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ខ�ឹមសរសេង�ប 

1. េសចក�ីេផ� ម 

1.1 ករអនុវត�គេ្រមាង LEAP នឹង្រត�វេធ�េឡងេនទីតំងពីរែដលមានបរបិទ និងករេរៀបចំស� ប័នខុស

គា� េពលគឺក�ុងេខត�េសៀមរបែដលតំបន់ភាគេ្រចនជាតំបន់ជនបទ និងក�ុងរជធានីភ�ំេពញជាទី្រក�ង

ែដលកំពុងមានកររកីចេ្រមនយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ សកម�ភាពស�ូលរបស់គេ្រមាងេនះនឹង្រត�វែបងែចកជា

សមាសភាគជនបទនិងសមាសភាគទី្រក�ងេដយមានវសិលភាពភូមិស�ស� និងករេរៀបចំករអនុវត�

ខុសគា� េទតមបរបិទជាក់លក់ៃនទីកែន�ងនីមួយៗេហយក�ុងេពលជាមួយគា�  េនែតរក្សោភាពសីុសង� ក់

គា� និងនិរន�រភាពក�ុងគេ្រមាងទំងមូល។ សមាសភាគជនបទ និងសមាសភាគ្របជំុជនរបស់គេ្រមាង

សុទ�ែត្រត�វបានបង�ប់ក�ុងគំរអូភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ែដល្រក�ម្រគ�សរ ឬសហគមន៍មូលដ� នេធ�េសចក�ី

សេ្រមចចិត�េល្របេភទអន�រគមន៍ែដលពួកេគែស�ងរកេហយអន�រគមន៍េនះ អចទមទរឲ្យមាន

លទ�កម�ដីជាពិេសសតមរយៈករផ�ល់អំេណាយដីេដយស�័្រគចិត�។ ឧទហរណ៍សហគមន៍អច្រត�វករ

ដីទំហំតូចេដម្ីបរក្របាក់ចំណូល តមរយៈករេធ�កែន�ងស�ុកទុក្រគាប់ធុ��ជាតិ េរងសត�ពហន និង

េហដ� រចនាសម�័ន�សធារណៈមូលដ� ន ដូចជា ករែកលម�ផ�ូវ ករផ�ត់ផ�ង់ទឹក ្របព័ន�ធារស�ស� និង

បង�ូរទឹក។ េដយេហតុេនះេហយេទបធនាគារពិភពេលកធានាករពរេគាលនេយាបាយស�ីពីករ

តំងទីលំេនជាថ�ីេដយមិនស�័្រគចិត� OP/BP 4.12 ែដល្រត�វបានដក់ឲ្យអនុវត�។ ្រក�មអ�កទទួលផល

សំខន់ៗរបស់គេ្រមាងេនះគឺ្រគ�សរែដល្រត�វបានកំណត់អត�ស�� ណថាជា្រគ�សរ្រកី្រក (IDPoor)1និង

្រគ�សរងយរងេ្រគាះក�ុងឃំុេគាលេដចំនួន ៤៧ ក�ុងេខត�េសៀមរប និងសង� ត់េគាលេដចំនួន ១៣ 

ក�ុងរជធានីភ�ំេពញ។ 

1.2 េដយសរែតសកម�ភាពភាគេ្រចន ែដលនឹងអនុវត�ក�ុងគេ្រមាងេនះនឹង្រត�វកំណត់ក�ុងកំឡុងេពល

អនុវត�គេ្រមាងជាក់ែស�ងែផ�កេទត្រម�វកររបស់សហគមន៍ ករេរៀបចំែផនករឲ្យបានគត់មុតេដម្ីប

េឆ�យតបចំេពះហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�មែដលអចេកតមានេឡង គឺមិនអចេធ�េទបានេឡយ។ 

េដម្ីបកត់បន�យហនិភ័យពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដី និងករផ�ល់អំេណាយដី និងេដម្ីបអនុេលមតម

1េដយសរែតករអេង�ត IDPoor េធ�េឡងេរៀងរល់បីឆា� ំម�ងេមឃំុ និងេចសង� ត់្រត�វបានេស�ឲ្យកំណត់ពី្រគ�សរ

ែដលអចទទួលផលពីគេ្រមាងេនះេពល គឺជា្រគ�សរែដលអចធា� ក់ខ�ួន្រកចប់គិតពីករអេង�តចុងេ្រកយមក

េដយសរែតកត� េសដ�កិច� (ករធា� ក់ៃថ�ទំនិញ) េ្រគាះមហន�រយធម�ជាតិ (េ្រគាះរងំស�ួត េ្រគាះទឹកជំនន់ ដំណំា

ទទួលរងករបំផ�ិចបំផា� ញ) ឬវបិត�េិផ្សងេទៀតែផ�កេទតមក្រមងសំណួរ IDPoor។ ្រគ�សរែដល្រត�វបានកំណត់

អត�ស�� ណថាជា្រគ�សរ IDPoor ថ�ីនឹង្រត�វឆ�ងកត់េតស�កំណត់មធ្យមភាគតំណាង (proxy means test) 

េដយេ្រប្របាស់វធីិស�ស� IDPoor េដម្បេីផ��ងផា� ត់ប�� ក់ថា ពួកេគពិតជាមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់េដម្បី

ទទួលផលពីគេ្រមាងេនះ។ 
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េគាលនេយាបាយរបស់ធនាគារពិភពេលកស�ីពីករតំងទីលំេនជាថ�ីេដយមិនស�័្រគចិត� និងច្បោប់ និង

បទប��ត�ិកម�ុជា ្រកបខ័ណ� េគាលនេយាបាយស�ីពីករេដះ�សយផលប៉ះពល់ (RPF) នឹង្រត�វអនុវត�

ក�ុងសកម�ភាពវនិិេយាគគេ្រមាងទំងអស់។ ្រកបខ័ណ�  RPF ្រត�វបានពិនិត្យ និងអនុម័តេដយ IRC-

MEF។ ្រកបខ័ណ�  RPF នឹងបេង�តេគាលករណ៍ និងនីតិវធីិតមដន្របសិនេបករអនុវត�គេ្រមាង

ក�ុងដំណាក់កលបន�បនា� ប់ពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដី។ ្រកបខ័ណ�  RPF េនះជាែផ�កមួយៃន្រកបខ័ណ�

្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMF) ែដលកំណត់េគាលករណ៍វធិានេគាលករណ៍ែណនំានិងនីតិវធីិ

វយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� ន និងសង�ម េដម្ីបកំណត់វធីិស�ស� និងនីតិវធីិធានានូវករទទួលផល

េពញេលញពីគេ្រមាង និងកត់បន�យផលប៉ះពល់អវជិ�មានែដលអចេកតេចញពីគេ្រមាងេនះ។ 

1.3 ខណៈេពលែដលដំណាក់កលសកល្បងពំុបានប��ូ លករវនិិេយាគេលេហដ� រចនាសម�័ន�ខ� តតូច

ក�ុងសហគមន៍ ្របេភទសកម�ភាពមួយេនះ្រត�វបានបែន�មចូលេទក�ុងដំណាក់កលថ�ីែដល្រត�វបាន

េស�េឡងស្រមាប់គេ្រមាងេនះ។ ដូេច�ះ្រកបខ័ណ�  RPF េ្រប្របាស់ព័ត៌មានជាេ្រចនែដលបានពីករអនុវត�

នីតិវធីិ្រគប់្រគងហនិភ័យសង�ម និងបរសិ� នែដល្រត�វបានេធ�េតស�្រតឹម្រត�វ និងែដល្រត�វបានដក់

ប��ូ លក�ុងេសៀវេភែណនំាអំពីករអនុវត�គេ្រមាងមូលនិធិឃំុសង� ត់ (CSFPIM)។ មូលនិធិឃំុសង� ត់

បាន និងកំពុងផ�ល់ថវកិដល់្រគប់ឃំុសង� ត់ទំងអស់ក�ុង្របេទសេនះចប់តំងពីឆា�  ំ ២០០៣ មក

ស្រមាប់សកម�ភាពេផ្សងៗ ដូចជា ែកលំអផ�ូវថ�ល់ ករផ�ត់ផ�ង់ទឹក ្របព័ន�ធារស�ស� និងសកម�ភាព

េផ្សងេទៀត�សបតមសកម�ភាព ែដល្រត�វទទួលបានថវកិគំា្រទេ្រកមគេ្រមាង LEAP េនះ។ CSFPIM 

្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�ភាពចុងេ្រកយក�ុងឆា�  ំ ២០០៩ ។ នីតិវធីិ និងទ្រមង់ពក់ព័ន�ែដលមានក�ុង CSFPIM 

នឹង្រត�វយកមកេ្រប្របាស់ស្រមាប់អនុវត�សកម�ភាពេហដ� រចនាសម�័ន�សហគមន៍េ្រកមគេ្រមាង LEAP 

េនះ។ បែន�មពីេលអ�ីែដលមានក�ុង CSFPIM ្រកបខ័ណ�  ESMF និង RPF ក៏ដក់ប��ូ លផងែដរនូវ

វធិានករស្រមាប់កំណត់ និង្រគប់្រគងហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�មរបស់សកម�ភាពេផ្សងេទៀតែដល

បានទទួលថវកិគំា្រទពីគេ្រមាងេនះែដរ បុ៉ែន�មិនបានដក់ប��ូ លក�ុង CSFPIM ជាពិេសសករវនិិេយាគ

េលសកម�ភាពចិ�� ឹមជីវតិខ� តតូចែដលេធ�េឡងេដយ្រគ�សរនីមួយៗ េដយ្រក�មជួយខ�ួនឯង និង្រក�ម

អ�កផលិត។ ្រកសួងមហៃផ�ជាអ�កទទួលខុស្រត�វេដម្ីបធានាយ៉ាងណាឲ្យមានករអនុវត� និងេគារពតម

អ�ីែដលបានដក់េចញក�ុង្រកបខ័ណ�  RPF េនះក�ុងកំឡុងេពលអនុវត�គេ្រមាង។ 

1.4 ្រកបខ័ណ�  RPF េនះ្រត�វបានេរៀបចំេឡងែផ�កេទតមេមេរៀនែដលទទួលបានពីគេ្រមាង LEAP 

សកល្បង និងពីករវយតៃម�បរសិ� នែដលេធ�េឡងេនដំណាក់កលេផ្សងៗៃនករេរៀបចំគេ្រមាងេនះ។ 

្រកបខ័ណ�  RPF េនះនឹង្រត�វភា� ប់ជាឧបសម�័ន�ៃនេសៀវេភែណនំាអំពីករអនុវត�គេ្រមាង (PIM) ស្រមាប់

គេ្រមាង LEAP េនះ។ ឯកសរ RPF េនះគឺជាឯកសររស់ែដលអចែកស្រម�លឲ្យ�សបតមករផា� ស់ប�ូរ

្របេភទៃនសកម�ភាពគេ្រមាង។ េនះេពលែដលស� នភាពត្រម�វឲ្យមានករែកស្រម�ល្រកបខ័ណ�  RPF 

េនះ នឹងមានករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយធនាគារពិភពេលកសិនមុនេពលមានករែកស្រម�លេហយ
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ករផា� ស់ប�ូរឬករែកស្រម�លចំេពះ្រកបខ័ណ� េនះ្រត�វមានករពិនិត្យេដយ IRC និងករផ�ល់ករមិន

ជំទស់ (No-objection) ពិធនាគារពិភពេលកសិន។ 

2. ្រកបខណ័� េគលនេយាបាយ នងិច្បោបៃ់ន្រកបខណ័�  RPF 

2.1 ្រកបខ័ណ�  RPF ្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដម្ីបអនុេលមតម OP/BP 4.12 របស់ធនាគារពិភពេលក

ស�ីពីករតំងទីលំេនជាថ�ីេដយមិនស�័្រគចិត� និងច្បោប់និងបទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�របស់កម�ុជាជាពិេសស 

ច្បោប់ភូមិបាល និងច្បោប់ស�ពីីអស្សោមិករណ៍។ គមា� តរវង្រកបខ័ណ� គតិយុត�ិទំងពីរ (រជរដ� ភិបាល

កម�ុជា និងធនាគារពិភពេលក) ្រត�វបានវភិាគេហយមានករេស�ឲ្យេ្រប្របាស់វធិានករលុបបំបាត់ 

គមា� ត េដម្ីបកត់បន�យផលប៉ះពល់េលរបរចិ�� ឹមជីវតិរបស់្របជាជន។ ជារមួ ្រកបខ័ណ� េគាល

នេយាបាយេនះមានចំណុចមិនសីុសង� ក់គា� តិចតួច។ 

2.2 ច្បោប់ស�ីពីអស្សោមិករណ៍ែដល្រត�វបានអនុម័តេនឆា�  ំ ២០១០ បានផ�ល់េគាលករណ៍យន�ករ និង

នីតិវធីិស្រមាប់ករដកហូត្រទព្យសម្បត�ិតមផ�ូវច្បោប់ និងកំណត់ករផ�ល់សំណងេដយយុត�ិធម៌និង្រតឹម

្រត�វដល់គេ្រមាងសង់សង់ ករស� រេឡងវញិ និងគេ្រមាងព្រងីកេហដ� រចនាសម�័ន�របូវន�សធារណៈ

ែដលបេ្រមឲ្យផល្របេយាជន៍សធារណៈ និងជាតិ និងករអភិវឌ្ឍកម�ុជា។ ច្បោប់ស�ីពីអស្សោមិករណ៍

ែដលមានចំណុចសីុសង� ក់គា� ភាគេ្រចនេទនឹងេគាលករណ៍សំខន់ៗក�ុងេគាលនេយាបាយ ស�ីពីករ

តំងទីលំេនជាថ�ីេដយមិនស�័្រគចិត�របស់ធនាគារពិភពេលក (OP 4.12) នឹង្រត�វយកមកអនុវត�

ក�ុងករណីមានករដកហូតកម�សិទ�អិចលន្រទព្យ ឬសិទ�ិ្របត្យក្សក�ុងលទ�កម�អចលន្រទព្យរបស់របូវន�

បុគ�លនីតិបុគ�ល ឬនីតិបុគ�លសធារណៈ។ ចំណុចេនះរមួប��ូ លដីធ�ីអគារ និងផលដំណំា និង

ស្រមាប់ករសងសង់ស� រេឡងវញិ ឬព្រងីកេហដ� រចនាសម�័ន�របូវន�សធារណៈ។ 

2.3 េសចក�ីសេ្រមចេលខ ០០១ សសរ/នសដដ ស�ីពីករ្របកសឲ្យេ្របករែកស្រម�លេលកទីពីរៃន

ករអនុវត�គេ្រមាងមូលនិធិឃំុសង� ត់ (CSF PIM) កលពីៃថ�ទី ១៤ ែខ មករ ឆា�  ំ ២០០៩ េផា� តេលករ

អនុវត�គេ្រមាងមូលនិធិឃំុសង� ត់។ មូលនិធិឃំុសង� ត់ជួយដល់ករសងសង់េហដ� រចនាសម�័ន�

មូលដ� ន/សហគមន៍។ គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�សហគមន៍ជាគេ្រមាងែដលបេង�ត្រទព្យសម្បត�រិបូវន�

រងឹមំាក�ុងទីតំងមួយ និងអចេ្រប្របាស់េដយមនុស្ស្រគប់របូក�ុងតំបន់មូលដ� ន1

2។ ែផ�ក ២.៩ ៃន CSF 

PIM ផ�ល់េគាលករណ៍ែណនំាស្រមាប់ករេរៀបចំរបាយករណ៍សិក្សោដីធ�ែីដលមានរបាយករណ៍ករ

ផ�ល់អំេណាយដីេដយស�័្រគចិត� និងរបាយករណ៍លទ�កម�ដី្របសិនេបដីធ�ី និង/ឬ្រទព្យសម្បត�ិែដល

2“តំបន់មូលដ� ន” អចសំេដេលសហគមន៍ទំងមូល (ឧ. គេ្រមាងផ�ូវថ�ល់) ឬែផ�កមួយៃនភូមិ (ឧ. អណ�ូ ងទឹក) 

បុ៉ែន�វមិនអចសំេដេលផ�ះែតមួយខ�ងបានេឡយ។ ែផ�កនានាៃនេហដ� រចនាសម�័ន�េនះែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់

េដយផ�ះមួយខ�ង (ឧ. ែខ្សេភ�ងភា� ប់ថាមពលពីផ�ះមួយេទ្របព័ន�អគ�ីសនី) គួរ្រត�វបានទូទត់េដយមា� ស់ផ�ះ។ 
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េ្រប្របាស់ ឬ្រគប់្រគងេដយនរណាមា� ក់រងផលប៉ះពល់េដយសរករអភិវឌ្ឍេហដ�រចនាសម�័ន�

មូលដ� ន។ 

2.4 េគាលបំណងរមួៃនេគាលនេយាបាយ OP/BP 4.12 របស់ធនាគារពិភពេលកគឺករបេ�� �ស

ឬកត់បន�យផលប៉ះពល់ េដយែស�ងរកករេរៀបចំគគេ្រមាងតមរេបៀបសម�សបេផ្សងៗ។ ខណៈ

ែដលេគមិនអចបេ�� �សករេដះ�សយផលប៉ះពល់បាន េគគួរពិចរណានិងេ្រប្របាស់សកម�ភាព

េដះ�សយផលប៉ះពល់ក�ុងទ្រមង់ជាកម�វធីិអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយនិរន�រភាព េដយផ�ល់ធនធាន

វនិិេយាគ្រគប់្រគាន់ េដម្ីបឲ្យ្របជាជនែដល្រត�វបានផា� ស់ទីលំេនេដយគេ្រមាងេនះអចទទួលបាន

អត�្របេយាជន៍ពីគេ្រមាង។ ្របជាជនែដល្រត�វបានផា� ស់ទីលំេនគួរទទួលបានករពិេ្រគាះេយាបល់

្រគប់្រគាន់និងមានឱកសចូលរមួក�ុងករេរៀបចំែផនករ និងអនុវត�កម�វធីិេដះ�សយផលប៉ះពល់។ េគ

គួរជួយដល់្របជាជនែដល្រត�វបានផា� ស់ទីលំេនក�ុងករខិតខំបេង�នរបរចិ�� មឹជីវតិ និងជីវភាពរស់េន

របស់ពួកេគ ឬយ៉ាងេហចណាស់ស� ររបរចិ�� ឹមជីវតិ និងជីវភាពរស់េនេឡងវញិឲ្យដូចមុនេពល

ជេម��សេចញ ឬដល់ក្រមិតមុនេពលចប់េផ�មអនុវត�គេ្រមាង ឬក្រមិតមួយណាែដលខ�ស់ជាង។ 

3. ្រកបខណ័� េគលនេយាបាយស្រមបល់ទ�កម�ដីនិងសំណង 

3.1 េគាលនេយាបាយេនះ្រគបដណ� ប់ែតក�ុងលក�ខណ� ែដលអនុគេ្រមាងពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដីេដយ

មិនស�័្រគចិត� និងទទួលបានមូលនិធិេដយែផ�កពីមូលនិធិឃំុ/សង� ត់ និងបេ្រមឲ្យផល្របេយាជន៍ជាតិ 

និងសធារណៈ។ បុ៉ែន�ចំណុចេនះនឹងមិនេកតេឡងក�ុងគេ្រមាង LEAP េឡយ។ 

3.2 េគាលបំណងៃន្រកបខ័ណ�  RPF គឺ៖ (ក) បេ�� �សឬកត់បន�យលទ�កម�ដី និងករតំងទីលំេនជាថ�ី

េ្រកមសកម�ភាពគេ្រមាង និង (ខ) ផ�ល់ករទូទត់េដយយុត�ិធម៌ក�ុងករណីមានករតំងទីលំេនជាថ�ី។ 

េគាលករណ៍ចម្បងៃនគេ្រមាង LEAP គឺគា� នលទ�កម�ដី្រទង់្រទយធំស្រមាប់អនុគេ្រមាងខ� តតូចេនាះ

េទ។ ្របសិនេបចំបាច់ដីធ�ីអច្រត�វទទួលបានេដយអនុគេ្រមាងនីមួយៗតមរយៈករផ�ល់អំេណាយ

ដីេដយស�័្រគចិត� បុ៉ែន�មានដីធ�ីែតមួយភាគតូចបុ៉េណា� ះែដលអចផ�ល់ឲ្យគេ្រមាងេដយមិនបង�ករ

ខ�ះខតដល់អ�កផ�ល់ដីធ�ី ឬតមរយៈករផ�ល់សំណងែដលត្រម�វឲ្យមានករេរៀបចំែផនករសកម�ភាព

ស្រមាប់ករេដះ�សយផលប៉ះពល់។ គេ្រមាង LEAP នឹងមិនអនុ�� តឲ្យមានករជេម��ស្របជាជន

េចញពីលំេនដ� នេឡយ។ េយាងតមបទពិេសធន៍កន�ងមកក�ុងករវនិិេយាគេហដ� រចនាសម�័ន�ខ� ត

តូចតមរយៈមូលនិធិឃំុ/សង� ត់ គា� នករផ�ល់សំណងដីធ�ីេឡយ។ មា� ស់ដីែតងបរចិ� គដីធ�ីតមរយៈករ

ផ�ល់អំេណាយេដយស�័្រគចិត�។ 

3.3 លក�ណៈសម្បត�ិសម�សប ៖ ក�ុងករណីែដលលទ�កម�ដីធ�ីមិនែមនជាករផ�ល់អំេណាយេដយស�័្រគ

ចិត� េហយ្រត�វមានករផ�ល់សំណងអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងទំងអស់ ែដល្រត�វបាន

កំណត់ក�ុងតំបន់រងផលប៉ះពល់ េដយសរអនុគេ្រមាងេនកលបរេិច�ទឱសនវទៃនអនុគេ្រមាង
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នីមួយៗ មានសិទ�ិទទួលបានសំណងស្រមាប់្រទព្យសម្បត�ិែដលរងផលប៉ះពល់ និងវធិានករស� រេឡង

វញិ្រគប់្រគាន់េដម្ីបជួយឲ្យពួកេគបេង�ន ឬយ៉ាងេហចណាស់រក្សោជីវភាពរស់េន្រតឹមក្រមិតមុនករ

អនុវត�អនុគេ្រមាង សមត�ភាពរក្របាក់ចំណូល និងក្រមិតផលិតកម�។ កលបរេិច�ទឱសនវទគឺជា

ៃថ�ចុងេ្រកយៃនករអេង�តវស់ែវងលម�ិត (DMS) ក�ុងករវនិិេយាគអនុគេ្រមាងនីមួយៗស្រមាប់ករណី

ែដល្រត�វមាន RAP។ អ�កែដលចូលមករស់េនក�ុងតំបន់េ្រកមករវនិិេយាគអនុគេ្រមាងេ្រកយកល

បរេិច�ទឱសនវទ គា� នសិទ�ិទទួលបានសំណង ឬជំនួយេផ្សងេទៀតេឡយ។ អ�ករងផលប៉ះពល់េដយ

សរគេ្រមាង LEAP អច្រត�វបានកំណត់ជា (១) មា� ស់កម�សិទ�ិ�សបច្បោប់ (២) មា� ស់កម�សិទ�ិែដល

មានករទទួលស� ល់ និង (៣) អ�កេ្រប្របាស់ែដលគា� នករទទួលស� ល់/គា� នករអនុ�� ត។ ្របេភទ

ទំងបីេនះនឹងរងផលប៉ះពល់ខុសគា� េទតមភាពធ�ន់ធ�រ។ ដូេច�ះ អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិសម�សប នឹងមានសិទ�ិទទួលបានសំណងេទតម្របេភទអ�ករង

ផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងវសិលភាពៃនផលប៉ះពល់ និងភាពធ�ន់ធ�រ។ 

3.4 សិទ�ិទទួលបាន្រត�វបានកំណត់ជាសិទ�ិរបស់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងក�ុងករទទួល 

បានសំណង/ជំនួយពីគេ្រមាង េដយសរែតគេ្រមាងេធ�ឲ្យពួកេគបាត់បង់ដីធ�ីសិទ�ិេ្រប្របាស់ និង្រទព្យ

សម្បត�ិមិនែមនដីធ�ី។ អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងេផ្សងៗ មានសិទ�ទទួលបានសំណងខុស 

គា� ។ ម៉ា្រទីសសំណងនិងសិទ�ិទទួលបាន ្រត�វបានបេង�តេឡងជាវធិានករលុបបំបាត់គមា� តេដម្ីបកត់

បន�យផលប៉ះពល់ៃនលទ�កម�ដី។ ម៉ា្រទីសសិទ�ិទទួលបាន នឹង្រត�វេធ�បច�ុប្បន�ភាព ្របសិនេប 

ARAP/RAP ្រត�វបានបេង�តេឡង និងមានករកំណត់ផលប៉ះពល់ច្បោស់លស់។ 

3.5 សំណងអចជាវត�ុឬសច់្របាក់។ សំណងជាដីធ�ីជាជេ្រមសដ៏ល�្របសិនេបដីធ�ី្រត�វទទួលបានក�ុង

គេ្រមាង។ បុ៉ែន�ករអនុវត�កន�ងមកបង� ញថា អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងភាគេ្រចនសេ្រមច

យកសំណងសច់្របាក់េដយសរែតពួកេគអចទិញដីកែន�ងេផ្សងេទតមបំណងរបស់ខ�ួន។ ករ

សិក្សោតៃម�ជំនួស (RCS) នឹង្រត�វបានេ្រប្របាស់េដម្ីបបេង�តអ្រតផ�ល់សំណងេលដីធ�ីសំណង់ និង

េដមេឈេនក្រមិតៃថ�ទីផ្សោរបច�ុប្បន�។ ជាធម�ត RCS ្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�ភាព្របសិនេបគេ្រមាង្រត�វ

បានពន្យោរេពល ឬមានករេកនេឡងខ� ំងៃនតៃម�ទីផ្សោរ។ 

3.6 ករពិចរណាពិេសស ៖ រជរដ� ភិបាលកម�ុជាកត់សមា� ល់ថា ្រក�មសង�មមួយចំនួនអចមិនសូវ

មានលទ�ភាពស� រជីវភាពរស់េនរបរចិ�� ឹមជីវតិ និងក្រមិត្របាក់ចំណូលរបស់ខ�ួនបាន និងបានរមួ

ប��ូ លក�ីបារម�ទំងេនះេទក�ុងករេរៀបចំនិងអនុវត�សកម�ភាពគេ្រមាង តមរយៈករេ្រប្របាស់ដំេណ រ

ករេរៀបចំែផនករ និងេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�ស្រមាប់ករវនិិេយាគអនុគេ្រមាង។ �ស�ីក�ុងសហគមន៍

ជនបទ និង្របជំុជនេដរតួនាទីសំខន់ក�ុងកររកចំណូល្រគ�សរ និងករបេង�តរបរចិ�� ឹមជីវតិក�ុង

សហគមន៍។ �ស�ីទំងេនះនឹង្រត�វបានបេង�នភាពអង់អចឲ្យក� យជាសមាជិកសកម�ក�ុងសកម�ភាព

សហគមន៍ និងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរមួេផ្សងេទៀតេដម្ីបជួយដល់ករអនុវត�និងពិនិត្យតមដនគេ្រមាង។ 
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ក�ុងេពលអនុវត�គេ្រមាងនឹងេផា� តជាពិេសសេល�ស�ីនិង�ស�ីជាេម្រគ�សរ ស្រមាប់ជាអ�កទទួលផលពី

អន�រគមន៍គេ្រមាង។ គេ្រមាងនឹងធានាករចូលរមួផុសផុលរបស់�ស�ីក�ុងេពលបេង�តវធិានករសម�សប

េដម្ីបេឆ�យតបនឹងត្រម�វករ ឬក�ីបារម�ជាក់លក់របស់្រក�មនានា ដូចជា ្របជាជនគា� នដីធ� ី ្របជាជន 

្រកី្រកនិង�ស�ីជាេម្រគ�សរជនពិករ មនុស្សចស់ ឬកុមារែដលគា� នមេធ្យោបាយ្រទ្រទង់ជីវតិ។ 

4. ដំេណ រករ្រកបខណ័� េគលនេយាបាយស�ីពីករេដះ្រសយផលប៉ះពាល់ 

4.1 ករពិនិត្យបឋមេលកិច�គំាពរបរសិ� ន និងសង�ម ជា្របករចំបាច់ក�ុងេពលេរៀបចំ អនុគេ្រមាង។ 

ដំេណ រករកិច�គំាពរសង�ម នឹង្រត�វបានេ្រប្របាស់េដយេយាងតមេសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនុវត�

គេ្រមាងមូលនិធិឃំុ/សង� ត់ (CSF PIM)។ ករពិនិត្យែផ�កសង�មនឹង្រត�វេធ�េឡងេដយ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ/

សង� ត់ េនេពលែដលអទិភាពៃនករវនិិេយាគអនុគេ្រមាង្រត�វបានកំណត់េដយេ្រប្របាស់ទ្រមង់

ពិនិត្យបឋមេលកិច�គំាពរបរសិ� ន និងសង�មរបស់ CSF PIM (ឧបសម�័ន�២)។ ទ្រមង់េនះនឹង្រត�វេធ�

បច�ុប្បន�ភាពក�ុងករណីចំបាច់។ អ�កស្រមបស្រម�លគេ្រមាង LEAP ថា� ក់�ស�ក និងអ�កជំនាញក�ុង

សហគមន៍នឹងជួយដល់្រក�ម្របឹក្សោឃំុសង� ត់ក�ុងដំេណ រករេនះ។ 

4.2 នីតិវធីិស្រមាប់អនុគេ្រមាងែដលមិនទទួលបានមូលនិធិពីមូលនិធិឃំុ/សង� ត់ ៖ ច្បោប់ស�ីពី

អស្សោមិករណ៍បានកំណត់េហដ� រចនាសម�័ន�របូវន�សធារណៈ ែដលបេ្រមឲ្យផល្របេយាជន៍ជាតិ និង

សធារណៈ និងអចពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដីស្រមាប់ករសងសង់ស� រេឡងវញិ ឬព្រងីក។ 

4.2.1 ករេរៀបចំ និងអនុម័ត RAP ៖ ្រកសួងមហៃផ�បានសហករជាមួយអគ�នាយកដ� នេដះ�សយ

ផលប៉ះពល់ (GRD) របស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ (េលខធិករដ� នគណៈកមា� ធិករេដះ�សយ

ផលប៉ះពល់អន�រ្រកសួង-IRC) នឹងផ�ល់ករែណនំាទូេទស្រមាប់ករេរៀបចំករផា� ស់ទីលំេន និង

លទ�កម�ដីេដយស�័្រគចិត�ក�ុងករណីចំបាច់។ ្រកសួងមហៃផ�នឹងធានាករស្រមបស្រម�លរវងភាគី

ពក់ព័ន�ក�ុងគេ្រមាងដូចជាអ�កពក់ព័ន�ផា� ល់នឹងករផា� ស់ទីលំេន និងករពិនិត្យតមដនករអនុវត�។ 

មុនអនុវត�សកម�ភាពអនុគេ្រមាង ភាគីពក់ព័ន�មកពីសហគមន៍វនិិេយាគែដលរងផលប៉ះពល់េដយ

សរករតំងទីលំេនជាថ�ីនឹងទទួលបានករពិេ្រគាះេយាបល់ េដម្ីបបេង�តេគាលករណ៍ស�ីពីករេរៀបចំ

ែផនករ និងករេរៀបចំករងរេដម្ីបកំណត់ និងកត់បន�យផលប៉ះពល់អវជិ�មានែផ�កសង�មែដលេកត

េចញពីសកម�ភាពសងសង់។ ក�ុងករណីចំបាច់ ARAP/RAP នឹង្រត�វបានេរៀបចំេដម្ីបទទួលបាន

ព័ត៌មានតមរយៈជំេរឿនប�� ីសរេពភ័ណ� ៃនករបាត់បង់ ករអេង�តទិន�ន័យេគាល ករវយតៃម�្រទព្យ

សម្បត�ិ ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាសធារណៈ និងករផ�ល់សំណង។ចំណុចេនះអចស�ិតក�ុងបរបិទៃនករ

ផា� ស់ទីលំេនបេណា� ះអសន�ឬជាអចិៃ�ន�យ៍ និងករផ�ល់សំណងឬក�ុងបរបិទៃនករកត់បន�យ

ផលប៉ះពល់សង�មេផ្សងេទៀតេដយសរគេ្រមាង។ ឧបសម�័ន� ៤ ផ�ល់ទ្រមង់នានាស្រមាប់ែផនករ

សកម�ភាពស�ីពីករេដះ�សយផលប៉ះពល់រមួទំង ARAP និង RAP។ ្របសិនេបចំបាច់ ARAP និង 
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RAP នឹង្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដយ GDR េដយមានជំនួយពី្រក�មគេ្រមាងរបស់្រកសួងមហៃផ� 

និងទី្របឹក្សោកិច�គំាពរសង�ម និងដក់ជូន IRC ពិនិត្យនិងអនុម័តមុនេពលដក់ជូនធនាគារពិភពេលក។ 

4.2.2 ដំេណ រករអនុវត� ARAP និង RAP ៖ េ្រកយមានសំេណ រសំុអនុវត� ARAP និង RAP 

េដយ្រកសួងមហៃផ� IRC នឹងេកៀរគរ្រក�មករងររបស់ខ�ួនឲ្យសហករជាមួយ PRSC-WG មុនេពល

ចប់េផ�មអនុវត�សកម�ភាពេដះ�សយផលប៉ះពល់ណាមួយ។ លទ�កម�ដីនិងករផា� ស់ទីលំេនរបស់

អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងនឹងមិនេធ�េឡងេទ ្របសិនេបមិនទន់មានករពិនិត្យនិងអនុម័ត  

RAP លម�ិតេដយ IRC និងធនាគារពិភពេលក។ ដំេណ រករអនុវត� ARAP និង RAP មានជំហន 

សំខន់ៗជាេ្រចន៖ (១) ករអេង�តវស់ែវងលម�ិត (DMS) និងករអេង�តទិន�ន័យមូលដ� នេលេសដ�កិច� 

សង�ម (BSS) (២) ករសិក្សោៃថ�ជំនួស (RCS) (៣) ករេរៀបចំ និងអនុម័ត ARAP និង RAP (៤) ករេរៀបចំ 

និងអនុម័តថវកិស្រមាប់ករេដះ�សយផលប៉ះពល់ (៥) ករចុះហត�េលខេលកិច�សន្យោ និងករ

ទូទត់សំណង (៦) ព័ត៌មានករពិេ្រគាះេយាបល់ និងករបង� ញព័ត៌មានជាសធារណៈ និង (៧) 

ករជូនដំណឹងស�ីពីករសមា� តទីតំង។ 

4.3 នីតិវធីិស្រមាប់អនុគេ្រមាងែដលទទួលបានមូលនិធិពីមូលនិធិឃំុសង� ត់ ៖ ែផ�ក១.៧ ក�ុង CSF PIM 

េរៀបរប់ពីគេ្រមាងែដលទទួលបានមូលនិធិពីឃំុសង� ត់។ មានែតគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�សហគមន៍ 

ឬមូលដ� នបុ៉េណា� ះែដលនឹងទទួលបានមូលនិធិពីមូលនិធិឃំុសង� ត់។ គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�

មូលដ� នជាគេ្រមាងែដលបេង�ត្រទព្យសម្បត�ិរបូវន�រងឹមំាក�ុងទីតំងមួយ និងអចេ្រប្របាស់េដយ

្របជាជនទំងអស់ក�ុងតំបន់មូលដ� ន។ “តំបន់មូលដ� ន” អចសំេដេលសហគមន៍ទំងមូល (ឧ. 

គេ្រមាងផ�ូវថ�ល់) ឬែផ�កមួយៃនភូមិ (ឧ. អណ�ូ ងទឹក) បុ៉ែន�វមិនអចសំេដេលផ�ះែតមួយខ�ងបានេឡយ។ 

ែផ�កនានាៃនេហដ� រចនាសម�័ន�េនះែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់េដយផ�ះមួយខ�ង (ឧ. ែខ្សេភ�ងភា� ប់ថាមពល

ពីផ�ះមួយេទ្របព័ន�អគ�ីសនី) គួរ្រត�វបានទូទត់េដយមា� ស់ផ�ះ។ ែផ�ក ២.៩ ក�ុង CSF PIM ផ�ល់

េគាលករណ៍ែណនំាស�ីពីករេរៀបចំរបាយករណ៍សិក្សោដីធ� ី ែដលមានរបាយករណ៍ផ�ល់អំេណាយដី

េដយស�័្រគចិត�និងរបាយករណ៍លទ�កម�ដី្របសិនេបដីធ�ី និង/ឬ្រទព្យសម្បត�ែិដលេ្រប្របាស់ ឬកន់កប់

េដយនរណាមា� ក់ រងករប៉ះពល់េដយសរករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�មូលដ� ន។ 

5. ករអនុវត� និងករេរៀបចំករពនិិត្យតមដន 

5.1 គណៈកមា� ធិករដឹកនំាគេ្រមាង (PSC) ៖ គេ្រមាងស�ិតេ្រកមែដនសមត�កិច�របស់គណៈកមា� ធិករ

ដឹកនំាគេ្រមាង េដយមានរដ�េលខធិករ្រកសួងមហៃផ�ជា្របធាន។ គណៈកមា� ធិករេនះនឹងផ�ល់ទិស

េដជាយុទ�ស�ស� និងករែណនំាស�ីពីករ្រគប់្រគង និង្របតិបត�ិគេ្រមាងនិងរមួប��ូ លសមាជិកមកពី

ស� ប័ន្រកសួងពក់ព័ន�ក�ុងកម�វធីិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងទី្រក�ង។ ស� ប័ន និងបុគ�លេផ្សងេទៀតមកពី

ស� ប័ន�សវ្រជាវជាន់ខ�ស់ អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល និងវស័ិយឯកជន នឹង្រត�វបានេស�ឲ្យផ�ល់

ករែណនំាដល់គណៈកមា� ធិករេនះ។ គណៈកមា� ធិករដឹកនំាគេ្រមាងនឹងធានាថាសកម�ភាពកិច�គំាពរ
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ក�ុងគេ្រមាងនឹង្រត�វបានអនុវត�េដយស� ប័នអនុវត�េផ្សងៗ េដយអនុេលមតមបទប្ប��ត�ិែដលមាន

ែចងក�ុង្រកបខ័ណ�  RPF េនះ។ 

5.2 អគ�នាយកដ� នេដះ�សយផលប៉ះពល់ (GDR) របស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត� ុ ៖ ្រកបខ័ណ�  

RPF ្រត�វពិនិត្យេឡងវញិ និងអនុម័តេដយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ មុនេពលដក់ជូនធនាគារ 

ពិភពេលកពិនិត្យសេ្រមចនិងអនុម័ត។ ្របសិនេបមានផលប៉ះពល់ៃនករតំងទីលំេនជាថ�ីេដយ

អនុគេ្រមាងក�ុងគេ្រមាង LEAP ែដលមិនែមនតមរយៈមូលនិធិឃំុសង� ត់េហយ្រត�វមាន ARAP/RAP 

្រកសួងមហៃផ�នឹងេស�ឲ្យ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុេដះ�សយផលប៉ះពល់ៃនករតំងទីលំេន

ជាថ�ី។ តមរយៈ IRC និង្រក�មករងររបស់ IRC ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុនឹងសហករជាមួយ

អនុគណៈកមា� ធិករេខត�េដះ�សយផលប៉ះពល់ (PRSC) េដម្ីបស្រមបស្រម�លប�� េដះ�សយ

ផលប៉ះពល់ែដលមានករអនុវត�អនុគេ្រមាង និងផលប៉ះពល់ៃនករេដះ�សយផលប៉ះពល់។ 

ក�ុងករណីេនះ្រក�មករងរបេណា� ះអសន�របស់ PRSC នឹង្រត�វបានបេង�តេឡងជាេលខធិករដ� នរបស់ 

PRSC។ ក�ុងករណីេនះតមរយៈ PSC របស់ខ�ួន្រកសួងមហៃផ�នឹងសហករ និងជួយដល់ GDR ក�ុងករ

េរៀបចំ ARAP/RAP។ IRC នឹងពិនិត្យ និងអនុម័ត ARAP/RAP មុនេពលដក់ជូនធនាគារពិភពេលក។ 

IRC/GDR នឹងដឹកនំាករអនុវត� ARAP/RAP។ 

5.3 ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ/សង� ត់្រត�វអនុវត�អនុគេ្រមាងែដលទទួលមូលនិធិពីមូលនិធិឃំុសង� ត់ និងអនុេលម

តមេគាលករណ៍ែណនំានិងទ្រមង់ក�ុង CSF PIM។ 

5.4 ករពិនិត្យតមដន និងករបង� ញព័ត៌មាន ៖ ករអនុវត�្រកបខ័ណ�  RPF នឹង្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យនិង

តមដនេដយ GDR និង SMTs (េខត�េសៀមរប និងទី្រក�ងភ�ំេពញ) ស្រមាប់សកម�ភាពវនិិេយាគ 

អនុគេ្រមាងែដលពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដី។ លទ�ផលរកេឃញ និងអនុសសន៍នឹង្រត�វបានកត់្រតក�ុង

ឯកសរគេ្រមាងស្រមាប់ឲ្យគណៈ្របតិភូធនាគារពិភពេលកពិនិត្យ ២ ដង/ឆា� ំ។ GDR និង SMTs នឹង

ពិនិត្យតមដនដំេណ រករេនះយ៉ាងតិចម�ងក�ុងមួយឆា�  ំ និងរមួប��ូ លលទ�ផលក�ុងរបាយករណ៍្របចំ 

ឆា� ំរបស់គេ្រមាងែដល្រត�វដក់ជូនធនាគារពិភពេលក។ េដយមានជំនួយពី GDR និងតមរយៈករ

ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយរដ� ភិបាលមូលដ� ន និងអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង បុគ�លិក SMT  

នឹងបេង�តក្រមងសូចនាករពិនិត្យតមដនករអនុវត�។ ករពិនិត្យតមដនៃផ�ក�ុងនឹង្រត�វេធ�េឡងេដយ 

GDR ជា្របចំ េហយ GDR នឹងេរៀបចំរបាយករណ៍វឌ្ឍនភាពេរៀងរល់្រតីមាស។ ក�ុងករណីែដល 

ARAP/RAP ្រត�វបានេរៀបចំ និងអនុវត� ្រត�វមានករពិនិត្យតមដនេដម្ីបធានាតមា� ភាព និងករ

អនុេលមេពញេលញ។ 
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6. ករពិេ្រគះេយាបល់ និងករបង� ញពត័៌មនជាសធរណៈ 

6.1េគាលនេយាបាយរបស់ធនាគារពិភពេលកស�ពីីករទទួលបានព័ត៌មាន ៖ ករពិេ្រគាះេយាបល់ និង

ករបង� ញព័ត៌មានជាសធារណៈ េទតមករកំណត់េដយលក�ខណ� របស់ធនាគារពិភពេលកែដល

ផ�ល់លទ�ភាពឲ្យសធារណជនដឹងព័ត៌មានស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាង និងករចង្រកងឯកសរ។ 

េគាលនេយាបាយេនះត្រម�វឲ្យមានករពិេ្រគាះេយាបល់ពីករេរៀបចំែផនករ និងដំេណ រករេរៀបចំអ�ក

ទទួលផលក�ុងគេ្រមាង ្រក�មរងផលប៉ះពល់ និងអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាលក�ុង�ស�ក និង្រត�វេលកេឡង

ពីប�� បរសិ� ន និងសង�មក�ុងគេ្រមាង។ ករពិេ្រគាះេយាបល់គួរេធ�េឡងជា្របចំក�ុងករេរៀបចំ និង

អនុវត�ករវនិិេយាគ និង្រត�វអនុេលមតមេគាលនេយាបាយកិច�គំាពរេផ្សងេទៀត។ េគាលនេយាបាយ

េនះត្រម�វឲ្យមានករផ�ល់ឯកសរពក់ព័ន� ដូចជា ករសិក្សោពីករវយតៃម�បរសិ� ន ករវយតៃម�ែផ�ក

សង�ម ែផនករសកម�ភាពស�ីពីករេដះ�សយផលប៉ះពល់ឲ្យបានទន់េពលេវល និងក�ុងទ្រមង់និង

ភាសែដល្រក�មស�ិតក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល់អចយល់បាន។ 

6.2 អនុគេ្រមាងែដល្រត�វទទួលបានមូលនិធិតមរយៈមូលនិធិឃំុសង� ត់នឹងអនុវត�តមេគាលករណ៍ 

ែណនំារបស់ CSF PIM។ ្របសិនេបគា� នលក�ខណ� ត្រម�វ េយងនឹងេ្រប្របាស់វធីិស�ស�ចូលរមួនិង

ពិេ្រគាះេយាបល់ខងេ្រកម។ 

6.3 ក�ុងបរបិទៃនគេ្រមាង LEAP ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយភាគីពក់ព័ន�្រត�វបានេធ�េឡងក�ុងេពល 

សកល្បងគេ្រមាងករកំណត់ និងេរៀបចំគេ្រមាង និងបន�េធ�េឡងក�ុងេពលអនុវត�គេ្រមាង។ RPF ្រត�វ

បានបេង�តេឡងេដយែផ�កេលលទ�ផលៃនករពិេ្រគាះេយាបល់ទំងេនះ។ សូមេមល ឧបសម�័ន� ១គ 

ស�ពីី្រកបខ័ណ� ស្រមាប់ដំេណ រករកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់សហគមន៍និងករចូលរមួ។ អ�ករងផល

ប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង ចូលរមួក�ុងកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់សធារណៈក�ុងដំណាក់កលជាេ្រចនៃន

ដំេណ រករេនះ។ ផលប៉ះពល់និងក�ីបារម�របស់ពួកេគេដយសរគេ្រមាងេនះ្រត�វបានកត់្រតទុកក�ុង

ដំេណ រករ្របមូលទិន�ន័យ (DMS, BSS និងករពិេ្រគាះេយាបល់សធារណៈនិងកិច�ពិភាក្សោ្រក�ម)។ 

រល់ប�� និងក�បីារម�ទំងេនះ្រត�វបានដក់ប��ូ លេទក�ុង ARAP/RAP ស្រមាប់ករផ�ល់សំណង និង

ជំនួយដល់ករស� រេឡងវញិ។ ្រក�មងយរងេ្រគាះ �ស�ីនិងជនជាតិេដមភាគតិចនឹង្រត�វបានពិេ្រគាះ

េយាបល់េដយែឡកេដយេ្រប្របាស់វធីិស�ស�កិច�ពិភាក្សោ្រក�ម។ អជា� ធរមូលដ� ន េមភូមិ និងេមឃំុ

គឺជាសមាជិកក�ុង PRSC-WG។ ពួកេគេធ�ជាតំណាងក�ុងកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់សធារណៈ និងមានតួនាទី

សំខន់ក�ុងករកំណត់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង និងប�� ក់ទ្រមង់ DMS។ តំណាង

របស់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងគឺជាសមាជិក (១) សហគមន៍/គណៈកមា� ធិករភូមិ និង (២) 

គណៈកមា� ធិករេដះ�សយបណ�ឹ ងក�ុងគេ្រមាង LEAP។ 

6.4 ករបង� ញព័ត៌មាន ៖ ្រកបខ័ណ�  RPF និងឯកសរកិច�គំាពរេផ្សងេទៀតនឹង្រត�វបានបេង� ះក�ុង

េគហទំព័រ InfoShop របស់ធនាគារពិភពេលកមុនេពលវយតៃម� រចួេទបបេង� ះក�ុងេគហទំព័រគេ្រមាង 
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(ជាភាសែខ�រនិងអង់េគ�ស)។ ្របសិនេប្រត�វេរៀបចំ ARAP/RAP នឹង្រត�វបកែ្របជាភាសតំបន់ (ែខ�រ) និង

បេង� ះក�ុងេគហទំព័រគេ្រមាង េហយច្បោប់ចម�ងនឹង្រត�វបានេផ�រេទ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ ឬគណៈកមា� ធិករភូមិ

ែដលមានអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង និងសហគមន៍ែដលមានករេដះ�សយផលប៉ះពល់

េដយមិនស�័្រគចិត�។ 

7. តម� ភព និងយន�ករបណ�ឹ ង 

7.1 េគាលនេយាបាយស�ីពីករតំងទីលំេនជាថ�ីរបស់ធនាគារពិភពេលក ត្រម�វឲ្យគេ្រមាងវនិិេយាគ

បេង�តយន�ករបណ�ឹ ងេដម្ីបឲ្យអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង េពញចិត�នឹងករអនុវត�សកម�ភាព

េដះ�សយផលប៉ះពល់ និងសកម�ភាពពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដី និងផ�ល់េវទិករច្បោប់ដល់អ�ករងផល 

ប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងស្រមាប់ករពិនិត្យតមដន និងរយករណ៍ពីករអនុវត�សកម�ភាពពក់ព័ន� 

នឹងករេដះ�សយផលប៉ះពល់។ ជាពិេសស យន�ករេដះ�សយបណ�ឹ ងសំេដផ�ល់លទ�ភាពឲ្យអ�ក 

រងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង និងបុគ�លែដលយល់ថារងផលប៉ះពល់ ែស�ងរកដំេណាះ�សយ 

សម�សបចំេពះបណ�ឹ ងរបស់ខ�ួនពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដី ឬអន�រគមន៍គេ្រមាងេផ្សងេទៀត។ 

7.2 ស្រមាប់ករអនុវត�្រកបខ័ណ�  RPF េនះ និង្របសិនេបមានបណ�ឹ ងេយងនឹងេ្រប្របាស់នីតិវធីិបណ�ឹ ង

ែដលមានប�� ក់ក�ុងែផ�ករង ២.៩ ៃន C/SF PIM។ 

8. ថវកិនិងចំណាយ 

8.1 មូលនិធិស្រមាប់ករអនុវត�សកម�ភាពពក់ព័ន�នឹងករតំងទីលំេនជាថ�ី នឹង្រត�វផ�ល់េដយ 

រជរដ� ភិបាលកម�ុជា េហយថវកិេនះនឹង្រត�វេរៀបចំេដយ GDR និងអនុម័តេដយ្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហិរ��វត�ុ។ 

8.2 ក�ុងករណី្រត�វមានករេរៀបចំ ARAP/RAP ARAP/RAP នីមួយៗនឹងរមួប��ូ លចំណាយលម�ិតេលសិទ�ិ

ទទួលបានសំណង និងករស� រេឡងវញិេផ្សងេទៀត ែដលជាែផ�កៃនដំេណ រករផ�ល់សំណងដល់អ�ករង

ផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង។ នឹងមានករេរៀបចំ្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងដច់េដយែឡកជាដីកសិកម� ដីលំេនដ� ន ដីអជីវកម� លំេនដ� ន ្រទព្យអជីវកម� និង្រទព្យ

សម្បត�ិេផ្សងេទៀត។ ករប៉ាន់ស� នថវកិលម�ិតនឹងធានាករផ�ល់ឲ្យ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់យថាេហតុ េហយ 

RAP នឹងបេង�ត្របភពស្រមាប់មូលនិធិចំបាច់ទំងអស់។ RAP នឹងធានាថាលំហូរមូលនិធិសីុសង� ក់គា�

នឹងកលវភិាគទូទត់សំណងនិងករផ�ល់ជំនួយេផ្សងេទៀត។ ថវកិនឹង្រគបដណ� ប់េលលទ�កម�ដី 

ករអភិវឌ្ឍកែន�ងតំងទីលំេនថ�ី ចំណាយស្រមាប់ករផ�ល់សំណង ្របាក់ឧបត�ម� និងចំណាយរដ�បាល 

និងយថាេហតុ។ ចំណាយេលករេដះ�សយផលប៉ះពល់ ក៏ជាចំែណកមូលនិធិរបស់សមភាគី

រដ� ភិបាលផងែដរមិនែមនគេ្រមាងេឡយ។ រជរដ� ភិបាលកម�ុជានឹងធានានូវករផ�ល់មូលនិធិសមភាគី
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ស្រមាប់ករេដះ�សយផលប៉ះពល់េដម្ីបបំេពញកតព�កិច�នានា ក�ុងករណី្រត�វចំណាយេលសពីករ

ប៉ាន់ស� នេដម្ីបបំេពញលក�ខណ�  និងេគាលបំណងៃនករេដះ�សយផលប៉ះពល់។ 

8.3 ចំណាយស្រមាប់ករពិនិត្យបឋមេលកិច�គំាពរសង�ម និងករវយតៃម�េលលក�ណៈសម្បត�ិ

សម�សបរបស់អនុគេ្រមាងនីមួយៗគឺជាែផ�កមួយៃនថវកិគេ្រមាង។
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P153591 LEAP – ្រកបខ័ណ� េគាលនេយាបាយស�ពីីករតំងទីលំេនជាថ� ីៃថ�ទី ១០ ែខ មករ ឆា�  ំ២០១៧ 
  

1. េសចក�ីេផ�ម 

1.1. សវត 

1. ករេរៀបចំគេ្រមាង LEAP ្រត�វបានសកល្បងក�ុងឃំុ ៦ ក�ុងេខត�េសៀមរបៃន្របេទសកម�ុជាេដម្ីបជំរញុ

ករកត់បន�យភាព្រកី្រកតមរយៈករជួយដល់របរចិ�� ឹមជីវតិេនជនបទ។ គេ្រមាងសកល្បងេផា� តេល

ករបេង�នភាពអង់អចែផ�កសង�ម និងេសដ�កិច� (ឧ. េដយបេង�នផលិតកម��ស�វ ករដំដុះបែន� ករផលិត

វត�ុសិប្បកម� ករចិ�� ឹម្រតី ឬមាន់។ល។) តមរយៈករបេង�ត្រក�មជួយខ�ួនឯង និង/ឬ្រក�មអ�កផលិត និង

សមាគមេដយ និងស្រមាប់្របជាជន្រកី្រកក�ុងេខត�េសៀមរប។ ករអនុវត�គេ្រមាង LEAP េពញេលញនឹង

្រគបដណ� ប់េលឃំុ ៥០ ក�ុងេខត�េសៀមរប បុ៉ែន�េយងមិនែដលសេ្រមចេគាលេដេនះបានេឡយ។ 

តមរយៈករេ្រប្របាស់បុេរ្របទនស្រមាប់ករអនុវត�គេ្រមាង ករេរៀបចំស� ប័នេពញេលញស្រមាប់ករ

អនុវត�្រត�វបានអនុវត� េហយករសកល្បង្រត�វបានេធ�េឡងេនចេនា� ះែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០១០ និងែខ មិថុនា 

ឆា�  ំ២០១២។ ករសកល្បងេនះបានស្រមបស្រម�លេដយេជាគជ័យដល់ករបេង�ត្រក�មជួយខ�ួនឯង ១០០ 

្រក�ម និងករបេង�ត្រក�មសន្ំស្របាក់ និងឥណទន។ ្រក�មបំេពញមុខងរគឺជាចំណុចចប់េផ�មស្រមាប់ករ

អភិវឌ្ឍសមត�ភាព និងករផ�ល់ធនធានស្រមាប់សកម�ភាពេសដ�កិច�ែដលព្រងឹងរបរចិ�� ឹមជីវតិ និងបេង�ន

្របាក់ចំណូលពីករវនិិេយាគេលវស័ិយកសិកម�បសុសត� និងសិប្បកម�។ 

2. គេ្រមាងែដលេស�េឡងនឹងស្រមបស្រម�ល និងព្រងីកសមិទ�ផលពីមុនរបស់គេ្រមាង LEAP។ 

រជរដ� ភិបាលកម�ុជាចង់េ្រប្របាស់គំរេូនះ ស្រមាប់ករេដះ�សយភាព្រកី្រកេនតំបន់្របជំុជន។ គំរេូនះ

នឹង្រត�វបានសកល្បងជាឧបករណ៍េដះ�សយត្រម�វករសហគមន៍្រកី្រក ក�ុងតំបន់្របជំុជនេនទី្រក�ង

ភ�ំេពញ។ គេ្រមាងនឹងផ�ល់អត�្របេយាជន៍ចម្បងដល់្របជាជន្រកី្រកបំផុត និង្រគ�សរងយរងេ្រគាះបំផុត

ក�ុងឃំុ/សង� ត់មូយចំនួក�ុងេខត�េសៀមរប និង្រក�ងភ�ំេពញ ជាពិេសស្រគ�សរែដល្រត�វបានកំណត់

អត�ស�� ណជា្រគ�សរ្រកី្រក ១ និង ២។ េយងនឹងផ�ល់ជំនួយតមរយៈ្រក�មជួយខ�ួនឯង្រក�មអ�កផលិត និង

សហករណ៍កសិកម� (ក�ុងេខត�េសៀមរបបុ៉េណា� ះ) និងតមរយៈករអភិវឌ្ឍជំនាញ និងេសវគំា្រទករងរ 

(តំបន់េគាលេដេនជនបទ និង្របជំុជន)។ ្រគ�សរក�ុងឃំុ/សង� ត់ ឬភូមិទំងអស់អចទទួលបាន

អត�្របេយាជន៍ពីករែកលម�េហដ� រចនាសម�័ន� (ឧ. ករផ�ត់ផ�ង់ទឹក ឬករជួសជុលផ�ូវក�ុងសហគមន៍) បុ៉ែន�

េយងនឹងេផា� តអទិភាពរបស់្រគ�សរ្រកី្រកេដម្ីបឲ្យពួកេគទទួលបានអត�្របេយាជន៍េ្រចនបំផុត។ 

3. ស្រមាប់ជាែផ�កមួយៃនករេរៀបចំគេ្រមាង ករពិនិត្យនឹង្រត�វេធ�េឡងក�ុងតំបន់េគាលេដែដលេស�េឡង

ក�ុងេខត�េសៀមរបែដលគេ្រមាងនឹង្រត�វបានអនុវត�េដម្ីបកំណត់វត�មានរបស់ជនជាតិេដមភាគតិច។ មាន

ឃំុ ២ ក�ុងេខត�េសៀមរបែដល្រត�វបានកំណត់ថាមាន្រក�មជនជាតិេដមភាគតិច (ជនជាតិគួយក�ុងឃំុ

ែ�សណយ និងឃំុឃុនរម)។ ឃំុទំងេនះមិនែមនជាឃំុេគាលេដក�ុងគេ្រមាងេឡយ។ េ្រកពីេនះគា� ន

ជនជាតិេដមភាគតិចក�ុង្រក�ងភ�ំេពញេនាះេទ។ េដយសរែតគា� នជនជាតិេដមភាគតិចក�ុងតំបន់គេ្រមាង 

េយងមិនបានដក់ឲ្យអនុវត�េគាលនេយាបាយស�ពីីជនជាតិេដមភាគតិច (OP 4.10) េឡយ។ 
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1.2. ករវិភគែផ�កសង�ម 

4. ស្រមាប់ជាែផ�កមួយៃនករេរៀបចំគេ្រមាងករវភិាគែផ�កសង�ម (SA) ្រត�វបានេធ�េឡងេដម្ីប ៖ (១) កំណត់

អ�កទទួលផលក�ុងគេ្រមាងេនតំបន់ជនបទ និងទី្របជំុជនែដលនឹងមានករអនុវត�គេ្រមាង ដូចជា វត�មាន

របស់្រក�មងយរងេ្រគាះ និងសហគមន៍ជនជាតិេដមភាគតិច (២) កំណត់រេបៀបែដល្រក�មទំងេនះ្រត�វបាន

េរៀបចំ និងករចង់បានរបស់ពួកេគេលករចូលរមួក�ុងេពលេរៀបចំ និងអនុវត�គេ្រមាង និង (៣) វយតៃម�

ហនិភ័យែផ�កសង�មែដលពក់ព័ន�នឹងសកម�ភាពគេ្រមាងរមួទំងផលប៉ះពល់វជិ�មាន និងអវជិ�មាន។ 

5. ឧបករណ៍ជាេ្រចន្រត�វបានេ្រប្របាស់ េដម្ីបបេង�តជាសកម�ភាពវភិាគសង�មេពញេលញក�ុងគេ្រមាង 

(េខត�េសៀមរប និង្រក�ងភ�ំេពញ)។ េដម្ីបផ�ល់ព័ត៌មានដល់ករេរៀបចំគេ្រមាងែដលកំពុងេផា� តេលឃំុ ៥០ 

ក�ុងេខត�េសៀមរប និងេដម្ីបទទួលបានករអនុម័តពីធនាគារពិភពេលកេនឆា� ំ ២០១០ ករវភិាគ

ែផ�កសង�ម និងរបាយករណ៍ឈនមុខរបស់អ�កជំនាញស�ីពីករអភិវឌ្ឍសង�ម ្រត�វបានេធ�េឡងេនចុងឆា�  ំ

២០០៩ ឬេដមឆា� ំ ២០១០ និងែខ សីហ ឆា�  ំ ២០១០ ឬែខ មករ ឆា�  ំ ២០១១។ ខណៈែដលគេ្រមាងសក

ល្បង្រត�វបានអនុវត�ែតក�ុងឃំុ ៦ បទពិេសធន៍ពីករសកល្បងេនះ្រត�វបានចង្រកងជាឯកសរក�ុងករេធ�

របាយករណ៍គេ្រមាង េហយករវយតៃម�ផលជះ្រត�វបានេធ�េឡងេនឆា�  ំ ២០១២ េដយេផា� តេលករ

វស់ែវងករែ្រប្រប�លមូលធនសង�មក�ុងភូមិែដលបានទទួលអន�រគមន៍។ បនា� ប់ពីករជំរញុដំេណ រករ

េរៀបចំេឡងវញិេនឆា�  ំ ២០១៥ តំបន់េគាលេដ្រត�វព្រងីក និងរមួប��ូ លទី្រក�ងភ�ំេពញ។ េដម្ីបយល់ពី

បរបិទជាក់លក់របស់ទី្រក�ងភ�ំេពញ ករប៉ាន់្របមាណត្រម�វករសហគមន៍្រកី្រកក�ុងតំបន់្របជំុជន្រត�វបាន

េធ�េឡងេនឆា� ំ ២០១៥។ េដម្ីបបំេពញបែន�មដលករេរៀបចំឧបករណ៍វភិាគែផ�កសង�មេនះ ករពិេ្រគាះ 

េយាបល់ក�ុងសហគមន៍ ្រត�វបានដំេណ រករេឡងវញិក�ុងេខត�េសៀមរប និង្រត�វបានព្រងីកឲ្យ្រគប 

ដណ� ប់្រក�ងភ�ំេពញ។ ករពិេ្រគាះេយាបល់ទំងេនះបានផ�ល់ចំេណះដឹងបែន�មស�ីពីប�� ្របឈម និង 

ឱកសក�ុងករអនុវត�សកម�ភាពែដលេស�េឡងក�ុងេខត�េសៀមរប និង្រក�ងភ�ំេពញេដយគូសប�� ក់ពី

តំបន់ថ�ីៗែដល្រត�វទទួលបានជំនួយស្រមាប់របរចិ�� ឹមជីវតិ ែដល្រត�វបានរមួប��ូ លក�ុងករេរៀបចំគេ្រមាង 

៖ ករអភិវឌ្ឍជំនាញ ករបណ�ុ ះបណា� ល និងេហដ� រចនាសម�័ន�សហគមន៍។ 

6. ករប៉ាន់្របមាណែផ�កសង�មក�ុងេខត�េសៀមរប (២០០៩-២០១០) ៖ វធីិស�ស�ស្រមាប់ករវភិាគែផ�ក

សង�មរមួមានករពិនិត្យេឡងវញិេលឯកសរមាន�សប់ (ឧ. ច្បោប់និងេគាលនេយាបាយពក់ព័ន�) 

បទសមា� សន៍ និងកិច�្របជំុ្រក�មជាមួយភាគីពក់ព័ន�សំខន់ៗ និងករេសុបអេង�តសីុជេ្រមក�ុងឃំុេគាលេដ 

(ឃំុជប់ត្រតវ) ដូចជា ្រក�មេគាលេដ បទសមា� សន៍ពក់កណា� លរចនាសម�័ន� និងករអេង�ត្រគ�សរ។ 

ករវភិាគែផ�កសង�មរកេឃញថា មានត្រម�វករយ៉ាងេ្រចនេលករបេង�នរបរចិ�� ឹមជីវតិរបស់្រគ�សរ្រកី្រក

េដម្ីបផ�ល់្របាក់ចំណូលេលកកម�ស់ជីវភាព។ មានករចប់អរម�ណ៍េលករបេង�ត្រក�មជួយខ�ួនឯង និង

មានករគូសប�� ក់ថា សមាជិក្រក�ម្រត�វករជំនួយេដម្ីបចិ�� ឹមសត� និងដំបែន�ស្រមាប់ករេ្រប្របាស់ និង

លក់ដូរេដយេជាគជ័យ។ ្រក�មងយរងេ្រគាះ ដូចជា ជនពិករមនុស្សចស់ និង�ស�ីជាេម្រគ�សរ ឬ�ស�ី

េមម៉ាយ្រត�វករជំនួយបែន�មេដម្ីបចូលរមួ និងទទួលបាន្របេយាជន៍ពី្រក�ងជួយខ�ួនឯង។ ្របេភទ 
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សកម�ភាពរក្របាក់ចំណូលែដល្រត�វបានកំណត់រមួមាន ករេធ�ែ�ស និងករដំដំណំា ចិ�� ឹម្រតី ចិ�� ឹមសត� 

ដំបែន� និងដំណំាេផ្សងេទៀត ករ្របមូលអនុផលៃ្រពេឈេផ្សងេទៀត ដូចជា ជ័រេឈ េផ�  ្រគាប់េល� 

ឫស្ីស។ល។ ស្រមាប់្របជាជនែដលរស់េនជិត្របភពទឹក ដូចជា ទេន�សបស�ឹង បឹងបួរ ពួកេគេផា� តេល

ករេធ�្រតី្របហុកនិងផ�ក ្រតីេងៀត។ល។ ស្រមាប់លក់េ្រកយរដូវេនសទ (េនេពលតៃម�្រតីេកនេឡង)។ 

7. សមាជិកសហគមន៍ភាគេ្រចនែដលេយងបានសមា� ស គូសប�� ក់ថា ពួកេគនឹងផ�ល់ដីស្រមាប់

សកម�ភាព្របកបរបរចិ�� ឹមជីវតិ បុ៉ែន�្របជាជនមួយចំនួនបារម�ពីករេកតមានជេមា� ះក�ុងចំេណាមសមាជិក

្រក�មជួយខ�ួនឯង េហយ្របជាជនេផ្សងេទៀតគា� នឬមានដីធ�ីតិចតួច និងមិនអចផ�ល់ដីស្រមាប់សកម�ភាព

្រក�មបានេឡយ។ អ�កផ�ល់បទសមា� សន៍បានបែន�មេទៀតថា ករផ�ល់អំេណាយដីធ�ីស្រមាប់សកម�ភាព

្រក�មជួយខ�ួនឯង (ឧ. ចិ�� ឹម្រជ�ក) ្រត�វែតគា� នតំបន់អនាធិបេតយ្យ អ�កចូលទ�នា� នឬករទមទរ ឬករ

ដក់បន�ុកេផ្សងេទៀត េហយករផ�ល់អំេណាយដីរបស់្រគ�សរនីមួយៗ្រត�វទទួលស� ល់េដយអជា� ធរ

ភូមិនិងឃំុដូចទ្រមង់ផ�ូវករៃនករផ�ល់អំេណាយដីធ�ីេ្រកមមូលនិធិឃំុ/សង� ត់ែដរ។ ករវភិាគែផ�កសង�ម 

េលកេឡងថា ្រពំែដនកំណត់ៃនករេធ�អំេណាយដីធ�ីេដយស�័្រគចិត�មិនេលសពីដីធ�ី ៥%  របស់្រគ�សរ 

នីមួយៗែដលអនុវត�េដយមូលនិធិឃំុ/សង� ត់ ្រត�វបានអនុវត�ស្រមាប់សកម�ភាពរបស់គេ្រមាង LEAP។ 

របាយករណ៍េនះបានេ្រគាងពីជំហននានាស្រមាប់េដះ�សយជេមា� ះ និងេដះ�សយត្រម�វកររបស់ 

�ស�ីនិង្រក�មងយរងេ្រគាះ (ឧ. ធានាថាពួកេគទទួលបានករយកចិត�ទុកដក់)។ 

8. េដម្ីបប៉ាន់្របមាណអត�្របេយាជន៍ និងផលប៉ះពល់របស់គេ្រមាងក�ុងែដនវសិលភាពបែន�មក�ុងទី្រក�ង

ភ�ំែពញ ករប៉ាន់្របមាណត្រម�វករសហគមន៍្រកី្រកក�ុងទី្របជំុជន្រត�វបានេធ�េឡងក�ុងសហគមន៍្រកី្រក ១៥ 

ែដល្រត�វបានកំណត់ជាសហគមន៍េគាលេដេ្រកមគេ្រមាងេនះ។ េយង្របមូលទំងទិន�ន័យែបប

គុណភាពនិងែបបបរមិាណ។ ទិន�ន័យែបបបរមិាណ ដូចជា ចំនួន្រគ�សរចំនួន្រគ�សរ្រកី្រក កលបរេិច�ទ

តំងទីលំេនរបស់សហគមន៍ ទទួលបានភាគេ្រចនពី្របភពបនា� ប់បន្ំស និងតមរយៈបទសមា� សន៍អ�កផ�ល់

ព័ត៌មានបេង� ល ដូចជា ម�ន�ីរបស់ PPC រដ�បាលខណ�  និងសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោសង� ត់។ ទិន�ន័យពក់ព័ន�ពី

្របភពបនា� ប់បន្ំស (ឧ. របាយករណ៍្របជាជន្រកី្រករបស់្រកសួងែផនករ/វទិ្យោស� នជាតិស�ិតិ) ្រត�វបាន

ពិនិត្យេឡងវញិ។ ម�ន�ីសរបុ ៤០ នាក់្រត�វបានរមួប��ូ លក�ុងបទសមា� សន៍អ�កផ�ល់ព័ត៌មានបេង� ល។ 

ទិន�ន័យបឋម្រត�វបាន្របមូលពីករេសុបអេង�តតមមូលដ� នក�ុងសហគមន៍ភាគសំណាក។ ករេសុប

អេង�តតមមូលដ� នអនុ�� តឲ្យមានករេ្រប្របាស់្រតីេកណវធីិ និង/ឬបច�ុប្បន�ភាពទិន�ន័យ ែដល

ទទួលបានពី្របភពបនា� ប់បន្ំសនិង/ឬបទសមា� សន៍អ�កផ�ល់ព័ត៌មានបេង� ល និងករ្របមូលទិន�ន័យែដល

មិនមានពីដំបូង។ ករេសុបអេង�តតមមូលដ� នេ្រប្របាស់បេច�កេទស្របមូលទិន�ន័យច្រម�ះ ដូចជា កិច�

ពិភាក្សោ្រក�មេគាលេដ និងករសេង�តជារបូវន�។ 
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1.3. លក�ខណ� ត្រម�វស្រមប់្រកបខណ័�  RPF និងេគលបណំង 

9. សមាសភាគជនបទ និង្របជំុជនៃនគេ្រមាង ្រត�វបានបង�ប់ក�ុងគំរអូភិវឌ្ឍន៍តមសហគមន៍ែដល

សហគមន៍ ឬ្រក�ម្រគ�សរក�ុងមូលដ� ន (ែដល្រត�វបានេរៀបចំជា្រក�មជួយខ�ួនឯង) េធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�េល

្របេភទអន�រគមន៍ែដលពួកេគែស�ងរកេហយអន�រគមន៍ទំងេនះ អចត្រម�វឲ្យមានលទ�កម�ដីធ�ីជាចម្បង

តមរយៈករផ�ល់អំេណាយដី។ ឧ. ្រគ�សរអចនឹង្រត�វផ�ល់ដីមួយភាគស្រមាប់អត�្របេយាជន៍របស់

សហគមន៍េដម្ីបរក្របាក់ចំណូល ដូចជា ជ្រង�ក�ស�វតូចៗ េ្រកលេគា និងេហដ� រចនាសម�័ន�សធារណៈ

មូលដ� ន ដូចជា ករែកលម�ផ�ូវថ�ល់ ករផ�ត់ផ�ង់ទឹក ្របព័ន�ធារស�ស� និងបង�ូរទឹក (សមាសភាគ ១.៣)។ 

ដូេច�ះេយង្រត�វដក់ឲ្យអនុវត�នូវេគាលនេយាបាយស�ីពីករតំងទីលំេនជាថ�ីេដយមិនស�័្រគចិត� OP/BP 

4.12។ 

10. េដយសរែត្រត�វកំណត់សកម�ភាពភាគេ្រចនក�ុងគេ្រមាង LEAP ក�ុងេពលអនុវត�គេ្រមាងេដយែផ�ក

េលត្រម�វករសហគមន៍ េគមិនអចបេង�តែផនករគត់មត់េដម្ីបេដះ�សយហនិភ័យសង�មែដលអច

េកតេឡងបានេឡយ។ េដម្ីបកត់បន�យហនិភ័យពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដី និងករេធ�អំេណាយដីេដយ

អនុេលមតមេគាលនេយាបាយរបស់ធនាគារពិភពេលក ស�ីពីករតំងទីលំេនជាថ�ីេដយមិនស�័្រគចិត� 

(OP 4.12) ្រកបខ័ណ� េគាលនេយាបាយស�ីពីករេដះ�សយផលប៉ះពល់ (RPF) នឹង្រត�វអនុវត�េល

សកម�ភាពវនិិេយាគក�ុងគេ្រមាងទំងអស់។ ្រកបខ័ណ�  RPF ្រត�វបានពិនិត្យ និងអនុម័តេដយ IRC-MEF។ 

្រកបខ័ណ�  RPF នឹងបេង�តជាេគាលករណ៍ និងនីតិវធីិអនុវត� ្របសិនេបដំណាក់កលនានាៃនករអនុវត�

គេ្រមាងបង�ឲ្យមានលទ�កម�ដី។ រដ� ភិបាលកម�ុជានិងធនាគារពិភពេលកបានយល់្រពមអនុវត�លក�ខណ�  

កិច�គំាពរបរសិ� ន និងសង�មេ្រកមគេ្រមាងេដយអនុេលមតមច្បោប់ និងបទប្ប��តិ�ពក់ព័ន�របស់កម�ុជា 

និងេគាលនេយាបាយកិច�គំាពរសង�ម និងបរសិ� នរបស់ធនាគារពិភពេលកក�ុងករេរៀបចំនិងអនុវត� 

គេ្រមាងេនះដូចជាេគាលនេយាបាយ OP 4.12 ស�ីពី “ករតំងទីលំេនជាថ�ីេដយ មិនស�័្រគចិត�”។ ស្រមាប់ 

គេ្រមាងេនះ ករេរៀបចំ និងករកំណត់កលបរេិច�ទពិចរណាេធ�ឲ្យេគមិនអចកំណត់ក្រមិតៃនលក�ខណ�

េរៀបចំែផនករេដះ�សយផលប៉ះពល់េនេពលវយតៃម�បានេឡយ។ 

11. ខណៈេពលែដលដំណាក់កលសកល្បងពំុបានប��ូ លករវនិិេយាគេលេហដ� រចនាសម�័ន�ខ� តតូច

ក�ុងសហគមន៍ ្របេភទសកម�ភាពមួយេនះ្រត�វបានបែន�មចូលេទក�ុងដំណាក់កលថ�ីែដល្រត�វបានេស�

េឡងស្រមាប់គេ្រមាងេនះ។ ដូេច�ះ ្រកបខ័ណ�  RPF េនះេ្រប្របាស់ព័ត៌មានជាេ្រចនែដលបានពីករអនុវត�

នីតិវធីិ្រគប់្រគងហនិភ័យសង�ម  និងបរសិ� នែដល្រត�វបានេធ�េតស�្រតឹម្រត�វ និងែដល្រត�វបានដក់ប��ូ ល

ក�ុងេសៀវេភែណនំាអំពីករអនុវត�គេ្រមាងមូលនិធិឃំុសង� ត់ (CSF PIM)។ មូលនិធិឃំុសង� ត់បាន និង

កំពុងផ�ល់ថវកិដល់្រគប់ឃំុសង� ត់ទំងអស់ក�ុង្របេទសេនះចប់តំងពីឆា�  ំ២០០៣ មកស្រមាប់សកម�ភាព

េផ្សងៗ ដូចជា ែកលំអផ�ូវថ�ល់ ករផ�ត់ផ�ង់ទឹក ្របព័ន�ធារស�ស� និងសកម�ភាពេផ្សងេទៀត�សបតម

សកម�ភាពែដល្រត�វទទួលបានថវកិគំា្រទេ្រកមគេ្រមាង LEAP េនះ។ CSF PIM ្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�ភាព

ចុងេ្រកយក�ុងឆា�  ំ ២០០៩។ នីតិវធីិនិងទ្រមង់ពក់ព័ន�ែដលមានក�ុង CSF PIM នឹង្រត�វយកមកេ្រប្របាស់ 
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ស្រមាប់អនុវត�សកម�ភាពេហដ� រចនាសម�័ន�សហគមន៍េ្រកមគេ្រមាង LEAP េនះ។ បែន�មពីេលអ�ីែដល

មានក�ុង CSF PIM ្រកបខ័ណ�  ESMF និង RPF ក៏ដក់ប��ូ លផងែដរនូវវធិានករស្រមាប់កំណត់ និង

្រគប់្រគងហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�មរបស់សកម�ភាពេផ្សងេទៀតែដលបានទទួលថវកិគំា្រទពីគេ្រមាង

េនះែដរ បុ៉ែន�មិនបានដក់ប��ូ លក�ុង CSF PIM ជាពិេសសករវនិិេយាគេលសកម�ភាពចិ�� ឹមជីវតិខ� ត

តូចែដលេធ�េឡងេដយ្រគ�សរនីមួយៗេដយ្រក�មជួយខ�ួនឯង និង្រក�មអ�កផលិត។ ្រកសួងមហៃផ�ជាអ�ក

ទទួលខុស្រត�វេដម្ីបធានាយ៉ាងណាឲ្យមានករអនុវត� និងេគារពតមអ�ីែដលបានដក់េចញក�ុង្រកបខ័ណ�  

RPF េនះក�ុងកំឡុងេពលអនុវត�គេ្រមាង។ 

12. ្រកបខ័ណ�  RPF េនះ្រត�វបានេរៀបចំេឡងែផ�កេទតមេមេរៀនែដលទទួលបានពីគេ្រមាង LEAP 

សកល្បង និងពីករវយតៃម�បរសិ� នែដលេធ�េឡងេនដំណាក់កលេផ្សងៗៃនករេរៀបចំគេ្រមាងេនះ។ 

្រកបខ័ណ�  RPF េនះនឹង្រត�វភា� ប់ជាឧបសម�័ន�ៃនេសៀវេភែណនំាអំពីករអនុវត�គេ្រមាង (PIM) ស្រមាប់ 

គេ្រមាង LEAP េនះ។ ឯកសរ RPF េនះគឺជាឯកសររស់ែដលអចែកស្រម�លឲ្យ�សបតមករផា� ស់ប�ូរ

្របេភទៃនសកម�ភាពគេ្រមាង។ េនះេពលែដលស� នភាពត្រម�វឲ្យមានករែកស្រម�ល្រកបខ័ណ�  RPF 

េនះនឹងមានករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយធនាគារពិភពេលក និង IRC មុនេពលមានករែកស្រម�លេហយ

ករផា� ស់ប�ូរឬករែកស្រម�លចំេពះ្រកបខ័ណ�  RPF ្រត�វមានករពិនិត្យេដយ IRC និងផ�ល់ករមិនជំទស់ 

(No-Objection) ពីធនាគារពិភពេលកសិន។ 

2. េគាលបំណងៃនករេរៀបចំគេ្រមាង និងេសចក�ពិីពណ៌នាអំពីគេ្រមាង 

2.1 េគលបណំងៃនករេរៀបចគំេ្រមង 

 
13. េគាលបំណងៃនករេរៀបចំគេ្រមាង (PDO) គឺេដម្ីបបេង�នលទ�ភាពរបស់្រគ�សរ្រកី្រក និងងយ

រងេ្រគាះេនតមសហគមន៍មួយចំនួនក�ុងករទទួលបានេសវហិរ��វត�ុ ឳកសរកចំណូល និង

េហដ� រចនាសម�័ន�ខ� តតូច ក៏ដូចជាផ�ល់ករេឆ�យតបភា� មៗ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពក�ុងករណីែដលមាន

វបិត�ិ ឬស� នភាពអសន�េកតេឡងែដលសម�សបេដម្ីបទទួលបានករគំា្រទពីគេ្រមាង។ 
 

2.2 អ�កទទួលផលក�ុងគេ្រមង 

 
14. អ�កទទួលផលគេ្រមាងសំខន់ៗរបស់គេ្រមាងេនះគឺ្រគ�សរ IDPoor3 និង្រគ�សរងយរងេ្រគាះេនតម

ឃំុេគាលេដចំនួន ៤៧ ក�ុងេខត�េសៀមរប និងសង� ត់េគាលេដចំនួន ១៣ ក�ុងរជធានីភ�ំេពញ។ 

3េដយសរែតករអេង�ត IDPoor េធ�េឡងេរៀងរល់បីឆា� ំម�ងេមឃំុ និងេចសង� ត់្រត�វបានេស�ឲ្យកំណត់ពី្រគ�សរែដល

អចទទួលផលពីគេ្រមាងេនះេពល គឺជា្រគ�សរែដលអចធា� ក់ខ�ួន្រកចប់គិតពីករអេង�តចុងេ្រកយមកេដយសរ

ែតកត� េសដ�កិច� (ករធា� ក់ៃថ�ទំនិញ) េ្រគាះមហន�រយធម�ជាតិ (េ្រគាះរងំស�ួតេ្រគាះ ទឹកជំនន់ ដំណំាទទួលរងករ

    | P a g e  5 

                                                

 



P153591 LEAP – ្រកបខ័ណ� េគាលនេយាបាយស�ពីីករតំងទីលំេនជាថ� ីៃថ�ទី ១០ ែខ មករ ឆា�  ំ២០១៧ 
  

15. អ�កទទួលផលក�ុងេខត�េសៀមរបគឺជា្រគ�សរមកពី ៤៧ ឃំុែដលមិនបានទទួលករគំា្រទពីគេ្រមាង 

TSSD។ មានឃំុចំនួន ៤២ មិនបានទទួលករគំា្រទពីគេ្រមាង TSSD េហយនឹងទទួលបានករ្រគប

ដណ� ប់ទំង�ស�ងពីគេ្រមាង LEAP េហយភូមិក�ុងឃំុចំនួន៥ែដលមិន្រត�វបាន្រគបដណ� ប់ទំង�ស�ងេដយ

គេ្រមាង TSSD បុ៉ែន�មានភាព្រកី្រកេលសពីក្រមិតមធ្យមនឹង្រត�វដក់ប��ូ លក�ុងគេ្រមាង LEAP (ឧបសម�័ន� 

២, តរងទី ១)។ អ�កទទួលផលក�ុងរជធានីភ�ំេពញគឺជា្រគ�សរមកពីសង� ត់ចំនួន ១៣ ែដល្រត�វបាន

េ្រជសេរ សដូចតេទ ៖ (ក) ស្រមាប់ខណ� ចំនួន ៨ ែដលមានទិន�ន័យIDPoor សង� ត់ែដលមានចំនួន្រគ�សរ 

IDPoor សរបុេ្រចនជាងេគ្រត�វបានេ្រជសេរ ស ៖ សង� ត់មួយពីខណ� នីមួយៗ (ខណ�  ៦) ែដលមាន

សង� ត់ចំនួន ១០ ចុះេ្រកម និងេ្រជសេរ សសង� ត់ចំនួនពីរពីខណ� នីមួយៗក�ុងចំេណាមខណ� ចំនួនពីរែដល

មានេ្រចនជាង ១០ សង� ត់។ (ខ) ក�ុងខណ�  ៤ ែដលពំុមានទិន�ន័យ IDPoor េដយសរែតខណ� ទំងេនាះ

ស�ិតេនចំកណា� ល្រក�ងសង� ត់ចំនួនមួយ  ្រត�វបានេ្រជសេរ សេចញពីខណ� ណាមួយែដលមានចំនួន

្រគ�សរេ្រចនជាងេគក�ុងសហគមន៍្រកី្រកក�ុងទី្រក�ង (UPC) េទតមករកំណត់េដយរជធានីភ�ំេពញ។ 

តមរយៈករេ្រប្របាស់ទិន�ន័យ IDPoor និង UPC លក�ណៈវនិិច�័យេនះផ�ល់លទ�ភាពឲ្យមានករដក់

ប��ូ លខណ� ជាយ្រក�ង និងខណ� កណា� ល្រក�ងែដរ។ ចំណុចេដែដលមានក្រមិតទបស្រមាប់វសិលភាព

ក�ុងរជធានីភ�ំេពញ្រត�វបានកំណត់េដយមានេគាលបំណង េដម្ីបផ�ល់លទ�ភាពឲ្យមានករសកល្បង

សកម�ភាពគេ្រមាងក�ុងបរបិទទី្រក�ងេដយអចព្រងីកបែន�មេទៀត តមរយៈបទពិេសធន៍ៃនករអនុវត�ល� 

េនេពលែដលគេ្រមាងមានកររកីចេ្រមនេទមុខ (ឧបសម�័ន� ២, តរងទី ២)។ 

16. ្រគ�សរ IDPoor ែដលជាសមាជិក្រក�មជួយខ�ួនឯង ្រក�មអ�កផលិត និងសហករណ៍កសិកម�ែដលមាន

�សប់ និងែដលនឹង្រត�វបេង�តថ�ីគឺជាអ�កទទួលផលចម្បងរបស់គេ្រមាងេនះក�ុងេខត�េសៀមរប។ េ្រកពី 

េនះ ្រគ�សរែដល្រត�វបានកំណត់អត�ស�� ណជា្រគ�សរ្រកី្រកនឹងក� យជាអ�កទទួលផលបឋមក�ុងករ 

អភិវឌ្ឍជំនាញ និងជំនួយករងរ េដយមានករេធ�េតស�េដយេ្រប្របាស់រង� ស់តំណាង (proxy means) 
េលអ�កែដលដក់ពក្យេធ�ជាអ�កទទួលផលរបស់គេ្រមាងែដលមិនមានប័ណ�្រកី្រក បុ៉ែន�េនែតអចមាន

លក�ណៈសម្បត�ិសម�សប។ េគរពឹំងថា្រគ�សរក�ុងឃំុ/សង� ត់េគាលេដនឹងទទួលបាន្របេយាជន៍ពីករ

ែកលំអេហដ� រចនាសម�័ន�ែដលស�ិតក�ុងែផនករគេ្រមាង បុ៉ែន�នឹងមានករផ�ល់អទិភាពដល់្រគ�សរ 

IDPoor េដម្ីបធានាយ៉ាងណាឲ្យ្រគ�សរទំងេនះអចទទួលបាន្របេយាជន៍ជាងេគ។ មិនែមនសហគមន៍

ទំងអស់សុទ�ែតមានលក�ណៈសម្បត�ិសម�សប េដម្ីបទទួលបានេហដ� រចនាសម�័ន�សហគមន៍េនាះេទ។ 

មានែតសហគមន៍ែដល្រត�វបានកំណត់ថាតំងទីលំេនអចិៃ�ន�យ៍បុ៉េណា� ះ ែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ

សម�សប។ 

បំផ�ិចបំផា� ញ) ឬវបិត�េិផ្សងេទៀតែផ�កេទតមក្រមងសំណួរ IDPoor។ ្រគ�សរែដល្រត�វបានកំណត់អត�ស�� ណថាជា

្រគ�សរ IDPoor ថ�ីនឹង្រត�វឆ�ងកត់េតស�កំណត់មធ្យមភាគតំណាង (proxy means test) េដយេ្រប្របាស់វធីិស�ស� 

IDPoor េដម្បេីផ��ងផា� ត់ប�� ក់ថាពួកេគពិតជាមានលក�ណៈសម្បត�្ិរគប់្រគាន់េដម្បទីទួលផលពីគេ្រមាងេនះ។ 
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2.3 េសចក�ីពពិណ៌នាអំពគីេ្រមង 

 
17. ករអនុវត�គេ្រមាង LEAP នឹង្រត�វេធ�េឡងេនទីតំងពីរែដលមានបរបិទ និងករេរៀបចំស� ប័នខុស

គា� េពលគឺក�ុងេខត�េសៀមរបែដលតំបន់ភាគេ្រចនជាតំបន់ជនបទ និងក�ុងរជធានីភ�ំេពញជាទី្រក�ងែដល

កំពុងមានកររកីចេ្រមនយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ សកម�ភាពស�ូលរបស់គេ្រមាងេនះនឹង្រត�វែបងែចកជាសមាស

ភាគជនបទនិងសមាសភាគទី្រក�ងេដយមានវសិលភាពភូមិស�ស� និងករេរៀបចំករអនុវត�ខុសគា�  

េទតមបរបិទជាក់លក់ៃនទីកែន�ងនីមួយៗេហយក�ុងេពលជាមួយគា�  េនែតរក្សោភាពសីុសង� ក់គា� និង

និរន�រភាពក�ុងគេ្រមាងទំងមូល។ 

2.4 សមសភគគេ្រមង 

 
18. សមាសភាគទី ១ ៖ ករេលកកម�ស់ជីវភាពរបស់្រគ�សរ្រកី្រកនិងងយរងេ្រគាះេនជនបទ (ចំណាយ

ប៉ាន់ស� ន ១៤,៤៨ លនដុល� រ ែដល្រត�វទទួលបានទំង�ស�ងពីឥណទន IDA) -សមាសភាគេនះមាន

េគាលបំណងេឆ�យតបចំេពះត្រម�វកររបស់្រគ�សរ IDPoor និង្រគ�សរងយរងេ្រគាះក�ុងឃំុចំនួន ៤៧ ក�ុង

េខត�េសៀមរប េដយេ្រប្របាស់វធីិស�ស�ែផ�កេទតមត្រម�វករ។ សកម�ភាពរមួមាន ៖ (ក) ផ�ល់ករគំា្រទ

ជាករកសងស� ប័ន និងកសងសមត�ភាពដល់្រក�មជួយខ�ួនឯង ្រក�មអ�កផលិត និងសហករណ៍កសិកម�  

(ខ) ផ�ល់ថវកិជាទុនស្រមាប់អនុគេ្រមាងមុខរបរចិ�� ឹមជីវតិ (គ) េធ�ករសិក្សោទីផ្សោរ (ឃ) ករព្រងីក

េសវគំា្រទអជីវកម� (ង) ករបណ�ុ ះបណា� លអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (ច) េសវគំា្រទដល់ករងរ/មុខរបរ និង (ង) 

ករផ�ល់េហដ� រចនាសម�័ន�ែដលមាន្របេយាជន៍ េដម្ីបេលកកម�ស់មុខរបរចិ�� ឹមជីវតិនិងបេង�ន

ផលិតភាព។ េដយសរែតរបរកសិកម�ចិ�� មឹសត� និងេនសទគឺជា្របភពចំណូលចម្បង ស្រមាប់្រគ�សរ

្រកី្រកតមទីជនបទទំងេនះគេ្រមាងេនះនឹងេស�សំុករគំា្រទបេច�កេទសពី្រកសួងកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និង

េនសទ និងអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសេផ្សងេទៀត។ េដយេ្រប្របាស់បទពិេសធន៍ែដលបានពីគេ្រមាង

សកល្បងសមាសភាគេនះនឹង្រត�វអនុវត�េដយរដ�បាលេខត�េសៀមរប តមរយៈអនុសមាសភាគខង

េ្រកម៖ 

19. អនុសមាសភាគទី ១.១ ៖ កសង និងព្រងឹង្រក�ម/សមាគម្របជាពលរដ�្រកី្រកេនជនបទ (ចំណាយ

ប៉ាន់ស� នសរបុ ៨,២៧ លនដុល�  ែដល្រត�វទទួលបានទំង�ស�ងពីឥណទន IDA) ៖ សមាសភាគេនះនឹង

គំា្រទដល់ករបេង�ត និងព្រងឹង្រគ�សរ្រកី្រក និង្រគ�សរងយរងេ្រគាះក�ុងេខត�េសៀមរប ជាពិេសស

តមរយៈ្រក�មជួយខ�ួនឯង ្រក�មអ�កផលិត ឬសហករណ៍កសិកម�េដម្ីបផ�ល់លទ�ភាពឲ្យ្រក�មទំងេនះចូលរមួ 

ជាលក�ណៈសមូហភាព ឬជាលក�ណៈបុគ�លក�ុងសកម�ភាពផលិតកម�នានា។ ជំនួយដល់ករកសង

សមត�ភាពរមួមានករផ�ល់ចំេណះដឹងហិរ��វត�ុជាមូលដ� ន (ករសន្ំស្របាក់ករេរៀបចំថវកិ។ល។) 

សហ្រគាសខ� តតូចបំផុត/ករេរៀបចំែផនករអជីវកម�មូលដ� នគណេនយ្យ និងកររក្សោទុកប�� ីស� មករ

អនុវត�ល� និងករទទួលបានេសវហិរ��វត�ុ។ េលសពីេនះនឹងមានករផ�ល់ជំនួយ និងករព្រងឹងបែន�មដល់
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្រក�មកសិករ និងកសិករជាបុគ�លតមរយៈករស្រមបស្រម�លបេង�តទំនាក់ទំនងទីផ្សោរ និងករកសង

សមត�ភាពដល់អ�កផលិតេដម្ីបបេង�តលទ�ភាព ្រទព្យសម្បត�ិ ជំនាញបេច�កវទិ្យោ និងទីផ្សោរ។ 

20. េដម្ីបបំេពញបែន�មេល្របាក់សន្ំសរបស់្រក�មជួយខ�ួនឯង គេ្រមាងេនះនឹងផ�ល់ថវកិស្រមាប់េធ�ជា

េដមទុន (១០០០ ដល់ ១៥០០ ដុល� រក�ុងមួយ្រក�មជួយខ�ួនឯង) ស្រមាប់ផ�ល់ជាកម�ដីល់សមាជិកេដម្ីប

អនុវត�ែផនករវនិិេយាគខ� តតូច (MIPs) របស់ពួកេគ។ ថវកិជំនួយេនះគឺស្រមាប់ផ�ល់ដល់្រក�មជួយ

ខ�ួនឯងែដលធា� ប់មានបទពិេសធន៍ក�ុងករអនុវត� និង្រគប់្រគងសហ្រគាសខ� តតូចបំផុត/សកម�ភាព

ចិ�� ឹមជីវតិរបស់្របជាពលរដ�។ េនកែន�ងែដលមានសហព័ន�្រក�មជួយខ�ួនឯងេនក្រមិតឃំុសង� ត់ ្រក�ម

អ�កផលិត សហករណ៍កសិកម�។ល។ និង្រត�វបានវយតៃម�េដយ្រក�ម្របឹក្សោឃំុថាមានលក�ណៈសម្បត�ិ

្រគប់្រគាន់ក�ុងករេរៀបចំមូលនិធិស្រមាប់េផ�មកម�ដីល់សមាជិក្រក�ម គេ្រមាងេនះនឹងផ�ល់ឲ្យពួកេគនូវថវកិ

ជំនួយែដលបានពីមូលនិធិវនិិេយាគេលកកម�ស់ជីវភាពរស់េនរបស់សហគមន៍ (CLIF) រហូតដល់ 

៣៧.០០០ ដុល� រក�ុងមួយសហព័ន�។ ថវកិជំនួយេនះគឺស្រមាប់ផ�ល់កម�ដីល់្រក�មសមាជិកែដលពំុមាន

លទ�ភាពទទួលបានឥណទនពី្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ និងពីស� ប័នធនាគារផ�ូវករេផ្សងេទៀតស្រមាប់

េ្រប្របាស់ក�ុងែផនករវនិិេយាគរបស់ពួកេគ។ គេ្រមាងេនះក៏នឹងភា� ប់ទំនាក់ទំនងសហព័ន�ទំងេនះជាមួយ

្រគឹះស� នហិរ��វត�ុផងែដរេដម្ីបឲ្យសហព័ន�ទំងេនះ អចទទួលបានឥណទនបែន�ម/កន់ែតេ្រចនក៏ 

ដូចជាេសវហិរ��វត�ុេផ្សងេទៀត។ 

21. នឹងមានករសហករជាមួយ្រកសួងកសិកម�រកុ�  ្របមាញ់ និងេនសទ ក៏ដូចជាអង�ករមិនែមន

រដ� ភិបាល/អ�កផ�ល់េសវេផ្សងេទៀតេដម្ីបផ�ល់ជំនួយបេច�កេទស និងេសវទំនាក់ទំនងទីផ្សោរ ដល់្រក�ម

អ�កទទួលផល និងដល់អ�កទទួលផលជាបុគ�លក�ុងករណីចំបាច់។ េសវទំងេនះនឹងេផា� តេលករបេង�ន

្របសិទ�ភាពផលិតកម� ករេលកកម�ស់ផលិតភាព ករទទួលបានករផ្សព�ផ្សោយពីបេច�កវទិ្យោ េហដ� រចនា

សម�័ន�បេ្រមដល់ករងរភ័ស�ុភារ និងេសវព័ត៌មាន ក៏ដូចជាកសងនូវ្របព័ន�ទីផ្សោរគំា្រទជន្រកី្រកស្រមាប់

អ�កផលិតខ� តតូច និងអ�កផលិតតូចតចែដលផ�ល់លទ�ភាពឲ្យពួកេគអចចូលរមួក�ុងសង� ក់តៃម�កន់ែត

ខ�ស់ជាងមុន។ 

22.អនុសមាសភាគ ១.២ ៖េលកកម�ស់ជំនាញ និងឳកសករងរស្រមាប់្របជាពលរដ�្រកី្រកតមជនបទ 

(ចំណាយប៉ាន់ស� នសរបុ ១,៩៦ លនដុល�  ែដល្រត�វទទួលបានទំង�ស�ងពីឥណទន IDA)-េដយទញ

្របេយាជន៍ពីឳកស ែដលផ�ល់េដយសហ្រគាសនានាជាករផ្សោរភា� ប់ជាមួយនឹងកំេណ នដ៏ឆាប់រហ័សៃន

វស័ិយេទសចរណ៍ក�ុងេខត�េសៀមរបអនុសមាសភាគេនះ នឹងផ�ល់នូវ្រចកបំេពញបែន�មស្រមាប់ករ្របកប

មុខរបរចិ�� ឹមជីវតិដល់្រក�មជួយខ�ួនឯង ក៏ដូចជាផ�ល់នូវលទ�ភាពចូលរមួក�ុងសង� ក់ផ�ត់ផ�ង់ និងទីផ្សោរ 

េ្រកមអនុសមាសភាគ ១.១។ គេ្រមាងេនះនឹងវនិិេយាគេលករអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់អ�កទទួលផល 

(ជាពិេសសយុវជនែដលគា� នករងរេធ�និង�ស�ីមកពី្រគ�សរ្រកី្រក) ក៏ដូចជាេលករបេង�នសមត�ភាពរបស់ 

ពួកេគេដម្ីបទទួលបានករងរថ�ីេធ�ឬករងរែដលមាន្របាក់ឈ�ួលខ�ស់ជាងមុន។ សកម�ភាពរមួមាន (ក) 

ករអេង�តទីផ្សោរករងរក�ុងមូលដ� ន និងករវយតៃម�អ�កផ�ល់េសវបណ�ុ ះបណា� ល (ខ) ករេ្រជសេរ ស
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អ�កទទួលផល (គ) ករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញែដលអចរកករងរេធ�បាន និងករផ�ល្របឹក្សោអជីព (ឃ) 

ករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញ និងករផ�ល់ប័ណ� (voucher) (ង) ករែស�ងរកករងរឲ្យេធ�និងករគំា្រទស្រមាប់

ករបំេពញករងរ ដូចជា ករបេង�តភាពជាៃដគូជាមួយវស័ិយេទសចរណ៍ (សណា� គារ ថា� ក់ភាស

អង់េគ�សមូលដ� នស្រមាប់ឱកសករងរពក់ព័ន�នឹងវស័ិយេទសចរណ៍)។ 

23. អនុសមាសភាគ ១.៣ ៖ ករេលកកម�ស់េសវជាមូលដ� ន និងែកលំអេហដ� រចនាសម�័ន� (ចំណាយ

ប៉ាន់ស� នសរបុ ៤,២៥ លនដុល�  ែដល្រត�វទទួលបានទំង�ស�ងពីឥណទន IDA)-អនុសមាសភាគេនះ

នឹងផ�ល់ករគំា្រទដល់េហដ� រចនាសម�័ន�សហគមន៍ខ� តតូច និងេសវនានាេដម្ីបេឆ�យតបចំេពះត្រម�វករ

ជាអទិភាពរបស់អ�កទទួលផល ក៏ដូចជារមួចំែណកបេង�នផលិតភាព និងសក� នុពលរកចំណូលរបស់

ពួកេគ។ នឹងមានករវនិិេយាគេលកែន�ងស�ុកទុកឬឃា� ំងតូចៗបរកិ� រផ�ត់ផ�ង់ទឹក និងអនាម័យ្របព័ន�

ធារស�ស�ខ� តតូចផ�ូវតូចៗក�ុងសហគមន៍ និងករែកលំអករ្រគប់្រគងទឹកក�ុងកសិដ� ន។ល។ ករកំណត់

ពីត្រម�វករជាអទិភាពនឹងេធ�េឡងេដយេ្រប្របាស់ដំេណ រករកំណត់ត្រម�វករ និងេរៀបចំែផនករេដយ

មានករចូលរមួពីអ�កទទួលផលេដម្ីបផ�ល់ឪកសឲ្យពួកេគអចេលកេឡងពីអទិភាព ែដលពួកេគចង់ឲ្យ

មានករវនិិេយាគ និងធានាយ៉ាងណាឲ្យមានករដក់ប��ូ លអទិភាពទំងេនះក�ុងែផនករវនិិេយាគឃំុ 

(CIP)។គេ្រមាងេនះនឹងេ្រប្របាស់េសៀវេភែណនំាអំពីករអនុវត�គេ្រមាងៃនមូលនិធិឃំុសង� ត់ (CSFPIM) 

ស្រមាប់េរៀបចំ និងអនុវត�អនុគេ្រមាងតមសហគមន៍។ CSF PIM ្រត�វបានឃំុសង� ត់េ្រប្របាស់ស្រមាប់ករ

វនិិេយាគខ� តតូចជាេ្រចនឆា� មំកេហយ។ CSF PIM គឺជាេសៀវេភែណនំាែដលឆ�ងកត់ករេធ�េតស� 

ែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់េដយឃំុសង� ត់ក�ុងករេរៀបចំែផនករ និងអនុវត�ករវនិិេយាគខ� តតូចជាេ្រចន

ឆា� ំមកេហយ។ 

24.សមាសភាគ ២ ៖ ករេលកកម�ស់ជីវភាពរស់េនរបស់្រគ�សរ្រកី្រក និងងយរងេ្រគាះក�ុងទី្រក�ង(៣,៧២ 

លនដុល� រ ែដល្រត�វទទួលបានទំង�ស�ងពីឥណទន IDA) -សមាសភាគេនះមានេគាលបំណងេឆ�យតប

ចំេពះត្រម�វកររបស់្រគ�សរ IDPoor និង្រគ�សរងយរងេ្រគាះក�ុងសង� ត់ចំនួន ១៣ ក�ុងរជធានី

ភ�ំេពញេដយេ្រប្របាស់វធីិស�ស�ែផ�កតមត្រម�វករ។ សកម�ភាពនានារមួមាន ៖ (ក) ករបណ�ុ ះបណា� ល

អភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (ខ) ករអភិវឌ្ឍជំនាញេសវគំា្រទករងរ/មុខរបរ និងករបណ�ុ ះបណា� លករងរនិង (គ) 

ករផ�ល់េហដ� រចនាសម�័ន�គំា្រទដល់ផលិតកម� េដម្ីបេលកកម�ស់ជីវភាពរស់េន និងបេង�នផលិតភាព។ 

នឹងពំុមានផ�ល់ករគំា្រទជាេសវហិរ��វត�ុេដយផា� ល់េនាះេទ បុ៉ែន�ក�ុងករណីសម�សបនឹងមានករជួយ

ភា� ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង្រគឹះស� ន និងេសវហិរ��វត�ុែដលមាន�សប់។ សមាសភាគេនះនឹងអនុវត�

េដយរជធានីភ�ំេពញតមរយៈអនុសមាសភាគខងេ្រកម៖ 

25. សមាសភាគ ២.១ ៖ េលកកម�ស់ជំនាញ និងឳកសករងរ/មុខរបរស្រមាប់្របជាពលរដ�្រកី្រកក�ុងទី្រក�ង 

(ចំណាយប៉ាន់ស� នសរបុ ១,៦៩ លនដុល�  ែដល្រត�វទទួលបានទំង�ស�ងពីឥណទន IDA)-េដយសរែត

ក�ុងទី្រក�ងភ�ំេពញមានកម�វធីិបណ�ុ ះបណា� លនិងកម�វធីិែដលេផា� តេលករងរ/មុខរបរេ្រចន និងឳកស

ករងរេ្រចនជាងេខត�េសៀមរប នឹងមានករផ�ល់ករគំា្រទេដម្ីបឲ្យ្រក�មេគាលេដអចទទួលបានករងរ
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ែដលជាប់លប់េធ�ឲ្យពួកេគមានករេពញចិត�និងផ�ល់្របាក់ចំណូលខ�ស់ជាងមុន។ ក�ុងសមាសភាគ 1.2 

គេ្រមាងេនះនឹងវនិិេយាគេលករអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់អ�កទទួលផល (ជាពិេសសយុវជនែដលគា� ន

ករងរេធ�និង�ស�ីមកពី្រគ�សរ្រកី្រក) ក៏ដូចជាេលករបេង�នសមត�ភាពរបស់ពួកេគេដម្ីបទទួលបានករងរ

ថ�ីេធ�ឬករងរែដលមាន្របាក់ឈ�ួលខ�ស់ជាងមុន។សកម�ភាពរមួមាន (ក) ករអេង�តទីផ្សោរករងរក�ុង

មូលដ� ននិងករវយតៃម�អ�កផ�ល់េសវបណ�ុ ះបណា� ល (ខ) ករេ្រជសេរ សអ�កទទួលផល (គ) ករបណ�ុ ះ

បណា� លជំនាញែដលអចរកករងរេធ�បាននិងករផ�ល្របឹក្សោអជីព (ឃ) ករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញ 

និងករផ�ល់ប័ណ�(voucher) (ង) ករែស�ងរកករងរឲ្យេធ�និងករគំា្រទស្រមាប់ករបំេពញករងរ។ មុខរបរ

ចិ�� ឹមជីវតិជាអទិភាពមួយចំនួនែដល្រត�វបានកំណត់ក�ុងកំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមាង រមួមានករេរៀបចំ 

និងែកៃច�ចំណីអហរ ករផលិតផលិតផលសិប្បកម�ករលក់រយ/ករទិញលក់ករេដរសេម��កបំពក់ 

ផ�ត់ផ�ង់ឲ្យេរងច្រក/ករកត់េដរេសវែកសម�ស្ស េសវដឹកជ��ូ ន។ល។ អ�កទទួលជាពិេសសយុវជន នឹង

្រត�វបានេលកទឹកចិត�ឲ្យេធ�ករពិចរណាេលឳកសករងរ និងជំនាញជាេ្រចនែដលមានត្រម�វករខ�ស់ 

និងសក� នុពលខ�ស់ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍអជីពក�ុងវស័ិយឯកជន។ 

26. អនុសមាសភាគ ២.២ ៖ ករេលកកម�ស់េសវមូលដ� ន និងេហដ� រចនាសម�័ន�សហគមន៍ (ចំណាយ 

ប៉ាន់ស� នសរបុ ២,០៣ លនដុល�  ែដល្រត�វទទួលបានទំង�ស�ងពីឥណទន IDA)-សមាសភាគេនះនឹង

អនុវត�តមដំេណ រករដូចគា� ក�ុងសមាសភាគ 1.3 េដយយក CSF PIM មកេ្រប្របាស់។ េដម្ីបធានា

យ៉ាងណាឲ្យអនុគេ្រមាងអចផ�ល់្របេយាជន៍េ្រចនបំផុតដល់្រគ�សរ្រកី្រក និងងយរងេ្រគាះ ដូចជា 

សហគមន៍្រកី្រកក�ុងទី្រក�ង ជាេដមកិច�្របជំុេរៀបចំែផនករសហគមន៍នឹងមានករចូលរមួពី្រគ�សរ IDPoor  

ផង និងតំណាងសហគមន៍្រកី្រកក�ុងទី្រក�ងផង។ ្របេភទេហដ� រចនា-សម�័ន�ែដលនឹងទទួលបានថវកិ

គំា្រទរមួមាន បុ៉ែន�មិនកំណត់្រតឹម្របព័ន�លូផ�ូវ/ផ�ូវេដរក�ុងសហគមន៍្របព័ន�ផ�ត់ផ�ង់ទឹក និងអនាម័យ និង

េភ�ងបំភ�ឺផ�ូវជាេដម។ ករវនិិេយាគេលេហដ� រចនាសម�័ន�សហគមន៍ទំងេនះគឺ្រត�វបានកំណត់ក�ុងករ

អេង�តវយតៃម�េលត្រម�វកររបស់សហគមន៍្រកី្រកក�ុងទី្រក�ង េហយមានកររពឹំងថាករវនិិេយាគទំងេនះ

នឹងបេង�នផលិតភាព ភាពធន់្រទំនិងលទ�ភាពរបស់អ�កទទួលផលក�ុងករស្រមបខ�ួនេទតមវបិត�ិ

ធម�ជាតិនិងេសដ�កិច�។ 

27. សមាសភាគ ៣ ៖ ករ្រគប់្រគងគេ្រមាង (ចំណាយប៉ាន់ស� នសរបុ ១,៩៧ លនដុល� រ ែដល្រត�វ

ទទួលបានទំង�ស�ងពីឥណទន IDA និងរជរដ� ភិបាលកម�ុជា) -សមាសភាគេនះនឹងផ�ល់ករគំា្រទដល់

ករអនុវត�ករ្រត�តពិនិត្យ និងករស្រមបស្រម�លគេ្រមាងទំងមូលេនថា� ក់ជាតិេខត��ស�ក/ខណ� ឃំុ/សង� ត់

និងភូមិ/សហគមន៍ដូចជា (ក) ករ្រគប់្រគងហនិភ័យពក់ព័ន�នឹងករករពរផលប៉ះពល់សង�ម និង

បរសិ� ន (ខ) ករេរៀបចំែផនករលទ�កម� និងករ្រគប់្រគងកិច�សន្យោ (គ) ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុករទមា� ក់

សច់្របាក់ និងសវនកម� និង (ឃ) ករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� និងករ្របា�ស័យទក់ទង។ 

28. សមាសភាគទី ៤ ៖ ករប្រម�ងេឆ�យតបចំេពះស� នភាពអសន� (០ លនដុល� រ) -សមាសភាគេនះែដល

មានករវភិាជន៍ថវកិបឋមសូន្យដុល� រគឺជាែផ�កមួយៃនគំា្រទរបស់ធនាគារពិភពេលក (IDA) េលយន�ករ
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េឆ�យតបបនា� ន់ក�ុង្របេទសកម�ុជា។ សមាសភាគេនះនឹងផ�ល់លទ�ភាពឲ្យមានករវភិាជន៍ថវកិែដល

មិនបានទមា� ក់ដល់គេ្រមាងេដម្ីបគំា្រទដល់ករស� រ និងស� បនាេឡងវញិេ្រកយពីមានករេស�សំុជាផ�ូវករ

ពីរដ� ភិបាលក�ុងករណីបនា� ន់ណាមួយែដលគេ្រមាងអចគំា្រទបាន។ 

2.5 ទីតំងគេ្រមាង 
 
29. េខត�េសៀមរបមាន្រពំែដនជាប់ជាមួយនឹងេខត�ចំនួន ៥ េផ្សងេទៀតេនភាគខងេជងជាប់េខត�ឧត�រ

មានជ័យ ភាគខងេកតជាប់េខត�្រពះវហិរ និងកំពង់ធំ និងភាគខងត្ូបងជាប់េខត�បាត់ដំបងខ�ះ និងបឹង

ទេន�សបខ�ះ។ ក�ុងេខត�េសៀមរបគេ្រមាងេនះ្រគបដណ� ប់េល ៤៧ ឃំុក�ុង�ស�កចំនួន ៩ (អង�រធំ ជីែ្រកង 

្រកលញ់ ្របាសទ បាគង ពួក ស� យេល េសៀមរប �សីស�ំ និងសូ្រតនិគម)។ ឃំុទំងេនះ្រត�វ

បានេ្រជសេរ សេដយែផ�កេលរបាយភូមិស�ស�របស់េខត�ក�ុងគេ្រមាង ២ ែដលទទួលបានហិរ��វត�ុពីមា� ស់

ជំនួយ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អសីុ និងគេ្រមាង TSSD ែដលទទួលបានហិរ��វត�ុពី IFAD និងគេ្រមាង 

LEAP។ ឃំុ ៥៨ ក�ុងេខត�េសៀមរបស�ិតក�ុងគេ្រមាង TSSD។ ដូេច�ះ គេ្រមាង LEAP នឹង្រគបដណ� ប់េលឃំុ

េនេសសសល់ក�ុងេខត�។ របូេលខ ១ គឺជាែផនទីទីតំងគេ្រមាងក�ុងឃំុជនបទ ៤៧ េនេខត�េសៀមរប។ 

30. មានតំបន់ករពរ ៥ ក�ុងេខត�េសៀមរបេហយតំបន់ករពរ ២ ស�ិតក�ុងតំបន់គេ្រមាង (តំបន់េទសភាព

អង�រ និងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូេលន)។ បុ៉ែន�េយងរពឹំងថាគេ្រមាង និងអនុគេ្រមាងែដលេស�េឡងកក�ុងេខត�

េសៀមរបនឹងផ�ល់ហិរ��វត�ុដល់្រក�មជួយខ�ួនឯង និង្រក�មផលិតក�ុងករវនិិេយាគេលវស័ិយកសិកម� 

បសុសត� និងជលផល និងេហដ� រចនាសម�័ន�ផលិតភាពខ� តតូច (ឧ. ករែកៃច�េ្រកយករ្របមូលផល 

សមា� រៈ កែន�ងស�ុកទុក និងេរងសត�។ល។)។ សកម�ភាពទំងេនះអចជះឥទ�ិពលេលជ្រមកធម�ជាតិដី

េសមតំបន់ករពរនិងជីវច្រម�ះក�ុងតំបន់គេ្រមាង ជាពិេសសបឹងទេន�សបេដយសរករបង�ូរទឹកសំអុយពី

សកម�ភាពចិ�� ឹមសត� និងករេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ និងមេធ្យោបាយេនសទខុសច្បោប់។ល។ ផលប៉ះពល់

ទំងេនះមានទំហំតូច និងតមទីតំង េហយវអចកត់បន�យបានតមរយៈករេ្រប្របាស់េគាលករណ៍ 

ែណនំាែផ�កបេច�កេទសបរសិ� នែដលមានក�ុង ESMF។ គេ្រមាង LEAP នឹងមិនផ�ល់ហិរ��វត�ុដល់ 

សកម�ភាពែដលពក់ព័ន�នឹងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរ ឬករស្រមបស្រម�ល ឬសកម�ភាពរតិត្ិបតលទ�ភាព

ទទួលបានេឡយ។ 
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របូេលខ ១ ៖ ែផនទីទីតំងឃំុេគាលេដ ៤៧ក�ុងេខត�េសៀមរប 

 

31. ក�ុងទី្រក�ងភ�ំេពញ សង� ត់ ១៣ ក�ុងចំេណាមសង� ត់ទំង ១០៥ នឹង្រត�វបានរមួប��ូ លក�ុងគេ្រមាង។ 

របូេលខ ២ គឺជាែផនទីទីតំងគេ្រមាងក�ុងសង� ត់្របជំុជន ១៣ ក�ុងទី្រក�ងភ�ំេពញ។ 
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របូេលខ ២ ៖ ែផនទីទីតំងគេ្រមាងក�ុងសង� ត់្របជំុជន ១៣ ក�ុងទី្រក�ងភ�ំេពញ 
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3. ្រកបខ័ណ� ច្បោប់ និងេគាលនេយាបាយស្រមាប់្រកបខ័ណ�  RPF 

32. ែផ�កេនះសេង�បពី្រកបខណ� គតិយុត�ិនិងេគាលនេយាបាយជាតិពក់ព័ន�នឹងគេ្រមាង LEAP ែដលបាន 
េស�េឡង និង OP 4.12 របស់ធនាគារពិភពេលក។ ករវភិាគគមា� តរបស់េគាលនេយាបាយទំងពីរ 

(ធនាគារពិភពេលក និងរជរដ� ភិបាល) មានបង� ញជូនខងេ្រកម េហយក៏មានករេលកេឡងនូវវធិាន 

ករលុបបំបាត់គមា� តទំងេនះផងែដរ។ 

3.1. ច្បោប ់នងិបទ�្ប��ត�ិកម�ុជាែដលអនុវត�ក�ុងគេ្រមង LEAP 

3.1.1. រដ�ធម�ន�ុ�កម�ជុាឆ�  ំ១៩៩៣ 

33. រដ�ធម�នុ��ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាបានែចងពីេគាលករណ៍្រគប់្រគងពីរពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដី។ 

i. មា្រត ៤៤ ែចងថាជនណាក៏េដយេទះជាបុគ�លក�ីជាសមូហភាពក�ីមានសិទ�ិជាមា� ស់កម�សិទ�ិ។ 

មានែតរបូវន�បុគ�លឬនីតិបុគ�លែដលមានស�� តិជាែខ�រេទ េទបមានសិទ�ិជាមា� ស់កម�សិទ�ិេលដី

ធ�ី។ កម�សិទ�ិឯកជន�សបច្បោប់ស�ិតេនេ្រកមករគំាពរៃនច្បោប់។ 

ii. សិទ�ិដកហូតកម�សិទ�ិអំពីជនណាមួយបានលុះ្រតែត្របេយាជន៍សធារណៈ ត្រម�វឲ្យេធ�ក�ុង

ករណីែដលច្បោប់បានប��ត�ិទុកេហយ្រត�វផ�ល់សំណងជាមុនេដយសមរម្យ និងយុត�ិធម៌។ 

34. ករករពរស្រមាប់្រក�មងយរងេ្រគាះក៏មានែចងក�ុងច្បោប់រដ�ធម�នុ��ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា្រតង់

មា្រត ៧៣៖  “ រដ�យកចិត�ទុកដក់ចំេពះកុមារ និងមាត។ រដ�េរៀបចំឲ្យមានទរកដ� ន និងជួយឧបត�ម�នារ ី

ែដលមានកូនេ្រចនក�ុងបន�ុក េហយឥតទីពឹង ”និងមា្រត ៧៤៖  " រដ�ជួយឧបត�ម�ជនពិករ និងដល់្រគ�សរ

យុទ�ជនែដលបានបូជាជីវតិេដម្ីប្របេទសជាតិ”។ 

3.1.2. ច្បោបភ់ូមបិាលឆ�  ំ២០០១ 

35. សិទ�ិទទួលបានដីធ�ី និង្រទព្យសម្បត�ិក�ុង្របេទសកម�ុជាមានែចងក�ុងច្បោប់ភូមិបាលឆា� ំ ២០០១ ែដល

ែផ�កជាមូលដ� នេលបទប្ប��ត�ៃិនច្បោប់រដ�ធម�នុ��ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាឆា�  ំ ១៩៩៣។ ច្បោប់េនះ

កំណត់ពីវសិលភាពៃនកម�សិទ�ិអចលនវត�ុ ដូចជា ដីេដមេឈ និងសំណង់ទំងឡាយែដលស�ិតេនជាប់

មួយកែន�ង។ 

36. េយាងតមច្បោប់ភូមិបាលមា្រត ៥ ែចងថា  " គា� នបុគ�លណាមួយ្រត�វបានេគដកហូតកម�សិទ�ិរបស់ខ�ួន

បានេទ ្របសិនេបករដកហូតេនះមិនែមនេដម្ីប្របេយាជន៍សធារណៈ។ ករដកហូត្រត�វេធ�េទតមទ្រមង់ 

និងនីតិវធីិប��ត�េិដយច្បោប់ និងបទប��  បនា� ប់ពីបានផ�ល់សំណងជាមុនេដយសមរម្យ និងយុត�ិធម៌”។ 
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37. បទប្ប��ត�េិផ្សងេទៀតៃនច្បោប់ភូមិបាលពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដី សំណង និងករេដះ�សយផល 

ប៉ះពល់មានដូចជា៖ 

(i) មានែតេភាគៈ្រតឹម្រត�វតមច្បោប់បុ៉េណា� ះែដលអចនំាឲ្យបានកម�សិទ�ិ។ រល់ករេផ�រ ឬផា� ស់ប�ូរ 

សិទ�ិៃនកម�សិទ�ិ្រត�វេធ�េឡងតមវធិានៃននីតិរមួៃនករលក់ករបន�មរតកករដូរ ឬ្របទនកម� 

ឬតមេសចក�ីសេ្រមចរបស់តុលករ។ 

(ii) របបកម�សិទ�ិេលអចលនវត�ុមុនឆា�  ំ១៩៧៩ មិន្រត�វបានទទួលស� ល់ (មា្រត ៧)។ 

(iii)  មា្រត ១៥ ែចងថា “ ្រទព្យសម្បត�ិខងេ្រកម្រត�វបានរប់ចូលក�ុងសម្បត�ិសធារណៈរបស់រដ� 

និងរបស់នីតិបុគ�លសធារណៈ ៖ ក) ្រទព្យទំងឡាយែដលនបង� ញនូវករេកតេឡងពី 

ធម�ជាតិ ដូចជា ៃ្រពេឈផ�ូវទឹកែដលនាវ ឬក្ូបនេចញចូលបានបែណ� តបាន បឹងធម�ជាតិ ្រចំង 

ទេន�ែដលនាវ ឬក្ូបនេចញចូលបានបែណ� តបាន និងេ្រតយសមុ្រទ ខ) ្រទព្យទំងឡាយែដល 

្រត�វបានដក់ឲ្យេ្រប្របាស់ជាសធារណៈ ដូចជា តីរឋនកំពង់ែផ ផ�ូវែដក ស� នីយរថេភ�ង 

និង្រពលនយន�េហះ ឬ គ) ្រទព្យទំងឡាយែដល្រត�វបានដក់ឲ្យេ្រប្របាស់ជាសធារណៈ 

តមស� នភាពីកំេណ ត ឬេ្រកយពីបានេរៀបចំ ដូចជា ផ�ូវថ�ល់ ផ�ូវលំ ផ�ូវរេទះ ផ�ូវេដរ សួនច្បោរ 

និងឧទ្យោនសធារណៈ និងដីចំណី។ 

(iv) មា្រត ១៨ ែចងថា “ ្រត�វទុកជាេមាឃៈ និងគា� នអនុភាព េហយមិនអច្រត�វបានេធ�និយ័តកម� 

េទះតមរបូភាពណាក៏េដយនូវ៖ (ក) រល់ករចូលកន់កប់្រទព្យសម្បត�ិសធារណៈរបស់ រដ� 

និងរបស់នីតិបុគ�លសធារណៈ និងរល់ករបំែប�ងករកន់កប់្រទព្យសម្បត�ិឯកជនរបស់រដ� 

េទជាសិទ�ិកម�សិទ�ិ េទះបីករកន់កប់និងករបំែប�ងេនះេកតេឡងេនេពលណាក៏េដយ 

ែដលមិន�សបតមលិខិតបទដ� នគតិយុត� ិ និងនីតិវធីិែដលបានកំណត់កន�ងមក (ខ) រល់ករ 

ចូលកន់កប់្រទព្យសម្បត�ិឯកជនរបស់រដ�េទះជាតមរបូភាពណាក៏េដយ ែដលបានេកត 

េឡងេ្រកយច្បោប់េនះចូលជាធរមាន”។ 

(v) មា្រត ១៩ ែចងថា “បុគ�លទំងឡាយែដលមានប័ណ� ឬមានស� នភាពជាក់ែស�ងឋិតេន 

េ្រកមឥទ�ិពលៃនមា្រត ១៨ ៃនច្បោប់េនះមិនអចទមទរសំណងទូទត់ ឬេសហុ៊យស្រមាប់ 

ករែថទំឬករេរៀបចំែដលបានេធ�េនេលអចលនវត�ុ ែដលបានកន់កប់េដយខុសច្បោប់ 

េឡយ។ 

(vi) លទ�កម�ណាមួយេដយខុសច្បោប់ និងេដយេចតនា ឬេដយេបាក្របាស់េល្រទព្យសម្បត�ិ 

សធារណៈរបស់រដ� ឬរបស់នីតិបុគ�លសធារណៈ្រត�វផ�នា� េទស ដូចមានែចងក�ុងមា្រត ២៥៩ 

ៃនច្បោប់េនះ។ 
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(vii) ចំេពះករកន់កប់្រទព្យសម្បត�ិសធារណៈែដលបណា� លឲ្យខូច ឬេធ�ឲ្យយឺតយ៉ាវដល់ 

ករងរែដលជា្របេយាជន៍ទូេទ ពិេសសចំេពះករកន់កប់ដីចំណីផ�ូវកំរតិេទសនឹង្រត�វ 

កំណត់ជាេទ�។ 

(viii)កម�សិទ�ិៃនអចលនវត�ុែដលមានែចងក�ុងមា្រត ២៥ ្រត�វបានផ�ល់េដយរដ�ជូនសហគមន៍ 

ជនជាតិេដមភាគតិច ជាកម�សិទ�ិសមូហភាព។ កម�សិទ�ិសមូហភាព រមួមានរល់សិទ�ិ និង 

ករករពរកម�សិទ�ិដូចកម�សិទ�ិឯកជនែដរ។ ករអនុវត�នូវសិទ�ិជាកម�សិទ�ិទក់ទងនឹងអចលន 

វត�ុរបស់សហគមន៍ និងលក�ខណ� ជាក់លក់ៃនករេ្រប្របាស់ដី ្រត�វស�ិតេនេ្រកមករទទួល 

ខុស្រត�វរបស់អជា� ធរ្របៃពណី និងយន�ករៃនករេធ�េសចក�ីសេ្រមចរបស់សហគមន៍ 

អនុេលមតមទំេនៀមទមា� ប់របស់ពួកេគ េហយ្រត�វដក់ឲ្យេនេ្រកមច្បោប់ៃនករអនុវត�ទូេទ 

ទក់ទងនឹងអចលនវត�ុ ដូចជា ច្បោប់ករពរបរសិ� នជាេដម។ (មា្រត ២៦) 

(ix) បុគ�លទំងឡាយែដលបានអ�ស័យផលៃនេភាគៈរយៈេពល ៥ឆា�  ំ  (គិតមកដល់ករបរេិច�ទ 

ែដលច្បោប់េនះចូលជាធរមាន) មានសិទ�ិេស�សំុប័ណ�កម�សិទ�ិស� ពរ (មា្រត ៣០)។ បុគ�លទំង 

ឡាយ (គិតមកដល់ករបរេិច�ទែដលច្បោប់េនះចូលជាធរមាន) ែដលបានអ�ស័យផលៃន 

េភាគៈ បុ៉ែន�មិនទន់្រគប់រយៈេពល ៥ ឆា�  ំ ្រត�វបានអនុ�� តឲ្យបន�ករកន់កប់�សបច្បោប់ 

រហូតពួកេគមានសិទ�ិេស�សំុប័ណ�កម�សិទ�ិស� ពរ (មា្រត ៣១)។ 

(x) ករចូលកន់កប់េភាគៈ្រត�វប�� ប់េនេពលែដលច្បោប់េនះចូលជាធរមាន (មា្រត ២៩)។ អ�ក 

កន់កប់ថ�ីេលអចលនវត�ុរបស់នីតិបុគ�លសធារណៈ ឬរបស់បុគ�លឯកជនេដយគា� នប័ណ� 

េ្រកយច្បោប់េនះចូលជាធរមាន ្រត�វចត់ទុកជាអ�កកន់កប់េដយខុសច្បោប់ េហយ្រត�វទទួល 

េទសដូចមានែចងក�ុងមា្រត ២៥៩ ៃនច្បោប់េនះ (មា្រត ៣៤)។ 

(xi) មា្រត ៣៨ ែចងថា “េដម្ីបក� យេទជាកម�សិទ�ិេលអចលនវត�ុបាន លុះ្រតែតេភាគៈេនាះ្រត�វ 

បានកន់កប់េដយពិត្របាកដគា� នហិង្សោដឹង ឮជាសធារណៈគា� នអក់ខន និងេដយ 

សុចរតិ“។ និង 

(xii) ្របជាជនែដលគា� នដីអចេស�សំុដីស្រមាប់សងសង់លំេនឋន និងដំដំណំាេដម្ីបចិ�� ឹមជីវតិ 

េដយឥតគិតៃថ�ែដលជាែផ�កមួយៃនគេ្រមាងសម្បទនដីសង�មកិច�។ សម្បទនិកអចទទួល 

បានកម�សិទ�ិដីេនះបនា� ប់ពីបានបំេពញលក�ខណ�  ែដលមានែចងក�ុងអនុ្រកឹត្យស�ីពីសម្បទនដី 

សង�មកិច�។ (មា្រត៥០, ៥១)។ 
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3.1.3. ច្បោប់ស�ពីអីស្សោមកិរណ៍ 

38. ច្បោប់ស�ីពីអស្សោមិករណ៍កំណត់នីតិវធីិក�ុងករទទួលបាន្រទព្យសម្បត�ិឯកជនស្រមាប់្របេយាជន៍ជាតិ 

ឬ្របេយាជន៍សធារណៈ។ 

(i) មា្រត ២ ៖ ច្បោប់េនះមានេគាលបំណងជាអទិ៍ (ក) ធានាករដកសិទ�ិ�សបច្បោប់េលកម�សិទ� ិ

ឯកជនេដយសមរម្យ និងយុត�ិធម៌ (ខ) ធានាករទូទត់សំណងជាមុនេដយសមរម្យ និង 

យុត�ិធម៌ (គ) បេ្រមផល្របេយាជន៍សធារណៈ និងផល្របេយាជន៍ជាតិ និង (ឃ) េធ�ករ 

អភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�របូវន�សធារណៈ។ 

(ii)  មា្រត ៥ ែចងពីគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�របូវន�សធារណៈែដលមានទ្រមង់ធំ និងរប់ 

ប��ូ លករសងសង់ ឬព្រងីកផ�ូវអយស�័យយាន ផ�ូវថ�ល់ ស� ន អកសយានដ� ន កំពង់ែផ 

ស� នីយ៍ថាមពល និងែខ្សស្រមាប់ករប��ូ ន និងែចកចយថាមពលអគ�ិសនី អគារ និង 

ឧបករណ៍ស្រមាប់ៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និង្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ ្របព័ន�ធារស�ស� 

្របព័ន�ផ�ត់ផ�ង់ទឹកស� ត ្របព័ន�លូទឹកកខ�ក់ និងកែន�ងបេ្រមសវសធារណៈេផ្សងេទៀត។ 

(iii)  មា្រត ៧ ែចងថា មានែតរដ�េទែដលជាអ�កេធ�អស្សោមិករណ៍ េដម្ីបេ្រប្របាស់ក�ុងេគាលេដជា 

ផល្របេយាជន៍សធារណៈ និងផល្របេយាជន៍ជាតិ។  

(iv) មា្រត ៨ ែចងថា រដ�្រត�វែតទទួលទិញយកនូវចំែណកៃនអចលនវត�ុែដលេនេសសសល់ពី 

អស្សោមិករណ៍េដយៃថ�សមរម្យ និងយុត�ិធម៌ តមសំេណ របស់មា� ស់អចលនវត�ុ និង/ឬមា� ស់ 

សិទ�ិែដលពំុអចរស់េនែក្បរគេ្រមាងបាន ឬពំុអចសងសង់លំេនឋនបាន ឬពំុអច្របកប 

អជីវកម�អ�ីេផ្សងេទៀតបាន។ និង 

(v) មា្រត ២២ ែចងថា ្របាក់សំណងែដល្រត�វផ�ល់ឲ្យេទមា� ស់អចលនវត�ុ និង/ឬ មា� ស់សិទ�ិ្រត�វ 

គិតតមៃថ�ទីផ្សោរ ឬៃថ�ជំនួសេនកលបរេិច�ទៃនករេចញ្របកស3

4 ស�ីពីគេ្រមាង 

អស្សោមិករណ៍។ ៃថ�ទីផ្សោរ ឬៃថ�ជំនួស្រត�វកំណត់េដយគណៈកម�ករ ឬភា� ក់ងរឯករជ្យ 

មួយតមករេ្រជសេរ សរបស់គណៈកមា� ធិករអស្សោមិករណ៍។ 

39. ច្បោប់ស�ីពីអស្សោមិករណ៍្រត�វបានអនុវត�ក�ុងឆា� ំ ២០១០ េដយែចងពីេគាលករណ៍យន�ករ និងនីតិវធីិ

ៃនករេធ�អស្សោមិករណ៍ និងកំណត់សំណងទូទត់សមរម្យ និងយុត�ិធម៌ស្រមាប់ករសងសង់ករស� រ

េឡងវញិ និងករព្រងីកគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�របូវន�សធារណៈស្រមាប់ផល្របេយាជន៍សធារណៈ 

និងផល្របេយាជន៍ជាតិ និងស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ្របេទសកម�ុជា។ ច្បោប់ស�ីពីអស្សោមិករណ៍ែដល�សបេទ

តមេគាលករណ៍សំខន់ៗរបស់េគាលនេយាបាយ ស�ីពីករតំងទីលំេនជាថ�ីេដយមិនស�័្រគចិត�របស់

4 ្របកសគឺជាេសចក�ីសេ្រមចរបស់រដ�ម�ន�ី ឬ្រកសួងែដលចុះហត�េលខេដយរដ�ម�ន�ីពក់ព័ន�។ ្របកស្រត�វ

អនុេលមតមរដ�ធម�នុ�� និងច្បោប់ ឬអនុ្រកឹត្យជាសំអង។ 
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ធនាគារពិភពេលក (OP4.12) នឹង្រត�វបានអនុវត�េដយគេ្រមាង LEAP ស្រមាប់ករដកហូតកម�សិទ�ិ

ចំបាច់េលអចលនវត�ុ ឬសិទ�ិពិត្របាកដេលអលចនវត�ុរបស់បុគ�លរបូវន� ឬនីតិបុគ�ល ឬនីតិបុគ�ល

សធារណៈែដលរប់ប��ូ លដីសំណង់ អគារ និងេដមេឈ្របមូលផល និងស្រមាប់សំណង់ករស� រ

េឡងវញិ ឬករព្រងីកេហដ� រចនាសម�័ន�របូវន�សធារណៈែដលបេ្រមឲ្យ្របេយាជន៍សធារណៈ និងជាតិ។ 

3.1.4. អន្ុរកឹត្យស�ីពសិីទ�េិលផ�ូវជាត ិនិងផ�ូវអយស�យ័យាន 

40. អនុ្រកឹត្យេលខ ១៩៧ សំេដ្រគប់្រគងករេ្រប្របាស់សិទ�ិេលផ�ូវ (ROW) ស្រមាប់ផ�ូវជាតិ និង 

ផ�ូវអយស�័យយានស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ អនុ្រកឹត្យេនះែចងពីករេ្រប្របាស់សិទ�ិ 

េលផ�ូវជាតិដូចខងេ្រកម (មា្រត ៨) ៖ 

-ផ�ូវជាតិែដលមានចមា� យ ១ េលខ ៖ សិទ�ិេ្រប្របាស់ផ�ូវជាតិគឺ ៣០ ែម៉្រតពីបនា� ត់កណា� ល 

-ផ�ូវជាតិែដលមានចមា� យ ២ េលខ ៖ សិទ�ិេ្រប្របាស់ផ�ូវជាតិគឺ ២៥ ែម៉្រតពីបនា� ត់កណា� ល 

41. ករកំណត់ខងេលមិនអចអនុវត�េនទី្រក�ងភ�ំេពញ ទីរមួេខត� និងតំបន់ជាយ្រក�ងេផ្សងេទៀត 

ខណៈែដលសិទ�ិេ្រប្របាស់ផ�ូវជាតិ្រត�វបានកំណត់ដច់េដយែឡក។ រដ� ភិបាលនឹងផ�ល់សំណងដល់ 

មា� ស់ដីែដលរងផលប៉ះពល់តមរយៈករកំណត់សិទ�ិេ្រប្របាស់ផ�ូវជាតិ         ែដល្រត�វបានកំណត់សជាថ�ី 

េដយេយាងតមមា្រត ៨ និងមា្រត ៩ ៃនអនុ្រកឹត្យេនះ។ សំណងនឹង្រត�វេយាងេទតម េគាលនេយា 

បាយទូទត់សំណង និងច្បោប់ភូមិបាល (មា្រត ១៣)។ អនុ្រកឹត្យេនះមិនបានកំណត់សិទ� ិ េ្រប្របាស់ 

ផ�ូវជាតិស្រមាប់បណា� ផ�ូវេផ្សងៗេទៀត ដូចជា ផ�ូវតមេខត� និង�ស�ក ឬឃំុ និងផ�ូវជនបទ ឬផ�ូវែដលកំណត់

្រពំែដនឧទ្យោនជាតិ ឬជ្រមកសត�ៃ្រពេផ្សងេទៀតេឡយ។ 

3.1.5. េគលនេយាបាយពាក់ពន័�េផ្សងេទៀត 

42. កម�សិទ�ិឯកជនេលដីធ�ី្រត�វបានចប់េផ�មសជាថ�ីក�ុងឆា� ំ ១៩៨៩ និងប�� ក់ច្បោស់ក�ុងឆា�  ំ ២០០១។ 

ច្បោប់ភូមិបាល (មា្រត៤) ជំរញុឲ្យ្របជាជនកម�ុជាចុះប�� ីដីែដលពួកេគកន់កប់េនមួយករយិាល័យ 

រដ�បាលសូរេិយាដីក�ុងមូលដ� ន េដម្ីបទទួលបានប័ណ�កម�សិទ�ិដីធ�ី។ ករេចញប័ណ�កម�សិទ�ិដីធ�ី្រត�វករ 

េពលយូរេហយករយិាល័យភាគេ្រចនមានកររងំស�ះ េដយសរែតករដក់ពក្យេស�សំុមានចំនួន 

េ្រចន។ ្របជាជនទទួលបានបង� ន់ៃដនិង្រត�វបន�ចំរហូតទល់ែតេចញប័ណ�កម�សិទ�ិផ�ូវករ េហយ   

បង� ន់ៃដេនះ្រត�វបានចត់ទុកជាភស�ុតងថាជាអ�កកន់កប់ដីពិត្របាកដស្រមាប់ករេ្រប្របាស់ដី ឬលក់ 

ដូរេផ្សងេទៀត។ 

43. អនុ្រកឹត្យស�ពីីដីសម្បទនសង�មកិច� ែខ មីនា ឆា�  ំ ២០០៣ ែចងពីករែបងែចកដីរបស់រដ�េលដីឯកជន

េដម្ីបកត់បន�យចំនួន្របជាជនែដលគា� នដី និងភាព្រកី្រក រមួទំងករេដះដូរដីែដលបានបាត់ក�ុងអំឡុង

េពលសងសង់លំេនឋនជាថ�ីេដយមិនស�័្រគចិត�។ 
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44. សរចរណ៍េលខ ០២ ចុះៃថ�ទី ២៦ ែខ កុម�ៈ ឆា�  ំ ២០០៧ បានែចងយ៉ាងច្បោស់ថា ១) អ�កកន់កប់ 

ដីរដ�ខុសច្បោប់មិនមានសិទ�ិទទួលបានសំណងេឡយ និងអចនឹង្រត�វទទួលេទសេដយេយាងតមច្បោប់ 

ភូមិបាលឆា�  ំ ២០០១ និង ២) អ�កកន់កប់ដីខុសច្បោប់ បុ៉ែន�មានជីវភាព្រកី្រកមិនមានដី និងជា្រក�មែដល 

ងយរងេ្រគាះ នឹងទទួលបានដីចំនួនមួយឡូតិ៍។ 

45. សរចរណ៍េលខ ០០៦ របស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ ស�ីពីនីតិវធីិអនុវត�េលករេដះ�សយ 

ផលប៉ះពល់ស្រមាប់គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ ចុះៃថ�ទី ២ ែខ េមស ឆា�  ំ ២០១៤។ សរចរណ៍ថ�ីេនះែណនំា 

យ៉ាងច្បោស់ពីករ្រគប់្រគង និងតួនាទីែផ�ករដ�បាលនិងករទទួលខុស្រត�វរបស់ទីភា� ក់ងរអនុវត�ពក់ព័ន� 

និងេខត�ទំងអស់ ែដល្រត�វអនុវត�គេ្រមាងករេដះ�សយផលប៉ះពល់ស្រមាប់គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍។ 

សរចរណ៍េនះផ�ល់អណត�ិដល់អគ�នាយកដ� នេដះ�សយផលប៉ះពល់ (GDR) ៃន្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហិរ��វត�ុ េដម្ីបពិនិត្យនិងអនុវត�េលែផនករករេដះ�សយផលប៉ះពល់ មុនដក់ជូនទីភា� ក់ងរ 

មូលនិធិអនុម័ត។ អគ�នាយកដ� នេដះ�សយផលប៉ះពល់្រត�វទទួលខុស្រត�វេលករដឹកនំា និងស្រមប 

ស្រម�លករអនុវត�គេ្រមាងករេដះ�សយផលប៉ះពល់ និងប�� ទក់ទងនឹងករេដះ�សយផល 

ប៉ះពល់េផ្សងៗេទៀតផងែដរ។ 

46. អនុ្រកឹត្យេលខ ១១៥ របស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ ចុះៃថ�ទី ២៦ ែខ ឧសភា ឆា� ំ ២០១៦ 

ស�ីពីករផា� ស់ប�ូរនាយកដ� នេដះ�សយផលប៉ះពល់ េទជាអគ�នាយកដ� នេដះ�សយផលប៉ះពល់ 

បានកំណត់អណត�ិរបស់ GDR ឲ្យដឹកនំាសកម�ភាពេដះ�សយផលប៉ះពល់ទំងអស់ ដូចជា ករេរៀបចំ

ែផនករសកម�ភាពេដះ�សយផលប៉ះពល់ (RAP) ករអនុវត� និងករពិនិត្យតមដនៃផ�ក�ុងេល RAP។ 

47. េសចក�ីសេ្រមចេលខ ០០១ របស់ SSR/NCDD ស�ីពីករដក់ឲ្យេ្រប្របាស់នូវឯកសរែកស្រម�ល 
េលកទីពីរៃនករអនុវត�គេ្រមាងមូលនិធិឃំុសង� ត់ (CSF PIM) ចុះៃថ�ទី ១៤ ែខ មករ ឆា�  ំ២០០៩ ស្រមាប់

ករអនុវត�គេ្រមាងមូលនិធិឃុសង� ត់។ មូលនិធិឃំុសង� ត់នឹងផ�ល់ជាជំនួយដល់េហដ� រចនាសម�័ន�មូល

ដ� ន/ឃំុ។ គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�មូលដ� នគឺជាគេ្រមាងែដលបេង�តធនធានរបូវន�យូរអែង�ងែដលេន

មួយកែន�ង និងអចឲ្យ្របជាជន្រគប់របូក�ុងតំបន់មូលដ� នេ្រប្របាស់5។ ែផ�ក ២.៩ ៃន CSF PIM ែចងពី

េគាលករណ៍ែណនំាស្រមាប់េរៀបចំរបាយករណ៍សិក្សោដីធ�ី េដយមានទំងរបាយករណ៍ផ�ល់អំេណាយដី

េដយស�័្រគចិត� និងរបាយករណ៍លទ�កម�ដីក�ុងករណីែដលដីនិង/ឬ្រទព្យែដលេលកេឡងេនាះជារបស់

នរណាមា� ក់ និងទទួលផលប៉ះពល់ពីករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�ក�ុងមូលដ� ន។ 

  

5“តំបន់មូលដ� ន” អចសំេដេលសហគមន៍ទំងមូល (ឧ. គេ្រមាងផ�ូវថ�ល់) ឬែផ�កមួយៃនភូមិ (ឧ. អណ�ូ ងទឹក) 

បុ៉ែន�វមិនអចសំេដេលផ�ះែតមួយខ�ងបានេឡយ។ែផ�កនានាៃនេហដ� រចនាសម�័ន�េនះែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់

េដយផ�ះមួយខ�ង (ឧ. ែខ្សេភ�ងភា� ប់ថាមពលពីផ�ះមួយេទ្របព័ន�អគ�ីសនី) គួរ្រត�វបានទូទត់េដយមា� ស់ផ�ះ។ 
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3.2. េគលនេយាបាយរបស់ធនាគរពិភពេលកស�ពីកីរតងំទីលំេនជាថ�ី េដយមិនស�័្រគចិត� (OP/BP4.12) 

48. ករតំងទីលំេនជាថ�ីេដយមិនស�័្រគចិត�អចបង�ផលវបិាកធ�ន់ធ�រ ភាព្រកី្រក និងករប៉ះពល់េល

បរសិ� នរយៈេពលែវង លុះ្រតែតមានករេរៀបចំ និងអនុវត�វធិានករសម�សបយ៉ាងយកចិត�ទុកដក់។ 
េដយសរែតេហតុផលទំងេនះ េគាលបំណងរមួរបស់េគាលនេយាបាយស�ីពីករតំងទីលំេនជាថ�ីេដយ

មិនស�័្រគចិត�របស់ធនាគារពិភពេលកមានដូចខងេ្រកម៖ 

(i) គួរេចៀសវងករតំងទីលំេនជាថ�ីេដយមិនស�័្រគចិត�តមែដលអចេធ�េទបាន ឬកត់បន�យឲ្យ

េនក្រមិតទបេដយបេង�តជេ្រមសេរៀបចំគេ្រមាងេផ្សងៗ 

(ii) ក�ុងករណីមិនអចបេ�� �សបានសកម�ភាពតំងទីលំេនជាថ�ី គួរ្រត�វបានកំណត់និងេ្រប្របាស់ជា

កម�វធីិអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយនិរន�រភាពែដលផ�ល់ធនធានវនិិេយាគ្រគប់្រគាន់ េដម្ីបឲ្យ្របជាជន

ែដល្រត�វផា� ស់ទីលំេនេដយសរគេ្រមាងទទួលបានអត�្របេយាជន៍ពីគេ្រមាង។ ្របជាជនែដល

្រត�វផា� ស់ទីលំេនគួរទទួលបានករពិេ្រគាះេយាបល់្រគប់្រគាន់ និងមានឱកសចូលរមួក�ុងករ

េរៀបចំែផនករ និងអនុវត�កម�វធីិេដះ�សយផលប៉ះពល់។ 

(iii) េគគួរជួយដល់្របជាជនែដល្រត�វផា� ស់ទីលំេនក�ុងករខិតខំបេង�នរបរចិ�� ឹមជីវតិ និងជីវភាពរស់

េនរបស់ខ�ួន ឬយ៉ាងេហចណាស់ស� ររបរចិ�� ឹមជីវតិ និងជីវភាពរស់េនេឡងវញិឲ្យដូចមុនេពល

ជេម��សេចញ ឬដល់ក្រមិតមុនេពលចប់េផ�មអនុវត�គេ្រមាង ឬក្រមិតមួយណាែដលខ�ស់ជាង។ 
 

49. េគាលនេយាបាយេនះេផា� តេលផលប៉ះពល់ផា� ល់ែផ�កសង�ម និងេសដ�កិច�ែដលេកតេចញពីគេ្រមាង

វនិិេយាគែដលទទួលបានជំនួយពីធនាគារពិភពេលក និងបង�េឡងេដយ ៖ 

a) លទ�កម�ដីេដយមិនស�័្រគចិត�ែដលបណា� លមកពី (១) ករផា� ស់ទីលំេនឬករបាត់បង់ទីជ្រមក (២) 

ករបាត់បង់្រទព្យសម្បត�ិ ឬលទ�ភាពទទួលបាន្រទព្យសម្បត�ិ ឬ (៣) ករបាត់បង់្របភពចំណូល ឬ

មេធ្យោបាយចិ�� ឹមជីវតិ មិនថាអ�ករងផលប៉ះពល់្រត�វផា� ស់េទទីតំងថ�ី ឬយ៉ាងណាេនាះេទ ឬ 

b) កររតិត្ិបតេដយមិនស�័្រគចិត�េលលទ�ភាពទទួលបានសួនច្បោរ និងតំបន់ករពរែដលកំណត់

េដយច្បោប់ែដលបង�ផលប៉ះពល់អវជិ�មានេលរបរចិ�� ឹមជីវតិរបស់្របជាជន ែដល្រត�វផា� ស់

ទីលំេន។ ចំណុចេនះមិនអចអនុវត�បានស្រមាប់គេ្រមាង LEAP េឡយ។ 

50. េគាលនេយាបាយេនះអនុវត�ចំេពះសមាសភាគទំងអស់ៃនគេ្រមាងែដល្របឈមនឹងករតំងទីលំេន

ជាថ�ីេដយមិនស�័្រគចិត�េដយមិនគិតពី្របភពហិរ��ប្បទន។ េគាលនេយាបាយេនះអនុវត�ចំេពះ

សកម�ភាពេផ្សងេទៀតែដលេធ�ឲ្យមានករតំងទីលំេនជាថ�ីេដយមិនស�័្រគចិត� ែដលក�ុងករវនិិច�័យរបស់

ធនាគារពិភពេលករមួមាន (ក) ពក់ព័ន�ផា� ល់និងេ្រចនេទនឹងគេ្រមាងែដលទទួលបានជំនួយពីធនាគារ

ពិភពេលក (ខ) ្រត�វសេ្រមចេគាលបំណងរបស់ខ�ួនដូចមានកំណត់ក�ុងឯកសរគេ្រមាង និង (គ) ្រត�វ

បានអនុវត� ឬេ្រគាងឲ្យអនុវត�ដំណាលគា� ជាមួយគេ្រមាង។ 
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51. ស្រមាប់លទ�កម�ដីេគាលនេយាបាយទំងេនះត្រម�វឲ្យមានករពិេ្រគាះេយាបល់េពញេលញជាមួយ

្របជាជនរងផលប៉ះពល់ និង្រត�វមានវធិានករសម�សបេដម្ីបកត់បន�យផលប៉ះពល់អវជិ�មាន 

ជាពិេសសេលេយនឌ័រ និងប�� េផ្សងេទៀតរបស់្រក�មងយរងេ្រគាះ។ េគាលនេយាបាយេនះប�� ក់ពី

ភាពចំបាច់ក�ុងករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� និងធានាថវកិ និងសមត�ភាពស� ប័ន្រគប់្រគាន់។ 

3.3. គម� តរវងេគលនេយាបាយរដ� ភបិាល និងេគលនេយាបាយ OP/BP 4.12 របស់ធនាគរពភិពេលក 

52. េគាលនេយាបាយរបស់ធនាគារពិភពេលកត្រម�វឲ្យរជរដ� ភិបាលកម�ុជា វភិាគនិងសេង�បពីច្បោប់ និង

បទប្ប��ត�ិជាតិពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដី ករផ�ល់សំណង និងករតំងទីលំេនជាថ�ីរបស់អ�ករងផលប៉ះពល់

ក�ុង្រកបខ័ណ�  RPF ឬែផនករសកម�ភាពស�ីពីករេដះ�សយផលប៉ះពល់ (RAP) របស់ខ�ួន។ 

រជរដ� ភិបាលកម�ុជានឹងេ្រប�បេធៀបច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិទំងេនះេទនឹងេគាលករណ៍ និងលក�ខណ�

េគាលនេយាបាយរបស់ធនាគារពិភពេលក។ ្របសិនេបមានគមា� តរវងភាគីទំងពីរេនះ រជរដ� ភិបាល

កម�ុជានឹងេស�ឲ្យមានវធិានករលុបបំបាត់គមា� តេដម្ីបកត់បន�យផលប៉ះពល់។ វធិានករទំងេនះ្រត�វបាន

រមួប��ូ លក�ុង្រកបខ័ណ�  RPF ឬ RAP េដយពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយម�ន�ីរបស់ធនាគារពិភពេលក ឬអច

េហថា េគាលនេយាបាយស�ីពីករផ�ល់សំណង និងសិទ�ិទទួលបានរបស់គេ្រមាង។ ជាទូេទ ច្បោប់ស�ីពី

អស្សោមិករណ៍របស់កម�ុជា និងេគាលនេយាបាយនិងនីតិវធីិពក់ព័ន�េផ្សងេទៀតសីុសង� ក់គា� នឹងេគាល 

នេយាបាយ OP/BP 4.12 របស់ធនាគារពិភពេលក។ ខងេ្រកមេនះជាករវភិាគគមា� តែដលេ្រប�បេធៀប

ច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិជាធរមានរបស់កម�ុជាេទនឹងេគាលនេយាបាយ OP 4.12 របស់ធនាគារពិភពេលក។ 
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តរងទី ១ ៖ ករវភិាគគមា� តរវងច្បោប់ ឬ្រកបខ័ណ� គតិយុត�ិរបស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា និងេគាល

នេយាបាយ OP4.12 របស់ធនាគារពិភពេលក 

្របធានបទ េគាលនេយាបាយ   
OP 4.12 

រជរដ� ភិបាលកម�ុជា គមា� ត/វធិានករគេ្រមាង 

 

1.្រទព្យសម្បត�ិដីធ� ី

 1.1. េគាល

បំណងេគាល

នេយាបាយ 

អ�ករងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាង 

គួរទទួលបានជំនួយ

េដម្ីបបេង�នរបរចិ�� ឹម

ជីវតិ និងក្រមិត

ជីវភាពរបស់ខ�ួនឬ

យ៉ាងេហចណាស់

ស� ររបរ

ចិ�� ឹមជីវតិនិងជីវភាព

រស់េនេឡងវញិ

ឲ្យដូចមុនេពល

ជេម��សេចញឬ

ដល់ក្រមិតមុនេពល

ចប់េផ�មអនុវត� 

គេ្រមាងឬក្រមិតណា

មួយែដលខ�ស់ជាង។ 
 

ច្បោប់ស�ីពីអស្សោមិករណ៍មាន

េគាលបំណង៖ 

(១) ធានាករដកសិទ�ិ�សបច្បោប់

េលកម�សិទ�ិឯកជនេដយ

សមរម្យនិងយុត�ិធម៌ 

(២) ធានាករទូទត់សំណងជា

មុនេដយសមរម្យនិងយុត�ិធម៌ 

(៣) បេ្រមផល្របេយាជន៍

សធារណៈនិងផល្របេយាជន៍

ជាតិ 

(៤) េធ�ករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនា

សម�័ន�របូវន�សធារណៈ 

(មា្រត២) 

អនុ្រកឹត្យស�ីពីដីសម្បទនសង�ម

កិច�បានែចងពីករែបងែចកដីរដ�

េដយមិនគិតៃថ�ដល់្របជាជន

គា� នដីធ�សី្រមាប់រស់េន ឬេធ�

កសិកម� រមួទំងករបាត់បង់ដីធ�ី

េដយសរករតំងទីលំេនជាថ�ី

ក�ុងបរបិទៃនករតំងទីលំេនជា

ថ�ីេដយមិនស�័្រគចិត�។ 

មិនអនុ�� តឲ្យមានករ

ផា� ស់ទីលំេនជា

របូវន�ដូេច�ះគា� នផល

ប៉ះពល់េល

របរចិ�� ឹមជីវតិនិង

ជីវភាពរស់េនេឡយ។ 

បុ៉ែន�អនុគេ្រមាងអចេធ�

ឲ្យមានករជេម��សេចញ

ែផ�កេសដ�កិច� ែដលមាន

ចំនួនតិចេនេពលមាន

ករណីេនះេកតេឡង។ 

ម៉ា្រទីសសិទ�ិទទួលបាន

្រត�វបានបេង�តេឡងជា

វធិានករលុបបំបាត់គមា�

ត។ 

គេ្រមាងែដលទទួលបាន

មូលនិធិពីមូលនិធិឃំុ/

សង� ត់នឹងអនុវត�តមC/

SF PIM។ 
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ករអនុវត�ស្រមាប់ករេដះ

�សយផលប៉ះពល់ ៖ 

១. ផ�ល់កម�វធីិស� រ្របាក់ចំណូល

េឡងវញិស្រមាប់អ�ករងផលប៉ះ

ពល់េដយសរគេ្រមាងែដល

្រត�វផា� ស់ទីលំេន និងស្រមាប់

អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងែដលងយរងេ្រគាះនិង

រងផលប៉ះពល់ធ�ន់ធ�រេននឹង

កែន�ង។ 

២. ផ�ល់្របាក់ឧបត�ម�្រទ្រទង់

ជីវភាព 

៣. ផ�ល់ជំនួយពិេសសដល់

អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងែដលងយរងេ្រគាះ។ 

CSF PIM: ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ/សង� ត់

គា� នសិទ�ិកន់កប់ដីឯកជន

េឡយេនេពលែដលករកន់

កប់េនាះេធ�ឲ្យមានករផា� ស់ 

ប�ូរបំផា� ញលំេនដ� នរបស់

្របជាជន ឬផា� ស់ប�ូរឬបំផា� ញ

អគារ្របកបអជីវកម�។ 

 

1.2. ជួយដល់

្រគ�សររងផល

ប៉ះពល់ែដល

គា� នសិទ�ិទទួល

ស� ល់ផ�ូវច្បោប់ឬ

ជំនួយហិរ��វត�ុដល់

អ�កែដលរងផល

ប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងទំងអស់

េដម្ីបសេ្រមចេគាល

មា្រត ១៩ (ច្បោប់ភូមិបាល) 

“...លទ�កម�ណាមួយេដយខុស

ច្បោប់ និងេដយេចតនា ឬេដយ

េបាក្របាស់េល្រទព្យសម្បត�ិ

សធារណៈរបស់រដ� ឬរបស់

ជំនួយហិរ��វត�ុដល់អ�ក

ែដលរងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាង

េដម្ីបសេ្រមចេគាល

បំណងេគាលនេយា
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ករកន់កប់

ដីធ�ីែដលពួកេគ

កំពុង្រគប់្រគង។ 

បំណងេគាល

នេយាបាយ (េដម្ីប

បេង�នរបរចិ�� ឹមជីវតិ 

និងក្រមិតជីវភាព

របស់ខ�ួនឬយ៉ាង

េហចណាស់ស� ររបរ

ចិ�� ឹមជីវតិនិងជីវភាព

រស់េនេឡងវញិ

ឲ្យដូចមុនេពល

ជេម��សេចញឬ

ដល់ក្រមិតមុនេពល

ចប់េផ�មអនុវត� 

គេ្រមាងឬក្រមិតណា

មួយែដលខ�ស់ជាង)។ 
 

នីតិបុគ�លសធារណៈ្រត�វ

ផ�នា� េទស...” 

មា្រត ២៣ (ច្បោប់ស�ីពីអស្សោ

មិករណ៍) ៖ “មា� ស់

អចលនវត�ុនិង/ឬមា� ស់

សិទ�ិមានសិទ�ិទទួលបាននូវ

សំណងេលករខូចខត

អចលនវត�ុជាក់ែស�ងែដលមាន

ចប់ពីៃថ�េចញ

េសចក�ី្របកសស�ីពីគេ្រមាង

អស្សោមិករណ៍ែដលជាកល

បរេិច�ទចុងេ្រកយស្រមាប់មាន

សិទ�ិទទួលបាននូវសំណង

សមរម្យនិងយុត�ិធម៌។ 

ករអនុវត�ស្រមាប់ករេដះ

�សយផលប៉ះពល់ ៖ 

១. គា� នករផ�ល់សំណងស្រមាប់

ករបាត់បង់ដីផលិតកម�ែដល

ស�ិតក�ុងដីសធារណៈ 

២. ្របជាជនែដលគា� នដីធ�ីេដយ

សរគេ្រមាងនឹងទទួលដីលំេន

ដ� នែដលមានទំហំ ៧x១៥ 

ែម៉្រត=១០៥ ែម៉្រត្រកឡាក�ុងភូមិ 

ឬភូមិជិតេនាះ ឬេនកែន�ងតំង

ទីលំេនជាថ�ីេដយមានករផ�ល់

ផ�ូវថ�ល់បណា� ញផ�ូវខងក�ុង 

(្របសិនេបមានក�ុងមូលដ� ន) 

និងបង�ន់តមផ�ះ។ ផ�ល់ជំនួយ 

ពិេសសដល់អ�ករងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាងែដលងយ

រងេ្រគាះ។ 

បាយ (េដម្ីបបេង�នរបរ

ចិ�� ឹមជីវតិ និងក្រមិត

ជីវភាពរបស់ខ�ួន ឬ

យ៉ាងេហចណាស់ស� រ

របរចិ�� ឹមជីវតិនិង

ជីវភាពរស់េនេឡងវញិ

ឲ្យដូចមុនេពលជេម��ស

េចញ ឬដល់ក្រមិតមុន

េពលចប់េផ�មអនុវត� 

គេ្រមាងឬក្រមិតណា

មួយែដលខ�ស់ជាង)។ 
 

ផ�ល់ជំនួយពិេសសដល់

អ�ករងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាងែដល

ងយរងេ្រគាះ។ 

ម៉ា្រទីសសិទ�ិទទួលបាន

្រត�វបានបេង�តេឡងជា

វធិានករលុបបំបាត់គមា�

ត។ 

គេ្រមាងែដលទទួលបាន

មូលនិធិពីមូលនិធិឃំុ/

សង� ត់នឹងអនុវត�តមC

SF PIM។ 

LEAP PIM នឹងរមួ

ប��ូ លជំនួយស្រមាប់

អ�កេ្រប្របាស់ដីធ�ីែដល

គា� នករទទួលស� ល់។ 
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CSF PIM ទទួលស� ល់មា� ស់និង

អ�កេ្រប្របាស់ដីែដលគា� ន

ប័ណ�កម�សិទ�ិដីធ�ី 

1.3. ករផ�ល់

សំណងស្រមាប់

សំណង់ខុស

ច្បោប់ 

ករផ�ល់សំណងេពញ

េលញស្រមាប់រចនា

សម�័ន�ទំងអស់េដយ

មិនគិតពីស� នភាព

ផ�ូវច្បោប់ៃនដីធ�ីនិង

សំណង់របស់អ�ក

រងផលប៉ះពល់េដយ

សរគេ្រមាង។ 

រជរដ� ភិបាលកម�ុជានឹងមិន

ចំណាយថវកិជាតិេដម្ីបផ�ល់

សំណងដល់សំណង់ ឬវត�ុ
េផ្សងេទៀតែដលស�ិតេលផ�ូវ

កម�សិទ�ិរបស់រជរដ� ភិបាល 

ដូចជា ROW ស្រមាប់ផ�ូវថ�ល់និង

ផ�ូវែដក (េសចក�ីសេ្រមចេលខ 

៩៦១ របស់្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហិរ��វត�ុ) 

បុ៉ែន�ក�ុងករអនុវត�ជាក់ែស�ង

េលករេដះ�សយផលប៉ះពល់

រជរដ� ភិបាលកម�ុជាយល់ ្រពម 

ផ�ល់សំណងដល់សំណង់ខុស

ច្បោប់ទំងេនះេទតមៃថ�ជំនួស 

េដយមិនកត់េចញឬបន�យ

ៃថ�្រទព្យសេ�ង� ះ និងផ�ល់

សហុ៊យដឹកជ��ូ ន។ 

CSF PIM មិនបានបង� ញច្បោស់

ពីចំណុចេនះេឡយ។ 

ករផ�ល់សំណងតមៃថ�

ជំនួសេពញេលញនឹង

្រត�វផ�ល់ឲ្យសំណង់

ទំងអស់ែដលរងផល

ប៉ះពល់ េដយមិនគិតពី

ស� នភាពផ�ូវច្បោប់េល

ដីធ�ីនិងសំណង់េនាះ។ 

ផ�ល់សហុ៊យេធ�ដំេណ រ

េទតម្របេភទរចនា

សម�័ន�។ 

ម៉ា្រទីសសិទ�ិទទួលបាន

្រត�វបានបេង�តេឡងជា

វធិានករលុបបំបាត់គមា�

ត។ 

គេ្រមាងែដលទទួលបាន

មូលនិធិពីមូលនិធិឃំុ/

សង� ត់នឹងអនុវត�តម 

CSF PIM។ 

2. ករផ�ល់សំណង 

2.1. វធីិស�ស�

េដម្ីបកំណត់

អ្រតផ�ល់សំណ

ង 

ករផ�ល់សំណងេល

ករបាត់បង់ដីធ�ី 

និង្រទព្យសម្បត�ិេផ្សង

េទៀតគួរទទួលបាន

េពញេលញ។ 

មា្រត ២២ (ច្បោប់ស�ីពី

អស្សោមិករណ៍) ៖្របាក់សំណង

ែដល្រត�វផ�ល់ឲ្យេទមា� ស់

អចលនវត�ុ និង/ឬមា� ស់សិទ�ិ្រត�វ

គិតតមៃថ�ទីផ្សោរ ឬៃថ�ជំនួស

អ�កវយតៃម�ឯករជ្យ

េធ�ករសិក្សោៃថ�ជំនួស

ស្រមាប់្រទព្យសម្បត�ិ

្រគប់្របេភទែដលរងផល

ប៉ះពល់េដម្ីបបេង�ត
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េនកលបរេិច�ទៃនករេចញ

េសចក�ី្របកសស�ីពីគេ្រមាង

អស្សោមិករណ៍។ ៃថ�ទីផ្សោរ 

ឬៃថ�ជំនួស្រត�វកំណត់េដយ

គណៈកមា� ធិករ ឬភា� ក់ងរ

ឯករជ្យមួយតមករេ្រជសេរ ស

របស់គណៈកមា� ធិករអស្សោមិក

រណ៍។ 

CSF PIM ត្រម�វឲ្យមានករបេង�ត

ករវយតៃម�ករផ�ល់

សំណងេដយេច

សង� ត់ឬេមឃំុ។ 

អ្រតសំណង ែដល

វយតៃម�េដយ IRC/

GDR េដម្ីបធានាករ

ផ�ល់ៃថ�ជំនួសេពញេល

ញ។ 

ម៉ា្រទីសសិទ�ិទទួលបាន

្រត�វបានបេង�តេឡងជា

វធិានករលុបបំបាត់គមា�

ត។ 

គេ្រមាងែដលទទួលបាន

មូលនិធិពីមូលនិធិឃំុ 

សង� ត់នឹងអនុវត�តម 

CSF PIM។ 

2.2. ករផ�ល់

សំណងេលករ

បាត់បង់្របភព

្របាក់ចំណូល ឬ

មេធ្យោបាយ

ចិ�� ឹមជីវតិ 

ករបាត់បង់្របភព

្របាក់ចំណូលគួរ្រត�វ

បានផ�ល់ឲ្យ (មិនថា

អ�ករងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាង

្រត�វេទកន់ទីតំង

មួយេផ្សងេទៀត 

ឬយ៉ាងណាេនាះេទ) 

មា្រត ២៩ (ច្បោប់ស�ីពីអស្សោ

មិករណ៍) ៖ 

- ភតិកៈអចលនវត�ុែដលមាន

កិច�សន្យោ្រតឹម្រត�វ ្រត�វទទួល

បាននូវសំណងស្រមាប់ករ

រខំននានាពក់ព័ន�នឹងករ

ដកហូតជាអទិ៍កររះុេរ 

សំណង់សមា� រៈករដឹកជ��ូ ន

េទកន់ទីតំងថ�ី។ 

- ចំេពះភតិកៈអចលនវត�ុែដល

កំពុង្របកបអជីវកម� ្រត�វមាន

សិទ�ិទទួលបាននូវសំណងេល

ផលប៉ះពល់ដល់អជីវកម� 

និងករឧបត�ម�បែន�មេដយ

អ្រតសមរម្យ និងយុត�ិធម៌េល

តៃម�េដមទុនែដលបាន

ចំណាយជាក់ែស�ងស្រមាប់

េ្រប្របាស់វធិានករ

បច�ុប្បន�ស�ីពីករ

េដះ�សយផល

ប៉ះពល់ស្រមាប់ករ

បាត់បង់្របាក់ចំណូល

អជីវកម�បេណា� ះ

អសន�រមួទំងអ�កជួល។ 

ម៉ា្រទីសសិទ�ិទទួលបាន

្រត�វបានបេង�តេឡងជា

វធិានករលុបបំបាត់គមា�

ត។ 

 

គេ្រមាងែដលទទួលបាន

មូលនិធិពីមូលនិធិឃំុ 

សង� ត់នឹងអនុវត�តម 

CSF PIM។ 
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សកម�ភាពៃនករ្របកបរបរ

អជីវកម�េនាះេដយគិត្រតឹម

ៃថ�េចញេសចក�ី្របកសស�ីពី

គេ្រមាងអស្សោមិករណ៍។ 

- ចំេពះករដកហូតយកទីតំង

ែដលកំពុងមានសកម�ភាព

អជីវកម� មា� ស់អចលនវត�ុ្រត�វ

មានសិទ�ិទទួលបានសំណង

ឧបត�ម�បែន�មេដយអ្រត

សមរម្យនិងយុត�ិធម៌េលតៃម�

ៃន្រទព្យសម្បត�ិែដលរងផល

ប៉ះពល់ជាក់ែស�ងេដយគិត

្រតឹមៃថ�េចញេសចក�ី្របកស

ស�ីពីគេ្រមាងអស្សោមិករណ៍។ 

ក�ុងករអនុវត�ស្រមាប់ករ

េដះ�សយផលប៉ះពល់  មា� ស់

ហងែដល្រត�វេរ េចញនឹងទទួល 

បានជំនួយសច់្របាក់មួយេលក 

េហយអ�កជួលនឹងទទួលបាន 

(១) សហុ៊យេធ�ដំេណ រ (២) 

្របាក់ឧបត�ម�ស្រមាប់ករ

រខំននិង (៣) ្របាក់ឧបត�ម�

ស្រមាប់ករជួល។ 

CSF PIM មិនបានេលកេឡងពី

ចំណុចេនះេឡយ។ 
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2.4. ករស� ររបរ

ចិ�� ឹមជីវតិេឡង

វញិនិងជំនួយ 

 

ករផ�ល់ករស� ររបរ

ចិ�� ឹមជីវតិ និងជំនួយ

េដម្ីបសេ្រមចេគាល

បំណងេគាលនេយា

បាយ 

រដ� ភិបាលកម�ុជាគា� នេគាល

នេយាបាយច្បោស់លស់ស�ីពី

ចំណុចេនះេឡយ។ បុ៉ែន�កម�វធីិ

ស� រ្របាក់ចំណូលេឡងវញិ្រត�វ

បានផ�ល់ជូនេ្រកមគេ្រមាងផ�ល់

មូលនិធិច្រម�ះភាគី។ លក�ខណ�

េយាង្រត�វបានរមួប��ូ លក�ុង 

RAPេហយទីភា� ក់ងរជាប់កិច�

សន្យោ្រត�វអនុវត� IRP េ្រកមករ

្រត�តពិនិត្យរបស់ IRC។ 

CSF PIM មិនបានេលកេឡងពី

ចំណុចេនះេឡយ។ 

គា� នកម�វធីិស� រ្របាក់

ចំណូលេឡងវញិេឡយ 

េដយសរគា� នករផា� ស់ 

ទីលំេនជារបូវន� និង

អ�ករងផលប៉ះពល់ធ�ន់ 

ធ�រេដយសរគេ្រមាង។ 

ម៉ា្រទីសសិទ�ិទទួលបាន

្រត�វបានបេង�តេឡងជា

វធិានករលុបបំបាត់គមា�

ត។ 

2.5.ករពិេ្រគាះ

េយាបល់និងករ

បង� ញព័ត៌មាន 

ករចូលរមួ និងករ

េរៀបចំែផនករ និង

ករអនុវត�ជាពិេសស

ករប�� ក់ពីលក�ណៈ

សម្បត�ិសម�សប

ែដលអចទទួលបាន

សំណង និងជំនួយ 

និងករទទួលបាន

យន�ករេដះ�សយ

បណ�ឹ ង 

មា្រត ១៦ (ច្បោប់ស�ីពីអស្សោ

មិករណ៍) ៖ក�ុងករេធ�ករអេង�ត

េនះ គណៈកមា� ធិករអស្សោ

មិករណ៍្រត�វេរៀបចំចត់ែចង

េធ�ករពិេ្រគាះេយាបល់ជា

សធារណៈេនក�ុងក្រមិត

អជា� ធរ រជធានីេខត�្រក�ង�ស�ក 

ខណ� ជាមួយ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ 

សង� ត់និងតំណាងភូមិ ឬ

សហគមន៍ែដលរងនូវអស្សោ

មិករណ៍េដម្ីបផ�ល់ព័ត៌មានជាក់

លក់ច្បោស់លស់ និងទទួល

បាននូវមតិេយាបល់ពី្រគប់ភាគី

ពក់ព័ន�អំពីសំេណ ៃនគេ្រមាង

េហដ� រចនាសម�័ន�របូវន�

សធារណៈ។ 

CSF PIM េលកេឡងច្បោស់

ពីករពិេ្រគាះេយាបល់ និងករ

បង� ញព័ត៌មានសធារណៈស�ីពី

ករពិេ្រគាះេយាបល់ 

និងករចូលរមួេពញ

េលញនឹង្រត�វបានេធ�

េឡងេន្រគប់ដំណាក់ក

លៃនករេរៀបចំែផនករ 

និងអនុវត� RAP។ 

ម៉ា្រទីសសិទ�ិទទួលបាន

្រត�វបានបេង�តេឡងជា

វធិានករលុបបំបាត់គមា�

ត។ 

គេ្រមាងែដលទទួលបាន

មូលនិធិពីមូលនិធិឃំុ  

សង� ត់នឹងអនុវត�តម 

CSF PIM។ 
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គេ្រមាងែដលេស�េឡង។ 

3. យន�ករេដះ�សយបណ�ឹ ង 

នីតិវធីិស្រមាប់

ករកត់្រតនិង

ដំេណ រករ

បណ�ឹ ង 

យន�ករេដះ�សយ

បណ�ឹ ងគួរែតជាករ

ទទួលខុស្រត�វរបស់

ម�ន�ីរដ� ភិបាលក�ុង

ករេដះ�សយ

បណ�ឹ ងេដយមាន

នីតិវធីិច្បោស់លស់

ស្រមាប់

ករកត់្រតនិងដំេណ រ

ករបណ�ឹ ង 

 

យន�ករេដះ�សយបណ�ឹ ង្រត�វ

បានេលកេឡងក�ុងច្បោប់ស�ីពី

អស្សោមិករណ៍ បុ៉ែន�ច្បោប់េនះ

មានបទប្ប��តិ�ែដលផាត់េចញ

គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�

សធារណៈ 

ក�ុងករអនុវត�ស្រមាប់ករ

េដះ�សយផលប៉ះពល់្រគប់

គេ្រមាងែដលពក់ព័ន�នឹងករ

តំងទីលំេនជាថ�ីេដយមិន 

ស�័្រគចិត� គណៈកមា� ធិករ 

េដះ�សយបណ�ឹ ង្រត�វបាន 

បេង�តេឡងពីថា� ក់ឃំុរហូតដល់

ថា� ក់េខត�។ 

CSF PIM េលកេឡងច្បោស់ពី

នីតិវធីិេដះ�សយបណ�ឹ ង។ 

គណៈកមា� ធិករេដះ

�សយបណ�ឹ ងនឹង្រត�វ

បានបេង�តេឡងក�ុងេខត�

េសៀមរបនិង្រក�ង

ភ�ំេពញេដយអនុវត�

តមេគាលករណ៍

ែណនំាក�ុង្រកបខ័ណ�  

RPF។ 

គេ្រមាងែដលទទួលបាន

មូលនិធិពីមូលនិធិឃំុ 

សង� ត់នឹងអនុវត�តម 

CSF PIM។ 

 

4. ករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� 

 ្រត�វមានករពិនិត្យ

តមដនៃផ�ក�ុង 

និងខងេ្រក

េដយឯករជ្យ 

មិនមានែចងក�ុងច្បោប់

អស្សោមិករណ៍ 

CSF PIM េលកេឡងច្បោស់ពី

ករពិនិត្យតមដនករេរៀបចំ

ករផ�ល់សំណង។ 

្រត�វមានទំងករពិនិត្យ

តមដនៃផ�ក�ុង និងខង

េ្រក (ឯករជ្យ) បនា� ប់ពី

មានភាពធ�ន់ធ�រៃនផល

ប៉ះពល់។ សូចនាករ

ពិនិត្យតមដននឹង្រត�វ

បានបេង�តេឡងេហយ

របាយករណ៍ប�� ប់

គេ្រមាងនឹង្រត�វបាន

េរៀបចំេដម្ីបប�� ក់ថាេត
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សេ្រមចបានេគាល 

បំណងៃនេគាលនេយា 

បាយ OP 4.12 ឬេទ។ 

គេ្រមាងែដលទទួលបាន

មូលនិធិពីមូលនិធិឃំុ

សង� ត់នឹងអនុវត�តម 

CSF PIM។ 

 

4. ្រកបខ័ណ� េគាលនេយាបាយស្រមាប់លទ�កម�ដី និងករផ�លស់ណំង 

 

53. េគាលនេយាបាយេនះ ្រគបដណ� ប់ែតអនុគេ្រមាងពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដីេដយមិនស�័្រគចិត� និង

ទទួលបានមូលនិធិមួយែផ�កពីមូលនិធិឃំុសង� ត់ និងបេ្រមឲ្យផល្របេយាជន៍ជាតិ និងសធារណៈ។ បុ៉ែន�

គា� នប�� េនះក�ុងកម�វធីិ LEAP េឡយ។ 

4.1. និយមនយ័ពាក្យគន�ឹះ 

54. អ�កទទួលផល ៖ បុគ�ល និង្រគ�សរទំងអស់មកពីភូមិែដលស�័្រគចិត�ចូលរមួឬេធ�ជាែផ�កៃនគេ្រមាង។ 

55. ករផ�ល់សំណង ៖ ករទូទត់ជាសច់្របាក់ ឬវត�ុេទតមៃថ�ជំនួសរបស់្រទព្យសម្បត�ែិដលទទួលបាន

ស្រមាប់គេ្រមាង។ 

56. កលបរេិច�ទឱសនវទ ៖ កលបរេិច�ទមុនេពលែដលករ្រគប់្រគង ឬេ្រប្របាស់តំបន់គេ្រមាងេធ�ឲ្យ

អ�ករស់េន ឬអ�កេ្រប្របាស់មានសិទ�ិក�ុងករកំណត់ជាអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង។ កល 

បរេិច�ទឱសនវទស្រមាប់គេ្រមាងេនះ គឺជាកលបរេិច�ទៃនករពិេ្រគាះេយាបល់ជាសធារណៈេលក 

ទីមួយស្រមាប់អនុគេ្រមាងនីមួយៗ ែដលត្រម�វឲ្យមានលទ�កម�ដីធ�ីជាមួយអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាង មុនេពលេរៀបចំប�� ីសរេពភ័ណ� ៃនករបាត់បង់ (IOL) ឬករអេង�តវស់ែវងលម�ិត (DMS)។ 

57. អ�កែដល្រត�វផា� ស់ទីលំេន ៖ សំេដេលអ�កែដលេយាងតមសកម�ភាពេរៀបរប់ខងេល ែដល (១) 

ទទួលរងផលប៉ះពល់អវជិ�មានេលជីវភាពរស់េន ឬ (២) សិទ�ិកម�សិទ�ិផល្របេយាជន៍េលផ�ះដីធ�ី (ឧ. 

ទីតំងដីកសិកម� និងវលេស� )  ឬអចលនវត�ុេផ្សងេទៀត ្រត�វបានទទួលបាន និងកន់កប់ជាបេណា� ះ

អសន� ឬជាអចិៃ�ន�យ៍ (៣) លទ�ភាពទទួលបាន្រទព្យផលិតកម�រងផលប៉ះពល់អវជិ�មានជាបេណា� ះ
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អសន�ឬជាអចិៃ�ន�យ៍ឬ (៤) អជីវកម�មុខរបរករងរ ឬកែន�ងរស់េន ឬទីជ្រមករងផលប៉ះពល់អវជិ�មាន 

េហយ “អ�កែដល្រត�វផា� ស់ទីលំេន” សំេដេលអ�កែដល្រត�វផា� ស់ទីលំេនេល្រគប់របូភាព។ 

58. អ�កកន់កប់ដីែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិសម�សប ៖ សំេដេលអ�ករងផលប៉ះពល់ែដល (ក) 

មានប័ណ�កម�សិទ�ដីិធ�ីឬ (ខ) មិនមានប័ណ�កម�សិទ�ិដីធ�ី បុ៉ែន�កម�សិទ�ិដីធ�ីរបស់ខ�ួនអចកំណត់ឲ្យ�សបច្បោប់

េដយផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិេទតមច្បោប់ភូមិបាលរបស់កម�ុជា ដូចជា អ�កមានសិទ�ិែដល្រត�វបានទទួល

ស� ល់។ 

59. សិទ�ិទទួលបាន ៖ វធិានករនានាែដលរមួមានករផ�ល់សំណងករជួយដល់ករស� រ្របាក់ចំណូល

េឡងវញិ ជំនួយដល់ករេផ�រករជំនួស្របាក់ចំណូល និងជំនួយេលករេដះ�សយផលប៉ះពល់េដយ 

ែផ�កតមអ�ករងផលប៉ះពល់ េទតមលក�ណៈៃនករបាត់បង់របស់បុគ�លេនាះេដម្ីបស� រមូលដ� ន

េសដ�កិច� និងសង�មរបស់ខ�ួនេឡងវញិ។ សិទ�ិទទួលបាន ែដល្រត�វបានរមួប��ូ លស្រមាប់គេ្រមាង LEAP 

្រត�វអនុវត�តមច្បោប់និងបទប្ប��ត�ិជាតិជាធរមាន និងេគាលនេយាបាយ OP/BP 4.12 របស់ធនាគារ

ពិភពេលក។ សិទ�ិទទួលបានអចែកស្រម�លេឡងវញិេទតមស� នភាពជាក់ែស�ងៃនផលប៉ះពល់ 

្របសិនេបអចអនុវត�បានក�ុងឯកសរបច�ុប្បន�ភាពរបស់្រកបខ័ណ�  RPF។ 

60.្រគ�សរ ៖ សំេដេលមនុស្ស្រគប់របូែដលរស់េន និងបរេិភាគអហរជាមួយគា� េ្រកមដំបូលផ�ះែតមួយ។ 

61. ករស� រ្របាក់ចំណូលេឡងវញិ ៖ សំេដេលករបេង�ត្របភព្របាក់ចំណូល និងរបរចិ�� ឹមជីវតិរបស់

្រគ�សររងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងេឡងវញិ យ៉ាងេហចណាស់ឲ្យដល់ក្រមិតមុនអនុវត�គេ្រមាង។ 

62. ករែកលម� ៖ សំេដេលសំណង់ែដល្រត�វបានសងសង់ (កែន�ងរស់េន របង សលឆទន ្រទ�ង្រជ�ក 

សមា� រទឹកេភ�ង អគារសហគមន៍ ហង ឃា� ំង។ល។) និងដំណំា/រកុ�ជាតិែដលដំដុះេដយបុគ�ល ្រគ�សរ 

ស� ប័ន ឬអង�ករេនាះ។ 

63. លទ�កម�ដី ៖ ដំេណ រករែដលមនុស្សមា� ក់បាត់បង់កម�សិទ� ិ ករេ្រប្របាស់ ឬលទ�ភាពទទួលបានដីធ�ី

េដយមិនស�័្រគចិត�េដយសរគេ្រមាងេនះ។ លទ�កម�ដីអចបង�ផលប៉ះពល់សង�មជាេ្រចន ដូចជា ករ

បាត់បង់កែន�ងរស់េន ឬអចលនវត�ុេផ្សងេទៀត (របងអណ�ូ ងទឹកផ�ូរេខ� ច ឬសំណង់េផ្សងេទៀត ឬករ

ែកលម�ែដលពក់ព័ន�នឹងដីធ�ីេនាះ)។ 

64. អជា� ធរគេ្រមាង ៖ សំេដេល្រកសួងមហៃផ� ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ អគ�នាយកដ� ន

េដះ�សយផលប៉ះពល់ របស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ។ 

65. ទីភា� ក់ងរ្របតិបត�ិគេ្រមាង ៖ សំេដេល្រកសួងមហៃផ� និងគណៈកមា� ធិករដឹកនំាគេ្រមាងរបស់ 

្រកសួងមហៃផ�។ 
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66. អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង ៖ រមួប��ូ លបុគ�ល្រគប់របូ្រគ�សរ អង�ភាព អង�ករសហ្រគាស 

ឬស� ប័នឯកជនែដលេដយសរករផា� ស់ប�ូរេកតេចញពីគេ្រមាងនឹង (១) ទទួលរងផលប៉ះពល់អវជិ�មាន

េលជីវភាពរស់េនរបស់ខ�ួន (២) សិទ�ិប័ណ�កម�សិទ�ិ ឬផល្របេយាជន៍េលផ�ះដីធ�ី (ឧ. ដីលំេនដ� ន 

ពណិជ�កម� កសិកម�ៃ្រពេឈ ចមា� រវលេស�  និង/ឬករេរៀបចំដីធ�ី) ធនធានទឹក �សះ្រតី ឡូតិ៍េនសទ

សហគមន៍ ផលដំណំា និងេដមេឈផ�ល់ផលេពញមួយឆា� ំ ឬអចលនវត�ុេផ្សងេទៀត ្រត�វបានទទួលបាន

កន់កប់រតិត្ិបត ឬរងផលប៉ះពល់អវជិ�មាន ទំង�ស�ង ឬេដយែផ�កជាអចិៃ�ន�យ៍ ឬបេណា� ះអសន� 

និង/ឬ (៣) អជីវកម�មុខរបរ កែន�ងករងរ ឬកែន�ងរស់េន ឬទីជ្រមករងផលប៉ះពល់អវជិ�មាន 

ជាអចិៃ�ន�យ៍ ឬបេណា� ះអសន� េដយមាន ឬគា� នករផា� ស់ទីលំេន។ 

67. ករស� រេឡងវញិ ៖ សំេដេលជំនួយែដលផ�ល់ដល់អ�ករងផលប៉ះពល់ធ�ន់ធ�រេដយសរករបាត់បង់

្រទព្យផលិតភាព ្របាក់ចំណូលករងរ ឬ្របភពចិ�� ឹមជីវតិេដម្ីបបំេពញបែន�មេលករផ�ល់សំណងស្រមាប់

្រទព្យែដលបាត់បង់េដម្ីបសេ្រមចបានយ៉ាងេហចណាស់ករស� រជីវភាពរស់េន និងគុណភាពជីវតិ

េពញេលញ។ ករផ�ល់សំណងស្រមាប់្រទព្យសម្បត�ិែតងែតមិន្រគប់្រគាន់េដម្ីបសេ្រមចបានករស� រ

េឡងវញិេពញេលញ។ 

68. ៃថ�ជំនួស ៖ គឺជាវធីិវយតៃម�្រទព្យសម្បត�ិែដលកំណត់បរមិាណសំណង្រគប់្រគាន់េដម្ីបជំនួសឲ្យ្រទព្យ 

ែដលបាត់បង់ ដូចជា ចំណាយ្របតិបត�ិករចំបាច់។ ករផ�ល់សំណងតមៃថ�ជំនួស្រត�វបានកំណត់

ដូចតេទ ៖ ស្រមាប់ដីកសិកម�វជាតៃម�មុនេពលអនុវត�គេ្រមាង ឬមុនេពលផា� ស់ទីលំេន (មួយណា

ែដលខ�ស់ជាង) តៃម�ទីផ្សោររបស់ដីែដលមានសក� នុពលផលិតកម� ឬករេ្រប្របាស់េស�គា� ែដលស�ិតេន

ជិតដីរងផលប៉ះពល់ និងចំណាយេលករេរៀបចំដីធ�ី្រតឹមក្រមិត្របហក់្របែហលគា� នឹងក្រមិតរបស់ដីរង

ផលប៉ះពល់បូកនឹងចំណាយេលករចុះប��  ី និងពន�េលករេផ�រ។ ស្រមាប់ដីក�ុងតំបន់្របជំុជន វជា

តៃម�ទីផ្សោរមុនេពលផា� ស់ទីលំេនរបស់ដីែដលមានទំហំ និងករេ្រប្របាស់េស�គា�  េដយមានេហដ� រចនា

សម�័ន�សធារណៈ និងេសវល�្របេសរ្របហក់្របែហលគា�  និងស�ិតេនជិតដីរងផលប៉ះពល់ បូកនឹង

ចំណាយេលករចុះប��  ី និងពន�េលករេផ�រ។ ស្រមាប់ផ�ះ និងសំណង់េផ្សងេទៀត វជាតៃម�ទីផ្សោររបស់

សមា� រសងសង់សំណង់ជំនួសេដយមានៃផ�្រកឡា និងគុណភាព្របហក់្របែហលគា�  ឬល�ជាងសមា� រៈ

របស់សំណង់រងផលប៉ះពល់ ឬជួសជុលសំណង់រងផលប៉ះពល់េដយែផ�ក បូកនឹងចំណាយេលករ

ដឹកជ��ូ នសមា� រសំណង់េទកែន�ងសងសង់បូកនឹងចំណាយេលកម�ករ និងអ�កេម៉ករបូកនឹងចំណាយ

េលករចុះប��  ី និងពន�េលករេផ�រ។ ក�ុងករកំណត់ៃថ�ជំនួស េគមិនគិតពីករធា� ក់ចុះតៃម�របស់្រទព្យ និង

តៃម�របស់្រទព្យសេ�ង� ះ និងតៃម�ៃនអត�្របេយាជន៍ែដល្រត�វទទួលបានពីគេ្រមាងែដលកត់េចញពីករ

វយតៃម�្រទព្យរងផលប៉ះពល់មួយេឡយ។ ក�ុងករណីែដលច្បោប់ជាតិមិនបំេពញស�ង់ដៃនករ

ផ�ល់សំណងេទតមៃថ�ជំនួសេពញេលញ ករផ�ល់សំណងេ្រកមច្បោប់ជាតិ្រត�វបានបំេពញបែន�មេដយ

វធិានករបែន�មេដម្ីបបំេពញស�ង់ដៃថ�ជំនួស។ ជំនួយបែន�មទំងេនះខុសពីវធិានករស�ីពីករេដះ�សយ 

ផលប៉ះពល់ែដល្រត�វផ�ល់ឲ្យេ្រកមលក�ខណ� េផ្សងេទៀត ក�ុងេគាលនេយាបាយ្របតិបត�ិកររបស់ធនាគារ

ពិភពេលក (OP) ឬេគាលនេយាបាយរបស់ធនាគារពិភពេលក (BP) 4.12 កថាខណ�  ៦។ 
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69. ករេដះ�សយផលប៉ះពល់ ៖ មានន័យថាជាករចត់វធិានករទំងអស់េដម្ីបកត់បន�យផលប៉ះពល់

អវជិ�មានណាមួយ ឬទំងអស់របស់គេ្រមាងេល្រទព្យសម្បត�ិ និង/ឬជីវភាពរស់េនរបស់អ�ករងផលប៉ះ

ពល់េដយសរគេ្រមាង ដូចជា ករផ�ល់សំណងករផា� ស់ទីលំេន (ក�ុងករណីពក់ព័ន�) និងករស� រេឡង

វញិេទតមភាពចំបាច់។ 

70. ្រក�មងយរងេ្រគាះ ៖ ្រក�មមនុស្សែដលអចរងេ្រគាះេដយមិនសម�សប ឬ្របឈមនឹងហនិភ័យៃនករ

ជួបករលំបាកេដយសរឥទ�ិពលៃនករតំងទីលំេនជាថ�ី និងជាពិេសសរមួប��ូ ល៖ (១) �ស�ីជាេម

្រគ�សរែដលមានបន�ុក (២) េម្រគ�សរពិករ (៣) ្រគ�សរែដលស�ិតក�ុងសូចនាករែដល្រត�វបានកំណត់

ថា្រកី្រក (៤) ្រគ�សរមនុស្សចស់ែដលគា� នមេធ្យោបាយ្រទ្រទង់ជីវតិ និងគា� នដីធ�ីនិង (៥) ជនជាតិេដមភាគ

តិច។ ភាពងយរងេ្រគាះរបស់្រគ�សរនីមួយៗនឹងអ�ស័យេលផលប៉ះពល់ និងស� នភាពេសដ�កិច�សង�ម

របស់ពួកេគ ែដលនឹង្រត�វបានវយតៃម�េទតមលទ�ផលៃនករអេង�តទិន�ន័យមូលដ� នលម�ិតេលែផ�ក

េសដ�កិច�សង�មក�ុងអំឡុងេពលៃនករអេង�តវស់ែវងលម�ិត ឬេរៀបចំប�� ីសរេពភ័ណ� ៃន្រទព្យសម្បត�ិែដល

បាត់បង់។ 

4.2. េគលបណំង និងេគលករណ៍ៃន្រកបខណ័�  RPF 

71. េគាលបំណងៃន្រកបខ័ណ� េគាលនេយាបាយស�ពីីករេដះ�សយផលប៉ះពល់ (RPF) គឺេដម្ីប (ក) 

បេ�� �ស ឬកត់បន�យលទ�កម�ដី និងករតំងទីលំេនជាថ�ីេដយសរសកម�ភាពេ្រកមគេ្រមាង LEAP និង 

(ខ) ផ�ល់សំណងេដយយុត�ិធម៌ក�ុងករណីមានករតំងទីលំេនជាថ�ីេដយមិនស�័្រគចិត�។ 

72. េគាលករណ៍្រគឹះែដលរមួប��ូ លក�ុង្រកបខ័ណ� េនះ ៖ នឹងមានករចត់វធិានករចំបាច់ទំងអស់េដម្ីប

ែកលម� ឬយ៉ាងេហចណាស់ស� រេឡងវញិនូវ្របាក់ចំណូល និងជីវភាពរស់េនរបស់បុគ�ល្រគប់របូែដលរង

ផលប៉ះពល់េដយសរលទ�កម�ដី។ ្រកបខ័ណ� េនះរមួប��ូ លច្បោប់ជាធរមានរបស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា 

និងេគាលករណ៍ែណនំាែដលកំណត់ក�ុងេគាលនេយាបាយ OP/BP 4.12 របស់ធនាគារពិភពេលក។ 

េគាលករណ៍ជាក់លក់ែដលអនុវត�ក�ុងគេ្រមាង LEAP រមួមាន៖ 

(i) ករសងសង់េហដ� រចនាសម�័ន�សហគមន៍ និងសំណង់េផ្សងេទៀត ឬអគារ្រត�វបេ�� �សលទ�កម�

កម�សិទ�ិឯកជននិងករជេម��ស្របជាជន។ ្របសិនេប្រត�វមានលទ�កម�ដីឯកជនស្រមាប់ករ

សងសង់េនះ្រត�វផ�ល់សំណងេទតមៃថ�ជំនួស។ ករផ�ល់អំេណាយដីេដយស�័្រគចិត�អចទទួល

យកបានេដយេយាងតម “នីតិវធីិែដលេ្រប្របាស់ក�ុងមូលនិធិឃំុសង� ត់”។ 

(ii) គា� នករផា� ស់ទីលំេនជារបូវន�ណាមួយក�ុងគេ្រមាង LEAP េឡយ េហយករជេម��សេចញែផ�ក

េសដ�កិច�្រត�វមានក្រមិតទបបំផុត។ 
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(iii) ធានានូវស�ង់ដេរៀបចំែដលកត់បន�យភាពចំបាច់ ក�ុងករដក់កររតិត្ិបតេលករេ្រប្របាស់ដីេន

តំបន់ជិតខង 

(iv) បេង�តនីតិវធីិ្របកបេដយតមា� ភាព និងយុត�ិធម៌ ដូចមានកំណត់ក�ុងម៉ា្រទីសសិទ�ិទទួលបាន

ៃន្រកបខ័ណ�  RPF េដម្ីបកំណត់ករផ�ល់សំណងស្រមាប់ (១) ករបាត់បង់ដីធ�ី និង/ឬ្រទព្យសម្បត�ិ

បេណា� ះអសន�ក�ុងេពលសងសង់ និង (២) លទ�កម�ដី និង/ឬ្រទព្យសម្បត�ជិាអចិៃ�ន�យ៍។ 

(v) េ្រកយករប�� ប់ករសងសង់ស� រដីធ�ីេឡងវញិឲ្យបានល�បំផុត ឲ្យដូចស� នភាពេដមក�ុងករណី

មានកររខំនបេណា� ះអសន�េដម្ីបអចឲ្យមា� ស់ដី/អ�កេ្រប្របាស់/ភតិកៈ បន�បំេពញសកម�ភាព

េឡងវញិដូចមុនេពលអនុវត�គេ្រមាង។ 

(vi) ផ�ល់ព័ត៌មានដល់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង និងសហគមន៍ស�ពីីសកម�ភាពសងសង់ 

ដំេណ រករែដលនឹង្រត�វេធ�េឡងេដម្ីបទទួលបានសំណងេលដី និងសិទ�ិនិង្របាក់ចំណូលរបស់

ពួកេគស្រមាប់ករទូទត់។ 

(vii) ធានាថាអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងែដលមិនេពញចិត� ទទួលបានករទូទត់ និង

ជេ្រមសដំេណាះ�សយ និងជំនួយែដល�សបតមេគាលករណ៍ែដលមានែចងក�ុង្រកបខ័ណ�  

RPF ជាពិេសសករងរ។ 

(viii) អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង្រគប់របូ េដយមិនគិតពីស� នភាពផ�ូវច្បោប់របស់្រទព្យ

សម្បត�ិ នឹងទទួលបានជំនួយេ្រចន្របេភទេទតមេគាលករណ៍កំណត់ក�ុងម៉ា្រទីសសិទ�ិទទួល

បាន េដម្ីបជួយពួកេគក�ុងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរក្សោរបរចិ�� ឹមជីវតិ និងសុខុមាលភាពរបស់ខ�ួន

ឲ្យដូចមុនេពលអនុវត�គេ្រមាង LEAP។ អ�កេ្រប្របាស់ដីែដលគា� នករទទួលស� ល់/គា� នករ

អនុ�� តនឹងមិនទទួលបានសំណងស្រមាប់ករបាត់បង់ដីេឡយ បុ៉ែន�នឹងទទួលបានសំណង

ស្រមាប់ករបាត់បង់្រទព្យសម្បត�ិេផ្សងេទៀតរបស់ខ�ួន ែដល្រត�វបានបេង�តេឡងមុនេពល

កលបរេិច�ទឱសនវទ និងករបាត់បង់្របាក់ចំណូលែដលពួកេគនឹងទទួលបានជំនួយក�ុងកិច�

ខិតខំ្របឹងែ្របងរក្សោរបរចិ�� ឹមជីវតិ និងសុខុមាលភាពរបស់ខ�ួន។ករវស់ែវងលម�ិតែដល្រត�វ

េធ�េឡងនឹង្រត�វបានកំណត់េដយែផ�កេលជំេរឿន ប�� ីសរេពភ័ណ� ៃនករបាត់បង់ (ឬករអេង�ត

វស់ែវងលម�ិត) និងករអេង�តទិន�ន័យមូលដ� នែផ�កេសដ�កិច�សង�មែដលេធ�េឡងេនេពលបេង�ត 

ARAP/RAP។ 

(ix) អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានពីកលវភិាគអនុវត�គេ្រមាង និង

ករពិេ្រគាះេយាបល់ពក់ព័ន�នឹងេគាលករណ៍លទ�កម�ដីនិងករបាត់បង់ ឬករខូចខត្រទព្យ

សម្បត�ិ និង 
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(x) ករខូតខត្រទព្យសម្បត�ិដូចជាផលដំណំាេដមេឈ របងនិងក��ុ ះ និងករបាត់បង់្របាក់ចំណូល 

(ឧ. ករបាត់បង់ទិន�ផល) នឹង្រត�វបានកត់បន�យ ្របសិនេបមិនអចេចៀសវងបាន វនឹង្រត�វ

បានផ�ល់សំណង េដយមិនគិតពីស� នភាពផ�ូវច្បោប់ៃនកម�សិទ�េិដយេយាងតមម៉ា្រទីសសិទ�ិ

ទទួលបានក�ុងតរងទី ២។ 

4.3. លក�ណៈសម្បត�សិម្រសប សិទ�ិទទួលបាន នងិសំណង 

4.3.1. លក�ណៈសម្បត�សិម្រសប 

73. អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង្រគប់របូែដល្រត�វបានកំណត់ក�ុងតំបន់រងផលប៉ះពល់េដយ

សរអនុគេ្រមាងេនកលបរេិច�ទឱសនវទ នឹងមានសិទ�ិទទួលបានសំណងស្រមាប់្រទព្យសម្បត�ិែដលរង

ផលប៉ះពល់និងវធិានករស� រេឡងវញិ្រគប់្រគាន់េដម្ីបជួយឲ្យពួកេគបេង�ន ឬយ៉ាងេហចណាស់រក្សោ

ក្រមិតជីវភាពរស់េនឲ្យដូចមុនេពលអនុវត�គេ្រមាង សមត�ភាពរក្របាក់ចំណូល និងក្រមិត ផលិតកម�។ 

កលបរេិច�ទឱសនវទជាៃថ�ចុងេ្រកយៃនករអេង�តវស់ែវងលម�ិត (DMS) ក�ុងករវនិិេយាគអនុគេ្រមាង

នីមួយៗ។ អ�កែដលចូលមកក�ុងតំបន់វនិិេយាគេ្រកយកលបរេិច�ទឱសនវទនឹងមិនមានសិទ�ិទទួលបាន

សំណង ឬជំនួយេផ្សងេទៀតេឡយ។ អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង LEAP អចកំណត់ជា ៖ (១) 

មា� ស់�សបច្បោប់ (២) មា� ស់ែដលមានករទទួលស� ល់និង (៣) អ�កេ្រប្របាស់ែដលគា� នករទទួលស� ល់/

ករអនុ�� ត។ ្របេភទទំងបីេនះនឹងរងផលប៉ះពល់ខុសគា� េទតមភាពធ�ន់ធ�រ។ ដូេច�ះ អ�ករងផល

ប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិសម�សប នឹងមានសិទ�ិទទួលបានសំណងេទតម

្របេភទអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងវសិលភាពៃនផលប៉ះពល់ និងភាពធ�ន់ធ�រ។ ្របេភទទំង 

៣ ៃនអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង និងសិទ�ិទទួលបានរបស់ពួកេគរមួមាន៖ 

(a) មា� ស់�សបច្បោប់ ៖ ្របសិនេបបុគ�ល ឬ្រគ�សរមួយែដលជាមា� ស់ដី�សបច្បោប់ (មានប័ណ�កម�សិទ�ិ) 

ដូចករកំណត់េ្រកមច្បោប់ភូមិបាល បាត់បង់អចលន្រទព្យ ឬលទ�ភាពេ្រប្របាស់ដីកសិកម�ក�ុងតំបន់

េ្រកមគេ្រមាង LEAP ពួកេគមានសិទ�ិទទួលបានសំណងេលដីធ�ីនិង្រទព្យសម្បត�ិ។ អ�ករងផលប៉ះ

ពល់េដយសរគេ្រមាងទំងអស់ ្រត�វបានកំណត់អត�ស�� ណក�ុងតំបន់រងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងេនកលបរេិច�ទៃនករអេង�តវស់ែវងលម�ិត។ ពួកេគមានសិទ�ទិទួលបានវធិានករស� រេឡង

វញិែដលជួយពួកេគក�ុងករែកលម� ឬយ៉ាងេហចណាស់រក្សោក្រមិតជីវភាពរស់េនឲ្យដូចមុនេពល

អនុវត�គេ្រមាង សមត�ភាពរក្របាក់ចំណូលនិងក្រមិតផលិតកម�។ 
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(b) មា� ស់ែដលមានករទទួលស� ល់ ៖ សំេដេលបុគ�លឬ្រគ�សរមួយែដលគា� នប័ណ�កម�សិទ�ិដីធ� ី

បុ៉ែន�គាត់ជាមា� ស់�សបច្បោប់ មា� ស់រមួ និងមានសិទ�ិទទួលបានដីធ�ីេ្រកមច្បោប់ភូមិបាល។ បុគ�លែដល

ស�ិតេ្រកម្របេភទេនះនឹងមានសិទ�ិដូចគា� នឹងមា� ស់�សបច្បោប់ែដរ5

6។ 

(c) អ�កេ្រប្របាស់ែដលគា� នករទទួលស� ល់/គា� នករអនុ�� ត ៖ សំេដេលបុគ�ល ឬ្រគ�សរមួយែដល

កំពុងេ្រប្របាស់ឬរស់េនេលដីសធារណៈ ឬដីេផ្សងេទៀតែដល្រត�វបានហមឃាត់េ្រកមច្បោប់ភូមិ

បាល។ បុគ�លែដលស�ិតេ្រកម្របេភទេនះនឹងគា� នសិទ�ិទទួលបានសំណងេឡយ បុ៉ែន�គាត់នឹងមាន

សិទ�ិទទួលបានសំណងេទតមៃថ�ជំនួសស្រមាប់អចលន្រទព្យ ែដលខ�ួនកន់កប់េ្រកពីដី។ បុគ�ល

េនាះអចេស�សំុភស�ុតងកម�សិទ�្ិរទព្យែដលរងផលប៉ះពល់ែដលជាែផ�កមួយៃនដី។ េលសពីេនះ

គាត់មានសិទ�ិទទួលបានករស� ររបរចិ�� ឹមជីវតិ និង/ឬជំនួយពិេសស ្របសិនេបគាត់រងផលប៉ះពល់ 

ធ�ន់ធ�រនិង/ឬមិនទទួលបានករពិចរណាពិេសស (្រក�មងយរងេ្រគាះ)។ 

4.3.2. សិទ�ទិទលួបាន នងិសំណង 

74. សិទ�ិទទួលបាន ្រត�វបានកំណត់ជាសិទ�ិរបស់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងក�ុងករទទួល

បានសំណង/ជំនួយពីគេ្រមាង LEAP េដយសរែតគេ្រមាងេនះេធ�ឲ្យពួកេគបាត់បង់ដីសិទ�ិេ្រប្របាស់ និង

្រទព្យសម្បត�ិមិនែមនដី។ អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងេផ្សងគា� នឹងមានសិទ�ិខុសគា� ក�ុងករ

ទទួលបានសំណង។ ម៉ា្រទីសសំណងនិងសិទ�ិទទួលបានខងេ្រកម្រត�វបានបេង�តេឡងជាវធិានករលុប

បំបាត់គមា� តេដម្ីបកត់បន�យផលប៉ះពល់ៃនលទ�កម�ដី។ ម៉ា្រទីសសិទ�ិទទួលបាននឹង្រត�វេធ�បច�ុប្បន�ភាព

្របសិនេប ARAP/RAP ្រត�វបានបេង�តេឡង និងមានករកំណត់ផលប៉ះពល់ច្បោស់លស់។ 

75. សំណងអចជាវត�ុឬសច់្របាក់។ សំណងជាដីធ�ីជាជេ្រមសល�្របេសរ ្របសិនេបមានលទ�កម�ដី

េដយសរគេ្រមាង។ បុ៉ែន�ករអនុវត�កន�ងមកបង� ញថា ភាគេ្រចនៃនអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងសេ្រមចយកសំណងសច់្របាក់ េ្រពះពួកេគអចទិញដីកែន�ងេផ្សង េទតមបំណងរបស់ខ�ួន។ 

សំណងជាសំណង់ជាជេ្រមសស្រមាប់សំណង់សហគមន៍ ឬសធារណៈ ដូចជា េក� ងទ� រវត� ឬរបង

សល។ រល់សំណង់ឯកជនែដលរងផលប៉ះពល់ទទួលបានសំណងជាសច់្របាក់។ សំណងេធ�េឡង

េទតមៃថ�ជំនួសេដយមិនដកេចញ ឬបន�យតៃម�្រទព្យសេ�ង� ះ។ ករសិក្សោៃថ�ជំនួស (RCS) ជាវធីិ

បេង�តអ្រតផ�ល់សំណងស្រមាប់ដីធ�ី សំណង់ និងេដមេឈ និងដំណំាតមតៃម�ទីផ្សោរបច�ុប្បន�។ ជាធម�ត 

6េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាងមូលនិធិឃំុ/សង� ត់   េ្រប្របាស់ពក្យ “អ�កេ្រប្របាស់ដីែដលរងផលប៉ះពល់” 

េដម្បសំីេដេលបុគ�លែដលកន់កប់ដីធ�ីេដម្បីរស់េន េធ�អជីវកម�ឬកសិកម� “េទះបីជាពួកេគមិនមានប័ណ�កម�សិទ�ិ

ដីធ�ីក៏េដយ”។ ដូេច�ះ មនុស្ស និង្រគ�សរទំងេនះ្រត�វបាន “ទទួលស� ល់” េដយអជា� ធរមូលដ� នថាមានសិទ�ិទទួល

បានសំណង ្របសិនេបពួកេគមិនចង់ផ�ល់អំេណាយដីស្រមាប់ករវនិិេយាគគេ្រមាង។ 
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ៃថ�ជំនួស្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�ភាព ្របសិនេបគេ្រមាង្រត�វបានពន្យោរេពល ឬតៃម�ទីផ្សោររបស់សមា� រេកន

េឡងេ្រចន។ 
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តរងទី ២ ៖ ម៉ា្រទីសសិទ�ទទួលបានស្រមាប់ករេដះ�សយផលប៉ះពល់េដយមិនស័�្រគចិត� 

្របេភទៃនករបាត់បង់ បុគ�ល/្រគ�សរមានសិទ�ិ សិទ�ិទទួលបាន ករអនុវត� 

ក. ករបាត់បង់ដី 

ដីឯកជន 

I. ករបាត់បង់ដី ៖ េដយ 

ែផ�ក ឬទំង�ស�ង 

 អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងទំងអស់ែដលមាន

ភស�ុតងប�� ក់េដយមានករ

ទទួលស� ល់កម�សិទ�ិដីនឹង្រត�វ

បានទទួលបាន។ 

 សំណងជាដីធ�ីែដលមានគុណភាព និង

ផលិតភាព្របហក់្របែហលគា�  ឬ 

 សំណងជាសច់្របាក់េទតមៃថ�ជំនួស។ 

 អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង្រត�វ

បានជូនដំណឹងយ៉ាងតិច ៣០ ៃថ�មុនេពលចប់េផ�ម

ករងរសីុវលិក�ុងកលបរេិច�ទជាក់ែស�ងែដល

ដីធ�ីនឹង្រត�វបានទទួលបានេដយគេ្រមាង។ 

 គណៈកមា� ធិករេដះ�សយផលប៉ះពល់អន�រ

្រកសួង (IRC) នឹងធានានូវករទូទត់សំណាង

ទំងអស់ែដលអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងមានសិទ�ិទទួលបានយ៉ាងតិច ៣០ ៃថ�

មុនេពលេពលចប់េផ�មករងរសីុវលិ។ 

ដីឯកជន/ដីសធារណៈរដ� 

I. ករបាត់បង់េដយែផ�កៃន

ដីលំេនដ� ន និង/ឬដី

ពណិជ�កម�ែដលដីេន

សល់េនមានផលិតភាព

 អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងែដលមានផ�ះធំ និង/ឬ

ហងតូច (ឯករជ្យ/អជីវកម�

្រគ�សរ) 

 អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង្រត�វ

េរ េចញពីដីឯកជន/ដីសធារណៈរដ�េដយ

មិនទទួលបានសំណងពីករបាត់បង់ដី។ 

 គា� នសំណង់ថ�ីអចិៃ�ន�យ៍ ឬបេណា� ះអសន� 

 អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង្រត�វបានជូន

ដំណឹងយ៉ាងតិច ៣០ ៃថ�មុនេពលចប់េផ�មករងរ

សីុវលិក�ុងកលបរេិច�ទជាក់ែស�ងែដលដីធ�ីនឹង្រត�វ

បានទទួលបានេដយគេ្រមាង។ 
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ស្រមាប់េ្រប្របាស់បន�។ (ឧ. សំណង់េល្រគឹះ ឬផ�ះេឈែដលធំ

ជាងសំណង់រងផលប៉ះពល់ ឬហងតូច) 

អចសងសង់េឡងវញិបាន។ 

 ្របសិនេបអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង

កន់កប់ដីឯកជន/ដីសធារណៈរដ� ចំែណកដី

េនសល់េនែតជាដីឯកជន/ដីសធារណៈរដ�។ 

 រល់សំណង់ថ�ីៗនឹងមិនទទួលបានសំណង

េឡយ្របសិនេបចំបាច់ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍេន

ៃថ�អនាគត។ 

II. ករបាត់បង់ទំង�ស�ងនូវ

ដីលំេនដ� នឬដីេនសល់

មិនមានផលិតភាព6

7

ស្រមាប់ករេ្រប្របាស់បន� 

(អ�ករងផលប៉ះពល់ 

េដយសរគេ្រមាង

ែដលគា� នដីធ�ី) 

 អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងែដលមានផ�ះធំ និង/ឬ

ហងតូចរងករប៉ះពល់េដយ

សរគេ្រមាង 

 គា� នករផ�ល់សំណងជាសច់្របាក់ស្រមាប់ដី

ឯកជន/ដីសធារណៈរដ�ែដលរងផល

ប៉ះពល់ 

 ករផ�ល់សំណងជាដីធ�ីក�ុងកែន�ងតំងទីលំេន

ជាថ�ី ឬភូមិេនែក្បរែដផ�ល់េដយរជរដ�

ភិបាលកម�ុជា។ 

 ក�ុងករណីមានករអភិវឌ្ឍកែន�ងតំងទីលំេន

ជាថ�ីករផ�ល់សំណងជាដីធ�ី្រត�វបានផ�ល់ឲ្យ

ក�ុងទីតំងេនាះ េហយេហដ� រចនាសម�័ន�មូល

ដ� ននឹង្រត�វបានផ�ល់ឲ្យេដយរជរដ� ភិបាល

កម�ុជា។ករផ�ល់ដីទំហំ ៧x១៥ ែម៉្រត= ១០៥ 

ែម៉្រត្រកឡាដល់អ�ករងផលប៉ះពល់ែដល

 អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង្រត�វបានជូន

ដំណឹងយ៉ាងតិច ៣០ ៃថ�មុនេពលចប់េផ�មករងរ

សីុវលិក�ុងកលបរេិច�ទជាក់ែស�ងែដលដីធ�ីនឹង្រត�វ

បានទទួលបានេដយគេ្រមាង។ 

 ដីេនសល់េនែតជាដីឯកជន/ដីសធារណៈរដ�។ 

7ទំហំដីមានផលិតភាពនឹង្រត�វបានពិភាក្សោេដយ IRC-WG និង PAH ក�ុងករអេង�តវស់ែវងលម�ិត (DMS)។ 
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គា� នដីមា� ក់ៗឬដី (មានទំហំដូចគា� ) ែដល

ស�ិតក�ុងភូមិែតមួយ្របសិនេបមាន។ 

 ប័ណ�កម�សិទ�ិដីធ�ីស្រមាប់ដីថ�ីែដលមាន

េឈ� ះប�ីនិង្របពន�នឹង្រត�វបានផ�ល់ជូន

្រគ�សរនីមួយៗបនា� ប់ពីបានរស់េន ៥ 

ឆា� ំជាប់គា� េលដីេនាះ។ 

III. ករបាត់បង់ករេ្រប

្របាស់ដីែដលផ�ល់ផល ៖ 

ករបាត់បង់េដយែផ�ក 

ឬទំង�ស�ង 

 រល់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយ

សរគេ្រមាងែដលកន់កប់ដី 

ឬេ្រប្របាស់ដីសធារណៈ/រដ� 

 មិនទទួលបានសំណងជាសច់្របាក់  អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង្រត�វបានជូន

ដំណឹងយ៉ាងតិច ៣០ ៃថ�មុនេពលចប់េផ�មករងរ

សីុវលិក�ុងកលបរេិច�ទជាក់ែស�ងែដលដីធ�ីនឹង្រត�វ

បានទទួលបានេដយគេ្រមាង។ 

 អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងនឹងមិន្រត�វ

បានជេម��សេចញពីដីរបស់ខ�ួនេដយគា� នករ

ប�� ក់េហតុផលេឡយ (ឧ. លុះ្រត ឬរហូតដល់

ដីេនាះ្រត�វបានទទួលបានេដយគេ្រមាង)។ 
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តរងទី២ (ត) 

្របេភទៃនករបាត់បង់ បុគ�ល/្រគ�សរមានសិទ�ិ សិទ�ិទទួលបាន ករអនុវត� 

B. ករបាត់បង់សំណង់ 

I. ករបាត់បង់ផ�ះឬហង/តូប

េដយែផ�ក 

“បាត់បង់ទំង�ស�ងឬេដយ

ែផ�កបុ៉ែន�ចំែណកេនសល់

គា� នផលិតភាពស្រមាប់ 

ករេ្រប្របាស់ មិន្រត�វ

បានអនុ�� តេ្រកម 

គេ្រមាងេឡយ។” 

 រល់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយ

សរគេ្រមាងែដលប�� ក់ 

ថារស់េន េធ�អជីវកម�ក�ុងតំបន់

រងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងមុនេពលនិងេន

កលបរេិច�ទឱសនវទ។ 

 ករផ�ល់សំណងសច់្របាក់េទតមៃថ�ជំនួស

េដយមិនកត់ឬបន�យតៃម�្រទព្យសេ�ង� ះ 

 អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង្រត�វបានជូន

ដំណឹងយ៉ាងតិច ៣០ ៃថ�មុនេពលចប់េផ�មករងរ

សីុវលិក�ុងកលបរេិច�ទជាក់ែស�ងែដលដីធ�ីនឹង្រត�វ

បានទទួលបានេដយគេ្រមាង។ 

 អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង្រត�វទទួល

បានសំណងសច់្របាក់យ៉ាងតិច ៣០ ៃថ�មុន

កលបរេិច�ទករងរសីុវលិេដម្ីបឲ្យពួកេគមានេពល

្រគប់្រគាន់េដម្ីបេរៀបចំផ�ះ និង/ឬហងរបស់ខ�ួន 

សំេដបេ�� �សកររខំនដល់របរចិ�� ឹមជីវតិរបស់

ពួកេគ។ 

 អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង្រត�វកត់េចញ 

និង្របគល់ដីរងផលប៉ះពល់ក�ុងរយៈេពល ៣០ ៃថ�

េ្រកយទទួលបានសំណង។ 

II. សំណង់េផ្សងេទៀត (រន

ហល ែផ�កដំបូលែដល

លយេចញ ខ�មសក�ិ

 រល់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយ

សរគេ្រមាងែដលប�� ក់ថា 

រស់េន េធ�អជីវកម�ក�ុងតំបន់

 ករផ�ល់សំណងសច់្របាក់េទតមៃថ�ជំនួស

េដយមិនកត់ ឬបន�យតៃម�្រទព្យសេ�ង� ះ 

 អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង្រត�វបានជូន

ដំណឹងយ៉ាងតិច ៣០ ៃថ�មុនេពលចប់េផ�មករងរ

សីុវលិក�ុងកលបរេិច�ទជាក់ែស�ងែដលដីធ�ីនឹង្រត�វ
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សិទ�ិរបង។ល។) រងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងមុនេពលនិងេន

កលបរេិច�ទឱសនវទ។ 

បានទទួលបានេដយគេ្រមាង។ 

 IRC នឹងធានានូវករ្របាក់ឧបត�ម�ទំងអស់ែដល

អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងមានសិទ�ិ

ទទួលបានយ៉ាងតិច ៣០ ៃថ�មុនកលបរេិច�ទចប់

េផ�មករងរសីុវលិ។ 

C. ករបាត់បង់ផលដំណំានិងេដមេឈ 

I. ករបាត់បង់ផលដំណំា  មា� ស់ផលដំណំាេដយមិនគិតពី

ស� នភាពកន់កប់ដី 

 ្រតឹមក្រមិតសម�សប អ�ករងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាងមានសិទ�ិ្របមូលផល

ផលដំណំារបស់ខ�ួនមុនេពលសងសង់។ 

 ្របសិនេបមិនអច្របមូលផលបានេដយសរ

ដល់េពលសងសង់អ�ករងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាងមានសិទ�ិទទួលបាន

សំណងសច់្របាក់េលដំណំាែដលរងផលប៉ះ

ពល់េទតមៃថ�ជំនួស។ 

 ផលដំណំា្របចំឆា� ំ៖អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងនឹង្រត�វបានជូនដំណឹងមុន ៩០ ៃថ�ថាដី 

ែដលពួកេគដំដុះនឹង្រត�វបានេ្រប្របាស់េដយ

គេ្រមាងេហយពួកេគ្រត�វ្របមូលផលដំណំាមុន

ករងរសីុវលិ។ 

 

II. ករបាត់បង់ែផ�េឈឬម�ប់  មា� ស់េដមេឈេដយមិនគិតពី

ស� នភាពកន់កប់ដី 

 ែផ�េឈនឹង្រត�វបានផ�ល់សំណងជាសច់្របាក់

តមៃថ�ជំនួស។ ក�ុងករណីៃនេដមេឈេចញ

ែផ�តៃម�្របមូលផលមួយឆា� ំស្រមាប់េដមេឈ

េនាះគុណនឹងរយៈេពលែដលេដមេឈេនាះ

េចញែផ�នឹងទទួលបានសំណង។ 

 អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង្រត�វបានជូន

ដំណឹងយ៉ាងតិច ៩០ ៃថ�មុនេពលចប់េផ�មករងរ

សីុវលិក�ុងកលបរេិច�ទជាក់ែស�ងែដលដីធ�ីនឹង្រត�វ

បានទទួលបានេដយគេ្រមាង។ ROW េនសល់

េនែតជាដីរដ�សធារណៈ។ 
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តរងទី២ (ត) 

្របេភទៃនករបាត់បង់ បុគ�ល/្រគ�សរមានសិទ�ិ សិទ�ិទទួលបាន ករអនុវត� 

D. ករបាត់បង់ធនធាន្រទព្យសម្បត�ិរមួ 

I. ករបាត់បង់្រទព្យសម្បត�ិ

សហគមន៍ និង/ឬ 

សធារណៈទំង�ស�ង 

ឬេដយែផ�ក (ឧ. េក� ងទ� រ

វត� សលេរៀនរបង

មណ� លសុខភាព) េដយ

សរករែកលម�េហដ�

រចនាសម�័ន�។ 

 សហគមន៍រងផលប៉ះពល់ឬ

ទីភា� ក់ងររដ� ភិបាលពក់ព័ន�

ែដលកន់កប់្រទព្យេនាះ 

 ករជំនួសេដយសំណង់មានគុណភាព

�សេដៀងគា� េនតំបន់ែដលបានកំណត់េដយ

ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយសហគមន៍រងផល

ប៉ះពល់និងអជា� ធរពក់ព័ន� 

 សហគមន៍្រត�វបានជូនដំណឹងយ៉ាងតិច ៣០ ៃថ�មុន

េពលចប់េផ�មករងរសីុវលិក�ុងកលបរេិច�ទជាក់

ែស�ងែដលដីធ�ីនឹង្រត�វបានទទួលបានេដយ

គេ្រមាង។ 

 

a) E. ផលប៉ះពល់បេណា� ះអសន�និង្របាក់ឧបត�ម� 

I. ករបាត់បង់្របាក់ចំណូល

អជីវកម�បេណា� ះអសន� 

 មា� ស់្រទព្យសម្បត�ិ  ករស� រ្របាក់ចំណូលែដលបាត់បង់

ក�ុងអំឡុងេពលៃនកររខំនអជីវកម� 

 អំឡុងេពលរខំនមិនគួរយូរជាង ៣០ ៃថ� ឬ 

 អជីវកម�្រត�វដំេណ រករេឡងវញិមិនយូរជាង ៣០ៃថ� 

 រល់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងទំងអស់

ែដលងយរងេ្រគាះគឺជាអ�កទទួលផលក�ុងគេ្រមាង។ 

II. Ahs ែដលងយរងេ្រគាះ  អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាង 

 ជំនួយជាសច់្របាក់មួយេលក (១០០ ដុល� ) 
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4.4. វិធសី�ស�វយតៃម�្រទព្យសម្បត� ិ

76. ករសិក្សោៃថ�ជំនួស ៖ គឺជាវធីិស�ស�លម�ិតពីឯកសរមូលដ� នស្រមាប់ករគណនាៃថ�ឯកតស្រមាប់

ជាសំណងដល់្រទព្យ្រគប់្របេភទែដលរងផលប៉ះពល់ ដូចជាដីធ�ីសំណង់សំខន់ សំណង់

បនា� ប់បន្ំសវសិលភាព និងេដមេឈ និងជំនួយស� រេឡងវញិេផ្សងេទៀត។ ករសិក្សោៃថ�ជំនួសនឹង្រត�វ

េធ�េឡងេដយអ�កជំនាញឯករជ្យ ែដលមានចំេណះដឹងពីតៃម�សមា� រសំណង់ និងករវយតៃម�

្រទព្យសម្បត�ិ។ វធីិស�ស�វកិ�យប្រតបរមិាណ្រត�វបានេ្រប្របាស់ជាទូេទេដម្ីបគណនាៃថ�ឯកតៃន

សំណង់ែដលរងផលប៉ះពល់។ 

77. ករកំណត់ពក់ព័ន�េដម្ីបវយតៃម�សិទ�ិទទួលបាន និងករផ�ល់សំណងស្រមាប់អ�ករងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាង រមួមាន៖ 

(a) ករសិក្សោៃថ�ជំនួស ៖ េដម្ីបកំណត់អ្រតតៃម�ដីេដយេយាងតមកំណត់្រត្របតិបត�ិករជាក់ 

ែស�ងៃន្រទព្យសម្បត�ិរងផលប៉ះពល់ រចនាសម�័នសំខន់និងបនា� ប់បន្ំស7

8 និងែផ�េឈ េដមេឈ 

និងដំណំា។ េយាងតមលទ�ផលៃនករសិក្សោៃថ�ជំនួស ្រគ�សររងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងនឹងទទួលបានសំណងតមៃថ�ជំនួស (ឆ�ុះប�� ំងពីៃថ�ទីផ្សោរ) ពីរជរដ� ភិបាលកម�ុជា

ស្រមាប់ករបាត់បង់ដីធ� ី និង្រទព្យសម្បត�ិេដយសរគេ្រមាង។ ករសិក្សោេនះនឹង្រត�វបានអនុវត�

ក�ុងេពលអេង�តវស់ែវងលម�ិត។ 

(b) ៃថ�ឯកតដីធ�ី ៖ ដីឯកជនែដលរងផលប៉ះពល់្រត�វបានែបងែចកជា ៤ ្របេភទ ៖ (១) វលែ�ស 

(២) ចមា� រែផ�េឈ (៣) ដីលំេនដ� ននិង (៤) ដីពណិជ�កម�។វធីិទទួលបានទិន�ន័យស�ីពីអ្រត

ទីផ្សោរគឺករ្របមូលទិន�ន័យស�ីពីករលក់ដីធ�ីបច�ុប្បន� បុ៉ែន�េយងរកមិនបានកំណត់្រតៃថ�លក់

ជំុវញិ/េនតំបន់គេ្រមាងេឡយ។ ដូេច�ះ ទិន�ន័យៃនករលក់បច�ុប្បន�្រត�វបាន្របមូលតមរយៈបទ

សមា� សន៍ផា� ល់ជាមួយ (១) មា� ស់ដីេន/ជំុវញិតំបន់គេ្រមាងែដលជា្រគ�សររងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាង និងមិនែមនជា្រគ�សររងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង និង (២) អជា� ធរ

មូលដ� នេន/ជំុវញិតំបន់គេ្រមាង។ ែផ�កតមលទ�ផលៃនករសិក្សោេនះ េយងនឹងផ�ល់ៃថ�

ឯកតដីែដលមានភស�ុតងកម�សិទ�ិេដយមានករទទួលស� ល់ សំណង់ដំណំា ទិន�ផល្របចំឆា� ំ 

និងេដមេឈក�ុង�ស�ក និងសហគមន៍ែដលមានផ�ូវគេ្រមាងឆ�ងកត់។ 

(c) ៃថ�ឯកតសំណង់ ៖ ផ�ះ/សំណង់ែដលរងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង្រត�វបានកំណត់ជា ២ 

្រក�មធំៗ ៖ ផ�ះ/ទីលំេន និងសំណង់េផ្សងេទៀត។ វធីិស�ស�គណនាៃថ�ផ�ះ/សំណង់គឺករអេង�ត

ចំនួន និងករវយតៃម�លម�ិតេលសមាសភាគៃនសំណង់នីមួយៗ។ ៃថ�ពលកម�ក៏្រត�វបានវយ

តៃម�តមតៃម�ទីផ្សោរស្រមាប់សំណង់ទំងមូល េដយែផ�កតមព័ត៌មានផ�ល់េដយអ�កេម៉ករ

8ចំណុចេនះរួមប��ូ លរបងអណ�ូ ងទឹក ្រទ�ង្រជ�ក បង�ន់ ច�ង� ន។ល។ 

 | P a g e  43 

                                                



P153591 LEAP – ្រកបខ័ណ� េគាលនេយាបាយស�ពីីករតំងទីលំេនជាថ� ីៃថ�ទី ១០ ែខ មករ ឆា�  ំ២០១៧ 
  

សំណង់ក�ុងមូលដ� នេនថា� ក់តំបន់។ សំណង់េផ្សងេទៀត  ដូចជា  អណ�ូ ងទឹក និងរបង និង្រទព្យ

សម្បត�ិវប្បធម៌ ដូចជា េចតិយ ្រត�វទទួលបានសំណងតមតៃម�ទីផ្សោរ និងមានករផ�ល់

អ្រតជាក់លក់ៃនសំណង់ និង 

(d) ៃថ�ឯកតដំណំា និងេដមេឈ ៖ ទិន�ន័យ្រត�វបាន្របមូលតមរយៈបទសមា� សន៍ស�ីពី្របាក់

ចំណូលរបស់មា� ស់/អ�កដំដុះដំណំា និងេដមេឈេនតំបន់គេ្រមាង។ អ្រតទីផ្សោរៃនដំណំា និង

េដមេឈ្រត�វបានគណនាេទតមទិន�ផលនិងអំឡុងេពលផ�ល់ផលរបស់វ េទតមករកំណត់

ក�ុងបទសមា� សន៍ជាមួយកសិករ។ របូមន�គណនាស្រមាប់េដមេឈហូបែផ�គឺ ៖ 

78. េដមេឈហូបែផ�= (បរមិាណទិន�ផល/ឆា� xំតៃម�ទីផ្សោរ) x (ចំនួនឆា� ំផ�ល់ផល) +ចំណាយេល 

្រគាប់ពូជ។ 

(a) េដមេឈផ�ល់ផលេពញមួយឆា� ំែដលមានអំឡុងេពលលូតលត់េលស ៥ ឆា�  ំ ្រត�វបានែបងែចក

ដូចខងេ្រកម៖ 

• កូនេឈក�ុងអយុេ្រកម ១ ឆា� ំនឹងមិនទទួលបានសំណងេទ េ្រពះវអចដំេឡងវញិបាន។ 

• កូនេឈ (១-៣ឆា� )ំ នឹង្រត�វកំណត់តៃម�្រតឹម ១ ភាគ ៣ (១/៣) ៃនតៃម�សរបុរបស់វេ្រពះវ

អចដំេឡងវញិបាន។ 

• កូនេឈ (៣-៥ឆា� )ំ ែដលផ�ល់ែផ�ខ�ះនឹង្រត�វកំណត់តៃម�្រតឹម ២ ភាគ ៣ (២/៣) ៃនតៃម�សរបុ

របស់វេ្រពះវអចដំេឡងវញិបាន។ 

• េដមេឈធំ (េលស ៥ ឆា� )ំែដលផ�ល់ែផ�េពញេលញនឹងទទួលបានសំណងេពញ។ 

4.5. ករពិចរណពិេសស 

79. ភាពងយរងេ្រគាះ និងេយនឌ័រ ៖ គេ្រមាង LEAP កត់សមា� ល់ថា ្រក�មសង�មមួយចំនួនអច

មិនសូវមានលទ�ភាពស� រជីវភាពរស់េនរបរចិ�� ឹមជីវតិ និងក្រមិត្របាក់ចំណូលរបស់ខ�ួនបាន និងបាន

ប��ូ លក�ីបារម�ទំងេនះេទក�ុងករេរៀបចំ និងអនុវត�សកម�ភាពគេ្រមាងតមរយៈករេ្រប្របាស់ដំេណ រ

ករេរៀបចំែផនករ និងេធ�េសចក�ីសេ្រមចែដលមានករចូលរមួ។ �ស�ីក�ុងភូមិជនបទេដរតួនាទីសំខន់

ក�ុងហិរ��វត�ុ្រគ�សរ និងករអភិវឌ្ឍរបរចិ�� ឹមជីវតិក�ុងសហគមន៍។ពួកេគនឹង្រត�វបានបេង�នភាពអង់

អចឲ្យក� យជាសមាជិកយ៉ាងសកម�ក�ុងសកម�ភាព និងគេ្រមាងសហគមន៍និងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរមួ

េផ្សងេទៀតក�ុងករគំា្រទករអនុវត� និងពិនិត្យតមដនគេ្រមាង។ 

80. ក�ុងេពលអនុវត�គេ្រមាងនឹងេផា� តសំខន់េល�ស�ីនិង�ស�ីេម្រគ�សរជាអ�កទទួលផលពីអន�រគមន៍

គេ្រមាង។ េយងនឹងធានាករចូលរមួយ៉ាងសកម�របស់�ស� ី និង្រក�មសហគមន៍ក�ុងេពលបេង�តវធិានករ
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សម�សបែដលេឆ�យតបនឹងត្រម�វករ ឬក�ីបារម�របស់្រក�មទំងេនះ ដូចជា ្រគ�សរគា� នដីធ� ី្រគ�សរ្រកី្រក 

និង្រគ�សរមាន�ស�ីជាេម្រគ�សរ ជនពិករ មនុស្សចស់ ឬកុមារែដលគា� នមេធ្យោបាយ្រទ្រទង់ ជីវតិ។ 

យុទ�ស�ស�េយនឌ័រ និងសកម�ភាពែផ�កតម្រក�មសហគមន៍ នឹង្រត�វបានបេង�តេឡងនិងរមួប��ូ លក�ុង 

ARAP/RAP។ 

4.6. យុទ�ស�ស�េយនឌ័រ 

81. ខងេ្រកមេនះជាេគាលករណ៍ស្រមាប់ជំរញុករចូលរមួយ៉ាងសកម�របស់�ស� ី ក�ុងករេរៀបចំ 

ែផនករនិងអនុវត�កម�វធីិេដះ�សយផលប៉ះពល់ និងកម�វធីិេផ្សងេទៀត។ 

(i) ករផ�ល់សំណងនឹង្រត�វបានចុះហត�េលខេដយប�ីនិង្របពន� ឬេដយ�ស�ីក�ុងករណី�ស�ីជាេម

្រគ�សរ។ 

(ii) កិច�សន្យោករងរសីុវលិនឹងរមួប��ូ លចំណុចេដករងរស្រមាប់្របជាជន្រកី្រក និង�ស�ីមកពី

ភូមិ និងតំបន់មូលដ� នែដលរងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង។ កិច�សន្យោទំងេនះនឹងរមួ

ប��ូ លករសេ្រមចបានសមភាពេយនឌ័រ ដូចជា (១) ករធានាថាគា� នពលកម�កុមារឬករ

ជួញដូរកមា� ំងពលកម� (២) គា� នករេរ សេអងករងររបស់�ស�ីែដលមានគុណវឌុ្ិឍ និង (៣) 

គា� នករផ�ល់្របាក់ឈ�ួលខុសគា� ដល់បុរស និង�ស�ីស្រមាប់ករងរែដលមានតៃម�េស�គា� ។ 

(iii) វធិានករពិេសសនឹង្រត�វបានេធ�េឡងេដម្ីបផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន និងពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ

�ស�ីេដម្ីបធានាថា ពួកេគយល់ច្បោស់ពីេគាលនេយាបាយសិទ�ិទទួលបាននិងនីតិវធីិេផ្សងេទៀត

ៃនកម�វធីិេដះ�សយផលប៉ះពល់ និងអចេធ�ករសេ្រមចចិត�្រតឹម្រត�វ។ 

(iv) ្របព័ន�ព័ត៌មានស�ីពីករេដះ�សយផលប៉ះពល់ស្រមាប់គេ្រមាងនឹងធានាថា រល់

មូលដ� នទិន�ន័យនិងសូចនាករពិនិត្យតមដន ្រត�វបានែបងែចកតមេយនឌ័រ។ 

(v) SMTs នឹងផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណ�ុ ះបណា� លស្រមាប់គណៈកមា� ធិករេដះ�សយផលប៉ះពល់

ទំងអស់េដម្ីបបេង�នសមត�ភាពេលករេរៀបចំករេដះ�សយផលប៉ះពល់ និងបេង�ន 

ករយកចិត�ទុកដក់េលេយនឌ័រក�ុងកិច�ករេនះ។ 

(vi) �ស�ីែដលជាេម្រគ�សរ ឬសមាជិក្រគ�សរែដលរងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង និង�ស�ី

េផ្សងេទៀតក�ុងសហគមន៍ នឹង្រត�វបានេលកទឹកចិត� និងជួយឲ្យចូលរមួយ៉ាងសកម�ក�ុងករ

េរៀបចំែផនករ និងករអនុវត�កិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីករេ្រប្របាស់ធនធានភូមិេដយែផ�កេល

ចំេណះដឹងជំនាញ និងផល្របេយាជន៍របស់ពួកេគ។ 

82. សូមេមលឧបសម�័ន� ១ក ស�ីពីម៉ា្រទីសែផនករសកម�ភាពេយនឌ័រ។ 
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5. ដំេណ រករ្រកបខ័ណ� េគាលនេយាបាយស�ពីីករេដះ្រសយផលប៉ះពល ់

5.1. ករពនិិត្យបឋមេលកចិ�គពំារបរសិ� ន នងិសង�ម 

83. ករពិនិត្យបឋមេលកិច�គំាពរបរសិ� ន និងសង�មជាលក�ខណ� ចំបាច់ក�ុងេពលអនុវត�អនុគេ្រមាង។ 

ដំេណ រករគំាពសង�មនឹង្រត�វបានេ្រប្របាស់ េទតមែផ�កពក់ព័ន�ក�ុងេសៀវេភែណនំាស�ីពីករ 

អនុវត�គេ្រមាងឃំុសង� ត់ (CSF PIM)។ ករពិនិត្យកិច�គំាពរសង�មនឹង្រត�វបានេធ�េឡងេដយ្រក�ម្របឹក្សោ

ឃំុសង� ត់េ្រកយករកំណត់អទិភាពករវនិិេយាគអនុគេ្រមាងេដយេ្រប្របាស់ទ្រមង់ពិនិត្យបឋមេល

កិច�គំាពរបរសិ� ន និងសង�មក�ុង CSF-PIM (ឧបសម�័ន� ២)។ អ�កស្រមបស្រម�លថា� ក់�ស�ក និងអ�ក

ជំនាញសហគមន៍នឹងជួយដល់្រក�ម្របឹក្សោឃំុសង� ត់ក�ុងដំេណ រករេនះេដម្ីបធានាករអនុេលមតម

្រកបខ័ណ�  RPF និង ESMF។ ្របសិនេបអនុគេ្រមាង៖ 

(d) ្រត�វបានអនុវត�េដយមាននីតិវធីិមូលនិធិឃំុសង� ត់ និងពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដី សូមអនុវត�តម

ែផ�ក៩.២ ៖ េគាលករណ៍ែណនំាស្រមាប់ករេរៀបចំរបាយករណ៍សិក្សោដីធ�ីរបស់ CSF PIM ឬ 

(e) ្រត�វបានអនុវត�េដយមិនេ្រប្របាស់នីតិវធីិមូលនិធិឃំុសង� ត់បេ្រមឲ្យផល្របេយាជន៍ជាតិ និង

សធារណៈ និងពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដី សូមអនុវត�តមែផ�កទី ៤ ៖ ្រកបខ័ណ� េគាលនេយាបាយ

ស្រមាប់លទ�កម�ដី និងសំណង និងែផ�កពក់ព័ន�េផ្សងេទៀតៃន្រកបខ័ណ�  RPF។ 

84. ខងេ្រកមេនះជានីតិវធីិស្រមាប់អនុគេ្រមាងែដលពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដី ែដលមិនេ្រប្របាស់

នីតិវធីិមូលនិធិឃំុ/សង� ត់និងនីតិវធីិែដលេ្រប្របាស់នីតិវធីិមូលនិធិឃំុ/សង� ត់។ 

5.2. នីតិវិធសី្រមបអ់នគុេ្រមងែដលមិនេ្រ�្រ�ស់នីតិវិធមីូលនិធឃំុិសង� ត ់

85. ច្បោប់ស�ីពីអស្សោមិករណ៍បានកំណត់េហដ� រចនាសម�័ន�របូវន�សធារណៈ ែដលបេ្រមឲ្យផល

្របេយាជន៍ជាតិ និងសធារណៈ និងែដលអចពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដីស្រមាប់ករសងសង់ស� រ 

ឬព្រងីក។ េហដ� រចនាសម�័ន�របូវន�សធារណៈទំងេនាះរមួមាន៖ 

ក. ករសងសង់ ឬព្រងីកផ�ូវអយស�័យយាន ផ�ូវថ�ល់ ស� នអកស យានដ� ន កំពង់ែផ េដយ

រមួទំងរចនាសម�័ន� និងឧបករណ៍។ 

ខ. ករសងសង់ ឬព្រងីកស� នីយថាមពល រចនាសម�័ន� ឧបករណ៍ និងែខ្សស្រមាប់ករប��ូ ន 

និងែចកចយថាមពលអគ�ីសនី។ 

គ. ករសងសង់ ឬព្រងីកអគារ និងឧបករណ៍ស្រមាប់ៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ 

និង្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ។ 

ឃ. ករសងសង់ ឬព្រងីកផ�ូវធា� ្រក�ង ចំណតយានយន� ទីផ្សោរ សួនច្បោរ និងទីលន 

សធារណៈ។ 
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ង. ករសងសង់ ឬព្រងីក្របព័ន�ធារស�ស� ្របព័ន�ផ�ត់ផ�ង់ទឹកស� ត ្របព័ន�លូទឹកកខ�ក់ 

និងកែន�ងបេ្រមេសវសធារណៈេផ្សងេទៀត។ 

ច. ករសងសង់ ឬព្រងីកអគារស្រមាប់អប់របំណ�ុ ះបណា� លវទិ្យោស�ស� វប្បធម៌ ែថរក្សោ 

សុខភាព សន�ិសុខសង�ម និងកីឡាដ� នស្រមាប់សែម�ងជូនជាសធារណៈ។ 

ឆ. ករសងសង់ ឬព្រងីកកែន�ងច្រមាញ់ និងកែន�ង្រប្រពឹត�កម� សំណង់ ឧបករណ៍ 

ស្រមាប់ករពរធម�ជាតិ និងបរសិ� ន។ 

ជ. ករសងសង់ ឬព្រងីកអគារ និងឧបករណ៍ស្រមាប់�សវ្រជាវ និងស្រមាប់ករេធ� 

អជីវកម�ែរ ៉និងធនធានធម�ជាតិេផ្សងេទៀត។ 

ឈ. ករសងសង់ ឬព្រងីកបណា� ញឧស�័ន បណា� ញបំពង់េ្របងឥន�នៈ េរងច្រកច្រមាញ់េ្របង 

េរងច្រកបូមេ្របង និងបណា� ញដៃទេទៀត។ 

ញ. ករសងសង់ ឬព្រងីកអគារតំងទីលំេនែដលបណា� លមកពីករបំផា� ញយ៉ាងធ�ន់ធ�រពី

ធម�ជាតិ មានរ��ួ យែផនដី ទឹកជំនន់ អគ�ិភ័យ និងេ្រគាះបាក់ដីជាេដម និងករេរៀបចំ

ស្រមាប់ករតំងទីលំេនេឡងវញិ។ 

ដ. ករសងសង់ ឬព្រងីកអគារស្រមាប់ករករពរ និងករគំាពរ្របជាជន។ 

ឋ. ករសងសង់ ឬព្រងីកទីកែន�ងឆ�ងកត់្រពំែដន។ 

ឌ. ករសងសង់ ឬព្រងីក ឬករេរៀបចំសំណង់ចំបាច់ដល់កិច�ករពរជាតិ ឬករងរ

សន�ិសុខ។ 

ឍ. ករបេង�តេឡងថ�ីនូវតំបន់ករពរធនធានធម�ជាតិ ៃ្រពេឈ េបតិកភ័ណ� វប្បធម៌បុរណវទិ្យោ 

ឬករពរបរសិ� ន។ 

ណ. ករអនុវត�តមត្រម�វកររបស់ជាតិតមករកំណត់របស់រជរដ� ភិបាល។ 

86. ្របសិនេបគេ្រមាងខងេលពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដី និងេធ�េឡងេដយរដ� ភិបាល  ទីភា� ក់ងរអភិវឌ្ឍន៍

េទ�រភាគីនិងពហុភាគី ្រត�វមានែផនករសកម�ភាពស�ីពីករេដះ�សយផលប៉ះពល់។ 

5.2.1. ករេរៀបចំ និងអនមុត័ ARAP/RAP 

87. ្រកសួងមហៃផ�សហករជាមួយអគ�នាយកដ� នេដះ�សយផលប៉ះពល់ (GDR) របស់្រកសួង

េសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ (េលខធិករដ� នគណៈកមា� ធិករេដះ�សយផលប៉ះពល់អន�រ្រកសួង-IRC) 

ផ�ល់ករែណនំារមួស្រមាប់ករេរៀបចំែផនករផា� ស់ទីលំេន និងដំេណ រករទទួលបានដីេដយស�័្រគចិត� 

ធានាករស្រមបស្រម�លរវងភាគីពក់ព័ន�ច្រម�ះក�ុងគេ្រមាង LEAP ដូចជា អ�កែដលពក់ព័ន�ផា� ល់ 

នឹងករផា� ស់ទីលំេន និងករពិនិត្យតមដនករអនុវត�។ មុនេពលអនុវត�សកម�ភាពអនុគេ្រមាង 

ភាគីពក់ព័ន�មកពីសហគមន៍វនិិេយាគែដលអចរងផលប៉ះពល់េដយសរករតំងទីលំេនជាថ�ី នឹង

្រត�វបានពិេ្រគាះេយាបល់េដម្ីបបេង�តេគាលករណ៍េរៀបចំែផនករនិងករេរៀបចំករងរេដម្ីបកំណត់ និង

កត់បន�យផលប៉ះពល់សង�មអវជិ�មានេដយសរសកម�ភាពសងសង់។ ARAP/RAP នឹងទទួលបាន

ព័ត៌មានតមរយៈជំេរឿន ប�� សីរេពភ័ណ� ៃនករបាត់បង់ ករអេង�តទិន�ន័យេគាល ករវយតៃម�្រទព្យ  
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សម្បត�ិករពិេ្រគាះេយាបល់សធារណៈ និងករកំណត់សំណងមិនថាក�ុងបរបិទៃនករផា� ស់ទីលំេន

ជាបេណា� ះអសន� ឬអចិៃ�ន�យ៍ ឬករកត់បន�យផលប៉ះពល់សង�មេផ្សងេទៀតក�ុងគេ្រមាងេឡយ។ 

88. ករេរៀបចំ RAP ្រត�វរមួប��ូ លេគាលករណ៍ខងេ្រកមស្រមាប់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងេដម្ីបឲ្យពួកេគ៖ 

ក. ទទួលបានព័ត៌មានពីជេ្រមសនិងសិទ�ិរបស់ខ�ួនពក់ព័ន�នឹងករផា� ស់ទីលំេន និងសំណង 

ខ. ទទួលបានករពិេ្រគាះេយាបល់ ផ�ល់ជេ្រមស និងទទួលបានជេ្រមសែផ�កបេច�កេទស និង

េសដ�កិច�ពក់ព័ន�នឹងករផា� ស់ទីលំេន និង/ឬសំណង និង 

គ. ទទួលបានសំណងទន់េពលេវល និងមាន្របសិទ�ិភាពេទតមៃថ�ជំនួសេពញេលញ

ស្រមាប់ករបាត់បង់្រទព្យសម្បត� ិនិងលទ�ភាពេដយគេ្រមាង។ 

89. ករពិេ្រគាះេយាបល់ និងករចូលរមួជាសធារណៈឲ្យបាន្រគប់្រគាន់ ជាលក�ខណ� ត្រម�វៃនដំេណ រ

ករ RAP។ េលសពីេនះ អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង្រត�វដឹងពី ៖ 

ក. ជេ្រមស និងសិទ�រិបស់ខ�ួនពក់ព័ន�នឹងករផ�ល់អំេណាយដី ករផា� ស់ទីលំេននិង/ឬសំណង 

ខ. ជេ្រមសែផ�កបេច�កេទស និងេសដ�កិច�ពក់ព័ន�នឹងករផា� ស់ទីលំេន ឬកែន�ងតំងទីលំេន

ជាថ�ី (បុ៉ែន�មិនមានក�ុងគេ្រមាង LEAP) 

គ. ដំេណ រករ និងកលបរេិច�ទៃនករផា� ស់ទីលំេន និង/ឬសំណង (បុ៉ែន�មិនមានក�ុងគេ្រមាង 
LEAP) 

ឃ. អ្រតផ�ល់សំណងមាន្របសិទ�ភាពតមៃថ�ជំនួសេពញេលញ ស្រមាប់ករបាត់បង់្រទព្យ

សម្បត�ិ និងេសវ និង 

ង. វធិានករេស�េឡងនិងចំណាយេលករែថរក្សោ ឬបេង�នជីវភាពរស់េន និងរបរចិ�� ឹមជីវតិ។ 

90. ARAP/RAP ត្រម�វឲ្យមានព័ត៌មាន្រគប់្រជ�ងេ្រជាយតមទីតំងេដម្ីបកំណត់ប៉ារ៉ែម៉្រតខងេ្រកម៖ 

ក. អ�កែដលរងផលប៉ះពល់ (វជិ�មាន និងអវជិ�មាន) េដយសរសកម�ភាពគេ្រមាង 

ខ. អ�កែដលមានសិទ�ិទទួលបានសំណង និង/ឬជំនួយ 

គ. ្របេភទៃនករបាត់បង់តម្របេភទដីសំណង់េផ្សងៗេដមេឈនិងដំណំា និង 

ឃ. ្របេភទករផ�ល់អំេណាយដី ្របសិនេបមាន និង/ឬជំនួយចំបាច់។ 
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91. េ្រកយេពលប�� ប់ ARAP/RAP នឹង្រត�វបានដក់ជូនេទ IRC េដម្ីបពិនិត្យនិងអនុម័តមុនេពល

ដក់េទធនាគារពិភពេលក។ 

92. ARAP រមួប��ូ លព័ត៌មានខងេ្រកម៖ 

ក. ករពិពណ៌នាសេង�បពីអនុគេ្រមាងេគាលេដទីតំង និងផលប៉ះពល់ 

ខ. ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង 

គ. ព័ត៌មានេគាលរបស់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង 

ឃ. ្របេភទអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងតមក្រមិត និង្របេភទៃនផលប៉ះពល់ 

ង. សិទ�ិទទួលបានសំណង្របាក់ឧបត�ម�និងករស� រេឡងវញិ ឬជំនួយស� រេឡងវញិតម

្របេភទៃនផលប៉ះពល់ក�ុងម៉ា្រទីសសំណង/សិទ�ិទទួលបាន 

ច. ព័ត៌មានស�ីពីទីតំងផា� ស់ទីលំេនក�ុងករណីសម�សប 

ឆ. ករទទួលខុស្រត�វរបស់ស� ប័នេលករអនុវត�និងពិនិត្យតមដន 

ជ. នីតិវធីិេដះ�សយបណ�ឹ ង 

ឈ. ករប៉ាន់ស� នចំណាយេលករេដះ�សយផលប៉ះពល់ និងករែបងែចកថវកិតម 

ដំណាក់កល និង 

ញ. ែផនករអនុវត�ែដលមានេពលេវលកំណត់។ 

93. អនុគេ្រមាងែដលបង�ផលប៉ះពល់េលមនុស្សេលស ២០០ នាក់ េដយសរករបាត់បង់ដី្រទព្យ

សម្បត�ិលទ�ភាពទទួលបានធនធានរមួ និងរបរចិ�� មឹជីវតិ្រត�វមានករេរៀបចំ RAP ។ ជាទូេទ RAP រមួ

ប��ូ លចំណុចខងេ្រកម ៖ 

ក. ករពិពណ៌នាសេង�បពីអនុគេ្រមាងេគាលេដទីតំង និងផលប៉ះពល់ 

ខ. េគាលករណ៍ និងេគាលបំណងៃនករេរៀបចំ និងអនុវត�ករេដះ�សយផលប៉ះពល់ 

គ. ្រកបខ័ណ� ច្បោប់ 

ឃ. ព័ត៌មានេគាលស�ីពីបុគ�ល និង្រគ�សររងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង 

ង. ្របេភទបុគ�ល និង្រគ�សររងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងតមក្រមិត និង្របេភទផល

ប៉ះពល់ 

ច. សិទ�ិទទួលបានសំណង្របាក់ឧបត�ម� និងករស� រេឡងវញិ ឬជំនួយស� រេឡងវញិតម

្របេភទៃនផលប៉ះពល់ក�ុងម៉ា្រទីសសំណង/សិទ�ិទទួលបាន 

ឆ. ព័ត៌មានស�ីពីទីតំងផា� ស់ទីលំេន និងលក�ខណ� េសដ�កិច�សង�មេលបុគ�ល និង្រគ�សររង

ផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងបនា� ប់បន្ំស និងសហគមន៍េដមក�ុងករណីសម�សប 

ជ. ករទទួលខុស្រត�វរបស់ស� ប័នេលករអនុវត� និងពិនិត្យតមដន 

ឈ. នីតិវធីិែដលមានករចូលរមួក�ុងេពលេរៀបចំែផនករនិងអនុវត� 

ញ. នីតិវធីិេដះ�សយបណ�ឹ ង 
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ដ. ករប៉ាន់ស� នចំណាយេលករេដះ�សយផលប៉ះពល់ និងករែបងែចកថវកិតម 

ដំណាក់កល និង 

ថ. ែផនករអនុវត�ែដលមានេពលេវលកំណត់។ 

ឌ. នីតិវធីិពិនិត្យតមដនៃផ�ក�ុងនិងខងេ្រក ដូចជា លក�ខណ� េយាង (TOR) ស្រមាប់ករ

ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�ខងេ្រក។ 

94. ឧបសម�័ន� ៤ ផ�ល់ទ្រមង់ែបបបទស្រមាប់ែផនករសកម�ភាពស�ីពីករេដះ�សយផលប៉ះពល់

ដូចជា ឯកសរ ARAP និង RAP។ ARAP/RAP នឹង្រត�វបានេរៀបចំេដយ GDR េដយមានជំនួយពី

្រក�មគេ្រមាងរបស់្រកសួងមហៃផ� និងទី្របឹក្សោកិច�គំាពរសង�ម និងដក់ជូន IRC/GDR ពិនិត្យ និង 

អនុម័តមុនេពលដក់ជូនធនាគារពិភពេលកអនុម័ត។ 

95.ករវនិិេយាគអនុគេ្រមាងណាមួយែដលបង�ផលប៉ះពល់េលមនុស្សេលស ២០០ នាក់មិន្រត�វបាន

អនុ�� តេឡយេដយសរៃថ�្របតិបត�ិករខ�ស់ក�ុងករេដះ�សយផលប៉ះពល់ទំងេនាះ ែដលេលសពី

អត�្របេយាជន៍គេ្រមាង លុះ្រតែតមានករប�� ក់ថាចំណាយក�ុងករវនិិេយាគទបជាងអត�្របេយាជន៍។ 

5.2.2. ដំេណ រករអនុវត� ARAP/RAP 

96. បនា� ប់ពីមានសំេណ សំុអនុវត� ARAP/RAP េដយ្រកសួងមហៃផ� IRC នឹង្របមូលផ�ុំ្រក�មករងររបស់

ខ�ួនេដម្ីបសហករជាមួយ PRSC-WG មុនេពលអនុវត�សកម�ភាពេដះ�សយផលប៉ះពល់។ លទ�កម� 

ដីនិងករផា� ស់ទីលំេនរបស់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងនឹងមិនេធ�េឡងបានេឡយ រហូត 

ដល់មានករពិនិត្យេឡងវញិនិងអនុម័តេល RAP លម�ិតេដយ IRC និងធនាគារពិភពេលក។ ដំេណ រ 

ករអនុវត� ARAP/RAP មានដំណាក់កលសំខន់ៗជាេ្រចន ៖ 

១. ករអេង�តវស់ែវងលម�ិត (DMS) និងករអេង�តទិន�ន័យេគាលែផ�កេសដ�កិច�សង�ម (BSS) ៖ 

DMS ែដលរមួមានជំេរឿន និង BSS ែផ�កតមភាគសំណាក នឹង្រត�វបានេធ�េឡងេ្រកមករ

្រគប់្រគងរបស់ IRC-WG េដយែផ�កេលព័ត៌មានលម�ិតែដលបានអនុម័តេរៀបចំ និងេទតម 

សំេណ របស់្រកសួងមហៃផ�។ ករអេង�តទំងេនះនឹងេធ�េឡងេដយ IRC-WG េដយ

សហករជាមួយ PRSC-WG និងអជា� ធរមូលដ� នពក់ព័ន�។ បច�ុប្បន� IRC/GDR បានដក់

ឲ្យ្រក�មហុ៊នឯកជនអនុវត� BSS េដម្ីបពេន��នករ្របមូលទិន�ន័យែដល្រត�វចំណាយេពល

យូរ។ DMS នឹងក� យជាឯកសរចងកតព�កិច�ផ�ូវច្បោប់ស្រមាប់ផ�ល់សំណងដល់អ�ករងផល

ប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង។ ដូេច�ះ DMS ្រត�វចុះហត�េលខេដយអ�ករងផល

ប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង និងេមភូមិ និងេមឃំុ។ 

២. ករសិក្សោៃថ�ជំនួស (RCS) ៖ ទន�ឹមគា� នឹងករអេង�តខងេល ករសិក្សោៃថ�ជំនួសនឹងេធ�េឡង

េដយទីភា� ក់ងរឯករជ្យែដលជួលេដយ IRC។ ទីភា� ក់ងរជាប់កិច�សន្យោេនះនឹងសិក្សោពី

ៃថ�ទីផ្សោររបស់សមា� រសំណង់ និងផលិតផលកសិកម�េផ្សងេទៀក�ុង និងេនជិតតំបន់
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គេ្រមាង។ ករវយតៃម�ដីធ�ីក៏ជាែផ�កមួយៃនករសិក្សោេដយែផ�កេលកំណត់្រតលក់ និង

ទិញផងែដរ។ RCS នឹងេ្រប្របាស់ទិន�ន័យ្របមូលបានេដម្ីបគណនាតៃម�/ៃថ�ទីផ្សោរបច�ុប្បន�

ស្រមាប់សមា� រទំងអស់ែដលរងផលប៉ះពល់ និងកំណត់េដយ DMS និងបេង�តៃថ�ឯកត

ស្រមាប់ករផ�ល់សំណងស្រមាប់សមា� រទំងអស់ែដលរងផលប៉ះពល់។ របាយករណ៍ 

RCS ែដលរមួប��ូ លៃថ�ឯកតស្រមាប់ករផ�ល់សំណងនឹង្រត�វបានពិនិត្យេឡងវញិ និង

អនុម័តេដយ IRC។ RCS ្រត�វេធ�បច�ុប្បន�ភាព ្របសិនេបគា� នករផ�ល់សំណងក�ុង 

រយៈេពល ២៤ ែខ ចប់ពីកលបរេិច�ទេធ� RCS ឬ្របសិនេបតៃម�ទីផ្សោរែ្រប្រប�លខ� ំងក�ុង 

េពលអនុវត� ARAP/RAP។ សូមេមលឧបសម�័ន� ១ខ ស�ីពីលក�ខណ� អេង�តស្រមាប់ RAP។ 

៣. ករេរៀបចំនិងអនុម័ត ARAP/RAP ៖ ែផ�កេលលទ�ផលៃន DMS, BSSនិង RCS GDR នឹង

េរៀបចំ ARAP/RAP េដយេយាងតម្រកបខ័ណ�  RPF ែដលបានអនុម័ត និងដក់ជូន IRC 

ពិនិត្យនិងអនុម័តមុនេពលដក់ជូនធនាគារពិភពេលកអនុម័ត។ េសចក�ីបែន�មស្រមាប់ 

ARAP/RAP នឹង្រត�វេធ�បច�ុប្បន�ភាព្របសិនេប RCS ្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�ភាព ឬមានករ

ផា� ស់ប�ូរវសិលភាពគេ្រមាង ែដលេធ�ឲ្យមានករផា� ស់ប�ូរវសិលភាពៃនករេដះ�សយ 

ផលប៉ះពល់។ ្រកសួងមហៃផ�អចែស�ងរកជំនួយបេច�កេទសពីធនាគារពិភពេលក

ស្រមាប់ករេរៀបចំ ARAP/RAP ្របសិនេប្រកសួងគា� នបុគ�លិកជំនាញ។ 

៤. ករេរៀបចំនិងអនុម័តថវកិស្រមាប់ករេដះ�សយផលប៉ះពល់ ៖ GDR ្រត�វទទួលខុស្រត�វ

េលករេរៀបចំថវកិស្រមាប់ករផ�ល់សំណងនិងជំនួយេផ្សងេទៀត េដយែផ�កេលថវកិ

ែដលបានអនុម័តក�ុង ARAP/RAP និងដក់ជូនរដ� ភិបាលអនុម័ត និងផ្សព�ផ្សោយ។ 

ករអនុម័តថវកិ្រត�វចំណាយេពលយូរ។ បុ៉ែន�រដ� ភិបាលនឹងធានាថាមានថវកិស្រមាប់

ករេដះ�សយផលប៉ះពល់មុនេពលចប់េផ�មករងរសីុវលិ េហយអ�ករងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាងមានេពលេវល្រគប់្រគាន់ (យ៉ាងតិច ៣០ ៃថ�) េដម្ីបរះុេរ ្រទព្យសម្បត�ិ 

ែដលរងផលប៉ះពល់។ 

៥. ករចុះកិច�សន្យោ និងករផ�ល់សំណង ៖ េនេពលមានថវកិ IRC-WG ្រត�វចុះតមផ�ះេដម្ីប

ឲ្យ្រគ�សររងផលប៉ះពល់ចុះហត�េលខទទួលយកករផ�ល់សំណង។ េនដំណាក់កល 

េនះ IRC-WG ្រត�វប�� ក់ពីចំនួន្រទព្យសម្បត�ិរងផលប៉ះពល់ជាចំណុច េដយមានទឹក 

្របាក់សំណង។ IRC-WG ្រត�វេស�សំុថវកិផ�ល់សំណង  េហយករទូទត់្រត�វេធ�េឡងេន 

ទីសធារណៈសម�សបស្រមាប់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងទំងអស់។ េដម្ីប 

ធានាសន�ិសុខទឹក្របាក់សំណងនឹងមិន្រត�វបាន្របកសជាសធារណៈេឡយ។ បុ៉ែន�

ទីភា� ក់ងរឯករជ្យ ឬទីភា� ក់ងរពិនិត្យតមដនខងេ្រកនឹងពិនិត្យតមដនដំេណ រករ 

េនះនិងេ្រជសេរ សេដយៃចដន្យនូវអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង េដម្ីបប�� ក់

ពីទឹក្របាក់ទទួលបានតមកិច�សន្យោ។ 
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៦. ព័តមានសធារណៈករពិេ្រគាះេយាបល់ និងករបង� ញព័ត៌មាន ៖ ក្រមងកិច�្របជំុពិេ្រគាះ

េយាបល់ជាសធារណៈ្រត�វបានេធ�េឡងក�ុងេពលេរៀបចំ និងអនុវត� ARAP/RAP (ែផ�កទី ៧ 

៖ ករពិេ្រគាះេយាបល់សធារណៈ និងករបង� ញព័ត៌មាន និងឧបសម�័ន� ១គ ស�ីពី 

្រកបខ័ណ� ស្រមាប់ដំេណ រករពិេ្រគាះេយាបល់សហគមន៍ និងករចូលរមួ)។ 

៧. ករជូនដំណឹងស�ីពីករសមា� តទីតំង ៖ អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងែដល្រត�វ

ផា� ស់ទីលំេន្រត�វទទួលបានព័ត៌មានស�ពីីកលវភិាគៃនករសមា� តទីតំងគេ្រមាង និងករ

ចប់េផ�មករងររបូវន�។ ្រត�វផ�ល់ដំណឹងដល់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងយ៉ាង

តិច ៣០ ៃថ�មុនេពលចប់េផ�មករងររបូវន�។ លិខិតជូនដំណឹងស្រមាប់ករសមា� តទីតំង

នឹង្រត�វបិទបង� ញជាសធារណៈក�ុងសហគមន៍របស់អ�កទទួលផល និងផ�ះរបស់្រក�ម

្របឹក្សោឃំុ ឬផ�ះេមភូមិេទតមភាពងយ�ស�ល។ 

5.3. នីតិវិធសី្រមបអ់នគុេ្រមងែដលទទលួបានមលូនធិតិមរយៈនីតិវិធមីលូនធិិឃំុសង� ត ់

97. ែផ�ក ១.៧ ក�ុង CSF PIM ពិពណ៌នាពីគេ្រមាងមូលនិធិឃំុសង� ត់។ មានែតគេ្រមាងេហដ� រចនា

សម�័ន�សហគមន៍ ឬមូលដ� នបុ៉េណា� ះែដលទទួលបានមូលនិធិពីមូលនិធិឃំុសង� ត់។ ខងេ្រកមេនះជា

ឧទហរណ៍ៃនគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�មូលដ� នែដលទទួលមូលនិធិពីមូលនិធិឃំុសង� ត់ ៖ 

ក. ផ�ូវេចញពីភូមិក�ុងឃំុ/សង� ត់េទកន់េសវមូលដ� ន (ទីផ្សោរសលេរៀនមណ� លសុខភាព

។ល។) ឬភា� ប់េទផ�ូវែដលេឆា� ះេទមជ្ឈមណ� លថា� ក់�ស�ក ឬេខត� និងស� ន្របឡាយ និង

សំណង់េផ្សងេទៀតេលផ�ូវទំងេនះ 

ខ. ករផ�ត់ផ�ង់ទឹក ដូចជា អណ�ូ ង�សះអងស�ុកទឹក ឬគេ្រមាងទឹកស� តស្រមាប់លំេនដ� នក�ុង

តំបន់មូលដ� ន 

គ. ្របព័ន�អនាម័យ និងបង�ូរទឹកកខ�ក់សធារណៈ 

ឃ. ្របព័ន�ធារស�ស�េលកែលងែតម៉ាសីុនបូមទឹកចល័ត 

ង. ្របព័ន�ផ�ង់ផ�ង់ និងែចកចយថាមពលស្រមាប់លំេនដ� នក�ុងឃំុ 

ច. អគារផ្សោរ ឬទីផ្សោរ 

ឆ. សលេរៀន 

ជ. មណ� លសុខភាព 

ញ. អគារសហគមន៍ែដលសំេដេលអគារ្រគប់្របេភទស្រមាប់ផ�ល់េសវសធារណៈ ឬ

សហគមន៍ និងមិនេ្រប្របាស់ស្រមាប់េគាលបំណងនេយាបាយ ឬសសនាស្រមាប់

រដ�បាល្រក�ម្របឹក្សោ ឬជាលំេនដ� នឯកជន 

ដ. េសវផ�ត់ផ�ង់ទឹក និងអនាម័យេនអគារសធារណៈ ដូចជា ទីផ្សោរ សលេរៀន មណ� ល

សុខភាព។ល។ 
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ថ. សំណង់ស្រមាប់ចក់កកសំណល់ (ឧ. ឡដុតសំរមេនទីផ្សោរ) 

ឌ. សំណង់ស្រមាប់គេ្រមាងគំា្រទករករពរបរសិ� ន និងករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ និង 

ឍ. អគារឬសំណង់្របេភទេផ្សងេទៀតែដលអចេ្រប្របាស់សមាសធាតុអភិវឌ្ឍន៍ ក�ុងមូលនិធិ

ឃំុ/សង� ត់។ 

98. គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�មូលដ� នជាគេ្រមាង ែដលបេង�ត្រទព្យសម្បត�ិរបូវន�រងឹមំាក�ុងទីតំងមួយ 

និងអចេ្រប្របាស់េដយ្របជាជនទំងអស់ក�ុងតំបន់មូលដ� ន។ “តំបន់មូលដ� ន” អចសំេដេល

សហគមន៍ទំងមូល (ឧ. គេ្រមាងផ�ូវថ�ល់) ឬែផ�កមួយៃនភូមិ (ឧ. អណ�ូ ងទឹក) បុ៉ែន�វមិនអចសំេដេល

ផ�ះែតមួយខ�ងបានេឡយ។ ែផ�កនានាៃនេហដ� រចនាសម�័ន�េនះែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់េដយផ�ះមួយ

ខ�ង (ឧ. ែខ្សេភ�ងភា� ប់ថាមពលពីផ�ះមួយេទ្របព័ន�អគ�ីសនី) គួរ្រត�វបានទូទត់េដយមា� ស់ផ�ះ។ 

99. ែផ�ក ២.៩ ៃន CSF PIM ផ�ល់េគាលករណ៍ែណនំាស្រមាប់របាយករណ៍សិក្សោករេរៀបចំដីធ�ីែដល

មានរបាយករណ៍ផ�ល់អំេណាយដីេដយស�័្រគចិត� និង/ឬរបាយករណ៍លទ�កម�ដី ្របសិនេប

ដីនិង/ឬ្រទព្យសម្បត�ែិដលេ្រប្របាស់ ឬកន់កប់េដយនរណាមា� ក់ែដលរងផលប៉ះពល់េដយសរ

ករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�មូលដ� ន។ 

6. ករអនុវត� និងករេរៀបចំករពិនិត្យតមដន 

6.1. ករេរៀបចសំ� បន័ នងិករអនុវត� 

100. ្រកសួងមហៃផ� ជាពិេសសគណៈកមា� ធិករជាតិដឹកនំាករ្រគប់្រគងកំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករនិង

វសិហមជ្ឈករែដលេធ�ជា្របធាន PCO មានបទពិេសធន៍ក�ុងករធានាករពរករអនុវត�។ បុ៉ែន�បុគ�លិក

របស់្រកសួង្រត�វករជំនួយបែន�មែផ�កនីតិវធីិស្រមាប់ករពិនិត្យតមដន និងកត់្រតសកម�ភាពគំាពរ

បរសិ� ន និងសង�ម។ បុគ�លិករបស់ទីភា� ក់ងរអនុវត�េផ្សងេទៀតក៏្រត�វករជំនួយជា្របចំផងែដរ 

ជាពិេសសក�ុងឆា� ំដំបូងៃនករអនុវត�។ 

101. គណៈកមា� ធិករដឹកនំា (SC) ៖ គេ្រមាងេនះ្រគប់្រគងេដយគណៈកមា� ធិករដឹកនំាែដលមានរដ�

េលខធិករ្រកសួងមហៃផ�ជា្របធាន។ គណៈកមា� ធិករេនះនឹងផ�ល់ករែណនំានិងទិសេដជា

យុទ�ស�ស�ក�ុងករ្រគប់្រគង និង្របតិបត�ិគេ្រមាង និងរមួប��ូ លសមាជិកមកពីស� ប័នរដ� ភិបាលពក់

ព័ន�ក�ុងកម�វធីិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងទី្របជំុជន។ ស� ប័ននិងបុគ�លេផ្សងេទៀតមកពីែផ�កសិក្សោ�សវ្រជាវ 

អង�ករមិនែមនដ� ភិបាល និងវសិយឯកជន  នឹង្រត�វបានេស�ឲ្យផ�ល់ករែណនំាដល់គណៈកមា� ធិករ

េនះ។ PSC នឹងធានាថាសកម�ភាពធានាករពរេ្រកមគេ្រមាង LEAP នឹងេធ�េឡងេដយអនុេលមតម

បទប្ប��តិ�កំណត់ក�ុង្រកបខ័ណ�  RPF។ 

102. ករយិាល័យស្រមបស្រម�លគេ្រមាង (PCO) នឹងេធ�ករ្រគប់្រគងនិង្របតិបត�ិរមួេលគេ្រមាង

ែដលស�ិតេ្រកមអគ�េលខធិករដ� នរបស់្រកសួងមហៃផ�។ PCO មានសមាសភាព្របធាន គេ្រមាង 
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មា� ក់ និង្រក�មអ�កឯកេទសែដលទទួលខុស្រត�វេល្របតិបត�ិករគេ្រមាង លទ�កម� ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុ 

កិច�គំាពរសង�ម និងបរសិ� ន និងសកម�ភាពពិនិត្យតមដននិងវយតៃម�។ 

103. អគ�នាយកដ� នេដះ�សយផលប៉ះពល់ (GDR) របស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត� ុ ៖ ្រកបខ័ណ�  

RPF ្រត�វពិនិត្យេឡងវញិ និងអនុម័តេដយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ មុនដក់ជូនធនាគារ

ពិភពេលកអនុម័ត។ ្របសិនេបមានផលប៉ះពល់េដយសរករតំងទីលំេនជាថ�ីក�ុងអនុគេ្រមាង 

មិនែមនតមរយៈមូលនិធិឃំុសង� ត់ និង្រត�វមាន ARAP/RAP ្រកសួងនឹងេស�ឲ្យ GDR េដះ�សយ

ប�� េនះ។ តមរយៈ IRC និង្រក�មករងររបស់ IRC ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុនឹងសហករជាមួយ

អនុគណៈកមា� ធិករេខត�េដះ�សយផលប៉ះពល់ (PRSC) េដម្ីបស្រមបស្រម�លប�� េដះ�សយផល

ប៉ះពល់ ែដលមានសកម�ភាពអនុគេ្រមាង និងបង�ផលប៉ះពល់។ ក�ុងករណីេនះ នឹងមានករបេង�ត

្រក�មករងរបេណា� ះអសន�របស់អនុគណៈកមា� ធិករេខត�េដះ�សយផលប៉ះពល់ (PRSC-WG) ឲ្យេធ�

ជាេលខធិករដ� នរបស់ PRSC។ក�ុងករណីេនះ តមរយៈ PSC ្រកសួងមហៃផ�នឹងសហករ និងជួយ

ដល់ GDR ក�ុងករេរៀបចំ ARAP/RAP និងដក់ជូន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុពិនិត្យ និងអនុម័ត

មុនេពលដក់ជូនធនាគារពិភពេលកអនុម័ត។ GDR នឹងដឹកនំាករអនុវត� ARAP/RAP។ 

104. ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ/សង� ត់ ៖ ្រត�វអនុវត�អនុគេ្រមាងែដលទទួលបានមូលនិធិតមរយៈមូលនិធិឃំុ/

សង� ត់ និងអនុេលមតមេគាលករណ៍ែណនំា និងទ្រមង់ក�ុង CSF PIM។ 

6.2. ករពនិិត្យតមដន និងករបង� ញពត័៌មន 

105. ករអនុវត�្រកបខ័ណ�  RPF នឹង្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ និងតមដនេដយ SMTs (េខត�េសៀមរប 

និងទី្រក�ងភ�ំេពញ) ែដលទទួលខុស្រត�វេលករអនុវត�សកម�ភាពអនុគេ្រមាង ែដលពក់ព័ន�នឹងលទ�កម� 

ដី។ លទ�ផលរកេឃញ និងអនុសសន៍នឹង្រត�វបានកត់្រតក�ុងឯកសរគេ្រមាងស្រមាប់ឲ្យគណៈ្របតិភូ

ធនាគារពិភពេលកពិនិត្យ ២ ដង/ឆា� ំ។ SMTs នឹងពិនិត្យតមដនដំេណ រករេនះយ៉ាងតិចម�ងក�ុងមួយ 

ឆា�  ំ និងរមួប��ូ លលទ�ផលក�ុងរបាយករណ៍្របចំឆា� ំរបស់គេ្រមាង ែដល្រត�វដក់ជូនធនាគារពិភព 

េលក។ បុគ�លិក SMT ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយរដ� ភិបាលមូលដ� ន និងអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងេដម្ីបបេង�តក្រមងសូចនាករពិនិត្យតមដនករអនុវត�។ ទី្របឹក្សោក�ុង្រកសួងមហៃផ�នឹងេធ�ករ

ពិនិត្យតមដនៃផ�ក�ុងគេ្រមាងយ៉ាងតិច ២ ដង/ឆា� ។ំ 

106. ក�ុងករណីែដល ARAP/RAP ្រត�វបានេរៀបចំ និងអនុវត� ្រត�វមានករពិនិត្យតមដនៃផ�ក�ុង និង

ខងេ្រកេទតមភាពធ�ន់ធ�រៃនផលប៉ះពល់េដម្ីបធានាតមា� ភាពនិងករអនុេលមេពញេលញ។ 
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6.2.1. ករពនិិត្យតមដនៃផ�ក�ងុ 

107. GDR នឹងេធ�ករពិនិត្យតមដនៃផ�ក�ុងេលសកម�ភាពេដះ�សយផលប៉ះពល់។ ករពិនិត្យតម 

ដននឹងរមួប��ូ លរបាយករណ៍វឌ្ឍនភាព ស� នភាពៃនករអនុវត� RAP ព័ត៌មានស�ីពីទីតំង និងចំនួន

្របជាជនរងផលប៉ះពល់ ទឹក្របាក់សំណងតមែផ�ក និងជំនួយែដលផ�ល់ដល់្រគ�សរ

រងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង។ លទ�ផលរបាយករណ៍ពិនិត្យតមដននឹង្រត�វេរៀបចំេឡង

េដយ GDR និងដក់ជូន PSC េដម្ីបេផ�រេទ្រកសួងមហៃផ� និងធនាគារពិភពេលកេរៀងរល់្រតីមាស 

និងច្បោប់ចម�ងេទ GDR។ សូចនាករខងេ្រកមនឹង្រត�វបានពិនិត្យតមដនេដម្ីបធានាថា ៖ 

(i) សំណងនិងសិទ�ិទទួលបាន្រត�វបានគណនាេទតមអ្រត និងនីតិវធីិក�ុង RAP ែដលបាន

អនុម័ត 

(ii) ្រគ�សររងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងទទួលបានសំណង េទតមេគាលនេយាបាយ

ែដលកំណត់ក�ុង RAP េដយអជា� ធរគេ្រមាង 

(iii) មានករអនុវត�តមនីតិវធីិស�ីពីព័ត៌មានសធារណៈករពិេ្រគាះេយាបល់សធារណៈ និងនីតិវធីិ

េដះ�សយបណ�ឹ ង ដូចករកំណត់ក�ុង RAP ែដលបានអនុម័ត 

(iv) អគារ និងេហដ� រចនាសម�័ន�សធារណៈែដលរងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង្រត�វបានស� រ

េឡងវញិ 

(v) ដំេណ រករេដះ�សយផលប៉ះពល់ និងករងរសីុវលិមានភាពរលូន 

(vi) សូមេមលឧបសម�័ន� ១ឃ ស�ីពីសូចនាករៃនករពិនិត្យតមដនៃផ�ក�ុង។ 

6.2.2. ករពនិិត្យតមដនខងេ្រក 

108. អ�កពិនិត្យតមដនខងេ្រក ទទួលខុស្រត�វេលករសិក្សោ និងរយករណ៍ពីករអនុវត� RAP 

និងស� នភាពេសដ�កិច�សង�មរបស់្រគ�សររងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង ជាពិេសស្រគ�សរ

ែដល្រត�វផា� ស់ទីលំេន ឬរខំនេដយសរករងរសងសង់ ដូចជា ្រគ�សរទំងអស់ែដលផ�ះ ឬ 

ហង និងតូបរបស់ខ�ួន ្រត�វរុះេរ េចញ។ អ�កពិនិត្យតមដនខងេ្រក ្រត�វពិនិត្យេឡងវញិេល

សក� នុពលេដម្បីផ�ល់ឱកសករងរដល់្រគ�សររងផលប៉ះពល់ ដូចជា �ស�ីនិងយុវជនេដយ

ទទួលបានជំនួយពីអជា� ធរេខត�។ 

109. ត្រម�វករអ�កពិនិត្យតមដនខងេ្រក្រត�វមានករឯកភាពពី IRC-GDR េដយេយាងតមភាព 

ធ�ន់ធ�រៃនផលប៉ះពល់គេ្រមាង។ េគមិនរពឹំងថានឹង្រត�វមានករពិនិត្យតមដនខងេ្រកេលគេ្រមាង 

េឡយ។ បុ៉ែន�ក�ុងករណីែដល IRC យល់ថា េនះជា្របករចំបាច់ GDR នឹងជួលទីភា� ក់ងរ ពិនិត្យ 
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តមដនខងេ្រក (EMA) េដម្បីេធ�ករពិនិត្យតមដនខងេ្រក និងករវយតៃម�េ្រកយគេ្រមាង។ 

លក�ខណ� េយាងស្រមាប់ករចូលរួមរបស់ EMA នឹងេរៀបចំេឡងមុនដំេណ រករលទ�កម�។ របាយ 

ករណ៍ពិនិត្យតមដនខងេ្រកនឹង្រត�វដក់ជូន IRC េរៀងរល់្រតីមាស រួចេទបដក់ជូន្រកសួង 

មហៃផ� និងធនាគារពិភពេលក។ ករវយតៃម�េ្រកយគេ្រមាងនឹងេធ�េឡងក�ុងរយៈេពល ៦ ែខ

េ្រកយករប�� ប់សកម�ភាពេដះ�សយផលប៉ះពល់។ សូមេមលឧបសម�័ន� ១ង ស�ីពីសូចនាករ

ៃនករពិនិត្យតមដនខងេ្រក។ 

110. គេ្រមាងេនះនឹងេរៀបចំរបាយករណ៍វឌ្ឍនភាពស�ីពីករេដះ�សយផលប៉ះពល់ បង� ញជូន 

សធារណជនជាភាសជាតិ េដយបេង� ះក�ុងេគហទំព័រគេ្រមាងែដល្រត�វបេង�តេឡងេន

ករយិាល័យ SMT និងក�ុងតំបន់គេ្រមាង។ 

7. ករពិេ្រគាះេយាបលស់ធារណៈ និងករបង� ញព័ត៌មាន 

7.1. េគលនេយាបាយរបស់ធនាគរពិភពេលកស�ពីកីរពិេ្រគះេយាបល់សធរណៈ នងិករបង� ញពត័៌មន 

111. ករពិេ្រគាះេយាបល់សធារណៈ និងករបង� ញព័ត៌មាន (េគាលនេយាបាយរបស់ធនាគារពិភព

េលកស�ីពីករទទួលបានព័ត៌មាន ៖ កំណត់លក�ខណ� របស់ធនាគារពិភពេលកស្រមាប់ករផ�ល់

លទ�ភាពឲ្យសធារណជនដឹងព័ត៌មានស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាង និងករចង្រកងឯកសរ។ េគាលនេយា 

បាយេនះត្រម�វឲ្យមានករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយអ�កទទួលផលក�ុងគេ្រមាង ្រក�មរងផលប៉ះពល់ និង

អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាលមូលដ� នក�ុងដំេណ រករកសងែផនករ និងេរៀបចំនិង្រត�វេលកេឡងពីែផ�ក

បរសិ� ន និងសង�មក�ុងគេ្រមាង។ ករពិេ្រគាះេយាបល់គួរេធ�េឡងជា្របចំក�ុងករេរៀបចំនិងអនុវត�ករ

វនិិេយាគ និង្រត�វអនុេលមតមេគាលនេយាបាយធានាករពរេផ្សងេទៀត។ េ្រកពីេនះ េគាលនេយា 

បាយេនះត្រម�វឲ្យមានករផ�ល់ឯកសរពក់ព័ន� ដូចជា ករសិក្សោពីករវយតៃម�បរសិ� ន ករវយតៃម�

សង�ម ែផនករសកម�ភាពស�ីពីករេដះ�សយផលប៉ះពល់ឲ្យបានទន់េពលេវល និងក�ុងទ្រមង់ 

និងភាសែដល្រក�មស�ិតក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល់អចយល់បាន។ 

7.2. ករចូលរួម និងករពិេ្រគះេយាបល់ជាសធរណៈក�ងុគេ្រមង LEAP 

112. អនុគេ្រមាងែដល្រត�វទទួលបានមូលនិធិតមរយៈមូលនិធិឃំុ/សង� ត់ នឹងអនុវត�តមេគាលករណ៍ 

ែណនំារបស់ CSF PIM។ ក�ុងករណីមិនេ្រប្របាស់នីតិវធីិមូលនិធិឃំុ/សង� ត់ ្រត�វអនុវត�វធីិស�ស� 

ចូលរមួនិងពិេ្រគាះេយាបល់ខងេ្រកម។ 

113.ករចូលរមួជាដំេណ រករមួយែដលភាគីពក់ព័ន�ជះឥទ�ិពល និងែចករែំលកករ្រគប់្រគងេលគំនិត

ផ�ួចេផ�មអភិវឌ្ឍន៍ និងេសចក�ីសេ្រមចនិងធនធានែដលជះឥទ�ិពលេលពួកេគ។ ករសេ្រមចចិត�ចូលរមួ

គឺជាករចប់េផ�មដំេណ រករចូលរមួទំងមូលក�ុងវដ�គេ្រមាង។ េគាលនេយាបាយ OP/BP 4.12 របស់
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ធនាគារពិភពេលក និងច្បោប់ស�ីពីអស្សោមិករណ៍របស់រដ� ភិបាល និងនីតិវធីិស�ីពីករេដះ�សយ 

ផលប៉ះពល់របស់ IRC ែចងពីេគាលករណ៍ែណនំាច្បោស់លស់ និងទិសេដស្រមាប់អ�កគំា្រទគេ្រមាង 

ទំងក�ុងវស័ិយសធារណៈ និងឯកជនេដយត្រម�វឲ្យមានករពិេ្រគាះេយាបល់ និងករចូលរមួជា 

សធារណៈ  និងគូសប�� ក់ពីសរៈសំខន់ៃនករផ�ល់ព័ត៌មានដល់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងស�ីពីគេ្រមាង និងជំរញុករចូលរមួយ៉ាងសកម�របស់ពួកេគក�ុងករេរៀបចំែផនករ និងអនុវត�។ 

114. ករចូលរមួជាដំេណ រករយ៉ាងសកម� និងជាបន�បនា� ប់ៃនករ្របា�ស័យទក់ទងរវងភាគីពក់ព័ន�

សំខន់ៗ ដូចជា សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់ផា� ល់ (វជិ�មាន ឬអវជិ�មាន) ទីភា� ក់ងរជាតិ និង្រកសួង

សមីុ ទី្របឹក្សោគេ្រមាង សង�មសីុវលិ និងទីភា� ក់ងរមា� ស់ជំនួយអន�រជាតិ។ ជាទូេទ ករចូលរមួមាន

សមាសភាគពីរខុសគា�  ៖ ករផា� ស់ប�ូរព័ត៌មាន (ឧ. ករផ្សព�ផ្សោយ និងពិេ្រគាះេយាបល់) និងទ្រមង់

េផ្សងៗៃនករេធ�េសចក�ីសេ្រមចរមួ (ឧ. កិច�សហករ ឬករចូលរមួ)។ 

115. ក�ុងបរបិទៃនគេ្រមាង LEAP មានករពិេ្រគាះេយាបល់ភាគីពក់ព័ន�ជាេ្រចនក�ុងេពលេ្រគាងគេ្រមាង

សកល្បងករកំណត់និងេរៀបចំគេ្រមាង។ ដូេច�ះ ្រកបខ័ណ�  RPF ្រត�វបានបេង�តេឡងេទតមលទ�ផល

ៃនករពិេ្រគាះេយាបល់ទំងេនាះ។ សូមេមលឧបសម�័ន� ១គ ស�ីពី្រកបខ័ណ� ស្រមាប់ដំេណ រករពិេ្រគាះ

េយាបល់ និងករចូលរមួរបស់សហគមន៍។ 

116. ក�ុងេពលអនុវត� អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង និងសហគមន៍នឹងចូលរមួក�ុងដំេណ រករ

បេង�ត និងអនុវត�ដំេណ រករលទ�កម�ដីេដយមិនស�្័រគចិត� និងករផ�ល់អំេណាយដីេដយស�័្រគចិត�។ 

ក�ុងករណីៃនករេដះ�សយផលប៉ះពល់េដយមិនស�័្រគចិត� បុគ�ល និង្រគ�សររងផលប៉ះពល់េដយ 

សរគេ្រមាងនឹងទទួលករ្របឹក្សោេដយ IRC-WG ែដលសហករជាមួយ PRSC-WG េដយេ្រប្របាស់

វធីិស�ស�ពិេ្រគាះេយាបល់េដយេសរជីាមុន និងទទួលបានព័ត៌មាន្រគប់្រគាន់។ អ�ករងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានទូេទខងេ្រកមក�ុងកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់ ៖ 

• េគាលបំណងវសិលភាព អត�្របេយាជន៍ និងផលប៉ះពល់គេ្រមាង 

• េគាលបំណងៃនេគាលនេយាបាយ WB-OP/BP 4.12 និងច្បោប់ និងបទប្ប��តិ�ពក់ព័ន�របស់

រដ� ភិបាល ជាពិេសសច្បោប់ស�ពីីអស្សោមិករណ៍ 

• ដំេណ រករ និងកលវភិាគៃនដំេណ រករអនុវត�ករេដះ�សយផលប៉ះពល់ 

• េគាលនេយាបាយស�ីពីករេដះ�សយផលប៉ះពល់ និងសំណង លក�ណៈសម្បត�ិសម�សប 

និងសិទ�ិទទួលបាន 

• ជំនួយស្រមាប់ករផា� ស់ទីលំេន និងករស� រេឡងវញិ 

• ្រត�វអនុវត�តមនីតិវធីិស�ីពីព័ត៌មានសធារណៈ ករពិេ្រគាះេយាបល់សធារណៈ និងនីតិវធីិ

េដះ�សយបណ�ឹ ង ដូចមានកំណត់ក�ុង RAP ែដលបានអនុម័ត។ 

117. អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងចូលរមួក�ុងកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់សធារណៈក�ុងដំណាក់

កលេផ្សងៗៃនដំេណ រករេនះ។ ផលប៉ះពល់ និងក�ីបារម�េលករេដះ�សយផលប៉ះពល់្រត�វបាន 
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កត់្រត្រតឹម្រត�វក�ុងដំេណ រករ្របមូលទិន�ន័យ (DMS, BSS និងករពិេ្រគាះេយាបល់សធារណៈ និង

កិច�ពិភាក្សោ្រក�មេគាលេដ)។ ប��  និងក�ីបារម�ទំងអស់េនះ្រត�វបានរមួប��ូ លេទក�ុង ARAP/RAP 

ស្រមាប់ករផ�ល់សំណង និងករស� រេឡងវញិ។ ជនងយរងេ្រគាះ �ស�ី និង្រក�មមានអត�្របេយាជន៍ 

ពិេសសនឹង្រត�វបានពិេ្រគាះេយាបល់េដយែឡកេដយេ្រប្របាស់កិច�ពិភាក្សោ្រក�មេគាលេដ។ ខង 

េ្រកមេនះ ជាក្រមងកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់ែដលេរៀបចំេឡងេដយ IRC-WG។ 

(i) កិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់ទីមួយនឹងេធ�េឡងជាមួយ PRSC និង PRSC-WG េនសលេខត� 

េដម្ីបជាករចប់េផ�ម។ កិច�្របជំុេនះនឹងបង� ញសមាសភាពរបស់ PRSC និង្រក�មករងររបស់ 

PRSC េគាលបំណងគេ្រមាង ដំេណ រករអនុវត� ករេដះ�សយផលប៉ះពល់ និង

កលវភិាគតួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វរបស់ពួកេគ និង្របាក់ឧបត�ម� និងសំេណ សំុករ

ចូលរមួយ៉ាងសកម�។ 

(ii) កិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់ទីពីរនឹងេធ�េឡងជាមួយសហគមន៍មូលដ� ន និងអ�ករងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាងេនសលេរៀន ឬវត� ឬេរងសហគមន៍ក�ុងតំបន់គេ្រមាង។ កិច�្របជំុេនះ

សំេដផ�ល់ព័ត៌មានដល់សហគមន៍ និងអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងស�ីពីគេ្រមាង 

អត�្របេយាជន៍ និងផលប៉ះពល់របស់គេ្រមាងេគាលនេយាបាយស�ីពី្របាក់សំណង និង

ករេដះ�សយផលប៉ះពល់ សិទ�ិទទួលបាន ដំេណ រករអនុវត�ករេដះ�សយផលប៉ះពល់ 

លក�ណៈសម្បត�ិសម�សប និងកលបរេិច�ទឱសនវទ  និងកលបរេិច�ទស្រមាប់DMS និង 

BSS។ េម្រគ�សររងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងនឹង្រត�វបានេស�ឲ្យមានវត�មានេនផ�ះ ឬ 

្រទព្យសម្បត�ិែដលរងផលប៉ះពល់េដម្ីបេផ��ងផា� ត់ផលប៉ះពល់ និងចុះហត�េលខេលទ្រមង់ 

DMS ។ ករជូនដំណឹងពីកលបរេិច�ទឱសនវទ នឹង្រត�វបិទបង� ញជាសធារណៈេនផ�ះរបស់

្រក�ម្របឹក្សោឃំុ ឬទីតំងសម�សបណាមួយ។ 

(iii) កិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់ទីបីនឹង្រត�វេធ�េឡងមុនករចុះកិច�សន្យោ។ កិច�្របជំុេនះនឹងផ�ល់

ព័ត៌មានដល់ពួកេគអំពីកលវភិាគស្រមាប់ករចុះកិច�សន្យោ (តមភូមិ) និងឯកសរផ�ូវច្បោប់

ចំបាច់ែដល្រត�វបង� ញដល់ IRC-WG និងកលបរេិច�ទផ�ល់សំណង។ េម្រគ�សរនិងប�ី/្របពន�

្រត�វមានវត�មានេនផ�ះេដម្ីបចុះហត�េលខេលកិច�សន្យោ។ 

(iv) កិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់េលកទីបួននឹង្រត�វេធ�េឡងមុនករផ�ល់សំណង។ កិច�្របជំុេនះនឹងផ�ល់

ព័ត៌មានដល់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង ស�ីពីកលវភិាគៃនករផ�ល់សំណង 

(តមភូមិ) ទីកែន�ង និងឯកសរផ�ូវច្បោប់ែដល្រត�វយកមកជាមួយ។ 

118. អជា� ធរមូលដ� ន េមភូមិ និងេមឃំុជាសមាជិករបស់ PRSC-WG េហយពួកេគ្រត�វចូលរមួក�ុងកិច�

្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់ និងេដរតួនាទីសំខន់ក�ុងករកំណត់អត�ស�� ណអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាង និងប�� ក់េលទ្រមង់ DMS។ តំណាងរបស់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងគឺជា
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សមាជិករបស់ (១) សហគមន៍/គណៈកមា� ធិករភូមិ និង (២) គណៈកមា� ធិករេដះ�សយបណ�ឹ ងក�ុង

គេ្រមាង LEAP។ 

7.3. ករបង� ញព័តម៌ន 

119. ្រកបខ័ណ�  RPF និងឯកសរធានាករពរេផ្សងេទៀតនឹង្រត�វបានបេង� ះក�ុងេគហទំព័រ InfoShop 

របស់ធនាគារពិភពេលក (ប�� ក់កលបរេិច�ទ) រចួេទបបេង� ះក�ុងេគហទំព័រគេ្រមាង (ជាភាសែខ�រ និង

អង់េគ�ស)។ ្របសិនេប្រត�វេរៀបចំ ARAP/RAP នឹង្រត�វបកែ្របជាភាសតំបន់ (ែខ�រ) និងបេង� ះក�ុង

េគហទំព័រគេ្រមាង េហយច្បោប់ចម�ងនឹង្រត�វបានេផ�រេទ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ ឬគណៈកមា� ធិករភូមិែដលងយ

�ស�លស្រមាប់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង និងសហគមន៍ែដលមានករេដះ�សយ

ផលប៉ះពល់េដយមិនស�័្រគចិត�។ ព័ត៌មានរេំលភសិទ�ិឯកជនភាព ដូចជា សមាសភាគរបស់្រគ�សរ 

ទឹក្របាក់សំណងផ�ល់ដល់្រគ�សររងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង។ល។ នឹងមិន្រត�វបានបង� ញជា

សធារណៈេឡយ។ 

8. តមា� ភាព និងយន�ករបណ�ឹ ង 

120. េគាលនេយាបាយស�ីពីករតំងទីលំេនជាថ�ីរបស់ធនាគារពិភពេលកត្រម�វឲ្យគេ្រមាងវនិិេយាគ

បេង�តយន�ករេដះ�សយបណ�ឹ ងេដម្ីបឲ្យអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង េពញចិត�នឹងករ

អនុវត�សកម�ភាពេដះ�សយផលប៉ះពល់ និងផ�ល់េវទិករច្បោប់ដល់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងស្រមាប់ករពិនិត្យតមដន និងរយករណ៍ពីករអនុវត�សកម�ភាពពក់ព័ន�នឹងករេដះ�សយ 

ផលប៉ះពល់។ ជាពិេសស យន�ករបណ�ឹ ងសំេដផ�ល់លទ�ភាពឲ្យអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាង និងបុគ�លែដលយល់ថារងផលប៉ះពល់ ែស�ងរកដំេណាះ�សយសម�សបចំេពះបណ�ឹ ងរបស់

ខ�ួនពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដី ឬអន�រគមន៍គេ្រមាងេផ្សងេទៀត។ េគាលករណ៍សំខន់ៗៃនយន�ករ

េដះ�សយបណ�ឹ ងសំេដធានាថា ៖ 

ក. មានករករពរសិទ�ិមូលដ� ន និងផល្របេយាជន៍របស់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាង 

ខ. មានករេលកេឡង្រគប់្រគាន់ពីក�ីបារម�របស់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង េដយ

សរដំេណ រករអនុវត�គេ្រមាង និង 

គ. មានករផ�ល់សិទ�ិទទួលបាននិងករគំា្រទរបរចិ�� ឹមជីវតិ ស្រមាប់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយ

សរគេ្រមាងបានទន់េពលេវល និងេយាងតមេគាលនេយាបាយធានាករពរបស់

របស់រដ� ភិបាល និងធនាគារពិភពេលកែដលមានេរៀបរប់ខងេល។ 
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ឃ. អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង បានដឹងពីសិទ�ិរបស់ខ�ួន និង្រត�វមានលទ�ភាព

ទទួលបាននីតិវធីិបណ�ឹ ងេដយឥតគិតៃថ�ស្រមាប់េគាលបំណងខងេល 

ង. នីតិវធីិបណ�ឹ ងនឹងក� យជាែផ�កមួយៃនគណៈកមា� ធិករែផនឃំុ/សង� ត់ និង្រក�ម្របឹក្សោឃំុ/

សង� ត់ និងបេង�តជាែផ�កដ៏សំខន់ៃនយន�ករេដះ�សយទំនាស់តមសហគមន៍មាន

តំណាងរបស់្រក�មងយរងេ្រគាះ និងេធ�េឡងជាសមូហភាព។ 

121. េនេពលចប់េផ�មអនុវត�គេ្រមាង គណៈកមា� ធិករេដះ�សយបណ�ឹ ងនឹង្រត�វបានបេង�តេឡងេន

ថា� ក់ឃំុ�ស�កនិងេខត� េដយែផ�កេលសំណង់មាន�សប់ែដលមានែផ�កពក់ព័ន�អង�ករសង�មសីុវលិ 

អង�ករសហគមន៍�ស� ី និងតំណាងជនជាតិេដមភាគតិច ្របសិនេបមាន។ េនថា� ក់ភូមិយន�ករ

េដះ�សយបណ�ឹ ងមាន�សប់ែដលមានចស់្រពឹទ� ចរ្យ និង/ឬេមដឹកនំាសសនា ឬ្របធានកុលសម�័ន�

ជា្របធាន ែដលភាគេ្រចនអចទទួលយកបានស្រមាប់សហគមន៍មូលដ� នេហយនឹង្រត�វបានព្រងឹងជា

យន�ករេដះ�សយទំនាស់ក្រមិតទីមួយរបស់្រក�ម្របឹក្សោឃំុ/សង� ត់។ ករេរៀបចំេនះជួយធានាថា មាន

្របព័ន�មួយជាេ�សចេដម្ីបជួយេដះ�សយបណ�ឹ ង ឬករមិនសុខចិត�នានាែដលអចេកតេឡងេ្រកយ

អន�រគមន៍គេ្រមាង។ យន�ករេដះ�សយបណ�ឹ ងនឹងអនុវត�ចំេពះបុគ�ល ឬ្រក�មែដលរងផលប៉ះពល់

ផា� ល់ ឬេដយ្របេយាលពីគេ្រមាង និងបុគ�លែដលអចមានផល្របេយាជន៍ក�ុងគេ្រមាង  និង/ឬ 

មានសមត�ភាពជះឥទ�ិពលេលលទ�ផលរបស់គេ្រមាង (វជិ�មាន ឬអវជិ�មាន)។ គេ្រមាងនឹងផ�ល់

វគ�បណ�ុ ះបណា� ល និងជំនួយេដម្ីបព្រងឹងសំណង់មាន�សប់ទំងេនះសំេដេដះ�សយេដយ្របសិទ�

ភាព និងជារមួេលបណ�ឹ ងែដលអចេកតេចញពីអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងក�ុងេពល និង 

េ្រកយករអនុវត�សកម�ភាពពក់ព័ន�នឹងករេដះ�សយផលប៉ះពល់។ 

122. ស្រមាប់ករអនុវត�្រកបខ័ណ�  RPF េនះ និង្របសិនេបមានបណ�ឹ ង េយងនឹងេ្រប្របាស់នីតិវធីិ

េដះ�សយបណ�ឹ ងែដលមានប�� ក់ក�ុងែផ�ករង ២.៩ ៃន CSF PIM ឬដូចករេរៀបរប់ខងេ្រកម។ 

123. អ�កេ្រប្របាស់ដីែដលយល់ថាខ�ួនមិនទទួលបានយុត�ិធម៌ ឬទទួលបានសំណងតិចស្រមាប់ករបាត់

បង់ដីធ�ី ឬ្រទព្យសម្បត�ិរបស់ខ�ួន អចដក់បណ�ឹ ងផា� ល់មាត់ ឬជាលយក�ណ៍អក្សរេទេមឃំុ/េច

សង� ត់។ ្របសិនេបេនែតមិនអចេដះ�សយប�� បាន អ�កេ្រប្របាស់ដីអចប�ឹងេទអ�កស្រមប

ស្រម�លថា� ក់�ស�កែដលទទួលខុស្រត�វេលឃំុ/សង� ត់។ ្របសិនេបេនែតមិនអចេដះ�សយបាន អ�ក

េ្រប្របាស់ដីអចដក់បណ�ឹ ងផា� ល់មាត់ ឬជាលយក�ណ៍អក្សរេទអភិបាលេខត�/្រក�ងែដលនឹងពិេ្រគាះ 

េយាបល់រកដំេណាះ�សយជាមួយ GDR។ េបប�� េនែតមានអ�កេ្រប្របាស់ដីអចដក់បណ�ឹ ង

ផា� ល់មាត់ ឬជាលយក�ណ៍អក្សរេទេលខធិករដ� នគណៈកមា� ធិករជាតិដឹកនំាករ្រគប់្រគងកំែណ 

ទ្រមង់វមិជ្ឈករនិងវសិហមជ្ឈករ ែដលស�ិតក�ុងអគ�នាយកដ� នរដ�បាលមូលដ� នរបស់្រកសួងមហៃផ�

ក�ុងទី្រក�ងភ�ំេពញ។ េលខធិករដ� ននឹងស្រមបស្រម�ល និងេដះ�សយប�� េនាះេដយមានជំនួយពី 

GDR ្របសិនេបចំបាច់។ 

 | P a g e  60 



P153591 LEAP – ្រកបខ័ណ� េគាលនេយាបាយស�ពីីករតំងទីលំេនជាថ� ីៃថ�ទី ១០ ែខ មករ ឆា�  ំ២០១៧ 
  

124. េនក្រមិតណាក៏េដយ អ�កេ្រប្របាស់ដីមានសិទ�ិទទួលបានករេឆ�យតបជាលយលក�ណ៍អក្សរ

ចំេពះបណ�ឹ ងរបស់ខ�ួនក�ុងរយៈេពល ១៥ ៃថ�េ្រកយដក់បណ�ឹ ង។ ក�ុងនីតិវធីិេនះ អ�កេ្រប្របាស់ដីមិន

មានបង់ៃថ�េសវអ�ីេឡយ។ 

9. ថវិក និងចំណាយ 

125. ថវកិស្រមាប់ករអនុវត�សកម�ភាពពក់ព័ន�នឹងករេដះ�សយផលប៉ះពល់នឹង្រត�វបានប៉ាន់ស� ន

េនេពលេរៀបចំ ARAP/RAP េដយ GDR ស្រមាប់អនុគេ្រមាងនីមួយៗ។ GDR នឹងែស�ងរកករអនុម័ត

ថវកិពី្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ។ េដយសរែត ARAP/RAP មិនទន់្រត�វបានេរៀបចំ េគមិនអច

ប៉ាន់ស� នថវកិបានេឡយ។ 

126. ក�ុងករណី្រត�វមានករេរៀបចំ ARAP/RAP ARAP/RAP នីមួយៗនឹងរមួប��ូ លចំណាយលម�ិតេល

សិទ�ិទទួលបានសំណង និងករស� រេឡងវញិេផ្សងេទៀតែដលជាែផ�កៃនដំេណ រករផ�ល់សំណងដល់ 

អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង។ នឹងមានករេរៀបចំ្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�ករងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាងដច់េដយែឡកជាដីកសិកម� ដីលំេនដ� ន ដីអជីវកម� លំេនដ� ន ្រទព្យអជីវកម� 

និង្រទព្យសម្បត�ិេផ្សងេទៀត។ ករប៉ាន់ស� នថវកិលម�ិតនឹងធានាករផ�ល់ឲ្យ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់យថា 

េហតុ េហយ RAP នឹងបេង�ត្របភពស្រមាប់មូលនិធិចំបាច់ទំងអស់។ RAP នឹងធានាថាលំហូរមូលនិធិ

សីុសង� ក់គា� នឹងកលវភិាគទូទត់សំណង និងករផ�ល់ជំនួយេផ្សងេទៀត។ 

127. ថវកិនឹង្រគបដណ� ប់េលលទ�កម�ដី ករអភិវឌ្ឍកែន�ងតំងទីលំេនថ�ី ចំណាយស្រមាប់ករផ�ល់ 

សំណង ្របាក់ឧបត�ម� និងចំណាយរដ�បាល និងយថាេហតុ។ ចំណាយេលករេដះ�សយផលប៉ះពល់

ក៏ជាចំែណកមូលនិធិរបស់សមភាគីរដ� ភិបាលផងែដរ មិនែមនគេ្រមាងេឡយ។ រជរដ� ភិបាលកម�ុជា

នឹងធានានូវករផ�ល់មូលនិធិសមភាគីស្រមាប់ករេដះ�សយផលប៉ះពល់ េដម្ីបបំេពញកតព�កិច�

នានា ក�ុងករណី្រត�វចំណាយេលសពីករប៉ាន់ស� នេដម្ីបបំេពញលក�ខណ�  និងេគាលបំណងៃនករ

េដះ�សយផលប៉ះពល់។ GDR ្រត�វេរៀបចំ ARAP/RAP និងថវកិស្រមាប់ករេដះ�សយផលប៉ះពល់ 

និងែស�ងរកករអនុម័តពី្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ។ 

128. ចំណាយេលករពិនិត្យតមដនបឋមេលកិច�គំាពរសង�ម និងករវយតៃម�េលលក�ណៈសម្បត�ិ

សម�សបរបស់អនុគេ្រមាងនីមួយៗគឺជាែផ�កមួយៃនថវកិគេ្រមាង។
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ឧបសម�័ន� ១ ៖ េគាលករណ៍ែណនាែំផ�កបេច�កេទស 

១ក. ម៉្រទីសែផនករសកម�ភពេយនឌ័រ 

សមាសភាគ

គេ្រមាង 

េគាលបំណង សកម�ភាព/កិច�ករ ែផ�កទទួលខុស្រត�វ សូចនាករ មេធ្យោបាយេផ��ងផា� ត់ 

ករេ្រត�ម

គេ្រមាង 

កំណត់ប��  និងត្រម�វ

ែផ�កតមេយនឌ័រែដល

្រត�វពិចរណាក�ុងករ 

េរៀបចំករវនិិេយាគនិង

អន�រគមន៍របរចិ�� ឹមជីវតិ 

ជំរញុឲ្យ�ស�ីចូលរមួក�ុង

ករកំណត់ត្រម�វករ និង

ប�� ទំងេនះ 

បេង�តសូចនាករែផ�ក

តមេយនឌ័រស្រមាប់ករ

ចូលរមួនិងករបេង�នភាព

អង់អចរបស់�ស�ីែដល 

្រត�វេ្រប្របាស់ស្រមាប់

ករពិនិត្យតមដន និង

វយតៃម�គេ្រមាង 

បេង�តព័ត៌មានេគាលស�ីពី

េយនឌ័រែដល្រត�វរមួប��ូ ល

ក�ុងករអេង�ត 

េធ�ករអេង�តេដយេ្រប

សូចនាករេយនឌ័រ 

េរៀបចំកិច�ពិភាក្សោ្រក�ម 

េគាលេដជាមួយ�ស�ី 

េដម្ីបកំណត់ប��  និងក� ី

បារម�ែផ�កតមេយនឌ័រ 

េដម្ីបផ�ល់ធាតុចូលដល់

ដំេណ រករេរៀបចំែផនករ 

ក�ុងសហគមន៍ និងករេរៀប 

ចំអន�រគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ 

េ្រជសេរ ស និងបណ�ុ ះ 

បណា� ល�ស�ីែដលនឹងេធ�ជា

អ�កពិនិត្យតមដននិង

SMT 1 (ស្រមាប់

សមាសភាគទី 

១) និង SMT2 

(ស្រមាប់សមាស

ភាគទី ២) េដយ 

មានករចូលរមួ

របស់្រក�ម

សហគមន៍�ស�ី 
(WCGs) 

សូចនាករេយនឌ័រែដល

្រត�វបានប��ូ លក�ុង

ឧបករណ៍អេង�ត 

ចំនួនកិច�ពិភាក្សោ្រក�ម

េគាលេដ (FGD) 

ែដលបានេធ�េឡង 

ចំនួន�ស� ីនិង�ស�ីេម

្រគ�សរែដលចូលរមួក�ុង

កិច�ពិភាក្សោ្រក�មេគាល

េដ 

កំណត់សូចនាករែផ�ក 

តមេយនឌ័រែដលរមួ 

ប��ូ លក�ុងករពិនិត្យ 

តមដនគេ្រមាង និង 

ឧបករណ៍វយតៃម� 

ឧបករណ៍អេង�ត 

ករសិក្សោសមិទ�

លទ�ភាព/ARAP 

ចង្រកងេយាបល់ 

្រតឡប់ពី�ស�ីអ�កទទួល 

ផល និងអ�កចូលរមួ 

ក�ុងកិច�ពិភាក្សោ្រក�ម

េគាលេដ 

តរងេឈ� ះ�ស�សី�័្រគ

ចិត� ឬតរងអង�ករ 
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ជំរញុគេ្រមាង 

បេង�តសូចនាករេយនឌ័រ

ស្រមាប់ករពិនិត្យតមដន

និងវយតៃម�គេ្រមាង។ 

ចំនួនអ�កស�័្រគចិត�ជា 

�ស�ីក�ុងសហគមន៍ែដល

ចង់េធ�ជាអ�កពិនិត្យ

តមដនគេ្រមាង។ 

ករេរៀបចំ

គេ្រមាង 

ធានាថាែផនករអភិវឌ្ឍន៍

សហគមន៍ និងករេរៀបចំ

ករវនិិេយាគពិចរណាពី

ត្រម�វករសុវត�ិភាព 

សន�ិសុខ ចល័តភាពនិង

ករែថទំកូនរបស់�ស�ី 

លទ�ភាពទទួលបាន

ទឹកស� តទឹកអណ�ូ ង 

កែន�ងេចលកក 

សំណល់េដយមានករ

េរៀបចំករវនិិេយាគែដល

យកចិត�ទុកដក់េលកុមារ

និងមនុស្សចស់ 

ផ�ល់ករពន្យល់ពី GAD និង

ករត្រមង់ទិសដល់�ស�ីក�ុង

សមាគមសហគមន៍ 

េរៀបចំសមាសភាគ GAD 

របស់គេ្រមាងេដម្ីបរមួ

ប��ូ លករកសង

សមត�ភាពេលករយល់ដឹង

ពីែផ�កមូលដ� នែដលពួកេគ

អចចូលរមួបានក�ុងេពល

េរៀបចំែផនករលម�ិតៃនករ

បេង�តករេ្រត�មខ�ួន

ស្រមាប់ករេរៀបចំ។ 

SMT 1 (ស្រមាប់

សមាសភាគទី 

១) និង SMT2 

(ស្រមាប់សមាស

ភាគទី ២) 

សហគមន៍/្រក�ម

ភូមិ 

 

 

ករេរៀបចំករវនិិេយាគ

ែដលគិតគូរពីរេយនឌ័រ 

និង្រក�មងយរងេ្រគាះ 

កម�វធីិេលកកម�ស់របរ

ចិ�� ឹមជីវតិជាពិេសស

េផា� តេល�ស�ីេម្រគ�សរ 

ករេរៀបចំករវនិិេយាគ 

ែផនករកម�វធីិេលកក

ម�ស់របរចិ�� ឹមជិវតិ 

 

ករអនុវត� 

គេ្រមាង 

 

ធានាលទ�ភាពរបស់�ស�ី

ក�ុងករទទួលបាន្របេយា

ជន៍ពីគេ្រមាង 

ធានាថាឧបករណ៍កម�

យុទ�នាករព័ត៌មាន អប់រ ំ

និងករ្របា�ស័យទក់ទង 

(IEC) ែដលេផា� តេល�ស�ី

ក�ុងសហគមន៍េដម្ីបឲ្យ�ស�ី

SMT 1 (ស្រមាប់

សមាសភាគទី 

១) និង SMT2 

(ស្រមាប់សមាស

ែចកឯកសរ IEC 

ឯកសរែដល្រត�វ

ប��ូ លរមួមាន ៖ 

តរងេផ��ងផា� ត់

របាយករណ៍វឌ្ឍន 

ភាព 

ចង្រកងេយាបល់ 

្រតឡប់ពី�ស�ីអ�កទទួល
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ក.េសវ

មូលដ� ន 

សិទ� និងកិច�សន្យោផ�ល់

ឲ្យ�ស�ីនូវសិទ�ិេធ�េសចក�ី

សេ្រមចចិត� និងសិទ�ិ

កន់កប់្រទព្យសម្បត�ិ

េដយេស�ភាព 

ករពិេ្រគាះេយាបល់ជា

្របចំជាមួយ្រក�ម�ស�កី�ុង

អំឡុងេពលសងសង់

េដម្ីបែកស្រម�លករ

េរៀបចំ និងពិនិត្យតមដន

សកម�ភាពសងសង់។ 

�ស�ីប៉ាន់ស� ន

ផល្របេយាជន៍របស់ខ�ួន

េដយធានាថាចំណុច

ែដលបាន្រពមេ្រព�ងក�ុង

ដំណាក់កលេរៀបចំ្រត�វ

បានអនុវត�តមក�ុងអំឡុង

េពលសងសង់ឬអនុវត�។ 

បានដឹងពីអត�្របេយាជន៍

គេ្រមាងនិងតៃម�ៃនករ

ចូលរមួ 

 

ភាគទី ២)  

អ�កជំរញុ�ស�ី 

 

ករវនិិេយាគសម�សប 

លទ�ភាពទទួលបាន

ហិរ��ប្បទនខ� តតូច

ស្រមាប់�ស� ីេដម្ីប

ចប់េផ�មរបរចិ�� ឹមជីវតិ 

ចំនួន�ស�ចូីលរមួក�ុង

ករេរៀបចំែផនករ

សកម�ភាពសហគមន៍ 

 

ផល 

ខ. អន�រ

គមន៍របរ

ចិ�� ឹមជីវតិ 

ធានាលទ�ភាព�ស�ីក�ុងករ

ទទួលបានេសវនិងអត�

្របេយាជន៍គេ្រមាង 

បេង�នសមត�ភាពរក្របាក់

យុទ�នាករ IEC 

ករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញ

ដល់�ស�េីម្រគ�សរ 

SMT 1 (ស្រមាប់

សមាសភាគទី 

១) និង SMT2 

(ស្រមាប់សមាស

ចំនួន�ស�ែីដលទទួល

បានឯកសរ IEC 

ចំនួនវគ�បណ�ុ ះបណា� ល

ករផលិត និងេ្រប

្របាស់ឯកសរ IEC ជា

ឧបករណ៍ផ�ល់ព័ត៌មាន 

អប់រ ំនិងទំនាក់ទំនង 
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ចំណូលរបស់�ស�ីអ�ក

ទទួលផល ជាពិេសស

�ស�ីេម្រគ�សរ 

 

ករបណ�ុ ះបណា� លស�ីពី

្របាក់សន្ំស និងករ្រគប់្រគង

ហិរ��វត�ុ 

េរៀបចំសកម�ភាពចិ�� ឹម

ជីវតិរមួ និង្រក�មជួយខ�ួន

ឯងែដល្រគប់្រគងេដយ

�ស�ី 

េរៀបចំសមាគម�ស�ីក�ុង 

សហគមន៍េដម្ីបបេង�ន

របរចិ�� ឹមជីវតិ។ 

 

ភាគទី ២) 

អង�ករមិនែមន

រដ� ភិបាល និង

្រគឹះស� នមី្រក�ហិ

រ��វត�ុជាប់កិច�

សន្យោ 

 

ែដលេធ�េឡង 

ចំនួនអ�កចូលរមួក�ុងវគ�

បណ�ុ ះបណា� ល 

ចំនួនសកម�ភាពចិ�� ឹម

ជីវតិសហករណ៍្រក�ម

សន្ំស្របាក់្រក�ម្របវស់

ៃដែដលបេង�តេឡង

េដយ�ស�ី 

ចំនួនសមាជិក�ស�ីក�ុង

្រក�មទំងេនះ 

ចំនួន្របាក់កម�មីី្រក�

ហិរ��វត�ុែដលព្រងីក

េដយ្រគឹះស� នមី្រក�

ហិរ��វត�ុដល់�ស�ីេម

្រគ�សរ 

ចំនួនករប��ូ ន

ករងរជំនាញ និងករ

ប��ូ នទីផ្សោរេដយ

េជាគជ័យ 

 

របាយករណ៍វឌ្ឍន

ភាព 

ករបំេពញទ្រមង់វយ

តៃម�េដយអ�កចូលរមួ 

ករបេង�ត្រក�ម្រទ្រទង់

របរចិ�� ឹមជីវតិ 

(សហករណ៍្រក�ម

្របវ៉ស់ៃដ និងសកម�

ភាពចិ�� ឹមជីវតិ) 

របាយករណ៍របស់

អង�ករមិនែមនរដ� ភិ

បាល្រគឹះស� នមី្រក�

ហិរ��វត�ុ 

េយាបល់្រតឡប់ពី�ស�ី

អ�កទទួលផលអំពី

្របាក់កម�ី្របកបរបរ

ចិ�� ឹមជីវតិ 

របាយករណ៍របស់

្រក�មពិនិត្យតមដន 

ខងេ្រកស្រមាប់ 
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គេ្រមាង។ 

គ. ករ

កសងសម

ត�ភាពនិង

ករអភិវឌ្ឍ

ស� ប័ន 

កសងសមត�ភាពរបស់

�ស�ីក�ុងគេ្រមាង និង

ករ្រគប់្រគងសហគមន៍ 

និងករពិនិត្យតមដន

គេ្រមាង 

ធានាថា �ស�ីចូលរមួក�ុង

ករ្រគប់្រគងគេ្រមាង 

កម�វធីិេលកកម�ស់របរ

ចិ�� ឹមជីវតិនិងករពិនិត្យ

តមដនគេ្រមាង។ 

 

ករបណ�ុ ះបណា� លស�ីពី

ភាពជាអ�កដឹកនំា 

ករ្រគប់្រគងអង�ករ 

ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុ 

ករ្រគប់្រគងករវនិិេយាគ 

ករពិនិត្យតមដន 

និងវយតៃម� 

ករបេង�តអង�ករ�ស�ី 

កិច�្របជំុអង�ករ 

SMT 1 (ស្រមាប់

សមាសភាគទី 

១) និង SMT2 

(ស្រមាប់សមាស

ភាគទី ២) 

េមដឹកនំា/ម�ន�ី

របស់្រក�ម�ស� ី

និងគណៈកមា�

ធិករ 

 

ចំនួនវគ�បណ�ុ ះបណា� ល

ែដលេធ�េឡង 

េសៀវេភែណនំាវគ�

បណ�ុ ះបណា� ល 

ចំនួនអ�កចូលរមួក�ុងវគ�

បណ�ុ ះបណា� ល 

ចំនួន្រក�ម និងគណៈ

កមា� ធិករ�ស�ីែដល

បេង�តេឡង 

 

 

របាយករណ៍វឌ្ឍន

ភាព 

អ�កចូលរមួវគ�បណ�ុ ះប

ណា� លបំេពញទ្រមង់

វយតៃម� 

កំណត់េហតុកិច�្របជំុ

អង�ករ 

តរងេឈ� ះអ�កទទួល

ផល និងករេ្រប�ប

េធៀប្របាក់ចំណូល

មុនេពលមានជំនួយ 

និងក្រមិត្របាក់

ចំណូលបច�ុប្បន�

េ្រកយទទួលបាន

ជំនួយ។ 

ឃ. ករ

ពិនិត្យតម

ដននិង

វយតៃម� 

ជំរញុឲ្យ�ស�ីចូលរមួក�ុង

ករពិនិត្យតមដន 

និងវយតៃម�គេ្រមាង 

ប៉ាន់្របមាណផលប៉ះ

សិក� សលពិនិត្យតម 

ដន និងវយតៃម�ជាមួយ

សហគមន៍ 

ករ្របមូលទិន�ន័យ និងករ

SMT 1 (ស្រមាប់

សមាសភាគទី 

១) និង SMT2 

(ស្រមាប់សមាស

ភាគទី ២) 

ឧបករណ៍ពិនិត្យតម

ដន និងវយតៃម� 

ចំនួនសិក� សល 

របាយករណ៍ពិនិត្យ

តមដន និងវយតៃម� 

ប័ណ�របាយករណ៍

ស្រមាប់អ�កទទួល
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ពល់របស់គេ្រមាងេល

សុខុមាលភាពរបស់�ស�ី

តមរយៈករេ្រប្របាស់

សូចនាករែផ�កតមេយន

ឌ័រ។ 

ពិនិត្យេឡងវញិេលរបាយ

ករណ៍ និងឯកសរពក់ព័ន� 

 

ទីភា� ក់ងរពិនិត្យ

តមដនខង

េ្រក (EMA) 

 

ពិនិត្យតមដន 

ចំនួនរបាយករណ៍

ពិនិត្យតមដន និង

វយតៃម� 

ផលគេ្រមាងមា� ក់ និង

វឌ្ឍនភាពរបស់ពួកេគ  

៖ ្របាក់ចំណូល និង

/ឬស� នភាពស� រេឡង

វញិេ្រកយទទួលបាន

ជំនួយពីគេ្រមាង។ 
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១ខ. លក�ខណ� ៃនករអេង�តស្រមបក់រេរៀបច ំARAP/RAP 

ករ
អេង�ត

វស់

ែវង
លម�ិត

 (D
M

S)
 

 
ជំេរឿន និងករអេង�តវស់ែវងលម�ិត (DMS) ៃន្រទព្យសម្បត�ិែដលបាត់បង់នឹង្របមូលទិន�ន័យ

ស�ីពី្រទព្យសម្បត�ិែដលរងផលប៉ះពល់ពីអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងទំងអស់ េដយ

មានករេរៀបចំែផ�កវសិ�កម�លម�ិត។ ករ្របមូលទិន�ន័យក�ុង DMS នឹងបេង�តជាមូលដ� នផ�ូវករ

ស្រមាប់ករកំណត់សិទ�ិទទួលបាន និងក្រមិតសំណងរបស់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងេហយវសិលភាពទិន�ន័យស្រមាប់អ�ករងផលប៉ះពល់មា� ក់រមួប��ូ ល៖ 

• ៃផ�្រកឡារងផលប៉ះពល់សរបុតម្របេភទដីធ� ី

• ៃផ�្រកឡារងផលប៉ះពល់សរបុរបស់សំណង់តម្របេភទសំណង់ (សំខន់ ឬបនា� ប់បន្ំស) 

• ស� នភាពផ�ូវច្បោប់របស់ដី និងសំណង់រងផលប៉ះពល់ និងរយៈេពលកម�សិទ� ិ និងករកន់

កប់ 

• ចំនួន និង្របេភទដំណំា និងេដមេឈែដលរងផលប៉ះពល់ 

• បរមិាណករបាត់បង់េផ្សងេទៀត ដូចជាអជីវកម�ឬ្របាក់ចំណូល ករងរឬ្រទព្យផលិតភាព

េផ្សងេទៀត ករប៉ាន់ស� នចំណូល្របចំៃថ�សរបុពីហងេ្រកផ�ូវករ 

• បរមិាណ/ៃផ�្រកឡា្រទព្យសម្បត�ិរមួ ្រទព្យសម្បត�ិសហគមន៍ ឬសធារណៈែដលរងផលប៉ះ

ពល់ តម្របេភទ 

• ទិន�ន័យសេង�បស�ីពី្រគ�សរអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង តមជាតិពន�ុេភទរបស់

េម្រគ�សរ ទំហំ្រគ�សរ ្របភពបឋម និងបនា� ប់បន្ំសៃន្របាក់ចំណូល្រគ�សរ េធៀបនឹង

បនា� ត់ភាព្រកី្រក ក្រមិត្របាក់ចំណូល មិនថា្រគ�សរេនាះមានេម្រគ�សរជា�ស�ី មនុស្ស 

ចស់ ជនពិករ ជន្រកី្រក ឬ្រក�មជាតិពន�ុ 

• កំណត់ថាេតដី ឬ្របភព្របាក់ចំណូលែដលរងផលប៉ះពល់គឺជា្របភពបឋមៃន្របាក់

ចំណូលឬេទ និងករយល់ដឹងរបស់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងស�ីពីករ

វនិិេយាគ និងករចង់បានស្រមាប់សំណង និងទីតំងផា� ស់ទីលំេនស្រមាប់អជីវកម� និង

វធិានករស� រេឡងវញិ។ 
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ករ
អេង�ត

េសដ�

 
យ៉ាងេហចណាស់ករអេង�តេសដ�កិច�សង�ម (SES) នឹង្របមូលព័ត៌មានពីភាគសំណាក ១០% 

ៃន្របជាជនរងផលប៉ះពល់ និង ២០% ពីអ�ករងផលប៉ះពល់ធ�ន់ធ�រេដយសរគេ្រមាងែដល

ែបងែចកតមេភទនិងជាតិពន�ុ។ ករអេង�តេសដ�កិច�សង�មមានេគាលបំណងផ�ល់ទិន�ន័យ

េគាលស�ីពីអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង េដម្ីបប៉ាន់្របមាណផលប៉ះពល់ៃនករតំង

ទីលំេនជាថ�ី និងធានាភាពសម�សបៃនករេដះ�សយផលប៉ះពល់ែដលេស�េឡង និងេ្រប 

្របាស់ស្រមាប់ពិនិត្យតមដនករេដះ�សយផលប៉ះពល់។ វសិលភាពទិន�ន័យែដល្រត�វ

្របមូលរមួមាន ៖ 

A. េម្រគ�សរ ៖ េឈ� ះេភទ អយុ របរចិ�� ឹមជីវតិ ឬករងរ្របាក់ចំណូល ករអប់រ ំ និងជាតិ

ពន�ុ 

B. សមាជិក្រគ�សរ ៖ ចំនួនរបរចិ�� មឹជីវតិ ឬករងរ កុមារដល់អយុចូលេរៀន និងករ

ចូលេរៀន និងអក�រភាពែបងែចកតមេភទ 

C. លក�ខណ� រស់េន ៖ ករទទួលបានទឹក អនាម័យ និងថាមពលស្រមាប់ចម�ិនអហរ និង

េភ�ងបំភ�ឺ កម�សិទ�ិ ទំនិញេ្របជាប់បានយូរ និង 

D. ករទទួលបានេសវ និងសមា� រៈមូលដ� ន 

ករ
សិក្សោ

 

ៃថ�ជំនួសរបស់្រទព្យសម្បត�ិរងផលប៉ះពល់ នឹង្រត�វបានប៉ាន់្របមាណេដយ�សបនឹង

សកម�ភាព DMS និង SES តមរយៈករ្របមូលព័ត៌មានពី្របភពបឋម និង្របភពបនា� ប់បន្ំស (

បទសមា� សន៍ផា� ល់ជាមួយ្របជាជនក�ុងតំបន់រងផលប៉ះពល់អ�កផ�ត់ផ�ង់សមា� រជាងផ�ះ) និងពី

្របជាជនែដលរងផលប៉ះពល់ និងមិនរងផលប៉ះពល់។ អ្រតរបស់រដ� ភិបាលនឹង្រត�វ

បានែកស្រម�លេទតមភាពចំបាច់េដយែផ�កេលលទ�ផលរកេឃញ។ អ្រតផ�ល់សំណងនឹង

្រត�វេធ�បច�ុប្បន�ភាពជាបន�បនា� ប់េដម្ីបធានាថា អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង ទទួល 

បានសំណងេទតមៃថ�ជំនួសេនេពលទូទត់សំណង។ 
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១គ. ្រកបខណ័� ស្រមបដំ់េណ រករកិច�ពិេ្រគះេយាបល់សហគមន ៍និងករចូលរួម 

ដំណាក់កល ្របធានបទៃនកិច�

ពិេ្រគាះេយាបល់ 

តួនាទីរបស់សហគមន៍

េគាលេដ និង្របជាជន/

្រគ�សររងផលប៉ះពល់ 

មូលេហតុៃនករចូលរមួ

របស់សហគមន៍ 

ដំណាក់កលេរៀបចំ    

កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់

និងកិច�ពិភាក្សោ្រក�ម

េគាលេដ/កិច�្របជំុ 

 

ករែស�ងយល់ពីករវនិិ

េយាគ 

ចូលរមួក�ុងកិច�ពិេ្រគាះ

េយាបល់សហគមន៍ 

បេង�តគណៈកមា� ធិករ

ែដលសមាជិកយ៉ាងតិច 

២៥%-៥០% ជា�ស�ី។ 

 

ធានាថាអ�កទទួលផល

េគាលេដ និងអ�ករងផល

ប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាង យល់ច្បោស់ពី

សំេណ វនិិេយាគ និងអត�

្របេយាជន៍ 

ជំរញុឲ្យមានករេធ�េសចក�ី

សេ្រមចចិត�រមួ និង

្រតឹម្រត�វ 

្របមូលប��  និងក�ីបារម�

របស់សហគមន៍ែដលអច

រមួប��ូ លក�ុងសំេណ

វនិិេយាគ 

ករេរៀបចំែផនករ

ស្រមាប់ករ

វនិិេយាគ 

 

ករេរៀបចំ និងកសង

ែផនករវនិិេយាគ 

 

អនុម័តករេរៀបចំនិងេស�

េឡងេដយអ�កទទួល 

ផល និងអ�ករងផល 

ប៉ះពល់េដយស

រគេ្រមាង 

 

វធិានករេនះនឹងកត់

បន�យជេមា� ះ និងបង� ញ

អ�កទទួលផលេគាលេដ 

និងអ�ករងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាងថា 

វធិានករទំងេនាះពក់ព័ន� 

និងេកតេចញពីករ

សេ្រមចចិត�រមួរបស់

ពួកេគ។ 
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ករបេង�តក�� ប់ 

សំណង និងសិទ�ិ

ទទួលបាន 

 

ក�� ប់សំណង និងសិទ�ិ

ទទួលបានស្រមាប់អ�ក

រងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាង 

អនុម័តក�� ប់សំណង និង

សិទ�ិទទួលបានរបស់អ�ក

រងផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាង 

ចំណុចេនះជំរញុករ

េធ�េសចក�ីសេ្រមច្រតឹម្រត�វ 

និងរមួរបស់អ�កទទួលផល  

និងអ�ករងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាង 

កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់

ស�ីពីសំេណ

វនិិេយាគមុនេពល

ដក់ប��ូ ន 

ខ�ឹមសរៃនសំេណ

វនិិេយាគ 

 

ពិនិត្យេឡងវញិ និង

សេ្រមចយកខ�ឹមសរៃន

សំេណ គេ្រមាង 

ករពិេ្រគាះេយាបល់

េនះផ�ល់សរស�ីពីតមា� ភាព

ែដលបង� ញថា មតិ

េយាបល់ឬករេលកេឡង

របស់ពួកេគ្រត�វបាន

ប��ូ លេទក�ុងសំេណ

គេ្រមាង 

ដំណាក់កលអនុវត�    

ករពិេ្រគាះេយាបល់

ស�ីពីករអនុវត�ករ

វនិិេយាគនិងករ

ផ�ល់ឲ្យ និងលទ�កម� 

 

ករកំណត់ដំណាក់ 

កលៃនករអនុវត�ករ

វនិិេយាគ និងករេផ�រ

េទតំបន់ែដលបាន្រពម

េ្រព�ងស្រមាប់អ�ក

រងផលប៉ះពល់េដយ

សរគេ្រមាង 

ករ្រពមេ្រព�ងេលកល

វភិាគករអនុវត� 

 

កររះុេរ  និងសងសង់

េឡងវញិស្រមាប់រចនា

សម�័ន�រងផលប៉ះពល់ 

្របសិនេបមាន 

ផ�ល់ព័ត៌មានដល់អ�ករង

ផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងស�ីពីកលបរេិច�ទ

ៃនករេផ�រ 

 

ធានាថាផលប៉ះពល់ៃន

កររខំន្រត�វបានកត់

បន�យ 

ជំរញុឲ្យទីភា� ក់ងរអនុវត�

កំណត់ថវកិស្រមាប់ៃថ�

អហរ និងករេធ�ដំេណ រ

ដល់អ�ក/្រគ�សររងផលប៉ះ

ពល់េដយសរគេ្រមាង 

ករចូលរមួក�ុងករកំណត់

្រពំដីេដយមានវត�មាន

បុគ�លិក ឬអ�កស្រមប

ស្រម�លែដលបានចត់

តំងនឹងបេ�� �សករយល់

ខុសរបស់អ�ករងផលប៉ះ

ពល់េដយសរគេ្រមាង 

និងអ�កទទួលផល 
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កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់

ជាមួយអ�ករងផល

ប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាងពក់ព័ន�នឹង

ដីធ�ី និង/ឬរចនា

សម�័ន�រងផលប៉ះ

ពល់ របរចិ�� ឹម

ជីវតិ 

្រពំែដនៃនករែបងែចក

ដីធ�ី ផ�ូវថ�ល់ និងករ

ផ�ល់េសវសង�ម ដូចជា 

ករបង�ូរទឹកកខ�ក់ 

កំណត់្រពំដីរងផលប៉ះ

ពល់ែដលកំណត់េដយ

សុរេិយាដី និងេយាងតម

តំបន់ និងែផនករកំណត់ 

ជំរញុទីភា� ក់ងរអនុវត�ប៉ាន់

ស� នថវកិស្រមាប់សិទ�ិ

ទទួលបាន ដូចជា ្របាក់

ឧបត�ម�ស្រមាប់ៃថ�អហរ

ករេធ�ដំេណ រ និងជំនួយ

ពិេសស 

ករចូលរមួក�ុងករ

្របកបរបរចិ�� ឹម 

ជីវតិ 

របរចិ�� ឹមជីវតិស្រមាប់

អ�កទទួលផលក�ុង

សហគមន៍េគាលេដ  

និងរបរចិ�� ឹមជីវតិរបស់

អ�ករងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាង 

ផ�ល់ព័ត៌មានស�ពីីផលប៉ះ

ពល់វជិ�មាននិងអវជិ�មាន

ជាក់ែស�ងដល់អ�ករង

ផលប៉ះពល់េដយសរ

គេ្រមាង 

ករចូលរមួរបស់�ស�ីក�ុង

ករបេង�តរបរចិ�� ឹមជីវតិ 

�ស�ីមានជំនាញក�ុងករ

្រគប់្រគងរបរចិ�� ឹមជីវតិ

ែដលអចបេង�ន្របាក់

ចំណូល្រគ�សរ 

 

ករងររបស់អ�ក

ទទួលផលក�ុងករ

វនិិេយាគ 

 

ជំនួយបែន�មដល់អ�ក

ទទួលផល និងអ�ក

រងផលប៉ះពល់េដយ

សរគេ្រមាង 

អ�កទទួលផល ឬសមាជិក

្រគ�សររបស់ពួកេគនឹង

ក� យជាកមា� ំងពលកម�

ក�ុងដំណាក់កលសងស

ង់ៃនករវនិិេយាគ 

ករងរក�ុងគេ្រមាងនឹង

ផ�ល់ ឬបេង�ន្របាក់

ចំណូលរបស់ពួកេគ 

បណ�ឹ ង និង

ដំេណាះ�សយ 

យន�ករបណ�ឹ ង និង

ដំេណាះ�សយ 

ផ�ល់សវតរបស់ប��  

 

ធានាថាប�� ្រត�វបាន

េលកេឡងទន់េពលេវល 

ម�ន�ីនឹងេធ�ជា GRC េហយ

ពួកេគនឹងជួយទីភា� ក់ងរ

ក�ុងករអនុវត�េគាល

នេយាបាយក�ុងសហគមន៍

នីមួយៗស្រមាប់ជាែផ�កៃន

ករ្រគប់្រគងករវនិិេយាគ 
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ករពិនិត្យតមដន

និងវយតៃម� 

 

ករអនុវត�ករវនិិេយាគ 

 

ផ�ល់ធាតុចូល និងស� ន

ភាពស្រមាប់ករអនុវត�

ករវនិិេយាគ 

 

ព័ត៌មានពីអ�ករងផលប៉ះ

ពល់េដយសរគេ្រមាង 

និងអ�កទទួលផលនឹង

ជួយដល់ SMTs ក�ុងករ

ប៉ាន់ស� នក្រមិត្របតិបត�ិ

ក�ុង្រគប់ដំណាក់កល

ៃនករអនុវត�ករវនិិេយាគ 

ចំណុចេនះនឹងផ�ល់

បទពិេសធន៍ក�ុងែកលម�

េគាលនេយាបាយរបស់គ

េ្រមាងស�ីពីករេដះ�សយ

ផលប៉ះពល់េនៃថ�ខង

មុខ។ 

 

១ឃ. សូចនាករពិនិត្យតមដនៃផ�ក�ុង 

្របេភទៃនករ

ពិនិត្យតមដ

ន 

សូចនាករមូលដ� ន ្របភពព័ត៌មាន 

ថវកិ និង

រយៈេពលកំ

ណត់ 

• េតបុគ�លិករបស់ SMTs និងបុគ�លិកសមភាគីមកពីអជា� ធរ�ស�ក 

និងភូមិ ្រត�វបានេរៀបចំចត់តំង និងផ�ល់តួនាទីេទតមករ 

កំណត់ឬេទ? 

• េតករកសងសមត�ភាព និងករបណ�ុ ះបណា� លបុគ�លិករបស់ 

SMTs និងរដ� ភិបាលថា� ក់�ស�ក និងភូមិ ្រត�វបានេធ�េឡងទន់ 

េពលេវលឬេទ? 

• េតអជា� ធរ�ស�កបានផ�ល់ជំនួយថវកិ្រគប់្រគាន់ ស្រមាប់ករផ�ល់

សំណងដល់អ�ករងផលប៉ះពល់ េដយសរគេ្រមាងនិងអ�កទទួល

ផលឬេទ? 

• េតអជា� រ�ស�កបានផ�ល់ និងចំណាយមូលនិធិសមធម៌ស្រមាប់ករ

SMTs និងអជា�

ធរ�ស�ក 
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អនុវត�គេ្រមាងបានទន់េពលឬេទ? 

• េតដំណាក់កលេរៀបចំសង�ម ្រត�វបានេធ�េឡងេទតមកលវភិាគ 

ឬេទ? 

• េតសំេណ វនិិេយាគ ្រត�វបាន្រពមេ្រព�ងជាមួយអ�កទទួលផល និង

អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង និង្រពមេ្រព�ងេដយ

អជា� ធរ�ស�ក និងភូមិ ឬេទ? 

ករផ�ល់ករ

វនិិេយាគ និង

សិទ�ិទទួល

បាន 

• េតអ�កទទួលផល និងអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងទំង

អស់ទទួលបានករវនិិេយាគ និងសំណង និងសិទ�ិទទួលបាន

េទតមចំនួនរបស់ខ�ួន ឬេទ? 

• េតអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង ទទួលបានសំណង

ទន់េពល ឬេទ? 

• េតមានករផ�ល់ជំនួយពិេសសដល់អ�ករងផលប៉ះពល់ េដយសរ

គេ្រមាងែដលងយរងេ្រគាះ ឬេទ? 

• េតអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងទំងអស់ ទទួលបាន

្របាក់ឧបត�ម�ស្រមាប់ៃថ�អហរ និងករេធ�ដំេណ រែដលបាន 

្រពមេ្រព�ង ឬេទ? 

• េតអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងទំងអស់ ែដលបាត់បង់

របរចិ�� ឹមជីវតិ ឬអជីវកម�ខ� តតូចរបស់ខ�ួន ទទួលបានសំណង 

ឬេទ? 

• េតអ�កទទួលផលទំងអស់មានសិទ�ិ ទទួលបានករវនិិេយាគ

ែដលបាន និងកំពុងេធ�េឡង ឬេទ? 

• េត�ស�ី្រត�វបានបណ�ុ ះបណា� ល េទតមបំណងរបរចិ�� ឹមជីវតិ 

របស់ខ�ួន ឬេទ? 

• េតចំនួន�ស�ីែដល្រត�វបានបណ�ុ ះបណា� ល ស�ីពីរបរចិ�� ឹមជីវតិ

េទតមបំណងរបស់ខ�ួន ដូចគា� នឹងចំនួន�ស�ីជាក់ែស�ងែដល

ចូលរមួក�ុងករ្របកបរបរចិ�� ឹមជីវតិខ� តតូច ឬេទ? 

SMTs និងអជា�

ធរ�ស�ក 

អ�កទទួលផល-

សហគមន៍ 
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• េតអ�កទទួលផលចូលរមួក�ុងករ្របកបរបរចិ�� ឹមជីវតិខ� តតូចែដល

ទទួលបានជំនួយពី្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ ឬេទ? 

• េតចំនួនទឹក្របាក់ៃនករវនិិេយាគ និងសំណង្រត�វបានបង� ញដល់

អ�កទទួលផល និងអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង ឬេទ? 

ករពិេ្រគាះ

េយាបល់បណ�ឹ

ង និងប��

ពិេសស 

• េតឯកសរយុទ�នាករ IEC ្រត�វបានេរៀបចំនិ ងែចកជូនភាគី

ពក់ព័ន�ក�ុងេពលផ្សព�ផ្សោយករវនិិេយាគ ឬេទ? 

• េតករពិេ្រគាះេយាបល់កិច�ពិភាក្សោ្រក�មេគាលេដ និង/ឬកិច�្របជំុ

សធារណៈ្រត�វបានេធ�េឡងតមកលវភិាគ ឬេទ? 

• េតអ�កទទួលផល និងអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង

បានចូលរមួយ៉ាងសកម�ក�ុងករេរៀបចំែផនករ និងករអនុវត�

េទតមអ�ីែដលមានកំណត់ក�ុងគេ្រមាង ឬេទ? 

• េតអ�កទទួលផល និង/ឬអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង

បានេ្រប្របាស់នីតិវធីិបណ�ឹ ងនិងដំេណាះ�សយ ឬេទ? េតវទទួល

លទ�ផលដូចេម�ច? 

• េតមាន្របជាជនបុ៉នា� ននាក់ែដលបានដក់បណ�ឹ ង? េតវទទួល

លទ�ផលដូចេម�ច? 

• េតមានករេរៀបចំែផ�កសង�ម ស្រមាប់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយ

សរគេ្រមាងឬេទ? 

អ�កទទួល/ 

អជា� ធរ�ស�ក
/SMTs 

អត�្របេយាជន៍ 

ករពិនិត្យតម

ដន 

• េតមានករផា� ស់ប�ូរេលគំរមុូខរបររបស់អ�កទទួលផល េធៀបនឹង

ស� នភាពមុនេពលអនុវត�គេ្រមាង ឬេទ? 

• េតមានករផា� ស់ប�ូរអ�ីខ�ះេលគំរ្ូរបាក់ចំណូលនិងចំណាយេធៀបនឹង

ស� នភាពមុនេពលអនុវត�គេ្រមាង? េតមានករផា� ស់ប�ូរអ�ីខ�ះេល

ចំណាយ្រទ្រទង់ជីវភាពេធៀបនឹងស� នភាព មុនេពលអនុវត�

គេ្រមាង? េត្របាក់ចំណូលរបស់អ�កទទួលផលអចតមទន់ករ

ផា� ស់ប�ូរទំងេនះ ឬេទ? 

• េតមានករផា� ស់ប�ូរអ�ីខ�ះេលកររស់េនរបស់អ�កទទួលផល? 

អ�កទទួលផល 
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១ង. សូចនាករពិនតិ្យតមដនខងេ្រក 

្របេភទសូ

ចនាករ 

សូចនាករ ព័ត៌មានចំបាច់ក�ុងករពិនិត្យតមដននិងវយតៃម� 

សូចនា

ដំេណ រ

 

ករេ្រជសេរ 

សបុគ�លិក 

 

• ចំនួនបុគ�លិក SMTs និងអជា� ធរ�ស�កែដល្រត�វបានចត់តំងស្រមាប់

ករអនុវត�គេ្រមាង 

• ចំនួនអ�កឯកេទសែផ�កករេដះ�សយផលប៉ះពល់ និងករអភិវឌ្ឍ

សង�មែដលចត់តំងេដយ CMUs 

ករពិេ្រគាះ

េយាបល់ករ

ចូលរមួនិង

ដំេណាះ�ស

យទំនាស់ 

 

• ចំនួនកម�វធីិពិេ្រគាះេយាបល់ និងករចូលរមួែដលេធ�េឡងជាមួយអ�ករង

ផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង និងភាគីពក់ព័ន�េផ្សងៗ 

• ្របេភទឯកសរយុទ�នាករ IEC ែដលបានែចកជូនអ�កទទួលផលេគាល

េដ និងអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង 

• ចំនួន និង្របេភទបណ�ឹ ងែដលទទួលបានពីអ�កទទួលផល និងអ�ករងផល

ប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង និងចំនួនៃថ�ក�ុងករេដះ�សយបណ�ឹ ងទំង

េនាះេដយ GRCs 

• ចំនួន និងេឈ� ះរបស់តំណាងែដលបានចូលរមួក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល់ 

និងករអនុវត�គេ្រមាងវនិិេយាគ 

នីតិវធីិ្របតិប

ត�ិករ 

 

• ្របេភទទ្រមង់ែបបបទ ែដលេ្រប្របាស់ក�ុងករកត់្រតសកម�ភាពក�ុងេពល

អនុវត�គេ្រមាង 

• ្របសិទ�ភាពៃនករស្រមបស្រម�លជាមួយ CMUs អជា� ធរ�ស�ក អ�ករង

ផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង និងស� ប័ន ឬភាគីពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត 

• ្របេភទមូលដ� នទិន�ន័យែដលរក្សោទុក 

• ្របសិទ�ភាពរបស់បុគ�លិក SMTs និងបុគ�លិករដ� ភិបាលថា� ក់�ស�ក 

• ្របសិទ�ភាពៃន្របព័ន�ផ�ល់សំណង 

• ភាព្រគប់្រគាន់ៃនជំនួយភស�ុភារស្រមាប់ករអនុវត�គេ្រមាងវនិិេយាគ 
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• ប៉ាន់្របមាណថាេតមានករអនុវត�េគាលនេយាបាយគេ្រមាងក�ុង ARAP 

ក្រមិតណា។ 

ប�� ែដល

េលចេឡង 

បង� ញពីប�� ែដលេលចេឡងក�ុងករេ្រជសេរ សបុគ�លិក ក�ុងេពលពិេ្រគាះ

េយាបល់ និងដំេណាះ�សយបណ�ឹ ងនិងក�ុងករអនុវត�នីតិវធីិ្របតិបត� ិ

សំណងនិង

សិទ�ិទទួល 

បាន 

• ចំនួនអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង ែដលទទួលបានលំេនដ� ន 

្របសិនេបមាន 

• ប�� ក់ថាេត្របេភទៃនករផ�ល់សំណងេធ�េឡងែតមួយេលក ឬជាដំណាក់

កល 

• ប�� ក់ចំនួនអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង ែដលមានអជីវកម�

ខ� តតូចែដលទទួលបានសំណង ស្រមាប់ករបាត់បង់្របាក់ចំណូលរបស់

ខ�ួន 

• ប�� ក់ថាេតចំនួនអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង ទទួលបាន

ជំនួយេលករេធ�ដំេណ រ ឬេទ 

• ប�� ក់ថាេតជំនួយេស្ប�ងអហរ ្រត�វបានផ�ល់ជូនអ�ករងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាងែដលេផ�រេទតំបន់េគាលេដ ឬទីតំងេផ្សង ឬេទ 

• ប�� ក់ថាេតអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង ទទួលបាន្របាក់

ឧបត�ម� ឬជំនួយស្រមាប់កររះុេរ  និងសងសង់លំេនដ� នេឡងវញិ និង

ស្រមាប់កររះុេរ សំណង់របស់ខ�ួនេនេពលេផ�រ ឬេទ 

ករស� រ

សង�មេឡង 

វញិ 

 

• បង� ញចំនួន�ស�ែីដលចូលរមួក�ុងវគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីរបរចិ�� ឹមជីវតិ 

• ប�� ក់ចំនួនអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង ជាពិេសស�ស�ី

ែដលបានបេង�តរបរចិ�� ឹមជីវតិខ� តតូចេ្រកយវគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីរបរ

ចិ�� ឹមជីវតិ 

• ប�� ក់ថាេតអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង មានលទ�ភាព្រគប់

្រគាន់ក�ុងករទទួលបានទឹកស� ត ឬេទ។ 

 
 ប�� ែដល បង� ញប�� ែដលេលចេឡងក�ុងករអនុវត�ករវនិិេយាគ ករផ�ល់សំណង និង
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េលចេឡង សិទ�ិទទួលបាន និងករស� រសង�មេឡងវញិស្រមាប់អ�ករងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាង។ 

សូចនា

ផលប៉ះ

 

សមត�ភាពរក

្របាក់ចំណូល

របស់្រគ�សរ 

 

• ្របាក់ចំណូលបច�ុប្បន� េធៀបនឹងក្រមិត្របាក់ចំណូលមុនេពលអនុវត�

គេ្រមាង 

• ករងររបស់សមាជិកអ�កទទួលផលក�ុងករវនិិេយាគែផ�កសំណង់ 

• ករផា� ស់ប�ូរ្របាក់ចំណូលក�ុងមុខរបរចិ�� ឹមជីវតិខ� តតូច។ 

សុខភាព 

និងបរសិ� ន 

 

• ប�� ស�ីពីករ្រគប់្រគងកកសំណង់ 

• លទ�ភាពល�្របេសរក�ុងករទទួលបានទឹកស� ត 

• ភាពល�្របេសរៃនលក�ខណ� សុខភាពរបស់�ស�ីនិងកុមារ។ 

ករផា� ស់ប�ូរ

គំរវូប្បធម៌

សង�ម 

• �ស�ីកន់ែតេ្រចនចូលរមួក�ុងរបរចិ�� ឹមជីវតិខ� តតូច 

• លទ�ភាពទទួលបានបេច�កវទិ្យោថ�េីដយសរមានបណា� ញថាមពល 
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ឧបសម�័ន� ២ ៖ ទ្រមង់ប��េីផ��ងផា� ត់ករពិនិត្យបឋមេលកិច�គាពំរបរសិ� ន និងសង�ម 

(សូមេមលគំរែូដលបានបំេពញក�ុង CSFPIM) 

េខត�/្រក�ង �ស�ក/ខ័ណ�  ឃំុ/សង� ត់ 

េឈ� ះគេ្រមាង៖ 

េតគេ្រមាង្រត�វមានករវភិាគបរសិ� ន (EA) ឬេទ? ែមន [] េទ [] 

្របសិនេបេទេហតុអ�ី? .......................................................................................................... 

េតគេ្រមាងបង�ផលប៉ះពល់េលធនធានរបូវន�វប្បធម៌និងសសនា ឬេទ? 

្របសិនេបែមនសូមរយករណ៍ភា� មៗេទ្រក�មធនាគារពិភពេលក និងែផ�ករដ� ភិបាលពក់ព័ន� ……………… 

ក�ុងករណីមានករបំផ�ិចបំផា� ញ សូមប�្ឈប់ករងរក�ុងតំបន់េនាះភា� ម និងចត់វធិានករេទតមច្បោប់ជាតិពក់

ព័ន�និងេគាលនេយាបាយ OP 4.11 របស់ធនាគារពិភពេលក................................................................................... 

 

េតគេ្រមាង្រត�វមានរបាយករណ៍ស�ីពីវធិានករគំាពរបរសិ� ន ឬេទ? 

ែមន [] េទ [    ] 
្របសិនេបេទ េហតុអ�ី? .......................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

កលបរេិច�ទ.......................េមឃំុ/េចសង� ត់កលបរេិច�ទ ………………………. ម�ន�ីេធ�ករពិនិត្យ 

កលបរេិច�ទ.......................ជំនួយករបេច�កេទស 

្របភព ៖ េសៀវេភែណនំាស�ពីីករអនុវត�គេ្រមាងឃំុ/សង� ត់ ឆា�  ំ២០០៩ 
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ឧបសម�័ន� ៣ ៖ ម៉ា្រទីសព័ត៌មានសេង�បស�ពីីដីធ�ី និងេហដ� រចនាសម�័ន�រងផលប៉ះពល ់

 

េខត�: _____________ �ស�ក: ___________________ ភូមិ/ឃំុ: _________________________ 

 

េលខេរៀង

េម្រគ�សរ 

េឈ� ះេម្រគ�ស

រ 

ចំនួនសមាជិក

្រគ�សរ 

ៃផ�ដីកម�សិទ�ិ 

(m2) 

ដីធ�ីែដល្រត�

វបានទទួល

បាន(m2) 

ករបាត់

បង់

េធៀប

នឹង % 

សរបុ 

ករបាត់បង់្រទព្យសម្បត�ិ ករបាត់បង់ដំណំា ករបាត់បង់

្រទព្យសម្បត�ិ

េផ្សងេទៀត 

ករបាត់បង់េផ្សងេទៀត 

សំណង់អចិៃ�ន�

យ៍ 

(m2) 

សំណង់ប

េណា� ះអសន� 

(m2) 

ៃផ�ដីលំេនដ� ន

ែដលបាត់បង់ 

(m2) 

េដមេឈហូ

បែផ�ែដល

បាត់បង់ 

(្របេភទនិង

ចំនួន) 

ៃផ�ដីដំេដមេឈ 

/ដំណំាែដលបាត់

បង់ (m2) 

 

េផ្សងៗ 

(ប�� ក់) 

ឧ. 

ផ�ូរេខ� ចអណ�ូ ង

ទឹក។ល។ 

(្របេភទនិង

ចំនួន) 

លំេនដ� ន 

(ជួល) 

អជីវកម�ែដ

លបាត់បង់ 

្របាក់ចំណូ

លែដល

បាត់បង់ 
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ឧបសម�័ន� ៤ ៖ ទ្រមង់ែផនករសកម�ភាពស�ពីីករេដះ្រសយផលប៉ះពល ់ 

ក. ែផនករសកម�ភពសេង�បស�ពីកីរេដះ្រសយផលប៉ះពាល់ (ARAP) 

េសចក�ីេផ�ម 

(ក) ករេរៀបរប់ពីគេ្រមាងេដយសេង�ប ៖ សំេដេល RAF ែដល្រគបដណ� ប់គេ្រមាង និងផ�ល់

ជាេគាលនេយាបាយ និងេគាលករណ៍ស្រមាប់ ARAP 

(ខ) េរៀបរប់សេង�បពីេគាលបំណងករអភិវឌ្ឍគេ្រមាងតួចៗ និងអ�កទទួលផលពីគេ្រមាង និង 

(គ) េរៀបរប់ពីសកម�ភាពែដលនឹងបង�ផលប៉ះពល់ និងទមទរ “ករេដះ�សយផលប៉ះពល់" 

(ដូចជា សកម�ភាពែដលេធ�ឲ្យបាត់បង់ដីធ�ី ្រទព្យសម្បត�ិ ឬកត� ករ្របកបរបរចិ�� ឹមជីវតិ 

របស់្របជាជនរងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង មិន្រតឹមែតករប�ូរទីតំងរបូវន� បុ៉ែន�ែថម 

ទំងករបាត់បង់េដមេឈ ករប�ូរទីតំងបេណា� ះអសន�តូបតមដងផ�ូវ (ក��ុ ះ) និងលទ�ភាព 

ទទួលបាន។ 

ករ�សង់ចំនួន្របជាជនរងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង និងប�� សីរេពភណ� ្រទព្យសម្បត� ិ

(ក) ករេរៀបរប់សេង�បពីរេបៀប្របមូលទិន�ន័យ (ឧទហរណ៍ ករអេង�ត្រគ�សរ) 

(ខ) តរង្របជាជន និង្រគ�សររងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង េលខទូរស័ព�ទំនាក់ទំនង 

ផលប៉ះពល់េលរបរចិ�� ឹមជីវតិ ្រទព្យសម្បត�ិ តៃម�លំេនដ� ន/អគារ/្រទព្យសម្បត�ិែដល 

រងផលប៉ះពល់ និង 

(គ) មតិេយាបល់សេង�បពីចំណុចខុសគា�  ្របភពរបស់្របជាជនរងផលប៉ះពល់ និង្រក�ម្របជាជន 

េផ្សងៗគា�  (ជាតិពន�ុ និង្រក�មងយរងេ្រគាះមាន�ស�ី និងយុវនារ/ីយុវជន និងកុមារ 

មនុស្សចស់ជរ និងជនពិករ ្របជាជនគា� នដីធ�ី និង្របជាជន្រកី្រក។ល។) ឬអះអងថា 

ខ�ួនជាតំណាងែផ�កសង�មេសដ�កិច�ទូេទរបស់្របេទស។ 

សំណងែដល្រត�វផ�ល់ជូន 

(ក) ទ្រមង់សំណងែដល្រត�វផ�ល់ជូន (ឧទហរណ៍ ជាសច់្របាក់ ឬជាវត�ុ) 

(ខ) ករេរៀបរប់ពីលក�ខណ� ស្រមាប់ករផ�ល់អំេណាយេដយស�័្រគចិត� 

(្របសិនេបអចអនុវត�បាន) រមួមាន ៖  

o ផ�ល់ករពិេ្រគាះេយាបល់េដយេសរ ី ជាមុន និង្រតឹម្រត�វ (FPIC) ពីជេ្រមសផា� ល់ខ�ួន 

របស់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង និងមិនបង�ិតបង�ំេដយមានលទ�ភាព 

ក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�េដម្ីបទទួលបានករយល់្រពម 

o មិនមានផលប៉ះពល់ធ�ន់ធ�រេលក្រមិតជីវភាព គា� នករផា� ស់ប�ូរទីលំេនរបូវន� េហយ 

្របជាជនរងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងមិន្រត�វេលសពី ១០% 

o នីតិវធីិបណ�ឹ ង និងផ�ល់សំណង និង 

o ករចង្រកងឯកសរ និងករេផ��ងផា� ត់េដយឯករជ្យេលករផ�ល់អំេណាយដី ឬ្រទព្យ 

សម្បត�ិ។ 
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ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង 

(ក) ករេរៀបរប់សេង�បពីករទំនាក់ទំនងេដយេបកចំហរជាមួយសធារណជន េដម្ីប្របាប់ពី 

គេ្រមាង និងេស�សំុមតិេយាបល់ 

(ខ) ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាបន�បនា� ប់ជាមួយអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងផា� ល់ ឬអ�ក 

រងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងែដលកំណត់អត�ស�� ណេដយខ�ួនឯង 

o ករពិភាក្សោជេ្រមសជាមួយអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង និងសហគមន៍ និង 

o ករែចកចយព័ត៌មានពីករបរេិច�ទឱសនវទ ស្រមាប់ករចុះេឈ� ះជាអ�ករងផល 

ប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង យន�ករបណ�ឹ ង/េដះ�សយ។ 

(គ) ករេរៀបចំករដក់បង� ញជាផ�ូវករៃនឧបករណ៍ស្រមាប់ករេដះ�សយផលប៉ះពល់ ដក់ 

បង� ញឲ្យសធារណៈជនបានេឃញ ពិនិត្យេឡងវញិ និងផ�ល់មតិេយាបល់ និងបេង� ះ 

ក�ុងេគហទំព័ររបស់្រកសួងមហៃផ� និងរបស់ធនាគារពិភពេលក។ 

ករទទួលខុស្រត�វរបស់ស� ប័នស្រមាប់ករផ�ល់សំណង 

(ក) ទីភា� ក់ងរទទួលខុស្រត�វ 

(ខ) វធីិស�ស�ក�ុងករជូនដំណឹងដល់អ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង 

(គ) ករកំណត់រយៈេពលតំងទីលំេន (មុនេពលមានករផ�ល់សំណងស្រមាប់ករបាត់បង់) 

(ឃ) វធីិស�ស�េផ��ងផា� ត់ បង� ញ និងេធ�ជាសក្ីសស្រមាប់ករតំងទីលំេន (ឧទហរណ៍ ទ្រមង់ 

ភា� ប់ស្រមាប់ករកត់្រត និងករេធ�សក្ីសក�ុងករ្របគល់សិទ�ិទទួលបាន) និង 

(ង) ដំេណ រករេដះ�សយបណ�ឹ ង និងសទុក�។ 

កររយករណ៍ និងករពិនិត្យតមដន 

(ក) ករទទួលខុស្រត�វរបស់ស� ប័នក�ុងកររយករណ៍ 

និងពិនិត្យតមដនអ�ករងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង 

(ខ) ករចូលរមួេដយឯករជ្យក�ុងករពិនិត្យតមដន (ដូចជា អង�ករសង�មសីុវលិ វទិ្យោស� ន 

�សវ្រជាវ។ល។) និង 

(គ) របាយករណ៍សេង�បស�ីពីករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយសហគមន៍ទូេទ (ភា� ប់ប�� ីវត�មាន 

ជាមួយឯកសរ)។ 

េពលេវល និងថវកិ 

(ក) េពលេវល និងម៉ា្រទីសករងរ 

(ខ) ្របភព និងលំហូរមូលនិធិ 

o ចំណាយេលករពិេ្រគាះេយាបល់ 

o ចំណាយេលបុគ�លិក 

o ចំណាយេលករយិាល័យ 

o មូលនិធិសំណង និង 

o ចំណាយេលករពិនិត្យតមដន និងរយករណ៍ 
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ខ. ែផនករសកម�ភពស�ីពកីរេដះ្រសយផលប៉ះពាល់ (RAP) 

េសចក�ីេផ�ម 

(ក) ករពិពណ៌នាស�ីពីគេ្រមាងពក់ព័ន�នឹងេគាលនេយាបាយ និងេគាលករណ៍ែដលបេង�តបាន 

ជា RAP 

(ខ) េរៀបរប់ពីេគាលបំណងអភិវឌ្ឍន៍របស់អនុគេ្រមាង និងសេង�បពីអ�កទទួលផល និង 

(គ) េរៀបរប់សកម�ភាពែដលនឹងផ�ល់ផលប៉ះពល់ែដលនឹងអចេកតមាន និងទមទរ “ករេដះ 

�សយផលប៉ះពល់” និងលទ�ភាពទទួលបាន។ 

វសិលភាពៃនលទ�កម�ដី និងផលប៉ះពល់ៃនករេដះ�សយផលប៉ះពល់ 

(ក) ក្រមិតៃនភាពលម�ិតខុសគា� េទតមទំហំ និងភាពស�ុគស� ញៃនករេដះ�សយផលប៉ះពល់ 

(ខ) ្របមូលព័ត៌មានថ�ីៗ និង្រតឹម្រត�វ រមួមាន ៖ 

o ករេដះ�សយផលប៉ះពល់ែដលបានេលកេឡង និងផលប៉ះពល់េល្របជាជន 

ែដល្រត�វជេម��ស និង្រក�មរងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងេផ្សងេទៀត និង 

o ប�� ច្បោប់េនក�ុងករេដះ�សយផលប៉ះពល់។ 

(គ) ្រត�វមានករពន្យល់រល់ប�� ែដលេរៀបរប់ខងេ្រកម និងមិនពក់ព័ន�នឹងករអភិវឌ្ឍ 

អនុគេ្រមាង។ 

ករពិពណ៌នាស�ពីីអនុគេ្រមាង 

(ក) ករេរៀបរប់ខ�ីៗពីគំនិតផ�ួចេផ�ម និង/ឬ សកម�ភាពអនុគេ្រមាង និង 

(ខ) ករកំណត់តំបន់អនុគេ្រមាង និង្រពំកំណត់។ 

ករកំណត់ផលប៉ះពល់ែដលអចេកតមាន 

(ក) សមាសភាគគេ្រមាង ឬសកម�ភាពែដលេធ�ឲ្យមានករតំងទីលំេនជាថ�ី 

(ខ) តំបន់រងផលប៉ះពល់ និងតំបន់ែដលរងឥទ�ិពល (ROI) ពីគំនិតផ�ួចេផ�ម និង/ឬសកម�ភាព 

អនុគេ្រមាង 

(គ) ជេ្រមសែដល្រត�វបង� រ (េជៀសវង) ឬកត់បន�យករតំងទីលំេនជាថ�ី និង 

(ឃ) ករបេង�តយន�ករេដម្ីបកត់បន�យករតំងទីលំេនជាថ�ី េទតមលទ�ភាពែដលអចេធ�បាន 

ក�ុងអំឡុងេពលអនុវត�គេ្រមាង។ 

េគាលបំណងធំៗ ៃនកម�វធីិករេដះ�សយផលប៉ះពល់ 

(ក) ករកំណត់វត�ុបំណង និងេគាលបំណង 

ករសិក្សោពីេសដ�កិច�សង�ម 

(ក) េរៀបចំដំណាក់កលដំបូងៃនករេរៀបចំអនុគេ្រមាង 

និងករចូលរមួពី្របជាជនែដល្រត�វជេម��ស រមួមាន ៖  

o លទ�ផលៃនករអេង�តចំនួន្របជាជនេដយេផា� តេល ៖ 

• អ�កកន់កប់បច�ុប្បន�េលតំបន់រងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង េដម្ីបបេង�តជា 

មូលដ� នស្រមាប់ករេរៀបចំកម�វធីិេដះ�សយផលប៉ះពល់ និងផាត់េចលលំហូរ 

្របជាជនជាបន�បនា� ប់ពីលក�ណៈសម្បត�ិសម�សបេដម្ីបទទួលបានសំណង និង 

ជំនួយេលករេដះ�សយផលប៉ះពល់ 
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• �លក�ណៈស�ង់ដៃន្រគ�សរែដល្រត�វជេម��ស 

រមួមានករេរៀបរប់ពី្របព័ន�ផលិតភាព ករងរ និងករេរៀបចំ្រគ�សរ 

និងព័ត៌មានមូលដ� នស�ីពីករ្របកបរបរចិ�� ឹមជីវតិ (ដូចជា ក្រមិតផលិតកម� 

និង្របាក់ចំណូលទទួលបានពីសកម�ភាពេសដ�កិច�ក�ុង ្របព័ន� និងេ្រក្របព័ន�) 

និងស�ង់ដៃនកររស់េន រមួមាន ស� នភាពសុខភាព 

និងសុខុមាលភាពរបស់្របជាជន និង្រគ�សររងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង 

• �ទំហំៃន្រទព្យសម្បត�ិែដលបាត់បង់ (ដូចជា សរបុ ឬេដយែផ�ក) និងក្រមិតៃនករ 

ជេម��ស របូវន� ឬ េសដ�កិច� 

• �ព័ត៌មានស�ីពី្រក�ម ឬអ�កងយរងេ្រគាះ (OP/BP 4.12 កថាខណ�  ៨) ស្រមាប់អ�ក 

ែដលនឹងទទួលបានករផ�ល់ជូនជាពិេសស និង 

• �ករផ�ល់ព័ត៌មានថ�ីៗស�ីពីករ្របកបរបរចិ�� ឹមជីវតិរបស់្របជាជន 

និង្រគ�សររងផល ប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងែដល្រត�វជេម��ស 

និងស�ង់ដរស់េនក�ុងអំឡុងេពល  

មួយេដម្ីបអចរកបាននូវព័ត៌មានថ�ីបំផុតេនេពលជេម��សពួកេគ។ 

(ខ) ករសិក្សោេផ្សងេទៀតែដលពិពណ៌នាចំណុចខងេ្រកម ៖  

o ្របព័ន�ផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដីធ�ី និងេផ�រ រមួមាន ប�� ីសរេពភ័ណ� េលធនធានធម�ជាតិ 

រមួែដល្របជាជនរងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង ទទួលបានពីករ្របកបរបរចិ�� ឹម 

ជីវតិ និងអហរ ្របព័ន�ផលុបេភាគេដយគា� នប័ណ�កម�សិទ�ិ (ដូចជា ករេនសទ 

វលេស�  ឬករេ្រប្របាស់តំបន់ៃ្រព) ែដល្រគប់្រគងេដយយន�ករែបងែចកដីេដយមាន 

ករទទួលស� ល់ក�ុងមូលដ� ន និងប�� េផ្សងេទៀតែដលេលកេឡងេដយ្របព័ន�ប័ណ� 

កម�សិទ�ិេផ្សងេទៀតក�ុង្រពំកំណត់អនុគេ្រមាង 

o គំរៃូនករទំនាក់ទំនងសង�មក�ុងសហគមន៍រងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង រមួមាន 

បណា� ញសង�ម និង្របព័ន�គំា្រទសង�ម និងរេបៀបែដលពួកេគរងផលប៉ះពល់េដយ 

សរគេ្រមាង  

o ករពិេ្រគាះេយាបល់សធារណៈ និងេសវសង�មែដលនឹងរងផលប៉ះពល់ និង 

o លក�ណៈសង�ម និងវប្បធម៌របស់សហគមន៍ែដល្រត�វជេម��ស រមួមានករេរៀបរប់ពី 

ស� ប័នក�ុង្របព័ន� និងេ្រក្របព័ន� (ដូចជា អង�ករសង�មសីុវលិ រមួមាន CBOs, NPAs) 

ែដលពក់ព័ន�នឹងយុទ�ស�ស�ពិេ្រគាះេយាបល់ និងករេរៀបចំ និងករអនុវត�សកម�ភាព 

េដះ�សយផលប៉ះពល់។ 

 

្រកបខ័ណ� ច្បោប់ 

(ក) លទ�ផលៃនករវភិាគ្រកបខ័ណ� ច្បោប់ េដយេផា� តេល ៖  
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o វសិលភាពអំណាចៃនសិទ�ិដកហូត្រទព្យសម្បត�ិតមផ�ូវច្បោប់ និងលក�ណៈៃនសំណង 

ពក់ព័ន�ប�� េនះទំងវធីិស�ស�វយតៃម� និងករកំណត់េពលេវលទូទត់សំណង 

o នីតិវធីិច្បោប់ និងរដ�បាលែដល្រត�វអនុវត� រមួមានករេរៀបរប់ពីដំេណាះ�សយស្រមាប់ 

្របជាជនែដល្រត�វជេម��ស (្របជាជន និង្រគ�សររងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង) 

ក�ុងដំេណ រករច្បោប់ និងេពលេវលស្រមាប់នីតិវធីិេនះ និងយន�ករេដះ�សយជេមា� ះ 

េផ្សងេទៀតែដលពក់ព័ន�នឹងករេដះ�សយផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង 

o ច្បោប់ពក់ព័ន� (រមួមាន ច្បោប់ទំេនៀមទមា� ប់ និង្របៃពណី) ្រគប់្រគងេលកម�សិទ�ិដីធ�ី 

ករវយតៃម�្រទព្យសម្បត�ិបាត់បង់ សំណង និងសិទ�ិេ្រប្របាស់ធនធានធម�ជាតិ ច្បោប់ 

្របៃពណីពក់ព័ន�នឹងករជេម��ស និងច្បោប់បរសិ� ន និងច្បោប់សុខុមាលភាពសង�ម 

o ច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិរបស់ទីភា� ក់ងរទទួលខុស្រត�វ ក�ុងករអនុវត�សកម�ភាព

េដះ�សយផលប៉ះពល់ 

o ករណីមានគមា� តរវងច្បោប់្របេទស ែដលេផា� តេលសិទ�ិដកហូត្រទព្យសម្បត�ិតមផ�ូវ 

ច្បោប់ និងករេដះ�សយផលប៉ះពល់ និងេគាលនេយាបាយស�ីពីករតំងទីលំេន 

ជាថ�ីរបស់ធនាគារពិភពេលក (OP/BP 4.12) និងយន�ករលុបបំបាត់គមា� តទំងេនះ 

និង 

o ដំណាក់កលផ�ូវច្បោប់ េដម្ីបធានា្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�សកម�ភាពេដះ�សយ 

ផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង រមួមាន (តមករណីសម�សប) ដំេណ រករទទួល 

ស� ល់ករទមទរសិទ�ិកន់កប់ដីតមផ�ូវច្បោប់ (ឧទហរណ៍ ករទមទរេចញពី 

ច្បោប់ជា្របៃពណី និងករេ្រប្របាស់ជាទំេនៀមទមា� ប់, សូមេមល OP/BP 4.12 កថាខណ�  

១៥ខ)។ 

្រកបខ័ណ� ស� ប័ន 

(ក) លទ�ផលៃនករវភិាគ្រកបខ័ណ� ស� ប័ន េដយេផា� តេល ៖ 

o ករកំណត់ទីភា� ក់ងរទទួលខុស្រត�វសកម�ភាពេដះ�សយផលប៉ះពល់ និងអង�ករ 

សង�មសីុវលិែដលមានតួនាទីេនក�ុងករអនុវត�គេ្រមាង 

o ករវយតៃម�សមត�ភាពស� ប័នរបស់ទីភា� ក់ងរ និងអង�ករសង�មសីុវលិ និង 

o ដំណាក់កលេផ្សងៗែដលេលកេឡងេដម្ីបជំរញុសមត�ភាពស� ប័នរបស់ទីភា� ក់ងរ និង 

អង�ករសង�មសីុវលិែដលទទួលខុស្រត�វក�ុងករអនុវត�ករេដះ�សយផលប៉ះពល់។ 

លក�ណៈសម្បត�ិសម�សប 

(ក) ករកំណត់រក្របជាជនែដល្រត�វជេម��ស (្របជាជន និង្រគ�សររងផលប៉ះពល់េដយសរ 

គេ្រមាង) និងលក�ណវនិិច�័យស្រមាប់ករកំណត់រកលក�ណៈសម្បត�ិសម�សបស្រមាប់ 

ទទួលបានសំណង និងជំនួយក�ុងករេដះ�សយផលប៉ះពល់ រមួមានកលបរេិច�ទឱសន 

វទពក់ព័ន�នានា។ 

ករវយតៃម�ដីធ� ី

(ក) វធីិស�ស�េ្រប្របាស់ក�ុងករវយតៃម�ដីធ�ីែដលបាត់បង់ េដម្ីបកំណត់ចំណាយេលករជេម��ស 

្របជាជន និងករេរៀបរប់ពី្របេភទ និងក្រមិតសំណងែដលេស�េដយេយាងតមច្បោប់ 
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្របេទស និងវធិានករបែន�មេផ្សងេទៀតែដលចំបាច់េដម្ីបទទួលបានចំណាយេលករ 

ជេម��សេដយសរករបាត់បង់្រទព្យសម្បត�ិ។ 

វធិានករេដះ�សយផលប៉ះពល់ 

(ក) ករេរៀបរប់ពីក�� ប់សំណង និងវធិានករេដះ�សយផលប៉ះពល់េផ្សងេទៀតែដលនឹង 

ជួយ្របជាជនែដល្រត�វជេម��សែដលនឹងទទួលបានសំណង (្របជាជន និង្រគ�សររងផល 

ប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង) េដម្ីបសេ្រមចបានេគាលបំណងេគាលនេយាបាយ (សូមេមល 

OP/BP 4.12 កថាខណ�  ៦)។ េ្រកពីលទ�ភាពែផ�កបេច�កេទស និងេសដ�កិច� ក�� ប់ករេដះ 

�សយផលប៉ះពល់្រត�វ�សបគា� នឹងនិនា� ករវប្បធម៌របស់្របជាជនែដល្រត�វជេម��ស និង 

េរៀបចំករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយពួកេគ។ 

ករេ្រជសេរ សទីកែន�ង ករេរៀបចំទីកែន�ង និងករផា� ស់ប�ូរទីកែន�ង 

(ក) មានករពិចរណាេលជេ្រមសៃនករផា� ស់ប�ូរទីកែន�ង និងករពន្យល់ពីកែន�ងែដលបាន 

េ្រជសេរ សទំងេនាះេដយេផា� តេល ៖  

o ករេរៀបចំស� ប័ន និងបេច�កេទសស្រមាប់ករកំណត់ និងករេរៀបចំករផា� ស់ប�ូរទីតំង 

មិនថាេនទី្របជំុជន ឬេនជនបទ េដយធានាឲ្យផល្របេយាជន៍ទីតំង សក� នុពល  

ផលិតភាព និងកត� េផ្សងេទៀតមានលក�ណៈ្របហក់្របែហលនឹងផល្របេយាជន៍ 

ទីតំងចស់ េដយប៉ាន់្របមាណេពលេវលទទួលបានដី និងេផ�រដី និងធនធានបែន�ម។ 

o វធិានករចំបាច់េដម្ីបបង� រករលក់ដូរដី និងលំហូរ្របជាជនែដលមិនមានលក�ណៈ 

សម្បត�ិសម�សបេនទីតំងែដលបានេ្រជសេរ ស 

o នីតិវធីិស្រមាប់ករប�ូរទីតំងរបូវន�របស់គេ្រមាង រមួមានេពលេវលស្រមាប់ករេរៀបចំ 

និងករេផ�រទីតំង និង 

o ករេរៀបចំផ�ូវច្បោប់ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងកម�សិទ�ិដីធ�ី និងករេផ�រប័ណ�កម�សិទ�ិេទអ�ក 

តំងទីលំេនជាថ�ី។ 

េសវសងសង់លំេនដ� ន េហដ� រចនាសម�័ន� និងសង�មេផ្សងេទៀត 

(ក) ែផនករែដល្រត�វផ�ល់ជូន (ឬ ករផ�ល់ហិរ��វត�ុដល់្រគ�សររងផលប៉ះពល់េដយសរ 

គេ្រមាង) ស្រមាប់សងសង់លំេនឋន េហដ� រចនាសម�័ន� (ដូចជា ករផ�ត់ផ�ង់ទឹក ផ�ូវែចក 

ចយចរន�) និងេសវសង�ម (ដូចជា សលេរៀន េសវសុខភិបាល។ល។) ែផនករធានា 

េសវ្របហក់្របែហលមុនដល់្របជាជនមា� ស់�ស�ក ករអភិវឌ្ឍទីតំង វសិ�កម� និងករេរៀបចំ 

ស� បត្យកម�ស្រមាប់អគារទំងេនះ។  

ករករពរ និងករ្រគប់្រគងបរសិ� ន 

(ក) ករេរៀបរប់ពី្រពំែដនៃនតំបន់ប�ូរទីតំង និងករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� នៃនករេដះ 

�សយផលប៉ះពល់ែដលេលកេឡង និងវធិានករកត់បន�យ និង្រគប់្រគងផលប៉ះពល់ 

ទំងេនះ (ស្រមបស្រម�លជាមួយ្រកបខ័ណ�  ESMP ៃនករវនិិេយាគសំខន់ែដលទមទរ 

ករេដះ�សយផលប៉ះពល់)។ 
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ករចូលរមួពីសហគមន៍ 

(ក) ករេរៀបរប់ពីយុទ�ស�ស�ស្រមាប់ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ និងករចូលរមួពី្រគ�សរ 

រងផលប៉ះពល់ និងេធ�ករេរៀបចំ និងអនុវត�សកម�ភាពេដះ�សយផលប៉ះពល់ 

(ខ) សេង�បពីទស្សនៈេលកេឡង និងករយកទស្សនៈទំងេនះមកគិតពិចរណាក�ុងករេរៀបចំ 

ែផនករេដះ�សយផលប៉ះពល់ 

(គ) ពិនិត្យេឡងវញិេលជេ្រមសៃនករេដះ�សយផលប៉ះពល់ និងជេ្រមសែដលេលកេឡង 

េដយ្របជាជនែដល្រត�វជេម��សពក់ព័ន�នឹងជេ្រមសស្រមាប់ពួកេគ រមួទំងជេ្រមសស�ីពី 

ទ្រមង់ៃនសំណង និងជំនួយករេដះ�សយផលប៉ះពល់ េដម្ីបផា� ស់ប�ូរទីតំង្រគ�សរមួយៗ 

ឬជាែផ�កៃនសហគមន៍ែដលមាន�សប់ ឬ្រក�មសច់ញាតិ េដម្ីបរក្សោគំរមូាន�សប់របស់ 

អង�ភាព ្រក�ម និងរក្សោលទ�ភាពេ្រប្របាស់្រទព្យសម្បត�ិវប្បធម៌ (ដូចជា កែន�ងបួងសួង 

មណ� លសសនា ផ�ូរ) និង 

(ឃ) េធ�ករេរៀបចំតមស� ប័នែដលអចឲ្យ្របជាជនែដល្រត�វជេម��ស (្របជាជនរងផលប៉ះពល់ 

េដយសរគេ្រមាង) អច្របាប់ពីករ្រព�យបារម�របស់ពួកេគេទកន់អជា� ធរគេ្រមាងតម 

រយៈករេរៀបចំែផនករ និងករអនុវត� និងវធិានករធានាថា ្រក�ម្របជាជនេផ្សងៗ (្រក�ម 

ជាតិពន�ុ និង្រក�មងយរងេ្រគាះ រមួមាន �ស�ី និងយុវតី/យុវជន និងកុមារ មនុស្សចស់ជរ 

និងជនពិករ អ�កគា� នដីធ�ី និងអ�ក្រក។ល។) ទទួលបានតំណាងេពញេលញ។ 

ករេធ�សមាហរណកម�ជាមួយ្របជាជនមា� ស់�ស�ក 

(ក) ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយសហគមន៍មា� ស់�ស�ក និងរដ� ភិបាលមូលដ� ន 

(ខ) េរៀបចំដំេណ រករេស�សំុភា� មេលករទូទត់កម�សិទ�ិដី ឬ្រទព្យសម្បត�ិេផ្សងេទៀតែដលផ�ល់ជូន 

្រគ�សររងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង 

(គ) ករេរៀបចំករេដះ�សយជេមា� ះែដលអចេកតមាន រវង្រគ�សររងផលប៉ះពល់េដយសរ 

គេ្រមាង និងសហគមន៍មា� ស់�ស�ក និង 

(ឃ) វធិានករចំបាច់ស្រមាប់េសវបែន�ម (ដូចជា េសវអប់រ ំទឹក សុខភិបាល និងេសវសុខភាព 

បន�ពូជ) ក�ុងសហគមន៍មា� ស់�ស�កេដម្ីបឲ្យ្របហក់្របែហលនឹងេសវែដលធា� ប់មានស្រមាប់ 

្របជាជនរងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង (ដូចជា អ�កតំងទីលំេនជាថ�ី)។ 

នីតិវធីិេដះ�សយបណ�ឹ ង 

(ក) នីតិវធីិមានតៃម�សមរម្យ និងអចរកបានស្រមាប់ករេដះ�សយេដយភាគីទីបី និងជេមា� ះ 

េកតមានេដយសរករតំងទីលំេនជាថ�ី េហយយន�ករេដះ�សយបណ�ឹ ងេនះ្រត�វ 

ពិចរណាេលភាពអចរកបានៃនដំេណាះ�សយផ�ូវច្បោប់ និងយន�ករេដះ�សយជេមា� ះ 

្របៃពណី និងសហគមន៍។ 

ករទទួលខុស្រត�វរបស់អង�ករ 

(ក) ្រកបខ័ណ� អង�ករស្រមាប់ករអនុវត�ករេដះ�សយផលប៉ះពល់ រមួមាន ករកំណត់រក 

ទីភា� ក់ងរទទួលខុស្រត�វស្រមាប់ផ�ល់វធិានករេដះ�សយផលប៉ះពល់ និងករផ�ល់េសវ 

(ខ) ករេរៀបចំេដម្ីបធានាករស្រមបស្រម�លសម�សបរវងទីភា� ក់ងរ និងយុត� ធិករពក់ព័ន�នឹង 

ករអនុវត� និង 

 | P a g e  87 



P153591 LEAP – ្រកបខ័ណ� េគាលនេយាបាយស�ពីីករតំងទីលំេនជាថ� ីៃថ�ទី ១០ ែខ មករ ឆា�  ំ២០១៧ 
  

(គ) វធិានករ (រមួមាន ជំនួយបេច�កេទស) េដម្ីបព្រងឹងសមត�ភាពរបស់ទីភា� ក់ងរអនុវត�ក�ុងករ 

េរៀបចំ និងអនុវត�សកម�ភាពេដះ�សយផលប៉ះពល់ បទប្ប��ត�ិស្រមាប់ករេផ�រេទ  

អជា� ធរមូលដ� ន ឬ្រគ�សររងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង (អ�កតំងទីលំេនជាថ�ី) 

ក�ុងករ្រគប់្រគងសមា� រ និងេសវែដលផ�ល់ឲ្យេ្រកមគេ្រមាង និងស្រមាប់ករេផ�រករទទួល 

ខុស្រត�វទំងេនះពីទីភា� ក់ងរអនុវត�ករេដះ�សយផលប៉ះពល់ ក�ុងករណីសម�សប។ 

កលបរេិច�ទអនុវត� 

(ក) កលបរេិច�ទែដល្រគបដណ� ប់េលសកម�ភាពតំងទីលំេនចប់ពីករេរៀបចំ រហូតដល់ករ 

អនុវត� ដូចជា កលបរេិច�ទេគាលេដស្រមាប់ករសេ្រមចបានអត�្របេយាជន៍រពឹំងទុកដល់ 

្រគ�សររងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង (អ�កតំងទីលំេនជាថ�ី) និងមា� ស់�ស�ក និងករ 

ប�� ប់ទ្រមង់េផ្សងៗៃនករផ�ល់ជំនួយ។ កលបរេិច�ទេនះគួររមួប��ូ លរេបៀបែដលសកម� 

ភាពេដះ�សយផលប៉ះពល់្រត�វបានផ្សោរភា� ប់នឹងករអនុវត�េគាលបំណងជារមួ។ 

ចំណាយ និងថវកិ 

(ក) តរងបង� ញពីករប៉ាន់ស� នចំណាយតមែផ�ក ស្រមាប់សកម�ភាពេដះ�សយផលប៉ះ 

ពល់ទំងអស់ ដូចជា ្របាក់ឧបត�ម�ស្រមាប់អតិផរណា កំេណ ន្របជាជន និងយថាេហតុ 

េផ្សងេទៀត កលវភិាគចំណាយ ្របភពមូលនិធី និងករេរៀបចំលំហូរមូលនិធិទន់េពលេវល 

និងករផ�ល់មូលនិធិស្រមាប់ករេដះ�សយផលប៉ះពល់ ្របសិនេបមានក�ុងតំបន់េនេ្រក 

ែដនយុត� ធិកររបស់ទីភា� ក់ងរអនុវត�។ 

ករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� 

(ក) ករេរៀបចំស្រមាប់ករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�សកម�ភាពេដយទីភា� ក់ងរអនុវត� 

បំេពញបែន�មេដយអ�កពិនិត្យតមដនឯករជ្យ េទតមភាពសម�សបែដលកំណត់េដយ 

ធនាគារពិភពេលកេដម្ីបធានានូវព័ត៌មានេពញេលញ និងមិនលេម��ង។ 

(ខ) សូចនាករពិនិត្យតមដនករអនុវត�ករងរេដម្ីបវស់ែវងធាតុចូល ធាតុេចញ និងលទ�ផល 

ស្រមាប់សកម�ភាពេដះ�សយផលប៉ះពល់ 

(គ) ករពក់ព័ន�របស់្របជាជនែដល្រត�វបានជេម��ស (្របជាជន និង្រគ�សររងផលប៉ះពល់ 

េដយសរគេ្រមាង) ក�ុងដំេណ រករពិនិត្យតមដន និង 

(ឃ) ករវយតៃម�េលផលប៉ះពល់ៃនករេដះ�សយផលប៉ះពល់ ស្រមាប់អំឡុងេពលសម�សប

េ្រកយករប�� ប់សកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍ពក់ព័ន� និងករេដះ�សយផលប៉ះពល់ទំងអស់ 

េដយេ្រប្របាស់លទ�ផលៃនករពិនិត្យតមដនករេដះ�សយផលប៉ះពល់ ស្រមាប់ 

ែណនំាដល់ករអនុវត�ជាបន�បនា� ប់។

 | P a g e  88 



P153591 LEAP – ្រកបខ័ណ� េគាលនេយាបាយស�ពីីករតំងទីលំេនជាថ� ីៃថ�ទី ១០ ែខ មករ ឆា�  ំ២០១៧ 
  

ឧបសម�័ន� ៥ ៖ ករចង្រកងឯកសរស�ពីីករពិេ្រគាះេយាបលក់�ងុសហគមន៍ 

ខងេ្រកមេនះ គឺជាេសចក�ីសេង�បកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់សហគមន៍ែដលេធ�េឡងេនែខ 
កក�ដ ឆា�  ំ២០១៦ េដម្ីបទទួលបានេយាបល់្រតឡប់ពក់ព័ន�នឹងករេរៀបចំ និងករចត់ែចងករករពរ

គេ្រមាងទំងមូល និងេសចក�ីសេង�បករពិេ្រគាះេយាបល់សហគមន៍ក�ុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមាង។ 

េសចក�សីេង�បករពិេ្រគាះេយាបល់េលករេរៀបចំគេ្រមាងថវកិគេ្រមាង និងករេរៀបចំករអនុវត�គេ្រមាង 

និងឧបករណ៍ករពរ និងករចង្រកងឯកសរេផ្សងេទៀតក�ុងភូមិអន�ង់សំណឃំុហល់ �ស�កជីែ្រកង េខត�

េសៀមរប ៃថ�ទី ២២ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០១៦ 

អ�កចូលរមួ ៖ 

្រក�មអន�ង់សំណរ ៖ េលកេសងយុ៉នេមឃំុេលក គង់ េជឿន េលក សុខ េធឿន អ�ក�សី ណប់ 

េចងណាយ (សូមេមលព័ត៌មានលម�ិតក�ុងប�� ីវត�មានក�ុងឧបសម�័ន� ១១ ឃ) 

្រក�ម SRP ៖ េលក ជួន ចំណាន េលក ង៉ន សយ្រទី 

្រក�មធនាគារពិភពេលក ៖ Erik, Kate, រស�ី Andreas សេរឿន គង�  សរនិ ណារយ៉ីា 

្របធានបទ/ប�� េលកេឡង ៖ 

• ករែណនំាខ�ួនអ�កចូលរមួ និងេគាលបំណងៃនកិច�្របជំុ 

• ្រក�មធនាគារពិភពេលកបង� ញពីស� នភាពករេរៀបចំគេ្រមាង LEAP 

• ្រក�មតំណាងេខត�សេង�បពីលទ�ផលៃនគេ្រមាងអនុវត�សកល្បង LEAP េទកន់អង�្របជំុ 

• អ�កភូមិែចករែំលកបទពិេសធន៍េលភាពេជាគជ័យ និងបរជ័យរបស់្រក�មសន្ំស និង្រក�ម

ជួយខ�ួនឯង ែដលពួកេគបានបេង�តេឡងនិងទទួលបានករគំា្រទពីអង�ករមិនែមនរដ�

ភិបាល 

• ករពិភាក្សោនិងករេលកេឡងជាគំនិតពក់ព័ន�នឹងប��  និងឧបសគ�ែដលសហគមន៍ជួប

្របទះ។ 

ករពិភាក្សោ និងករសរបុមតិ 

• មានករេលកេឡងពីសរៈសំខន់ៃនករចូលរមួរបស់អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល ក�ុងដំេណ រ

ករបេង�ត និងព្រងឹង្រក�មសន្ំស និង្រក�មជួយខ�ួនឯង។ 

• ពួកេគនូវែត្រត�វករអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល ឬអ�កជំនាញ ្រក�មសន្ំស ឬជួយខ�ួនឯងេផ្សង

េទៀតក�ុងករស្រមបស្រម�ល្រក�ម និងករេរៀបចំប�� ី។ 

• េនរដូវវស្សោមានទឹកជំនន់ ចំែណកេនរដូវ្របំាងវញិ មិនមានទឹក្រគប់្រគាន់ស្រមាប់េធ� 

ែ�សចំករ េដយសរែតទំនប់មិនខ�ស់ (េស�សំុឲ្យមានករជួសជុល និងបែន�មកំពស់មួយ 

ែម៉្រតេទៀត) 

• ករែកលម�ផ�ូវជាថ�ីក៏ជាអទិភាពមួយស្រមាប់ឃំុអន�ង់សំណរផងែដរ។ 
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• ពួកេគ្រត�វករជំនួយបេច�កេទសស�ីពីករចិ�� ឹមសត� ករេធ�ែ�ស និងដំបែន�។ 

• ពួកេគក៏្រត�វករជំនាញវជិា� ជីវៈេដម្ីបព្រងឹងកមា� ងំលក់របស់ពួកេគផងែដរ។ 

ប�� េីឈ� ះអ�កចូលរមួកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់ឃំុអន�ង់សំណរ�ស�កជីែ្រកង 

េលខេរៀង េឈ� ះ មុខតំែណង ស� ប័ន 

1 េលក េសង យុ៉ន េមឃំុ អន�ង់សំណរ េសៀមរប 
2 េលក គង់ េជឿន អនុ្របធានទី ១ ៃន្រក�ម្របឹក្សោឃំុ េសៀមរប 
3 េលក សុខ េធឿន សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ េសៀមរប 
4 អ�ក�សី ណប់ េចងណាយ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ េសៀមរប 
5 េលក ឃីម ខ�ួង សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ េសៀមរប 
6 េលក កង ណយ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ េសៀមរប 
7 េលក េខៀវ សុង សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ េសៀមរប 
8 េលក អត េអង េស��នឃំុ េសៀមរប 
9 េលក ពយ ផល�ី ជំនួយករឃំុ េសៀមរប 

10 េលក លី ឡង់ឌី េមភូមិអន�ង់សំណរ េសៀមរប 
11 េលក េភឿ េភឿន េមភូមិេស�  េសៀមរប 
12 េលក ចយ ផាត់ េមភូមិសំេរងធំ េសៀមរប 
13 េលក ហុ៊ន ចិន េមភូមិេល្បក េសៀមរប 
14 េលក េលៀប ហយ េមភូមិ ែចកខ្សោច់េ្រកម េសៀមរប 
15 េលក កូវ ជីញ េមភូមិរងភូមិែចកខ្សោច់េ្រកម េសៀមរប 
16 េលក សំរតិ េអង អ�កភូមិែចកខ្សោច់េ្រកម េសៀមរប 
17 េលក ទីម រ ី េមភូមិរង ភូមិអន�ង់ឬស្ស ី េសៀមរប 
18 េលក េប៉ង ហយ ្របធានភូមិែ្រពកអង�រថ� ី េសៀមរប 
19 េលក គីម ថន េមភូមិរងភូមិស� យតេដក េសៀមរប 
20 េលក ែញ៉ម កន ្របធានភូមិតគឹមេ្រកម េសៀមរប 
21 េលក ហីុ េឃៀង ្របធានភូមិអន�ង់្រពីងេល េសៀមរប 
22 េលក ជា មុ៉ក េមភូមិរងភូមិ្រតពំង្រតស់ េសៀមរប 
23 េលក កូវ េចង េមភូមិរងភូមិតគឹមេល េសៀមរប 
24 េលក ែកវ ណារ៉ PC, LEAP េសៀមរប 
25 េលក សន សូហន អ�កស្រមបស្រម�លគេ្រមាង TCO េសៀមរប 
26 េលក ង៉ន សយ្រទី M&E HALL/LEAP េខត� េសៀមរប 
27 េលក ជួន ចំណាន អ�កស្រមបស្រម�ល�ស�ក/LEAP េសៀមរប 
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េសចក�សីេង�បករពិេ្រគាះេយាបល់េលករេរៀបចំគេ្រមាងថវកិគេ្រមាង និងករេរៀបចំករអនុវត�គេ្រមាង 

និងឧបករណ៍ករពរ និងករចង្រកងឯកសរេផ្សងេទៀត ក�ុងភូមិែសនសុខ ១ សង� ត់ឃ�ញួ 

ខណ� ែសនសុខ ភ�ំេពញ ៃថ�ទី ២៧ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០១៦ 

អ�កចូលរមួ ៖ 

្រក�មមកពីសង� ត់ឃ�ញួ ៖ េលក មំុ សំេអឿន ម�ន�ីសង� ត់ េលក�សី ែអម គីមេ�សង េលក�សី សន 

�សីនាង េលក�សី ឯក រស�ី (សូមេមលព័ត៌មានលម�ិតក�ុងប�� ីវត�មានក�ុងឧបសម�័ន� ១១ង) 

្រក�ម PPC ៖ េលក េន វ៉ត់ 

្រក�ម MOI ៖ េលក រស់ ភា េលក ហ៊ញ បុ៊ណា�  

្រក�មធនាគារពិភពេលក ៖ Inguna, Mudita, Erik, Kate, សេរឿន សរនិ ណារយ៉ីា និងគង�  

្របធានបទ/ប�� េលកេឡង ៖ 

• ករែណនំាខ�ួនអ�កចូលរមួ និងេគាលបំណងៃនកិច�្របជំុ 

• សនិទនភាពសេង�បពីគេ្រមាង និងករេរៀបរប់សេង�បពីករេរៀបចំគេ្រមាង LEAP 

• អ�កភូមិែចករែំលកបទពិេសធន៍េលភាពេជាគជ័យ និងបរជ័យរបស់្រក�មសន្ំស និង្រក�ម

ជួយខ�ួនឯង ែដលពួកេគបានបេង�តេឡង និងទទួលបានករគំា្រទពីអង�ករមិនែមនរដ�

ភិបាល 

• ករពិភាក្សោ និងករេលកេឡងជាគំនិតពក់ព័ន�នឹងប�� និងឧបសគ�ែដលសហគមន៍ជួប

្របទះ។ 

ករពិភាក្សោ និងករសរបុមតិ 

• មានករេលកេឡងពីសរៈសំខន់ៃនករចូលរមួរបស់អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល ក�ុងដំេណ រ

ករបេង�ត និងព្រងឹង្រក�មសន្ំស និង្រក�មជួយខ�ួនឯង។ 

• ខ�ះខតទុនវនិិេយាគ និងព្រងីកអជីវកម�របស់ពួកេគ 

• មិនមានអគារមេត�យសិក្សោក�ុងសហគមន៍ 

• ខ�ះខតទឹកស� ត 

• ស� នភាពផ�ូវក�ុងសហគមន៍មិនល� ជាពិេសសក�ុងរដូវវស្សោទមទរឲ្យមានករជួសជុលផ�ូវ

សេឡងវញិ 

• ខ�ះខត្របព័ន�លូទឹកស�ុយ 

• ពួកេគ្រត�វករសមត�ភាព្រគប់្រគងសកម�ភាពរបស់្រក�មសន្ំស និង្រក�មជួយខ�ួនឯង 

• ពួកេគក៏្រត�វករជំនាញវជិា� ជីវៈេដម្ីបព្រងឹងកមា� ងំលក់របស់ពួកេគផងែដរ។ 
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ប�� េីឈ� ះអ�កចូលរមួកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់ភូមិែសនសុខ ១ សង� ត់ ឃ�ួញ ខណ� ែសនសុខ 

េលខេរៀង េឈ� ះ មុខតំែណង ស� ប័ន 

1 េលក មំុ សំេអឿន ម�ន�ីសង� ត់ឃ�ួញ ខណ� ែសនសុខ 
2 េលក�សី ែអម គីមេ�សង េមភូមិរង ភូមិែសនសុខ ១ ខណ� ែសនសុខ 
3 េលក�សី សន �សីនាង អ�កភូមិសហគមន៍សំេរងមានជ័យ ខណ� ែសនសុខ 
4 េលក�សី ឯក រស�ី អ�កភូមិសហគមន៍សំេរងមានជ័យ ខណ� ែសនសុខ 
5 េលក អុ៊� សុភី ្របធានសហគមន៍ែសនសប្បោយ ខណ� ែសនសុខ 
6 េលក វ៉ន់ លីវ៉យ គណៈកមា� ធិករសហគមន៍ែសនសប្បោយ ខណ� ែសនសុខ 
7 េលក�សី អីុង ពន�ឹក អ�កភូមិសហគមន៍ែសនសប្បោយ ខណ� ែសនសុខ 
8 េលក�សី ែអម សីុវមី អ�កភូមិសហគមន៍ែសនសប្បោយ ខណ� ែសនសុខ 
9 េលក�សី េអៀង សុភា អ�កភូមិសហគមន៍ែសនសប្បោយ ខណ� ែសនសុខ 
10 េលក�សី អុ៊� សីុនួន ៥០ខ�ងសហគមន៍ែសនសប្បោយ ខណ� ែសនសុខ 
11 េលក�សី គីម សីុផានវត�ី ្របធានសហគមន៍្រតពំងរូង ខណ� ែសនសុខ 
12 េលក�សី វ៉ន �សីេព  គណៈកមា� ធិករសហគមន៍្រតពំងរូង ខណ� ែសនសុខ 
13 េលក ែហម ផាន ្របធានសហគមន៍ែសនរកីរយ ខណ� ែសនសុខ 
14 េលក សីុន សរនុ គណៈកមា� ធិករសហគមន៍ែសនរកីរយ ខណ� ែសនសុខ 
15 េលក ្របាក់ សុភ័ណ�  ្របធានសហគមន៍ែសនពន� ឺ១ ខណ� ែសនសុខ 
16 េលក សត េសៀត ្របធានសហគមន៍ែសនពន� ឺ២ ខណ� ែសនសុខ 
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េសចក�សីេង�បករពិេ្រគាះេយាបល់េលករេរៀបចំគេ្រមាងថវកិគេ្រមាង និងករេរៀបចំករអនុវត�គេ្រមាង 

និងឧបករណ៍ករពរ និងករចង្រកងឯកសរេផ្សងេទៀត ក�ុងសង� ត់្រតពំង្រកសងំ ខណ� េពធិ៍

ែសនជ័យ ភ�ំេពញ ៃថ�ទី ២៧ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០១៦ 

អ�កចូលរមួ ៖ 

្រក�មមកពីសង� ត់្រតពំង្រកសងំ ៖ េលក សីុម ភួន េចសង� ត់ េលក�សី អូ ធារ ីេលក អីុម គីមហុង 

េលក�សី ចន់ ភារ (សូមេមលព័ត៌មានលម�ិតក�ុងប�� ីវត�មានក�ុងឧបសម�័ន� ១១ច) 

្រក�ម PPC ៖ េលក េន វ៉ត់ 

្រក�មMOI ៖ េលក រស់ ភា េលក ហ៊ញ បុ៊ណា�  

្រក�មធនាគារពិភពេលក ៖ Inguna, Mudita, Erik, Kate, សេរឿន សរនិ ណារយ៉ីា និងគង�  

្របធានបទ/ប�� េលកេឡង ៖ 

• ករពិភាក្សោនិងករេលកេឡងជាគំនិតពក់ព័ន�នឹងប��  និងឧបសគ�ែដលសហគមន៍ជួប

្របទះ 

• ករែណនំាខ�ួនអ�កចូលរមួ និងេគាលបំណងៃនកិច�្របជំុ 

• សនិទនភាពសេង�បពីគេ្រមាង និងករេរៀបរប់សេង�បពីករេរៀបចំគេ្រមាង LEAP 

• ករពិភាក្សោ និងករេលកេឡងជាគំនិតពក់ព័ន�នឹងប��  និងឧបសគ�ែដលសហគមន៍ជួប

្របទះ។ 

ករពិភាក្សោ និងករសរបុមតិ 

• ្រត�វករទុនេដម្ីបបេង�ត វនិិេយាគនិងព្រងីកអជីវកម�របស់ពួកេគ 

• ស� នភាពផ�ូវក�ុងសហគមន៍មិនល� ជាពិេសសក�ុងរដូវវស្សោទមទរឲ្យមានករជួសជុលផ�ូវ

សេឡងវញិ 

• ខ�ះខត្របព័ន�លូទឹកស�ុយ 

• ្រក�មហុ៊ន្របមូលសំរមមិនបានមក្របមូលសំរមជា្របចំេឡយ 

• មិនមានអគារមេត�យសិក្សោក�ុងសហគមន៍ 

• អ្រតករ្របាក់ខ�ស់េនេពលខ�ី្របាក់ពីអ�កផ�ល់្របាក់កម�ីឯកជន 

• ពួកេគ្រត�វករសមត�ភាព្រគប់្រគងអជីវកម� 

• ពួកេគក៏្រត�វករជំនាញវជិា� ជីវៈេដម្ីបព្រងឹងកមា� ងំលក់របស់ពួកេគផងែដរ។ 
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ប�� េីឈ� ះអ�កចូលរមួកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់សង� ត់្រតពំង្រកសងំ ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 

េលខេរៀង េឈ� ះ មុខតំែណង ស� ប័ន 

1 េលក សីុម ភួន េចសង� ត់្រតពំង្រកសំង      ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
2 េលក�សី អូ ធារ ី េចសង� ត់រងទី ១ ្រតពំង្រកសំង ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
3 េលក អីុម គីមហុង េចសង� ត់រងទី ២្រតពំង្រកសំង ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
4 េលក ចន់ ភារ៉ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោសង� ត់្រតពំង្រកសំង ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
5 េលក រមី េយត សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោសង� ត់្រតពំង្រកសំង ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
6 េលក នូ សុខុម ម�ន�សីង� ត់្រតពំង្រកសំង ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
7 េលក មំុ សុត េស��នសង� ត់្រតពំង្រកសំង ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
8 េលក ខូប សុេខឿន ជំនួយករសង� ត់្រតពំង្រកសំង ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
9 េលក ខូប វបុិល ជំនួយករសង� ត់្រតពំង្រកសំង ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
10 េលក នាង ឧត�ម ស�ងករនគរបាល្រតពំង្រកសំង ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
11 េលក វ៉ត់ សីុវន៉ ្រក�មករងរគំា្រទសង� ត់ ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
12 េលក ទូច សំ េមភូមិ្រតពំងអ�� ញចស់  ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
13 េលក ចន់ សុភ័្រក អ�កដឹកនំាសហគមន៍្រតពំងអ�� ញ ១ ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
14 េលក គិត បូ៉លី អ�កដឹកនំាសហគមន៍្រតពំងអ�� ញ ២ ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
15 េលក ចិន សីុនណា អ�កដឹកនំាសហគមន៍្រតពំងអ�� ញ ៣ ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
16 េលក�សី សន ណាវ ី អ�កដឹកនំាសហគមន៍រង្រតពំងអ�� ញ ៤ ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
17 េលក ដង សំអន ្រតពំងអ�� ញ ៥ ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
18 េលក យឹម ថាត េមភូមិសមគ�ី ៣ ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
19 េលក កង រ ៉ ូ អ�កភូមិ ្រតពំងអ�� ញ ៦ ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
20 េលក យិន សុខជា អ�កដឹកនំាសហគមន៍សមគ�ី ៤ ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
21 េលក ហង្ស សុគុណ អ�កដឹកនំាសហគមន៍សមគ�ី ៥ ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
22 េលក េម ៉សុធា អ�កដឹកនំាសហគមន៍រងសមគ� ី៦ ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
23 េលក កុយ ចន់ថន អ�កភូមិសហគមន៍សមគ�ី ១ ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 
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េសចក�សីេង�បករពិេ្រគាះេយាបល់េលករេរៀបចំគេ្រមាងថវកិគេ្រមាង និងករេរៀបចំករអនុវត�គេ្រមាង 

និងឧបករណ៍ករពរ និងករចង្រកងឯកសរេផ្សងេទៀតក�ុងសង� ត់ែ្រពកេព�  ខណ� ែ្រពកេព�  ភ�ំេពញ 

ៃថ�ទី ២៨ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០១៦ 

អ�កចូលរមួ ៖ 

្រក�មមកពីសង� ត់ែ្រពកេព�  ៖ េលក េពជ្យ សីុនួន េចសង� ត់ េលក េទព េព េលក ហង្ស វណ�ី  េលក 

្រពំ ណាវ ី(សូមេមលព័ត៌មានលម�ិតក�ុងប�� ីវត�មានក�ុងឧបសម�័ន� ១១ឆ) 

្រក�ម PPC ៖ េលក េន វ៉ត់ 

្រក�ម MOI ៖ េលក រស់ ភា េលក ហ៊ញ បុ៊ណា�  

្រក�មធនាគារពិភពេលក ៖ Mudita, Erik, Kate, សេរឿន សរនិ ណារយ៉ីា និងគង�  

  

្របធានបទ/ប�� េលកេឡង ៖ 

• ករែណនំាខ�ួនអ�កចូលរមួ និងេគាលបំណងៃនកិច�្របជំុ 

• សនិទនភាពសេង�បពីគេ្រមាងនិងករេរៀបរប់សេង�បពីករេរៀបចំគេ្រមាង LEAP 

• ករពិភាក្សោ និងករេលកេឡងជាគំនិតពក់ព័ន�នឹងប��  និងឧបសគ�ែដលសហគមន៍ជួប

្របទះ។ 

ករពិភាក្សោ និងករសរបុមតិ 

• ្រត�វករទុនេដម្ីបបេង�ត វនិិេយាគនិងព្រងីកអជីវកម�របស់ពួកេគ 

• ស� នភាពផ�ូវក�ុងសហគមន៍មិនល� ជាពិេសសក�ុងរដូវវស្សោទមទរឲ្យមានករជួសជុលផ�ូវ

សេឡងវញិ 

• ខ�ះខត្របព័ន�លូទឹកស�ុយ 

• អ្រតករ្របាក់ខ�ស់េនេពលខ�ី្របាក់ពីអ�កផ�ល់្របាក់កម�ីឯកជន។ ពួកេគមិនអចខ�ី្របាក់ពី

មី្រក�ហិរ��វត�ុេដយសរែតពួកេគមិនមានដី ឬផ�ះដក់ប�� ។ំ 

• ពួកេគ្រត�វករសមត�ភាព្រគប់្រគងអជីវកម� 

• ពួកេគក៏្រត�វករជំនាញវជិា� ជីវៈេដម្ីបព្រងឹងកមា� ងំលក់របស់ពួកេគផងែដរ។ 
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ប�� េីឈ� ះអ�កចូលរមួកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់សង� ត់ែ្រពកេព�  ខណ� ែ្រពកេព�  

េលខេរៀង េឈ� ះ មុខតំែណង ស� ប័ន 
1 េលក េពជ្យ សីុនួន េចសង� ត់ែ្រពកេព�  ខណ� ែ្រពកេព�  
2 េលក េទព េព េចសង� ត់រងទី១ែ្រពកេព�  ខណ� ែ្រពកេព�  
3 េលក ហង្ស វណ�ី  េចសង� ត់រងទី២ែ្រពកេព�  ខណ� ែ្រពកេព�  
4 េលក ្រពំ ណាវ ី សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោសង� ត់ែ្រពកេព�  ខណ� ែ្រពកេព�  
5 េលក សរ ឆាយ៉ា សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោសង� ត់ែ្រពកេព�  ខណ� ែ្រពកេព�  
6 េលក វន៉ សុវណ�  េស��នសង� ត់ែ្រពកេព�  ខណ� ែ្រពកេព�  
7 េលក�សី ែវន៉ ផន ជំនួយករសង� ត់ែ្រពកេព�  ខណ� ែ្រពកេព�  
8 េលក�សី ឈិន ចន់ថន អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
9 េលក�សី ្រពឺ សីុមាន អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
10 េលក�សី ចំេរ ន �សីមាន អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
11 េលក�សី ហួត សីុនួន អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
12 េលក�សី េន សុេឃៀង អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
13 េលក�សី យី ចិន អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
14 េលក�សី េអង េធឿន អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
15 េលក�សី សំ ចន់នី អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
16 េលក�សី ែម៉ន េលៀន អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
17 េលក�សី ឡុង ម៉ាប់ អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
18 េលក�សី េន េលឿក អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
19 េលក�សី ចន់ សរ៉ន់ អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
20 េលក�សី ណាយ េធឿន អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
21 េលក�សី ប៉ល សន អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
22 េលក�សី ប៉ល កន អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
23 េលក�សី ប៉ល កង អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
24 េលក�សី េសង យ៉ាន អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
25 េលក�សី សន សីុថា អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
26 េលក�សី ែញ៉ម កង អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
27 េលក បួយ េស អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
28 េលក�សី លីន ដីន អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
29 េលក�សី ម៉ាត់ ចន់ថន អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
30 េលក�សី អូន ណានីន អ�កភូមិផ្សោរលិច ខណ� ែ្រពកេព�  
31 េលក វ ីេព េមភូមិដួង ខណ� ែ្រពកេព�  
32 េលក អឹង រទិ�ី អ�កភូមិ (បុព�ជិត) ភូមិេពធិ៍មង�ល ខណ� ែ្រពកេព�  
33 េលក�សី អន យ៉ានមំុ អ�កភូមិេពធិ៍មង�ល ខណ� ែ្រពកេព�  
34 េលក�សី សួ �សីពូច អ�កភូមិេពធិ៍មង�ល ខណ� ែ្រពកេព�  
35 េលក�សី ្រចឹក សំអន អ�កភូមិេពធិ៍មង�ល ខណ� ែ្រពកេព�  
36 េលក�សី ្រចឹក សម៉ាយ អ�កភូមិេពធិ៍មង�ល ខណ� ែ្រពកេព�  
37 េលក�សី េ�សង ម៉ាប់ អ�កភូមិេពធិ៍មង�ល ខណ� ែ្រពកេព�  
38 េលក ចន់ ធី អ�កភូមិេពធិ៍មង�ល ខណ� ែ្រពកេព�  
39 េលក�សី េមឿន ណាយមំុ អ�កភូមិេពធិ៍មង�ល ខណ� ែ្រពកេព�  
40 េលក�សី ថុង សុធា អ�កភូមិេពធិ៍មង�ល ខណ� ែ្រពកេព�  
41 េលក�សី ែកវ េសឿន អ�កភូមិេពធិ៍មង�ល ខណ� ែ្រពកេព�  
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េសចក�សីេង�បករពិេ្រគាះេយាបល់េលករេរៀបចំគេ្រមាងថវកិគេ្រមាង និងករេរៀបចំករអនុវត�គេ្រមាង 

និងឧបករណ៍ករពរ និងករចង្រកងឯកសរេផ្សងេទៀតក�ុងសង� ត់ស� យប៉ាក ខណ� ឬស្សែីកវ ភ�ំេពញ 

ៃថ�ទី ២៨ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០១៦ 

អ�កចូលរមួ ៖ 

្រក�មមកពីសង� ត់ស� យប៉ាក ៖ េលក ហួន សម៉ន េចសង� ត់ េលក លី រ៉េមន ម�ន�ីខណ�  េលក�សី 

ជួន ម៉ារ ីេលក សូ សុខែរន៉ (សូមេមលព័ត៌មានលម�ិតក�ុងប�� ីវត�មានក�ុងឧបសម�័ន� ១១ជ) 

្រក�ម PPC ៖ េលក េន វ៉ត់ 

្រក�ម MOI ៖ េលក រស់ ភា េលក ហ៊ញ បុ៊ណា�  

្រក�មធនាគារពិភពេលក ៖ Mudita, Erik, Kate, សេរឿន សរនិ ណារយ៉ីា និងគង�  

្របធានបទ/ប�� េលកេឡង ៖ 

• ករែណនំាខ�ួនអ�កចូលរមួនិងេគាលបំណងៃនកិច�្របជំុ 

• សនិទនភាពសេង�បពីគេ្រមាង និងករេរៀបរប់សេង�បពីករេរៀបចំគេ្រមាង LEAP 

• អ�កភូមិែចករែំលកបទពិេសធន៍េលភាពេជាគជ័យ និងបរជ័យរបស់្រក�មសន្ំសនិង្រក�មជួយ

ខ�ួនឯង ែដលពួកេគបានបេង�តេឡង និងទទួលបានករគំា្រទពីអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល 

• ករពិភាក្សោ និងករេលកេឡងជាគំនិតពក់ព័ន�នឹងប��  និងឧបសគ�ែដលសហគមន៍ជួប

្របទះ។ 

ករពិភាក្សោ និងករសរបុមតិ 

• មានករេលកេឡងពីសរៈសំខន់ៃនករចូលរមួរបស់អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល ក�ុងដំេណ រ

ករបេង�តនិងព្រងឹង្រក�មសន្ំស។ 

• ្រត�វករទុនេដម្ីបបេង�ត វនិិេយាគ និងព្រងីកអជីវកម�របស់ពួកេគ 

• ស� នភាពផ�ូវក�ុងសហគមន៍មិនល� ជាពិេសសក�ុងរដូវវស្សោទមទរឲ្យមានករជួសជុលផ�ូវ

សេឡងវញិ 

• ខ�ះខត្របព័ន�លូទឹកស�ុយ 

• អ្រតករ្របាក់ខ�ស់េនេពលខ�ី្របាក់ពីអ�កផ�ល់្របាក់កម�ីឯកជន។ ពួកេគមិនអចខ�ី្របាក់ពី

មី្រក�ហិរ��វត�ុេដយសរែតពួកេគមិនមានដី ឬផ�ះដក់ប�� ។ំ 

• ្រត�វករបំពង់ពន�ត់អគ�ីភ័យេដយសរជាធម�តេ្រចនមានេភ�ងេឆះផ�ះក�ុងសហគមន៍។ 

• ពួកេគ្រត�វករសមត�ភាព្រគប់្រគងអជីវកម� 

• ពួកេគក៏្រត�វករជំនាញវជិា� ជីវៈេដម្ីបព្រងឹងកមា� ងំលក់របស់ពួកេគផងែដរ។ 
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ប�� េីឈ� ះអ�កចូលរមួកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់សង� ត់ស� យប៉ាក ខណ� ឬស្សែីកវ ភ�ំេពញ 

េលខេរៀង េឈ� ះ មុខតំែណង ស� ប័ន 

1 េលក ហូ សម៉ន េចសង� ត់ស� យប៉ាក     ខណ� ឬស្សីែកវ 
2 េលក លី រ៉េមន ម�ន�ខីណ� ឬស្សីែកវ ខណ� ឬស្សីែកវ 
3 េលក ជួន ម៉ារ ី សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោសង� ត់ស� យប៉ាក ខណ� ឬស្សីែកវ 
4 េលក សូ សុខែរន៉ េមភូមិឡកំេបារ ខណ� ឬស្សីែកវ 
5 េលក ងិន 

សុវណ�ថាយ 

អ�កដឹកនំាសហគមន៍ស�ឹងកំបុត ខណ� ឬស្សីែកវ 

6 េលក�សី កុម សុផានី អ�កដឹកនំាជំរក៥០សហគមន៍ស�ឹងកំបុត ភូមិឡកំេបារ ខណ� ឬស្សីែកវ 
7 េលក�សី សួន ធារ៉ អ�កភូមិសហគមន៍ស�ឹងកំបុត ភូមិឡកំេបារ ខណ� ឬស្សីែកវ 
8 េលក�សី ផុន ចិនា�  អ�កភូមិសហគមន៍ស�ឹងកំបុត ភូមិឡកំេបារ ខណ� ឬស្សីែកវ 
9 េលក�សី កុយ ្រចឹប អ�កភូមិសហគមន៍ស�ឹងកំបុត ភូមិឡកំេបារ ខណ� ឬស្សីែកវ 

 

តរងសរបុករពិេ្រគាះេយាបល់សហគមន៍គេ្រមាង LEAP ក�ុងេខត�េសៀមរប និងទី្រក�ងភ�ំេពញកលពី

ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៦ 

ដំណាក់

កល 

កលបរេិច�ទ ទីតំង េគាលបំណង អ�កចូលរមួ 

(ចំនួន្របហក់្របែហល) 

ករ

កំណត់

គេ្រមាង 

ៃថ�ទី ៣១ ែខ តុល ឆា� ំ 

២០១៥ 

វត�ែស�ង ឃំុជីែ្រកង 

�ស�កជីែ្រកង េខត�

េសៀមរប 

សិក្សោពីរេបៀបអ�កទទួលផលពីករ

អនុវត�គេ្រមាងសកល្បង LEAP ទទួល

បានផលតំងពីករបិទ្របតិបត�ិ ករ

សកល្បងនិងវយតៃម�ពីត្រម�វករ

ែដលពួកេគចង់បាន។ 

អនុ្របធានធនាគារពិភព 

េលក្រក�មធនាគារ

ពិភពេលក រមួទំសមាជិក

ជាេ្រចនេផ្សងេទៀតរបស់

្រក�មជួយខ�ួនឯងែដលទទួល

បានករគំា្រទពីករអនុវត�

គេ្រមាងសកល្បង LEAP។ 

មានអ�កភូមិ្របែហលជា 

២០០ នាក់ែដលភាគេ្រចន

បានចូលរមួក�ុងករអនុវត�

គេ្រមាងសកល្បង។ 

ករ

េរៀបចំ

គេ្រមាង 

ៃថ�ទី ១០ ែខ េមស ឆា� ំ 

២០១៦-៩-១៣ េមស 

ឆា� ំ ២០១៦ 

ៃថ�ទី ១៨ ែខ េមស-៦ 

ឧសភា ឆា�  ំ២០១៦ 

ភូមិរលំថ� ី ឃំុែ�សណយ 

�ស�កវរនី េខត�េសៀម

រប និង្រក�ងភ�ំេពញ 

េធ�ករ្រត�តពិនិត្យេដម្ីបែស�ងរក្រក�ម

ជាតិពន�ុ/ជនជាតិេដមភាគតិច 

្របធានភូមិ អ�កដឹកនំា្រក�ម ៣ 

របូ និងអ�កភូមិចំនួន ១៥៩ 

នាក់ 
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ៃថ�ទី ១១ ែខ េមស ឆា� ំ 

២០១៦ (្រពឹក) ៃថ�ទី 

១០ ែខ េមស ឆា� ំ 

២០១៦ 

វត�ែស�ង ឃំុជីែ្រកង 

�ស�កជីែ្រកង េខត�

េសៀមរប 

ភូមិរលំថ� ី ឃំុែ�សណយ 

�ស�កវ៉រនី េខត�

េសៀមរប 

ពិភាក្សោ និងពន្យល់ពីករករពរសង�ម 

និងបរសិ� ន និងេរៀបចំករវយតៃម�

ត្រម�វករសមត�ភាព 

េធ�ករ្រត�តពិនិត្យេដម្ីបែស�ងរក្រក�ម

ជាតិពន�ុ/ជនជាតិេដមភាគតិច 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ 

េមភូមិរង ១៤ នាក់មកពីភូមិ

ចំនួន ១០ និងអ�កភូមិចំនួន 

៣១ នាក់មកពី ១០ ភូមិ។ 

្របធានភូមិ អ�កដឹកនំា្រក�ម ៣ 

របូ និងអ�កភូមិចំនួន ១៥៩ 

នាក់ 

ៃថ�ទី ១១ ែខ េមស ឆា� ំ 

២០១៦ (ល� ច) ៃថ�ទី 

១១ ែខ េមស ឆា� ំ 

២០១៦ (្រពឹក) 

ឃំុលងៃដ �ស�កអង�រធំ 

េខត�េសៀមរប 

វត�ែស�ង ឃំុជីែ្រកង 

�ស�កជីែ្រកង េខត�

េសៀមរប 

2.  

ពិភាក្សោ និងពន្យល់ពីករករពរសង�ម 

និងបរសិ� ន និងេរៀបចំករវយតៃម�

ត្រម�វករសមត�ភាព 

ពិភាក្សោនិងពន្យល់ពីករករពរ

សង�មនិងបរសិ� ននិងេរៀបចំករ

វយតៃម�ត្រម�វករសមត�ភាព 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ 

េមភូមិរង ១៤ នាក់មកពីភូមិ

ចំនួន ១០ និងអ�កភូមិចំនួន 

៣១ នាក់មកពី ១០ ភូមិ។ 

3.  

ៃថ�ទី ១២ ែខ េមស ឆា� ំ 

២០១៦ ៃថ�ទី ១១ ែខ 

េមស ឆា�  ំ ២០១៦ 

(ល� ច) 

ឃំុកន�ួត �ស�ក

ស� យេល េខត�

េសៀមរប ឃំុលងៃដ 

�ស�កអង�រធំ េខត�េសៀម

រប 

ពិភាក្សោ និងពន្យល់ពីករករពរសង�ម 

និងបរសិ� ន និងេរៀបចំករវយតៃម�

ត្រម�វករសមត�ភាព 

េមភូមិ សមាជិកេមភូមិ ១០ 

របូនិងអ�កដឹកនំា្រក�ម

សន្ំសមកពី ៧ ភូមិ និង ១៦ 

ភូមិ 

ៃថ�ទី ២០ ែខ េមស ឆា� ំ 

២០១៦ ៃថ�ទី ១២ ែខ 

េមស ឆា�  ំ២០១៦ 

សលេខត�េសៀមរប 

ឃំុកន�ួត �ស�កស� យ

េល េខត�េសៀមរប 

4.  

េមេរៀនពីសិក� សល   ៖ ែស�ងរក

ចំណុចែកែ្របេលឯកសរេរៀបចំ

គេ្រមាង LEAP េដយែផ�កេលេមេរៀន

សកល្បង 

េធ�ករ្រត�តពិនិត្យេដម្ីបែស�ងរក្រក�ម

ជាតិពន�ុ/ជនជាតិេដមភាគតិច 

សមាជិក្រក�មគេ្រមាង LEAP 

មកពីរដ�បាលេខត�េសៀមរប  

តំណាងមកពី

មន�ីរសមីុធនាគារអភិវឌ្ឍន៍

អសីុ និងអង�ករមិនែមន

រដ� ភិបាល 

េមឃំុ សមាជិកេស��ន 

ជំនួយករេមភូមិ និងអ�កភូមិ 

៨ នាក់ 

ៃថ�ទី ២១ ែខ េមស ឆា�  ំ

២០១៦ (្រពឹក) ៃថ�ទី 

២០ ែខ េមស ឆា�  ំ

២០១៦ 

វត�ែស�ង កំពង់ភ�ុក ឃំុ

កំពង់ភ�ុក �ស�ក

្របាសទបាគង េខត�

េសៀមរប 

សលេខត�េសៀមរប 

បង� ញពីករេរៀបចំគេ្រមាងប�� ក់ពី

ត្រម�វករនិងែស�ងរកករផ�ល់េយាបល់

្រតឡប់ 

េមេរៀនពីសិក� សល ៖ ែស�ងរក

ចំណុចែកែ្របេលឯកសរេរៀបចំ

គេ្រមាង LEAPេដយែផ�កេលេមេរៀន

សកល្បង 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោ ៤ របូ 

េមភូមិ ៣ របូ េមភូមិរង 

និងអ�កភូមិ ១៨ នាក់មកពី ៣ 

ភូមិ 

សមាជិក្រក�មគេ្រមាង LEAP 

មកពីរដ�បាលេខត�េសៀមរប  

តំណាងមកពីមន�ីរសមីុ 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អសីុ និង

អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល 

ៃថ�ទី ២១ ែខ េមស ឆា� ំ 

២០១៦ (ល� ច) ៃថ�ទី 

ឃំុសសរស�ម �ស�កពួក បង� ញពីករេរៀបចំគេ្រមាងប�� ក់ពី

ត្រម�វករនិងែស�ងរកករផ�ល់េយាបល់

េមភូមិ និងេមភូមិរងមកពី 

១២ ភូមិ អ�កភូមិ ២៥ 
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២១ ែខ េមស ឆា� ំ 

២០១៦ (្រពឹក) 

េខត�េសៀមរប 

វត�កំពង់ភ�ុក ឃំុកំពង់

ភ�ុក �ស�ក

្របាសទបាគង េខត�

េសៀមរប 

្រតឡប់ 

បង� ញពីករេរៀបចំគេ្រមាងប�� ក់ពី

ត្រម�វករ និងែស�ងរកករផ�ល់េយាបល់

្រតឡប់ 

នាក់មកពី ៤ ភូមិ សមាជិក

្រក�ម្របឹក្សោឃំុ េមភូមិ ៣ របូ 

េមភូមិរង និងអ�កភូមិ ១៨ 

នាក់មកពី ៣ ភូមិ 
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ៃថ�ទី ២២ ែខ េមស ឆា� ំ 

២០១៦ ៃថ�ទី ២១ ែខ 

េមស ឆា�  ំ ២០១៦ 

(ល� ច) 

ផ�ះេលក ្រព�ន 

ភូមិ្រពះដក់ ឃំុ្រពះដក់ 

�ស�កបនា� យ�សី េខត�

េសៀមរប  

ឃំុសសរស�ម �ស�កពួក 

េខត�េសៀមរប 

បង� ញពីករេរៀបចំគេ្រមាងប�� ក់ពី

ត្រម�វករ និងែស�ងរកករផ�ល់េយាបល់

្រតឡប់ 

បង� ញពីករេរៀបចំគេ្រមាងប�� ក់ពី

ត្រម�វករ និងែស�ងរកករផ�ល់េយាបល់

្រតឡប់ 

េមឃំុរង សមាជិកេស��ន 

េមភូមិ េមភូមិរង និងអ�កភូមិ 

២៦ នាក់។ 

េមភូមិ និងេមភូមិរងមកពី 

១២ ភូមិ អ�កភូមិ ២៥ 

នាក់មកពី ១២ ភូមិ 

ៃថ�ទី ២៩ ែខ េមស ឆា� ំ 

២០១៦ ៃថ�ទី ២២ ែខ 

េមស ឆា�  ំ២០១៦ 

ករយិាល័យធនាគារ

ពិភពេលក 

ភ�ំេពញ 

ផ�ះេលក្រព�ន ភូមិ 

្រពះដក់ ឃំុ្រពះដក់ 

�ស�កបនា� យ�សី េខត�

េសៀមរប 

េមេរៀនពីសិក�  សល និងែចករែំលក

បទពិេសធន៍ៃនករអនុវត�ល�ៗ េដម្ីប

កំណត់រក និងកំណត់ ចំណុចេដ

្រគ�សរនិងសហគមន៍្រកី្រក 

បង� ញពីករេរៀបចំគេ្រមាងប�� ក់ពី

ត្រម�វករនិងែស�ងរកករផ�ល់េយាបល់

្រតឡប់ 

ជាមួយ្របជាជន្រកី្រកក�ុង

ទី្រក�ង អង�ករមិនែមន

រដ� ភិបាល DPs និងែផ�ក

បេច�កេទសពក់ព័ន� 

េមឃំុរង សមាជិកេស��ន 

េមភូមិ េមភូមិរង និងអ�កភូមិ 

២៦ នាក់។ 

ៃថ�ទី ២៩ ែខ េមស ឆា� ំ 

២០១៦ 

ករយិាល័យធនាគារ

ពិភពេលក 

ទី្រក�ងភ�ំេពញ 

េមេរៀនពីសិក�  សលនិងែចករែំលក

បទពិេសធន៍ៃនករអនុវត�ល�ៗ េដម្ីប

កំណត់រក និងកំណត់ ចំណុចេដ

្រគ�សរនិងសហគមន៍្រកី្រក 

ជាមួយ្របជាជន្រកី្រកក�ុង

ទី្រក�ង អង�ករមិនែមន

រដ� ភិបាល DPs និងែផ�ក

បេច�កេទសពក់ព័ន� 

ៃថ�ទី ២១ ែខ កក�ដ ឆា� ំ 

២០១៦ 

ឃំុដូនែកវ �ស�កពួក 

េខត�េសៀមរប 

បង� ញពីករេរៀបចំគេ្រមាង LEAP 

អត�្របេយាជន៍ហនិភ័យនិងករេរៀបចំ

ករករពរសម�សប។ ែស�ងរកករ

ផ�ល់េយាបល់្រតឡប់ពីសហគមន៍ 

មនុស្ស ៥០ នាក់មកពី្រក�ម

្របឹក្សោឃំុ េមភូមិ និងអ�កភូមិ 

  

ៃថ�ទី ២២ ែខ កក�ដ ឆា� ំ 

២០១៦ ៃថ�ទី ២១ ែខ 

កក�ដ ឆា�  ំ២០១៦ 

ឃំុអន�ង់សំណរ �ស�ក

ជីែ្រកង េខត�េសៀមរប 

ឃំុដូនែកវ �ស�កពួក 

េខត�េសៀមរប 

បង� ញពីករេរៀបចំគេ្រមាង LEAP 

អត�្របេយាជន៍ហនិភ័យនិងករេរៀបចំ

ករករពរសម�សប។ ែស�ងរកករ

ផ�ល់េយាបល់្រតឡប់ពីសហគមន៍ 

បង� ញពីករេរៀបចំគេ្រមាង LEAP 

អត�្របេយាជន៍ហនិភ័យនិងករេរៀបចំ

ករករពរសម�សប។ ែស�ងរកករ

ផ�ល់េយាបល់្រតឡប់ពីសហគមន៍ 

មនុស្ស ២៧ នាក់មកពី្រក�ម

្របឹក្សោឃំុ េមភូមិ និង អ�កភូមិ 

៥០ នាក់មកពី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ 

េមភូមិ អ�កភូមិ 

ៃថ�ទី ២៧ ែខ កក�ដ ឆា� ំ 

២០១៦ (8.30-10.30 

្រពឹក) ៃថ�ទី ២២ ែខ 

កក�ដ ឆា�  ំ២០១៦ 

ភូមិែសនសុខ ១ សង� ត់

ឃ�ួញ ខណ� ែសនសុខ 

ភ�ំេពញ 

ឃំុអន�ង់សំណរ �ស�ក

ជីែ្រកង េខត�េសៀមរប 

បង� ញពីករេរៀបចំគេ្រមាង LEAP 

អត�្របេយាជន៍ហនិភ័យនិងករេរៀបចំ

ករករពរសម�សប។ ែស�ងរកករ

ផ�ល់េយាបល់្រតឡប់ពីសហគមន៍ 

បង� ញពីករេរៀបចំគេ្រមាង LEAP 

អត�្របេយាជន៍ហនិភ័យនិងករេរៀបចំ

ករករពរសម�សប។ ែស�ងរកករ

ផ�ល់េយាបល់្រតឡប់ពីសហគមន៍ 

មនុស្ស ១៦ នាក់មកពី

ម�ន�ីខណ�  និងសហគមន៍ ៦ 

េផ្សងៗគា�  មនុស្ស ២៧ នាក់

មកពី្រក�ម្របឹក្សោឃំុ េមភូមិ 

និងអ�កភូមិ  

ៃថ�ទី ២៧ ែខ កក�ដ ឆា� ំ សង� ត់្រតពំង្រកសងំ បង� ញពីករេរៀបចំគេ្រមាង LEAP មនុស្ស ២៣ នាក់មក
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២០១៦ (10.30-12.00 

ៃថ�្រតង់) ៃថ�ទី ២៧ ែខ 

កក�ដ ឆា�  ំ ២០១៦ 

(8.30-10.30 ្រពឹក) 

ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 

ភ�ំេពញ ភូមិែសនសុខ ១ 

សង� ត់ឃ�ួញ 

ខណ� ែសន សុខ ភ�ំេពញ 

អត�្របេយាជន៍ហនិភ័យនិងករេរៀបចំ

ករករពរសម�សប។ ែស�ងរកករ

ផ�ល់េយាបល់្រតឡប់ពីសហគមន៍ 

បង� ញពីករេរៀបចំគេ្រមាង LEAP 

អត�្របេយាជន៍ហនិភ័យនិងករេរៀបចំ

ករករពរសម�សប។ ែស�ងរកករ

ផ�ល់េយាបល់្រតឡប់ពីសហគមន៍ 

ពីសង� ត់ និងសហគមន៍ ៩ 

េផ្សងៗគា�  មនុស្ស ១៦ នាក់

មកពីម�ន�ីខណ�  និង

សហគមន៍ ៦ េផ្សងៗគា�  
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ៃថ�ទី ២៨ ែខ កក�ដ ឆា� ំ 

២០១៦ (8.30-10.00 

្រពឹក) ៃថ�ទី ២៧ ែខ 

កក�ដ ឆា�  ំ ២០១៦ 

(10.30-12.00 ៃថ�្រតង់) 

សង� ត់ែ្រពកេព�  

ខណ� ែ្រពកេព�  ភ�ំេពញ 

សង� ត់្រតពំង្រកសងំ 

ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ 

ភ�ំេពញ 

បង� ញពីករេរៀបចំគេ្រមាង LEAP 

អត�្របេយាជន៍ហនិភ័យ និងករេរៀបចំ

ករករពរសម�សប។ ែស�ងរកករ

ផ�ល់េយាបល់្រតឡប់ពីសហគមន៍ 

បង� ញពីករេរៀបចំគេ្រមាង LEAP 

អត�្របេយាជន៍ហនិភ័យនិងករេរៀបចំ

ករករពរសម�សប។ ែស�ងរកករ

ផ�ល់េយាបល់្រតឡប់ពីសហគមន៍ 

មនុស្ស ៤១ នាក់

មកពីសង� ត់ និងសហគមន៍ 

៤ េផ្សងៗគា�  មនុស្ស ២៣ 

នាក់មកពីសង� ត់ និង

សហគមន៍ ៩ េផ្សងៗគា�  

ៃថ�ទី ២៨ ែខ កក�ដ ឆា� ំ 

២០១៦ (10.30-12.00 

ៃថ�្រតង់) ៃថ�ទី ២៨ ែខ 

កក�ដ ឆា�  ំ ២០១៦ 

(8.30-10.00 ្រពឹក) 

សង� ត់ស� យប៉ាក 

ខណ� ឬស្ីសែកវ ភ�ំេពញ 

សង� ត់ែ្រពកេព�  

ខណ� ែ្រពកេព�   ភ�ំេពញ 

បង� ញពីករេរៀបចំគេ្រមាង LEAP 

អត�្របេយាជន៍ហនិភ័យនិងករេរៀបចំ

ករករពរសម�សប។ ែស�ងរកករ

ផ�ល់េយាបល់្រតឡប់ពីសហគមន៍ 

បង� ញពីករេរៀបចំគេ្រមាង LEAP 

អត�្របេយាជន៍ហនិភ័យនិងករេរៀបចំ

ករករពរសម�សប។ ែស�ងរកករ

ផ�ល់េយាបល់្រតឡប់ពីសហគមន៍ 

មនុស្ស ៩ នាក់មកពី

ម�ន�ីខណ� សង� ត់ 

និងសហគមន៍ ១ មនុស្ស 

៤១ នាក់មកពីសង� ត់និង

សហគមន៍ ៤ េផ្សងៗគា�  

ៃថ�ទី ២៨ ែខ កក�ដ ឆា� ំ 

២០១៦ (10.30-12.00 

ៃថ�្រតង់) 

សង� ត់ស� យប៉ាក 

ខណ� ឬស្ីសែកវ ភ�ំេពញ 

បង� ញពីករេរៀបចំគេ្រមាង LEAP 

អត�្របេយាជន៍ហនិភ័យនិងករេរៀបចំ

ករករពរសម�សប។ ែស�ងរកករ

ផ�ល់េយាបល់្រតឡប់ពីសហគមន៍ 

មនុស្ស ៩ នាក់មកពី

ម�ន�ីខណ�  និងសហគមន៍ ១ 

  

ៃថ�ទី ១៥ ែខ ក��  ឆា� ំ 

២០១៦ 

ធនាគារពិភពេលក 

ភ�ំេពញ 

ករពិភាក្សោពីករេរៀបចំករករពរ និង

ប�� ករេរៀបចំគេ្រមាងជាមួយអ�ក

ជំនាញែផ�កករពរសង�ម 

តំណាងអង�ករសង�មសីុវលិ 

៤ េផ្សងគា� ែដលេធ�ករេន

ទី្រក�ងភ�ំេពញ 

  

ៃថ�ទី ២២ ែខ ក��  ឆា�  ំ

២០១៦ 

សល្រក�ងភ�ំេពញ បង� ញស� នភាព LEAP រមួៃនករ

ធានាករពរ លទ�កម� FM និង AWPB 

អភិបាលរង្រក�ង ភ�ំេពញ ១ 

របូ ម�ន�ីសល្រក�ង 

សមាជិក LEAP ម�ន�ីសង� ត់ 

និងខ័ណ� េគាលេដ និងែផ�ក

បេច�កេទសពក់ ព័ន�េន

សល្រក�ង 

  

ៃថ�ទី ៨ ែខ វចិ�ិក ឆា� ំ 

២០១៦ 

សង� ត់ដេង� រ 

ខណ� ដេង� រ ភ�ំេពញ 

ករពិភាក្សោេ្រកផ�ូវករពីត្រម�វករ

សហគមន៍ ែស�ងរកេយាបល់្រតឡប់ពី

សកម�ភាពគេ្រមាងែដលបានេលក

េឡង 

ករពិភាក្សោេ្រកផ�ូវករ

ជាមួយអ�កដឹកនំាសហគមន៍

្រកី្រកក�ុង ទី្រក�ង 

សមាជិក្រក�ម ្របឹក្សោសង� ត់ 

និងអ�កេផ្សងេទៀត 

  

ៃថ�ទី ៨ ែខ វចិ�ិក ឆា� ំ 

២០១៦ 

សង� ត់ៃ្រពែវង 

ខណ� ដេង� រ ភ�ំេពញ 

ករពិភាក្សោេ្រកផ�ូវករពីត្រម�វករ

សហគមន៍ ែស�ងរកេយាបល់្រតឡប់ពី

សកម�ភាពគេ្រមាងែដលបានេលក

េឡង 

ករពិភាក្សោេ្រកផ�ូវករ

ជាមួយអ�កដឹកនំាសហគមន៍

្រកី្រកក�ុងទី្រក�ង 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោ សង� ត់ 

និងអ�កេផ្សងេទៀត 
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ៃថ�ទី ១១ ែខ វចិ�ិក ឆា� ំ 

២០១៦ 

ករយិាល័យធនាគារ

ពិភពេលក 

ទី្រក�ងភ�ំេពញ 

បង� ញពីករេរៀបចំគេ្រមាង LEAP 

អត�្របេយាជន៍ ហនិភ័យ និងករ

េរៀបចំករករពរសម�សប។ ែស�ងរក

ករផ�ល់េយាបល់្រតឡប់ពីសង�មសីុវលិ 

តំណាងអង�ករសង�មសីុវលិ 

៧ េផ្សងៗគា� ្របតិបត�ិករក�ុង

្រក�ងភ�ំេពញ ឬេខត�េសៀមរប 

ឬទំងពីរ។ 

  

ៃថ�ទី ១៥ ែខ ក��  ឆា�  ំ

២០១៦ 

ធនាគារពិភពេលក 

MR1, ទី្រក�ងភ�ំេពញ 

កិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់ ជាមួយ

អង�ករសង�មសីុវលិ ស�ីពីករអនុវត�

េដយមានករធានាករពររបស់ខ�ួន 

និងពិភាក្សោពីករេរៀបចំករធានា

ករពរ LEAP។ 

មនុស្ស ៦ នាក់មកពីអង�ករ

សង�មសីុវលិ 

  

ៃថ�ទី ៨ ែខ វចិ�ិក ឆា�  ំ

២០១៦ 

សង� ត់ដេង� រ និង

សង� ត់ ៃ្រពែវង ខ័ណ�  

ដេង� រ ភ�ំេពញ 

ករពិភាក្សោេ្រកផ�ូវករស�ីពី ត្រម�វករ

សហគមន៍ េយាបល់ ្រតឡប់

េលសកម�ភាពគេ្រមាង ដូចជា ESMF 

និង RPF 

មនុស្ស ៤៨ នាក់ មកពី

្រក�ម្របឹក្សោ សង� ត់ 

សហគមន៍្រកី្រកក�ុងទី្រក�ង 

េមភូមិ ្របធានសហគមន៍ 

អ�កភូមិ ្រក�ម LEAP PPC 

និង្រក�ម WB ដូចជា PM 

ែផ�កកសិកម� និង្របធាន

កម�វធីិ។ 

  

ៃថ�ទី ១១ ែខ វចិ�ិក ឆា�  ំ

២០១៦ 

ករយិាល័យ ធនាគារ

ពិភពេលក ភ�ំេពញ 

កិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់ ជាមួយ

អង�ករសង�មសីុវលិេដម្ីប

ទទួលមតិេយាបល់ និងេយាបល់

្រតឡប់ស�ពីីករេរៀបចំគគេ្រមាង LEAP 

រមួ ករ្រគប់្រគងហនិភ័យ និង

ករេរៀបចំករធានាករពរ 

មនុស្ស ១៤ នាក់មកពី

អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល 

៧ ្រកសួងមហៃផ� 

្រក�មធនាគារ 

  

ៃថ�ទី ១៣ ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ

២០១៦ 

ខ័ណ� ដេង� រ 

សង� ត់ដេង� រ និង

ៃ្រពែវង ្រក�ងភ�ំេពញ 

ករចុះេទមូលដ� នេដម្ីប ពិភាក្សោ

ជាមួយសហគមន៍្រកី្រកស�ីពីប��  

ត្រម�វករជំនួយ និងករធានាករពរ 

មនុស្ស ៣០ នាក់មកពី

្រក�ម្របឹក្សោសង� ត់ 

សហគមន៍ ្រកី្រកក�ុងទី្រក�ង 

េមភូមិ ្របធានសហគមន៍ 

េមភូមិ ្រក�ម LEAP PPC 

និង្រក�ម WB ដូចជា នាយក

ធនាគារ្របចំ្របេទស 

  

ៃថ�ទី ២៨ ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ

២០១៦ 

សណា� គារភ�ំេពញ 

្រក�ងភ�ំេពញ 

កិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់េដម្ីប

ផ្សព�ផ្សោយ និងទទួលបាន

េយាបល់្រតឡប់ស�ពីីករេរៀបចំគេ្រមាង 

LEAP ឧបករណ៍ធានាករពរបរសិ� ន 

និងសង�ម។ 

មនុស្ស ៦០ នាក់ មកពី

សង� ត់ ១៣ និង ១១ ខ័ណ�  

្រក�ម PPC ្រកសួងមហៃផ� 

អង�ករមិនែមនរដ�  ភិបាល 

ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ មា� ស់ ជំនួយ 

និងស� ន ទូតអូ�ស� លី 

  

ៃថ�ទី ២៩ ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ

២០១៦ 

សណា� គារេខមរអង�រ 

េខត�េសៀមរប 

កិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់េដម្ីប

ផ្សព�ផ្សោយ និងទទួលេយាបល់្រតឡប់

ស�ីពីករេរៀបចំគេ្រមាង LEAP 

ឧបករណ៍ធានាករពរបរសិ� ន 

មនុស្ស ៨៣ នាក់ មកពី ៤៧ 

ឃំុ ៩ �ស�ក, ្រក�ម PPC 

្រក�ម្រកសួងមហៃផ� 

និងអង�ករមិនែមន
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និងសង�ម រដ� ភិបាលក�ុងេខត�

េសៀមរប។  

 

ករពិេ្រគះេយាបល់ នងិករបង� ញពត័៌មន 

ក. ករពិេ្រគះេយាបល់ 

កលបរេិច�ទ ទីតំង 

 

ភាស អ�កចូលរមួ ឯកសរ/ 

សកម�ភាព 

េសចក�ីសន�ិដ� ន/

កំណត់សមា� ល់ 

ៃថ�ទី ៣១ ែខ 

តុល ឆា� ំ ២០១៥ 

វត�ែស�ង 

ឃំុជីែ្រកង 

�ស�កជីែ្រកង េខត�

េសៀមរប 

ែខ�រ និង

អង់េគ�ស 

អ�កចូលរមួ ២០០ នាក់ 

(នាយករងធនាគារ

ពិភពេលក ្រក�ម WB 

្រក�មថា� ក់ជាតិ សមាជិក

្រក�មជួយខ�ួនឯង 

និងអ�កភូមិ) 

ករចុះេទ�ស�ក

ជីែ្រកងេខត�

េសៀមរប

េដម្ីបសិក្សោពីករ

សកល្បង

គេ្រមាង LEAP 

និងវយតៃម�ពី

ត្រម�វករជំនួយ។ 

ប�� េីឈ� ះ

អ�កចូលរមួក�ុង

ឯកសររបស់

នាយករង

ធនាគារពិភពេល

កែដលបានចុះ 

ៃថ�ទី ៣០ ែខ 

វចិ�ិក ឆា� ំ ២០១៥ 

ធនាគារពិភព

េលក, MR 2 

ភ�ំេពញ 

អង់េគ�ស អ�កចូលរមួ ៧ នាក់ 

(្របធានគេ្រមាង LEAP 

និងអ�ក្រគប់្រគង 

អ�កជំនាញករពររបស់ 

WB, TTLs 

និងសមាជិក្រក�ម

ធនាគារ) 

កិច�្របចំុពិភាក្សោ

ពីករធានាករពរ 

ប�� ីេឈ� ះ

អ�កចូលរមួ

ក�ុងឯកសរ

េបសកកម�កំណត់

អត�ស�� ណ 

ករេ្រប្របាស់

្រកបខ័ណ�

ធានាករពរ

របស់ធនាគារ

ពិភពេលក 

ៃថ�ទី ៤ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 

២០១៥ 

សលេខត�

េសៀមរប 

ែខ�រ និង

អង់េគ�ស 

អ�កចូលរមួ ៦ នាក់(

្រក�ម LEAP ថា� ក់េខត� 

្រក�មករពររបស់

ធនាគារពិភពេលក) 

ករចុះផា� ល់ កិច�

្របជំុពិភាក្សោពីករ

ធានាករពរគ

េ្រមាង LEAP 

ប�� ីេឈ� ះ

អ�កចូលរមួក�ុង

ឯកសរ

េបសកកម�កំណត់

អត�ស�� ណ 

ករេ្រប្របាស់

្រកបខ័ណ�

ធានាករពរ

របស់ធនាគារ

ពិភពេលក 
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ៃថ�ទី ៥ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ

២០១៥ 

ឃំុ្រកបីេរៀល 

�ស�កេសៀមរប 

និងឃំុលងៃដ 

�ស�កអង�រធំ េខត�

េសៀមរប 

ែខ�រ និង 

អង់េគ�ស 

អ�កចូលរមួ ៩៥ នាក់ (

អជា� ធរឃំុ និងភូមិ 

្របធាន្រក�មជួយខ�ួនឯង 

និងសមាជិក អ�កភូមិ 

្របធានសហគមន៍ 

្រក�មគេ្រមាង LEAP 

េខត� ្រក�មករពររបស់ 

WB) 

កិច�

្របជំុពិេ្រគាះេយា

បល់ពិភាក្សោពី

ប�� ធានាករពរ 

និងបុព�េហតុ និង

វធិានករទប់ស� ត់ 

ប�� ីេឈ� ះ

អ�កចូលរមួក�ុង

ឯកសរ

េបសកកម�កំណត់

អត�ស�� ណ 

ៃថ�ទី ៦ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 

២០១៥ 

វត�ែស�ង 

ឃំុជីែ្រកង 

�ស�កជីែ្រកង េខត�

េសៀមរប 

ែខ�រ និង

អង់េគ�ស 

អ�កចូលរមួ ៤៩ នាក់ 

(អជា� ធរឃំុ និងភូមិ 

្របធាន្រក�មជួយខ�ួនឯង 

និងសមាជិក អ�កភូមិ 

្របធានសហគមន៍ ្រក�ម

គេ្រមាង LEAP េខត� 

្រក�មករពររបស់ WB) 

កិច�

្របជំុពិេ្រគាះេយា

បល់ពិភាក្សោពី

ប�� ធានាករពរ 

និងបុព�េហតុ និង

វធិានករទប់ស� ត់

។ 

ប�� ីេឈ� ះ

អ�កចូលរមួក�ុង

ឯកសរ

េបសកកម�កំណត់

អត�ស�� ណ 

ៃថ�ទី ៧ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 

២០១៥ 

ធនាគារពិភព 

េលក MR2 

្រក�ងភ�ំេពញ 

អង់េគ�ស អ�កចូលរមួ ៧ នាក់ 

(្របធាន LEAP និង

អ�ក្រគប់្រគង-្រកសួង

មហៃផ�, អ�កជំនាញ

ករពររបស់ WB, 

TTLs និងសមាជិក្រក�ម

ធនាគារ។ 

កិច�្របជំុេដម្ីប

សេង�បលទ�ផល

រកេឃញៃនករ 

ធានាករពរ និង

ពិភាក្សោពីវធិាន 

ករទប់ស� ត់ 

ប�� ីេឈ� ះ

អ�កចូលរមួក�ុង

ឯកសរ

េបសកកម�កំណត់

អត�ស�� ណ 

ករេ្រប្របាស់

្រកបខ័ណ�

ធានាករពររបស់

ធនាគារ

ពិភពេលក 

ៃថ�ទី ៧ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 

២០១៥ 

ធនាគារពិភពេល

ក MR1 

្រក�ងភ�ំេពញ 

អង់េគ�ស អ�កចូលរមួ ១៣ នាក់ 

(អង�ករមិនែមនរដ�  

ភិបាល អ�កជំនាញ 

ករពររបស់ធនាគារ

ពិភពេលក, TTLs 

និងសមាជិក្រក�ម WB) 

កិច�្របជំុពិេ្រគាះ 

េយាបល់ជាមួយ

អង�ករមិនែមន

រដ� ភិបាលេដម្ីប

សេង�បគំនិត និង

ពិភាក្សោពី

បទពិេសធន៍

របស់អង�ករមិន

ែមន

រដ� ភិបាលស�ពីីក

រអនុវត�ករធានា

ករពរ។ 

ប�� ីេឈ� ះ

អ�កចូលរមួក�ុង

ឯកសរេបសក 

កម�កំណត់អត�ស

�� ណ 

ៃថ�ទី ១០ ែខ 

េមស ឆា� ំ ២០១៦ 

ភូមិរលំរន�ថ� ីឃំុ

ែ�សណយ 

ែខ�រ និង

អង់េគ�ស 

អ�កចូលរមួ ១៥៩ នាក់ 

(អ�កភូមិ ្របធាន

កិច�្របជំុពិភាក្សោពី

ករធានាករពរ

ប�� ីេឈ� ះ

អ�កចូលរមួក�ុង
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�ស�កវ៉រនិ េខត�

េសៀមរប 

សហគមន៍ េមភូមិ ្រក�ម 

្របឹក្សោឃំុ អ�កជំនាញ

ករពររបស់ WB ្រក�ម 

LEAP ថា� ក់ ជាតិ 

និង្រក�ម SRP និង្រក�ម 

WB) 

សង�ម និង

បរសិ� ន និង

លំហត់ពិនិត្យ

ែស�ងរកជនជាតិ 

េដមភាគតិច។ 

ឯកសរេបស

កកម�េរៀបចំ 

ៃថ�ទី ១១ ែខ 

េមស ឆា� ំ ២០១៦ 

(្រពឹក) 

វត�ែស�ង 

ឃំុជីែ្រកង 

�ស�កជីែ្រកង េខត�

េសៀមរប 

ែខ�រ និង

អង់េគ�ស 

អ�កចូលរមួ ៥៤ នាក់ 

(េមឃំុ និងេមភូមិ 

សមាជិក្រក�មជួយ

ខ�ួនឯង ្រក�ម LEAP 

ថា� ក់េខត� និង្រក�ម 

WB)។ 

កិច�្របជំុពិភាក្សោ 

និងពន្យល់ពីករ 

ធានាករពរ

សង�ម និង

បរសិ� ន និងករ

វយតៃម�ត្រម�វករ

សមត�ភាព 

ប�� ីេឈ� ះ

អ�កចូលរមួក�ុង

ឯកសរេបស

កកម�េរៀបចំ 

ៃថ�តី ១១ ែខ 

េមស ឆា� ំ ២០១៦ 

(រេសៀល) 

ឃំុលងៃដ �ស�ក

អង�រធំ េខត�

េសៀមរប 

ែខ�រ និង

អង់េគ�ស 

អ�កចូលរមួ ៣៦ នាក់   

(េមឃំុ និងេមភូមិ 

សមាជិក្រក�មជួយ

ខ�ួនឯង អ�កភូមិ ្រក�ម 

LEAP ថា� ក់េខត� និង

្រក�ម WB) 

កិច�្របជំុពិភាក្សោ 

និងពន្យល់ពី

ករធានាករពរ

សង�ម និង

បរសិ� ន និងករ

វយតៃម�ត្រម�វករ

សមត�ភាព 

ប�� ីេឈ� ះ

អ�កចូលរមួក�ុង

ឯកសរេបស

កកម�េរៀបចំ 

ៃថ�ទី ១២ ែខ 

េមស ឆា� ំ ២០១៦ 

(្រពឹក) 

ឃំុកន�ួត �ស�ក

ស� យេល 

េខត�េសៀមរប 

ែខ�រ និង

អង់េគ�ស 

អ�កចូលរមួ ២០ នាក់    

(េមឃំុ សមាជិក្រក�ម 

្របឹក្សោឃំុ េមភូមិ និង

អ�កភូមិ និង្រក�ម WB) 

កិច�្របជំុពិភាក្សោ 

និងពន្យល់ពីករ 

ធានាករពរ

សង�ម និង

បរសិ� ន និងករ

វយតៃម�ត្រម�វករ

សមត�ភាព និងេធ� 

លំហត់ពិនិត្យរក 

ជនជាតិេដម 

ភាគតិច 

ប�� ីេឈ� ះ

អ�កចូលរមួក�ុង

ឯកសរេបស

កកម�េរៀបចំ 

ៃថ�ទី ១២ ែខ 

េមស ឆា� ំ ២០១៦ 

(រេសៀល) 

សលេខត�េសៀម

រប 

ែខ�រ និង

អង់េគ�ស 

អ�កចូលរមួ ៥ នាក់      

(ម�ន�ីធានាករពរេខត�

េសៀមរប អ�កជំនាញ 

ករពររបស់ WB, 

TTLs និង្រក�ម WB) 

កិច�្របជំុេរៀបចំករ

្រគប់្រគងកត�

ចៃ្រងធម�ត 

(PMP) និង 

ែកស្រម�ល 

ESMF។ 

ប�� ីេឈ� ះ

អ�កចូលរមួក�ុង

ឯកសរេបស

កកម�េរៀបចំ 

ៃថ�ទី ២១ ែខ 

េមស ឆា� ំ ២០១៦ 

ឃំុកំពង់ភ�ុក �ស�ក

សូ្រតនិគម និងឃំុ

សសរស�ម� 

ែខ�រ និង

អង់េគ�ស 

អ�កចូលរមួ ៨៧ នាក់   

(េមឃំុ សមាជិក្រក�ម

្របឹក្សោឃំុ អ�កភូមិ ្រក�ម 

ករចុះចូលរមួ

កិច�្របជំុពិេ្រគាះ

េយាបល់េដម្ីប 

ប�� ីេឈ� ះ

អ�កចូលរមួក�ុង

ឯកសរេបស
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�ស�កពួក េខត�

េសៀមរប 

LEAP ថា� ក់ជាតិ និង  

ថា� ក់េខត� និង្រក�ម WB) 

ពិភាក្សោ និង 

ពន្យល់ពីករធានា 

ករពរសង�ម និង

បរសិ� ន េធ�ករ

វយតៃម�ត្រម�វករ

សមត�ភាព 

កកម�េរៀបចំ 

ៃថ�ទី ២២ ែខ 

េមស ឆា� ំ ២០១៦ 

ឃំុអន�ង់សំណ 

�ស�កជីែ្រកង េខត�

េសៀមរប 

ែខ�រ និង

អង់េគ�ស 

អ�កចូលរមួ ៤៧ នាក់ 

(េមឃំុ សមាជិក្រក�ម

្របឹក្សោឃំុ េមភូមិ អ�ក

ភូមិ ្រក�ម LEAP 

ថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េខត� 

និង្រក�ម WB) 

ករចុះចូលរមួ

កិច�្របជំុពិេ្រគាះ

េយាបល់េដម្ីប 

ពិភាក្សោ និង 

ពន្យល់ពីករធានា 

ករពរសង�ម និង

បរសិ� ន េធ�ករ

វយតៃម�ត្រម�វករ

សមត�ភាព 

ប�� ីេឈ� ះ

អ�កចូលរមួក�ុង

ឯកសរេបស

កកម�េរៀបចំ 

ៃថ�ទី ២៩ ែខ 

េមស ឆា� ំ ២០១៦ 

ធនាគារពិភព 

េលក MR1 

្រក�ងភ�ំេពញ 

អង់េគ�ស អ�កចូលរមួ ១៥ នាក់    

(LEAP ្រកសួងមហ 

ៃផ�, ្រកសួងកសិកម�

រកុក� ្របមាញ់ និង

េនសទ, PPC, អ�ក 

ជំនាញករពររបស់ 

WB, TTLs        និង  

សមាជិក្រក�មធនាគារ) 

កិច�្របជំុេដម្ីប

សេង�បលទ�ផល 

រកេឃញៃនប��

ធានាករពរក�ុង

េខត�េសៀមរប 

និងពិភាក្សោពីករ

េរៀបចំ ESMF និង 

RPF 

ប�� ីេឈ� ះ

អ�កចូលរមួក�ុង

ឯកសរេបស

កកម�េរៀបចំ 

ករេ្រប្របាស់

្រកបខ័ណ� ធានា 

ករពររបស់

ធនាគារពិភព 

េលក។ 

ៃថ�ទី ២១ ែខ 

កក�ដ ឆា� ំ ២០១៦ 

ឃំុដូនែកវ 

�ស�កពួក េខត�

េសៀមរប 

ែខ�រ និង

អង់េគ�ស 

អ�កចូលរមួ ៥៨ នាក់ 

(េមឃំុ សមាជិក្រក�ម 

្របឹក្សោឃំុ េមភូមិ អ�ក 

ភូមិ ្រក�ម LEAP ថា� ក់

ជាតិ និងថា� ក់េខត� និង 

្រក�ម WB) 

ករចុះចូលរមួ

កិច�្របជំុពិេ្រគាះ

េយាបល់េដម្ីប 

ពិភាក្សោ និង 

ពន្យល់ពីករធានា 

ករពរសង�ម និង

បរសិ� ន 

ប�� ីេឈ� ះ

អ�កចូលរមួក�ុង

ឯកសរេបស

កកម�ជំនួយ

បេច�កេទស 

ៃថ�ទី ២២ ែខ 

កក�ដ ឆា� ំ ២០១៦ 

ឃំុអន�ង់សំណ 

�ស�កជីែ្រកង 

េខត�េសៀមរប 

ែខ�រ និង

អង់េគ�ស 

អ�កចូលរមួ ៤០ នាក់ 

(េមឃំុ សមាជិក្រក�ម 

្របឹក្សោឃំុ េមភូមិ អ�ក 

ភូមិ ្រក�ម LEAP ថា� ក់

ជាតិ និងថា� ក់េខត� 

និង្រក�ម WB) 

ករចុះចូលរមួ

កិច�្របជំុពិេ្រគាះ

េយាបល់េដម្ីប 

ពិភាក្សោ និង 

ពន្យល់ពីករធានា 

ករពរសង�ម និង

បរសិ� ន 

ប�� ីេឈ� ះ

អ�កចូលរមួក�ុង

ឯកសរេបស

កកម�ជំនួយ

បេច�កេទស 

ៃថ�ទី ២៧ ែខ សង� ត់ឃ�ួញ ែខ�រ និង អ�កចូលរមួ ២៩ នាក់ ករចុះចូលរមួ ប�� ីេឈ� ះ
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កក�ដ ឆា� ំ ២០១៦ ខ័ណ� ែសនសុខ  

និងសង� ត់្រតពំង

្រកសំង 

ខ័ណ� េពធិ៍

ែសនជ័យ ្រក�ង

ភ�ំេពញ  

អង់េគ�ស (្រក�ម្របឹក្សោសង� ត់ 

េមភូមិ អ�កភូមិ្រក�ម 

PPC LEAP និង្រក�ម 

WB) 

កិច�្របជំុពិេ្រគាះ

េយាបល់េដម្ីប 

ពិភាក្សោ និង 

ពន្យល់ពីករធានា 

ករពរសង�ម និង

បរសិ� ន 

អ�កចូលរមួក�ុង

ឯកសរេបស

កកម�ជំនួយ

បេច�កេទស 

ៃថ�ទី ២៨ ែខ 

កក�ដ ឆា� ំ ២០១៦ 

សង� ត់ែ្រពកេព�  

ខ័ណ� ែ្រពកេព�  

និងសង� ត់ស� យ

ប៉ាក ខ័ណ� ឫស្ីស

ែកវ ្រក�ងភ�ំេពញ 

ែខ�រ និង

អង់េគ�ស 

អ�កចូលរមួ ៤៩ នាក់    

(្រក�ម្របឹក្សោសង� ត់ 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ 

េមភូមិ អ�កភូមិ ្រក�ម 

PPC LEAP និង្រក�ម 

WB) 

ករចុះចូលរមួ

កិច�្របជំុពិេ្រគាះ

េយាបល់េដម្ីប 

ពិភាក្សោ និង 

ពន្យល់ពីករធានា 

ករពរសង�ម និង

បរសិ� ន 

ប�� ីេឈ� ះ

អ�កចូលរមួក�ុង

ឯកសរេបស

កកម�ជំនួយ

បេច�កេទស 

ៃថ�ទី ១៥ ែខ 

ក��  ឆា� ំ ២០១៦ 

ធនាគារពិភព 

េលក MR1 ្រក�ង

ភ�ំេពញ 

អង់េគ�ស អ�កចូលរមួ ៦ នាក់      

(អង�ករមិនែមនរដ�

ភិបាល និង្រក�ម WB) 

កិច�្របជំុពិេ្រគាះ

េយាបល់េដម្ីប

េរៀនសូ្រតពីករ 

អនុវត�ករធានា 

ករពររបស់ខ�ួន 

និងពិភាក្សោពីករ 

េរៀបចំករធានា 

ករពរគេ្រមាង 

LEAP។ 

ប�� ីេឈ� ះ

អ�កចូលរមួ

ក�ុងឯកសរកិច�

្របជំុភាគីពក់ព័ន�

ស�ីពីករធានា

ករពរ 

ៃថ�ទី ៨ ែខ វចិ�ិក 

ឆា� ំ ២០១៦ 

សង� ត់ដេង� រ  

និងៃ្រពែវង ខ័ណ�

ដេង� រ 

្រក�ងភ�ំេពញ 

ែខ�រ និង

អង់េគ�ស 

អ�កចូលរមួ ៤៨ នាក់ 

(្រក�ម្របឹក្សោសង� ត់ 

សហគមន៍្រកី្រកក�ុង

ទី្រក�ង េមភូមិ ្របធាន

សហគមន៍ អ�កភូមិ 

្រក�ម PPC LEAP 

និង្រក�ម WB ដូចជា 

PM ែផ�កកសិកម� និង

្របធានគេ្រមាង) 

កិច�ពិភាក្សោេ្រក

ផ�ូវករស�ីពីត្រម�វ 

ករសហគមន៍ 

េយាបល់្រតឡប់

ស�ីពីសកម�ភាព 

គេ្រមាងែដល 

េលកេឡង ដូចជា 

ESMF និង RPF 

ប�� ីេឈ� ះអ�កចូ

លរមួក�ុងឯកសរ

ៃនករពិនិត្យេល 

ករ្រគប់្រគង និង 

ជំហនបនា� ប់ស�ីពី

ក�� ប់វយតៃម� 

LEAP។ 

ៃថ�ទី ១១ ែខ 

វចិ�ិក ឆា� ំ ២០១៦ 

ករយិាល័យធនា

គារពិភពេលក 

្រក�ងភ�ំេពញ 

ែខ�រ និង

អង់េគ�ស 

អ�កចូលរមួ ១៤ នាក់ 

(តំណាងមកពីអង�ករ

មិនែមនរដ� ភិបាល ៧, 

្រកសួងមហៃផ� 

្រក�មធនាគារ) 

កិច�្របជំុពិេ្រគាះ

េយាបល់ជាមួយ

អង�ករសង�ម 

សីុវលិេដម្ីបទទួល

េយាបល់្រតឡប់

ស�ីពីករេរៀបចំ 

គេ្រមាង LEAP 

ជារមួ ករ្រគប់ 

្រគងហនិភ័យ 

ប�� េីឈ� ះអ�ក

ចូលរមួក�ុង 

ឯកសរៃនករ

ពិេ្រគាះេយាបល់

សង�មសីុវលិ 

LEAP 
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និងករេរៀបចំករ

ធានាករពរ។ 

ៃថ�ទី ១៣ ែខ ធ�ូ 

ឆា� ំ ២០១៦ 

ខ័ណ� ដេង� រ 

សង� ត់ដេង� រ និង

ៃ្រពែវង ្រក�ង

ភ�ំេពញ 

ែខ�រ និង

អង់េគ�ស 

អ�កចូលរមួ ៣០ នាក់ 

មកពី្រក�ម្របឹក្សោសង� ត់ 

សហគមន៍្រកី្រកក�ុង

ទី្រក�ង េមភូមិ ្របធាន

សហគមន៍ អ�កភូមិ 

្រក�ម PPC LEAP និង

្រក�ម WB ដូចជា CM 

និង CD របស់ធនាគារ) 

ករចុះពិភាក្សោ

ជាមួយសហគមន៍

្រកី្រកក�ុងទី្រក�ង

ពីប��  ត្រម�វករ

ជំនួយ និងប��

ករធានាករពរ។ 

 

ៃថ�ទី ២៨ ែខ ធ�ូ 

ឆា� ំ ២០១៦ 

សណា� គារភ�ំេពញ 

្រក�ងភ�ំេពញ 

ែខ�រ និង

អង់េគ�ស 

អ�កចូលរមួ ៦០ នាក់

មកពី ១៣ សង� ត់ និង 

១១ ខ័ណ� , PPCH, 

្រកសួងមហៃផ�, 

អង�ករមិនែមន

រដ� ភិបាល, មា� ស់

ជំនួយអន�រជាតិ និង

ស� នទូតអូ�ស� លី 

កិច�្របជំុពិេ្រគាះ 

េយាបល់េដម្ីប 

ផ្សព�ផ្សោយ និង

ទទួលេយាបល់

្រតឡប់ស�ពីីករ

េរៀបចំគេ្រមាង 

LEAP និង

ឧបករណ៍ធានា 

ករពរសង�ម និង

បរសិ� ន 

ប�� ីេឈ� ះអ�ក

ចូលរមួក�ុង

ឯកសរៃន កិច� 

្របជំុពិេ្រគាះេយា

បល់ LEAP ក�ុង 

PPC 

ៃថ�ទី ២៩ ែខ ធ�ូ 

ឆា� ំ ២០១៦ 

សណា� គារអង�រ

េខមរ េខត�

េសៀមរប 

ែខ�រ អ�កចូលរមួ ៨៣ 

នាក់មកពីឃំុ ៤៧ �ស�ក 

៩, PPC, ្រកសួងមហ 

ៃផ�, អង�ករមិនែមនរដ�

ភិបាលក�ុងេខត�

េសៀមរប 

កិច�្របជំុពិេ្រគាះ 

េយាបល់េដម្ីប 

ផ្សព�ផ្សោយ និង

ទទួលេយាបល់

្រតឡប់ស�ពីីករ

េរៀបចំគេ្រមាង 

LEAP និង

ឧបករណ៍ធានា 

ករពរសង�ម និង

បរសិ� ន 

ប�� ីេឈ� ះអ�ក

ចូលរមួក�ុង

ឯកសរៃនកិច� 

្របជំុពិេ្រគាះេយា

បល់ LEAP ក�ុង 

េខត�េសៀមរប 

 

ខ. ករបង� ញព័តម៌ន 

កលបរេិច�ទ ទីតំង ភាស សកម�ភាព/ឯកសរ 

បង� ញេនៃថ�ទី ២៩ ែខ 

ក��  ឆា� ំ ២០១៦ 

េគហទំព័រ្រកសួងមហៃផ� អង់េគ�ស  LEAP ESMF និង RPF 
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បង� ញេឡងវញិេនៃថ�ទី ១៨ 

ែខ វចិ�ិក ឆា� ំ ២០១៦ 

េគហទំព័រ្រកសួងមហៃផ� អង់េគ�ស LEAP ESMF និង RPF 

បង� ញេឡងវញិេនៃថ�ទី 

២៩ ែខ វចិ�ិក ឆា� ំ ២០១៦ 

េគហទំព័រ្រកសួងមហៃផ� អង់េគ�ស និងែខ�រ LEAP ESMF និង RPF 

បង� ញេឡងវញិេនៃថ�ទី ១០ 

ែខ មករ ឆា� ំ ២០១៧ 

េគហទំព័រ្រកសួងមហៃផ� អង់េគ�ស និងែខ�រ LEAP ESMF និង RPF 
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