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បែនការអនុវតតសវុតថិភារសងគម្ និងបរសិាថ ន 

  

1. ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា ខែលតទៅទៅថា (អ្នរទទួល) នឹងអ្នុវតតគទព្ោងអាហាររូបបតថម្ភែាំណារ់
កាលទី២ ខែលតទៅទៅថា (គទព្ោង) ទោយោនការចូលរមួ្អ្នុវតតរីទលខាធិ្ការោា នននគណៈរោា  
ធិ្ការជាតិសព្ោប់ការអ្ភិវឌ្ឍតាម្ខបបព្បជាធិ្បទតយយទៅថាន រ់ទព្កាម្ជាតិ(ទលខាធិ្ការោា ន គ.ជ.អ្.ប) 
ទោយោនរិចចសហព្បតិបតតិការជាមួ្យព្រសួងសុខាភិបាល រែាបាលព្រុង ព្សុរ និងរែាបាលឃុាំ សង្កា ត់។ 
សោគម្អ្ភិវឌ្ឍន៍អ្នតរជាតិ ខែលទែីរតួជាោច ស់មូ្លនិធិ្របស់ KfW (Kreditanstalt für Wiederau 
fbau) ខែលតទៅទៅថា (ធ្នាគារ) បានយល់ព្រម្ផ្តល់ហរិញ្ញបបទានសព្ោប់គទព្ោងទនះ។ 

2. អ្នរទទួល នឹងអ្នុវតតវធិានការ និងម្ទធ្ោបាយនានា ទែីម្បធីានាថា ការអ្នុវតតគទព្ោងព្សបតាម្សតង់
ោរសុវតថិភារសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន។ ខផ្នការអ្នុវតតសព្ោប់សុវតថិភារសងគម្ និងបរសិ្ថថ នទនះ បានចងអុល
បង្កា ញទោយសទងេបអ្ាំរីវធិានការ និងម្ទធ្ោបាយនានា ឯរស្ថរ ឬខផ្នការជារ់លារ់ ព្រម្ទាាំងទរល
ទវលាននការវធិានការ និងសរម្ាភារនីមួ្យៗ។ 

3. អ្នរទទួលរ៏នឹងអ្នុវតតតាម្បទបបញ្ញតតិននឯរស្ថរសុវតថិភារសងគម្ និងបរសិ្ថថ នទផ្េងៗទទៀត ខែលជា
លរេែណឌ តព្មូ្វទព្កាម្ព្របែ័ណឌ សុវតថិភារសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន (ESF) ខែលព្តូវបានរាំណត់ទៅរនុង
ខផ្នការអ្នុវតតសុវតថិភារសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន (ESCP) ទនះ ែូចជាខផ្នការព្គប់ព្គងបរសិ្ថថ ន និងសងគម្ 
(ESMP) ព្របែ័ណឌ ខផ្នការសព្ោប់ជនជាតិទែីម្ភាគតិច (IPPF) នីតិវធីិ្ព្គប់ព្គងការង្ករ(LMP) 
និងខផ្នការសព្ោប់ការចូលរមួ្របស់ភាគីពារ់រ័នធ (SEP) និងការរាំណត់ទរលទវលាខែលបានបញ្ជា រ់
ទៅរនុងឯរស្ថរសុវតថិភារសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន (E&S) ទាាំងទនាះ។ 

4. អ្នរទទួល ព្តូវទទួលែុសព្តូវចាំទពាះការអ្នុទលាម្តាម្តព្មូ្វការទាាំងអ្ស់ខែលបានរាំណត់រនុងខផ្នការ
អ្នុវតតសព្ោប់សុវតថិភារសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន (ESCP) រមួ្ទាាំងការអ្នុវតតវធិានការ និងសរម្ាភារជារ់
លារ់ព្តូវបានអ្នុវតតទោយព្រសួង ស្ថថ ប័ន និងរែាបាលថាន រ់ទព្កាម្ជាតិនានា ែូចខែលបានរាំណត់រនុង 
ចាំណុចទី១ខាងទលី។ 

5. អ្នរទទួល ព្តូវអ្នុវតតវធិានការ សរម្ាភារនានា និងព្តូវរាយការណ៍ទៅធ្នាគា ែូចខែលោនខចងរនុង
ខផ្នការអ្នុវតតសព្ោប់សុវតថិភារសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន (ESCP)ទនះ និងលរេែណឌ ននរិចចព្រម្ទព្រៀង 
ទហយីធ្នាគារនឹងតាម្ោន និងវាយតនម្ៃអ្ាំរីវឌ្ឍនភារននការអ្នុវតតរនុងរយៈទរលននការអ្នុវតតគទព្ោង
ទាាំងមូ្ល។ 
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6. ែូចខែលបានព្រម្ទព្រៀងទោយធ្នាគារ និងអ្នរទទួល ខផ្នការអ្នុវតតសព្ោប់សុវតថិភារសងគម្ និង      
បរសិ្ថថ ន (ESCP) ទនះអាចព្តូវបានខរសព្មួ្លជាបនតបនាា ប់រនុងអ្ាំឡុងទរលននការអ្នុវតតគទព្ោង  ទែីម្ប ី
ឆៃុះបញ្ជច ាំងរីការព្គប់ព្គងការអ្នុវតតគទព្ោង ការផ្លៃ ស់បតូរឱ្យព្សបទៅនឹងស្ថថ នភារខែលមិ្នអាចបា៉ា ន់
ស្ថា នជាមុ្នបាន ឬទែីម្បទីឆៃីយតបទៅនឹងលទធផ្លននការវាយតនម្ៃការអ្នុវតតគទព្ោងខែលទធ្វីទឡងី
ទព្កាម្ខផ្នការសព្ោប់សុវតថិភារសងគម្ និងបរសិ្ថថ នទនះ។ ែូទចនះ អ្នរទទួលព្តូវយល់ព្រម្ជាមួ្យ
ធ្នាគារ ទែីម្បផី្លៃ ស់បតូរ និងទធ្វីបចចុបបននភារខផ្នការសព្ោប់សុវតថិភារសងគម្ និងបរសិ្ថថ នរបស់ែៃួនឱ្យ
ព្សបតាម្ការផ្លៃ ស់បតូរទនះ។ រិចចព្រម្ទព្រៀងសតីរីការផ្លៃ ស់បតូរខផ្នការអ្នុវតតសព្ោប់សុវតថិភារសងគម្ 
និងបរសិ្ថថ ន (ESCP) ព្តូវទធ្វីទឡជីាលាយលរេណ៍អ្រេរ និងោនចុះហតថទលខារវាងធ្នាគារ និងអ្នរ
ទទួល។ អ្នរទទួលព្តូវផ្េរវផ្ាយអ្ាំរីខផ្នការអ្នុវតតសព្ោប់សុវតថិភារសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន (ESCP) 
ខែលបានទធ្វីបចចុបបននភារ។ 

7. ទៅទរលខែលគទព្ោងោនការផ្លៃ ស់បតូរ ោនស្ថថ នភារទរីតទឡងីខែលមិ្នអាចព្បទមី្លទមី្លទឃញី
ទុរជាមុ្នបាន ឬលទធផ្លននការអ្នុវតតគទព្ោងខែលោនការផ្លៃ ស់បតូរអ្ាំរីហានិភ័យ និងផ្លប៉ាះពាល់
រនុងអ្ាំឡុងទរលអ្នុវតតគទព្ោង ទនាះអ្នរទទួលព្តូវផ្តល់មូ្លនិធិ្បខនថម្ (តាម្ការចាំបាច់) ទែីម្បចីត់
វធិានការនានាទោះព្ស្ថយ និងទឆៃីយតបនឹងហានិភ័យ និងផ្លប៉ាះពាល់ទាាំងទនាះ។ 
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វធិានការ ឬសរម្ាភារ  ព្របែ័ណឌ ទរលទវលា ស្ថថ ប័នអ្នុវតត 

ការព្តួតរិនិតយ និងរបាយការណ៍  

រ ការរាយការណ៍ជាទទៀងទាត់  
ទរៀបចាំ និងោរ់ជូននូវរបាយការណ៍ព្តួតរិនិតយខផ្នរសងគម្ និងបរសិ្ថថ នជា
ទទៀងទាត់ ខែលជាខផ្នរមួ្យននរបាយការណ៍គទព្ោងពារ់រណាត លឆ្ន ាំសតីរីការ
អ្នុទលាម្តាម្វធិានការសុវតថិភារបរសិ្ថថ ន និងសងគម្ទាាំងមូ្ល ខែលបាន
រាំណត់ទៅរនុងខផ្នការអ្នុវតតសុវតថិភារសងគម្ និងបរសិ្ថថ ន (ESCP), 
ព្របែ័ណឌ ខផ្នការសព្ោប់ជនជាតិទែីម្ភាគតិច (IPPF) នីតិវធីិ្ព្គប់ព្គង
ការង្ករ (LMP) និងខផ្នការសព្ោប់ការចូលរមួ្របស់ភាគីពារ់រ័នធ (SEP)  

រាល់៦ខែម្តង  ទលខាធិ្ការោា ន គ.ជ.អ្.ប 

ែ តាម្ឧបបតតិទហតុ និងទព្គាះថាន រ់នានា 
ជូនែាំណឹងភាៃ ម្ៗ (រនុងរយៈទរល២៤ទោ៉ា ង) ែល់ធ្នាគារអ្ាំរីឧបបតតិទហតុ ឬ
ទព្គាះថាន រ់ណាមួ្យខែលទារ់ទងនឹងការអ្នុវតតគទព្ោង ឬទាំនងជាោនផ្ល
ប៉ាះពាល់យ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរទលីបរសិ្ថថ ន សហគម្ន៍ និងបុគគលិរគទព្ោង។ ឧបទាវ
ទហតុ ឬទព្គាះថាន រ់ខបបទនះរមួ្បញ្ចូ លទាាំង ការព្បឈម្នឹងការឆៃងជាំងឺ 
COVID-19 ទោយស្ថរសរម្ាភារអ្នុវតតគទព្ោង ទព្គាះថាន រ់ទៅរខនៃងទធ្វីការ 
ការទចទព្បកាន់អ្ាំរីការទរងព្បវញ័្ច ផ្ៃូវទភទ និងការរ ាំទលាភបាំពាន ឬការ
ទបៀតទបៀនផ្ៃូវទភទ (SEA/SH) អ្ាំទរីហងឹាព្បឆ្ាំងនឹងរុោរ (VAC) និងការ
ព្បព្រឹតតមិ្នព្តឹម្ព្តូវខផ្នរទវជាស្ថស្រសតខែលទារ់ទងនឹងសរម្ាភារគទព្ោង។     
ផ្តល់រ័ត៌ោនលម្អិតព្គប់ព្គាន់ទារ់ទងនឹងឧបទាវទហតុ ឬទព្គាះថាន រ់ទាាំងទនះ 
ទោយបង្កា ញរីវធិានការភាៃ ម្ៗខែលបានទធ្វីទឡងី និងឬអ្វីខែលទព្គាងនឹងទធ្វី

ជូនែាំណឹងែល់ធ្នាគារ
ភាៃ ម្ៗអ្ាំរីឧបបតតិទហតុឬ
ទព្គាះថាន រ់រនុងរយៈទរល 
24 ទោ៉ា ងបនាា ប់រីែឹងរី
ឧបបតតិទហតុ ឬទព្គាះថាន រ់
ទនាះ។ របាយការណ៍ នឹង
ព្តូវបានផ្តល់ជូនទៅរនុង  
រយៈទរលមួ្យខែលអាច
ទទួលយរបានទៅ
ធ្នាគារតាម្ការទសនីសុាំ។ 
តាម្ោនហានិភ័យខែល

ទលខាធិ្ការោា ន គ.ជ.អ្.ប 
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Confidential 

វធិានការ ឬសរម្ាភារ  ព្របែ័ណឌ ទរលទវលា ស្ថថ ប័នអ្នុវតត 
ទែីម្បទីោះព្ស្ថយ។ ទរៀបចាំរបាយការណ៍សតីរីឧបទាវទហតុ ឬទព្គាះថាន រ់ ទហយី
ទសនីវធិានការណាមួ្យ ទែីម្បទីប់ស្ថា ត់ការទរីតទឡងីវញិ។ 

អាចទរីតោន និងនីតិវធីិ្
ពារ់រ័នធ រនុងរយៈទរលនន
ការអ្នុវតតគទព្ោងទាាំងមូ្
ល។ 

ESS 1៖ ការវាយតនម្ៃ និងការព្គប់ព្គងហានិភ័យ និងផ្លប៉ាះពាល់ននបរសិ្ថថ ន និងសងគម្ 

1.1. រចនាសម្ព័នធស្ថថ ប័ន  
ចត់តាាំងជនបទង្កគ លបរសិ្ថថ នមួ្យរូប និងជនបទង្កគ លសងគម្មួ្យរូប និង/ឬ
អ្នរឯរទទស ទែីម្បពី្តួតរិនិតយការព្គប់ព្គងបរសិ្ថថ ន និងសងគម្រនុងព្របែ័ណឌ
ននការអ្នុវតតគទព្ោង។ 

One month following 
project effectiveness 

ទលខាធិ្ការោា ន គ.ជ.អ្.ប 

1.2 ការព្គប់ព្គងបរសិ្ថថ ន និងសងគម្ 
អ្នុម័្ត និងអ្នុវតត ខផ្នការព្គប់ព្គងបរសិ្ថថ ន និងសងគម្ (ESMP) នីតិវធីិ្
ព្គប់ព្គងការង្ករ (LMP) ព្របែ័ណឌ ខផ្នការសព្ោប់ជនជាតិទែីម្ភាគតិច 
(IPPF) ខែលព្តូវបានទរៀបចាំសព្ោប់គទព្ោងរនុងលរេណៈខែលធ្នាគារអាច
ទទួលយរបាន។ ទាាំងទនះរមួ្បញ្ចូ លជាមួ្យនឹងឧបររណ៍ សោភ រទផ្េងៗ
ទទៀត ែូចជា i) ការអ្នុវតតរិធី្ស្ថរ និងនីតិវធីិ្ពារ់រ័នធ ទែីម្បទីជៀសវាង និង
កាត់បនថយហានិភ័យ និងវធិានការនានា ទែីម្បបីទងាីនឱ្កាសសព្ោប់ការ
អ្ភិវឌ្ឍព្បរបទោយបរយិបនន ii) ព្តួតរិនិតយហានិភ័យខែលអាចទរីតោន
រនុងអ្ាំឡុងទរលអ្នុវតតគទព្ោង iii) ផ្តល់ការគាាំព្ទខផ្នរបទចចរទទស និងការ

ខផ្នការព្គប់ព្គងបរសិ្ថថ ន 
និងសងគម្ (ESMP) នីតិ
វធីិ្ព្គប់ព្គងការង្ករ 
(LMP) ព្របែ័ណឌ
ខផ្នការសព្ោប់ជនជាតិ
ទែីម្ភាគតិច (IPPF) 
នឹងព្តូវផ្េរវផ្ាយ 
រិទព្គាះទយបល់ និង
ទរៀបចាំបញ្ច ប់ មុ្នទរល

ទលខាធិ្ការោា ន គ.ជ.អ្.ប 
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វធិានការ ឬសរម្ាភារ  ព្របែ័ណឌ ទរលទវលា ស្ថថ ប័នអ្នុវតត 
សព្ម្បសព្មួ្លែល់អ្ងគភារអ្នុវតត iv) យរចិតតទុរោរ់ និងតាម្ោនទលីការ
បតឹងតវា៉ានានាពារ់រ័នធនឹងការអ្នុវតតគទព្ោង v) អ្នុវតត និងររាការចូលរមួ្
របស់ភាគីពារ់រ័នធ។ ទធ្វីបចចុបបននភារឧបររណ៍ទាាំងទនះ ព្បសិនទបីោនការ
ផ្លៃ ស់បតូររនុងការទរៀបចាំ ការអ្នុវតតសរម្ាភារ និង/ឬហានិភ័យរបស់គទព្ោង។ 

ការអ្នុវតម័្ត និងការអ្នុ
វតតគទព្ោង។  

ESS 2: រលរម្ា និងលរេែណឌ ការង្ករ  

2.1 និតិវធីិ្ព្គប់ព្គងការង្ករ 
ទទួលយរ និងអ្នុវតតនីតិវធីិ្ព្គប់ព្គងការង្ករ (LMP) ខែលព្តូវបានបទងាីត
ទឡងីសព្ោប់គទព្ោង ជារិទសសទលីទិែាភារទារ់ទងនឹងការង្ករ សុែភារ 
និងសុវតថិភារ (OHS) រនុងអ្ាំឡុងទរលជាំងឺរាតតាតជាំងឺ COVID-19 និងការ
រោបាលព្បរបទោយយុតតិធ្ម៌្ មិ្នទរសីទអី្ង ទគាររ និងទសាីភារគាន ទៅរខនៃង
ទធ្វីការ។ ខែររា និងអ្នុវតតយនតការបតឹងតវា៉ាសព្ោប់បុគគលិរគទព្ោង ែូចខែល
បានរាំណត់រនុងនីតិវធីិ្ព្គប់ព្គងការង្ករ (LMP) និងព្សបតាម្ ESS2។ ទធ្វី
បចចុបបននភារនីតិវធីិ្ព្គប់ព្គងការង្ករ (LMP) ព្បសិនទបីោនការផ្លៃ ស់បតូររនុង
ការទរៀបចាំ ការអ្នុវតតសរម្ាភារ និង/ឬហានិភ័យរបស់គទព្ោង។ 

នីតិវធីិ្ព្គប់ព្គងការង្ករ 
ព្តូវបានអ្នុម័្តទោយ 
គទព្ោងទៅទរលគទព្ោង 
ព្តូវបានអ្នុម័្ត ទហយី
ព្តូវបានអ្នុវតតទរញមួ្យ   
វែតននគទព្ោង 
 

ទលខាធិ្ការោា ន គ.ជ.អ្.ប 

ESS 3៖ ព្បសិទធភារននការទព្បីព្បាស់ធ្នធាន និងការព្គប់ព្គង និងការទប់ស្ថា ត់ការបាំរុល  

3.1 ខផ្នការព្គប់ព្គងការសាំណល់ទអ្ឡចិព្តនិូច 
អ្នុម័្ត និងអ្នុវតតព្រម្ព្បតិបតតិបរសិ្ថថ ន (ECOP) របស់គទព្ោងសព្ោប់ការ
ព្គប់ព្គង និងការទចលសាំណល់ទអ្ឡចិព្តូនិច ែូចខែលបានរាំណត់ទៅរនុង 

ព្តូវបានអ្នុម័្តទោយ 
គទព្ោងទៅទរលគទព្ោង 
ព្តូវបានអ្នុម័្ត ទហយី

ទលខាធិ្ការោា ន គ.ជ.អ្.ប 
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វធិានការ ឬសរម្ាភារ  ព្របែ័ណឌ ទរលទវលា ស្ថថ ប័នអ្នុវតត 
ខផ្នការព្គប់ព្គងបរសិ្ថថ ន និងសងគម្ (ESMP) ទែីម្បពី្គប់ព្គងការទចល
ឧបររណ៍បទចចរវទិោទាំនារ់ទាំនងរ័ត៌ោន (ICT) ខែលទទួលបានមូ្លនិធិ្រី
គទព្ោង។ 
 
បនតការអ្នុវតតឧបររណ៍ររាសុវតថិភារបរសិ្ថថ ន និងសងគម្ ខែលបានរាំណត់
រនុងគទព្ោងអាហារូបតថម្ភ - ទី១ (ខផ្នការព្គប់ព្គងការសាំណល់សុខាភិ     
បាល) ទែីម្បពី្គប់ព្គងហានិភ័យបខនថម្ននការបទងាីតការសាំណល់ខែទាាំសុែ
ភារខែលោនសកាត នុរលទោយស្ថរសរម្ាភារផ្េរវផ្ាយទព្កាម្គទព្ោងអា
ហារូបតថម្ភ (ទី២)។ 

ព្តូវបានអ្នុវតតទរញមួ្យ   
វែតននគទព្ោង 
 

3.2 ព្បសិទធភារននទព្បីព្បាស់ធ្នធាន និងការព្គប់ព្គង និងការទប់ស្ថា ត់ការ
បាំរុល  
ោរ់បញ្ចូ លនូវលរេែណឌ ននការទព្បីព្បាស់ថាម្រលតិចទៅរនុងលរេែណឌ
បទចចរទទសលទធរម្ាឧបររណ៍ទអ្ឡចិព្តូនិច។ ការោរ់បញ្ចូ លទនះ គឺ 
អ្នុទលាម្តាម្ទគាលការណ៍ខណនាាំសតីរីសុែភារ និងសុវតថិភារបរសិ្ថថ ន 
(EHSGs) ទៅរនុងទសៀវទៅខណនាាំព្បតិបតតិការ (OM) របស់គទព្ោង។ 

មុ្ននឹងបញ្ាូ នឯរស្ថរ
លទធរម្ាននឧបររណ៍ ICT 
ទៅរនុង STEP របស់
ធ្នាគាររិភរទលារ 

ទលខាធិ្ការោា ន គ.ជ.អ្.ប 

ESS 4: សុែភារ និងសុវតថិភារសហគម្ន៍  

4.1 ការព្គប់ព្គងហានិភ័យសុែភារ និងសុវតថិភារសហគម្ន៍ ព្តូវបានអ្នុម័្តទោយ 
គទព្ោងទៅទរលគទព្ោង 

ទលខាធិ្ការោា ន គ.ជ.អ្.ប 
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Confidential 

វធិានការ ឬសរម្ាភារ  ព្របែ័ណឌ ទរលទវលា ស្ថថ ប័នអ្នុវតត 
អ្នុម័្ត និងអ្នុវតតវធិានការ និងសរម្ាភារទែីម្បវីាយតនម្ៃ និងព្គប់ព្គងហានិ
ភ័យជារ់លារ់ចាំទពាះសហគម្ន៍ខែលទារ់ទងនឹងសរម្ាភារគទព្ោង រមួ្ទាាំង
វធិានការទប់ស្ថា ត់ការឆៃង COVID-19 ហានិភ័យពារ់រ័នធនឹងការទរងព្បវញ័្ច
ផ្ៃូវទភទ និងការរ ាំទលាភបាំពាន ឬការទបៀតទបៀនផ្ៃូវទភទ (SEA/SH) អ្ាំទរីហឹ
ងាព្បឆ្ាំងនឹងរុោរ ែូចខែលបានរាំណត់ទៅរនុងខផ្នការព្គប់ព្គងបរសិ្ថថ ន 
និងសងគម្ (ESMP) ។  

ព្តូវបានអ្នុម័្ត ទហយី
ព្តូវបានអ្នុវតតទរញមួ្យ   
វែតននគទព្ោង 
 

ESS 7: ជនជាតិទែីម្ភាគតិច  

7.1 ការចូលរមួ្ព្បរបទោយបរយិប័នន  
អ្នុម័្ត និងអ្នុវតតបទបបញ្ញតតនិានពារ់រ័នធទៅរនុងព្របែ័ណឌ ខផ្នការសព្ោប់
ជនជាតិទែីម្ភាគតិច (IPPF) សព្ោប់ការអ្នុវតតគទព្ោង ខែលោនវតតោន
ជនជាតិទែីម្ភាគតិចព្សបតាម្ ESS7 និងរនុងលរេណៈខែលអាចទទួលយរ
បានរីធ្នាគារ។ វធិានការរិទសសរមួ្ោនៈ i) ការចូលរមួ្របស់អ្នរពារ់រ័នធ 
រនុងសរម្ាភារផ្េរវផ្ាយនានា ii)ការអ្នុវតតសរម្ាភារគទព្ោងសម្ព្សប
តាម្វបបធ្ម៌្ និងសងគម្របស់ជនជាត់ទែីម្ភាគតិច iii) យនតការទោះព្ស្ថយប
ណតឹ ងតវា៉ា នានា ខែលោនសុវតថិភារ និងោនលរេណៈង្កយព្សួលអ្នុវតត
សព្ោប់ជនជាត់ទែីម្ភាគតិច និង iv) វធិានការសុែភារស្ថធារណៈរនុង
ទរលោនរូវែី-១៩។ 

ព្តូវបានអ្នុម័្តទោយ 
គទព្ោងទៅទរលគទព្ោង 
ព្តូវបានអ្នុម័្ត ទហយី
ព្តូវបានអ្នុវតតទរញមួ្យ   
វែតននគទព្ោង 
 

ទលខាធិ្ការោា ន គ.ជ.អ្.ប 

ESS 10:  ការចូលរមួ្ និងការផ្េរវផ្ាយរ័ត៌ោនែល់អ្នរពារ់រ័នធ  
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Confidential 

វធិានការ ឬសរម្ាភារ  ព្របែ័ណឌ ទរលទវលា ស្ថថ ប័នអ្នុវតត 

10.1 ការអ្នុវតតការចូលរមួ្របស់អ្នរពារ់រ័នធ 
អ្នុវតតខផ្នការសព្ោប់ការចូលរមួ្របស់ភាគីពារ់រ័នធ (SEP) របស់គទព្ោង 
ទែីម្បធីានាឱ្យោនបរយិប័នន អាចទទួលយរបាន និងការចូលរមួ្ទគាររនូវ 
វបបធ្ម៌្ និងសងគម្របស់ជនជាទតីទែីម្ភាគតិច រមួ្ទាាំងសោជិរសហគម្ន៍ 
រនុងទគាលបាំណងអ្នុវតតសរម្ាភានានារបស់គទព្ោង។ ផ្េរវផ្ាយរ័ត៌ោន
នានាែល់ភាគីពារ់រ័នធរនុងការអ្នុវតតគទព្ោងឱ្យបានទាន់ទរលទវលា និងអាច
ឱ្យអ្នរពារ់រ័នធទាាំងទនាះអាចទួលយរ និងទព្បីព្បាស់បាន។ 

ព្តូវបានអ្នុម័្តទោយ 
គទព្ោងទៅទរលគទព្ោង 
ព្តូវបានអ្នុម័្ត ទហយី
ព្តូវបានអ្នុវតតទរញមួ្យ   
វែតននគទព្ោង 
 

ទលខាធិ្ការោា ន គ.ជ.អ្.ប 

10.2 យនតការទោះព្ស្ថយ និងទឆៃីយតបបណតឹ ងតវា៉ា  
ខែររា និងរព្ងឹងការអ្នុវតតយនតកាទោះព្ស្ថយ និងរទឆៃីយតបទៅនឹងបណតឹ ង
តវា៉ានានាពារ់រ័នធនឹងការអ្នុវតតគទព្ោង (FGRM) ែូចខែលបានរិរណ៌នា
ទៅរនុងខផ្នការសព្ោប់ការចូលរមួ្របស់ភាគីពារ់រ័នធ (SEP)។ 

ព្តូវបានអ្នុម័្តទោយ 
គទព្ោងទៅទរលគទព្ោង 
ព្តូវបានអ្នុម័្ត ទហយី
ព្តូវបានអ្នុវតតទរញមួ្យ   
វែតននគទព្ោង 

ទលខាធិ្ការោា ន គ.ជ.អ្.ប 

ការគាាំព្ទការអ្ភិវឌ្ឍសម្តថភារ (ការបណតុ ះបណាត ល)  

CS.1 ផ្តល់ការគាាំព្ទខផ្នរសម្តថភារ និងការបណតុ ះបណាត លែល់ស្ថថ ប័នអ្នុវតត
គទព្ោងទាាំងទៅថាន រ់ជាតិ និងទៅថាន រ់ទព្កាម្ជាតិ រមួ្ទាាំងរែាបាលឃុាំ សង្កា ត់ 
ពារ់រ័នធនឹងការព្គប់ព្គងបរសិ្ថថ ន និងសងគម្របស់គទព្ោង ខែលរមួ្ោន ៖ 

• ការព្គប់ព្គងហានិភ័យខផ្នរបរសិ្ថថ ន និងសងគម្ ខែលបានរាំណត់រនុង
ខផ្នការព្គប់ព្គងបរសិ្ថថ ន និងសងគម្ (ESMP) 

មុ្នទរលទព្ជីសទរសី
បុគគលិរ និងររាការអ្នុ
វតតរនុងអ្ាំឡុងទរលអ្នុវតត
គទព្ោង  

ទលខាធិ្ការោា ន គ.ជ.អ្.ប 



 

10 
 

Confidential 

វធិានការ ឬសរម្ាភារ  ព្របែ័ណឌ ទរលទវលា ស្ថថ ប័នអ្នុវតត 
• ការចូលរមួ្របស់អ្នរពារ់រ័នធ និងការចូលរមួ្ខផ្នរសងគម្ ែូចោន

រាំណត់រនុងខផ្នការសព្ោប់ការចូលរមួ្របស់ភាគីពារ់រ័នធ (SEP) 
និងព្របែ័ណឌ ខផ្នការសព្ោប់ជនជាតិទែីម្ភាគតិច (IPPF) 

• ការព្គប់ព្គងហានិភ័យទារ់ទងនឹងការង្ករ រមួ្ទាាំងសុែភារ និង
សុវតថិភារ ែូចខែលបានរាំណត់ទៅរនុងនីតិវធីិ្ព្គប់ព្គងការង្ករ 
(LMP) 

• ការព្គប់ព្គងហានិភ័យសុែភារ និងសុវតថិភារសហគម្ន៍ រមួ្ទាាំង
ការការពារ COVID-19 ការការពាររីការទរងព្បវញ័្ច ផ្ៃូវទភទ និងការ
រ ាំទលាភបាំពាន ឬការទបៀតទបៀនផ្ៃូវទភទ (SEA/SH) អ្ាំទរីហងឹា
ព្បឆ្ាំងនឹងរុោរ (VAC) ែូចខែលបានរាំណត់ទៅរនុងខផ្នការ
ព្គប់ព្គងបរសិ្ថថ ន និងសងគម្ (ESMP) និងខផ្នការសព្ោប់ការចូល
រមួ្របស់ភាគីពារ់រ័នធ (SEP) 

• យនតការទោះព្ស្ថយ និងទឆៃីយតបបណតឹ ងតវា៉ា  និងែាំទណីរការអ្នុវតត
យនតការ  

 

 

 

 


