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ែផនករអនុវត�សវុត�ភិាពបរសិ� ន និងសង�ម 

 
១. េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប នងឹអនុវត�កម�វធិីសមាហរណកម�គណេនយ្យភាពសង�មេទក�ុងគេ្រមាងថា� ក់ជាតិ និងរដ�
បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ ជាមយួនឹងករចូលរមួរបស់្រកសងួ និងស� ប័ន/អង�ភាពនានាដូចជា ្រកសួងមហៃផ� ្រកសួងអប់រ ំ
យុវជន និងកឡីា ្រកសួងសុខភិបាល ្រកសងួសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន ្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� រដ�បាល
ថា� ក់េ្រកមជាតិ នងិបណា� អង�ករសង�មសុីវលិពកព់័ន�េផ្សងៗេទៀត។ ធនាគារអន�រជាតិស្រមាប់ករកសងេឡងីវញិ និង
អភិវឌ្ឍន៍/សមាគមនអ៍ភិវឌ្ឍន៍អន�រជាតិ (តេទេនះេហថាធនាគារ) បានឯកភាពផ�ល់ហរិ��ប្បទនស្រមាប់គេ្រមាង 
តមរយៈគណេនយ្យភាពសង�មេនកម�ុជា នងិមូលនធិបិរធនបាលកិច� េលីករផ�ល់េសវ (Cambodia Social 
Accountability and Service Delivery Trust Fund)។  
 

២. េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប នឹងអនុវត�វធិានករ និងសកម�ភាពនានា េដីម្បធីានាថា គេ្រមាង្រត�វបានអនុវត�តមស�ង់ដរ
បរសិ� ន និងសង�ម។ ែផនករអនុវត�សុវត�ិភាពបរសិ� ន និងសង�ម េរៀបរប់េដយសេង�បអពំីវធិានករ និងសកម�ភាព 
(រមួទងំឯកសរ ឬែផនករនានា) ្រពមទងំមានករប�� កច់្បោសអ់ំពីកលបរេិច�ទស្រមាបអ់នុវត�សកម�ភាពនមីួយៗ។  
 

៣. េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប នងឹអនុេលមផងែដរតមបទប្ប��ត�ិៃនឯកសរបរសិ� ន និងសង�មែដលស�ិតេនេ្រកម
្រកបខ័ណ�  បរសិ� ន និងសង�ម ែដលបានេលីកេឡងីេនក�ុងែផនករអនុវត�សុវត�ិភាពបរសិ� ន និងសង�ម នងិកលបរេិច�ទ
ែដលបានកំណត់ជាក់លក់េនក�ុងឯកសរបរសិ� ន និងសង�មទងំេនាះ។ 
 

៤. េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប មានភារកិច�ទទួលខុស្រត�វេដីម្បីធានាថា ត្រម�វករទងំអស់ែដលបានែចងេនក�ុង
ែផនករអនុវត�សុវត�ិភាពបរសិ� ន និងសង�ម្រត�វបានអនុវត�េទះបីជាករអនុវត�វធិានករ និងសកម�ភាពជាក់លក់
នីមួយៗ ្រត�វបានេធ�ីេឡងីេដយ្រកសួង ស� បន័ ឬអង�ភាព ដូចបានេរៀបរប់ក�ុងចនុំចទ១ី ខងេលកី៏េដយ។  
 

៥. ករអនុវត�វធិានករ និងសកម�ភាព ែដលបានេលីកេឡងីេនក�ុងែផនករអនុវត�សុវត�ិភាពបរសិ� ន និងសង�ម នឹង្រត�វ
្រត�តពនិិត្យ និងេរៀបចំរបាយករណ៍មកកន់ ធនាគារ េដយ េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប េហយី្របករេនះជាត្រម�វករ
ចបំាច់ដូចបានែចងេនក�ុងែផនករអនុវត�សុវត�ិភាពបរសិ� ន និងសង�ម នងិលក�ខណ� ៃនកិច�្រពមេ្រពៀង្រសបច្បោប់ 
េហយីបនា� ប់មក ធនាគារ នងឹេធ�ីករ្រត�តពនិិត្យ នងិវយតៃម�អពំីវឌ្ឍនភាព និងករសេ្រមចបាននូវករអនុវត�វធិានករ 
និងសកម�ភាពនមីួយៗក�ុងករអនុវត�គេ្រមាង។  
 
៦. ដូចបានឯកភាពគា� រវង ធនាគារ និង េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប ែផនករអនុវត�សុវត�ិភាពបរសិ� ន និងសង�មអច
នឹង្រត�វបានេធ�ីករែកស្រម�ល និងេធ�ីបច�ុប្បន�ភាព្រគប់េពលទងំអស់ក�ុងអឡុំងេពលអនុវត�គេ្រមាង េដីម្បឆី�ុះប�� ងំអំពី
ករស្រមបខ�ួនេលីករ្រគប់្រគងគេ្រមាង ករផា� ស់ប�ូរ នងិស� នភាពែដលមិនអចេ្រគាងទុកជាមុនបាន ឬេដីម្បេីឆ�យីតប
េទនឹងករវយតៃម�េលីករអនុវត�គេ្រមាងេនេ្រកមែផនករអនុវត�សុវត�ិភាពបរសិ� ន និងសង�ម។ ក�ុងកលៈេទសៈែបប
េនាះ េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប នឹងឯកភាពចំេពះករផា� ស់ប�ូរជាមួយ ធនាគារ េហយីនឹងេធ�ីបច�ុប្បន�ភាព ែផនករអនុវត�
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សុវត�ិភាពបរសិ� ន និងសង�ម ឱ្យសម្រសបេទនងឹករផា� ស់ប�ូរទងំេនាះ។ កចិ�្រពមេ្រពៀងេលីករផា� ស់ប�ូរែផនករអនុវត�
សុវត�ិភាពបរសិ� ន និងសង�ម នឹង្រត�វបានចង្រកងទុកជាឯកសរតមរយៈករផា� សប់�ូរលិខិតែដលបានចុះហត�េលខរមួ
គា� រវងធនាគារ និងេលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប។ េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប នងឹេធ�កីរផ្សព�ផ្សោយែផនករអនុវត�សុវត�ិ
ភាពបរសិ� ន នងិសង�ម ែដលបានេធ�បីច�ុប្បន�ភាពរចួ។  
 

៧. េនេពលែដលគេ្រមាងមានករផា� ស់ប�ូរ េទះបកី�ុងកលៈេទសៈែដលមនិបានេ្រពៀងទុកជាមុន ឬករអនុវត�គេ្រមាង 
បណា� លឱ្យមានករផា� ស់ប�ូ រេលីហនិភ័យ និងផលប៉ះពល់ក�ុងអំឡុងេពលអនុវត�គេ្រមាង ក�ុងករណីចំបាច់  
េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប នឹងផ�ល់មូលនធិិបែន�ម េដីម្បអីនុវត�សកម�ភាព នងិវធិានករកត់បន�យហនភិ័យ នងិផល
ប៉ះពលទ់ងំេនាះ។
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វធិានករ និងសកម�ភាព កលបរេិច�ទ 
ស� ប័នទទួលខុស

្រត�វ/អជា� ធរ 
ករ្រត�តពនិិត្យ នងិករេរៀបចរំបាយករណ៍ 

ក ករេរៀបចរំបាយករណ៍ជាេទៀងទត ់ 
េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប នងឹេរៀបចំ និងេផ�ីររបាយ
ករណ៍្រត�តពិនតិ្យបរសិ� ន និងសង�មជាេទៀងទត ់ ែដល
ជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ពក់កណា� លឆា�  ំ នងិេដមី្បី
អនុេលមតមត្រម�វករ       ៃនែផនករអនុវត�សុវត�ិភាព     
បរសិ� ន និងសង�ម។ 

របាយករណ៍៦ែខ។ ម�ន�ី្រត�តពិនតិ្យ និង
វយតៃម�ៃន 
េលខធិករដ� ន គ
.ជ.អ.ប។  

ខ ឧប្បទ�វេហតុ និងេ្រគាះថា� ក ់
េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប នឹងជូនដំណឹងជាបនា� ន់ដល់
ធនាគារ ក�ុងករណីមានឧបទ�វេហតុ ឬេ្រគាះថា� ក់ែដលជាប់
ទក់ទង ឬមានផលបះ៉ពលដ់លគ់េ្រមាង ឬមានផលប៉ះ
ពល់អវជិ�មានដលស់ហគមន ៍ និងកម�ករ។ ចំណុចខង
េ្រកមេនះ នឹង្រត�វបានផ�លអ់ទិភាព៖  
• ប�� ីេលខទូរស័ព�សេ�ង� ះបនា� ន់េនថា� ក់ជាតិ នងិេន

ទីតងំជាក់លកន់ីមួយៗ នឹង្រត�វែចករែំលកដលក់ម�
ករ និងសហគមន៍ពកព់័ន� េដីម្បទីទលួបានករគា្ំរទ
បឋមេនេពលមានឧបទ�វេហតុ ឬេ្រគាះថា� ក ់

• េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប នឹងជូនដណឹំង ដល់
ធនាគារ ក�ុងអំឡុងេពល២៤េម៉ាង ករណីមានឧបទ�វ
េហតុ ឬេ្រគាះថា� ក ់ ែដលជាប់ទកទ់ងេទនងឹគេ្រមាង 
ឬមានផលបះ៉ពលដ់លក់រអនុវត�របស់ខ�ួន េហយី
មាន ឬអចមានផលបះ៉ពល់គួរឱ្យកត់សមា� លណ់ា
មួយេទេលីសហគមន ៍ និងកម�ករ រមួទងំេ្រគាះថា� ក់
សុខភាព ែដលអចបណា� លឱ្យមានករស� ប ់ ឬរង
របួសធ�នធ់�រ អំេពីហងឹ្សោេល�ីស�ី អំេពីហងឹ្សោេលីអនតីិ
ជន េ្រគាះថា� កច់រចរណ៍ នងិដចច់រន�អគ�ិសនជីាេដីម  

• េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប នឹងផ�លព់័ត៌មានលម�ិត
ទក់ទងេទនឹងឧប្បតវេហតុ ឬេ្រគាះថា� ក់ នងិកណំត់
វធិានករ       ភា� មៗេដីម្បេីដះ្រសយ្រសបតមេគាល
នេយា បាយធនធានមនុស្សរបស់ េលខធិករដ� ន 
គ.ជ.អ.ប។  

រយករណ៍ភា� មៗបនា� ប់ពី
ទទួលបានដណឹំងអំពឧីបទ�វ
េហតុ ឬេ្រគាះថា� ក់។ 
 
យន�ករែបបេនះ ្រត�វបានចង
្រកងរចួជាេ្រសចេដយ 
េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប 
េហយីនឹងេធ�ីបច�ុប្បន�ភាព
្របសិនេបី្រត�វករ Ref.: OPP 
Manual, 2019. 
 

ម�ន�ីធនធានមនុស្ស 
និងរយករយត៍ម 
រយៈម�ន�ី្រត�តពិនតិ្យ 
និងវយតៃម�របស់ 
េលខធិករដ� ន គ
.ជ.អ.ប ។ 
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្រត�វ/អជា� ធរ 
ESS 1:  ករវយតៃម� និងករ្រគប់្រគងហនិភ័យ និងផលបះ៉ពលប់រសិ� ន នងិសង�ម 
១.១ រចនាសម�័ន�ស� ប័ន 

េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប នងឹធានាេរៀបចំឱ្យមាន
បុគ�លកិមានជំនាញសម្រសបេធ�ីករេនក�ុងគេ្រមាងេនះ 
េដីម្បគីា្ំរទដល់ករ្រគប់្រគងហនភិ័យបរសិ� ន នងិសង�ម 
ករ្រត�តពិនតិ្យ និងករេរៀបចំរបាយករណ៍អំពីឧបទ�វេហតុ 
រមួមាន៖ 
• ្រក�មករងរគា្ំរទថា� ក់ជាត ិ ែដលនឹង្រត�វស្រមប

ស្រម�លេដយម�ន�ី្រត�តពនិតិ្យ និងវយតៃម� នងិមាន
ភារកិច�្រត�តពិនតិ្យករណីេ្រគាះថា� ក់ ឧបទ�វេហតុ និង
ករអនុេលមតមស�ង់ដរបរសិ� ន នងិសង�ម (្រសប
តម្រកបខណ�    បរសិ� ន នងិសង�ម) េ្រកមករជួយ
េ្រជាមែ្រជងពីទី្របឹក្សោែដលគា្ំរទគេ្រមាង និងស្រមប
ស្រម�លជាមួយ្រកសួងពក់ពន័� រដ�បាលថា� ក់េ្រកម
ជាតិ និងសង�មសុីវលិ។  

• េនរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាត ិ ម�ន�ីបេង� លក�ុងស� ប័ន
រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតនិីមយួៗ (រជធានី/េខត� ្រក�ង 
្រស�ក ខណ�  នងិឃុ ំសង� ត)់ នឹងេធ�ីករយ៉ាងជតិស�ទិ�
ជាមួយភាគីពក់ពន័�នានា នងិគ.ជ.អ.ប។  

• េនថា� ក់សហគមន ៍គេ្រមាង នឹងគា្ំរទដល់អ�កស្រមប
្រស�លសហគមន៍ រមួមានអ�កស�័្រគចតិ� នងិបុគ�លកិ
ហត់ករ ែដលនងឹ្រត�វ្រត�តពិនិត្យហនភិ័យសង�មជា
េទៀងទត់ នងិរយករណ៍អពំីគេ្រមាង 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
្រក�មករងរនឹងអនុវត�ភា� មៗ
បនា� បព់ីគេ្រមាងេនះ្រត�វបានអនុ
វត� េហយីនឹង្រត�វរក្សោទុកេដមី្បី
តមដនលទ�ផលក�ុងអឡុំង
េពលអនុវត�គេ្រមាង។  

 
ម�ន�ី្រត�តពិនតិ្យ និង
វយតៃម�របស់ 
េលខធិករដ� ន គ
.ជ.អ.ប។ 
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្រត�វ/អជា� ធរ 
ESS 2:  កមា� ងំពលកម� នងិលក�ខណ� ករងរ    
២.១ នីតិវធិី្រគប្់រគងកមា� ងំពលកម� 

េគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីនតីវិធិី្រគប់្រគងកមា� ងំពលកម� 
និងលក�ខណ� ករងរដូចមានែចងក�ុងេគាលករណ៍ស�ង់
ដរ្របតិបត�ិករ (Standard Operating Procedures) 
ៃនេសៀវេភែណនា ំ OPP របស់គ.ជ.អ.ប នងឹ្រត�វអនុវត�
ទូេទ្រគប់បុគ�លិក កម�ករ ែដលបេ្រមីករងរផា� ល់ទងំអស់។ 
េគាលករណ៍ែណនាទំងំេនាះរមួមានដូចខងេ្រកម៖  

• នីតិវធិី្រគប់្រគងកមា� ងំពលកម� េ្រកមច្បោប់
ករងររបស់្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជី
វៈៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងេគាលនេយា បាយ
របស់ េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប ស�ីពសី�ង់ដរបរសិ�
ន នងិសង�ម ស្រមាបក់រអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេត
ត្យថា� ក់េ្រកមជាតិ  
• ករ្រគប់្រគង និងទនំួលខុស្រត�វេលីកមា� ងំពលកម� 
និងលក�ខណ� ករងររវងនេយាជកិ និងនេយាជក 
ដូចជាករផ្សព�ផ្សោយអពំីសទិ�របស់បុគ�លកិ កម�ករ 
េដីម្បធីានាឱ្យបាននូវសុវត�ិភាព នងិសុខមាលភាព 
គា� នករេរសីេអីង សមភាព សមធម ៌មនិមានករររងំ
ដល់សទិ� នងិេសរភីាព យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ង
សរទុក នងិករករពរករេកង្របវ�័� េលីកុមារ នងិ
ករបង�ិតបង�កំមា� ងំពលកម�ែផ�កេលីច្បោប់ករងរ និង
កិច�គាពំរកុមារ។  

 

The OPP/SOP នឹង្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេដមី្បកីំណតអ់ពំី
ភាពខ�ះចេនា� ះ ែដល្រត�វបំេពញបែន�ម្រសបតមត្រម�វករ
របស់ធនាគារ ពិេសសស្រមាប់្រក�មហុ៊នេម៉ករសងសង់ 
អ�កហត់ករ និងអ�កស្រមបស្រម�លសហគមន ៍និងេគាល
ករណ៍ែដលនឹង្រត�វបែន�មេលីរល់ចណុំចខ�ះខតែដល
បានកំណត់។  
 

េគាលករណ៍ស�ង់ដរ្របតបិត�ិករ (SOP) និងេគាល
ករណ៍បំេពញបែន�មេផ្សងេទៀត នឹង្រត�វបានអនុវត�
ស្រមាប់គេ្រមាងេនះ។ 

 
េសៀវេភែណនាសំ�ីពីេគាល
ករណ៍ស�ង់ដរ្របតបិត�ិករ 
(OPP/SOP) ្រត�វបានបេង�ីត
េឡងី និងអនុវត�េនេ្រកម គ.ជ.
អ.ប រេបៀបវរៈរបស់រជរដ� ភិបា
លកម�ុជា។ េសៀវេភែណនាសំ�ីពី
េគាលករណ៍ស�ង់ដរ្របតបិត�ិ
ករេនះ នឹង្រត�វបាន្រត�តពនិិត្យ
មុនេពលជួលបុគ�លិកណាមយួ 
(បុគ�លិកផា� ល ់ ឬបុគ�លកិកិច�
សន្យោ, អ�កហត់ករ, កម�ករក�ុង
សហគមន៍ស្រមាបគ់េ្រមាង
េនះ។  
• ច្បោប់ករងរ ឆា�  ំ១៩៩៧ 
• RGC ratified ILO C. 138, 

អយុអប្បបរមារ and ILO 
C. 182, Worst Forms of 
Child Labor, and  
MOSAVY Prakas 
(proclamation) No. 
១០៦ ស�ពីីករហមឃាត់
កុមារេធ�ីករេនកែន�ងមាន
េ្រគាះថា� ក់ (២៨ េមស 
២០០៤)។ 

 

 
ម្រនី�ធនធានមនុស្ស
ៃន េលខធិករ
ដ� ន គ.ជ.អ.ប ។ 
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្រត�វ/អជា� ធរ 
២.២ យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងសរទុកស្រមាប់បុគ�លិក កម�

ករែដលបេ្រមីករងរក�ុងគេ្រមាង  
យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងសរទុកស្រមាបបុ់គ�លកិ កម�
ករែដលបេ្រមីករងរក�ុងគេ្រមាង នងឹ្រត�វបានអនុវត�តម
លក�ខណ� ខងេ្រកម៖ 
• ្រក�មហុ៊នេម៉ករសងសង់/ទ្ីរបឹក្សោ/កម�ករ/អ�ក

ស្រមបស្រម�លឯករជ្យ មានសិទ�ិេផ�ី ឬដក់ពក្យ    ប
ណ�ឹ ងមកកន ់ េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប េនថា� ក់
ជាតិ និងរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ។ 

• បុគ�លកិ កម�កររែដលបេ្រមកីរងរក�ុងគេ្រមាង ែដល
េ្របី្របាស់យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងសរទុក នងឹ្រត�វ
អនុេលមតម េសៀវេភែណនា ំ OPP របស ់
េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប។ 

• េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប នឹងេធ�ីបទបង� ញែណនាំ
អំពីេគាលនេយាបាយែដលមាន្រសប់របសខ់�ួន រមួ
ទងំនតីិវធិីេដះ្រសយពក្យបណ�ឹ ងសរទុករបសក់ម�
ករ ជាមួយបុគ�លិកគេ្រមាងទងំអស ់្រក�មហុ៊នេម៉ករ
សងសង/់្រក�មហុ៊នេម៉ករេធ�ីបន� អ�កហត់ករ និង
អ�កស�័្រគចិត� េដីម្បធីានាថាពួកេគបានយលច់្បោសអ់ំពី
សិទ�ិ នងិផល្របេយាជន ៍ មុនេពលពួកេគចុះហត�
េលខេលីកិច�សន្យោ។  

 
េសៀវេភែណនា ំOPP  របស់ 
េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប ្រត�វ
បានេរៀបចំរចួរល់េហយី ែតអច
នឹង្រត�វេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពមុនេពល
ជួលបុគ�លកិ។  
 
េគាលនេយាបាយ នងិេគាល
ករណ៍របស ់េលខធិករដ� ន 
គ.ជ.អ.ប នងឹ្រត�វបានេ្របី្របាស់
ស្រមាប់បុគ�េលក កម�ករែដល
បេ្រមីករងរផា� ល់ ្រក�មហុ៊នេម៉
ករសងសង់ អ�កហត់ករ និង
អ�កស�័្រគចិត� េដមី្បធីានាថាពួក
េគបានដងឹ និងយល់ច្បោស់អពំី
សិទ�ិរបសព់ួកេគ មុនេពលពកួេគ
ចប់េផ�ីមេធ�ីករងរេនក�ុងគេ្រមា
ង។ 
 
  

 
ម្រនី�ធនធានមនុស្ស
ៃន េលខធិករ
ដ� ន គ.ជ.អ.ប។ 



ែផនករអនុវត�សុវត�ិភាពបរសិ� ន និងសង�ម  េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប 

 

8 | P a g e  
 

វធិានករ និងសកម�ភាព កលបរេិច�ទ 
ស� ប័នទទួលខុស

្រត�វ/អជា� ធរ 
២.៣ វធិានករវសែ់វង សុខភាព និងសុវត�ិភាពករងរ 

េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប នឹង្រត�តពនិិត្យនតីិវធិីសុខ
ភាពនងិសុវត�ិភាពករងរែដលមាន្រសប ់នងិេធ�ីវេិសធន
កម�នតីិវធិីទងំេនាះ េដីម្ប្ីរសបតមស�ង់ដររបសធ់នាគារ 
ពិេសសសុវត�ិភាពេធ�ីដំេណីររបស់បុគ�លកិ កម�ករ។  
 
វធិានករ នឹង្រត�វបានអនុវត�តមច្បោប់ករងររបស់្រពះ
រជាណាច្រកកម�ុជា (្រកម ៃថ�ទី១៣ ែខមីនា ឆា�  ំ
១៩៩៧)។ េគាលនេយាបាយរបស់គ.ជ.អ.ប ស�ពីសី�ង់
ដរបរសិ� ន និងសង�ម និងត្រម�វកររបស់ធនាគារ េហយី
នឹង្រគបដណ� ប់៖  
 
• វភិាគ និងេជៀសវងផលបះ៉ពល់នានាដលសុ់ខភាព 

និងសុវត�ភិាពរបស់្រក�មហុ៊នេម៉ករសងសង់ឯក
រជ្យ/ទី្របកឹ្សោ/កម�ករែដលបេ្រមីករងរេដយផា� ល់/
អ�កហត់ករ/អ�កស្រមបស្រម�លសហគមន៍ក�ុងកំឡុង
េពល ឬេ្រកយេពលអនុវត�គេ្រមាង។  

• ករបណ�ុ ះបណា� លកម�ករែដលបេ្រមីករងរក�ុង
គេ្រមាង និងកររក្សោទុកកណំត់្រតបណ�ុ ះបណា� ល  

• ចង្រកងឯកសរ និងរយករណ៍អំពីេ្រគាះថា� ក់ករងរ 
ជំងឺ នងិឧបទ�វេហតុ។  

• បណ�ុ ះបណា� លកម�ករអពំីសុវត�ិភាពផ�ូវថ�ល់ និង្រត�ត
ពិនិត្យអំពីចំេណះដងឹែដលទទួលបានរបស់កម�ករនមីួ
យៗ។ 

• េរៀបចំកម�វធិីសេ�ង� ះបនា� នក់�ុងកឡុំងេពលអនុវត�
គេ្រមាង ករណីមានប��  ឬេ្រគាះថា� ក់ណាមួយេកីត
េឡងីជាយថាេហតុ។ 

• ពិចរណាេលីសុវត�ិភាព និងសុខភាពរបសបុ់គ�លកិ 
កម�ករ នងិ្រកមសីលធម៌ករងរ។ 

 
 
 
 

ករ្រត�តពិនតិ្យ និងករេធ�ី
វេិសធនកម�ៃនេគាលករណ៍
ែដលមាន្រសប ់នងឹ្រត�វេធ�ីេឡងី
ស្រមាប់បុគ�លិក កម�ករ្រគបច់ំ
ណាត់ថា� ក់ទងំអស់ េដីម្បធីានា
ថា ពួកេគបានយលច់្បោស ់នងិ
ដឹង មុនេពលចប់េផ�ីមេធ�កីរងរ
េនក�ុងគេ្រមាងេនះ។ 
 
 
 
េនេពលែដលេគាលករណ៍ ្រត�វ
បានែកស្រម�ល េគាលករណ៍
ទងំេនះ នឹង្រត�វបានអនុវត�ក�ុង
អឡុំងេពលវដ�ៃនករអនុវត�
គេ្រមាង ។ 

 
ម�ន�ី្រត�តពិនតិ្យ និង
វយតៃម� នងិ ម្រនី�
ធនធានមនុស្សៃន 
េលខធិករដ� ន គ
.ជ.អ.ប។ 
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វធិានករ និងសកម�ភាព កលបរេិច�ទ 
ស� ប័នទទួលខុស

្រត�វ/អជា� ធរ 
 ESS 7: ជនជាតិេដីមភាគតចិ/សហគមន៍អភិរក្ស្របៃពណី្របវត�ិស�ស�របស់ជនជាតិ SUB-SAHARAN AFRICAN 

៧.១ កររមួប��ូ លករចូលរមួរបស់ជនជាតិេដីមភាគតិច  
ជនជាតិេដីមភាគតចិ មានត្រម�វករជាក់លក់ ទមទរឱ្យ
មានវធិានករច្បោស់លស់េដមី្បធីានាថាពួកេគអចទទលួ
បានផល្របេយាជន៍ពីករអនុវត�គេ្រមាង និង្រសប តម
ទំេនៀមទមា� ប ់ នងិ្របៃពណីៃនកររស់េនរបស់ពួកេគ។ 
ករអនុវត�ខងេ្រកមេនះ ្រត�វែត្រត�វបានេធ�ីេឡងី។ ពិធីករ
ស្រមាប់ករដក់ប��ូ លជនជាតិេដីមភាគតចិ នឹង្រត�វបាន
បេង�ីតេឡងីេដមី្ប្ីរគបដណ� ប់៖  
  
• ករេរៀបចំលិខតិអេ�� ីញេទជនជាតិេដីមភាគតចិ រមួ

មានអ�កតណំាងរបស់ពួកេគ ឬ្របធានភូមិ ្រត�វផ�ល់
ព័ត៌មាន្រគប់្រគាន់ នងិជូនដណឹំងទុកជាមុន េនេពល
េរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� ល សិក� សល ឬករ   ពិេ្រគាះ
្របឹក្សោេយាបល់ណាមួយ។  

• ធានាថាជនជាតិេដីមភាគតចិ បានយល់ដងឹ និងបាន
ចូលរមួក�ុងករអនុវត�គេ្រមាង។  

• ករេរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� ល ្រត�វមានវត�មានយ៉ាង
េហចណាសអ់�កស្រមបស្រម�លសហគមន៍ និងអ�ក
បកែ្របស្រមាបជ់នជាតិេដីមភាគតចិ។ ករចូលរមួ
របស់ជនជាតិេដមីភាគតិច នឹង្រត�វបានេលីកទឹកចតិ�
ស្រមាប់្រក�មជនជាតិេដីមភាគតិចនីមួយៗ។  

 
ពិធីករ នងឹ្រត�វបានបេង�តីេឡងី 
និងែចករែំលកមុនេពលចបេ់ផ�ី
មសកម�ភាពនានាេនក�ុងសហ
គមន៍ ែដលមានជនជាតិេដមី
ភាគតចិរស់េន។  

ម�ន�ី្រត�តពិនតិ្យ និង
វយតៃម�របស ់ 
េលខធិករដ� ន គ
.ជ.អ.ប។ 

ESS 10: កររមួប��ូ លករចូលរមួរបស់ភាគីពក់ព័ន� នងិករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន  
១០.១ កររមួប��ូ លករចូលរមួរបស់ភាគីពកព់័ន� នងិករ

ផ្សព�ផ្សោយ  
សវតៃនគេ្រមាង គឺេដីម្បធីានាឱ្យមានករចូលរមួពី្រគប់
្រក�ម្របជាពលរដ�ទងំអស់ ពិេសសករចូលរមួពីជនជាតិ
េដីមភាគតិច ្រក�មងយរងេ្រគាះ។  
 
 

បន�អនុវត�ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន
េពញមួយឆា�  ំនងិរមួប��ូ ល្របជា
ពលរដ� អង�ករសង�មសុីវលិ និង
អភិវឌ្ឍែផនករសកម�ភាព និង
ករអនុវត�ជាមួយ្របជាពលរដ�។ 
 

 
ម�ន�ី្រត�តពិនតិ្យ និង
វយតៃម�របស ់ 
េលខធិករដ� ន គ
.ជ.អ.ប។ 
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វធិានករ និងសកម�ភាព កលបរេិច�ទ 
ស� ប័នទទួលខុស

្រត�វ/អជា� ធរ 
១០.២ យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងសរទុករបស់គេ្រមាង 

យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងសរទុករបស់គេ្រមាង តម
េគាលនេយាបាយរបស់ េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប ស�ពីី
ស�ង់ដរបរសិ� ន នងិសង�មរមួមានដូចខងេ្រកម៖ 
• កររមួប��ូ លករចូលរមួរបស់អង�ករសង�មសុីវលិ 

ែដលភាគីពក់ពន័� អចេផ�ីពក្យបណ�ឹ ងតមរយៈពក្យ
សម�ីេទអ�កស្រមបស្រម�លគណេនយ្យភាពសហគមន៍ 
េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប ឬេវទិករសធារណៈណា
មួយែដលមានករចូលរមួពី្របជាពលរដ� អង�ករ
សង�មសុីវលិ នងិភាគីពក់ពន័�នានា 

• កររមួប��ូ លករចូលរមួរបស់អង�ករសង�មសុីវលិ ភា
គីពកព់័ន�នានា មានសទិ�ិេផ�ពីក្យបណ�ឹ ងេទម�ន�ី េន
រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ (ឧទហរណ៍ ថា� ករ់ជធាន ី
េខត� ឬថា� ក់្រក�ង ្រស�ក ខណ� )។  

• កររមួប��ូ លករចូលរមួរបស់អង�ករសង�មសុីវលិ 
និងភាគីពកព់័ន� មានសទិ�ិេផ�ីពក្យបណ�ឹ ងេទ្រក�ម
ករងរបេច�កេទសរបសគ់េ្រមាងេនរដ�បាលថា� ក់
េ្រកមជាតិ។ ្រក�មករងរបេច�កេទសគេ្រមាង នងឹេធ�ី
កំណត់្រត និង្រត�តពនិិត្យរល់ពក្យបណ�ឹ ងទងំអស់
ែដលបានទទួលេនរល់កចិ�្របជុំ្របច្ំរតីមាសរបសគ់
េ្រមាង។  

• កររមួប��ូ លករចូលរមួរបស់អង�ករសង�មសុីវលិ 
និងភាគីពកព់័ន�នានា មានសិទ�ិេផ�ីពក្យបណ�ឹ ងេដយ
ផា� លេ់ទ គណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគងករអនុវត�ែផនករ
យុទ�ស�ស�គណេនយ្យភាពសង�មេនថា� ក់េ្រកមជាតិ 
(គ.គ.អ.ស)។ 

 

 
េសៀវេភែណនាេំគាលករណ៍ 
និងេគាលនេយាបាយ្របតបិត�ិ
ករ (OPP) ៃថ� ៣១ ែខកក�ដ 
ឆា�  ំ២០១៩, នងិស�ង់ដរបរសិ�
ននិងសង�ម ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ
្របជាធិបេតយ្យថា� ក់េ្រកមជាតិ 
(ESS) ៃថ� ៣១ ែខេមស ឆា�  ំ
២០១៩ គឺជាយន�ករេដះ
្រសយបណ�ឹ ងសរទុក េយាង
តមេគាលនេយាបាយរបស់ 
េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប ស�ី
ពីសុវត�ិភាពបរសិ� ន នងិសង�ម 
នឹង្រត�វអនុវត�ក�ុងមួយវដ�ៃនករ
អនុវត�គេ្រមាង។ 

 
ម�ន�ី្រត�តពិនតិ្យ និង
វយតៃម�របស ់ 
េលខធិករដ� ន គ
.ជ.អ.ប។ 

 
  



ែផនករអនុវត�សុវត�ិភាពបរសិ� ន និងសង�ម  េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប 
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វធិានករ និងសកម�ភាព កលបរេិច�ទ 
ស� ប័នទទួលខុស/

អជា� ធរ 

ករគា្ំរទសមត�ភាព (បណ�ុ ះបណា� ល)  
CS1 វគ�បណ�ុ ះបណា� ល នឹង្រត�វផ�ល់ជូនដល្់រគប់

បុគ�លកិរបស ់េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប ទងំ
អស់ ទ្ីរបកឹ្សោ និងអ�កស�័្រគចតិ� េហយីកម�វធិីសកិ្សោ 
នឹង្រត�វបាន្រត�តពិនតិ្យ េដីម្បធីានាថាេគាល
នេយាបាយពកព់័ន�ទងំអស ់្រត�វបាន្រគបដណ� ប ់
និងេពញេលញ្រគប្់រគាន់។  
  

្រគប់ភាគីពក់ពន័�ទងំអស ់(បុគ�លកិ ្រក�មហុ៊នេម៉
ករសងសង់ អ�កស�័្រគចិត� អ�កហត់ករ នងឹទទួល
បានវគ�បណ�ុ ះបណា� លេនេពលចប់េផ�ីមគេ្រមាង
ដំបូង ឬមានចុះហត�េលខេលីកិច�សន្យោ។ វគ�ប
ណ�ុ ះបណា� លេដមី្បពី្រងឹងសមត�ភាពភាគីពក់ពន័� 
នឹង្រត�វបានេធ�ីេឡងីជាេទៀងទត ់យ៉ាងេហច
ណាស់េរៀងរល់ឆា�  ំឬតមករែណនារំបស់ម�ន�ី
សុវត�ិភាពបរសិ� ន និងសង�ម។ 
វគ�បណ�ុ ះបណា� ល នឹងរមួប��ូ លរល់ចំណុចសម
ខន់ៗដូចខងេ្រកម៖ 

• េគាលនេយាបាយបរសិ� ន និងសង�មរបស ់
េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប។  

• បណ�ុ ះបណា� លអពំីយន�ករេដះ្រសយប
ណ�ឹ ងសរទុករបស់គេ្រមាងស្រមាប់
បុគ�លកិ កម�ករ។  

• បណ�ុ ះបណា� លអពំីសុវត�ិភាពផ�ូវថ�ល ់ នងិ
ករ្រត�តពិនតិ្យចំេណះដឹង។ 

• បណ�ុ ះបណា� លអពំីកររមួប��ូ លកររចូល
រមួរបស់ភាគីពក់ពន័�រមួមានជនជាតិេដីម
ភាគតចិ និងជនងយរងេ្រគាះ។  

• បណ�ុ ះបណា� លអពំីករចូលរមួរបស់ភាគី
ពក់ពន័� និងករផ្សព�ផ្សោយ។  

• េគាលនេយាបាយស�ពីីករេធ�ីរបាយករណ៍
ឧបទ�វេហតុ។ 

បណ�ុ ះបណា� លដល់អជា� ធរ
ថា� ក់េ្រកមជាតិអពំី េគាល
នេយាបាយបរសិ� ន និង
សង�ម និង្របធានបទជាក់
លក ់ជាបន�បនា� បក់�ុងមួយវដ�
ៃនករអនុវត�គេ្រមាង។ 

ម�ន�ី្រត�តពិនតិ្យ និងវយតៃម� 
ម�ន�ីធនធានមនុស្សរបស ់ 
េលខធិករដ� ន គ.ជ.អ.ប។ 

 


