
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ធ្វើបច្ចុបបន្នភាពធៅថ្ងៃទើ ១១ ខែ វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២០ 

 
 

ច្ាំណាំ ៖ ឯកសារធន្េះគាំទ្ទធោយតាំណភាា ប់ឯកសារខាងធទ្កាម ៖ 

● តាំណភាា ប់ឯកសារទើ ១ ៖ “ធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្អ៍ាេុើ” 
(២០០៩) 

● តាំណភាា ប់ឯកសារទើ ២ ៖ “គាំរូឯកសាររបេ់្ន្គរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើេទ្ាប់ការចាត់ច្ាំណត់ថ្នន ក ់ ន្ិងការ
តាមោន្”  

 

 

ក្របខណ្ឌ ក្របក់្រងបរសិ្ថា ន និងសងគម 
 

រមមវធិីហរិញ្ញបបទានបបតងជក្មុញការស្ថា រសសដ្ឋរចិ្ចអាស្ថ៊ា ន 
រមមវធិីស្ថា រសសដ្ឋរិច្ចបបតង (ACGF GRP) 
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ពារយកាត់ 
 

ACGF កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ 

ADB ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍់អាេុើ 
AIF មូលន្ិ្ិធហោឋ រច្នាេមព័ន្ធអាសា៊ា ន្ 

ASEAN េាគមទ្បជាជាតិអាេុើអាធគនយ ៍(អាសា៊ា ន្) 

CAP ខែន្ការេកមមភាពខកតទ្មូវ 
EIA ការវាយតថ្មែែលប េះពាល់បរសិាា ន្  

EIB ្នាគរវនិ្ិធោគអឺរ  ុប 

EHS បរសិាា ន្ េុែភាព ន្ងិេុវតាិភាព 

EMP ខែន្ការទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ 

E&S/ES បរសិាា ន្ ន្ិងេងគម 
ESMF ទ្កបែណឌ ទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ ន្ិងេងគម  

FI អន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុ 
GCF មូលន្ិ្ិអាកាេធាតុថ្បតង 

GRM យន្តការធោេះទ្សាយបណតឹ ងតវា  
IEE ការទ្តួតពិន្ិតយបរសិាា ន្ជាំហាន្ដ្ាំបូង 

IFC សាជើវកមមហរិញ្ញវតាុអន្តរជាត ិ

IP ទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ 

IPP ខែន្ការទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតចិ្ 

IR ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័ទ្គច្តិត 
PAP ទ្កុមមនុ្េសរងែលប េះពាល់ធោយសារគធទ្ាង  

PIAL តារាងេកមមភាពវនិ្ិធោគខដ្លទ្តូវបាន្ហាមឃាត់ 
PSs បទោឋ ន្អនុ្វតតន្៍ការងារ 
REA ការវាយតថ្មែបរសិាា ន្រហ័េ 

RP ខែន្ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ 
SIA ការវាយតថ្មែែលប េះពាល់េងគម  

SPS ធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពារ 
TNA ការវាយតថ្មែតទ្មូវការបណតុ េះបណត ល 
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១.សសច្រាីស ា្ើម 
 
 

1. ទ្កបែណឌ ទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ ន្ិងេងគម (ESMF) កនុងកមមវ ិ្ ើសាត រធេដ្ឋកចិ្ចថ្បតងថ្ន្កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតង
ជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ (ACGF GRP) ទ្តូវបាន្អភិវឌ្ឍធ ើងកនុងធគលបាំណងកាត់បន្ាយជាអតិបរានូ្វ
ហាន្ិភ័យ ន្ងិែលប េះពាល់បរសិាា ន្ ន្ិងេងគមធោយសារគធទ្ាងទាាំងអេ់ខដ្លេាតិធទ្កាមកមមវ ិ្ ើធន្េះ ន្ិងបន្ធូរ
បន្ាយហាន្ិភ័យ ន្ងិែលប េះពាល់ទាាំងធនាេះមកទ្តឹមកទ្មតិខដ្លអាច្ទទួលយកបាន្។ ទ្កបែណឌ ទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ 
ន្ិងេងគមកាំណត់ពើធគលការណ៍ វធិាន្ ន្ើតិវ ិ្ ើ ន្ិងធគលការណ៍ខណនាាំេទ្ាប់ការអធងេតលមអតិពើបរសិាា ន្ ន្ិង
េងគមថ្ន្គធទ្ាង ខដ្លអាច្ពាក់ព័ន្ធន្ឹងកមមវ ិ្ ើសាត រធេដ្ឋកិច្ចថ្បតងថ្ន្កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការសាត រ
ធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្។ គធទ្ាងទាាំងអេ់ធន្េះទ្តូវអនុ្ធោមតាមធគលន្ធោបាយ ន្ិងលកខែណឌ តទ្មូវេទ្ាប់ការពារ
របេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ដូ្ច្ាន្ខច្ងកនុងធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍
អាេុើ (SPS)1។ ទ្បេិន្ធបើធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើទ្តូវបាន្ធ្វើវធិសា្ន្កមមកនុងធពល
អនុ្វតតកមមវ ិ្ ើធន្េះ ទ្តូវធគរពតាមលកខែណឌ តទ្មូវេទ្ាប់ការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើធៅធពលធរៀបច្ាំគធទ្ាង
ធន្េះ។  

2. ធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ាន្ធគលបាំណងជួយដ្ល់
ទ្បធទេកាំពុងអភិវឌ្ឍន្៍ខដ្លជាេាជិករបេ់ែែួន្កនុងការធោេះទ្សាយហាន្ិភ័យបរសិាា ន្ ន្ិងេងគមកនុងគធទ្ាង
អភិវឌ្ឍន្៍ ន្ងិកាតប់ន្ាយ ន្ិងទ្បេនិ្ធបើមិន្អាច្បធញ្ច ៀេបាន្ បន្ធូរបន្ាយែលប េះពាលអ់វជិាាន្របេ់គធទ្ាងធលើ
មនុ្េស ន្ិងបរសិាា ន្។ ធទ្កាមការអនុ្ម័តធោយទ្កុមទ្បឹកាភិបាលរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ កាលពើខែ កកេោ ឆ្ន ាំ 
២០០៩ ធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើខែអកធលើធគលន្ធោបាយ
ការពារ ច្ាំន្ួន្ ៣ ដូ្ច្ជា ការការពារបរសិាា ន្ ការការពារការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័ទ្គច្តិត ន្ិងការការពារ
ទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ ន្ិងោក់បញ្ចូ លធគលន្ធោបាយទាាំងធន្េះកនុងទ្កបែណឌ ធគលន្ធោបាយរមួមួយខដ្ល
បធងេើន្ទ្បេិទធភាព ន្ិងភាពពាកព់័ន្ធ។ កនុងការអនុ្វតតធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពារធន្េះ ្នាគរ
អភិវឌ្ឍន្៍អាេុើបាន្េហការជាមួយអនកែចើធដ្ើមបើអនុ្វតតធគលការណ៍ធគលន្ធោបាយ ន្ិងលកខែណឌ តទ្មូវកនុង
ការវាយតថ្មែ ន្ិងការទ្តួតពិន្ិតយគធទ្ាង ន្ិងការគាំទ្ទដ្ល់ការអភិវឌ្ឍេមតាភាព។ ធទ្ៅពើធន្េះ ធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្
ធគលន្ធោបាយការពារន្ឹងែតល់ធវទិកាេទ្ាប់ជទ្មុញការចូ្លរមួរបេ់ទ្កុមមនុ្េសរងែលប េះពាល ់ ន្ិងអនកពាក់
ព័ន្ធធែសងធទៀតកនុងបែង់រច្នា ន្ងិការអនុ្វតតគធទ្ាង។  

3. ធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ពាក់ពន័្ធន្ងឹដ្ាំធណើ រការខដ្លទ្តូវ
បាន្ធរៀបច្ាំធ ើង ដូ្ច្ជា ការទ្តួតពិន្តិយែលប េះពាល់ ការវាយតថ្មែ ការធរៀបច្ាំខែន្ការ ន្ិងការបន្ធូរបន្ាយែលប េះ
ពាល់ ធដ្ើមបើធោេះទ្សាយែលប េះពាល់អវជិាាន្ធោយសារគធទ្ាងកនុងវដ្តគធទ្ាង។ ធគលន្ធោបាយការពារតទ្មូវ

 
1 ADB. 2009. ធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពារ ទើទ្កុងា ន្ើល 
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ឱ្យាន្ការ (១) កាំណត់រក ន្ងិវាយតថ្មែែលប េះពាល់តាាំងពើដ្ាំបូងកនុងវដ្តគធទ្ាង (២) ធរៀបច្ាំ ន្ងិអនុ្វតតខែន្ការ
បធញ្ច ៀេ កាត់បន្ាយ បន្ធូរបន្ាយ ឬប េះប ូវេងនូ្វែលប េះពាល់អវជិាាន្ខដ្លអាច្ធកើតាន្ ន្ិង (៣) ជូន្ដ្ាំណឹង 
ន្ិងពិធទ្គេះធោបល់ជាមួយទ្កុមមនុ្េសរងែលប េះពាល់កនុងធពលធរៀបច្ាំ ន្ិងអនុ្វតតគធទ្ាង។ 

រ.ស្ថវតា សាពីីរមមវិធីស្ថា រសសដ្ឋរិច្ចបបតងបនរមមវិធីហរិញ្ញបបទានបបតងជក្មុញការស្ថា រ
សសដ្ឋរិច្ចអាស្ថ៊ា ន 

4. កមមវ ិ្ ើសាត រធេដ្ឋកិច្ចថ្បតងថ្ន្កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ (ACGF GRP) គឺជា
ធវទិកាងមើមួយខដ្លាន្ឧបករណ៍ច្ទ្មេុះ ន្ិងបធងេើតធ ើងតាមទ្បធទេន្ើមួយៗ ធដ្ើមបើពទ្ងើកការវនិ្ិធោគធលើការបាំភាយ
ឧេម័ន្តចិ្ ខដ្លជាខែនកមួយថ្ន្ការជទ្មុញធេដ្ឋកចិ្ចកនុងវបិតិតកូវ ើដ្ ១៩។ តាមរយៈការវនិ្ិធោគធលើធហោឋ រច្នាេមពន័្ធ 
ថ្បតងខដ្លបាំភាយឧេម័ន្តិច្2 ខដ្លធផ្ទត តជាពិធេេធលើការសាត រធេដ្ឋកិច្ចធទ្កាយវបិតតិកូវ ើដ្ ១៩ កមមវ ិ្ ើធន្េះន្ឹងជួយ
ដ្ល់បណត ទ្បធទេទាាំងឡាយកនុងការបធញ្ច ៀេការធកើតធ ើងវញិនូ្វការបាំភាយឧេម័ន្ ន្ិងការធរច្រលិបរសិាា ន្ ក៏ដូ្ច្ជា
ជទ្មុញកាំធណើ ន្ធេដ្ឋកចិ្ចតាមរយៈការបធងេើតការងារថ្បតង។ 

5. កមមវ ិ្ ើធន្េះន្ឹងធទ្បើទ្បាេ់ហរិញ្ញបបទាន្របេ់មូលោឋ ន្អាកាេធាតុថ្បតង ធដ្ើមបើទាញទ្បធោជន្ព៍ើ្ន្ធាន្របេ់
្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ មូលន្ិ្ិធហោឋ រច្នាេមព័ន្ធអាសា៊ា ន្ ថ្ដ្គូេហការែតល់ហរិញ្ញបបទាន្ធែសងធទៀត ន្ិង
រោឋ ភិបាល។ ការវនិ្ិធោគរបេ់កមមវ ិ្ ើធន្េះន្ងឹធលើកធ ើងពើេកមមភាពជាក់ខេតងេទ្ាប់ការសាត រធេដ្ឋកិច្ចថ្បតងតាម
រយៈការោក់បញ្ចូ លបទោឋ ន្អន្តរជាតេិទ្ាប់ែលប េះពាល់អាកាេធាតុ ខដ្លទ្តួេទ្តាយែែូវេទ្ាប់ការធរៀបច្ាំបញ្ា ើ
គធទ្ាងខដ្លបធញ្ចញកាបូន្តិច្កនុងរយៈធពលខវង ធោយបធងេើតជាោឋ ន្េទ្ាប់ការផ្ទែ េ់បតូរគាំរូដ្៏្ាំទូោយធៅអាេុើ
អាធគនយ។៍ 

6. កមមវ ិ្ ើសាត រធេដ្ឋកិច្ចថ្បតងថ្ន្កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ ាន្ទទ្មង់ជា
មូលន្ិ្ិវលិជុាំខដ្លបងវិលការធទ្បើទ្បាេ់មូលន្ិ្អាកាេធាតុថ្បតងកនុងការវនិ្ិធោគច្ាំន្ួន្ ២។ កមមវ ិ្ ើធន្េះន្ងឹ
ធទ្បើទ្បាេហ់រិញ្ញបបទាន្របេ់មូលន្ិ្ិអាកាេធាតុថ្បតងច្ាំន្ួន្ ៣៥០ ោន្ដុ្ោែ រ (កមចើ ៣២០ ោន្ដុ្ោែ រ ន្ិង
ឥណទាន្េមបទាន្េទ្ាប់ជាំន្ួយបធច្ចកធទេច្ាំន្នួ្ ៣០ ោន្ដុ្ោែ រ) ធដ្ើមបើបាំធពញបខន្ាមដ្ល់្ ន្ធាន្របេ់កមមវ ិ្ ើ
ហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ កនុងការគាំទ្ទគធទ្ាងខដ្លបងេែលប េះពាល់ែពេ់ធលើអាកាេ
ធាតុ ន្ិងគធទ្ាងធហោឋ រច្នាេមព័ន្ធថ្បតងធទ្កាយវបិតតិកូវ ើដ្ ១៩  ខដ្លបធងេើតការងារ ន្ិងទ្ទទ្ទង់កាំធណើ ន្ធេដ្ឋកចិ្ច។ 

 
2 េទ្ាប់ធគលបាំណងកនុងកមមវ ិ្ ើសាត រធេដ្ឋកិច្ចថ្បតងថ្ន្កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ ធហោឋ រច្នាេមព័ន្ធថ្បតង
េាំធៅធលើធហោឋ រច្នាេមព័ន្ធខដ្លែតល់អតាទ្បធោជន្៍គួរឱ្យកតេ់ាគ ល់ដ្ល់អាកាេធាតុ ខដ្លបាន្រមួច្ាំខណកដ្ល់ធគលបាំណងបរសិាា ន្ធែសង
ធទៀត ដូ្ច្ជា ការកាត់បន្ាយការបាំពុល ការបធងេើន្ទ្បេិទធែលថ្ន្ការធទ្បើទ្បាេ់្ន្ធាន្ ន្ិងការទ្គប់ទ្គងមូល្ន្្មមជាតិ។ 
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7. កមមវ ិ្ ើសាត រធេដ្ឋកិច្ចថ្បតងថ្ន្កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ ាន្េាេភាគ ៣ 
ដូ្ច្ខាងធទ្កាម ៖ 

េាេភាគទើ ១ ៖ ការកាត់បន្ាយហាន្ភិ័យមូលន្ិ្ិេទ្ាប់គធទ្ាងបាំភាយឧេមន័្តចិ្ 

8. កមចើរបេ់មូលន្ិ្ ិអាកាេធាតុថ្បតង ន្ងឹបាំធពញបខន្ាមឱ្យហរិញ្ញបបទាន្របេ់កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញ
ការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ ន្ងិ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អ់ាេុើ ន្ិងហរិញ្ញបបទាន្ពើថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន្៍ធែសងធទៀត (ធៅតាមភាព
េមទ្េប) ធដ្ើមបើកាតប់ន្ាយហាន្ិភ័យមូលន្ិ្ ិ េាំធៅបធងេើន្លទធភាពទទលួបាន្ហរិញ្ញបបទាន្ពើ្ នាគរថ្ន្គធទ្ាង
ធហោឋ រច្នាេមព័ន្ធថ្បតងខដ្លបាំភាយឧេមន័្តចិ្។ កមមវ ិ្ ើធន្េះន្ងឹែតល់ដ្លក់មចើដ្ល់គធទ្ាងបាំភាយឧេម័ន្តចិ្តាម
ទ្បធទេច្ាំន្ួន្ ២៣ ចាប់ពើឆ្ន ាំ ២០២១ ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០៥០ ខដ្លគធទ្ាងន្ើមួយៗទ្តូវបាំធពញ
លកខណៈវនិ្ិច្ឆ័យជាក់ោក់ខដ្លពាក់ពន័្ធន្ឹងែលប េះពាល់អាកាេធាតុ លទធភាពទទលួបាន្ហរិញ្ញបបទាន្ពើ្នាគរ 
ការធកៀរគរវេិ័យឯកជន្ ន្ងិការបធងេើតការងារថ្បតង។ 

9. គធទ្ាងធទ្កាមកមមវ ិ្ ើធន្េះ ន្ឹងទ្តូវបាន្ធទ្ជើេធរ ើេធច្ញពើបញ្ា ើគធទ្ាងរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើធៅតាម
ទ្បធទេន្ើមួយៗ ខដ្លទ្តូវឆែងកាត់ការទ្តួតពនិ្ិតយធ្ៀបន្ឹងលកខណៈវនិ្ិច្ឆ័យលកខណៈេមបតតថិ្ន្កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្
ថ្បតងជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ ន្ងិការពិធទ្គេះធោបល់ជាមួយរោឋ ភិបាល ន្ងិវេិ័យ ន្ិងទ្កុមថ្នន ក់ទ្បធទេ
របេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ 

េាេភាគទើ ២ ៖ ការអភិវឌ្ឍគាំរូ ន្ិងរច្នាេមពន័្ធហិរញ្ញវតាុអាកាេធាតុខបបន្វានុ្វតតន្៍  

10. ហរិញ្ញបបទាន្របេ់មូលន្ិ្ិអាកាេធាតុថ្បតង (ឥណទាន្េមបទាន្េទ្ាប់ជាំន្ួយបធច្ចកធទេ) ន្ឹងគាំទ្ទ 
ន្ិងពទ្ងើកឧបករណ៍ ន្ិងរច្នាេមពន័្ធហរិញ្ញបបទាន្ងមើៗធោយធផ្ទត តេាំខាន្់ធលើ ក) ប័ណណបាំណុលថ្បតង ន្ងិាន្
ន្ិរន្តរភាព ែ) គាំរូ PPP ខបបកូន្កាត់េទ្ាបថ់្នមពលកធកើតធ ើងវញិ ន្ិងទើទ្កុងខដ្លាន្ន្ិរន្តរភាព ន្ិង គ) 
យន្តការងមើេទ្ាប់ការែតល់ហរិញ្ញបបទាន្ដ្ល់ការសាត រធេដ្ឋកិច្ចថ្បតង។ 

េាេភាគទើ ៣ ៖ ការគាំទ្ទដ្ល់ធគលន្ធោបាយ ច្ាំធណេះដ្ឹង ន្ងិការកសាងេមតាភាព  

11. ហរិញ្ញបបទាន្របេ់មូលន្ិ្អិាកាេធាតុថ្បតង (ឥណទាន្េមបទាន្េទ្ាប់ជាំន្ួយបធច្ចកធទេ) ន្ឹងទ្តូវបាន្
ធទ្បើទ្បាេេ់ទ្ាប់ជួយកសាងការយល់ដ្ឹង ច្ាំធណេះដ្ឹង ន្ិងជទ្មុញកចិ្ចេន្ទនាធគលន្ធោបាយេតើពើហរិញ្ញវតាុថ្បតង
កនុងតាំបន្់អាសា៊ា ន្ ធោយធផ្ទត តេាំខាន្់ធលើការគាំទ្ទដ្ល់ការបធងេើន្ទ្បតបិតតិការ ន្ងិការកសាងេមតាភាពេាំធៅ
ធ្វើោ ងណឱ្យការកាំណត់រក ការធរៀបច្ាំរច្នាេមពន័្ធ ន្ិងការអនុ្វតតឱ្កាេគធទ្ាងខដ្លបធញ្ចញកាបូន្តចិ្ាន្ភាព
ទ្បធេើរធ ើង។ ធទ្ៅពើការអភិវឌ្ឍយុទធសាស្រេតហិរញ្ញវតាុថ្បតង ន្ិងការធរៀបច្ាំទ្ពឹតតិការណ៍កសាងច្ាំធណេះដ្ឹង ន្ឹងាន្
ការបណតុ េះបណត លេតើពើហរិញ្ញវតាុងមើៗកនុងកមមវ ិ្ ើ “ឈាន្មុែទាាំង ៦” ថ្ន្កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការសាត រ
ធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្។ 
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12. ការកសាងេមតាភាពធទ្កាមេាេភាគធន្េះ ន្ងឹគាំទ្ទដ្ល់ការអនុ្វតតធគលន្ធោបាយការពារទ្បកបធោយ
ទ្បេិទធភាពតាមរយៈវគគបណតុ េះបណត លជាក់ោកេ់ទ្ាប់បុគគលកិរបេ់សាា បន័្គាំទ្ទគធទ្ាង ធដ្ើមបើកសាងច្ាំធណេះ
ដ្ឹងេតើពើលកខែណឌ តទ្មូវេទ្ាប់ការពារ (បរសិាា ន្ ន្ិងេងគម) របេ់្ នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ន្ងិមូលន្ិ្ិអាកាេ
ធាតុថ្បតង ន្ិងពទ្ងឹងជាំនាញ េមតាភាព ន្ិងច្ាំធណេះដ្ឹងេតើពើការតាមោន្ ន្ិងការអនុ្វតតខែន្ការទ្គប់ទ្គងខដ្ល
ពាក់ព័ន្ធន្ឹងបរសិាា ន្ ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ ន្ិងទ្កមុជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្។ 

ការសរៀបចំ្ការអនុវតា 

13. កមមវ ិ្ ើធន្េះន្ឹងទ្តូវទ្គប់ទ្គងធោយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្អ៍ាេុើកនុងនាមជាសាា ប័ន្ ខដ្លទទួលសាគ ល់ធោយមូលន្ិ្ ិ
អាកាេធាតុថ្បតង ន្ិងជាសាា បន័្ទ្បតបិតតិ (ខដ្លកាំណត់ធោយមូលន្ិ្ិអាកាេធាតុថ្បតង)។ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍
អាេុើន្ឹងទទួលែុេទ្តូវធលើការែតល់កមចើ ន្ងិមូលន្ិ្ិជាំន្ួយបធច្ចកធទេពើមូលន្ិ្ ិអាកាេធាតុថ្បតងធទ្កាមកមមវ ិ្ ើ
សាត រធេដ្ឋកិច្ចថ្បតងថ្ន្កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្។ មូលន្ិ្ ិេទ្ាប់កមមវ ិ្ ើសាត រ
ធេដ្ឋកិច្ចថ្បតងន្ងឹទ្តូវបាន្ែតលជូ់ន្ទន្ទឹមគន ន្ងឹមូលន្ិ្ិរបេ់្ នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ េទ្ាបគ់ធទ្ាងខដ្លទ្តូវបាន្
ោក់បញ្ចូ លកនុងយុទធសាស្រេតភាពជាថ្ដ្គូថ្នន ក់ទ្បធទេរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ន្ងិខែន្ការអាជើវកមមទ្បតិបតតិការ
ថ្នន ក់ទ្បធទេរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ឹងទ្គប់ទ្គង ន្ិងទ្តតួពនិ្ិតយទ្កុមធរៀបច្ាំរច្នា
េមព័ន្ធគធទ្ាងរបេក់មមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ ខដ្លាន្េាេភាគអនកជាំនាញ
ខដ្លធ្វើការធពញធា ង ន្ិងបធណត េះអាេន្ន ធដ្ើមបើដ្ាំធណើ រការកមមវ ិ្ ើធន្េះ។ 

14. កមមវ ិ្ ើធន្េះន្ឹងែារភាា ប់ជាមួយកមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ ជាកមមវ ិ្ ើមួយខដ្ល
េាិតធទ្កាមមូលន្ិ្ ិធហោឋ រច្នាេមព័ន្ធអាសា៊ា ន្ ខដ្លទ្គប់ទ្គងធោយរដ្ឋេាជិកអាសា៊ា ន្ ន្ិង្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ 
កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ ទ្តូវបាន្អនុ្វតតធោយរដ្ឋមស្រន្តើហរិញ្ញវតាុអាសា៊ា ន្ធៅថ្ងៃទើ 
៤ ខែ ធមសា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ធៅធ ៀងថ្រ   ទ្បធទេថ្ង កនុងខែនកមួយថ្ន្កិច្ចទ្បជុាំរដ្ឋមស្រន្តើហរិញ្ញវតាុអាសា៊ា ន្។ 

ខ.ការចាត់ចំ្ណាត់ថ្នា រ់ហានិភ័យ រាងុរមមវិធីស្ថា រសសដ្ឋរិច្ចបបតងបនរមមវិធីហរិញ្ញបបទាន
បបតងជក្មុញការស្ថា រសសដ្ឋរិច្ចអាស្ថ៊ា ន 

ហាន្ិភ័យបរសិាា ន្ ន្ិងេងគម ខដ្លរ ាំពឹងថ្នន្ងឹបណត លមកពើអនុ្គធទ្ាងកនុងកមមវ ិ្ ើសាត រធេដ្ឋកិច្ចថ្បតងថ្ន្កមមវ ិ្ ើ 
ហិរញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មញុការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ 

15. វេិ័យអាទិភាពេទ្ាប់កមមវ ិ្ ើធន្េះរមួាន្ ៖ 

● ទ្បព័ន្ធថ្នមពលកធកើតធ ើងវញិ ៖ ទ្បេិទធែលថ្នមពលកនុងវេិ័យឧេាហកមម ន្ិងេាំណង ់ ទ្បេទិធែល
ថ្នមពលកនុងវេិ័យដ្ឹកជញ្ាូ ន្ ការេតុកទុក ន្ិងការបញ្ាូ ន្ថ្នមពល ធដ្ើមបើគាំទ្ទដ្ល់ការបធងេើន្ការោក់
បញ្ចូ លថ្នមពលកធកើតធ ើងវញិកនុងបណត ញែគតែ់គត់ថ្នមពល។ 
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● ទ្បព័ន្ធដ្ឹកជញ្ាូ ន្កនុងទ្កងុខដ្លបធញ្ចញកាបូន្តិច្ (ែែូវរងធភែើងកនុងទើទ្កុង ែែូវរងធភែើងធទ្កាមដ្ើ រងយន្តទ្កុង
ធលបឿន្ធលឿន្) ការអភិវឌ្ឍបណត ញែែូវខដ្កកនុងទើទ្កុងខដ្លបតូរធបៀបធទ្បើទ្បាេ់ថ្នមពល ទ្បព័ន្ធដ្ឹកជញ្ាូ ន្
សាធារណៈ ទ្បព័ន្ធដ្ឹកជញ្ាូ ន្ោ ងេកមម (ដូ្ច្ជា ការជិេះកង ់ ធងមើរធជើង) ធហោឋ រច្នាេមពន័្ធោន្យន្តធដ្ើរ
ធោយថ្នមពលអគគេិន្ើ។ 

● គធទ្ាង្ន្ធាន្្មមជាតិ ន្ិងកេិកមមខដ្លាន្ន្ិរន្តរភាព (រមួបញ្ចូ លេាេធាតុធហោឋ រច្នាេមព័ន្ធ) 
ដូ្ច្ជា ការោាំធដ្ើមធ ើធ ើងវញិ ន្ិងការទ្គប់ទ្គងថ្ទ្ពធកាងកាងទ្បកបធោយន្ិរន្តរភាព ការអភិវឌ្ឍេងាវ ក់
តថ្មែខដ្លបធញ្ចញកាបូន្តិច្ ជលែលខដ្លាន្ន្រិន្តរភាព ន្ិងេុែភាពេមុទ្ទ។ 

● គធទ្ាងពហុវេិ័យថ្បតងកនុងទើទ្កងុ ដូ្ច្ជា ការែគត់ែគង់ទឹកខដ្លាន្ទ្បេទិធែលថ្នមពល ន្ិង្ន្់ន្ឹង
អាកាេធាតុ ន្ិងទ្បទ្ពឹតតកមមទកឹេអុយ អនាម័យ ទ្បព័ន្ធទ្គប់ទ្គងេាំរាម ការទ្គប់ទ្គង ន្ិងកាត់បន្ាយការ
បាំពុល។ 

16. ែណៈខដ្លហាន្ភិ័យបរសិាា ន្ ន្ងិេងគមខទ្បទ្បួលធៅតាមទ្បធទេ ន្ិងបរបិទ ជាទូធៅ គធទ្ាងកនុងវេិ័យ
អាទិភាពធទ្កាមគធទ្ាងធន្េះ អាច្ពាកព់័ន្ធន្ងឹហាន្ិភ័យជាធទ្ច្ើន្ខដ្លទ្តូវកាតប់ន្ាយ ន្ងិបន្ធូរបន្ាយែលប េះពាល់
ជាចាាំបាច្់តាមរយៈទ្កបែណឌ ទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ ន្ិងេងគមកនុងកមមវ ិ្ ើសាត រធេដ្ឋកិច្ចថ្បតងថ្ន្កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្
ថ្បតងជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្។ ធេច្កតើេធងខបេតើពើហាន្ភិ័យទាាំងធន្េះាន្បងាា ញកនុងតារាង ១។ 

 

តារាង ១ ៖ ការបា ន្់សាម ន្ហាន្ភិ័យខែនកបរសិាា ន្ ន្ិងេងគមេទ្ាប់គធទ្ាងកនុងវេិ័យអាទិភាព 

វេ័ិយ 

អាទិភាព 

ឧទាហរណ៍ហានិ្ភយ័ខដ្លទ្តវូបាន្បា ន្ស់ាម ន្កនុងគធទ្ាង ទ្បធភទ
ហានិ្ភ័យ 

របេ់្នាគរ
អភិវឌ្ឍន្អ៍ាេុើ

* 

Environment ហានិ្ភ័យេងគម 

ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ
ធោយមិន្េម័័ទ្គចិ្តត (IR) 

ជន្ជាតិធដ្ើម 

ភាគតិច្ (IP) 

ទ្បព័ន្ធថ្នមពល
កធកើតធ ើងវញិ 

លទធកមមដ្ើ (ជាពិធេេេទ្ាប់ទើតាាំងគធទ្ាង តាំបន់្
បញ្ាូ ន្បន្ត និ្ងតាំបន់្េតុកទុកថ្នមពល) 

េាំណល់ធទ្គេះថ្នន ក់ (ធទ្គឿងែទុេះ និ្ងទឹកេអុយ) 
និ្ងការបាំភាយឧេម័ន្ េាំធ ងរ ាំខាន្កនុងធពល
សាងេង់ 

ការបាំភាយឧេម័ន្ែទេះកញ្ច ក់ 

ការទ្គប់ទ្គងវតាុធាតុខដ្លែូច្គុណភាព និ្ងកធកើត
ធ ើងវញិ 

េាំធ ងរ ាំខាន្ និ្ងែលប េះពាល់ថ្ន្មែប់ 

បញ្ហា ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការងារ 
ច្រាច្រណ៍ េុវតាិភាព និ្ងេន្តិេុែកនុងធពលសាងេង់ 

ការទ្គប់ទ្គងទឹកជាំន្ន់្ និ្ងពយុេះធភែៀងកនុងមូលោឋ ន្ 

កងវេះធហោឋ រច្នាេមព័ន្ធគាំទ្ទ 

លទធកមមដ្ើអាច្ធ វ្ើឱ្យាន្ការផ្ទែ េ់
ទើលាំធៅរូបវន្ត និ្ងការផ្ទែ េ់បតូរខែនក
ធេដ្ឋកិច្ច។  អាច្ាន្ការតាាំង
ទើលាំធៅជាងមើជាបធណត េះអាេន្ន។ 

ការទទួលយកធោយតាំបន់្ជិតខាង 
និ្ងការទទួលយកធោយអាជើវកមម 
(ការជាំទាេ់របេស់ាធារណៈជន្)  
ភាពអាច្ថ្លលកទ្បព័ន្ធថ្នមពលងមើ 
ែលប េះពាល់ថ្ន្លាំហូរចូ្លកមមករ/
កាែ ាំងពលកមម 
ការទទួលយកខែនកទិដ្ឋភាព 

អាច្ាន្ហានិ្ភ័យទ្បេិន្
ធបើាន្វតតាន្ជន្ជាតិ
ធដ្ើមភាគតិច្ (ឧ. ទើទ្កុង
ា ន្ើល ាន្តាំបន់្ជាធទ្ច្ើន្
ខដ្លទ្បមូលែតុាំធោយជន្
ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ និ្ង
បរពិន្ធភូមិដូ្ន្តា) 

អនុ្វតតដ្ាំធណើ រការជទ្មុញ
ការគាំទ្ទកនុងេហគមន៍្។ 

ក, ែ និ្ង គ 
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មធ្ោបាយដឹ្ក
ជញ្ាូ ន្កនុង 

ទើទ្កុងខដ្ល
បធញ្ចញ
កាបូន្តិច្ 

លទធកមមដ្ើ 
េាំណល់ធទ្គេះថ្នន ក់ (ធទ្គឿងែទុេះ និ្ងទឹកេអុយ) ការ
បាំភាយឧេម័ន្ េាំធ ងរ ាំខាន្ ្ូលើ និ្ងការបាំពុល 

ការែូច្គុណភាព 

ហានិ្ភ័យធោយសារការផ្ទែ េ់បតូរែែូវជាបធណត េះអាេន្ន 
(ោន្យន្តច្រាច្រណ៍) និ្ងោន្យន្តដឹ្កជញ្ាូ ន្េាា រ
េាំណង់ 

ការងារ េុវតាិភាព និ្ងេុែភាព (កនុងធពលសាង
េង់) 

កងវេះធហោឋ រច្នាេមព័ន្ធគាំទ្ទ 

 

ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ (បធណត េះ
អាេន្ន និ្ងអចិ្ថ្ស្រន្តយ៍) 

មធ្ោបាយចិ្ញ្ច ឹមជើវតិ 

ការផ្ទែ េ់បតូរែែូវជាបធណត េះអាេន្ន 
ភាពអាច្ថ្លលកមធ្ោបាយដឹ្ក
ជញ្ាូ ន្ងមើ (េទ្ាប់ជន្ងាយរងធទ្គេះ 
និ្ងយុវជន្)  
ការទ្គប់ទ្គងទឹកជាំន្ន់្ និ្ងពយុេះធភែៀង
កនុងមូលោឋ ន្ ខដ្លប េះពាល់ដ្ល់
មធ្ោបាយចិ្ញ្ច ឹមជើវតិ 

ែលប េះពាល់ថ្ន្លាំហូរចូ្លកមមករ/
កាែ ាំងពលកមម 

ទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្
អាច្រងែលប េះពាល់
កនុងទើទ្កុងមួយច្ាំនួ្ន្ (ឧ. 
ទ្បធទេហវើលើពើន្ 
មើោ ន់្ា  ធវៀតណម)  
អនុ្វតតដ្ាំធណើ រការជទ្មុញ
ការគាំទ្ទកនុងេហគមន៍្។ 

ក, ែ និ្ង គ 

្ន្ធាន្
្មមជាតិ និ្ង
កេិកមមខដ្ល
ាន្និ្រន្តរភាព 

លទធកមមដ្ើ 
ជើវៈច្ទ្មុេះ 

ធអកូ ូេុើវារ ើវបបកមម 
ការបាំពុលតាំបន់្ធឆនរ 
ការធ វ្ើអាជើវកមម្ន្ធាន្ធោយែុេច្ាប់ 

 

ការផ្ទែ េ់បតូរការធទ្បើទ្បាេ់ដ្ើ និ្ង
មធ្ោបាយចិ្ញ្ច ឹមជើវតិ 

អាច្ាន្ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ
ទ្បេិន្ធបើាន្ការទ្គប់ទ្គងថ្ទ្ពធ ើ  
ការផ្ទែ េ់បតូររបរចិ្ញ្ច ឹមជើវតិ (ធោយ
សារលទធភាពអាទ្េ័យែលពើដ្ាំណាំ 
និ្ងជលែលតាំបន់្ធឆនរ) 

ទ្កុមងាយរងធទ្គេះ 

ទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្  
តាំបន់្ដូ្ន្តា 

អនុ្វតតដ្ាំធណើ រការជទ្មុញ
ការគាំទ្ទកនុងេហគមន៍្។ 

ក (ទ្បខហល
ជាេទ្ាប់
បរសិាា ន្) ែ 
និ្ង គ 

គធទ្ាងពហុ
វេិ័យថ្បតង
កនុងទើទ្កុង 

លទធកមមដ្ើ (ដូ្ច្ជា កេិកមម ឬវាលធមម /តាំបន់្ថ្ទ្ព) 

េាំណល់ធទ្គេះថ្នន ក់ និ្ងេាំណលពុ់ល 

កែិន្ែយល់ និ្ងេាំរាម 

គុណភាពទឹក និ្ងខដ្ន្ជាំរក/ធអកូ ូេុើ 
ការបាំភាយឧេម័ន្ែទេះកញ្ច ក់ 

ការទ្គប់ទ្គងការបាំពុល និ្ងកាកេាំណល់ 
ការទ្គប់ទ្គងច្រាច្រណ៍ោន្យន្ត (ដឹ្កជញ្ាូ ន្េាំរាម 
និ្ងេាា រៈសាងេង់) 

ការងារ េុវតាិភាព និ្ងេុែភាព 

ការធទ្បើទ្បាេ់ និ្ងលទធកមមដ្ើ 
ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ 
េុវតាិភាពកនុងធពលសាងេង់ 

េុែភាព និ្ងធាតុធច្ញ/េាំណល់ 
ការផ្ទែ េ់បតូរលទធភាពធទ្បើទ្បាេ់្ន្ធាន្
ទឹកជាបធណត េះអាេន្ន 
ែលប េះពាល់ថ្ន្លាំហូរចូ្លកមមករ 
/កាែ ាំងពលកមម 
ការទទួលយកធោយតាំបន់្ជិតខាង 
និ្ងការទទួលយកធោយអាជើវកមម 
(ការជាំទាេ់របេស់ាធារណៈជន្)  
 ការទទួលយកខែនកទិដ្ឋភាព 

ទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្
អាច្រងែលប េះពាល់កនុង
ទើទ្កុងមួយច្ាំនួ្ន្។ 

អនុ្វតត
ដ្ាំធណើ រការជទ្មុញការ
គាំទ្ទកនុងេហគមន៍្។ 

ក, ែ និ្ង គ 

 

*េូមធមើលការទ្តួតពិនិ្តយ និ្ងចាត់ច្ាំណត់ថ្នន ក់ហានិ្ភ័យេទ្ាប់ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើរវាងគធទ្ាងទ្បធភទ ក និ្ងគធទ្ាងទ្បធភទ ែ កនុងតារាង ២ អនុ្ធោម
តាមធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្ នាគរអភិវឌ្ឍន៍្អាេុើ (២០០៩) 
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ការចាត់ចំ្ណាត់ថ្នា រ់ហានិភ័យរាងុក្របខណ្ឌ របសមូ់លនិធិអាកាសធាតុបបតង 

17. កមមវ ិ្ ើសាត រធេដ្ឋកិច្ចថ្បតងថ្ន្កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ ទ្តូវបាន្ចាត់ជា
ទ្បធភទ I-1 ធទ្កាមការចាត់ច្ាំណត់ថ្នន ក់ហាន្ិភ័យបរសិាា ន្ ន្ិងេងគមរបេ់មូលន្ិ្ិអាកាេធាតុថ្បតង។ កនុងកមមវ ិ្ ើ
ធន្េះ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ឹងែតលក់មចើ ន្ងិជាំន្យួបធច្ចកធទេពើមូលន្ិ្ ិរបេ់មូលន្ិ្ ិអាកាេធាតុថ្បតង ទន្ទឹមគន
ន្ឹងមូលន្ិ្ិរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ កមមវ ិ្ ើធន្េះធផ្ទត តធលើធហោឋ រច្នាេមព័ន្ធខដ្លបាំភាយឧេមន័្តិច្ ន្ងិាន្
រយៈធពលរហូតដ្ល់ ៣០ ឆ្ន ាំ។ ដូ្ធច្នេះ អនុ្គធទ្ាងខដ្លទ្តូវបាន្ចាត់ច្ាំណត់ថ្នន ក់ធទ្កាមទ្បធភទថ្ន្ការការពារ
ទាាំងអេ់របេ់្ នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ (ក, ែ ន្ិង គ) អាច្ទទួលបាន្ហរិញ្ញបបទាន្កនុងធពលអនុ្វតតកមមវ ិ្ ើ។ ទ្បធភទ
អនុ្គធទ្ាងនាធពលអនាគតកនុងកមមវ ិ្ ើធន្េះ អាច្រមួបញ្ចូ លេកមមភាពខដ្ល “អាច្បងេហាន្ិភ័យ ន្ិងែលប េះពាល់
អវជិាាន្គួរឱ្យកតេ់ាគ ល់ធលើបរសិាា ន្ ន្ិងេងគម ខដ្លហាន្ិភ័យ ន្ងិែលប េះពាលន់្ើមួយៗ ឬរមួបញ្ចូ លគន  
ាន្លកខណៈច្ទ្មេុះ មនិ្អាច្ខកខទ្បបាន្ ឬមិន្ធាែ បា់ន្ពើមុន្មក” ធៅតាមការកាំណត់ធោយមូលន្ិ្ិអាកាេធាតុ
ថ្បតង។ 

រ.សោលការណ៍្ជាមូលដ្ឋឋ នបនក្របខណ្ឌ ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងសងគម រាងុរមមវិធីស្ថា រ
សសដ្ឋរិច្ចបបតងបនរមមវិធីហរិញ្ញបបទានបបតងជក្មុញការស្ថា រសសដ្ឋរិច្ចអាស្ថ៊ា ន 

18. ធដ្ើមបើកាំណត់រក ន្ងិធោេះទ្សាយធោយទ្បេិទធភាពនូ្វែលប េះពាល់ខដ្លអាច្ធកើតធ ើងធោយសារគធទ្ាងខដ្ល
ទទួលបាន្ជាំន្ួយពើមូលន្ិ្ិអាកាេធាតុថ្បតង (តាមរយៈកមមវ ិ្ ើសាត រធេដ្ឋកិច្ចថ្បតងថ្ន្កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតង
ជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្) ទ្កបែណឌ ទ្គបទ់្គងបរសិាា ន្ ន្ងិេងគមទ្តូវបាន្បធងេើតធ ើងធោយអនុ្ធោមតាម
ធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ គធទ្ាងន្ើមួយៗន្ឹងឆែងកាត់ការ
ពិន្ិតយរកគុណេមបតតិខែនកបធច្ចកធទេ ន្ងិហរិញ្ញវតាុ មុន្ន្ឹងអនុ្ធោមតាមការទ្តួតពនិ្ិតយការការពារ ការពិន្ិតយ
ធ ើងវញិ ន្ិងការវាយតថ្មែ ធោយខែអកតាមទ្កបែណឌ ទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ ន្ិងេងគមធន្េះ។ ទ្បព័ន្ធធន្េះន្ឹងអនុ្វតតច្ាំធពាេះ
គធទ្ាងទាាំងឡាយណខដ្លធទ្បើទ្បាេ់ជាំន្ួយរបេ់មូលន្ិ្ ិអាកាេធាតុថ្បតង (តាមរយៈកមមវ ិ្ ើសាត រធេដ្ឋកិច្ច
ថ្បតងថ្ន្កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្)។ 

19. ទ្កបែណឌ ទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ ន្ិងេងគមបងាា ញពើតនួាទើ ការទទួលែុេទ្តូវ ន្ិងន្ើតិវ ិ្ ើធដ្ើមបើបធញ្ច ៀេ កាត់បន្ាយ 
ន្ិងបន្ធូរបន្ាយែលប េះពាល់ ន្ិងហាន្ភិ័យផ្ទទ ល់ ទ្បធោល ទ្តួតេុើគន  ន្ងិជាការបងេ ដូ្ច្ខាងធទ្កាម ៖ 

ក) ែលប េះពាល់ ន្ងិ/ឬហាន្ិភ័យអវជិាាន្ធលើបរសិាា ន្ 

ែ) ែលប េះពាល់ ន្ងិហាន្ភិ័យអវជិាាន្ថ្ន្ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័ទ្គច្ិតត ន្ិង 



កមមវ ិ្ ើ ACGF-GRP ៖ ទ្កបែណឌ ទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ ន្ិងេងគម 
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គ) ែលប េះពាល់អវជិាាន្ធលើទ្កុមជន្ជាតិភាគតិច្3 ន្ិងេហគមន្៍របេ់ពកួធគ ខដ្លអាច្បណត លមកពើ
ការអនុ្វតតគធទ្ាង ន្ិងអនុ្គធទ្ាង។  

20. គធទ្ាងទាាំងអេ់ ខដ្លេាតិធទ្កាមកមមវ ិ្ ើសាត រធេដ្ឋកិច្ចថ្បតងថ្ន្កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មញុការសាត រ
ធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ ន្ងឹទ្តូវបាន្ែតលេ់ហហរិញ្ញបបទាន្ ន្ិងដ្ាំធណើ រការធោយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ន្ិងទ្តូវអនុ្ធោម
តាមធគលបាំណង ន្ងិលកខែណឌ តទ្មូវកនុងធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍
អាេុើ។ ខែអកតាមលកខែណឌ តទ្មូវកនុងធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ 
្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ងឹអនុ្វតតធគលការណ៍ខណនាាំេតើពើបរសិាា ន្ េុែភាព ន្ងិេុវតាិភាព (EHS) របេ់សាជើវកមម
ហរិញ្ញវតាុអន្តរជាតិធដ្ើមបើធានាការធរៀបច្ាំវធិាន្ការទ្គប់ទ្គន្់កនុងគធទ្ាង4។ 

21. ធោងតាមធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្អ៍ាេុើ
ន្ឹងមនិ្ែតល់ហរិញ្ញបបទាន្ដ្ល់គធទ្ាង ខដ្លមនិ្ធគរពតាមធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់ែែួន្
ធ ើយ ធហើយក៏មិន្ែតល់ហរិញ្ញបបទាន្ដ្ល់គធទ្ាងខដ្លមិន្ធគរពតាមច្ាប់ ន្ិងបទបញ្ហា ពាកព់័ន្ធេតើពើេងគម ន្ិង
បរសិាា ន្របេ់ទ្បធទេាច េ់ែទេះធ ើយ រមួទាាំងច្ាបខ់ដ្លតទ្មូវឱ្យទ្បធទេាច េ់ែទេះបាំធពញកាតពវកិច្ចខដ្លាន្ខច្ងកនុង
ច្ាប់អន្តរជាតខិដ្រ។ ធលើេពើធន្េះ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ឹងមិន្ែតល់ហរិញ្ញបបទាន្ច្ាំធពាេះេកមមភាពខដ្លាន្កនុង
បញ្ា ើេកមមភាពវនិ្ិធោគខដ្លទ្តូវបាន្ហាមឃាត់ធ ើយ (ធេច្កតើបខន្ាម ៥ ថ្ន្ធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោ-

បាយការពារ)។ ទ្បធភទទាាំងអេ់ថ្ន្ការការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ (ក, ែ ន្ងិ គ) េទ្ាប់
គធទ្ាងពាក់ព័ន្ធ ន្ឹងទ្តូវបាន្យកមកពិចារណ ធហើយលកខែណឌ តទ្មូវេទ្ាប់ការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ 
ន្ឹងទ្តូវបាន្យកមកអនុ្វតតធដ្ើមបើបធញ្ច ៀេ កាត់បន្ាយ បន្ធូរបន្ាយ ន្ិងប េះប ូវេងនូ្វហាន្ិភ័យ ន្ងិែលប េះពាល់ខដ្ល
អាច្ធកើតធ ើង។ 

22. កនុងការអនុ្វតតទ្កបែណឌ ទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ ន្ិងេងគម ន្ិងធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់
្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ឹងេហការជាមួយរោឋ ភិបាលរបេអ់នកែចើធដ្ើមបើធ្វើោ ងណឱ្យ
គធទ្ាងខដ្លាន្េកាត នុ្ពលទាាំងអេ់ កនុងកមមវ ិ្ ើសាត រធេដ្ឋកិច្ចថ្បតងថ្ន្កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការសាត រ
ធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្៖ 

១. ទ្តូវបាន្ទ្តួតពិន្ិតយ ចាត់ច្ាំណត់ថ្នន ក់ ន្ិងវាយតថ្មែេមទ្េបធលើែលប េះពាល់ ន្ិងហាន្ិភ័យបរសិាា ន្ 
ន្ិងេងគម ធ្ៀបន្ងឹធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ន្ិង
ាន្ការកាំណត់រកេកមមភាពខដ្លបាន្េធទ្មច្យកធដ្ើមបើបាំបាត់គាែ ត 

 
3 គួរកត់េាគ ល់ថ្ន ទ្បធទេនានាធទ្បើទ្បាេ់ពាកយបធច្ចកធទេធែសងៗជាធទ្ច្ើន្ធដ្ើមបើេាំធៅធលើទ្កុមជន្ជាតធិដ្ើមភាគតិច្ ដូ្ច្ជា ទ្កុមជន្អធនាត
ទ្គមធដ្ើមភាគតិច្ េហគមន្៍វបប្ម៌ធដ្ើមភាគតិច្ អនកទ្េកុធដ្ើម កុលេមព័ន្ធភនាំ ជន្ជាតភិាគតិច្ ទ្កុមកុលេមព័ន្ធងាយរងធទ្គេះ ទ្កុមកុល
េមព័ន្ធ។ 
4 សាជើវកមមហរិញ្ញវតាុអន្តរជាតិ ធគលការណ៍ខណនាាំេតើពើបរសិាា ន្ េុែភាព ន្ិងេុវតាិភាព  www.ifc.org/ehsguidelines  

about:blank


កមមវ ិ្ ើ ACGF-GRP ៖ ទ្កបែណឌ ទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ ន្ិងេងគម 

12 
 

២. ទ្តូវបាន្ពិន្ិតយធ ើងវញិ ន្ិងវាយតថ្មែធ្ៀបន្ឹងធគលន្ធោបាយ ច្ាប់ បទបបញ្ញតតិ ន្ិងបទោឋ ន្ជាតិ
េតើពើបរសិាា ន្ េុែភាព េុវតាិភាព ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័ទ្គច្តិត ន្ិងលទធកមមដ្ើ ទ្កុមជន្
ជាតិធដ្ើមភាគតចិ្ ន្ិង្ន្ធាន្វបប្ម៌រូបវន្ត ន្ិងការពិធទ្គេះធោបល់សាធារណៈធពារធពញធោយ
អតាន្័យ 

៣. ធោេះទ្សាយបញ្ហា ធយន្ឌ្័រ ន្ិងការអភិវឌ្ឍ ដូ្ច្ជា តាមរយៈការពិធទ្គេះធោបល់ធពារធពញធោយ
អតាន្័យ ជាមួយអនកពាក់ពន័្ធ (រមួទាាំងស្រេតើ ន្ិងខកេទ្មួលធៅតាមតទ្មូវការរបេ់ទ្កុមទន្់ធែាយ ន្ិង
ទ្កុមងាយរងធទ្គេះ) 

៤. បធងេើតយន្តការធោេះទ្សាយបណតឹ ងតវា  (GRM) ធដ្ើមបើទទួល ន្ងិេទ្មួលដ្ល់ការធោេះទ្សាយកតើកងវល់ 
ន្ិងបណតឹ ងតវា របេ់ទ្កមុមនុ្េសរងែលប េះពាល់ ខដ្លពាក់ព័ន្ធន្ឹងការអនុ្វតតធគលន្ធោបាយការពារ
បរសិាា ន្ ន្ិងេងគមរបេគ់ធទ្ាង 

៥. ទ្តូវបាន្ោក់បញ្ចូ លកនុងកិច្ចេន្ោជាមួយអនកទទលួការសាងេង់ អនកទទួលការបន្ត ន្ងិអនកែតលទ់ាំន្ិញ 
ន្ិងធេវាធែសងធទៀតកនុងការជួលកមមករកនុងមូលោឋ ន្ ន្ិងធានាការអនុ្ធោមតាមលកខែណឌ តទ្មូវ
េទ្ាប់ការពារេងគមរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ន្ិងបទោឋ ន្ការងារអន្តរជាតិេាំខាន្់ៗ ដូ្ច្ាន្
កាំណតក់នុងធេៀវធៅខណនាាំេតើពើបទោឋ ន្ការងារេាំខាន្់ៗរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ5។ 

 

23. បទោឋ ន្បធណត េះអាេន្នេតើពើបរសិាា ន្ េុែភាព ន្ិងេុវតាិភាពខដ្លកាំពុងអនុ្វតតធោយមូលន្ិ្ អិាកាេធាតុ
ថ្បតងគបឺទោឋ ន្អនុ្វតតន្៍ការងារខែនកបរសិាា ន្ ន្ងិេងគមរបេ់សាជើវកមមហរិញ្ញវតាុអន្តរជាតិ (IFC)។ ធោយសារខត
្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើជាសាា ប័ន្ខដ្លទទលួសាគ លធ់ោយមូលន្ិ្ិអាកាេធាតុថ្បតង ធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្
ធគលន្ធោបាយការពារ ន្ិងន្ើតិវ ិ្ ើរបេ់្នារគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើធៅកទ្មិតសាា ប័ន្ បន្សុើគន ន្ឹងបទោឋ ន្បរសិាា ន្ 
េុែភាព ន្ងិេុវតាិភាពរបេ់មូលន្ិ្ិអាកាេធាតុថ្បតង។  

 
5 ADB, ILO. 2006. ធេៀវធៅខណនាាំេតើពើបទោឋ ន្ការងារេាំខាន្់ៗ ទើទ្កុងា ន្ើល  
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២.ក្របខណ្ឌ ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងសងគមសក្មាប់រមមវិធីស្ថា រសសដ្ឋរិច្ចបបតងបនរមមវិធី
ហរិញ្ញបបទានបបតងជក្មុញការស្ថា រសសដ្ឋរិច្ចអាស្ថ៊ា ន 
 

 

រ.រមមវតាបុនក្របខណ្ឌ ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងសងគម 

24. ធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ាន្ធគលបាំណងធលើកកមពេ់
ន្ិរន្តរភាពថ្ន្លទធែលគធទ្ាងតាមរយៈការការពារបរសិាា ន្ ន្ិងមនុ្េសពើែលប េះពាល់អវជិាាន្ខដ្លអាច្បណត ល
មកពើគធទ្ាង។ ធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពារខច្ងពើធគលបាំណងធគលន្ធោបាយ ទាំហាំ ការ
ជទ្មុញ ន្ិងធគលការណ៍េទ្ាប់ការការពារខែនកេាំខាន្់ៗ ៣ ជាអាទិ៍ ការការពារបរសិាា ន្ (ធគលការណ៍ធគល
ន្ធោបាយ ១១ ច្ាំណុច្) ការការពារការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័ទ្គច្តិត (ធគលការណ៍ធគលន្ធោបាយ 
១២ ច្ាំណុច្) ន្ិងការការពារទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ (ធគលការណ៍ធគលន្ធោបាយ ៩ ច្ាំណុច្)។ 

25. កមមវតាុថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ6 ាន្ដូ្ច្តធៅ ៖ 

● ធច្ៀេវាងែលប េះពាល់អវជិាាន្របេ់គធទ្ាងច្ាំធពាេះបរសិាា ន្ ន្ិងទ្កុមមនុ្េសរងែលប េះពាល់ ទ្បេិន្ធបើ
អាច្ 

● បន្ធូរបន្ាយ កាត់បន្ាយ ន្ងិ/ឬប េះប ូវេងនូ្វែលប េះពាលអ់វជិាាន្របេ់គធទ្ាងច្ាំធពាេះបរសិាា ន្ ន្ងិទ្កុម
មនុ្េសរងែលប េះពាល់ធោយសារគធទ្ាង ទ្បេិន្ធបើការបធញ្ច ៀេមិន្អាច្ធ្វើធៅបាន្ ន្ិង 

● ជួយអនកែចើ/អតិងជិន្ពទ្ងឹងទ្បពន័្ធការពាររបេ់ពួកធគ ន្ិងអភិវឌ្ឍេមតាភាពទ្គប់ទ្គងហាន្ភិ័យបរសិាា ន្ 
ន្ិងេងគម។ 

 

26. ខែអកធលើច្ាំណុច្ធន្េះ ធគលបាំណងថ្ន្ទ្កបែណឌ ទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ ន្ងិេងគម រមួាន្ ៖ 

● ការបធញ្ច ៀេែលប េះពាល់ ន្ិង/ឬហាន្ភិ័យអវជិាាន្ខដ្លអាច្ធកើតធ ើងធោយផ្ទទ ល់ ទ្បធោល ន្ិង
ទ្តួតេុើគន  ធោយសារគធទ្ាងខដ្លគាំទ្ទធោយទ្កបែណឌ ធន្េះ 

● ការកាត់បន្ាយ ឬបន្ធូរបន្ាយែលប េះពាល់/ហាន្ភិយ័អវជិាាន្ខែនកបរសិាា ន្ ន្ងិេងគម 

 
6 ្នាគរអភវិឌ្ឍន្៍អាេុើធគរពតាមកមមវតាុថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពារ ន្ិងការអនុ្វតតធគលន្ធោបាយទាាំងធន្េះ។ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ
ទទួលែុេទ្តូវកនុងការធរៀបច្ាំការអធងេតលមអិត ន្ិងវាយតថ្មែ តាមោន្ ន្ិងទ្តួតពិន្តិយគធទ្ាងធៅទ្គប់ដ្ាំណក់កាលថ្ន្វដ្តគធទ្ាងទ្េបតាម
ធគលការណ៍ ន្ិងលកខែណឌ តទ្មូវខដ្លាន្ខច្ងកនុងធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពារ។ តាមរយៈការធគរពតាមធគលន្ធោ-

បាយការពារបរសិាា ន្ ន្ិងេងគម ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើពទ្ងឹងនូ្វទេសលទធភាព តាែ ភាព ន្ិងគណធន្យយភាពថ្ន្េកមមភាព ន្ិងការេធទ្មច្
ច្ិតតរបេ់ែែួន្ ជួយអនកែចើ/អតងិិជន្ទ្គប់ទ្គងែលប េះពាល់ ន្ិងហាន្ិភ័យបរសិាា ន្ ន្ិងេងគម ន្ិងជទ្មុញការវនិ្ិធោគឱ្យាន្ន្ិរន្តរភាពរយៈធពល
ខវង។ ការខទ្បកាែ យការធបតជាា ធន្េះឱ្យធៅជាលទធែលជាក់ខេតង អាទ្េ័យធលើកិច្ចែិតែាំទ្បឹងខទ្បងរមួគន  (ខតែុេខបែកពើគន ) រវាង្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍
អាេុើ ន្ិងអនកែចើ/អតិងិជន្។ 
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● ការធានាថ្ន ការកាត់បន្ាយ ឬការេទ្ាលែលប េះពាល់ ន្ងិហាន្ិភ័យខែនកបរសិាា ន្ ន្ិងេងគមបាំធពញ
តាមលកខែណឌ តទ្មូវថ្ន្ច្ាប់ ន្ងិបទបបញ្ញតតិជាត ិ ន្ិងលកខែណឌ តទ្មូវេទ្ាប់ការពារបរសិាា ន្ ន្ិងេងគម
របេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ធោយយកលាំនាាំតាមការអនុ្វតតលអបាំែុតជាអន្តរជាត ិ

● ការតខទ្មតទ្មង់រោឋ ភិបាលរបេ់អនកែចើកនុងការធរៀបច្ាំគធទ្ាង េទ្ាប់ោក់ជូន្្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ
វាយតថ្មែ ន្ិងកនុងការតាមោន្ ការរាយការណ៍ ន្ិងការអនុ្វតតវធិាន្ការខកតទ្មូវ (ទ្បេិន្ធបើាន្) 

● ការធានាធរៀបច្ាំយន្តការខដ្លាន្ទ្បេិទធភាព ធដ្ើមបើឱ្យាន្ការអនុ្ធោមតាមធគលន្ធោបាយការពារកនុង
ធពលអនុ្វតតគធទ្ាង ន្ងិធ្វើេកមមភាពខកតទ្មូវ ទ្បេិន្ធបើចាាំបាច្ ់

● ការអភិវឌ្ឍេមតាភាពសាា បន័្ដ្លបុ់គគលិកខែនកការពារបរសិាា ន្ ន្ិងេងគមរបេ់រោឋ ភិបាលអនកែចើធដ្ើមបើធានា
ការអនុ្ធោមតាមធគលន្ធោបាយការពារ ន្ិង 

● ការធ្វើោ ងណឱ្យគធទ្ាងទាាំងអេ់ខដ្លគាំទ្ទធោយមូលន្ិ្ិរបេ់មូលន្ិ្ិអាកាេធាតុថ្បតង បន្សើគន
ន្ឹងបទោឋ ន្បរសិាា ន្ េុែភាព ន្ងិេុវតាិភាពរបេមូ់លន្ិ្ិអាកាេធាតុថ្បតង។ 

តួនាទើ ការទទួលែុេទ្តវូ ន្ិងេមតាភាព 

27. ធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ខច្ងពើតួនាទើ ន្ងិការទទួល
ែុេទ្តូវរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ន្ិងរោឋ ភបិាលរបេ់អនកែចើ។ រោឋ ភិបាលទាាំងធនាេះទ្តូវធ្វើការវាយតថ្មែបិរសាា ន្ 
ន្ិងេងគម ធរៀបច្ាំការពិធទ្គេះធោបល់ធពារធពញធោយអតាន្័យជាមួយទ្កមុមនុ្េសរងែលប េះពាល ់ ន្ិងេហគមន្ ៍
ធរៀបច្ាំ ន្ិងអនុ្វតតខែន្ការការពារ តាមោន្ការអនុ្វតតខែន្ការទាាំងធន្េះ ន្ិងធរៀបច្ាំ ន្ងិោក់របាយការណ៍ពិន្ិតយ
តាមោន្។ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើាន្តួនាទើពន្យល់ពើលកខែណឌ តទ្មូវខែនកធគលន្ធោបាយដ្លអ់នកែចើ/អតិងជិន្ 
ជួយឱ្យអនកែចើ/អតិងជិន្បាំធពញលកខែណឌ តទ្មូវទាាំងធនាេះកនុងធពលដ្ាំធណើ រការ ន្ិងអនុ្វតតគធទ្ាងតាមរយៈកមមវ ិ្ ើ
កសាងេមតាភាព ធានាការអធងេតលមអិត ន្ិងការវាយតថ្មែ ន្ិងែតល់ការតាមោន្ ន្ិងការទ្តួតពនិ្តិយ។ ធទ្ៅពើធន្េះ 
្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើធៅខតតាមោន្ការអនុ្ធោមតាមធគលន្ធោបាយការពារកនុងធពលអនុ្វតតគធទ្ាង។ របាយ
ការណ៍បញ្ចប់គធទ្ាង ន្ិងរបាយការណ៍វាយតថ្មែការអនុ្វតតការងារកនុងគធទ្ាងរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ រមួ
បញ្ចូ លការវាយតថ្មែការអនុ្វតតធគលន្ធោបាយការពារ។ 

លកខែណឌ តទ្មវូធលើការទ្គប់ទ្គងការការពារេទ្ាប់រោឋ ភិបាល 

28. ទ្កបែណឌ ទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ ន្ិងេងគម ទ្តូវបាន្ោក់បញ្ចូ លធពញធលញជាមួយលកខែណឌ តទ្មូវកនុងវដ្តគធទ្ាង
របេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ ដ្ាំធណើ រការអធងេតលមអិតទ្តូវបាន្ធ្វើធ ើងតាាំងពើធដ្ើមទើកនុងវដ្តគធទ្ាង ធៅធពល
ពិចារណពើគធទ្ាងខដ្លទ្តូវទទួលបាន្ហរិញ្ញបបទាន្ពើ្ នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ ទ្បេិន្ធបើមនិ្អាច្បាំធពញការ
អនុ្ធោមតាមលកខែណឌ តទ្មូវេទ្ាប់ការពារទាាំងអេ់របេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើបាន្ធទ គធទ្ាងន្ឹងមិន្ទទួល
បាន្ហរិញ្ញបបទាន្ពើ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើធ ើយ ន្ិងមនិ្អាច្ាន្លទធភាពទទលួបាន្ហរិញ្ញបបទាន្ធទ្កាមកមមវ ិ្ ើ
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សាត រធេដ្ឋកិច្ចថ្បតងថ្ន្កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ធទ។ េទ្ាប់គធទ្ាងទាាំងអេ់
ខដ្លែតល់ហរិញ្ញបបទាន្ធោយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ដ្ាំធណើ រការខដ្លាន្ពិពណ៌នាកនុងទ្កបែណឌ ធន្េះធៅខតបន្ត
ធ្វើធ ើងរហូតដ្ល់រោឋ ភិបាលបញ្ចបក់ារចូ្លរមួកនុងគធទ្ាងធន្េះ។ 

29. ន្ើតិវ ិ្ ើខដ្លទ្តូវអនុ្វតតតាមធទ្កាមទ្កបែណឌ ធន្េះ ទ្តូវបាន្េធងខប ន្ិងពិពណ៌នាលមអិតកនុងធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្
ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ ជាំហាន្េាំខាន្់ៗរមួាន្ការទ្តួតពិន្តិយ ការចាត់ច្ាំណត់
ថ្នន ក់ ការអធងេតលមអតិ ការតាមោន្អនុ្ធោមភាព ន្ិងការរាយការណ៍។ ជាំហាន្ទាាំងអេ់ធន្េះទ្តូវបាន្ធរៀបរាប់កនុង
ខែនកខាងធទ្កាម។ គាំរូឯកសារ ន្ិងការខណនាាំេទ្ាប់ការធរៀបច្ាំការវាយតថ្មែែលប េះពាល់បរសិាា ន្ ការទ្តួតពិន្ិតយ
បរសិាា ន្ជាំហាន្ដ្ាំបូង ខែន្ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ ន្ងិខែន្ការទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្7 ាន្បងាា ញកនុងធេច្កតើខងែង
ការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ ធោយសារខតការទ្តួតពិន្ិតយ ន្ិងការចាត់ច្ាំណត់
ថ្នន ក់របេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ គឺជាច្ាំណុច្េនូលកនុងការគូេបញ្ហា ក់ពើទ្បធភទជាក់ោក់ថ្ន្ការវាយតថ្មែ/ខែន្ការ 
ន្ិងការរាយការណ៍ចាាំបាច្់ អនកែចើ/អតងិិជន្ន្ឹងទ្តូវបាន្ខណនាាំមិន្ឱ្យធរៀបច្ាំខែន្ការ មុន្ការអនុ្ម័តធលើការចាត់
ច្ាំណត់ថ្នន ក់គធទ្ាងធោយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើធ ើយ។ 

30. កនុងការអនុ្វតតធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ន្ឹងាន្ការ
វាយតថ្មែធគលន្ធោបាយ បទបញ្ហា  ន្ិងបទោឋ ន្ជាតេិតើពើបរសិាា ន្ ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ ន្ិងទ្កមុជន្ជាតធិដ្ើមភាគ
តិច្ធៅកទ្មិតគធទ្ាង។ ធទ្ៅពើធន្េះ ន្ងឹាន្ការវាយតថ្មែេមតាភាពអនុ្វតតន្៍របេអ់នកែចើែងខដ្រ។ ធៅធពលរកធឃើញ
គាែ ត ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើអាច្គាំទ្ទដ្ល់ការកសាងេមតាភាពធៅតាមភាពចាាំបាច្់។ 

ខ.នីតិវិធីសាពីីការការពារ 

31. លកខែណឌ តទ្មូវ ន្ិងដ្ាំធណើ រការខដ្លទ្តូវបាន្ពិពណ៌នាកនុងឯកសារធន្េះ បងាា ញពើន្ើតិវ ិ្ ើខដ្លទ្តូវធគរពតាម
កនុងការអនុ្វតតធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ន្ងិធៅតាមការតទ្មូវ
ធោយអន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុ (FI)8។ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើតទ្មូវឱ្យអន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុធគរពតាមន្ើតិវ ិ្ ើេតើពើការការពារ
ខដ្លាន្ធរៀបរាប់កនុងធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពារធន្េះ ដូ្ច្ជា ១) ន្ើតិវ ិ្ ើថ្ន្ការទ្តួតពិន្តិយ ការ
ចាត់ច្ាំណត់ថ្នន ក់ ន្ិងការវាយតថ្មែ ២) ឯកសារេតើពើការការពារ (ឧ. ការវាយតថ្មែែលប េះពាល់បរសិាា ន្ ការ
ទ្តួតពិន្តិយបរសិាា ន្ជាំហាន្ដ្ាំបូង ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័ទ្គច្តិត ន្ិងខែន្ការទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតចិ្) 

 
7 ពាកយថ្ន “ទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្” ទ្តូវបាន្ធទ្បើទ្បាេ់ជាទូធៅេាំធៅធលើទ្កុមវបប្ម៌ េងគម ន្ិងទ្កុមងាយរងធទ្គេះែុេៗគន ខដ្លាន្
ភិន្ភាគេាគ លដូ់្ច្តធៅ ១) ការទទួលសាគ ល់ធោយែែួន្ឯងថ្នជាេាជិកថ្ន្ទ្កុមវបប្មជ៌ន្ជាតិធដ្ើម ធហើយការទទួលសាគ ល់អតតេញ្ហញ ណ
ធន្េះទ្តូវបាន្ទទួលសាគ ល់ពើអនកដ្ថ្ទ ២) ភាា ប់រមួគន ន្ឹងតាំបន្់ភូមិសាស្រេតរេ់ធៅ ឬខដ្ន្ដ្ើដូ្ន្តាខដ្លេាិតកនុងតាំបន្់គធទ្ាង ន្ងិ្ន្ធាន្្មមជាតិ
កនុងតាំបន្់ជាំរក ន្ិងខដ្ន្ដ្ើទាាំងធន្េះ (៣) ាន្សាា បន័្ន្ធោបាយ េងគម ធេដ្ឋកិច្ច ឬវបប្ម៌ ោច្់ធោយខ កពើេងគម ន្ិងវបប្មជ៌ន្ជាតិ
ភាគធទ្ច្ើន្ ន្ិង ៥) ធទ្បើភាសាធោយខ ក ខដ្លជាទូធៅែុេពើភាសាែែូវការរបេ់ទ្បធទេ ឬតាំបន្់ (ADB SPS 2009)។ 

8 ADB SPS (2009) ធេច្កតើបខន្ាម ៤ ៖ លកខែណឌ តទ្មូវពិធេេ ៤ ៖ លកខែណឌ តទ្មូវពិធេេេទ្ាបទ់ទ្មង់ហរិញ្ញវតាុធែសងៗ ធេៀវធៅខណនាាំ
ទ្បតិបតតិការ (ធគលន្ធោបាយ្នាគរ) OM Section D6/BP (Dec 2003) 
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៣) េមតាភាពរបេបុ់គគលកិ ន្ងិ ៤) ការតាមោន្ ន្ិងការរាយការណ៍េទ្ាប់ទ្បធភទហាន្ិភ័យ ក, ែ ន្ងិ គ 
(តារាង ២)។ 

ការទ្តតួពិន្តិយ ន្ិងចាតច់្ាំណត់ថ្នន ក ់

32. ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើទ្តួតពិន្ិតយគធទ្ាងទាាំងអេ់ ធដ្ើមបើកាំណត់ទ្បធភទថ្ន្ការការពារបរសិាា ន្ ន្ិងេងគម ដូ្ច្
ាន្បងាា ញកនុងតារាង ២។ េទ្ាប់តាំណភាា បទ់ទ្មង់េទ្ាប់ការចាត់ច្ាំណត់ថ្នន ក់ខដ្លធទ្បើទ្បាេ់ធោយបុគគលិក
របេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ េូមធមើលឧបេមពន័្ធ ១។ 

តារាង ២ ៖ ការទ្តតួពនិ្ិតយ ន្ិងចាតច់្ាំណត់ថ្នន ក់ធោយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើធលើហាន្ិភ័យ
បរសិាា ន្  ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័័ទ្គច្ិតត ន្ិងទ្កមុជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ 

បរសិាា ន្ ៖ ច្ាំណត់ថ្នន ក់គធទ្ាងទ្តូវកាំណត់ធោយេាេភាគប េះពាល់បរសិាា ន្ ធោយរួមបញ្ចូលទាាំងការប េះពាល់ផ្ទទ ល់ ទ្បធោល ទ្តួតេុើគន  និ្ងជាការបងេ។ គធទ្ាង
ោក់ធេនើន្ើមួយៗទ្តូវទទួលការពិនិ្តយោ ងម ត់ច្ត់ធៅតាមទ្បធភទ ទើតាាំង ទាំហាំ ភាពងាយរងែលប េះពាល់ និ្ងកទ្មិតថ្ន្ការប េះពាល់បរសិាា ន្។ កទ្មិតថ្ន្ភាពលមអិត និ្ង
ទូលាំទូោយថ្ន្ការវាយតថ្មែែលប េះពាល់បរសិាា ន្ ឬការទ្តួតពិនិ្តយបរសិាា ន្ជាំហាន្ដ្ាំបូង ទ្តូវេាាទ្តជាមួយនឹ្ងទាំហាំថ្ន្ែលប េះពាល់ និ្ងហានិ្ភ័យខដ្លអាច្ធកើតាន្ 
(ADB SPS 2009)។ 

ទ្បធភទ ក 

គធទ្ាងោក់ធេនើទ្តូវបាន្ធរៀបច្ាំកាំណត់ជាទ្បធភទ ក ទ្បេិន្ធបើគធទ្ាងធនាេះអាច្ាន្កទ្មិតថ្ន្ការប េះពាល់ខែនកបរសិាា ន្ខាែ ាំងខដ្លាន្លកខណៈច្ទ្មុេះ មិន្អាច្ខកខទ្បបាន្ 
ឬមិន្ធាែ ប់ាន្ពើមុន្មក។ ែលប េះពាល់ធន្េះអាច្នឹ្ងាន្ឥទធិពលធលើេពើតាំបន់្ ឬធហោឋ រច្នាេមព័ន្ធគធទ្ាង អាទ្េ័យធៅតាមការងាររូបវន្ត។ គធទ្ាងធន្េះទ្តូវការការ
វាយតថ្មែែលប េះពាល់បរសិាា ន្ រួមទាាំងខែន្ការទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្។ 

ទ្បធភទ ែ 

គធទ្ាងោក់ធេនើទ្តូវបាន្ធរៀបច្ាំកាំណត់ជាទ្បធភទ ែ ទ្បេិន្ធបើលទធភាពថ្ន្ការប េះពាល់ខែនកបរសិាា ន្ ាន្កទ្មិតទាបជាងគធទ្ាងទ្បធភទ ក។ ការប េះពាល់ទាាំងធនាេះធកើត
ាន្ពិតទ្បាកដ្ខតកនុងតាំបន់្ការងារ អាច្ខកលមអបាន្ អាច្ងាយបធងេើតវធិាន្ការកាត់បន្ាយការប េះពាល់បាន្ងាយជាងគធទ្ាងទ្បធភទ ក។  គធទ្ាងធន្េះទ្តូវការការទ្តួត
ពិនិ្តយបរសិាា ន្ជាំហាន្ដ្ាំបូង រួមទាាំងខែន្ការទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្។ 

ទ្បធភទ គ 

គធទ្ាងោក់ធេនើទ្តូវបាន្ធរៀបច្ាំកាំណត់ជាទ្បធភទ គ ទ្បេិន្ធបើគធទ្ាងធនាេះអាច្នឹ្ងាន្ការប េះពាល់តិច្តួច្ ឬក៏គម ន្ប េះពាល់ខែនកបរសិាា ន្ខតមតង។  គធទ្ាងធន្េះមិន្
តទ្មូវឱ្យាន្ការវាយតថ្មែែលប េះពាល់បរសិាា ន្ ឬការទ្តួតពិនិ្តយបរសិាា ន្ជាំហាន្ដ្ាំបូងធទ។ ធទាេះបើជាោ ងក៏ធោយ ទ្តូវាន្ការពិនិ្តយខែនកបរសិាា ន្។ 

ទ្បធភទអន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុ 
គធទ្ាងោក់ធេនើ ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការវនិិ្ធោគមូលនិ្្ិរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន៍្អាេុើតាមរយៈអន្តរការ ើហិរញ្ញវតាុ។ លកខែណឌ តទ្មូវាន្បងាា ញកនុងកថ្នែណឌ  ៤៩-៥០។ 

 

ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័័ទ្គចិ្តត 
ច្ាំណត់ថ្នន ក់គធទ្ាងមួយ ទ្តូវកាំណត់ធោយេាេភាគប េះពាល់ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័័ទ្គចិ្តត។ កទ្មិតថ្ន្ភាពលមអិត និ្ងទូលាំទូោយថ្ន្ខែន្ការតាាំងទើលាំធៅ
ជាងមើ ទ្តូវេាាទ្តជាមួយនឹ្ងទាំហាំថ្ន្ែលប េះពាល់ និ្ងហានិ្ភ័យខដ្លអាច្ធកើតាន្ (ADB SPS 2009)។ 

ទ្បធភទ ក 
គធទ្ាងោក់ធេនើទ្តូវបាន្ធរៀបច្ាំកាំណត់ជាទ្បធភទ ក ទ្បេិន្ធបើគធទ្ាងធនាេះអាច្ាន្កទ្មិតថ្ន្ែលប េះពាល់ខាែ ាំងធលើការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័័ទ្គចិ្តត។ ការប េះ
ពាល់ធលើការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័័ទ្គចិ្តតធោយសារគធទ្ាងខដ្លគាំទ្ទធោយ្នាគរអភិវឌ្ឍន៍្អាេុើ ទ្តូវបាន្ចាត់ទុកថ្នាន្ទាំហាំ ា្ំធ្ង (ទ្បធភទ ក) ទ្បេិន្ធបើ
ាន្មនុ្េសចាប់ពើ ២០០ នាក់ធ ើងធៅនឹ្ងទ្ប មនឹ្ងែលប េះពាល់ ា្ំៗ ខដ្លទ្តូវបាន្កាំណត់ជា (១) ទ្បជាជន្ខដ្លផ្ទែ េ់ទើលាំធៅ ឬ (២) ទ្បជាជន្ខដ្លបាត់បង់
ទ្ទពយេកមមខដ្លាន្ែលិតភាពចាប់ពើ ១០% ធ ើងធៅ (ការបធងេើតទ្បាក់ច្ាំណូល)។ 

គធទ្ាងធន្េះទ្តូវការខែន្ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ រួមទាាំងការវាយតថ្មែែលប េះពាល់េងគម។  
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ទ្បធភទ ែ 

គធទ្ាងោក់ធេនើទ្តូវបាន្ធរៀបច្ាំកាំណត់ជាទ្បធភទ ែ ទ្បេិន្ធបើគធទ្ាងធនាេះមិន្បងេការប េះពាល់ ា្ំធ្ងធលើការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័័ទ្គចិ្តត។ ធេច្កតើខងែងការណ៍
ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្ នាគរអភិវឌ្ឍន៍្អាេុើ កាំណត់គធទ្ាងមួយជាគធទ្ាងទ្បធភទ ែ ទ្បេិន្ធបើាន្មនុ្េសតិច្ជាង ២០០ នាក់នឹ្ងទ្ប មនឹ្ងែលប េះ
ពាល់ ា្ំៗ ខដ្លទ្តូវបាន្កាំណត់ជា (១) ទ្បជាជន្ខដ្លផ្ទែ េ់ទើលាំធៅ ឬ (២) ទ្បជាជន្ខដ្លបាត់បង់ទ្ទពយេកមមខដ្លាន្ែលិតភាពតិច្ជាង ១០% (ការបធងេើតទ្បាក់
ច្ាំណូល)។ 

គធទ្ាងធន្េះទ្តូវការខែន្ការតាាំងទើលាំធៅធ ើងវញិ រួមទាាំងការវាយតថ្មែែលប េះពាល់េងគម។ 

ទ្បធភទ គ 

គធទ្ាងោក់ធេនើទ្តូវបាន្ធរៀបច្ាំកាំណត់ជាទ្បធភទ គ ទ្បេិន្ធបើគធទ្ាងធនាេះមិន្បងេការប េះពាល់ធលើការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័័ទ្គចិ្តត។ គធទ្ាងធន្េះមិន្តទ្មូវឱ្យ
ាន្វធិាន្ការបខន្ាមធទៀតធ ើយ។ 

ទ្បធភទអន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុ 
គធទ្ាងោក់ធេនើពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការវនិិ្ធោគមូលនិ្្ិរបេ់្ នាគរអភិវឌ្ឍន៍្អាេុើតាមរយៈអន្តរការ ើហិរញ្ញវតាុ។ លកខែណឌ តទ្មូវាន្បងាា ញកនុងកថ្នែណឌ  ៤៩-៥០។ 

 

ទ្កមុជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ ៖ ច្ាំណត់ថ្នន ក់គធទ្ាងមួយ ទ្តូវបាន្កាំណត់ធោយេាេភាគប េះពាល់ទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្។ កទ្មិតថ្ន្ការប េះពាល់របេ់គធទ្ាងខដ្ល
គាំទ្ទធោយ្នាគរអភិវឌ្ឍន៍្អាេុើធលើជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ ទ្តូវបាន្កាំណត់ធោយ (១) កទ្មិតថ្ន្ការប េះពាល់ធៅធលើ ក) េិទធិទ្បថ្ពណើ របេ់ជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ និ្ង
លទធភាពទទួលបាន្ដ្ើ ែ្ើ និ្ង្ន្ធាន្្មមជាតិ ែ) សាា ន្ភាពេងគមធេដ្ឋកិច្ច គ) េុច្រតិភាពវបប្ម៌ និ្ងបូរណភាពទឹកដ្ើ ឃ) េុែភាព ការអប់រ ាំ ការចិ្ញ្ច ឹមជើវតិ និ្ង
េន្តិេុែេងគម និ្ង ង) ការទទួលសាគ ល់ច្ាំធណេះដឹ្ងជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ និ្ង (២) កទ្មិតភាពទទួលរងធទ្គេះរបេេ់ហគមន៍្ជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ខដ្លរងែលប េះ
ពាល់។ កទ្មិតថ្ន្ភាពលមអិត និ្ងទូលាំទូោយថ្ន្ខែន្ការទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ ទ្តូវេាាទ្តជាមួយនឹ្ងទាំហាំថ្ន្ែលប េះពាល់ និ្ងហានិ្ភ័យខដ្លអាច្ធកើតាន្ធលើ
ទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ (ADB SPS 2009)។ 
ទ្បធភទ ក 

គធទ្ាងោក់ធេនើទ្តូវបាន្ធរៀបច្ាំកាំណត់ជាទ្បធភទ ក ទ្បេិន្ធបើគធទ្ាងធនាេះអាច្ាន្កទ្មិតថ្ន្ែលប េះពាល់ខាែ ាំងធលើទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្។ គធទ្ាងធន្េះទ្តូវការ
ខែន្ការទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ (IPP) រួមទាាំងការវាយតថ្មែែលប េះពាល់េងគម។ 

ទ្បធភទ ែ 

គធទ្ាងោក់ធេនើទ្តូវបាន្ធរៀបច្ាំកាំណត់ជាទ្បធភទ ែ ទ្បេិន្ធបើគធទ្ាងធនាេះអាច្ាន្កទ្មិតថ្ន្ែលប េះពាល់តិច្តួច្ធលើជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្។ គធទ្ាងធន្េះទ្តូវការខែន្ការ
ទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ រួមទាាំងការវាយតថ្មែែលប េះពាល់េងគម។ 

ទ្បធភទ គ 

គធទ្ាងោក់ធេនើទ្តូវបាន្ធរៀបច្ាំកាំណត់ជាទ្បធភទ គ ទ្បេិន្ធបើគធទ្ាងធនាេះមិន្បងេែលប េះពាល់ធលើទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្។ គធទ្ាងធន្េះមិន្តទ្មូវឱ្យាន្វធិាន្ការ
បខន្ាមធទៀតធ ើយ។ 

ទ្បធភទអន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុ 
គធទ្ាងោក់ធេនើពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការវនិិ្ធោគមូលនិ្្ិរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន៍្អាេុើតាមរយៈអន្តរការ ើហិរញ្ញវតាុ។ លកខែណឌ តទ្មូវាន្បងាា ញកនុងកថ្នែណឌ  ៤៩-៥០។ 

 

33. ធៅដ្ាំណក់កាលដ្ាំបូង គធទ្ាងទ្តូវបាន្ពិន្តិយធ្ៀបន្ឹងតារាងេកមមភាពវនិ្ិធោគខដ្លទ្តូវបាន្ហាមឃាត់
របេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ (SPS ធេច្កតើបខន្ាម ៥)។ ទ្បេិន្ធបើគធទ្ាងពាកព់័ន្ធន្ងឹេកមមភាពមួយខដ្លទ្តូវ
បាន្ហាមឃាត់ គធទ្ាងធនាេះន្ឹងមនិ្អាច្ទទួលបាន្ហរិញ្ញបបទាន្ពើ្ នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ឬគម ន្លកខណៈេមបតតិ
ចូ្លរមួកនុងកមមវ ិ្ ើសាត រធេដ្ឋកចិ្ចថ្បតងថ្ន្កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ធ ើយ។ មិន្
ដូ្ធចាន េះធទ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ងឹគូេបញ្ហា ក់ពើលកខែណឌ តទ្មូវេទ្ាប់ការពារបរសិាា ន្ ន្ងិេងគមេទ្ាប់
គធទ្ាងធន្េះដ្ល់រោឋ ភិបាលរបេអ់នកែចើ។ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ងឹវាយតថ្មែ ន្ិងអនុ្មត័ន្ើតិវ ិ្ ើ ន្ងិរបាយការណ៍ 

ទាាំងអេ់ធៅតាមការកាំណតក់នុងឯកសារធន្េះ។ 

 

34. ធៅដ្ាំណក់កាលដ្ាំបូងថ្ន្វដ្តគធទ្ាង (ជាទូធៅ ធៅដ្ាំណក់កាលកាំណតអ់តតេញ្ហញ ណគធទ្ាង) ្នាគរ
អភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ងឹពិធទ្គេះជាមួយរោឋ ភិបាលរបេអ់នកែចើធដ្ើមបើទ្តួតពិន្តិយ ន្ិងចាត់ច្ាំណត់ថ្នន ក់គធទ្ាងធោយខែអក
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ធលើទាំហាំថ្ន្ែលប េះពាល់ ន្ិងហាន្ិភ័យខដ្លអាច្ធកើតាន្។ តារាងធែទៀងផ្ទទ ត់ការវាយតថ្មែរហ័េខែអកតាមវេិ័យ
របេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ទ្តូវបាន្ធទ្បើទ្បាេ់ធដ្ើមបើេទ្មួលដ្ល់ការទ្តួតពិន្ិតយ ន្ិងការចាត់ច្ាំណត់ថ្នន ក់។ 
ន្ឹងាន្ការវាយតថ្មែែលប េះពាល់ធលើបរសិាា ន្ ែលប េះពាល់ថ្ន្ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័ទ្គច្ិតត  ន្ិងែល
ប េះពាល់ធលើទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្។ តារាងធែទៀងផ្ទទ ត់ធន្េះន្ឹងគូេបញ្ហា ក់ពើទាំហាំថ្ន្ែលប េះពាល់ខដ្លពាក់ពន័្ធន្ងឹ
គធទ្ាងធោយកាំណត់គធទ្ាងជាទ្បធភទ ក, ែ ឬ គ (តារាង ២ ន្ិង ៣)។ ទ្បេិន្ធបើគធទ្ាងពាក់ពន័្ធន្ឹងការ
វនិ្ិធោគមូលន្ិ្ ិតាមរយៈអន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុ គធទ្ាងន្ឹងទ្តូវបាន្កាំណត់ជាទ្បធភទអន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុ។ 

ការទ្តតួពិន្តិយ ន្ិងការចាត់ច្ាំណត់ថ្នន ក់ការការពារបរសិាា ន្ 

35. លកខែណឌ តទ្មូវ ន្ិងដ្ាំធណើ រការខដ្លទ្តូវបាន្ពិពណ៌នាកនុងឯកសារធន្េះ បងាា ញពើន្ើតិវ ិ្ ើេធងខបខដ្លទ្តូវធគរព
តាម កនុងធពលអនុ្វតតធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ច្ាំខណកការ
ពិពណ៌នាទាាំងទ្េុង ាន្បងាា ញកនុងធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ 

36. ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ងឹពិធទ្គេះជាមួយរោឋ ភិបាលរបេ់អនកែចើធដ្ើមបើទ្តួតពនិ្ិតយ ន្ងិចាត់ច្ាំណតថ់្នន ក់គធទ្ាង
ធោយខែអកធលើទាំហាំថ្ន្ែលប េះពាល់ ន្ងិហាន្ភិយ័ខដ្លអាច្ធកើតាន្ធលើបរសិាា ន្។ តារាងធែទៀងផ្ទទ ត់ការវាយតថ្មែ
រហ័េខែអកតាមវេិ័យរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ទ្តូវបាន្ធទ្បើទ្បាេ់ធដ្ើមបើេទ្មួលដ្ល់ការទ្តួតពិន្តិយ ន្ិងការចាត់
ច្ាំណត់ថ្នន ក់ (េូមធមើលឧបេមព័ន្ធ ១)។ ខែអកតាមការវាយតថ្មែរហ័េ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ងឹកាំណត់ទ្បធភទ
បរសិាា ន្ធៅតាមទ្បធភទខដ្លធរៀបរាប់កនុងតារាង ២។  

37. េទ្ាប់គធទ្ាងទាាំងអេ់ រោឋ ភិបាលរបេ់អនកែចើន្ឹងែិតែាំធគរពតាមលកខែណឌ តទ្មូវទាាំងអេក់នុងបទបបញ្ញតតិ
ជាតិជា្រាន្។ 

38. ទ្បេិន្ធបើគធទ្ាងទ្តូវបាន្កាំណត់ជាទ្បធភទ ក ការធរៀបច្ាំការវាយតថ្មែែលប េះពាល់បរសិាា ន្ ន្ងិការចុ្េះអធងេត
ធៅមូលោឋ ន្ ន្ឹងរមួបញ្ចូ លការពិធទ្គេះធោបលជ់ាមួយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ធហើយន្ឹងាន្ការោក់ពទ្ងាងការ
វាយតថ្មែែលប េះពាលប់រសិាា ន្ (ភាសាអង់ធគែេ) ជូន្្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើវាយតថ្មែ។ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ឹង
តទ្មូវឱ្យាន្ការបងាា ញរបាយការណ៍ទ្ពាងេតើពើការវាយតថ្មែែលប េះពាល់បរសិាា ន្ កនុងធគហទាំព័ររបេ់្នាគរ
អភិវឌ្ឍន្៍អាេុើកនុងរយៈធពលោ ងតចិ្ ១២០ ថ្ងៃ មុន្ការអនុ្មត័គធទ្ាង។ កនុងករណើ ខដ្លគធទ្ាងឈាន្ដ្ល់
ដ្ាំណក់កាលែពេ់ រោឋ ភិបាលរបេ់អនកែចើទ្តូវពិន្តិយធ ើងវញិធលើការវាយតថ្មែែលប េះពាល់បរសិាា ន្ ន្ិងខែន្ការទ្គប់
ទ្គងបរសិាា ន្ ន្ិងឯកសារគាំទ្ទធែសងធទៀត រមួទាាំងរបាយការណ៍េតើពើការពិធទ្គេះធោបល់សាធារណៈ។ ទ្បេិន្ធបើ
ាន្គាែ តកនុងលកខែណឌ តទ្មូវរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ន្ឹងាន្ការធរៀបច្ាំខែន្ការេកមមភាពខកតទ្មូវ (CAP)

ខដ្លទ្តូវេធទ្មច្ជាមួយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ គាំរូរបាយការណ៍េតើពើការវាយតថ្មែែលប េះពាលប់រសិាា ន្ ាន្
បងាា ញកនុងធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ (SPS ធេច្កតើបខន្ាម ១)។ 

39. េទ្ាប់គធទ្ាងទ្បធភទ  ែ   ន្ឹងទ្តូវាន្ការទ្តួតពិន្តិយបរសិាា ន្ជាំហាន្ដ្ាំបូង   ន្ិងខែន្ការទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ 
(ភាសាអង់ធគែេ)។ កនុងករណើ ខដ្លគធទ្ាងឈាន្ដ្ល់ដ្ាំណក់កាលែពេ់ រោឋ ភិបាលរបេ់អនកែចើន្ងឹទ្តូវពិន្ិតយធ ើង
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វញិធលើរបាយការណ៍ាន្ទ្សាប់ (ការវាយតថ្មែថ្នន ក់ជាតិ) ន្ងិឯកសារគាំទ្ទធែសងធទៀត ដូ្ច្ជា របាយការណ៍េតើពើការ
ពិធទ្គេះធោបល់សាធារណៈ។ របាយការណ៍ខដ្លទ្តូវបាន្អនុ្មត័ធោយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ងឹទ្តូវបាន្បធងាា េះ
កនុងធគហទាំព័ររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ ទ្បេិន្ធបើាន្គាែ តកនុងលកខែណឌ តទ្មូវរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ 
ន្ឹងាន្ការធរៀបច្ាំខែន្ការេកមមភាពខកតទ្មូវ ខដ្លទ្តូវអនុ្ម័តធោយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ធដ្ើមបើបាំបាត់គាែ ត ន្ិង
ធ្វើបច្ចុបបន្នភាពរបាយការណ៍។ គាំរូរបាយការណ៍េតើពើការទ្តួតពិន្តិយបរសិាា ន្ជាំហាន្ដ្ាំបូង ាន្បងាា ញកនុងធេច្កតើ
ខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ (SPS ធេច្កតើបខន្ាម ១)។ 

ការទ្តតួពិន្តិយ ន្ិងការចាត់ច្ាំណត់ថ្នន ក់ការការពារេងគម ៖ ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័័ទ្គច្ិតត ន្ិងទ្កមុជន្
ជាតិធដ្ើមភាគតចិ្ 

40. លកខែណឌ តទ្មូវ ន្ិងដ្ាំធណើ រខដ្លាន្ពិពណ៌នាកនុងឯកសារធន្េះ បងាា ញពើន្ើតិវ ិ្ ើេធងខបខដ្លទ្តូវធគរពតាម
កនុងធពលអនុ្វតតធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ច្ាំខណកការពិពណ៌នា
ទាាំងទ្េុងាន្បងាា ញកនុងធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្អ៍ាេុើ។ 

41. ធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ តទ្មូវឱ្យរោឋ ភិបាលរបេ់អនកែចើ
វាយតថ្មែរបាយការណ៍គធទ្ាង ធដ្ើមបើវភិាគែលប េះពាល់ខដ្លអាច្ធកើតាន្ធលើការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័័ទ្គ
ច្ិតត ន្ងិែលប េះពាល់ធលើទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្។ រោឋ ភិបាលទ្តូវធ្វើការអធងេតលមអតិពើេងគម រមួទាាំងការចុ្េះ
តាមទើតាាំង ១ ឬធទ្ច្ើន្ធលើក ការបញ្ហា ក់អេះអាងព័ត៌ាន្េតើពើែលប េះពាល់ខដ្លអាច្ធកើតាន្។ ការអធងេតលមអិត
ដ្ាំបូង ទ្តូវបាន្ធ្វើធ ើងជាមួយន្ឹងការបាំធពញតារាងធែទៀងផ្ទទ ត់ការវាយតថ្មែរហ័េធលើការការពារេងគមរបេ់្នាគរ
អភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើទ្តូវធានាថ្ន រោឋ ភិបាលរបេ់អនកែចើធោេះទ្សាយគាែ តខដ្លាន្ ន្ងិជូន្
ដ្ាំណឹងដ្ល់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើអាំពើការខកខទ្បនានា។ ការអធងេតលមអិតជាដ្ាំធណើ រការបន្តជាប់ ន្ងិកាន្់ខតេុើជធទ្ៅ 
ទ្បេិន្ធបើអនុ្វតតអនុ្គធទ្ាងទ្បធភទ ក។ 

42. ខែអកធលើតារាងធែទៀងផ្ទទ ត់ការទ្តួតពនិ្ិតយរហ័េធលើការការពារេងគម រោឋ ភិបាលរបេអ់នកែចើន្ឹងធេនើឱ្យាន្ការ
ោក់ពិន្ទុធលើការចាត់ច្ាំណត់ថ្នន ក់ ធោយខែអកធលើន្យិមន្័យរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ (SPS 2009) ន្ិងកត់ទ្តា
ទុកធោយធទ្បើទទ្មង់េទ្ាប់ការកាំណត់ទ្បធភទ។ 

43. ទ្បេិន្ធបើគធទ្ាងទ្តូវបាន្កាំណត់ជាទ្បធភទ ក េទ្ាប់ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័័ទ្គច្តិត (IR) ្នាគរ
អភិវឌ្ឍន្៍អាេុើតទ្មូវឱ្យរោឋ ភិបាលរបេអ់នកែចើ េហការជាមួយទើទ្បឹកាឯករាជយធដ្ើមបើធរៀបច្ាំខែន្ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ
លមអិត (RP)។ គាំរូខែន្ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើទ្តូវបាន្ោក់បញ្ចូ លកនុងធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពារ
របេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ (SPS ធេច្កតើបខន្ាម ២)។ ចាាំបាច្់ទ្តូវោក់បញ្ចូ ល្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើកនុងការ
ពិធទ្គេះធោបល់ធៅធពលធរៀបច្ាំខែន្ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ   ន្ិងការចុ្េះអធងេតធៅមូលោឋ ន្។ ពទ្ងាងខែន្ការតាាំង
ទើលាំធៅជាងមើ (ភាសាអង់ធគែេ) ន្ឹងទ្តូវបាន្វាយតថ្មែធោយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ ពទ្ងាង ន្ិងខែន្ការតាាំង
ទើលាំធៅជាងមើចុ្ងធទ្កាយន្ឹងទ្តូវបាន្បធងាា េះកនុងធគហទាំព័ររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ កនុងករណើ ខដ្លគធទ្ាង
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ឈាន្ដ្លដ់្ាំណក់កាលែពេ់ រោឋ ភិបាលន្ឹងវាយតថ្មែខែន្ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ ន្ិងឯកសារគាំទ្ទធែសងធទៀត ដូ្ច្ជា 
របាយការណ៍េតើពើការពិធទ្គេះធោបល់សាធារណៈ។ ទ្បេិន្ធបើាន្គាែ តកនុងលកខែណឌ តទ្មូវរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍
អាេុើ ទ្តូវធរៀបច្ាំខែន្ការេកមមភាពខកតទ្មូវ (CAP) ខដ្លទ្តូវេធទ្មច្ជាមួយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ ទ្បេិន្ធបើ
គធទ្ាងទ្តូវបាន្កាំណត់ជាទ្បធភទ ែ េទ្ាប់ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័ទ្គច្ិតត (តារាង ២ ៖ ការទ្តួតពិន្ិតយ 
ន្ិងចាតច់្ាំណត់ថ្នន ក់ហាន្ិភ័យ) គធទ្ាងធន្េះទ្តវូការខែន្ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ ន្ិងអនុ្វតតតាមន្ើតិវ ិ្ ើេទ្ាប់
គធទ្ាងទ្បធភទ ក។ 

44. ខែអកតាមធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ រោឋ ភិបាលរបេ់អនកែចើ
ន្ឹងបធញ្ច ៀេការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័ទ្គច្ិតតទ្បេិន្ធបើអាច្ធ្វើធៅបាន្ កាត់បន្ាយការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ
ធោយមិន្េម័ទ្គច្ិតត តាមរយៈការេិការកធមើលជធទ្មើេគធទ្ាង ន្ិងការរច្នាបែង់ធែសងធទៀត ធលើកេទួយ (ឬោ ង
ធហាច្ណេ់សាត រ) មធ្ោបាយច្ិញ្ច ឹមជើវតិរបេអ់នកបាតប់ង់លាំធៅោឋ ន្ឱ្យបាន្កនុងកទ្មិតមួយទ្បហាក់ទ្បខហលន្ឹង
កទ្មិតធៅមុន្ធពលាន្គធទ្ាងអភិវឌ្ឍន្៍ ន្ងិធលើកកមពេក់ទ្មិតជើវភាពរេ់ធៅរបេ់ជន្ទ្កើទ្កខដ្លទ្តូវផ្ទែ េ់ទើលាំធៅ 
ន្ិងទ្កុមងាយរងធទ្គេះធែសងធទៀត។ ធគលន្ធោបាយការពារការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័ទ្គច្ិតត ទ្គបដ្ណត ប់
ធលើការផ្ទែ េ់ទើលាំធៅរូបវន្ត  (បតូរទើតាាំង  បាត់បង់ដ្ើលាំធៅោឋ ន្  ឬការបាត់បង់ទើជាំរក) ន្ិងការផ្ទែ េប់តូរខែនកធេដ្ឋកចិ្ច 
(បាត់បងដ់្ើ ទ្ទពយេកមម េិទធធទ្បើទ្បាេ់ទ្ទពយេកមម ទ្បភពទ្បាកច់្ាំណូល ឬមធ្ោបាយច្ិញ្ច ឹមជើវតិ) ធោយសារខត 
(១) លទធកមមដ្ើធោយមិន្េម័ទ្គច្ិតត ឬ (២) ការកាំណត់ធោយមិន្េម័ទ្គច្តិតកនុងការធទ្បើទ្បាេ់ដ្ើ ឬេិទធិធទ្បើទ្បាេ់
ឧទោន្ជាត ិ ន្ងិតាំបន្់ការពារ្មមជាតិខដ្លកាំណត់ធោយច្ាប់។ ធគលន្ធោបាយការពារធន្េះ កាំណត់ធមើលថ្នធតើ
ការបាត់បង់ ន្ិងការកាំណត់ធោយធោយមិន្េម័ទ្គច្ិតតធនាេះ ាន្លកខណៈទាាំងទ្េុង ឬធោយខែនក ាន្លកខណៈជា
អច្ិថ្ស្រន្តយ ៍ ឬជាបធណត េះអាេន្ន។ ច្ាំណុច្េាំខាន្់ ទ្តូវធគរពតាមបទបញ្ហា ទាាំងអេក់នុងធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្
ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ (២០០៩)។ 

45. ទ្បេិន្ធបើគធទ្ាងទ្តូវបាន្កាំណត់ជាទ្បធភទ ក េទ្ាប់ជន្ជាតិធដ្ើមភាគតចិ្ រោឋ ភិបាលរបេអ់នកែចើន្ឹងធរៀបច្ាំ
ខែន្ការលមអិតេតើពើទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតចិ្ (IPP)។ គាំរូខែន្ការទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ទ្តូវបាន្ោក់បញ្ចូ លកនុង
ធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ (SPS ធេច្កតើបខន្ាម ២)។ ការធរៀបច្ាំ
ខែន្ការទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតចិ្ ន្ិងការចុ្េះអធងេតធៅមូលោឋ ន្ ន្ឹងរមួបញ្ចូលការពិធទ្គេះជាមួយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍
អាេុើ ន្ិងការែតលព់ទ្ងាងខែន្ការធន្េះជាភាសាអង់ធគែេេទ្ាប់ោកជូ់ន្្នាគរអភិវឌ្ឈន្៍អាេុើវាយតថ្មែ។ ពទ្ងាង 
ន្ិងខែន្ការទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតចិ្ចុ្ងធទ្កាយ ន្ឹងទ្តូវបាន្បធងាា េះកនុងធគហទាំព័ររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ 
ទ្បេិន្ធបើគធទ្ាងទ្តូវបាន្កាំណត់ជាទ្បធភទ ែ (តារាង ២ ៖ ការទ្តួតពិន្ិតយ ន្ិងចាតច់្ាំណតថ់្នន ក់ហាន្ភិ័យ) 
គធទ្ាងធន្េះទ្តូវការខែន្ការទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ ន្ងិអនុ្វតតតាមន្ើតិវ ិ្ ើេទ្ាប់គធទ្ាងទ្បធភទ ក។ ន្ឹងាន្
ការែសពវែាយខែន្ការទ្កុមជន្ជាតធិដ្ើមភាគតិច្េទ្ាប់គធទ្ាងទ្បធភទ ែ ខដ្លទ្តូវបាន្អនុ្ម័តធោយ្នាគរ
អភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ 
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46. ខែអកតាមធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ រោឋ ភិបាលរបេ់អនកែចើ
ន្ឹងធរៀបច្ាំ ន្ិងអនុ្វតតគធទ្ាងកនុងវ ិ្ ើសាស្រេតខដ្លជទ្មុញការធគរពអតតេញ្ហញ ណ ធេច្កតើថ្ងែងនូរ េិទធិមនុ្េស 
មធ្ោបាយច្ិញ្ច ឹមជើវតិ ន្ិងវបប្ម៌របេ់ទ្កុមជន្ជាតធិដ្ើមភាគតចិ្ ខដ្លកាំណត់ធោយទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្
ធោយែែួន្ឯង ធដ្ើមបើឱ្យពកួធគ (១) អាច្ទទួលបាន្អតាទ្បធោជន្៍េងគម ន្ងិធេដ្ឋកចិ្ចខដ្លេមទ្េបតាមវបប្ម៌
របេ់ពួកធគ (២) មិន្រងែលប េះពាល់អវជិាាន្ខដ្លធកើតធច្ញពើគធទ្ាង ន្ិង (៣) អាច្ចូ្លរមួោ ងេកមមកនុង
គធទ្ាងខដ្លជេះឥទធិពលមកធលើពកួធគ។ រោឋ ភិបាលរបេ់អនកែចើទ្តូវធគរពតាមធគលន្ធោបាយការពារទ្កុមជន្
ជាតិធដ្ើមភាគតចិ្ ខដ្លាន្ខច្ងកនុងធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ 
(២០០៩)។ 

47. លកខែណឌ តទ្មូវេទ្ាប់ការពារទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ន្ឹងទ្តូវធលើកមកអនុ្វតត ទ្បេិន្ធបើគធទ្ាងាន្ការ
ប េះពាល់ធោយផ្ទទ ល់ ឬធោយទ្បធោលច្ាំធពាេះធេច្កតើថ្ងែងនូរ េិទធិមនុ្េស មធ្ោបាយច្ិញ្ច ឹមជើវតិ ឬវបប្ម៌របេ់
ទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ ឬប េះពាល់ដ្ល់ទកឹដ្ើ ឬ្ន្ធាន្្មមជាតិ ឬវបប្ម៌ខដ្លទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតចិ្
កាន្់កាប់ ធទ្បើទ្បាេ់ រេ់ធៅ ឬអេះអាងថ្នជាទកឹដ្ើដូ្ន្តា ឬទ្ទពយេកមមរបេព់ួកធគ។ កនុងការពចិារណពើភិន្ភាគ
េាគ ល់ទាាំងធន្េះ ច្ាប់ជាតិ ទាែ ប់អនុ្វតត ន្ិងអនុ្េញ្ហញ អន្តរជាតិធែសងធទៀតខដ្លរដ្ឋជាភាគើ ន្ឹងទ្តូវធលើកយកមក
ពិចារណែងខដ្រ។ ទ្កុមមួយខដ្លបាតប់ង់ការែារភាា ប់រមួគន ន្ឹងតាំបន្់ភូមិសាស្រេតរេ់ធៅ ឬខដ្ន្ដ្ើដូ្ន្តាខដ្លេាតិ
ធៅកនុងតាំបន្់គធទ្ាងធោយសារខតការផ្ទត ច្់ធច្ញធោយមិន្េម័ទ្គច្តិត ធៅខតាន្េិទធទិទួលបាន្ធៅធទ្កាមធគល-

ន្ធោបាយធន្េះ។ 

48. េទ្ាប់គធទ្ាងទាាំងអេ់ រោឋ ភិបាលរបេ់អនកែចើន្ងឹែិតែាំធគរពតាមលកខែណឌ តទ្មូវថ្នន ក់ជាតិខដ្លពាក់ព័ន្ធន្ឹង
ទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្។ 

អន្តរការ ើហិរញ្ញវតាុ 

49. ច្ាំធពាេះគធទ្ាងខដ្លវនិ្ិធោគធោយមូលន្ិ្ ិរបេ់្ នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ឬអន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍
អាេុើន្ឹងធរៀបច្ាំការអធងេតលមអតិពើការការពារធដ្ើមបើវាយតថ្មែហាន្ភិ័យ ន្ងិែលប េះពាល់ខដ្លអាច្ាន្ច្ាំធពាេះេងគម 
ន្ិងបរសិាា ន្ខដ្លពាក់ព័ន្ធន្ឹងអន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុខដ្លាន្ទ្សាប់ ន្ិងែលប័ទ្តគធទ្ាងខដ្លអាច្ាន្ធៅធពល
អនាគត ន្ិងពិន្ិតយធមើលការធបតជាា  ន្ងិេមតាភាពរបេ់ែែួន្កនុងការទ្គប់ទ្គងេងគម ន្ងិបរសិាា ន្។ ទ្បេិន្ធបើការ
វនិ្ិធោគរបេ់អន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុាន្ែលប េះពាលច់្ាំធពាេះេងគម ន្ិងបរសិាា ន្តិច្តួច្ ឬគម ន្ែលប េះពាលអ់វជិាាន្ 
គធទ្ាងរបេ់អន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុន្ឹងទ្តូវបាន្ចាត់ទុកជាគធទ្ាងទ្បធភទ គ ធហើយមិន្ចាាំបាច្់អនុ្វតតលកខែណឌ តទ្មូវ
ជាក់ោក់ធែសងធទៀតធ ើយ។ អន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុធែសងធទៀតចាាំបាច្់ទ្តូវាន្ ឬបធងេើតឱ្យាន្ទ្បព័ន្ធទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ 
ន្ិងេងគម (ESMS) ខដ្លាន្ទាំហាំេាាទ្តន្ងឹលកខណៈ ន្ិងហាន្ភិ័យថ្ន្ថ្ន្ការវនិ្ិធោគរបេ់អន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុ
ធៅធពលអនាគត ខដ្លទ្បពន័្ធធន្េះន្ឹងទ្តូវរកាជាខែនកមួយទ្បព័ន្ធទ្គប់ទ្គងទាាំងមូលរបេ់អន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុ។ ទ្បព័ន្ធ
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ទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ ន្ិងេងគមន្ឹងទ្តូវបាន្ច្ងទ្កងជាឯកសារ ន្ិងេធទ្មច្ធោយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ន្ិងអន្តរការ ើ
ហរិញ្ញវតាុ។ 

50. លកខែណឌ តទ្មូវលមអតិេទ្ាប់ទ្បព័ន្ធទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ ន្ិងេងគមរបេ់អន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុ ាន្លមអិតកនុង
ធេច្កតើបខន្ាម ៤ ថ្ន្ធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ អន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុ
ទាាំងអេ់ន្ងឹធានាថ្ន ការវនិ្ិធោគរបេ់ែែួន្អនុ្ធោមតាមបទបបញ្ញតតិ ន្ិងច្ាប់ជាតជិា្រាន្ ន្ិងអនុ្វតតអនុ្
គធទ្ាងខដ្លែតល់ហរិញ្ញបបទាន្ធោយ្នាគរអភវិឌ្ឍន្៍អាេុើ ធោយខែអកតាមតារាងេកមមភាពវនិ្ិធោគខដ្លទ្តូវ
បាន្ហាមឃាត់ (ADB SPS ធេច្កតើបខន្ាម ៥)។ ទ្បេិន្ធបើអនុ្គធទ្ាងទាាំងធនាេះអាច្បងេែលប េះពាលគ់ួរឱ្យ
កត់េាគ ល់ធលើបរសិាា ន្ ន្ិងេងគម អន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុទ្តូវធ្វើោ ងណឱ្យអនុ្គធទ្ាងទាាំងធនាេះបាំធពញតាមលកខែណឌ
តទ្មូវេទ្ាប់ការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ដូ្ច្ជា លកខែណឌ តទ្មូវេតើពើការែសពវែាយព័ត៌ាន្ ន្ិងការពិធទ្គេះ
ធោបល់។ កនុងករណើ ទាាំងធន្េះ អន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុន្ឹងអនុ្វតតអនុ្គធទ្ាងធៅតាមលកខែណឌ តទ្មូវរបេ់្នាគរ
អភិវឌ្ឍន្៍អាេុើកនុងដ្ាំធណើ រការអធងេតលមអតិ ធហើយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ឹងជួយដ្លអ់ន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុកនុងការ
វាយតថ្មែអនុ្គធទ្ាងទាាំងធន្េះ។ ទន្ទឹមន្ឹងធន្េះ អនកែចើន្ឹងោក់ការវាយតថ្មែែលប េះពាលប់រសិាា ន្ ខែន្ការតាាំងទើលាំធៅ
ជាងមើ ឬខែន្ការទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ ជូន្្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើេធទ្មច្ មុន្ន្ឹងអនុ្មត័អនុ្គធទ្ាង។ 

រ.ការអសងេតលមអិតពីការការពារ 

51. ច្ាំធពាេះគធទ្ាងធេនើេុាំហរិញ្ញបបទាន្ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ឹងធរៀបច្ាំការវាយតថ្មែការការពារ ខដ្លរមួទាាំងការ
វាយតថ្មែឯកសារការពាររបេ់អនកែចើ ខដ្លធន្េះជាខែនកមួយថ្ន្ការអធងេតលមអិត។ ធទ្ៅពើការច្ងទ្កងឯកសារេតើពើការ
ការពារ ការអធងេតលមអិត ន្ិងការវាយតថ្មែការការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ េងេត់្ៃន្់ធលើការវាយតថ្មែែល
ប េះពាលប់រសិាា ន្ ន្ិងេងគម ន្ិងដ្ាំធណើ រការធរៀបច្ាំខែន្ការ។ ការអធងេតលមអិត ន្ិងការវាយតថ្មែពាក់ព័ន្ធន្ឹងការចុ្េះ
អធងេតធៅមូលោឋ ន្ ន្ងិការវាយតថ្មែធៅការោិលយ័។ តាមរយៈការអធងេតលមអិត ន្ងិការវាយតថ្មែ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍
អាេុើធានាអេះអាងថ្ន (១) រាល់ែលប េះពាល់ ន្ិងហាន្ិភ័យបរសិាា ន្ ន្ិងេងគមរបេ់គធទ្ាងទ្តូវបាន្កាំណត់ (២) 
វធិាន្ការាន្ទ្បេិទធភាពកនុងការបធញ្ច ៀេ កាត់បន្ាយ បន្ធូរបន្ាយ ឬប េះប ូវេងនូ្វែលប េះពាល់អវជិាាន្ ទ្តូវបាន្
ោក់បញ្ចូ លកនុងខែន្ការការពារ ន្ិងបែង់រច្នាគធទ្ាង (៣) អនកែចើ/អតិងិជន្យលព់ើធគលការណ៍ធគលន្ធោបាយ
ការពារ ន្ិងលកខែណឌ តទ្មូវរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ខដ្លាន្ខច្ងកនុងធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយ
ការពារ ន្ិងាន្ការធបតជាា ច្ិតត ន្ិងលទធភាពទ្គប់ទ្គន្់កនុងការទ្គប់ទ្គងែលប េះពាល់ ន្ងិ/ឬហាន្ិភយ័បរសិាា ន្ ន្ិង
េងគម (៤) តួនាទើរបេ់តតើយជន្ទ្តូវបាន្កាំណត់ោ ងេមទ្េបកនុងខែន្ការការពារ ន្ិង (៥) ការពិធទ្គេះ
ធោបល់ជាមួយទ្កុមមនុ្េសរងែលប េះពាល់ទ្តូវបាន្ធរៀបច្ាំធ្វើ ទ្េបតាមលកខែណឌ តទ្មូវរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍
អាេុើ។ 

52. លកខណៈថ្ន្ការអធងេតលមអតិ អាទ្េ័យធលើភាពេមុគសាម ញរបេ់គធទ្ាង ន្ិងែលប េះពាល់ខដ្លអាច្ធកើតាន្។ 
ែណៈខដ្លគធទ្ាងទ្បធភទ គ អាច្ខែអកធលើការេកិាឯកសារពាក់ពន័្ធ ជាទូធៅ គធទ្ាងទ្បធភទ ែ តទ្មូវឱ្យាន្ការ
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េិកាឯកសារពាក់់ព័ន្ធ ន្ិងការចុ្េះអធងេតធៅមូលោឋ ន្ ច្ាំខណកគធទ្ាងទ្បធភទ ក ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការវាយតថ្មែធពញ
ធលញកនុងធពលចុ្េះអធងេតធៅមូលោឋ ន្ ន្ងិការចូ្លរមួរបេ់បុគគលកិគធទ្ាងកនុងការពិធទ្គេះធោបលស់ាធារណៈ។ 

53. របាយការណ៍េតើពើការអធងេតលមអិត ន្ិង/ឬខែន្ការការពារ ន្ឹងទ្តូវបាន្ធរៀបច្ាំធ ើងេទ្ាប់គធទ្ាងទ្បធភទ ក 
ន្ិង ែ។  គាំរូឯកសារធន្េះាន្បងាា ញកនុងធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ 
ច្ាំខណកតាំណភាា បឯ់កសារធន្េះាន្បងាា ញកនុងឧបេមព័ន្ធ ១។ េទ្ាប់គធទ្ាងទ្បធភទ ក រោឋ ភិបាលទ្តូវែតល់ឯកសារ
េតើពើបរសិាា ន្ ន្ងិេងគមតាាំងពើដ្ាំបូងកនុងដ្ាំធណើ រការការអធងេតលមអិតរបេែ់ែួន្។ ចាាំបាច្់ទ្តូវោក់ខែន្ការការពារទាាំង
អេ់ (ការវាយតថ្មែែលប េះពាល់បរសិាា ន្ ការទ្តួតពិន្តិយបរសិាា ន្ជាំហាន្ដ្ាំបូង ខែន្ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ ខែន្ការ
ទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ ទ្បព័ន្ធទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ ន្ិងេងគម) ជូន្្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើពិន្ិតយ ន្ិងអនុ្មត័។ 
េទ្ាប់គធទ្ាងទ្បធភទ ក ន្ងឹាន្ការបងាា ញពទ្ងាងការវាយតថ្មែែលប េះពាល់បរសិាា ន្ជូន្ទ្កុមទទលួបន្ទុកបរសិាា ន្
របេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ ពទ្ងាងឯកសារធន្េះន្ឹងទ្តូវបាន្ជួយពិន្តិយធោយនាយកោឋ ន្ការពាររបេ់្នាគរ
អភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ន្ងិអនុ្ម័តធោយទ្បធាន្ខែនកអនុ្ធោមភាពរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ 

54. ធោងតាមធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ (២០០៩) អនកែចើ
ទទួលែុេទ្តូវវាយតថ្មែគធទ្ាង ន្ិងែលប េះពាល់បរសិាា ន្ ន្ិងេងគម ការធរៀបច្ាំខែន្ការការពារ ន្ិងជួបជាមួយ
េហគមន្៍រងែលប េះពាល់តាមរយៈការែសពវែាយព័ត៌ាន្ ការពិធទ្គេះធោបល់ ន្ិងការចូ្លរមួ ន្ិងធគរពតាម
ធគលការណ៍ធគលន្ធោបាយ  ន្ិងលកខែណឌ តទ្មូវេទ្ាប់ការពារទាាំងអេ់។ អនកែចើន្ឹងធែាើព័តា៌ន្ចាាំបាច្់នានា 
រមួទាាំងរបាយការណ៍វាយតថ្មែ ខែន្ការ/ទ្កបែណឌ ការពារ ន្ិងរបាយការណ៍តាមោន្ឱ្យ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើទ្តួត
ពិន្ិតយ។ អនកែចើទ្តូវធគរពតាមច្ាប់ បទបញ្ហា  ន្ិងបទោឋ ន្របេ់ទ្បធទេាច េ់ែទេះ រមួទាាំងកាតពវកិច្ចធទ្កាមច្ាប់
អន្តរជាតិខដ្លទ្បធទេាច េែ់ទេះទ្តូវបាំធពញែងខដ្រ។ ធលើេពើធន្េះ អនកែចើ/អតងិិជន្ទ្តូវអនុ្វតតវធិាន្ការការពារខដ្ល
បាន្ទ្ពមធទ្ពៀងជាមួយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ធដ្ើមបើបាំធពញតាមធគលការណ៍ធគលន្ធោបាយ ន្ិងលកខែណឌ តទ្មូវ
ខដ្លាន្ខច្ងកនុងលកខែណឌ តទ្មូវេទ្ាប់ការពារ (១-៤)។ ធដ្ើមបើធានាថ្ន អនកធៅ ការអនុ្វតតវធិាន្ការខដ្លបាន្
ទ្ពមធទ្ពៀងបាន្ទ្តឹមទ្តូវ អនកែចើន្ឹងបញ្ចូ លលកខែណឌ តទ្មូវេទ្ាប់ការពារកនុងឯកសារធដ្ញថ្ងែ ន្ិងកិច្ចេន្ោការងារ
សាងេង់។ 
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តារាង ៣ ៖ លកខែណឌ តទ្មវូេទ្ាប់ការពារ 
ទ្បធភទ (ការ
ចាត់ច្ាំណត់ថ្នន ក់
ហាន្ិភ័យ) 

ការការពារបរសិាា ន្ 

ការការពារការ
តាាំងទើលាំធៅជាងមើ
ធោយមិន្េម័័ទ្គច្ិតត 

ការការពារទ្កមុជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ 

ទ្បធភទ ក (អាច្
បងេែលប េះពាល់
ោ ងខាែ ាំង) 

អនុ្ធោមតាម (១) លកខែណឌ តទ្មូវ
េទ្ាប់ការពារ ១ ថ្ន្ធេច្កតើខងែង
ការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពារ
របេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ (២០០៩) 
ន្ិង (២) ច្ាប់ជាត។ិ 

ធរៀបច្ាំការវាយតថ្មែែលប េះពាល់បរសិាា ន្ 
(ធោយាន្ខែន្ការទ្គប់ទ្គង
បរសិាា ន្)។ បងាា ញពទ្ងាងការវាយតថ្មែ
ែលប េះពាល់បរសិាា ន្កនុងរយៈធពល 
១២០ ថ្ងៃមុន្ការអនុ្ម័តគធទ្ាង។ រកា
ទុកអនកជាំនាញខាងធទ្ៅខដ្លាន្
គុណវុឌ្ឍ ិន្ិងបទពិធសា្ន្៍ ធដ្ើមបើ
ធែទៀងផ្ទទ ត់ការអនុ្ធោមតាម។ 

អនុ្ធោមតាម (១) លកខែណឌ តទ្មូវ
េទ្ាប់ការពារ ២ ថ្ន្ធេច្កតើខងែង
ការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពារ
របេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ 
(២០០៩) រមួទាាំងការធរៀបច្ាំ
ខែន្ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ ធោយាន្
ការោក់ឯកសារវាយតថ្មែេងគម ន្ិង
វធិាន្ការនានា (ខដ្ល្នាគរ
អភិវឌ្ឍន្៍អាេុើយល់ថ្នពាក់ព័ន្ធ) 

អនុ្ធោមតាម (១) លកខែណឌ តទ្មូវ
េទ្ាប់ការពារ ៣ ថ្ន្ធេច្កតើខងែងការណ៍
ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរ
អភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ (២០០៩) ន្ិង (២)
ច្ាប់ជាតិ។ 

ធរៀបច្ាំ ន្ិងអនុ្វតតដ្ាំធណើ រការខដ្ល្នាគរ
អភិវឌ្ឍន្៍អាេុើយល់ថ្នពាក់ព័ន្ធ។  
ទ្តូវទទួលបាន្ការគាំទ្ទោ ងែុេែុលពើ
េហគមន្៍ ដូ្ច្ាន្ខច្ងកនុងធេច្កតើខងែង
ការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់
្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ (២០០៩)។ 

ទ្តូវធរៀបច្ាំការពិធទ្គេះធោបល់ធពារធពញ
ធោយអតាន្័យ  ន្ិងច្ងទ្កងទុកជា
ឯកសារ។ 

ធរៀបច្ាំខែន្ការទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ 
(IPP)។ 

ទ្បធភទ ែ 

(មិន្េូវាន្ 

ែលប េះពាល ់

ខាែ ាំង) 

អនុ្ធោមតាម (១) លកខែណឌ តទ្មូវ
ថ្ន្ការការពារទើ ១ ថ្ន្ធេច្កតើខងែង
ការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពារ
របេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ 
(២០០៩) ន្ិង (២) ច្ាប់ជាតិ។ 

ធ្វើការទ្តួតពពិន្ិតយបរសិាា ន្ជាំហាន្
ដ្ាំបូង (ធោយាន្ខែន្ការទ្គប់
ទ្គងបរសិាា ន្)។ 

ែសពវែាយពើការទ្តួតពិន្តិយ
បរសិាា ន្ជាំហាន្ដ្ាំបូង មុន្ធពល
អនុ្ម័តគធទ្ាង។ 

អនុ្ធោមតាម (១) លកខែណឌ តទ្មូវ
ថ្ន្ការការពារទើ ២ ថ្ន្ធេច្កតើខងែង
ការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពារ
របេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ 
(២០០៩) ន្ិង (២) ច្ាប់ជាតិ។ 

ធរៀបច្ាំខែន្ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ
ធោយាន្ការវាយតថ្មែេងគម។ 

 

អនុ្ធោមតាមលកខែណឌ តទ្មូវេទ្ាប់
ការពារ ៣ ថ្ន្ធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគល
ន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍
អាេុើ (២០០៩) ន្ិង (២) ច្ាប់ជាតិ។ 

ធរៀបច្ាំ ន្ិងអនុ្វតតដ្ាំធណើ រការធៅតាមភាព
ពាក់ព័ន្ធកនុងធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគល
ន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍
អាេុើ។  
ទ្តូវទទួលបាន្ការគាំទ្ទោ ងែុេែុលពើ
េហគមន្៍ ដូ្ច្ាន្ខច្ងកនុងធេច្កតើខងែង
ការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់
្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ (២០០៩)។ 

ទ្តូវធរៀបច្ាំការពិធទ្គេះធោបល់ធពារធពញ
ធោយអតាន្័យ  ន្ិងច្ងទ្កងទុកជា
ឯកសារ។ 

ធរៀបច្ាំខែន្ការទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ 
(IPP)។ 
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ទ្បធភទ គ (គម ន្ 
ឬាន្ែល 

ប េះពាល់តិច្) 

វាយតថ្មែែលវបិាកខែនកបរសិាា ន្។ 
អនុ្ធោមតាមច្ាប់ជាតិ។ 

 

វាយតថ្មែថ្នធតើាន្ការប េះពាល់
ធលើការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្
េមទ័្គច្ិតត ឬធទ ន្ិងធរៀបច្ាំ
របាយការណ៍អធងេតលមអិត 
(DDR)។ អនុ្ធោមតាមច្ាប់ជាតិ
។ 

អនុ្ធោមតាម (១) លកខែណឌ តទ្មូវ
េទ្ាប់ការពារទើ ៣ ថ្ន្ធេច្កតើខងែង
ការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពារ
របេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ (២០០៩) 
ន្ិង (២) ច្ាប់ជាត។ិ វាយតថ្មែថ្នធតើ
ាន្ែលប េះពាល់ធលើទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើម
ភាគតិច្ ឬធទ ន្ិងធរៀបច្ាំរបាយការណ៍
អធងេតលមអិត (DDR)។ 
អនុ្ធោមតាមច្ាប់ជាតិ។ 

ទ្បធភទអន្តរការ ើ
ហរិញ្ញវតាុ 

ការវនិ្ិធោគអាច្បងេហាន្ិភ័យធលើ
បរសិាា ន្ ន្ិងេងគម (គធទ្ាងទ្បធភទ 
ក ន្ិង ែ) ៖ បធងេើតទ្បព័ន្ធទ្គប់ទ្គង
បរសិាា ន្ ន្ិងេងគម (ESMS) កនុង
ទ្បព័ន្ធទ្គប់ទ្គងជារមួរបេ់អន្តរការ ើ
ហរិញ្ញវតាុ។ េទ្ាប់អនុ្គធទ្ាងខដ្ល
អាច្បងេហាន្ិភ័យែពេ់ ទ្តូវាន្ការ
អនុ្ម័តធោយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ
ធលើការវាយតថ្មែែលប េះពាល់បរសិាា ន្ 
មុន្ការអនុ្ម័តអនុ្គធទ្ាង។ 

ការវនិ្ិធោគអាច្បងេហាន្ិភ័យធលើ
ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័ទ្គ
ច្ិតត (គធទ្ាងទ្បធភទ ក ន្ិង ែ) ៖ 
បធងេើតទ្បព័ន្ធទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ ន្ងិ
េងគម (ESMS) កនុងទ្បព័ន្ធទ្គប់ទ្គង
ជារមួរបេ់អន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុ។ 
េទ្ាប់អនុ្គធទ្ាងខដ្លអាច្បងេ
ហាន្ិភ័យែពេ់ ទ្តូវាន្ការអនុ្ម័ត
ធោយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើធលើ
ខែន្ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ មុន្ការ
អនុ្ម័តអនុ្គធទ្ាង។ 

ការវនិ្ិធោគអាច្បងេហាន្ិភ័យធលើ
ជន្ជាតធិដ្ើមភាគតចិ្ (គធទ្ាង
ទ្បធភទ ក ន្ិង ែ) ៖ បធងេើត
ទ្បព័ន្ធទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ ន្ិងេងគម 
(ESMS) កនុងទ្បព័ន្ធទ្គប់ទ្គង
ជារមួរបេ់អន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុ។ 
េទ្ាប់អនុ្គធទ្ាងខដ្លអាច្បងេ
ហាន្ិភ័យែពេ់ ទ្តូវាន្ការអនុ្ម័ត
ធោយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្អ៍ាេុើធលើ
ខែន្ការទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតចិ្ 
មុន្ការអនុ្ម័តអនុ្គធទ្ាង។ 

 

ឃ.ការ្សពវ្ាយព័ត៌មាន ការពិសក្ោោះសោបល ់និងការចូ្លរមួ 

55. ខែអកតាមធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ន្ិងធគលន្ធោបាយ
របេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើេតើពើលទធភាពទទួលបាន្ព័ត៌ាន្9 ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើពោោមធ្វើការជាមួយ
រោឋ ភិបាលរបេ់អនកែចើធដ្ើមបើធានាថ្ន រាល់ព័ត៌ាន្ពាក់ព័ន្ធ (វជិាាន្ ឬអវជិាាន្) អាំពើការការពារបរសិាា ន្ ន្ិងេងគម 
ទ្តូវបាន្ែសពវែាយទាន្់ធពលធវោ ធៅទើកខន្ែងខដ្លអាច្ទទលួបាន្ ន្ិងកនុងទទ្មង់ ន្ងិភាសាខដ្លងាយយល់ដ្ល់
ទ្កុមមនុ្េសរងែលប េះពាល់ ន្ិងអនកពាកព់័ន្ធធែសងធទៀត រមួទាាំងសាធារណៈជន្ ធដ្ើមបើឱ្យពួកធគាន្ឱ្កាេរមួ
ច្ាំខណកដ្ល់ការធរៀបច្ាំ ន្ិងអនុ្វតតគធទ្ាង។ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ន្ឹងធ្វើការែសពវែាយឯកសារេតើពើការការពារដូ្ច្
ខាងធទ្កាមធៅកនុងធគហទាំព័ររបេ់ែែួន្ ធោយាន្ការធរៀបច្ាំគធទ្ាងន្ើមួយៗជាទាំព័រធោយខ កៗពើគន  ន្ិងកនុងទាំព័រ
េតើពើគធទ្ាងសាត រធេដ្ឋកិច្ចថ្បតងរបេ់ កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ ៖ 

● ច្ាំធពាេះគធទ្ាងបរសិាា ន្ទ្បធភទ ក ធរៀបច្ាំពទ្ងាងរបាយការណ៍វាយតថ្មែពើការប េះពាល់ខែនកបរសិាា ន្ោ ង
ធហាច្ណេ់រយៈធពល ១២០ ថ្ងៃ មុន្ធពលទ្កុមទ្បឹកាភិបាលធ្វើការពិចារណ។ 

 
9 ADB. 2018. ធគលន្ធោបាយេតើពើលទធភាពទទួលបាន្ព័ត៌ាន្ ទើទ្កុងា ន្ើល ៖ https://www.adb.org/documents/access-

information-policy 



កមមវ ិ្ ើ ACGF-GRP ៖ ទ្កបែណឌ ទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ ន្ិងេងគម 

26 
 

● ធរៀបច្ាំទ្ពាងការវាយតថ្មែបរសិាា ន្ ន្ិងទ្តួតពិន្ិតយទ្កបែណឌ ការងារ។ ទ្ពាងការទ្តួតពិន្ិតយបរសិាា ន្ជាំហាន្
ដ្ាំបូង ទ្ពាងទ្កបែណឌ  ន្ិង/ឬខែន្ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ ន្ិងទ្ពាងទ្កបែណឌ ធរៀបច្ាំខែន្ការ ន្ិង/ឬខែន្ការ
ទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ មុន្ធពលធ្វើវាយតថ្មែគធទ្ាង 

● បញ្ចប់ ឬធ្វើបច្ចុបន្នភាពការវាយតថ្មែែលប េះពាល់បរសិាា ន្ ន្ិង/ឬការទ្តួតពិន្ិតយបរសិាា ន្ជាំហាន្ដ្ាំបូង 
ខែន្ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ ន្ិងខែន្ការទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ បនាទ ប់ពើទទួលបាន្ 

● ធរៀបច្ាំខែន្ការេតើពើវធិាន្ការខកតទ្មូវ កនុងធពលអនុ្វតតគធទ្ាង ន្ិង 

● អនកែចើ/អតិងជិន្ទ្តូវោក់របាយការណ៍េតើពើបរសិាា ន្ ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័ទ្គច្តិត ន្ងិទ្កុម
ជន្ជាតិធដ្ើមភាគតចិ្ កនុងធពលអនុ្វតតគធទ្ាង បនាទ ប់ពើទទួលបាន្។ 

 

56. តាំណភាា ប់របាយការណ៍ទាាំងធន្េះអាច្រកបាន្កនុងធគហទាំព័ររបេ់មូលន្ិ្ិអាកាេធាតុថ្បតង ធោយខែអកតាម
ធគលន្ធោបាយរបេ់មូលន្ិ្ អិាកាេធាតុថ្បតងេតើពើការែសពវែាយព័ត៌ាន្ ន្ិងធគលន្ធោបាយបរសិាា ន្ 
ន្ិងេងគម។ 

57. ធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ធរៀបរាប់ពើលកខែណឌ តទ្មូវេទ្ាប់
រោឋ ភិបាលរបេ់អនកែចើកនុងការធរៀបច្ាំការពិធទ្គេះធោបល់ធពារធពញធោយអតាន្័យ ជាមួយអនកពាក់ពន័្ធធែសងៗ។ 
ការពិធទ្គេះធោបល់ធពារធពញធោយអតាន្័យគជឺាដ្ាំធណើ រការខដ្ល (១) ចាប់ធែតើមធៅធដ្ើមដ្ាំណកក់ាលថ្ន្ការធរៀបច្ាំ
គធទ្ាង ន្ិងបន្តធ្វើជាប់ជាន្ចិ្ចធៅទ្គប់ដ្ាំណក់កាលថ្ន្វដ្តគធទ្ាង (២) ធ្វើការែតល់ពត័៌ាន្ពាកព់ន័្ធ ន្ិងេមទ្េប
ទាន្់ធពលធវោ ន្ិងជាព័ត៌ាន្ខដ្លទ្កុមមនុ្េសរងែលប េះពាល់អាច្រកបាន្ ន្ងិអាច្យល់បាន្ធោយងាយទ្េួល 
(៣) ធ្វើធ ើងធៅកនុងបរោិកាេខដ្លគម ន្ការគាំរាមកាំខហង ន្ិងបងខិតបងខាំ (៤) ាន្ការគតិគូរពើបញ្ហា ធយន្ឌ្័រ ន្ិង
ាន្ការតខទ្មតទ្មង់ធៅតាមតទ្មូវការទ្កុមទន្់ធែាយ ន្ិងងាយរងធទ្គេះ ន្ិង (៥) ជទ្មុញឱ្យាន្ការបញ្ចូ លគាំន្ិត
ធោបល់របេ់ទ្កុមរងែលប េះពាល់ ន្ិងអនកពាកព់័ន្ធកនុងការធ្វើការធេច្កតើេធទ្មច្ច្ិតតពើការរច្នាគធទ្ាង វធិាន្ការ
កាត់បន្ាយែលប េះពាល់ ការខច្ករ ាំខលកអតាទ្បធោជន្៍ ន្ិងឱ្កាេខដ្លបាន្មកពើការអភិវឌ្ឍ ន្ិងបញ្ហា អនុ្វតតន្៍
គធទ្ាង។ រោឋ ភិបាលរបេ់អនកែចើន្ឹងបញ្ចូលេហគមន្៍ ទ្កមុ ឬកទ៏្បជាពលរដ្ឋរងែលប េះពាល់ធោយសារគធទ្ាង
ខដ្លបាន្ធេនើ ន្ងិជាមួយេងគមេុើវលិ តាមរយៈការែតល់ព័ត៌ាន្ ការពិធទ្គេះធោបល់ ន្ងិការចូ្លរមួធោយាន្
ព័ត៌ាន្ ធោយទ្េបធៅន្ឹងហាន្ិភ័យ ន្ិងការប េះពាល់ច្ាំធពាេះេហគមន្៍ខដ្លរងែលប េះពាល់។ 

58. ច្ាំធពាេះគធទ្ាងខដ្លាន្ការប េះពាលប់រសិាា ន្ ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័ទ្គច្តិត ឬការប េះពាល់ច្ាំធពាេះ
ទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្កនុងកទ្មតិែពេ់ ទ្កមុការងារ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ឹងចូ្លរមួធៅកនុងេកមមភាពពិធទ្គេះ
ធោបល់ធដ្ើមបើយល់ពើកងវល់របេ់ទ្កុមមនុ្េសរងែលប េះពាល ់ ន្ងិធានាថ្នាន្ការបញ្ចូ លកងវលទ់ាាំងធនាេះធៅកនុង 
ការធរៀបច្ាំគធទ្ាង ន្ិងខែន្ការការពារ។ 
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59. ដ្ាំធណើ រការពិធទ្គេះធោបល់ន្ឹងធទ្បើទ្បាេ់មធ្ោបាយពិធទ្គេះធោបល់ែែូវការ ន្ិងធទ្ៅែែូវការជាធទ្ច្ើន្ ដូ្ច្ជា 
បទេាា េន្៍េុើជធទ្ៅ កិច្ចទ្បជុាំសាធារណៈ កិច្ចពិភាកាទ្កុមធគលធៅ។ល។ ឧទាហរណ៍ថ្ន្អនកែតលព់័ត៌ាន្
េាំខាន្់ៗខដ្លទ្តូវពិធទ្គេះធោបល់កនុងធពលធរៀបច្ាំ ន្ិងអនុ្វតតគធទ្ាង រមួបញ្ចូ លអនកពាក់ពន័្ធដូ្ច្ខាងធទ្កាម ៖ 

(i) ធមទ្គួសារ ន្ិងេាជិកទ្គួសារខដ្លអាច្រងែលប េះពាល ់

(ii) ទ្គួសាររងែលប េះពាល់ខដ្លេាិតកនុងទ្កុមងាយរងធទ្គេះ 

(iii) េហគមន្៍ាច េ់ែទេះ 
(iv) ទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ (េូមធមើលែងខដ្រ ADB SPS) 

(v) ស្រេតើខដ្លេាិតកនុងេហគមន្៍រងែលប េះពាល់ ន្ិងេហគមន្៍ាច េ់ែទេះ 
(vi) អងគការេងគមេុើវលិ ន្ិងអងគការមិន្ខមន្រោឋ ភិបាលកនុងមូលោឋ ន្ (ទ្បេនិ្ធបើាន្) 

(vii) ទើភាន ក់ងារ ន្ិងនាយកោឋ ន្/មន្ទើរពាក់ពន័្ធរបេ់រោឋ ភិបាល 

 

60. ធោងតាមធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ស្រេតើន្ឹងទ្តូវបាន្ជទ្មុញ
ឱ្យចូ្លរមួកនុងការពិធទ្គេះធោបល់សាធារណៈ ធៅកទ្មិត ន្ងិដ្ាំណក់កាលធែសងៗថ្ន្ការធរៀបច្ាំគធទ្ាង ន្ិងធៅតាម
ការធរៀបច្ាំខដ្លន្ឹងបធងេើន្េមតាភាពរបេ់ស្រេតើកនុងការចូ្លរមួកនុងកចិ្ចទ្បជុាំទាាំងធន្េះ។ អនកែចើន្ឹងធ្វើោ ងណឱ្យាន្
ការយកច្ិតតទុកោក់ ន្ិងធលើកធ ើងពើទេសន្ៈរបេ់ទ្កុមមនុ្េសរងែលប េះពាល់ ជាពិធេេទ្កុមងាយរងធទ្គេះ កនុង
ខែន្ការពាក់ព័ន្ធ។ 

61. ទ្បេិន្ធបើគធទ្ាងពាក់ពន័្ធន្ឹងលទធកមមដ្ើ ន្ិងការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមិន្េម័ទ្គច្ិតត ទ្តូវធរៀបច្ាំ ន្ិងអនុ្វតត
ខែន្ការន្ើមួយៗេតើពើការធោេះទ្សាយែលប េះពាល់ធទ្កាមការពិធទ្គេះធោបល់ោ ងជតិេនិទធ ជាមយួទ្កុមមនុ្េសរង
ែលប េះពាល់ ន្ងិធ្វើការអធងេត ន្ងិធរៀបច្ាំកិច្ចទ្បជុាំេហគមន្៍។ ន្ឹងាន្ការកាំណតក់ទ្មិតថ្ន្ការែតល់េាំណង ន្ិង
ជាំន្ួយ ធទ្កាមការពិធទ្គេះធោបល់ជាមួយទ្កុមមនុ្េសរងែលប េះពាល់ ន្ិងតាំណងរបេ់ពកួធគ។ ទ្បាក់េាំណងន្ឹង
ទ្តូវេធទ្មច្ធៅតាមការទ្ពមធទ្ពៀងជាមួយទ្កុមមនុ្េសរងែលប េះពាល់។ ព័ត៌ាន្េតើពើការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ រមួទាាំង
ការវាេ់ខវងការខាតបង់ ការបា ន្់ទ្បាណលមអិតធលើតថ្មែទ្ទពយេកមម លកខណៈេមបតតទិទួលបាន្េាំណង ន្ិងការ
ែតល់ជូន្ពិធេេ ន្ើតិវ ិ្ ើបតឹងតវា  ការកាំណត់ធពលទូទាត់ ន្ិងកាលវភិាគផ្ទែ េ់ទើលាំធៅ ន្ឹងទ្តូវបាន្ែសពវែាយដ្ល់
ទ្កុមមនុ្េសរងែលប េះពាល់។ ការែសពវែាយន្ងឹធ្វើធ ើងតាមរធបៀបខដ្លែតល់ភាពងាយទ្េួលដ្ល់ទ្កុមមនុ្េសរង
ែលប េះពាល់ កនុងករណើ ខដ្លពួកធគាន្កទ្មតិអកខភាពែុេៗគន ។ ន្ឹងាន្ការបងាា ញខែន្ការជាភាសាកនុង
មូលោឋ ន្ដ្ល់ទ្កុមមនុ្េសរងែលប េះពាល ់ កនុងអាំ ុងធពលេមទ្េបោ ងតិច្ ៣ ខែ មុន្ធពលផ្ទែ េ់ទើលាំធៅ។ 
្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ងឹវាយតថ្មែ ន្ងិអនុ្ម័តខែន្ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ មុន្ន្ឹងែតល់មូលន្ិ្ ិដ្លអ់នុ្គធទ្ាងខដ្ល
ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការតាាំងទើលាំធៅជាងមើធោយមនិ្េម័ទ្គច្តិត។ 

62. ខែអកតាមធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ រោឋ ភិបាលរបេ់អនកែចើ
ន្ឹងធរៀបច្ាំការពិធទ្គេះធោបល់ធពារធពញធោយអតាន្័យជាមួយទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតចិ្ខដ្លរងែលប េះពាល់ ន្ិង
ជន្ជាតិភាគតិច្ ធដ្ើមបើធ្វើោ ងណឱ្យពកួធគចូ្លរមួធទ្កាយពើទទួលបាន្ពត័៌ាន្ទ្គប់ទ្គន្់។ រោឋ ភិបាលរបេ់អនកែចើ
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ន្ឹងរច្នា អនុ្វតត ន្ងិតាមោន្េកមមភាពធដ្ើមបើបងាេ រកុាំឱ្យគធទ្ាងជេះែលអវជិាាន្ធលើទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ ន្ងិ
ជន្ជាតិភាគតិច្។ ទ្បេនិ្ធបើមិន្អាច្បធញ្ច ៀេែលប េះពាល់បាន្ រោឋ ភិបាលន្ឹងែតិែាំកាត់បន្ាយែលប េះពាល់
អវជិាាន្ ឬែតល់េាំណងទ្គប់ទ្គន្់ ក៏ដូ្ច្ជាែតលល់ទធភាពឱ្យជន្ជាតធិដ្ើមភាគតចិ្ ន្ិងជន្ជាតិភាគតិច្ទទួលបាន្
អតាទ្បធោជន្៍ពើអនុ្គធទ្ាង តាមរធបៀបខដ្លេមទ្េបធៅតាមទ្បថ្ពណើ វបប្ម៌របេ់ពួកធគ។ 

ង.ការតាមដ្ឋន និងការាយការណ៍្ពីអនុសោមភាព 

63. ទាំហាំថ្ន្េកមមភាពតាមោន្ រមួទាាំងវសិាលភាព ន្ិងសាមយកិភាព ទ្តូវេាាទ្តជាមួយន្ឹងហាន្ិភ័យ ន្ិង
ែលប េះពាល់របេ់គធទ្ាង។ រោឋ ភិបាលរបេ់អនកែចើទ្តូវអនុ្វតតវធិាន្ការការពារ ន្ិងខែន្ការការពារពាក់ព័ន្ធ ធទ្កាម
ការទ្ពមធទ្ពៀងជាមួយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ន្ិងអនុ្ធោមតាមទ្កបែណឌ ទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ ន្ងិេងគម ន្ងិធែាើ
របាយការណ៍សាមយកិេតើពើការតាមោន្លទធែលអនុ្វតតការងាររបេ់ពួកគ។ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ឹងតទ្មូវ
ឱ្យរោឋ ភិបាលរបេ់អនកែចើ ៖ 

● បធងេើត ន្ិងរកាន្ើតិវ ិ្ ើតាមោន្ការវវិតតថ្ន្ការអនុ្វតតខែន្ការការពារ 
● បញ្ហា កនូ់្វការអនុ្ធោមតាមវធិាន្ការការពារ ន្ិងការវវិតតធឆ្ព េះធៅលទធែលរ ាំពឹងទុក 

● កត់ទ្តា ន្ិងែសពវែាយលទធែលតាមោន្ ន្ងិកាំណត់នូ្វេកមមភាពខកតទ្មូវ ន្ិងេកមមភាពបងាេ រកនុង
របាយការណ៍តាមោន្សាមយកិ 

● តាមោន្ធមើលេកមមភាពទាាំងធន្េះធដ្ើមបើធានានូ្វការវវិតតធឆ្ព េះធៅលទធែលរ ាំពឹងទុក 

● ជួលអនកជាំនាញពើខាងធទ្ៅខដ្លាន្គុណវុឌ្ឍ ិន្ិងាន្បទពិធសា្ន្៍ ឱ្យធ្វើការបញ្ហា ក់ធលើពត័៌ាន្តាមោន្
ច្ាំធពាេះគធទ្ាងខដ្លាន្ែលប េះពាល់ ន្ិងហាន្ភិយ័្ៃន្់្ៃរ (ឧ. គធទ្ាងទ្បធភទ ក) 

● ធទ្បើទ្បាេ់អនកជាំនាញពើខាងធទ្ៅ ឬគណៈកាម ្ិការែតល់ទ្បឹកាកនុងការតាមោន្ការអនុ្វតតគធទ្ាងខដ្ល
ាន្ភាពេមុគសាម ញ ន្ងិងាយរងែលប េះពាល់ខាែ ាំង (ធលើេពើគធទ្ាងទ្បធភទ ក) ន្ិង 

● ធែាើរបាយការណ៍តាមោន្សាមយកិពើវធិាន្ការការពារ ដូ្ច្បាន្ទ្ពមធទ្ពៀងជាមួយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្អ៍ាេុើ។ 

 

64. ធៅកទ្មិតគធទ្ាង ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ឹងវាយតថ្មែលទធែលគធទ្ាង ធ្ៀបជាមួយន្ឹងការធបតជាា របេ់អនកែចើ 
ខដ្លបាន្ទ្ពមធទ្ពៀងកនុងកិច្ចទ្ពមធទ្ពៀង។ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ឹងធ្វើេកមមភាពតាមោន្ដូ្ច្ខាងធទ្កាមធដ្ើមបើ
ទ្តួតពិន្តិយការអនុ្វតតគធទ្ាង ៖ 

● ធរៀបច្ាំចុ្េះទ្តួតពិន្តិយដ្លមូ់លោឋ ន្ជាធទៀងទាត ់ េទ្ាប់គធទ្ាងខដ្លាន្ែលប េះពាលអ់វជិាាន្ដ្ល់
បរសិាា ន្ ឬេងគម 

● ធរៀបច្ាំធបេកកមមចុ្េះទ្តួតពិន្ិតយធោយាន្ការវាយតថ្មែលមអិតធោយមស្រន្តើ ឬអនកឯកធទេធគលន្ធោបាយ
ការពារ ឬទើទ្បឹការបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ េទ្ាប់គធទ្ាងខដ្លាន្ែលប េះពាល់អវជិាាន្ោ ង
្ៃន្់្ៃរដ្លប់រសិាា ន្ ឬេងគម (ឧ. គធទ្ាងទ្បធភទ ក) 
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● វាយតថ្មែរបាយការណ៍តាមោន្សាមយកិ ខដ្លអនកែចើ/អតិងជិន្ធែាើមក ធដ្ើមបើធានាថ្ន ែលប េះពាល់ ន្ិង
ហាន្ិភ័យអវជិាាន្ទ្តូវបាន្កាតប់ន្ាយតាមការធទ្គងទុក ន្ងិតាមការទ្ពមធទ្ពៀងជាមួយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍
អាេុើ 

● ធ្វើការជាមួយអនកែចើ/អតងិិជន្ធដ្ើមបើខកតទ្មូវតាមលទធភាពខដ្លអាច្ធ្វើធៅបាន្ នូ្វការមិន្បាំធពញតាមការ
េន្ោការពាររបេ់អនកែចើ/អតិងជិន្ធៅកនុងកិច្ចទ្ពមធទ្ពៀង ន្ិងធ្វើការធោេះទ្សាយបធងេើតឱ្យាន្អនុ្ធោម
ភាពធ ើងវញិ ន្ិង 

● ធរៀបច្ាំរបាយការណ៍បញ្ចប់គធទ្ាងខដ្លវាយតថ្មែពើការេធទ្មច្បាន្កមមវតាុ ន្ិងលទធែលតាមការរ ាំពឹងទុកថ្ន្
ខែន្ការការពារ តាមរយៈការធទ្បៀបធ្ៀបលកខែណឌ ធគល ន្ិងលទធែលថ្ន្ការតាមោន្។ 

65. ធៅកទ្មិតកមមវ ិ្ ើ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ឹងតាមោន្ការអនុ្វតតធគលន្ធោបាយការការពារកនុងសាវតារបេ់
អនុ្គធទ្ាង ធោយខែអកតាមការវាយតថ្មែធៅកទ្មិតគធទ្ាងធោយទ្កុមគធទ្ាងរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ 
ធេច្កតើេធងខបព័ត៌ាន្េតើពើការអនុ្វតតការងារ ន្ិងវឌ្ឍន្ភាពថ្ន្ការការពារ ន្ឹងទ្តូវបាន្ោក់បញ្ចូ លកនុងរបាយការណ៍
អនុ្វតតន្៍ការងារទ្បចាាំឆ្ន ាំ (APR) ខដ្ល្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើោក់ជូន្មូលន្ិ្ ិអាកាេធាតុថ្បតង។ 

ច្.យនាការសដ្ឋោះក្ស្ថយបណ្ាឹ ងតវ៉ា  

66. ខែអកតាមធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្ធគលន្ធោបាយការពាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ
តទ្មូវឱ្យអនកែចើ/អតិងិជន្បធងេើត ន្ិងរកាយន្តការធោេះទ្សាយបណតឹ ងតវា មួយធដ្ើមបើទទលួ ន្ិងេទ្មបេទ្មួលធោេះ
ទ្សាយកតើបារមា ន្ិងបណតឹ ងរបេ់ទ្កមុមនុ្េសរងែលប េះពាល់ ពើបញ្ហា េងគម ន្ិងបរសិាា ន្ខដ្លធកើតាន្ធោយសារ
គធទ្ាងរបេ់អនកែចើ/អតិងជិន្ ធៅកទ្មិតគធទ្ាង។ យន្តការធោេះទ្សាយបណតឹ ងតវា ទ្តូវាន្ទាំហាំេាាទ្តន្ឹង
ហាន្ិភ័យ ន្ងិែលប េះពាល់របេ់គធទ្ាង។ យន្តការធន្េះទ្តូវខតអាច្ធោេះទ្សាយកតើបារមា ន្ិងបណតឹ ងតវា របេ់ទ្កមុ
មនុ្េសរងែលប េះពាល់បាន្ឆ្ប់រហ័េ ធោយធទ្បើទ្បាេ់នូ្វដ្ាំធណើ រការខដ្លងាយយល់ ន្ិងាន្តាែ ភាព ន្ិងខដ្ល
ាន្ការគិតគូរពើធយន្ឌ្័រ ាន្លកខណៈេមទ្េបន្ឹងវបប្ម៌របេ់ទ្កុមមនុ្េសរងែលប េះពាល់ ន្ងិអាច្ធទ្បើទ្បាេ់
បាន្ធោយទ្កុមមនុ្េសរងែលប េះពាល់ទ្គប់ទ្េទាប់វណណៈ។ អនកែចើ/អតងិិជន្ន្ឹងបាន្ដ្ឹងពើយន្តការធោេះទ្សាយ
បណតឹ ងតវា ធោយខ កមួយរបេមូ់លន្ិ្ ិអាកាេធាតុថ្បតង េទ្ាប់ជាមធ្ោបាយធោេះទ្សាយបណតឹ ងតវា  ធទ្ៅពើ
លកខែណឌ តទ្មូវរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ 

ឆ.យនាការរណ្សនយយភាព 

67. ទ្កុមមនុ្េសរងែលប េះពាល់ពើគធទ្ាង ក៏អាច្ោកព់ាកយបណតឹ ងតាមរយៈយន្តការគណធន្យយភាពរបេ់្នាគរ
អភិវឌ្ឍន្៍អាេុើែងខដ្រ។ យន្តការគណធន្យយភាពបធងេើតឱ្យាន្នូ្វដ្ាំធណើ រការ ន្ិងធវទិកាឯករាជយមួយខដ្លទ្កុម
មនុ្េសរងែលប េះពាលអ់វជិាាន្ពើគធទ្ាងែតល់ហរិញ្ញបបទាន្ធោយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ អាច្បតឹងតវា ទាមទារ
ដ្ាំធណេះទ្សាយច្ាំធពាេះបញ្ហា របេ់ពួកធគ ន្ងិរាយការណ៍ពើការរ ាំធោភបាំពាន្ធគលន្ធោបាយទ្បតបិតតិ ន្ិងន្ើតិវ ិ្ ើ
របេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ យន្តការគណធន្យយភាពខច្កធច្ញជាដ្ាំណក់កាលោច្់ធោយខ ក (ខតពាក់ព័ន្ធគន )
ច្ាំន្ួន្ ២ ៖ (១) ដ្ាំណក់កាលពិធទ្គេះធោបល់ ខដ្លដ្ឹកនាាំធោយអនកេទ្មបេទ្មួលគធទ្ាងពិធេេរបេ់្នាគរ 
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អភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ខដ្លរាយការណ៍ទ្បាប់ទ្បធាន្្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើធោយផ្ទទ ល់ ធដ្ើមបើជួយទ្កុមមនុ្េសរងែលប េះ
ពាល់ពើគធទ្ាងកនុងការខេវងរកដ្ាំធណេះទ្សាយច្ាំធពាេះបញ្ហា របេ់ពួកធគ ន្ិង (២) ដ្ាំណក់កាលវាយតថ្មែអនុ្ធោម
ភាព ខដ្លដ្ឹកនាាំធោយគណៈកមមការពិន្តិយអនុ្ធោមភាពខដ្លាន្េាជិក ៣ រូប ធហើយគណៈកមមការធន្េះន្ឹង
រាយការណ៍ទ្បាប់ទ្កុមទ្បកឹាភិបាល។ គណៈកមមការពិន្ិតយអនុ្ធោមភាព ធេុើបអធងេតរាល់ការបតឹងពើការរ ាំធោភ
បាំពាន្ធគលន្ធោបាយទ្បតបិតត ិ ន្ិងន្ើតិវ ិ្ ើខដ្លកាំណត់ធោយទ្កុមទ្បឹកាភិបាលរបេ់្ នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ រមួ
ទាាំងធគលន្ធោបាយការពារែង ខដ្លការរ ាំធោភបាំពាន្ធនាេះបណត លឱ្យ ឬអាច្ន្ងឹបណត លឱ្យាន្ែលប េះពាល់
អវជិាាន្្ៃន្់្ៃរធោយផ្ទទ ល់ច្ាំធពាេះទ្កុមមនុ្េសរងែលប េះពាលព់ើគធទ្ាង ន្ងិែតលអ់នុ្សាេន្៍ពើរធបៀបធានានូ្វភាព
អនុ្ធោមតាមធគលន្ធោបាយ ន្ងិន្ើតិវ ិ្ ើទាាំងធនាេះ។ 

ជ.ការសរៀបចំ្ការអនុវតា 

68. ទ្កបែណឌ ទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ ន្ិងេងគមកនុងកមមវ ិ្ ើសាត រធេដ្ឋកិច្ចថ្បតងថ្ន្កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការ
សាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ ន្ឹងទ្តូវបាន្អនុ្វតតធោយ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើកនុងនាមជាសាា ប័ន្ខដ្លទទួលសាគ ល់ធោយ
មូលន្ិ្ិអាកាេធាតុថ្បតង ន្ិងជាសាា បន័្ទ្បតិបតត ិ (EE) េទ្ាប់កមមវ ិ្ ើសាត រធេដ្ឋកិច្ចថ្បតងថ្ន្កមមវ ិ្ ើហរិញ្ញបបទាន្
ថ្បតងជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្។ 

69. ធៅកទ្មិតកមមវ ិ្ ើ ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ងឹតាមោន្ការអនុ្វតត ន្ិងការអនុ្វតតការងារពាក់ព័ន្ធន្ងឹការការពារ
ធៅកទ្មិតសាវតា ធោយខែអកធលើការតាមោន្ធោយទ្កុមគធទ្ាងរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ។ តនួាទើធន្េះន្ងឹទ្តូវ
បាន្ោក់បញ្ចូ លកនុងការទទលួែុេទ្តូវខែនកមុែងាររបេ់ទ្កុម ខដ្លទ្គប់ទ្គងកមមវ ិ្ ើសាត រធេដ្ឋកចិ្ចថ្បតងថ្ន្កមមវ ិ្ ើ
ហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ កនុងខែនកទទលួបន្ទុកតាំបន្់អាេុើអាធគនយរ៍បេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍
អាេុើ។ កនុងតួនាទើធន្េះ បុគគលិករបេ់្ នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើខដ្លទ្គប់ទ្គងកមមវ ិ្ ើសាត រភាពថ្បតងថ្ន្ កមមវ ិ្ ើ
ហរិញ្ញបបទាន្ថ្បតងជទ្មុញការសាត រធេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន្ ន្ឹងេហការោ ងេអតិរមួតជាមួយអនកឯកធទេខែនកបរសិាា ន្ 
ន្ិងេងគមខដ្លតាមោន្សាវតាជារមួរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើធៅអាេុើអាធគនយ។៍ 

70. ធៅកទ្មិតអនុ្គធទ្ាង រោឋ ភិបាលរបេអ់នកែចើន្ឹងធ្វើការវាយតថ្មែេងគម ន្ិងបរសិាា ន្ ធរៀបច្ាំការពិធទ្គេះធោបល់
ធពារធពញធោយអតាន្័យជាមួយទ្កុមមនុ្េសរងែលប េះពាល ់ ន្ងិេហគមន្៍ ធរៀបច្ាំ ន្ងិអនុ្វតតខែន្ការការពារ 
តាមោន្ការអនុ្វតតខែន្ការទាាំងធន្េះ ន្ិងធរៀបច្ាំ ន្ងិោក់របាយការណ៍តាមោន្។ 

71. ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ងឹពន្យលព់ើលកខែណឌ តទ្មវូខែនកធគលន្ធោបាយដ្ល់អនកែចើ/អតងិិជន្ ជយួឱ្យអនកែចើ/
អតិងជិន្បាំធពញលកខែណឌ តទ្មូវទាាំងធនាេះកនុងធពលដ្ាំធណើ រការ ន្ិងអនុ្វតតគធទ្ាង តាមរយៈកមមវ ិ្ ើកសាងេមតាភាព 
ធានាការអធងេតលមអិត ន្ងិការវាយតថ្មែ ន្ិងែតលក់ារតាមោន្ ន្ិងការទ្តួតពិន្តិយ។  ្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើន្ឹង
តាមោន្ការអនុ្ធោមតាមធគលន្ធោបាយការពារកនុងធពលអនុ្វតតគធទ្ាង។ របាយការណ៍បញ្ចប់គធទ្ាង ន្ិង
របាយការណ៍េតើពើការវាយតថ្មែការអនុ្វតតការងារកនុងគធទ្ាងរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ន្ងឹរមួបញ្ចូ លការវាយតថ្មែ
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ការអនុ្វតតធគលន្ធោបាយការពារ។ អនកឯកធទេខែនកធគលន្ធោបាយការពារបរសិាា ន្ ន្ិងេងគមជាអនកអនុ្វតត
ការទទួលែុេទ្តូវរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ធោយខែអកតាមធបេកមមថ្នន ក់ទ្បធទេ ន្ិងធផ្ទត តធលើវេិ័យជាក់ោក់។ 

72. ធទ្កាមេាេភាគទើ ៣ ការកសាងេមតាភាពន្ងឹគាំទ្ទដ្ល់ការអនុ្វតតធគលន្ធោបាយការពារទ្បកបធោយ
ទ្បេិទធភាពេទ្ាបគ់ធទ្ាងជាក់ោក់ តាមរយៈការបណតុ េះបណត លបុគគលិករបេ់សាា ប័ន្គាំទ្ទគធទ្ាង ធដ្ើមបើកសាង
ការយល់ដ្ឹងេតើពើលកខែណឌ តទ្មូវេទ្ាប់ការពារ (បរសិាា ន្ ន្ិងេងគម) របេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ ន្ិង
មូលន្ិ្ិអាកាេធាតុថ្បតង កដូ៏្ច្ជាពទ្ងឹងជាំនាញ េមតាភាព ន្ងិច្ាំធណេះដ្ឹងេតើពើការតាមោន្ ន្ិងការអនុ្វតត
ខែន្ការទ្គប់ទ្គងខដ្លពាកព់័ន្ធន្ងឹបរសិាា ន្ ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ ន្ងិទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតចិ្។ 
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ឧបសមព័នធ ១ ៖ រំរឯូរស្ថរ និងតារាងស ទ្ៀងផ្ទទ ត់របសធ់នាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុសីក្មាប់ការ
ចាត់ចំ្ណាត់ថ្នា រ់ ការអសងេតលមអិត និងការតាមដ្ឋន 

 

្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើធទ្បើទ្បាេ់តារាងធែទៀងផ្ទទ តេ់ទ្ាប់ការទ្តួតពិន្ិតយ ន្ងិចាតច់្ាំណត់ថ្នន ក់ហាន្ិភ័យ ខដ្លាន្
បងាា ញកនុងតាំណភាា ប់ឯកសារខដ្លពាក់ពន័្ធន្ឹងទ្កបែណឌ ទ្គប់ទ្គងបរសិាា ន្ ន្ិងេងគមធន្េះ។ ធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្
ធគលន្ធោបាយការពាររមួបញ្ចូ លបែង់របាយការណ៍វាយតថ្មែែលប េះពាលប់រសិាា ន្ ខែន្ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ ន្ិង
ខែន្ការទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតចិ្ខដ្លទ្តូវធរៀបច្ាំធ ើងជាចាាំបាច្់េទ្ាប់គធទ្ាងទ្បធភទ ក។ ធេច្កតើខងែងការណ៍ថ្ន្
ធគលន្ធោបាយការពារន្ឹងរមួបញ្ចូ លែងខដ្រនូ្វបែង់ទ្កបែណឌ វាយតថ្មែបរសិាា ន្ ន្ិងទ្កបែណឌ វាយតថ្មែ ទ្កបែណឌ
េតើពើការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ ន្ិងទ្កបែណឌ ធរៀបច្ាំខែន្ការទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតិច្ខដ្លទ្តូវធរៀបច្ាំធ ើងជាចាាំបាច្់
េទ្ាប់គធទ្ាងទ្បធភទអន្តរការ ើហរិញ្ញវតាុ។ 

 

តារាងេកមមភាពវនិ្ិធោគខដ្លទ្តូវបាន្ហាមឃាត់
របេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើ 

េូមធមើល តាំណភាា ប់ឯកសារទើ ១ (ADB SPS 2009) 

ធេច្កតើបខន្ាម ៥ 

បែង់របាយការណ៍វាយតថ្មែែលប េះពាល់បរសិាា ន្ េូមធមើល តាំណភាា ប់ឯកសារទើ១ (ADB SPS 2009) ធេច្កតើបខន្ាម 
១ ឧបេមព័ន្ធ  

បែង់ខែន្ការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ េូមធមើល តាំណភាា ប់ឯកសារទើ ១ (ADB SPS 2009) ធេច្កតើបខន្ាម 
២ ឧបេមពន័្ធ 

បែង់ខែន្ការទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើមភាគតចិ្ េូមធមើល តាំណភាា ប់ឯកសារទើ ១ (ADB SPS 2009) ធេច្កតើបខន្ាម 
៣ ឧបេមព័ន្ធ 

បែង់ការវាយតថ្មែបរសិាា ន្ ន្ងិទ្កបែណឌ វាយតថ្មែ  េូមធមើល តាំណភាា ប់ឯកសារទើ ១ (ADB SPS 2009) ធេច្កតើបខន្ាម 
៤ ឧបេមព័ន្ធ ១ 

បែង់ទ្កបែណឌ េតើពើការតាាំងទើលាំធៅជាងមើ េូមធមើល តាំណភាា ប់ឯកសារទើ ១ (ADB SPS 2009) ធេច្កតើបខន្ាម 
៤ ឧបេមព័ន្ធ ២ 

បែង់ទ្កបែណឌ ធរៀបច្ាំខែន្ការទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើម
ភាគតិច្ 

េូមធមើល តាំណភាា ប់ឯកសារទើ ១ (ADB SPS 2009) 
ធេច្កតើបខន្ាម ៤ ឧបេមព័ន្ធ ៣ 

តារាងធែទៀងផ្ទទ ត់ការវាយតថ្មែបរសិាា ន្រហ័េ េូមធមើល តាំណភាា ប់ឯកសារទើ ២ ខែនកទើ ១ 

ទទ្មង់ថ្ន្ការចាត់ច្ាំណត់ថ្នន ក់ ៖ បរសិាា ន្ េូមធមើល តាំណភាា ប់ឯកសារទើ ២ ខែនកទើ ២ 
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ទទ្មង់ថ្ន្ការចាត់ច្ាំណត់ថ្នន ក់ ៖ ការតាាំងទើលាំធៅ
ជាងមើធោយមិន្េម័័ទ្គច្តិត 

េូមធមើល តាំណភាា ប់ឯកសារទើ ២ ខែនកទើ ២ 

ទទ្មង់ថ្ន្ការចាត់ច្ាំណត់ថ្នន ក់ ៖ ទ្កុមជន្ជាតិធដ្ើម
ភាគតិច្ 

េូមធមើល តាំណភាា ប់ឯកសារទើ ២ ខែនកទើ ២ 

គាំរូឯកសារទូធៅរបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើេទ្ាប់
របាយការណ៍តាមោន្ 

េូមធមើល តាំណភាា ប់ឯកសារទើ ២ ខែនកទើ ៣ 

គាំរូឯកសាររបេ់្នាគរអភិវឌ្ឍន្៍អាេុើេទ្ាប់
របាយការណ៍តាមោន្េងគម 

េូមធមើល តាំណភាា ប់ឯកសារទើ ២ ខែនកទើ ៣ 

 


