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អភិវឌ្ឍខខែសង្វា រ់តលម្ៃរសិធុររចិ្ចខែៃោនភាតរភាពច្ំឡ ោះបរិស្ថា ន(CFAVCP) ។ គឡក្ោងឡនោះនងឹបញ្ចៃូការការ របរិស្ថា នខែៃតក្ម្ូវឲ្យោន 

ឡោយឡសច្រត៊ីខងៃងការណ្៍ឡគាៃនឡោាយការ របរិស្ថា នរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ីឆ្ន ំ២០០៩ ឡសច្រត៊ីខណ្នាំព៊ីការវាយតលម្ៃបរិស្ថា នរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍនអ៍ាសុ៊ី (ADB)ឆ្ន ំ២០០៣  ច្ាប ់
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ខ. ការពពិណ្ន៌ាគឡក្ោង 

២. ឡគាៃឡៅរួម្លនគឡក្ោងឡនោះ គឺឡែើម្ប៊ីគាំក្ទែៃក់ារអនុវតតខអនការយុទធស្ថន្តសរអភិវឌ្ឍន៍វិស័យរសរិម្មរបស់ក្បឡទសរម្ពជុាឡោយបឡងកើននូវអៃតិរម្មរសិរម្ម គុណ្ភាពែណំា ំ

និងធនធានជ្នបទតាម្រយៈការគាំក្ទព៊ីសណំារភ់ាគ៊ី រព់ន័ធជាបរិោបន័ន រួម្ទាងំស្ថា បន័រោឋ ភិាៃឡៅរនងុខខែសង្វា រត់លម្ៃ និងអនរអតៃ់ឡសវារម្មរបសខ់ៃួន និង 
គាំក្ទែៃ់ឡគាៃនឡោាយអភិវឌ្ឍន៍ឧសាហរម្មជាពិឡសសរនុងការខរៃម្ែឡហោឋ រច្នាសម្ពន័ធលនអៃតិរម្មរសិរម្ម ក្បពៃវបបរម្ម និងការឡធាើ ណ្ជិ្ជរម្មឡៃើអៃិតរម្មក្សូវអងករ ឡ ត ែំ ងូម្៊ី និងស្ថា យ។ 

គឡក្ោងឡនោះរន៏ឹងគាំក្ទែៃ់ឡគាៃនឡោាយក្សូវអងករ ឡោយផ្លៃ សប់តូររសិររខបបច្ញិ្ចឹម្ជ្៊ីវិតឡៅជារសិររខបបអាជ្៊ីវរម្ម ណិ្ជ្ជរម្ម។ គឡក្ោងឡនោះគឺក្សបជាម្យួនងឹការវាយតលម្ៃ រ់រណាត ៃគឡក្ោង និងយុទធស្ថក្សតឆ្ន ំ 2020 

លនធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ីឡៃើការកាត់បនាយភាពក្រ៊ីក្រ និងរំឡណ្ើនឡសែឋរចិ្ចជាពិឡសសឡៅតាម្តំបន់ជ្នបទឡោយឡៃើរឡ ើងព៊ីបខក្ម្បក្ម្ួៃអាកាសធាតុតាម្រយៈការរអភិវឌ្ឍឡហោឋ រច្នាសម្ព័នធធនន់ងឹអាកាសធាតុ រសិរម្មលវឆ្ៃ តនឹងអាកាសធាត ុ

និងការឡក្បើក្ាស់ថាម្ពៃ នងិជ្៊ីវោ ស នងិការអនតរាគម្ន៍ (PPP) នងិឱ្កាសរនងុភាពជាលែគូស្ថធារណ្ៈនិងឯរជ្ន និង ឡោយអនុឡល្លម្តាម្ៃទធអៃរំពងឹទរុលនយទុធស្ថក្សតភាពជាលែគរូបស់ ADB ក្បចកំ្បឡទសរម្ពជុា 

(2014-2018) រនុងការបឡងកើនអៃិតរម្មែណំាំ និងឱ្កាសការង្វរជាអៃូវការខែៃោនៃរាណ្ៈជាបរិោននទាងំអស់។ គឡក្ោងឡនោះនឹងរួម្បញ្ចូៃគាន រវាងគឡក្ោងនងិរម្មវិធ៊ីវិនិឡោគរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ីឡអែងឡទៀតែចូ្ជា 

(១)រម្មវិធ៊ីវិស័យ ណិ្ជ្ជរម្មក្សូវធនន់ឹងអាកាសធាត ុ(២)គឡក្ោងវិស័យការក្គប់ក្គងធនធានទឹរនិងក្បពន័ធធារាស្ថក្សតតំបន់ខពងរ់ាប (៣)ការក្គប់ក្គងនិងកាតប់នាយទឹរជ្ំនន់អនុតបំន់ទឡនៃឡម្គងគ (GMS) និងឡក្គាោះរាំងសៃួត 

(៤)គឡក្ោងខរៃំអអៃូវជ្នបទទ៊ី២ និង (៥)រម្មវិធ៊ីយទុធស្ថក្សតរម្ពុជាឡែើម្ប៊ីធនន់ឹងអាកាសធាត។ុ  



៣. គឡក្ោងឡនោះនងឹក្តូវានអនុវតតឡៅរនុងឡខតតរំពង់ចម្ និងតបងូឃមុជំាម្យួនងឹការតភាជ ប់ឡៅកាន់ក្ច្ររឡបៀងឡសែឋរិច្ចម្ហាអនុតបំនទ់ឡនៃឡម្គងគ(GMS)ភាគខាងតបងូ 

និងឡខតតតាខរវនងិរពំតខែៃភាជ ប់ឡៅនងឹក្ច្ររឡបៀងឡសែឋរចិ្ចម្ហាអនុតបំនទ់ឡនៃឡម្គងគ(GMS)តបំន់ឡឆនរភាគខាងតបូង ។ 

៤. គឡក្ោងឡនោះោន ៃទធអៃរយៈឡពៃខវង/ធាតុឡច្ញ(Outputs) សំខានព់៊ីរ: 

(i) ៃទធអៃរយៈឡពៃខវង/ធាតុឡច្ញ(Outputs)ទ៊ី ១: ឡហោឋ រច្នាសម្ពន័ធខខែសង្វា រត់លម្ៃរសិ ណ្ជិ្ជរម្មធន់អាកាសធាតសុំខាន់ៗក្តូវានឡធាើឱ្យក្បឡសើរឡ ើង។ 

ការស្ថត រនិងឡធាើទំឡនើបរម្មឡៃើឡហោឋ រច្នាសម្ពន័ធសំខាន់ (ឧ. ស្ថត រ និងឡធាើទំឡនើបរម្មសុ៊ីជ្ឡក្ៅឡៃើឡហោឋ រច្នាសម្ពន័ធលនក្បពន័ធធារាស្ថក្សតខាន តតចូ្ ឡៃើររម្ពស់ការឡក្បើក្ាសធ់ារាស្ថន្តសតឡែើម្ប៊ីបឡងកើនទិននអៃ 

ឡធាើឱ្យសឡក្ម្ច្ាននូវភាគរយខពស់នូវច្ំនាត់ថាន រ់ឡៃខ១លនខអៃឡ ើ និងឡធាើឱ្យច្ាស់ល្លស់ឡៃើបឡច្ចរឡទសជ្ក្ម្ុញឱ្យផ្លក  រស្ថងរខនៃងសម្ៃតួ នងិអទរុ សក្ោប់ឡៃើររំពស់រសិ ជ្ណ្ិជ្ជរម្មែ ំូងម្៊ី) ឡែើម្ប៊ីបឡងកើនការអៃតិ 
កាត់បនាយការខាតបង់ឡក្កាយការក្បម្ូៃអៃ ក្តតួពនិិតយនងិបឡងកើនគុណ្ភាពទំនារទ់ំនងលនខខែសង្វា រត់លម្ៃ និងខរៃំអក្បសិទធភាព និងឡៃើរទរឹច្តិតឱ្យោនឱ្កាសរស ិណ្ិជ្ជរម្ម  ។ 
ច្ំនចុ្ឡនោះរាបប់ញ្ចៃូទាំងក្បពន័ធល្លយអែំការសំណ្ៃ់ និងថាម្ពៃ សក្ោប់ឡក្បើក្ាស់ និងក្គប់ក្គងការសំណ្ៃ់រសិរម្ម និងសំណ្ៃ់ឡៅរនុងសង្វា រ់តលម្ៃខែៃានឡក្ជ្ើស ខែៃបឡងកើននូវការក្បរតួក្បខជ្ង 

កាត់បនាយហានភិ័យែៃ់បរិស្ថា ន កាត់បនាយនូវការបំភាយឧសម័នអទោះរញ្ចរ់ (GHG) បឡងកើនក្បសទិធអៃធនធានឡៅរនងុខខែសង្វា រត់លម្ៃ 

ឡហើយរួម្ច្ំខណ្រែៃ់ឯររាជ្យភាពថាម្ពៃឡៅរនងុរសរិម្មលវឆ្ៃ តនងឹអាកាសធាតុ (CSA) និងន៊ីតិវិធ៊ីឡក្កាយការក្បម្ូៃអៃ ។ ទនិនអៃឡនោះោនអនទុិននអៃបួន ែូច្ជា (i) 

ឡហោឋ រច្នាសម្ពន័ធការក្គប់ក្គងធនធានទរឹធន់អាកាសធាតុ ឡហោឋ រច្នាសម្ពន័ធរនងុនងិឡក្ៅរសិោឋ ន (ii) ឡហោឋ រច្នាសម្ពន័ធខខែសង្វា រត់លម្ៃរសិរម្មរួម្ (រួម្ទាំងការតភាជ ប់ ម្ឡធាាយឡៅកាន់ទ៊ីអារ 

និងបណាត ញអៃូវងនៃ់); (iii) ឡហោឋ រច្នាសម្ព័នធសក្ោប់ការឡធាើឡតសត នងិការបណ្តុ ោះបណាត ៃរសរិម្មឡៅថាន រជ់ាតនិិងថាន រ់ឡខតត នងិ(iv) ការខរៃម្ែខខែសង្វា រ់តលម្ៃថាម្ពៃឡរើតឡ ើងវិញ ។ 

(ii) ៃទធអៃរយៈឡពៃខវង/ធាតុឡច្ញ(Outputs)ទ៊ី ២: ការពក្ងឹងឡគាៃនឡោាយរសិ ណ្ជិ្ជរម្ម នងិគណុ្ភាពការអតៃ់ឡសវាគាំក្ទ។ ការអភិវឌ្ឍឡគាៃនឡោាយ 
ឬបទបបញ្ញតតិខែៃអំឡណាយអៃែៃ់រសិ ណ្ជិ្ជរម្ម ការរណំ្ត់នូវឱ្កាសែៃ់វិសយ័ឯរជ្នរនងុការច្ូៃរួម្កាតប់នាយ និងបនាំនងឹបខក្ម្បក្ម្ៃួអាកាសធាតុ ការអតៃព់ត័៌ោនព៊ីរសិរម្មលវឆ្ៃ តនងឹអាកាសធាតុ 
និងការឡក្បើក្ាស់ធនធានឡោយក្បសិទធអិៃ សខុែុម្ន៊ីយរម្មឡៃើសតង់ោ នងិការរស្ថងសម្តាភាពឡៃើការឡធាើឱ្យក្បឡសើរឡ ើងនូវអៃតិភាពនងិគុណ្ភាព ក្ពម្ទាងំការកាត់បនាយលនការខាតបង់ឡក្កាយឡពៃក្បម្ូៃអៃ 

ការឡធាើទ៊ីអារ សកាត នុពៃក្របខ័ណ្ឌ  PPP និងជ្ឡក្ម្ើសហិរញ្ញបបទាន។ ទិននអៃឡនោះនងឹជ្យួរនងុការបន្តញ្ជ បនូវការក្ពួយារម្ភឡៃើបខក្ម្បក្ម្ៃួអាកាសធាតុឡៅរនងុរសិ ណ្ជិ្ជរម្មទាំងឡៅរក្ម្តិឡគាៃនឡោាយនងិ 
រក្ម្ិតក្បតបិតតកិារ ឡហើយស្ថរៃបងឡៃើឧបររណ៍្ខច្ររំខៃរព៊ីម្ហនតរាយអាកាសធាតែុចូ្ជាការធានារា៉ា ប់រងឡៃើែណំាំ រ៏ែចូ្ជាបឡងកើតនូវឧបររណ៍្ហិរញ្ញទានជាអាទិ៍ 
ម្ឡធាាយអតៃហ់ិរញ្ញបបទានឡៃើខខែសង្វា រត់លម្ៃរសរិម្មធន់អាកាសធាត។ុ វារមួ្បញ្ចូៃការគាំក្ទរបស់ទ៊ីក្បរឹា នងិការពក្ងឹងស្ថា ប័នសក្ោប់ការឡរៀបច្អំនគុឡក្ោង ការទិញ ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតាុ នងិការការ រ 

និងការអែពាអាយព៊ីច្ំឡណ្ោះែងឹនងិបឡច្ចរវិទាសក្ោប់សង្វា រ់តលម្ៃរស ិណិ្ជ្ជរម្ម។ អនទុិននអៃប៊ីក្តូវានរំណ្ត់គោឺនែចូ្ខាងឡក្កាម្៖ (i) ការអភិវឌ្ឍឡគាៃនឡោាយ CSA, បទោឋ ន 

និងពូជ្ធនន់ឹងអាកាសធាត;ុ (ii) ការពក្ងឹងសម្តាភាពសក្ោប់ CSA យនតបូន៊ីយរម្មឡៃើរសិ ណ្ជិ្ជរម្មនងិរសិោឋ ន នងិ (iii) ហិរញ្ញបបទានលបតងសក្ោប់ CSA និងរស ិណ្ិជ្ជរម្ម។ 

៥. បញ្ជ៊ីឡបរាជ្នអនគុឡក្ោងម្ួយ ក្តូវានបឡងកើតឡ ើងរនុងអំ ុងឡពៃវគគបណ្តុ ោះបណាត ៃជ្នំួយបឡច្ចរឡទសឡៃើការឡក្តៀម្ឡរៀបច្គំឡក្ោង(PPTA) 

និងៃរាណ្ៈវិនចិ្ឆ័យម្ួយច្ំននួក្តូវានបឡងកើតឡ ើងឡែើម្ប៊ីឡក្ជ្ើសឡរើសអនគុឡក្ោងក្តូវៃរាខណ្ឌ ម្ុនឡពៃនងឹការសឡក្ម្ច្ច្ុងឡក្កាយ។ គឡក្ោងឡនោះក្តូវានរំពងឹថានឹងក្តូវានអនុវតតរយៈឡពៃជាង 6 ឆ្ន ំ ឡហើយនងឹឡធាើឡៅរនងុឡខតតរំពង់ចម្ តបូងឃមុំ 

រំពត នងិតាខរវ។ ការង្វរឡហោឋ រច្នាសម្ព័នធសំខាន់ គឺការឡធាើទំឡនើបរម្មនងិស្ថត រឡៃើឡក្គាងការក្បពន័ធធារាស្ថក្សតច្ំននួ២៧ ការស្ថងសង់នងិការបឡងកើតរិច្ចសហក្បតិបតតរិសរិម្មការឡៃើទ៊ីតាងំសៃួត និងអទរុ៥០រខនៃង ការស្ថត រឡ ើងវិញនងិ / 
ឬការឡធាើឱ្យក្បឡសើរឡ ើងនូវអៃូវងនៃ់ឡែើម្ប៊ីឱ្យែំឡណ្ើរការឡៅកានទ់៊ីអារកាន់ខតៃែ ការបង្វា ញព៊ីក្បព័នធឡក្ស្ថច្ក្សពែំណាសំ្ថា យ១០រខនៃង នងិ ការស្ថងសងយ់នតបូន៊ីយរម្មឡរាងជាងច្នំនួប៊ី ក្ពម្ទាងំម្ជ្ឈម្ណ្ឌ ៃអភិវឌ្ឍន៍រសរិម្មឡខតតច្នំួនប៊ី 
អាងសតរុទរឹឡភៃៀង៨០០រខនៃង   ជ្៊ីវឧសម័នក្បខហៃ១២០០០ និងឡរាងជ្៊ីរបំ ុស៦០០០ ។ 

៦. ព៊ីបញ្ជ៊ីឡបរាជ្នអនគុឡក្ោង ោនអនុគឡក្ោងប៊ីក្តូវានរំនត់ឱ្យទទួៃការឧបតាម្ភងវិកា (ខែៃឡៅថា អនុគឡក្ោង"សនូៃ") ។ អនគុឡក្ោងសនៃូទាងំឡនោះោន៖ 

(i) អនគុឡក្ោងក្បពន័ធខច្រចយទរឹក្ត ំង ឡៅឡខតតរំពតខែៃរួម្ោនការស្ថត រឡ ើងវិញ នងិឡធាើទំឡនើបរម្មនូវឡហោឋ រច្នាសម្ពន័ធក្បពន័ធធារាស្ថក្សតខាន តតូច្សំខាន់ៗ  ឡៅរនងុឡគាៃបំណ្ងបឡងកើនការអៃតិ 

កាត់បនាយការខាតបង់ឡក្កាយការក្បម្ូៃអៃ បឡងកើនគុណ្ភាពក្តតួពនិិតយនិងការតភាជ ប់លនខខែសង្វា រ់តលម្ៃ។ គឡក្ោងរងឡនោះក្តូវានឡគខច្រជាក្បឡភទ "ខ" សក្ោប់បរិស្ថា ន 
ឡហើយការពនិិតយបរិស្ថា នែំបងូក្តូវានឡគឡរៀបច្សំក្ោប់អនុគឡក្ោង 



(ii) អនគុឡក្ោងក្បពន័ធឡក្ស្ថច្ក្សពែណំាំស្ថា យ ឡៅរនុងឡខតតតាខរវខែៃនឹងអគតអ់គង់ក្បពន័ធឡក្ស្ថច្ក្សព ឡែើម្ប៊ីឡៃើររម្ពសក់ារឡក្បើក្ាស់ក្បពន័ធឡក្ស្ថច្ក្សពរនងុការបឡងកើនទនិនអៃ ទទៃួានភាគរយខពស់លន ខអៃឡ ើថាន រទ់៊ី១ 
និងឡធាើឱ្យឡច្ញផ្លក ជាប់ឡក្ច្ើន។ សរុបម្រឡគាៃឡៅឡនោះ គឺឡែើម្ប៊ីបង្វា ញព៊ីបឡច្ចរឡទសឡក្ស្ថច្ក្សព ែូឡច្នោះក្បព័នធឡក្ស្ថច្ក្សពទហំំ១០០០ហរិក្តូវានអនមុ្័ត និងែំឡ ើងឡោយ ណ្ិជ្រសិរឡៅរនុងគឡក្ោងទាំង៤ឡខតត។ 

អនគុឡក្ោងឡនោះក្តូវានចត់ទរុជាក្បឡភទC សក្ោប់បរសិ្ថា ន។ ឡែើម្ប៊ីធានាថាអៃប ោះ ៃត់ិច្តួច្ឡៃើបរិស្ថា ននងឹក្តូវានកាតប់នាយរនងុសរម្មភាពក្សឡែៀងគាន ែូច្អនគុឡក្ោងឡនោះ 
ក្រម្ក្បតិបតតិខែៃោនភាជ ប់ឡៅរនងុឯរស្ថរឡែញលងៃសក្ោបភ់ាគ៊ីរចិ្ចសនា គឺោនឡៅរនុងឧបសម្ពន័ធ២ នងិ 

(iii) ខអនរសម្ៃតួ នងិអទរុែុែំ ំងូម្៊ី ឡខតតតបូងឃមុំខែៃនងឹពក្ង៊ីររខនៃងអទរុឡនោះឱ្យានរហូតែៃច់្ំណុ្ោះ២០០ឡតាន នងិបឡងកើនឱ្កាសជ្៊ីវភាពរស់ឡៅសក្ោប់រចិ្ចសហក្បតបិតតិការឡសោខសនជ្័យរនងុក្សុរតំខបរ។ 

គឡក្ោងរងឡនោះក្តូវានចត់ទរុថាជាក្បឡភទC សក្ោបប់រសិ្ថា ន។ ឡែើម្ប៊ីធានាថាអៃប ោះ ៃត់ិច្តួច្ឡៃើបរិស្ថា ននងឹក្តូវានកាតប់នាយរនងុសរម្មភាពក្សឡែៀងគាន ែូច្អនគុឡក្ោងឡនោះ 
ក្រម្ក្បតិបតតិខែៃោនភាជ ប់ឡៅរនងុឯរស្ថរឡែញលងៃសក្ោបភ់ាគ៊ីរចិ្ចសនា គឺោនឡៅរនុងឧបសម្ពន័ធ២។ 

៧. សក្ោប់ៃរាណ្ៈវិនចិ្ឆ័យច្ុងឡក្កាយ ៃទធភាពបរិស្ថា ននឹងក្តូវានរំណ្ត់ឡោយការវាយតលម្ៃអៃប ោះ ៃប់រិស្ថា នខែៃឡធាើឡ ើងឡោយអនុឡល្លម្តាម្ឡសច្រត៊ីខងៃងការណ្៍ព៊ីឡគាៃការណ្៍ការ រ (SPS) របស់ ADB ឆ្ន ំ 

២០០៩។ ជ្ំហានែំបងូឡៅរនុងែំឡណ្ើរការឡនោះ គកឺារពនិិតយឡៃើអនគុឡក្ោងសក្ោបន់ិរនតរភាពបរិស្ថា ន។ ឡនោះចប់ឡអតើម្ជាម្ួយនងឹបញ្ជ៊ីក្តតួពនិតិយការវាយតលម្ៃបរិស្ថា ន (REA) 

ោ ងឆ្ប់រហ័សខែៃក្តូវានអនុវតតរនុងខណ្ៈឡពៃអភិវឌ្ឍគឡក្ោងរនុងអំ ុងឡពៃ PPTA (ឧបសម្ព័នធទ៊ី១) និងក្តូវានបនតខអែរឡៃើជ្ំហានឡអែងៗរនងុខអនរទ៊ី III A ខាងឡក្កាម្។ 

  



II. ការវាយតលម្ៃឡៃើក្របខណ័្ឌ ច្ាប់ និងសម្តាភាពស្ថា បន័ 

រ. ៃរាខណ្ឌ រនងុការវាយតលំៃបរសិ្ថា នរបសធ់នាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាសុ៊ី (EARF) 

៨. សក្ោប់ការវិនិឡោគវិស័យខែៃង្វយអតៃអ់ៃប ោះ ៃ់ែៃប់រិស្ថា ន ភាគ៊ីខច៊ី/អងិតជិ្ននឹងច្ុោះរិច្ចក្ពម្ឡក្ពៀងជាម្ួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ីឡៃើ EARF។ អនាគតលនគឡក្ោងការវិនិឡោគឡនោះធាៃ រ់ច្ោុះអាក្ស័យឡៃើៃរាខណ្ឌ ឡនោះ។ 

៩. EARF នងឹខណ្នាំព៊ីការពនិិតយអនគុឡក្ោង នងិការចត់ក្រុម្ ការវាយតលម្ៃបរិស្ថា ន និងការឡរៀបច្ំនងិអនុវតតនូវខអនការការ រលនអនុគឡក្ោង 

ឡហើយវារ៏ជ្ួយសក្ម្ួៃសក្ម្ួៃការអនុតតនូវច្នំុច្ជារ់ល្លរ់ខែៃោនរនុងៃរាខណ្ឌ ការការ រអនុឡល្លម្តាម្ឡសច្រត៊ីខងៃងការឡគាៃនឡោាយការការ រ(SPS)របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍនអ៍ាសុ៊ីឆ្ន ំ 2009 ។ 

១០. EARF ឡនោះរំណ្ត់វិស្ថៃលនគឡក្ោងឡនោះ នងិបង្វា ញព៊ីឡគាៃនឡោាយ ន៊ីតិវិធ៊ីនិងៃរាខណ្ឌ តក្ម្ូវស្ថាប័នរនុងការឡរៀបច្ំអនុគឡក្ោងជាបនតបនាទ ប់ព៊ីគឡក្ោងឡនោះ។ រខនៃងខែៃសរម្មភាពលនអនុគឡក្ោងឡសនើក្តូវានរនំត់ 

ឡហើយចតជ់ាក្រមុ្តាម្រៈបញ្ជ៊ី "ការវាយតំលៃបរិស្ថា នរហស័" និងក្បសិនឡបើសរម្មភាពអនគុឡក្ោងខែៃច្ៃូឡៅរនងុក្បឡភទ A ឬ B (ែូច្ជារនងុឡសច្ររ៊ីសឡងាបខាងឡក្កាម្) 

ភាន រ់ង្វរអនុវតតនងឹទទួៃខុសក្តូវរនុងការឡរៀបច្ំការវាយតលម្ៃបរិស្ថា ន និងការអនុវតតខអនការក្គប់ក្គងបរិស្ថា ន (EMPs) ែូច្ខែៃានឡរៀបរាប់ឡៅរនុងក្របខ័ណ្ឌ ឡនោះ ឡហើយបញ្ជនូវាឡៅធនាគារអភិវឌ្ឍនអ៍ាសុ៊ីសក្ោប់ការពិនតិយ 

និងអនមុ្័តម្ុនឡពៃចប់ឡអតើម្លនការង្វរ / សក្ម្ច្ច្ុងឡក្កាយឡៃើរចិ្ចសនា។ EARF ឡនោះក្តូវអនុវតតច្ំឡ ោះអនគុឡក្ោងទាងំអស់ខែៃឡៅឡក្កាម្គឡក្ោងឡនោះ ឡែើម្ប៊ីធានាថាបញ្ា បរិស្ថា ន គឺក្តូវានឡោោះក្ស្ថយក្តមឹ្ក្តូវ 
និងកាតប់នាយែៃរ់ក្ម្តិអាច្ទទួៃយរាន។ 

១១. តាម្រយៈន៊ីតិវិធ៊ីរបស់ ADB ោនក្បឡភទគឡក្ោងម្យួច្នំួនខែៃអាក្ស័យឡៃើរក្ម្ិតលនហានភិ័យអៃ នងិប ោះ ៃ់ឡៃើបរិស្ថា ន។ ច្នំុច្ខែៃសំខាន់រួម្ោន៖ 

(i) ក្បឡភទ A: គឡក្ោងខែៃានឡសនើឡ ើងក្តូវានចត់ថាន រជ់ាក្បឡភទ A ក្បសិនឡបើគឡក្ោងឡនោះទនំងជាោនអៃប ោះ ៃ់បរិស្ថា នអវិជ្ជោនោ ងខាៃ ំងែៃប់រិស្ថា ន ខែៃម្និអាច្ខរខក្បឡ ើងវិញ ច្ក្ម្ុោះ 
ឬម្និខែៃធាៃ បោ់នព៊ីម្នុម្រ។ អៃប ោះ ៃ់ទាងំឡនោះអាច្ប ោះ ៃ់ែៃ់តបំន់ខែៃោនទំហំធជំាងរខនៃង ឬទ៊ីតាងំអនុវតតការង្វរជារ់ខសតង។ 

(ii) ក្បឡភទ B: គឡក្ោងខែៃានឡសនើឡ ើងឡនោះក្តូវានចតថ់ាន រ់ជាក្បឡភទ B ក្បសិនឡបើអៃប ោះ ៃ់បរិស្ថា នអវិជ្ជោនលនគឡក្ោង ោនអៃអាក្ររ់តចិ្គឡក្ោងខែៃានឡរៀបរាបរ់នុងក្បឡភទ A ។ 
អៃប ោះ ៃទ់ាំងឡនោះគោឺនខតរនងុទ៊ីតាងំជារ់ល្លរ់ម្យួ អៃប ោះ ៃ់ម្យួច្នំួនតូច្ម្និអាច្ខរខក្បឡ ើងវិញ 

ឡហើយរនងុររណ្៊ីជាឡក្ច្ើនអាច្ក្តូវានវិធានការបនធូរបនាយបខនាម្ឡទៀតង្វយក្សួៃជាងរច្នាឡ ើងសក្ោបគ់ឡក្ោងម្ួយក្បឡភទ។ 

(iii) ការក្បឡភទ C: ឡសច្រត៊ីឡសនើគឡក្ោងក្តូវានចតថ់ាន រ់ជាក្បឡភទ C ឡនោះក្បសនិឡបើវាគទឺំនងជាោនអៃប ោះ ៃប់រិស្ថា នអវិជ្ជោនតចិ្តចួ្បអំុតឬគាម នឡស្ថោះឡទ។ ការវាយតលម្ៃអៃប ោះ ៃ់បរិស្ថា ន (EIA) 

ឬការពនិិតយបរិស្ថា នឡៅែណំារ់កាៃែបំងូ (IEE) ម្ិនក្តូវានទាម្ទារ ប ុខនតច្ំនចុ្ខែៃទារទ់ងនងឹបរិស្ថា នក្តូវការពិនតិយឡ ើងវិញ។ 

១២. វាក្តូវានឡគរពំឹងថាអនុគឡក្ោងភាគឡក្ច្ើនខែៃអនុវតតឡោយក្ារ់រម្ច៊ីឡនោះនឹងក្តូវានចតថ់ាន រជ់ាក្បឡភទ B ឡៅតាម្ឡគាៃការណ៍្ខណ្នាំ/ ច្ាប់របស់ ADB។ 

គឡក្ោងរងខបបឡនោះក្តូវានវិនចិ្ឆ័យព៊ីការោនអៃប ោះ ៃ់អវិជ្ជោនឡៃើបរិស្ថា នម្ួយច្នំួនខែៃឡរើតោនឡ ើងឡក្ច្ើនបអំុតរនងុែណំារក់ាៃស្ថងសង់ឡនាោះឡទប ុខនតោនរក្ម្ិតតចិ្ជាងនងិ/ឬស្ថរៈសំខានជ់ាង 

អៃប ោះ ៃ់ខែៃោនរនងុគឡក្ោងក្បឡភទA។ ច្ំឡ ោះអនគុឡក្ោងទាងំឡនោះ IEE គឺក្តូវានទាម្ទារឲ្យរំណ្ត់ឡៃើអៃប ោះ ៃ់បរិស្ថា នោ ងសំខាន់ង ឡទាោះប៊ីទនំងជាោនអនុញ្ញ តឡធាើEIA ឬរអ៏តរ់៏ឡោយ ។ ក្បសនិឡបើ EIA 

ម្ិនោនភាពចាំច្់ឡទ IEE ឡនោះក្តូវានចតទ់ុរថាជារាយការណ្វ៍ាយតលម្ៃបរិស្ថា នច្ងុឡក្កាយ។ ឡោយស្ថរគឡក្ោងឡនោះក្តូវានចត់ថាន រ់ជាក្បឡភទគឡក្ោង B ម្ួយ 

អនគុឡក្ោងឡសនើណាម្ួយខែៃក្តូវានចតថ់ាន រជ់ាក្បឡភទAនឹងក្តូវានែរឡច្ញ។ 

ខ. ៃរាខណ្ឌ លនការវាយតលំៃបរសិ្ថា នរបសរ់ម្ពជុា  

១៣. ច្ាប់រោឋ ភិាៃខែៃឡៃើរឡ ើងព៊ីការវាយតលម្ៃអៃប ោះ ៃប់រិស្ថា នគអឺនុក្រតឹយឡៃខ 72 ANRK.BK រនងុច្ាបស់ត៊ីព៊ីែំឡណ្ើរការការវាយតលម្ៃអៃប ោះ ៃប់រិស្ថា នច្ុោះលងៃទ៊ី១១ ខខស៊ីហា ឆ្ន ំ១៩៩០។ 

ឡគាៃបំណ្ងសំខាន់ៗលនអនុក្រតឹយឡនោះគឺឡែើម្ប៊ី: 



(i) រំណ្ត់ EIA ឡៃើរាៃ់គំឡរាង នងិសរម្មភាពរបស់ឯរជ្ន ឫស្ថធារណ្ៈ។ វាក្តូវខតក្តូវានក្តតួពិនតិយឡោយក្រសួងបរិស្ថា ន (MoE) ម្ុនឡពៃការោរ់ឡសនើសក្ោបក់ារសឡក្ម្ច្ច្ិតតព៊ីរោឋ ភាិៃម្ួយ។ 

(ii) រំណ្ត់ក្បឡភទ និងទំហំលនគឡក្ោង និងសរម្មភាពរួម្ទាងំសរម្មភាពខែៃោនក្ស្ថប់ និងបនតទាំងឡៅរនងុវិស័យឯរជ្ន នងិស្ថធារណ្ៈ ម្នុឡពៃចប់ឡអតើម្ឡធាើែំឡណ្ើរការEIA និង 

(iii) ឡៃើរទរឹច្តិតឱ្យោនការច្ូៃរួម្ជាស្ថធារណ្ៈរនុងការអនុវតតែំឡណ្ើរការ EIA និងោរប់ញ្ចៃូរនងុគនំិតបញ្ចៃូ នងិសំណូ្ម្ពរសក្ោបក់ារពិចរណាឡ ើងវិញម្នុឡពៃការអនុវតតគឡក្ោងណាម្យួ។ 

១៤. អនុក្រឹតយរាយបញ្ជ៊ីសរម្មភាព និងទំហំលនសរម្មភាពខែៃទាម្ទារឱ្យោនការវាយតលម្ៃខអនរបរិស្ថា ន។ ការែរក្សង់ឡច្ញព៊ីអនុក្រតឹយឡនោះក្គបែណ្ត បស់រម្មភាពរសរិម្មខែៃក្តូវានរមួ្បញ្ចៃូជាតារាងទ៊ី១ ែចូ្ខាងឡក្កាម្ ។  



តារាងទ៊ី១៖ ទហំំលនសរម្មភាពខែៃតក្ម្ូវឱ្យោនការវាយតំលៃបរិស្ថា ន 

ៃ.រ ក្បឡភទ និងសរម្មភាពលនគឡក្ោង ទហំ/ំសម្តាភាព (ហចិ្តា) 

 រសិរម្ម  

១. លក្ពសម្បទាន ≥  ១០,០០០ ហចិ្តា 

២. ការកាប់ឡ ើ ≥  ៥០០ ហចិ្តា 

៣. ែ៊ីក្គបែណ្ត ប់ឡោយលក្ព ≥ ៥០០ ហចិ្តា 

៤. រសិរម្ម និង ែ៊ីរសិឧសាហរម្ម ≥  ១០០០០ហចិ្តា 

៥. លក្ពៃិច្ទឹរ និងតំបន់ឡឆនរ ក្គបទ់ំហ ំ

៦. ក្បពនធធារាស្ថក្សត ≥ ៥០០០ ហចិ្តា 

៧. ក្បពនធបងាូរទឹរ ≥ ៥០០០ ហចិ្តា 

 ឡហោឋ រច្នាសម្ពន័ធ  

8 រម្ពសអ់គារ ≥ ១២ ម្ ឬជាន ់≥ ៨០០០ ម្២ 

 ការទាញយរ (ឧ. ការជ្៊ីរ) ≥ ៥០០០០ម្៣ 

 
ការស្ថងសង់អៃូវស្ថព ន 

 

≥ ទំងន់៣០ឡតាន 

 ឧសាហរម្មឡអែងៗ  

 ែំឡណ្ើរការ ឬែតុការសំណ្ៃ ់ ក្គប់ទហំ ំ

ក្បភព: រោឋ ភិាៃលនក្បឡទសរម្ពុជា ឆ្ន ំ១៩៩៩ អនុក្រតឹយឡៃខ 72 ANRK.BK រនុងច្ាប់សត៊ីព៊ីែំឡណ្ើរការការវាយតំលៃអៃប ោះ ៃ់បរិស្ថា ន ភនំឡពញ។ 

១៥. ឡោយស្ថរខតអនុគឡក្ោងខែៃានអនុវតតតាម្ៃរាណ្ៈវិនិច្ឆ័យឡក្ជ្ើសឡរើសទាំងអស់ឡនោះ នងឹក្តូវច្ូៃរួម្ជ្ួសជ្ៃុខរៃម្ែនូវឡក្គាងការក្បពន័ធធារាស្ថក្សតខែៃោនក្ស្ថប់ ស្ថងសង់រខនៃងសម្ៃួត និងអទរុរសរិម្មរួម្ច្នំនួ ៥០រខនៃង  
ការែំឡ ើងនិទសែន៍លនក្បពន័ធឡក្ស្ថច្ក្សពែណំាំស្ថា យច្ំននួ១០ ឡរាងជាងយនតូបន៊ីយរម្ម៣រខនៃង នងិ ម្ជ្ឈម្ណ្ឌ ៃអភិវឌ្ឍនរ៍សរិម្មឡខតតច្ំននួ៣ ជ្៊ីរអាងសតរុទឹរឡភៃៀងច្នំួន៥០០ នងិែំឡ ើង ជ្៊ីវឧសម័ន៧០០០  

និងរអនុវតតឡៃើលអទែ៊ីទំហំ៤០០០ហរិតា ឡៅរនងុគឡក្ោងគាំក្ទការស្ថរ រក្បពន័ធធារាស្ថក្សត។ ែចូ្ានែរក្សង់ឡច្ញព៊ីអនុក្រឹតយឡៃខ៧២ (តារាងខាងឡៃើ) ការអនតរាគម្ន៍ភាគឡក្ច្ើននងឹម្និតក្ម្ូវឱ្យោន EIA ឡ ើយ។ ឡទាោះជាោ ងណា 

អនុក្រតឹយឡនោះនឹងក្តូវានអតៃឲ់្យ ឡហើយការវាយតលម្ៃបរិស្ថា នឡពញឡៃញនងឹក្តូវានទាម្ទារ ឡៅរខនៃងណាខែៃរខនៃងរនំតប់ញ្ជ ក្តូវានពក្ង៊ីរោ ងខាៃ ងំឡោយការជ្ួសជ្ុៃខរៃម្ែឡក្គាងការ ឡែើម្ប៊ីអតៃ់បខនាម្នូវែ៊ីឡក្ស្ថច្ក្សពងម៊ីឡក្ច្ើនជាង 

5.000 ហិរតាលន ឬែ៊ីគាម នក្បពន័ធធារាស្ថន្តសរព៊ីម្នុ រ៏ែចូ្ជាែំឡ ើង ជ្៊ីវឧសមន័១២០០០ ។ 

គ. អនសុញ្ញ អនតរជាតសិត៊ីព៊ីបរសិ្ថា ន 

១៦. អនុសញ្ញ នងិរចិ្ចក្ពម្ឡក្ពៀងអនតរជាតិ ខែៃរម្ពុជាជាក្បឡទសហតាឡៃខ៊ីម្ួយ ឡហើយានអតៃ់សចច ប័នោនែូច្ខាងឡក្កាម្: 

(i) ការអតៃ់សចច បន័ឡៃើពធិ៊ីស្ថររយតូូឆ្ន ំ២០០២ 

(ii) អនុសញ្ញ ក្របខ័ណ្ឌ ការអងគការសហក្បជាជាតិ សត៊ីព៊ីការខក្បក្បួៃអាកាសធាតុ (UNFCCC) ានអរៃ់សចច ប័នឆ្ន ១ំ៩៩៥; 

(iii) អនុសញ្ញ សត៊ីព៊ីជ្៊ីវច្ំរុោះ (CBD) - ឆ្ន ំ១៩៩៥; 

(iv) ពិធ៊ីស្ថរកាតាឡហែណាសត៊ីព៊ីជ្៊ីវសុវតាភិាព - ២០០៣; 

(v) អនុសញ្ញ របសអ់ងគការសហក្បជាជាតិឡែើម្ប៊ីក្បយទុធក្បឆ្ងំ ការរត់ឡភៀសខៃនួ (UNCCD) ានអរៃស់ចច ប័ន - ១៩៩៧ 



(vi) CITES (អនុសញ្ញ សត៊ីព៊ី ណ្ជិ្ជរម្មអនតរជាតិឡៃើការអុតពជូ្លនសតាលក្ពនិងររុាជាតិលក្ព) - ឆ្ន ំ១៩៩៧ 

(vii) អនុសញ្ញ ឡបតរិភណ្ឌ ពភិពឡល្លរ - ឆ្ន ំ១៩៩១ 

(viii) អនុសញ្ញ ឡបតរិភណ្ឌ អាស្ថ៊ា ន (ឧទានជាតិ: បូរឡគានងិវិរជ្័យ) (ថាន រ់តំបន់) - ឆ្ន ំ២០០៣; 

(ix) អនុសញ្ញ ឡៃើការបង្វក រលនការបពំុៃទឹរព៊ីនាវា - ឆ្ន ំ១៩៩៤; 

(x) វិធានការឡៃើការការ របខក្ម្បក្ម្ួៃអាកាសធាតុ ការងយច្ោុះអូហែូន ការការ រធនធានទរឹស្ថប និងនិរនតរភាពលក្ពឡ ើ - ១៩៩៩; 

(xi) អនុសញ្ញ សត៊ីព៊ីស្ថរៈសំខាន់ជាអនតរជាតិលនតំបន់ែ៊ីឡសើម្ (RAMSAR) - ឆ្ន ំ១៩៩៩; 

(xii) អនុសញ្ញ ាខស៊ាៃសត៊ីព៊ីការក្តួតពិនតិយរាយការណ្៍ ែឹរជ្ញ្ជូន នងិការឡចៃសំណ្ៃោ់នឡក្គាោះថាន រឆ់ៃងកាត់ក្ពំខែន - ឆ្ន ំ២០០១; 

(xiii) អនុសញ្ញ ក្រុងសតុរហូម្ ឡៃើ ភាពធនន់ឹងការបំពៃុសរើរាងគ- ឆ្ន ំ២០០១; នងិ 

(xiv) អនុសញ្ញ ទ៊ីក្រងុវើខយននងិពធិ៊ីស្ថរទ៊ីក្រុងម្ ុងឡក្តអាៃ់ Montreal សត៊ីព៊ីស្ថរធាតុខែៃបំផ្លៃ ញក្សទាប់អហូែូន - ឆ្ន ំ២០០១ 

ឃ. ការឡក្បៀបឡធៀបៃរាខណ្ឌ របសរ់ាជ្រោឋ ភាិៃរម្ពជុា នងិADB 

១៧. IEE សក្ោបអ់នគុឡក្ោងក្បឡភទB ឬការពិនតិយឡ ើងវិញលនអៃប ោះ ៃ់បរិស្ថា នសក្ោប់អនុគឡក្ោងក្បឡភទ C នឹងក្តូវានឡរៀបច្ំឡ ើងឡោយខអែរឡៃើ ៃរាខណ្ឌ  SPS (២០០៩) របសធ់នាគារអភិវឌ្ឍនអ៍ាសុ៊ី។ 

អនគុឡក្ោងម្ួយគួរខតតក្ម្ូវឱ្យោន EIA ម្ួយឡោយអនុឡល្លម្តាម្អនុក្រតឹយឡៃខ 72 ANRK.BK. ឯរស្ថរការវាយតលម្ៃរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ីនងឹក្តូវានោរជ់្ូនឡៅក្រសងួបរិស្ថា នសក្ោប់ការបញ្ជ រ់ 
ក្បសិនឡបើឯរស្ថរការវាយតលម្ៃរបសធ់នាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ីក្គប់ៃរាខណ្ឌ ែចូ្ោនខច្ងរនងុអនុក្រតឹយ។ 

តារាងទ៊ី២៖ ក្បពន័ធឡក្បៀបឡធៀបលនការចត់ក្បឡភទរវាង ADB នងិរម្ពុជា 

ក្បឡភទគឡក្ោងធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាសុ៊ី ការចតក់្បឡភទឡៅរម្ពជុា 

ក្បឡភទA៖ គឡក្ោងខែៃោនសកាត នពុៃរនុងការអតៃអ់ៃប ោះ ៃអ់វិជ្ជោនោ ងខាៃ ងំឡៃើបរិស្ថា ន 
ឡហើយខែៃតក្ម្ូវឱ្យោនការវាយតលម្ៃអៃប ោះ ៃប់រិស្ថា ន (EIA) ។ 

គឡក្ោងខែៃោនសកាត នុពៃរនងុការអតៃ់អៃប ោះ ៃអ់វិជ្ជោនោ ងខាៃ ំងឡៃើបរិស្ថា ននងិក្ទង់ក្ទាយធំ 
ឧទាហរណ៍្គឡក្ោងថាម្ពៃវារើអគគសន៊ី គឡក្ោងឧសាហរម្មគ៊ីម្៊ីជាឡែើម្ 
ខែៃតក្ម្ូវឱ្យោនការវាយតលម្ៃអៃប ោះ ៃ់បរិស្ថា នម្យួ (EIA) ។ 

ក្បឡភទB៖ 
គឡក្ោងខែៃក្តូវានវិនចិ្ឆ័យថាោនអៃប ោះ ៃប់រិស្ថា នអវិជ្ជោនម្ួយច្ំននួប ុខនតសញ្ញ ប័ក្តទាបនិង / 
ឬតចិ្ជាងអនរខែៃសំខាន់សក្ោប់គឡក្ោងក្បឡភទម្យួ។ 
ក្បឡភទខទាម្ទារឱ្យោនគឡក្ោងពិនតិយបរិស្ថា នែបំូងម្ួយ (IEE) 

គឡក្ោងខែៃក្តូវានវិនចិ្ឆ័យថាោនអៃប ោះ ៃប់រិស្ថា នអវិជ្ជោនម្ួយច្ំននួ 
ឬគឡក្ោងខាន តម្ធយម្នងិតូច្ខែៃតក្ម្ូវឱ្យោនការវាយតលម្ៃអៃប ោះ ៃ់បរិស្ថា នឡៃើរែបំូង 
(IEIA) 

ក្បឡភទC៖ គឡក្ោងែចូ្ជាម្ិនោនអៃប ោះ ៃប់រិស្ថា នអវិជ្ជោន។ 
ម្ិនោនតក្ម្ូវការពិឡសសឡនាោះឡទប ុខនតទិែឋភាពបរិស្ថា នក្តូវានពនិិតយឡ ើងវិញអងខែរ។ 

គាម នក្បឡភទ - អនុក្រតឹយសត៊ីព៊ី EIA ឡនោះម្និានពិភារាឡៃើក្បឡភទឡនាោះឡទ 

ក្បឡភទFI៖ 
គឡក្ោង រ់ពន័ធនឹងបនាទ ត់ឥណ្ទានតាម្រយៈអនតរការើហិរញ្ញវតាុឬការវិនិឡោគទនុឡៅរនុងអនតរការើហិរញ្ញវតា។ុ 
ឡនោះជាអនតរការើហិរញ្ញវតាុក្តូវខតអនុវតតក្បពន័ធក្គប់ក្គងបរិស្ថា ន, 
ៃុោះក្តាខតគឡក្ោងទាងំអស់នងឹោនៃទធអៃឡៅរនងុអៃប ោះ ៃ់សំខាន់។ 

គាម នក្បឡភទ - អនុក្រតឹយសត៊ីព៊ី EIA ឡនោះម្និានពិភារាឡៃើក្បឡភទឡនាោះឡទ 



ង. ភាពក្គបក់្គានល់នក្របខណ្ឌ ច្ាប ់

១៨. ខណ្ៈឡពៃខែៃច្ាប់រម្ពុជាអាច្ក្តូវានឡគឡម្ើៃឡឃើញថាក្តូវានទូៃទំូល្លយនិងសុ៊ីជ្ឡក្ៅ ម្នទ៊ីរបរិស្ថា នឡៅថាន រ់ឡខតតម្យួច្នំួន ានបង្វា ញថាពរួឡគម្ិនោនធនធានឡែើម្ប៊ីធានាឱ្យាននូវការអនុវតតតាម្ច្ាប់ឲ្យានទៃូំទូល្លយ។ 

ខណ្ៈឡពៃខែៃស្ថា នភាពឡនោះម្ិនោនភាពឡោយខ រ EARFរនុងគឡក្ោងឡនោះោនឡគាៃបំណ្ងធានាថាការអនុវតតតាម្ច្ាបប់ទោឋ នទាងំរបស់រម្ពុជា និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី។ 

ច្. ការរស្ថងសម្តាភាពស្ថា បន័ឡែើម្ប៊ីអនវុតតក្របខណ័្ឌ ច្ាប ់

១៩. អងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោង (PMU) ខែៃនងឹក្តូវទទួៃខុសក្តូវរនុងការអតៃក់ារខណ្នាំបឡច្ចរឡទសសក្ោប់ការឡធាើខអនការ នងិអនុវតតការង្វរឡនោះ តក្ម្ូវការជ្នំួយព៊ីអនរពិឡក្គាោះឡោបៃ់ខអនរបរិស្ថា នឡែើម្ប៊ីអនុវតតតនួាទ៊ី 

និងការទទៃួខសុក្តូវក្បរបឡោយក្បសទិធិភាពឡឆៃើយតបនងឹតក្ម្ូវបរិស្ថា ន ែូច្ជារាយការណ្ក៍ារឡរៀបច្ំការវាយតលម្ៃបរសិ្ថា ន ការអនុវតត EMPs នងិការឡរៀបច្ំរាយការណ្៍ការក្តួតពិនតិយបរិស្ថា ន។ 
ជារ់ខសតងសម្តាភាពរបស់អងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងឡនោះ អាក្ស័យឡៃើបគុគៃរិខែៃោនក្ស្ថប់ឡៅឡពៃចប់ឡអតើម្លនការអនុវតតគឡក្ោង។ វានងឹកាៃ យជាការចំាច្ស់ក្ោបអ់នរជ្ំនាញខអនរបខក្ម្បក្ម្ួៃអាកាសធាតុ 
និងការការ របរិស្ថា នអនតរជាតិឡោយសហការជាម្ួយអនរជ្នំាញការផ្លៃ សប់តូរអាកាសធាតុនងិបរិស្ថា នការការ រជាតរិណំ្ត់នូវសម្តាភាពទាំងឡនាោះ។ 

២០. ការអភិវឌ្ឍសម្តាភាពក្គប់ក្គងបរិស្ថា នក្តូវានឡសនើឡ ើងសក្ោប់គឡក្ោងតាម្វិធ៊ីជាឡក្ច្ើនរួម្ទាំង៖ 

(i) ការធានាថាការក្គប់ក្គង នងិការក្តួតពិនតិយបរិស្ថា នក្តូវានអនុវតតឡៅរនងុអនុគឡក្ោងឡោងតាម្ EARF ឡនោះនិងការវាយតលម្ៃ IEEs 

ឡហើយអតៃន់ូវឱ្កាសបណ្តុ ោះបណាត ៃម្ែតិែៃ់រោឋ ភិាៃនងិម្ក្នត៊ី រ់ពន័ធឡៅរខនៃងខែៃចាំច្់ 

(ii) អតៃ់នូវវគគបណ្តុ ោះបណាត ៃជារ់ល្លរ់សក្ោប់ការបឡងកើតអនរក្គប់ក្គងសំណ្ងរ់នងុការអនុវតតរច្នាសម្ព័នធអនគុឡក្ោងឡនោះ នងិ 

(iii) ការបណ្តុ ោះបណាត រនុងឡពៃឡធាើការង្វរ ឡោយការអតៃ់អនុស្ថសន៍ខអនរបរិស្ថា នជារ់ល្លរ់ ការពនយៃ់នងិការបង្វា ញសក្ោប់សោសភាគគឡក្ោងខែៃគាម នរច្នាសម្ព័នធ។ 

 

  



III. ការវាយតលម្ៃខអនរបរិស្ថា នសក្ោបអ់នុគឡក្ោង 

រ. ឡសច្រត៊ីសឡងាបលនជ្ហំានរនងុការវាយតលំៃ 

២១. ែំបងូអនគុឡក្ោងខែៃានឡសនើឡ ើងគួរក្តូវានពិនតិយររបញ្ា បរិស្ថា នខែៃចំាច្ច់្ំឡ ោះភាពឡជាគជ្័យ នងិការអនុវតតឡៃើបរិស្ថា នលនអនគុឡក្ោងឡនោះ។ ទាងំឡនោះក្តូវានរាយរនងុខអនរBខាងឡក្កាម្។ 

ការក្តួតពិនតិយឡនោះនឹងក្តូវានឡធាើឡ ើងឡោយអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងឡៃើអនុគឡក្ោង រនងុែណំារ់កាៃលនការឡក្ជ្ើសឡរើសនិងបឡងកើតអនគុឡក្ោងឡោយឡក្បើក្ាសប់ញ្ជ៊ីឡអទៀងផ្លទ ត់ REA ែំបងូឡនោះ (សមូ្ឡម្ើៃឧបសម្ពន័ធទ៊ី១ ជាគក្ម្ូ) ។ 

២២. ជ្ំហានបនាទ ប់ការរំណ្ត់ក្បឡភទអនគុឡក្ោង (A, B ឬ C) ។ ច្ំឡ ោះអនុគឡក្ោងក្បឡភទ B ទាម្ទារឲ្យោនIEE ។ ក្បសនិឡបើោនសរម្មភាពម្ួយច្ំននួណាច្ូៃឡៅរនុងក្បឡភទ A 

ឡនាោះអនគុឡក្ោងឡនាោះនងឹតក្ម្ូវឱ្យោន EIA ។ គឡក្ោងក្បឡភទ C ម្ិនតក្ម្ូវឱ្យោន EIA ឡ ើយ។ 

តារាងទ៊ី៣: ការឡក្ជ្ើសឡរើសៃរាណ្ៈវិនិច្ឆ័យបរិស្ថា នសក្ោប់អនុគឡក្ោង 

ៃរាណ្ៈវនិចិ្ឆយ័បរសិ្ថា ន 

 នឹងឡជ្ៀសវាងអៃប ោះ ៃប់រិស្ថា នោ ងសំខាន់ (គាម នគឡក្ោងក្បឡភទម្ួយ) 
 នឹងម្ិនឡក្បើក្ាស់ទរឹឡៅលនគុណ្ភាពក្រ៊ីក្រខាៃ ំងណាស់ ែូច្ខែៃានបង្វា ញឡោយវតតោនរក្ម្ិតលនការបពំុៃខពស់ 
 នឹងម្ិនោនអៃរនុងការបំអៃចិ្បំផ្លៃ ញឬការទន្តនាទ នឡៅឡៃើតំបន់អភិររែ រួម្បញ្ចូៃទាងំលក្ពឡ ើអភិររែឬតបំនអ់ភិររែជ្៊ីវច្ក្ម្ុោះ។ សរម្មភាពអនគុឡក្ោងនងឹម្និក្តូវានសាតិឡៅរនងុច្ងំ្វយ៥ 

គ៊ី ូខម្ ក្តខរបរតំបន់អភរិែណាម្ួយឡ ើយ។ 
 នឹងម្ិននាំម្រនូវការផ្លៃ ស់រនងុការឡក្បើក្ាស់ែ៊ីខាៃ ំងព៊ីៃំឡៅោឋ ននងិ/ឬស្ថា ប័នឡៅជា ណ្ជិ្ជរម្មនងិ/ឬការច្រាច្រនិង / ឬឧសាហរម្មឡៅរនុងបណារ ញតបំនជ់្ុំវិញលនតបំនអ់នគុឡក្ោងឡនោះ 
 នឹងឡជ្ៀសវាងការកាប់ឡែើម្ឡ ើណាម្ួយឡ ើយ 

 នឹងឡជ្ៀសវាងការតាងំៃំឡៅងម៊ី / ផ្លៃ ស់បតូរទ៊ីៃំឡៅ 

 នឹងម្ិន រព់័នធនឹងជ្ឡោៃ ោះរនុងសងគម្ 
 នឹងធានាថាោច ស់នងិអនរឡក្បើែ៊ីខែៃគាម នក្បពន័ធទរឹឬបរិកាា រឡអែងឡទៀតក្តូវានអតៃ់រម្មសទិធិឲ្យភាជ ប់ជាម្ួយនឹងការអគតអ់គង់ទរឹៃែក្បឡសើរ គជឺាខអនរម្ួយលនឡក្គាងការឡនោះ 
 នឹងឡជ្ៀសវាងោរ់ទ៊ីតាងំបរិកាា រខរបរអគារ នងិតបំនស់ងគម្នងិវបបធម្៌សំខាន់ៗ  រួម្ោនស្ថល្លឡរៀន ម្ណ្ឌ ៃសុខភាព ក្ាស្ថទ នងិទ៊ីសកាក រៈបជូា។ 
 នឹងម្ិនអនុវតតឡៅរនងុតបំន់បរុាណ្វិទាសខំាន់ឡទ 
 នឹងម្ិនោនអៃបំអៃចិ្បផំ្លៃ ញ / ការរំខានែៃ់រខនៃង/ គណុ្តលម្ៃក្បវតតិស្ថន្តសត  
 នឹងច្ូៃរួម្រនុងការក្គប់ក្គងច្រាច្រណ៍្ឲ្យានក្តមឹ្ក្តូវ នងិការយៃ់ែងឹជាស្ថធារណ្ៈ 
 នឹងឆៃុោះបញ្ច ំងព៊ីច្ៃូរួម្តាម្រយៈការពិឡក្គាោះឡោបៃជ់ាស្ថធារណ្ៈនិងការឡបើរច្ំហព័តោ៌ន 
 ក្តូវខតទទួៃានសទិធិអនុញ្ញ តទាំងអស់ខែៃចាំច្់ /  រ់ពន័ធម្នុឡពៃការស្ថងសង់ ឡបសររម្ម នងិការក្បតិបតតិការ។ 
 ក្តូវខតធានាឱ្យាននូវការអនុវតតការស្ថងសង់ក្តូវានៃែ 
 ក្តូវខតធានាឱ្យាននូវវិធានការសុវតាភិាពការង្វរសក្ោបរ់ម្មររ 

២៣. តារាងទ៊ី៤  បង្វា ញព៊ីបញ្ជ៊ីតំបន់ការ រខែៃ រ់ពន័ធឡឃើញោនឡៅរនុងឡខតតខែៃអនុវតតគឡក្ោងទាងំបនួលនក្បឡទសរម្ពជុា ។ គាម នការអភិររែធម្មជាតិ ឬខែនជ្ក្ម្រសតាលក្ពណាម្យួសាតិរនងុបណាត ឡខតតខែៃអនុវតតគឡក្ោងទាងំឡនោះឡ ើយ។ 

តារាងទ៊ី៤៖ បញ្ជ៊ីលនតំបន់ការ រទាងំអស់ឡៅរនងុឡខតតខែៃអនុវតតគឡក្ោងទាំង៤ 
ឡខតត តំបន់អភិររែ លអទែ៊ី (ហិច្តា) 
រំពត ភនំឧទានជាតបិូរឡគា ១៤០ ០០០ 
រំពត ឧទានជាតិខរប ៥ ០០០ 

រំពត នងិរពំង់ឡស្ថម្ ឧទានជាតបិទុុម្ស្ថគរ ១៧១ ២៥០ 



ក្បភព: http://www.mekong-protected-

areas.org/cambodia/docs/cambodia_lessons.pdf 

២៤. ឡៅែំណារ់កាៃអនុវតតគឡក្ោង ការវាយតំលៃIEEែំបងូ (រួម្បញ្ចូៃទាំង EMP) លនអនុគឡក្ោងក្បឡភទន៊ីម្ួយៗខែៃក្តូវានឡរៀបច្ំឡោយខអែរឡៃើ EARF 

ឡនោះនងឹក្តូវានោរ់ឡៅធនាគារអភិវឌ្ឍនអ៍ាសុ៊ីតាម្រយៈអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោង ឡែើម្ប៊ីពិនតិយឡ ើងវិញម្ុនឡពៃច្ុោះរចិ្ចសនាទទួៃានការស្ថងសង់ ។ ឡោងឡៅឡៃើការបញ្ជ រ់ថាក្តូវជាម្ួយនឹងៃរាខណ្ឌ  SPS(២០០៩) 

របស់ធនាគារ ADB  ការវាយតលម្ៃ IEEs បនាទ ប់រួម្ទាំង EMPs អាច្នងឹក្តូវានអនមុ្័តឡោយនាយរអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោង។ ការវាយតលម្ៃ IEEs ឡនោះអាច្នងឹក្តូវពនិិតយឡ ើងវិញឡពៃឡក្កាយឡទៀត 

តាម្ការឡសនើសុពំ៊ីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី ។ ក្បសនិឡបើតក្ម្ូវឲ្យោនការអនុញ្ញ តឡៃើ IEEព៊ីក្រសួងបរិស្ថា ន ការអនមុ្័តឡនោះក្តូវខតវានទទួៃម្ុនឡពៃការោរ់ឡសនើ IEE ឡៅធនាគារអភិវឌ្ឍនអ៍ាសុ៊ី (រនងុររណ្៊ីការពិនតិយជាម្ុន) 

និងម្ុនឡពៃច្ោុះរចិ្ចសនាទទួៃានការស្ថងសង់ (រនុងររណ្៊ីការពិនតិយឡ ើងវិញឡពៃឡក្កាយ) ។ ឡៃើសព៊ីឡនោះឡៅឡទៀត EAs និងIAs ក្តូវានឡៃើរទឹរច្ិតតក្ច្ាច្ប់ញ្ចូៃនូវការវាយតលម្ៃ IEEs 

សក្ោបអ់នគុឡក្ោងម្ួយច្ំននួ ែចូ្ជាឡៅតាម្ទ៊ីតាងំ (ឧ IEE ម្យួសក្ោប់អនុគឡក្ោងទាងំអស់ឡៅរនងុឡខតតខតម្យួឡនោះ) ឬឡៅតាម្ក្បឡភទអនគុឡក្ោង (ឧ IEE ម្យួសក្ោបអ់នគុឡក្ោងក្បពន័ធធារាស្ថន្តសរទាងំអស់, ឬម្ួយ 

IEE សក្ោប់អនុគឡក្ោងអៃូវងនៃ់ទាងំអស់) ឡែើម្ប៊ីកាត់បនាយការច្ំណាយរែឋាៃ។ 

២៥. ជាច្ងុឡក្កាយ ការវាយតលម្ៃ IEEs ខែៃឡពញឡៃញ នងិក្តូវានអនុម្ត័ទាងំអស់រួម្ទាងំ EMPs ក្តូវខតោរ់ឡៅធនាគារអភិវឌ្ឍនអ៍ាសុ៊ីសក្ោប់ការបង្វា ញជាស្ថធារណ្ៈឡៅឡៃើឡគហទពំ័ររបសធ់នាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី។ 

២៦. ឯរស្ថរការវាយតំលៃនិងក្គប់ក្គងហានិភយ័អាកាសធាតុ (CRAM) សក្ោបគ់ឡក្ោងឡនោះក្តូវានឡរៀបច្ំឡ ើងរនុងែំណារ់កាៃឡរៀបច្គំឡក្ោង 
ឡហើយការវាយតលម្ៃអៃប ោះ ៃ់លនអនគុឡក្ោងទាងំអស់នងឹក្តូវោរប់ញ្ចូៃនូវការសរិាឡឃើញរបស់ខៃនួទាងំអសរ់នងុឯរស្ថរឡនោះខែរ។ 

ខ. ការក្តតួពនិតិយបរសិ្ថា នលនអនគុឡក្ោង 

២៧. អៃប ោះ ៃប់រិស្ថា នអវិជ្ជោនច្ំបងលនអនគុឡក្ោងអាច្ក្តូវានបឡញ្ជៀស ឬកាតប់នាយតាម្រយៈការឡក្ជ្ើសឡរើសការក្តួតពិនតិយឡោយក្បងុក្បយត័នែូច្ខែៃានឡរៀបរាប់រនងុតារាងទ៊ី៣ខាងឡៃើ។ ជាឧទាហរណ៍្ 

ៃរាណ្ៈវិនចិ្ឆ័យឡៃើបរិស្ថា នជារ់ល្លរ់សក្ោប់ការឡក្ជ្ើសឡរើសអនគុឡក្ោងក្បពន័ធធារាស្ថន្តសរ គថឺាអនុគឡក្ោងខែៃឡសនើឡ ើងនងឹ៖ 

(i) ោនការអគតអ់គងទ់ឹរក្បរបឡោយនិរនតរភាព 

(ii) ម្ិននាឲំ្យោនជ្ឡោៃ ោះការឡក្បើក្ាស់ទរឹ ឬបញ្ា សនតិសខុទរឹឡអែងឡទៀត 

(iii) ម្ិនបំ នឡៃើ ឬប ោះ ៃក់ារអភិររែធម្មជាតិ ឬខែនជ្ក្ម្រសតាលក្ព; 

(iv) ម្ិនក្តូវានអនុវតតឡៅរខនៃងែ៊ីខែៃោនការច្ម្ៃងឡរាគខែៃទាម្ទារឱ្យោនខរខក្ប នងិ 

(v) ឡជ្ៀសវាងព៊ីរខនៃងបជូ្ន៊ីយោឋ នវបបធម្៌ ឬក្បវតតិស្ថក្សតសខំាន់ខែៃទទៃួស្ថគ ៃ់ថាន រ់ឡខតត ក្សុរ និងជាត។ិ 

២៨. ហាងទំនញិរួម្ សរម្មភាពគឡក្ោងរមួ្ោនការស្ថងសង់ ហាងទនំិញរួម្ក្បោណ្៥០ ឡហើយវាចាំច្ណ់ាសថ់ាការឡធាើខអនការ និងបឡងកើតហាងទាំងឡនោះឆៃងកាត់ការពិចរណាែចូ្ខាងឡក្កាម្៖ 

(i) អគារ/ ហាងខែៃានឡសនើម្និសាតិឡៅតបំន់រងឡក្គាោះឡោយទឹរជ្នំនន់ិង / ឬ 

(ii) ក្តូវានបញ្ជ រធ់ានាថារច្នាសម្ព័នធនងិច្ំណុ្ោះឡៃើសព៊ីការា ន់ក្បោណ្តំបន់ទឹរជ្ំនន់១:១០០ឆ្ន  ំ

២៩ បឡច្ចរវិទាក្បព័នធឡក្ស្ថច្ក្សពទឹរ គឡក្ោងឡនោះ រ់ពន័ធនងឹការអនុវតរក្បពន័ធឡក្ស្ថច្ក្សពទរឹ១០ក្បព័នធ ឡែើម្ប៊ីបឡងកើនគុណ្ភាពនិងបរិោណ្លនអៃតិអៃស្ថា យ។ ការពចិរណាឡៃើការង្វរឡនោះរួម្ោន៖ 

(i) ការអាច្ររាន និងគុណ្ភាពលនទឹរឡក្កាម្ែ៊ីនឹងក្តូវបញ្ជ ថ់ាជាសោសភាគខាៃ ំងសក្ោបជ់ាៃរាណ្ៈវិនិច្ឆយ័ឡក្ជ្ើសឡរើសជាពិឡសសឡែើម្ប៊ីវាយតលម្ៃរក្ម្តិស្ថរធាតុអាឡសនិច្; 

(ii) សោភ រៈរស្ថងសម្តាភាពជារ់ល្លរ់ក្តូវានោរ់បញ្ចៃូឡៅរនុងការអនុវតតអនុគឡក្ោងទាងំឡនោះ ឡែើម្ប៊ីទាញច្ណំាបអ់ារម្មណ្៍រសរិរច្ំឡ ោះតក្ម្ូវការខងទាំរនងុការអនុវតត ការររាទុរ 
និងការឡាោះឡចៃសបំរស្ថរធាតុឡធាើឲ្យឡច្ញផ្លក  ឬខអៃ ឡហើយ 



(iii) សោភ រៈឡនាោះនងឹឡក្បើទំរង់ឡៃើររពំស់បទោឋ នសខុភាពនងិសុវតាិភាពការង្វរ ឡៅរក្ម្ិតHH រួម្ទាំងរិច្ចពិភារាក្រុម្ សោភ រៈក្កាហាិរ 
ឡែើម្ប៊ីឡៃើររំពស់ការយៃ់ែងឹនងិការបឡងកើតវិធ៊ីស្ថក្សតលនការឡចៃការសំណ្ៃ់ឡនោះ។ 

៣០. ការក្តតួពនិិតយ ជ្៊ីវឧសម័ន៖ គឡក្ោងឡនោះោនឡគាៃបំណ្ងឡែើម្ប៊ីគាំក្ទែៃរ់ម្មវិធ៊ី ជ្៊ីវឧសមន័ថាន រ់ជាត ិ(NBP) ឡែើម្ប៊ីែំឡ ើង ជ្៊ីវឧសមន័ក្បោណ្១២ ០០០នងិឡរាងជ្៊ីរបំ ុស៦០០០ឡៅរនងុឡខតតឡគាៃឡៅ 
និងការទាញយរសកាត នពុៃលនការសំណ្ៃជ់្៊ីវរនុងក្គួស្ថរ។ ការសហការឡនោះនឹងឡឃើញោនការបណ្តុ ោះបណាត ៃទាំងឡៅរនុងការស្ថងសង់ 
និងការឡក្បើក្ាស់ ជ្៊ីវឧសមន័ជាពិឡសសការក្គប់ក្គងការសណំ្ៃ់ខរលច្នឡ ើងវិញសក្ោប់ជាជ្ឡក្ម្ើសជ្៊ីឡក្បើក្ាស។់ បច្ចុបបននឡនោះម្និោនបទោឋ នជាតិរនងុការឡក្បើក្ាស់ជ្៊ីវឧសម័នរនងុក្សុរ 

ឡហើយឡសៀវឡៅខណ្រែឋាៃលនគឡក្ោងឡរៀបរាបៃ់ម្ែតិឡៅឡៃើៃរាខណ្ឌ ឡោងសក្ោបអ់នរក្បរឹាឡោបៃ់ឡក្បើរនងុការបឡងកើតបទោឋ នទាងំឡនោះ។ គំរបូញ្ជ៊ី REA សក្ោបក់ារក្គប់ក្គងសណំ្ៃ់រឹងក្តូវានរមួ្បញ្ចូៃឡៅរនុងឧបសម្ពន័ធ១។ 
ៃរាណ្ៈវិនចិ្ឆ័យសក្ោបក់ារឡក្ជ្ើសឡរើស ជ្៊ីវឧសមន័ខែៃរំពឹងថានឹងក្តូវានអតៃឧ់បតាម្ភធនជាវិភាគទានខៃោះឡនាោះោនែចូ្ជា៖ 

(i) ជាសោជ្ិរឃុំសង្វក ត់ខែៃោនទ៊ីតាងំសាតិឡៅរនងុតបំន់ខែៃគាំក្ទរចិ្ចសហក្បតបិតតិការរសិរម្មឡោយគឡក្ោងឡនោះ 

(ii) ជាក្គួស្ថរខែៃោនល្លម្រសតាោ ងឡហាច្ណាស់១៥គ៊ី ូក្កាម្ នងិឡៅអតបិរោ១៥០គ៊ី ូក្កាម្រនងុម្ួយលងៃ 

(iii) ច្ង់ានក្គួស្ថរខែៃោនន្តសត៊ីជាឡម្ក្គួស្ថ 

(iv) ោនជ្ងំឺខែៃទារ់ទងនងឹអៃូវែឡងាើម្ខែៃបណាត ៃម្រព៊ីការបពំុៃខយៃ់ឡៅរនងុក្គួស្ថរ ឬជាក្រមុ្ក្គួស្ថរខែៃក្ប ម្នងឹឡក្គាោះថាន រ់ឡោយការឡក្បើជ្៊ីវោ ស់សក្ោប់ការច្ំអនិអាហារ 

(v) សម្តាភាពឡែើម្ប៊ីបង់ក្ារ់ម្យួច្នំួនរនងរចិ្ចការឡនោះ (អនរទទួៃអៃខែៃក្តូវានឡក្តៀម្ខៃនួរនុងការយរក្ារ់រម្ច៊ី ឬោនម្ូៃនធិិក្ស្ថប់ នងិ 

(vi) រសិររខែៃានឡបតជាា ច្តិតឡក្បើក្ាសជ់្៊ីវការសំណ្ៃ់ និងការឡធាើជ្៊ីរបំ ុសរបស់ខៃនួឡែើម្ប៊ីច្ូៃរមួ្ច្ំខណ្ររនងុអនុវតតរសរិម្មឆ្ៃ តលវសក្ោបអ់ាកាសធាតុ។ 

៣១. អាងសតរុទរឹ គឡក្ោងឡនោះរួម្បញ្ចៃូទាងំការស្ថងសង់អាងសតរុទរឹរនងុរសិោឋ នច្នំួន៥០០រខនៃងខែៃនឹងក្តូវានជ្៊ីរ នងិទទួៃានការអនុញ្ញ ត។ អាងទរឹទាងំឡនោះនងឹក្តូវានឡក្បើសក្ោប់បខនាម្ឡៅឡៃើក្បពន័ធធារាស្ថន្តសរ 
និងក្បម្ូៃទឹរហូរឡៃើែ៊ី។ ការស្ថងសង់ឡនោះនងឹបញ្ចូៃក្សទាប់ែ៊ីឥែឋនងិែ៊ីៃាប់រនងុរឡតត  ឡែើម្ប៊ីឡជ្ៀសវាងែ៊ីៃាប់ឡក្ច្ើនហួសរក្ម្តិ។ 

ៃរាណ្ៈវិនចិ្ឆ័យឡក្ជ្ើសឡរើសបខនាម្ឡទៀតនងឹក្តូវានបឡងកើតឡ ើងឡោយអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងឡនោះឡោយោនការគាំក្ទព៊ីអនរពិឡក្គាោះឡោបៃ់ខអនរការអនុវតតគឡក្ោង (PIC) ខអែរឡៃើសំឡណ្ើព៊ីឡខតត។ 
ៃរាណ្ៈវិនចិ្ឆ័យឡក្ជ្ើសឡរើសបខនាម្ឡទៀតឡែើម្ប៊ីរំណ្ត់ឡនាោះរួម្ោន៖ 

(i) សោជ្រិឃុំសង្វក ត់ខែៃក្តូវានច្ូៃរួម្ឡៅរនងុវិស្ថៃភាពលនគឡក្ោង នងិសោជ្ិរលនរចិ្ចសហក្បតតបិតតកិាររសរិម្មខែៃគាំក្ទឡោយគឡក្ោងឡនោះ 

(ii) សោជ្រិឃុំខែៃានឡក្តៀម្បង់ក្ារ់ម្យួច្ំខនរសក្ោបក់ារច្ំណាយឡៃើការស្ថងសង់ ឡទាោះស្ថច្់ក្ារ់ ឬសោភ រៈ នងិ 

(iii) សោជ្រិឃុំសង្វក ត់ខែៃង្វយរងឡក្គាោះ នងិទទៃួានក្បឡោជ្នព៍៊ីការឡក្បើក្ាស់ក្បពន័ធធារាស្ថន្តសរបខនាម្។ 

 

៣២. អៃូវជ្នបទ នងិអៃវូៃរំនងុឃុ ំគឡក្ោងឡនោះានឡសនើការគាំក្ទព៊ីក្រសួងរសរិម្មរុកាា ក្បោញន់ងិឡនស្ថទរនងុការឡធាើឱ្យក្បឡសើរឡ ើងនូវអៃូវជ្នបទនងិអៃូវៃំរនងុឃុំ (គតិជាគ៊ី ូខម្ ក្ត) ខែៃនឹងឡផ្លត តឡៃើការភាជ ប់រខនៃងអទរុ 

និងសម្ៃតួ៥០ឡក្គឿងខែៃក្តូវានឡសនើរនងុវិធ៊ីព៊ីរោ ង: (i) ការតភាជ បរ់ខនៃងរសរិម្មនងិ តបំនអ់ៃតិឡៅរខនៃងអទុរ; នងិ (ii) ការតភាជ ប់ព៊ីហាងៃរ់ែូរឡនាោះឡៅអៃូវធនន់ងឹអាកាសធាតុ និង/ឬធាតុអាកាសទាងំអស់ 
បនាទ បម់្រជារច្នាសម្ព័នធអៃូវខែៃក្តូវានឡក្បើក្ាស់ានធនយ់ូរបខនាម្ឡទៀតសក្ោបច់្រាច្រណ៍្ធន់ធៃន់ នងិែឹរជ្ញ្ជនូទនំញិខច្រចយឡក្ច្ើន ។ 

ឡៃើសព៊ីឡនោះឡទៀតៃរាណ្ៈវិនចិ្ឆ័យឡក្ជ្ើសឡរើសនងឹក្តូវានបឡងកើតឡ ើងឡោយអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងឡោយោនការគាំក្ទព៊ីPICខអែរឡៃើសំឡណ្ើព៊ីឡខតតឡនោះឡហើយឡគាៃការណ្៍ខណ្នាំរនុងការឡក្ជ្ើសឡរើសគួរខតោនែចូ្ជា៖ 

(i) ការធានាថាការស្ថងសង់រខនៃងអទុរ ឡក្គឿងសៃួតឡៅរនងុវិស្ថៃភាពគឡក្ោងឡនោះោនម្ឡធាាយសម្ក្សបភាជ ប់ឡៅអៃូវធំ និងអៃូវជាតិ ឡហើយនងិ 

(ii) រញ្ចបង់វិកាគួរធានាានថាអៃូវក្តូវានអតៃ់ឱ្យអាទិភាពខពស់ ខែៃោនលអទអ៊ាតុខាងឡៃើក្ប ម្នឹងការកាៃ យជាៃរាណ្ៈ "ងមាយឡក្រៀម្" 
ខែៃក្តូវានឡគឡម្ើៃឡឃើញថាវាជាការស្ថងសង់ខែៃោននរិនតរភាពកាន់ខតឡក្ច្ើនឡ ើង ឡសណារើយ មូ្ួយខែៃអាច្ក្តូវានឡគរំពងឹថាបង្វា ញឡច្ញនូវឡខាយធៃន់ធៃរឡៅឡពៃោនការខក្បក្បួៃអាកាសធាត។ុ 



គ. ន៊ីតវិធិ៊ីលនការវាយតលំៃបរសិ្ថា នសក្ោបអ់នគុឡក្ោង 

៣៣. អនុគឡក្ោងម្និោនៃរាណ្ៈវិនចិ្ឆ័យណាែចូ្ខែៃានរាយខាងឡៃើឡនោះនឹងក្តូវានបែិឡសធ។ ការវាយតលម្ៃបរិស្ថា នលនអនុគឡក្ោងឡនោះនឹងក្តូវឡធាើឡ ើងឡៅតាម្ SPS(ឆ្ន ំ២០០៩)របសធ់នាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី 

អនុក្រតឹយរបស់រោឋ ភាិៃសត៊ីព៊ីការវាយតលម្ៃបរិស្ថា ន នងិឯរស្ថរEARF ឡនោះ។ EMP នងិរញ្ចបង់វិកាក្គប់ក្គានម់្ួយនឹងក្តូវានបឡងកើតឡ ើងសក្ោបអ់នគុឡក្ោងន៊ីម្យួៗ។ ែូច្ានរតស់ោគ ៃព់៊ីម្ុន 

សរម្មភាពគឡក្ោងណាខែៃក្តូវានររឡឃើញសាិតរនងុអនុគឡក្ោងក្បឡភទC នឹងម្ិនតក្ម្ូវឱ្យោន EIA ឡ ើយ។ 

ឃ. ែំឡណ្ើរការឡក្តៀម្សក្ោប់ការពិនតិយបរិស្ថា នែបំូង (IEE) 

៣៤. ែំបងូឡ ើយ ែំឡណ្ើរការលន IEE គ ឺរព់័នធនងឹវិស្ថៃភាព នងិការឡរៀបច្នំូវក្របខ័ណ្ឌ ការង្វរTors សក្ោប់ការសរិា IEE ។ ការរនំត់វិស្ថៃភាព គជឺាខអនការការង្វរឡែើម្ប៊ីរំណ្តោ់តកិា 

ឡហើយសងកត់ធៃន់ឡៃើរក្ម្តិលនការៃម្ែិតសក្ោប់ខអនរឡអែងគាន លនការសរិា IEE ។ ការរនំត់វិស្ថៃភាព វាយតំលៃភាៃ ម្ៗឡៃើស្ថា នភាពបរិស្ថា នខែៃោនក្ស្ថប់លនតំបន់គឡក្ោងឡនោះ រាយព៊ីអៃប ោះ ៃ់បរិស្ថា នខែៃទនំងនឹងោន 
ឡហើយរំណ្ត់នូវវិធ៊ីស្ថក្សតរនងុការវាយតំលៃឡនោះ។ ក្របខណ័្ឌ ការង្វរឡនោះរប៏ង្វា ញតក្ម្ូវការឲ្យោនក្រុម្អនរជ្ំនាញ សក្ោប់ការវាយតលម្ៃ នងិការរនំត់ឡពៃឡវល្លសរិាច្ាស់ល្លស់ឡនោះ។ 

៣៥. វធិ៊ីស្ថក្សតវាយតលំៃ៖ ឡក្គាងលនសរម្មភាពសក្ោប់ឡធាើការសរិា IEE ោនជាជ្ហំានែូច្ខាងឡក្កាម្៖ 

(i) ការសិរាឡៃើឯរស្ថរ ជាការពិនតិយឡ ើងវិញនូវពត័៌ោនែចូ្ជា ខអនទ៊ី រាយការណ៍្ និង EARF សក្ោប់គឡក្ោងឡនោះ។ បញ្ជ៊ីឡអទៀងផ្លទ តស់ក្ោបក់ារក្បម្ៃូពត័៌ោនតបំនន់ឹងក្តូវានសឡក្ម្ច្ច្ុងឡក្កាយអងខែរ។ 

(ii) ការពិឡក្គាោះឡោបៃ៖់ សហគម្ន៍ នងិអនរ រ់ពន័ធរនុងតំបនន់ឹងក្តូវានពិឡក្គាោះឡោបៃ់តាម្រយៈការពិភារាជាក្រមុ្ (FGD) ។ ការពិភារាព៊ីរងាៃ់របសភ់ាន រង់្វររោឋ ភាិៃនងឹក្តូវានឡធាើឡ ើងអងខែរ ។ 

(iii) ការវាយតំលៃទ៊ីតាំងគឡក្ោង៖ ការវាយតំលៃព៊ីរងាៃ់បរិស្ថា នសំខាន់ៗនឹងក្តូវានឡធាើឡ ើងឡែើម្ប៊ីក្បម្ូៃទិននន័យ និងវិភាគអៃប ោះ ៃ់សខំានណ់ាម្យួ។ 

(iv) ការរំណ្តព់៊ីអៃប ោះ ៃ់ឡៃើបរិស្ថា ន និងវិធានការកាតប់នាយ អៃប ោះ ៃ់ទាំងឡនោះនងឹក្តូវានរំណ្តព់៊ីភាពចំាច្់ វិស្ថៃភាព, ភាពខែៃអាច្ខរខក្បវិញាន និងរយៈឡពៃ។ 

(v) ការបឡងកើត EMP: IEE ឡនោះនឹងបញ្ចូៃទាងំ EMP ក្តង់រខនៃងរំណ្តន់ូវអៃប ោះ ៃប់រិស្ថា នសខំាន់ៗ  ឡរៀបច្ំវិធានការកាតប់នាយ ឡរៀបច្ំវិធ៊ីស្ថក្សតកាតប់នាយ ឡសនើសូច្នាររ រនំតព់៊ីភាពញរឹញាប់ 

និងធម្មជាតិលនសរម្មភាពក្តតួពនិិតយតាម្ោនជាម្ួយនឹងការា ន់ក្បោណ្ការច្ណំាយ និងការទទួៃខុសទ៊ីភាន រង់្វរខែៃឡធាើការក្តតួពនិិតយតាម្ោនឡនោះ។ គំរតូារាងោ ក្ទ៊ីស EMP 

លនក្រម្ក្បតបិតតបិរិស្ថា នក្តូវានបង្វា ញឡៅរនងុឧបសម្ព័នធ២ ។ 

៣៦. EMP ជាឯរស្ថរសំខាន់សក្ោបអ់នគុឡក្ោងន៊ីម្ួយៗ។ បទបបញ្ញតតិលន EMP ឡនោះនងឹក្តូវានោរប់ញ្ចូៃឡៅរនុងឯរស្ថរឡែញលងៃ និងរចិ្ចសនាសំណ្ង។់ 

  



IV. អៃប ោះ ៃប់រិស្ថា នការរំពងឹទរុ 

រ. អៃប ោះ ៃច់្ម្បង 

៣៧. អៃប ោះ ៃជ់ារួម្លនសរម្មភាពគឡក្ោងឡនោះក្តូវានរំពងឹថានឹងោនភាពវិជ្ជោន។ ភាពសនៃូIEEលន អនគុឡក្ោង 
សក្ោប់ឡក្គាងការក្បពន័ធធារាស្ថន្តសរឡៅរនុងឡខតតរំពតានអតៃ់ការខណ្នាំរួម្ឡៃើក្បឡភទលនអៃប ោះ ៃ់ខែៃក្តូវានពងឹទុរថាឡរើតោនទាំងរនុងែណំារ់កាៃការស្ថងសង់នងិ ក្បតបិតតកិារ។ 
សរម្មភាពបខនាម្ឡៃើការសរិាព៊ីៃទធភាពអនគុឡក្ោងឡៅរនុងទិននអៃ១ បរូរួម្ទាំងការស្ថងសង់អគារម្ួយច្នំនួ ការរំល្លយការសំណ្ៃ ់ និងក្បពន័ធថាម្ពៃឡែើម្ប៊ីកាតប់នាយហានិភ័យបរិស្ថា ន 

ជ្ំរុញឡសណារើយ ូឯររាជ្យភាពថាម្ពៃឡៅរនងុCSA នងិឡក្កាយក្បម្ូៃអៃ។ 

ខ. ម្នុឡពៃស្ថងសង ់

៣៨. បនាទ បព់៊ីៃរាណ្ៈវិនចិ្ឆ័យឡក្ជ្ើសឡរើសសម្ក្សបអនគុឡក្ោងនងឹអនុវតតតាម្ន៊ីតិវិធ៊ីនងិអសអ់នុគឡក្ោងការបញ្ច ងំក្បឡភទនឹងក្តូវានែរឡច្ញព៊ីការវិនិឡោគ។ 
ការឡធាើខអនការនងិការរច្នាលនសរម្មភាពគឡក្ោងែំណារ់កាៃរួម្បញ្ចូៃទាងំការយរច្តិតទុរោរ់ឡៅនឹងការបញ្ជ រ់ៃម្ែតិខែៃោនបំណ្ងោរប់ញ្ចូៃភាពធន់អាកាសធាតកុារឡរើនឡ ើងឱ្កាសសកាត នពុៃរនុងខយៃ់ពយុោះនងិទរឹជ្នំន់ក្ពឹតតកិារណ្ក៍្ពម្

ទាំងការឡក្បើក្ាស់ជារខនៃងខែៃសម្ក្សបលនក្បព័នធថាម្ពៃរឡរើតឡ ើងវិញនិងជ្ឡក្ម្ើស។ តារាងទ៊ី 5 អតៃជ់្ូននូវឡសច្រត៊ីសឡងាបលនការចត់វិធានការឡែើម្ប៊ីកាតប់នាយអៃប ោះ ៃ ់

តារាងទ៊ី 5: ការពិចរណានិងការបក្ងមួ្អបបបរោឡែើម្ប៊ីកាត់បនាយអៃប ោះ ៃ់ 

 អនគុឡក្ោង1 ខអនការ ការស្ថងសង ់ ក្បតតិបតតការ 

i ការស្ថងសង់រខនៃងអទុរ និងសម្ៃតួរសិរម្មរួម្, 
ឡរាងជាងយនតូបន៊ីយរម្មច្ំន៣ួ 
និងម្ជ្ឈម្ណ្ឌ ៃអភិវឌ្ឍន៍រសិរម្មឡៅឡខតតច្នំនួ៣ 

ខែៃរួម្ោនការស្ថងសង់ / 
ឡធាើឱ្យក្បឡសើរឡ ើងលនអៃូវងនៃ់ ។ 

• រច្នា 
និងការបញ្ជ រស់ក្ោប់ការ
ស្ថងសង់អគារធនន់ងឹអា
កាសធាតុ 
ការឡក្បើក្ាស់ថាម្ពៃឡោ
យក្បសទិធភាព  
សោភ រៈសម្ក្សប 

• រខនៃងខែៃស្ថរសម្នងឹរួ
ម្បញ្ចៃូជ្៊ីវវិសររម្ម 
ខែៃៃម្ែិតព៊ីអៃូវងនៃ់ 
ការឡធាើឱ្យក្បឡសើរនូវក្បពន័ធ
ធារាស្ថន្តសរ។ 

• រខនៃងខែៃស្ថរសម្ 

• ខណ្នាំព៊ីឡពៃរំណ្ត់របសគ់ឡក្ោងែៃស់ហគម្ន៍ឡៅរនងុតបំន់

ជ្ុំវិញលនគឡក្ោង នងិគសូបញ្ជ រ់ GRM ។ 

• ធានាថាការសំណ្ៃ់ទាងំការខចូ្ខាត, 
និងសោរៈសំណ្ង់ក្តូវានក្គប់ក្គងឡោយការក្បងុក្បយ័តន 
ែូឡច្នោះតំបន់ោនធៃូ៊ីែ៊ីនិងការសណំ្ៃ់តចិ្តួច្បំអតុ ។ 

• អនុវតតឡគាៃការណ្៍ខណ្នាំក្គប់ក្គងោនយនត 

• ររារម្មវិធ៊ីឡែើម្ប៊ីការឡក្បើក្ាស់រយៈឡពៃខវងនងិ 
និរនតរភាពលនគឡក្ោងឡហោឋ រច្នាសម្ព័នធ 
រួម្ោនអៃូវងនៃ់ អគារ 
សោសភាគធារាស្ថក្សត។ 

• រខនៃងខែៃស្ថរសម្ការបណ្តុ ោះបណាត ៃនិងការ
រស្ថងសម្តាភាពបគុគៃរិឡៅរនងុរម្មវិធ៊ី។ 

                                                           
1   តារាងឡនោះរ៏ានរំណ្ត់សរម្មភាពឡៃើសព៊ី សរម្មភាព"សនូៃ" លនអនុគឡក្ោងខែរ ។ 



 អនគុឡក្ោង1 ខអនការ ការស្ថងសង ់ ក្បតតិបតតការ 

i

i 

ការជ្៊ីរអាងសតរុទឹរឡភៃៀងច្នំួន៨០០ 
និងការអនុវតតន៍ឡៃើទំហំលអទែ៊ី៤០០០ 
ហិរតាខែៃរនងុគាំក្ទគឡក្ោងស្ថត រក្បពន័ធធារាស្ថន្តសត។ 

រំនត់ 
និងបញ្ចូៃនូវក្បព័នធថាម្ព
ៃរឡរើតឡ ើងវិញ 
សរម្មភាពអនគុឡក្ោងទាំ
ងអស។់ 

• ធានាថាោនយនតការបណ្ណ ឹ
ងសំណ្ងការខចូ្ខាត 

(GRM) 

សក្ោប់ការទំនារ់ទនំងជា
ម្ួយសហគម្ន។៍ i

i

i 

ឡហោឋ រច្នាសម្ពន័ធក្គប់ក្គងទឹរធន់អាកាសធាតុ 
ឡហោឋ រច្នាសម្ពន័ធរនងុ នងិឡក្ៅរសោិឋ ន 

រួម្ោនការស្ថងសង់ / 
ឡធាើឱ្យក្បឡសើរឡ ើងនូវអៃូវងនៃ់ឡែើម្ប៊ីគាំក្ទការអភិវឌ្ឍក្បព័
នធធារាស្ថន្តសរ 

i

v 

ឡហោឋ រច្នាសម្ពន័ធសក្ោប់ការឡធាើឡតសតរសិរម្មនងិការ
បណ្តុ ោះបណាត ៃឡៅថាន រ់ជាតនិងិថាន រ់ឡខតត 

v ថាម្ពៃរឡរើតឡ ើងវិញសក្ោប់ខរៃម្ែខខែសង្វា រត់លម្ៃ 
ការែំឡ ើងនូវ ជ្៊ីវឧសម័នច្នំួន១២០០០។ 

• ពិនតិយនងិអនុវតតរម្មវិធ៊ី 
និងក្បពន័ធថាម្ពៃជ្នំួស
សម្រម្យ ។ 

• ឡៃើររម្ពសន់ិងធានាាននូវការបណ្តុ ោះបណាត បគុគៃិរសំណ្ង់ា
នោ ងៃែនងិោនបទពិឡស្ថធនរនុងការែំឡ ើងក្បពន័ធ។ 

• ធានាឱ្យោននូវការច្ងក្រងជាឯរស្ថរោ ងៃែ
ព៊ីរម្មវិធ៊ី។ 

 



គ. អៃប ោះ ៃល់នសណំ្ង ់

៣៩. រនងុអំ ុងឡពៃសរម្មភាពស្ថងសង់អាងទរឹ ទាា រទឹរ ក្បឡាយ នងិនយិតរររនងុក្សុរ (រួម្បញ្ចូៃទាំងអៃូវ នងិស្ថព ន) រ៏ែចូ្ជាការស្ថងសង់ម្ជ្ឈម្ណ្ឌ ៃអភិវឌ្ឍអទរុ សម្ៃតួ 
ការែំឡ ើង ជ្៊ីវឧសម័ននិងរក្ម្តិឡាខស៊ារបញ្ា សខំាន់ខែៃនងឹោនការបពំុៃែ៊ី ខយៃ ់ នងិ ទរឹ និងសំណ្ឹរែ៊ី ការបពំុៃតបំនប់ណាត ញ ការាតប់ងជ់ាបឡណាត ោះអាសននលនរច្នាសម្ព័នធែ៊ីតាម្រយៈការរក្ម្ិតឡាខស៊ារ 
ខែៃទាងំអស់ឡនោះក្តូវខតក្តូវានក្គប់ក្គងឡោយការក្តតួពនិតិយោ ងតឹងរឹងរបសអ់នរឡៅ ការសំណ្ង់។ ការររសទោះច្រាច្ររនងុតំបន់បខនាម្ គួរខតក្តូវានា ន់ស្ថម នទរុឡហើយ កាត់បនាយឡោយខអនការការែឹរជ្ញ្ជនូខែៃទទួៃខសុក្តូវ។ 

សុខភាពនងិសុវតាិភាពរបសរ់ម្មររសំណ្ង់ឡនោះ និងសហគម្នរ៍៏ខតងខតជាការក្ពួយារម្ភច្ម្បង។ បញ្ា ទាំងឡនោះនងឹក្តវូានរាយរនងុអនរច្ោុះរចិ្ចសនា EMP បញ្ចូៃឡៅរនុងឯរស្ថរឡែញលងៃ។ 

៤០. ការកាត់បនាយអៃប ោះ ៃ់ឡៅែណំារ់កាៃការស្ថងសង់ ពឹងខអែរោ ងខាៃ ងំឡៃើការទទួៃខុសក្តូវការង្វររបស់អនរច្ោុះរចិ្ចសនា តាម្ការបញ្ជ រ់ឡៅរនងុរចិ្ចសនាខែៃបឡងកើតឡ ើងឡែើម្ប៊ីកាតប់នាយការបំពុៃ ខយៃ ់ និងទរឹ 

និងការសឹររិច្រៃិលនែ៊ី។ ការកាតប់នាយឡនោះនឹងពងឹខអែរឡៃើការក្តួតពិនតិយឡោយក្បងុក្បយ័តននិងការក្តួតពនិិតយឡៃើទ៊ីតាងំសរម្មភាពខែៃជាការទទៃួខសុក្តូវរបស់ក្រសងួខែៃ រ់ពន័ធឡៅថាន រ់ឡខតត (ឧ, ម្នទ៊ីរអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទ 

(PDRD) នងឹទទួៃខុសក្តូវសក្ោប់អៃូវងនៃ់ ម្នទ៊ីរធននទឹរនិងឧតនុិយម្ (PDWRAM) នឹងទទួៃខុសក្តូវសក្ោប់ក្បពន័ធធារាស្ថន្តសរ) ។ 
ភាន រ់ង្វរឡខតតខែៃ រព់ន័ធទាំងឡនោះនងឹទទៃួខុសក្តូវចតត់ាងំជ្នបឡង្វគ ៃសក្ោប់ការការ របរិស្ថា ន រនងុការឡធាើសរម្មភាពនានាឡៅឡពៃអងគភាពអនុវតតគឡក្ោង។ 

ឃ. អៃប ោះ ៃែ់ណំារក់ាៃក្បតបិតតកិារ  

៤១. រងាៃច់្ម្បងគថឺាអនុគឡក្ោងក្តូវខតក្គប់ក្គងក្បរបឡោយទនំួៃខុសក្តូវ និងោននិរនតរភាព ឧទាហរណ៍្ឡែើម្ប៊ីធានាឱ្យាននូវ ថាៃំហូរក្បពន័ធធារាស្ថន្តសរខែៃានអនុម្ត័ ក្តូវានខងររា 

ឡហើយអនរឡក្បើក្ាសទ់ឹរខអនរខាងឡក្កាម្ម្និោនជ្បួការៃំារ។ EMP លនអនុគឡក្ោងគួរខតរំណ្ត់ឲ្យច្ាស់ល្លសន់ិងៃម្ែតិនូវខអនការទាញយរសក្ោប់រែូវកាៃោំែុោះ ឡែើម្ប៊ីឡក្តៀម្និងោរម់្ុនឡពៃសំណ្ង ់
ខែៃឡនោះជាតក្ម្ូវការជាម្នុម្យួសក្ោប់ការចប់ឡអតើម្គឡក្ោង ។ 

៤២. ការាត់បង់ែ៊ីលនោំែណំាំ និងជ្ក្ម្រ៖ តបំន់ងម៊ីម្ិនធាៃ ប់ឡធាើរសរិម្មព៊ីម្នុ ឬក្តូវានឡាោះបង់ឡចៃជាយូរ ឡហើយខែៃកាៃ យជាតំបន់ក្តូវានបញ្ជ ឲ្យខរៃម្ែក្បព័នធធារាស្ថក្សត តំបន់ខែៃានរំណ្តស់ក្ោបក់ារសតរុទរឹ ការរស្ថង 
និងតំបន់ ជ្៊ីវឧសមន័ក្ពម្ទាងំែ៊ីទូល្លយរំណ្តស់ក្ោបរ់ក្ម្តិឡាខស៊ារ អាច្នឹងោែំុោះលក្ពឡ ើឡ ើងវិញឬជាែ៊ីលក្ព ឡហើយអតៃន់ូវជ្ក្ម្រសក្ោប់សតាលក្ពរនងុតំបន។់ 
ៃរាណ្ៈវិនចិ្ឆ័យឡក្ជ្ើសឡរើសអនុគឡក្ោងានធានាថាម្និជាប ់រ់ពន័ធនឹងទ៊ីជ្ក្ម្រធម្មជាតសិំខានណ់ាម្ួយឡ ើយ ឡទាោះជាោ ងណាអាច្នឹងពិចរណាឡៃើជ្៊ីវច្ំរុោះរនងុតំបន់ ឡហើយការឃាត ់រព់័នធនឹងការោំែោុះ 
និងៃរែ់ូរតូច្តាច្របសអ់នរគាម នៃំឡៅគួរខតក្តូវានរាបប់ញ្ចៃូ ឡៅរខនៃងខែៃជ្៊ីវច្ំរុោះរនុងតំបន់ក្តូវានរត់ក្តា។ 

៤៣. ការយរច្ិតតទរុោរគ់ួរឡផ្លត តអងខែរឡៃើការឡរើនឡ ើង រក្ម្ិតលនការសំណ្ៃរ់សរិម្មខែៃម្និអាច្ខរលច្ន ជ្៊ី នងិថាន សំំល្លប់សតាៃែតិ រ៏ែចូ្ជាការសំណ្ៃ់ ជ្៊ីវឧសម័ន។ 

ការកាតប់នាយនូវអៃប ោះ ៃ់ទាងំឡនោះនងឹោនការច្ៃូរួម្ការបឡងកើតការភាជ ប់រវាងរម្មវិធ៊ីថាន រជ់ាតឡិៃើការក្គប់ក្គងសតាៃែិតឡៅនឹងឡសវារម្មការបណ្តុ ោះបណាត ៃ / 

ពក្ង៊ីរខអនររសរិម្មបខនាម្សក្ោប់សហគម្នរ៍សរិរឡក្បើក្ាស់ទឹរ(FWUCs) និងក្រមុ្រសិររ។ ជាពិឡសស ការក្គប់ក្គងនងិខងទាំ ជ្៊ីវឧសម័នទាម្ទារឱ្យោនការរស្ថងសម្តាភាពឡោយក្បុងក្បយត័នែៃ់បគុគៃោន រ់តាម្ក្គួស្ថរ ។ 
រនុងអំ ុងឡពៃរស្ថងសម្តាភាព ការយរច្ិតតទុរោរ់នងឹឡផ្លរ តឡៅឡៃើការឡរើនឡ ើង រក្ម្ិតលនការសណំ្ៃ់រសរិម្មខែៃម្ិនអាច្ខរលច្ន ជ្៊ី នងិថាន ំសំល្លប់សតាៃែតិ រែ៏ូច្ជាការសំណ្ៃ់ ជ្៊ីវឧសម័ន។ 
ឡនោះរួម្បញ្ចូៃទាងំការយៃ់ែងឹច្ាស់ល្លស់ ឡៃើតក្ម្ូវការឡែើម្ប៊ីធានាថាអនរឡក្បើទាងំអស់ក្បកាន់ខាជ ប់ឡៅនងឹច្ាបត់ឹងរងឹ នងិបំ រ់ខែៃម្ិនោនការភាយឡច្ញនូវច្ំឡហោះឡម្តានព៊ី ជ្៊ីវឧសមន័ឡោយផ្លទ ៃច់្ូៃឡៅរនងុខយៃ់ 
និងោនឡឆោះឡភៃើងព័ទធជ្ុំវិញ។ 

ង. ការពចិរណាពឡិសសនងិច្ក្ម្ោុះឡៃើបរសិ្ថា ន  

៤៤. ការខងទាំ នងិជ្សួជ្ៃុឡៃើតៃុយភាពនលនក្បពន័ធអគត់អគង់ទរឹ គឺជាខអនរសខំានម់្ួយលនការឡធាើខអនការទរឹនងិរសិរម្មឡៅរនងុតបំនធ់ារាស្ថក្សតខែៃានសនមត់ខាងឡៃើ។ តំបន់ទាងំឡនោះគួរខតក្តូវានឡរៀបច្ំឡោយឡក្បើទិននន័យម្ៃូោឋ នឡៃើ 
ៃំហូរ ការឡក្ជ្ៀតច្ៃូ ឡម្គណុ្ទរឹ តក្ម្ូវការទឹររបសែ់ណំាំ នងិក្បតិទនិរសិរម្ម។ 

៤៥. ការឡរើនឡ ើងនូវការបំភាយឧសមន័អទោះរញ្ចរត់ាម្រយៈការឡរើនឡ ើងលនតបំន់គំនរក្សូវអងករគួរខតក្តូវានគណ្នា និងវាយតលម្ៃជាចំាច្់។ បរិបទបខក្ម្បក្ម្ួៃអាកាសធាតុសក្ោប់ឡខតតឡនោះគួរខតក្តូវានអនុវតតឡែើម្ប៊ី 
វិភាគការខក្បៃក្បួៃលនសម្តុៃយទរឹ។ 



៤៦. ការឡនស្ថទក្ត៊ីនងិការផ្លៃ ស់ទ៊ីឡសែឋរចិ្ច៖ ក្បឡាយអរៃ់នូវធនធានជ្ៃអៃតចិ្សក្ោប់ក្គួស្ថររសរិរជាពិឡសសឡៅឡពៃខែៃរំរិតទឹរោនរក្ម្ិតទាបឡពរឡៅរនុងក្បពន័ធធារាស្ថន្តសរឡៅរែូវក្ាងំ ។ 

វិធានការកាត់បនាយអៃប ោះ ៃ់ឡនោះរួម្បញ្ចៃូទាំងការអតៃអ់ៃូវក្ត៊ីតាម្រយៈក្ច្រទាា រទរឹ នងិការររាជ្ក្ម្រក្ត៊ីឡៅរនងុក្បឡាយឡម្។ ឡៅរនុងខអនរលនក្បឡាយខែៃក្តូវានតក្ម្ង់ FWUCs 

ក្តូវអនុញ្ញ តក្រមុ្ក្គួស្ថរខែៃរងអៃប ោះ ៃរ់នងុការររក្ត៊ីក្បឡាយឡនោះរខនៃងឡអែងឡទៀតលនក្បល្លយ។ 

៤៧ ការកាតប់នាយអៃប ោះ ៃ់ឡក្កាយការស្ថងសង់នងឹទទួៃានអតាក្បឡោជ្ន៍ព៊ីការរស្ថងសម្តាភាពនងិការបណ្តុ ោះបណាត ឡៃើការឡក្បើជ្៊ី ថាន ំសោៃ ប់សតាៃែតិ ការសណំ្ៃ់ ជ្៊ីវឧសមន័ 
និងជ្៊ីវឧសមន័ក្បរបឡោយក្បសទិធិភាពនិងការទំនៃួខសុក្តូវ។ រម្មវិធ៊ីបណ្តុ ោះបណាត ៃឡនោះគួរខតឡៃើររម្ពស់ការក្គប់ក្គងឡក្គាោះម្ហនតរាយជាម្ូៃោឋ នរនុងឃុំ។ 

៤៨. រម្មវិធ៊ីោំឡែើម្ឡ ើឡ ើងវិញឡៅតាម្បឡណាត យក្បឡាយ និងភៃឺខក្សក្តូវានឡគរំណ្តថ់ាចំាច្់ឡៅរនុង CRAM ក្តូវានអនមុ្័តនាឡពៃងម៊ីៗឡនោះ (ខខធនូឆ្ន ំ២០១៦) ឡោយក្រសងួរសិរម្មរុកាា ក្បោញន់ិងឡនស្ថទឡនាោះឡទ។ 
ឡហតុឡនោះឡហើយការោំឡែើម្ឡ ើឡ ើងវិញឡៅរខនៃងខែៃអាច្ឡធាើាន គួរខតជាសោសធាតុលនការអតចួ្ឡអតើម្អនុគឡក្ោងម្ួយ។ 

  



V. ការពឡិក្គាោះឡោបៃន់ងិការបង្វា ញពត័៌ោន 

រ. ការពឡិក្គាោះឡោបៃជ់ាស្ថធារណ្ៈ 

៤៩. ការពិឡក្គាោះឡោបៃ់ជាស្ថធារណ្ៈ និងែំឡណ្ើរការការច្ៃូរួម្រនុងែណំារក់ាៃឡរៀបច្គំឡក្ោងឡនោះគួរខត រព់័នធនឹង (i) ការសទង់ម្តិសោៃ ត់ឡៅរនុងទ៊ីតាងំអនគុឡក្ោងឡនោះ; និង (ii) 

រិច្ចក្បជ្ុំខបបច្ៃូរួម្ជាម្ួយភាគ៊ី រព់័នធរនុងតបំន។់ 

៥០. ការសទងម់្តិសោៃ ត់ឡៅរនុងទ៊ីតាងំអនគុឡក្ោងឡនោះនងឹោនការពភិារាឡៅនងឹរខនៃងជាម្ួយម្ន្តនត៊ីឃុំឡែើម្ប៊ីអរៃ់ពត័៌ោនព៊ីធនធានរបូស្ថន្តសតនងិជ្៊ីវស្ថន្តសត បរិស្ថា នឡសែឋរិច្ចសងគម្ 
ឱ្កាសនិងបញ្ា ក្ប ម្ខែៃ រ់ពន័ធឡៅនងឹអនគុឡក្ោងខែៃានឡសនើឡ ើង។ 

៥១. រចិ្ចក្បជ្ុំខបបច្ៃូរួម្គួរខតក្តូវានឡធាើឡែើម្ប៊ីក្បម្ូៃទនិនន័យនងិឡធាើបទបង្វា ញព៊ីគឡក្ោង (ការបឡងកើតនងិទ៊ីតាំង) ឡហើយអោះអាងព៊ីបញ្ា  នងិរងាៃស់ងគម្បរិស្ថា ន ជាម្ួយនឹងរោឋ ភិាៃ រ់ពនធ នងិតណំាងក្រមុ្អនរឡក្បើក្ាស់ទរឹ 
និងរសរិរនិងអនរសហក្បតតបិតតការឡៃើអគារម្ជ្ឈម្ណ្ឌ ៃអភវិឌ្ឍរខនៃងអទរុនងិសម្ៃួត ក្រមុ្ក្គួស្ថរខែៃទទួៃ ជ្៊ីវឧសម័ន អនរទទួៃអៃព៊ីរក្ម្ិតឡាខស៊ារ ។ 

៥២. ឡោបៃ់ក្តៃបព់៊ីអនរច្ូៃរួម្ឡៃើការអនុវតតអនគុឡក្ោង នងិជ្ំឡរឿនព៊ីរឡបៀបឡោោះក្ស្ថយនូវបញ្ា បរិស្ថា នឡៅរនងុតបំន់ឡនោះ នងឹកាៃ យជាឡគាៃឡៅសំខានស់ក្ោបែ់ំឡណ្ើរការពិឡក្គាោះឡោបៃ់ឡនោះ។ 

ខ. ការឡបើរច្ហំពត័ោ៌នែៃស់្ថធារណ្ៈ 

៥៣. រាយការណ៍្ការវាយតលម្ៃ IEEs EMPsនិង ការក្តតួពនិិតយបរិស្ថា នទាំងអស់ក្តូវានោរ់ឡៅ នងិបង្វា ញឱ្យែឹងឡៅឡៃើឡគហទពំ័ររបស់ ADB ។ ការក្តតួពនិិតយ 
និងអៃតិការរាយការណ្៍ក្តួតពិនតិយឡនោះនឹងក្តូវទទួៃខុសក្តូវឡោយអនរជ្នំាញជាតិសហការជាម្ួយអនរជ្ំនាញអនតរជាតិខាងបខក្ម្បក្ម្ួៃអាកាសធាតនុិងការការ របរិស្ថា ន ។ 

រាយការណ៍្ការក្តតួពនិិតយបរិស្ថា នសក្ោបគ់ឡក្ោងឡនោះនងឹក្តូវោរ់ឡៅជាឡរៀងរាៃ់ខខររកោ (ខែៃនឹងរាយការណ្ច៍្ឡនាៃ ោះព៊ីខខម្ររាែៃម់្ិងុនា) និងជាឡរៀងរាៃ់ខខម្ររា (ខែៃនឹងរាយការណ្ច៍្ឡនាៃ ោះខខររកោែៃ់ខខធនូ) ។ 

៥៤. ការវាយតលម្ៃ IEEs នងឹក្តូវានបង្វា ញឡៅឡៃើឡគហទំព័ររបស់អងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងអងខែរ។ 

  



VI. យនតការឡោោះក្ស្ថយបណ្ត ឹងស្ថរទរុ 

រ. យនតការខែៃានឡសនើរឡ ើង 

៥៥. អងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងឡនោះនឹងបឡងកើតអងគភាពគឡក្ោងបណ្ត ឹងជាស្ថធារណ្ៈ (PPCU) ខែៃនងឹឡែើរតួជា អងគភាពសក្ម្បសក្ម្ៃួនងិរត់ក្តាសក្ោបគ់ឡក្ោងរងឡនោះ។ គឡក្ោងរងន៊ីម្ួយអងគភាពក្គបក់្គងគឡក្ោងនងឹធានាថា 

GRM ក្តូវានអែពាអាយជា ស្ថធារណ្ៈរនុងតំបន់ែូឡច្នោះសហគម្នន៍ឹងែឹងោ ងច្ាសព់៊ីយនតការនិងច្ំណុ្ច្ម្ូៃោឋ ន លនការរំណ្ត់ឡអែងឡៅរនុងយនតការ។ ការបឡងកើត GRM ឡៅរនុងអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោង 

និងអនុវតតែបំូងរបស់យនតការនឹងក្តូវានគាំក្ទឡោយម្ក្នត៊ីការ របរិស្ថា ន (ESO) លនអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងឡនោះ។ សោជ្រិលនPPCU រមួ្ ោនម្ក្នត៊ីការ របរិស្ថា នលនអងគភាពក្គប់ក្គង គឡក្ោង  
ម្ន្តនត៊ីការ របរិស្ថា នខែៃានខតងតាំង ឡៅច្ំណុ្ច្បឡង្វគ ៃតាម្ឡខតត តំណាងក្រមុ្ហ៊ានុខែៃក្តូវច្ុោះអនុវតតរចិ្ចសនា តណំាងព៊ីររូបលនសហគម្ន៍រសិរម្មឫម្ូៃោឋ ន ខែៃគឡក្ោងរងរំពងុក្តូវានអនុវតត បុរសោន រ់នងិន្តសត៊ីោន រ់  
និងអនរតណំាងម្ួយរូបរបស់ឃុឫំសង្វក ត។់ 

៥៦. GRM ឡនោះនឹងអាច្អារភាជ ប់ឡៅនងឹសោជ្ិរច្ក្ម្ុោះលនសហគម្ន៍រួម្ទាំងក្រុម្ខែៃង្វយរងឡក្គាោះជាឡក្ច្ើនឡទៀតខែៃោនែចូ្ជាន្តសត៊ី នងិយុវជ្ន។ ច្ំណុ្ច្ជាឡក្ច្ើនលនការំណ្ត់ ឡអែងៗឡោយ រួម្
បញ្ចូៃទាំងរិច្ចក្បជ្ុពំិភារាឡៅច្ំឡ ោះម្ុខ សនំុំ រយបណ្ត ងឹ ការសនទនា តាម្ទូរសព័ទ ឬអុ៊ីខម្ ៃនងឹអាច្ឡធាើឡៅាន។ ឱ្កាសឡអែងៗសក្ោប់ការររាការសោៃ តន់ងិ ភាពឯរជ្ន ច្ឡំ ោះ បណ្ត ងឹឡអែងៗនងឹក្តវូានឡគយរច្តិតទរុោរ់តាម្រយៈ 
ការឡម្ើៃឡឃើញព៊ីស្ថរៈសំខាន់។ 

៥៧. ឡៅឡពៃខែៃការស្ថងសងា់នចប់ឡអតើម្ សញ្ញ ម្ួយខែៃនងឹក្តូវានសង់ឡ ើង ឡៅឯ សំណ្ង់ន៊ីម្ួយៗ ឡោយអតៃ់ស្ថធារណ្ៈជ្ននូវពតោ៌នឡអែងៗលនគឡក្ោង និងការឡរៀប រាប់ព៊ីែំឡណ្ើរការសំខាន់ៗរុស់ GRM 

ឡោយរួម្បញ្ចូៃទាងំឡសច្ររ៊ីៃម្ែតិលនការរំណ្តច់្ំណុ្ច្ ឡអែងៗលន GRM ។ជ្នខែៃអាច្ទារទ់ងានលនការរណំ្ត់ច្ំណុ្ច្លន GRM ឡអែងគាន  ោនែចូ្ជាឡម្ែរឹនាអំងគភាពក្គបក់្គងគឡក្ោងនងិសហគម្នខ៍ែៃ រព់ន័ធ អនរឡៅ ការ
និងក្បតបិតតរិរលនរខនៃងខែៃគឡក្ោងឡនោះនឹងក្តូវានរំណ្តម់្ុនឡពៃការស្ថងសងច់ប់ឡអរើម្។ ម្ន្តនត៊ីការ របរសិ្ថា នឡៅច្ំណុ្ច្បឡង្វគ ៃឡខតត នឹងកាៃ យជាម្នសុែោន រ់អាច្ ទារ់ទងាន ឡៅតាម្ការរក្ម្តិគឡក្ោងរង។ 

ទំនារទ់នំងៃម្ែតិធាតុលនការរណំ្តច់្ំណុ្ច្ន៊ីម្ួយៗ (ែូច្ជា ឡៃខទូរសព័ទ, អាសយោឋ ន, អាសយោឋ នអុ៊ីខម្ ៃ, ....)  ក្តូវានអែពាអាយ ជាស្ថធារណ្ៈ
ឡៅឡៃើការ រឡខៀនពត៌ោនឡៅការោឋ នសណំ្ងន់ិងឡៅឡៃើឡគហទំព័ររបស់រោឋ ភាិៃរនុងតំបន់ឡនោះ។ 

៥៨. ែំឡណ្ើរការលនសរម្មភាពម្ួយច្ំននួសក្ោប់ការឡោោះក្ស្ថយ រយបណ្ត ងឹឡនោះ គួរក្តូវាន ឡសុើបអឡងកតនងិចត់ទរុថា ជាការឡោោះក្ស្ថយឡោយក្សបច្ាប់ក្សបច្ាប់ ឡោយឋតិឡៅ ឡក្កាម្អងគភាពទទៃួ រយបណ្ត ឹង។ 

ក្បសិនឡបើឡគម្និអាច្ការម្ិនអាច្ឡធាើឡៅាន  រយបណ្ត ងឹ ឡនោះគួរក្តូវានបញ្ជនូឡៅអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងឡែើម្ប៊ីឡោោះក្ស្ថយ (សោជ្រិទាងំម្ូៃ នឹង ចត់វិធានំការឡឆៃើយតបជាម្ួយនឹងសរម្មភាពណាម្ួយខែៃ ខែៃសម្ក្សបនិងអាច្សរំប 

សំរួៃាន) ។ 

៥៩. PPCU ឡនោះនងឹររារណំ្ត់ក្តាទាងំអស់លន រយបណ្ត ងឹនងិសរម្មភាពឡអែងៗឡែើម្ប៊ីយរឡៅខរខក្ប ។ ទនិននយ័ឡនោះនឹងក្តូវានរមួ្បញ្ចៃូឡៅរនងុរាយការណ្៍របសអ់ងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោង 

សក្ោប់ឡសនើឡៅកានធ់នាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី។ អនរជ្ំនាញខអនរគា ំរបរិស្ថា ននងិបខក្ម្បក្ម្ៃួអាកាសធាតុអនតរជាតនិងឹបឡងកើតឡអាយោនក្បព័នធតាម្ោន GRM និង ឯរស្ថរម្ួយ។ ក្បព័នធឡនោះនឹងរួម្បញ្ចៃូសោសភាពែចូ្ខាងឡក្កាម្: 

(i) ការតាម្ោនទក្ម្ងន់ងិន៊ីតិវិធ៊ីសក្ោប់ការក្បម្ូៃទនិនន័យព៊ីបគុគគៃឡៅរនងុគឡក្ោងនងិបណ្ត ងឹឡអែងៗ (ii) បុគគៃរិសក្ោប់ការឡអាយក្បឡសើរឡ ើងលនម្ូៃោឋ នទិននន័ជាក្បចំ (iii) ក្បព័នធខែៃោនសម្តាភាពឡែើម្ប៊ី វិភាគទិននន័យ 

រ៍ែចូ្ជាឡែើម្ប៊ីពនិិតយឡម្ើៃៃំនាសំ្ថរទរុា រំណ្ត់ម្ៃូឡហតឡុអែងៗលនស្ថរទុរា ឡៃើររំពស់តោៃ ភាព អែពាអាយជាស្ថធារណ្ៈអពំ៊ីន៊ីតិវិធ៊ីឡោោះក្ស្ថយ រយបណ្ត ងឹ  នងិវាយតលម្ៃជាឡទៀងទាត់ឡនោះម្ខុង្វរទូឡៅលនយនតការឡនោះ (iv) 

ែំឡណ្ើរការសក្ោបជ់្ូនែំណ្ងឹែៃ់ភាគ៊ី រព់ន័ធពនិិតយអំព៊ីស្ថា នភាពលនររណ្៊ីន៊ីម្យួៗខែៃឡរើតោន នងិ (v) ន៊ីតិវិធ៊ីឡែើម្ប៊ី ទាញយរ ទិននន័យសក្ោបក់ាររាយការណ្៍អំព៊ីឡគាៃបំណ្ង ឡោយបរូរួម្ទាងំរាយការណ្៍តាម្កាៃ
រំណ្តស់ក្ោប់ឡសនើឡៅធនាគារអភិវឌ្ឍនអ៍ាសុ៊ី។ 

ខ. ន៊ីតវិធិ៊ី GRM នងិឡពៃឡវល្ល 

៦០. ន៊ីតិវិធ៊ីនងិឡពៃឡវល្លសក្ោប់យនតការឡោោះក្ស្ថយបណ្ណ ឹងគឺក្តូវានឡរៀបរាប់ ែូច្ខាង ឡក្កាម្ (ឡម្ើៃរូបភាពទ៊ី ១) ។ ែណំារក់ាៃឡនោះ ក្តូវានតណំាងឡោយពណ្ ៍ឡអែងគាន ឡៅរនងុែាក្កាម្លនៃំហូរ ៖ 



i. ែំណារ់កាៃទ៊ី ១: ឡបើការក្ពួយារម្ភឡរើតឡ ើងរនុងអំ ុងឡពៃស្ថងសង់ ជ្នខែៃរងអៃប ោះ ៃ់ក្តូវោរ់ រយបណ្ត ងឹជាល្លយៃរាណ្អ៍រែរឬផ្លទ ៃោ់ត់ឡៅកានអ់នរឡៅ ការឡោយផ្លទ ៃ់ និ
ងម្ន្តនត៊ីការ របរិស្ថា នឡៅច្ំណុ្ច្បឡង្វគ ៃឡខតត ខែៃ រព់័នធឡែើម្ប៊ីឡធាើការឡោោះក្ស្ថយបញ្ា ។ ប ុខនតក្បសនិឡបើអាច្ឡធាើឡៅាន អនរឡៅ ការនឹងឡោោះ ក្ស្ថយបញ្ា ឡនោះឡោយផ្លទ ៃ់ជាម្យួជ្នខែៃរងអៃប ោះ ៃ់។ 

អនរឡៅ ការនឹងអតៃន់ូវការឡឆៃើយតបម្ួយរនងុរយៈឡពៃម្ួយសាត ហ៍។ ក្បសិនឡបើការឡោោះក្ស្ថយបញ្ា ានឡជាគជ្័យ ឡនាោះអនរឡៅ ការនងឹអរៃ់ពត៌ោនឡៅ PPCU តាម្ឡក្កាយ។ 

ii.  ែំណារ់កាៃទ៊ី ២: ឡបើគាម នែំឡណាោះក្ស្ថយសម្រម្យណាម្យួអាច្ឡធាើឡៅានឡនាោះឡទអនរឡៅ ការ គួរបញ្ជូន រយបណ្ត ឹងឡៅអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងឡនោះរនងុរយៈឡពៃក្ាំលងៃលនលងៃឡធាើការ។ 

ឡែើម្បណ្ត ឹងអាច្សឡក្ម្ច្ច្ិតតោរ់ រយបណ្ត ងឹជាល្លយៃរាណ្៍អរែរ ឬផ្លទ ៃ់ោត់ឡៅកាន់អងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងឡនោះឡោយផ្លទ ៃ់ ឬតាម្រយៈ ច្ំណុ្ច្ បឡង្វគ ៃណាម្ួយលនGRM 

(FWUCឬក្រមុ្តណំាងរសរិរឡអែងឡទៀត) ។ អងគភាពក្គប់ ក្គងគឡក្ោង នងឹឡធាើការឡសុើបអឡងកតនិងរំណ្ត់អតតសញ្ញ ណ្លនែំឡណាោះក្ស្ថយនិងអតៃ់

នូវការឡឆៃើយតបច្ាស់ល្លស់សក្ោបប់ណ្ត ឹងតវា៉ា រនងុរយៈឡពៃក្ាំលងៃលនលងៃឡធាើការ។ ESO របសអ់ងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងឡនោះ  នឹងជ្ួយរនុងការឡឆៃើយតបឡៅនឹងជ្នខែៃរង អៃប ោះ ៃ។់ អងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោង 
បញ្ជូនស្ថរ រយបណ្ត ឹង ឫ ស្ថរទរុានងិ ឡសនើឱ្យោនែំឡណាោះក្ស្ថយឡអែងៗឡៅកាន់ អនរឡៅ ការឬក្បតបិតតរិរលនរខនៃង ខែៃោនបញ្ា ឡអាយានទាន់ឡពៃឡវល្ល។ អនរឡៅ ការអំ ងុឡពៃស្ថងសង់នងិក្បតិបតតិរររនុង 

រំ ុងឡពៃក្បតិបតតិការនឹងអនុវតតតាម្ក្ពម្ឡក្ពៀងគាន ឡៃើែំឡណាោះក្ស្ថយបញ្ា នងិរាយការណ៍្ៃទធអៃឡៅ PPCU រនុងរយៈឡពៃក្ាពំ៊ីរលងៃ ។ 

៦១. រនុងរំ ុងឡពៃស្ថងសង់ អនរឡៅ ការសំណ្ង់ នងិអនរក្គប់ក្គងក្រុម្ក្បឹរារចិ្ចសហក្បតបិតតិការឬ PMU ក្តូវជ្ូនែំណ្ងឹឡៅកាន់ PPCU ក្បសនិឡបើោនម្នសុែបតឹងតវា៉ា អំព៊ីគឡក្ោង។ រនងុអំ ងុឡពៃក្បតបិតរិការ 

ម្នទ៊ីររសិរម្មឡខតត (PDA) នងិសហររណ៍្ នងឹ ខណ្នាំ និងអរៃ់ ឡោបៃែ់ៃ់PPCUទារទ់ងនឹង រយបណ្ត ងឹឡអែងៗ ។ PPCU ក្តូវជ្ូនែំណឹ្ងែៃ់ក្រមុ្ការង្វរ គឡក្ោងរបស់ ADB 

និងោរប់ញ្ជុនរាៃឯ់រស្ថរ រព់័នធទាំងអស។់ 

៦២. ឡែើម្ប៊ីធានាថា រយបណ្ត ងឹក្តូវានឡោោះក្ស្ថយទាន់ឡពៃឡវល្ល ការរំណ្ត់ឡពៃ ឡវល្ល សក្ោប់ការបញ្ជូន រយបណ្ត ឹងនិង ការឡោោះក្ស្ថយខាងឡៃើក្តូវានសឡងាបែូច្ ខាងឡក្កាម្៖ 

i. ែំណារ់កាៃទ៊ី ១: ការឡឆៃើយតបខែៃច្ាស់ល្លសរ់នងុរយៈឡពៃក្ាំលងៃ 

ii. ែំណារ់កាៃទ៊ី ២: ឡបើគោនការែំឡណាោះក្ស្ថយណាម្យួឡទ អនរឡៅ ការក្តូវោរ់ ជ្នូបណ្រ ងឹឡៅអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងរយៈឡពៃក្ាំលងៃ ។ អងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោង

នឹងឡសុើបអឡងកតនិងអតៃន់ូវការឡឆៃើយតបោ ងច្ាស់សក្ោប់បណ្ត ឹងតវា៉ា រនងុរយៈឡពៃក្ាំលងៃលនលងៃឡធាើការ។ អនរឡៅ ការនងឹរទទួៃខុសក្តូវច្ំឡ ោះការអនុវតតែំឡណាោះក្ស្ថយឡនាោះ នងិរាយការណ៍្ឡៅ PPCU 

រនុងរយៈឡពៃក្ាពំ៊ីរលងៃ ។ 

៦៣. អងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោង នងឹររារំណ្ត់ក្តាលន រយបណ្ត ងឹនងិសរម្មភាពឡែើម្ប៊ី ឡធាើការខរខក្ប។ ទនិននយ័ឡនោះនឹងក្តូវោរច់្ូៃឡៅរនុងរាយការណ៍្របស់អងគភាព ក្គប់ក្គង គឡក្ោងឡៅកានធ់នាគារអភិវឌ្ឍនអ៍ាសុ៊ី។ 

  



 

 

 

                                                   

 

 

 

                                                                                                   

 

 

                                                   

 

 

 

 

                                     

                             

                                                                         

 

បណ្រ ឹងជាល្លយៃរាណ្៍អរែរឫផ្លទ ៃ់ោត់ ែំឡណាោះក្ស្ថយខែៃអាច្ឡៅរួច្ 

យនតការឡោោះក្ស្ថយបណ្រ ឹងខែៃឡធាើឡ ើងឡោយ APs  ក្រុម្ ឫស្ថា ប័នម្ួយ 

 

អនរឡៅ ការ/ ក្បតិបតតិររ 

 

អនរទទួៃបណ្រ ឹងរបស់GRM (ែូច្ជា FWUC រសិររ 

និងបុគគៃិររបស់PMU 

 

បញ្ជូនឡៅ 

ការរាយការណ្៍ 

អងគភាពគឡក្ោងបណ្ត ងឹជាស្ថធារណ្ៈ (PPCU) 
ខែៃឋិតឡៅឡក្កាម្ PMU 

 

អរៃ់ែំណ្ឹងឡទាោះប៊ីោនឫគាម នែំឡណាោះក្ស្ថយ 

ម្ន្តនត៊ីខែៃានខតងតាងំឡៅតាម្ឡខតត 

 

អងគភាពក្គបក់្គងគឡក្ោង (PMU) 

 

រត់ក្តាបណ្រ ឹង 
អរៃ់ពត៌ោនែៃ់ភាគ៊ី រ់ព័នធ រួម្ទាងំ 

ADB 

 

ការឡសុើបអឡងកត ការពិឡក្គាោះឡោបៃ់ និងការសក្ម្បសក្ម្ួៃខែៃសម្រម្យ 

 

ការអនុវតតែំឡណាោះក្ស្ថយ 

អនរឡៅ ការ 

 

ក្បតិបតតិររ 

ការរាយការណ្៍ 

ការរាយការណ្៍ 

រំ ុងឡពៃស្ថងសង់ រំ ុងឡពៃស្ថងសង់ 

ែំណារ់កាៃទ៊ី១ 

ែំឡណាោះក្ស្ថយខែៃអាច្ឡៅរួច្ 

ែំណារ់កាៃទ៊ី២ 



 

VII. ការឡរៀបច្ំស្ថា ប័ននងិទនំួៃខុក្សតូវ 

រ. ការឡរៀបច្កំារអនវុតត 

៦៤. សរម្មភាពគឡក្ោងច្នំួននងឹក្គបែណ្ត ប់ឡៅឡៃើក្រសងួ ឡៅរោឋ ភាិៃថាន រ់ រណាត ៃនងិថាន រ់ឡខតត ឡហើយវាោនស្ថរៈសំខាន់ខែៃ (i) ការក្គប់ក្គងក្បតិបតរិការ និងការក្តួតពិនតិយ

លនគឡក្ោងឡនោះែំឡណ្ើរការរៃនូឡហើយការពនារឡពៃរនងុការអនុវតតន៍សឋិតឡៅរនរុក្ម្តិអបបបរោ នងិ (ii) ការបឡងកើតនិងការសក្ម្បសក្ម្ៃួយនតការក្គប់ក្គង សក្ោបអ់នុវតត ៃទធរម្ម និង ការ
ច្ំណាយឡអែងៗនងឹោនក្បសិទធិភាពនិងច្ាស់ល្លស។់ 

៦៥. ក្រសងួឡសែឋរចិ្ចនងិហិរញ្ញវតាុ (MEF) គឺជាតំណាងអៃូវការរបស់រោឋ ភិាៃ ខែៃជា អនរខច៊ីនិងអនរទទួៃម្ូៃនធិ។ិ វាគឺជាការទទៃួខុសក្តូវលនក្រសួងឡសែឋរចិ្ចនងិហិរញ្ញវតាុឡែើម្ប៊ី (i) 

បំឡពញការក្តួតពិនតិយការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតាុ និងស្ថា បន័រោឋ ភាិៃខែៃ រព់ន័ធ (ii) អតៃជ់្ូនការច្ូៃរួម្ច្ំខណ្រក្គប់ក្គាន់របសស់ម្ភាគ៊ី សក្ោបស់រម្មភាពគឡក្ោងឡអាយានទាន់ឡពៃឡវល្ល នងិ (iii) 

ធានាថាការពនារឡពៃនងឹម្និឡរើតោនឡ ើងឡៅរនុងការអគតអ់គង់គឡក្ោង ឡនាោះឡទ។ ៃហំូរលន ម្ូៃនធិិគឺជាការទទួៃខសុក្តូវរបស់ក្រសួងឡសែឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវតាុខែៃានឡធាើការោ ងជ្តិសនទិធជាម្ួយនងឹ EA ។ 

៦៦. ក្រសួងរសរិម្មរកុាា ក្បោញ់នងិឡនស្ថទ (MAFF) នឹងកាៃ យជាទ៊ីភាន រ់ង្វរក្បតិបតតិឡហើយក្តូវទទៃួខសុក្តូវច្ំឡ ោះការក្គប់ក្គងគឡក្ោងទូឡៅ ការសក្ម្បសក្ម្ៃួនងិ ការឡធាើ រាយការណ្។៍ 
ក្រសួងរសរិម្មនឹងបឡងកើតអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងម្យួ។ នាយរោឋ នបឡច្ចរឡទសលនក្រសងួធនធានទរឹនងិឧតនុិយម្នងឹអតៃក់ារគាំក្ទខអនរបឡច្ចរឡទសថាន រ់ជាត។ិ អងគ ភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងនងឹក្តូវទទួៃខុសក្តូវសក្ោបក់ារក្គប់ក្គងក្បចំលងៃ 
ការសក្ម្បសក្ម្ួៃនងិការក្តតួពនិិតយលនគឡក្ោង រ៍ែចូ្ជាការឡក្ជ្ើសឡរើសអនរពិឡក្គាោះឡោបៃ់ ហិរញ្ញវតាុ និងៃហំូរ ម្ូៃនិធិ និងការក្តួតពិនតិយវិធានការឡៃើបញ្ា ការការ រនងិការវាស់ខវង ។ ក្រសងួឡសែឋរចិ្ច 
និងហិរញ្ញវតាុនងឹអតៃម់្ូៃនធិិឡៅបញ្ជ៊ីគណ្ន៊ីរបស់ អងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោង ឡហើយអងគភាព ក្គប់ក្គងគឡក្ោងឡអទរឬខច្រចយម្ៃូនធិិឡៅកាន់ទ៊ីស្ថន រ់ការរណារ ៃទាងំព៊ីរនិងឡែើម្ប៊ីច្ូៃរួម្ 

ជាម្ួយPDAFFឡៅកានគ់ណ្ន៊ីខែៃានរំណ្ត។់ ទ៊ីស្ថន រក់ាររណារ ៃទាងំព៊ីរនឹងទាញយរ ម្ៃូនធិិ ឡៅឱ្យទ៊ីភាន រ់ង្វរអនុវតតគឡក្ោងឡខតតរបស់ឡគច្ំឡ ោះការទូទាត់នានា។ 

៦៧. គណ្ៈរោម ធកិារែរឹនាគំឡក្ោងខែៃែរឹនាំឡោយរែឋម្ក្នត៊ីក្រសងួរសិរម្ម នងិអនរតណំាងនានា (ឡៅរក្ម្តិលនអនុរែឋឡៃខាធិការឬខពសជ់ាងឡនោះ) លនក្រសួងឡសែឋរចិ្ចនងិហិរញ្ញវតាុ ក្រសងួធនធានទរឹនិងឧតនុិយម្ 

ក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍្នបទ ក្រសងួ ណ្ជិ្ជរម្ម ក្រសងួឧសាហរម្ម(MIH) ក្រសងួអប់រំ នងឹអតៃ់នូវការក្តតួពនិិតយ, ការសក្ម្បសក្ម្ួៃនិង ការខណ្នាពំ៊ីឡគាៃនឡោាយ រនងុក្គបទ់ែិឋភាពទាងំអសល់នការអនវុតតនគ៍ឡក្ោង ការឡៃើរ

ខៃងខតការទិញែ៊ីនងិការរុោះឡរើៃំឡៅោឋ ន ខែៃជាការទទួៃខុសក្តូវរបស់គណ្ៈរោម ធិការ តាំងៃំឡៅងម៊ីអនតរក្រសួង (IRC) ។ ក្រសួងែលទឡទៀតអាច្នឹងក្តូវានអឡញ្ជើញឱ្យច្ៃូរួម្ជាអនរ 
សឡងកតការណ្៍ឡៅឡពៃខែៃបញ្ា ជារល់្លរណ់ាម្យួក្តូវានឡៃើរឡ ើង សក្ោប់ការពភិារា ោន។ ឡៅរនងុក្បសទិធភាពលនការសឡក្ម្ច្ច្ិតតនានាក្តូវានឡធាើឡ ើងោ ងឆ្ប់រហ័ស ឡគអរៃអ់នសុ្ថសនថ៍ា សោជ្រិគណ្រម្មការនានា
ក្តូវោនឋានៈជា អគគនាយរឡៅរនុងរិច្ចក្បជ្ុំ ន៊ីម្ួយៗ ។ គណ្ៈរោម ធចិ្ងកូតឡនោះអាច្អឡញ្ជើញម្នុសែនងិទ៊ីភាន រ់ង្វរឡែើម្ប៊ីពិភារាអំព៊ីធាតុ រឡបៀបវារៈជារល់្លរ់ ខែៃានទាម្ទារ។ ច្ំឡ ោះការឡធាើឡសច្រត៊ីសឡក្ម្ច្ខែៃោនក្បសិទធិភាព 
ក្តូវានឡធាើឡ ើង ឡោយគណ្ៈរោម ធិការម្ិនឡៃើសព៊ី២០នារ់ ខែៃច្ូៃរួម្ឡៅរនុងរចិ្ចក្បជ្ុំម្ួយ។ 

៦៨. ទ៊ីស្ថន រក់ាររណារ ៃរបស់នាយរោឋ នឡខតតខែៃោនក្រសួងធនធានទរឹនងិឧតុនយិម្ និង ក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍្នបទនឹងក្តូវានឡសនើឡៅកាន់ច្ំណុ្ច្បឡង្វគ ៃខែៃានខតងតាងំខែៃោនតួនាទ៊ីសក្ម្បសក្ម្ួៃរក្ម្ិតរណាត ៃ 
និងអតៃន់ូវែំបនូាម នបឡច្ចរឡទស។ វាក្តូវានឡគ អរៃអ់នុស្ថសន៍ថាបុគគៃទាងំឡនាោះនងឹក្តូវានខតងតាងំឡែើម្ប៊ីឡក្បើការឡៅរនុង គណ្ៈ រោម ធិការែឹរនាគំឡក្ោង។ 

៦៩. គណ្ៈរោម ធកិារក្របខ័ណ្ឌ  PPPលន អនតរក្រសងួ (IMC)នងឹក្តូវានបឡងកើតឡ ើងនងិែរឹនាំឡោយក្រសងួឡសែឋរចិ្ចនងិហិរញ្ញវតាុ ឡហើយនឹងោនតណំាងសទុធស្ថធច្នំួន ១០នារ ់

ោ ងឡក្ច្ើនពិនតិយឡ ើងវិញគឡក្ោងលនសកាា នុពៃរសិ ណិ្ជ្ជរម្មរបស់ PPP ឡហើយនងឹជ្បួពភិារាម្តងឡរៀងរាៃ ់ ២ ខខម្រង។ វិស័យឯរជ្នខែៃទារទ់ងឡៅនងឹច្ង្វា រ់តលម្ៃ នឹងោន ការបញ្ចូៃទិននន័យតាម្រយៈ ឡវទកិាអាជ្៊ីវរម្ម 

សហពន័ធនងិសោគម្ខែៃនឹងអតៃន់ូវម្តិនងិពត៌ោនឡៅ គណ្ៈរោម ធិការក្របខ័ណ្ឌ  PPPលន អនតរក្រសងួ (IMC) និងឡៅគណ្ៈរោម ធកិារ ែឹរនាំគឡក្ោង។ ឡវទិកាសហព័នធនិងសោគម្អាច្ឡជ្ៀសវាង IMC 

សក្ោប់ការអតួច្ឡអតើម្ខែៃ ម្និខម្នជាក្របខណ័្ឌ  PPP ។ 



៧០. សរម្មភាពឡគាៃនឡោាយអាកាសធាតុលនរសិ ណ្ិជ្ជរម្មឆ្ៃ តលវ នងឹក្តូវែរឹនាំ ឡោយក្រុម្ការង្វរខែៃោនតណំាងម្រព៊ីក្រសួងរសរិម្មរុកាា ក្បោញ់នងិឡនស្ថទ ក្រសងួ ឡសែឋរចិ្ចនងិហិរញ្ញវតាុក្រសួង ណ្ជិ្ជរម្ម 

ក្រសួងឧសាហរម្ម(MIH) ក្រសួងអប់រ(ំMOE)។ ក្រសងួឡសែឋរចិ្ចនងិហិរញ្ញវតាុអងខែរនងឹអទរុនូវទនិនន័យឡោយឡគារពឡៅតាម្ការអតចួ្ឡអតើម្ធានា រា៉ា ប់រងែណំាំនងិ ហិរញ្ញវតាុលបតង។ រនុងនាម្ជាក្រសងួឡសែឋរចិ្ចនងិហរិញ្ញវតា ុ
គឺជាភាន រ់ង្វរ ក្បតបិតតិគឡក្ោងរបសធ់នាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ីលន ណិ្ជ្ជរម្មអងករខែៃានឧបតាម្ភការសរិាៃទធភាពឡៅឡៃើវិធ៊ី ខែៃៃែបំអតុរនងុការច្ូៃឡៅជ្ិត នងិអនុវតតសរម្មភាពធានារា៉ា ប់រងែណំា ំ

ក្រសួងឡសែឋរចិ្ចនិងហិរញ្ញវតាុអងខែរនឹងក្តូវានទាម្ទារឡអាយអតៃន់ូវជ្នំួយែៃ់ការអតួច្ឡអតើម្ធានារា៉ា ប់រងែណំាំ។ ក្រសួងឡសែឋរចិ្ចនងិហិរញ្ញវតាុររ៍ំពងុឡធាើការឡៃើគឡក្ោងឡនោះ នងិក្តូវាន គាំក្ទ

ឡោយធនាគារអភិវឌ្ឍនអ៍ាសុ៊ីឡៃើការអតួច្ឡអតើម្ខែៃឋតិរនងុក្របខ័ណ្ឌ  PPP ។ 

៧១. អគគនាយរោឋ នរសរិម្ម អគគនាយរោឋ នអៃតិរម្មនិងបសពុាាៃ (GDAHP) អគគនាយរោឋ នរចិ្ចការបឡច្ចរឡទសលនក្រសងួធនធានទរឹនិងឧតនុិយម្ និងនាយរោឋ នរចិ្ចការ
ទូឡៅលនក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍្នបទបឡច្ចរឡទសនឹងកាៃ យជាទ៊ីភាន រ់ង្វរអនុវតត។ 

៧២. វិទាស្ថា នអភិវឌ្ឍនន៍ងិក្ស្ថវក្ជាវរសរិម្មរម្ពជុានឹងក្តូវទទៃួខសុក្តូវ ច្ំឡ ោះ សរម្មភាពអភិវឌ្ឍនឡ៍ៃើភាពធន់លនអាកាសធាតុ ប ុខនតឡៅឡពៃខែៃវាសាតិឡៅរនុងការអនុវតត ជារ់ខសរង ាតរុម្មនិង បញ្ា ឡអែងៗ 

ក្តូវានសក្ម្បសក្ម្ួៃោ ងឡពញឡៃញជាម្ួយ PDA ។ 

៧៣. វិទាសាសភារម្ពជុា(PIC)នងិអនរជ្ំនាញបឡច្ចរឡទសឡអែងឡទៀតរែ៍ូច្ជាអនរអតៃ់ឡសវា រួម្ទាងំបគុគៃរិរោឋ ភាិៃខែៃជាធនធាននឹងអនុវតតការរស្ថងសម្តាភាពជាឡក្ច្ើនខអនរ នងិ
សរម្មភាពបណ្តុ ោះបណាត ៃនានាក្ពម្ទាំងការស្ថរៃបងៃម្ែតិឡៅនងឹឡធាើាតរុម្មនិងការរច្នាវិសារម្ម ។ 

ខ. ការតាម្ោននងិការរាយការណ្ព៍៊ីបរសិ្ថា ន 

៧៤. ឡែើម្ប៊ីគាំក្ទែៃ់ភាន រ់ង្វរក្បតបិតតនិិងអនុវតតទ៊ីភាន រ់ង្វរ (IA) ឡែើម្ប៊ីឡរៀបច្ំឯរស្ថរការ រ បរិស្ថា ននិងការអនុវតតការក្គប់ក្គងបរិស្ថា ន និងការក្តួតពិនតិយឡៃើខអនការលនគឡក្ោងរង ម្ន្តនត៊ី

ការ រនឹងក្តូវានអរៃព់តោ៌នឡៅឱ្យអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោង។ ESO ខែៃោនភាររចិ្ចក្តូវ ានរាយឡៅរនុងៃរាខណ្ឌ លនឡសច្រត៊ីឡោងឡៅរនងុឧបសម្ព័នធទ៊ី ៣ នឹងក្តូវានបណ្តុ ោះបណាត ៃ ឡោយអនរជ្ំនាញក្បឹរាឡោបៃ់
ខអនរគា ំរបរិស្ថា ននិងបខក្ម្បក្ម្ួៃអាកាសធាតអុនតរជាតិ សត៊ីព៊ីការក្គប់ក្គង និងការពិនតិយតាម្ោនបរិស្ថា ន។ ជាម្យួបុគគៃិរទាំងឡនោះនងិអនរក្បរឹា ឡោបៃ ់សម្តាភាពរបស់ភាន រង់្វរក្បតបិតតនិងិអនុវតត ក្តូវានឡគចតទ់រុថាក្គប់ក្គាន់ ឡែើម្ប៊ី
អនុវតតឡៅតាម្ច្ាប់របស់រោឋ ភាិៃនិងតក្ម្ូវការរបស់អនរការ រលនធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី ។ 

៧៥.ទ៊ីភាន រ់ង្វរតាម្បនាទ ត់ន៊ីម្ួយឡៅថាន រ់ឡខតតនងឹអរៃ់ជាម្ន្តនត៊ីការ របរិស្ថា ន ឡៅច្ំណុ្ច្បឡង្វគ ៃតាម្ឡខតតឡៅរនងុឡខតតន៊ីម្ួយខែៃជារខនៃងខែៃអនគុឡក្ោងរបស់ពរួឡគក្តូវានអនុវតត។ ជាឧទាហរណ៍្ PDWRAM 

នឹងអរៃច់្ំណុ្ច្បឡង្វគ ៃសក្ោបអ់នគុឡក្ោងធារាស្ថក្សត PDRD នឹងអរៃច់្ំណុ្ច្បឡង្វគ ៃសក្ោប់អនុគឡក្ោងលនអៃូវឡៅតាម្ជ្នបទ PDA នងឹអរៃ់ច្ណុំ្ច្ បឡង្វគ ៃសក្ោប់សរម្មភាពទារ់ទងនងឹវិស័យរសរិម្ម។ៃ។ 

ម្ន្តនត៊ីការ របរិស្ថា នឡៅច្ំណុ្ច្ បឡង្វគ ៃតាម្ឡខតតនងឹ (i) ក្តួតពិនតិយការអនុវតតន៍ EMP និងការក្តួតពិនតិយឡៃើខអនការខែៃ  រព់័នធនឹងអនុគឡក្ោង (ii) ពនិតិយឡម្ើៃអៃប ោះ ៃប់រសិ្ថា នលនអនគុឡក្ោង (iii) ខបងខច្រ 

អនគុឡក្ោងលនបរិស្ថា ន (iv) អនុវតតឡៃើ GRM  នងិ (v) អតៃ់នូវទិននន័យខែៃក្តួវ ការសក្ោប់ រាយការណ៍្ក្តតួពនិិតយបរិស្ថា ន ររ់ណាត ៃឆោស ។ (សូម្ឡម្ើៃឧបសម្ព័នធ ៤ សក្ោប ់

ៃរាខណ្ឌ លនឡសច្ររ៊ីឡោងលនទ៊ីតាំងឡនោះ) ។ 

៧៦. ម្ន្តនត៊ីការ របរិស្ថា នរបស់អងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងនងឹឡផ្លត តជាពិឡសសឡៃើ (i) ការជ្ួយអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងឡែើម្ប៊ីអនុវតតបទបបញ្ញតតិលន EARF សក្ោប់អនុគឡក្ោង (ii) ការ

អតៃ់ការបណ្តុ ោះបណាត ៃែៃម់្ន្តនត៊ីការ របរិស្ថា នខែៃខតងតាំងឡៅច្ំណុ្ច្បឡង្វគ ៃតាម្ឡខតតឡែើម្ប៊ីជ្យួសក្ម្ៃួែៃក់ារអនុវតតបឡង្វគ ៃលន EARF ការពនិតិយនិងការវាយតលម្ៃអៃប ោះ ៃ់បរិស្ថា ន(IEE) និង EMP (iii) 

ការពក្ងងឹឡៅការខបងខច្រអនុគឡក្ោងសក្ោប់ការោរ់ឡសនើឡៅធនាគារអភិវឌ្ឍនអ៍ាសុ៊ី (iv) ការឡធាើការជាម្យួម្ន្តនត៊ីការ របរិស្ថា នខែៃខតងតាងំឡៅច្ំណុ្ច្ បឡង្វគ ៃតាម្ឡខតតឡែើម្ប៊ីអនុវតតគឡក្ោង GRM នងិ (v) 

ការក្តួតពិនតិយឡ ើងវិញនូវ រាយការណ៍្ រ់រណាត ៃឆោសក្បចំឆ្ន សំរ៊ីព៊ីការក្តួតពិនតិយបរិស្ថា នខែៃានឡរៀបច្ំឡោយអនរពិឡក្គាោះឡោបៃន់ងិការោរ់ឡសនើឡៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី។ 

៧៧. PICនងឹក្តូវានឡគជ្ួៃឱ្យឡធាើការរនងុអំ ុងឡពៃអនុវតត ឡហើយអនរជ្ំនាញខអនរការ របរិស្ថា ននងិបខក្ម្បក្ម្ួៃអាកាសធាតុអនតរជាតិនងឹអរៃ់ែបំូនាម នឡៅកាន់អនរជ្នំាញ ការខណ្នាំ នងិការរស្ថងសម្តាភាពជ្ំនាញសត៊ីព៊ីការក្គប់ក្គង 
និងការក្តួតពិនតិយបរិស្ថា ន។ ៃរាខណ្ឌ លនឡសច្ររ៊ីឡោងសក្ោប់ម្ខុតំខណ្ងជាអនរជ្ំនាញខាងបរិស្ថា ននងិអនរជ្ំនាញក្តូវានៃម្ែិតឡៅរនងុឧបសម្ព័នធ ៥ នងិ ៦ ។ 



៧៨. រនុងអំ ុងឡពៃលនការស្ថងសង់ អងគភាពក្គបក់្គងគឡក្ោងននងឹឡធាើការឡរៀបច្ែំ៏សម្ ក្សបម្យួសក្ោបក់ារក្តួតពិនតិយ ឡបើឡោងតាម្ែំឡណ្ើរការលនការអនុវតត។ ឡៅឡពៃខែៃ រយ បណ្ត ងឹក្តូវានទទួៃព៊ីស្ថធារណ្ជ្ន 

(ឡោយផ្លទ ៃ់ឬតាម្រយៈការទាំងយនតការឡោោះក្ស្ថយ បណ្ណ ឹងអៃូវការ) បគុគៃរិក្តតួពនិិតយនឹងឡធាើការក្តតួពនិិតយឡៃើការអឡងកតណាម្ួយភាៃ ម្ៗ។ 

៧៩. អងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងឡនោះ នឹងោរ់រាយការណ៍្ក្តតួពនិតិយបរិស្ថា ន ររ់ណាត ៃឆោសក្បចំឆ្ន ំឡៅកាន់របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍនអ៍ាសុ៊ីឡៅខខម្ររា សក្ោប់រយៈឡពៃរាយការណ៍្ព៊ីខខររកោែៃ់ខខធន ូ
ឡហើយឡៅរនងុខខររកោសក្ោប់រយៈឡពៃរាយការណ៍្ ព៊ីម្ររា ែៃម់្ិងនុា។ រាយការណ៍្លនការឡរៀបច្ំនងិការជ្បួក្បជ្ុគំាន លនការក្តតួពនិិតយឡនោះនងឹក្តូវាន បញ្ចប់ឡោយអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោង ឡោយសហការជាម្ួយជ្ំនយួការខែៃបញ្ជនូម្រព៊ី 
ម្ន្តនត៊ីការ រ បរិស្ថា នជាតិ ឡហើយការទទួៃខុសក្តូវរួម្សក្ោបឯ់រស្ថរទាងំឡនោះនងឹឡធាើឡ ើង ជាម្យួអនរជ្នំាញការ របរិស្ថា នអនតរជាត។ិ រាៃ់រាយការណ្៍ក្តួតពិនតិយទាំងអស់ឡនោះនឹងក្តូវានោរ់់ឡៅឡៃើឡគហទំព័ររបស់គឡក្ោង និង 

ឡគហទពំ័ររបស់ADB ។ 

៨០. រម្មវិធ៊ីតាម្ោនក្តួតពនិិតយឡនោះ នឹងឡផ្លត តឡៃើបរិស្ថា នឡៅរនុងតំបន់ខែៃរងឥទធិពៃព៊ីគឡក្ោងឡនោះ ។ រម្មវិធ៊ីក្តួតពិនតិយបរិស្ថា នក្តូវានសឡងាបឡៅរនងុតារាងទ៊ី៦។ រម្មវិធ៊ីឡនោះានរនំត ់
វិស្ថៃភាពនិងឡក្បរង់លនការក្តតួពនិិតយតាម្ោនឡនោះ។ ៃទធអៃលនការក្តតួពនិិតយតាម្ោនឡនោះនងឹក្តូវានវាយតំលៃខអែរឡៃើបទោឋ ន និងការក្គប់ក្គងការខរខក្បឡៅរនងុររណ្៊ីម្ិនអនុវតតតាម្ច្ាបែ់ូច្ខាងឡក្កាម្ 

(i) អនុក្រឹតយឡៃខ២៧ANRK.BK សត៊ីព៊ីការក្តួតពនិិតយការបំពៃុទរឹ ច្ុោះឡៅលងៃទ៊ី៦ ខខឡម្ស្ថ ឆ្ន ំ១៩៩៩ (តារាងសក្ោបប់ឹង និងអាងសតុរទឹរ) 

(ii) អនុក្រឹតយឡៃខ 36 ANRK.BK សត៊ីព៊ីការក្គប់ក្គងការសំណ្ៃ់រឹងច្ោុះលងៃទ៊ី២៧ខខឡម្ស្ថ ឆ្ន ១ំ៩៩៩ និង 

(iii) សតង់ោរគុណ្ភាពទឹរអឹររបស់ ក្រសួងឧសាហរម្ម ខរ៉ានងិថាម្ពៃ ខខម្ររា ឆ្ន ំ២០០៤ ។ 

 

៨១. រោឋ ភិាៃរម្ពុជាគាម នបទោឋ នរនំត់សក្ោប់ការឡក្បើក្ាស់ឡ ើងវិញនិងការឡាោះឡចៃលនការល្លងសំអាតែ៊ីៃាបព់៊ីក្បឡាយ ឬការបមូ្ខាច្់ ឡហើយនងឹក្តូវឡោងតាម្បទោឋ នបរិស្ថា នសក្ោប់វាៃខក្សព៊ីច្និនិងជ្ប នុ ។ 

  



ា រា៉ា ខម្ ក្ត ទ៊ីតាំង ឡក្បរង ់ លងៃច្ណំាយ ការទទៃួខសុក្តវូ 

ម្នុឡពៃស្ថងសង ់

ខអនការសក្ោប់ការឡរៀបច្ំក្ពម្ទាំងការអនុវតតនឹងរួម្បញ្ចៃូការតាម្ោនក្តតួ
ពិនតិយឡែើម្ប៊ីធានាថាទ៊ីតាងំ ជ្៊ីវឧសមន័ អាងទឹរ សំណ្ងអ់គារ 
ក្បព័នធធារាស្ថន្តសតនងិច្ណំាត់ក្តូវានក្គប់ក្គងជាក្បព័នធឡោយបឡងកើតន៊ីតិវិធ៊ី
ក្គប់ក្គងស្ថែ តឡោយភាគ៊ីរចិ្ចសនា។ 

ការយៃ់ែងឹព៊ីតលម្ៃក្សទាបែ់៊ីឡក្ៅ តក្ម្ូវការការក្គប់ក្គងការសំណ្ៃរ់នុងទ៊ីតាងំ 
និងការររាភាពស្ថែ ត នងិសុវតាភិាពរនុងទ៊ីតាងំនងឹក្តូវានតាម្ោនក្តតួពនិិតយ។ 

ការក្គប់ក្គងតបំន់រពំុងបនត វានងឹក្តូវានជ្ំរុញឡៅជាឯរស្ថរ
រិច្ចសនា។ 

PIC and PMU ឡធាើអធិការរចិ្ច។ 

ការោំែុោះខែៃោនក្ស្ថប់ឡៅនឹងរខនៃង ការោំែុោះឡៅនឹងរខនៃងទាងំអស់ខែៃបឡងកើតសក្ោប់ការការ រ 
និងោរប់ញ្ចូៃឡៅរនុងទ៊ីតាងំខែៃានបញ្ចប់ឡនាោះ គួរខតក្តវូានរំណ្ត់។ 

(តំបនខ់ៃោះអាច្គាម ន) ។ 

ម្តងឡៅម្ុនឡពៃស្ថងសង់ ។ ម្ួយលងៃរមួ្ទាំងការែរឹជ្ញ្ជូន ម្ក្នត៊ីឡខតតខែៃខតងតាំងឡោយថាន រជ់ាតិឡៅ
ឡធាើទសែនរចិ្ចតបំន ់

គុណ្ភាពទរឹឡៃើែ៊ី៖ 

pH, SS, EC, NH4+, NO3-, 

PO4 3, DO, BOD5, COD, ឡក្បង 

& ខាៃ ញ់, ារ់ឡតរើកាៃ៊ីហាូម្.  

ទឹរឡៃើែ៊ីណាម្ួយខែៃានភាជ ប់ជាម្ួយនឹងទ៊ីតាងំស្ថងសង ់
និងក្បពន័ធធារាស្ថន្តសរលនអនគុឡក្ោងតក្ម្ូវឱ្យឡធាើឡតសតឡែើម្ប៊ីបឡងកើតទិននន័យបឋម្លនគុណ្ភាពទរឹច្ំ
ឡ ោះទឹរឡៃើលអទែ៊ីខែៃនឹងហូរច្ូៃ ឡហើយហូរឡច្ញព៊ីទ៊ីតាំងគឡក្ោងឡនោះ។ 

ម្តងឡៅម្ុនឡពៃស្ថងសង់ ។ ១ឯរតាច្ំណាយ៤២០ 

$ រនុងការឡធាើឡតសតម្ួយ តុ។ 
PIC & PMU 

រនងុអ ំងុឡពៃលនការស្ថងសង ់

ធូៃ៊ីែ៊ី និងសំឡៃងរខំាន  អធិការរិច្ចឡៃើទ៊ីតាងំអនុគឡក្ោង ក្ត៊ីោស ១ឯរតាច្ំណាយលនការក្តតួពិនិ
តយម្ួយលងៃរួម្ទាងំការែរឹជ្ញ្ជូន 

PIC ច្ុោះខណ្នាំឡហើយ PMU 

ច្ុោះឡធាើអធិការរិច្ច 

ការោំែុោះឡៃើទ៊ីតាងំគឡក្ោង អធិការរិច្ចឡៃើទ៊ីតាងំអនគុឡក្ោងតាម្ការគួរ។ ក្ត៊ីោស ១ឯរតាច្ំណាយលនការក្តតួពិនិ
តយម្ួយលងៃរួម្ទាងំការែរឹជ្ញ្ជូន 

 

គុណ្ភាពទរឹឡៃើលអទែ៊ី 

pH, SS, EC, NH4+, NO3-, 

រាៃ់ទរឹឡៅឡៃើែ៊ី / ក្បឡាយច្ោៃ យ១០០ 
ខម្ ក្តខាងឡក្កាម្ទ៊ីតាំងសំណ្ងធមំ្ួយជារខនៃងខែៃវាអាច្នងឹោនការច្ម្ៃងឡរាគម្ួយច្ំននួ។ 

ក្ត៊ីោស ១ឯរតាច្ំណាយ៤២០ 

$ រនុងការឡធាើឡតសតម្ួយ តុ។ 
PIC & PMU 



ា រា៉ា ខម្ ក្ត ទ៊ីតាំង ឡក្បរង ់ លងៃច្ណំាយ ការទទៃួខសុក្តវូ 

PO4 3, DO, BOD5, COD, ឡក្បង 

& ខាៃ ញ់, ារ់ឡតរើកាៃ៊ីហាូម្. 

ការក្គប់ក្គងសំណ្ៃរឹង ទ៊ីតាំងអគារ គឺក្តូវានររាឲ្យស្ថែ តនិងោនសណាត ប់ធាន ប់ឡែើម្ប៊ីកាតប់នាយៃទធភាពឡក្គាោះថាន រ។់ 
ការសំណ្ៃ់ទាងំអស់ក្តូវានខបងខច្រតាម្ក្បឡភទនិងក្តូវានោរ់ឡៅរនងុទ៊ីតាំងខែៃានអនុ
ញ្ញ តិ នងិរនំតឲ់្យយរឡច្ញ។ 

ក្ត៊ីោស ១ឯរតាច្ំណាយលនការក្តតួពិនិ
តយម្ួយលងៃរួម្ទាងំការែរឹជ្ញ្ជូន 

 

ែណំារក់ាៃក្បតតបិតត 

គុណ្ភាពទរឹឡៃើែ៊ី: 

pH, SS, EC, NH4+, NO3-, 

PO4 3, DO, BOD5, COD, ឡក្បង 

& ខាៃ ញ់, ារ់ឡតរើកាៃ៊ីហាូម្. 

ទឹរឡៃើែ៊ីទាងំឡាយណាខែៃទារទ់ងនឹងទ៊ីតាងំគឡក្ោង. ឆោស ១ឯរតាច្ំណាយ៤២០ 

$ រនុងការឡធាើឡតសតម្ួយ តុទាំ
ងការឡធាើឡតសតែ៊ី និងទឹរឡៃើែ៊ី។ 

អងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងនងិភាន រ់ង្វរអនុវតត
ន៍ច្ុោះរិច្ចសនាជាម្ួយនឹងស្ថា បន័ម្យួឡែើម្ប៊ី
ឡធាើសំណារ នងិពិឡស្ថធ។ 

គុណ្ភាពទរឹឡក្កាម្ែ៊ី: 

  "ា រា៉ា ខម្ ក្តអាទិភាព": ោន pH, turbid, 

Arsenal, ជាតិខែរ, TDS, ថាន ំសំល្លប់សតាៃែិត 
ារ់ឡតរើកាៃ៊ីហាមូ្ 

គុណ្ភាពទរឹឡក្កាម្ែ៊ីម្និគួរោនស្ថរធាតុទាងំឡនោះរនុងអំ ងុឡពៃក្បតិបតរិការ។ 
ក្បសិនឡបើោនច្ំណុ្ច្ចំាច្់ ឡៅឡពៃឡរើសសំណារ 
គួរខតរនំតៃ់ម្ែតិរនងុឡពៃចប់ឡអតើម្បឡងកើតគឡក្ោង។ 

ឆោស អងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងនងិភាន រ់ង្វរអនុវតត
ន៍ច្ុោះរិច្ចសនាជាម្ួយនឹងស្ថា បន័ម្យួឡែើម្ប៊ី
ឡធាើសំណារ នងិពិឡស្ថធ។ 

 



ង. ការា នក់្បោណ្ការច្ណំាយឡៃើការក្តតួពនិតិយបរសិ្ថា ន 

៨២. ការច្ំណាយឡៃើការអនុវតតវិធានការក្គប់ក្គងនងិកាត់បនាយអៃប ោះ ៃ់បរិស្ថា នានរាយរនងុតារាងោ ក្ទ៊ីស EMP ឡនោះ គឺរួម្បញ្ចូៃទាងំការច្ំណាយឡៃើការបឡងកើតគឡក្ោង ការបឡងកើតរិច្ចសនាស្ថងសង ់

និងងវិកាសក្ោប់ក្បតិបតិតការ។ ការខបងខច្រងវិកាៃម្ែតិឡៅតាម្ធាតនុ៊ីម្យួៗឡៅរនុង EMP នឹងក្តូវានបឡងកើតឡ ើងឡោយអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងឡោយោនការជ្ួយឡក្ជាម្ខក្ជ្ងព៊ីអនរជ្នំាញបរសិ្ថា ន។ ការច្ណំាយា នក់្បោណ្ សក្ោប ់

EMP នងិការតាម្ោនក្តតួពនិិតយបរិស្ថា ន ការពិឡក្គាោះឡោបៃ់ជាស្ថធារណ្ៈ និងការរស្ថងសម្តាភាពក្តូវានសឡងាបឡៅរនុងតារាងទ៊ី៧។ ការច្ណំាយការតាម្ោនក្តតួពិនតិយខែៃានឯរភាព 

នឹងក្តូវានរា៉ា ប់រងឡោយអងគភាពក្បតបិតតិខែៃោនតនួាទ៊ីអនវុតត។ ការច្ំណាយឡៃើការក្តតួពនិតិយលអទរនងុនងឹក្តូវានរា៉ា ប់រងឡោយភាគ៊ីរិច្ចសនានិងIAsឡនោះ។ 

ការច្ំណាយឡៃើការក្តតួពនិតិយឯររាជ្យនងឹានម្រព៊ីរញ្ចប់ងវិកាពិឡក្គាោះឡោបៃ់របសP់MU។ ម្ុនឡពៃអនុវតតខអនការតាម្ោនក្តតួពនិតិយម្យួ 
ទ៊ីភាន រង់្វរខែៃទទៃួខសុក្តូវនងឹបង្វា ញការវិភាគៃម្ែិតបខនាម្ឡទៀតលនរញ្ចបង់វិកាខែៃានា ន់ក្បោណ្។ រនុងអំ ុងឡពៃលនការអនុវតតគឡក្ោងងវិកាឡនោះ នឹងក្តូវានលៃតក្ម្ូវឡោយខអែរឡៃើតក្ម្ូវការជារ់ខសតង។ 
ភាគ៊ីរចិ្ចសនានងឹទទួៃការរា៉ា ប់រងការច្ំណាយឡៃើវិធានការកាត់បនាយហានភិ័យទាងំអស់រនងុអ ំុងឡពៃស្ថងសង់ខែៃនឹងក្តូវបញ្ចូៃរនងុឯរស្ថរឡែញលងៃនងិរចិ្ចសនា។ 

IAsឡនោះនងឹរា៉ា ប់រងការច្ណំាយឡៃើវិធានការកាត់បនាយហានិភ័យរនងុរំ ងុឡពៃក្បតបិតតិការ។ ការច្ណំាយ រព់ន័ធឡៅនងឹការក្តតួពនិិតយបរិស្ថា នរនុងអំ ងុឡពៃការស្ថងសងន់ិងក្បតបិតរិការនឹងក្តូវានរា៉ា ប់រងឡោយIAs នងិក្បតិបតតិររ។ 
ការច្ំណាយសក្ោប់ការរស្ថងសម្តាភាពនងឹក្តូវានរា៉ា ប់រងឡោយគឡក្ោងទាំងម្ូៃ។ 

83 សរម្មភាពរំពងុបនតឡៃើការតាម្ោនលនអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងរនងុអំ ងុឡពៃស្ថងសងន់ិង ឡពៃក្បតបិតរិការែបំូង ក្តូវានឧបតាម្ភព៊ីរញ្ចបង់វិកាស្ថងសង់ឡនោះ។ ការច្ំណាយឡៃើការក្តតួពនិិតយជាបនតលនPDAFF ឡនោះ 

PDRD នងិ PDWRAMs នងឹក្តូវានគាំក្ទឡោយងវិកាក្បតិបតតិការរបស់ខៃនួ។ 

  



តារាងទ៊ី៧ ការា ន់ក្បោណ្ការឡៃើច្ណំាយសក្ោប់ការឡធាើខអនការការក្គប់ក្គងនងិតាម្ោនក្តតួពនិិតយបរិស្ថា នឡៅតាម្អនគុឡក្ោង 

ម្ុខច្ំនាយ ការច្ំនាយា នស្ថម ន 2 (USD) 
ក្បភពម្ូៃនិធ ិ

ការកាតប់នាយអៃប ោះ ៃ់បរិស្ថា ន (រួម្ទាងំ ក្បតបិតតិការលន) ៨០០ រញ្ចបង់ិវការរបភ់ាគ៊ីរិច្ចសនា 

ការតាម្ោនក្តតួពនិតិយបរិស្ថា ន (ឧ រមួ្ទាងំការពិឡស្ថធគណុ្ភាពទឹរ ការពិឡស្ថធឡៃើការជ្៊ីរ និងែ៊ី) ១១០០ រញ្ចបង់វិការរបស់PMU & 

IA  

ការពិឡក្គាោះឡោបៃជ់ាស្ថធារណ្ៈ ៥០០ រញ្ចបង់វិការរបស់PMU  

ការពិឡក្គាោះឡោបៃ់ឡៃើការក្គប់ក្គងបរិស្ថា ន(where needed). 
១៣០០ រញ្ចបង់វិការរបស់PMU  

ការបណ្តុ ោះបណាត ៃ (ការបណ្តុ ោះបណាត ៃជារ់ល្លរ់ឡៅែៃ់បុគគៃិរខែៃានចត់តាងំឡបើចាំច្់) ១៥០០ រញ្ចបង់វិការរបស់PMU  

សរុប 
$៥២០០  

 

  

                                                           
2   តួឡៃខទាងំឡនោះសនមត់ការច្ំណាយលនការឡពៃឡវល្លខែៃសោជ្ិរបុគគៃិរក្តូវានបង់សក្ោប់គឡក្ោងឡនោះនឹងក្គបែណ្ត ប់ែឹរជ្ញ្ជូននិងអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងរងយនតឡនោះនឹងបឡងកើនក្បសិទធភាពលនែំឡណ្ើរការតាម្រយៈការនិោយឡ ើងវិញាន។ 



បញ្ជ៊ីឡអទៀងផ្លទ ត ់ការវាយតលម្ៃបរសិ្ថា នរហស័(REA) 

ការក្គប់ក្គងសំណ្ៃ់រឹង - ការរំល្លយជ្៊ីវៈ 

(ច្ំណំា:គក្ម្ ូREA ឡនោះគឺសក្ោប់សរម្មភាព ការរលំ្លយជ្៊ីវៈខែៃានឡសនើឡ ើង(ការក្គប់ក្គងការសំណ្ៃរ់ឹង) ។ ) 

ឡសច្រត៊ីខណ្នាំ៖ 

(i) ក្រុម្ការង្វរគឡក្ោងឡនោះបំឡពញបញ្ជ៊ីក្តតួពនិិតយឡែើម្ប៊ីគាំក្ទែៃ់ការឡធាើច្ំណាត់ថាន រ់បរិស្ថា នលនគឡក្ោងម្ួយឡនោះ។ វាគជឺាការភាជ ប់ឡៅនងឹសំណុ្ំខបបបទក្បឡភទបរិស្ថា ន ឡហើយោរ់ជ្នូឡៅខអនរការខបងខច្របរិស្ថា ននងិការការ រ 

(RSES) សក្ោប់ការអនមុ្័តឡោយនាយរ, RSES និងសក្ោប់ការឯរភាពព៊ីក្បធានខអនរម្ន្តនត៊ីក្បតិបតតិ។ 

(ii) ការបញ្ជ៊ីឡនោះឡផ្លត តសខំាន់ឡៃើបញ្ា នងិរត៊ីារម្ភឡៃើបរសិ្ថា ន ។ ឡែើម្ប៊ីធានាថាច្រនតលនសងគម្ក្តូវានពិចរណាក្គបក់្គាន់ ឡោយឡោងឡៅឡៃើ(រ)បញ្ជ៊ីការតាំងៃំឡៅងម៊ីឡោយម្ិនសម័ក្គច្ិក្ត នងិក្បជាពៃរែឋជ្នជាតិឡែើម្; (ខ) 

ឡសៀវឡៅលែសត៊ីព៊ីការកាត់បនាយភាពក្រ៊ីក្រ (គ) ការតក្ម្ង់ទិសបគុគៃិរព៊ីការពិឡក្គាោះឡោបៃ់នងិការច្ៃូរួម្ នងិ (d) បញ្ជ៊ីវាយតលម្ៃឡយនឌ្័រ របសធ់នាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី។ 

(iii) ឡឆៃើយសំណួ្រឡនោះឡោយសនមត់ថាជាររណ្៊ី "វិធានការកាត់បនាយអៃប ោះ ៃ់" ។ ឡគាៃបណំ្ងគឺឡែើម្ប៊ីរណំ្ត់នូវអៃប ោះ ៃច់្ម្បង។ ឡក្បើខអនរ "រណំ្ត់សោគ ៃ"់ 
ឡែើម្ប៊ីពភិារាព៊ីការក្បឡម្ើៃឡម្ើៃឡៃើវិធានការកាត់បនាយអៃប ោះ ៃ។់ 

 

ក្បឡទស/ច្នំងឡជ្ើងគឡក្ោង៖   

 

  ការខបងខច្រវិស័យ៖  

សំនួរក្តតួពនិិតយ ក្សប បែិឡសធ រំណ្តស់ោគ ៃ ់

រ. ការោរទ់៊ីតាំងគឡក្ោងគឺជាតនំ់លនគឡក្ោង    

▪ ោនក្បជាជ្នរស់ឡៅឡក្ច្ើន?    

▪ ធៃនធ់ៃរជាម្យួនងឹសរម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍? 
   

 

▪ ឡៅជ្ិតឬឡៅរនងុតំបន់បញ្ា បរិស្ថា នតានតឹងខែរឬឡទ?    

• តំបន់ឡបតិរភណ្ឌ វបបធម្ ៍    

• តំបន់ការ រ    

• តំបន់ែ៊ីឡសើម្    

• តំបន់លក្ពឡកាងកាង    

• តំបន់ក្បសពាលែសម្ុក្ទ    

• តំបន់សលនតំបន់ការ រ    

គឡក្ោងសង្វា រត់លម្ៃរសិ ណ្ជិ្ជរម្មខែៃម្និប ោះ ៃែ់ៃអ់ាកាសធាតុរម្ពុជា 

ខអនរអាសុ៊ីអាឡគនយ៍ – បរិស្ថា ន, ធនធានធម្មជាតិ និងរសិរម្ម 



សំនួរក្តតួពនិិតយ ក្សប បែិឡសធ រំណ្តស់ោគ ៃ ់

• តំបន់ពិឡសសសក្ោប់ការ រជ្៊ីវច្ក្ម្ុោះ    

• ឡឆនរសម្ុក្ទ    

ខ. អៃប ោះ ៃប់រិស្ថា នច្ម្បង 

ឡតើគឡក្ោងនឹងបណាត ៃឱ្យ… 

 

   

▪ អៃប ោះ ៃ់លនការែរឹជ្ញ្ជូនការសំណ្ៃ់ឡៅតំបន់បណារ ញឡចៃឬរខនៃងពិឡស្ថធ    

▪ ភាពក្ទឌុ្ឡក្ទាម្លនបជូ្ន៊ីយោឋ ន/ តំបន់ក្បវតតសិ្ថក្សត / វបបធម្៌ និងការាតប់ង់ / 

ខូច្ខាតែៃ់ទ៊ីតាំងទាំងឡនោះ? 

   

▪ ការរិច្រិៃលនឡស្ថភ័ណ្ភាព និងការាតប់ងត់លម្ៃក្ទពយសម្បតរិ?    

▪ ភាពរំខានឡៅតបំនជ់្ិតខាងឡោយស្ថរខតរៃិនអាក្ររ់ និងការហូរច្ូៃលនសតាៃែិត សតារឡររ ៃ?    

▪ ការបំល្លសទ់៊ី ឬការតាំងទ៊ីៃំឡៅងម៊ីរបស់ក្បជាជ្នឡោយបងាំ?    

▪ អៃប ោះ ៃ់ឡោយភាគឡៅឡៃើជ្នក្រ៊ីក្រ ន្តសត៊ីនងិរោុរ ជ្នជាតិឡែើម្ភាគតចិ្ 

ឬក្រុម្ង្វយរងឡក្គាោះឡអែងឡទៀត? 

   

▪ ហានិភយ័នងិភាពង្វយរងឡក្គាោះទារ់ទងនងឹសខុភាពនងិសុវតាិភាពការង្វរឡោយស្ថរខតឡក្គាោះថាន ររ់ាងកាយ 

គ៊ីម្៊ី ជ្៊ីវស្ថក្សតនងិវិទយុសរម្មរនុងអំ ុងឡពៃការស្ថងសង់នងិក្បតបិតតិការគឡក្ោង? 

   

▪ ឡក្គាោះថាន រ់ែៃ់សខុភាពស្ថធារណ្ៈឡោយស្ថររៃិន ខអែងឡភៃើង នងិជ្ងំឺឆៃងឡោយសតារុយ សតាៃែតិ 

សតាស្ថៃ បនងិរណ្តុ រ? 

   

▪ ការឡខាោះជ្៊ីវជាតិលនគុណ្ភាពទឹរជាៃទធអៃលនការច្ម្ៃងឡរាគលនការទទួៃានទឹរឡោយ 

ក្បព័នធច្ឡក្ោោះព៊ីក្បព័នធែ៊ីអទរុការសំណ្ៃម់្ួយ? 

   

▪ ការច្ម្ៃងឡរាគលនែ៊ីនងិ / ឬទរឹការហូរទឹរម្រព៊ីែ៊ីោរក់ារសំណ្ៃ់?    

▪ ទំនាសែ់៊ីធៃ៊ី    

▪ ការបំពៃុទរឹឡៃើ នងិរនងុែ៊ីព៊ីក្បព័នធច្ឡក្ោោះម្រព៊ីអនាម្យ័រខនៃងចរ់សរំាម្ 
ឬឧសមន័ឡម្តានខែៃអៃិតឡច្ញព៊ីការរំល្លយការសំណ្ៃ់រឹងគាម នខយៃ់ 

ខែៃអាច្ឡក្ជ្ៀបឡច្ញតាម្រយៈស្ថន ម្ែ៊ីឡក្បោះឡៅរខនៃងឆ្ៃ យព៊ីរខនៃងចរស់ំរាម្ឡនាោះ? 

   

▪ តំបន់ក្ទនាប់ម្និក្គប់ក្គាន់ ឡៅជ្ុំវិញទ៊ីតាងំចរ់សរំាម្ឡែើម្ប៊ីកាត់បនាយភាពរំខាន?    

▪ ការបិទអៃូវនងិ / ឬការបឡងកើនការច្រាច្ររនងុរខនៃងអំ ងុឡពៃស្ថងសង់?    

▪ សំឡៃងរំខាននងិធៃូ៊ីែ៊ីព៊ីសរម្មភាពស្ថងសង់?    

▪ ការហូរែ៊ីភរ់បឡណាត ោះអាសននឡោយស្ថរខតការស្ថងសង់?    

▪ ឡក្គាោះថាន រ់ែៃ់សខុភាពស្ថធារណ្ៈឡោយស្ថរខាោះការក្គប់ក្គងទ៊ីល្លនចរស់ំរាម្ខែៃបងកឡ ើងឡោយសម្តា

ភាពស្ថា ប័ន និងហិរញ្ញវតាុម្និក្គប់ក្គាន់សក្ោប់ការក្គប់ក្គងលនក្បតបិតតកិាររខនៃងចរ់សរំាម្ានខែរឬឡទ? 

   

▪ ការបំភាយលនសរើរាងគង្វយនងឹបងកជាឡហតុព៊ីតបំន់ោរ់ការសណំ្ៃ់?    



សំនួរក្តតួពនិិតយ ក្សប បែិឡសធ រំណ្តស់ោគ ៃ ់

▪ ការបំពៃុទរឹឡៃើនងិឡក្កាម្ែ៊ីនងិឡោយការឡក្ចោះនងិធាៃ យឡច្ញនូវឧសម័នឡម្តាន?    

▪ ការាតប់ង់ការោំែុោះ(ឧ.ឡែើម្ឡ ើ)ឡោយស្ថរខត ឧសមន័ព៊ីរខនៃងចរ់សរំាម្?    

▪ ការអទុោះក្បតិរម្មតបឧសម័នពុៃព៊ីក្បម្ូៃឧសមន័ឡៅរខនៃងចរស់ំរាម្ឡៅរនងុអគារ?    

▪ ការច្ម្ៃងឡរាគរនងុខយៃឡ់ោយស្ថរការែតុរំល្លយ?    

▪ ឡក្គាោះថាន រ់ែៃ់សខុភាពស្ថធារណ្ៈឡោយស្ថររៃិន ខអែងឡភៃើង នងិជ្ងំឺឆៃងឡោយសតារុយ សតាៃែតិ 

សតាស្ថៃ បនងិរណ្តុ រ? 

   

▪ ឡក្គាោះថាន រ់សខុភាពនងិសុវតាិភាពែៃរ់ម្មររឡោយស្ថរឧសមន័ពុៃនងិសោភ រឡក្គាោះថាន រ់ឡៅរនុងតំបន់ឡនោះ?    

▪ ការហូរច្ូៃច្ំននួក្បជាជ្នឡក្ច្ើនរនុងអំ ងុឡពៃការស្ថងសង ់និងក្បតិបតរិការខែៃបណាត ៃ 

ឡរើនឡ ើងបនទរុឡៃើឡហោឋ រច្នាសម្ពន័ធនងិឡសវារម្ម (ែូច្ជាការអគតអ់គងទ់ឹរនងិក្បព័នធអនាម្័យសងគម្)? 

   

▪ ទំនាសរ់នុងសងគម្ក្បសិនឡបើរម្មររក្តូវានជ្ៃួម្រព៊ីតបំន់ឡអែងឡទៀតឬក្បឡទសខែៃ?    

▪ ហានិភយ័ែៃស់ុខភាពនិងសុវតាិភាពសហគម្ន៍ឡោយស្ថរខតការែរឹជ្ញ្ជូន, 

ការររាទុរនិងការឡក្បើក្ាស់នងិ / ឬការឡាោះឡចៃសោភរៈែូច្ជាឡក្គឿងអទុោះ 

ឡក្បងនងិស្ថរធាតុគ៊ីម្៊ីឡអែងឡទៀតរនងុអំ ុងឡពៃស្ថងសង់នងិក្បតបិតតិការ? 

   

▪ ហានិភយ័សុវតាភិាពសហគម្ន៍ឡោយស្ថរការ ឡក្គាោះថាន រ់ឡោយលច្ែនយនងិឯរឯងជាពិឡសស 

រខនៃងខែៃធាតឬុសោសភាគ (ឧ.សំរាម្ឬ ែតុ) លនគឡក្ោងឡនោះ 
អាច្ច្ៃូឡៅែៃ់សោជ្រិលនសហគម្ន៍ខែៃរងអៃប ោះ ៃ់ 
ឬឡៅរខនៃងខែៃការបរាជ្័យរបស់ពរួឡគអាច្បណាត ៃឱ្យោនរបួសស្ថន ម្ែៃ់សហគម្ន៍ទាំងរនុងគឡក្ោងស្ថង

សង់ឡនោះ ការក្បតបិតតកិារនងិ ការឡក្បើក្ាសឧ់បររណ៍្? 

   

 

  



បញ្ជ៊ីឡអទៀងផ្លទ តស់ក្ោបក់ារក្តតួពនិតិយហានភិយ័អាកាសធាតែុបំងូ 

ច្ំណ្ងឡជ្ើងក្បឡទស / គឡក្ោង៖ គឡក្ោងសង្វា រ់តលម្ៃរសិ ណ្ិជ្ជរម្មខែៃម្ិនប ោះ ៃ់ែៃ់អាកាសធាតុរម្ពុជា 

វិស័យ៖ ខអនរអាសុ៊ីអាឡគនយ៍ – បរិស្ថា ន, ធនធានធម្មជាតិ នងិរសិរម្ម 
អនុវិសយ័៖ 

ខអនរ / នាយរោឋ ន៖ 
សំនួរក្តតួពនិិតយ ពិនទ ុ រំណ្តស់ោគ ៃ់3 

ទ៊ីតាំងនងិតារ់ខតងគឡក្ោង ជាការោរទ់៊ីតាងំនងិ / ឬរខនៃងជារ់ល្លរ់របសគ់ឡក្ោង (ឬសោសភាគរបសខ់ៃួន) 
ទំនងជាក្តូវានរងអៃប ោះ ៃ់ឡោយៃរាខណ្ឌ អាកាសធាតុរួម្ទាងំក្ពតឹតិការណ្៍ធាតុអារសខាៃ ងំៗ ែូច្ជាទរឹជ្នំន់, 
ឡក្គាោះរាំងសៃតួខយៃ់ពយុោះារែ់៊ី? 

  

ឡតើការតារ់ខតងគឡក្ោងឡនោះ (ឧ. ការឡាសសំអាតសក្ោប់ស្ថព ន) ក្តូវពិចរណាា រា៉ា ខម្ ក្តវារើឧតនុិយម្ (ឧ. រក្ម្ិតសម្ុក្ទ 
ៃំហូរទរឹទឡនៃរពំូៃ រក្ម្តិទរឹខែៃអាច្ឡជ្ឿទរុច្តិត, ឡៃបឿនខយៃរ់ំពៃូ។ៃ។)? 

  

សោភ រៈ និងការជ្ួសជ្ុៃខងទា ំ ឡតើស្ថា នភាពអាកាសធាតុបច្ចុបបនននងិឡពៃអនាគត (ឧ. រក្ម្ិតសំឡណ្ើម្ទូឡៅ ភាពខុសគាន រវាងស៊ីតុណ្ា ភាព 
ឡៅត ឡៅរែូវឡៅត និងក្តជារ់លងៃឡៅរែូវរង្វរ 
ការប ោះ ៃ់ឡៅនងឹខយៃន់ងិសំឡណ្ើម្ា រា៉ា ខម្ ក្តវារើឧតនុិយម្)ទំនងជាប ោះ ៃែ់ៃ់ការឡក្ជ្ើសធាតុច្ូៃលនគឡក្ោងឡែើម្ប៊ីបឡងកើតទិននអ
ៃគឡក្ោង (ឧទាហរណ៍្ សោភ រៈសំណ្ង់)ខែរឬឡទ? 

  

ឡតើស្ថា នភាពអាកាសធាតុបច្ចុបបនននងិឡពៃអនាគត និងក្ពឹតតកិារណ្៍ធាតអុារសខាៃ ងំៗឡនោះទំនងជាប ោះ ៃែ់ៃ ់
(ការរំណ្ត់ឡពៃឡវល្ល និងការច្ណំាយ) ការររាទិននអៃគឡក្ោងឡទ? 

  

ការខសតងឡ ើងនូវទនិនអៃគឡក្ោ
ង 

ឡតើស្ថា នភាពអាកាសធាតុ/ធាតុអាកាសនងិក្ពតឹតិការណ្៍ធាតអុាកាសខាៃ ងំៗឡនោះទំនងជាប ោះ ៃែ់ៃ ់ (ឧ. 
ការអៃតិថាម្ពៃក្បចំឆ្ន ំ) លនទិននអៃគឡក្ោងខែៃានតារ់ខតងឡ ើងខែរឬឡទ (ឧ.រខនៃងវារើថាម្ពៃជ្ំនាន់)? 

  

ជ្ឡក្ម្ើសសក្ោបច់្ឡម្ៃើយនិងពិនទុខែៃក្តូវគាន ក្តូវានអរៃជ់្នូឡៅខាងឡក្កាម្: 

ច្ឡម្ៃើយ ពិនទ ុ
ម្ិនទំនងជា ០ 
ទំនងជា ១ 
ទំនងជាបំអតុ ២ 

ការឡឆៃើយតប ឡៅឡពៃសរុបពិនទាុម្ ០ នងឹក្តូវានចតទ់រុថាគឡក្ោងោនហានភិ័យទាប។ ឡបើសនិការបូរពិនទទុាំងអស់ោនៃទធអៃពិនទ១ុ-៤ ឡហើយគាម នពិនទុ២ រនុងច្ឡម្ៃើយណាម្យួ 

ឡនាោះគឡក្ោងឡនោះនងឹក្តូវានចត់ជាក្បឡភទហានភិ័យម្យួម្ធយម្។ ឡៅឡពៃពិនទុសរបុ៥ ឬឡក្ច្ើនជាងឡនោះ (ខែៃរួម្បញ្ចូៃទាងំការអតៃ់ពនិទុ១ រនុងការឡឆៃើយតបទាងំអស់) ឬ២ 
រនុងច្ឡម្ៃើយណាម្ួយនឹងក្តូវានឡគចតថ់ាជាគឡក្ោងខែៃោនហានភិ័យខពស។់ 

ៃទធអៃលនការបញ្ច ំងែបំូង (ទាប ម្ធយម្ ខពស់): ___________ 

ឡោបៃ់ឡអែងឡទៀត: _________________________________________________________________ 

ឡរៀបច្ំឡោយ: ________________ 

 

                                                           
3  ឡបើអាច្ឡធាើានអរៃ់ឡសច្ររ៊ីៃម្ែិតឡៅឡៃើការខក្បៃក្បួៃលនសោសភាគគឡក្ោងឡៅៃរាខណ្ឌ អាកាសធាតុ ែូច្ជារឡបៀបរំណ្ត់ា រា៉ា ខម្ ក្តអាកាសធាតុរនុងការរំនត់បទោឋ នសោសភាគឡហោឋ រច្នាសម្ព័នធ រឡបៀបខែៃការផ្លៃ ស់បតូរា រា៉ា ខម្ ក្តអាកាសធាតុគនៃឹោះ 

និងរម្ពស់ទឹរសម្ុក្ទអាច្នឹងប ោះ ៃ់ែៃ់តំបន់ / ទ៊ីតាងំគឡក្ោង ការឡក្ជ្ើសឡរើសសោភ រៈសំណ្ង់និង / ឬការរំណ្ត់ឡពៃ ការរំណ្ត់ឡពៃខសតងឡ ើងនិង / ឬការច្ំណាយឡៃើការខងទាំ លនទិននអៃគឡក្ោង។ 



  

 

  



បញ្ជ៊ីឡអទៀងផ្លទ ត ់ការវាយតលម្ៃបរសិ្ថា នរហស័(REA) 

អគារសំណ្ង ់

(ច្ំណំា:គក្ម្ ូREA ឡនោះគឺសក្ោប់សរម្មភាព អគារសំណ្ង់ ។ ) 

ឡសច្រត៊ីខណ្នាំ៖ 

(i) ក្រុម្ការង្វរគឡក្ោងឡនោះបំឡពញបញ្ជ៊ីក្តតួពនិិតយឡែើម្ប៊ីគាំក្ទែៃ់ការឡធាើច្ំណាត់ថាន រ់បរិស្ថា នលនគឡក្ោងម្ួយឡនោះ។ វាគជឺាការភាជ ប់ឡៅនងឹសំណុ្ំខបបបទក្បឡភទបរិស្ថា ន ឡហើយោរ់ជ្នូឡៅខអនរការខបងខច្របរិស្ថា ននងិការការ រ 

(RSES) សក្ោប់ការអនមុ្័តឡោយនាយរ, RSES និងសក្ោប់ការឯរភាពព៊ីក្បធានខអនរម្ន្តនត៊ីក្បតិបតតិ។ 

(ii) ការបញ្ជ៊ីឡនោះឡផ្លត តសខំាន់ឡៃើបញ្ា នងិរត៊ីារម្ភឡៃើបរសិ្ថា ន ។ ឡែើម្ប៊ីធានាថាច្រនតលនសងគម្ក្តូវានពិចរណាក្គបក់្គាន់ ឡោយឡោងឡៅឡៃើ(រ)បញ្ជ៊ីការតាំងៃំឡៅងម៊ីឡោយម្ិនសម័ក្គច្ិក្ត នងិក្បជាពៃរែឋជ្នជាតិឡែើម្; (ខ) 

ឡសៀវឡៅលែសត៊ីព៊ីការកាត់បនាយភាពក្រ៊ីក្រ (គ) ការតក្ម្ង់ទិសបគុគៃិរព៊ីការពិឡក្គាោះឡោបៃ់នងិការច្ៃូរួម្ នងិ (d) បញ្ជ៊ីវាយតលម្ៃឡយនឌ្័រ របសធ់នាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី។ 

(iii) ឡឆៃើយសំណួ្រឡនោះឡោយសនមត់ថាជាររណ្៊ី "វិធានការកាត់បនាយអៃប ោះ ៃ់" ។ ឡគាៃបណំ្ងគឺឡែើម្ប៊ីរណំ្ត់នូវអៃប ោះ ៃច់្ម្បង។ ឡក្បើខអនរ "រណំ្ត់សោគ ៃ"់ 
ឡែើម្ប៊ីពភិារាព៊ីការក្បឡម្ើៃឡម្ើៃឡៃើវិធានការកាត់បនាយអៃប ោះ ៃ។់ 

 

ក្បឡទស/ច្នំងឡជ្ើងគឡក្ោង៖   

 

ការខបងខច្រវិស័យ៖ 

សំនួរក្តតួពនិិតយ ក្សប បែិឡសធ រំណ្តស់ោគ ៃ ់

រ. ការោរទ់៊ីតាំងគឡក្ោងគឺជាតនំ់លនគឡក្ោង 

ឡតើតំបនគ់ឡក្ោងឡនោះឡៅជ្តិឬរនុងតំបន់ការ របរិស្ថា នណាម្យួឡទ? 

   

▪ ឡក្បើក្ាស់ឡក្កាម្ែ៊ី    

▪ តំបន់ឡបតិរភណ្ឌ វបបធម្ ៍    

▪ តំបន់ការ រ    

▪ តំបន់ែ៊ីឡសើម្    

▪ តំបន់លក្ពឡកាងកាង    

▪ តំបន់ក្បសពាលែសម្ុក្ទ    

▪ តំបន់សលនតំបន់ការ រ    

▪ តំបន់ពិឡសសសក្ោប់ការ រជ្៊ីវច្ក្ម្ុោះ    

▪ ឡឆនរសម្ុក្ទ    

គឡក្ោងសង្វា រត់លម្ៃរសិ ណ្ជិ្ជរម្មខែៃម្និប ោះ ៃែ់ៃអ់ាកាសធាតុរម្ពុជា 

ខអនរអាសុ៊ីអាឡគនយ៍ – បរិស្ថា ន, ធនធានធម្មជាតិ និងរសិរម្ម 



សំនួរក្តតួពនិិតយ ក្សប បែិឡសធ រំណ្តស់ោគ ៃ ់

ខ. អៃប ោះ ៃប់រិស្ថា នច្ម្បង 

ឡតើគឡក្ោងនឹងបណាត ៃឱ្យ… 

 

   

▪ ការរំឡល្លភឡៃើតបំន់វបបធម្៌ / ក្បវតតិស្ថក្សត?    

▪ ការរំឡល្លភឡៃើតលម្ៃបរិស្ថា នវិទា (ឧ.តបំន់រឡសើបឬការ រ)?    

▪ អៃប ោះ ៃ់ឡៅឡៃើនិរនតរភាពអនាម្័យនងិក្បព័នធលនការឡចៃការសំណ្ៃ់រឹងឡនោះ?    

▪ ការបំល្លសទ់៊ី ឬការតាំងទ៊ីៃំឡៅងម៊ីរបស់ក្បជាជ្នឡោយបងាំ?    

▪ អៃប ោះ ៃ់ឡោយភាគឡៅឡៃើជ្នក្រ៊ីក្រ ន្តសត៊ីនងិរោុរ ជ្នជាតិឡែើម្ភាគតចិ្ 

ឬក្រុម្ង្វយរងឡក្គាោះឡអែងឡទៀត? 

   

▪ ឡក្គាោះថាន រ់លច្ែនយឡោយស្ថរការឡរើនឡ ើងនូវច្រាច្រណ៍្ោនយនតអាច្ នែៃក់ារាតប់ង់ជ្៊ីវិត

? 

   

▪ បឡងកើនសឡម្ៃងរំខាន និងការបពំុៃខយៃឡោយស្ថររំឡនើនច្រាច្រណ៍្?    

▪ ក្ប ម្នឹងឡក្គាោះថាន រ់សខុភាព នងិសុវតាិភាពការង្វរ នងិសហគម្ន ៍    

▪ ហានិភយ័នងិភាពង្វយរងឡក្គាោះទារ់ទងនងឹសខុភាពនងិសុវតាិភាពការង្វរឡោយស្ថរខតឡក្គាោះថាន

រ់រាងកាយ គ៊ីម្៊ី ជ្៊ីវស្ថក្សតនងិវិទយុសរម្មរនុងអំ ុងឡពៃការស្ថងសង់នងិក្បតិបតតិការគឡក្ោង? 

   

▪ ការបឡងកើតនូវធៃូ៊ីែ៊ីរនុងតបំន់រឡសើបរនងុឡពៃស្ថងសង់    

▪ ឡក្បើការឡចៃនូវការបំឡពញ ការជ្៊ីរ និង/ឬសោភ រៈខចូ្    

▪ សឡម្ៃងរំខាន់ នងិរំញ័រឡោយស្ថរការបំអទុោះ និងការង្វរលអទរនងុឡអែងៗ?    

▪ អៃ់ប ោះ ៃ់រយៈឡពៃខវងឡៃើទឹរឡក្កាម្ច្រនតទរឹែ៊ី 

ឡោយស្ថរតក្ម្ូវការទឹរឡក្បើក្ាស់រនងុទ៊ីតាំងគឡក្ោងស្ថងសង់? 

   

▪ អៃ់ប ោះ ៃ់រយៈឡពៃខវងឡៃើជ្ៃស្ថន្តសតរនុងតបំន់ឡោយស្ថរការសង់សំណ្ង់រឹងខាងឡៃើ 

ឬឡៅខរបរ? 

   

▪ ការហូរច្ូៃច្ំននួក្បជាជ្នឡក្ច្ើនរនុងអំ ងុឡពៃការស្ថងសង់ និងក្បតិបតរិការខែៃបណាត ៃ 
ឡរើនឡ ើងបនទរុឡៃើឡហោឋ រច្នាសម្ពន័ធនងិឡសវារម្ម 

(ែូច្ជាការអគតអ់គង់ទរឹនងិក្បព័នធអនាម្័យសងគម្)? 

   

▪ ទំនាសរ់នុងសងគម្ក្បសិនឡបើរម្មររក្តូវានជ្ៃួម្រព៊ីតបំន់ឡអែងឡទៀតឬក្បឡទសខែៃ?    

▪ ហានិភយ័ែៃស់ុវតាភិាពសហគម្ន៍ឡោយស្ថរខតឡភៃើងឡឆោះ ឆរច់្រនតអគគ៊ីសន៊ី 

ឬបរាជ្យ័រនងុការបឡងកើតអងគសុវតាិភាពរនុងឡពៃក្បតិបតតការ? 

   

▪ ហានិភយ័ែៃស់ុខភាព 

និងសុវតាិភាពសហគម្ន៍ឡោយស្ថរការក្គប់ក្គងនិងឡចៃការសំណ្ៃ់? 

   



សំនួរក្តតួពនិិតយ ក្សប បែិឡសធ រំណ្តស់ោគ ៃ ់

▪ ហានិភយ័សុវតាភិាពសហគម្ន៍ឡោយស្ថរការ ឡក្គាោះថាន រ់ឡោយលច្ែនយនងិឯរឯងជាពិឡសស 
រខនៃងខែៃធាតឬុសោសភាគ លនគឡក្ោងឡនោះ 
អាច្ច្ៃូឡៅែៃ់សោជ្រិលនសហគម្ន៍ខែៃរងអៃប ោះ ៃ់ 
ឬឡៅរខនៃងខែៃការបរាជ្័យរបស់ពរួឡគអាច្បណាត ៃឱ្យោនរបួសស្ថន ម្ែៃ់សហគម្នទ៍ាំងរនុង

គឡក្ោងស្ថងសង់ឡនោះ ការក្បតិបតតិការនិង ការឡក្បើក្ាស់ឧបររណ៍្? 

   

 

  



បញ្ជ៊ីឡអទៀងផ្លទ តស់ក្ោបក់ារក្តតួពនិតិយហានភិយ័អាកាសធាតែុបំងូ 

ច្ំណ្ងឡជ្ើងក្បឡទស / គឡក្ោង៖ គឡក្ោងសង្វា រ់តលម្ៃរសិ ណ្ិជ្ជរម្មខែៃម្ិនប ោះ ៃ់ែៃ់អាកាសធាតុរម្ពុជា 

វិស័យ៖ ខអនរអាសុ៊ីអាឡគនយ៍ – បរិស្ថា ន, ធនធានធម្មជាតិ នងិរសិរម្ម 
អនុវិសយ័៖ 

ខអនរ / នាយរោឋ ន៖ 
សំនួរក្តតួពនិិតយ ពិនទ ុ រំណ្តស់ោគ ៃ់4 

ទ៊ីតាំងនងិតារ់ខតងគឡក្ោង ជាការោរទ់៊ីតាងំនងិ / ឬរខនៃងជារ់ល្លរ់របសគ់ឡក្ោង (ឬសោសភាគរបសខ់ៃួន) 
ទំនងជាក្តូវានរងអៃប ោះ ៃ់ឡោយៃរាខណ្ឌ អាកាសធាតុរួម្ទាងំក្ពតឹតិការណ្៍ធាតុអារសខាៃ ងំៗ ែូច្ជាទរឹជ្នំន់, 
ឡក្គាោះរាំងសៃតួខយៃ់ពយុោះារែ់៊ី? 

  

ឡតើការតារ់ខតងគឡក្ោងឡនោះ (ឧ. ការឡាសសំអាតសក្ោប់ស្ថព ន) ក្តូវពិចរណាា រា៉ា ខម្ ក្តវារើឧតនុិយម្ (ឧ. រក្ម្ិតសម្ុក្ទ 
ៃំហូរទរឹទឡនៃរពំូៃ រក្ម្តិទរឹខែៃអាច្ឡជ្ឿទរុច្តិត, ឡៃបឿនខយៃរ់ំពៃូ។ៃ។)? 

  

សោភ រៈ និងការជ្ួសជ្ុៃខងទា ំ ឡតើស្ថា នភាពអាកាសធាតុបច្ចុបបនននងិឡពៃអនាគត (ឧ. រក្ម្ិតសំឡណ្ើម្ទូឡៅ ភាពខុសគាន រវាងស៊ីតុណ្ា ភាព 
ឡៅត ឡៅរែូវឡៅត និងក្តជារ់លងៃឡៅរែូវរង្វរ 
ការប ោះ ៃ់ឡៅនងឹខយៃន់ងិសំឡណ្ើម្ា រា៉ា ខម្ ក្តវារើឧតនុិយម្)ទំនងជាប ោះ ៃែ់ៃ់ការឡក្ជ្ើសធាតុច្ូៃលនគឡក្ោងឡែើម្ប៊ីបឡងកើតទិននអ
ៃគឡក្ោង (ឧទាហរណ៍្ សោភ រៈសំណ្ង់)ខែរឬឡទ? 

  

ឡតើស្ថា នភាពអាកាសធាតុបច្ចុបបនននងិឡពៃអនាគត និងក្ពឹតតកិារណ្៍ធាតអុារសខាៃ ងំៗឡនោះទំនងជាប ោះ ៃែ់ៃ ់
(ការរំណ្ត់ឡពៃឡវល្ល និងការច្ណំាយ) ការររាទិននអៃគឡក្ោងឡទ? 

  

ការខសតងឡ ើងនូវទនិនអៃគឡក្ោ
ង 

ឡតើស្ថា នភាពអាកាសធាតុ/ធាតុអាកាសនងិក្ពតឹតិការណ្៍ធាតអុាកាសខាៃ ងំៗឡនោះទំនងជាប ោះ ៃែ់ៃ ់ (ឧ. 
ការអៃតិថាម្ពៃក្បចំឆ្ន ំ) លនទិននអៃគឡក្ោងខែៃានតារ់ខតងឡ ើងខែរឬឡទ (ឧ.រខនៃងវារើថាម្ពៃជ្ំនាន់)? 

  

ជ្ឡក្ម្ើសសក្ោបច់្ឡម្ៃើយនិងពិនទុខែៃក្តូវគាន ក្តូវានអរៃជ់្នូឡៅខាងឡក្កាម្: 

ច្ឡម្ៃើយ ពិនទ ុ
ម្ិនទំនងជា ០ 
ទំនងជា ១ 
ទំនងជាបំអតុ ២ 

ការឡឆៃើយតប ឡៅឡពៃសរុបពិនទាុម្ ០ នងឹក្តូវានចតទ់រុថាគឡក្ោងោនហានភិ័យទាប។ ឡបើសនិការបូរពិនទទុាំងអស់ោនៃទធអៃពិនទ១ុ-៤ ឡហើយគាម នពិនទុ២ រនុងច្ឡម្ៃើយណាម្យួ 

ឡនាោះគឡក្ោងឡនោះនងឹក្តូវានចត់ជាក្បឡភទហានភិ័យម្យួម្ធយម្។ ឡៅឡពៃពិនទុសរបុ៥ ឬឡក្ច្ើនជាងឡនោះ (ខែៃរួម្បញ្ចូៃទាងំការអតៃ់ពនិទុ១ រនុងការឡឆៃើយតបទាងំអស់) ឬ២ 
រនុងច្ឡម្ៃើយណាម្ួយនឹងក្តូវានឡគចតថ់ាជាគឡក្ោងខែៃោនហានភិ័យខពស។់ 

ៃទធអៃលនការបញ្ច ំងែបំូង (ទាប ម្ធយម្ ខពស់): ___________ 

ឡោបៃ់ឡអែងឡទៀត: _________________________________________________________________ 

ឡរៀបច្ំឡោយ: ________________ 

  

                                                           
4  ឡបើអាច្ឡធាើានអរៃ់ឡសច្ររ៊ីៃម្ែិតឡៅឡៃើការខក្បៃក្បួៃលនសោសភាគគឡក្ោងឡៅៃរាខណ្ឌ អាកាសធាតុ ែូច្ជារឡបៀបរំណ្ត់ា រា៉ា ខម្ ក្តអាកាសធាតុរនុងការរំនត់បទោឋ នសោសភាគឡហោឋ រច្នាសម្ព័នធ រឡបៀបខែៃការផ្លៃ ស់បតូរា រា៉ា ខម្ ក្តអាកាសធាតុគនៃឹោះ 

និងរម្ពស់ទឹរសម្ុក្ទអាច្នឹងប ោះ ៃ់ែៃ់តំបន់ / ទ៊ីតាងំគឡក្ោង ការឡក្ជ្ើសឡរើសសោភ រៈសំណ្ង់និង / ឬការរំណ្ត់ឡពៃ ការរំណ្ត់ឡពៃខសតងឡ ើងនិង / ឬការច្ំណាយឡៃើការខងទាំ លនទិននអៃគឡក្ោង។ 



បញ្ជ៊ីឡអទៀងផ្លទ ត ់ការវាយតលម្ៃបរសិ្ថា នរហស័(REA) 

អៃូវងនៃ ់

(ច្ំណំា:គក្ម្ ូREA ឡនោះគឺសក្ោប់សរម្មភាព ការស្ថងសងអ់ៃូវងនៃ់។ ) 

ឡសច្រត៊ីខណ្នាំ៖ 

(i) ក្រុម្ការង្វរគឡក្ោងឡនោះបំឡពញបញ្ជ៊ីក្តតួពនិិតយឡែើម្ប៊ីគាំក្ទែៃ់ការឡធាើច្ំណាត់ថាន រ់បរិស្ថា នលនគឡក្ោងម្ួយឡនោះ។ វាគជឺាការភាជ ប់ឡៅនងឹសំណុ្ំខបបបទក្បឡភទបរិស្ថា ន ឡហើយោរ់ជ្នូឡៅខអនរការខបងខច្របរិស្ថា ននងិការការ រ 

(RSES) សក្ោប់ការអនមុ្័តឡោយនាយរ, RSES និងសក្ោប់ការឯរភាពព៊ីក្បធានខអនរម្ន្តនត៊ីក្បតិបតតិ។ 

(ii) ការបញ្ជ៊ីឡនោះឡផ្លត តសខំាន់ឡៃើបញ្ា នងិរត៊ីារម្ភឡៃើបរសិ្ថា ន ។ ឡែើម្ប៊ីធានាថាច្រនតលនសងគម្ក្តូវានពិចរណាក្គបក់្គាន់ ឡោយឡោងឡៅឡៃើ(រ)បញ្ជ៊ីការតាំងៃំឡៅងម៊ីឡោយម្ិនសម័ក្គច្ិក្ត នងិក្បជាពៃរែឋជ្នជាតិឡែើម្; (ខ) 

ឡសៀវឡៅលែសត៊ីព៊ីការកាត់បនាយភាពក្រ៊ីក្រ (គ) ការតក្ម្ង់ទិសបគុគៃិរព៊ីការពិឡក្គាោះឡោបៃ់នងិការច្ៃូរួម្ នងិ (d) បញ្ជ៊ីវាយតលម្ៃឡយនឌ្័រ របសធ់នាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី។ 

(iii) ឡឆៃើយសំណួ្រឡនោះឡោយសនមត់ថាជាររណ្៊ី "វិធានការកាត់បនាយអៃប ោះ ៃ់" ។ ឡគាៃបណំ្ងគឺឡែើម្ប៊ីរណំ្ត់នូវអៃប ោះ ៃច់្ម្បង។ ឡក្បើខអនរ "រណំ្ត់សោគ ៃ"់ 
ឡែើម្ប៊ីពភិារាព៊ីការក្បឡម្ើៃឡម្ើៃឡៃើវិធានការកាត់បនាយអៃប ោះ ៃ។់ 

 

ក្បឡទស/ច្នំងឡជ្ើងគឡក្ោង៖   

 

ការខបងខច្រវិស័យ៖ 

 
 

សំនួរក្តតួពនិិតយ ក្សប បែិឡសធ រំណ្តស់ោគ ៃ ់

រ. ការោរទ់៊ីតាំងគឡក្ោងគឺជាតនំ់លនគឡក្ោង 

ឡតើតំបនគ់ឡក្ោងឡនោះឡៅជ្តិឬរនុងតំបន់ការ របរិស្ថា នណាម្យួឡទ? 

   

▪ តំបន់ឡបតិរភណ្ឌ វបបធម្ ៌    

▪ តំបន់ការ រ    

▪ តំបន់ែ៊ីឡសើម្    

▪ តំបន់លក្ពឡកាងកាង    

▪ តំបន់ក្បសពាលែសម្ុក្ទ    

▪ តំបន់សលនតំបន់ការ រ    

▪ តំបន់ពិឡសសសក្ោប់ការ រជ្៊ីវច្ក្ម្ុោះ    

គឡក្ោងសង្វា រត់លម្ៃរសិ ណ្ជិ្ជរម្មខែៃម្និប ោះ ៃែ់ៃអ់ាកាសធាតុរម្ពុជា 

ខអនរអាសុ៊ីអាឡគនយ៍ – បរិស្ថា ន, ធនធានធម្មជាតិ និងរសិរម្ម 



សំនួរក្តតួពនិិតយ ក្សប បែិឡសធ រំណ្តស់ោគ ៃ ់

ខ. អៃប ោះ ៃប់រិស្ថា នច្ម្បង 

ឡតើគឡក្ោងនឹងបណាត ៃឱ្យ… 

 

   

▪ ការរំឡល្លភឡៃើតបំន់វបបធម្៌ / ក្បវតតិស្ថក្សត 

ការឡធាើឲ្យខូច្ក្ទង់ក្ទាយឡោយស្ថរឡៃើរអៃូវ កាត់ ចរ់បំឡពញឬគាស់រំឡៃើង? 

   

▪ ការរំឡល្លភឡៃើតលម្ៃបរិស្ថា នវិទា (ឧ.តបំន់រឡសើបឬការ រ)?    

▪ ការខរសក្ម្ួៃជ្ៃស្ថន្តសតទរឹឡៃើែ៊ីលនអៃូវទឹរឆៃងកាត់ឡោយ អៃូវងនៃ់ 
បណាត ៃឲ្យឡរើនឡ ើងែ៊ីៃាប់ឡៅរនុងអៃូវទរឹតចូ្ៗឡធាើឲ្យោនសំណ្ឹរែ៊ីឡៅការោឋ នស្ថងស

ង?់ 

   

▪ ការឡខាោះជ្៊ីវជាតរិនងុទរឹឡៃើែ៊ីឡោយស្ថរែ៊ីៃាប់ នងិការសំណ្ៃ់

និងអនាម្័យព៊ីជ្ំរុំរម្មររ ការឡក្បើស្ថរធាតគុ៊ីម្៊ីរនុងការរស្ថង? 

   

▪ បឡងកើនការបពំុៃខយៃ់រនងុតបំន់ឡោយស្ថរខតការង្វរបំខបរងម ការកាត់ 

និងការចរប់ំឡពញ, និងស្ថរធាតគុ៊ីម្៊ីព៊ីែំឡណ្ើរការឡធាើអៃូវឡៅស៊ាូ? 

   

▪ ហានិភយ័នងិភាពង្វយរងឡក្គាោះទារ់ទងឡៅនងឹសខុភាពនងិសុវតាិភាពការង្វរឡោយស្ថរ

ខតឡក្គាោះថាន ររ់ាងកាយ, គ៊ីម្៊ី, ជ្៊ីវស្ថក្សតនងិ 

វិទយុសរម្មរនងុអំ ុងឡពៃការស្ថងសងន់ិងក្បតបិតតកិារគឡក្ោង? 

   

▪ សំឡ ងរំខាននងិការរំញ័រឡោយស្ថរខតការបំអទោុះនងិការង្វរលអទរនងុឡអែងឡទៀត?    

▪ បំល្លសឬ់ការតាងំទ៊ីៃំឡៅងម៊ីរបស់ក្បជាជ្នឡោយបងាំ?    

▪ បំល្លសន់ិងការតាំងទ៊ីៃំឡៅងម៊ីរបស់ក្បជាជ្នខែៃចាំច្់ឡោយវិធ៊ីក្តមឹ្ក្តូវ?    

▪ អៃប ោះ ៃ់ឡោយភាគឡៅឡៃើជ្នក្រ៊ីក្រ ន្តសត៊ីនងិរោុរ ជ្នជាតិឡែើម្ភាគតចិ្ 

ឬក្រុម្ង្វយរងឡក្គាោះឡអែងឡទៀត? 

   

▪ ការក្ពួយារម្ភសងគម្ឡអែងឡទៀតខែៃទារ់ទងឡៅនងឹស្ថា នភាពរស់ពាិរឡៅរនុងតំបនគ់

ឡក្ោងឡនោះខែៃអាច្បងកឱ្យោនររណ្៊ីលនបញ្ា អៃូវែឡងាើម្ខអនរខាងឡៃើនិងភាពតានតងឹ? 

   

▪ ស្ថា នភាពឡបើរបរក្បរបឡោយឡក្គាោះឡៅឡពៃខែៃចប់ឡអតើម្ការស្ថងសង់អៃូវែំបងូ?    

▪ រឡម្ាយអនាម្យ័នងិការឡាោះឡចៃការសំណ្ៃ់រងឹឡៅរនងុជ្ំរំសំណ្ង់ 

និងៃទធភាពរាៃោៃជ្ងំឺឆៃង (ែូច្ជាជ្ងំឺកាម្ឡរាគនងិឡម្ឡរាគឡអែស៍ / 

ជ្ំងឺឡអែស៍) ព៊ីរម្មររឱ្យក្បជាជ្នរនុងតំបន់? 

   

▪ ការបឡងកើតជ្ក្ម្របង្វក តព់ជូ្បឡណាត ោះអាសននែៃជ់្ំងឺ 

ែូច្ជាជ្ងំឺខែៃឆៃងតាម្រយៈសតាម្ូសនិងសតារឡររ? 

   

▪ ហានិភយ័ឡក្គាោះថាន រ់ច្រាច្រណ៍្ោនយនតឡោយស្ថរការឡរើនឡ ើងោនយនតនាំឱ្យោនការ

រំពប់នូវសោភ រពុៃ? 

   



សំនួរក្តតួពនិិតយ ក្សប បែិឡសធ រំណ្តស់ោគ ៃ ់

▪ ការឡរើនឡ ើងសំឡៃងរខំាននិងការបំពៃុខយៃ់ឡោយស្ថរច្រាច្រណ៍្?    

▪ ការឡរើនឡ ើងហានភិ័យលនការបពំុៃទរឹឡោយស្ថរការរពំប់ឡក្បង ខាៃ ញ ់និងឥនធនៈ, 

និងសោភ រឡអែងឡទៀតព៊ីរងយនតខែៃឡក្បើក្ាស់អៃូវ? 

   

▪ ទំនាសរ់នុងសងគម្ក្បសិនឡបើោនរម្មររម្រព៊ីតបំន់ឡអែងឡទៀតឬក្បឡទសខែៃក្តូវានជ្ួៃ

? 

   

▪ ការហូរច្ូៃច្ំននួក្បជាជ្នឡក្ច្ើនរនុងអំ ងុឡពៃការស្ថងសង់ 
និងក្បតបិតរិការខែៃបណាត ៃ ឡរើនឡ ើងបនទុរឡៃើឡហោឋ រច្នាសម្ពន័ធនងិឡសវារម្ម 

(ែូច្ជាការអគតអ់គង់ទរឹនងិក្បព័នធអនាម្័យសងគម្)? 

   

▪ ហានិភយ័ែៃស់ុខភាពនិងសុវតាិភាពសហគម្ន៍ឡោយស្ថរខតការែរឹជ្ញ្ជូន, 

ការររាទុរ និងការឡក្បើក្ាស់នងិ / ឬការឡាោះឡចៃសោភរៈែូច្ជាឡក្គឿងអទុោះ, 

ឡក្បងឥនធនៈ និងស្ថរធាតគុ៊ីម្៊ីឡអែងឡទៀតរនងុអំ ងុឡពៃស្ថងសងន់ងិក្បតបិតតិការ? 

   

▪ ហានិភយ័សុវតាភិាពសហគម្ន៍ឡោយស្ថរការ 
ឡក្គាោះថាន រ់ឡោយលច្ែនយនងិឯរឯងជាពិឡសស រខនៃងខែៃធាតុឬសោសភាគ 
លនគឡក្ោងឡនោះ អាច្ច្ូៃឡៅែៃស់ោជ្ិរលនសហគម្ន៍ខែៃរងអៃប ោះ ៃ់ 
ឬឡៅរខនៃងខែៃការបរាជ្័យរបស់ពរួឡគអាច្បណាត ៃឱ្យោនរបួសស្ថន ម្ែៃ់សហគម្ន៍

ទាំងរនងុគឡក្ោងស្ថងសង់ឡនោះ ការក្បតិបតតិការនិង ការឡក្បើក្ាស់ឧបររណ៍្? 

   



បញ្ជ៊ីឡអទៀងផ្លទ តស់ក្ោបក់ារក្តតួពនិតិយហានភិយ័អាកាសធាតែុបំងូ 

ច្ំណ្ងឡជ្ើងក្បឡទស / គឡក្ោង៖ គឡក្ោងសង្វា រ់តលម្ៃរសិ ណ្ិជ្ជរម្មខែៃម្ិនប ោះ ៃ់ែៃ់អាកាសធាតុរម្ពុជា 

វិស័យ៖ ខអនរអាសុ៊ីអាឡគនយ៍ – បរិស្ថា ន, ធនធានធម្មជាតិ នងិរសិរម្ម 
អនុវិសយ័៖ 

ខអនរ / នាយរោឋ ន៖ 
សំនួរក្តតួពនិិតយ ពិនទ ុ រំណ្តស់ោគ ៃ់5 

ទ៊ីតាំងនងិតារ់ខតងគឡក្ោង ជាការោរទ់៊ីតាងំនងិ / ឬរខនៃងជារ់ល្លរ់របសគ់ឡក្ោង (ឬសោសភាគរបសខ់ៃួន) 
ទំនងជាក្តូវានរងអៃប ោះ ៃ់ឡោយៃរាខណ្ឌ អាកាសធាតុរួម្ទាងំក្ពតឹតិការណ្៍ធាតុអារសខាៃ ងំៗ ែូច្ជាទរឹជ្នំន់, 
ឡក្គាោះរាំងសៃតួខយៃ់ពយុោះារែ់៊ី? 

  

ឡតើការតារ់ខតងគឡក្ោងឡនោះ (ឧ. ការឡាសសំអាតសក្ោប់ស្ថព ន) ក្តូវពិចរណាា រា៉ា ខម្ ក្តវារើឧតនុិយម្ (ឧ. រក្ម្ិតសម្ុក្ទ 
ៃំហូរទរឹទឡនៃរពំូៃ រក្ម្តិទរឹខែៃអាច្ឡជ្ឿទរុច្តិត, ឡៃបឿនខយៃរ់ំពៃូ។ៃ។)? 

  

សោភ រៈ និងការជ្ួសជ្ុៃខងទា ំ ឡតើស្ថា នភាពអាកាសធាតុបច្ចុបបនននងិឡពៃអនាគត (ឧ. រក្ម្ិតសំឡណ្ើម្ទូឡៅ ភាពខុសគាន រវាងស៊ីតុណ្ា ភាព 
ឡៅត ឡៅរែូវឡៅត និងក្តជារ់លងៃឡៅរែូវរង្វរ 
ការប ោះ ៃ់ឡៅនងឹខយៃន់ងិសំឡណ្ើម្ា រា៉ា ខម្ ក្តវារើឧតនុិយម្)ទំនងជាប ោះ ៃែ់ៃ់ការឡក្ជ្ើសធាតុច្ូៃលនគឡក្ោងឡែើម្ប៊ីបឡងកើតទិននអ
ៃគឡក្ោង (ឧទាហរណ៍្ សោភ រៈសំណ្ង់)ខែរឬឡទ? 

  

ឡតើស្ថា នភាពអាកាសធាតុបច្ចុបបនននងិឡពៃអនាគត និងក្ពឹតតកិារណ្៍ធាតអុារសខាៃ ងំៗឡនោះទំនងជាប ោះ ៃែ់ៃ ់
(ការរំណ្ត់ឡពៃឡវល្ល និងការច្ណំាយ) ការររាទិននអៃគឡក្ោងឡទ? 

  

ការខសតងឡ ើងនូវទនិនអៃគឡក្ោ
ង 

ឡតើស្ថា នភាពអាកាសធាតុ/ធាតុអាកាសនងិក្ពតឹតិការណ្៍ធាតអុាកាសខាៃ ងំៗឡនោះទំនងជាប ោះ ៃែ់ៃ ់ (ឧ. 
ការអៃតិថាម្ពៃក្បចំឆ្ន ំ) លនទិននអៃគឡក្ោងខែៃានតារ់ខតងឡ ើងខែរឬឡទ (ឧ.រខនៃងវារើថាម្ពៃជ្ំនាន់)? 

  

ជ្ឡក្ម្ើសសក្ោបច់្ឡម្ៃើយនិងពិនទុខែៃក្តូវគាន ក្តូវានអរៃជ់្នូឡៅខាងឡក្កាម្: 

ច្ឡម្ៃើយ ពិនទ ុ
ម្ិនទំនងជា ០ 
ទំនងជា ១ 
ទំនងជាបំអតុ ២ 

ការឡឆៃើយតប ឡៅឡពៃសរុបពិនទាុម្ ០ នងឹក្តូវានចតទ់រុថាគឡក្ោងោនហានភិ័យទាប។ ឡបើសនិការបូរពិនទទុាំងអស់ោនៃទធអៃពិនទ១ុ-៤ ឡហើយគាម នពិនទុ២ រនុងច្ឡម្ៃើយណាម្យួ 

ឡនាោះគឡក្ោងឡនោះនងឹក្តូវានចត់ជាក្បឡភទហានភិ័យម្យួម្ធយម្។ ឡៅឡពៃពិនទុសរបុ៥ ឬឡក្ច្ើនជាងឡនោះ (ខែៃរួម្បញ្ចូៃទាងំការអតៃ់ពនិទុ១ រនុងការឡឆៃើយតបទាងំអស់) ឬ២ 
រនុងច្ឡម្ៃើយណាម្ួយនឹងក្តូវានឡគចតថ់ាជាគឡក្ោងខែៃោនហានភិ័យខពស។់ 

ៃទធអៃលនការបញ្ច ំងែបំូង (ទាប ម្ធយម្ ខពស់): ___________ 

ឡោបៃ់ឡអែងឡទៀត: _________________________________________________________________ 

ឡរៀបច្ំឡោយ: ________________ 

 

                                                           
5  ឡបើអាច្ឡធាើានអរៃ់ឡសច្ររ៊ីៃម្ែិតឡៅឡៃើការខក្បៃក្បួៃលនសោសភាគគឡក្ោងឡៅៃរាខណ្ឌ អាកាសធាតុ ែូច្ជារឡបៀបរំណ្ត់ា រា៉ា ខម្ ក្តអាកាសធាតុរនុងការរំនត់បទោឋ នសោសភាគឡហោឋ រច្នាសម្ព័នធ រឡបៀបខែៃការផ្លៃ ស់បតូរា រា៉ា ខម្ ក្តអាកាសធាតុគនៃឹោះ 

និងរម្ពស់ទឹរសម្ុក្ទអាច្នឹងប ោះ ៃ់ែៃ់តំបន់ / ទ៊ីតាងំគឡក្ោង ការឡក្ជ្ើសឡរើសសោភ រៈសំណ្ង់និង / ឬការរំណ្ត់ឡពៃ ការរំណ្ត់ឡពៃខសតងឡ ើងនិង / ឬការច្ំណាយឡៃើការខងទាំ លនទិននអៃគឡក្ោង។ 



  



បញ្ជ៊ីឡអទៀងផ្លទ ត ់ការវាយតលម្ៃបរសិ្ថា នរហស័(REA) 

ក្បព័នធធារាស្ថន្តសត 

(ច្ំណំា:គក្ម្ ូREA ឡនោះគឺសក្ោប់សរម្មភាព សំឡណ្ើក្បព័នធធារាស្ថន្តសត។ ) 

ឡសច្រត៊ីខណ្នាំ៖ 

(i) ក្រុម្ការង្វរគឡក្ោងឡនោះបំឡពញបញ្ជ៊ីក្តតួពនិិតយឡែើម្ប៊ីគាំក្ទែៃ់ការឡធាើច្ំណាត់ថាន រ់បរិស្ថា នលនគឡក្ោងម្ួយឡនោះ។ វាគជឺាការភាជ ប់ឡៅនងឹសំណុ្ំខបបបទក្បឡភទបរិស្ថា ន ឡហើយោរ់ជ្នូឡៅខអនរការខបងខច្របរិស្ថា ននងិការការ រ 

(RSES) សក្ោប់ការអនមុ្័តឡោយនាយរ, RSES និងសក្ោប់ការឯរភាពព៊ីក្បធានខអនរម្ន្តនត៊ីក្បតិបតតិ។ 

(ii) ការបញ្ជ៊ីឡនោះឡផ្លត តសខំាន់ឡៃើបញ្ា នងិរត៊ីារម្ភឡៃើបរសិ្ថា ន ។ ឡែើម្ប៊ីធានាថាច្រនតលនសងគម្ក្តូវានពិចរណាក្គបក់្គាន់ ឡោយឡោងឡៅឡៃើ(រ)បញ្ជ៊ីការតាំងៃំឡៅងម៊ីឡោយម្ិនសម័ក្គច្ិក្ត នងិក្បជាពៃរែឋជ្នជាតិឡែើម្; (ខ) 

ឡសៀវឡៅលែសត៊ីព៊ីការកាត់បនាយភាពក្រ៊ីក្រ (គ) ការតក្ម្ង់ទិសបគុគៃិរព៊ីការពិឡក្គាោះឡោបៃ់នងិការច្ៃូរួម្ នងិ (d) បញ្ជ៊ីវាយតលម្ៃឡយនឌ្័រ របសធ់នាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី។ 

(iii) ឡឆៃើយសំណួ្រឡនោះឡោយសនមត់ថាជាររណ្៊ី "វិធានការកាត់បនាយអៃប ោះ ៃ់" ។ ឡគាៃបណំ្ងគឺឡែើម្ប៊ីរណំ្ត់នូវអៃប ោះ ៃច់្ម្បង។ ឡក្បើខអនរ "រណំ្ត់សោគ ៃ"់ 
ឡែើម្ប៊ីពភិារាព៊ីការក្បឡម្ើៃឡម្ើៃឡៃើវិធានការកាត់បនាយអៃប ោះ ៃ។់ 

 

ក្បឡទស/ច្នំងឡជ្ើងគឡក្ោង៖   

 

ការខបងខច្រវិស័យ៖ 

 
សំនួរក្តតួពនិិតយ ក្សប បែិឡសធ រំណ្តស់ោគ ៃ ់

រ. ការោរទ់៊ីតាំងគឡក្ោងគឺជាតនំ់លនគឡក្ោង    

▪ តំបន់ការ រ    

▪ តំបន់ែ៊ីឡសើម្ 
   

 

▪ តំបន់លក្ពឡកាងកាង    

▪ តំបន់ក្បសពាលែសម្ុក្ទ    

▪ តំបន់សលនតំបន់ការ រ    

▪ តំបន់ពិឡសសសក្ោប់ការ រជ្៊ីវច្ក្ម្ុោះ    

ខ. អៃប ោះ ៃ់បរិស្ថា នច្ម្បង 

ឡតើគឡក្ោងនឹងបណាត ៃឲ្យ… 

   

គឡក្ោងសង្វា រត់លម្ៃរសិ ណ្ជិ្ជរម្មខែៃម្និប ោះ ៃែ់ៃអ់ាកាសធាតុរម្ពុជា 

ខអនរអាសុ៊ីអាឡគនយ៍ – បរិស្ថា ន, ធនធានធម្មជាតិ និងរសិរម្ម 



សំនួរក្តតួពនិិតយ ក្សប បែិឡសធ រំណ្តស់ោគ ៃ ់

▪ ការាតប់ងត់លម្ៃបរិស្ថា ន (ឧ. ឡោយស្ថរការទន្តនាទ នលក្ព / វាៃភរ់ៃបប់ ឬអគារ / 

តំបន់ក្បវតតិស្ថក្សត / វបបធម្៌ ការបង្វែ រ់ែៃ់ជ្ៃស្ថន្តសតក្បពន័ុធអៃូវទឹរធម្មជាតិ 

ទឹរជ្ំនន់ឡៅរនងុតំបន់ នងិឡក្គាោះថាន រ់ៃូបងាូរទរឹ)? 

   

▪ ជ្ឡោៃ ោះឡៃើសទិធិទទួៃានការអគតអ់គង់ទរឹនងិជ្ឡោៃ ោះខែៃទារទ់ងរនុងសងគម្?    

▪ ឧបសគគរនុងការច្ៃត័របសម់្នុសែនងិសតា?    

▪ ោនបញ្ា ឡៃើឡអរូ ូសុ៊ីឡោយស្ថរសំណ្ឹរែ៊ីនងិការឡរើនឡ ើងភរ់នាឱំ្យងយច្ុោះសម្តាភាពច្រនតៃំហូរទឹ

រ? 

   

▪ ការបងាូរទឹរម្ិនក្គប់ក្គាន់នាឱំ្យោនការឡៃើសរំហាបអ់ំបៃិ?    

▪ ការទាញយរទរឹឡក្កាម្ែ៊ីឡក្ច្ើននាំឲ្យឡៃើសរំហាបជ់ាតអិំបៃិនិងក្សតុែ៊ី?    

▪ ការច្ុោះឡខាយលនគុណ្ភាពទឹរខអនរខាងឡក្កាម្ឡហតុនាំឲ្យច្ុោះឡខាយការឡក្បើក្ាសទ់ឹរខអនរខាងឡក្កាម្

លនអនរទទួៃក្បឡោជ្ន៍? 

   

▪ បំល្លសទ់៊ីឬការតាំងទ៊ីៃំឡៅងម៊ីរបស់ក្បជាជ្នឡោយបងាំ?    

▪ អៃប ោះ ៃ់ឡោយភាគឡៅឡៃើជ្នក្រ៊ីក្រ ន្តសត៊ីនងិរោុរ ជ្នជាតិឡែើម្ភាគតចិ្ 

ឬក្រុម្ង្វយរងឡក្គាោះឡអែងឡទៀត? 

   

▪ ទំនាសស់ងគម្ច្ម្បងៗខែៃឡរើតឡ ើងព៊ីបញ្ា កាន់កាប់ នងិឡក្បើក្ាសែ់៊ីធៃ៊ី?    

▪ សំណ្ឹរែ៊ីម្នុឡពៃបក្ងមួ្នងិតក្ម្ងៃ់ូ?    

▪ សំឡៃងរំខានព៊ីឧបររណ៍្សំណ្ង់?    

▪ ធូៃ៊ីែ៊ីរនងុអំ ងុឡពៃស្ថងសង់?    

▪ ែ៊ីរារ់ឡហើយលក្បឡោយស្ថរខតការបងាូរទរឹ នងិការក្គប់ក្គងរសិោឋ នម្ិនក្គប់ក្គាន់?    

▪ ការបំខបរឡច្ញនូវស្ថរធាតចុ្ិញ្ចមឹ្លនែ៊ីនងិការផ្លៃ ស់បតូរៃរាណ្ៈែ៊ីឡោយស្ថរខតការឡក្បើក្ាស់ក្បព័នធធា

រាស្ថក្សតឡៃើសៃប់? 

   

▪ ការកាតប់នាយការអគត់អគង់ទរឹខអនរខាងឡក្កាម្រនុងអំ ងុឡពៃរែូវកាៃចាំច្ខ់ាៃ ំង?    

▪ សំណ្ឹរែ៊ី (ឡោយគនៃងែ៊ី, លអទែ៊ី)?    

▪ ការបំពៃុែ៊ី ទឹរឡក្កាម្ែ៊ីនិងទឹរហូរលនរសិរម្មខែៃរងការបពំុៃ 
ឡហើយោនហានភិ័យសខុភាពស្ថធារណ្ៈ ឡោយស្ថរខតការឡក្បើក្ាស់ជ្៊ី នងិថាន សំោៃ បស់តាៃែិត

ឡៃើសៃប?់ 

   

▪ ការល្លងស្ថត រក្បឡាយ? 

 

   

▪ ឡធាើឡអាយសទោះក្បឡាយឡោយៃាប់?    

▪ ឡធាើឡអាយសទោះក្បឡាយឡោយឡមម ?    

▪ ការឈ្លៃ ន នទឹរលក្បច្ូៃឡៅរនងុក្បព័នធទឹរស្ថបខអនរខាងឡក្កាម្?     



សំនួរក្តតួពនិិតយ ក្សប បែិឡសធ រំណ្តស់ោគ ៃ ់

▪ ឡសច្រត៊ីខណ្នាពំ៊ីការឡរើនឡ ើងលនជ្ងំឺឡរើតឡច្ញព៊ីទរឹឬបណាត ៃម្រព៊ីទឹរ?     

▪ ហានិភយ័ែៃប់រិស្ថា នសុវតាភិាពនិងសុខភាពការង្វរៃែឡោយស្ថរឡក្គាោះថាន ររ់ាងកាយ គ៊ីម្៊ី 

និងជ្៊ីវស្ថក្សតរនងុអ ំុងឡពៃស្ថងសង់ និងក្បតបិតរកិារគឡក្ោង? 

    

▪ ការហូរច្ូៃច្ំននួក្បជាជ្នឡក្ច្ើនរនុងអំ ងុឡពៃការស្ថងសង់ និងក្បតិបតរិការខែៃបណាត ៃ 
ឡរើនឡ ើងបនទរុឡៃើឡហោឋ រច្នាសម្ពន័ធនងិឡសវារម្ម 

(ែូច្ជាការអគតអ់គង់ទរឹនងិក្បព័នធអនាម្័យសងគម្)? 

   

▪ ទំនាសរ់នុងសងគម្ក្បសិនឡបើោនរម្មររម្រព៊ីតបំន់ឡអែងឡទៀតឬក្បឡទសខែៃក្តូវានជ្ួៃ?    

▪ ហានិភយ័ែៃស់ុខភាពនិងសុវតាិភាពសហគម្ន៍ឡោយស្ថរខតការែរឹជ្ញ្ជូន, ការររាទុរ 

និងការឡក្បើក្ាស់នងិ / ឬការឡាោះឡចៃសោភរៈែូច្ជាឡក្គឿងអទោុះ, ឡក្បងឥនធនៈ 

និងស្ថរធាតុគ៊ីម្៊ីឡអែងឡទៀតរនុងអំ ងុឡពៃស្ថងសង់នងិក្បតបិតតិការ? 

   

▪ ហានិភយ័សុវតាភិាពសហគម្ន៍ឡោយស្ថរការ ឡក្គាោះថាន រ់ឡោយលច្ែនយនងិឯរឯងជាពិឡសស 

រខនៃងខែៃធាតឬុសោសភាគ លនគឡក្ោង(ឧ.ទនំប់ទរឹ)ឡនោះ 
អាច្ច្ៃូឡៅែៃ់សោជ្រិលនសហគម្ន៍ខែៃរងអៃប ោះ ៃ់ 
ឬឡៅរខនៃងខែៃការបរាជ្័យរបស់ពរួឡគអាច្បណាត ៃឱ្យោនរបួសស្ថន ម្ែៃ់សហគម្នទ៍ាំងរនុងគ

ឡក្ោងស្ថងសង់ឡនោះ ការក្បតបិតតកិារនងិ ការឡក្បើក្ាសឧ់បររណ៍្? 

   

 

  



បញ្ជ៊ីឡអទៀងផ្លទ តស់ក្ោបក់ារក្តតួពនិតិយហានភិយ័អាកាសធាតែុបំងូ 

ច្ំណ្ងឡជ្ើងក្បឡទស / គឡក្ោង៖ គឡក្ោងសង្វា រ់តលម្ៃរសិ ណ្ិជ្ជរម្មខែៃម្ិនប ោះ ៃ់ែៃ់អាកាសធាតុរម្ពុជា 

វិស័យ៖ ខអនរអាសុ៊ីអាឡគនយ៍ – បរិស្ថា ន, ធនធានធម្មជាតិ នងិរសិរម្ម 
អនុវិសយ័៖ 

ខអនរ / នាយរោឋ ន៖ 
សំនួរក្តតួពនិិតយ ពិនទ ុ រំណ្តស់ោគ ៃ់6 

ទ៊ីតាំងនងិតារ់ខតងគឡក្ោង ជាការោរទ់៊ីតាងំនងិ / ឬរខនៃងជារ់ល្លរ់របសគ់ឡក្ោង (ឬសោសភាគរបសខ់ៃួន) 
ទំនងជាក្តូវានរងអៃប ោះ ៃ់ឡោយៃរាខណ្ឌ អាកាសធាតុរួម្ទាងំក្ពតឹតិការណ្៍ធាតុអារសខាៃ ងំៗ ែូច្ជាទរឹជ្នំន់, 
ឡក្គាោះរាំងសៃតួខយៃ់ពយុោះារែ់៊ី? 

  

ឡតើការតារ់ខតងគឡក្ោងឡនោះ (ឧ. ការឡាសសំអាតសក្ោប់ស្ថព ន) ក្តូវពិចរណាា រា៉ា ខម្ ក្តវារើឧតនុិយម្ (ឧ. រក្ម្ិតសម្ុក្ទ 
ៃំហូរទរឹទឡនៃរពំូៃ រក្ម្តិទរឹខែៃអាច្ឡជ្ឿទរុច្តិត, ឡៃបឿនខយៃរ់ំពៃូ។ៃ។)? 

  

សោភ រៈ និងការជ្ួសជ្ុៃខងទា ំ ឡតើស្ថា នភាពអាកាសធាតុបច្ចុបបនននងិឡពៃអនាគត (ឧ. រក្ម្ិតសំឡណ្ើម្ទូឡៅ ភាពខុសគាន រវាងស៊ីតុណ្ា ភាព 
ឡៅត ឡៅរែូវឡៅត និងក្តជារ់លងៃឡៅរែូវរង្វរ 
ការប ោះ ៃ់ឡៅនងឹខយៃន់ងិសំឡណ្ើម្ា រា៉ា ខម្ ក្តវារើឧតនុិយម្)ទំនងជាប ោះ ៃែ់ៃ់ការឡក្ជ្ើសធាតុច្ូៃលនគឡក្ោងឡែើម្ប៊ីបឡងកើតទិននអ
ៃគឡក្ោង (ឧទាហរណ៍្ សោភ រៈសំណ្ង់)ខែរឬឡទ? 

  

ឡតើស្ថា នភាពអាកាសធាតុបច្ចុបបនននងិឡពៃអនាគត និងក្ពឹតតកិារណ្៍ធាតអុារសខាៃ ងំៗឡនោះទំនងជាប ោះ ៃែ់ៃ ់
(ការរំណ្ត់ឡពៃឡវល្ល និងការច្ណំាយ) ការររាទិននអៃគឡក្ោងឡទ? 

  

ការខសតងឡ ើងនូវទនិនអៃគឡក្ោ
ង 

ឡតើស្ថា នភាពអាកាសធាតុ/ធាតុអាកាសនងិក្ពតឹតិការណ្៍ធាតអុាកាសខាៃ ងំៗឡនោះទំនងជាប ោះ ៃែ់ៃ ់ (ឧ. 
ការអៃតិថាម្ពៃក្បចំឆ្ន ំ) លនទិននអៃគឡក្ោងខែៃានតារ់ខតងឡ ើងខែរឬឡទ (ឧ.រខនៃងវារើថាម្ពៃជ្ំនាន់)? 

  

ជ្ឡក្ម្ើសសក្ោបច់្ឡម្ៃើយនិងពិនទុខែៃក្តូវគាន ក្តូវានអរៃជ់្នូឡៅខាងឡក្កាម្: 

ច្ឡម្ៃើយ ពិនទ ុ
ម្ិនទំនងជា ០ 
ទំនងជា ១ 
ទំនងជាបំអតុ ២ 

ការឡឆៃើយតប ឡៅឡពៃសរុបពិនទាុម្ ០ នងឹក្តូវានចតទ់រុថាគឡក្ោងោនហានភិ័យទាប។ ឡបើសនិការបូរពិនទទុាំងអស់ោនៃទធអៃពិនទ១ុ-៤ ឡហើយគាម នពិនទុ២ រនុងច្ឡម្ៃើយណាម្យួ 

ឡនាោះគឡក្ោងឡនោះនងឹក្តូវានចត់ជាក្បឡភទហានភិ័យម្យួម្ធយម្។ ឡៅឡពៃពិនទុសរបុ៥ ឬឡក្ច្ើនជាងឡនោះ (ខែៃរួម្បញ្ចូៃទាងំការអតៃ់ពនិទុ១ រនុងការឡឆៃើយតបទាងំអស់) ឬ២ 
រនុងច្ឡម្ៃើយណាម្ួយនឹងក្តូវានឡគចតថ់ាជាគឡក្ោងខែៃោនហានភិ័យខពស។់ 

ៃទធអៃលនការបញ្ច ំងែបំូង (ទាប ម្ធយម្ ខពស់): ___________ 

ឡោបៃ់ឡអែងឡទៀត: _________________________________________________________________ 

ឡរៀបច្ំឡោយ: ________________ 

  

                                                           
6  ឡបើអាច្ឡធាើានអរៃ់ឡសច្ររ៊ីៃម្ែិតឡៅឡៃើការខក្បៃក្បួៃលនសោសភាគគឡក្ោងឡៅៃរាខណ្ឌ អាកាសធាតុ ែូច្ជារឡបៀបរំណ្ត់ា រា៉ា ខម្ ក្តអាកាសធាតុរនុងការរំនត់បទោឋ នសោសភាគឡហោឋ រច្នាសម្ព័នធ រឡបៀបខែៃការផ្លៃ ស់បតូរា រា៉ា ខម្ ក្តអាកាសធាតុគនៃឹោះ 

និងរម្ពស់ទឹរសម្ុក្ទអាច្នឹងប ោះ ៃ់ែៃ់តំបន់ / ទ៊ីតាងំគឡក្ោង ការឡក្ជ្ើសឡរើសសោភ រៈសំណ្ង់និង / ឬការរំណ្ត់ឡពៃ ការរំណ្ត់ឡពៃខសតងឡ ើងនិង / ឬការច្ំណាយឡៃើការខងទាំ លនទិននអៃគឡក្ោង។ 



ក្រម្ក្បតបិតតបិរសិ្ថា ន 

១. តារាងោ ក្ទ៊ីសខាងឡក្កាម្សឡងាបអពំ៊ីអៃប ោះ ៃ់ច្ម្បងៗលនក្បឡភទអនុគឡក្ោងក្បឡភទ "C" ខែៃក្តូវានបឡងកើតឡ ើងជាខអនរម្ួយលនគឡក្ោងសង្វា រត់លម្ៃរសិ ណ្ជិ្ជរម្មខែៃម្និប ោះ ៃែ់ៃ់អាកាសធាតុ។ វារ៏បង្វា ញព៊ីវិធានការខែៃានរំណ្ត់ឡែើម្ប៊ីកាតប់នាយអៃប ោះ ៃ់ទាងំឡនាោះ។ 
វានងឹក្តូវានរួម្បញ្ចូៃឡៅរនុងឯរស្ថរឡែញលងៃឡនោះ។ 

២. ឡនោះជាវិធានការកាតប់នាយខែៃគួរខតក្តូវានខរខក្បឡៅតាម្អនគុឡក្ោងនិងទ៊ីតាងំជារ់ល្លរ់ នងឹក្តូវានោរប់ញ្ចូៃឡៅរនងុឯរស្ថរឡែញលងៃ, រចិ្ចសនាស្ថងសង់ នងិន៊ីតិវិធ៊ីក្គប់ក្គងក្បតិបតិតការ។ ភាគ៊ីរិច្ចសនា, PIC,PMU, PDRD, PDA និង PDWRAMs 

នឹងអនុវតតវិធានការទាំងឡនោះអាក្សយ័ឡៃើែណំារ់កាៃលនអនគុឡក្ោង។ ក្បសទិធភាពលនវិធានការទាងំឡនោះនឹងក្តូវានតាម្ោន នងិឃាៃ ំឡម្ើៃម្ ត់ច្ត់តាម្រយៈការក្តតួពនិតិយបរិស្ថា ន ឡែើម្ប៊ីរំណ្ត់ថាឡតើពរួឡគក្តូវបនតឡធាើឬក្តូវការឡធាើឱ្យក្បឡសើរឡ ើង។ 

តារាងទ៊ី៨៖ ក្រម្ក្បតបិតតបិរសិ្ថា ន 

អៃប ោះ ៃច់្ម្បង ធម្មជាតិលនការប ោះ ៃ ់ ភាពសខំាន ់ រយៈឡពៃ វិធានការកាត់បនាយ ការច្ំនាយ ការទទៃួខុសក្តូវ 

១. អនុស្ថសន៍ឡៅែណំារ់កាៃឡក្ជ្ើសឡរើសទ៊ីតាងំ នងិតារ់ខតងគឡក្ោង 
ឡពៃឡវល្លលនការង្វរ ការង្វរខែៃ រ់ពន័ធនងឹការជ្៊ីរសក្ោបធ់ារាស្ថក្ស្, 

 ជ្៊ីវឧសមន័ 
និងអាងទឹរឡនោះនងឹោនច្ៃនាោនយនតឡក្ច្ើន 
ការយរឡច្ញឡៅរបសខ់ចូ្ 
និងការែំឡ ើងរបស់ងម៊ីខែៃនឹងប ោះ ៃ់ែៃ់ជ្៊ីវភាពរ
ស់ឡៅក្បចំលងៃរបស់ក្បជាជ្នរនងុឃុ។ំ 

D3 
រយៈឡពៃខៃ៊ី ឡែើម្ប៊ីកាត់បនាយអៃប ោះ ៃ់លនអនុគឡក្ោងឡៅរនងុឃុំឡនោះ 

ការឡធាើខអនការក្តូវការឡែើម្ប៊ីធានាថាការពិភារានងឹឡធាើឡ ើងឡៅឡពៃ
ែំបងូជាម្ួយក្រមុ្ក្បរឹាឃុំនិោយអពំ៊ីតារាងឡពៃឡវល្លនងិយៃ់ក្ព

ម្ឡៃើឡពៃឡវល្លខែៃPICអាច្ក្បតបិតតាិន។ 

N/A -  PMU/PPCU 

-  ជ្ំនួយការបឡច្ចរឡទស (TA) 

-  តាម្ោនឡោយ 

PMU/PPCU. 

ការបឡងកើតបឡច្ចរឡទសឡោយម្ិនឡគារព
តាម្ការខណ្នាពំ៊ីការអនុវតតថាន រជ់ាតនិិង
អនតរជាត ិ

គុណ្ភាពលនការែំឡ ើងអនគុឡក្ោងទាងំអស់នងឹរួម្ប

ញ្ចូៃនូវ (i)ឡគាៃការណ្ ៍

និងការៃម្ែតិព៊ីក្បសទិធិភាពថាម្ពៃ (ii) 
ទ៊ីតាំងោនភាពង្វយរងឡក្គាោះទឹរជ្នំន់ 

តិច្តួច្បំអតុ(iii) ខែៃានបញ្ជ រព់៊ី 
អៃប ោះ ៃ់ឡោយការឡរើនឡ ើងនូវខយៃរ់ន្តនាត រន់ងិ
ពយុោះ។ 

D3 
រយៈឡពៃខវង ការបឡច្ចរឡទសធាតុលនអនុគឡក្ោងគួរខតយរឡៅពិចរណាែចូ្ខាង

ឡក្កាម្៖ 

(i)ការច្ងែុៃបង្វា ញព៊ីភាពជារល់្លរ់លនសំណ្ង់រមួ្ទាងំឡគាៃការ
ណ្៍ក្បសិទធភិាពថាម្ពៃការរួម្បញ្ចៃូឡគាៃការណ្៍ការបញ្ជ រ់បឡច្ច
រឡទសោនក្បសិទធភាពនិងការច្ងែុៃបង្វា ញព៊ីភាពជារ់ល្លរល់នបឡច្ច

រឡទសទបទ់ៃក់ារឡរើនឡ ើងនូវពយុោះ (ii) 
ក្បសិនឡបើគឡក្ោងនងឹអតៃ់បងគនអ់នាម្័យ 

វាម្និគួរសាតិឡៅខរបរក្បភពទឹរអរឹ (ោ ងឡហាច្ណាស់ 30 

ខម្ ក្តព៊ីក្បភពទរឹ) 

បញ្ចូៃឡៅរនុងការច្ំនាយរបសគ់ឡក្ោង 
-  PMU/PPCU 

-  ជ្ំនួយការបឡច្ចរឡទស / 
ភាគ៊ីរចិ្ចសនា 

-  តាម្ោនឡោយ៖ 

PMU/PPCU/TA 

(អនរជ្នំាញបរិស្ថា ន) 



និងក្សបជាម្ួយឡគាៃការណ៍្ខណ្នាំជាតិនងិអនររជាតិ 

(ឧ.សតងោ់ទរឹ បងគនអ់នាម្័យសក្ោប់ស្ថល្លឡរៀន

របស់ខែៃច្ំនាយតចិ្)  និង (iii) 
អនុវតតតាម្ច្ាបន់ិងវិន័យបខនាម្ឡទៀតឡៃើសចុ្ិតភាពលនរច្នាសម្ព័នធអ
គារ។ 

 

ការោំែុោះខែៃោនក្ស្ថប់ឡៅនឹងរខនៃង ការោំែុោះនឹងរខនៃងបឡងកើតឡ ើងសក្ោប់ការ រនងិសរុ
បបញ្ចបទ់៊ីតាំងក្តូវានរនំត។់ 

  
ការរំនត់នូវវិធានការការ រែូច្ជារបង ែ៊ីការ រ 
និងការកាត់ឡច្ញឡបើចាំច្ ់

បញ្ចូៃឡៅរនុងការច្ំនាយរបសគ់ឡក្ោង ក្រុម្ហ៊ានុឡៅ ការរច្នាផ្លៃ សប់តូរឡោបៃជ់ាម្យួ
អនរជ្ំនាញបរិស្ថា ន ។ 

យុទធភណ័្ម្និទាន់អទុោះ ការង្វរគឡក្ោងនឹងក្បក្ពតឹតឡៅឡៅរនងុតបំន់ខែៃោនច្
រាច្រណ៍្ៃែរចួ្ឡៅឡហើយ។ ែូឡច្នោះវា 
ទំនងជាម្ិនោនហានិភយ័ឡៃើយទុធភ័ណ្ម្ិនទានអ់ទុោះ
ឡ ើយ។ 
រនុងអំ ុងឡពៃលនការពិឡក្គាោះឡោបៃ់ជាស្ថធារណ្ៈ
ឡៅរនុងខខម្៊ីនាឆ្ន ំ២០១៦ 
គាម ននរណាោន រ់ឡៃើរព៊ីឡក្គាោះថាន រ់ 
យុទធភណ័្ម្និទាន់អទុោះ រខនៃងណាម្ួយឡ ើយ។ 
ប ុខនតទ៊ីតាំងរឡតត ម្យួ សាិតរនុង 
តំបន់ឡនោះខែៃអាច្ជាតំបន់ យទុធភ័ណ្ម្ិនទានអ់ទុោះ 
។ 

D2 
រយៈឡពៃខៃ៊ី ឡែើម្ប៊ីឡជ្ៀសវាងហានិភយ័ណាម្ួយ 

ទ៊ីតាំងទាំងអស់ខែៃជារខនៃងរជ្៊ីរឬឡាសសំអាតែ៊ី 
រខនៃងោនការសងែ័យព៊ីសុវតាិភាពតបំន់ឡនោះ 
ទ៊ីភាន រង់្វរឡាសសអំាតម្៊ីនគួរក្តូវានឡធាើការក្ពម្ឡក្ពៀងឡៃើរញ្ចប់
ឡអទៀងផ្លទ ត់ រុរររ នងិការង្វរឡាសសំអាត 
ឡែើម្ប៊ីធានាថារខនៃងខែៃជ្៊ីរឬែំឡណ្ើរការស្ថងសងន់ឹងម្និោនយទុធ
ភ័ណ្ម្និទាន់អទុោះ។ 

រិច្ចសនាជាម្ួយភាគ៊ីរិច្ចសនា 
-  PMU/PPCU 

-  ជ្ំនួយការបឡច្ចរឡទស / 
ភាគ៊ីរចិ្ចសនា 

-  តាម្ោនឡោយ 

PMU/PPCU/TA 

(អនរជ្នំាញបរិស្ថា ន) 

 

តំបន់ការ រ 

 

អនគុឡក្ោងឡនោះោនទ៊ីតាងំសាតិឡៅខាងឡក្ៅ 
តំបន់ក្តូវានឡគស្ថគ ៃជ់ាការ រទាងំអស់។ 
ែ៊ីជ្ុំវិញគឺជាែ៊ីខក្ស នងិអទោះរនុងក្សុរ។ 
ែូឡច្នោះអៃប ោះ ៃ់ ឡៅឡៃើៃរាណ្ៈ 
ឡអរូ ូសុ៊ីរនុងតបំន់ឡនោះម្និក្តូវានក្បឡម្ើឡម្ើៃទុរជាម្ុ
ន។ ការស្ថងសង់នងឹសាតិលអទែ៊ីតចូ្ម្យួ។ 

D1 N/A N/A N/A -  PMO/PIU 

-  ជ្ំនួយការបឡច្ចរឡទស  

-  តាម្ោនឡោយ 

PMO/PIU/TA 



(អនរជ្នំាញបរិស្ថា ន) 

 

ការបោៃ សទ់៊ីរបស់ក្ត៊ី ក្បខហៃជាម្ិនចំាច្ ់

 

D1 N/A N/ N/A 

 

 

 

-  PMU/PPCU 

-  តាម្ោនឡោយ 

PMU/PPCU/TA 

(អនរជ្នំាញបរិស្ថា ន) 

ការខូច្ខាតឡៅែៃត់លម្ៃតំបន់ឡអរូ ូសុ៊ី ម្ិនសខំាន ់
D1 

 

 

 

 

 

រយៈឡពៃខៃ៊ី ទ៊ីតាំងខែៃានឡសនើឡ ើងនងឹឡក្ៅព៊ីតំបន់ការ រនិងអភិររែឡហើយស
រម្មភាពនឹងម្ិនោនអៃប ោះ ៃណ់ាម្ួយឡ ើយប ុខនតបញ្ា ខែៃអាច្
ឡរើតឡ ើងរនុងអំ ងុឡពៃស្ថងសង់ 
ឬក្បតបិតរិការខអនការគួរក្តូវានពិចរណាឡៃើបរិស្ថា ន។ 

រិច្ចសនាជាម្ួយភាគ៊ីរិច្ចសនា 
-  PMU/PPCU 

-  តាម្ោនឡោយ 

PMU/PPCU/TA 

(អនរជ្នំាញបរិស្ថា ន) 

 

តលម្ៃ នងិបជូ្ន៊ីយោឋ នក្បវតតសិ្ថក្សត / 
វបបធម្ ៌

គាម នបជូ្ន៊ីយោឋ នក្បវតតិស្ថក្សត / 
វបបធម្ស៌ាិតរនុងតំបនអ់នគុឡក្ោងឡនោះ 

D1 N/A N/A N/A -  PMU/PPCU 

-  តាម្ោនឡោយ 

PMU/PPCU/TA 



(អនរជ្នំាញបរិស្ថា ន) 

ទ៊ីតាំងស្ថរសព ឡោយខអែរឡៃើច្ុោះឡៅរនុងខខម្៊ីនាឆ្ន ំ២០១៦ 

2016 

តំបន់ស្ថរសពណាម្ួយឡៅរនុងទ៊ីតាងំគឡក្ោងខែៃា
នឡសនើសុ។ំ 
អនរភូម្មិ្ិនានឡៃើរឡ ើងបញ្ា ឡនោះអងខែរ។ 

D1 N/A N/A   N/A -  PMU/PPCU 

-  TA: វិសាររ 

-  FWUC 

-  តាម្ោនឡោយ 

PMU/PPCU/TA 

(អនរជ្នំាញបរិស្ថា ន) 

រុោះឡរើៃំឡៅោឋ ន / ការទទួៃានែ៊ី  វាម្និោនអៃប ោះ ៃ់ោ ងខាៃ ំងឡៅឡៃើការតាងំទ៊ីៃំ
ឡៅែ៊ីងម៊ី 
ឡទាោះជាោ ងណាក្ទពយសម្បតតឯិរជ្នរមួ្ទាងំែ៊ី 
និងឡែើម្ឡ ើឡសែឋរចិ្ចក្តូវានពចិរណាឡទាតាម្ឡគាៃ

នឡោាយរបស់រម្ពុជានិងធនាគារ ADB ។ 

D2 
រយៈឡពៃខវង រួម្ទាំងគឡក្ោងរុោះឡរើៃំឡៅោឋ ន  បញ្ា ក្តូវានឡោោះក្ស្ថយតាម្រយៈ RAP -  PMU/PPCU 

-  TA:ការរុោះឡរើៃំឡៅោឋ ន 

-  តាម្ោនឡោយ 

PMU/PPCU/TA 

(អនរជ្នំាញបរិស្ថា ន) 

-   (ការរុោះឡរើៃំឡៅោឋ ន) 

២.អៃប ោះ ៃអ់ ំងុឡពៃស្ថងសង ់

ធូៃ៊ីែ៊ីព៊ីការង្វរស្ថងសង ់ អៃប ោះ ៃអ់វិជ្ជោនឡៃើបរិស្ថា នខែៃអាច្ឡរើតោន
ឡ ើងរនងុែណំារក់ាៃស្ថងសង់ឡោយស្ថរការក្គប់ក្គ
ងការស្ថងសងម់្ិនក្តឹម្ក្តូវ។ 

D2 
រយៈឡពៃខៃ៊ី គួរខតាញទ់ឹររនងុអំ ងុឡពៃស្ថងសង់សណំ្ង់ក្បសិនឡបើទ៊ីតាំងឡៅ

ជ្ិតជាង៥០ខម្ ក្តព៊ីតាំងទ៊ីៃំឡៅោឋ នែូច្ជាភមូ្ិ, ម្នទ៊ីរឡពទយ, 
ស្ថល្លឡរៀន ជាឡែើម្ឡែើម្ប៊ីធានាថាធៃូ៊ីែ៊ីក្តូវានកាតប់នាយ។ 

ច្ុោះឡៅរនងុរចិ្ចសនាលនរញ្ចប់របសភ់ាគ៊ីរិច្ចសនា -  ភាគ៊ីរចិ្ចសនា 

-  តាម្ោនឡោយ 



PMU/PPCU/TA 

(អនរជ្នំាញបរិស្ថា ន) 

ការោំែុោះខែៃោនក្ស្ថប់ឡៅនឹងរខនៃង ការខូច្ខាតការោំែុោះឡៅនងឹរខនៃងក្ស្ថបអ់ាច្ឡរើតោ
នឡ ើងឡោយស្ថររងយនតឡក្គឿងោ សុ៊ីន 

ការឡធាសក្បខហសរបសរ់ម្មររ, ការបពំុៃែ៊ី។ៃ។ 

D2 
អាច្បណាត ៃ
ឲ្យង្វប់ឡែើម្
ឡ ើ 

ែំណាទំាំងអសត់ក្ម្ូវឱ្យការរំណ្ត់ 
និងការការ រឡៅរនងុអំ ងុឡពៃស្ថងសង។់ 
របងហ៊ាមុ្ពទ័ធនងិការកាត់ឡច្ញនងឹឡធាើឡ ើងរនងុររណ្៊ីចំាច្។់ 

ច្ុោះឡៅរនងុរចិ្ចសនាលនរញ្ចប់របសភ់ាគ៊ីរិច្ចសនា -  ភាគ៊ីរចិ្ចសនា 

-  តាម្ោនឡោយម្ក្នត៊ីចត់តាងំថាន រ់ឡខតត 

ធូៃ៊ីែ៊ីនងិសោភ រៈែឹរជ្ញ្ជនូ 

 

ការជ្ោះឥទធពិៃអវិជ្ជ្ោនែៃប់រិស្ថា នអាច្ឡរើតោន
ឡ ើងឡៅរនងុែណំារ់កាៃលនការស្ថងសង់ រនុងររណ្៊ី
ខែៃការក្គប់ 
ក្គងការស្ថងសង់ឡនាោះោនៃរាណ្ោះម្ិនក្តមឹ្ក្តូវតាម្
បឡច្ចរឡទស រប៍ ុខនតគាម នធា៊ីគួរឲ្យរតស់ោគ ៃ់ឡនាោះឡទ។ 

D2 
រយោះឡពៃខៃ៊ី ការក្គប់ក្គងនងិការែឹរជ្ញ្ជនូសោភ រៈសៃួតបរិោណ្ធំលន

ការបឡងកើត ធូៃ៊ីែ៊ី ែូឡច្នោះ ៖ 
• ភាគ៊ីរចិ្ចសនាក្តូវឡរៀបច្ជំារម្មវិធ៊ីក្តតួពិនតិយធូៃ៊ីែ៊ី។ 
• ទឹរគួរក្តូវានាញ់ឡៅឡៃើរខនៃងខែៃសោភរៈសៃតួ 

ខែៃក្តូវ ានក្គប់ក្គង រំឡទច្ នងិែរឹ ជ្ញ្ជនូ។ 
រងយនតែឹរសោភ រខែៃក្តូវានក្គបែណ្ត ប់គោឺនការកាតប់

នាយការរំពប់នងិឡៅជាធូៃ៊ីែ៊ី។ 

 

ឡៅរនុងរិច្ចសនាលនការឡែញ លងៃការឡៅ ការ 
ស្ថងសង ់

ភាគ៊ីរចិ្ចសនា ក្តួតពនិិតយឡោយ៖ 

PMU/PPCU/TA 

អនរជ្ំនាញខអនរបរិស្ថា ន 

ការបំពៃុខយៃ់ និងសឡម្ៃង ការជ្ោះឥទធពិៃអវិជ្ជោនែៃ់បរិស្ថា នអាច្ឡរើតោនឡ ើ
ងឡៅរនងុែណំារ់កាៃលនការស្ថងសង់ រនុងររណ្៊ី
ខែៃការក្គប់ក្គង
ការស្ថងសង់ឡនាោះោនៃរាណ្ៈម្និក្តមឹ្ក្តូវតាម្បឡច្ច
រ ឡទស រប៍ ុខនតគាម នធា៊ីគួរឲ្យរត់ សោគ ៃ់ឡនាោះឡទ។ 

D2 
រយោះឡពៃខៃ៊ី ការបឡញ្ចញឧសមន័ព៊ីោនយនតនងិឧបររណ៍្ឡអែងៗបងកឱ្យោនការបំ

ពុៃខយៃ់នងិការរំខានឡោយសំឡ ង។ ឡហតុឡនោះរងយនតនងិ
ឧបររណ៍្នងឹក្តូវានររា 
ឡែើម្ប៊ីបំឡពញតាម្បទោឋ នលនការបំភាយឧសមន័ នងិសំឡៃងរខំាន 
ឡៅរម្ពជុា។ 

 

ការស្ថងសង់ឡៅរនងុច្ោៃ យ ១០០ 
ខម្ ក្តព៊ីភូម្ឬិទ៊ីក្រុងនឹងក្តូវានរំណ្ត់ឡៅតាម្ឡោ ងអាហារលងៃក្តងន់ិ
ងឡពៃយប។់ 

ឡៅរនុងរិច្ចសនាលនការឡែញ លងៃការឡៅ ការ 
ស្ថងសង ់

ភាគ៊ីរចិ្ចសនា ក្តួតពនិិតយឡោយ៖ 

PMU/PPCU/TA 

អនរជ្ំនាញខអនរបរិស្ថា ន 



ការសំណ្ៃ់ម្នុសែព៊ីការស្ថងសង ់ អៃប ោះ ៃប់រិស្ថា នអវិជ្ជោនម្ួយខែៃឡរើតោនឡ ើ
ងរនុ ព៊ីល្លម្រ រម្មររងអំ ងុឡពៃ ស្ថងសង។់ 
ការឡនោះានបឡងកើតសតារុយនិងច្ម្ៃងជ្ងំឺ តាម្ ខែៃ
អាច្ឡធាើឡៅ បណាត តបំន់ខែៃគាម នអនាម្័យ ។ 

 

D2 
រយោះឡពៃខៃ៊ី ការអតៃអនាម្យ័ (បងគន់, រប់, ៃ) 

ជាម្ួយនឹងការឡចៃការ 
សំណ្ៃ់ក្តមឹ្ក្តូវនងឹក្តូវានអតៃ់ឱ្យឡោយភាគ៊ីរចិ្ចសនា។ 

 

ឡៅរនុងរិច្ចសនាលនការឡែញ 
លងៃការឡៅ ការស្ថងសង ់

ភាគ៊ីរចិ្ចសនា ក្តួតពនិិតយឡោយ៖ 

PMU/PPCU/TA 

អនរជ្ំនាញខអនរបរិស្ថា ន 

ការសំណ្ៃ់រឹងព៊ីជ្ំរំការស្ថងសង់ការ
ោឋ ននងិរម្មររ 

 

ការសំណ្ៃ់រឹងអាច្បឡងកើតជាភាពរំខាននិងរៃនិអាក្ររ់ 
ខែៃ ជាក្បភពនាំឡអាយោនសតាខែៃនាំជ្ងំឺ 

(ែូច្ជាសតារុយនិងសតារណ្តុ រ), ឡធាើឲ្យសទោះក្បពន័ធ 
ៃ ូ និងបងកឡក្គាោះថាន រែ់ៃ់ បរសិ្ថា ន។ 
ឡហតុឡនោះឡហើយានជា ធុងសំរាម្ក្គប់ក្គាន់នងឹក្តូវ
ានអតៃ់ឲ្យឡៅរនងុជ្ំរំ ស្ថង សង ់
និងឡៅទ៊ីរខនៃងឡធាើការ នងិ ការឡធាើឲ្យស្ថែ តជាក្បច ំ
ឡោយ ការសំណ្ៃ់ក្តូវានឡាោះឡចៃ
រនុងរខនៃងចរស់ំរាម្ខែៃ ានរំណ្ត់។ 

 

D3 
រយោះឡពៃខៃ៊ី ក្គប់ការឡាោះជ្ំរុំនងិបណាត រខនៃងឡធាើការង្វរគួរក្តូវានសំអាតឡអាយ

ស្ថែ តបរិសទុធរនងុអំ ុងឡពៃស្ថន រ់ឡៅនងិម្នុឡពៃផ្លៃ សប់តូរឡៅកានត់ំ
បនង់ម៊ីម្យួ។ 

 

ឡៅរនុងរិច្ចសនាលនការឡែញ 
លងៃការឡៅ ការស្ថងសង ់

ភាគ៊ីរចិ្ចសនា ក្តួតពនិិតយឡោយ៖ 

PMU/PPCU/TA 

អនរជ្ំនាញខអនរបរិស្ថា ន 

ម្ឡធាាយែឹរ ជ្ញ្ជនូ 
ឡអែងៗខែៃឡធាើ ឡអាយ 
ោនការររសទោះនងិឡក្គាោះថាន រ់ច្រាច្រ 

ឧបររណ៍្ធនុធៃន់ម្យួច្នំួន (រងយនតធុនធៃន់ 

ក្តារ់ទ័រ ូសឆ្យ.......) 
នឹងក្តូវាននាយំរឡៅតបំន់ស្ថងសង់សក្ោប់ការជ្៊ីរ
កាយនងិការង្វរស្ថងសង់។ ពួរឡគនងឹក្តូវ 
ែឹរជ្ញ្ជនូ សោភ រៈឡច្ញច្ូៃរនុងរំ ងុ 
ឡពៃស្ថងសង់ឡហើយរនងុបរិោណ្តចិ្។ 
ឡទាោះប៊ីជាតំបន់គឡក្ោងឡនោះោនក្បជាជ្នតិច្ 
គាម នការរំខានធៃន់ធៃរគួរឲ្យរត់សោគ ៃ់ឡនាោះឡទ។ 
ឡទាោះជាោ ងណា 

វាអាច្បងកឱ្យោនឡក្គាោះថាន រ់ែៃ់សហគម្នម៍្ូៃោឋ ន 
ការររសទោះច្រាច្រណ៍្និងធូៃ៊ីែ៊ី។ 

 

D3 
រយោះឡពៃខៃ៊ី រងយនតខែៃក្តូវានឡគឡក្បើសក្ោបក់ារស្ថងសង់ក្តូវឡគារព

តាម្ការរំណ្ត់ឡៃបឿនថាន រជ់ាត។ិ 
រងយនតទាំងឡនាោះក្តូវានឡបើរបររនងុឡៃបឿនយតឺ 

ជាពិឡសសឡៅ ទ៊ីអារ ស្ថល្លឡរៀន ម្នទ៊ីរឡពទយ តំបន់ជាយក្រុង។ 
ររាអៃូវឡវៀងឬអៃូវឡជ្ៀសសក្ោបអ់នរឡធាើែំ ឡណ្ើរឡអែងឡទៀត 

ឡែើម្ប៊ី ឡជ្ៀសវាងការររសទោះច្រាច្រណ៍្។ 
រងយនតសក្ោបក់ារស្ថងសងគ់ួរខត ច្តឡៅរខនៃង 

សុវតាិភាពខែៃ ានរំណ្ត។់ 

 

ឡៅរនុងរិច្ចសនាលនការឡែញលងៃការឡៅ ការ 
ស្ថងសង ់

ភាគ៊ីរចិ្ចសនា ក្តួតពនិិតយឡោយ៖ 

PMU/PPCU/TA 

អនរជ្ំនាញខអនរបរិស្ថា ន 

សំណ្ឹរែ៊ី សំណ្ឹរែ៊ីឡរើតឡ ើងឡៅឡពៃោនការឡៃើរែ៊ី 
ប ុខនតឡោយស្ថរទំហំលនអគារតូច្ នាំឡអាយ
គាម នជ្ោះឥទធិពៃអា៊ីគួរឲ្យរត់សោគ ៃ ់

D3 
ជាម្ធយម្ ការអនុវតតការស្ថងសងា់នៃែនងឹជ្យួកាតប់នាយសំណ្រឹែ៊ីនិងភរ់

ៃាប ់
រញ្ចប់លនគឡក្ោង ភាគ៊ីរចិ្ចសនា ក្តួតពនិិតយឡោយ៖ 

PMU/PPCU/TA 

អនរជ្ំនាញខអនរបរិស្ថា ន 



សុវតាភាពនងិសខុុោៃភាពរបស់រម្មររ រម្មររម្ួយច្ំននួនឹងក្តូវានឡគជ្ួៃសក្ោបក់ារង្វរសំ
ណ្ង់នងិការឡាោះជ្ំរំរបសរ់ម្មររនងឹក្តូវានស្ថងសង់
។ ទាំងឡនោះនងឹ 
រួម្បញ្ចៃូទាំងរម្មររខែៃគាម នជ្ំនាញ ក្បតបិតតិររ 
អនរឡបើរបររ៍ែចូ្ជាអនរសទងែ់៊ី នងិឡម្ការ
ស្ថងសង់អងខែរ ។ ឡោយស្ថរ 
ការង្វរោនទំហតំូច្ឡហើយក្តូវានឡគរំពងឹថានឹងបញ្ចប់
ការស្ថងសង់រនងុរយោះឡពៃ ០១ ឆ្ន ំ
គាម នការគិតទុរជា ម្នុព៊ីច្ំននួ រម្មររឡក្ច្ើនឡនាោះឡទ។ 
អទុយឡៅវិញ  អៃប ោះ ៃ់ សខុភាពនងិសុវតាិភាព 
នឹងក្តូវានឡគរពំឹងទុរជាម្នុអងខែរ។ 

 

D3 
រយោះឡពៃខៃ៊ី រម្មររគួរ រ់ឧបររណ៏្ការ រអំ ងុឡពៃឡធាើការឡែើម្ប៊ីធានាាននូវ 

សុវតាិភាព នងិសុខភុាព ៃែ 
ភាគ៊ីរចិ្ចសនាគួរោនឡគាៃការនច៏្ាស់ល្លសម់្ួយឡៅឡៃើអៃិតភា
ពការង្វរ 
សុខភាពនងិសុវតាិភាពអំ ងុឡពៃស្ថងសង។់អនរក្គប់ក្គងក្តូវអប់រំ
រម្មររខៃនួឲ្យយៃែ់ឹងព៊ីការការ រសុខភាពនិងសុវតាិភាពរបស់ពួរ
ឡគអងខែរ។ 

ឡៅរនុងរិច្ចសនាលនការឡែញ 
លងៃការឡៅ ការស្ថងសង ់

ភាគ៊ីរចិ្ចសនា ក្តួតពនិិតយឡោយ៖ 

PMU/PPCU/TA 

អនរជ្ំនាញខអនរបរិស្ថា ន 

ជ្ឡោៃ ោះ រម្មររម្ួយច្ំននួនឹងក្តូវានឡគជ្ួៃសក្ោបក់ារង្វរសំ
ណ្ង់នងិការឡាោះជ្ំរំរបសរ់ម្មររនងឹក្តូវានស្ថងសង់
។ ទាំងឡនោះនងឹ 
រួម្បញ្ចៃូទាំងរម្មររខែៃគាម នជ្ំនាញ ក្បតបិតតិររ 
អនរឡបើរបររ៍ែចូ្ជាអនរសទងែ់៊ី នងិឡម្ការ
ស្ថងសង់អងខែរ ។ ឡោយស្ថរ 
ការង្វរោនទំហតំូច្ឡហើយក្តូវានឡគរំពងឹថានឹងបញ្ចប់
ការស្ថងសង់រនងុរយោះឡពៃ ០១ ឆ្ន ំ
គាម នការគិតទុរជា ម្នុព៊ីច្ំននួ រម្មររឡក្ច្ើនឡនាោះឡទ។ 
អទុយឡៅវិញ  អៃប ោះ ៃ់ សខុភាពនងិសុវតាិភាព 
នឹងក្តូវានឡគរពំឹងទុរជាម្នុអងខែរ។ 

 

D2 
រយោះឡពៃខៃ៊ី ភាគ៊ីរចិ្ចសនា គួរអភិវឌ្ឍឡគាៃការណ្៍ខណ្នាសំត៊ីព៊ីការក្គបក់្គង

បុគគៃរិនិងច្ាប់់ឡអែងៗ។ អនរ
ក្គប់ក្គងគួរខតអប់រំរម្មររនិឡោជ្ិតរបសខ់ៃួនឡែើម្ប៊ីឡជ្ៀសវាងជ្ឡោៃ ោះ
ខែៃអាច្ឡរើតោនឡ ើងឡៅរនងុររណ្៊ីណាម្ួយ។ 

 

ឡៅរនុងរិច្ចសនាលនការឡែញ លងៃការឡៅ ការ 
ស្ថងសង ់

ភាគ៊ីរចិ្ចសនា             
អាជាា ធរខែនែ៊ីក្តួតពនិិតយឡោយ៖ 

PMU/PPCU/TA 

អនរជ្ំនាញខអនរបរិស្ថា ន 

ជ្ម្ៃឆឺៃង រម្មររម្ួយច្ំននួនឹងក្តូវានឡគជ្ួៃសក្ោបក់ារង្វរសំ
ណ្ង់នងិការឡាោះជ្ំរំរបសរ់ម្មររនងឹក្តូវានស្ថងសង់
។ ទាំងឡនោះនងឹ 
រួម្បញ្ចៃូទាំងរម្មររខែៃគាម នជ្ំនាញ ក្បតបិតតិររ 
អនរឡបើរបររ៍ែចូ្ជាអនរសទងែ់៊ី នងិឡម្ការ
ស្ថងសង់អងខែរ ខែៃោនឡភទខុសគាន ។ 
ឡហតុឡនោះឡហើយ
ានជាជ្ំងឆឺៃងជាពិឡសសការឆៃងឡម្ឡរាគឡអែស៍នងឹក្តូវ

D3 
រយោះឡពៃខៃ៊ី អនរទទៃួការឡៅ ការគួរអភិវឌ្ឍឡគាៃការណ្៍ខណ្នាមំ្ួយសត៊ី

ព៊ីការក្គប់ក្គងសុវតាភិាព នងិ សខុភាពរនងុការស្ថងសង់។ 
អនរក្គប់ក្គងគួរខតអប់រំរម្មររ

របស់គាត់អពំ៊ីរម្មវិធ៊ីសុខភាពនិង ឡម្ឡរាគឡអែស។៍ 

 

ឡៅរនុងរិច្ចសនាលនការឡែញ លងៃការឡៅ ការ 
ស្ថងសង ់

ភាគ៊ីរចិ្ចសនា ក្តួតពនិិតយឡោយ៖ 

PMU/PPCU/TA 

អនរជ្ំនាញខអនរបរិស្ថា ន 



ានឡគគិតទុរជាម្នុអងខែរ។ 

 

ការបំពៃុព៊ីឥនធនៈនងិឡក្បងឡមម  

 

ការជ្ោះឥទធពិៃបឡណាា ោះអាសនន 
រ៍ែចូ្ជាហានិភយ័ឡអែងៗ
នឹងក្តូវានរំណ្ត់ឡៅអំ ងុឡពៃលនការស្ថងសង។់ 

D2 
រយោះឡពៃម្ធយ
ម្ 

ការទុរោរ់ខែៃសាតិឡៅការក្តតួពនិិតយានក្តឹម្ក្តូវ   នងិោន
សុវតាិភាពលនសោភ រៈខែៃោនស្ថរធាតុពៃុនងិឡក្គាោះថាន រ់ទាងំអស់រួ
ម្ទាំងឡក្បងឥនធនៈនងិឡក្បងឡមម ។  

 

អតៃ់នូវការឡរៀបច្ំអនាម្យ័ឡៅរនងុការោឋ នឡែើម្ប៊ីឡជ្ៀសវាងការ 
បឡញ្ចញទឹរសែយុ ឡៅរនងុៃឬូ 
សទឹង។ការខងររាោនយនតនិងររុាជាតិរនងុៃរាខណ្ឌ ក្បតបិតរសិំឡ ង

, 

រនុងការការ រការខបរធាៃ យឡក្បងនងិការបំភាយខអែងហសួឡហតុ។ 

 

ឡក្បងឡមម គួរខតក្តូវទរុសក្ោប់ៃរ់។ 

ឡៅរនុងរិច្ចសនាលនការឡែញ លងៃការឡៅ ការ 
ស្ថងសង ់

ភាគ៊ីរចិ្ចសនា ក្តួតពនិិតយឡោយ៖ 

PMU/PPCU/TA 

អនរជ្ំនាញខអនរបរិស្ថា ន 

៣    អៃប ោះ ៃប់រសិ្ថា នអ ំងុឡពៃក្បតបិតតកិារ 
ការសំណ្ៃ់រឹង ការសំណ្ៃ់រឹងនឹងក្តូវានឡគខបងខច្រឡៅរំ ងុឡព

ៃក្បតបិតតកិារ ខែៃភាគឡក្ច្ើនជាការ 
សំណ្ៃ់សរើរាងគ។ 

D2 
រយោះឡពៃម្ធយ
ម្ 

ឡៃើរទរឹច្តិតឡអាយោនការខបង ខច្រ 
ការក្បម្ូៃនិងការឡាោះឡចៃការសំណ្ៃឱ់្យានក្តឹម្ក្តូវ។ 

 

 

ការរំល្លយច្ូៃឡៅជាជ្៊ីវឧសមន័នងិការឡធាើជ្៊ីរបំ ុសរម្មវិធ៊ីក្តូវានឡៃើ
រទរឹច្តិត។     ឡហើយនិងការបណ្តុ ោះ 
បណាត ៃែៃ់សហគម្នន៍ិងអនរទទៃួអៃរនងុការឡក្បើក្ាសគ់ឺជាខអន
រម្ួយលនរម្មវិធ៊ី។ 

 

ោរ់បញ្ចូៃឡៅរនុងតលម្ៃលនគឡក្ោង 
 PPUC/F/WUG 

ក្តួតពនិតិយឡោយ៖ 

PMU/PPCU/TA 

(អនរជ្នំាញខអនរបរិស្ថា ន) 

ការប ោះទងគចិ្ឡអែងៗលនការឡក្បើក្ាស់ទរឹ 

 

វាឡរើតឡ ើងរវាង អតិងជិ្ន និង រម្មររឬបុគគៃិរ 
ក្បសិនឡបើ គាម នការក្គប់ក្គងក្តឹម្ក្តូវ។ 

D2 
រយៈឡពៃខវង វាគួរខតអាច្ឡជ្ៀស ានតាម្រយៈ 

ការគាំក្ទព៊ីគណ្ៈរោម ធឬិFWUC។ 
រម្មវិធ៊ីបណ្តុ ោះបណាត ៃសក្ោបអ់នរអតៃ់ឡសវារម្មៃែគួរខតក្តូវានអតៃ់
ជ្ូនអងខែរ។ 

 

 PPUC/F/WUG 

/អាជាៃ ធរម្ៃូោឋ ន /បរិស្ថា ន/ CD  

ក្តួតពនិតិយឡោយ៖ 

PMU/PPCU/TA 

(អនរជ្នំាញខអនរបរិស្ថា ន) 



៤   អតាក្បឡោជ្នខ័នបរសិ្ថា ននងិសងគម្ 
ការបឡងកើនសរម្មភាពរសិរម្មនងិច្ំឡណ្ោះ
ែឹងរបស់រសិររ 

 

ការអតៃ់ឡសវាខែៃោនភាពៃែក្បឡសើរឡ ើងនិងការក្គ
ប់ក្គងនងឹអារភាជ ប់ឡៅនងឹសហគម្ន៍ឡែើម្ប៊ីក្គប់ក្គងកា
រអទុរែ ំូងម្៊ីនងិការខសាងររទ៊ីអារៃែ។ ការ 
បណ្តុ ោះបណាត ៃនងឹបឡងកើនច្ំឡណ្ោះែងឹរបសរ់សរិរឡៃើ
អាជ្៊ីវរម្ម រួម្ជាម្ួយ ការអទុរែំ ងូម្៊ី 

ជ្ំនាញក្ាក្សយ័ទារ់ទងនងិតួនាទ៊ីរបសF់WU

C / គណ្ៈ រោម ការ និងអៃក្បឡោជ្ន៍ 
របស់ខៃនួខែៃ ពក្ងងឹអាជ្៊ីវរម្ម រស់ពរួឡគជាយូរម្រ 
ឡហើយ។ 

 

D4+ 
រយៈឡពៃខវង ពក្ងឹងសម្តាភាពរបស់សហគម្នF៍WUCនិងអាជាា ធររនុងតំ

បន់សក្ោប់ការក្គប់ក្គង ក្រមុ្ហ៊ានុអាជ្៊ីវរម្ម ានរមួ្ 
ជាម្ួយនិងជ្ំនាញទនំារទ់ំនង។ 

 

ការច្ំណាយឡៅរនងុរញ្ចបF់WUCនងិការ
រស្ថងសម្តាភាព 

 

PPUC/F/WUG 

អាជាៃ ធរម្ូៃោឋ ន ក្តតួពនិិតយឡោយ៖ 

PMU/PPCU/TA 

(អនរជ្នំាញខអនរបរិស្ថា ន) 

ការជ្ួៃឡធាើការង្វរ តាម្រយៈការបឡងកើនសរម្មភាពរសិរម្មនងិក្ារ់ច្ំណូ្

ៃរនុងក្សុរ,ការជ្ួៃឡអាយឡធាើការ 
រនុងក្សរុនងឹអរៃ់អតាក្បឡោជ្នក៍ារង្វរែៃស់ហគម្ន៍
ម្ូៃោឋ នខែៃនងឹឡធាើច្ណំារក្សុរសក្ោប់ខសាងររការ
ង្វរឡធាើ។ ឡៃើសព៊ីឡនោះឡទៀត អនរច្ណំារ 
ក្សុរម្យួច្នំួននឹងក្ត បម់្រអទោះឡែើម្ប៊ីឡធាើឱ្យក្បឡសើរឡ ើ
ង រសរិម្មរបសខ់ៃួន ក្បឡសើរឡ ើង ឡហើយនឹងោន 
ឱ្កាសខសាងររ ការង្វរឡធាើឡៅម្ៃូោឋ នរបស់ 
ពួរឡគ។ 

 

D3+ 
រយៈឡពៃខវង ពក្ងឹងសម្តាភាពរបស់សហគម្នF៍WUCនិងអាជាា ធរម្ូៃ

ោឋ ន សក្ោប់ែំឡណាោះក្ស្ថយបញ្ា  ការក្គប់ក្គង
និងការខងទាំក្បព័នធ ធារាស្ថន្តសរ។ 

 

ការច្ំណាយឡៅរនងុរញ្ចបF់WUCនងិការ
រស្ថងសម្តាភាព 

 

PPUC/F/WUG 

អាជាៃ ធរម្ូៃោឋ ន ក្តតួពនិិតយឡោយ៖ 

PMU/PPCU/TA 

(អនរជ្នំាញខអនរបរិស្ថា ន) 

រណំ្តច់្ណំាំ៖ ស្ថរៈសខំាន៖់ ឡៃខខែៃានរំណ្ត់រចប់ព៊ី D1 ក្តូវានឡគឡក្បើឡែើម្ប៊ីបង្វា ញព៊ី (ស្ថរៈសំខាន់តិច្តួច្) ឡៅ D4 (អៃប ោះ ៃ់ោ ងខាៃ ំង) ។ 

 

 



ៃរាណ្ឌ ឡោង 

ម្ន្តនត៊ីការ របរសិ្ថា នខែៃសាតិឡៅឡក្កាម្អងគភាពឡរៀបច្គំឡក្ោង 

 

ម្ន្តនត៊ីក្តូវោនច្ំឡណ្ោះែងឹឡៅឡៃើការវាយតលម្ៃឡៅឡៃើអៃប ោះ ៃ់នងិក្តតួពនិិតយឡៅឡៃើបរិស្ថា ន()នងិច្ាប់ឡអែងៗខែៃ រព់័នធ និងខសាងយៃ់ព៊ីតក្ម្ូវការរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍនអ៏ាសុ៊ីសក្ោប់ការ ការ របរិស្ថា ន។  
ម្ន្តនត៊ីរូបឡនោះក្តូវោនទនំារទ់ំនងោ ងជ្តិសនទិធជាម្ួយអនរជ្ំនាញខអនរបរិស្ថា ននិងបំខរបំរួៃអាកាសធាតុឡោយក្តូវ៖ 

i. ជ្ួយអងគភាពឡរៀបច្គំឡក្ោង(PMU) រនុងការអនុវតតឡៅឡៃើការវាយតលម្ៃ និងក្តួតពិនតិយឡៅឡៃើ បរិស្ថា នរបស់ EARF សក្ោបគ់ឡក្ោងនិម្យួៗ 

ii. ឡធាើការទំនារ់ទនំងជាម្ួយអនរជ្ំនាញខអនរបរិស្ថា ននិងបំខរបំរៃួអាកាសធាតុ ឡែើម្ប៊ីអតៃឲ់្យ ការបណ្តុ ោះបណាត ៃនាយរោឋ នតាម្ឡខតត សហគម្ន៏ឡក្បើក្ាស់ទរឹស្ថែ ត និង សហសោជ្ិរ ខអនររសិរម្ម 

ឡែើម្ប៊ីជ្ំរុញការអនុវតតការអនុវតតឡៅឡៃើ ការវាយតលម្ៃនងិក្តួតពិនតិយ ឡៅឡៃើបរិស្ថា នរបស់ EARF 

iii. ជ្ួយអងគភាពឡរៀបច្គំឡក្ោងរនុងការឡធាើឲ្យក្ារែថា សោសភាពលនគឡក្ោងនិម្យួៗ ក្តតួ ពនិិតយានក្តឹម្ក្តូវ និងក្បតបិតតិតាម្ៃរាខណ័្ឌ ឡអែងៗលនការឡក្ជ្ើសឡរើសខអនរបរិស្ថា ន 

iv. ឡធាើការជាម្យួអងគភាពឡរៀបច្គំឡក្ោង ឡែើម្ប៊ីអនុវតតយនតការឡោោះក្ស្ថយស្ថរទរុាគឡក្ោង រួម្ោន ការខណ្នាំអងគភាពឡរៀបច្ំគឡក្ោងនងិភាន រ់ង្វរលនគឡក្ោងឡអែងឡទៀតែចូ្ជា ម្ន្តនត៊ីគាំ របរិស្ថា ន 

ឡៅតាម្ឡខតតអពំ៊ីទំនួៃខុសក្តូវរបសព់ួរឡគឡៅរនងុយនតការឡោោះក្ស្ថយស្ថរទរុា បឡងកើតក្បព័នធច្ុោះឡឈ្លម ោះ ឡែើម្ប៊ីអទរុឯរស្ថរនិងយនតការខែៃទទួៃាន(រូម្ទាំងបឡងកើតនូវរាយការណ្រ៏ិច្ចស្ថរទុរា 
និងវិធ៊ីលនការក្ប ម្នងឹបញ្ា ខែៃានឡោោះក្ស្ថយ និងឡរៀបច្ំ 

រាយការណ៏្សត៊ីអំព៊ីែំឡណ្ើរការលនយនតការឡោោះក្ស្ថយស្ថរទរុាសក្ោប់ោរប់ញ្ចៃូឡៅរនងុរាយការណ្៏សត៊ីអំព៊ីែំឡណ្ើរការនិងការក្គប់ក្គងបរិស្ថា ន ររ់ណារ ៃោសឡៅកាន់ ADB នងិ 

v. ជ្ួយអនរជ្ំនាញខអនរបរិស្ថា ននិងបំខរបំរួៃអាកាសធាតុឡៅឡៃើការក្គប់ក្គងទនិនន័យសក្ោប់ការអភិវឌ្ឍន៏រាយការណ្៏បរសិ្ថា នឲ្យក្សបឡៅតាម្ការស្ថងសងន់៊ីម្ួយៗ និងាយការណ្៏សត៊ី 

អំព៊ីែំឡណ្ើរការបរិស្ថា ន ររ់ណារ ៃោសសក្ោប់ឡអាយអងគភាពឡរៀបច្គំឡក្ោងឡអាើរឡៅកាន់ ADB។ 

 

  



ៃរាខណ្ឌ លនឡសច្រត៊ីឡោង 

(ជ្នបឡង្វគ ៃថាន រឡ់ខតតខែៃឡក្ជ្ើសឡអាយ រឡឈ្លម ោះការ របរសិ្ថា ន) 
ឡៅរក្ម្តិឡៅតាម្បណារ ឡខតតនងិគឡក្ោងន៊ីម្ួយៗ ម្ន្តនត៊ីគាំ របរិស្ថា នខតងតាងតាម្តបំនរ់ំណ្ត់ ក្តូវានខតងតាងំឡោយនាយរោឋ នលនឡខតតន៊ីម្យួៗ ជាម្ួយនងឹការអនុវតតសរម្មភាព លន គឡក្ោងនានា។ 
ម្ន្តនត៊ីខអនរឡនោះក្តូវ ៖ 

i. ឡម្ើៃខសុក្តូវការអនុវតតខអនការក្គប់ក្គងបរិស្ថា ន នងិខអនការក្តួតពិនតិយ សក្ោប់គំឡក្ោង ន៊ីម្យួៗខែៃ រ់ពន័ធ 

ii. ពិនតិយឡម្ើៃគឡក្ោងន៊ីម្យួៗខែៃជ្ោះឥទធិពៃែៃប់រិស្ថា ន 

iii. ខបងខច្រគឡក្ោងន៊ីម្ួយៗលនបរិស្ថា ន 

iv. អនុវតតយនតការឡោោះក្ស្ថយស្ថរទរុា (GRM) ឡហើយនឹង 

v. អរៃ់ឲ្យនូវទិននន័យតាម្តក្ម្ូវការលនរាយការណ៏្សត៊ីអំព៊ីែំឡណ្ើរការនិងការក្គប់ក្គងបរិស្ថា ន រ់រណារ ៃោស 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ៃរាខ័ណ្ឌ ឡោង 

អនរជ្នំាញខអនរគាំ របរសិ្ថា ន នងិបខក្ម្បក្ម្ៃួអាកាសធាតថុាន រអ់នតរជាត ិ

(រយោះឡពៃ ៦ខខ) 

១ គឡក្ោងអភិវឌ្ឍខខែសង្វា រ់តលម្ៃរស ិណ្ិជ្រម្មខែៃម្ិនបងកអៃប ោះ ៃែ់ៃ់អាកាសធាតុ វិនិឡោគឡៅឡៃើការកាតប់នាយភាពក្រ៊ីក្រ និងខខែសង្វា រ់តលម្ៃរសិ ណ្ជិ្រម្ម

ខែៃម្និបងកអៃប ោះ ៃ់ឡៅរម្ពជុា។ឥទធពិៃរបសគ់ឡក្ោងឡនោះនងឹក្តូវានពក្ងឹងអៃតិភាព គុណ្ភាព បខនាម្ព៊ីតលម្ៃ នងិក្ារ់ច្ំណូ្ៃក្គួស្ថរជ្នបទឡៅរនងុតបំន់គឡក្ោង (ឡខតតរំពង់ចម្ 

និងឡខតតតបូងឃមុតំាម្បឡណាត យភាគខាងតបូងនិង ឡខតតរំពតនងិតាខរវតាម្បឡណាត យក្ពំខែន ែឹរជ្ញ្ជនូលនតំបន់ឡឆនរ ភាគខាងតបងូ) ។ 

 

២ គឡក្ោងឡនោះ នឹងឡៃើររម្ពស់ក្ារ់ច្ណូំ្ៃរបស់ក្គួស្ថរឡៅជ្នបទ និងការក្បរតួក្បខជ្ងវិសយ័រសរិម្ម និងសង្វា រ់តលម្ៃរសិ ណ្ជិ្រម្មខែៃម្និបងកអៃប ោះ ៃែ់ៃ់អាកាស ធាតុឡៅក្បឡទសរម្ពជុា 

តាម្រយោះ (i) ការអតៃ់នូវអៃិតរម្មសំខាន់ៗ ខែៃោនភាពក្បឡសើរជាងម្ុន នងិឡហោឋ រច្នាសម្ពន័ធឡក្កាយឡពៃក្បម្ូៃអៃ (ii) ការកាត់បនាយលងៃច្ណំាយឡៅឡៃើ ថាម្ពៃ

តាម្រយោះការឡៃើររម្ពសក់ារឡក្បើក្ាសជ់្៊ីវថាម្ពៃ (iii)  និងការអតៃ់ឡគាៃនឡោ ាយរសិ ណ្ជិ្រម្ម នងិឡសវាគាំក្ទសម្តាភាពឲ្យសម្ក្សបឡៅនងឹ ឡគាៃឡៅលនគឡក្ោង។ 

 

ៃរាខណ័្ឌ ាំាច្ ់
៣ អនរជ្ំនាញខអនរឡនោះក្តូវោនៃរាណ្ោះសម្បតតែិូច្តឡៅ៖ 

i. ោនសញ្ញ បក្តបរិញ្ញ បក្តជាន់ខពស់ ឬសញ្ញ បក្តសម្ម្ូៃខអនរក្គប់ក្គងបរិស្ថា ន រសិរម្ម ឬការក្គប់ក្គងធនធានធម្មជាត ិ

ii. ោនបទពិឡស្ថធន៏ោ ងតិច្ ១០ឆ្ន ំលនការរស្ថែសម្តាភាពលនការផ្លៃ សប់ាូរអាកាសធាតុ ការក្គប់ក្គងបរិស្ថា ន ការក្តួតពនិិតយ នងិការវាយតលម្ៃឡៅឡៃើអៃប ោះ ៃប់រិស្ថា ន។ 

iii. ោនការយៃ់ែងឹច្ាសទ់ារទ់ងនឹងតក្ម្ូរការឡអែងៗលនការការ របរិស្ថា នរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាសុ៊ី នងិែំឡណ្ើរការថាន រជ់ាតិលនការក្គប់ក្គងបរិស្ថា ន 

iv. ោនសម្តាភាពអាច្ទំនារទនំងានៃែជាម្ួយសហគម្នត៏ាម្តបំន់ ភាគ៊ីរិច្ចសនានងិ ភាន រ់ង្វររោឋ ភាិៃ 

v. អាច្ឡធាើការវិភាគទិននន័យ នងិសរឡសររាយការណ្៏ព៊ីទិនននយ័ខែៃទទួៃាន 

vi. អាច្ឡធាើែំឡណ្ើរឡៅតាម្តបំន់ខែៃសរិាន៊ីម្យួៗ 

vii. ោនសម្តាភាពអាច្និោយនិងសរឡសរភាស្ថអង់ឡគៃសានៃែ រួម្ទាងំោនបទ ពិឡស្ថធន៏រនងុការទំនារ់ទនំងជាម្យួស្ថា បន័រោឋ ភាិៃអំព៊ីការអភិវឌ្ឍនន៏ិងអនុវតតវិធ៊ីស្ថន្តសតរនងុការទំនារ់ទនំង 
និងោនជ្ំនាញរនុងការទំនារទ់ំនង ការសក្ម្បសក្ម្ួៃ រចិ្ចការឡអែងៗ ឡែើម្ប៊ីឡធាើឡអាយោនក្បសិទធភាពការង្វរក្គបៃ់ោំប់ថាន រ់ បរូរួម្ទាំង រាជ្រោឋ ភិាៃ លែគអូភិវឌ្ឍន៏ ស្ថា ប័នឯរជ្ន សហគម្ន៏ 
និងសោសភាពខែៃ រ់ពន័ធឡអែងឡទៀត។ 

ភាររចិ្ច 

៤ ឡធាើការោ ងជ្ិតសនិទធជាម្ួយអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោង (PMU) ម្ន្តនត៊ីក្គប់ក្គងការ ការ រអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោង នងិបគុគៃរិនងិទ៊ីភាន រង់្វរខែៃ រព់័នធឡអែងឡទៀត នងិ អនរ 

ជ្ំនាញខាងការផ្លៃ សប់តូរអាកាសធាតនុិងបរិស្ថា នអនតរជាតនិឹងជ្ួយរនងុ ក្គបទ់ិែឋភាពទាំងអស់លនការអនុវតតន៍ក្របខណ័្ឌ វាយតលម្ៃបរិស្ថា ននងិតាងំទ៊ីៃំឡៅងម៊ីរបសគ់ឡក្ោង ( EARF) នងិការ

ក្តួតពនិតិយបរិស្ថា នែបំូងលនគឡក្ោងរង (ការវាយតលម្ៃ IEEs)។ អនរក្បឹរាឡោបៃ់ក្តូវ៖ 

i. ធានាថាជ្ំហានលន EARF ខែៃានក្គបែណ្ត ប់ឡៅឡៃើការក្តួតពនិិតយបរិស្ថា ន នងិការវាយតលម្ៃអៃ ប ោះ ៃ់ បរិស្ថា នក្តូវានអនុវតតតាម្ឡោយ PMUs; 

ii. អតៃ់នូវការបណ្តុ ោះបណាត ៃរនងុ (រ) ន៊ីតិវិធ៊ី EARF សក្ោបក់ារពនិតិយនងិការវាយតលម្ៃ អៃប ោះ ៃប់រសិ្ថា ន (ការវាយតលម្ៃ IEEs); នងិ (ខ) ការររារណំ្តក់្តានងិរាយ 
ការណ្ ៍ 

iii. ធានាឱ្យាននូវការយៃែ់ឹងនិងការអនុឡល្លម្តាម្ការវាយតំលៃហានភិ័យអាកាសធាតុនងិក្គប់ក្គងសក្ោប់គឡក្ោងទាងំម្ៃូរួម្ទាងំការស្ថងសងទ់ាំងម្ូៃនិង រយៈឡពៃក្បតិបតតិការ 

iv.  ជ្ួយែៃ់អងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងឡែើម្ប៊ីបឡងកើតនងិអែពាអាយយនតការ ឡោោះក្ស្ថយ ស្ថរទុរា (GRM) សក្ោប់គឡក្ោងរង ឡោយធានាថាស្ថធារណ្ៈ GRM ឡនោះគឺសម្ 
ក្សបឡៅនងឹទហំំនងិភាពសមគុស្ថម ញលនគឡក្ោងរងនងិរួម្បញ្ចៃូជាអបបបរោ ទាំង ការបង្វា ញ ម្នសុែសទាងំអស់ សក្ោប់ រយបណ្ត ងឹទារ់ទងស្ថន រ ់



v. ររាការទទួៃខុសក្តូវជារួម្ នងិជ្យួែៃ់អងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងឡែើម្ប៊ីឡរៀបច្ំរាយការណ្ច៍្នំួនព៊ីរសរ៊ីអពំ៊ីការក្តួតពនិតិយបរិស្ថា ន ររ់ណាត ៃឆោសន៊ីម្យួៗក្បចំឆ្ន  ំ សក្ោប់ការោរ ់

ឡសនើឡៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ីរនងុរយៈឡពៃម្ួយខខបនាទ បព់៊ីរយៈ ឡពៃរាយការណ្៍ន៊ីម្ួយៗ (ការោរ់ឡសនើឡៅរនងុខខររកោសក្ោប់រយៈឡពៃរាយការណ្ ៍ ច្ឡនាៃ ោះព៊ីខខម្ររា 

ែៃ់ខខម្ិងនុានងិការោរ់ឡសនើឡៅរនុងខខម្ររាសក្ោប់រយៈឡពៃរាយការណ្៍ច្ឡនាៃ ោះព៊ីខខររកោ ែៃ់ខខធនូ) 

vi. ោរ់ឡច្ញនូវតក្ម្ូវការសម្តាភាពរបស់អនរឡធាើឡគាៃនឡោាយនិងអនរ រព់ន័ធឡអែងឡទៀតឡៅរនងុៃរាខណ្ឌ លន (រ) តក្ម្ូវការទនិននយ័អាកាសធាត ុ (ខ) ការវាយតលម្ៃឡៅឡៃើ

អៃប ោះ ៃន់ិងភាពង្វយរងឡក្គាោះ; (គ) ការសក្ម្បសក្ម្ួៃ (ឃ) បក្ញាា បការយៃ់ែងឹព៊ីឡយនឌ្័រនិងការជាតិឡៅឡៃើ ភាពធនន់ងឹអាកាសធាតឡុៅរនងុឡគាៃ នឡោាយនងិរចិ្ចក្បតបិតិតការ 

(ង) ការក្គប់ក្គងច្ំឡណ្ោះែងឹ; និង (ច្) និងវាយតលម្ៃនងិការក្តតួពិនតិយខែៃសម្ក្សប (M & E); 

vii. រំណ្តអ់តតសញ្ញ ណ្សរម្មភាពអាទភិាព សក្ោបព់ក្ងឹងសម្តាភាព របស់ភាគ៊ី  រព់័នធ 

viii. ខណ្នាំសត៊ីព៊ីការក្គប់ក្គងច្ំឡណ្ោះែងឹឡៃើការបនាុំ ឡៅនឹងការខក្បក្បួៃអាកាសធាតុ នងិ ការកាត់បនាយហានភិ័យឡក្គាោះម្ហនតរាយ រួម្ទាំងច្ំឡណ្ោះែឹង ខែៃោនក្ស្ថប់នងិ 
ច្ំឡណ្ោះែងឹជ្នជាតិឡែើម្ភាគតចិ្ នងិការោរ់បញ្ចូៃគាន ឡៅរនុងសណំុំ្ខបបបទខែៃ អាច្ឡក្បើាន នងិ 

ix. ឡរៀបច្ំសោភ រៈសក្ោប់ការបណ្តុ ោះបណាត ៃ ឡគាៃការណ្៍ខណ្នាំនិងឡសៀវឡៅលែវិស័យ និងរម្មវិធ៊ីបណ្តុ ោះបណាត ៃការក្បក្ពឹតរឡអែងៗនងិសិកាា ស្ថល្លសក្ោប់ ការរួម្បញ្ចៃូ: (រ) 

ការបនាំច្ៃូឡៅរនងុការឡធាើខអនការនិងការអភិវឌ្ឍជាតិ (ខ) ការ ពិចរណាឡៅឡៃើឡយនឌ្័រឡៅរនងុការវិនិឡោគឡៅឡៃើការបនាុនំិង (គ) សចូ្នាររ(អាងំ ឌ្៊ីកាទរ័)បនាចំ្ៃូឡៅរនងុ ក្បពន័ធ
តាម្ោននងិវាយតលម្ៃជាតិឡៅឡៃើវិស័យនិងគឡក្ោងនានា។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ៃរាខណ័្ឌ ឡោង 
អនរជ្នំាញខអនរគាំ របរសិ្ថា ននងិបខក្ម្បក្ម្ៃួអាកាសធាតជុាតិ 

(រយោះឡពៃ ៣៦ខខ) 

 

១ គឡក្ោងអភិវឌ្ឍខខែសង្វា រ់តលម្ៃរស ិណ្ិជ្រម្មខែៃម្ិនបងកអៃប ោះ ៃែ់ៃ់អាកាសធាតុ វិនិឡោគឡៅឡៃើការកាតប់នាយភាពក្រ៊ីក្រ និងខខែសង្វា រ់តលម្ៃរសិ ណ្ជិ្រម្ម

ខែៃម្និបងកអៃប ោះ ៃ់ឡៅរម្ពជុា។ឥទធពិៃរបសគ់ឡក្ោងឡនោះនងឹក្តូវានពក្ងឹង អៃតិភាព គុណ្ភាព បខនាម្ព៊ីតលម្ៃ និងក្ារច់្ំណូ្ៃក្គួស្ថរជ្នបទឡៅរនងុតបំន់គឡក្ោង (ឡខតតរពំង់ចម្និងឡខតតតបូងឃមុតំាម្ 

បឡណាត យភាគខាងតបូងនិង ឡខតតរំពតនងិតាខរវ តាម្បឡណាត យក្ពំខែនែឹរជ្ញ្ជនូ លនតំបន់ឡឆនរ ភាគខាងតបូង) ។ 

 

២ គឡក្ោងឡនោះ នឹងឡៃើររម្ពស់ក្ារ់ច្ណូំ្ៃរបស់ក្គួស្ថរឡៅជ្នបទ និងការក្បរតួក្បខជ្ងវិសយ័រសរិម្ម និងសង្វា រ់តលម្ៃរសិ ណ្ជិ្រម្មខែៃម្និបងកអៃប ោះ ៃែ់ៃ់អាកាស ធាតុឡៅក្បឡទសរម្ពជុា 

តាម្រយោះ (i) ការអតៃ់នូវអៃិតរម្មសំខាន់ៗ ខែៃោនភាពក្បឡសើរជាងម្ុន នងិឡហោឋ រច្នាសម្ពន័ធឡក្កាយឡពៃក្បម្ូៃអៃ (ii) ការកាត់បនាយលងៃច្ណំាយឡៅឡៃើ ថាម្ពៃ

តាម្រយោះការឡៃើររម្ពសក់ារឡក្បើក្ាសជ់្៊ីវថាម្ពៃ (iii)  និងការអតៃ់ឡគាៃនឡោ ាយរសិ ណ្ជិ្រម្ម នងិឡសវាគាំក្ទសម្តាភាពឲ្យសម្ក្សបឡៅនងឹ ឡគាៃឡៅលនគឡក្ោង។ 

 

ៃរាខណ័្ឌ ាំាច្ ់
៣ អនរជ្ំនាញខអនរឡនោះក្តូវោនៃរាណ្ោះសម្បតតែិូច្តឡៅ៖ 

i. ោនបរិញ្ញ បក្ត ឬបរិញ្ញ បក្តជានំ់ខពស់ខអនរបរិស្ថា ន បខក្ម្បក្ម្ួៃអាកាសធាតុ រសិរម្ម អភិវឌ្ឍនជ៏្នបទ ឫម្ខុជ្នំាញខែៃ រព់ន័ធ ឡហើយោនបទពិឡស្ថធន៏ោ ងតចិ្

៦ឆ្ន ំទារ់ទងនងឹគឡក្ោងសក្ោប់ការសក្ម្បឡៅនងឹបំខរបំរួៃអាកាសធាតុ នងិការកាត់បនាយឡក្គាោះម្ហនតរាយ (DRR)។ 

ii. ោនបទពិឡស្ថធន៏ោ ងតិច្ ១០ឆ្ន ំ ឡៅឡៃើការក្គប់ក្គង់ការង្វរបរិស្ថា ន ការក្តតួពិនតិយនងិការវាយតលម្ៃឡអែងៗខែៃជ្ោះឥទធពិៃឡៅឡៃើបរិស្ថា ន។ 

iii. អាច្សក្ម្បឡៅនឹងៃរាខណ្ឌ របស់អងគការអភិវឌ្ឍន៏អាសុ៊ី ADB នងិែំឡណ្ើរការលនការ ក្គប់ក្គងបរិស្ថា នថាន រ់ជាតិ។ 

iv. អាច្ទនំារទ់ំនងនិងឡធាើការជាម្ួយសហគម្នត៏ាម្តំបន់ ភាគ៊ីរិច្ចសនា ភាន រ់ង្វររោឋ ភាិៃាន។ 

v. អាច្វិភាគទនិននយ័ នងិឡធាើរាយការណ្៏អពំ៊ីទនិននយ័ខែៃទទៃួាន 

vi. អាច្ឡធាើែំឡណ្ើរឡៅតាម្តបំន់ខែៃសរិាន៊ីម្យួៗ 

vii. ោនសម្តាភាពអាច្និោយនិងសរឡសរភាស្ថអង់ឡគៃសានៃែ 
ភាររចិ្ច 

៤ ឡធាើការោ ងជ្ិតសនិទធជាម្ួយអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោង (PMU) ម្ន្តនត៊ីក្គប់ក្គងការ ការ រអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោង នងិបគុគៃរិនងិទ៊ីភាន រង់្វរខែៃ រព់័នធឡអែងឡទៀត នងិ អនរ 

ជ្ំនាញខាងការផ្លៃ សប់តូរអាកាសធាតនុិងបរិស្ថា នអនតរជាតនិឹងជ្ួយរនងុ ក្គបទ់ិែឋភាពទាំងអស់លនការអនុវតតន៍ក្របខណ័្ឌ វាយតលម្ៃបរិស្ថា ននងិតាងំទ៊ីៃំឡៅងម៊ីរបសគ់ឡក្ោង ( EARF) នងិការ

ក្តួតពនិតិយបរិស្ថា នែបំូងលនគឡក្ោងរង (ការវាយតលម្ៃ IEEs)។ អនរក្បឹរាឡោបៃ់ក្តូវ៖ 

i. ឡៅរនុងការសហការនិងឡក្កាម្ការែរឹនាំលនអនរជ្នំាញខអនរបំខរបំរួៃអាកាសធាតនុងិ ការ របរិស្ថា នអនររជាតិ ធានាថាជ្ំហានលនគឡក្ោងEARFខែៃក្គបែណ្ត ប់ការក្តតួ 

ពិនតិយនងិការវាយតលម្ៃអៃប ោះ ៃ់បរិស្ថា នក្តូវានអនុវតតតាម្ឡោយ PMUs; 

ii. ឡៅរនុងការសហការនិងឡក្កាម្ការែរឹនាំលនអនរជ្នំាញខអនរបំខរបំរួៃអាកាសធាតនុងិ ការ របរិស្ថា នអនររជាត ិ អតៃន់ូវការបណ្តុ ោះបណាត ៃឡៅរនុង (រ) ន៊ីតិវិធ៊ី EARF 

សក្ោប់ការពិនតិយនងិការវាយតលម្ៃអៃប ោះ ៃប់រិស្ថា ន (ការវាយតលម្ៃ IEEs); និង (ខ) ការររារណំ្ត់ក្តានងិរាយការណ៍្ឡអែងៗ 

iii. ឡរៀបច្ំការក្តួតពនិិតយ(បញ្ជ៊ី REA) នងិការវាយតលម្ៃ IEEs សក្ោបគ់ឡក្ោងរងទាងំអស ់



iv. ឡធាើការក្តួតពិនតិយឡៅឡៃើការែំឡណ្ើរការឡអែងៗរបសអ់ងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងខែៃានឡែើម្ប៊ីបឡងកើតនងិអែពាអាយយនតការឡោោះក្ស្ថយស្ថរទរុា (GRM) សក្ោបគ់ឡក្ោងរង ឡោយធានាថា

ស្ថធារណ្ៈ GRM ឡនោះគឺសម្ក្សបឡៅនឹងទំហនំិងភាពសមគុស្ថម ញ លន គឡក្ោងអននុិងរមួ្បញ្ចូៃជាអបបបរោ ទាំងការបង្វា ញ ម្នុសែទាំងអស់ សក្ោប់  រយបណ្ត ងឹទារ់ទងស្ថន រ ់

v. ឡធាើការក្តួតពិនតិយឡៃើការែំឡណ្ើរការខែៃអងគភាពក្គប់ក្គងគឡក្ោងសក្ោប់ការឡរៀបច្ំររាយការណ្ច៍្នំួនព៊ីរ សរ៊ីអពំ៊ីការក្តួតពិនតិយបរិស្ថា ន ររ់ណាត ៃឆោសន៊ីម្យួៗ ក្បចំឆ្ន ំ សក្ោបក់ារោរ ់

ឡសនើឡៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ីរនងុរយៈឡពៃម្ួយខខបនាទ ប ់ ព៊ី រយៈឡពៃរាយការណ៍្ន៊ីម្យួៗ (ការោរ់ឡសនើឡៅរនុងខខររកោ សក្ោប់រយៈឡពៃរាយ ការណ្៍ច្ឡនាៃ ោះព៊ីខខម្ររា 

ែៃ់ខខម្ិងនុានងិការោរ់ឡសនើឡៅរនុងខខម្ររាសក្ោប់រយៈឡពៃរាយការណ្៍ច្ឡនាៃ ោះព៊ីខខររកោ ែៃ់ខខធនូ) 

vi. ឡធាើការក្តួតពិនតិយឡៃើ ការែំឡណ្ើរការឡៅរខនៃង ខែៃការសទង់ម្តិក្តូវានឡធាើឡ ើង ៃទធភាពលនការសិរានិងសំឡណ្ើសត៊ីព៊ីការសក្ម្បសក្ម្ួៃក្តូវានឡរៀបច្ំ 

vii.  ឡធាើការក្តួតពិនតិយឡៃើែំឡណ្ើរការឡអែងៗឡៅរខនៃងខែៃច្ំឡណ្ោះែឹងរនងុតបំន់ឡនោះ ក្តូវ ានច្ងក្រងជាឯរស្ថរនងិការអនុវតតនៃ៍ែបំអតុឡៅរនុងការបក្ញាា បនិងអនុវតតឡៅឡៃើ 

ការបនាុំនងឹការផ្លៃ ស់បតូរអាកាសធាតនុិង DRR ឡៅតាម្ឃុ ំ

viii. ឡធាើការក្តួតពិនតិយឡៃើែំឡណ្ើរការឡអែងៗខែៃ ឡគាៃការណ៍្ខណ្នាំសរ៊ីអំព៊ីការ រួម្បញ្ចៃូការបនាុំនងឹការខក្បក្បួៃអាកាសធាតុឡៅរនងុ ខអនការអភិវឌ្ឍឃុំសង្វក ត់ និង 
រម្មវិធ៊ីវិនិឡោគខែៃក្តូវានបឡងកើតឡ ើង នងិ 

ix. ឡធាើការក្តួតពិនតិយឡៃើែំឡណ្ើរការឡអែងៗ លនការរស្ថងសម្តាភាព ខែៃានឡរៀបច្ំសក្ោប់ភាគ៊ី រ់ពន័ធឡៅថាន រ់ឡខតត ថាន រ់ក្សុរ និងថាន រ់ឃុ។ំ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



ៃរាខណ័្ឌ ឡោង 
ការតាម្ោនគណុ្ភាពទរឹ 

 

១ អាក្ស័យឡោយការតាម្ោនសភាព លនទឹរឡៅតបំន់លនការក្ស្ថវក្ជាវនិងក្បភពទរឹានសបញ្ជ រ់ថា គុណ្ភាពទរឹឡៅឡៃើលអទែ៊ីនិងឡៅរនុងលអទែ៊ីង្វយរងការបំពៃុ ខែៃឡធាើឲ្យោនអៃប ោះ
 ៃ់ែៃ់ក្បពន័ធឡអរូ ូសុ៊ី  រួម្ទាំងសតាខែៃរស់ឡៅរនងុទឹរ សខុភាពម្នុសែ សតាខែៃរសឡ់ៅជ្ុំវិញក្បភពទរឹ និងជ្ោះឥទធពិៃែៃ់ការង្វររសិរម្មអងខែរ។ ែូឡច្នោះ វាពតិជាោនស្ថរៈសខំានណ់ាស់ រនុងការបឡងកើត
និងរំណ្តឲ់្យោន សតង់ោរម្ួយច្ាសល់្លស់ឡែើម្ប៊ីររា តៃុយភាព លនគុណ្ភាពទរឹ។ការក្បម្ៃូអតុពំតោ័នឡអែងៗខែៃទារទ់ងនឹងគុណ្ភាពទឹរ គឺជាជ្ំហាន ខែៃចំាច្់ក្តូវក្តួតពិនតិយ។ 
ៃរាខណ័្ឌ ាំាច្ ់
២ វាោនភាពចំាច្់ សក្ោបក់ារឡធាើឡតសតឡៅឡៃើគុណ្ភាពទរឹ តក្ម្ូវឡអាយក្រមុ្ហ៊ានុឡក្បើក្ាសន់ូវសោភ រៈពឡិស្ថធន៏ានក្តមឹ្ក្តូវ។តក្ម្ូវការរបស់ក្រមុ្ហ៊ានុ អាច្ ច្ងែុៃបង្វា នញនូវ
ភាពឡពញឡៃញលនការឡធាើវិភាគទឹរ និងអតៃឲ់្យនូវរាយការណ្៏ខែៃ ក្តមឹ្ ក្តូវ។វាជាទំនួៃខុសក្តូវរបស់ក្រុម្ហ៊ានុច្ំឡ ោះអរៃឯ់រស្ថរ ឬភសតុតាងខែៃ រព់័នធ។ 
ភាររចិ្ច 

៣ ការឡធាើឡតសតឡនោះោនឡគាៃបណំ្ងគឺឡែើម្ប៊ីអនុវតតការវាយតលម្ៃម្ួយឡែើម្ប៊ីរំណ្ត់ អតតសញ្ញ ណ្ វិភាគនងិការកាតប់នាយហានិភយ័ណាម្ួយ ខែៃោនសកាត នុពៃអវិជ្ជោន 
ឡៅឡៃើសុខភាពនិងអៃប ោះ ៃប់រិស្ថា នខែៃោនទំនារទ់នំងជាម្ួយក្បពន័ធទរឹ នងិជា ពិឡសសឡែើម្ប៊ីបឡងកើតម្ូៃោឋ នក្បឆ្ំងនងឹការក្គប់ក្គងតបំនប់ណារ ញ រនងុអ ំុងឡពៃលនការអនុវតត អនុ 
គឡក្ោងអាច្ក្តូវានឡគក្តួតពិនតិយ។ ខណ្ៈឡពៃខែៃសរម្មភាពរសរិម្ម ក្តូវការឡក្បើក្ាសទ់ឹរជាច្បំង វាចំាច្់ក្តូវានឡគទទៃួស្ថគ ៃ់ថាឡគអាច្ររាននូវទឹរស្ថែ ត 
សក្ោបអ់គតអ់គងក់ារច្ិញ្ចមឹ្សតាក្ពម្ទាងំឡក្បើក្ាសរ់នុងក្សរុម្យួច្ំននួ។ 
៤ គំរូលនទរឹក្តូវយរម្រព៊ីរខនៃងខែៃ ការស្ថងសងន់ិងការក្បក្ពឹតតឡៅលនសរម្មភាព ឡអែងៗខែៃអារភាជ ប់ឡៅនឹងទឹរឡៅរនុងនិងឡៅឡៃើលអទែ៊ី។ ការឡធាើឡតសតគំរូលនទរឹក្តូវឡធាើឡ ើង ជាបឋម្ឡៅនឹងរខនៃង 
បនាទ បម់្រឡៅ រ់រណាត ៃលនការស្ថងសង់ និងឡពៃខែៃការង្វរឡៅ នឹងរខនៃងក្តូវានបញ្ចប។់ 
៥ អតៃ់ឡអាយនូវែំឡណ្ើរការច្ាសល់្លស់ សក្ោប់ការក្បម្ូៃគំរលូនទឹរឡោយបរូរួម្ ទាងំការឡក្ជ្ើសឡរើសសណំារទឹរកាៃបរិឡច្ឆទវិធិស្ថន្តសតឡអែងៗសក្ោប់ក្បម្ូៃទនិនន័យ។ 

៦ ការោរព់ិនទុឡៅឡៃើសំណារលនទឹរ អាក្ស័យឡោយសោសភាពម្ួយបំននួែចូ្ជា៖pH, SS, EC, NH4+. NO3-, PO4 3. DO, BOD5, 

COD, Oil & Grease, Coliform (E. Coli) 


