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េលខកូដគេ(មង៖ P172630 

 

ែផនករស1ពីីករេប1ជញ ចិត1ែផនកបរNិថ ន និងសងគម  
០៩ កញញ  ២០១៩ 
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ែផនករស1ពីីករេប1ជញ ចិត1ែផនកបរNិថ ន និងសងគម  

១.អងគករទស8នៈពិភពេ>កអន?រជតិ-កមពុជនឹងអនុវត?កមមវធីិ”ករផKភជ ប់(បជពលរដP េដីមបចូីលរមួេធTីេUយ(បេសីរ
េឡងីនូវេសXYធរណៈ\មរយៈគេ(មងគេណយយភពសងគម” េ^យមនករចូលរមួពី Yថ ប័ន/អងគភព និង(កសួង
ននដូចជ  គណៈកមម ធិករជតិស(មប់ករអភិវឌc\មែបប(បជធិបេតយយេនថន ក់េ(កមជតិ (គ.ជ.អ.ប.) (កសួង
អប់រ ំ យុវជន និងកីj (កសួងសុខភិបល និងគណកមមករ(គប់(គងគេ(មង។ ធនគរអន?រជតិស(មប់ករកYង
េឡងីវញិ និងសមគមន៍អភិវឌcន៍អន?រជតិ (តេទេនះេsថធនគរ) បនឯកភពផ?ល់ហរិញញបបទនស(មប់គេ(មង 
\មរយៈគណេនយយភពសងគមេនកមពុជ និងមូលនិធិបរធនបលកិចច េលីករផ?ល់េសX (Cambodia Social 
Accountability and Service Delivery Trust Fund)។  

២. អងគករទស8នៈពិភពេ>កអន?រជតិ-កមពុជ នឹងអនុវត?វធិនករ និងសកមមភពនន េដីមបធីនថ គេ(មង(តyវ
បនអនុវត?\មស?ង់^របរYិថ ន និងសងគម។ ែផនករស?ីពីករេប?ជញ ចិត?ែផនកបរYិថ ន និងសងគម  េរ{ប|ប់ េ^យសេងខប
អំពីវធិនករ និងសកមមភព (រមួទងំឯកYរ ឬែផនករនន) (ពមទងំមនករបញជ ក់ចបស់អំពីកលបរេិចឆទស(មប់
អនុវត?សកមមភពនីមួយៗ។ 
៣. អងគករទស8នៈពិភពេ>កអន?រជតិ-កមពុជ នឹងអនុេ>មផងែដរ\មបទបបញញត?ិៃនឯកYរបរYិថ ន និងសងគម
ែដលសថិតេនេ(កម(កបខណÑ  បរYិថ ន និងសងគម ែដលបនេលីកេឡងីេនកនុងែផនករស?ីពីករេប?ជញ ចិត?ែផនកបរYិថ ន 
និងសងគម   និងកលបរេិចឆទែដលបនកំណត់ជក់>ក់េនកនុងឯកYរបរYិថ ន និងសងគមទងំេនះ។ 

៤. អងគករទស8នៈពិភពេ>កអន?រជតិ-កមពុជ មនភរកិចចទទួលខុស(តyវេដីមបធីនថ ត(មyវករទងំអស់ែដលបន
ែចងេនកនុងែផនករស?ីពីករេប?ជញ ចិត?ែផនកបរYិថ ន និងសងគម(តyវបនអនុវត? េទះបីជករអនុវត?វធិនករនិងសកមមភព
ជក់>ក់នីមួយៗ (តyវបនេធTីេឡងីេ^យ(កសួង Yថ ប័ន ឬអងគភព ដូចបនេរ{ប|ប់កនុងចំនុចទី១ ខងេលីក៏េ^យ។ 

៥. ករអនុវត?វធិនករ និងសកមមភព ែដលបនេលីកេឡងីេនកនុងែផនករស?ីពីករេប?ជញ ចិត?ែផនកបរYិថ ន និងសងគម   
នឹង(តyវ(តàតពិនិតយ និងេរ{បចំរបយករណ៍មកកន់ ធនគរ េ^យ  អងគករទស8នៈពិភពេ>កអន?រជតិ-កមពុជ េហយី
(បករេនះជត(មyវករចបំច់ដូចបនែចងេនកនុងែផនករស?ីពីករេប?ជញ ចិត?ែផនកបរYិថ ន និងសងគម   និងលកខខណÑ ៃន
កិចច(ពមេ(ព{ង(សបចបប់ េហយីបនទ ប់មក ធនគរ នឹងេធTីករ(តàតពិនិតយ និងXយតៃមãអំពីវឌcនភព និងករសេ(មច
បននូវករអនុវត?វធិនករ និងសកមមភពនីមួយៗកនុងករអនុវត?គេ(មង។ 

៦. ដូចបនឯកភពគន រXង ធនគរ និង អងគករទស8នៈពិភពេ>កអន?រជតិ-កមពុជ ែផនករស?ីពីករេប?ជញ ចិត?ែផនកប
រYិថ ន និងសងគម  Uចនឹង(តyវបនេធTីករែកស(មàល និងេធTីបចចុបបននភព(គប់េពលទងំអស់កនុងអំឡុងេពលអនុវត?
គេ(មង េដីមបឆីãុះបញច ងំអំពីករស(មបខãួនេលីករ(គប់(គងគេ(មង ករផã ស់ប?ូរ និងYថ នភពែដលមិនUចេ(គង
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ទុកជមុនបន ឬេដីមបេីឆãីយតបេទនឹងករXយតៃមãេលីករអនុវត?គេ(មងេនេ(កមែផនករស?ីពីករេប?ជញ ចិត?ែផនកប
រYិថ ន និងសងគម  ។ កនុងកលៈេទសៈែបបេនះ អងគករទស8នៈពិភពេ>កអន?រជតិ-កមពុជ នឹងឯកភពចំេពះករ
ផã ស់ប?ូរជមួយ ធនគរ េហយីនឹងេធTីបចចុបបននភព ែផនករស?ីពីករេប?ជញ ចិត?ែផនកបរYិថ ន និងសងគម  ឱយសម(សបេទ
នឹងករផã ស់ប?ូរទងំេនះ។ កិចច(ពមេ(ព{ងេលីករផã ស់ប?ូរែផនករស?ីពីករេប?ជញ ចិត?ែផនកបរYិថ ន និងសងគម   នឹង(តyវ
បនចង(កងទុកជឯកYរ\មរយៈករផã ស់ប?ូរលិខិតែដលបនចុះហតថេលខរមួគន រXងធនគរ និងអងគករទស8នៈ
ពិភពេ>កអន?រជតិ-កមពុជ។ អងគករទស8នៈពិភពេ>កអន?រជតិ-កមពុជ នឹងេធTីករផ8ពTផKយែផនករស?ីពីករេប?ជញ
ចិត?ែផនកបរYិថ ន និងសងគម  ែដលបនេធTីបចចុបបននភពរចួ។ 

៧. េនេពលែដលគេ(មងមនករផã ស់ប?ូរ េទះបីកនុងកលៈេទសៈែដលមិនបនេ(ព{ងទុកជមុន ឬករអនុវត?គេ(មង 
បí? លឱយមនករផã ស់ប?ូរេលីìនិភ័យ និងផលប៉ះពល់កនុងអំឡុងេពលអនុវត?គេ(មង កនុងករណីចបំច់  អងគករទ
ស8នៈពិភពេ>កអន?រជតិ-កមពុជ នឹងផ?ល់មូលនិធិបែនថម េដីមបអីនុវត?សកមមភព និងវធិនករកត់បនថយìនិភ័យ 
និងផលប៉ះពល់ទងំេនះ។ 
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វធិនករ និងសកមមភព កលបរេិចឆទ អងគភពទទួលខុស9ត;វ 

ករ9ត<តពិនិតយ និងករេរ>បចំរបយករណ៍ 
A ករេរ>បចំរបយករណ៍ជេទ>ងទត់  

អងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជ នឹងេរ>បចំ និងេផញីររបយករណ៍
េទេលីសកមមភព និងលទធផលបំេពញករងរអំពីករខិតខំ9បឹងែ9បងេលីែផនក ប
រWិថ ន សងគម សុខភពនិងសុវតថភព រមួជមួយនឹងលទធផលបំេពញករងរ

របស់គេ9មងរមួមនករអនុវតKែផនករសKីពីករេបKជញ ចិតKែផនកបរWិថ ន និង

សងគម  សកមមភពចូលរមួរបស់ៃដគូនន និងដំេណីរករៃនយនKករ(នឹង9ត;វ

បញជូ នេទធនគរ)ែដលជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ពក់កdK លឆន  ំ និង

េដីមបអីនុេJមgមត9ម;វករៃនែផនករអនុវតKសុវតថិភពបរWិថ ន និងសងគម។ 

 
របយករណ៍៦ែខ 

 
9កjមករងរែផនកករគពំរ និង
ករពររបស់អងគករទសGនៈ

ពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជ 

B ឧបបតវេហតុ និងេ9គះថន ក់ 
អងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជ នឹងបញជូ នព័ត៌មនេទធនករ

ស9មប់ឧបបតKិេហតុឬេ9គះថន ក់ ែដលrចនឹងមនផលអវជិជមនដល់បរWិថ ន 
សហគមន៍ Wធរណៈឬបុគគលិករមួមនជនពិករ ជនជតិេដីមភគតិចឬ9កjម

មនុសGែដលជួបWថ នភពលំបក។ 

tល់ឧបបតKិេហតុ និងេ9គះថន ក់ែដលទក់ 
ទងនឹងគេ9មង នឹង9ត;វផKល់ពត៌មនេទ
ធនគរកនុងរយៈេពល៤៨េម៉ងេ9កយ

មនករtយករណ៍អំពីឧបបតKិេហតុឬ

េ9គះថន ក់។។ 
 
 

9កjមករងរែផនក ករគពំរ 
និង ករពររបស់អងគករទសG
នៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជ 
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ESS 1:  ករxយតៃមy និងករ9គប់9គងzនិភ័យ និងផលប៉ះពល់បរWិថ ន និងសងគម 
1.1 

រចនសមព័នធWថ ប័ន 

អងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជ នឹងេ9បី9បស់ ម{នKីបេចចកេទសែផនក
ករគពំរែដលមនកនុងរចនសមព័នធរបស់Wថ ប័នេដីមបគី9ំទគេ9មងេនះ។ ម{នKី
បេចចកេទសែផនកករគពំរេនះ ក៏មនេន9គប់តំបន់េគលេដែដលអងគករទសG
នៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជកំពុង9បតិបតKិករ។ បែនថមពីេនះ ម{នKី
បេចចកេទសែផនកករគពំរកុមរេនថន ក់ជតិ នឹងជួយគ9ំទេទេលីតំបន់គេ9មង

ែដលមិនសថិតេនតំបន់ េគលេដែដលកំពុងមន9Wប់របស់អងគករទសGនៈ

ពិភពេJក។ 

 
ម{នKីករគពំរមន9Wប់និងធនធន

មនុសGេផGងៗនឹងមនរចួជេ9សចមុនករ

ចប់េផKីមៃនគេ9មង និងមនករែណនំ

អំពីករចប់េផKីមៃនគេ9មងេÇយរមួ

បញចូ លករអនុវតKលកខណÑ េនកនុង ែផនករ
សKីពីករេបKជញ ចិតKែផនកបរWិថ ន និងសងគម  
និងករ9គប់9គង បរWិថ ន សងគម សុខភព
និងសុវតថិភព (ESHS). 
 

 
9កjមករងរែផនកករគពំរ 
ករពររបស់អងគករទសGនៈ

ពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជ 
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1.2 
ឧបករណ៍9គប់9គង 
 
អងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជ នឹងពិនិតយេមីលWរេឡងីវញិនូវេគល

ករណ៍ និងឧបករណ៍មន9Wប់ែដលទក់ទងនឹងែផនករអនុវតKសសុវតថភពបរWិថ

ននិងសងគមនិងេធÜីករែកែ9ប េដីមបធីននូវភព9សបគន ជមួយសKង់Çរបស់ែផនករ
អនុវតKសុវតថភពបរWិថ ននិងសងគម9បសិនេបីចបំច់។ 
 
អងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជ នឹងបនKេធÜីgមេគលនេយបយ

9គប់9គងមន9Wប់ ករអនុវតKនិងឧបករណ៍លàៗ កនyងមកដូចជ យនKករេគល
នេយបយWរទុកខ និងឯកWរទក់ទងេដីមបធីននូវករ9គប់9គងសម9សបចំេពះ

បុគគលិក ទី9បឹកä និងអនកសម័9គចិតK។ អងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជ 
នឹងបនKេមីលេឡងីវញិនូវឧបករណ៍របស់ខyួន េដីមបធីននូវករផKល់ករ9ត<តពិនិតយ

9គប់9គន់ដល់បុគគលិកនិងភព9តឹម9ត;វ។ បែនថមពីេនះ ឧបករណ៍ទងំãយនឹង9ត;វ

ពិនិតយេឡងីវញិេដីមប ី ែសÜងរកភពខÜះចេនy ះអទិភព ែដលត9ម;វេÇយធនគរនិង
ត9ម;វេrយមនករផy ស់បKូរgមWថ នភពបចចុបបនន។ 
 
អងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជ នឹងបេងកីតទ9មង់និងលកខណÑ ៃនករtយ
ករណ៍ស9មប់បុគគលិក ទី9បឹកä និងអនកសម័9គចិតKកនុងករេធÜីរបយករណ៍ ែដលrច

tយករណ៍េទេលីសកមមភពសំខន់ៗ ត9ម;វេÇយ ែផនករសKីពីករេបKជញ ចិតKែផនក

បរWិថ ន និងសងគម  ដូចជ ករកWងសមតថភពដល់បុគគលិកនិងអនកសម័9គចិតK ឬ

ករអនុម័ត និងអនុវតKន៍េគលនេយបយសំខន់ៗជេដីម 
 
 

 
• េគលនេយបយមន9Wប់ របស់អងគ

ករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុ
ជនឹងបនKអនុវតKេពញេលញអំឡុង

េពលអនុវតKគេ9មង 
• ករ9ត<តពិនិតយេឡងីវញិនឹងេធÜីេឡងីជ

បនKបនទ ប់េដីមបធីនភព9សបគន

ជមួយនឹង9កបខណÑ បរWិថ ននិងសងគម 
(ESF) របស់ធនគរេន 
ចំនុចែដលចបំច់។ 

 

 
អនក9គប់9គងគេ9មងគេណយយ

ភពសងគមរបស់អងគករ   
ទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-
កមពុជ 
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ESS 1:  ករxយតៃមy និងករ9គប់9គងzនិភ័យ និងផលប៉ះពល់បរWិថ ន និងសងគម 
 

អងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជនឹងធនថេស>វេភែណន9ំបតិបតKិ

ករគេ9មង(POM)បញចូ លេមេរ>នលàៗ ពីេស>វេភែណន9ំបតិបតKិករគេ9មង 
សំេឡងនិងសកមមភពែដលេទីបែតចប់ថមីៗ៖ គេ9មងគណេនយយភពសងគម

ស9មប់ករែកលមàេសxេដីមបេីលីកកមពស់ករចូលរមួរបស់បុរស {សKី ជន9កី9ក 
និង9កjមែដល9កjមបត់បង់ឱកសេផGងេទ>ត (ដូចជ ជជនជតិេដីមភគតិច 
កុមរgមWJេរ>ន មនុសGចស់ជt ជនពិករ អនកផទុកេមេtគេអដស៍ និងសហ
គមន៍អនក9សãញ់េភទដូចគន ) កនុងដំេណីរករគេ9មង។ 
 
អងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជនឹងបនKអនុវតKេគលនេយបយករ

គពំរកុមររបស់ខyួន េÇយធនថកុមរមនសុវតថិភព9គប់េពលេវJនិងជ

ពិេសសេនេពលចូលរមួកនុងដំេណីរករគេ9មង។ េស>វេភ9បតិបតîិករែផនកត9ម;វ
ករ ISAF នឹង9ត;វពិនិតយេឡងីវញិេនេពលចបំច់េដីមបធីនបននូវភពសម

9សបជមួយត9ម;វករគេ9មង។ 
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ESS 2:  កមy ងំពលកមម និងលកខខណÑ ករងរ   
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2.1 នីតិវធីិ9គប់9គងកមy ងំពលកមម 
 
អងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជ នឹងបនKអនុវតKនិតិវធីិនិងេគល

នេយបយែដលមន9Wប់ ទក់ទងេទនឹងលកខណÑ ពលកមមនិងករងរេដីមបី

ធនករ9គប់9គងដ៏សម9សបមួយស9មប់បុគគលិក ទី9បឹកäនិងអនកសម័9គចិតK

េÇយ9សបជមួយនឹងសKង់Çរបស់ែផនករសKីពីករេបKជញ ចិតKែផនកបរWិថ ន និង

សងគម។  
អងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជ នឹងេធÜីករែកលមàដំេណីរករនិង

ឧបករណ៍xយតៃមyស9មប់ករេ9ជីសេរសីបុគគលិក ទី9បឹកä និងអនកសម័9គចិតK

េដីមប9ីគបដណK ប់េលីេគលនេយបយលកខណÑ ពលកមមនិងករងនិងេដីមបធីន

ថចេនy ះ9បេzងអទិភព9ត;វបនកំណត់បនេÇយ9សបជមួយនឹងលកខណÑ

ធនគរនិង9ត;វបនេÇះ9Wយ។ 
 
អងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជ នឹងពិនិតយWរេឡងីវញិ និងេធÜី

បចចុបបននភពែកលមàេទេលីទំរង់និងលកខណÑ កនុងករtយករណ៍ស9មប់បុគគលិក 
ទី9បឹកäនិងអនកសម័9គចិតKេដីមប9ីគបដណK ប់សកមមភពែដលត9ម;វេÇយែផនករ

អនុវតKបរWិថ ននិងសងគម។ 
 
អងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជ នឹងពិនិតយនិងេធÜីបចចុបបននភពេលី

េគលនេយបយទក់ទងនឹងកមy ងំពលកមមនិងលកខខណÑ ករងររបស់បុគគលិក

ទី9បឹកä និងអនកសម័9គចិតKេដីមបធីនឱយបននូវករ9សបgម9កបខណÑ បរWិថ ន

និងសងគម និងអនុវតKេគលនេយបយេនះ។ 

 
• េគលនេយបយមន9Wប់ នឹង9ត;វ
បនអនុវតKេពញេលញ េនកនុងអំឡុង

េពលៃនករអនុវតKគេ9មង។ 

• ពិនិតយេមីលេឡងីវញិេrយ9សបេទ

នឹងលកខណÑ ធនគរ 

• និតិវធីិ និងេគលនេយបយមន

9Wប់ ែដលបនgក់ែតងរចួេហយី

នឹង9ត;វបនអនុវតKស9មប់ ទី9បឹកä 
ៃដគូអភិវឌñន៍ និងអនកសម័9គចិតKេដីមបី
ធនថពួកេគបដឹង និងយល់

ចបស់Jស់ពីេគលនេយបយ មុន

នឹងចប់េផKីមសកមមភពគេ9មង។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
អនក9គប់9គងែផនកធនធន

មនុសG និង9កjមករងរែផនក

ករពរកុមររបស់អងគករទសG

នៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុ
ជ។ 
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ESS 2:  កមy ងំពលកមម និងលកខខណÑ ករងរ   
2.2 

យនKករេÇះ9WយបណKឹ ងWរទុកស9មប់បុគគលិក 
 
អងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជ នឹងេធÜីករត9មង់ទិសអំពីេគល

នេយបយមន9Wប់រមួមន និតិវធីិេÇះ9WយបណKឹ ងWរទុកខជមួយនឹង 
បុគគលិកគេ9មង ទី9បឹកä អងគករៃដគូ និងអនកសម័9គចិតKេដីមបធីនថពួកេគបន

ដឹងពីសិទធិនិងអតថ9បេយជន៍របស់ខyួនមុនេពលចុះកុង9g។ 

 
• េគលនេយបយWរទុកខមន9Wប់

នឹង9ត;វបនអនុវតKេពញេលញកំឡុង

េពលអនុវតKគេ9មង។ 
• េគលនេយបយWរទុកខស9មប់

បុគគលិកែដលមន9Wប់ របស់ 
អងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-
កមពុជនឹងេ9បី9បស់ស9មប់ ទី9បឹកä
និងអនកសម័9គចិតKេដីមបធីនថពួកេគ

បនដឹងនិងយល់ចបស់Jស់ពី

េគលនេយបយមុននឹងចប់េផKីម 

សកមមភពគេ9មង។ 
 

 
អនក9គប់9គងែផនកធនធន

មនុសGនិង9កjមករងរែផនក

គពំរកុមររបស់អងគករទសG

នៈពិភពេJកអនKរជតិ- 
កមពុជ។ 
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2.3 វធិនករxស់ែវង សុខភព និងសុវតថិភពករងរ 
អងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជនឹងបនKអនុវតKេគលករណ៍ែណនំ

មន9Wប់ស9មប់សុវតថិភពរបស់បុគគលិកគេ9មង ទី9បឹកä អងគករៃដគូ និងអនក
សម័9គចិតKទងំអស់។ ឯកWរ9គប់9គងសុវតថិភពនឹងេ9បីជេគលករណ៍ែណនំ

ចមបងកនុងករ9គប់9គងបុគគលិកគេ9មង ទី9បឹកä អងគករៃដគូ និងអនកសម័9គចិតK
របស់គេ9មង។ 
 
អងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជនឹង9ត<តពិនិតយនីតិវធីិxស់ែវងសុខ
ភព និងសុវតថិភពករងរែដលមន9Wប់ និងេធÜីវេិWធនកមមនីតិវធីិទងំេនះ 
េដីមប9ីសបgមសKង់Çររបស់ធនគរ ពិេសសសុវតថិភពេធÜីដំេណីររបស់បុគគលិក  
កមមករ េហយីអងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជនឹងអនុវតKនីតិវធីិxស់
ែវងសុខភព និងសុវតថិភពករងរdែដលបនេធÜីបចចុបបននភព 
 
អងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជ នឹងេធÜីករែកលមàដំេណីរករ និង
ឧបករណ៍ៃនករេ9ជីសេរសីទី9បឹកäេដីមប9ីគបដណK ប់និតិវធីិ9បតិបតKិករសKង់Ç

និងធនថចេនy ះ9បេzងអទិភព9ត;វបនកំណត់។ ែផនករសកមមភពនឹង9ត;វ
កំណត់ស9មប់ករស9មបខyួននិងករនុវតKេគលនេយបយពក់ពនធែដលជ

ែផនកៃនែផនករសKីពីករេបKជញ ចិតKែផនកបរWិថ ន និងសងគម ។ អងគករទសGនៈពិភព
េJកអនKរជតិ-កមពុជនឹងេធÜកីរពិនិតយេឡងីវញិនូវត9ម;វកររបយករណ៍ៃន

ែផនករសKីពីករេបKជញ ចិតKែផនកបរWិថ ន និងសងគម  និងទ9មង់េផGងៗ ស9មប់ទី
9បឹកä និងែកស9ម<លេឡងីវញិេនេពលចបំច់េដីមប9ីគបដណK ប់េលីសកមមភព
បែនថមេទ>តែដលត9ម;វស9មប់ករអនុវតK ែផនករសKីពីករេបKជញ ចិតKែផនកបរWិថ ន 

និងសងគម ។ 

 
• េគលនេយបយWរទុកខមន9Wប់ 

សុខភពនិងសុវតថិភពករងរ នឹង

9ត;វបនអនុវតKេពញរយៈេពលៃនគ

េ9មង។ 
 

• ពិនិតយេមីលេឡងីវញិេគល

នេយបយ សុខភពនិងសុវតថភព

ករងរ ស9មប់ទី9បឹកäនិងអនកសម័9គ

ចិតKេដីមបធីនថពួកេគបនដឹងនិង

យល់ចបស់Jស់ពីេគលនេយបយ

មុននឹងចប់េផKីមសកមមភពគេ9មង។ 

 
អនក9គប់9គងែផនកធនធន

មនុសGនិង9កjមករងរែផនក

ករពរកុមររបស់អងគករទសG

នៈពិភពេJកអនKរជតិ- 
កមពុជ។ 
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ESS 7: ជនជតិេដីមភគតិច/សហគមន៍អភិរកG9បៃពណី9បវតKិW{សKរបស់ជនជតិ SUB-SAHARAN AFRICAN (INDIGENOUS PEOPLES/SUB-SAHARAN AFRICAN HISTORICALLY 

UNDERSERVED TRADITIONAL LOCAL COMMUNITIES ) 
7.2 ពិធីករស9មប់ជនជតិេដីមភគតិច 

 
អងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជនឹងបនKេ9បី9បស់ ពិធីករផäរភជ ប់

ជនជតិេដីមភគតិច ែដលមនេនកនុងគេ9មង  សំេឡង និងសកមមភព កនុង
តំបន់េគលេដ។ 9កបខណÑ gមÇននិងxយតៃមy និងពិធីករៃនករផäរភជ ប់
ជនជតិេដីមភគតិចនឹង9ត;វេធÜីករ9ត<តពិនិតយWរេឡងីវញិមុនករអនុវតKចប់េផKី

មកនុងតំបន់េគលេដទងំេនះ េហយីេធÜីករែកលមà9បសិនេបីចបំច់។ អងគករទ

សGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជនឹងបែនថមពកយេពជន៍េនកនុងយនKករWរ

ទុកខេÇយរមួបញចូ លជនជតិេដីមភគតិច។ ករបែនថមពកយេពជន៍នឹងធនករ
រមួបញចូ លជនជតិេដីមភគតិចកនុងដំេណីរករេ9ជីសេរសីបុគគលិក ទី9បឹកä និង

អនកសម័9គចិតK និងធនរនូវករទទួលផលពីគេ9មងឬជករតំdង អងគករទ
សGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជ កនុងករអនុវតKគេ9មង។ 
 

 
ពិធីករផäរភជ ប់ជនជតិេដីមភគតិចនឹង

9ត;វបនអនុវតKេពញេលញអំឡុងេពលៃន

ករអនុវតKគេ9មង។ 
  

 
អនក9គប់9គងគេ9មងគេណយយ

ភពសងគមរបស់អងគករ 

ទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-
កមពុជ 

 

ESS 10: កររមួបញជូ លករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ និងករផGពÜផäយព័ត៌មន 

10.1 កររមួបញជូ លករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធ  
គេ9មងនឹងកររមួបញចូ ល9បជពលដòជវដK9បចឆំន េំនកនុងសហគមន៍េគលេដ

ែដលនឹងបេងកីតេrយមនមូលÇò ន9គិះៃនករចូលរមួរបស់ៃដគូពក់ព័នធ។ 

 

 
បនKអនុវតKករចូលរមួរបស់9បជពលរដò

េពញរយៈេពលៃនគេ9មង។ 
 
 

 
អនក9គប់9គងគេ9មងគេណយយ

ភពសងគមរបស់អងគករ 
ទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-
កមពុជ 
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10.2 យនKករេÇះ9WយបណKឹ ងWរទុកខរបស់គេ9មង 
 
អងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជនឹងេធÜីករ9ត<តពិនិតយនិងែកលមàនូវ
ចំណុចែដលចបំច់េទេលីយនKករែដលមន9Wប់េដីមប ី រទំនក់ទំនង េធÜី

9បតិបតKិករនិងរកäេគលនេយបយសKង់Çរ: 
 
១. េគលនេយបយWរទុកខ (ឯកWរពក់ព័នធនន និងយនKករ) 
២.  យនKករWរទុកខ (ករបណKុ ះបdK ល) 
៣. យនKករWរទុកខ (ឯកWរសំខន់ៗ) 
៤. បុគគលិកែដលបនេធÜកិីចចសនយ 
៥.  ពិធីករផäរភជ ប់ជនជតិេដីមភគតិច 
៦. ករគពំរ 
៧.  9កបខណÑ គេណយយភពសងគម 
 

 
 
មុនចប់េផKីមអនុវតK និង បនKអនុវតKេពករ 
េពញេលញកំឡុងេពលៃនគេ9មង។ 
 

 
 
អនក9គប់9គងែផនកធនធន

មនុសGនិង9កjមករងរែផនក

ករពរកុមររបស់អងគករ 
ទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-
កមពុជ។ 

 

CAPACITY SUPPORT (TRAINING) 
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CS1 
ករបណKុ ះបdK លនឹងេធÜីេឡងីស9មប់បុគគលិកអងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរ

ជតិ-កមពុជ អងគករៃដគូ ទី9បឹកäនិងអនកសម័9គចិតKទងំអស់។ កមមវធីិបណKុ ះប

dK លនឹង9ត;វ9ត<តពិនិតយេឡងីវញិេដីមបធីនេគលនេយបយពក់ព័នធ 
នន9ត;វបន9គបដណK ប់និង9គប់9គន់។ 

 
ភគីពក់ព័នធទងំអស់ (បុគគលិកអងគករទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-កមពុជ 
អងគករៃដគូ ទី9បឹកä និងអនកសម័9គចិតK) នឹងទទួលបនករបណKុ ះបdK លមុន

គេ9មងចប់េផKីមឬេនេពលចប់េផKីមកិចចសនយ។ កររលឹំកWរេឡងីវញិនឹងេធÜី

េឡងីជេទ>ងទត់ យ៉ងេzចdស់១ឆន មំKង ឬមនករត9ម;វេÇយម{នKីែផនក

ករគពំរ។ 
 
 
ករបណKុ ះបdK លនឹងបញចូ លនូវ9បធនបទខងេ9កមៈ 

• ករគពំរ និងករករពរ សុវតថភិពកុមរ 
• កររមួបញចូ លនិងករចូលរមួរបស់9កjមបត់បង់ឱកស 9កjមងយរង

េ9គះ និង9កjមជនជតិេដីមភគតិច កនុងtល់ដំេណីករៃនគេ9មង 
• ករករពរសុវតថិភពនិងសុខភពកមy ងំពលកមម 
• 9បតិបតKិករនិងបនKយនKករWរទុកខស9មប់សហគមន៍ 
• ករtយករណ៍ពីឧបបតKិេហតុនិងេ9គះថន ក់ 
• អំេពីហងឹäនិងករេប>តេប>នេករ Kខ៍ម សែផàកេលីេយនឌ័រ 
• ករអនុវតK9បតិបតKិករសKង់Çទក់ទងនឹងលកខណÑ ពលកមមស9មប់

បុគគលិក ទី9បឹកä អនកសម័9គិចិតK និងៃដគូេផGងៗ 
 

ករបណKុ ះបdK លនឹងេធÜីេឡងីេនេពល

ចប់េផKីមកិចច9ពមេ9ព>ងជៃដគូជមួយអងគ

ករៃដគូឬកិចចសនយជមួយទី9បឹកä  ករ
រលឹំកេមេរ>ននឹងេធÜីេឡងីtល់ឆន ឬំញឹក

ញប់ជងេនះេបីចបំច់។ 
 

អនកឯកេទសែផនកធនធន

មនុសG និងអនក9គប់9គងែផនក

សុវតថិភព របស់អងគករ 
ទសGនៈពិភពេJកអនKរជតិ-
កមពុជ។ 
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