបង្ហា ញពីអវីកដេត្ម្រមូវឱ្យានលៅរនុង OP ៤.១០ ទរ់ទងនឹងការលរៀបចំកផ្នការជន
ជាត្ិលដីមភាគត្ិច រ៏ដូចជាធានាឱ្យានការពិលម្រគាះលោបេ់ឱ្យបានម្រគប់ម្រគាន់ នងិម្របរបលោយខលមឹសារម្រត្មឹម្រត្ូវ
ជាមួយជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចលេីមូេោឋ នននការពិលម្រគាះលោបេ់លោយលសរ ី នងិជូនដំណឹងជាមុន (FPIC) នាឱំ្យ
ានការ  គាមំ្រទសហគមន៍ទូេំទូោយពសីហគមន័ចំលពាះអនតោគមន៍របស់គលម្រាង កដេពួរលគនឹងានឱ្កាស
ទទួេបាននូវអត្ថម្របលោជន៍របស់គលម្រាង ម្រពមជាមួយនឹងការកាត់្បនថយផ្េប ះពាេ់អវជិជានកដេអាចលរីត្ាន។ 
IPPF នឹងបលងកីត្ជាមូេោឋ នមួយសម្រាប់ការអនុវត្តគលម្រាង និងសម្រាប់ការម្រត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នមលអំពីរលបៀបកដេ
គលម្រាងលោះម្រសាយបញ្ជា ជាមយួជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច។ លៅដំណារ់កាេអនុវត្តគលម្រាងកផ្នការជនជាត្ិលដីមភាគ
ត្ិច (IPP) នឹងម្រត្ូវបានបលងកីត្ល ងីលោយកផ្ារលេី IPPF បនាោ ប់ពីានការបញ្ជជ រ់ចាស់ោស់ពទីីតាងំវនិិលោគ
កដេទំនងជាានផ្េប ះពាេ់ ឬផ្តេ់អត្ថម្របលោជន៍ផ្ទោ េ់សម្រាប់ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិច។ 

សាវតារ នងិម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយ 

4> លត្ជីនជាត្លិដមីជានរណា៖ លៅរនុងចាប់ និងលគាេនលោបាយនានា រោឋ ភិបាេរមពុជាបានកចង ជនជាត្ិ
លដីមថាជា"ជនជាត្ិលដីមភាគត្ចិ"។ ជនជាត្ិលដីមភាគត្ចិម្រត្វូបានលគសាគ េ់ោច់លោយក រពីម្ររុមជនជាត្និានា ដូច
ជា ជនជាត្ឡិាវ កដេរស់លៅភាគឦសានតននម្របលទសរមពុជា ជាទូលៅមិនម្រត្ូវបានចាត់្ទុរថាជា “ជនជាត្ិលដីម” លនាះ
លទ រឯីជនជាត្ិចាម ឬជនជាត្លិវៀត្ណាម រ៏មនិម្រត្ូវបានចាត់្ទុរថាជាជនជាត្ិលដីមកដរ។ លទះជាោ ងណារតី ទសសន:
អំពីជនជាត្ិលដីមភាគត្ចិពុំានេរេណ:ចាស់ោស់ល យី លហយីជនជាត្ិកខមរ (ម្ររុមជនជាត្ិភាគលម្រចីន( រស់លៅ
រនុងត្ំបន់មួយចំនួន ានចរតិ្េរេណៈជាលម្រចីនជាជនជាត្លិដីមភាគត្ចិ។ ទរ់ទងលៅនឹងលគាេនលោបាយរបស់
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ធនាគារពិភពលោរសតីពីជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច អនរទងំលនាះម្រត្ូវបានចាត់្ទុរថាជាអនរកដេានចរតិ្េរេណៈដូច
ខាងលម្រកាម: 

(រ(  ការរំណត់្អត្តសញ្ជញ ណរមមលោយខលួនឯងថាជាសាជរិននម្ររុមវបបធម៌ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចលោយ
ក រណាមយួ លហយីអត្តសញ្ជញ ណលនះម្រត្ូវបានទទេួសាគ េ់ពីអនរដនទ។ 

(ខ(  ានការផ្ាភាជ ប់ជាសមូហភាពលៅនឹងទជីម្រមរចាស់ោស់តាមភូមសិាស្រសត ឬកដនដដូីនតាលៅរនុង
ត្ំបន់អនុវត្តគលម្រាង និងចំលពាះធនធានធមមជាត្ិលៅរនុងទីជម្រមរ និងកដនដទីងំនះ 

(គ(  សាថ ប័នវបបធ៌មម្របនពណី លសដឋរិចច សងគម ឬនលោបាយ កដេោច់លោយក រពអីនរានលម្របៀបកផ្នរ
សងគម និងវបបធម៌ នងិ 

(ឃ(  ភាសាជនជាត្ិលដីម កដេលម្រចនីកត្ខុសពីភាសាផ្លូវការរបស់ម្របលទស ឬត្ំបន់។ 

5> ម្ររមុជនជាត្លិដមីភាគត្ចិ៖ រនុងចំលណាមម្របជាជនរមពុជាទងំអស់ ជនជាត្ិកខមរានចំននួម្របាណ ៩០-៩៥ 
ភាគរយ។ ចនំួន ៥-១០ ភាគរយលផ្សងលទៀត្ រមួាន ជនជាត្ិភាគត្ិចនានា ដូចជា ចាមមូសលីម ចិន និងលវៀត្ណាម និង
ជនជាត្ិភាគត្ិចចំនួនដប់ម្របាពំីររ៏ម្រត្ូវបានលគលៅថា "កខមរលេី" ឬ "រុេសមព័នធភន"ំ ជាជនជាត្ិមិនកមនកខមរ។ ម្ររុមទងំ
លនះម្រត្ូវបានលគបា ន់សាម នថាានចំនួនម្របកហេ ១២០.០០០ នារ់ នងិានចំនួនម្របាណជា ១% ននចំនួនម្របជាជន
រមពុជាសរុប។ ម្ររមុជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចចនំួនទងំដប់ម្របាពំីរកដេានចាប់ពី ៣០០ នារ់លៅ ១៩០០០ នារ់ រមួ
ាន ពនង គួយ មិេ លម្រកាេ ថមន លខាញ ទពំួន ចាោ យ ម្រគឹង កាលវត្ សាូច េុន កាចរ់ លម្រៅ សូយ(សាអុង( លសោៀង នងិ   
កាលវត្ និងម្ររុមជនជាត្ិភាគត្ចិដនទលទៀត្ គឺលវៀត្ណាម ឡាវ និងកខមរអុិសាល ម1។ ម្ររុមជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចភាគលម្រចីន
លៅលៅលខត្តរត្នគិរ ី(៦៧,៩ ភាគរយ( និងមណឌ េគិរ ី(៥៩,៣ ភាគរយ( ។ សោងឹកម្រត្ង និងម្ររលចះរ៏ានអម្រតាខពស់
ននម្ររុមជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចរស់លៅផ្ងកដរ។ 

លគាេនលោបាយ ចាប់  វធិាន នងិបទបបញ្ញត្តរិបស់ម្របលទសរមពុជាអនុវត្តចលំពាះជនជាត្លិដមីភាគត្ចិ 

6> លគាេនលោបាយជាត្សិតពីកីារអភវិឌ្ឍន៍ជនជាត្លិដមីភាគត្ចិ៖ លគាេនលោបាយលនះម្រត្ូវបាន      អនុម័ត្
លោយទីសតីការគណៈរដឋមស្រនតីលៅនថៃទី ២៤ កខលមសាឆ្ន  ំ២០០៩ នងិោរ់លចញនូវលគាេនលោបាយរបស់រោឋ ភិបាេ
ទរ់ទងនឹងជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចលៅរនុងវស័ិយវបបធម៌អប់រ ំបណតុ ះបណាត េវជិាជ ជីវៈ សុខភាព បរសិាថ ន ដីធលី រសិរមម 
ធនធានទឹរ លហោឋ រចនាសមព័នធ យុត្តធិម៌ លទសចរណ៍ និងឧសាហរមម ករ   និងថាមពេ។ រមួជាមួយចាប់ភូមិបាេ 
(ឆ្ន  ំ២០០១) លគាេនលោបាយលនះផ្តេ់នូវការទទេួសាគ េ់ចំលពាះសិទធជិនជាត្ិលដីមភាគត្ចិចំលពាះដីម្របនពណី វបបធម៌ 
និងទំលនៀមទាល ប់។ 
 
                                                           
1 ផ្លូ វលៅររយុត្តិធម៖៌ ការទទួេបានយុតិ្តធមល៌ោយលផ្ទត ត្លេីស្រសតីម្ររីម្ររនិងជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ចម្ររសួងយុត្តិធម៌ យូអិនឌី្ភី កខរញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០០៥ 
ទំពរ័ ៥៩ ។ 
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7> លគាេនលោបាយសតពីកីារចុះបញ្ជ ីនងិសទិធលិម្របមី្របាស់សហគមន៍ជនជាត្លិដមីភាគត្ចិ លៅម្របលទសរមពុជាម្រត្ូវ
បានអនុម័ត្លោយទីសដីការគណៈរដឋមស្រនតីលៅនថៃទី ២៤ កខលមសាឆ្ន  ំ២០០៩ និងអនុម្ររឹត្យសតីពីនីត្ិវធិីននការចុះបញ្ជ ីដី
ធលីរបស់សហគមន៍ជនជាត្ិលដមីភាគត្ចិម្រត្ូវបានចុះហត្ថលេខាលៅនថៃទី ៩ កខមថុិនាឆ្ន  ំ២០០៩ លោយ នាយររដឋម
ស្រនតី។ លគាេនលោបាយលនះជាមូេោឋ នននការទទេួសាគ េ់លៅរនុងចាប់ភូមិបាេឆ្ន  ំ២០០១ នូវសិទធិរបស់សហគមន៍
ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចរនុងការកាន់កាប់នងិលម្របីម្របាស់ដីជារមមសិទធិជាសមូហភាពរបស់ពួរលគ។ 
8> រដឋធមមនុញ្ញរមពុជា (ឆ្ន  ំ១៩៩៣(៖ ាម្រតា ៣១.២ កចងថា "ពេរដឋកខមរានសិទធិលសមគីាន ចំលពាះចាប់និងាន
សិទធិលសរភីាពនិងានសទិធិ លសរភីាព នងិររណីរចិចដូចៗគាន  លោយមិនគិត្ពពូីជសាសន៍ ពណ៌សមបុរ លភទ ភាសា 
ជំលនឿ សាសនា ទំលនាកផ្នរនលោបាយ រំលណីត្ម្របភពលដីម សាថ នភាពសងគម ធនធាន នងិសាថ នភាពឯលទៀត្ល យី "។ ជន
ជាត្ិលដីមភាគត្ិចគឺជាពេរដឋរមពុជា។ 
9> ចាប់ភូមបិាេឆ្ន  ំ២០០១  ទទួេសាគ េ់សិទធិរបស់សហគមន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចលៅរនុងម្របលទសរមពុជា ជា
ាច ស់អចេនវត្ថុ   ជាដីរបស់ពួរលគ  កដេានប័ណណរមមសទិិធសមូហភាព។  ាម្រតា  ២៣  លៅរនុងចាប់រណំត់្សហ
គមន៍ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចថាជា: 

 ម្ររុមមនុសសកដេបង្ហា ញពឯីរភាពជាត្ិពនិធុ សងគម វបបធម៌ និងលសដឋរិចច 
 អនររស់លៅកបបម្របនពណី និង 
 អនរោដុំះលេីដីកដេពរួលគកាន់កាប់តាមទំលនៀមទាល ប់ននការលម្របីម្របាស់ជាសមូហភាព 

10> ចាប់សតពីនីម្រពល ឆី្ន  ំ២០០២ (ាម្រតា ១១ ១៥ ១៦ ៤០( ធានានិងទទេួសាគ េ់សិទធិរបស់ជនជាត្ិលដមី
ភាគត្ិចរនុងការបនតការលម្របីម្របាស់ និងចូេលៅកាន់ត្ំបន់នម្រពមួយចំនួនកដេម្ររុមទងំលនះលម្របីម្របាស់តាមកបបម្របនពណី 
និងការអនុវត្តរលបៀបរស់លៅរបស់ពួរលគរនុងការអាម្រស័យផ្េពីនម្រពល ។ី 

រចិចម្រពមលម្រពៀងអនតរជាត្ពិារ់ព័នធកដេរមពុជាបានលធវ ី

11> លោងតាមលវទិកាអងគការមនិកមនរោឋ ភិបាេសតពីីរមពុជា ម្របលទសរមពុជាគឺជាហត្ថលេខីលេឧីបររណ៍អនតរ
ជាត្ិមួយចនំួនកដេការពារសទិធិរបស់ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច2 រ៏ដូចជាអនុសញ្ជញ សដីពជីីវៈចម្រមុះ (១៩៩២) កដេ
ទទួេសាគ េ់ត្នួាទីរបស់ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចរនុងការការពារជីវចម្រមុះ។ លៅឆ្ន  ំ១៩៩២  រោឋ ភិបាេរមពុជាបានផ្តេ់
សចាច ប័នលេីរត្កិាសញ្ជញ អនតរជាត្ិសតីពសីិទធិលសដឋរចិច សងគមរិចច និង វបបធម៌។ ការណ៍លនះរមួបញ្ចូ េទងំសទិធិរនុងការ
អនុវត្តវបបធម៌ជារ់ោរ់ និងសទិធិទទេួបានមលធោបាយចញិ្ច ឹមជីវតិ្។ លសចរតមី្របកាសរបស់អងគការសហម្របជាជាត្សិតពីី
សទិធរិបស់ជនជាត្លិដមីភាគត្ចិម្រត្ូវបានអនុម័ត្លោយមហាសននិបាត្អងគការសហម្របជាជាត្ិលៅកខរញ្ជញ ឆ្ន ២ំ០០៧។ 
ម្របលទស ជាលម្រចនីរនុងពិភពលោរ រមួទងំម្របលទសរមពុជាផ្ងកដរ បានលបាះលឆ្ន ត្គាមំ្រទលសចរតីម្របកាសកដេមិនជាប់់
                                                           
2 រមួាន រតិ្កាសញ្ជញ អនតរជាតិ្សតីពីសិទធិលសដឋរិចច សិទធសងគម និងសិទធិវបបធម ៌(ICESCR) រតិ្កាសញ្ជញ អនតរជាតិ្សតីពីសិទធិពេរដឋ និងសិទធិ
នលោបាយ (ICCPR) លសចរតីម្របកាសរបសអ់ងគការសហម្របជាជាតិ្សតីពីសិទធិជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ច និងជាទូលៅគឺលសចរតីម្របកាសជាសរេសតី
ពីសិទធិមនុសស។ 
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កាត្ពវរចិច។ អនុសញ្ជញ អនដរជាត្សិដពីកីារេុបបបំាត់្ោេ់ទម្រមង់ននការលរសីលអងីពូជសាសន៍ (ICERD) ាម្រតា ៥ (e) 
ធានានូវភាពលសមីគាន  នងិគាម នការលរសីលអីងសទិធិលសដឋរិចច សទិធិសងគម និងសិទធិវបបធម៌ ជាពិលសសសិទធិទទួេការអប់រ ំ
និងការបណតុ ះបណាត េ ។ 

លគាេនលោបាយម្របត្បិត្តកិាររបស់ធនាគារពភិពលោរ: ជនជាត្លិដមីភាគត្ចិ (OP៤.១០) 

12> លគាេនលោបាយម្របត្ិបត្តិការរបស់ធនាគារពិភពលោរ ៤.១០ (ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិច( ត្ម្រមូវឱ្យានវធិាន
ការណ៍រសាងកផ្នការពិលសស លដីមបកីារពារផ្េម្របលោជន៍របស់ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចកដេានអត្តសញ្ជញ ណ
សងគម នងិវបបធម៌ខុសគាន ពអីត្តសញ្ជញ ណសងគម នងិវបបធម៌របស់សងគមភាគលម្រចីនកដេអាចលធវឱី្យពួរលគង្ហយរង
លម្រគាះរនុងដំលណីរការអភិវឌ្ឍ។ បុលរេរេខណឌ មួយសម្រាប់ការអនុម័ត្គលម្រាង OP ៤.១០ ត្ម្រមូវឱ្យអនរខចីលធវីការពិលម្រគាះ
លោបេ់លោយលសរ ីនិងផ្តេ់ដំណឹងជាមុន ដេ់ជនជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចកដេអាចរងផ្េប ះពាេ់់ និងបលងកតី្េំនាំ
ននការគាមំ្រទសហគមន៍ទូេទូំោយសម្រាប់គលម្រាងនិងលគាេបណំងរបស់គលម្រាងលនះ។ ជាការសំខាន់ណាស់រនុង
ការរត់្សាគ េ់ថា OP ៤.១០ សំលៅដេ់ម្ររុមសងគមនិងសហគមន៍នានា លពាេគឺពុំកមនសំលៅដេ់បុគគេល យី។ 

ការវភិាគអពំគីាល ត្/ភាពខុសគាន  

13> លទះបីជាម្របលទសរមពុជាានលគាេនលោបាយកដេទទួេសាគ េ់សទិិធរបស់ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចចំលពាះវបប
ធម៌ ការអប់រ ំការបណតុ ះបណាត េវជិាជ ជីវៈ សុខភាព បរសិាថ ន ដធីលី រសិរមមធនធានទរឹ លហោឋ រចនាសមព័នធ យុត្តិធម៌ 
លទសចរណ៍ និងឧសាហរមម ករ  និងថាមពេរតី លគលឃញីម្ររឹត្យ អនុម្ររឹត្យ ឬនីត្ិវធិតី្ិចត្ួចប ុលណាណ ះកដេគាពំារ ឬ
ការពារផ្េម្របលោជន៍ជាពិលសសរបស់ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច។ ជាទូលៅពួរលគម្រត្ូវបានលគចាត់្ទុរដូចពេរដឋកខមរកដរ។ 
ររណីលេីរកេងលនាះ គចឺាប់ភូមិបាេរបស់រមពុជាបានទទួេសាគ េ់សិទធិរបស់សហគមន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចលៅ
រនុងម្របលទសរមពុជា រនុងការានរមមសទិធិលេអីចេនវត្ថុកដេជារមមសទិធិដីធលីរបស់ពរួលគ។ ជារ់កសតង នីត្ិវធិីលដីមបចុីះ
បញ្ជ ីសមូហភាពម្រត្ូវចំណាយលពេោ ងយូរលហយីានសហគមន៍ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចត្ចិត្ួចប ុលណាណ ះ (ម្របកហេ
៥) បានទទួេប័ណណរមមសទិធសិមូហភាពចាប់តាងំពីចាប់ភូមិបាេបានអនុម័ត្រនុងឆ្ន ២ំ០០១ មរ។ ម្រសលដៀងគាន លនះ
កដរចាប់នម្រពល រ៏ីធានានងិទទួេសាគ េ់សិទធិរបស់ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចរនុងការបនតការលម្របមី្របាស់ នងិការចូេលៅកាន់
ត្ំបន់នម្រពល មីួយចំននួកដេពរួលគលម្របីម្របាស់ និងអនុវត្តតាមកបបម្របនពណី។ ពុំលនាះលទៀត្លសាត្ ភាពខុសគាន ចមបងរវាង
រិចចត្ម្រមូវរបស់ធនាគារពិភពលោរ និងលគាេនលោបាយរបស់ោជរោឋ    ភិបាេរមពុជាជាប់ទរ់ទងនឹងអវត្តាននន
ម្ររឹត្យ ឬនតី្ិវធិីនិោមម្របត្បិត្តិជារ់ោរ់តាមវស័ិយ។ ចំណុចលនះផ្ោុយគាន ពីលគាេនលោបាយរបស់ធនាគារពភិព
លោរកដេទមទរឱ្យាននតី្ិវធិី និងកផ្នការេមាតិ្លដីមបកីារពារជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច។ លហតុ្ដូលចនះ IPPF នឹងម្រត្ូវ
បានលរៀបចំល ងីលោយកផ្ារលេីមូេោឋ ន OP៤.១០ របស់ធនាគារពិភពលោរ លោយពចិារណាលេីលគាេនលោបាយ
និងបទបបញ្ញត្តិពារ់ព័នធរបស់ម្របលទសរមពុជា។ យនតការចាស់ោស់ សម្រាប់ការពិលម្រគាះលោបេ់លោយលសរនីិងផ្តេ់
ដំណឹងជាមុន លដមីបកីសវងររការគាមំ្រទោ ងទូេទូំោយចំលពាះសរមមភាពគលម្រាងពសីហគមន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ចិ 
នឹងម្រត្ូវបានលម្របីម្របាស់រនុងអំ ុងលពេអនុវត្ត។ រនុងអំ ុងលពេននការអនុវត្ត យនតការលោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេនងឹ
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ម្រត្ូវបលងកីត្ល ងីលដីមបឱី្យជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចអាចបលញ្ចញមត្ិតាមរយ:បណតឹ ងត្វា  ឬការផ្តេ់លោបេ់ចំលពាះគលម្រាង
លនះ។ 

បញ្ជា សខំាន់ៗ នងិផ្េប ះពាេ់កដេអាចលរតី្ានរនុងបញ្ជា ជនជាត្លិដមីភាគត្ចិ 

ការពនិតិ្យលមេីវត្តានននជនជាត្លិដមីភាគត្ចិនងិការពលិម្រគាះលោបេ់បឋម 

14> ការចុះពនិិត្យដេ់ទីរកនលង និងការម្រសាវម្រជាវឯរសារលោយអនរឯរលទសកផ្នរអភិវឌ្ឍន៍សងគមរបស់ធនាគារ
ពិភពលោរលៅ កខមិថុនាឆ្ន  ំ២០១៨ បានររលឃញីថាជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច ភាគលម្រចីនានវត្តានលៅរនងលខត្តរត្ន
គិរ ីមណឌ េគិរ ីសោឹងកម្រត្ង និងលខត្តម្ររលចះ (ភាគឦសានននម្របលទសរមពុជា( ។ ម្ររមុជនជាត្ិភាគត្ចិតូ្ចៗលផ្សងលទៀត្
រំពុងរស់លៅរនុងលខត្តម្រពះវហិារ (គួយ( លខត្តរំពង់សពឺ (សូយ( ម្រពះសីហនុ (សាូច( លខត្តរំពង់ចាម (លសោៀង(លខត្ត
រំពង់ធ ំ(គួយ( លខត្តបនាោ យានជ័យ (គួយ( លខត្ត  ឧត្តរានជ័យ (ចម្រមះុ(។ សហគមន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ចិទងំ
អស់ានទីតាងំសថិត្លៅត្ំបន់ោច់ម្រសោេននលខត្ដកដេពបិារលៅដេ់ (គាម នផ្លូវេា( លហយីមិនសូវានលហោឋ រចនា
សមព័នធ។ លៅមណឌ េគិរកីារសាភ សន៍ពផី្ោះមួយលៅផ្ោះមួយកដេលធវីល ងីលោយនាយរ  ោឋ នបណាត ញកចរចាយទឹរ
បានបញ្ជជ រ់ថា ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច ភាគលម្រចីនគាម នការផ្គត់្ផ្គង់ទរឹសាា ត្ និងបានបង្ហា ញពីឆនោៈរបស់ពរួលគរនុងការ
លម្របីម្របាស់ទឹរសាា ត្។ 

េទធផ្េបឋមននការវាយត្នមលសងគម 

15>  ការពិនិត្យលមេីបឋមលឃញីថា គលម្រាងទរឹសាា ត្លៅមណឌ េគីរ ី អាចានការប ះពាេ់ដេ់សហគមជន
ជាត្ិលដីមភាគត្ិច។ លៅដណំារ់កាេទី ១ ននគលម្រាង (ការពម្រងីរបណាត ញទរឹសាា ត្រនុងម្ររុងកសនមលនារមយ( 
លទះបីជាបណាត ញត្ភាជ ប់ទឹរលៅរនុងម្ររុងកសនមលនារមយនឹងមិនលៅដេ់សហគមន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចរ៏លោយ ជន
ជាត្ិលដីមភាគត្ិចមួយចនំនួរពុំងរស់លៅតាមបលណាត យផ្លូវបចចុបបនន កដេនឹងានការត្លមលីងត្ភាជ ប់បំពង់ទឹរថម។ី 
ដំណារ់កាេទី ២ ននការង្ហរកដេម្រត្ូវផ្តេ់ហរិញ្ញបបទនលម្រកាមគលម្រាងលនះ នឹងមិនម្រត្ូវបានបលងកីត្ល ងីរហូត្ដេ់
គលម្រាងលនះសថិត្លៅរនុងការអនុវត្ត គឺរនុងដំណារ់កាេលនះលហយីកដេានការរពំឹងថានឹងពម្រងីរបណាត ញទឹរលៅទូទងំ
សហគមន៍ជនជាត្ិលដមីភាគត្ចិ។ ជារមួ WaSSIP ានអត្ថម្របលោជន៍ដេ់សងគម។ សាសភាគអនុគលម្រាងម្រត្ូវ
បានលគរពំឹងថានឹងលម្របីម្របាស់បលចចរវទិោសាមញ្ញ សមម្រសប និងចណំាយត្ិចកដេមិនបងកផ្េវបិារលម្រចនីដេ់សងគម
លនាះលទ។ ការផ្តេ់ទរឹសាា ត្កដេានសុវត្ថិភាពម្រត្ូវបានរពំងឹថានឹងផ្តេ់ផ្េវជិជានោ ងលម្រចីនលេីការករេមាជីវភាព
រស់លៅ។ ផ្េប ះពាេ់អវជិជានបលណាត ះអាសននមួយចំនួនតូ្ចអាចលរីត្ានចំលពាះបរសិាថ នអាចលរីត្ានបណាត េមរ
ពីសរមមភាពសាងសង់។ ផ្េប ះពាេ់ទងំលនះអាចម្រគប់ម្រគងបានោ ងង្ហយលោយវធិានការកាត់្បនថយសតង់ោរ
សំណង់សុីវេិ ដូចជាការោរ់រម្រមិត្រំណត់្លេីលា ងលធវីការ ការម្រគប់ម្រគងធូេីតាមរយៈការលម្រសាចទរឹ នងិការ
ម្រគប់ម្រគងការហូរលម្រចាះ នងិរណំរដី។ 
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យនតការចាត់្កចងអនុវត្ត ម្រត្តួ្ពនិតិ្យ សារទុរេ នងិោយការណ៍ 

ការចាត់្កចងអនុវត្តន៍ 

16> ការអនុវត្ដន៍ IPPF នឹងអនុវត្តតាមរចនាសមព័នធអនុវត្តគលម្រាង។ ម្ររសងួឧសាហរមម នងិសិបបរមម នឹងបលងកតី្
កផ្នរម្រគប់ម្រគងសាសភាគ ១ (CMU-១( សម្រាប់សាសភាគទី ១ លហយីម្ររសួងសាធារណៈការនងិដឹរជញ្ជូ ន នឹង
បលងកីត្កផ្នរម្រគប់ម្រគងសាសភាគ ២ (CMU-២( សម្រាប់សាសភាគទ ី២ ។  CMU-១ និង CMU-២ នងឹដឹរនាកំារ  
អនុវត្តគលម្រាងម្របចានំថៃ ទទេួបនោុរលេកីារម្រគប់ម្រគងហរិញ្ញវត្ថុ និងេទធរមម ពិនិត្យតាមោន វឌ្ឍនភាពគលម្រាង នងិលធវី
ការម្រត្ួត្ពិនតិ្យតាមោន នងិវាយត្នមល ធានានូវការអនុលោមជាមយួវធិានការការពារសងគម និង បរសិាថ នរបស់
គលម្រាង លរៀបចំរបាយការណ៍គលម្រាងម្រត្ួត្ពិនិត្យសំណង់សុីវេិ សំរបសំរេួនងិម្របមូេធាតុ្ចូេពីម្ររសងួពារ់ព័នធ
ទរ់ទងនឹងសាសភាគគលម្រាងលរៀងៗខលួន។ 
17> មស្រនតសីម្រមបសម្រមេួការគាពំារសងគមពរីរូបម្រត្ូវបានកត្ងតាងំលោយម្ររសងួឧសាហរមម នងិសិបបរមមសម្រាប់
សាសភាគទ១ី នងិលោយម្ររសួងសាធារណៈការ និងដរឹជញ្ជូ ន សម្រាប់សាសភាគទ២ី លដីមបទីទួេខុសម្រត្ូវលេី
ការអនុលោមការពារតាម IPPF កដេបានអនុម័ត្ នងិ IPP កដេអាចលធវីបាន។ ការទទួេខុសម្រត្ូវរមួានជាអាទិ៍ 
(រ( សរមមភាពអនុវត្តលៅតាម IPPF លហយីធានាថាជនជាត្ិលដមីភាគត្ិច នងិជនង្ហយរងលម្រគាះទទេួបានអត្ថ
ម្របលោជន៍ពគីលម្រាង (ខ( - លរៀបចំរិចចម្របជុំពិលម្រគាះលោបេ់ជាសាធារណៈ នងិការវាយត្នមលសងគមលៅរនុងសហគម
ន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច លដីមបរីំណត់្ត្ម្រមូវការសម្រាប់ត្បំន់អនុវត្តគលម្រាងជារ់ោរ់ ផ្េប ះពាេ់អវជិជានកដេ
អាចលរីត្ានបណាត េមរពកីារអនុវត្តរបស់គលម្រាងជារ់ោរ់លៅតាមត្ំបន់ និងអនតោគមន៍កដេអាចានចំលពាះ 
គលម្រាង (គ( ការលរៀបចំរណំត់្លហតុ្ននរចិចម្របជុំលោយលរៀបោប់េមាិត្អំពីការផ្សពវផ្ាយព័ត៌្ាន បញ្ជា ពភិារា បញ្ជា
រងវេ់ កដេលេរីល ងីលោយ IP និងអនតោគមន៍របស់គលម្រាង និង (ឃ( លធវកីារពិលម្រគាះលោបេ់ នងិការលធវីបចចុបបនន
ភាពចំលពាះការវាយត្នមលសងគម និងការលធវីរបាយការណ៍។ េទធផ្េនឹងម្រត្ូវសលងេបលៅរនុងរបាយការណ៍មួយលហយី
ម្រត្ូវបានបញ្ជូ នលៅ CMU លរៀងៗខលួនកដេនឹងចងម្ររងរបាយការណ៍ រចួបញ្ជូ នលៅធនាគារពិភពលោរ។ 
18> មនោរីឧសាហរមម នងិសបិបរមមថាន រ់លខត្ត នងិរោឋ ររទរឹ គជឺាការោិេ័យថាន រ់លម្រកាមជាត្ិរបស់ MIH កដេជា
ទំនារ់ទនំងរវាង MIH នងិសហគមន៍ / អាជាា ធរមូេោឋ ន។ 
19> ទមី្របរឹាខាងគាពំារសងគម នងឹម្រត្ូវបានបលងកីត្ល ងីលដីមបគីាមំ្រទដេ់ការគាពំារមស្រនតីទនំារ់ទនំងសំលៅធានាឱ្យ
ការវាយត្នមលសងគមម្រត្ូវបានបំលពញ រមួជាមយួដំលណីរការពិលម្រគាះលោបេ់លោយលសរ ីនិងកដេានការផ្តេ់ដណឹំងជា
មុន លហយីកដេកផ្នការជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចម្រត្ូវបានលរៀបច ំនងិអនុវត្ត។ 

ការតាមោន ការចងម្ររងឯរសារ នងិការផ្សពវផ្ាយ 

20> លោយសារវសិាេភាពននសណំង់សុីវេិកដេម្រត្ូវអនុវត្តលៅតាមផ្លូវកដេានម្រសាប់លម្រកាមគលម្រាងលនះកដេ
ានទំហតូំ្ចលហយីការលម្រជសីលរសីការវនិិលោគជាអាទិភាពនងឹអនុវត្តតាមរសាងកផ្នការ កដេានការចូេរមួ នងិ
ដំលណីរការពិលម្រគាះលោបេ់ កដេបានពិពណ៌នាលៅរនុងម្ររបខ័ណឌ លនះ លគមនិរពំឹងថានឹងានផ្េប ះពាេ់អវជិជាន
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ធំដុំ មរលេីដីធលនីិងធនធានរបស់ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចល យី។ ដូលចនះគលម្រាងលនះម្រត្ូវខតិ្ខំពម្រងងឹសមត្ថភាពរនុងការ
តាមោនលោយខលួនឯងនងិសមត្ថភាពលោះម្រសាយបញ្ជា របស់សហគមន៍មូេោឋ ន ជាអាទិ៍ សហគមន៍ជនជាត្ិលដមី
ភាគត្ិច។ ការតាមោន នងិវាយត្នមលលោយានការចូេរមួ នឹងម្រត្ូវអនុវត្តន៍រនុងរំ ុងលពេអនុវត្ត លដីមបអីនុញ្ជញ ត្ឱ្យ 
ម្របជាពេរដឋកដេរងផ្េប ះពាេ់វាយត្នមលម្របសិទធភាពរបស់គលម្រាង នងិរណំត់្វធិានការនានាលដមីបពីម្រងរីអត្ថ
ម្របលោជន៍វជិជាននិងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អវជិជាន។ ការណ៍លនះនឹងានទម្រមង់ជាការម្របជុំលទៀងទត់្ (ម្របចាមំ្រត្ី
ាស / ម្របចាកំខ( រវាងសហគមន៍អនរល  ការ នងិនាយរោឋ នត្បណាត ញ ទឹរ កដេជយួសម្រមួេលោយការពិលម្រគាះ
លោបេ់ជាមយួម្របព័នធការពារសងគម ឬជាមួយមស្រនតីសម្រមបសម្រមួេ។ មោ ងលទៀត្ថាលត្ីទនំាស់កដេពារ់ព័នធនឹងម្ររុម
ជនជាត្ិភាគត្ិចបានលរតី្ល ងី ម្រត្ូវបានលោះម្រសាយលោយអនុលោមតាមឯរសារលនះនឹងម្រត្ូវបានតាមោន និងោយ
ការណ៍លោយមស្រនតីសម្រមបសម្រមួេ/រុងស ុេត្ង់ការពារសងគមកដរឬោ ងណា។ CMU-១ តាមរយៈមស្រនតីសម្រមប
សម្រមួេរបស់ខលួននឹងលធវកីារតាមោន និងវាយត្នមលនផ្ោរនុងលទៀងទត់្លេ ី IPPF / IPP រមួទងំការពិនតិ្យល ងីវញិនូវ
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្របចាកំខកដេបានបញ្ជូ នលោយវសិវររការោឋ ន។ 

យនតការត្ាល ភាព នងិបណតឹ ងសារទុរេ 

21> លគាេនលោបាយជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចរបស់ធនាគារពិភពលោរ ត្ម្រមូវឱ្យគលម្រាងវនិិលោគបលងកីត្យនត
ការសម្រាប់លោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេ លដីមបធីានាឱ្យានការលពញចិត្តរបស់ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចចំលពាះការអនុ
វត្តសរមមភាពពារ់ព័នធនឹង IPPF និងផ្តេ់ឱ្យជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចនូវលវទិការម្រសបចាប់សម្រាប់ការតាមោន និង
ោយការណ៍អំពីការអនុវត្តសរមមភាពពារ់ព័នធនឹង IPPF ។ ជារ់កសតងលគាេបំណងននយនតការបណតឹ ងសារទុរេលនះគឺ
លដីមបអីនុញ្ជញ ត្ឱ្យជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច និងអនរកដេលជឿថាពួរលគទទួេរងផ្េប ះពាេ់ រនុងការកសវងររដំលណាះ
ម្រសាយជាទីលពញចិត្តចំលពាះបណតឹ ងសារទុរេកដេពួរលគអាចាន ទរ់ទងនឹងេទធរមមដីធលី ការរំហតិ្លេីធនធាន ឬ
អនតោគមន៍លផ្សងលទៀត្របស់គលម្រាង។ 
22> លៅលពេចាប់លផ្តីមអនុវត្តគលម្រាង គណៈរមមការលោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេនងឹម្រត្ូវបលងកីត្ល ងីលៅថាន រ់ឃុំ
សង្ហក ត់្ ម្រសុរ និងលខត្ត លេីរចនាសមព័នធកដេានម្រសាប់ កដេរមួាន នាយរោឋ នអងគការលម្រៅរោឋ ភិបាេ អងគការ
សហគមន៍ ត្ណំាងស្រសតី នងិជនជាត្ិភាគត្ិច ម្របសិនលបីាន។ លៅតាមភូមិ យនតការបណតឹ ងសារទុរេកដេានម្រសាប់
កដេម្រត្ូវដរឹនាលំោយលមដឹរនាចំាស់ទុ ំនិង / ឬលមដរឹនាសំាសនា និងលមរុេសមព័នធកដេមួយកផ្នរធំសហគមន៍មូេ
ោឋ នអាចទទួេយរបាន លហយីនឹងម្រត្ូវពម្រងឹងជាដំលណាះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេរម្រមិត្ទមីួយ។ ការលរៀបចំលនះជួយ
ធានាថាម្របព័នធមួយម្រត្ូវបានបលងកីត្ល ងីលដមីបជីួយលោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេ ឬលោះម្រសាយពារយបណតឹ ងកដេអាច
លរីត្ល ងីបនាោ ប់ពាីនអនតោគមន៍របស់គលម្រាង។ យនតការបណតឹ ងសារទុរេនឹងម្រត្ូវអនុវត្តចំលពាះបុគគេ ឬម្ររមុកដេរង
ផ្េប ះពាេ់លោយផ្ទោ េ់ ឬលោយម្របលោេពីគលម្រាង រ៏ដូចជាអនរកដេានផ្េម្របលោជន៍លៅរនុងគលម្រាង និង / ឬ
ានេទធភាពលធវឱី្យានឥទធិពេចំលពាះេទធផ្េរបស់គលម្រាងទងំវជិជាន ឬអវជិជាន។ គលម្រាងលនះនឹងផ្តេ់ការប
ណតុ ះបណាត េ និងការគាមំ្រទលដីមបពីម្រងឹងរចនាសមព័នធកដេានម្រសាប់សំលៅលោះម្រសាយម្របរបលោយម្របសិទធភាព និង
លោះម្រសាយរមួគាន ជាមួយបណតឹ ងសារទុរេកដេ PAPs អាចលេីរល ងីរនុងរ ុំងវគគបណតុ ះបណាត េ នងិបនាោ ប់ពីការ
អនុវត្តសរមមភាពពារ់ព័នធនងឹជនជាត្ិលដមីភាគត្ិច។ 
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ការរសាងសមត្ថភាព 

23> ការវាយត្នមលត្ម្រមូវការការបណតុ ះបណាត េ (TNA) នងឹម្របម្រពឹត្តលៅលដីមបលីរៀបចឯំរសារបណដុ ះ  បណាដ េពារ់
ព័នធ នងឹត្ម្រមូវការលនាះ។ TNA នឹងលធវីល ងីរនុងចំលណាម CMU ទីម្របឹរាខាងការគាពំារសងគម និងសហគមន៍។ ការ    
បណតុ ះបណាត េនងឹម្រគបដណត ប់លេីលគាេនលោបាយការពារ និងអនុលោមភាពចំនួនបី លពាេគឺបរសិាថ ន ការតាងំទី
េំលៅលោយបងេ ំ និងជនជាត្លិដីមភាគត្ចិ។ ជាមួយការបណតុ ះបណាត េ IPPF / IPP ជារ់ោរ់ រមួាន (រ( 
ទិដឋភាពទូលៅនន OP៤.១០ របស់ធនាគារ    ពភិពលោរ និងចាប់ ម្រពមទងំបទបបញ្ញត្តពិារ់ព័នធរបស់រមពុជា។ (ខ( 
ាត្ិកា នងិបញ្ជា អនុវត្ត IPPF / IPP (គ( ការលរៀបចសំាថ ប័នសម្រាប់ការអនុវត្តគលម្រាង រមួានត្ួនាទ ីនិងការទទេួ
ខុសម្រត្ូវ (ឃ( រលបៀបពិលម្រគាះលោបេ់ជាសាធារណៈលោយលម្របីវធិីសាស្រសតពិលម្រគាះលោបេ់លោយលសរ ីនិងផ្តេ់ដណឹំង
ជាមុន (ង( នីត្ិវធិីលោះម្រសាយបញ្ជា  និងបណតឹ ងសារទុរេ និង (f) ការត្ម្រមូវឱ្យានការតាមោន និងការោយការណ៍។ 

ថវកិា 

24> ថវកិាសំោប់ការអនុវត្ត IPPF គឺជាកផ្នរមួយននថវកិាគលម្រាង។ ថវកិាលនះនឹងលម្របីលដមីបមី្រគបដណត ប់លេីការ
ចំណាយម្របារ់ឧបត្ថមភបុគគេិរគលម្រាង និងចណំាយលេីរុងស ុេត្ង់រនុងការលរៀបចំរបាយការណ៍អនុលោមភាព រមួ
ាន របាយការណ៍ម្រត្ួត្ពិនិត្យនិងតាមោន ការម្របមូេទនិនន័យ និងការលរៀបចំ IPP ជាលដមី។ ការបា ន់សាម នថវកិាាន
លៅរនុងម្ររបខ័ណឌ ម្រគប់ម្រគងសងគម និងបរសិាថ ន(ESMF)។ 

ការពលិម្រគាះលោបេ់ នងិការផ្សពវផ្ាយជាសាធារណ: 

វធិសីាស្រសតលម្របមី្របាស់សម្រាប់ការវាយត្នមលបឋម 

25> ទីមួយ វធិីលនះម្រត្ូវបានលគលម្របរីនុងអំ ុងលពេរិចចម្របជុំពិលម្រគាះលោបេ់ជាមួយអាជាា ធរមូេោឋ ននិងសហគម
ន៍រនុងអ ុំងលពេ SA (ដណំារ់កាេរសាងទសសនទនគលម្រាង( ។ លៅរនុងដណំារ់កាេបនតបនាោ ប់វធិីសាស្រសតលនះ
នឹងម្រត្ូវបានលម្របីសម្រាប់ការម្រត្តួ្ពិនិត្យគលម្រាង ការវាយត្ំនេសងគម (លដីមបលីរៀបចំ IPP) ការអនុវត្តគលម្រាង និងការ
ម្រត្ួត្ពិនតិ្យ។ ដំលណីរការ និងនីត្ិវធិីេមាិត្ពណ៌នាលៅកផ្នរខាងលម្រកាម។ 
26> ការវាយត្នមលសងគមបឋមបានបញ្ជជ រ់ថាជនជាត្ិលដីមលៅរនុងត្ំបន់អនុវត្តគលម្រាង (ម្ររុងកសនមលនារមយ លខត្ត

មណឌ េគិរ(ី ជារមួ នងឹទទេួផ្េវជិជានពគីលម្រាង ប ុកនតអាចរងផ្េប ះពាេ់អវជិជានលោយសារការយរដ ី
សម្រាប់ការរសាងលហោឋ រចនាសមព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទឹរលៅម្របភពទឹរថម ី និងការសាងសង់សាថ នីយបូ៍មមួយចំននួលទៀត្
កដេអាចានទីតាងំសថតិ្លៅរនុងសហគមន៍របស់ពរួលគ។ 

ការពលិម្រគាះយលោបេ់លោយលសរ ីនងិបានផ្តេ់ដណឹំងជាមុន 

27> គលម្រាងលនះនងឹអនុវត្តការពិលម្រគាះលោបេ់លពញលេញ នងិការចូេរមួពីភាគីពារ់ព័នធ។ រនុងអំ ុងលពេពិនិត្យ  
ពិចច័យគលម្រាង សហគមន៍ អនរភូម ិនិងអាជាា ធរមូេោឋ ន នងឹម្រត្ូវបានពិលម្រគាះលោបេ់អំពអីត្ថម្របលោជន៍ នងិផ្េប ះ
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ពាេ់កដេអាចលរតី្ាន។ លៅរនុងដំលណីរការលនះការពិលម្រគាះលោបេ់លោយលសរនីិងផ្តេ់ដណឹំងជាមុនមុននឹង
ម្របម្រពឹត្តលៅជាភាសារបស់ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច និងម្របម្រពតឹ្តលៅលៅទីតាងំកដេានភាពង្ហយម្រសួេសម្រាប់ជនជាត្ិ
លដីមភាគត្ចិ នងិជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចកដេអាចរងផ្េបះពាេ់។      ទសសនៈរបស់ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចម្រត្ូវលេរីយរ
មរពិចារណារនុងអ ុំងលពេអនុវត្តគលម្រាង ទនោឹមជាមួយការលគារពការអនុវត្តបចចុបបនន ការលគារពជំលនឿ និងចំណង់
ចំណូេចិត្តកផ្នរវបបធម៌របស់ពួរលគ។ េទធផ្េននការពិលម្រគាះលោបេ់លនះនឹងម្រត្ូវចងម្ររងជាឯរសារ ជារបាយ
ការណ៍តាមកាេរណំត់្ នងិោរ់ជូនធនាគារពភិពលោរលដីមបមី្រត្ួត្ពនិិត្យ សារជាថម។ី រនុងអំ ុងលពេននការអនុវត្ត
គលម្រាង នឹងានការលធវីបចចុបបននភាពចំលពាះការវាយត្នមលសងគមផ្ងកដរ លដីមបតីាមោនផ្េប ះពាេ់វជិជាន នងិ
អវជិជានននគលម្រាង និងទទួេបានមត្ិលោបេ់ពីម្របជាពេរដឋកដេរងផ្េប ះពាេ់ពគីលម្រាង។ លៅមុនលពេ
ពិលម្រគាះលោបេ់ មនោីរលខត្តនីមួយៗនងឹបញ្ជូ នលសចរតីជូនដំណឹងដេ់សហគមន៍ ជម្រាបជូនដំណឹងដេ់លមដរឹនាំ
របស់ពួរលគថា មស្រនតសីម្រមបសម្រមួេ នងិអាជាា ធរកដនដនីងឹចុះមរជួបពួរលគ លហយីការពិលម្រគាះលោបេ់នឹងម្របម្រពឹត្ត
លៅលដីមបកីសវងររការគាមំ្រទពីអនតោគមន៍របស់គលម្រាង និងរណំត់្ររផ្េប ះពាេ់អវជិជានរ៏ដូចជាការគាមំ្រទពីគលម្រាង
លដីមបលីោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់កដេអាចលរីត្ានផ្ងកដរ។ លសចរតី ជូនដណឹំងលនះនឹងលសនីសុំឱ្យសហគមន៍អលញ្ជ ីញ
ត្ំណាងរសិររ សាគមន៍ស្រសតី នងិលមភូមិចូេរមួម្របជុ។ំ រនុងអំ ុងលពេទសសនរិចចលនះថាន រ់ដរឹនាសំហគមន៍ នងិ
អនរចូេរមួដនទលទៀត្នឹងបង្ហា ញទសសនៈរបស់ពួរលគ ទរ់ទងនឹងសរមមភាពកដេបានលសនីល ងី។ រនុងអំ ុងលពេ
ពិលម្រគាះលោបេ់ នីត្ិវធិីេមាតិ្នឹងម្រត្ូវរណំត់្លៅតាមភូមិតាមនីមួយៗ លដមីបរីណំត់្ផ្េប ះពាេ់កដេអាចលរីត្ាន 
និងការគាមំ្រទកដេអាចលៅរចួលៅលម្រកាមគលម្រាងលនះ។ 
28> ការវាយត្នមលសងគមនងឹម្របម្រពឹត្តលៅលៅតាមត្បំន់លគាេលៅកដេបានរណំត់្ថាអាចានផ្េប ះពាេ់មរលេី
ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិច មរលេដីីធលី និងមរលេីធនធានលផ្សងលទៀត្។ 
 
29> ម្របព័នធលោះម្រសាយជលាល ះតាមរយៈយនតការបណតឹ ងសារទុរេកដេម្រត្ូវបានបលងកីត្ល ងី នងឹម្រត្ូវបានរណំត់្
លដីមបធីានាឱ្យានការពិចារណាចំលពាះសលមលងរបស់ម្របជាជនរងផ្េប ះពាេ់ (ជាពិលសសចំលពាះេទធរមមដធីលី( ។ 
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១. លសចរតលីផ្តមី 

1> ម្របលទសរមពុជាបានសលម្រមចលគាេលៅផ្គត់្ផ្គង់ទឹរននលគាេលៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវត្សរ ៍ (MDGs) និងបានលធវី
ឱ្យានវឌ្ឍនភាពលឆ្ព ះលៅររលគាេលៅអនាម័យ។ េទធភាពទទួេបានម្របភពទរឹសាា ត្ និងអនាម័យកាន់កត្ម្របលសីរ
ល ងីាន ៧៥ ភាគរយ និង ៤៩ ភាគរយ។ េទធភាពទទួេបានទឹរ និងគុណភាពននការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរនិងអនាម័យ លៅ
កត្ានរម្រមតិ្ទបជាងបណាត ម្របលទសរនុងត្ំបន់ លោយានម្របជាជនកត្ ២១% ប ុលណាណ ះកដេទទេួបានការផ្គត់្ផ្គង់
ទឹរសាា ត្ (៣០% ននម្របជាជនានម្របភពទឹរា សុនីានគុណភាពមិនេា និង ២០% ននម្របជាជនលម្របីម្របាស់ទឹរពី
ម្របភពទរឹលេីដ(ី ។ ការសំលរចលគាេលៅកដេានមហចិឆតាខពស់ននការអភិវឌ្ឍម្របរបលោយនិរនតរភាពម្របរបលោយចរី
ភាព (SDGs) សតពីីទឹរសាា ត្ និងអនាម័យ គឺជាបញ្ជា ម្រប មដ៏ធំមយួ។ SDGs រមួបញ្ចូ េការលោះម្រសាយបញ្ជា វសិម
ភាពជាបនតបនាោ ប់ លដីមបសីលម្រមចបាននូវការានទរឹលម្របីម្របាស់ជាសរេលៅម្រត្មឹឆ្ន  ំ២០៣០ លហយីរ៏ម្របាថាន ចង់បាន
រំរតិ្ខពស់ជាងលសវាមូេោឋ នផ្ងកដរលពាេគកឺារម្រគប់ម្រគងអនាម័យ និងការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្កដេកាន់កត្ានម្របសទិធ
ភាព។ ទរឹកដេបានផ្តេ់លោយសុវត្ថិភាពតាមម្របព័នធបំពង់ទរឹានេរេណៈម្រសលដៀងគាន បផុំ្ត្លៅនឹងនិយមន័យ SDG 
សតីពីការម្រគប់ម្រគងលសវាទឹរម្របរបលោយសុវត្ថិភាព។ ការបលងកីនេទធភាពទទួេបានទរឹានសុវត្ថិភាពតាមម្របព័នធ
បំពង់ទរឹនឹងជួយឱ្យរមពុជាររីចលម្រមីនលេឿនលឆ្ព ះលៅររលគាេលៅរបស់ SDG ។ ផ្េប ះពាេ់ននការលធវនីគរូបនីយរមម
ោ ងឆ្ប់រហ័សម្រត្ូវបានលធវីឱ្យកាន់កត្ធៃន់ធៃរល ងីលោយការកម្របម្របួេអាកាសធាតុ្ កដេលធវីឱ្យធនធានទឹរកាន់កត្
ខសត់្ កាន់កត្រខវរ់ និងពិបារពោររណ៍។ រនុងន័យលនះ ការម្រគប់ម្រគងទឹរសអុំយពតី្ំបន់កដេានម្របជាជនរស់លៅ
លម្រចីន បកនថមលេីការផ្គត់្ផ្គង់ទរឹានសុវត្ថិភាពចំលពាះម្របជាជន អាចកាត់្បនថយការបំពុេដេ់ម្របភពទឹរនងិបរសិាថ ន
បាន។ 

២. លគាេបណំងននម្ររបខណ័ឌ  

2> លគាេនលោបាយម្របត្ិបត្តិរបស់ធនាគារពិភពលោរ ៤.១០ សតពីីជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចជម្រមុញឱ្យាន
គលម្រាងលនះលោយសារកត្ានជនជាត្ិលដមីលៅរនុងត្ំបន់អនុវត្តគលម្រាង។ លោយអនុលោមតាម OP ៤.១០ និងមុន
ដំណារ់កាេវាយត្នមល គលម្រាងកផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ជនជាត្ិលដមីភាគត្ចិ (IPPF) ម្រត្ូវបានបលងកីត្ល ងី លដមីបធីានាថា
ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចនងឹម្រត្ូវបានពិលម្រគាះលោបេ់ឱ្យបានម្រគប់ម្រគាន់ និងម្របរបលោយអត្ថន័យនាលំៅដេ់ការពិលម្រគាះ
លោបេ់លោយលសរ ីនិងជូនដណឹំងជាមុន (FPIC) ថាពរួលគនឹងានឱ្កាសលសមីគាន រនុងការកចររកំេរអត្ថម្របលោជន៍
ននគលម្រាង លហយីថាផ្េប ះពាេ់អវជិជានកដេានសកាដ នុពេម្រត្ូវបានកាត់្បនថយឱ្យបានម្រត្ឹមម្រត្ូវ។ IPPF នឹង
បលងកីត្ជាមូេោឋ នសម្រាប់ការអនុវត្តគលម្រាង និងតាមោន នងិវាយត្នមលអពំីរលបៀបលោះម្រសាយរបស់គលម្រាងជាមយួ
បញ្ជា ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិច។ លៅដណំារ់កាេអនុវត្តន៍គលម្រាង កផ្នការម្របជាជន ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច (IPP) នងឹម្រត្ូវ
បានបលងកីត្ល ងីកផ្ារលេី IPPF លនះ បនាោ ប់ពីត្បំន់លគាេលៅម្រត្ូវបានរណំត់្ោ ងចាស់ោស់ លហយីេទធផ្េននការ
ម្រត្ួត្ពិនតិ្យម្របព័នធសងគមបានបញ្ជជ រ់ពីផ្េប ះពាេ់អវជិជានមរលេសីហគមន៍ជនជាត្ិលដមីភាគត្ចិ។  
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៣. ការពិពណ៌នាអំពីគលម្រាង 

3> លគាេបណំងអភិវឌ្ឍន៍គលម្រាង (PDO) គឺលដីមបបីលងកីនេទធភាពផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ លសវារមមអនាម័យ និង
ពម្រងឹងដំលណីរការម្របត្ិបត្តរិបស់អនរផ្តេ់លសវារមមលៅតាមទមី្ររុង ឬត្បំន់កដេបានលម្រជសីលរសី។ 

 
4> គលម្រាងកដេបានលសនាីនសាសភាគពរីគ ឺ(១) គាមំ្រទដេ់ការផ្គត់្ផ្គង់ទរឹលៅតាមលខត្ត លៅតាមម្ររងុ និងឃុំ
មួយចំននួ (ii) គាមំ្រទការលេីររមពស់ម្របព័នធអនាម័យលខត្តលៅលខត្តលសៀមោបនិងត្ំបន់លផ្សងលទៀត្។ សាសភាគ 
នីមួយៗម្រត្ូវបានកបងកចរបនតលៅជាអនុសាសភាគវនិិលោគលេីលហោឋ រចនាសមព័នធ នងិអនុសាសភាគអនុវត្តការ
ពម្រងឹងសាថ ប័ន អនុវត្តលគាេនលោបាយ និងអនុវត្តគលម្រាង។ 
 
សាសភាគទ ី១: ការផ្គត់្ផ្គង់ទរឹលៅថាន រ់លខត្ត (IDA-៣០.៥ ោនដុោល រអាលមររិ) 

5> សាសភាគលនះ លផ្ទត ត្លេីការគាមំ្រទដេ់ការពម្រងីរលសវាផ្គត់្ផ្គង់ទរឹលៅកាន់ត្ំបន់ទីម្របជុំជនមួយចនំួន។ 
គលម្រាងលនះនឹងជយួដេ់អនរផ្គត់្ផ្គង់លសវាទឹរសាា ត្សាធារណ:លៅថាន រ់លខត្តលៅតាមទីរមួលខត្តមួយចនំួន លដីមបបីកនថម 
និងពម្រងរីបណាត ញកចរចាយទឹរបលម្រមីឱ្យអត្ិថជិនបកនថមលទៀត្ (រមួទងំការរសាងរកនលងផ្េិត្ទរឹបកនថម តាមការ
ចាបំាច់( ។ សាសភាគលនះរ៏គាមំ្រទដេ់ការរសាងម្របព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទឹរា សុីនខាន ត្តូ្ចលៅតាមបណាត ឃុមំួយចំនួនលៅ
លម្រៅទីរមួលខត្តសំខាន់ៗ កដេលៅមិនទន់លសវារមមលៅល យី ប ុកនតម្របជាពេរដឋានចំនួន នងិដង់សុីលត្សមម្រសប
សម្រាប់ការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរា សុីន។   ការផ្តេ់ហរិញ្ញបបទននិងម្របត្ិបត្តិការរបស់វស័ិយឯរជនននម្របព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទឹរ
សាា ត្ខាន ត្តូ្ចនងឹម្រត្ូវបានពិនតិ្យលមីេ និងជំរុញតាមរយៈេទធភាពបលចចរលទស លសដឋរចិច និងហរិញ្ញវត្ថុ។ គលម្រាងលនះ
នឹងជួយអភិវឌ្ឍន៍យនតការមយួ លដីមបពីនិិត្យលមីេម្របព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទរឹខាន ត្តូ្ចកដេបានលសនីសុំលៅតាមបណាត ឃុនំានា 
ពិចារណាលេជីលម្រមីសសម្រាប់ការផ្តេ់ហរិញ្ញបបទនរបស់ឯរជន និង / ឬសាធារណៈ ម្របត្ិបត្ដកិារ និងការម្រគប់ម្រគង 
លហយីបនាោ ប់មរលដមីបរីចនាគលម្រាងឱ្យបានសមម្រសប។ លគរពំឹងថារមមវធិីររំេិននការគាមំ្រទចំលពាះការលរៀបច ំ និងការវ ិ
និលោគចំលពាះគលម្រាងផ្គត់្ផ្គង់ទឹរនងឹម្រត្ូវបានអនុវត្ត។ ការវនិិលោគនឹងចាប់លផ្តមីពីរមមវធិីអាទិភាពបឋមកដេម្រត្ូវ
បានលរៀបចំល ងីរនុងអ ុំងលពេលរៀបចំគលម្រាង លដីមបសីារេបងនិងម្រត្ួសម្រតាយផ្លូវសម្រាប់រមមវធិីវនិិលោគទុនររំិេ
មួយលោយរេូន។  ជនំួយបលចចរលទសលដីមបរីណំត់្ វាយត្នមល និងលរៀបចំបកនថមនូវររមមវធិីទីម្ររុង និងឃុកំដេបាន
លម្រជីសលរសី នងឹចាប់លផ្តីមម្រសបគាន ។ លោយសារកត្បញ្ជា សនតសុិខ នងិនិរនតភាពទឹរទរ់ទងលៅនឹងហានភ័ិយននការកម្រប
ម្របួេអាកាសធាតុ្ ការរចនាដ៏េាម្របលសីរសម្រាប់ម្របសិទធភាពថាមពេតាមរយៈការរណំត់្ទំហបំរាិណលម្រគឿងបរកិាេ រ
អគគិសន ីនងិលម្រគឿងចម្ររសមម្រសប ត្ម្រមូវឱ្យានការម្រគប់ម្រគងការអភិររសទឹរ ការអភិវឌ្ឍម្របភពទរឹដនទលទៀត្ និងាន
ការការពារម្របភព និងនិរនតរភាព។   
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6> ជំនួយបលចចរលទសនឹងម្រត្ូវផ្តេ់លដីមបបីកនថម និងគាមំ្រទដេ់ការម្រគប់ម្រគងគលម្រាង និងសមត្ថភាពម្រត្តួ្ពិនតិ្យ
របស់ទីភាន រ់ង្ហរអនុវត្ត។ លេសីពីលនះលទៀត្ សាសភាគលនះរ៏នងឹរមួបញ្ចូ េផ្ងកដរនូវជំនួយបលចចរលទសលដីមបលីេរី
រមពស់េទធផ្េអនុវត្តន៍សម្រាប់អនរផ្តេ់លសវាផ្គត់្ផ្គង់ទឹរថាន រ់លខត្តកដេបានលម្រជសីលរសីសលំៅម្រគប់ម្រគង និងដំលណីរ
ការម្របព័នធទងំលនះ ឱ្យធានាបាននូវនិរនតរភាពកផ្នរបលចចរលទស និងហរិញ្ញវត្ថុ រមួបញ្ចូ េការពិចារណាអពំីហានិភ័យនន
ការកម្របម្របួេអាកាសធាតុ្លៅរនុងម្របព័នធសលងកត្និងវាស់សោង់ (O&M) របស់ម្របព័នធលនះ និងលដីមបធីានាភាពត្ំណាង
លយនឌ័្ររនុងការម្រគប់ម្រគងម្របព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទឹរ។ សាសភាគលនះនឹងផ្តេ់ជំនួយបលចចរលទសលដីមបសីិរា កណនា ំ និង
បលងកីត្រមមវធិីត្បណាត ញទឹរ (ោប់បញ្ចូ េទងំរមមវធិីកផ្ារលេីេទធផ្េតាមការចាបំាច់( កដេលផ្ទត ត្លេកីារជួយដេ់
ម្រគសួារម្ររីម្ររកដេានបញ្ជា កផ្នរអាហារូបត្ថមភ (ឧទហរណ៍ ម្រគសួារកដេានរុារអាយុលម្រកាម ៥ ឆ្ន (ំ លដមីបទីទេួ
បានលសវាផ្គត់្ផ្គង់ទរឹសាា ត្។  រមមវធិីននការម្របាម្រស័យទរ់ទងកផ្នរអាហាររូបត្ថមភនិងការលេីររមពស់ការម្រគប់ម្រគង / 
ការសំអាត្ទឹរ និងឥរោិបថសតីពីអនាម័យខលួនម្របាណលផ្សងលទៀត្ នឹងម្រត្ូវបានអនុវត្ត។ សារទងំអស់នឹងម្រត្ូវបានជូន
ដំណឹងតាមរយៈការវភិាគលយនឌ័្រលដីមបបីលងកីនអត្ថម្របលោជន៍របស់ស្រសតនីិងលរមងម្រស។ី រមមវធិីម្របាម្រស័យទរ់ទងលនះនងឹ
ពោោមសហការ នងិសម្រមបសម្រមួេជាមួយរមមវធិីម្របាម្រស័យទរ់ទងនឹងអាហារូបត្ថមភ នងិជំងឺម្ររនិដនទលទៀត្ ដូចជា
ការលេីររមពស់ នងិពម្រងងឹការបញ្ជូ នសារសុខភាព អាហារូបត្ថមភ និងអនាម័យខលួនម្របាណលៅតាមទីម្របជុំជននិងឃុំ
នានា។ លៅទរីកនលងកដេគលម្រាងម្របសពវគាន ជាមួយសំលណីគលម្រាងអាហារូបត្ថមភរមពុជា (បចចុបបននរពុំងលរៀបចំ( 
សរមមភាពរមួគាន  នឹងម្របម្រពតឹ្តលៅតាមរយៈការជំរុញលវទិកាកចរចាយទូលៅ និងការតាមោនអនរទទេួផ្េកដេទទួេ
អនតោគមន៍រមួគាន ។ ជនំយួបលចចរលទសមួយលដីមបគីាមំ្រទដេ់ម្ររសួងឧសាហរមមនិងសិបបរមមរនងការអភិវឌ្ឍយុទធ
សាស្រសតផ្គត់្ផ្គង់ទរឹលៅទីម្ររងុនងិកផ្នការវនិិលោគរ៏ម្រត្ូវបានផ្តេ់ជូនផ្ងកដរ។  
 

សាសភាគទ ី២: ការករលេរីរមពស់់់ម្របព័នធអនាម័យម្ររងុលសៀមោបនងិត្បំន់លផ្សងៗលទៀត្ (IDA – ២៤.៥ ោន
ដុោល រអាលមររិ( 

7> សាសភាគលនះលផ្ទត ត្លេកីារគាមំ្រទដេ់ការអភិវឌ្ឍ និងការសាងសង់បណាត ញេូទរឹសអុំយធំលៅកាន់បំពង់
េូកចរចាយចំបងកដេានម្រសាប់លៅម្ររុងលសៀមោប លដមីបឱី្យម្រគួសារ និងម្ររុមហ ុនអាចត្ភាជ ប់លោយផ្ទោ េ់លៅនឹង
ម្របព័នធេូបងាូររបស់ម្ររុង។ លោងចម្ររម្របម្រពឹត្តរមមទរឹសាា ត្ខាន ត្ធំនងិកខសបញ្ជូ នចមបងម្រត្ូវបានសាងសង់ល ងីលៅឆ្ន  ំ
២០០៨ លោយគាម នេូរង នងិេូលជីងករាបល យី។ បចចុបបននលនះានកត្សណំង់ធំៗលៅករបរទឹរធំ ៗ ប ុលណាណ ះកដេ
ម្រត្ូវបានត្ភាជ ប់លហយីម្រត្ូវពងឹកផ្ារលេេូីសតុរសម្រាប់សតុរទរឹសំអុយលចញពបីំពង់លម។ សមត្ថភាពសតុរត្ិចត្ួចនិងការ
ខូចខាត្ចំលពាះបំពង់េូបញ្ជូ នលធវីឱ្យទឹរសំអុយត្ិចត្ួចប ុលណាណ ះកដេហូរលៅដេ់លោងចម្ររម្របម្រពឹត្តិរមម។ លៅរកនលងកដេ
ការផ្ទល ស់បតូរអាកាសធាតុ្កដេបណាដ េឱ្យានទឹរជនំន់លៅរនុងទីម្ររងុ ានការចមលងលោគោ ងខាល ងំពីជំនន់ទឹរ
ោមរបងកឱ្យានលម្រគាះថាន រ់ដេ់សុខភាពលៅតាមត្បំន់ជាលម្រចីនរនុងទីម្ររុង។ ការសាងសង់បណាត ញេូទឹរសំអុយធំ
ជាមួយរមមវធិីត្ភាជ ប់ម្រគួសារនងឹលធវីឱ្យម្របលសីរល ងីនូវការម្របមូេ នងិការបញ្ជូ នោមរម្រគួសារលៅកាន់រកនលងម្របមូេ 
និងរកនលងសាា ត្កដេកាត់្បនថយការចមលងលោគពីោមរលៅកាន់ម្របជាជនរនុងររណីានទឹរជនំន់។ សាសភាគ
លនះរ៏គាមំ្រទការសាត រនតី្ិសមបទ និងការបលងកីនបកនថមនូវម្របព័នធេូទរឹសអុំយកដេានម្រសាប់លដីមបលីេីររមពស់ម្របសិទធ
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ភាពដំលណីរការរបស់ម្របព័នធេូ រមួជាមួយការសាត រល ងីវញិ និងការលធវីឱ្យ ម្របលសីរល ងីនូវសាថ នីយបូ៍មេូ និងម្របព័នធ
ទទួេ និងម្រគប់ម្រគងភរ់។ 

 
8> សាសភាគលនះនឹងជយួដេ់ការគាមំ្រទការលេីររមពស់អនាម័យបរសិាថ ន និង / ឬការវនិិលោគលៅតាមបណាត
ឃុកំដេការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសថិត្លម្រកាមការគាមំ្រទននសាសភាគទី ១ លដីមបលីោះម្រសាយបញ្ជា ទឹរសអុំយកដេបានមរពី
ការលរីនល ងីននការផ្គត់្ផ្គង់ទរឹ។ លោយសារគលម្រាងផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ទងំលនះានទហំតូំ្ច ការយរចិត្តទុរោរ់
ទំនងជាលផ្ទត ត្លេីការលេីររមពស់អនាម័យបរសិាថ ន ម្រគួសារ និងការបងាូរទឹរសអុំយបានេាលៅជុំវញិម្រគសួារ។ តាម
កដេអាចអនុវត្តបាន ម្របព័នធសំអាត្ទរឹសអុំយខាន ត្តូ្ចនងឹម្រត្ូវបានបលងកតី្ល ងី។ 
 

9> ជំនួយបលចចរលទសនឹងម្រត្ូវផ្តេ់លដីមបបីកនថម និងគាមំ្រទដេ់ការម្រគប់ម្រគងគលម្រាង និងសមត្ថភាពម្រត្តួ្ពិនតិ្យ
របស់ភាន រ់ង្ហរអនុវត្ត។ លេីសពីលនះលៅលទៀត្ សាសភាគលនះរ៏រមួបញ្ចូ េផ្ងកដរនូវជំនយួបលចចរលទសលេរីរមពស់
សមត្ថភាពបលចចរលទស និងេទធផ្េអនុវត្តដេ់លោងចម្ររម្របម្រពឹត្តរមមទឹរសំអុយលខត្ដលសៀមោប លដមីបឱី្យានដំលណីរ
ការ និងការកថទឱំ្យបានម្រគប់ម្រគាន់នូវបណាដ ញេូបងាូរទរឹសំអុយ និងមូេោឋ នអនាម័យ ការម្រគប់ម្រគងលសវាម្របមូេ
ភរ់ោមរ រមួទងំការការលធវីម្របម្រពឹត្តរមមលដីមបឱី្យទឹរសំអុយលឆលីយត្បនឹងសតង់ោរបងាូរលចញ និងលដមីបឱី្យានភាព
ត្ំណាងលយនឌ័្រកាន់កត្ម្របលសរីល ងីរនុងការម្រគប់ម្រគងឧបររណ៍លម្របីម្របាស់។ ឧបររណ៍ចាបំាច់សម្រាប់ដំលណីរការ 
និងកថទ ំរនឹងម្រត្ូវផ្តេ់ឱ្យផ្ងកដរ។ រមមវធិីសតីពកីារម្របាម្រស័យទរ់ទង (ម្រត្ូវជូនដណឹំងលោយការវភិាគលយនឌ័្រ( និង
ការលេីររមពស់នងឹម្រត្ូវបានអនុវត្តលដីមបលីេរីទឹរចិត្តដេ់ម្រគសួារ និងអាជីវរមមនានា រនុងការភាជ ប់ម្របព័នធេូទឹរសំអុ
យ។ ជនំួយបលចចរលទសសម្រាប់គាមំ្រទដេ់ម្ររសងួសាធារណ:ការ និងដឹរជញ្ជូ នរនុងការលធវកីផ្នការលរៀបចំយុទធសាស្រសត
អនាម័យទីម្ររុង និងកផ្នការវនិិលោគរ៏នងឹម្រត្ូវផ្តេ់ផ្ងកដរ។  
 

10> អនរទទេួផ្េពគីលម្រាង៖ អនរទទួេផ្េផ្ទោ េ់គឺជាម្របជាជនទីម្ររុង និងម្រសុរ កដេគលម្រាងផ្គត់្ផ្គង់ទឹរ នងិ 
/ ឬអនាម័យ កដេនឹងម្រត្ូវផ្តេ់ហរិញ្ញបបទនលោយគលម្រាងលនះ។ បចចុបបននលនះការវនិិលោគលេីការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្
ម្រត្ូវបានរពំឹងថានឹងផ្តេ់អត្ថម្របលោជន៍ផ្ទោ េ់ដេ់ម្របជាពេរដឋ ១០៥.០០០ នារ់លៅតាមទីម្ររុង និងឃុនំានា។ រនុង
ចំលណាមម្របជាពេរដឋកដេរស់លៅរនុងត្ំបន់លសវាននបណាត ញអនាម័យតាមសហគមន៍រនុងលខត្តលសៀមោប ម្របជាជន
ម្របាណជា ២២,០០០ នារ់ម្រត្ូវបានរពំឹងថានឹងទទួេបានលសវាកដេានគុណភាព នងិលសវាអនាម័យខពស់ តាមរ
យៈការត្ភាជ ប់លៅបណាត ញេូ ឬការម្របមូេ និងសំអាត្ភរ់លោយសុវត្ថិភាព។ អនរទទួេផ្េបកនថមលទៀត្ រមួាន អនរ
ទទួេបានសារផ្ទល ស់បតូរឥរោិបថអនាម័យលៅរនុងទីតាងំអនុវត្តគលម្រាង និងលម្រៅពីលនះ បុគគេិរ (ទងំបុរសនិងស្រសតី( 
ននម្របត្ិបត្តរិរផ្គត់្ផ្គង់ទរឹនិងអនាម័យ កដេទទួេបានការគាមំ្រទលេីការរសាងសមត្ថភាពពីគលម្រាង។  

11> ការចូេរមួរបស់ម្របជាពេរដឋនងឹម្រត្វូអនុវត្តន៍លៅរនុងគលម្រាងទងំមូេ៖ រនុងអំ ុងលពេការអនុវត្តគលម្រាង 
លវទិកាសាធារណៈរបស់ោជរោឋ ភិបាេលៅទីរកនលងកដេលរតី្ានរតីបារមភលនាះ ម្រត្ូវអនុវត្តន៍បនតជានិចចលដមីបលីឆលៀត្ឱ្
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កាសផ្តេ់ព័ត៌្ានអំពគីលម្រាងឱ្យបានលម្រចីនលៅកាន់ម្របជាពេរដឋ និងលដីមបទីទួេបានសំណូមពរសម្រាប់គលម្រាង។ 
ម្របត្ិបត្តរិរទឹរសាា ត្ និងម្របត្បិត្តិររសាថ នីយម្របម្រពតឹ្តិរមមទឹររខវរ់កដេទទេួបានការគាមំ្រទពីគលម្រាងលនះរ៏នឹងអនុវត្ត
ន៍ម្ររបខ័ណឌ គណលនយយភាពសងគមតាមរយៈការចូេរមួពីម្របជាពេរដឋ កដេទទេួបានផ្េម្របលោជន៍ពីលសវារមម៖ 
(រ) យេ់ដឹងពបីទោឋ នលសវារមមផ្គត់្ផ្គង់ទរឹសាា ត្ និងអនាម័យរនុងរម្រមិត្អបបបរ (ខ( តាមោន នងិផ្តេ់លោបេ់
ម្រត្ ប់ពីលសវាម្របត្ិបត្តិការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ និង (គ( រណំត់្ នងិឯរភាពលេសីរមមភាពកដេអនរផ្តេ់លសវាយរលៅ
ម្របត្ិបត្ត ិលដីមបកីរេមាគុណភាពននលសវារមម។ ម្ររសួងឧសាហរមម និងសបិបរមម រ៏ានយនតការបណតឹ ងមយួសម្រាប់
សាធារណជនោរ់ពារយបណតឹ ងលៅម្ររសងួឧសាហរមម និងសិបបរមម និងតាមោនពីរលបៀបលោះម្រសាយពារយបណតឹ ង
ទរ់ទិននឹងការផ្តេ់លសវាផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្លនាះ។ គលម្រាងលនះរ៏នងឹបលងកនីអានុភាពលេីលវទិកាលនះផ្ងកដរ តាមរយៈ
ការផ្សពវផ្ាយយនតការលនះឱ្យសាធារណជនដងឹកាន់កត្ទូេទូំោយ នងិលោយគាមំ្រទដេ់ម្ររសងួឧសាហរមម នងិ
សិបបរមម រនុងការលោះម្រសាយបណតឹ ងឱ្យទន់លពេលវោ។ 

៤. ទិដឋភាពទូលៅននម្របជាជនជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ចលៅរនុងម្របលទសរមពុជា 

12> លៅរនុងចាប់ និងលគាេនលោបាយនានា រោឋ ភិបាេរមពុជាបានកចង ជនជាត្ិលដីមថាជា"ជនជាត្ិលដមីភាគ
ត្ិច" ។ ជនជាត្ិលដីមភាគត្ចិម្រត្ូវបានលគសាគ េ់ោច់លោយក រពីម្ររុមជនជាត្ិនានា ដូចជា ជនជាត្ឡិាវ កដេរស់
លៅភាគឦសានតននម្របលទសរមពុជា កដេជាទូលៅមនិម្រត្ូវបានចាត់្ទុរថាជា “ជនជាត្ិលដមី” លនាះលទ រឯីជនជាត្ិចាម ឬ
ជនជាត្ិលវៀត្ណាម រ៏មិនម្រត្ូវបានចាត់្ទុរថាជាជនជាត្ិលដមីកដរ។ លទះជាោ ងណារតីទសសន:អំពីជនជាត្ិលដមីភាគ
ត្ិចពុំានេរេណៈចាស់ោស់ល យី លហយីជនជាត្ិកខមរ (ម្ររុមជនជាត្ិភាគលម្រចីន( រស់លៅរនុងត្ំបន់មួយចំននួ 
ានេរេណៈជាលម្រចីន ជាជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច។ 

 
13> រនុងចណំាមម្របជាជនរមពុជាទងំអស់ ាន៩០ ភាគរយលៅ ៩៥ ភាគរយជាជនជាត្ិកខមរ។ ចនំួន ៥-១០ 
ភាគរយលផ្សងលទៀត្ រមួាន ជនជាត្ិភាគត្ិចដូចជា ចាមមូសលីម ចិន នងិលវៀត្ណាម នងិម្ររុមជនជាត្ិលដមីភាគត្ិច
ចំនួនដប់ម្របាពំីរកដេលគលៅថា "កខមរលេី" ឬ "រុេសមព័នធភន"ំ ជាជនជាត្ិភាគត្ចិមិនកមនកខមរ។ ម្ររុមទងំលនះម្រត្ូវបាន
បា ន់សាម នថាានចនំួនម្របកហេ ១២០.០០០ នារ់ និងម្របាណជា ១% ននចំនួនម្របជាជនរមពុជាសរុប។ ម្ររុមជន
ជាត្ិលដីមភាគត្ិចទងំដប់ម្របាពំីរ ានចាប់ពី ៣០០ នារ់លៅ ១៩០០០ នារ់រមួាន ពនង គួយ មិេ លម្រកាេ ថមន លខា
ញ ទំពួន ចាោ យ ម្រគងឹ កាលវត្ សាូច េុន កាចរ់ លម្រៅ សូយ (សាអុង(លសោៀង, និង កាលវត្ ។ ម្ររុមជនជាត្ិលដមីភាគ
ត្ិចភាគលម្រចនីរស់លៅលខត្តរត្នគិរ ី(៦៧,៩ ភាគរយ( និងមណឌ េគិរ ី(៥៩,៣ ភាគរយ( ។ សោឹងកម្រត្ង និងម្ររលចះរ៏
ានចំននួម្ររុមជនជាត្ិលដីមភាគលម្រចីនរស់លៅផ្ងកដរ។ 
14> លៅមណឌ េគិរាីន ១៣,២៥៧ ម្រគសួារ ានម្របជាជនសរបុចំនួន ៦២,២១៨ នារ់ (NCDD ២០១០) ។ 
រនុងលនាះ ៧០,៧០ ភាគរយត្ំណាងម្ររមុជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចចំននួ ៩ និងម្ររុមជនជាត្ិភាគត្ចិចំននួ ៣ គ ឺ ពនង 
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(៣៦,៩៩២ នារ់លសមីនងឹ ៥៩,៤៦ ភាគរយ ននចំននួម្របជាជនសរុបលៅរនុងលខត្ត( គយួ (២៣ នារ់ លសមីនឹង ០,០៤ 
ភាគរយ( លសោៀង (៤៩២) (លសមីនឹង ០,៧៩%) មីេ (៣៥៥ នារ់លសមីនឹង ០,៥៧%) លម្រកាេ (១០៨១ នារ់លសមី
នឹង ១,៧៤%) ថមន (៤៩ នារ់លសមីនឹង ០,០៨%) ទពំួន (៣២ នារ់លសមនីឹង ០,០៥% ), ជនជាត្ភិាគត្ចិ (២២៥ 
នារ់លសមីនងឹ ០,៣៦%), ម្រគឹង (៨០ នារ់លសមនីឹង ០,១៣%) និងម្ររុមជនជាត្ភិាគត្ចិលផ្សងលទៀត្គឺកខមរឥសាល ម (លសមី
នឹង ៣,៤៥៥ នារ់លសមនីឹង ៥,៥៤%) លវៀត្ណាម (៨៧ នារ់លសមីនងឹ ០,១៣%) និងឡាវ (១.១៣០ នារ់លសមនីឹង 
១.៨២ ភាគរយ( ។ 
 
15> ទរ់ទងនឹងទំនារ់ទំនងជនជាត្ិភាគត្ចិ ម្របជាជនរមពុជាលៅលខត្តមណឌ េគិរចីាត់្ទុរខលួនលគថាជាអនរលេ ី
(អនររស់លៅត្បំន់ខពង់ោប( សំលៅដេ់ម្របជាជនកដេរស់លៅត្ំបន់រសិរមម និងលធវីកម្រស និងដណំាសំម្រាប់លម្របីម្របាស់
ផ្ទោ េ់ខលួន ឬសំោប់េរ់ ។ រុេសមព័នធភន ំ ឬកខមរលេីកដេលគសាគ េ់ជាទូលៅ រស់ម្របមូេផ្តុ ំលៅត្ំបន់ភនំភាគឦសាននន
ម្របលទសរមពុជា។. 
 
រូបភាពទ ី១: ជនជាត្លិដមីភាគត្ចិនងិកផ្នទជីនជាត្ភិាគត្ចិ 

 

ម្របភព: ផ្ទោ ងំរូបភាពអងគការយូលណសកូសតីពីម្ររមុភាសាជនជាតិ្ភាគតិ្ចលៅរមពុជា កខធនូឆ្ន  ំ២០១១ 
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តាោងទ ី១: ម្ររមុជនជាត្លិដមីភាគត្ចិ នងិម្ររមុជនជាត្ភិាគត្ចិ 

 

ម្របភព: ផ្ទោ ងំរូបភាពអងគការយូលណសកូសតីពីម្ររមុភាសាជនជាតិ្ភាគតិ្ចលៅរមពុជា កខធនូឆ្ន  ំ២០១១ 
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តាោងទ ី២: វត្តានជនជាត្លិដមីភាគត្ចិលៅរមពុជាលៅតាមបណាត លខត្ត (២០០៦) 

េរ ជាតិ្ពិនធុ រ.គិរ ី ម.គិរ ី ម្ររលចះ ម្រពះ
វហិារ 

រំពងធំ់ សោងឹ
កម្រត្ង 

ឧមជ រំពង់
ចាម 

លពាធិ
សាត្ ់

រំពង់
សព ឺ

បមជ បប រព
សហន 

លសៀម
ោប 

លកាះរុ
ង 

សរបុ 

១ រយួ   ៥,៩៣
៩ 

១៦,៧
៣១ 

១៣,០
៤៤ 

១,៦៤
៤ 

២,២០
៣ 

   ១,៧១
២ 

៨    ៤១,២
៨១ ២ ពនង ២៦៧ ២៦,៨

៦៦ 
១២,៤
៥៤ 

២៤  ៤៣០ ៦៩៩     ៣    ៤០,៧
៤៣ ៣ ទំពនួ ៣១,០

៨៨ 
៣៨៨  ៥  ៤ ២៨១     ១៦    ៣១,៧

៨២ ៤ ចាោ យ ២០,១
៧០ 

៨៤    ១២ ១៥៨     ១៤    ២០,៤
៣៨ ៥ ម្រគឹង ១៨,៤

៤២ 
៥៧    ២៧៨ ១២៤         ១៨,៩

០១ ៦ លសោៀង  ៦៤៨ ១០,៥
៩៣ 

   ២៧ ២,៥៦
៤ 

       ១៣,៨
៣២ ៧ លម្រៅ ៧,៩៦

៨ 
    ៤៤៤          ៨,៤១

២ ៨ កាកវត្ ២,៣
៧៩ 

    ២,៧១
០ 

១៨         ៥,១០
៧ ៩ លម្រកាេ  ៦៥៩ ៣,៤១

១ 
   ២៩         ៤,០៩

៩ ១០ មិេ   ៣,១៧
២ 

            ៣,១៧
២ ១១ កាចរ ់ ២,៨៨

៧ 
    ១ ៥២         ២,៩៤

០ ១២ ពរ័    ១,៣២
៩ 

    ១,២០
៧ 

      ២,៥៣
៦ ១៣ លខាញ   ១,៥២

៩ 
        ៤៣៣    ១,៩៦

២ ១៤ ចុង(សាអុង?(         ៧៧៤      ១,០៦
៤ 

១,៨៣
៨ ១៥ សូយ          ១,៨៣

៣ 
     ១,៨៣

៣ ១៦ ថមូន  ១៤៨ ៤៤៨    ៥         ៦០១ 
១៧ េន ២៨៩     ២៥១          ៥៤០ 
១៨ សាូច             ១០៦   ១០៦ 
១៩ រកដ ២      ១៦         ១៨ 
២០ កររ       ១៥         ១៥ 
២១ រអុង                ០ 
២២ សោុង                ០ 
២៣ លេានី                ០ 
២៤ សំករ                ០ 

សរបុ ៨៣,៤
៩២ 

២៨,៨
៥០ 

៣៧,៥
៤៦ 

១៨,០
៨៩ 

១៣,០
៤៤ 

៥,៧៧
៤ 

៣,៦២
៧ 

២,៥៦
៤ 

១,៩៨
១ 

១,៨៣
៣ 

១,៧១
២ 

៤៧៤ ១០៦ ០ ១,០៦
៤ 

២០០,
១៥៦ 

ម្របភព: នាយរោឋ នអភិវឌ្ឍន៍ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិច 
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៥. ម្ររបខ័ណឌ ចាប់និងបទបបញ្ញត្តពិារ់ពន័ធ  

៥.១ លគាេនលោបាយ ចាប់ វធិាន នងិបទបបញ្ញត្ត ិរបស់ម្របលទសរមពុជាអនុវត្តចលំពាះជនជាត្លិដមីភាគត្ចិ 

16> លគាេនលោបាយជាត្សិតពីកីារអភវិឌ្ឍជនជាត្លិដមីភាគត្ចិ: លគាេនលោបាយលនះម្រត្ូវបានអនុម័ត្លោយទី
សតីការគណៈរដឋមស្រនតីលៅនថៃទី ២៤ កខលមសាឆ្ន  ំ២០០៩ នងិោរ់លចញនូវលគាេនលោបាយរបស់រោឋ ភបិាេទរ់ទង
នឹងជនជាត្ិលដីមភាគត្ចិរនុងវស័ិយវបបធម៌ អប់រ ំបណតុ ះបណាត េវជិាជ ជីវៈ សុខភាព បរសិាថ ន ដីធលី រសិរមម ធនធានទរឹ 
លហោឋ រចនាសមព័នធ យុត្តិធម៌ លទសចរណ៍ នងិឧសាហរមម ករ   និងថាមពេ។ រមួជាមយួចាប់ភូមិបាេ (ឆ្ន  ំ២០០១) 
លគាេនលោបាយលនះផ្តេ់នូវការទទេួសាគ េ់ចំលពាះសទិធិជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចចំលពាះដីម្របនពណី  វបបធម៌ និងម្របនពណី។ 
17> លគាេនលោបាយសតពីកីារចុះបញ្ជ ីនងិសទិធលិម្របមី្របាស់របស់សហគមន៍ជនជាត្លិដមីលៅរមពុជាម្រត្ូវបានអនុម័ត្
លោយទីសដីការគណៈរដឋមស្រនតីលៅនថៃទី ២៤ កខលមសាឆ្ន  ំ ២០០៩ លហយីអនុម្ររតឹ្យសតពីីនតី្ិវធិីននការចុះបញ្ជ ីដីធលីរបស់
សហគមន៍ជនជាត្ិលដមីភាគត្ចិម្រត្ូវបានចុះហត្ថលេខាលៅនថៃទី ៩ កខមិថុនាឆ្ន  ំ ២០០៩ លោយ នាយររដឋមស្រនត។ី 
លគាេនលោបាយលនះជាមូេោឋ នននការទទួេសាគ េ់លៅរនុងចាប់ភូមបិាេឆ្ន  ំ ២០០១ នូវសិទធិរបស់សហគមន៍ជន
ជាត្ិលដីមភាគត្ិចរនុងការកាន់កាប់ និងលម្របីម្របាស់ដីជារមមសិទធិសមូហភាពរបស់ពរួគាត់្។ លគាេនលោបាយកចងថា
ការចុះបញ្ជ ីសហគមន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចជារមមសទិធិសមូហភាព គឺខុសគាន ពីការចុះបញ្ជ ីដីឯរជនរបស់បុគគេាន រ់ៗ
លោយសារកត្ការចុះបញ្ជ ីដីសហគមន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច គឺជាការចុះបញ្ជ ីរាេដីទងំអស់កដេជារមមសទិធិរបស់
សហគមន៍ទងំមូេកដេរមួានទងំដសីាធារណ:របស់រដឋ និងដឯីរជនរបស់រដឋ ម្រសបតាមាម្រតា ២៥ ាម្រតា ២៦ 
និងាម្រតា ២២៩ ននចាប់ភូមិបាេ នងិអនុម្ររឹត្យពារ់ព័នធ។ រាេដទីងំលនះានទំហខុំសៗគាន លហយីអាចសថិត្លៅ
រនុងឃុ ំ/ សង្ហក ត់្កត្មយួ ឬលផ្សងគាន ។ ដូចលនះ ការចុះបញ្ជ ីរាេដីរបស់់សហគមន៍ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចត្ម្រមូវឱ្យាន
អនុម្ររឹត្យលោយក រកដេបកនថមលេីនតី្ិវធិីកដេានម្រសាប់ននការចុះបញ្ជ ីដីធលោីច់លោយដុំ និងការចុះបញ្ជ ីេរេណ:
ជាម្របព័នធ។. 
18> រដឋធមមនុញ្ញរមពុជា (ឆ្ន  ំ១៩៩៣) គាមំ្រទសទិធិរនងការទទួេបានការអប់រ ំការអប់រសំម្រាប់ទងំអស់គាន  និងការ
អប់រមូំេោឋ ន ៩ ឆ្ន  ំ(ាម្រតា ៦៥,៦៦,៦៧ នងិ ៦៨) ។ ាម្រតា ៤៨ កចងថា "រដឋម្រត្ូវការពារសិទធិរបស់រុារដូចាន
កចងរនុងអនុសញ្ជញ សតីពរុីារ ជាពិលសស សិទធិរស់ោនានជវីតិ្ការអប់រ ំការការពារ រនុងអ ុំងលពេសស្រង្ហគ ម និងការ
លរងម្របវញ័្ច លសដឋរិចច ឬការលរងម្របវញ័្ច ផ្លូវលភទ" ។ ាម្រតា ៤៦ កចងថា "រដឋនងិសងគមម្រត្ូវផ្តេ់ឱ្កាសដេ់ស្រសតី ពិលសស
ស្រសតីកដេរស់លៅត្ំបន់ជនបទកដេគាម នការគាមំ្រទបានម្រគប់ម្រគាន់ពីសងគម លដីមបឱី្យពរួលគបានទទេួការង្ហរ ការកថទំ
លវជជសាស្រសត និងបញ្ជូ នរូនលៅកាន់ត្ំបន់(សាោលរៀន?) ានជីវភាពសមរមយនិងានជីវភាពសមរមយ"។ ាម្រតា 
៣១.២ កចងថា "ម្របជាពេរដឋកខមរានភាពលសមីគាន លៅចំលពាះមុខចាប់់ និងានសិទធ ិ លសរភីាព ររណីយរិចចដូចគាន
លោយមិនគតិ្ពីពូជសាសន៍ ពណ៌សមបុរ លភទ ភាសា ជំលនឿ សាសនា និនាន ការនលោបាយ លដីមរំលណីត្ លដមីរំលណីត្ 
ឋានៈសងគម ធនធាននិងសាថ នភាពឯលទៀត្ល យី "។ ាម្រតា ៤៤ ធានានូវសិទធិម្រសបចាប់រនុងការានសិទធជិាាច ស់ដី
ធលីលោយលសមីភាពគាន សំោប់ម្របជាពេរដឋកខមរម្រគប់រូប។ "បុគគេទងំអស់ ជាបុគគេ ឬជាសមូហភាពានសទិធិជាាច ស់រមម
សិទធិ។ ានកត្នីត្ិបុគគេកខមរ និងពេរដឋសញ្ជជ ត្ិកខមរប ុលណាណ ះកដេានសទិធជិាាច ស់លេីដធីលី "។ 
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19> ចាប់សតីពកីារអប់រមំ្រត្ូវបានអនុម័ត្លោយរដឋសភាលៅនថៃទី ១៩ កខតុ្ោឆ្ន  ំ២០០៧ ។ លគាេបណំងននចាប់
លនះគឺលដមីបអីភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសសរបស់ជាត្តិាមរយៈការផ្តេ់ការអប់រលំពញមយួជីវតិ្ដេ់អនរសិរា លដមីបទីទេួ
បានចំលណះដឹង ជំនាញ សមត្ថភាព លសចរតីនថលថនូរសីេធម៌េា ឥរោិបទសីេធម៌ និងបុគគេិរេរេណ:េា លដីមបលីេីរ
ទឹរចិត្តដេ់អនរសរិាឱ្យលចះ ម្រសឡាញ់ នងិការពារអត្តសញ្ជញ ណ វបបធម៌នងិភាសាជាត្។ិ 
20> ចាប់ភូមបិាេឆ្ន  ំ២០០១ ទទួេសាគ េ់សិទធិរបស់សហគមន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចលៅរនុងម្របលទសរមពុជាឱ្យ
ានរមមសិទធិលេអីចេនម្រទពយ - ដីធលីរបស់ពួរលគ - លោយានប័ណណរមមសិទិធសមូហភាព។ ាម្រតា ២៣ លៅរនុងចាប់
រំណត់្ថា សហគមន៍ជនជាត្លិដីមភាគត្ចិគឺជា: 

 ម្ររុមមនុសសកដេបង្ហា ញពឯីរភាពជាត្ិពនិធុ សងគម វបបធម៌ និងលសដឋរិចច 
 ជាអនរអនុវត្តការរស់លៅកបបម្របនពណី និង 
 ជាអនរោដុំះដធីលីកដេពួរលគកាន់កាប់លៅតាមវធិានទំលនៀមទាល ប់ននការលម្របីម្របាស់រមួគាន   

21> ាម្រតា ២៥ រនុងចាប់ភូមបិានរំណត់្ដីសហគមន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចថា: "ដីសហគមន៍ជនជាត្ិលដមីភាគ
ត្ិចជាដីកដេសហគមន៍និោយថាបានបលងកីត្េំលៅោឋ នរបស់ខលួននងិជារកនលងកដេពួរលគអនុវត្តរសិរមមតាមកបប
ម្របនពណីរបស់ពរួលគលហយីដទីងំលនះមិនម្រត្មឹកត្ជាដោីដុំះកត្ប ុលណាណ ះលទ" រ៏រមួបញ្ចូេទងំការបំរុងទុរចាបំាច់
សម្រាប់ការោដុំះវេិជុំកដេម្រត្ូវបានទមទរលោយវធិសីាស្រសតរសរិមមកដេពួរលគរំពុងអនុវត្ត "។ ាម្រតា ២៥ កចង
ថា "ការវាស់កវងនងិការរណំត់្ម្រពំម្របទេ់ននអចេនវត្ថុរបស់សហគមន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចនងឹម្រត្ូវបានរណំត់្តាម
សាថ នភាពជារ់កសតងកដេបានអះអាងលោយសហគមន៍លោយានការយេ់ម្រពមពីអនរជិត្ខាង" ។ ាម្រតា ២៦ កចង
ថា "ភាពជាាច ស់រមមសិទធិលេអីចេនវត្ថុកដេានកចងរនុងាម្រតា ២៥ ម្រត្ូវបានផ្តេ់លោយរដឋដេ់សហគមន៍ជនជាត្ិ
លដីមភាគត្ចិជាម្រទពយសមូហភាព។ ម្រទពយសមបត្តសិមូហភាពលនះរមួបញ្ចូេទងំសិទធិនងិការការពាររមមសិទធិទងំអស់
កដេជារមមសិទធិរបស់ាច ស់ឯរជនដសីហគមន៍ជនជាត្ិលដមីភាគត្ចិ គឺជាដីទងំឡាយណាកដេសហគមន៍ទងំ
លនាះបានលរៀបចំនិលវសនោឋ ន និងម្របរបរបររសិរមមម្របនពណី” លហយីដីទងំលនាះពុំកមនានកត្ដីកដេបានោដុំះជារ់
កសតងលនាះលទ ប ុកនតរ៏រមួបញ្ចូេផ្ងកដរនូវដីបម្រមងុកដេចាបំាច់់ សម្រាប់ការលធវីរសិរមមពលនចរ កដេចាបំាច់ចំលពាះវធិី
លធវីរសិរមមកដេពួរលគរំពុងអនុវត្ត។ ាម្រតា ២៥ រ៏កចងផ្ងកដរថា “ការវាស់កវង និងរណំត់្ម្រពំម្របទេ់ននអចេនវត្ថុ
របស់សហគមន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច ម្រត្ូវរណំត់្លៅតាមសាថ នភាពជារ់កសតងដូចបានអះអាងលោយសហគមន៍
លោយានការម្រពមលម្រពៀងពអីនរជិត្ខាងរបស់ពួរលគ”។ ាម្រតា ២៦ កចងថា “រមមសិទធិននអចេនវត្ថុកដេានកចងរនុង
ាម្រតា ២៥ ម្រត្ូវបានផ្តេ់លោយរដឋជាមួយសហគមន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចជារមមសិទធិសមូហភាព។ រមមសិទធសិមូហ
ភាពលនះរមួានោេ់សិទធ ិនិងការការពាររមមសិទធិដូចាច ស់រមមសិទធិឯរជនកដរ”។ 
 
22> ចាប់សតពីនីម្រពល ឆី្ន  ំ២០០២ (ាម្រតា ១១ ១៥ ១៦ ៤០) ធានានិងទទួេសាគ េ់សិទធិរបស់ជនជាត្ិលដមី
ភាគត្ិចរនុងការបនតការលម្របីម្របាស់ និងការចូេលៅកាន់ត្ំបន់នម្រពមួយចនំួនកដេម្ររុមទងំលនះលម្របីតាមកបបម្របនពណី 
និងអនុវត្តវធិីរស់លៅរបស់ពរួលគរនុងការទទួេផ្េពីនម្រពល ។ី 
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៥.២ រចិចម្រពមលម្រពៀងអនតរជាត្កិដេពារ់ព័នធនងឹម្របលទសរមពុជា 

23> រមពុជាគឺជាហត្ថេខីលេឧីបររណ៍អនតរជាត្ិមយួចំននួកដេការពារសិទធិជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច រ៏ដូចជាអនុ
សញ្ជញ សដីពជីីវ:ចម្រមុះ (ឆ្ន  ំ ១៩៩២) ដេទទួេសាគ េ់ត្នួាទីរបស់ជនជាត្ិលដីមភាគត្ចិរនុងការការពារជីវៈចម្រមះុ។ 
លៅឆ្ន  ំ១៩៩២ រោឋ ភិបាេរមពុជាបានផ្តេ់សចាច ប័នលេីរត្កិាសញ្ជញ អនតរជាត្ិសតពីីសទិធិលសដឋរិចច សងគម នងិវបបធម៌។ 
រត្ិកាសញ្ជញ លនះរមួបញ្ចូេទងំសិទធិរនុងការោដុំះជារ់ោរ់ និងសិទធិលេមីលធោបាយចិញ្ច ឹមជីវតិ្។ លវទិកាអងគការមិន
កមនរោឋ ភិបាេសតពីីរមពុជា។ 
24> លសចរតមី្របកាសរបស់អងគការសហម្របជាជាត្សិតពីសីទិធរិបស់ជនជាត្លិដមីភាគត្ចិម្រត្ូវបានអនុម័ត្លោយមហា
សននិបាត្របស់អងគការសហម្របជាជាត្ិលៅកខរញ្ជញ ឆ្ន  ំ២០០៧ ។ ម្របលទសជាលម្រចីនរនុងពិភពលោររមួទងំម្របលទសរមពុជា
បានលបាះលឆ្ន ត្គាមំ្រទលសចរតីម្របកាស កដេមិនជាប់កាត្ពវរិចចលនះ។ 
25> ាម្រតា ៥ (e) ននអនុសញ្ជញ អនតរជាត្ិសតពីីការេុបបំបាត់្ោេ់ទម្រមង់ននការលរសីលអងីពូជសាសន៍ ធានាឱ្យាន
ភាពលសមីគាន   និងគាម នការលរសីលអីងសិទធិលសដឋរិចច សងគមរិចច និងវបបធម៌ ជាពិលសសសិទធទិទួេការអប់រ ំនងិការបណតុ ះ
បណាត េ។ ាម្រតា ១៣ ននរត្ិកាសញ្ជញ អនតរជាត្សិតីពសីិទធិលសដឋរិចច សងគមរិចច និងវបបធម៌ (ICESCR) រមួបញ្ចូ េ
ទងំបញ្ញត្តសិតីពកីារអប់របំឋមសិរាលោយមនិគិត្ពីលភទ ជនពិនធុ ឬចណុំចណាមយួលផ្សងលទៀត្។ ាម្រតា ១៣ បកនថម
លទៀត្ថារដឋភាគីម្រត្ូវលធវីឱ្យានការអប់រមំធយមសិរាទូលៅ នងិអាចឱ្យសិសសទងំអសចូេលរៀនបាន រមួទងំតាមរយៈ
ការបលងកីត្ឱ្យានការអប់រលំោយឥត្គតិ្នថលជាបនតបនាោ ប់់ និងលធវីការលដីមបទីទេួបានការអប់រលំសមភីាពគាន លៅរម្រមតិ្
ឧត្តមសិរា រមួទងំតាមរយ:ការផ្តេ់ការអប់ររំម្រមិត្មធយមសិរាលោយឥត្គិត្នថល។ រោឋ ភិបាេរមពុជាបានផ្តេ់សចាច ប័ន 
ដេ់ ICESCR រនុងឆ្ន  ំ១៩៩២ ។ 
26> អនុសញ្ជញ អងគការសហម្របជាជាត្សិតពីសីទិធរុិារ (ាម្រតា ២៨ - សទិធទិទេួបានការអប់រ(ំ បានផ្តេ់សចាច ប័ន
លោយរោឋ ភិបាេរមពុជាលៅឆ្ន  ំ១៩៩២: រុារម្រគប់រូបានសិទធិទទេួបានការអប់រ។ំ ការអប់របំឋមសិរាមិនត្ម្រមូវឱ្យ
បង់់នថល។ ម្រត្ូវានការអប់ររំម្រមតិ្មធយមសិរាសំោប់រុារម្រគប់រូប។ វន័ិយរនុងត្ំបន់ម្រត្ូវកត្លគារពលសចរតីនថលថនូររបស់រុា
រ។ បណាត ម្របលទសអនរានម្រត្ូវជួយម្របលទសកដេម្ររីម្ររលដីមបសីលម្រមចបាននូវចណុំចលនះ។ 

៥.៣ លគាេនលោបាយម្របត្បិត្តរិបស់ធនាគារពភិពលោរ: ជនជាត្លិដមីភាគត្ចិ (OP៤.១០) 

27> លគាេនលោបាយម្របត្ិបត្តិការរបស់ធនាគារពិភពលោរ ៤.១០ (ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិច( ត្ម្រមូវឱ្យានវធិាន
ការលរៀបចំកផ្នការពិលសសលដមីបកីារពារផ្េម្របលោជន៍របស់ជនជាត្ិលដីមភាគត្ចិកដេានអត្តសញ្ជញ ណសងគម និង
វបបធម៌ ខុសគាន ពសីងគមភាពលម្រចីនកដេអាចលធវឱី្យពួរលគង្ហយរងលម្រគាះរនុងដំលណីរការអភិវឌ្ឍ។ 
 
28> លគាេនលោបាយលនះរំណត់្ថាជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចអាចម្រត្ូវបានលគរណំត់្អត្តសញ្ជញ ណលៅរនុងត្ំបន់ភូមិ
សាស្រសដជារ់ោរ់លោយានេរេណ:កម្របម្របួេរនុងរំរតិ្ខុសៗគាន ដូចខាងលម្រកាម: 
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រ(   រំណត់្អត្តសញ្ជញ ណខលួនឯងថាជាសាជិរននម្ររមុវបបធម៌ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចណាមួយនិងានការ
ទទួេសាគ េ់អត្តសញ្ជញ ណលនះពីអនរដនទ។ 

ខ( ានការផ្ាភាជ ប់ជាសមូហភាពលៅនឹងជម្រមរកដេានេរេណ:លោយក រលៅតាម         ភូមិសាស្រសត 
ឬកដនដបុីពវកាេលៅរនុងត្ំបន់អនុវត្តគលម្រាង នងិផ្ារភាជ ប់ជាមួយធនធាន    ធមមជាត្ិលៅទីជម្រមរនិង
កដនដីទងំលនះ។ 

គ(  សាថ ប័នវបបធ៌ម លសដឋរិចច សងគម ឬនលោបាយ ោច់លោយក រពីសងគម និងវបបធម៌        ពីសងគមភាគ
លម្រចីន និង 

ឃ(  ភាសាជនជាត្ិលដីមភាគត្ចិ ជាលរឿយៗ ខុសពីភាសាផ្លូវការរបស់ម្របលទស ឬត្បំន់លនាះ។ 

29> ជាបុលរេរេខណឌ សម្រាប់ការអនុម័ត្សំលណីគលម្រាង OP ៤.១០ ត្ម្រមូវឱ្យអនរខចីលធវីការពិលម្រគាះលោបេ់លោយ
លសរ ី និងានការជូនដណឹំងជាមុនជាមយួនឹងម្របជាជនជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចកដេអាចរងផ្េប ះពាេ់ និងលដមីបី
បលងកីត្គំរូននការគាមំ្រទសហគមន៍ទូេំទូោយសម្រាប់គលម្រាង និងលគាេបណំងរបស់គលម្រាង។ សំខាន់ម្រត្ូវរត់្
សាគ េ់ថា OP ៤.១០ សំលៅលេីម្ររុមសងគម នងិសហគមន៍  ពុំកមនសំលៅបុគគេល យី។ លគាេបណំងចមបងរបស់ 
OP ៤.១០ គ:ឺ 

 លដីមបធីានាថាម្ររមុទងំលនាះានឱ្កាសដ៏ម្របលសីររនុងការចូេរមួលរៀបចំកផ្នការសរមមភាពគលម្រាងកដេប ះ
ពាេ់ដេ់ពួរលគ។ 

 លដីមបធីានាឱ្យានការពិចារណាលដីមបឱី្យម្ររុមលនះបានទទេួអត្ថម្របលោជន៍កផ្នរវបបធម៌បានសមរមយ។ និង 
 លដីមបធីានាឱ្យានការបលញ្ច ៀសផ្េប ះពាេ់អវជិជានណាមួយរបស់គលម្រាងចំលពាះពរួលគឬម្រត្ូវបានកាត់្

បនថយឱ្យលៅានត្ចិបំផុ្ត្ នងិកាត់្បនថយឥទធពិេ។ 

៥.៤ ការវភិាគអពំគីាល ត្ 

30> ថវីលបីម្របលទសរមពុជាានលគាេនលោបាយមួយកដេទទួេសាគ េ់សទិធិរបស់ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចចំលពាះវបប
ធម៌ ការអប់រ ំការអប់រវំជិាជ ជីវៈ សុខភាព បរសិាថ ន ដធីលី រសរិមមធនធានទរឹ លហោឋ រចនាសមព័នធ យុត្តធិម៌ លទសចរណ៍ 
និងឧសាហរមម ករ   នងិថាមពេរត ី រ៏ពុំានម្ររតឹ្យ អនុម្ររឹត្យ ឬនីត្ិវធិសីម្រាប់ការពារជារ់ោរ់ ឬគាពំារផ្េ
ម្របលោជន៍របស់ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច លម្រៅពីផ្េម្របលោជន៍ដីធលី និងនម្រពល លីនាះកដរ។ ចាប់ភូមិបាេននម្របលទសរមពុ
ជាទទួេសាគ េ់សិទធិរបស់ សហគមន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចលៅម្របលទសរមពុជារនុងការលធវីជាាច ស់់លេីអចេនវត្ថុ លពាេ
គឺដីរបស់ពួរលគ ជាមួយនឹងរមមសិទធសិមូហភាព។ ជារ់កសតងនីត្ិវធិីលដមីបចុីះបញ្ជ ីរមមសទិធសិមូហភាពចណំាយលពេ
លវោយូរណាស់ លហយីានសហគមន៍ជនជាត្ិលដមីភាគត្ចិត្ិចត្ចួប ុលណាណ ះ (ម្របកហេ ៥) បានទទេួប័ណណរមម
សិទធិសមូហភាពចាប់តាងំពីចាប់ភូមិបាេម្រត្ូវបានអនុម័ត្រនុងឆ្ន  ំ២០០១ មរ។ ម្រសលដៀងគាន លនះកដរ ចាប់នម្រពល រ៏ី
ធានា និងទទេួសាគ េ់សទិធិរបស់ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចរនុងការបនតការលម្របីម្របាស់ និងចូេលៅកាន់ត្ំបន់នម្រពល កីដេ
ពួរលគលម្របីម្របាស់ នងិអនុវត្តតាមកបបម្របនពណី។ ដូលចនះ លៅលពេកដេានការបំលពញបកនថមចាប់និងបទបបញ្ញត្តិមយួ
ចំនួនរបស់ រមពុជាទរ់ទងនងឹជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច និង OP៤.១០ របស់ធនាគរពិភពលោរ លគពុំលឃញីានបទ
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បបញ្ញត្តិ ឬនតី្ិវធិេីមាិត្ម្រគប់ម្រគាន់លដីមបជីយួសម្រមេួដេ់ការអនុវត្តឱ្យបានលពញលេញល យី។ លហតុ្ដូលចនះ IPPF នងឹ
ម្រត្ូវបានលរៀបចំល ងីលោយកផ្ារលេីមូេោឋ ន OP៤.១០ របស់ធនាគារពិភពលោរលោយពិចារណាលេីលគាេ
នលោបាយ នងិបទបបញ្ញត្តពិារ់ព័នធរបស់រមពុជា។ IPPF បានោរ់់លចញនូវយនតការចាស់ោស់សម្រាប់ការពិលម្រគាះ
លោបេ់លោយលសរ ី នងិានការជូនដណឹំងជាមុនលដមីបបីលងកីត្ឱ្យានការគាមំ្រទគលម្រាងលនះបានទូេំទូោយពី
សំណារ់សហគមន៍    ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច  ជាមួយនឹងនតី្ិវធិីនានាសម្រាប់បលងកីត្ការវាយត្នមលសងគម និងការលរៀបចំ
កផ្នការជនជាត្ិលដមីភាគត្ចិ។ រនុងអំ ុងលពេអនុវត្ត យនតការលោះម្រសាយវវិាទនឹងម្រត្ូវបានបលងកីត្ល ងីលដមីបឱី្យជន
ជាត្ិលដីមភាគត្ិចទងំអស់អាចសកមតងមត្ិ ោរ់បណតឹ ងត្វា  ឬលេីរល ងីនូវការមិនលពញចិត្តណាមួយចំលពាះគលម្រាង។ 

៦. ការពិនិត្យ និងការវាយត្នមលសងគមបឋម 

៦.១ ការពនិតិ្យ 

31> ការចុះពនិិត្យដេ់មូេោឋ ន និងការសរិាម្រសាវម្រជាវឯរសារបានររលឃញីថាជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចាន
វត្តានភាគលចនីរនុងខត្តរត្នៈគិរ ី មណឌ េគីរ ីសោឹងកម្រត្ង នងិម្ររលចះ (ភាគឦសានរមពុជា( ។ ម្ររុមជនជាត្ភិាគត្ចិ
លផ្សងលទៀត្រពុំងរស់លៅរនុងលខត្តម្រពះវហិារ លខត្តរំពង់សពឺ (សូយ( លខត្ត          ម្រពះសីហនុ (សាូច( រំពង់ចាម (លសោៀង( 
រំពង់ធំ (គួយ( បនាោ យានជ័យ (គួយ( និងឧត្តរានជ័យ (ចម្រមុះ(។ សហគមន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចភាគលម្រចនី
សថិត្រស់លៅលម្រៅម្ររុងបានេុងននលខត្តមណឌ េគិរកីដេគាម នបណាដ ញទឹរ។ លហតុ្លនះ សហគមន៍មូេោឋ នរពុំង
ម្រប មនងឹការេំបាររនុងការដងទឹរ ពិលសសលៅរដូវម្របាងំ។ ខណៈលពេកដេបុរសភាគលម្រចីនរវេ់ជាមួយការង្ហរ
ម្របចានំថៃរបស់ពួរលគ ស្រសតី នងិរុារម្រត្ូវកសង ឬកររទរឹឆ្ៃ យពីផ្ោះ។ 

៦.២ េទធផ្េននការវាយត្នមលសងគមបឋម 

32> លៅរនុងកខមថុិនាឆ្ន  ំ២០១៨ ម្ររុមការង្ហរមយួ រមួាន មស្រនដទីទួេបនោុរ មរពីម្ររសួងឧសាហរមម នងិសិបប
រមម និងមស្រនតីបណាត ញទរឹថាន រ់លខត្តបានលធវីការវាយត្នមលជាបនតបនាោ ប់លៅម្ររុងកសនមលនារមយលខត្តមណឌ េគីរ ី ជាកផ្នរ
មួយននការវាយត្នមលសងគម (SA) ។ វធិសីាស្រសតពិលម្រគាះលោបេ់លោយានការចូេរមួម្រត្ូវបានលម្របីម្របាស់រនុងទម្រមង់នន
បលចចរលទសវាយត្នមលរហ័សកដេានការចូេរមួ (PRA) ។ ការវាយត្នមលបឋមកដេានការចូេរមួលនះសំលៅ
រំណត់្ត្ម្រមូវការទឹរសាា ត្លោយម្របជាពេរដឋមូេោឋ ន រមួាន សហគមន៍ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិច បញ្ជា សំខាន់ៗកដេ
សហគមន៍របស់ពួរលគបានជបួម្របទះ និង    គាមំ្រទដេ់ដំលណីរការពនិិត្យលមេីជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចតាមរយៈការផ្តេ់
ទិននន័យបកនថម លដមីបរីណំត់្សហគមន៍ជនជាត្ិលដមីភាគត្ចិលៅរនុងត្បំន់អនុវត្តគលម្រាង លហយីរ៏បញ្ជជ រ់ផ្ងកដរថា
ការត្លមលងីបពំង់ថមី និងការរសាងលហោឋ រចនាសមព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទឹរលៅរនុងសហគមន៍របស់ពួរលគទទេួបានការគាមំ្រទ
ោ ងទូេទូំោយ និងរងឹាពំសីហគមន៍មូេោឋ ន លហយីផ្តេ់អត្ថម្របលោជន៍ដេ់ពរលគ។ អនរចូេរមួរនុងការពិលម្រគាះ
លោបេ់ទងំលនះបានសំកដងការគាមំ្រទបឋមរបស់ខលួន ចំលពាះគលម្រាងលនះ។ េទធផ្េននការវាយត្នមលលនាះម្រត្ូវបាន
លម្របីម្របាស់លដីមបលីរៀបចំឯរសារគាពំារ (រមួាន IPPF និង ESMF លនះ(របស់គលម្រាង ។  
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៦.៣ ផ្េប ះពាេ់កដេអាចលរតី្ានចលំពាះជនជាត្លិដមីភាគត្ចិ 

33> ទសសនៈដូចខាងលម្រកាមលនះម្រត្វូបានភាគីពារ់ព័នធរនុងវស័ិយផ្សងៗ កដេបានចុះមរលមេីលេីរល ងីថាជា
ផ្េប ះពាេ់កដេអាចានេរេណ:វជិជាន៖ 
 

 ទឹរនឹងជម្រមុញការអភិវឌ្ឍលសដឋរិចចមូេោឋ ន 
 ចំនួនអនរកដេានទរឹសាា ត្លម្របីម្របាស់បានលរីនល ងី 
 ការកាត់្បនថយជំងឆឺលងតាមទឹរ 
 លេីរមពស់សាថ នភាពអាហារូបត្ថមភ 
 លេីររមពស់សនតិសុខលសបៀង 
 រម្រមិត្ននភាពង្ហយរងលម្រគាះម្រត្វូបានកាត់្បនថយ 
 ការកាត់្បនថយរម្រមតិ្ននភាពម្ររីម្ររ 
 លេីររមពស់រម្រមតិ្ននភាពសាា ត្ អនាម័យបរសិាថ ន និងអនាម័យខលួនម្របាណ 
 ការកាត់្បនថយការង្ហរនងិចាៃ យផ្លូវរបស់ស្រសតីរនុងការលៅដងទឹរពីសោងឹ 
 លពេលវោកដេម្រត្ូវបានរលំោះពីការលៅដងទឹរចំលពាះស្រសតីម្រត្ូវបានលម្របីម្របាស់សម្រាប់គំនិត្ ផ្តួចលផ្តីមអភិវឌ្ឍ

លផ្សងលទៀត្ 
34> ម្របជាជនរនុងម្រសរុរមួទងំជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចកដេបានជបួ បានលេីរល ងីនូវផ្េប ះពាេ់អវជិជានកដេ
អាចលរីត្ល ងីពីគលម្រាង កដេអាចរមួានដូចជា: 
 

 ការបង់នថលទរឹ (កដេបចចុបបននលនះស្រសតីដងយរលោយឥត្គិត្នថល( 
 ម្រត្ូវកត្ានការយរចិត្តទុរោរ់កថទមំ្របភពទឹរ 

35> លៅរនុងបរបិទលនះ IPPF ោរលចញនូវដំលណីរការ នងិនីត្វិធិីកដេម្រត្ូវអនុវត្តលៅលពេពនិិត្យ និង  អនុវត្ត
គលម្រាង លដីមបធីានាថាម្របជាជនជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចម្រត្វូបានពិលម្រគាះលោបេ់ឱ្យបានម្រគប់ម្រគាន់ជាមួយសរមមភាព
គលម្រាង ានការផ្តេ់ឱ្កាសលដីមបលីេីរល ងីនូវរតីរងវេ់ នងិចូេរមួ     ម្រពមទងំទទួេបានអត្ថម្របលោជន៍ពីគលម្រាង។ 
កផ្នរខាងលម្រកាមលរៀបោប់អំពសីរមមភាពកដេនងឹម្រត្ូវលធវីរនុងអ ុំងលពេលរៀបចំរមមវធិីផ្គត់្ផ្គង់ទឹរសាា ត្ និងអនាម័យ
តាមទីម្របជុជំនតូ្ច នងិរមមវធិីកដេម្រត្ូវលធវរីនុងអំ ុងលពេអនុវត្ត។ 
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៧. យនតការអនុវត្តការលរៀបច ំការតាមោន និងបណតឹ ងសារទុរេ 

៧.១ ការលរៀបចកំារអនុវត្ត្ 

36> ការអនុវត្ត IPPF នឹងអនុវត្តតាមការលរៀបចអំនុវត្តរបស់គលម្រាង។ MIH និង MPWT នឹងបលងកីត្កផ្នរម្រគប់ម្រគង
សាសភាគទី ១ (CMU-១) សម្រាប់សាសភាគទី ១ នងិកផ្នរម្រគប់ម្រគងសាសភាគទ ី២ (CMU-២) សម្រាប់
សាសភាគទ ី២ ។ CMU-១ នងិ CMU-២ នងឹអនុវត្តនូវការទទេួខុសម្រត្វូចំលពាះសាសភាគនីមយួៗរបស់ខលួនលេី
ការង្ហរម្របចានំថៃ នងិការទទេួខុសម្រត្វូលេកីារង្ហរ ដូចជា ការម្រគប់ម្រគងហរិញ្ញវត្ថុ និងេទធរមម តាមោនវឌ្ឍនភាពរបស់
គលម្រាង និងលធវីការតាមោននងិវាយត្នមល ធានានូវការលគារពចំលពាះការគាពំារសងគម នងិបរសិាថ នគលម្រាង លរៀបចំរបាយ
ការណ៍គលម្រាង ម្រត្ួត្ពិនិត្យរចិចការសណំង់សុីវេិ សម្រមបសម្រមេួ នងិម្របមូេធាតុ្ចូេពីម្ររសងួពារ់ព័នធទរ់ទងនឹង
សាសធាតុ្គលម្រាងរបស់ខលួន។ 

អងគភាពម្រគប់ម្រគងសាសភាគទ ី១ 

37> CMU-១ ដរឹនាលំោយនាយរមួយរបូ (CD-១( កដេកត្ងតាងំលោយ ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម 
សម្រាប់សាសភាគទ ី១ ននគលម្រាង នាយររូបលនះ នងឹទទួេខុសម្រត្ូវោេ់ការង្ហរម្រគប់ម្រគងទូលៅ នងិម្រគប់ម្រគងកផ្នរ
រដឋបាេ រនុងសាសភាគទ ី១លនះ ធានាថាសលម្រមចបានលគាេលៅននការអភិវឌ្ឍគលម្រាង។ នាយកផ្នរមយួរូបសម្រាប់
សាសភាគទ១ី ននគលម្រាង កត្ងតាងំលោយ ម្ររសងួឧសាហរមម នងិសិបបរមម មរព ី អគគនាយរោឋ នផ្គត់្ផ្គង់ទរឹ
សាា ត្ ទទួេបនោុរម្រគប់ម្រគងរចិចការម្របចានំថៃ នងិរដឋបាេរបស់គលម្រាង។ ធានាការសលម្រមចបាននូវលគាេលៅអភិវឌ្ឍន៍
គលម្រាង រមួានការអនុម័ត្ នងិការចុះហត្ថលេខាលេីរិចចសនោ នងិឯរសារសខំាន់ៗដនទលទៀត្របស់គលម្រាង លធវីេទធ
រមមពារ់ព័នធនងឹសាសភាគទ ី ១ អនុម័ត្ការចណំាយរបស់កផ្នររបស់គលម្រាង ធានាការអនុវត្តទន់លពេលវោ នងិ
ម្របត្បិត្តតិាម POM ធានាការអនុវត្តតាមត្ម្រមូវការការពារផ្េប ះពាេ់ ោយការណ៍តាមកខសបលណាត យរនុងម្ររសួងសតីព ី
វឌ្ឍនភាពគលម្រាង នងិការលរៀបចំរបាយការណ៍នានាពារ់ព័នធនឹងគលម្រាងទន់លពេលវោ។ 

38> នាយរោឋ នបលចចរលទស នងិម្រគប់ម្រគងគលម្រាង របស់ម្ររសងួឧសាហរមម នងិសបិបរមម នងឹផ្តេ់នូវជំនយួ
បលចចរលទសដេ់ CMU-១ តាមោនដំលណីរការវឌ្ឍនភាពគលម្រាង នងិគាមំ្រទដេ់ការម្រគប់ម្រគងគលម្រាង CMU-១។ 
នាយរោឋ នកផ្នការ និងម្រគប់ម្រគងទិននន័យ នងឹគាមំ្រទដេ់ការតាមោននិងវាយត្នមលរបស់គលម្រាងលោយធានាថា
ទិននន័យ នងិព័ត៌្ានម្រត្វូបានម្របមូេទន់លពេលវោសម្រាប់របាយការណ៍លៅរនុង CMU-១។ នាយរោឋ នទឹរសាា ត្
នឹងផ្តេ់រចិចគាមំ្រទពិនិត្យលមេីការចូេរមួរបស់វស័ិយឯរជនលៅរនុងគលម្រាង ធានាឱ្យបាននូវការម្របត្បិត្តតិាមលគាេ
នលោបាយ នងិបទបញ្ជជ របស់ោជរោឋ ភបិាេ លរៀបចរំិចចសនោ នងិការគាមំ្រទដេ់ការអភិវឌ្ឍលគាេនលោបាយ ឬបទ
បបញ្ញត្ិចាបំាច់ណាមួយ លដមីបឱី្យានការចូេរមួោ ងសរមមពីវស័ិយឯរជន។ 
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39> នាយរោឋ នគណលនយយ នងិហរិញ្ញវត្ថុ របស់ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម នឹងគាមំ្រទ CMU-១ លៅរនុង
ម្រគប់ទដិឋភាពននការម្រគប់ម្រគងហរិញ្ញវត្ថុរបស់គលម្រាងសាសភាគទ១ី។ អងគភាពេទធរមម របស់ម្ររសួងឧសាហរមម 
និងសិបបរមម នឹងគាមំ្រទ CMU-១ នូវោេ់ទិដឋភាពេទធរមមននសាសភាគទ១ីលនះ។ លោយសារកត្ម្ររសងួឧសាហរមម 
និងសិបបរមម មនិានកផ្នរបរសិាថ ន និងសងគម លៅរនុងម្ររសងួ ដូលចនះម្ររសងួឧសាហរមម និងសិបបរមម កត្ងតាងំជន         
បលង្ហគ េមយួរូបពី DTPM លដមីបគីាមំ្រទ CMU-១ លដីមបពីនិតិ្យលមេីត្ម្រមូវការរចិចការការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាថ ន នងិ    
សងគម។ 

40> CMU-១ ទទេួបានការគាមំ្រទពីម្ររុមគាមំ្រទគលម្រាងទី ១ (PST-១) លៅថាន រ់លខត្ត។ ម្ររមុការង្ហរលនះនងឹទទេួ
បានការចាត់្តាងំពីម្ររសងួឧសាហរមម នងិសបិបរមម មរពី មនោីរឧសាហរមម នងិសិបបរមម តាមលខត្ត នងិរោឋ ររទរឹ
កដេពារ់ព័នធផ្ទោ េ់នងឹគលម្រាង។ PST-១ នងឹផ្តេ់ការគាមំ្រទដេ់ CMU-១ រនុងការម្រត្ួត្ពិនិត្យរិចចការសាងសង់លៅ
ដេ់ទីតាងំ ឃ្ល លំមេីសរមមភាពវឌ្ឍនភាព សម្រមបសម្រមេួលៅថាន រ់លខត្ត ទរ់ទងរិចចពភិារាលោបេ់អំពគីលម្រាង នងិ
ោយការណ៍លៅនាយកផ្នរម្រគប់ម្រគង CMU-១។ 

 
អងគភាពម្រគប់ម្រគងសាសភាគទ ី២  

 

41> CMU-២ ដរឹនាលំោយនាយរមួយរូប (CD-២) កដេកត្ងតាងំលោយ ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន 
ពីអគគនាយរោឋ នសាធារណការ (GDPW) សម្រាប់សាសភាគទី ២ ននគលម្រាង នាយររូបលនះនឹងទទេួខុសម្រត្ូវ
ោេ់ការង្ហរម្រគប់ម្រគងទូលៅ នងិម្រគប់ម្រគងកផ្នររដឋបាេ រនុងសាសភាគទ ី២លនះ ធានាថាសលម្រមចបានលគាេលៅននការ
អភិវឌ្ឍគលម្រាង។ (CD-២) អនុម័ត្ នងិចុះហត្ថលេខាលេរីិចចសនោ នងិឯរសារសខំាន់ៗទងំឡាយរបស់គលម្រាង 
ធានាឱ្យទន់លពេលវោនូវសរមមភាពេទធរមម អនុម័ត្លេកីារចណំាយលេីកផ្នរគលម្រាង ធានាការអនុវត្តទន់លពេ
លវោ និងម្របត្បិត្តតិាម POM ធានាការលម្របីម្របាស់សមបត្តរិបស់គលម្រាងបានម្រត្មឹម្រត្ូវ លោយម្របារដថាម្ររុមការង្ហរលៅ
រនុងគលម្រាងទទេួបានមលធោបាយសម្រាប់បំលពញភាររិចចលរៀងៗខលួន ោយការណ៍តាមកខសបលណាត យរនុងម្ររសងួ សតពីី
វឌ្ឍនភាពគលម្រាង។ នាយកផ្នរម្រគប់ម្រគងសាសភាគ (CM-២) កត្ងតាងំលោយ ម្ររសួងសាធារណការ នងិដរឹជញ្ជូ ន 
ពី GDPW នឹងទទេួខុសម្រត្ូវចំលពាះសរមមភាពម្របចានំថៃននការអនុវត្តគលម្រាង លដីមបធីានាថាគលម្រាងរំពុងវវិឌ្ឍន៍តាម
កាេវភិាគរបស់សាសភាគទ ី២ ។ CM-២ នឹងអនុវត្តសរមមភាពេទធរមម ធានាម្របត្បិត្តតិាមត្ម្រមវូការការពារផ្េប ះ
ពាេ់ នងិលរៀបចំរបាយការណ៍នានាពារ់ព័នធនងឹគលម្រាងទន់លពេលវោ។ 

42> នាយរោឋ នសណំង់ម្របព័នធចលម្រាះទរឹរខវរ់ (SMCD) ននម្ររសងួសាធារណការ នងិដរឹជញ្ជូ ន នងឹទទេួ
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ខុសម្រត្វូចូេរមួកផ្នរបលចចរលទស នងិគុណភាពននសាសភាគទ២ី តាមោនវឌ្ឍនភាពគលម្រាង គាមំ្រទការម្រគប់ម្រគង
គលម្រាងរបស់ CMU-២ នងិការម្របមូេទនិនន័យ នងិព័ត៌្ានសម្រាប់ការម្រត្តួ្ពនិិត្យ និងវាយត្នមល នងិការលធវរីបាយ
ការណ៍ CMU-២។ នាយរោឋ នហរិញ្ញវត្ថុ របស់ម្ររសួងសាធារណការ នងិដរឹជញ្ជូ ន នងឹគាមំ្រទ CMU-២ លៅរនុងម្រគប់
ទិដឋភាពននការម្រគប់ម្រគងហរិញ្ញវត្ថុរបស់គលម្រាង។ អងគភាពេទធរមម របស់ម្ររសួងសាធារណការ នងិដរឹជញ្ជូ ន នងឹគាំ
ម្រទ CMU-២ លៅរនុងម្រគប់កផ្នរននេទធរមមននសាសភាគ២។ ការោិេ័យបរសិាថ ន នងិសងគម ននអគគនាយរោឋ ន
កផ្នការ នងិលគាេនលោបាយ របស់ម្ររសងួសាធារណការ នងិដរឹជញ្ជូ ន នងឹគាមំ្រទ CMU-២ រនុងការម្រត្តួ្ពិនតិ្យលេី
ត្ម្រមូវការការពារផ្េប ះពាេ់បរសិាថ ន និងសងគម។ 

43> CMU-២ ទទេួបានការគាមំ្រទពីម្ររុមគាមំ្រទគលម្រាងទី ២ (PST-២) លៅថាន រ់លខត្ត។ ម្ររមុការង្ហរលនះនងឹទទេួ
បានការចាត់្តាងំពីម្ររសងួសាធារណការ នងិដរឹជញ្ជូ ន មរពី មនោីរសាធារណការ នងិដរឹជញ្ជូ នលខត្ត និងអងគភាពេូ
ទឹរនងិសាថ នីយចលម្រាះទរឹរខវរ់លៅលសៀមោប។ PST-២ នងឹផ្តេ់ការគាមំ្រទដេ់ CMU-២ រនុងការម្រត្តួ្ពនិិត្យរចិចការ
សាងសង់លៅដេ់ទីតាងំ ឃ្ល លំមីេសរមមភាពវឌ្ឍនភាព សម្រមបសម្រមួេលៅថាន រ់លខត្ត ទរ់ទងរិចចពិភារាលោបេ់
អំពីគលម្រាង និងោយការណ៍លៅនាយកផ្នរម្រគប់ម្រគង CMU-២។ 

អងគភាពសម្រមបសម្រមេួគលម្រាង  

44> អងគភាពសម្រមបសម្រមេួគលម្រាង (PCU) នឹងម្រត្វូបលងកតី្ល ងីលដីមបសីម្រមបសម្រមេួ CMU-១ នងិ CMU-២ ។ 
PCU មនិានការទទេួខុសម្រត្ូវម្រគប់ម្រគង CMU-១ នងិ CMU-២ លទ លម្រពាះ CMU នីមយួៗានទំនេួខុសម្រត្ូវម្រគប់
ទិដឋភាព ានការទុរចតិ្ត នងិត្ម្រមូវការការពារផ្េប ះពាេ់។ លទះជាោ ងណារ៏លោយ PCU ទទេួខុសម្រត្វូរនុងការ
សម្រមបសម្រមេួការអនុវត្តគលម្រាង លធវីរបាយការណ៍រមួសតពីីវឌ្ឍនភាពរបស់គលម្រាង និងលធវសីវនរមមលេគីលម្រាងទងំមូ
េ។ ម្របធាន PCU នងឹម្រត្វូបានកត្ងតាងំលោយ ម្ររសួងសាធារណការ នងិដរឹជញ្ជូ នជាអនរសម្រមបសម្រមេួគលម្រាង 
លហយីសាជិរ PCU គជឺានាយរកផ្នរសាសភាគ នងិនាយកផ្នរ CMU-១ នងិ CMU-២។ គលម្រាងលនះនងឹរមួ
បញ្ចូេការគាមំ្រទដេ់ម្របត្បិត្តកិាររបស់ PCU។ 

គណ:រាម ធកិារដរឹនា ំ

45> គណៈរាម ធិការដរឹនាមំយួ  ( SC) នងឹម្រត្វូបលងកីត្ល ងី លដមីបផី្តេ់ការកណនានំងិការសម្រមបសម្រមេួជារមួ។         
គណៈរាម ធិការដរឹនា ំរមួានត្ណំាងជាន់ខពស់មរព ីMPWT, MIH, ម្ររសួងលសដឋរិចចនងិហរិញ្ញវត្ថុ (MEF) ម្ររសងួ
សុខាភបិាេ គណៈរាម ធកិារជាត្សិម្រាប់លេខាធកិារោឋ នននគណ:រាម ធកិារជាត្ិលដមីបអីភិវឌ្ឍន៍តាមកបបម្របជាធបិ
លត្យយលៅថាន រ់លម្រកាមជាត្ិ (NCDD-S) នងិ MRD ។ គណៈរាម ធិការដរឹនាំៗ លោយ MPWT ។ គណៈរាម ធកិារ
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ដឹរនានំឹងលរៀបចំរិចចម្របជុមំ្របចាឆំាស ជយួសម្រមបសម្រមេួអនតរម្ររសងួ ម្រត្តួ្ពនិិត្យវឌ្ឍនភាពរបស់គលម្រាងជារមួ 
ដឹរនារំិចចពភិារាលគាេនលោបាយ នងិផ្តេ់ការកណនាជំាយុទធសាស្រសត។ ម្ររសួងសុខាភបិាេនងឹចូេរមួជាមយួគ
ណៈរាម ធិការដរឹនា ំលដីមបផី្តេ់ការកណនាលំេទីិដឋភាពអាហារូបត្ថមភរបស់គលម្រាង។ NCDD-S នឹងផ្តេ់ធាតុ្ចូេ នងិ
ការកណនាអំំពកីារអនុវត្តគណលនយយភាពសងគមលៅរនុងគលម្រាងនានា។ ម្ររសួងអភវិឌ្ឍន៍ជនបទនងឹកណនាកំារអនុវត្ត
យុទធនាការម្របាម្រស័យទរ់ទងសងគម លដមីបអីនាម័យបរសិាថ ន នងិអនាម័យខលួនម្របាណ ខណៈលពេកដេម្ររសួងអភិវឌ្ឍ
ន៍ជនបទគឺជាអនររសាងរញ្ច ប់ម្របាម្រស័យទរ់ទងចមបង។ 

46> មនោរីឧសាហរមមនងិសបិបរមមថាន រ់លខត្ត នងិរោឋ ររទរឹ គជឺាការោិេ័យថាន រ់លម្រកាមជាត្ិរបស់ MIH កដេជា
ទំនារ់ទនំងរវាង MIH នងិសហគមន៍ / អាជាា ធរមូេោឋ ន។ 

47> ទមី្របរឹាខាងគាពំារសងគមនងឹម្រត្ូវបានបលងកតី្ល ងីលដមីបគីាមំ្រទដេ់ការគាពំារមស្រនតីទំនារ់ទំនងសំលៅធានាឱ្យ
ការវាយត្នមលសងគមម្រត្ូវបានបំលពញ រមួជាមួយដំលណីរការពិលម្រគាះលោបេ់លោយលសរ ីនងិកដេានការផ្តេ់ដណឹំងជា
មុន លហយីកដេកផ្នការជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចម្រត្ូវបានលរៀបច ំនងិ អនុវត្តន៍។ 

៧.២ ការតាមោន ការចងម្ររងឯរសារ ការលធវរីបាយការណ៍សម្រាប់ WaSSIP 

48> ជាមួយនឹងវសិាេភាពកដេានទំហតូំ្ចននការង្ហរសណំង់សុីវេិ ម្រត្ូវបានអនុវត្ត លៅរនុងត្បំន់លគាេលៅ
កដេសថតិ្លៅលម្រកាម WaSSIP លហយីការលម្រជសីលរសីការវនិលិោគអាទិភាពនឹងលធវតីាមដំលណីរការលរៀបចំកផ្នការ នងិ
ពិលម្រគាះលោបេ់កដេានការចូេរមួ ដូចបានពិពណ៌នាលៅរនុងលគាេនលោបាយលនះ ផ្េប ះពាេ់អវជិជានជា
លម្រចីនមរលេដីីរបស់ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច និងធនធានមិនម្រត្ូវបានរពំឹងថានឹងលរីត្ល ងីលនាះលទ។ ដូលចនះ WaSSIP 
នឹងខិត្ខំពម្រងងឹសមត្ថភាពតាមោន និងបញ្ជា លោះម្រសាយបញ្ជា សហគមន៍មូេោឋ នលោយខលួនឯង ប ុកនតមិនរណំត់្
កត្ចំលពាះសហគមន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចលនាះលទ។ ការតាមោន នងិវាយត្នមលកដេានការចូេរមួនឹងម្រត្ូវអនុវត្តន៍
រនុងរំ ុងលពេអនុវត្តន៍ លដមីបអីនុញ្ជញ ត្ឱ្យម្របជាពេរដឋកដេរងផ្េប ះពាេ់វាយត្នមលផ្េប ះពាេ់គលម្រាង និង
រំណត់្វធិានការលដមីបពីម្រងរីអត្ថម្របលោជន៍វជិជាន និងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អវជិជាន។ មោ ងលទៀត្ពិនិត្យលមេី
ថាលត្ីជលាល ះទរ់ទងនឹងម្ររុមជនជាត្ិភាគត្ិចបានលរតី្ល ងី និងម្រត្ូវបានលោះម្រសាយលោយអនុលោមតាមឯរសារ
លនះកដរឬោ ងណា និងោយការណ៍លោយមស្រនតីសម្រមប សម្រមួេ។ ការណ៍លនះនងឹានរចិចម្របជុំលទៀងទត់្ (ម្របចាកំខ / 
ម្រត្ីាស( រវាងភូមិ មនោីរត្បណាត ញទឹរ និងអនរល  ការ កដេម្រត្ូវសម្រមបសម្រមួេលោយមស្រនតីទំនារ់ទំនងកផ្នរការពារ
សងគម / រុងស ុេត្ង់ពិលម្រគាះលោបេ់កផ្នរការពារសងគម។ រិចចម្របជុំទងំលនះនឹងម្រត្ូវបានចងម្ររងជាឯរសារ លហយី
មត្ិម្រត្ ប់នឹងម្រត្ូវបានកចររកំេរជាមយួ CMU លរៀងៗខលួន ។ 
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49> CMU តាមរយៈមស្រនតីសម្រមបសម្រមួេរបស់ខលួននងឹលធវីការតាមោននិងវាយត្នមលនផ្ោរនុងជាលទៀងទត់្លេី IPPF / 
IPP រមួទងំការពិនិត្យល ងីវញិនូវរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្របចាកំខកដេបានោរ់ជូនលោយវសិវររការោឋ ន។ ការតាម
ោន នងិវាយត្នមលលនះានបណំងជួយធានាថា IPPF / IPP ម្រត្ូវបានលរៀបចំម្រសបតាម OP៤.១០ និងម្រសបតាមចាប់ 
និងបទបបញ្ញត្តិពារ់ព័នធនានារបស់ោជរោឋ ភបិាេ នងិឱ្យអនុវត្តតាមការលម្រគាងទុរ។ ការតាមោននផ្ោរនុងនងឹម្រត្ូវលធវី
ល ងីលរៀងោេ់ពីរកខមតងលោយ មស្រនតីសម្រមបសម្រមេួកផ្នរការពារសងគម។ ោេ់របរគំលហញីននការតាមោននផ្ោរនុងគបបី
ោរ់បញ្ចូេលៅរនុងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបស់គលម្រាងកដេលផ្ាីលៅធនាគារពិភពលោរលរៀងោេ់ ៦ កខមតង។ លៅ
រនុងឯរសារ IPP សូចនាររតាមោនម្រត្ូវកត្បញ្ជជ រ់ឱ្យបានចាស់ ។ 
50>  អនរជនំាញកផ្នរការពារសងគមរបស់ធនាគារពភិពលោរ នងឹផ្តេ់ការគាមំ្រទដេ់ការតាមោន និងការអនុវត្ត 
IPPF / IPP នងិការអនុលោម។ អនរជំនាញកផ្នរសងគមអាច (រ( លធវីទសសនរចិចជាម្របចាលំៅតាមទីតាងំគលម្រាង 
(ោ ងលហាចណាស់ពីរដងរនុងមួយឆ្ន (ំ  លដីមបពីនិិត្យលមេីវឌ្ឍនភាព IPPF / IPP  និងបញ្ជា អនុលោមភាព។ (ខ( 
ពិនិត្យលមេីថាថាលត្មីស្រនតីសម្រមបសម្រមេួរបស់ CMU បានលធវី ឬមនិបានលធវកីារពិលម្រគាះលោបេ់លោយលសរ ី នងិាន
ការជូនដណឹំងជាមុនជាមួយសហគមន៍ជនជាត្ិលដមីភាគត្ចិកដេរងផ្េប ះពាេ់កដរ ឬោ ងណា។ (គ( ការ
សម្រមបសម្រមួេសរមមភាព IPPF / IPP ជាមួយនឹងកាេវភិាគសាងសង់។ (ឃ( វាស់កវងរម្រមិត្ននការលពញចិត្តរបស់ 
IPP ជាមយួនឹងបទបបញ្ញត្តិនងិការអនុវត្តសរមមភាពរបស់ IPPF / IPP ។ (ង( ពិនតិ្យលមេីយនតការនិងនតី្ិវធិីននការ  
លោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេ។ និង (ច) លធវីការបណតុ ះបណាត េអំពីការពារសងគមដេ់ MIH និង MPWT។ 

៧.៣ ត្ាល ភាព នងិយនតការបណតឹ ងសារទុរេ 

51> លគាេនលោបាយការតាងំទីេំលៅថមីរបស់ធនាគារពិភពលោរត្ម្រមូវឱ្យានគលម្រាងវនិិលោគ លដមីបបីលងកីត្
យនតការសម្រាប់លោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេ លដីមបធីានាដេ់ការលពញចិត្តរបស់ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចចំលពាះការអនុវត្ត
សរមមភាពនានាកដេពារ់ព័នធនឹង IPPF និងផ្តេ់ឱ្យភាគីជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចនូវលវទិកាម្រសបចាប់ សម្រាប់ការ
តាមោនជារ់កសតង និងោយការណ៍អំពីការអនុវត្ត សរមមភាពពារ់ព័នធរបស់ IPPF ។ ពិលសស លគាេបំណងននយនត
ការបណតឹ ងសារទុរេលនះគឺអនុញ្ជញ ត្ឱ្យជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច និងអនរកដេលជឿថាពួរលគរងផ្េប ះពាេ់ កសវងររ
ដំលណាះម្រសាយចំលពាះសារទុរេកដេអាចានរបស់ពួរលគទរ់ទងនឹងេទធភាពទទួេបានដី ការោរ់រំហតិ្លេី
ធនធាន ឬអនតោគមន៍លផ្សងលទៀត្របស់គលម្រាង។ លគាេការណ៍គនលឹះននយនតការ   បណតឹ ងសារទុរេលនះគឺលដីមបធីានាថា៖ 

 (រ(  សិទធិជាមូេោឋ ននិងផ្េម្របលោជន៍នានារបស់ជនជាត្ិលដមីភាគត្ចិម្រត្ូវបានការពារ 

(ខ(  ការម្រពួយបារមភរបស់ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចកដេលរីត្ល ងីពដីំលណីរការននការអនុវត្តគលម្រាងម្រត្ូវ
បានលោះម្រសាយឱ្យបានម្រគប់ម្រគាន់។ និង 
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(គ( សិទធិទទេួបានឬការគាមំ្រទដេ់ជីវភាពរស់លៅរបស់ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចម្រត្ូវបានផ្តេ់ទន់លពេលវោ
និងម្រសបតាមលគាេនលោបាយសតីពីការការពាររបស់រោឋ ភបិាេ និងលគាេនលោបាយសតីពីការការពាររបស់
ធនាគារពិភពលោរកដេបានបញ្ជជ រ់ពីខាងលេ។ី 

(ឃ( ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចយេ់ដឹងអំពសីិទធិរបស់ពួរលគរនុងការទទេួបាន និងម្រត្វូានចំលពាះនតី្ិវធិបីណតឹ ង 
សារទុរេ លោយឥត្បង់ម្របារ់សម្រាប់លគាេបណំងខាងលេលីនះ។  

(ង( នីត្ិវធិីបណតឹ ងសារទុរេគឺជាកផ្នរមួយននគណៈរាម ធកិារកផ្នការរមួរបស់ឃុ ំ / សង្ហក ត់្ លមឃុ ំ និង
យនតការម្ររុមម្របឹរា លហយីបលងកីត្បានជាកផ្នរមួយដ៏សំខាន់ននយនតការលោះម្រសាយវវិាទកដេានមូេោឋ ន
លៅតាមកផ្ារលេីសហគមន៍ ពារ់ព័នធនឹងត្ណំាងម្ររមុជនង្ហយរងលម្រគាះ កដេម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងរមួគាន ។ 

52> លៅលពេចាប់លផ្តីមការអនុវត្តសតង់ោរ WaSSIP គណៈរមមការលោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេនឹងម្រត្ូវបាន
បលងកីត្ល ងីលៅតាមឃុ ំម្រសុរ និងថាន រ់លខត្ដ ម្រត្ូវបានរសាងល ងីលេីរចនាសមព័នធកដេានម្រសាប់ រមួានមនោីរពារ់
ព័នធ អងគការមិនកមនរោឋ ភិបាេ អងគការសហគមន៍ ត្ំណាងស្រសតី និងត្ំណាងជនជាត្ិភាគត្ិច ម្របសិនលបីាន។ អនរ
បលម្រមីការលៅ មនោីរត្បណាត ញទឹរគឺជាសាជិរគណៈរាម ធិការមួយរូបលៅថាន រ់ម្រសុរ រឯីមស្រនតីទំនារ់ទំនងការង្ហរ
ការពារសងគម រ៏ជាកផ្នរមួយននគណៈរមមការលោះម្រសាយវវិាទលៅថាន រ់ជាត្ិផ្ងកដរ។   លៅតាមភូមិយនតការបណតឹ ង
កដេានម្រសាប់ម្រត្ូវបានដឹរនាលំោយអនរដឹរនាវំយ័ចាស់  និង/ឬដឹរនាលំោយលមរស្រនាោ ញ/លមរុេសមព័នធ  កដេ
សហគមន៍មូេោឋ នមួយកផ្នរធំអាចទទួេយរបាន និងម្រត្ូវបានពម្រងឹងជាយនដការ        លោះម្រសាយវវិាទលេីរដំបូង
របស់ម្ររុមម្របឹរាឃុ/ំសង្ហក ត់្។ ការលរៀបចំកបបលនះជួយធានាឱ្យម្របព័នធមួយម្រត្ូវបានបលងកីត្ល ងីលដីមបជីួយលោះ
ម្រសាយសារទុរេ ឬបណតឹ ងកដេអាចលរីត្ល ងីបនាោ ប់ពីានអនតោគមន៍របស់គលម្រាង។ យនតការបណតឹ ងសារទុរេនឹង
ម្រត្ូវអនុវត្តចំលពាះបុគគេ ឬម្ររុមកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយផ្ទោ េ់ ឬលោយម្របលោេពីគលម្រាង រ៏ដូចជាអនរកដេ
ានចំណាប់អារមមណ៍ចំលពាះគលម្រាង និង/ឬានសមត្ថភាពជះឥទធិពេវជិជាន ឬអវជិជានលេីេទធផ្េរបស់ខលួន 
។ WaSSIP នឹងផ្តេ់ការបណតុ ះបណាត េ និងការគាមំ្រទលដីមបពីម្រងឹងរចនាសមព័នធ កដេានម្រសាប់ទងំលនះ លដីមបី
លោះម្រសាយម្របរបលោយម្របសិទធភាព និងលោះម្រសាយរមួគាន ចំលពាះការម្រពួយបារមភកដេអាចម្រត្ូវបានលេីរល ងី
លោយ PAPs រនុងរំ ុងវគគ បណតុ ះបណាត េនិងបនាោ ប់ពីការអនុវត្តសរមមភាពពារ់ព័នធនឹងជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច។ 
53> រនុងការអនុវត្តធមមតា  ម្របសិនលបីគលម្រាងពារ់ព័នធនឹងការអនុវត្តេទធរមមដីធលី  គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយ
បណតឹ ងសារទុរេ (GRC) ម្រត្ូវបានបលងកីត្ល ងីសម្រាប់ WaSSIP ។ GRC នឹងលោះម្រសាយម្រគប់ទិដឋភាពទងំអស់នន
សំលណីអនុគលម្រាង រមួាន បរសិាថ ន ការតាងំទីេំលៅល ីងវញិ និងបញ្ជា ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច (ម្របសិនលបីាន( 
តាមរយ:ការចរចារនុងបំណង្នដេ់ការមូេមត្ិគាន ជាឯរចឆនោ ។ MIH, MPWT ឬ IRC (ម្របសិនលបី IRC ពារ់
ព័នធរនុងការអនុវត្ត ARAP / RAP) លសនីសុំលៅអភិបាេលខត្តឱ្យបលងកីត្គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេ
លៅថាន រ់មូេោឋ ន (ថាន រ់លខត្ត ម្រសុរ និងឃុ(ំ កដេម្រត្ូវដឹរនាលំោយអភិបាេលខត្ត ឬអភិបាេរងលខត្ត ម្របធានម្រសុរ 
និងលមឃុ។ំ សម្រាប់យនតការលោះម្រសាយបណតឹ ងសាទុរេ (GRM( លៅរម្រមិត្ឃុ ំសាជិរ GRM រ៏ានត្ំណាង AH 
/ IP (អនរត្ំណាងរបស់ AH / IP ម្រត្ូវបានលម្រជីសលរសីរនុងចំលណាម PAPs ឬរនុងចំលណាមសហគមន៍ IP) ។ គណៈ
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រាម ធិការទងំលនះនឹងទទួេ វាយត្នមល និងសម្រមបសម្រមួេដំលណាះម្រសាយបញ្ជា រងវេ់ បណតឹ ង និងសារទុរេរបស់ 
PAP /IP និងPAH ។ គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេនឹងដំលណីរការ លដីមបផី្េម្របលោជន៍របស់ PAP 
/ IP និង PAH រនុងរំ ុងលពេលពញមួយជីវតិ្របស់ WaSSIP និងយូរជាងលនះ។  
54> PAPs ឬជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច ម្របសិនលបីមិនលពញចិត្ត ឬមិនចាស់អំពីការអនុវត្តសរមមភាពពារ់ព័នធនឹង
ការតាងំទីេំលៅជាថមី / IPPF រមួទងំការផ្តេ់សំណង ឬការករេមាជីវភាព អាចបតឹងលៅម្ររុមម្របឹរាឃុ ំ កដេជា
រម្រមិត្ទបបំផុ្ត្នន GRC លៅសហគមន៍ និងអាចបញ្ជូ នលៅថាន រ់ម្រសុរ និងលខត្តម្របសិនលបី PAP / IP មិនលពញចិត្ត
ជាមួយដំលណាះម្រសាយ ឬការពនយេ់បំភលឺ។ 
55> លៅថាន រ់ឃុ:ំ PAP / IP កដេរងផ្េប ះពាេ់អាចោរ់ពារយបណតឹ ងរបស់គាត់្លៅកាន់លមឃុ ំ  លោយផ្ទោ េ់។ 
លមឃុនំឹងលកាះម្របជុំម្ររុមលនាះលដីមបសីលម្រមចចិត្តអំពីដំលណីរការននការលោះម្រសាយពារយបណតឹ ងរនុងរយៈលពេ ១៥ នថៃ
បនាោ ប់ពីការោរ់ពារយបណដឹ ងរបស់ PAP/IP ។ រិចចម្របជុំរបស់ម្ររុមលនះនឹងានលមឃុតំ្ំណាងមរពីសហគមន៍រមួ
ទងំលមដឹរនាមំ្របនពណី។ រិចចម្របជំុរបស់ម្ររុមលនះានលមឃុ ំតំ្ណាងនានាមរពីសហគមន៍ រមួទងំលមដឹរនាមំ្របនពណី។ 
លមឃុទំទួេបនោុរចងម្ររងឯរសារ និងររាទុរឯរសារបណតឹ ងទងំអស់កដេបញ្ជូ នឆលងកាត់្រូបគាត់្។ ម្របសិនលបី
រយៈលពេ ១៥ នថៃកដេ PAP / IP កដេបានបតឹងសារទុរេ មិនបានទទួេដំណឹងពីម្ររុមម្របឹរាឃុ ំឬម្របសិនលបី 
PAP / IP មិនលពញចិត្តជាមួយការសលម្រមចចិត្តលៅដំណារ់កាេដំបូងលនះ ពារយបណតឹ ងអាចម្រតូ្វបានបញ្ជូ នលៅ
ការោិេ័យម្រសុរជាោយេរេណ៍អរសរ ឬលោយផ្ទោ េ់ាត់្។ 
56> លៅថាន រ់ម្រសរុ: ការោិេ័យម្រសុរានរយៈលពេ ១៥ នថៃរនុងការលោះម្រសាយពារយបណតឹ ង លដីមបបីំលពញចិត្ត
អនរពារ់ព័នធទងំអស់។ ម្របសិនលបីពារយបណតឹ ងមិនអាចលោះម្រសាយបានរនុងដំណារ់កាេលនះ ការោិេ័យម្រសុរ
នឹងបញ្ជូ នសំណំុលរឿងលៅគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយវវិាទសំលរចថាន រ់លខត្ត។ 
57> លៅថាន រ់លខត្ត: គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេថាន រ់លខត្តកដេានអភិបាេលខត្ត ឬអភិបាេ
លខត្តរងជាម្របធានគណៈរាម ធិការ និងជាម្របធានមនោីរពារ់ព័នធជាសាជិរនឹងជួបជាមួយភាគីសារទុរេ លហយី
ពោោមលោះម្រសាយបណតឹ ង។ រនុងរយៈលពេ ៣០ នថៃននការោរ់បណតឹ ងសារទុរេលៅកាន់គណៈរមមការលោះម្រសាយ
បណតឹ ងសារទុរេថាន រ់លខត្តម្រត្ូវលធវីការសលម្រមចចិត្តជាោយេរេណ៍អរសរ និងជូនដំណឹងលៅកាន់ PAP / IP ជា
ោយេរេណ៍អរសរ។ 
58> តុ្ោការលខត្ដ: ម្របសិនលបីភាគីបណតឹ ង PAP / IP មិនលពញចិត្តជាមួយនឹងដំលណាះម្រសាយរបស់គណៈរាម
ធិការលោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេថាន រ់លខត្ត កផ្ារលេីលគាេនលោបាយកដេបានម្រពមលម្រពៀងគាន រនុង RPF-RAP ឬ 
IPPF-IPP លនាះ PAP / IP អាចបញ្ជូ នររណីលនះលៅតុ្ោការលខត្ត។ រនុងអំ ុងលពេវវិាទលរឿងរដី ោជរោឋ ភិបាេរមពុ
ជានឹងលសនីតុ្ោការឱ្យដំលណីរការរតីម្របម្រពឹត្តលៅលោយគាម នការរខំានលៅលពេលធវីសវនាការ។ ម្របសិនលបីភាគីណាមួយ
មិនលពញចិត្តនឹងលសចរតីសលម្រមចរបស់តុ្ោការលខត្ត លនាះភាគីលនាះអាចបញ្ជូ នលរឿងរតីលនាះលៅតុ្ោការជាន់ខពស់បា
ន។ ោជរោឋ ភិបាេរមពុជាម្រត្ូវអនុវត្តលសចរតីសំលរចរបស់តុ្ោការ។ 
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59> លៅរនុងត្ំបន់លគាេលៅកដេជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចទទួេរងផ្េប ះពាេ់លោយផ្ទោ េ់ ឬលោយម្របលោេ 
ពារយបណតឹ ងទងំអស់នឹងម្រត្ូវពិភារាជាមួយអនរភូមិលោយានវត្តានលមភូមិ ឬចាស់ទុំ និងការចរចារម្រត្ូវបានអនុ
វត្តលៅរនុងសហគមន៍ ឬរនុងភូមិកដេាន PAP និង PAH រស់លៅ។ រនុងររណីចាបំាច់ អនរគាមំ្រទការសាងសង់នឹងផ្ត
េ់ជំនួយលដីមបឱី្យសិទធិរបស់ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចម្រត្ូវបានការពារ។ 

៧.៣ ការរសាងសមត្ថភាព 

60> ការវាយត្នមលត្ម្រមូវការរនុងការបណតុ ះបណាត េ (TNA) នងឹម្របម្រពឹត្តលៅលដីមបលីរៀបចំឯរសារបណដុ ះបណាដ េ
កដេពារ់ព័នធចំលពាះត្ម្រមូវ។ TNA នឹងម្រត្ូវម្របម្រពតឹ្តលៅរនុងចំលណាម CMU ទីម្របរឹាខាងគាពំារសងគម និងសហគមន៍។ 
ការបណតុ ះបណាត េនឹងម្រគបដណត ប់លេីលគាេនលោបាយការពារចំនួនប ីនិងការអនុលោម លពាេគឺ បរសិាថ ន ការតាងំ
ទីេំលៅលោយបងេំ និងជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច។ ជាមួយនងឹការបណតុ ះបណាត េជារ់ោរ់របស់ IPPF / IPP ការបណតុ ះ
បណាត េ រមួាន (រ( ទិដឋភាពទូលៅនន OP៤.១០ របស់ធនាគារពិភពលោរ និងចាប់នងិបទបបញ្ញត្តិពារ់ព័នធរបស់
រមពុជា។ (ខ( ាត្ិកានន IPPF / IPP និងបញ្ជា អនុវត្ត (គ( ការលរៀបចំសាថ ប័នសម្រាប់ការអនុវត្តគលម្រាងរមួានត្ួ
នាទី នងិការទទួេខុសម្រត្ូវ។ (ឃ( រលបៀបលធវីការពិលម្រគាះលោបេ់ជាសាធារណៈលោយលម្របីវធិីសាស្រសតពិលម្រគាះលោបេ់
លោយលសរ ីនិងជូនដណឹំងជាមុន។ (ង( នតី្ិវធិ ីនងិបញ្ជា ននការលោះម្រសាយបណតឹ ង       សារទុរេ នងិ (ច) រិចចត្ម្រមូវ
រនុងការតាមោន នងិោយការណ៍។ 

៧.៤ កាេវភិាគ 

61> កផ្នការអភិវឌ្ឍជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច (IPP( នឹងម្រត្ូវបានលរៀបចំភាល មលៅលពេកដេទីតាងំគលម្រាងជារ់ោរ់
ម្រត្ូវបានលម្រជសីលរសី និងផ្េប ះពាេ់អវជិជានលេសីហគមន៍ ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចម្រត្ូវបានរណំត់្ និងបញ្ជូ នលៅ
កាន់ធនាគារពិភពលោរ ជាកផ្នរមួយននកផ្នការអនុវត្ត។ មុនលពេចាប់លផ្តីមអនុវត្ត ម្រត្ូវបង្ហា ញ IPP លៅលេីលគហទំព័រ
របស់់ MIH នងិ / ឬ MPWT និងលៅលេទីំព័រព័ត៌្ានInfoShop របស់ធនាគារពិភពលោរ។ ឯរសារ IPP មួយចាប់ 
ជាភាសារនុងម្រសុរនឹងម្រត្ូវត្មកេ់ទុរលៅរនុងម្ររមុម្របឹរាឃុនំនត្ំបន់លគាេលៅកដេជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចអាចលៅដេ់។ 

៧.៤ ថវកិា 

62> ថវកិាសម្រាប់ការអនុវត្ត IPPF ជាកផ្នរមួយននថវកិាគលម្រាង។ ថវកិាលនះម្រគបដណត ប់លេីការចំណាយលេី
ម្របារ់ឧបត្ថមភបុគគេិរគលម្រាង និងរុងស ុេត្ង់ លដីមបលីរៀបចំរបាយការណ៍អនុលោមភាព រមួទងំរបាយការណ៍ម្រត្ួត្
ពិនិត្យ និងតាមោនរបាយការណ៍ ការម្របមូេទិននន័យ និងការលរៀបចំ IPP ជាលដីម។ ការបា ន់សាម នថវកិាានលៅរនុង
ម្ររបខ័ណឌ ម្រគប់ម្រគងសងគម និងបរសិាថ ន(ESMF)។ 
63> IPP នឹងរមួានព័ត៌្ានសតពីចីំណាយេមាិត្ននវធិានការកាត់្បនថយ និងសិទធទិទួេបាននតី្ិសមបទសម្រាប់
ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចលៅរនុងត្បំន់រងផ្េប ះពាេ់ និងចណំាយរដឋបាេ នងិចណំាយ   តាមោន។ ម្របភពថវកិា
សម្រាប់សរមមភាពលផ្សងៗ នងិកផ្នការហរិញ្ញបបទនសម្រាប់ IPP ម្រត្ូវបាន     បលងកតី្លម្រកាយលពេកដេ IPP ម្រត្ូវបាន
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បលងកីត្ល ងី។ ការចណំាយលេអីសាមរិរ (ការរដរហូត្( ដីធល ីម្របសនិលបីាន នងឹម្រត្ូវទទួេការឧបត្ថមភថវកិាពីមូេ
និធិរបស់សមភាគី ចំកណរឯចំណាយលេីការបណតុ ះបណាត េ និងការពិលម្រគាះលោបេ់នឹងម្រត្ូវផ្តេ់ហរិញ្ញបបទន
លោយធនាគារពភិពលោរ (IDA) ។ 

៨. ការវាយត្នមលសងគមនិងការលរៀបចំកផ្នការជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ច 

៨.១ វធិសីាស្រសតលម្របមី្របាស់សម្រាប់ការវាយត្នមលសងគម 

64> ម្រត្ូវានវធិីម្រសាសតកដេានការចូេរមួលៅម្រគប់ដណំារ់កាេទងំអស់នន WaSSIP ។ ដំបូងលគលម្របីវធិសីា
ស្រសតលនះរនុងអំ ុងលពេម្របជុំពលិម្រគាះលោបេ់ជាមួយអាជាា ធរមូេោឋ នជាមួយសហគមន៍ រនុងលពេវាយត្នមលសងគម
បឋម(។ លៅដណំារ់កាេបនតបនាោ ប់វធិសីាស្រសតលនះនឹងម្រត្ូវបានលម្របីសម្រាប់ការម្រត្តួ្ពនិិត្យគលម្រាងលរៀបចំដណំារ់
កាេវាយត្នមលសងគម (សម្រាប់ការលរៀបចំ IPP) និងការអនុវត្ត និងតាមោនគលម្រាង។ ដំលណីរការនិងនតី្ិវធិីេមាិត្
ម្រត្ូវបានពណ៌នាលៅអនុកផ្នរខាងលម្រកាម។ 
 
65> ការវាយត្នមលបឋមបានបញ្ជជ រ់ថាជនជាត្ិលដីមលៅរនុងត្បំន់អនុវត្តគលម្រាង (រនុងម្ររងុកសនមលនារមយលខត្ត
មណឌ េគិរ(ី ជារមួ នងឹទទេួបានផ្េវជិជានពីគលម្រាង ប ុកនតអាចរងផ្េប ះពាេ់អវជិជានលោយសារត្ម្រមូវការ ដសី
ម្រាប់សាងសង់លហោឋ រចនាសមព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទរឹលៅម្របភពទឹរថមី និងសាថ នីយបូ៍មទឹរកដេអាចសថិត្លៅរនុងសហគមន៍
របស់ពួរលគ។ 
 
66> រនុងរំ ុងលពេអនុវត្ត ជំហានខាងលម្រកាមនឹងម្រត្ូវអនុវត្តចំលពាះការពនិិត្យ ការវាយត្នមលសងគម នងិការលរៀបចំ
កផ្នការជនជាត្ិលដមីភាគត្ចិ។ ពត៌្ានេមាិត្ទរ់ទងនឹងការលធវីការពិលម្រគាះលោបេ់ ការលរៀបលរៀងកផ្នការអភិវឌ្ឍ
ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិច និងេខិតុិ្បររណ៍សតពីីវធិានការណ៍ការពារមួយចំននួលទៀត្ានលៅរនុងឧបសមព័នធទ១ី។ 

រ( ការពិនិត្យរមួគាន លោយ MIH និងធនាគារពភិពលោរលដមីបរីំណត់្ថាលត្ាីនជនជាត្ិលដីមកដរឬលទ ឬានការ
ជាប់ពារព័នធជាសមូហភាពលៅនឹងត្បំន់អនុវត្តគលម្រាង ត្បំន់លគាេលៅកដរឬ    ោ ងណា (សូមពិនតិ្យទម្រមង់
រនុងឧបសមព័នធ ២) ។ 

ខ( លធវីការវាយត្នមលសងគមលោយ MIH លោយានជនំយួពីរុងសុេត្ង់កដេានម្របវត្តិលេីកផ្នរការពារសងគម 
ម្របសិនលបកីារម្រត្ួត្ពនិិត្យសននោិឋ នថា ានជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច ឬានការពារ់ព័នធជាសមូហភាពលៅនឹងត្ំបន់
អនុវត្តគលម្រាង។ ភាពទូេំទូោយ   ភាពសុជីលម្រ  និងម្របលភទននការវាយត្នមលសងគមានសាាម្រត្លៅនងឹ
សភាព នងិទំហនំនផ្េប ះពាេ់កដេអាចលរីត្ានពគីលម្រាងកដេបានលសនី មរលេីជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច ថាលត្ី
ផ្េប ះពាេ់ទងំលនាះានេរេណៈវជិជាន ឬអវជិជានកដរឬោ ងណា។ វធិីសាស្រសតពិលម្រគាះលោបេ់លោយលសរ ី
និងានការជូនដណឹំងជាមុនម្រត្ូវបានលម្របីម្របាស់។ 
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គ( ការលរៀបចំកផ្នការជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចកផ្ារលេេីទធផ្េនការវាយត្នមលសងគម និងការពិលម្រគាះលោបេ់
ជាមួយជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចកដេរងលម្រគាះ។ IPP នងឹធានឱ្យជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចកដេរងផ្េប ះពាេ់
លោយសារគលម្រាង ទទេួបានអត្ថម្របលោជន៍កផ្នរសងគម នងិលសដឋរចិចសមម្រសបលៅតាមវបបធម៌ នងិ (ខ( លៅ
លពេកដេររលឃញីថាានផ្េប ះពាេ់អវជិជានមរលេជីនជាត្ិលដីមភាគត្ចិ ផ្េប ះពាេ់អវជិជានទងំលនាះ
ម្រត្ូវបានបលញ្ច ៀស កាត្បនថយឱ្យលៅត្ិចបផុំ្ត្ បនធូរបនថយ ឬទូទត់្សណំង និង 

ឃ( ការបង្ហា ញលសចរតីម្រពាងកផ្នការជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចលៅកានសាធារណ:ជន។   លសចរតីម្រពាង IPP នឹងម្រត្ូវ
បលង្ហា ះលៅរនុងលគហទំព័រ InfoShop របស់ធនាគារពភិពលោរព័ត៌្ានពភិពលោរ នងិលគហទំព័ររបស់ MIH 
និង MPWT លហយីបរកម្របជាភាសារនុងម្រសុរ និងររាទុរមួយចាប់លៅការោិេ័យឃុ ំ លហយីមួយចាប់លទៀត្
ទុរលៅត្ំបន់កដេជនជាត្ិលដមីភាគត្ចិអាចលធវដីំលណីរចូេលៅបាន 

ង( ការលធវីបចចុបបននភាពការវាយត្នមលសងគមរនុងរ ុំងលពេអនុវត្តគលម្រាងជាកផ្នរមួយននដំលណីរការម្រត្ួត្ពិនតិ្យ
លដីមបរីំណត់្ផ្េប ះពាេ់អវជិជានកដេមិនម្រត្ូវបានរពំឹងទុរ និងលដីមបលីសនីនូវវធិានការកាត់្បនថយផ្េបះពាេ់។ 
ម្របសិនលបីផ្េប ះពាេ់ានទហំធំំ IPP រ៏នឹងម្រត្ូវលធវីបចចុបបននភាពផ្ងកដរ លដីមបមី្រគបដណត ប់លេីផ្េប ះពាេ់បចចុបបនន។ 
វធិសីាស្រសតពិលម្រគាះលោបេ់លោយលសរនីិងជូនដណឹំងជាមុនទនំងជាម្រត្ូវបានលម្របមី្របាស់។ 

៨.២ ការពលិម្រគាះលោបេ់លោយលសរនីងិផ្តេ់ដណឹំងជាមុន 

67>  ការចូេរមួគឺជាដំលណីរការមយួកដេតាមរយ:លនាះភាគពីារ់ព័នធលធវឱី្យានឥទធិពេ និងកបងកចរការ
ម្រគប់ម្រគងចំលពាះគនំិត្ផ្តួចលផ្តីមអភិវឌ្ឍន៍ ការសលម្រមចចិត្ត និងធនធានកដេប ះពាេ់ដេ់ពរួលគ។ ការសលម្រមចចិត្តចូេ
រមួគឺជាការចាប់លផ្តីមននដំលណីរការចូេរមួទងំមូេលៅរនុងវដតននគលម្រាង។ OP / BP៤.១២ របស់ធនាគារពិភពលោរ 
និងចាប់របស់ោជរោឋ ភបិាេសតីពីអសាមិររ នងិនីត្ិវធិីអនុវត្តន៍រនុងការតាងំទីេំលៅជាថមីរបស់ IRC ផ្តេ់នូវការ
កណនានំងិទសិលៅចាស់ោស់ដេ់អនរគាមំ្រទគលម្រាងទងំរនុងវស័ិយសាធារណៈនងិឯរជនអំពតី្ម្រមូវរនងការពិលម្រគាះ
លោបេ់ និងការចូេរមួជាសាធារណៈ និងគូសបញ្ជជ រ់សារៈសំខាន់ននការជូនដណឹំងដេ PAPs អំពីគលម្រាងលនះ 
លហយីសំខាន់ជាងលនះលៅលទៀត្លនាះ គកឺារចូេរមួោ ងសរមមរបស់ពរួលគលៅរនុងការលធវីកផ្នការនិងការអនុវត្ត។ 
68> ការចូេរមួគឺជាដំលណីរការននការម្របាម្រស័យទរ់ទងគាន ដ៏សរមម និងជាបនតបនាោ ប់រនុងចំលណាមអនរពារ់ព័នធសំ
ខាន់ៗ រមួាន សហគមន៍កដេរងផ្េប ះពាេ់លោយផ្ទោ េ់ (លទះបីវជិជាន ឬអវជិជានរតី( ទភីាន រ់ង្ហរជាត្ិ និង
ម្ររសួងពារ់ព័នធ រុងស ុេត្ង់គលម្រាងសងគមសុីវេិ នងិទីភាន រ់ង្ហរាច ស់ជំនួយអនតរជាត្។ិ ការចូេរមួគឺជាពារយទូលៅ
លកាត ប វសិាេភាពពីរផ្សងគាន គកឺារផ្ទល ស់បតូរព័ត៌្ាន (លពាេគ ឺការផ្សពវផ្ាយ នងិការពិលម្រគាះលោបេ់( និងទម្រមង់លផ្សងៗ
គាន ននការលធវីលសចរតីសលម្រមចរមួគាន  (លពាេគឺការសហការ ឬការចូេរមួ(: 
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69> WaSSIP នងឹទទេួយរការពិលម្រគាះលោបេ់លពញលេញនងិការចូេរមួរបស់ភាគីពារ់ព័នធសម្រាប់សាស
ភាគទី ១ និងទី ២ ។ រនុងអ ុំងលពេននការពិនិត្យគលម្រាង (ដំលណីរការលម្រជសីលរសីត្ំបន់អនុវត្តគលម្រាង( សហគមន៍ 
ម្រគូបលម្រងៀន ាតាបិតា និងអាជាា ធរមូេោឋ នម្រត្ូវបានពិលម្រគាះលោបេ់លពញលេញអពំីអត្ថម្របលោជន៍ និងផ្េប ះពាេ់
កដេអាចលរីត្ាន។ ការវាយត្នមលអំពសីងគមនឹងម្រត្ូវបានរណំត់្លៅលៅត្ំបន់លគាេលៅ កដេអាចានផ្េប ះពាេ់
លេីជនជាត្ិលដីម    ភាគត្ិច រ៏ដូចជាលេីដីធលី និងធនធានលផ្សងលទៀត្។ រិចចម្របជុំពិលម្រគាះលោបេ់ជាសាធារណៈចំននួ
ពីរនឹងម្របម្រពតឹ្តលៅ។ សរមមភាព WaSSIP ផ្េប ះពាេ់គលម្រាង និងវធិានការកាត់្បនថយផ្េប ះពាេ់នឹងម្រត្ូវបាន
បង្ហា ញលៅរនុងរិចចម្របជុំលេរីដបូំង។ បនាោ ប់មររចិចម្របជុពំិលម្រគាះលោបេ់ជាសាធារណៈលេីរទពីីរនឹងម្របម្រពឹត្តលៅ
លដីមបរីណំត់្ថាលត្ីានការគាមំ្រទសម្រាប់សរមមភាពគលម្រាងនិងកផ្នការកាត់្បនថយផ្េប ះពាេ់កដរឬោ ងណា។ 
 
70> មុនលពេពិលម្រគាះលោបេ់ CMU នឹងបញ្ជូ នលសចរតជូីនដណឹំងដេ់សហគមន៍ ម្របាប់លមដឹរនារំបស់ពរួលគថា
នឹងានការចុះមរលធវីទសសនរិចចពីសណំារ់មស្រនតីសម្រមបសម្រមេ និងពអីាជាា ធរមូេោឋ ន លហយីការពិលម្រគាះលោបេ់
លនះនឹងម្រត្ូវបានលធវីល ងីលដីមបកីសវងររការគាមំ្រទពីអនតោគមន៍របស់គលម្រាង នងិលដីមបរីណំត់្ផ្េប ះពាេ់អវជិជាន
កដេអាចលរីត្ាន រ៏ដូចជាការគាមំ្រទកដេគលម្រាងអាចលធវបីានលដីមបលីោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់កដេអាចលរតី្ាន។ 
លសចរតីជូនដណឹំងលនះនងឹលសនសុីំឱ្យសហគមន៍អលញ្ជ ីញត្ណំាងរសិររ សាគមន៍ស្រសត ី និងលមភូមិចូេរមួម្របជុ។ំ រនុង
អំ ុងលពេននដំលណីរទសសនរិចចលនះ លមដឹរនាសំហគមន៍ និងអនរចូេរមួដនទលទៀត្ នឹងបង្ហា ញទសសនៈរបស់ពួរលគ
ទរ់ទងលៅនឹងសរមមភាពកដេបានលសនសុីំ។ 
 

71> រនុងរំ ុងលពេពិលម្រគាះលោបេ់នីត្ិវធិេីមាតិ្នឹងម្រត្ូវបានរណំត់្លៅតាមភូមិនីមយួៗ លដីមបរីណំត់្ផ្េប ះ
ពាេ់កដេអាចលរតី្ាន និងការគាមំ្រទកដេអាចាន លៅលម្រកាម WaSSIP ។ លេសីពីលនះលទៀត្ ម្របព័នធលោះម្រសាយ
ជលាល ះតាមរយៈយនតការសារទុរេ កដេបានបលងកតី្ល ងី នងឹម្រត្ូវបានរណំត់្លដីមបធីានាឱ្យានការឆលុះបញ្ជច ងំសលមលង
របស់ម្របជាជនកដេរងផ្េប ះពាេ់ (ជាពិលសសចំលពាះេទធរមមដី( ។ ម្របសិនលបសីហគមន៍ទទួេផ្េរមួបញ្ចូ េ
សហគមន៍ជនជាត្ិភាគត្ិចកដេមិនកមនជាសាជិរននម្ររុមជនជាត្ិភាគត្ិចភាគលម្រចនីននសហគមន៍ លនាះអនរ
ត្ំណាងរបស់ពរួលគនងឹម្រត្ូវបានបញ្ចូ េលៅរនុងយនតការលោះម្រសាយជលាល ះ។ ការណ៍លនះធានាបាននូវភាពសមម្រសប
កផ្នរវបបធម៌ និងការចូេរមួរបស់សហគមន៍ជាពិលសសម្ររុមជនជាត្ិភាគត្ិចលៅរនុងដំលណីរការលធវីលសចរតីសលម្រមចចិត្ត។ 
 
72> លៅរនុងដំលណីរការលនះការពិលម្រគាះលោបេ់លោយលសរ ី នងិការផ្តេ់ដណឹំងជាមុននឹងម្របម្រពឹត្តលៅលោយលម្របី
ភាសាកដេនិោយ និងម្របម្រពតឹ្តលៅទីតាងំកដេង្ហយម្រសួេសម្រាប់ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចកដេអាចរងផ្េប ះពាេ់។ 
ទសសនៈរបស់ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចម្រត្ូវយរមរពិចារណារនុងអំ ុងលពេអនុវត្តន៍ WaSSIPs ទនោឹមនឹងការអនុវត្ត
ជារ់កសតងនូវជំលនឿ នងិចណំង់ចំណូេចិត្តកផ្នរវបបធម៌របស់ពួរលគ។ េទធផ្េននការពិលម្រគាះលោបេ់លនះនឹងម្រត្ូវបាន
ចងម្ររងជាឯរសារលៅរនុងរបាយការណ៍តាមកាេរណំត់្នងិោរ់ជូនធនាគារពិភពលោរម្រត្ួត្ពិនតិ្យ។ 
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73> រនុងរំ ុងលពេអនុវត្ត WaSSIP ការវាយត្នមលសងគមកដេម្រត្ូវបានលធវីបចចុបបននភាពរ៏ម្រត្ូវបានអនុវត្តផ្ងកដរ
លដីមបតីាមោនផ្េវជិជាន នងិផ្េបះពាេ់អវជិជានននគលម្រាង និងទទួេបានមត្ិលោបេ់ពីម្របជាជនកដេទទួេ
រងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង។ កផ្ារលេីេទធផ្េននការវាយត្នមលសងគម ម្រត្ូវចាត់្វធិានការបកនថម លដមីបធីានាផ្េ
ម្របលោជន៍លពញលេញ និងកាត់្បនថយផ្េប ះពាេ់អវជិជានកដេបានម្របលមេីលមេី។ ម្របសិនលបីចាបំាច់ម្រត្ូវអនុវត្ត
សរមមភាពបកនថមសម្រាប់ការពម្រងឹងសាថ ប័ន នងិការរសាងសមត្ថភាពរបស់ សហគមន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចកដេ
រស់លៅរនុងត្ំបន់អនុវត្តគលម្រាង។ ម្របសនិលបីផ្េប ះពាេ់មនិបានរពំឹងទុរានទំហធំំ ម្រត្ូវលធវីបចចបបននភាព IPP និង / 
ឬ RAP។ 
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ឧបសមពន័ធទី ១: លគាេការណ៍កណនាបំលចចរលទសសម្រាប់ការពិលម្រគាះលោបេ់ និងការលរៀបចំ
កផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ច (IPP( ម្រពមទងំឯរសារសតពីីវធិានការការពារ

លផ្សងលទៀត្ 

 

ការពលិម្រគាះលោបេ់ 

1> ម្ររបខ័ណឌ ពិលម្រគាះលោបេ់ម្រត្ូវបានលរៀបចំល ងីលដីមបជីួយធានាឱ្យានការជូនដណឹំង ការពិលម្រគាះលោបេ់ 
និងការលរៀគរជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច ឱ្យចូេរមួរនុងការវនិិលោគ កដេគាមំ្រទលោយ WaSSIP ។ ការចូេរមួរបស់ពួរ
លគនឹងមនិម្រត្ឹមកត្លធវីឱ្យការម្រគប់ម្រគងទរឹសាា ត្ាននិរនតភាពប ុលណាណ ះលទ ប ុកនតកថមទងំផ្តេ់អត្ថម្របលោជន៍កាន់កត្
ចាស់កថមលទៀត្ ឬផ្តេ់ការការពារពួរលគពីផ្េប ះពាេ់អវជិជានននការវនិិលោគ កដេផ្តេ់ហរិញ្ញបបទនលោយគ
លម្រាង។ េរេណៈពិលសស / នីត្ិវធិីសខំាន់ៗននម្ររបខ័ណឌ ពលិម្រគាះលោបេ់ រមួាន ការវាយត្នមលផ្េប ះពាេ់បរសិាថ
ន និងសងគម លដីមបរីណំត់្រំរតិ្ និងសភាពននផ្េប ះពាេ់កដេគាមំ្រទលោយគលម្រាង។ កផ្នការអភិវឌ្ឍជនជាត្ិលដីម
ភាគត្ិច (IPP) នឹងម្រត្ូវបានបលងកីត្ល ងីម្របសិនលបីសហគមន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ចិម្រត្ូវបានររលឃញីថាានវត្តាន
លៅរនុង ឬានការផ្ាភាជ ប់ជាសមូហភាពលៅនឹងត្ំបន់កដេរងផ្េប ះពាេ់លម្រកាមកផ្នការអនុវត្តគលម្រាងនីមយួៗ។ 
ការពិលម្រគាះលោបេ់ជាមយួ នងិការចូេរមួរបស់ជនជាត្ិលដមី     ភាគត្ិច រ៏ដូចជាជាមយួលមដឹរនារំបស់ពរួលគ នងិ
ជាមយួមស្រនតីរោឋ ភិបាេមូេោឋ នគឺជាកផ្នរសំខាន់នន IPP ទងំមូេកដេគួរកត្ម្រត្ូវបានលរៀបចំរមួជាមួយរបាយការណ៍
គលម្រាងចាបំាច់លផ្សងលទៀត្។ 
2> ការលម្រជីសលរសីត្បំន់លគាេលៅនឹងម្របម្រពឹត្តលៅរនុងលពេពនិិត្យគលម្រាងលោយលម្របេីរេណៈវនិចិឆ័យដូចខាងលម្រកាម: 
 

(i)  ត្ំបន់កដេបង្ហា ញនូវការលបតជាា ចិត្តោ ងមុត្ាចំំលពាះទសសនទនននគលម្រាងលហយីានឆនោៈបំលពញតាម
បុលរេរេខណឌ របស់គលម្រាងសម្រាប់ការលម្រជីសលរសី។ និង 

(ii) ត្ំបន់កដេានត្ម្រមូវការផ្គត់្ផ្គង់ទឹរខពស់។ 
3> ដំលណីរការពិលម្រគាះលោបេ់លោយលសរនីិងផ្តេ់ដំណឹងជាមុនទរ់ទងនឹងម្ររមុជនជាត្ិលដមីភាគត្ចិនឹងផ្តេ់
ទិននន័យលគាេទូេំទូោយមយួលេីទិដឋភាពសងគម លសដឋរចិច និងបលចចរលទសននការវនិិលោគនីមួយៗ ជាពិលសស
ចំលពាះត្បំន់កដេបានពិនិត្យលឃញីថាានម្ររុមជនជាត្ិភាគត្ិចរស់លៅរនុងអំ ុងលពេពិនតិ្យ (លរៀបចំ( គលម្រាង។ 
ការណ៍លនះរ៏ោប់បញ្ចូ េផ្ងកដរនូវការរសាងកផ្នទីលោយានការចូេរមួ លដមីបរីណំត់្ទតីាងំពិត្ម្របារដននការោឋ ន
សំណង់ រ៏ដូចជាត្ម្រមូវការទហំដំី និងទតីាងំរបស់សហគមន៍ជនជាត្ិលដីមផ្ងកដរ។ បញ្ជ ីលផ្ោៀងផ្ទោ ត់្សម្រាប់ពនិិត្យជន
ជាត្ិលដីម     ភាគត្ចិនឹងបង្ហា ញថាលត្ីាន ឬគាម នជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចានលៅរនុងត្ំបន់អនុវត្តគលម្រាងកដរឬោ ង
ណា និងរណំត់្ពីបញ្ជា សងគមកដេអាចលរីត្ានមរលេជីនជាត្ិលដីមភាគត្ិចបណាត េមរពីការវនិិលោគ។ ម្ររសួង
ឧសាហរមម នងិសិបបរមម / ម្ររសួងសាធារណ:ការ នងិដឹរជញ្ជូ ន នឹងអនុវត្តវធិានការជារ់ោរ់លដីមបពីិលម្រគាះ
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លោបេ់ជាមយួជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច និងផ្តេ់ឱ្កាសឱ្យពួរគាត់្ចូេរមួរនុងការសលម្រមចចិត្តទរ់ទងនឹងការវនិិលោ
គម្របសិនលបីពួរគាត់្ចង់ចូេរមួ។ 
 
4> ត្ំបន់លគាេលៅទងំអស់កដេានសហគមន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច និងជាលបរេភាពសម្រាប់ការគាមំ្រទរបស់
គលម្រាងនឹងម្រត្ូវបានលធវទីសសនរិចច (រនុងលពេពិលម្រគាះលោបេ់លេរីដំបូងជាមួយសហគមន៍( លោយម្ររមុការង្ហរ
របស់ CMU រមួានមស្រនតីសម្រមបសម្រមេួកផ្នរការពារសងគម និងអាជាា ធរមូេោឋ នពារ់ព័នធ រមួានបុគគេិរកដេាន
ការបណតុ ះបណាត េឬានបទពិលសាធន៍កផ្នរវទិោសាស្រសតសងគម ។ មុនលពេលធវទីសសនរចិច CMU នីមួយៗនឹងជូន
ដំណឹងដេ់សហគមន៍ ម្របាប់លមដឹរនារំបស់ពួរលគថាមស្រនតសីម្រមបសម្រមួេ និងអាជាា ធរមូេោឋ ននឹងចុះមរជួបពួរ
គាត់្ លហយីនឹងានការពិលម្រគាះលោបេ់ លដីមបកីសវងររការគាមំ្រទពីអនតោគមន៍របស់គលម្រាង និងរំណត់្ផ្េប ះពាេ់       
អវជិជាន រ៏ដូចជាការគាមំ្រទពគីលម្រាងលដីមបលីោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់កដេអាចលរីត្ានផ្ងកដរ។ លសចរតជូីនដណឹំង
លនះនឹងលសនឱី្យសហគមន៍អលញ្ជ ីញត្ំណាងរសរិរ សាគមន៍នារ ីនិងលមភូមិ     ចូេរមួម្របជុំ។ រនុងអំ ុងលពេននការ
លធវីទសសនរិចចលនះលមដរឹនាសំហគមន៍ និងអនរចូេរមួដនទលទៀត្នងឹបង្ហា ញទសសនៈរបស់ពួរលគទរ់ទងលៅនងឹ
សរមមភាពកដេបានលសន។ី 
5> WaSSIP នឹងរណំត់្ និងលម្របីម្របាស់យនតការបណតឹ ងសារទុរេរបស់សហគមន៍កដេានម្រសាប់លដីមបី
ពិចារណាអពំីអត្តសញ្ជញ ណវបបធម៌ជារ់ោរ់ រ៏ដូចជាយនតការវបបធម៌ម្របនពណីលដីមបលីេីរល ងីនិងលោះម្រសាយ
បញ្ជា នានា សំលៅទទេួបាន និងលោះម្រសាយការម្រពួយបារមភរបស់ម្ររុមជនជាត្ភិាគត្ិចរនុងរំ ុងលពេលរៀបចំ
គលម្រាង ការអនុវត្តគលម្រាង និងលម្រកាយពកីារបញ្ច ប់គលម្រាង។ លដមីបសីលម្រមចបានកបបលនះ គលម្រាងនឹង (រ( រះិររ 
និងរណំត់្វធិីកដេអាចទទេួយរបានតាមកបបវបបធម៌ លដីមបលីោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេចំលពាះម្ររុមជនជាត្ិភាគ
ត្ិចកដេានេរេណ:ខុសគាន ជាខាល ងំលៅរនុងសហគមន៍កដេរងផ្េប ះពាេ់ រមួទងំម្ររមុជនជាត្ិពិនធុ ឬម្ររមុកដេ
ានវបបធម៌លផ្សងគាន លៅរនុងត្បំន់កដេរងផ្េប ះពាេ់ពគីលម្រាង។ (ខ( យេ់អពំីអត្តសញ្ជញ ណវបបធម៌ ម្របនពណី 
និងទំលនៀមទាល ប់ កដេអាចជះឥទធិពេ ឬោោងំដេ់សមត្ថភាពរបស់ពួរលគ រនុងការបង្ហា ញសារទុរេរបស់ពរួលគ ោប់
បញ្ចូ េទងំភាពខុសគាន អំពតី្នួាទី និងការទទួេខុសម្រត្ូវរបស់   អនុម្ររុម (ជាពិលសសស្រសតី( និងចណុំចរលសបី ការ
ហាមម្របាមកផ្នរវបបធម៌។ នងិ (គ( យេ់ម្រសបលេីវធិីម្របលសីរបំផុ្ត្លដីមបទីទួេបានយនតការបណតឹ ងសារទុរេ លោយ
ពិចារណាអពំវីធិីកដេសហគមន៍     សកមតងមត្ិ និងររដំលណាះម្រសាយចំលពាះសារទុរេ។ 
6> រនុងលពេទសសនរិចចលនះ មស្រនតសីម្រមបសម្រមេួរបស់ CMU ឬមស្រនតីពារ់ព័នធកដេានជនំាញសងគមនងឹលធវកីារពនិិ
ត្យជនជាត្ិលដីមភាគត្ចិ លោយានជំនយួពីលមដឹរនាជំនជាត្ិលដីមភាគត្ិច និង    អាជាា ធរមូេោឋ ន។ ការពិនតិ្យនងឹ
លផ្ទត ត្លេីចណុំចដូចខាងលម្រកាម: 
 

រ( ល ម្ ះម្ររុមជនជាត្ិលៅតាមភូមិ / ឃុកំដេរងផ្េប ះពាេ់។ 
ខ( ចំនួនម្ររមុជនជាត្ិភាគត្ិចលៅរនុងភូមិ / ឃុកំដេរងផ្េប ះពាេ់។ 
គ( ភាគរយជនជាត្ិលដមីលៅតាមភូមិ / ឃុកំដេរងផ្េប ះពាេ់ និង 
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ឃ( ចំនួននងិភាគរយននម្រគួសារជនជាត្ិភាគត្ិចរនុងត្ំបន់កដេងឥទធិពេពសីំលណីវនិិលោគ។ (ត្ំបន់រងឥទធិ
ពេម្រត្ូវរមួបញ្ចូ េម្រគប់រកនលងទងំអស់កដេការវនិិលោគទនំងជាផ្តេ់អត្ថម្របលោជន៍ និងលធវឱី្យានផ្េប ះពាេ់
អវជិជាន។ (  

7> លៅលពេកដេម្ររសងួឧសាហរមម នងិសិបបរមម / ម្ររសងួសាធារណការ នងិដឹរជញ្ជូ ន បានលម្រជសីលរសី
ត្ំបន់លគាេលៅរចួលហយី តាមរយៈដំលណីរការពនិិត្យ និងផ្េប ះពាេ់កដេអាចលរីត្ានចំលពាះជនជាត្ិលដីមភាគ
ត្ិច លនាះនងឹានការវាយត្នមលផ្េប ះពាេ់សងគម លោយលម្របីម្របាស់បញ្ជ ីសារលពីភ័ណឌ លេីម្រទពយសមបត្តិកដេរងផ្េ
ប ះពាេ់ អលងកត្លសដឋរិចចសងគមរិចច នងិវធិីសាស្រសតវាយត្នមលរហ័សកដេានការចូេរមួ (PRA( ។ សាវតាសងគម និង
លសដឋរិចចរបស់អនរទទេួផ្េ ឬអនររងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងនឹងម្រត្ូវបានបកម្រមម្របមូេ។ ការពិលម្រគាះលោបេ់លោយ
លសរ ីនិងផ្តេ់ដណឹំងជាមុននងឹម្រត្ូវអនុវត្តចំលពាះអនរទទួេផ្េ / សហគមន៍ / ភូមិកដេរងផ្េប ះពាេ់ នងិឃុនំានា 
លោយបញ្ជជ រ់ពីការ គាមំ្រទសហគមន៍ទូេំទូោយរបស់ពួរលគ និងរណំត់្ផ្េប ះពាេ់កដេអាចលរីត្ាននិងការគាំ
ម្រទកដេអាចទទេួបានពីគលម្រាង។ េទធផ្េននដំលណីរការលនះគឺជា     មូេោឋ នលដមីបបីលងកីត្ឯរសារការពារ ជាកផ្នរ
មួយននកផ្នការអនុវត្តគលម្រាងកដេរមួាន: 
 

 កផ្នការម្របជាជនជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ច (IPP) ម្រត្ូវបានបលងកតី្ល ងីលម្រកាមរមមវធិី WaSSIP ។ ទម្រមង់នន IPP 
ម្រត្ូវបានពិពណ៌នាលម្រកាមអនុកផ្នរននឯរសារលនះ។ 

 កផ្នការសរមមភាពតាងំទីេលំៅជាថម ី (RAP) ម្រត្ូវបានបលងកីត្ល ងីម្របសិនលបាីនេទធរមមដីធល។ី ទម្រមង់នន 
RAP និងលគាេការណ៍កណនាសំម្រាប់លរៀបចាំនពពិណ៌នាលៅរនុងម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយការតាងំ
េំលៅជាថមី (RPF) ។ ឬ 

 ម្រត្ូវលរៀបចរំបាយការណ៍ម្រត្តួ្ពិនិត្យម្របសិនលបីគាម នេទធរមមដធីលី ឬគាម នផ្េប ះពាេ់លៅលេជីនជាត្ិលដមីភាគ
ត្ិច។ 

8> ម្របសិនលបផី្េប ះពាេ់កដេមនិបានរពំឹងទុរ (ទងំលេជីនជាត្ិលដីមភាគត្ិច ឬទងំេទធរមមដធីលី( លរតី្
ានល ងីរនុងរំ ុងលពេអនុវត្តគលម្រាង (ជាពិលសសអំ ុងលពេសាងសង់( ចាបំាច់ម្រត្ូវលធវីបចចុបបននភាព IPP នងិ 
RAP ។ IPP និង RAP ម្រត្ូវអនុវត្តមុនលពេចាប់លផ្តីមសាងសង់។ 
 

 

 

 

 

 



45 

 

តាោង ១A: តាោងា ម្រទសីននដណំារ់កាេគលម្រាង នងិឯរសារការពារកដេម្រត្វូាន 

ដណំារ់កាេ
គលម្រាង 

ការលម្រជសីលរសី
ត្បំន់លគាេ
លៅជាមុន 

ការលម្រជសីលរសីត្បំន់លគាេ
លៅ 

ត្បំន់លគាេលៅ
កដេបានលម្រជសី
លរសី នងិផ្េប ះ
ពាេ់កដេអាចលរតី្
ាន 

ការសាងសង់     ស
មបទផ្គត់្ផ្គង់ទរឹ 

(ទសសនាទន
គលម្រាង( 

(ការពិនិត្យគលម្រាង( (ការអនុម័ត្ត្ំបន់
លគាេលៅ( 

(ការអនុវត្តគលម្រាង( 

  
 

  

ការវាយត្នមល ការវាយត្នមល
សងគម 

ការពិនិត្យការការពារ ការវាយត្នមលសងគម ការវាយត្នមលសងគម
កដេបានលធវីបចចុបបនន
ភាព 

  
 

  

ការការពារ
កដេត្ម្រមវូ
ឱ្យាន 

ការលរៀបចំ
ធាតុ្ចូេ 
IPPF និង 
RPF លដមីបី
ោរ់បញ្ចូេ
លៅរនុង 
ESMF 

 បញ្ជ ីត្ំបន់លគាេលៅ
កដេអាចរងផ្េប ះ
ពាេ់ 

 លរៀបចំ DDR សម្រាប់
ត្ំបន់កដេគាម នផ្េ
ប ះពាេ់ 

 ចងម្ររងឯរសារនន
រិចចម្របជុពំិលម្រគាះ
លោបេ់ 

 លរៀបចំ IPP  
 លរៀបចំ RAP 

ម្របសិនលបបីាន
លធវេីទធរមមដ ី

 បចចុបបននភាពនិង
ការអនុវត្ត IPP 
និង RAP  

 របាយការណ៍
តាមោន 

 

ការវាយត្នមលសងគម 

9> បកនថមលេកីារវាយត្នមលសងគមកដេបានអនុវត្តលៅលពេលម្រជសីលរសីត្ំបន់លគាេលៅជាមុនការវាយត្នមលសងគម
នឹងម្របម្រពឹត្តលៅរនុងចំលណាមត្បំន់លគាេលៅកដេអាចរងផ្េប ះពាេ់លហយីកដេម្រត្ូវបានលម្រជីសលរសី។ ការវាយត្នមល
សងគមនងឹដឹរនាលំោយអនរឯរលទស    អភិវឌ្ឍន៍សងគមកដេានគុណវុឌ្ឍាិនចំលណះដឹងអំពីវបបធម៌របស់ជនជាត្ិ
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ភាគត្ិចកដេពារ់ព័នធ។ លៅដំណារ់កាេលនះការវាយត្នមលសងគមមិនម្រត្មឹកត្ម្របមូេព័ត៌្ានកដេទរ់ទងលៅនងឹ
ទិននន័យម្របជាសាស្រសត        សាថ នភាពសងគម វបបធម៌ និងលសដឋរិចចប ុលណាណ ះលទ ប ុកនតរ៏ម្របមូេព័ត៌្ានអំពផី្េប ះពាេ់
របស់គលម្រាង និងទដិឋភាពសងគម និងលសដឋរិចច រមួទងំផ្េវជិជាន ឬអវជិជានផ្ងកដរ។ វសិាេភាព ជលម្រ  និង
ម្របលភទននការវភិាគកដេត្ម្រមូវឱ្យានការវាយត្នមលសងគមានេរេណ:សាាម្រត្      លៅនឹងសភាព និងទំហនំនផ្េ
ប ះពាេ់កដេអាចលរីត្ានពសីំលណីគលម្រាងមរលេីជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច។ េទធផ្េននការវាយត្នមលលនះនឹងម្រត្ូវ
បានលម្របីលដីមបលីរៀបចំ IPP ។ 
10> ការវាយត្នមលសងគមរមួានធាតុ្មួយចនំួនដូចខាងលម្រកាម តាមការចាបំាច់:  

រ ការពិនិត្យល ងីវញិកដេានទំហសំមម្រសបលៅនឹងគលម្រាង អំពីម្ររបខ័ណឌ ចាប់នងិសាថ ប័នកដេអនុវត្ត
ចំលពាះជនជាត្ិលដមីភាគត្ិច។ 

ខ ការម្របមូេព័ត៌្ានលគាេអពំេីរេណៈម្របជាសាស្រសត សងគម វបបធម៌ និងនលោបាយរបស់   សហគមន៍ជន
ជាត្ិលដីមភាគត្ិចកដេរងផ្េប ះពាេ់ ដីធលី និងកដនដីកដេពួរលគធាល ប់ាន ឬ លម្របីម្របាស់លម្របមី្របាស់ជា
េរេណ:ម្របនពណី និងធនធានធមមជាត្ិកដេពួរលគពឹងអាម្រស័យ។ 

គ ការពិនិត្យល ងីវញិនូវព័ត៌្ានលគាេ នងិអត្តសញ្ជញ ណរមមភាគីពារ់ព័នធសខំាន់ៗ និងការបលងកីត្ដំលណីរការ
សមម្រសបកផ្នរវបបធម៌ លដីមបពីលិម្រគាះលោបេ់ជាមួយជនជាត្លិដីមភាគត្ចិ លៅដណំារ់កាេនីមួយៗននការ
លរៀបចំនិងការអនុវត្តគលម្រាង។ 

ឃ ការវាយត្នមលកផ្ារលេីការពិលម្រគាះលោបេ់លោយលសរ ីនងិផ្តេ់ដណឹំងជាមុន ជាមួយសហគមន៍ជនជាត្ិលដមី
ភាគត្ិចកដេរងផ្េប ះពាេ់ អំពីផ្េប ះពាេ់អវជិជាន នងិផ្េវជិជាននន       គលម្រាង។ ការវភិាគពីភាព
ង្ហយរងលម្រគាះ និងហានិភ័យចំលពាះសហគមន៍ជនជាត្ិលដមីភាគត្ចិកដេទទួេរងផ្េប ះពាេ់រនុងកាេៈ
លទសៈលោយក រ នងិានសមព័នធភាពជិត្សនទិធលៅនងឹ   ដធីលី និងធនធានធមមជាត្ ិ រ៏ដូចជារងវះេទធភាព
ទទួេបានឱ្កាសនានាលធៀបនឹងម្ររុមសងគមលផ្សងលទៀត្លៅរនុងសហគមន៍ លៅរនុងត្ំបន់ ឬលៅរនុងសងគម
ជាត្ិកដេពួរលគរស់លៅ។ 

ង ការរំណត់្អត្តសញ្ជញ ណនងិការវាយត្នមលលោយកផ្ារលេីការពិលម្រគាះលោបេ់លោយលសរ ីនិង   ផ្តេ់ដណឹំង
ជាមុនដេ់សហគមន៍ជនជាត្លិដីមភាគត្ចិកដេរងផ្េប ះពាេ់ អំពីវធិានការចាបំាច់លដីមបបីលញ្ច ៀសឥទធិ
ពេអវជិជាន ឬម្របសិនលបីវធិានការទងំលនាះមនិអាចលធវីលៅបាន ការរណំត់្អត្តសញ្ជញ ណវធិានការនានា
លដីមបកីាត់្បនថយ សម្រាេ ឬទូទត់្សងចំលពាះផ្េប ះពាេ់កបបលនះ និងនេោ ងណាឱ្យជនជាត្ិលដីមភាគ
ត្ិចទទេួបានអត្ថម្របលោជន៍កផ្នរវបបធម៌សមម្រសបពគីលម្រាង។ 

11> ការពិលម្រគាះលោបេ់លោយលសរនីិងផ្តេ់ដណឹំងជាមុននងឹម្របម្រពឹត្តលៅតាមរយៈការម្របជុជំាបនតបនាោ ប់ រមួាន 
ការម្របជុំម្ររុមលោយក រ គឺម្របធានភូមិជនជាត្ិភាគត្ិច បុរសជនជាត្ិភាគត្ិច; និងស្រសត ីជនជាត្ភិាគត្ចិ ពិលសស
ម្របជាជនកដេរស់លៅរនុងត្បំន់រងឥទធពិេពសីំលណីគលម្រាងលៅរនុងត្ំបន់លគាេលៅ។ ការពលិម្រគាះលោបេ់ទងំអស់
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ម្របម្រពឹត្តលៅលៅទរីកនលងកដេង្ហយលៅដេ់។ ការពិលម្រគាះលោបេ់ទងំអស់ម្រត្ូវលធវីជាភាសាលៅមូេោឋ នពារ់ព័នធ។ 
ការពិភារានងឹលផ្ទត ត្លៅលេីផ្េប ះពាេ់ននការវនិិលោគ ទងំវជិជាន និងអវជិជាន និងលផ្ទត ត្លេីអនុសាសន៍
សម្រាប់លរៀបចបំលង់ននការវនិិលោគ។ លៅរនុងរចិចម្របជុំពភិារាជាបនតបនាោ ប់ ម្របសិនលបសីហគមន៍ម្រចានលចាេសំលណី
លម្រកាយពវីធិានការទងំអស់រនុងកាត់្បនថយផ្េប ះពាេ់អវជិជានម្រត្ូវបានពិចារណា ការវនិិលោគលនាះនឹងមនិម្រត្ូវ
បានអនុម័ត្លទ (ដូលចនះមនិត្ម្រមូវឱ្យានសរមមភាពបកនថមលទៀត្ល យី)។ 
12> ការវាយត្នមលសងគមកដេបានលធវីបចចុបបននភាពរ៏នឹងម្រត្ូវអនុវត្តតាមកាេលវោ រនុងអំ ុងលពេការអនុវត្ត
គលម្រាងកដេជាកផ្នរមួយននដលំណីរការតាមោន រនុងការរណំត់្ររផ្េប ះពាេ់អវជិជានមិនរពំងឹទុរ និងរនុងការ
លសនីឱ្យានវធិានការកាត់្បនថយផ្េប ះពាេ់។ បទពិលសាធន៍ពីគលម្រាងមុនៗ បង្ហា ញពីផ្េប ះពាេ់អវជិជានមិន
បានរពំឹងទុរកដេបានលរតី្ល ងីរំ ុងលពេសាងសង់ ឬ    បណាត េមរពីបញ្ជា កដេម្រត្វូបានលមីេរេំង រនុងរំ ុង
ពិនិត្យគលម្រាង។ ម្របសិនលបផី្េប ះពាេ់ានទំហធំំ IPP នឹងម្រត្ូវលធវីបចចុបបននភាពលោយកផ្ារលេ ី   េទធផ្េននការ
វាយត្នមលសងគមកដេបានលធវបីចចុបបននភាព។ ដំលណីរការពលិម្រគាះលោបេ់លោយលសរនីងិផ្តេដណឹំងជាមុនទំនងជា
ម្រត្ូវបានអនុវត្ត។ 

កផ្នការអភវិឌ្ឍន៍ជនជាត្លិដមីភាគត្ចិ (IPP) 

13> កផ្ារលេីមូេោឋ នននការវាយត្នមលសងគម និងការពិលម្រគាះលោបេ់ជាមួយសហគមន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច
កដេរងផ្េប ះពាេ់ CMU នឹងលរៀបចំកផ្នការជនជាត្ិលដមីភាគត្ចិ (IPP( កដេោរ់លចញនូវវធិានការនានាកដេ
តាមរយ:លនាះ WaSSIP នងឹធានាថា (រ( ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសារគលម្រាងលនះ ទទេួ
បានអត្ថម្របលោជន៍កផ្នរសងគម និងលសដឋរិចចសមរមយកផ្នរវបបធម៌ នងិ (ខ( លៅលពេកដេបានររលឃញីផ្េប ះពាេ់
អវជិជានមរលេជីនជាត្ិលដីមភាគត្ិច ផ្េប ះពាេ់អវជិជានទងំលនាះម្រត្ូវបានបលញ្ច ៀស បម្រងួមឱ្យលៅត្ិចបផុំ្ត្ បនធូរ
បនថយ ឬទូទត់្សណំង។ IPP ម្រត្ូវបានលរៀបចំល ងីរនុងេរេណៈកដេអាចបត់្កបននិងជារ់កសតង លហយីរម្រមតិ្េមាតិ្
របស់វាកម្របម្របួេ អាម្រស័យលេគីលម្រាងជារ់ោរ់ នងិសភាពននផ្េប ះពាេ់កដេម្រត្ូវ     លោះម្រសាយ។ អនរខចីោរ់
បញ្ចូ េ IPP លៅរនុងការរចនាគលម្រាង។ លៅលពេជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចជាអនរទទួេផ្េកត្មួយគត់្ ឬភាគលម្រចីន
លេីសេុបននជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចននអនរទទួេផ្េពគីលម្រាងលោយផ្ទោ េ់ លនាះធាតុ្ផ្សនំានានន IPP គួរកត្ោរ់
បញ្ចូ េរនុងការរចនាគលម្រាងទងំមូេលហយី មិនចាបំាច់ាន IPP ោច់លោយក រល យី។ រនុងររណីទងំលនះ ឯរ
សារវាយត្នមលគលម្រាង (PAD) រមួបញ្ចូ េនូវលសចរដីសលងេបខលីៗអំពីរលបៀបកដេគលម្រាងអនុវត្តតាមលគាេនលោបាយ 
ជាពិលសសតាមត្ម្រមូវការរបស់ IPP ។  
14> តាមការចាបំាច់ IPP រមួានធាតុ្ផ្សដូំចខាងលម្រកាម: 
 

(a) ខលឹមសារសលងេបននព័ត៌្ានអំព ី (រ( ម្ររបខ័ណឌ ចាប់និងសាថ ប័នអនុវត្តចំលពាះជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច នងិ 
(ខ( ព័ត៌្ានលគាេអំពេីរេណៈម្របជាសាស្រសត សងគម វបបធម៌ និងនលោបាយ របស់សហគមន៍ជនជាត្ិលដីម
ភាគត្ិចកដេរងផ្េប ះពាេ់ ដីធលី និងកដនដីកដេពរួលគធាល ប់ាន    រមមសិទធិ ឬលម្របីម្របាស់តាមកបបម្របនពណី 
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ឬកដេបានកាន់កាប់ នងិធនធានធមមជាត្ិកដេពួរលគពឹងអាម្រស័យ។ 

(b) លសចរតសីលងេបននការវាយត្នមលសងគម 
(c) ខលឺមសារសលងេបេទធផ្េននការពិលម្រគាះលោបេ់លោយលសរនីងិផ្តេ់ដណឹំងជាមុន ជាមយួ    សហគមន៍ជន

ជាត្ិលដីមភាគត្ិចកដេរងផ្េប ះពាេ់ ម្រត្ូវបានអនុវត្តរនុងអំ ុងលពេលរៀបចំគលម្រាង នងិកដេនាឱំ្យាន
ការគាមំ្រទពីសហគមន៍ោ ងទូេំទូោយចំលពាះគលម្រាង។ 

(d) ម្ររបខ័ណឌ មួយកដេធានាឱ្យានការពិលម្រគាះលោបេ់លោយលសរនីិងផ្តេ់ដណឹំងជាមុនជាមួយសហគមន៍
ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចកដេទទេួរងផ្េប ះពាេ់រនុងអំ ុងលពេអនុវត្តន៍គលម្រាង។ 

(e) កផ្នការសរមមភាពននវធិានការលដីមបធីានាឱ្យជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចទទួេបានអត្ថម្របលោជន៍សងគម និង
លសដឋរិចច កដេម្រសបតាមវបបធម៌ រមួទងំវធិានការលដមីបលីេីររំពស់សមត្ថភាពរបស់ទភីាន រ់ង្ហរអនុវត្តន៍
គលម្រាង ម្របសិនលបីចាបំាច់។ 

(f) លៅលពេកដេររលឃញីថាានផ្េប ះពាេ់អវជិជានលេជីនជាត្ិលដីមភាគត្ចិ លនាះកផ្នការសរមមភាព
សមម្រសបអំពីវធិានការបលញ្ច ៀស បម្រងួមផ្េប ះពាេ់ឱ្យលៅតូ្ចបំផុ្ត្ បនធូរបនថយ ឬផ្តេ់សំណងចំលពាះផ្េ
ប ះពាេ់អវជិជានទងំលនះ។ 

(g) ការបា ន់សាម នការចំណាយនិងកផ្នការហរិញ្ញបបទនសម្រាប់ IPP ។ 

(h) នីត្ិវធិីកដេអាចលម្របីម្របាស់សមម្រសបលៅនឹងគលម្រាងរនុងការលោះម្រសាយបណតឹ ងសារទុរេពសីំណារ់សហគម
ន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចកដេរងផ្េប ះពាេ់កដេលរីត្លចញមរពីការអនុវត្តគលម្រាង។ លៅលពេកដេលរៀបចំ
នីត្ិវធិីបណតឹ ងសារទុរេ រោឋ ភបិាេម្រត្ូវគតិ្ពិចារណាអំពអីត្ថភិាពននយនតការឧបាម្រស័យតាមផ្លូវតុ្ោការ និង
យនតការលោះម្រសាយវវិាទតាមទាល ប់រនុងចំលណាមជនជាត្ិលដមីភាគត្ចិ។ 

(i) យនតការនិងលគាេខាន ត្កដេសមម្រសបលៅនឹងគលម្រាងសម្រាប់ការតាមោន ការវាយត្នមល និងការោយ
ការណ៍អពំីការអនុវត្ត IPP ។ យនដការតាមោន នងិវាយត្នមលគបបរីមួបញ្ចូេការលរៀបចំឱ្យានការពិលម្រគាះ
លោបេ់លោយលសរនីិងផ្តេ់ដណឹំងជាមុនជាមួយសហគមន៍ជនជាត្ិលដមីភាគត្ិចកដេរងផ្េប ះពាេ់។ 

15> លដីមបលីរៀបចំ IPP ចាបំាច់់ម្រត្ូវានព័ត៌្ានខាងលម្រកាម: 
 ការជំលរឿនជាមូេោឋ ន ទិននន័យលសដឋរចិចសងគមរិចច និងបញ្ជ ីសារលពីភណឌ ននម្រទពយសមបត្តិកដេរងផ្េប ះពា

េ់។ 
 រមមសិទធភាពរបស់ម្រគួសារលេីម្រទពយសមបត្តិលសដឋរិចច នងិមលធោបាយផ្េិត្ 
 ម្របារ់ចណូំេម្របចាឆំ្ន ពំឱី្កាសការង្ហរបឋម នងិពីឱ្កាសការង្ហរបនាោ ប់បនស ំ
 ព័ត៌្ានលសដឋរចិចរបស់សហគមន៍ (ឧទហរណ៍ ព័ត៌្ានសលងេបសតីពធីនធានលសដឋរិចច ធនធានធមមជាត្ិ 

ម្របព័នធផ្េិត្រមមនិងការចិញ្ច ឹមជីវតិ្ ម្របព័នធរមមសិទធិ( 
 ពត៌្ានសងគមរបស់សហគមន៍ (ឧទហរណ៍៍ ការពពិណ៌នាអំពីទំនារ់ទំនងសាច់ញាត្ិ ម្របព័នធត្នមល ម្របលភទ

អងគការសងគមននម្ររមុរនុងម្របព័នធ និងលម្រៅម្របព័នធ( 
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 ផ្េប ះពាេ់កដេអាចលរីត្ានននសរមមភាពគលម្រាងកដេបានលសនីល ងីមរលេីលសវារមមសងគមមូេោឋ ន 
(ឧទហរណ៍ ការផ្គត់្ផ្គង់ទរឹ មនោីរពោបាេ និងសាោលរៀន( 

 ផ្េប ះពាេ់កដេអាចលរីត្ានននសរមមភាពគលម្រាងមរលេីជីវភាពសងគមនិងលសដឋរិចច។
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ឧបសមពន័ធទី ២: ការពិនិត្យឋមចំលពាះជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ច 

លពេណាម្រត្វូពនិតិ្យ? លពេពិលម្រគាះលោបេ់លេីរដបូំងជាមួយឃុ ំ/ ភូម ិ

លត្មី្រត្វូម្របមូេព័ត៌្ានអវ?ី ទិននន័យម្របជាសាស្រសតរបស់ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិចកដេរស់លៅ
រនុងត្ំបន់អនុវត្តគលម្រាង 

លត្មី្រត្វូម្របមូេព័ត៌្ានោ ងដូចលមតច? អាចទទេួព័ត៌្ានពីលមដឹរនាជំនជាត្ិ លមភូមិ និងលមឃុ ំ

លត្នីរណាជាអនរពនិតិ្យ? រុងស ុេត្ង់ ឬ CMU 

លខត្ត: __________ ម្រសរុ: ___________ ឃុ:ំ ___________  

ល ម្ ះភូមលិៅរនុងត្បំន់
អនុវត្តគលម្រាង 

ល ម្ ះម្ររុមជនជាត្ិលដីមលៅ
រនុងត្ំបន់អនុវត្តគលម្រាង 

ចំនួនម្រគសួាររបស់
ជនជាត្ិលដមីភាគ
ត្ិច 

ចំនួនជនជាត្ិលដមី
ភាគត្ិច 

សរុប ស្រសតី 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


