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បែនការអនុវតតសវុតថិភារសងគម្ និងបរសិាថ ន 

  

1. ព្រះរាជាណាចព្ររមពុជា ខែេតលៅលៅថា (អនរទទួេ) នឹងអនុវតតគលព្ោងអាហាររូបបតថមភែាំណារ់
កាេទី២ ខែេតលៅលៅថា (គលព្ោង) លដ្ឋយោនការចូេរមួអនុវតតរីព្រសួងមហាផ្ឌៃ និងអុវតតលដ្ឋយ
លេខាធិការដ្ឋា នផ្នគណៈរោា ធិការជាតិសព្ោប់ការអភិវឌ្ឍតាមខបបព្បជាធិបលតយយលៅថាន រ់លព្កាមជាតិ
(លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប) លដ្ឋយោនរិចចសហព្បតិបតតិការជាមួយព្រសួងសុខាភិបាេ រែាបាេព្រុង 
ព្សុរ និងរែាបាេឃុាំ សង្កា ត់។ សោគមអភិវឌ្ឍនអ៍នតរជាតិ ខែេលែីរតួជាោច សមូ់េនិធិរបស់ KfW 
(Kreditanstalt für Wiederau fbau) ខែេតលៅលៅថា (ធនាគារ) បានយេ់ព្រមឌតេ់ហរិញ្ញបប
ទានសព្ោប់គលព្ោងលនះ។ 

2. អនរទទួេ នងឹអនុវតតវធិានការ និងមលធោបាយនានា លែីមបធីានាថា ការអនុវតតគលព្ោងព្សបតាមសតង់
ដ្ឋរសុវតថិភារសងគម និងបរសិ្ថថ ន។ ខឌនការអនុវតតសព្ោប់សុវតថិភារសងគម និងបរសិ្ថថ នលនះ បានចងអុេ
បង្កា ញលដ្ឋយសលងេបអាំរីវធិានការ និងមលធោបាយនានា ឯរស្ថរ ឬខឌនការជារ់លារ់ ព្រមទាាំងលរេ
លវលាផ្នការវធិានការ និងសរមាភារនមីួយៗ។ 

3. អនរទទួេរ៏នងឹអនុវតតតាមបទបបញ្ញតតិផ្នឯរស្ថរសុវតថិភារសងគម និងបរសិ្ថថ នលឌេងៗលទៀត ខែេជា
េរេែណៃ តព្មូវលព្កាមព្របែ័ណៃ សុវតថិភារសងគម និងបរសិ្ថថ ន (ESF) ខែេព្តូវបានរាំណតល់ៅរនុង
ខឌនការអនុវតតសុវតថិភារសងគម និងបរសិ្ថថ ន (ESCP) លនះ ែូចជាខឌនការព្គប់ព្គងបរសិ្ថថ ន និងសងគម 
(ESMP) ព្របែ័ណៃ ខឌនការសព្ោប់ជនជាតិលែីមភាគតិច (IPPF) នីតិវធិីព្គប់ព្គងការង្ករ(LMP) 
និងខឌនការសព្ោប់ការចូេរមួរបស់ភាគីពារ់រ័នធ (SEP) និងការរាំណត់លរេលវលាខែេបានបញ្ជា រ់
លៅរនុងឯរស្ថរសុវតថិភារសងគម នងិបរសិ្ថថ ន (E&S) ទាាំងលនាះ។ 

4. អនរទទួេ ព្តូវទទួេែុសព្តូវចាំលពាះការអនុលលាមតាមតព្មូវការទាាំងអស់ខែេបានរាំណត់រនុងខឌនការ
អនុវតតសព្ោប់សុវតថិភារសងគម និងបរសិ្ថថ ន (ESCP) រមួទាាំងការអនុវតតវធិានការ និងសរមាភារជារ់
លារ់ព្តូវបានអនុវតតលដ្ឋយព្រសួង ស្ថថ បន័ នងិរែាបាេថាន រ់លព្កាមជាតិនានា ែូចខែេបានរាំណត់រនុង 
ចាំណុចទី១ខាងលេី។ 

5. អនរទទួេ ព្តូវអនុវតតវធិានការ សរមាភារនានា នងិព្តូវរាយការណ៍លៅធនាគា ែូចខែេោនខចងរនុង
ខឌនការអនុវតតសព្ោប់សុវតថិភារសងគម និងបរសិ្ថថ ន (ESCP)លនះ និងេរេែណៃ ផ្នរិចចព្រមលព្រៀង 
លហយីធនាគារនឹងតាមដ្ឋន និងវាយតផ្មៃអាំរីវឌ្ឍនភារផ្នការអនុវតតរនុងរយៈលរេផ្នការអនុវតតគលព្ោង
ទាាំងមូេ។ 
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6. ែូចខែេបានព្រមលព្រៀងលដ្ឋយធនាគារ និងអនរទទេួ ខឌនការអនុវតតសព្ោប់សុវតថិភារសងគម នងិ      
បរសិ្ថថ ន (ESCP) លនះអាចព្តូវបានខរសព្មួេជាបនតបនាា ប់រនុងអាំឡុងលរេផ្នការអនុវតតគលព្ោង  លែីមប ី
ឆៃុះបញ្ជច ាំងរកីារព្គប់ព្គងការអនុវតតគលព្ោង ការផ្លៃ ស់បតូរឱ្យព្សបលៅនឹងស្ថថ នភារខែេមិនអាចបា៉ា ន់
ស្ថា នជាមុនបាន ឬលែីមបលីឆៃីយតបលៅនឹងេទធឌេផ្នការវាយតផ្មៃការអនុវតតគលព្ោងខែេលធវីលឡងី
លព្កាមខឌនការសព្ោប់សុវតថិភារសងគម និងបរសិ្ថថ នលនះ។ ែូលចនះ អនរទទេួព្តូវយេ់ព្រមជាមួយ
ធនាគារ លែីមបផី្លៃ ស់បតូរ និងលធវីបចចុបបននភារខឌនការសព្ោប់សុវតថិភារសងគម និងបរសិ្ថថ នរបស់ែៃួនឱ្យ
ព្សបតាមការផ្លៃ ស់បតូរលនះ។ រិចចព្រមលព្រៀងសតីរីការផ្លៃ ស់បតូរខឌនការអនុវតតសព្ោប់សុវតថិភារសងគម 
និងបរសិ្ថថ ន (ESCP) ព្តវូលធវីលឡជីាលាយេរេណ៍អរេរ នងិោនចុះហតថលេខារវាងធនាគារ នងិអនរ
ទទួេ។ អនរទទួេព្តូវឌេរវឌាយអាំរីខឌនការអនុវតតសព្ោប់សុវតថិភារសងគម និងបរសិ្ថថ ន (ESCP) 
ខែេបានលធវីបចចុបបននភារ។ 

7. លៅលរេខែេគលព្ោងោនការផ្លៃ ស់បតូរ ោនស្ថថ នភារលរីតលឡងីខែេមិនអាចព្បលមីេលមីេលឃញី
ទុរជាមុនបាន ឬេទធឌេផ្នការអនុវតតគលព្ោងខែេោនការផ្លៃ ស់បតូរអាំរហីានិភ័យ និងឌេប៉ាះពាេ់
រនុងអាំឡុងលរេអនុវតតគលព្ោង លនាះអនរទទួេព្តូវឌតេ់មូេនិធិបខនថម (តាមការចាំបាច់) លែីមបចីត់
វធិានការនានាលដ្ឋះព្ស្ថយ និងលឆៃីយតបនឹងហានភិ័យ និងឌេប៉ាះពាេ់ទាាំងលនាះ។ 

 

 



 

 

 

វធិានការ ឬសរមាភារ  ព្របែ័ណៃ លរេលវលា ស្ថថ ប័នអនុវតត 

ការព្តតួរិនតិយ និងរបាយការណ៍  

រ ការរាយការណ៍ជាលទៀងទាត់  
លរៀបចាំ និងដ្ឋរ់ជូននូវរបាយការណ៍ព្តួតរិនិតយខឌនរសងគម និងបរសិ្ថថ នជា
លទៀងទាត់ ខែេជាខឌនរមួយផ្នរបាយការណ៍គលព្ោងពារ់រណាត េឆ្ន ាំសតីរីការ
អនុលលាមតាមវធិានការសុវតថិភារបរសិ្ថថ ន និងសងគមទាាំងមូេ ខែេបាន
រាំណត់លៅរនុងខឌនការអនុវតតសុវតថិភារសងគម និងបរសិ្ថថ ន (ESCP), 
ព្របែ័ណៃ ខឌនការសព្ោប់ជនជាតិលែីមភាគតិច (IPPF) នីតិវធិីព្គប់ព្គង
ការង្ករ (LMP) និងខឌនការសព្ោប់ការចូេរមួរបស់ភាគីពារ់រ័នធ (SEP)  

រាេ់៦ខែមតង  លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប 

ែ តាមឧបបតតិលហតុ និងលព្គាះថាន រ់នានា 
ជូនែាំណឹងភាៃ មៗ (រនុងរយៈលរេ២៤លោ៉ា ង) ែេ់ធនាគារអាំរីឧបបតតិលហតុ ឬ
លព្គាះថាន រ់ណាមួយខែេទារ់ទងនងឹការអនុវតតគលព្ោង ឬទាំនងជាោនឌេ
ប៉ាះពាេ់យ៉ា ងធងន់ធងរលេីបរសិ្ថថ ន សហគមន៍ និងបុគគេិរគលព្ោង។ ឧបទាវ
លហតុ ឬលព្គាះថាន រ់ខបបលនះរមួបញ្ចូ េទាាំង ការព្បឈមនឹងការឆៃងជាំងឺ 
COVID-19 លដ្ឋយស្ថរសរមាភារអនុវតតគលព្ោង លព្គាះថាន រ់លៅរខនៃងលធវីការ 
ការលចទព្បកាន់អាំរីការលរងព្បវញ័្ច ឌៃូវលភទ នងិការរ ាំលលាភបាំពាន ឬការ
លបៀតលបៀនឌៃូវលភទ (SEA/SH) អាំលរីហងឹាព្បឆ្ាំងនងឹរុោរ (VAC) និងការ
ព្បព្រឹតតមិនព្តឹមព្តូវខឌនរលវជាស្ថស្រសតខែេទារ់ទងនឹងសរមាភារគលព្ោង។     
ឌតេ់រ័ត៌ោនេមអិតព្គប់ព្គាន់ទារ់ទងនឹងឧបទាវលហតុ ឬលព្គាះថាន រ់ទាាំងលនះ 
លដ្ឋយបង្កា ញរីវធិានការភាៃ មៗខែេបានលធវីលឡងី និងឬអវីខែេលព្គាងនឹងលធវី

ជូនែាំណឹងែេ់ធនាគារ
ភាៃ មៗអាំរីឧបបតតិលហតុឬ
លព្គាះថាន រ់រនុងរយៈលរេ 
24 លោ៉ា ងបនាា ប់រីែឹងរី
ឧបបតតិលហតុ ឬលព្គាះថាន រ់
លនាះ។ របាយការណ៍ នឹង
ព្តូវបានឌតេ់ជូនលៅរនុង  
រយៈលរេមួយខែេអាច
ទទួេយរបានលៅ
ធនាគារតាមការលសនីសុាំ។ 
តាមដ្ឋនហានិភ័យខែេ
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វធិានការ ឬសរមាភារ  ព្របែ័ណៃ លរេលវលា ស្ថថ ប័នអនុវតត 
លែីមបលីដ្ឋះព្ស្ថយ។ លរៀបចាំរបាយការណ៍សតីរីឧបទាវលហតុ ឬលព្គាះថាន រ់ លហយី
លសនីវធិានការណាមួយ លែីមបទីប់ស្ថា តក់ារលរីតលឡងីវញិ។ 

អាចលរីតោន និងនតីិវធិី
ពារ់រ័នធ រនុងរយៈលរេផ្ន
ការអនុវតតគលព្ោងទាាំងមូ
េ។ 

ESS 1៖ ការវាយតផ្មៃ និងការព្គប់ព្គងហានិភ័យ នងិឌេប៉ាះពាេ់ផ្នបរសិ្ថថ ន និងសងគម 

1.1. រចនាសមព័នធស្ថថ ប័ន  
ចត់តាាំងជនបលង្កគ េបរសិ្ថថ នមួយរូប និងជនបលង្កគ េសងគមមួយរូប និង/ឬ
អនរឯរលទស លែីមបពី្តួតរិនិតយការព្គប់ព្គងបរសិ្ថថ ន នងិសងគមរនុងព្របែ័ណៃ
ផ្នការអនុវតតគលព្ោង។ 

One month following 
project effectiveness 

លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប 

1.2 ការព្គប់ព្គងបរសិ្ថថ ន នងិសងគម 
អនុម័ត និងអនុវតត ខឌនការព្គប់ព្គងបរសិ្ថថ ន និងសងគម (ESMP) នីតិវធិី
ព្គប់ព្គងការង្ករ (LMP) ព្របែ័ណៃ ខឌនការសព្ោប់ជនជាតិលែីមភាគតិច 
(IPPF) ខែេព្តូវបានលរៀបចាំសព្ោប់គលព្ោងរនុងេរេណៈខែេធនាគារអាច
ទទួេយរបាន។ ទាាំងលនះរមួបញ្ចូ េជាមួយនឹងឧបររណ៍ សោភ រលឌេងៗ
លទៀត ែូចជា i) ការអនុវតតរិធីស្ថរ និងនីតិវធិីពារ់រន័ធ លែីមបលីជៀសវាង និង
កាត់បនថយហានិភ័យ នងិវធិានការនានា លែីមបបីលងាីនឱ្កាសសព្ោប់ការ
អភិវឌ្ឍព្បរបលដ្ឋយបរយិបនន ii) ព្តួតរិនិតយហានិភយ័ខែេអាចលរីតោន
រនុងអាំឡុងលរេអនុវតតគលព្ោង iii) ឌតេ់ការគាាំព្ទខឌនរបលចចរលទស និងការ

ខឌនការព្គប់ព្គងបរសិ្ថថ ន 
និងសងគម (ESMP) នីតិ
វធិីព្គប់ព្គងការង្ករ 
(LMP) ព្របែ័ណៃ
ខឌនការសព្ោប់ជនជាតិ
លែីមភាគតិច (IPPF) 
នឹងព្តូវឌេរវឌាយ 
រិលព្គាះលយបេ់ និង
លរៀបចាំបញ្ចប់ មុនលរេ

លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប 
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វធិានការ ឬសរមាភារ  ព្របែ័ណៃ លរេលវលា ស្ថថ ប័នអនុវតត 
សព្មបសព្មួេែេ់អងគភារអនុវតត iv) យរចិតតទុរដ្ឋរ ់និងតាមដ្ឋនលេីការ
បតឹងតវា៉ា នានាពារ់រ័នធនឹងការអនុវតតគលព្ោង v) អនុវតត និងររាការចូេរមួ
របស់ភាគីពារ់រ័នធ។ លធវបីចចុបបននភារឧបររណ៍ទាាំងលនះ ព្បសិនលបោីនការ
ផ្លៃ ស់បតូររនុងការលរៀបចាំ ការអនុវតតសរមាភារ និង/ឬហានិភ័យរបស់គលព្ោង។ 

ការអនុវតម័ត និងការអនុ
វតតគលព្ោង។  

ESS 2: រេរមា និងេរេែណៃ ការង្ករ  

2.1 និតិវធិីព្គប់ព្គងការង្ករ 
ទទួេយរ នងិអនុវតតនីតិវធិីព្គប់ព្គងការង្ករ (LMP) ខែេព្តូវបានបលងាីត
លឡងីសព្ោប់គលព្ោង ជារិលសសលេីទិែាភារទារ់ទងនឹងការង្ករ សុែភារ 
និងសុវតថិភារ (OHS) រនុងអាំឡុងលរេជាំងឺរាតតាតជាំងឺ COVID-19 និងការ
រោបាេព្បរបលដ្ឋយយុតតិធម៌ មនិលរសីលអីង លគាររ នងិលសាីភារគាន លៅរខនៃង
លធវីការ។ ខែររា និងអនុវតតយនតការបតឹងតវា៉ាសព្ោប់បុគគេិរគលព្ោង ែូចខែេ
បានរាំណត់រនុងនីតិវធិីព្គប់ព្គងការង្ករ (LMP) នងិព្សបតាម ESS2។ លធវី
បចចុបបននភារនីតិវធិីព្គប់ព្គងការង្ករ (LMP) ព្បសិនលបីោនការផ្លៃ ស់បតូររនុង
ការលរៀបចាំ ការអនុវតតសរមាភារ និង/ឬហានិភ័យរបស់គលព្ោង។ 

នីតិវធិីព្គប់ព្គងការង្ករ 
ព្តូវបានអនុម័តលដ្ឋយ 
គលព្ោងលៅលរេគលព្ោង 
ព្តូវបានអនុម័ត លហយី
ព្តូវបានអនុវតតលរញមួយ   
វែតផ្នគលព្ោង 
 

លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប 

ESS 3៖ ព្បសិទធភារផ្នការលព្បពី្បាស់ធនធាន និងការព្គប់ព្គង និងការទប់ស្ថា ត់ការបាំរុេ  

3.1 ខឌនការព្គប់ព្គងការសាំណេ់លអឡចិព្តនូិច 
អនុម័ត និងអនុវតតព្រមព្បតិបតតិបរសិ្ថថ ន (ECOP) របស់គលព្ោងសព្ោប់ការ
ព្គប់ព្គង និងការលចេសាំណេ់លអឡចិព្តូនិច ែូចខែេបានរាំណត់លៅរនុង 

ព្តូវបានអនុម័តលដ្ឋយ 
គលព្ោងលៅលរេគលព្ោង 
ព្តូវបានអនុម័ត លហយី

លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប 



 

7 
 

វធិានការ ឬសរមាភារ  ព្របែ័ណៃ លរេលវលា ស្ថថ ប័នអនុវតត 
ខឌនការព្គប់ព្គងបរសិ្ថថ ន និងសងគម (ESMP) លែមីបពី្គប់ព្គងការលចេ
ឧបររណ៍បលចចរវទិោទាំនារ់ទាំនងរត័៌ោន (ICT) ខែេទទួេបានមូេនិធិរី
គលព្ោង។ 
 
បនតការអនុវតតឧបររណ៍ររាសុវតថិភារបរសិ្ថថ ន និងសងគម ខែេបានរាំណត់
រនុងគលព្ោងអាហារូបតថមភ - ទី១ (ខឌនការព្គប់ព្គងការសាំណេសុ់ខាភិ     
បាេ) លែីមបពី្គប់ព្គងហានិភ័យបខនថមផ្នការបលងាីតការសាំណេ់ខែទាាំសុែ
ភារខែេោនសកាត នុរេលដ្ឋយស្ថរសរមាភារឌេរវឌាយលព្កាមគលព្ោងអា
ហារូបតថមភ (ទី២)។ 

ព្តូវបានអនុវតតលរញមួយ   
វែតផ្នគលព្ោង 
 

3.2 ព្បសិទធភារផ្នលព្បពី្បាស់ធនធាន និងការព្គប់ព្គង នងិការទប់ស្ថា ត់ការ
បាំរុេ  
ដ្ឋរ់បញ្ចូ េនូវេរេែណៃ ផ្នការលព្បីព្បាស់ថាមរេតិចលៅរនុងេរេែណៃ
បលចចរលទសេទធរមាឧបររណ៍លអឡចិព្តូនិច។ ការដ្ឋរ់បញ្ចូ េលនះ គ ឺ
អនុលលាមតាមលគាេការណ៍ខណនាាំសតីរីសុែភារ នងិសុវតថិភារបរសិ្ថថ ន 
(EHSGs) លៅរនុងលសៀវលៅខណនាាំព្បតិបតតិការ (OM) របស់គលព្ោង។ 

មុននឹងបញ្ាូ នឯរស្ថរ
េទធរមាផ្នឧបររណ៍ ICT 
លៅរនុង STEP របស់
ធនាគាររិភរលលារ 

លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប 

ESS 4: សុែភារ និងសុវតថិភារសហគមន៍  

4.1 ការព្គប់ព្គងហានិភ័យសុែភារ និងសុវតថិភារសហគមន៍ ព្តូវបានអនុម័តលដ្ឋយ 
គលព្ោងលៅលរេគលព្ោង 

លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប 
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វធិានការ ឬសរមាភារ  ព្របែ័ណៃ លរេលវលា ស្ថថ ប័នអនុវតត 
អនុម័ត និងអនុវតតវធិានការ និងសរមាភារលែីមបវីាយតផ្មៃ និងព្គប់ព្គងហានិ
ភ័យជារ់លារ់ចាំលពាះសហគមន៍ខែេទារ់ទងនឹងសរមាភារគលព្ោង រមួទាាំង
វធិានការទប់ស្ថា ត់ការឆៃង COVID-19 ហានិភ័យពារ់រ័នធនឹងការលរងព្បវញ័្ច
ឌៃូវលភទ និងការរ ាំលលាភបាំពាន ឬការលបៀតលបៀនឌៃូវលភទ (SEA/SH) អាំលរីហឹ
ងាព្បឆ្ាំងនងឹរុោរ ែូចខែេបានរាំណត់លៅរនុងខឌនការព្គប់ព្គងបរសិ្ថថ ន 
និងសងគម (ESMP) ។  

ព្តូវបានអនុម័ត លហយី
ព្តូវបានអនុវតតលរញមួយ   
វែតផ្នគលព្ោង 
 

ESS 7: ជនជាតិលែីមភាគតិច  

7.1 ការចូេរមួព្បរបលដ្ឋយបរយិប័នន  
អនុម័ត និងអនុវតតបទបបញ្ញតតិនានពារ់រន័ធលៅរនុងព្របែ័ណៃ ខឌនការសព្ោប់
ជនជាតិលែីមភាគតិច (IPPF) សព្ោប់ការអនុវតតគលព្ោង ខែេោនវតតោន
ជនជាតិលែីមភាគតិចព្សបតាម ESS7 និងរនុងេរេណៈខែេអាចទទួេយរ
បានរីធនាគារ។ វធិានការរិលសសរមួោនៈ i) ការចូេរមួរបស់អនរពារ់រ័នធ 
រនុងសរមាភារឌេរវឌាយនានា ii)ការអនុវតតសរមាភារគលព្ោងសមព្សប
តាមវបបធម៌ និងសងគមរបស់ជនជាត់លែីមភាគតិច iii) យនតការលដ្ឋះព្ស្ថយប
ណតឹ ងតវា៉ានានា ខែេោនសុវតថិភារ និងោនេរេណៈង្កយព្សួេអនុវតត
សព្ោប់ជនជាត់លែីមភាគតិច នងិ iv) វធិានការសុែភារស្ថធារណៈរនុង
លរេោនរូវែី-១៩។ 

ព្តូវបានអនុម័តលដ្ឋយ 
គលព្ោងលៅលរេគលព្ោង 
ព្តូវបានអនុម័ត លហយី
ព្តូវបានអនុវតតលរញមួយ   
វែតផ្នគលព្ោង 
 

លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប 

ESS 10:  ការចូេរមួ នងិការឌេរវឌាយរ័ត៌ោនែេ់អនរពារ់រ័នធ  
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វធិានការ ឬសរមាភារ  ព្របែ័ណៃ លរេលវលា ស្ថថ ប័នអនុវតត 

10.1 ការអនុវតតការចូេរមួរបសអ់នរពារ់រ័នធ 
អនុវតតខឌនការសព្ោប់ការចូេរមួរបស់ភាគីពារ់រ័នធ (SEP) របស់គលព្ោង 
លែីមបធីានាឱ្យោនបរយិបន័ន អាចទទួេយរបាន និងការចូេរមួលគាររនូវ 
វបបធម៌ និងសងគមរបស់ជនជាលតីលែីមភាគតិច រមួទាាំងសោជិរសហគមន៍ 
រនុងលគាេបាំណងអនុវតតសរមាភានានារបសគ់លព្ោង។ ឌេរវឌាយរ័ត៌ោន
នានាែេ់ភាគីពារ់រ័នធរនុងការអនុវតតគលព្ោងឱ្យបានទាន់លរេលវលា និងអាច
ឱ្យអនរពារ់រន័ធទាាំងលនាះអាចទួេយរ និងលព្បីព្បាស់បាន។ 

ព្តូវបានអនុម័តលដ្ឋយ 
គលព្ោងលៅលរេគលព្ោង 
ព្តូវបានអនុម័ត លហយី
ព្តូវបានអនុវតតលរញមួយ   
វែតផ្នគលព្ោង 
 

លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប 

10.2 យនតការលដ្ឋះព្ស្ថយ និងលឆៃយីតបបណតឹ ងតវា៉ា  
ខែររា និងរព្ងឹងការអនុវតតយនតកាលដ្ឋះព្ស្ថយ និងរលឆៃីយតបលៅនឹងបណតឹ ង
តវា៉ានានាពារ់រ័នធនឹងការអនុវតតគលព្ោង (FGRM) ែូចខែេបានរិរណ៌នា
លៅរនុងខឌនការសព្ោប់ការចូេរមួរបស់ភាគីពារ់រ័នធ (SEP)។ 

ព្តូវបានអនុម័តលដ្ឋយ 
គលព្ោងលៅលរេគលព្ោង 
ព្តូវបានអនុម័ត លហយី
ព្តូវបានអនុវតតលរញមួយ   
វែតផ្នគលព្ោង 

លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប 

ការគាាំព្ទការអភិវឌ្ឍសមតថភារ (ការបណតុ ះបណាត េ)  

CS.1 ឌតេ់ការគាាំព្ទខឌនរសមតថភារ និងការបណតុ ះបណាត េែេ់ស្ថថ ប័នអនុវតត
គលព្ោងទាាំងលៅថាន រ់ជាតិ និងលៅថាន រ់លព្កាមជាតិ រមួទាាំងរែាបាេឃុាំ សង្កា ត់ 
ពារ់រ័នធនឹងការព្គប់ព្គងបរសិ្ថថ ន និងសងគមរបស់គលព្ោង ខែេរមួោន ៖ 

• ការព្គប់ព្គងហានិភ័យខឌនរបរសិ្ថថ ន នងិសងគម ខែេបានរាំណត់រនុង
ខឌនការព្គប់ព្គងបរសិ្ថថ ន និងសងគម (ESMP) 

មុនលរេលព្ជីសលរសី
បុគគេិរ នងិររាការអនុ
វតតរនុងអាំឡុងលរេអនុវតត
គលព្ោង  

លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប 
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វធិានការ ឬសរមាភារ  ព្របែ័ណៃ លរេលវលា ស្ថថ ប័នអនុវតត 
• ការចូេរមួរបស់អនរពារ់រន័ធ និងការចូេរមួខឌនរសងគម ែូចោន

រាំណត់រនុងខឌនការសព្ោប់ការចូេរមួរបស់ភាគីពារ់រ័នធ (SEP) 
និងព្របែ័ណៃ ខឌនការសព្ោប់ជនជាតិលែីមភាគតិច (IPPF) 

• ការព្គប់ព្គងហានិភ័យទារ់ទងនឹងការង្ករ រមួទាាំងសុែភារ និង
សុវតថិភារ ែូចខែេបានរាំណត់លៅរនុងនីតិវធិីព្គប់ព្គងការង្ករ 
(LMP) 

• ការព្គប់ព្គងហានិភ័យសុែភារ និងសុវតថិភារសហគមន៍ រមួទាាំង
ការការពារ COVID-19 ការការពាររីការលរងព្បវញ័្ច ឌៃូវលភទ និងការ
រ ាំលលាភបាំពាន ឬការលបៀតលបៀនឌៃូវលភទ (SEA/SH) អាំលរីហងឹា
ព្បឆ្ាំងនឹងរុោរ (VAC) ែូចខែេបានរាំណត់លៅរនុងខឌនការ
ព្គប់ព្គងបរសិ្ថថ ន និងសងគម (ESMP) និងខឌនការសព្ោប់ការចូេ
រមួរបស់ភាគីពារ់រ័នធ (SEP) 

• យនតការលដ្ឋះព្ស្ថយ និងលឆៃយីតបបណតឹ ងតវា៉ា  និងែាំលណីរការអនុវតត
យនតការ  

 

 

 

 


