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គណៈរម្មា ធិការជាតិ 

សព្ម្មប់ការអភិវឌ្ឍតាម្បបបព្បជាធិបតតយ្យតៅថ្នា រ់តព្កាម្ជាតិ (គ.ជ.អ.ប) 

 
 

បែេការសតរីីការតបតជាា ចិតតបែារបរសិាា េ េងិ្សង្គម្ 
 

១. លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត នឹងអនុវតតកមមវធិសី្ោហរណកមមគណលនយ្យភាពស្ងគមលៅកែុងគលរោងថ្នែ ក់
ជ្ញតិ និងរដាបាេថ្នែ ក់លរកាមជ្ញតិ ជ្ញមួយ្នងឹការចូេរមួរតស្់រកស្ងួ និងស្ថា ត័ន/អងគភាពនានាដូចជ្ញ រកស្ួង
មហាផ្ែៃ រកស្ងួអត់រ ំ យុ្វជន និងកីឡា រកស្ួងសុ្ខាភបិាេ រកស្ួងស្ថធារណការ និងដកឹជញ្ជូ ន រកស្ួង
ឧស្ាហកមម នងិស្តិបកមម រដាបាេថ្នែ ក់លរកាមជ្ញតិ និងតណ្តត អងគការស្ងគមសុ្ីវេិពាក់ពន័ធលែេងៗល ៀត។ 
ធនាគារអនតរជ្ញតសិ្រោត់ការកស្ថងល ងីវញិ នងិអភិវឌ្ឍន៍/ស្ោគមនអ៍ភិវឌ្ឍនអ៍នតរជ្ញតិ (តលៅលនេះលៅថ្ន
ធនាគារ) បានឯកភាពែតេហ់រិញ្ញតបទានស្រោត់គលរោង តាមរយ្ៈគណលនយ្យភាពស្ងគមលៅកមពុជ្ញ និងមូេ
និធិតរធនបាេកិចច លេីការែតេ់លស្វា (Cambodia Social Accountability and Service Delivery Trust 
Fund)។  
 

២. លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត នឹងអនុវតតវធិានការ និងស្កមមភាពនានា លដីមបធីានាថ្ន គលរោងរតូវបានអនុវតត
តាមស្តងដ់្ឋរតរសិ្ថា ន នងិស្ងគម។ ផែនការស្តពីីការលតតជ្ញា ចិតតផែែកតរសិ្ថា ននិងស្ងគម លរៀតរាត់លដ្ឋយ្ស្លងេតអពំី
វធិានការ និងស្កមមភាព (រមួទាងំឯកស្ថរ ឬផែនការនានា) រពមទាងំោនការតញ្ជជ ក់ចាស្់អពំកីាេតរលិចេ 
ស្រោតអ់នុវតតស្កមមភាពនមីួយ្ៗ។  
 

៣. លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត នងឹអនុលលាមែងផដរតាមត តបញ្ញតតផិ្នឯកស្ថរតរសិ្ថា ន និងស្ងគម ផដេស្ាិត
លៅលរកាមរកតខ័ណឌ តរសិ្ថា ន និងស្ងគម ផដេបានលេកីល ងីលៅកែុងផែនការស្តីពីការលតតជ្ញា ចតិតផែែកតរសិ្ថា ននងិ
ស្ងគម និងកាេតរលិចេ បានកំណត់ជ្ញក់លាក់លៅកែុងឯកស្ថរតរសិ្ថា ន និងស្ងគមទាងំលនាេះ។ 
 

៤. លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត ោនភារកចិច  ួេខុស្រតូវ លដីមបធីានាថ្ន តរមូវការទាងំអស្់ផដេបានផចងលៅ
កែុងផែនការស្តីពីការលតតជ្ញា ចតិតផែែកតរសិ្ថា ននងិស្ងគម រតូវបានអនុវតត លទាេះតីជ្ញការអនុវតតវធិានការ និងស្កមម
ភាពជ្ញក់លាក់នមីួយ្ៗ រតូវបានលធវីល ងីលដ្ឋយ្រកស្ួង ស្ថា ត័ន ឬអងគភាព ដូចបានលរៀតរាត់កែុងចនុំច ី១ ខាង
លេីក៏លដ្ឋយ្។  
 

៥. ការអនុវតតវធិានការ និងស្កមមភាព ផដេបានលេកីល ងីលៅកែុងផែនការស្តីពីការលតតជ្ញា ចតិតផែែកតរសិ្ថា ននងិ
ស្ងគម នងឹរតូវរតួតពនិិតយ នងិលរៀតចរំបាយ្ការណ៍លែាជូីនលៅ ធនាគារ លដ្ឋយ្ លេខាធកិារដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត លហយី្
រតការលនេះជ្ញតរមូវការចបំាច់ដូចបានផចងលៅកែុងផែនការស្តីពីការលតតជ្ញា ចិតតផែែកតរសិ្ថា ននិងស្ងគម នងិេកេ 
ខណឌ ផ្នកចិចរពមលរពៀងរស្តចាត់ លហយី្តនាៃ ត់មក ធនាគារ នឹងលធវកីាររតួតពនិិតយ នងិវាយ្តផ្មៃអំពីវឌ្ឍនភាព 
និងការស្លរមចបាននូវការអនុវតតវធិានការ និងស្កមមភាពនីមយួ្ៗកែុងការអនុវតតគលរោង។  
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៦. ដូចបានឯកភាពគាែ រវាង ធនាគារ និង លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត ផែនការស្តពីីការលតតជ្ញា ចិតតផែែកតរសិ្ថា ននងិ
ស្ងគម អាចនឹងរតូវបានលធវកីារផកស្រមួេ នងិលធវីតចចុតបនែភាពរគត់លពេទាងំអស្ក់ែុងអំ ុងលពេអនុវតតគលរោង 
លដីមបឆីៃុេះតញ្ជច ងំអំពីការស្រមតខៃួនលេកីាររគត់រគងគលរោងការផ្លៃ ស្់តតូរនិងស្ថា នភាព ផដេមិនអាចលរគាង ុកជ្ញ
មុនបាន ឬ  លដីមបលីឆៃីយ្តតលៅនឹងការវាយ្តផ្មៃលេកីារអនុវតតគលរោងលៅលរកាមផែនការស្តីពីការលតតជ្ញា ចិតតផែែក 
តរសិ្ថា ននងិស្ងគម ។ កែុងកាេៈល ស្ៈផតតលនាេះ គ.ជ.អ.ត នឹងឯកភាពចំលពាេះការផ្លៃ ស្់តតូរជ្ញមួយ្ ធនាគារ 
លហយី្នឹងលធវតីចចុតបនែភាព ផែនការស្តពីីការលតតជ្ញា ចិតតផែែកតរសិ្ថា ននិងស្ងគម ឱ្យស្មរស្តលៅនងឹការផ្លៃ ស្់តតូរ
ទាងំលនាេះ។ កិចចរពមលរពៀងលេីការផ្លៃ ស្់តតូរផែនការស្តពីកីារលតតជ្ញា ចិតតផែែកតរសិ្ថា ននងិស្ងគមនងឹរតូវបានចងរកង
 ុកជ្ញឯកស្ថរតាមរយ្ៈការផ្លៃ ស្់តតូរេិខតិផដេបានចុេះហតាលេខារមួគាែ  រវាងធនាគារ និងលេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ
.អ.ត។ លេខាធកិារដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត នងឹលធវីការែេពវែាយ្ផែនការស្តីពីការលតតជ្ញា ចតិតផែែកតរសិ្ថា ននិងស្ងគម ផដេ
បានលធវតីចចុតបនែភាពរចួ។  
 

៧. លៅលពេផដេគលរោងោនការផ្លៃ ស្់តតូរ លទាេះតកីែុងកាេៈល ស្ៈផដេមនិបានលរពៀង ុកជ្ញមុន ឬការអនុវតត
គលរោង តណ្តត េឱ្យោនការផ្លៃ ស្់តតូរលេហីានិភ័យ្ និងែេត េះពាេ់កែុងអំ ុងលពេអនុវតតគលរោង កែុងករណី
ចបំាច់  លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត នឹងែតេ់មូេនធិតិផនាម លដីមបអីនុវតតស្កមមភាព នងិវធិានការកាត់តនាយ្
ហានភិ័យ្ នងិែេត េះពាេទ់ាងំលនាេះ។ 
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វធិានការ និងស្កមមភាព កាេតរលិចេ  ស្ថា ត័ន  ួេ
ខុស្រតវូ/អាជ្ញា ធរ 

ការរតតួពនិិតយ នងិការលរៀតចរំបាយ្ការណ៍ 
ក ការលរៀតចរំបាយ្ការណ៍ជ្ញល ៀងទាត់  

លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត នឹងលរៀតច ំ និងលែាីររបាយ្
ការណ៍រតួតពិនតិយតរសិ្ថា ន និងស្ងគមជ្ញល ៀងទាត់ ផដេ
ជ្ញផែែកមួយ្ផ្នរបាយ្ការណ៍ពាក់កណ្តត េឆ្ែ  ំ និងលដមីបី
អនុលលាមតាមតរមូវការផ្នផែនការអនុវតតសុ្វតាិភាពតរសិ្ថា
ន និងស្ងគម។ 

របាយ្ការណ៍៦ផខ។ មន្រនតីរតួតពិនតិយ 
និងវាយ្តផ្មៃផ្ន
លេខាធិការដ្ឋា ន 
គ.ជ.អ.ត។  

ខ ឧត ៃវលហតុ នងិលរគាេះថ្នែ ក ់
លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត នឹងជូនដណឹំងជ្ញតនាៃ នដ់េ ់
ធនាគារ កែុងករណីោនឧត ៃវលហតុ ឬលរគាេះថ្នែ ក់ផដេ
ជ្ញត់ទាក ់ង ឬោនែេត េះពាេ់ដេគ់លរោង ឬោនែេ
ត េះពាេអ់វជិជោនដេស់្ហគមន៍ និងកមមករ។ ចំណុច
ខាងលរកាមលនេះ នងឹរតូវបានែតេ់អា ភិាព៖  
• តញ្ជ ីលេខ ូរស្័ពៃស្លន្រ គ្ េះតនាៃ ន់លៅថ្នែ ក់ជ្ញតិ និងលៅ
 ីតាងំជ្ញក់លាកន់ីមួយ្ៗ នងឹរតូវផចករផំេកដេ់កមម
ករ និងស្ហគមន៍ពាកព់័នធ លដីមប ី ួេបានការគារំ 
តឋមលៅលពេោនឧត ៃវលហតុ ឬលរគាេះថ្នែ ក ់

• លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត នឹងជូនដំណឹង ដេ់
ធនាគារ កែុងអំ ុងលពេ២៤លោ ង ករណីោនឧត ៃវ
លហតុ ឬលរគាេះថ្នែ ក់ ផដេជ្ញត់ទាក ់ងលៅនងឹគលរោង 
ឬោនែេត េះពាេដ់េ់ការអនុវតតរតស្់ខៃួន លហយី្
ោន ឬអាចោនែេត េះពាេ់គួរឱ្យកត់ស្ោគ េណ់្ត
មួយ្លៅលេីស្ហគមន៍ នងិកមមករ រមួទាងំលរគាេះថ្នែ ក់
សុ្ខភាព ផដេអាចតណ្តត េឱ្យោនការស្ថៃ ត់ ឬរង
រតួស្ធងនធ់ងរ អំលពីហងឹាលេនី្រស្តី អំលពហីងឹាលេីអនីតិ
ជន លរគាេះថ្នែ កច់រាចរណ៍ និងដ្ឋច់ចរនតអគគសិ្នីជ្ញ
លដីម  

• លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត នឹងែតេ់ពត័៌ោនេមអតិ
ទាក់ ងលៅនឹងឧត ៃវលហតុ ឬលរគាេះថ្នែ ក់ និងកំណត់
វធិានការ       ភាៃ មៗលដីមបលីដ្ឋេះរស្ថយ្រស្តតាមលគា
េនលោ បាយ្ធនធានមនុស្េរតស្់ លេខាធិការដ្ឋា ន 
គ.ជ.អ.ត។  
 
 
 

រាយ្ការណ៍ភាៃ មៗតនាៃ ត់ពី
  ួេបានដណឹំងអំពី
ឧត ៃវលហតុ ឬលរគាេះថ្នែ ក់។ 
 
យ្នតការផតតលនេះ រតូវបាន
ចងរកងរចួជ្ញលរស្ចលដ្ឋយ្ 
លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ
.ត លហយី្នឹងលធវីតចចុតបនែ
ភាពរតស្និលតីរតូវការ 
Ref.: OPP Manual, 
2019. 
 

មន្រនតីធនធាន
មនុស្េ នងិរាយ្
ការយ្ត៍ាម រយ្ៈ
មន្រនតីរតួតពិនតិយ 
និងវាយ្តផ្មៃ
រតស្់ 
លេខាធិការដ្ឋា ន 
គ.ជ.អ.ត ។ 
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ESS 1:  ការវាយ្តផ្មៃ នងិការរគត់រគងហានភិ័យ្ នងិែេត េះពាេត់រសិ្ថា ន និងស្ងគម 
១.១ រចនាស្មព័នធស្ថា ត័ន 

លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត នឹងធានាលរៀតចំឱ្យោន
តុគគេកិោនជំនាញស្មរស្តលធវីការលៅកែុងគលរោងលនេះ 
លដីមបគីារំ ដេ់ការរគត់រគងហានភិ័យ្តរសិ្ថា ន និងស្ងគម 
ការរតួតពិនតិយ និងការលរៀតចំរបាយ្ការណ៍អំពឧីត ៃវ
លហតុ រមួោន៖ 
• រកុមការ្រគារំ ថ្នែ ក់ជ្ញត ិ ផដេនងឹរតូវស្រមត
ស្រមួេលដ្ឋយ្មន្រនតីរតតួពនិតិយ និងវាយ្តផ្មៃ និងោន
ភារកិចចរតួតពិនតិយករណីលរគាេះថ្នែ ក់ ឧត ៃវលហតុ នងិ
ការអនុលលាមតាមស្តង់ដ្ឋរតរសិ្ថា ន និងស្ងគម (រស្ត
តាមរកតខណឌ    តរសិ្ថា ន នងិស្ងគម) លរកាមការជួយ្
លរជ្ញមផរជងពី ីរតឹកាផដេគារំ គលរោង និងស្រមត
ស្រមួេជ្ញមួយ្រកស្ួងពាក់ពន័ៃ រដាបាេថ្នែ ក់លរកាម
ជ្ញតិ និងស្ងគមសុ្ីវេិ។  

• លៅរដាបាេថ្នែ ក់លរកាមជ្ញត ិ មន្រនតតីល គ្ េកែុងស្ថា ត័ន
រដាបាេថ្នែ ក់លរកាមជ្ញតនិីមយួ្ៗ (រាជធានី/លខតត រកងុ 
រស្ុក ខណឌ  និងឃុ ំស្ ា្ ត)់ នឹងលធវីការោ ងជតិស្ែ ិធ
ជ្ញមួយ្ភាគីពាក់ពន័ធនានា នងិ លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.
អ.ត។  

• លៅថ្នែ ក់ស្ហគមន៍ គលរោង នងឹគារំ ដេ់អែក
ស្រមតរស្ួេស្ហគមន៍ រមួោនអែកស្ម័រគចិតត និង
តុគគេកិហាត់ការ ផដេនងឹរតូវរតួតពិនតិយហានភិ័យ្
ស្ងគមជ្ញល ៀងទាត់ និងរាយ្ការណ៍អំពគីលរោង 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
រកុមការ្រនឹងអនុវតតភាៃ
មៗតនាៃ ត់ពគីលរោងលនេះ
រតូវបានអនុវតត លហយី្នងឹ
រតូវរកា ុកលដីមបតីាមដ្ឋន
េ ធែេកែុងអំ ុងលពេ
អនុវតតគលរោង។  

 
មន្រនតីរតួតពិនតិយ 
និងវាយ្តផ្មៃ
រតស្់ 
លេខាធិការដ្ឋា ន 
គ.ជ.អ.ត។ 
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ESS 2:  កោៃ ងំពេកមម នងិេកេខណឌ ការ្រ 
២.១ នីតិវធិីរគតរ់គងកោៃ ងំពេកមម 

លគាេការណ៍ផណនាសំ្តីពីនតីវិធិរីគត់រគងកោៃ ងំពេកមម 
និងេកេខណឌ ការ្រដូចោនផចងកែុងលគាេការណ៍ស្តង់
ដ្ឋររតតិតតតិការ (Standard Operating Procedures) 
ផ្នលស្ៀវលៅផណនា ំOPP រតស្់គ.ជ.អ.ត នឹងរតូវអនុវតត ូ
លៅរគត់តុគាេិក កមមករ ផដេតលរមកីារ្រផ្លៃ េ់ទាងំ   អ
ស្់។ លគាេការណ៍ផណនាទំាងំលនាេះរមួោនដូចខាងលរកាម
៖  

• នីតិវធិីរគត់រគងកោៃ ងំពេកមម លរកាមចាត់
ការ្ររតស្់រកស្ួងការ្រ និងតណតុ េះតណ្តត េវជិ្ញជ ជី
វៈផ្នរពេះរាជ្ញណ្តចរកកមពុជ្ញ និងលគាេនលោបាយ្
រតស្់លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត ស្តពីសី្តងដ់្ឋរតរសិ្ថា
ន និងស្ងគម ស្រោត់ការអភិវឌ្ឍតាមផតតរតជ្ញធតិ
លតតយថ្នែ ក់លរកាមជ្ញតិ  
• ការរគត់រគង នងិ នំួេខុស្រតូវលេីកោៃ ងំពេ
កមម និងេកេខណឌ ការ្ររវាងនលោជិក នងិនលោ
ជក ដូចជ្ញការែេពវែាយ្អពំសី្ិ ធរតស្់តុគគេកិ កមម
ករ លដីមបធីានាឱ្យបាននូវសុ្វតាិភាព និងសុ្ខោេភាព 
គាម នការលរសី្លអីង ស្មភាព ស្មធម៌ មនិោនការ
រារាងំដេ់ស្ ិធ នងិលស្រភីាព យ្នតការលដ្ឋេះរស្ថយ្ត
ណតឹ ងស្ថរ ុក និងការការពារការលកងរតវញ័្ច លេីកុោរ 
និងការតងេិតតងេកំោៃ ងំពេកមមផែអកលេចីាត់ការ្រ 
និងកចិចគាពំារកុោរ។  

 

The OPP/SOP នឹងរតូវបានរតួតពិនិតយលដមីបកីំណតអ់ពំី
ភាពខវេះចលនាៃ េះ ផដេរតូវតំលពញតផនាមរស្តតាមតរមូវការ
រតស្់ធនាគារ ពិលស្ស្ស្រោត់រកុមហ ុនល  ការស្ថងស្ង ់
អែកហាត់ការ នងិអែកស្រមតស្រមេួស្ហគមន៍ នងិ
លគាេការណ៍ផដេនឹងរតូវតផនាមលេីរាេ់ចំណុចខវេះខាត
ផដេបានកំណត់។  
 

លគាេការណ៍ស្តង់ដ្ឋររតតតិតតិការ (SOP) និងលគាេ
ការណ៍តំលពញតផនាមលែេងល ៀត នងឹរតូវបានអនុវតត
ស្រោត់គលរោងលនេះ។ 

 
លស្ៀវលៅផណនាសំ្តីពី
លគាេការណ៍ស្តង់ដ្ឋរ
រតតិតតតិការ (OPP/SOP) 
រតូវបានតលងាីតល ងី និង
អនុវតតលៅលរកាម គ.ជ.អ.ត 
រលតៀតវារៈរតស្់រាជរដ្ឋា ភិ
បាេកមពុជ្ញ។ លស្ៀវលៅ
ផណនាសំ្តីពលីគាេការណ៍
ស្តង់ដ្ឋររតតតិតតិការលនេះ 
នឹងរតូវបានរតតួពនិិតយមុន
លពេជួេតុគគេិកណ្ត
មួយ្ (តុគគេិកផ្លៃ េ់ ឬ
តុគគេកិកចិចស្នា, អែក
ហាត់ការ, កមមករកែុងស្ហ
គមនស៍្រោត់គលរោង
លនេះ។  
• ចាត់ការ្រ ឆ្ែ  ំ
១៩៩៧ 

• RGC ratified ILO C. 
138, អាយុ្អតបតរោរ 
and ILO C. 182, 
Worst Forms of 
Child Labor, and  
MOSAVY Prakas 
(proclamation) 
No. ១០៦ ស្តពីកីារ
ហាមឃាតកុ់ោរលធវីការ
លៅកផនៃងោនលរគាេះ
ថ្នែ ក់ (២៨ លមស្ថ 
២០០៤)។ 

 
មរនីតធនធាន
មនុស្េផ្ន 
លេខាធិការដ្ឋា ន 
គ.ជ.អ.ត ។ 
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២.២ យ្នតការលដ្ឋេះរស្ថយ្តណតឹ ងស្ថរ ុកេស្រោត់តុគគេិក កមម
ករ ផដេតលរមីការ្រកែុងគលរោង  
យ្នតការលដ្ឋេះរស្ថយ្តណតឹ ងស្ថរ ុកស្រោតតុ់គគេកិ កមម
ករផដេតលរមីការ្រកែុងគលរោង នឹងរតូវបានអនុវតតតាម
េកេខណឌ ខាងលរកាម៖ 
• រកុមហ ុនល  ការស្ថងស្ង/់ រីតឹកា/កមមករ/អែក
ស្រមតស្រមេួឯករាជយ ោនស្ិ ធលិែា ី ឬដ្ឋក់ពាកយត
ណតឹ ងមកកាន់លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត លៅថ្នែ ក់
ជ្ញតិ និងរដាបាេថ្នែ ក់លរកាមជ្ញតិ។ 

• តុគគេកិ កមមកររផដេតលរមកីារ្រកែុងគលរោង ផដេ
លរតីរបាស្យ់្នតការលដ្ឋេះរស្ថយ្តណតឹ ងស្ថរ ុក នងឹ
រតូវអនុលលាមតាម លស្ៀវលៅផណនា ំ OPP រតស្់ 
លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត។ 

• លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត នឹងលធវតី ត ា្ ញផណនាំ
អំពីលគាេនលោបាយ្ផដេោនរស្ថត់រតស្ខ់ៃួន រមួ
ទាងំនតីិវធិីលដ្ឋេះរស្ថយ្ពាកយតណតឹ ងស្ថរ ុកេរតស្ក់មម
ករ ជ្ញមួយ្តុគគេកិគលរោងទាងំអស្់ រកុមហ ុនល  ការ
ស្ថងស្ង/់រកុមហ ុនល  ការលធវតីនត អែកហាត់ការ នងិ
អែកស្ម័រគចិតត លដមីបធីានាថ្នពួកលគបានយ្េច់ាស្់
អំពីស្ ិធិ និងែេរតលោជន ៍ មុនលពេពកួលគចុេះហតា
លេខាលេីកិចចស្នា។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
លស្ៀវលៅផណនា ំOPP  
រតស្់ លេខាធិការដ្ឋា ន គ.
ជ.អ.ត រតូវបានលរៀតចំ
រចួរាេ់លហយី្ ផតអាចនងឹ
រតូវលធវតីចចុតបនែភាពមុន
លពេជួេតុគគេិក។  
 
លគាេនលោបាយ្ នងិ
លគាេការណ៍រតស្់ 
លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ
.ត នងឹរតូវបានលរតីរបាស្់
ស្រោត់ កមមករផដេតលរមី
ការ្រផ្លៃ េ់ រកុមហ ុនល  
ការស្ថងស្ង ់អែកហាត់
ការ និងអែកស្ម័រគចតិត 
លដីមបធីានាថ្នពួកលគបាន
ដងឹ នងិយ្េច់ាស្អ់ំពី
ស្ិ ធរិតស្ព់ួកលគ មុនលពេ
ពួកលគចត់លែតីមលធវីការ្រ
លៅកែុងគលរោង។ 
 
  

 
មរនីតធនធាន
មនុស្េផ្ន
លេខាធិការដ្ឋា ន 
គ.ជ.អ.ត។ 
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២.៣ វធិានការវាស្ផ់វង សុ្ខភាព និងសុ្វតាិភាពការ្រ 
លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត នឹងរតតួពនិិតយនតីិវធិសុី្ខ
ភាពនងិសុ្វតាិភាពការ្រផដេោនរស្ថត់ និងលធវី
វលិស្ថធនកមមនីតិវធិីទាងំលនាេះ លដីមបរីស្តតាមស្តង់ដ្ឋរ
រតស្់ធនាគារ ពិលស្ស្សុ្វតាិភាពលធវដីំលណីររតស្់តុគគេកិ 
កមមករ។  
 
វធិានការ នឹងរតូវបានអនុវតតតាមចាត់ការ្ររតស្់រពេះ
រាជ្ញណ្តចរកកមពុជ្ញ (រកម ផ្ងង ១ី៣ ផខមីនា ឆ្ែ  ំ
១៩៩៧)។ លគាេនលោបាយ្រតស្់គ.ជ.អ.ត ស្តីពសី្តង់
ដ្ឋរតរសិ្ថា ន និងស្ងគម និងតរមូវការរតស្់ធនាគារ លហយី្
នឹងរគតដណត ត់៖  
 
• វភិាគ និងលជៀស្វាងែេត េះពាេ់នានាដេសុ់្ខភាព 
និងសុ្វតាភិាពរតស្់រកុមហ ុនល  ការស្ថងស្ង់ឯក
រាជយ/ ីរតកឹា/កមមករផដេតលរមកីារ្រលដ្ឋយ្ផ្លៃ េ់/
អែកហាត់ការ/អែកស្រមតស្រមួេស្ហគមន៍កែុងកំ
 ុងលពេ ឬលរកាយ្លពេអនុវតតគលរោង។  

• ការតណតុ េះតណ្តត េកមមករផដេតលរមកីារ្រកែុង
គលរោង និងការរកា ុកកណំត់រតាតណតុ េះតណ្តត េ  

• ចងរកងឯកស្ថរ នងិរាយ្ការណ៍អំពីលរគាេះថ្នែ ក់
ការ្រ ជំងឺ និងឧត ៃវលហតុ។  

• តណតុ េះតណ្តត េកមមករអពំីសុ្វតាិភាពែៃូវងែេ់ នងិរតួត
ពិនិតយអំពីចំលណេះដងឹផដេ  ួេបានរតស្់កមមករនី
មួយ្ៗ។ 

• លរៀតចកំមមវធិីស្លន្រ គ្ េះតនាៃ នក់ែុងក ុំងលពេអនុវតត
គលរោង ករណីោនតញ្ជា  ឬលរគាេះថ្នែ ក់ណ្តមួយ្លកីត
ល ងីជ្ញយ្ថ្នលហតុ។ 

• ពិចរណ្តលេីសុ្វតាិភាព នងិសុ្ខភាពរតស្តុ់គគេកិ 
កមមករ នងិរកមស្ីេធមក៌ារ្រ។ 

 
 
 
 
 

ការរតួតពិនតិយ និងការលធវី
វលិស្ថធនកមមផ្នលគាេ
ការណ៍ផដេោនរស្ថត់ 
នឹងរតូវលធវីល ងីស្រោត់
តុគគេកិ កមមកររគតច់ំ
ណ្តត់ថ្នែ ក់ទាងំអស្់ លដីមបី
ធានាថ្ន ពួកលគបានយ្េ់
ចាស្់ នងិដងឹ មុនលពេ
ចត់លែតីមលធវីការ្រលៅកែុង
គលរោងលនេះ។ 
 
 
 
លៅលពេផដេលគាេ
ការណ៍ រតូវបានផក
ស្រមួេ លគាេការណ៍
ទាងំលនេះ នឹងរតូវបានអនុ
វតតកែុងអំ ុងលពេវដតផ្ន
ការអនុវតតគលរោង ។ 

 
មន្រនតីរតួតពិនតិយ 
និងវាយ្តផ្មៃ នងិ 
មរនីតធនធាន
មនុស្េផ្ន
លេខាធិការដ្ឋា ន 
គ.ជ.អ.ត។ 
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ESS 7:  ស្ហគមនមូ៍េដ្ឋា ន/ជនជ្ញតលិដមីភាគតចិ ផតតរតផ្ពណីរតវតតិស្ថន្រស្ត  
៧.១ ការចូេរមួរតស្់ជនជ្ញតលិដមីភាគតចិ  

ជនជ្ញតិលដីមភាគតចិ ោនតរមូវការជ្ញក់លាក់ ទាមទារ
ឱ្យោនវធិានការចាស្់លាស្ល់ដីមបធីានាថ្នពួកលគអាច
  ួេបានែេរតលោជនព៍កីារអនុវតតគលរោង និងរស្ត
តាម ំលនៀម ោៃ ត់ និងរតផ្ពណីផ្នការរស្់លៅរតស្់ពួក
លគ។ ការអនុវតតខាងលរកាមលនេះរតូវបានលធវីល ងី។ ពិធីការ
ស្រោត់ការដ្ឋក់តញ្ជូ េជនជ្ញតិលដីមភាគតចិ នងឹរតូវបាន
តលងាីតល ងីរមួោនដូចខាងលរកាម៖  
  
• ការលរៀតចំេិខតិអលញ្ជ ីញលៅជនជ្ញតិលដីមភាគតចិ រមួ
ោនអែកតណំ្តងរតស្់ពួកលគ ឬរតធានភូមិ រតូវែតេ់
ព័ត៌ោនរគត់រគាន់ នងិជូនដំណឹង ុកជ្ញមុន លៅ
លពេលរៀតចំវគគតណតុ េះតណ្តត េ ស្ិកាេ ស្ថលា ឬការ   
ពិលរគាេះរតឹកាលោតេណ់្តមួយ្។  

• ធានាថ្នជនជ្ញតិលដីមភាគតចិ បានយ្េ់ដងឹ នងិបាន
ចូេរមួកែុងការអនុវតតគលរោង។  

• ការលរៀតចំវគគតណតុ េះតណ្តត េ រតូវោនវតតោនោ ង
លហាចណ្តស្់អែកស្រមតស្រមួេស្ហគមន៍ នងិអែក
តកផរតស្រោតជ់នជ្ញតិលដីមភាគតចិ។ ការចូេរមួ
រតស្់ជនជ្ញតិលដមីភាគតិច នឹងរតូវបានលេកី កឹចតិត
ស្រោត់រកុមជនជ្ញតិលដីមភាគតិចនីមួយ្ៗ។  

 
ពិធីការ នងឹរតូវបានតលងាតី
ល ងី និងផចករផំេកមុន
លពេចត់លែតមីស្កមមភាព
នានាលៅកែុងស្ហគមន៍ 
ផដេោនជនជ្ញតិលដីម
ភាគតចិរស្់លៅ។  

មន្រនតីរតួតពិនតិយ 
និងវាយ្តផ្មៃ
រតស្់  
លេខាធិការដ្ឋា ន 
គ.ជ.អ.ត។ 

ESS 10: ការរមួតញ្ជូ េការចូេរមួរតស្ត់ួអងគពាក់ពន័ធ និងការត ា្ ញពត័៌ោន  
១០.
១ 

ការរមួតញ្ជូ េការចូេរមួរតស្់ភាគីពាក់ព័នធ និងការ
ែេពវែាយ្  
ស្ថវតាផ្នគលរោង គឺលដីមបធីានាឱ្យោនការចូេរមួពីរគត់
រកុមរតជ្ញពេរដាទាងំអស្់ ពិលស្ស្ការចូេរមួពីជនជ្ញតិ
លដីមភាគតិច រកមុ្យ្រងលរគាេះ។  
 
 

តនតអនុវតតែេពវែាយ្
ព័ត៌ោនលពញមួយ្ឆ្ែ  ំនិង
រមួតញ្ជូ េរតជ្ញពេរដា 
អងគការស្ងគមសុ្ីវេិ និង
អភិវឌ្ឍផែនការស្កមមភាព 
និងការអនុវតតជ្ញមួយ្រតជ្ញ
ពេរដា។ 
 

 
មន្រនតីរតួតពិនតិយ 
និងវាយ្តផ្មៃ
រតស្់  
លេខាធិការដ្ឋា ន 
គ.ជ.អ.ត។ 
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១០.
២ 

យ្នតការលដ្ឋេះរស្ថយ្តណតឹ ងស្ថរ ុកេរតស្់គលរោង 
យ្នតការលដ្ឋេះរស្ថយ្តណតឹ ងស្ថរ ុកេរតស្់គលរោង តាម
លគាេនលោបាយ្រតស្់លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត ស្តពីី
ស្តង់ដ្ឋរតរសិ្ថា ន នងិស្ងគមរមួោនដូចខាងលរកាម៖ 
• ការរមួតញ្ជូ េការចូេរមួរតស្់អងគការស្ងគមសុ្ីវេិ 
ផដេភាគពីាក់ពន័ធ អាចលែាពីាកយតណតឹ ងតាមរយ្ៈ
ពាកយស្មតលីៅអែកស្រមតស្រមួេគណលនយ្យភាព
ស្ហគមន៍ លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត ឬលវ កិារស្ថ
ធារណៈណ្តមួយ្ផដេោនការចូេរមួពរីតជ្ញពេរដា 
អងគការស្ងគមសុ្ីវេិ និងភាគពីាក់ពន័ធនានា។ 

• ការរមួតញ្ជូ េការចូេរមួរតស្់អងគការស្ងគមសុ្ីវេិ ភា
គីពាកព់័នធនានា ោនស្ ិធិលែាពីាកយតណតឹ ងលៅមន្រនត ី
លៅរដាបាេថ្នែ ក់លរកាមជ្ញត ិ (ឧទាហរណ៍ ថ្នែ ក់រាជ
ធានី លខតត ឬថ្នែ ក់រកងុ រស្ុក ខណឌ )។  

• ការរមួតញ្ជូ េការចូេរមួរតស្់អងគការស្ងគមសុ្ីវេិ 
និងភាគីពាកព់័នធ ោនស្ ិធិលែាពីាកយតណតឹ ងលៅរកុម
ការ្រតលចចកល ស្រតស្គ់លរោងលៅរដាបាេថ្នែ ក់
លរកាមជ្ញតិ។ រកុមការ្រតលចចកល ស្គលរោង នឹងលធវី
កំណត់រតា និងរតួតពនិិតយរាេ់ពាកយតណតឹ ងទាងំអស្់
ផដេបាន  ួេលៅរាេ់កចិចរតជុំរតចរំតីោស្រតស្់
គលរោង។  

• ការរមួតញ្ជូ េការចូេរមួរតស្់អងគការស្ងគមសុ្ីវេិ 
និងភាគីពាក់ពន័ធនានា ោនស្ិ ធលិែាីពាកយតណតឹ ង
លដ្ឋយ្ផ្លៃ េ់លៅ គណៈកោម ធកិាររគត់រគងការអនុវតត
ផែនការយុ្ ាស្ថន្រស្តគណលនយ្យភាពស្ងគមលៅថ្នែ ក់
លរកាមជ្ញតិ (គ.គ.អ.ស្)។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
លស្ៀវលៅផណនាលំគាេ
ការណ៍ និងលគាេ
នលោបាយ្រតតតិតតិការ 
(OPP) ផ្ងង ៣១ ផខក
កាដ្ឋ ឆ្ែ  ំ២០១៩, និងស្ត
ង់ដ្ឋរតរសិ្ថា ននងិស្ងគម 
ស្រោត់ការអភិវឌ្ឍរតជ្ញធិ
តលតយ្យថ្នែ ក់លរកាមជ្ញតិ 
(ESS) ផ្ងង ៣១ ផខលមស្ថ 
ឆ្ែ  ំ២០១៩ គឺជ្ញយ្នតការ
លដ្ឋេះរស្ថយ្តណតឹ ងស្ថរ
 ុក លោងតាមលគាេ
នលោបាយ្រតស្់ 
លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ
.ត ស្តពីីសុ្វតាិភាពតរសិ្ថា ន 
និងស្ងគម នឹងរតូវអនុវតត
កែុងមយួ្វដតផ្នការអនុវតតគ
លរោង។ 

 
មន្រនតីរតួតពិនតិយ 
និងវាយ្តផ្មៃ
រតស្់  
លេខាធិការដ្ឋា ន 
គ.ជ.អ.ត។ 
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ការគារំ ស្មតាភាព (តណតុ េះតណ្តត េ)  
CS1 វគគតណតុ េះតណ្តត េ នងឹរតូវែតេ់ជូនដេ់រគត់តុគគេកិ

រតស្់ គ.ជ.អ.ត ទាងំអស្់  រីតឹកា នងិអែកស្ម័រគចិតត 
លហយី្កមមវធិីស្កិា នងឹរតូវបានរតួតពិនតិយ លដីមបធីានាថ្ន
លគាេនលោបាយ្ពាកព់័នធទាងំអស្់ រតូវបានរគតដណត ត់ 
និងលពញលេញរគត់រគាន់។   
 
រគត់ភាគពីាក់ពន័ធទាងំអស្់ (តុគគេកិ រកុមហ ុនល  ការ
ស្ថងស្ង់ អែកស្ម័រគចតិត អែកហាត់ការ នងឹ  ួេបានវគគត
ណតុ េះតណ្តត េលៅលពេចត់លែតីមគលរោងដំតូង ឬោនចុេះ
ហតាលេខាលេីកចិចស្នា។ វគគតណតុ េះតណ្តត េលដមីបី
ពរងឹងស្មតាភាពភាគីពាកព់ន័ធ នឹងរតូវបានលធវីល ងីជ្ញ
ល ៀងទាត់ ោ ងលហាចណ្តស្់លរៀងរាេ់ឆ្ែ  ំឬតាមការ
ផណនារំតស្់មន្រនតីសុ្វតាភិាពតរសិ្ថា ន និងស្ងគម។ 
វគគតណតុ េះតណ្តត េ នងឹរមួតញ្ជូ េរាេ់ចំណុចស្មខាន់ៗ
ដូចខាងលរកាម៖ 

• លគាេនលោបាយ្តរសិ្ថា ន និងស្ងគមរតស្ ់
លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ត។  

• តណតុ េះតណ្តត េអពំីយ្នតការលដ្ឋេះរស្ថយ្តណតឹ ង
ស្ថរ ុករតស្់គលរោងស្រោត់តុគគេិក កមមករ។  

• តណតុ េះតណ្តត េអពំីសុ្វតាិភាពែៃូវងែេ ់ នងិការ
រតួតពនិិតយចំលណេះដឹង។ 

• តណតុ េះតណ្តត េអពំីការរមួតញ្ជូ េការរចូេរមួ
រតស្់ភាគីពាក់ពន័ធរមួោនជនជ្ញតិលដមីភាគតិច 
និងជន្យ្រងលរគាេះ។  

• តណតុ េះតណ្តត េអពំីការចូេរមួរតស្់ភាគីពាកព់័នធ 
និងការែេពវែាយ្។  

លគាេនលោបាយ្ស្តីពីការលធវរីបាយ្ការណ៍ឧត ៃវលហតុ។ 

តណតុ េះតណ្តត េដេ់អាជ្ញា
ធរថ្នែ ក់លរកាមជ្ញតិអពំ ី
លគាេនលោបាយ្តរសិ្ថា ន 
និងស្ងគម និងរតធានត 
ជ្ញក់លាក់ ជ្ញតនតតនាៃ ត់
កែុងមយួ្វដតផ្នការអនុវតតគ
លរោង។ 

មន្រនតីរតួតពិនតិយ 
និងវាយ្តផ្មៃ 
មន្រនតីធនធាន
មនុស្េរតស្់  
លេខាធិការដ្ឋា ន 
គ.ជ.អ.ត។ 

 


