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សង្ខេប 

កាលពីខែ មីនា ឆ្ន ាំ ២០២០ កមមវធីិអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ (ខែលហៅកាត់ថា UNDP) 
បានប្រកាសអនុវតតគហប្ោងមួយខែលោនហ ម្ ោះថា “កសាងសមតថភាពហែីមបជីាំរុញការចូលរមួររស់ពលរែឋ 
ការកសាងសនតិភាព និងកិចចសនទនាប្រករហោយររយិារ័នន៖ ហឆ្ព ោះហៅអភិបាលកិចចខររររយិារ័នន 
និងោនការចូលរមួ” (ហៅកាត់ថា គហប្ោង)។ គហប្ោងហនោះនឹងរនតអនុវតតរហូតែល់ចុងឆ្ន ាំ ២០២៣។ 
គហប្ោងហនោះនឹងប្តូវអនុវតតហោយ UNDP ហោយហប្រីប្បាស់ការទប្មង់អនុវតតផ្ទទ ល់ (DIM) ជាមួយការ 
គាំប្ទថវកិាពី          រោឋ ភិបាលជរ ុន (GoJ) និង UNDP ។ អភិបាលកិចចហលីគហប្ោងហនោះហធវីហ ងីហោយ 
ប្កុមប្រឹកាភិបាលគហប្ោង ខែលោនសោសភាពជាតាំណាងមកពី UNDP រោឋ ភិបាលជរ ុន ប្កសួង 
មហាផ្ទទ និងអងគការ      សមព័នធការពារសិទធិមនុសសហៅកមពុជា (CHRAC) ខែលជាអងគការហប្ៅរោឋ ភិបាល។ 
ប្កុមប្រឹកាភិបាលហនោះគឺជាសាថ រ័នអភិបាលកិចចររស់គហប្ោង និងទទួលែុសប្តូវទតល់ការខែនាាំកប្មិត 
យុទធសាស្តសត និងអនុម័តហលីសកមមភាពររស់គហប្ោង។ ប្កុមអនុវតតគហប្ោងែឹកនាាំហោយប្រធានទីប្រឹកា 
រហចចកហទស។ ប្រធានទីប្រឹការហចចកហទសជាអនកប្គរ់ប្គងហានិភ័យគហប្ោង រមួគន ជាមួយនឹងអនកសប្មរ 
សប្មួលរហចចកហទស និងប្តូវធានាឱ្យោនភាពអនុហោមតាមសតង់ោរសងគម និងររសិាថ នររស់ UNDP។  

ហគលហៅរមួផ្នគហប្ោងហនោះ គឺហែីមបហីលីកកមពស់គាំនិតទតួចហទតីមអភិបាលកិចចតាមខររប្រជាធិរ-
ហតយយ និងសងគមប្រករហោយសនតិភាព ររយិារ័នន និងសមធម៌ តាមរយៈការពប្ងីកឱ្កាសចូលរមួខររ 
ររយិារ័ននររស់ពលរែឋ ហោយហប្រីប្បាស់យន្តការកិចចសនទនា។  

គហប្ោងហនោះោនសកមមភាពែូចខាងហប្កាម ខែលនឹងប្តូវហរៀររារ់លមអិតហៅកនុងឯកសារគហប្ោង 
(ProDoc)៖ 

១.១ អភិវឌ្ឍសមតថភាពមស្តនតីរាជការហៅតាមប្កសួងពាក់ព័នធ និងហៅរែឋបាលថាន ក់ហប្កាមជាតិ  

១.២ អភិវឌ្ឍសមតថភាពអងគការសងគមសុីវលិ  

១.៣ ហរៀរចាំឧរករែ៍ និងអភិវឌ្ឍចាំហែោះែឹង ហែីមបហីវវងយល់ពីទលប្រហយាជន៍ររស់ពលរែឋ 
ទាំងប្រុសទាំងប្សី ជាពិហសសប្កុមខែលោនឱ្កាសតិចតួច 

២.១ ទដល់អនកទសោះទារ និងអនកសប្មរសប្មួល 
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២.២ ហធវីសាថ រ័ននីយតកមមហហោឋ រចនាសមព័នធខែលោនប្សារ់ សប្ោរ់ការចូលរមួររស់ពលរែឋ 
និងគាំប្ទែល់ការអនុវតតខទនការសកមមភាព 

២.៣ ហរៀរចាំ ទលិតទលអរ់រ ាំទសពវទាយ និងប្គរ់ប្គងចាំហែោះែឹង 

៣.១ ហរៀរចាំកមមវធីិប្រកួតប្រខជងន្វានុវតតន៍ជាំរុញការចូលរមួររស់ពលរែឋ 

៣.២ ហរៀរចាំែាំហែីរទសសនកិចចសិកា។ 

ែែៈហពលខែលពីែាំរូងគហប្ោងហនោះប្តូវបាន កាំែត់ថាោនហានិភ័យ “ទរ” កាលពីខែ មីនា ឆ្ន ាំ 
២០២០ នីតិវធីិពិនិតយរឋមហលីរញ្ហា សងគមនិងររសិាថ ន (SESP) ខែលប្តូវបានហធវីរចចុរបននភាព 
ខទអកតាមការខកសប្មួលការរចនាគហប្ោង ហរៀរចាំកិចចពិហប្គោះហយារល់និងខទអកតាមលទធទលផ្នែាំណាក់ 
កាលចារ់ហទតីមគហប្ោង ោនការវាយតផ្មៃហ ញីថា គហប្ោងហនោះោនហានិភ័យ “ែពស់មធយម 
(substantial)” ខែលនាាំឱ្យចាាំបាច់ប្តូវហធវីការវាយតផ្មៃហលីទលរ ោះពាល់ររសិាថ នសងគម (ESIA) 
និងការហរៀរចាំខទនការប្គរ់ប្គង        ររសិាថ ន និងសងគម (ESMP)។ ហានិភ័យខែលប្តូវបានកាំែត់រក 
ហ ញីពាក់ព័នធជាចមបងជាមួយនឹងសិទធិមនុសសនិងទលរ ោះពាល់សងគម ហហយី ESIA (ហៅថា SIA 
កនុងឯកសារហនោះ) ោនរាំែងវាយតផ្មៃហលីហានិភ័យនិងទលរ ោះពាល់ទាំងហនោះ និងោក់ហចញវធិានការ 
ហែីមបរីហ ច្ ៀស ឬកាត់រនថយហានិភ័យនិងទលរ ោះពាល់ទាំងហនោះឱ្យហៅតិចខែលជាអរបររោ ឬប្រសិនហរី 
មិនអាចហធវីហៅបាន សប្ោលហានិភ័យនិងទលរ ោះពាល់ទាំងហនោះ។ ពប្ាង SIA ហរៀររារ់ពី៖ 

• សកមមភាពររស់គហប្ោង 
• ប្ករែ័ែឌ ចារ់ររស់ប្រហទស ប្ពមទាំងហគលការែ៍ និងសតង់ោរពាក់ព័នធររស់ UNDP  
• ការវភិាគហៅហលីអតថប្រហយាជន៍ រ ុខនតហផ្ទដ តជាពិហសសហលីហានិភ័យនិងទលរ ោះពាល់ខែលរងកហ ងី 
ហោយសារគហប្ោងហៅតាមសកមមភាពគហប្ោងនិងហៅតាមរររិទសងគម ប្ពមទាំងការពិនិតយ ហលីវធីិ 
សាស្តសតហែីមបសីប្ោលហានិភ័យ/ទលរ ោះពាល់ ឬកាំែត់ពីជហប្មីសខែលអាចោនសប្ោរ់គហប្ោង 

• ការរាា ញហោយសហងេរពីលទធទលផ្នការវភិាគអនកពាក់ព័នធ ខែលនឹងប្តូវហរៀររារ់លមអិតរខនថម 
ហទៀតហៅកនុងខទនការចូលរមួររស់អនកពាក់ព័នធ ខែលប្តូវបានហរៀរចាំសប្ោរ់គហប្ោងហនោះ។  

ការវាយតផ្មៃ SIA រកហ ញីថា គហប្ោងហនោះអាចទតល់ប្រហយាជន៍ែល់អងគការសងគមសុីវលិទង និង.     
រោឋ ភិបាលទង ហចញពីសោសភាគកសាងសមតថភាពហៅកនុងគហប្ោង ែូចជា ការអភិវឌ្ឍកមមវធីិសិកា 
(សកមមភាព ១.១) ែាំហែីរទសសនកិចចសិកា (សកមមភាព ៣.២) និងការគាំប្ទែល់អងគការសងគមសុីវលិ 
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កនុងការរហងកីនភាពធន់និងនិរនតរភាពរយៈហពលខវង (សកមមភាព ១.២)។ គហប្ោងហនោះក៏អាចទតល់ជា 
ប្រហយាជន៍ែល់អងគការសងគមសុីវលិតូចៗ តាមរយៈការកសាងសមតថភាពររស់ពួកហគ (សកមមភាព ១.២) 
ខែលអាចជួយែល់ការអនុវតតសកមមភាពហៅថាន ក់ហែតត សាំរារ់អងគការតូចៗខែលជួរប្រទោះនឹងរញ្ហា ែវោះថវកិា 
ែូចការហរៀររារ់ពីខាងហែីមហៅកនុងរបាយការែ៍ហនោះ។ 
អតថប្រហយាជន៍ខែលបានពីការគាំប្ទែល់សកមមភាពទាំងហនោះ ប្តូវបានហរៀររារ់លមអិតហៅកនុងឯកសារ 
គហប្ោង (ProDoc)។  

ខទអកតាមទិននន័យហែីមប្គររស់គហប្ោង ឯកសារគហប្ោងនិងសតង់ោរសងគមររសិាថ ន (SES) ររស់ 
UNDP ការវាយតផ្មៃ SIA ហនោះ រកហ ញីថាគហប្ោងទាំងមូលគួរចុោះប្រហភទថា “ែពស់” ហៅតាមការខែនាាំអាំពី 
SESP ររស់ UNDP ហប្ពាោះថាសកមមភាពររស់គហប្ោងអាចនាាំឱ្យោនហានិភ័យ និងទលរ ោះពាល ់
សងគមកនុងកប្មិតមធ្យម (moderate) ែពស់មធយម (substantial) និងែពស់ខាៃ ាំង (high)។ 
ហានិភ័យទាំងហនោះអាចទាំនងជារងកទលរ ោះពាល់អវជិជោនហលីប្កុមាយរងហប្គោះ ឬប្កុមខែលោនឱ្កាស 
តិចតួច ែូចជា ស្តសតី ជនប្កីប្ក ប្កុមជនជាតិហែីមភាគតិច ជនជាតិភាគតិច និងសកមមជនប្គរ់ប្រហភទ 
ទាំងអស់៖ 

១. ហានិភ័យ  ធមយមផ្នអាំពីការឆ្ៃងរាលោលជាំងឺកូវែី-១៩ 
ខែលហកីតហ ងីហចញពីសកមមភាពរែដុ ោះរណាដ ល និងសកមមភាពហទសងហទៀតររស់គហប្ោង និងផ្ន 
ការហរៀតហរៀនទៃូវហភទកនុងអាំ ុងហពលផ្នការអនុវតតសកមមភាព។ 

២. ហានិភ័យមធយមផ្នការចូលរមួររស់ស្តសតីហៅោនកប្មិត  

ហោយសារមស្តនតីរាជការជាស្តសតីោនចាំនួនតិចហហយីហោយហហតុថាស្តសតីខែលកាន់មុែតាំខែងជាអនក 
ែឹកនាាំ កនុងជួរអងគការសងគមសុីវលិក៏ោនចាំនួនតិចតួចទងខែរហនាោះ អាចថានឹងមិនោនស្តសតីហប្ចីន 
នាក់ហនាោះហ យីនឹងទទួលបានប្រហយាជន៍ពីសកមមភាពគហប្ោង ឬអាចចូលរមួហៅកនុងសកមមភាព 
គហប្ោង។ 

៣. ហានិភ័យែពស់ខាៃ ាំងផ្នការែកខានមិនបានរ ច្ូ លតអួងគពាក់ព័នធ 
ហោយសារអងគការសងគមសុីវលិមួយចាំនួនោនភាពសាទ ក់ហសទីរកនុងការចូលរមួជាមួយគហប្ោង 
ហោយសារខតរររិទសងគមនហយាបាយហៅកមពុជា។  
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៤. ហានិភ័យ ែពស់មធយមផ្នការរហងកីត ហវទិកាខែលទដល់ភាពប្សរចារ់ែល់រោឋ ភិបាល ភាពហជឿទុក 
ចិតតបាន និងការរញ្ហជ ក់សុពលភាពផ្នកិចចប្រជុាំពិហប្គោះហយារល់រវាងរោឋ ភិបាល និងផ្ែគូអងគការ 
សងគមសុីវលិរចចុរបនន ខែលទតល់នូវភសតុតាងរញ្ហជ ក់ថា ោនការហឆ្ៃីយតរយា ងហពញហលញចាំហពាោះ 
សិទធិចូលរមួហៅកមពុជា។ ហនោះអាចការហធវីឱ្យរ ោះពាល់ែល់អនកខែលកាំពុងខសវងរកការគាំប្ទឱ្យោន 
ការការពារកាន់ខតប្រហសីរ សប្ោរ់រញ្ហា ទក់ទិននឹងការចូលរមួ និងសិទធិមនុសស។  

៥. ហានិភ័យមធយមរអាចថាអនកចូលរមួគហប្ោងមិនបានទទលួព័ត៌ោនឱ្យបានប្គរ់ប្គន់ 
ហប្ពាោះខតោនការខចករ ាំខលកព័ត៌ោនហៅោនកប្មិត ខែលអាចកាត់រនថយលទធភាពររស់តួអងគ 
ពាក់ព័នធ ហែីមបចូីលរមួកនុងគហប្ោងនិងទទួលបានប្រហយាជន៍ពីគហប្ោង ប្ពមទាំងអាចរាា ញពីការ 
បារមភ ឬទតល់មតិ    ប្ត រ់ជុាំវញិសកមមភាពររស់គហប្ោង។  

៦. ហានិភ័យមធ្យមផ្នទលរ ោះពាល់អវជិជោនមកហលីសិទធិររស់ជនជាតិហែីមភាគតិច។ 
ការរចនាគហប្ោងហនោះហផ្ទដ តហលីហែតតយា ងហហាចណាស់មួយហៅកនុងតាំរន់ែពង់រារ ខែលជាទូហៅគឺជា 
កខនៃងខែលោនប្កុមជនជាតិហែីមភាគតិចរស់ហៅ។ ប្កុមជនជាតិហែីមភាគតិចនឹងទទួលរង 
ហានិភ័យែូចហរៀររារ់ខាងហលីខែរ (១-៥) ែូហចនោះសិទធិររស់ពួកហគក៏រងទលរ ោះពាល់ទងខែរ។  
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តារាងទី ១៖ ហានិភ័យ និងទលរ ោះពាល់អវជិជោនខែលអាចហកីតហចញពីសកមមភាពគហប្ោង 

សោសភាគ
1 
 

ហានិភ័យ 
 

ទលរ ោះពាល់ 
 

សដង់ោរសងគ
មររសិាថ នរ
រស់ UNDP  
 

លទធភាពខែ
លអាចហកីត
ោនហ ងី  
និងកប្មិតគួ
រឱ្យកត់ស
ោគ ល់ររស់
វា2 

វធិានការសប្ោលទលរ ោះពា
ល់ 
 

ការទទួលែុសប្តវូ 
 

ប្គរ់សកមមភា
ពទាំងអស់ 
(១. ១ ដល ់
៣.២)  
 

សុែភាព 
និងសុវតថិភាពការារជាទូ
ហៅ (OHS) 
ជាពិហសសការប្រវមនឹង
ការឆ្ៃងជាំងឺកូវែី-១៩ 
និង/ឬការចមៃងជាំងឺ.  កូវែី-
១៩កនុងអាំ ុងសកមមភាពគ
ហប្ោង (កិចចប្រជុាំ 
ការរែតុ ោះរណាត ល 
។ល។)  
 

អនកចូលរមួកនុងគហប្ោងឆ្ៃងជាំងឺកូវ ី
ែ-១៩ 
ឬជួរប្រទោះនឹងរញ្ហា សុែភាព 
និងសុវតថិភាពការារទក់ទិននឹង
ការហធវីែាំហែីរររស់ពួកហគ 
(ែូចជា 
ហប្គោះថាន ក់ចរាចរែ៍ជាហែីម) 
 

SES 3 
SES 7 

L − 3 
I − 3 
S- មធ្យម 

វធិានការការពារជាំងឺកូវែី-
១៩ខែលប្តូវបានោក់ហចញ
ហោយរាជរោឋ ភិបាលកមពុជា 
និង WHO។ វធិានការទាំង 
ហនោះនឹងប្តូវរ ច្ូ លជាវធិានការ
សុែភាព និងសុវតថិភាពការារ 
(OHS) ទូហៅសប្ោរ់ 
គហប្ោងកនុងខទនការចូលរមួររ
ស់អនកពាក់ព័នធគហប្ោង 
(SEP)។ ហលីសពីហនោះធានា 
ឱ្យោនការអនុហោមតាមយុទធ
សាស្តសតសដីពី OHS និង 

UNDP 
ធានាថាវធិានការ 
OHS 
និងវធិានការការពារ
ជាំងឺកូវែី-១៩ 
ប្តូវបានរ ច្ូ លហៅកនុ
ងប្គរ់សកមមភាពទាំ
ងអស់ររស់គហប្ោង
។  
 

 
1 សោសភាគមួយចាំនួនប្តូវបានរ ច្ូ លគន  ហោយសារខតវាោនហានិភ័យ/ទលរ ោះពាល់ប្សហែៀងគន ។ 
2 ខទអកតាមរូរភាពទី ១. L៖ លទធភាពខែលអាចហកីតោនហ ីង (Likelihood) I៖ ទលរ ោះពាល់ (Impact) S៖ កប្មិតគួរឱ្យកត់សោគ ល់(Significance) 
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សុែុោលភាព (OHSW) 
២០២១-២៣ ររស់ UNDP។  
 

ហានិភ័យ GBV/SH 
ោនកប្មិតទរសប្ោរ់អនក
ចូលរមួពីសាំណាក់អនករ
ែដុ ោះរណាដ ល ឬអនក 
ចូលរមួែផ្ទហទៀតកនុងអាំ ុង
ហពលផ្នសកមមភាពគហប្ោង 
(ការរែដុ ោះរណាដ ល 
កិចចប្រជុាំ ។ល។) 
 

អនកចូលរមួកនុងគហប្ោង 
ជាពិហសសស្តសតី 
គឺជាជនរងហប្គោះផ្ន GBV/SH 
 

SES 3 
SES 7 
ហគលការែ៍
សដីពីហយនឌ្័រ 
និងការហលីក
កមពស់ភាពអ
ង់អាចររស់
ស្តសតី 
 

L − 2 
I − 3 
S- មធ្យម 

អនកចូលរមួ និងអនករែតុ ោះ 
រណាត លទាំងអស់ខែលពាក់ព័
នធកនុងគហប្ោងហនោះ គួរចុោះ 
ហតថហលខាហលីប្កមប្រតិរតតិ 
(ខែលប្តូវបានរ ច្ូ លហៅកនុង 
ឯកសារ SEP)។ 
អងគការសហប្រជាជាតិហៅកមពុ
ជា និងការយិាល័យ UNDP 
ប្រចាាំប្រហទស ោនខទនការ 
សកមមភាពសដីពី SH/SEA 
និងោនព័ត៌ោនអាំពីជន 
រហាគ ល និងការរែដុ ោះ 
រណាដ លសប្ោរ់រុគគលិក 
និងរោឋ ភិបាលអាំពីរញ្ហា ទាំង
ហនោះ ប្ពមទាំងឯកសារ និងការ 
គាំប្ទែផ្ទហទៀតខែលអាចយក
មកហប្រីប្បាស់បាន។ 
វគគរែដុ ោះរណាដ លខែលប្តូវ 
បានកាំែត់ជាកាតពវកិចច 
សប្ោរ់រុគគលិក និងផ្ែគូររស់ 
UNDP គឺជាខទនកមួយផ្ន 

UNDP 
ធានាថារុគគលិក 
និងអនកចូលរមួទាំង 
អស់ ពិតជាបាន 
ចុោះហតថហលខាហលីប្ក
មប្រតិរតតិ GBV។ 
ការយិាល័យប្រចាាំប្រ
ហទសររស់ UNDP 
រនតអនុវតតខទនការស
កមមភាពសដីពី 
SH/SEA ររស់ែៃួន 
និងរាយការែ៍ហៅ
កាន់អគគហលខាធកិារ
តាមរយៈប្រធានអងគ
ការ UNDP 
(ែាំហែីរការរញ្ហជ ក់
ប្រចាាំឆ្ន ាំ)។ 
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ខទនការសកមមភាពប្រចាាំឆ្ន ាំសដី
ពី SH/SEA។  
 

ការចូលរមួររស់ស្តសតីហៅោ
នកាំែត់ 

ស្តសតីមិនអាចចូលរមួហោយហសមីភា
ពកនុងសកមមភាពររស់គហប្ោង
បាន ហោយសារខតវសិមភាព 
ហយនឌ្័រខែលកាំពុងោនប្សារ់។ 
 

ហគលការែ៍
សដីពីហយឌ្័រ 
និងការហលីក
កមពស់ភាពអ
ង់អាចររស់
ស្តសតី 
 

L − 3 
I − 3 
S – មធយម 

គហប្ោងហនោះនឹងរនតសហការ
ជាមួយរោឋ ភិបាល 
និងអងគការសងគមសីុវលិ 
ហែីមបហីលីកកមពស់សមភាពហយ
នឌ្័រ និងធានាឱ្យស្តសតីបាន 
ចូលរមួ។ សកមមភាពររស់ 
គហប្ោងនឹងោនការចូលរមួពី
ស្តសតីយា ងហហាចណាស់ ៣៣% 
(រ ុខនតគហប្ោងហប្គងនឹងរហងកីន
ែល់ ៥០%) 
 

UNDP 

អនកចូលរមួកនុងគហប្ោងពុាំោ
នលទធភាពប្គរ់ប្គន់កនុងកា
រទទួលបានព័ត៌ោនររស់ 
គហប្ោង 
 

អនកចូលរមួោនលទធភាពតិចតួច 
ហែីមបចូីលរមួកនុងគហប្ោង 
និងទទួលបានប្រហយាជន៍ពីគ
ហប្ោង ក៏ែូចជា អាចរាា ញពីការ 
បារមភ ឬមតិហយារល់ជុាំវញិ 
សកមមភាពររស់គហប្ោង។ 
 

គែហនយយ
ភាព 
 

L − 3 
I − 3 
S- មធយម 

គហប្ោងគួរទដួចហទដីមទសពវទាយ
ព័ត៌ោន ែូចជា តាមរយៈការ 
រនតហរៀរចាំកិចចប្រជុាំពិហប្គោះហយា
រល់ និងចូលរមួជាមួយអនក 
ពាក់ព័នធររស់គហប្ោង ក៏ែូច 
ជារាា ញព័ត៌ោនគហប្ោងែូច
ហរៀររារ់កនុងឯកសារ SEP។  
 

UNDP 

១.៣ 
ហរៀរចាំឧរករ
ែ៍ 

ការរតឹតបតិែៃួនឯងកនុងការ
រហ ច្ញមតិ  

សោសភាគរងខែលហផ្ទដ តហលីការ
ប្រកួតប្រខជងផ្នធុរកិចច
កនុងវស័ិយប្រព័នធទសពវទាយ 

ហគលការែ៍
សដីពីសិទធិមនុ
សស 

L − 3 
I − 3 
S- មធយម 

ហគលរាំែងផ្នការទតល់ការគាំ
ប្ទែល់ប្រព័នធទសពវទាយឱ្យទ
លិតព័ត៌ោន ខែលរាំទុសការ 

UNDP 
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និងអភិវឌ្ឍ 
ចាំហែោះែឹង 
ហែីមបហីវវង 
យល់ពីប្រហយា
ជន៍ររស់ពល 
រែឋជារុរស 
និងស្តសតី 
Media Start-
ups (i) 
 

ភាពប្សរចារ់ររស់រោឋ ភិ
បាល 
ជនជាតិហែីមភាគតិច 
 

អាចនាាំឱ្យោនការរតឹតបតិែៃួនឯង
មិនឱ្យរហ ច្ញមតិ (self-
censorship) 
ហប្ពាោះការភ័យខាៃ ចទទួលរងការ 
តរត និងប្តូវបានរោឋ ភិបាល 
ហប្រីប្បាស់ ហែីមបរីញ្ហជ ក់ថាប្រព័នធ 
ទសពវទាយហៅកនុងប្រហទសបានទ
ទួលការគាំប្ទយា ងសកមម។ 

និងគែហន
យយភាព 
SES 6 
 

ចូលរមួហៅកនុងសងគម អាចនាាំ 
ឱ្យប្រព័នធទសពវទាយរតឹតបតិែៃួន
ឯងកនុងការរហ ច្ញមតិ (ឬនាាំ 
ឱ្យោនការតរត) និងទតល់ 
ភាពប្សរចារ់ែល់រោឋ ភិបាល
។ ហគអាចកាត់រនថយ 
ហានិភ័យហនោះ តាមរយៈការ 
ធានានូវការសហប្មចចិតតអាំពីប្កុ
មទាំងឡាយណាខែលប្តូវទតល់
ការគាំប្ទឱ្យ ខែលកាំែត់ 
ហ ងីហោយ UNDP។ ហលីសពី 
ហនោះ ខទនការចូលរមួ ររស់អនក 
ពាក់ព័នធ (SEP) និងយនតការ 
ហោោះប្សាយរែតឹ ង (GRM) 
ខែលអាចទទួលរែតឹ ង 
(ហោយោនការរកាអនាមិក
ភាព) អាចជួយកាត់រនថយ 
ហានិភ័យហនោះឱ្យហៅតិចជាអ
របររោកនុងកប្មិតមួយជាក់ោ
ក់។ ហទោះជាយា ងណាក៏ហោយ 
ហានិភ័យជុាំវញិការរតឹតបតិែៃួន
ឯងកនុងការរហ ច្ញមតិ 
(ឬការអាចោនការតរត) និង 
ហានិភ័យជុាំវញិ ការរហងកីត 
គុែសមបតិតហអាយ រោឋ ភិបាល 
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ទាំនងហៅខតអាចរនតោន។ 
ជហប្មីសមួយគឺប្តូវែកសកមមភា
ពហនោះហចញ ជាពិហសសហោយ 
សារខតសកមមភាពហនោះហៅមិន
ទន់ោនថវកិាគាំប្ទហៅហ យី
។  
 

២.១
 ទដល់
អនកទសោះទារ 
និងអនកសប្ម
រសប្មួល 

ការផ្ទត់ហចញប្កុមមួយចាំនួ
នប្កុម 
ជនជាតិហែីមភាគតិច 
ភាពប្សរចារ់ររស់រោឋ ភិ
បាល 
 

ប្កសួងមហាផ្ទទខែលជាតាំណាង
ហៅកនុងប្កុមប្រឹកាភិបាលគហប្ោ
ង ប្រខហលជាមិនចង់ឱ្យរុគគល 
ឬអងគការខែលរោឋ ភិបាលចាត់ទុ
កថាជាប្កុមជាំទស់ 
ឬរោិះគន់រោឋ ភិបាល 
ចូលរមួហធវីជាអនកសប្មរសប្មួល
ឬអនកទសោះទាហនាោះហ យី 
ខែលហធវីឱ្យែាំហែីរការសប្មុោះស
ប្មួល/ទសោះទាអាចលហមអៀងហៅខទន
កខតោេ ង។ ហលីសពីហនោះ 
រញ្ហា សាំខាន់ៗមួយចាំនួនអាចប្តូវ
បានហគផ្ទត់ហចញពីការទសោះទា 
និង/ឬអនកសប្មរសប្មួល/អនក
ទសោះទា 
អាចរតឹតបតិែៃួនឯងកនុងការរហ ច្
ញមតិហោយភ័យខាៃ ចរោឋ ភិបាល
តរតមកវញិ។ 

ហគលការែ៍
សដីពីសិទធិមនុ
សស 
និងគែហន
យយភាព 
SES 6 
 

L − 3 
I − 3 
S- មធយម 

ហគអាចកាត់រនថយហានិភ័យ
ហនោះឱ្យហៅជាអរបររោ 
ប្រសិនហរី UNDP ជាអនកហប្ជីស 
ហរសីអនកសប្មុោះសប្មួល/អនកទសោះ
ទា។ ហលីសពីហនោះ ខទនការ 
ចូលរមួររស់អនកពាក់ព័នធ 
(SEP) និងយនតការ 
ហោោះប្សាយរែដឹ ងខែលអាចទ
ទួលយកពាកយរែដឹ ងនានា 
(រមួទាំងរែដឹ ងអនាមិក) 
អាចជួយកាត់រនថយហានិភ័យ
ហនោះឱ្យហៅទរជាអរបររោ។ 
អនកសប្មរសប្មួល ក៏គួរចុោះ 
ហតថហលខាហលីប្កមសីលធម៌ទ
ងខែរ។ រ ុខនតហានិភ័យនានា 
ែូចជា ការរតឹតបតិែៃួនឯងកនុង 
ការរហ ច្ញមតិ ឬការអាច 
ទទួលការតរត ឬហានិភ័យ 

UNDP 
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ការហប្រីប្បាស់អនកសប្មរសប្មួល
អាចប្តូវបាន             
រោឋ ភិបាលអោះអាងថាជា.     
ភសតុតាងខែលរាា ញពីឆ្នទៈហែី
មបជីាំរុញការចូលរមួពីតួអងគពាក់ព័
នធប្រករហោយ អតថន័យ។  
 

ជុាំវញិការបង្កើតនូ្វសមបតតិែល់ 
រោឋ ភិបាល ហៅខតរនតោន។ 
ែែៈហពលខែលសកមមភាពគ
ហប្ោងប្តូវបានអនុវតតកនុងតាំរន់
ខែលោនជនជាតិហែីមភាគតិច 
ភាពអនុហោមតាមសតង់ោរ 
SES ទី ៦ ររស់ UNDP 
សដីពីជនជាតិហែីមភាគតិច 
រមួនឹងសតង់ោរសដីពីការទតល់ការ
យល់ប្ពមហោយហសរជីាងមុន
ខទអកតាមព័ត៌ោនប្តឹមប្តូវ 
(FPIC)3 កនុងករែីខែល 
ពាក់ព័នធ ក៏គួរធានាទងខែរ។ 
ជហប្មីសមួយគឺប្តូវហធវីនិយតកមម
ថវកិាសប្ោរ់សកមមភាពហនោះ។  

២.២ ហធវ ី    
សាថ រ័ននីយក
មមហហោឋ រចនា.     
សមព័នធខែលោ
នប្សារ់ 
សប្ោរ់ការចូ

ការែកខានពុាំបានរ ច្ូ លអន
កពាក់ព័នធសាំខាន់ៗ 
ជនជាតិហែីមភាគតិច 
 

ប្កុមមនុសសមួយចាំនួន 
(ជាពិហសសប្កុមសិទធិមួយចាំនួន) 
អាចប្តូវបានផ្ទត់ហចញ 
(អាចផ្ទត់ហចញហោយគហប្ោង 
ឬពួកហគផ្ទត់ហចញហោយែៃួនឯង
) 

ហគលការែ៍
សដីពីសិទធិមនុ
សស 
និងគែហន
យយភាព 
SES 6 

L − 5 
I – 4 
S - ែពស់ខាៃ ាំង 

ហានិភ័យហនោះពិបាកនឹង 
សប្ោល ហោយសារខតហគល 
ជាំហរររស់ប្កុមសិទធិមនុសស 
សាំខាន់ៗខែលបានហលីកហ ងី
ថាពួកហគនឹងមិនចូលរមួកនុង 
គហប្ោងហនោះហ យី។ 

UNDP 

 
3 ហរីតាមសតង់ោ SES ទី ៦ ររស់ UNDP ប្តូវោនការហរៀរចាំកិចចពិហប្គោះហយារល់សមប្សរហៅតាមវរបធម៌ កនុងហគលហៅហែីមបទីទួលបានការឯកភាព 
និងប្តូវោនការធានាការអនុវតតតាមហគលការែ៍ FPIC សប្ោរ់រញ្ហា ទាំងឡាយខែលអាចរងកទលរ ោះពាល់វជិជោន ឬអវជិជោនែល់សិទធិប្រហយាជន៍ែីធៃី ខែនែី (មិនថាោនរ័ែណកមមសិទធិ 
ឬក៏ពុាំោនរ័ែណកមមសិទធិចាំហពាោះសាមីជន) ធនធាន ជីវភាពរស់ហៅខររប្រផ្ពែី និង/ឬហរតិកភែឌ វរបធម៌រូរីនិងអរូរីររស់ជនជាតិហែីមភាគតិច។  
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លរមួររស់ព
លរែឋ 
និងគាំប្ទែល់
ការអនុវតតខទន
ការសកមមភាព 

ពីយនតការចូលរមួររស់ពលរែឋខែ
លទទួលបានការគាំប្ទររស់គ
ហប្ោង 
ឬពីការចូលរមួកនុងគែៈកមមការ
រហចចកហទស។ 
ប្កុមសិទធិមនុសសខែលបានទទួល
ការហគរពមួយចាំនួនហៅកមពុជា 
បានហលីកហ ងីថាពួកហគនឹងមិន
ចូលរមួកនុងគហប្ោងហ យី។ 
ហលីសពីហនោះ 
រញ្ហា សិទធិសាំខាន់ៗប្តូវបានហគែ
កហចញពីកិចចពិហប្គោះហយារល់ប្រ
ករ ហោយអតថន័យ 
ហោយរោឋ ភិបាល 
ឬហោយសារខតអនកចូលរមួរតិតបិ
តែៃួនឯងមិនឱ្យរហ ច្ញមតិ 
ហោយភ័យខាៃ ចការតរត។  

 គហប្ោងអាចកាត់រនថយឱ្យហៅ
ជាអរបររោ ឬសប្ោលយា ង 
ហហាចណាស់ហានិភ័យមួយចាំ
នួន តាមរយៈការរប្មួញ 
ហគលហៅផ្នសោសធាតុហនោះ 
និង/ឬខកសប្មួលកមមវធិីខែលទ
ទួលបានការគាំប្ទ ែូចហរៀរ 
រារ់ខាងខទនក ៤.៣។ ហលីសពី 
ហនោះ ខទនការចូលរមួររស់អនក 
ពាក់ ព័នធ (SEP) និងយនតការ 
ហោោះប្សាយរែដឹ ង (GRM) 
ខែលអាចទទួលរែដឹ ង 
(រារ់រ ច្ូ លទាំងរែដឹ ងអនាមិ
ក) អាចជួយសប្ោល 
ហានិភ័យហនោះឱ្យហៅជាអរបររ
ោកនុងកប្មិតមួយ។ ហទោះជា 
យា ងណាក៏ហោយ ហានិភ័យ 
ជុាំវញិការរតឹតបតិែៃួនឯងកនុងការ
រហ ច្ញមតិ ឬការទទួលការ 
តរត និងការផ្ទត់ហចញ 
ប្កុមមួយចាំនួន (រមួនឹងការ 
ផ្ទត់ហចញែៃួនឯងទងខែរហនាោះ) 
ទាំនងជាហៅខតរនតោន។ 
ែែៈហពលខែលសកមមភាពគ
ហប្ោងប្តូវបានអនុវតតកនុងតាំរន់
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ខែលោនជនជាតិហែីមភាគតិច 
ភាពអនុហោមតាមសតង់ោរ 
SES ទី ៦ ររស់ UNDP 
សដីពីជនជាតិហែីមភាគតិច 
រមួនឹងសតង់ោរសដីពីការទតល់ការ
យល់ប្ពមហោយហសរជីាមុនខទអ
កតាមព័ត៌ោនប្តឹមប្តូវ 
(FPIC)4 កនុងករែីខែល 
ពាក់ព័នធ ក៏គួរធានាទង   ខែរ។ 
ជហប្មីសមួយគឺប្តូវហធវីនិយតកមម
ថវកិាសប្ោរ់សកមមភាពហនោះ។  
 

រោឋ ភិបាលទទួលបានភាព
ប្សរចារ់ 
 

តាមរយៈការគាំប្ទែល់ហវទិកានិង
កិចចពិហប្គោះហយារល់នានា 
គហប្ោងហនោះទតល់សុពលភាពែល់
លាំហខែលោនប្សារ់សប្ោរ់ការ
ចូលរមួររស់ពលរែឋហៅកមពុជា។ 

ហគលការែ៍
សតីពីសិទធិមនុ
សស 
និងគែហន
យយភាព 
 

L − 4 
I − 4 
S - 
ខ្ពស់មធយមl 

ែូចខាងហលី 
 

 

 

 
4 ហរីតាមសតង់ោ SES ទី ៦ ររស់ UNDP ប្តូវោនការហរៀរចាំកិចចពិហប្គោះហយារល់សមប្សរហៅតាមវរបធម៌ កនុងហគលហៅហែីមបទីទួលបានការឯកភាព 
និងប្តូវោនការធានាការអនុវតតតាមហគលការែ៍ FPIC សប្ោរ់រញ្ហា ទាំងឡាយខែលអាចរងកទលរ ោះពាល់វជិជោន ឬអវជិជោនែល់សិទធិប្រហយាជន៍ែីធៃី ខែនែី (មិនថាោនរ័ែណកមមសិទធិ 
ឬក៏ពុាំោនរ័ែណកមមសិទធិចាំហពាោះសាមីជន) ធនធាន ជីវភាពរស់ហៅខររប្រផ្ពែី និង/ឬហរតិកភែឌ វរបធម៌រូរីនិងអរូរីររស់ជនជាតិហែីមភាគតិច។  


