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សេចក្តេីសខេបថ្ៃការវាយតាំថ្ៃបរសិ្ថា ៃៃិខេខគមរបេ់ ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិ 
សៃែសរៀខគាំសោខ 40057 - មុយ ុខហុខកុ្ខ 

 

ៃក្េែណ្ឌ អៃុស្រោះ 
 

សេចក្តីេសខេបការវាយតាំថ្ៃបរសិ្ថា ៃៃិខេខគម (ESRS) ្តូវបាៃសរៀបចាំៃិខសបាោះពុមពផ្សាយមុៃសពៃ្កុ្ម
្បឹក្ាភិបាៃរបេ់ ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិពិៃិតយសមីៃសៃី្បតិបតតិការខែៃបាៃសេនីស ខី។ សរៃ
បាំណ្ខគឺសែីមបបីសខកីៃតម្លា ភាពថ្ៃេក្មមភាពរបេ់ ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិសហយីឯក្ស្ថរសៃោះមិៃគរួ
្តូវបាៃបក្្ស្ថយថាជាការេៃនិដ្ឋា ៃថា្កុ្ម្បឹក្ាភិបាៃបាៃេាំសរចចិតតស ោះសទ។ កាៃបរសិចេទរបស់្កុ្ម
្បឹក្ាភិបាៃគឺជាកាៃបរសិចេទបា ៃ់ស្ថម ៃប ុស ណ្ ោះ។ ឯក្ស្ថរ្មយួខែៃអមជាមយួសេចក្ដីេសខេបសៃោះ
្តូវបាៃសរៀបចាំសដ្ឋយអនក្ឧបតាមភគស្ម្លខសហយី្តូវបាៃអៃុញ្ញញ តឱ្យសបាោះពុមពផ្សាយ។ ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុ
អៃតរជាតិបាៃពិៃិតយស ខីវញិៃូវឯក្ស្ថរសៃោះសហយីសជឿជាក់្ថាែាឹមស្ថរខែៃបាៃបស ហ្ ោះជាស្ថធារណ្ៈម្លៃ
គុណ្ភាពៃអប ុខៃតមិៃ្តូវបាៃចាត់ទុក្ជាការរា្ំ ទស ោះសទ។ 

 

ពត៌ម្លៃគស្ម្លខ: 
 

គស្ម្លខខែៃបាៃសេនីសៃោះរា្ំ ទែៃ់អាជីវក្មមៃិខការព្ខីក្្កុ្មហ ុៃ មុយ ុខហូឌីខៃីមីធីត ("្កុ្មហ ុៃ     
មុយ ុខ" ឬ " "្កុ្មហ ុៃ ) ខែៃជា្កុ្មហ ុៃផ្សៃិតៃិខ ាំសចញៃូវស្ថទបុខស ទីៃ់ៃិខស្ស្ថមស្ថ ុខ (ជា
ទូសៅគឺេហរែាអាសមរចិ) ៃិខៃក់្ក្នុខស្ថធារណ្រែាចិៃ (PRC) ។ អាជីវក្មមេនូៃរបេ់មុយ ុខ រមួម្លៃការ
រច ៃិខផ្សៃិតស្ថទបុខ្គបែណ្ត ប់សដ្ឋយេ ុមស  ីខេបក្ឬស្គឿខទៃ់។ បខៃាមសៃីសៃោះ មុយ ុខផ្សៃិតស្គឿខ
េ ហ្ រមឹសផ្សេខៗសទៀតែូចជាសៅអីស ទីៃ់ៃិខតុជាសែីម។ 

 

ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិក្ាំពុខពិចារ្សៃី្បាក់្ក្មចីខែៃអាចបតូរបាៃរហូតែៃ់ 26 លាៃែុលាា រសែីមបី
រា្ំ ទែៃ់េក្មមភាពអាជីវក្មមៃិខព្ខីក្អាជីវក្មមរបេ់្កុ្មហ ុៃ ("គស្ម្លខ") ។ 
 

បចចុបបៃន្កុ្មហ ុៃសៃោះក្ាំពុខែាំសណី្រការសោខច្ក្ផ្សៃិតក្មមសៅក្នុខេួៃឧេាហក្មមមយួសៅក្នុខទី្កុ្ខហា
យៃីខសែតតហេជឺាាំខ។ ងមីៗសៃោះ្កុ្មហ ុៃមុយ ុខបាៃបញ្ច ប់ទីតាំខផ្សៃិតក្មមមយួសៅក្នុខ្បសទេក្មពុជាសៅ
ក្នុខតាំបៃ់សេែាកិ្ចចពិសេេសែតត្ពោះេីហៃុ (SSEZ) ។ ទីតាំខសៃោះមិៃបាៃែាំសណី្រការសទសៅសពៃខែៃ
ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃដរជាតិក្ាំពុខអៃុវតតសៃីការទទៃួែុេ្តូវបរសិ្ថា ៃៃិខេខគម។ 
 

ែាំសណី្រការថ្ៃការសធវីេ ុមស ៃិីខស្ថ ុខរមួម្លៃ: (i) ការ ូេកាត់ៃិខការតុបខតខផ្សៃិតផ្សៃស សីអាយ
សៅជារូបោខរច  (ii) ការកាត់បាំខណ្ក្ជាមយួជ័របិតៃិខខែក្សរៃ(iii) កាត់សែរខេបក្ / បាំសពញបាំពខ់ប ូ
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តខ់សដ្ឋយខេយៃ polyurethane (iv) ការ្បមូៃផ្សដុ ាំមូៃដ្ឋា ៃថ្ៃវតាុធាតុសែីមសអ ចិ្តូៃិចៃិខ (v) ការ
សវចែចប់ៃិខការែឹក្ជញ្ជូ ៃ។ 
 

ទិែាភាពទូសៅថ្ៃវសិ្ថៃភាពថ្ៃការវាយតថ្មារបេ់ ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិ: 
 

ការវាយតថ្មារបេ់ ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិសៃីការវៃិិសោគសៃោះរមួបញ្ចូ ៃទាំខការវាយតថ្មាេមតាភាព
របេ់្កុ្មហ ុៃក្នុខការ្តួតពិៃិតយៃិខ្តួតពិៃិតយ្បតិបតតិការរបេ់ែាួៃសៅក្នុខ្បសទេចិៃៃិខក្មពុជា្េប
តមេតខ់ដ្ឋការអៃុវតតរបេ់ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិ។ ការយៃ់ែឹខរបេ់្កុ្មធ ររពិភពសលាក្អាំពី
ការផ្សៃិតស សីោខសរៃការណ៍្ខណ្ ាំ EHS (2007) ៃិខសរៃការណ៍្ទូសៅ EHS របេ់្កុ្មធ ររ
ពិភពសលាក្ (2007) ៃិខត្មូវការបទបញ្ញតតិេ្ម្លប់ការទទៃួែុេ្តូវបរសិ្ថា ៃៃិខេខគមជាតិ (E & S) 
ៃិខការវាយតថ្មាេុែភាពៃិខេុវតាិភាពការ្រ (OHS) ខផ្សអក្សៃីឯក្ស្ថរខែៃផ្សតៃ់សដ្ឋយ្កុ្មហ ុៃ រមួម្លៃ: 
សេៀវសៅបុគគៃិក្ (ចិៃ) សរៃៃសោបាយធៃធាៃមៃុេេៃិខទាំៃៃួែុេ្តូវេខគមរបេ់ ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញ
វតាុអៃតរជាតិ។ ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិបាៃមក្សធវីទេេៃកិ្ចចសៅសោខច្ក្ចិៃរបេ់្កុ្មហ ុៃមុយ ុខ សៅ
ខែក្ក្កដ្ឋឆ្ន ាំ 2017 សហយីបាៃសធវីការជបួជាមយួ្បធាៃ  យក្្បតិបតតិ អៃុ្បធាៃ្បតិបតតិជាៃ់ែពេ់ សៅ
ខែេីហាឆ្ន ាំ 2017 ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិបាៃសធវីទេេៃកិ្ចចសៅមូៃដ្ឋា ៃក្មពុជា (បាៃស្ថខ់េខ់
រចួោៃ់ប ុខៃតមិៃទៃ់ែាំសណី្រការ) ៃិខអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់សក្េ្ក្ដ្ឋេៃិខសអប ុខជ័រក្នុខ្េុក្ខែៃម្លៃេកាត ៃុពៃ
សៅ្កុ្ខ្ពោះេីហៃុៃិខមន្តៃតីមក្ពីរែាបាៃតាំបៃ់សេែាកិ្ចចពិសេេ។ 

 

ក្ាំណ្ត់េតខ់ដ្ឋរ ខែៃអាចអៃុវតតបាៃ: 
 

េតខ់ដ្ឋរថ្ៃការអៃុវតតទាំខអេ់អៃុវតតចាំស ោះការវៃិិសោគសៃោះសហយីការអៃុវតត សៃីការទទៃួែុេ្តូវខផ្សនក្ប
រសិ្ថា ៃៃិខេខគមរបេ់ ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិប ហ្ ញថាផ្សៃប ោះ ៃ់ថ្ៃការវៃិិសោគ្តូវខត្តូវបាៃ
្គប់្គខតមៃក្េណ្ៈខែៃបាំសពញតមបទដ្ឋា ៃថ្ៃការអៃុវតតែូចខាខស្កាម 

 

ការអៃុវតតេតខ់ដ្ឋរទី 1: ការវាយតថ្មាៃិខការ្គប់្គខហាៃិភ័យៃិខផ្សៃប ោះ ៃ់បរសិ្ថា ៃៃិខេខគម 

ការអៃុវតតេតខ់ដ្ឋរទី 2: ក្ម្លា ាំខពៃក្មមៃិខៃក្េែណ្ឌ ការ្រ 
ការអៃុវតតេតខ់ដ្ឋរទី 3: ្បេិទធភាពធៃធាៃៃិខការការ រការបាំពុៃ 

ការអៃុវតតេតខ់ដ្ឋរទី 4: េុែភាពេហគមៃ៍ េុវតាិភាពៃិខេៃតិេុែ 

ការអៃុវតតេតខ់ដ្ឋរទី 6: អភិរក្េជីវច្មុោះៃិខការ្គប់្គខធៃធាៃធមមជាតិ្បក្បសដ្ឋយៃិរៃតរភាព 

 

ការអៃុវតតេតខ់ដ្ឋរទី 5: ការទិញែីធាីៃិខការតាំខៃាំសៅជាងមីសដ្ឋយមិៃេម័្គចិតតមិៃេម្េបេ្ម្លប់ការវ ិ
ៃិសោគសៃោះសទ។ សោខច្ក្ខែៃម្លៃទាំហាំ 43 ហកិ្តរបេ់្កុ្មហ ុៃមុយ ុខសៅ្បសទេចិៃ្តូវបាៃទទៃួ
សដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាៃមូៃដ្ឋា ៃពីឆ្ន ាំ 2002 ែៃ់ឆ្ន ាំ 2005 ។ ប ា ប់មក្ភាពជាម្លច េ់្តូវបាៃសផ្សារសៅឱ្យ្បធាៃ
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្កុ្មហ ុៃក្នុខអាំ ុខសពៃែូចរន ។ មិៃម្លៃការផ្លា េ់បតូរេម្លភ រៈឬសេែាកិ្ចចសទសហយីរម ៃបញ្ញហ មិៃទៃ់សដ្ឋោះ
្ស្ថយខែៃទក់្ទខៃឹខការទិញែីធាីពីេាំ្ក់្េហគមៃ៍មូៃដ្ឋា ៃ។ ែីខែៃ្តូវការេ្ម្លប់តាំបៃ់សេែា
កិ្ចចពិសេេ្កុ្ខ្ពោះេីហៃុខែៃម្លៃទាំហាំ 6 ហកិ្តសៅក្នុខ្បសទេក្មពុជា្តូវបាៃទទៃួសដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាៃ
មូៃដ្ឋា ៃពីេម្លជិក្ថ្ៃេហគមៃ៍ក្នុខក្ាំ ុខឆ្ន ាំ 2007-2009 ។ រម ៃបញ្ញហ ខែៃមិៃទៃ់សដ្ឋោះ្ស្ថយឬ
ជសម្លា ោះែីធាីសកី្តម្លៃស ខីស ោះសទ។ 
 

ការអៃុវតតេតខ់ដ្ឋរទី 7: ្បជាជៃក្នុខមូៃដ្ឋា ៃមិៃអៃុវតតចាំស ោះការវៃិិសោគសៃោះសទ។ មិៃម្លៃ្កុ្ម្បជា
ជៃក្នុខតាំបៃ់សៅជិតទីតាំខខែៃម្លៃ្ស្ថប់សៅក្នុខ្បសទេចិៃៃិខក្មពុជាស ោះសទ។ 
 

ការអៃុវតតេតខ់ដ្ឋទី 8: សបតិក្ភណ្ឌ វបបធម៌មិៃអៃុវតតចាំស ោះគស្ម្លខសៃោះសទ។ ក្នុខែាំ្ក់្កាៃែាំបូខថ្ៃការ
អភិវឌឍៃិខការស្ថខេខ់គស្ម្លខសៅក្នុខ្បសទេចិៃៃិខក្មពុជាមិៃម្លៃសបតិក្ភណ្ឌ វបបធម៌្មយួ្តូវ
បាៃសគរក្ស ញីសហយីរម ៃេញ្ញញ្មយួប ហ្ ញែាួៃសៅទីតាំខគស្ម្លខស ោះសទ 
 

្បេិៃសបី ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិវៃិិសោគសៅក្នុខគស្ម្លខសៃោះ ្កុ្មហ ុៃៃឹខពិៃិតយស ខីវញិជាសទៀខ
ទត់ថាសតីគស្ម្លខសៃោះបាៃបៃតអៃុវតតតមេតខ់ដ្ឋរថ្ៃការអៃុវតតខែៃឬសទ។  
 

ការខបខខចក្ៃិខមូៃសហតុថ្ៃការទទៃួែុេ្តូវសៃីបរសិ្ថា ៃៃិខេខគម: 
 

ការពិៃិតយស ខីវញិថ្ៃបញ្ញហ បរសិ្ថា ៃៃិខេខគមេាំខាៃ់ៗរបេ់ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិ ក់្ព័ៃធៃឹខ
គស្ម្លខសៃោះរមួម្លៃ: េមតាភាពសរៀបចាំៃិខេមតាភាព្បក្តួ្បខជខរបេ់្កុ្មហ ុៃៃិខការអៃុវតត្បព័ៃធ 
(ESMS) សែីមបី្ គប់្គខបរសិ្ថា ៃៃិខេខគមសៅក្នុខ្បតិបតតិការបចចុបបៃនៃិខអ គតរបេ់្បសទេចិៃៃិខ
សៅក្នុខ្បសទេក្មពុជាេាំោប់ហាៃិភ័យថ្ៃការទទៃួែុេ្តូវ។ ហាៃិភ័យទក់្ទខរមួម្លៃត្មូវការបសខកីត 
ESMS ែ៏រខឹម្លាំសែីមបី្ គប់្គខបញ្ញហ ការ្រៃិខជីវច្មុោះខែៃ ក់្ព័ៃធៃឹខអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់ធាំ ៗ រប់េមុយ ុខសៅ
ក្នុខការ្គប់្គខជីវតិៃិខេុវតាិភាពអគគីភ័យ ការស្បី្បាេ់ទឹក្ៃិខថាមពៃ្បក្បសដ្ឋយ្បេិទធភាព ការ
ស្បី្បាេ់ស ខីវញិ្បក្បសដ្ឋយ្បេិទធភាព ការខក្ថ្ចនៃិខការសចាៃកាក្េាំណ្ៃ់រខឹ ៃិខធា ថាៃក្េែណ្ឌ
ការ្រៃអ្ តូវបាៃអៃុវតតសៅក្នុខអាជីវក្មម។ ផ្សៃប ោះ ៃ់ខផ្សនក្បរសិ្ថា ៃៃិខេខគមរបេ់គស្ម្លខម្លៃផ្សៃប ោះ
 ៃ់តិចតចួសហយីអាច្តូវបាៃសជៀេវាខឬកាត់បៃាយសដ្ឋយសធវីតមការអៃុវតតៃ៍ឧេាហក្មមអៃតរជាតិៃអ 
(GIIP) េតខ់ដ្ឋរការអៃុវតតខែៃទទៃួស្ថគ ៃ់ជាទូសៅ សរៃការណ៍្ខណ្ ាំៃិខៃក្េណ្ៈវៃិិចេ័យ។ ស្កាម
សរៃៃសោបាយទទៃួែុេ្តូវខផ្សនក្បរសិ្ថា ៃៃិខេខគមេ្ម្លប់ការអភិវឌឍ្បក្បសដ្ឋយៃិរៃតរភាពគស្ម្លខ
សៃោះ្តូវបាៃចាត់ថាន ក់្ជា្បសភទែ។ 
 

វធិាៃការបៃធូរបៃាយការទទួៃែុេ្តូវសៃីបរសិ្ថា ៃៃិខេខគម 

 

ការវាយតថ្មារបេ់ ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិ ្តូវយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្សៃីែាំសណី្រការក្ស្ថខខផ្សៃការៃិខការ
្គប់្គខគស្ម្លខបរសិ្ថា ៃៃិខេខគមៃិខ្បេិៃសបីម្លៃគម្លា តរវាខត្មូវការទាំខសៃោះៃិខត្មូវការរបេ់ 
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ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិ។ វធិាៃការខក្ៃមអខែៃម្លៃបាំណ្ខបញ្ច ប់គម្លា តក្នុខរយៈសពៃេម្េបសបី
ចាាំបាច់ៃឹខ្តូវបាៃប ហ្ ញសៅក្នុខក្ថាែណ្ឌ ខាខស្កាមៃិខបាៃសរៀបោប់សៅក្នុខ (ESAP) ខែៃបាៃ្ពម
ស្ពៀខរន តមការេម្េប។ សដ្ឋយការអៃុវតតវធិាៃការទាំខសៃោះ គស្ម្លខ្តូវបាៃសគរ ាំពឹខថាៃឹខ្តូវបាៃ
ែាំសណី្រការែូចខែៃត្មូវសដ្ឋយេតខ់ដ្ឋរថ្ៃការអៃុវតត។ 

 

ការអៃុវតតេតខ់ដ្ឋរទី 1 - ការវាយតថ្មាៃិខការ្គប់្គខហាៃិភ័យៃិខផ្សៃប ោះ ៃ់ថ្ៃទាំៃៃួែុេ្តូវចាំស ោះប
រសិ្ថា ៃៃិខេខគម 

 

ការក្ាំណ្ត់អតតេញ្ញញ ណ្ហាៃិភ័យៃិខផ្សៃប ោះ ៃ់: សដ្ឋយអៃុសលាមសៅតមតាំរូវការបទបញ្ញជ របេ់មូៃ
ដ្ឋា ៃ មុយ ុខចិៃបាៃបសខកីតការវាយតថ្មាផ្សៃប ោះ ៃ់បរសិ្ថា ៃ (EIA) េ្ម្លប់សោខច្ក្ផ្សៃិតរបេ់ែាួៃក្នុខ
ឆ្ន ាំ 2011 ។ ោៃ់ហាៃិភ័យៃិខផ្សៃប ោះ ៃ់ខែៃបាៃក្ាំណ្ត់្តូវបាៃសដ្ឋោះ្ស្ថយតមរយវធិាៃការកាត់
បៃាយខែៃជាខផ្សនក្មយួថ្ៃខផ្សៃការ្គប់្គខ។ េ្ម្លប់្បសទេក្មពុជាខែៃជាខផ្សនក្មយួថ្ៃការេិក្ាៃទធ
ភាពថ្ៃផ្សៃប ោះ ៃ់បរសិ្ថា ៃេាំខាៃ់ៗថ្ៃគស្ម្លខ្តូវបាៃក្ាំណ្ត់ៃិខវធិាៃការបៃធូរបៃាយត្រូវបាៃពិពណ៌្
 ។ អខគភាព្គប់្គខតាំបៃ់សេែាកិ្ចចពិសេេ្កុ្ខ្ពោះេីហៃុក៏្បាៃអៃុវតតការវាយតាំថ្ៃ េ្ម្លប់តាំបៃ់
សេែាកិ្ចចពិសេេផ្សខខែរ។ សទោះបីជាោ ខ្ក៏្សដ្ឋយការេិក្ាទាំខសៃោះមិៃបាៃវាយតថ្មាហាៃិភ័យៃិខ
ផ្សៃប ោះ ៃ់បរសិ្ថា ៃៃិខេខគមទាំខអេ់ស ោះសទសហយីវធិាៃការកាត់បៃាយជាក់្លាក់្សែីមបសីដ្ឋោះ្ស្ថយក៍្
សៅមិៃទាន់ចាេ់លាេ់។ ជាខផ្សនក្មយួថ្ៃែាំសណី្រការក្ាំណ្ត់ហាៃិភ័យៃិខផ្សៃប ោះ ៃ់ខែៃក្ាំពុខបៃត
របេ់ែាួៃ មុយ ុខក្មពុជាគរួខតរមួបញ្ចូ ៃផ្សៃប ោះ ៃ់េខគមថ្ៃ្បតិបតដិការរបេ់ែាួៃៃិខព្ខឹខៃក្េែណ្ឌ
ការ្រ ការការ រការបាំពុៃបរសិ្ថា ៃៃិខវធិាៃការបៃធូរបៃាយ ក់្ព័ៃធៃឹខេហគមៃ៍ (ESAP # 1) ។ 

 

ខផ្សៃការសរៃៃសោបាយៃិខ្គប់្គខ: ្កុ្មហ ុៃបាៃប ហ្ ញរបាយការណ៍្្បចាាំឆ្ន ាំេតីពីបរសិ្ថា ៃេខគមៃិខ
អភិបាៃកិ្ចចជាសៃីក្ែាំបូខសៅក្នុខឆ្ន ាំ 2016 ខែៃពិពណ៌្ អាំពីសរៃៃសោបាយ EHS ៃិខ E & S របេ់
ែាួៃៃិខឯក្ស្ថរខែៃបាៃខចក្រ ាំខៃក្ៃីតិវធីិ្បតិបតតិជាមួយ ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិ។ ខផ្សៃការ
្គប់្គខរបេ់មុយ ុខរមួម្លៃែាំសណី្រការៃិខ្បព័ៃធេាំខាៃ់ៗែូចខាខស្កាមៈ (i) ការ្គប់្គខេុវតាិភាពៃិខ
េុវតាិភាពសៅៃឹខក្ខៃាខៃិខៃីតិវធីិ្តួតពិៃិតយ (ii) ក្មមវធីិបណ្តុ ោះប ត្ ៃៃិខសេៀវសៅខណ្ ាំេតីពីេុែ
ភាពៃិខេុវតាិភាពេុែភាពរបេ់ៃិសោជិត (iii) សរៃៃសោបាយធៃធាៃមៃុេេៃិខសេៀវសៅៃិសោជិត
មុយ ុខរមួទាំខយៃតការ ក្យបណ្តឹ ខរបេ់ៃិសោជិក្ៃិខ (iv) ការវភិាគហាៃិភ័យថ្ៃស្រោះថាន ក់្ទូសៅ។ 
 
 

សដ្ឋយខផ្សអក្សៃីៃទធផ្សៃថ្ៃការវភិាគហាៃិភ័យ ្កុ្មហ ុៃបាៃបសខកីតសរៃៃសោបាយៃិខៃីតិវធីិបាំសពញ
បខៃាមសែីមបី្ គប់្គខហាៃិភ័យខែៃបាៃក្ាំណ្ត់សៅក្នុខ្បតិបតតិការរបេ់ែាួៃ រមួម្លៃ: (i) គាំៃូេតខៃាំ
ហូរការ្គប់្គខកាក្េាំណ្ៃ់រខឹ (ii) ្បព័ៃធ្តួតពិៃិតយៃិខវាយតថ្មាអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់ (iii) សេៀវសៅខណ្ ាំ
េ្ម្លប់្បព័ៃធ្គប់្គខការទទៃួែុេ្តូវេខគម (4) ៃីតិវធីិេ្ម្លប់ការស្តៀមសរៀបចាំការស ា្ីយតបៃិខការ
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ោយការណ៍្ពីវបិតតិៃិខ ៃិខ(5)ក្មមវធីិ្បេិទធភាពទឹក្ៃិខថាមពៃ។ សទោះបីសរៃៃសោបាយៃិខៃីតិវធីិ
ខែៃប ហ្ ញពីការសបតជាា ចិតតរបេ់្កុ្មហ ុៃក្នុខការអៃុវតតតម E & S ក៏្សដ្ឋយក៏្សៅម្លៃការែវោះខាតក្នុខការ
ស ា្ីយតបសៅៃឹខត្មូវការ ESMS ស្កាម PS1 ។ ែូចខែៃបាៃពិពណ៌្ សៅក្នុខ ESAP＃2 ្កុ្មហ ុៃៃឹខ
អភិវឌឍៃិខអៃុវតត ESMS ខែៃបាំសពញតមត្មូវការថ្ៃេតខ់ដ្ឋការអៃុវតតសៃោះសហយីៃឹខពិៃិតយត្មូវការ
របេ់្បព័ៃធតមរយៈយៃតការ្តួតពិៃិតយជាក់្លាក់្ ក្ាំណ្ត់្កុ្មការ្រៃិខថាន ក់្្គប់្គខក្នុខការទទៃួែុេ
្តូវអៃុវតត។ 

 

ទក់្ទខសៅៃឹខែាំសណី្រការថ្ផ្សាក្នុខៃិខជាខផ្សនក្មយួថ្ៃESMSរបេ់មុយ ុខ អតិងិជៃអាសមរកិ្មយួចាំៃៃួ
ទមទរឱ្យម្លៃេវៃក្មមការ្រ្បចាាំឆ្ន ាំៃិខេវៃក្មមពៃក្មមសដ្ឋយេវៃក្រភាគីទីបីខែៃម្លៃការទទៃួ
ស្ថគ ៃ់។ សរៃបាំណ្ខថ្ៃការសធវីេវៃក្មមខែៃត្មូវគឺសែីមបពិីៃិតយស ខីវញិៃូវទិៃនៃ័យែាំសណី្រការ EHS 
(ឧទហរណ៍្ៃទធផ្សៃថ្ៃការ្តួតពិៃិតយេាំោម) សែីមបកី្ាំណ្ត់ថាសតី្បព័ៃធរបេ់្កុ្មហ ុៃក្ាំពុខ្បតិបតតិការ
គឺសថិរស្កាមការខណ្ ាំអាំពីៃីតិវធីិខែរឬសទ។ អនក្ទិញស្ៅ្បសទេក៏្ក្ាំពុខសេនីេុាំអនក្ ាំចូៃៃិខអនក្ ាំសចញ
សែីមបផី្សតៃ់ជូៃៃូវៃិែិតបញ្ញជ ក់្ពីស ភីាជ ប់ៃិខស រីខឹសដ្ឋយគណ្ៈក្មមការ្គប់្គខថ្្ពស  ី(FSC)សៅឱ្យមុ
យ ុខ។ ឧទហរណ៍្ថ្ៃរបាយការណ៍្េវៃក្មម្តូវបាៃខចក្រ ាំខៃក្ជាមួយ ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិ ។ 
 

េមតាភាពស្ថា ប័ៃៃិខការ្បក្តួ្បខជខ: អៃុ្បធាៃជាៃ់ែពេ់ (SVP) របេ់មុយ ុខទទៃួែុេ្តូវក្នុខការ
អៃុវតតសរៃៃសោបាយៃិខៃីតិវធីិ EHS របេ់្កុ្មហ ុៃ។ អនក្្គប់្គខសោខច្ក្ៃិមយួៗោយការណ៍្អាំពី
ការអៃុវតត EHS សៅ SVP ។  យក្ខផ្សនក្ទិញទទៃួែុេ្តូវក្នុខការធា ការអៃុសលាមតមខែេច វ្ ក់្ផ្សគត់
ផ្សគខ់។ ោយការណ៍្ជូៃអនក្្គប់្គខសោខច្ក្ៃីមយួៗៃូវ្បតិបតតិការកមមវធីិ EHS របេ់្កុ្មហ ុៃ។ បុគគៃិក្
ទាំខសៃោះរមួម្លៃ (i) អធិការេុវតាិភាពៃិខអនក្្គប់្គខតមដ្ឋៃ(ii) អនក្្គប់្គខេុវតាិភាព (iii) ្បធាៃ
គុណ្ភាពៃិខេុវតាិភាពផ្សៃិតផ្សៃ។ 
 

េ វ្ ក់្ផ្សគត់ផ្សគខ់: ្កុ្មហ ុៃទិញវតាុធាតុសែីមេាំខាៃ់ៗខែៃរា្ំ ទត្មូវការផ្សៃិតក្មមតមរយៈ ណិ្ជជក្រៃិខ
អនក្ ាំចូៃសៅក្នុខ្បសទេចិៃែណ្ៈខែៃអនក្ ាំចូៃចិៃទិញ្បភពធៃធាៃទាំខសៃោះពី្បភពវតាុធាតុសែីម
ែូចជាពីចម្លក រជាសែីម។ េាំភារោះរមួបញ្ចូ ៃកាត របៃាោះភាជ ប់ពីភាគក្ ត្ ៃ្បសទេចិៃ ស រីខឹពី្បសទេរុេេុ;ី 
ខេបក្សរមក្ពីេហរែាអាសមរកិ្ៃិខ ស្បេុីៃ ្បអប់្ក្ដ្ឋេខេបក្សរ ៃិខសអប ុខពី្បសទេចិៃៃិខ
្បសទេក្មពុជា ស្ថ ុខបញ្ញជ ពីចម្លៃ យៃិខសអ ចិ្តូៃិចសផ្សេខសទៀតមក្ពី្បសទេចិៃ។ ្កុ្មហ ុៃសៃោះបាៃ
ខចក្រ ាំខៃក្ជាមយួៃឹខ ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិៃូវ ឯក្ស្ថរ ាំចូៃែូចខាខស្កាម: (I) វញិ្ញញ បៃប័្ត
ខែៃម្លៃេុពៃភាព FSC CoC ពី ្បសទេចិៃៃិខអនក្ ាំសចញស ៃិីខខក្ថ្ ន្េវីេេ្ម្លប់ៃទធក្មមការផ្ស
ៃិតៃិខការៃក់្ផ្សៃិតផ្សៃស ។ី(ii) ៃិែិតអៃុញ្ញញ តថ្ៃការ្បមូៃផ្សៃសែីមស ខីប ៃពី្បសទេចិៃ; 
(iii) អាជាា ប័ណ្ណ្បមូៃផ្សៃរុេេុ ីខផ្សៃទីចម្លក រៃិខវញិ្ញញ បៃប័្តសតេតសវជជស្ថន្តេត។（iv）អនក្ផ្សគត់ផ្សគខខេបក្
របេ់្បសទេស្បេុីៃបាៃ្បកាេថាផ្សៃិតផ្សៃរបេ់ពកួ្សគមិៃខមៃមក្ពីការកាប់ស សីៅក្នុខថ្្ពអាម្ល 
ហេូៃឬពីក្េិដ្ឋា ៃខែៃស្បីក្ម្លា ាំខពៃក្មមែុេចាប់ឬមក្ពី វទិាស្ថា ៃធៃធាៃថាមពៃក្សកី្តស ខីវញិ 
(IBAMA)ស្បេុីៃៃិខ តាំបៃ់ជៃជាតិសែីមភាគតិចគឺ្តូវបាៃក្ាំណ្ត់សៅក្នុខបញ្ជ ីទណ្ឌ ក្មមសដ្ឋយ្ក្េួខប
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រសិ្ថា ៃ្បសទេស្បេុីៃ ។ 
 

អនក្ ាំចូៃៃិខអនក្ខក្ថ្ចនចិៃក៏្ែូចជាអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់របេ់ពួក្សគសៅក្នុខ្បសទេចិៃ សៅស្បេុីៃៃិខរុេេុគឺីជា
អខគភាពធាំ ៗ ខែៃៃក់្សៅឱ្យអតិងិជៃស្ចីៃ។ ការទិញរបេ់មុយ ខម្លៃចាំៃៃួភាគរយតិចថ្ៃការៃក់្របេ់
អនក្ ាំចូៃទាំខសៃោះ។ មិៃម្លៃការសរៀបចាំៃទធក្មមយូរអខខវខខែៃជាប់កាតពវកិ្ចចសទ។ 
 

អនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់សក្េសវចែចប់សៅសែតត្ពោះេីហៃុបាៃសរៀបចាំោ ខៃអ។ ម្លៃការ្គប់្គខោ ខតឹខរខឹៃិខៃាំអិត
អាំពីកាក្េាំណ្ៃ់សៅក្ខៃាខ ត្មូវការេុវតាិភាពអគគីភ័យ ៃីតិវធីិេុែភាពៃិខេុវតាិភាពការ្រ។ ទាំខសៃោះ
្តូវបាៃសគក្ាំណ្ត់អតតេញ្ញញ ណ្ក្នុខអាំ ុខសពៃសធវីែាំសណី្ររបេ់ ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិ 
សហយីការពិៃិតយសផ្សាៀខផ្លា ត់ោ ខឆ្ប់រហ័េរមួបញ្ចូ ៃទាំខការពិភាក្ាជាមយួអនក្្គប់្គខសៅមូៃដ្ឋា ៃក៏្
ែូចជាពិៃិតយសរៃៃសោបាយៃិខៃីតិវធីិថ្ៃ្បព័ៃធ្គប់្គខឯក្ស្ថរៃិខក្ាំណ្ត់្ត។ អនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់សអប ុខក្នុខ
តាំបៃ់សេែាកិ្ចចពិសេេ្កុ្ខ្ពោះេីហៃុខែៃសទីបសបីក្ងមីម្លៃការេតុក្ទុក្សស្ថន សៅខែៃ្យស្ោះៃិខវតាុធាតុ
សែីមខែៃម្លៃស្រោះថាន ក់្សៅក្នុខឃ្ា ាំខែូចជាស្បខេុីៃីកុ្ៃៃិខតូៃីៃឌីមីេូោ ្ត។សៅសពៃេម្លភ េ 
បុគគៃិក្មិៃអាចសរៀបោប់ពី្បព័ៃធៃិខៃីតិវធីិក្នុខការក្ាំណ្ត់ៃិខ្គប់្គខបរោិកាេ្បតិបតតិការៃិខហាៃិ
ភ័យថ្ៃការទទៃួែុេ្តូវេខគម។ បញ្ញហ េសខកតស ញីរមួម្លៃ: (i) ធុខស្បខេុីៃីកូ្ៃគឺមិៃខមៃជា្បធាៃ
បទសែីមបដី្ឋក់្ក្្មិតចូៃែាំសណី្រទេេៃកិ្ចច ៃិខរម ៃការជូៃែាំណឹ្ខ្តូវបាៃបស ហ្ ោះសៅក្នុខក្ខៃាខ
ចាេ់លាេ់(ii) ក្ខៃាខជាទូសៅខខឹតខាា ាំខ្េ់, រម ៃពៃាឺ្គប់្រៃ់។ ការវភិាគហាៃិភ័យេុវតាិភាព
ការ្រៃិខស្រោះថាន ក់្អគគិភ័យៃិខេកាត ៃុពៃសផ្សេខសទៀត មិៃ្តូវបាៃសគអៃុវតត។ ងមីៗសៃោះ្កុ្មហ ុៃមុយ ុខ
បាៃទក់្ទខជាមយួអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់សអប ុខសហយីពកួ្សគទទួៃស្ថគ ៃ់ថាការ្គប់្គខ EHSអាច្តូវបាៃខក្ៃមអ 
។ មុយ ុខក្ាំពុខពិភាក្ាពីេវៃក្មមវភិាគហាៃិភ័យរបេ់ EHS ខែៃបាៃសធវីស ខីសៅសោខច្ក្សៃោះ។ វសិ្ថៃ
ភាពថ្ៃេវៃក្មមសៃោះៃឹខរមួបញ្ចូ ៃៃូវការវាយតថ្មាយៃតការខែៃម្លៃ្ស្ថប់សែីមបធីា ថាពៃក្មមកុ្ម្លរឬ
ពៃក្មមសដ្ឋយបខេាំគឺអវតតម្លៃសហយីថាសរៃៃសោបាយេុវតាិភាពៃិខេុែភាពការ្រគឺរខឹម្លាំៃិខក្ាំពុខ
្តូវបាៃអៃុវតតសហយីខផ្សៃការេក្មមភាពខក្ត្មូវក្ាំពុខ្តូវបាៃសរៀបចាំេ្ម្លប់ការអៃុវតតសៅសោខច្ក្ផ្សគត់
ផ្សគខ់ ។ ការអៃុវតតវធិាៃការបៃធូរបៃាយៃឹខជាៃក្េែណ្ឌ មយួេ្ម្លប់ការទិញសអប ុខ។ 
 

ជាខផ្សនក្មយួថ្ៃែាំសណី្រការសែញថ្ងា ្កុ្មហ ុៃមុយ ុខបាៃបសខកីត្បព័ៃធ្តួតពិៃិតយៃិខវាយតថ្មារបេ់្កុ្មហ ុៃ
ផ្សគត់ផ្សគខ់។ យៃតការ្តួតពិៃិតយវាយតថ្មាសតីពីការបាំសពញការ្ររបេ់អនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់ៃិខអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់ម្លៃេកាត ៃុ
ពៃ (ជាទូសៅ្បសទេចិៃ) ជាពិសេេសែីមបវីាយតថ្មាគុណ្ភាពផ្សៃិតផ្សៃ ការែឹក្ជញ្ជូ ៃ្បគៃ់ទាំៃិញ
ទៃ់សពៃៃិខក្តត អាជីវក្មមសផ្សេខសទៀត។ បញ្ជ ីវាយតថ្មា្បចាាំឆ្ន ាំរបេ់អនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់រមួម្លៃការក្ាំណ្ត់ក្ម្លា ាំខ
ពៃក្មម ៃិខៃក្េែណ្ឌ ការ្រេមរមយ។ ្កុ្មហ ុៃៃឹខព្ខឹខ្បព័ៃធវាយតាំថ្ៃ អនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់សដ្ឋយការអភិវឌឍ
ៃមអិត ៃិខរខឹម្លាំថ្ៃៃីតិវធីិៃិខេូច ក្រ េាំខាៃ់ៗសែីមបធីា ៃូវការវាយតថ្មាបីោ ខែូចខាខស្កាមៈ (i) 
មិៃ្តូវស្បីក្ម្លា ាំខកុ្ម្លរសៅ្កុ្មហ ុៃផ្សគត់ផ្សគខ់ធាំ ៗ ៃិខអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់វតាុធាតុសែីម ។ (ii) ការអៃុវតតេុែភាព
ៃិខេុវតាិភាពការ្របាៃៃអៃិខការអៃុវតត្បក្បសដ្ឋយចីរភាពថ្ៃអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់ធាំ ៗ ៃិខអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់វតាុធាតុ
សែីមៃិខ (iii) ការបញ្ញជ ក់្ពីភាពេមរមយរបេ់អនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់ស ៃិីខខេបក្ពី្បភពសែីមខែៃមិៃទក់្ទខៃឹខ
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ទីជ្មក្ធមមជាតិៃិខ / ឬការផ្លា េ់បតូរការស្បី្បាេ់ែីេាំខាៃ់។ 
 

្បេិៃសបី្កុ្មហ ុៃអាចបសខកីៃអតា្បសោជៃ៍អាជីវក្មម ទមទរសអាយអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់ខេបក្ស ៃិីខកាត រ្តូវ
សររពតមត្មូវការរបេ់E＆Sសែីមបបីាំសពញៃូវត្មូវការែូចខាខស្កាមសៅ្បសទេសែីមរបេ់ែាួៃ (ក្េិ
ដ្ឋា ៃៃិខចម្លក រ) :(i) េវៃក្រចាំការដ្ឋាំស ខីែៃ្តូវបាៃអៃុម័តសដ្ឋយ FSC ជាសរៀខោៃ់ឆ្ន ាំ។ សធវីេវៃក្មម
សៃីការ្គប់្គខ ថ្្ពស (ីFM)ទទៃួស្ថគ ៃ់សដ្ឋយ FSC ៃិខអៃុវតតេក្មមភាពខក្ត្មូវខែៃបាៃសធវីេវៃ
ក្មមៃិខបញ្ញជ ក់្ (ii) សធវីតមេវៃក្មម FSC-FM ៃិខសធវីេវៃក្មមពៃក្មមឯក្សទេសបីេិៃជាចាាំបាច់សហយី
អៃុវតតេក្មមភាពខក្ត្មូវខែៃ្តូវបាៃក្ាំណ្ត់សដ្ឋយេវៃក្មមសៅសពៃខែៃេម្េប។ （iii）អនក្ផ្សគត់
ផ្សគខ់ខេបក្ (ទីលាៃពិឃ្តេតវ) សធវីេវៃក្មមខែៃទទួៃស្ថគ ៃ់ពីខាខស្ៅសែីមបបីញ្ញជ ក់្ថាវាស ា្ីយតបៃឹខ
ត្មូវការ។ 
 

ែូចខែៃបាៃពិពណ៌្ សៅក្នុខ ESAP＃3 មុយ ុតៃឹខបសខកីតសរៃៃសោបាយៃទធក្មមក្្មិតត្គុប ក្ាំណ្ត់
ការសបតជាា ចិតតរបេ់ែាួៃក្នុខការអៃុសលាមតមត្មូវការជាក់្លាក់្ថ្ៃE＆Sខែៃខផ្សអក្សៃីហាៃិភ័យថ្ៃ
ផ្សៃិតផ្សៃៃិខអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់សហយីគរួខតបសខកីតែាំសណី្រការៃទធក្មមជាខផ្សនក្មួយថ្ៃ ESMS ខែៃក្ាំណ្ត់ )I) 
ែាំសណី្រការស្ជីេសរេីអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់ (iii)វាយតថ្មាែាំសណី្រការរបេ់អនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់ៃិខ្បព័ៃធសែីមបចីាប់យក្
ទិៃនៃ័យ ក់្ព័ៃធ។ (iii) ពិៃិតយសមីៃស ខីវញិៃូវហាៃិភ័យៃិខផ្សៃប ោះ ៃ់E＆Sរបេ់អនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់ (ពៃ
ក្មមកុ្ម្លរ ពៃក្មមសដ្ឋយបខេាំ OHS ៃិខជីវចាំរុោះ) (iv) ការតមដ្ឋៃ S & S របេ់អនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់ ការអៃុវតត E 
& S របេ់អនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់ៃិខ (iv) ែាំសណី្រការថ្ៃការែក្េិទធិអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់្េបតមត្មូវការអបបបរម្លរបេ់
្កុ្មហ ុៃ។ 
 

បទដ្ឋា ៃេតីពីការអៃុវតតេតខ់ដ្ឋរ 2 - ៃក្េែណ្ឌ ការ្រៃិខពៃក្មម 
 

ៃក្េែណ្ឌ ការ្រក្នុខស្ថធារណ្រែា្បជាម្លៃិតចិៃៃិខការ្គប់្គខទាំ ក់្ទាំៃខក្មមក្រ: ្បតិបតតិការរបេ់
្កុ្មហ ុៃមុយ ុខបចចុបបៃនម្លៃបុគគៃិក្ចាំៃៃួ 1.870  ក់្។ បខៃាមពីសៃីការ្រផ្លា ៃ់របេ់ៃិសោជិតសពញ
សម្ល ខគឺមានចាំៃៃួ 1.000  ក់្ បខៃាមពីសៃីសៃោះសៅម្លៃបុគគៃិក្ចាំៃៃួ១០០០ ក់្្តូវបាៃជៃួតមរយៈ
ភាន ក់្្រការ្រក្នុខ្េុក្។ ក្មមក្រភាគស្ចីៃទទួល្បាក់្េ្ម្លប់អវីខែៃពកួ្សគបាៃសធវីក្នុខមយួខែសហយីក៍
មាន្បាក់្ខែ្បចាាំខែសងរ។ អ្តបាត់បខ់ក្មមក្រកាៃពី 2 ឆ្ន ាំមុៃគឺ្បខហៃ 10% សហយី្កុ្មហ ុៃមិៃម្លៃ
ខផ្សៃការកាត់បៃាយសទ។ ែាំសណី្រទេេៃកិ្ចចសៅកាៃ់សោខច្ក្ហាយៃីខ ៃិខការពិភាក្ាជាមួយបុគគៃិក្្កុ្ម
ហ ុៃបញ្ញជ ក់្ថាៃក្េែណ្ឌ ការ្រគឺេមរមយម្លៃេុវតាិភាពៃិខស្ថអ ត។ ការពិៃិតយរបេ់ ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុ
អៃតរជាតិ រមួម្លៃក្ខៃាខកាត់ផ្លា ាំខកាត រខែៃម្លៃការបសញ្ចញធូៃីតិច។ ក្មមក្រៃិសោជិក្សធវីការេាំអាតជា
សទៀខទត់ ។ ជាទូសៅ្បតិបតតិការរបេ់្កុ្មហ ុៃគឺ្េបសៅតមត្មូវការថ្ៃការអៃុវតតេតខ់ដ្ឋរទី២របេ់ 
ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិ ។ 
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សរៃៃសោបាយៃិខៃីតិវធីិធៃធាៃមៃុេេ :មុយ ុខ ម្លៃសេៀវសៅបុគគៃិក្ៃមអិតៃិខសរៃៃសោបាយៃិខ
ៃីតិវធីិធៃធាៃមៃុេេ។ សរៃៃសោបាយៃិខៃីតិវធីិទាំខសៃោះ្េបតមត្មូវការការ្រជាតិៃិខសរៃ
ៃសោបាយអាំពីការក្ាំណ្ត់អខគការ ការបខ់្បាក់្ៃិខសម្ល ខសធវីការបខៃាម អតា្បសោជៃ៍ ការបណ្តុ ោះប ត្ ៃ
ៃិខការអភិវឌឍៃ៍ ការសរៀបចាំការវាយតថ្មា ការអៃុវតតៃីតិវធីិវៃ័ិយ ការោយការណ៍្ េុែភាពៃិខេុវតាិភាព
ការ្រ ការស្តៀមែាួៃប ា ៃ់ៃិខការស ា្ីយតបខផ្សនក្សេ្រយី ូ។ ែូសចនោះសរៃៃសោបាយៃិខៃីតិវធីិទាំខសៃោះ
្តូវបាៃសគចាត់ទុក្ថា្េបតមត្មូវ ថ្ៃការអៃុវតតេតខ់ដ្ឋរទី២របេ់ ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិ ។ 
 

ៃ័ក្េែ័ណ្ឌ ការ្រ: ៃក្េែ័ណ្ឌ ការ្រេិទធិៃិខកាតពវកិ្ចចរបេ់បុគគៃិក្្តូវបាៃក្ាំណ្ត់ជាផ្សាូវការសៅក្នុខកិ្ចច
េៃាការ្រសហយី្តូវបាៃជូៃែាំណឹ្ខសៅបុគគៃិក្ទាំខអេ់រមួជាមយួសេៀវសៅបុគគៃិក្។ ្បាក់្ នួៃ្តូវ
បាៃក្ាំណ្ត់សដ្ឋយសោខសៅសៃីតថ្មាទីផ្សារៃិខការ្បក្តួ្បខជខៃិខអៃុសលាមសៅតមចាប់្បាក់្ នួៃ
អបបបរម្ល។ 
 

្កុ្មហ ុៃសៃោះផ្សតៃ់ជូៃៃូវក្ខៃាខស្ថន ក់្សៅសទៃៃិខជា្គួស្ថរសៅក្ខៃាខខែៃម្លៃបុគគៃិក្្បម្លណ្ 1.000 
 ក់្សៅក្នុខឧទាៃឧេាហក្មមហាយៃីខ ។ អនក្សធវីការសផ្សេខសទៀតអាចរេ់សៅក្នុខការជៃួស្ថន ក់្សៅខក្បរ ៗ 
សៃោះ។ អសៃតវាេិក្ដ្ឋា ៃខែៃបាៃទេេ សដ្ឋយ ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិម្លៃៃក្េែណ្ឌ អ ម័យៃអរមួ
ម្លៃបខគៃ់ ផ្សាោះបាយខែៃ្េបតមសរៃការណ៍្ខណ្ ាំស្ថន ក់្សៅបុគគៃិក្របេ់ ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរ
ជាតិ ។ 
 

ពៃក្រៈ  សពៃបចចុបបៃន្ បខហៃ 70% ថ្ៃអនក្សធវីការសៅហាយៃីខគឺជាេម្លជិក្េហជីព។ ្េបតម
ត្មូវការថ្ៃេហព័ៃធេហជីពចិៃ េហជីពខែៃម្លៃេម្លេភាពសមែឹក្ ា្ំ តូវបាៃបសខកីតស ខី។ សម
ែឹក្ ាំេហជីព្តូវបាៃស្ជីេសរេីសដ្ឋយបុគគៃិក្សហយីការ្គប់្គខេហជីពគឺឯក្ោជយពីការ្គប់្គខ
អាជីវក្មម។ សទោះជាោ ខ្ក៏្សដ្ឋយសោខសៅតមចាប់ការ្ររបេ់្បសទេចិៃមិៃម្លៃេិទធិក្នុខការ
ចរចាជារមួសទ។ េហជីពៃិខ យក្ដ្ឋា ៃ្គប់្គខធៃធាៃមៃុេេសធវីការរមួរន សែីមបសីដ្ឋោះ្ស្ថយបញ្ញហ  ក្យ
បណ្តឹ ខៃិខបស្មីជាសវទិកាេ្ម្លប់ទាំ ក់្ទាំៃខជាមយួៃិសោជិក្។ 
 

បាំបាត់ការសរេីសអីខៃិខឱ្កាេសេមីភាពរន ការអៃុវតត :ការស្ជីេសរេីបុគគៃិក្ៃិខការ្រជាសរៃការណ៍្
សែីមបៃុីបបាំបាត់ការសរេីសអីខៃិខឱ្កាេសេមីភាពរន ។ 
 

ការការ រក្មមក្រ: មិៃម្លៃភេតុតខថ្ៃការស្បី្បាេ់ក្ម្លា ាំខពៃក្មមកុ្ម្លរឬពៃក្មមសដ្ឋយបខេាំសទសហយី
្កុ្មហ ុៃម្លៃែាំសណី្រការស្ជីេសរេីបុគគៃិក្ចាេ់លាេ់ៃិខត្មូវការអាយុអបបបរម្លថ្ៃការ្រគឺ 18 ឆ្ន ាំ។ 
សៃោះគឺ្េបសៅៃឹខចាប់ៃិខបទបញ្ញជ ការ្ររបេ់្បសទេចិៃ។ 
 

យៃតការបណ្ដឹ ខ: ការបតឹខរបេ់ៃិសោជិតអាច្តូវបាៃសធវីស ខីសដ្ឋយផ្លា ៃ់សៅអនក្្គប់្គខឬ្បធាៃខផ្សនក្ឬ
អាច្តូវបាៃដ្ឋក់្ជា ៃិែិតអ មិក្។ 
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 ក្យបណ្តឹ ខបុគគៃអាច្តូវបាៃបញ្ជូ ៃសដ្ឋយបុគគៃិក្សៅ យក្្គប់្គខឬ យក្ដ្ឋា ៃធៃធាៃមៃុេេ។ 
ែូសចនោះយៃតការបណ្តឹ ខបុគគៃិក្ខែៃ្តូវបាៃពិៃិតយស ខីវញិក្នុខអាំ ុខសពៃសៃោះ្តូវបាៃសគចាត់ទុក្ថាជា
ការេស្មចបាៃតមត្មូវការេតខ់ដ្ឋរទី 2 ។ 
 

ៃិសោជិតរបេ់ភាគីទីបី: កិ្ចចេៃារបេ់មុយ ុខជាមយួទីភាន ក់្្រការ្ររមួម្លៃការសេនីេុាំសែីមបសីររពតម
្គប់ទិែាភាពទាំខអេ់ថ្ៃចាប់ការ្ររបេ់្បសទេចិៃ។ បុគគៃិក្្តូវបាៃេម្លភ េសដ្ឋយថ្ចែៃយពីមុយ ុខ
សែីមបបីញ្ញជ ក់្ពីចាំណុ្ចសៃោះ។ 
 

សរៃៃសោបាយៃិខៃីតិវធីិធៃធាៃមៃុេេសៅក្មពុជា: សោខច្ក្សៅក្មពុជា្តូវបាៃសគរ ាំពឹខថាៃឹខផ្សតៃ់
ការ្រែៃ់ក្មមក្រៃិសោជិតសពញសម្ល ខចាំៃៃួ 700  ក់្ខែៃម្លៃក្មមក្រក្មពុជាៃិខជៃបរសទេតិចតចួ។ 
្កុ្មហ ុៃសៃោះបាៃឱ្យែឹខថាពកួ្សគៃឹខសររពតមៃក្េែណ្ឌ ត្មូវថ្ៃចាប់ការ្រជាតិទក់្ទខៃឹខសម្ល ខ
ការ្រៃិខសម្ល ខបខៃាម អាយុ ្បាក់្ នួៃអបបបរម្ល ការ ប់េ្ម្លក្ៃិខៃក្េែណ្ឌ សផ្សេខសទៀតសហយីៃឹខ
ែិតែាំជៃួបុគគៃិក្ភាគស្ចីៃសៅក្នុខ្េុក្សែីមបរីា្ំ ទែៃ់ការអភិវឌឍក្នុខ្េុក្។ ្កុ្មហ ុៃបាៃផ្សតៃ់
អសៃតវាេិក្ដ្ឋា ៃបុរេៃិខ្េីដ្ឋច់សដ្ឋយខ ក្េ្ម្លប់ក្មមក្រ។ ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិ បាៃសៅទេេ
 អសៃតវាេិក្ដ្ឋា ៃសហយីបាៃបញ្ញជ ក់្ថាវា្តូវបាៃបាំ ក់្ជាមយួៃឹខៃក្េែណ្ឌ អ ម័យៃិខេុវតាិភាព។ មុៃ
សពៃចាប់សផ្សតីម្បតិបតតិការ ែូចម្លៃខចខក្នុខ ESAP＃4 មុយ ុខក្មពុជា គរួខតអភិវឌឍៃិខអៃុវតតសរៃ
ៃសោបាយៃិខៃីតិវធីិធៃធាៃមៃុេេខែៃអៃុសលាមសៅតមត្មូវការេតខ់ដ្ឋរការអៃុវតតទី២របេ់ ស្ថជីវ
ក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិ ៃិខអៃុសលាមតមសរៃៃសោបាយៃិខៃីតិវធីិរបេ់មុយ ុខចិៃៃិខសររពតមចាប់
ៃិខ បទបញ្ញតតិក្នុខ្េុក្ ។ 
 

េុែភាពៃិខេុវតាិភាពការ្រ :មុយ ុខបាៃោយការណ៍្ថារម ៃអនក្ស្ថា ប់ៃិខរបួេក្នុខរយៈសពៃពីរឆ្ន ាំមក្
សៃោះសទ។ ្បព័ៃធ្គប់្គខ OHS របេ់្កុ្មហ ុៃ្តូវបាៃក្ាំណ្ត់សៅក្នុខសេៀវសៅក្មមវធីិ្គប់្គខឧបបតតិសហតុ 
OHS របេ់ែាួៃ។ ្បព័ៃធសៃោះត្មូវសអាយ: (i) ម្លៃរបាយការណ៍្ឧបបតតិសហតុៃាំអិតៃិខការវភិាគមូៃសហតុ
សៅក្នុខសហតុការណ៍្សកី្តស ខី (ii) មន្តៃតីខែៃ្តូវបាៃចាត់តាំខៃិខគណ្ៈក្មមការេុវតាិភាពខែៃទក់្ទខ
ៃឹខស្រោះថាន ក់្ទទៃួែុេ្តូវសដ្ឋោះ្ស្ថយៃិខភាជ ប់រូបេក្មមភាពខែៃម្លៃការបក្្ស្ថយៃាំអិត។ (iii) 
ពិពណ៌្ អាំពីសេ្រយី ូខែៃទទៃួរខផ្សៃប ោះ ៃ់ (ឧទហរណ៍្ស្រោះថាន ក់្សមកាៃិក្ៃិខសអ ចិ្តូៃិច) 
សដ្ឋយចាត់ថាន ក់្ឱ្យេាិតក្នុខក្្មិតធៃៃ់បីក្្មិតៃិខសរៀបោប់អាំពីរសបៀប្គប់្គខៃិខសដ្ឋោះ្ស្ថយស្ថា ៃភាពសៅ
សពៃវាសកី្តស ខី។ ែូចខែៃបាៃពិពណ៌្ សៅក្នុខ ESAP # 5 ្កុ្មហ ុៃៃឹខអៃុវតត KPIs ជាខផ្សនក្មយួថ្ៃ
្បព័ៃធតមដ្ឋៃៃិខោយការណ៍្សែីមបធីា ថាេាិតិ OHS ្តូវបាៃតមដ្ឋៃ (ឧបបតតិសហតុសពៃម្លៃស្រោះ
ថាន ក់្ ស្រោះថាន ក់្ែៃ់ជិវតិ ការសេុីបអសខកតស្រោះថាន ក់្ៃិខការរក្ស ញី) ។ 
 

សៅឯសោខច្ក្ហាយៃីខ អនក្្តួតពិៃិតយេៃតិេុែខែៃ រសជីខសៅក្ខៃាខសធវីការ្តួតពិៃិតយ្បចាាំថ្ងៃថ្ៃ
ខផ្សនក្សផ្សេខៗរបេ់សោខច្ក្។ ក្នុខក្រណី្មយួខែៃ្តូវបាៃផ្សតៃ់ជូៃសដ្ឋយ ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិ ការ
វភិាគសៃីហាៃិភ័យស្រោះថាន ក់្្តូវបាៃសធវីស ខីខែៃរមួម្លៃចាំ្ត់ថាន ក់្ស្រោះថាន ក់្េ្ម្លប់្បសភទសផ្សេខៗ
ថ្ៃឧបបតតិសហតុ OHS ខែៃម្លៃេកាដ ៃុពៃ(ែូចជាភាន ក់្្រស្ថរធាតុគីមី) ទាំ ក់្ទាំៃខសៅៃឹខខភនក្។ ការ
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វភិាគរមួម្លៃការវាយតថ្មាផ្សៃវបិាក្ ភាពញឹក្ញាប់ថ្ៃក្តត ស្រោះថាន ក់្ ពិៃាុហាៃិភ័យ េម្លេធាតុខផ្សអក្សៃី
តថ្មាខាខសៃ ីវធិាៃការចាាំបាច់សែីមបកីាត់បៃាយក្តត ហាៃិភ័យៃិខឧបក្រណ៍្ការ រផ្លា ៃ់ែាួៃ។ ការពិៃិតយ
សមីៃេុែភាព្បចាាំឆ្ន ាំរបេ់បុគគៃិក្ទាំខអេ់្តូវបាៃអៃុវតតសដ្ឋយអខគភាពខងរក្ាការ ររបេ់មៃាីរសពទយរ
ែា។ ៃទធផ្សៃថ្ៃរបាយការណ៍្្តួតពិៃិតយហាៃិភ័យរបេ់ OHS ឆ្ន ាំ 2017 ខែៃសរៀបចាំស ខីសដ្ឋយភាគីទីបី
មយួបាៃោយការណ៍្ថាធាតុភាគៃអិតសអទីៃអាសេតត ស្ថរធាតុរ ាំលាយៃិខក្្មិតេាំសៃខរ ាំខាៃបាៃ
បាំសពញតមត្មូវការរបេ់ជាតិ។ 
 

សៅទីតាំខជាស្ចីៃសៅហាយៃីខ ផ្លា ាំខទេេៃីយភាពសមីៃស ញីមយួចាំៃួៃធាំប ហ្ ញែូចតសៅ) :1) ចាំណុ្ច
ហាៃិភ័យថ្ៃ OHS ខែៃម្លៃេកាត ៃុពៃខែៃ្តូវបាៃក្ាំណ្ត់សដ្ឋយខផ្សអក្សៃីការវាយតាំថ្ៃចាំណុ្ចហាៃិ
ភ័យ (ii) ៃក្េណ្ៈថ្ៃហាៃិភ័យ (iii) សែីមបសីជៀេវាខហាៃិភ័យជាក់្លាក់្ ែណ្ៈសពៃក្ាំពុខចាត់វធិាៃការ
ការ រចាាំបាច់ (iv) េក្មមភាពជាក់្ខេតខសៅសពៃសកី្តសហតុ។ 
 

ចាប់្គប់្គខហាៃិភ័យ្តូវបាៃប ហ្ ញសៅទីតាំខសផ្សេខៗរន សៅតមក្ខៃាខ។ ក្ាំណ្ត់្ត្តួតពិៃិតយេុវតាិ
ភាពទាំខអេ់្តូវរក្ាទុក្សៅក្នុខសោខច្ក្។ ខផ្សនក្ផ្លា េ់បតូរសមកាៃិចម្លៃឧបក្រណ៍្ការ រសៅជុាំវញិៃិខ្គប
បាាំខឱ្យបាៃ្តឹម្តូវ។ ថ្ផ្សាែីការ្រ្តូវបាៃខបខខចក្ោ ខចាេ់សដ្ឋយគូរប ា ត់។ តាំបៃ់្បតិបតតិការ
ៃីមយួៗប ហ្ ញោ ខចាេ់ពីការខណ្ ាំអាំពី្បតិបតតិការៃិខដ្ឋក់្ឧបក្រណ៍្ជាំៃយួេសន្ត គ្ ោះជាមុៃសៅ្គប់ទី
ក្ខៃាខ។ ្កុ្មហ ុៃបាៃសធវីការបណ្តុ ោះប ត្ ៃ OHS ជា្បចាាំេ្ម្លប់បុគគៃិក្របេ់ែាួៃខែៃរមួម្លៃត្មូវ
ការេុវតាិភាពៃិខ្បតិបតតិការជាក់្លាក់្េ្ម្លប់កិ្ចចការសផ្សេខៗ។ មុយ ុខ បាៃជាំៃេួេក្មមភាពកាត់ស ី
សដ្ឋយថ្ែជាមយួៃឹខែាំសណី្រការេវ័យ្បវតតិខែៃ្តូវបាៃតុបខតខសដ្ឋយម្ល េុីៃៃិខក្ខៃាខបិទជិតសែីមបកីាត់
បៃាយការប ោះ ៃ់ែៃ់ក្មមក្រ។ 
 

ស្ថរធាតុគីមីខែៃបាៃស្បីសៅក្នុខការផ្សៃិតរបេ់សោខច្ក្មុយ ុខៃិខស្ថរធាតុគីមីខែៃក្មមក្រៃិសោជិត
្តូវបាៃប ោះ ៃ់រមួម្លៃ: ស្ថរធាតុរ ាំលាយ )សអទីសអៃសអេិតត (ៃិខកាវ។  ្កុ្មហ ុៃបាៃបស ហ្ ោះឯក្ស្ថរ
ទិៃនៃ័យេុវតាិភាព  ( MSDS) សៅក្ខៃាខខែៃេម្លភ រៈទាំខសៃោះ្តូវបាៃស្បី។ ធុខ្តូវបាៃចាក់្សស្ថរសៅក្នុខ
តាំបៃ់្គប់្គខការចូៃែាំសណី្រការសដ្ឋយ្បព័ៃធខែៃម្លៃភាជ ប់ៃឹខសបតុខសែីមបទីប់ស្ថក ត់ការសៃចធាា យ។ 
្កុ្មហ ុៃរក្ាក្ាំណ្ត់្តខែៃអៃុញ្ញញ តឱ្យអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់្បមូៃវតាុធាតុសែីមខែៃម្លៃស្ថរធាតុពុៃខែៃជាភ
េតុតខេាំោប់ការចាត់ខចខឬស្បី្បាេ់ស ខីវញិ។ 
 

េតខ់ដ្ឋរការអៃុវតតទី 3: ្បេិទធភាពធៃធាៃៃិខការការ រជាតិពុៃ 

 

្បេិទធភាពឧេម័ៃផ្សាោះក្ញ្ច ក់្ៃិខធៃធាៃ: ការបាំភាយឧេម័ៃផ្សាោះក្ញ្ច ក់្េរុបពីការផ្សៃិតថាមពៃអគគីេៃី
ៃិខការស្បី្បាេ់ឧេម័ៃធមមជាតិសៅក្នុខ្បសទេចិៃៃិខសៅសោខច្ក្ក្មពុជា អ គត្តូវបាៃសគបា ៃ់
្បម្លណ្ថាម្លៃចាំៃៃួ 14.000 សតៃកូ្ម្ល ក្នុខមយួឆ្ន ាំ។ សដ្ឋយខផ្សអក្សៅសៃីតថ្មាសរៃខែៃបាៃខចខសៅក្នុខ
សរៃការណ៍្ខណ្ ាំ EHS របេ់្កុ្មធ ររពិភពសលាក្េ្ម្លប់ផ្សៃិតផ្សៃកាត រៃិខបៃាោះស  ីៃិខខផ្សអក្សៃី



 -11-  

 

 

ទិៃនៃ័យខែៃបាៃផ្សតៃ់សដ្ឋយ្កុ្មហ ុៃេាំោប់ការអៃុវតត្បេិទធភាពថ្ៃអាជីវក្មមរបេ់ហាយៃីខគឺ្តូវបាៃ
គណ្ ែូចខាខស្កាម: (i) ការស្បី្បាេ់អគគីេៃីក្នុខមយួឯក្តថ្ៃទិៃនផ្សៃ (m3) (KWh) គឺទបជាខ
សរៃការណ៍្ខណ្ ាំ EHS 255 kWh / m3 សហយី (ii) ទឹក្ )ៃី្ត(  ខែៃស្បីក្នុខមយួឯក្តផ្សៃិត 
(m3) ក៏្ទបជាខតថ្មាមូៃដ្ឋា ៃថ្ៃ 290 ៃី្តក្នុខមយួខម ្តគូប។ 

 

ការទទៃួបាៃទឹក្ស្ថអ តខផ្សនក្ជាំៃញួសដ្ឋយ្កុ្មហ ុៃផ្សគត់ផ្សគខ់ទឹក្ទី្កុ្ខ សហយីការស្បី្បាេ់ទឹក្គឺម្លៃក្ាំរតិ។ 
្េសែៀខរន សៃោះខែរក្ខៃាខសៅក្មពុជាក៏្ៃឹខ្តូវផ្សតៃ់ឱ្យសដ្ឋយ្កុ្មហ ុៃទឹក្ក្នុខ្េុក្ផ្សខខែរ។ មិៃម្លៃការក្
ខវោះទឹក្សៅក្ខៃាខទាំខពីរស ោះសទ។ ក្នុខឆ្ន ាំ 2016 ្កុ្មហ ុៃហាយៃីខ បាៃែាំស ខីបៃាោះថាមពៃពៃាឺ្ពោះ
អាទិតយសែីមបផី្សគត់ផ្សគខ់ថាមពៃអគគិេៃីស្ចីៃជាខ 30% ៃិខតសមាីខអាំពូៃ  ( LED) សហយីបាៃចាប់សផ្សតីមអៃុ
វតតសរៃៃសោបាយការោិៃ័យមិៃស្បី្ក្ដ្ឋេ។ 
 

ការប ក្ រៃិខទប់ស្ថក ត់ការបាំពុៃបរោិកាេ: ទឹក្ក្ែវក់្សចញពីសោខច្ក្  សៅ្បសទេចិៃៃិខក្មពុជាគឺប
ត្ ៃមក្ពីបខគៃ់ខែៃ្តូវបាៃបខហូរចូៃសដ្ឋយផ្លា ៃ់សៅក្នុខសោខច្ក្្ប្ពឹតតក្មមៃូទឹក្សៅេួៃឧេាហ

ក្មមក្ ត្ ៃ។ ការ្តួតពិៃិតយខផ្សនក្េសមាខរ ាំខាៃែៃ់បរសិ្ថា ៃៃិខេាំណ្ៃ់សអតចាយ (ការវាេ់ខវខសៅតម
្ពាំ្បទៃ់  (ៃិខទឹក្េាំណ្ៃ់ ) pH, េាំណ្ៃ់រខឹ គីមីៃិខត្មូវការអុក្េុីខេៃជីវស្ថន្តេត) សៅឆ្ន ាំ 2015 
ៃិខ 2016 ប ហ្ ញថាអៃុសលាមសៅតមចាប់ជាតិៃិខអខគការេហ្បជាជាតិៃិខអខគការ WBG ។ មិៃម្លៃ
ចន្ត ក្ ៃ្តូវបាៃែាំស ខីសៅក្នុខសោខច្ក្សៅ្បសទេចិៃឬ្បសទេក្មពុជា ការស្បីម្ល េុីៃសភាីខបាំរុខសៅក្នុខ
្បសទេក្មពុជាគឺម្លៃក្្មិតក្នុខការបសញ្ចញឧេម័ៃ។ 
 

វតាុធាតុសែីមខែៃមិៃស្បីទាំខអេ់្តូវបាៃបញ្ជូ ៃ្ត ប់សៅឱ្យអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់សហយី្បមូៃយក្សដ្ឋយ្កុ្ម
ហ ុៃកាក្េាំណ្ៃ់ខែៃម្លៃអាជាា ប័ណ្ណេ្ម្លប់ចាក់្សចាៃឬៃក់្សៅឱ្យអនក្ខក្ថ្ចនៃិខអនក្ស្បីជាំៃេួ 
(ឧទហរណ៍្ ការៃក់្ផ្សៃិតផ្សៃខេបក្សៅសោខច្ក្ផ្សៃិតេាំសៃៀក្បាំ ក់្ខេបក្ ការៃក់្ស្ថរធាតុសអប ុខ
ខែៃសៅេៃ់សៅ អនក្ផ្សៃិតស្គឿខេ ហ្ រមឹសផ្សេខៗ ស េីៃ់ៃក់្សៅឱ្យ្កុ្មហ ុៃផ្សៃិតសមៅែុតស )ី 
ជាមយួសរៃបាំណ្ខកាត់បៃាយេាំណ្ៃ់តមសរៃការណ៍្របេ់្កុ្មហ ុៃ។ ្កុ្មហ ុៃសៃោះបាៃផ្សតៃ់ៃូវ
្ក្ដ្ឋេគាំៃូេតខៃាំហូរខែៃសរៀបោប់អាំពីការ្គប់្គខៃិខការចាត់ខចខវតាុធាតុសែីមរខឹៃិខកាក្េាំណ្ៃ់
ខែៃមិៃស្បី។ 
 

េតខ់ដ្ឋរអៃុវតតទី 2 ៃិខខផ្សនក្ OHS ពិពណ៌្ អាំពីការស្បី្បាេ់ស្ថរធាតុស្រោះថាន ក់្។ ស្ថរធាតុគីមីទាំខអេ់
ខែៃមុយ ុខបាៃទិញគឺស្បីតមវធីិខែៃកាត់បៃាយកាក្េាំណ្ៃ់ឱ្យសៅតិចបាំផុ្សតៃិខសធវីឱ្យទឹក្េាំណ្ៃ់តិច
តចួហូរចូៃក្នុខៃូ។ ទឹក្េាំណ្ៃ់ៃិខទឹក្សភាៀខ្តូវបាៃ្បមូៃសដ្ឋយខ ក្ពីរន ។ ែូចខែៃបាៃបញ្ញជ ក់្សៅ
ខផ្សនក្មុៃសៃោះសរៃៃសោបាយរបេ់្កុ្មហ ុៃគឺកាត់បៃាយការែចោះខាជ យៃិខកាក្េាំណ្ៃ់រខឹ។ េម្លភ រៈខែៃ
មិៃស្បី្តូវបាៃយក្្ត ប់សៅឱ្យអនក្ៃក់្ឬៃក់្សៅអនក្ស្បីសផ្សេខសទៀត។ សោខច្ក្របេ់មុយ ុខមិៃម្លៃ
ម្ល េុីៃែុតសទ។ 
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ការអៃុវតតេតខ់ដ្ឋរ 4 - េុែភាពេហគមៃ៍េុវតាិភាពៃិខេៃតិេុែ 

 

អាជីវក្មមរបេ់្កុ្មហ ុៃសៅក្នុខ្បសទេចិៃៃិខក្មពុជាបាៃបខករស្រោះថាន ក់្ែៃ់េុែភាពៃិខេុវតាិភាពស្ថ
ធារណ្ៈរបេ់េហគមៃ៍មូៃដ្ឋា ៃ។ េហគមៃ៍ទាំខសៃោះម្លៃចាំ្យពី 500 សៅ 2 គី ូខម ្តពីសោខច្ក្។ 
មុយ ុខម្លៃបុគគៃិក្េៃតិេុែរម ៃអាវុធសែីមបកីារ របរសិវណ្របេ់សោខច្ក្សហយីមិៃម្លៃសហតុការណ៍្េៃតិ
េុែឬអគគីភ័យចាប់តាំខពីការចាប់សផ្សតីម។ 

 

សៅក្នុខអាជីវក្មមហាយៃីខ ្កុ្មហ ុៃបាៃបសខកីតស ខីសដ្ឋយការ្គប់្គខៃិខការ្តួតពិៃិតយរបេ់តាំ្ខ
ថ្ៃគណ្ៈក្ម្លម ធិការេុវតាិភាពផ្សៃិតក្មម។ ទក់្ទិៃៃឹខបញ្ញហ សៃោះៃិខស្កាមការ្តួតពិៃិតយរបេ់គណ្ៈក្មម
ការ្កុ្មហ ុៃម្លៃៃីតិវធីិៃមអិតរមួទាំខត្មូវការ្តួតពិៃិតយៃិខេុវតាិភាពសៅៃឹខក្ខៃាខ្ពមទាំខៃីតិវធីិ
្គប់្គខេុវតាិភាពអគគីភ័យៃិខ្បតិបតតិការេុវតាិភាពថ្ៃោៃយៃត។ មុយ ុខក៏្បាៃខចក្រ ាំខៃក្សេៀវសៅ
ខណ្ ាំេតីពី្បតិបតតកិារ្រអាេៃនខែៃសរៀបោប់ពីស្ថា ៃភាព្រអាេៃនជាស្ចីៃ (ែូចជាការរញ្ជួ យែី  )ៃិខ
េក្មមភាពខែៃ្តូវសធវីក្នុខក្រណី្ម្លៃអាេៃន។ 
 

ស្ថជីវក្មមហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិបាៃមក្សធវីទេេៃកិ្ចចសៅសោខច្ក្ហាយៃីខខែៃម្លៃក្មពេ់រហូតែៃ់សៅបី
ជាៃ់សដ្ឋយបញ្ញជ ក់្ថាោៃ់បទបញ្ញជ ៃិខបរកិាេ រេុវតាិភាពអគគីេៃី្តូវបាៃអៃុវតត។ ទាំខសៃោះរមួម្លៃ: (i) ៃីតិ
វធីិេុវតាិភាពអគគីភ័យៃាំអិត )ii) សភាីខបាំភាឺ្គប់្រៃ់សៅក្នុខតាំបៃ់សោខច្ក្ៃីមយួៗ )iii) េញ្ញញ អាេៃនៃិខ
ទឹក្ពៃាត់  ( iv) សភាីខេញ្ញញ អាេៃនៃិខ្ចក្សចញ  ( v) បាំពខ់បខហូរទឹក្  ( vi) ឧបក្រណ៍្ពៃាត់អគគីភ័យប ហ្ ញ
ោ ខចាេ់ៃូវកាៃបរសិចេទ្តួតពិៃិតយចុខស្កាយ។ ជាខផ្សនក្មយួថ្ៃែាំសណី្រការទិញសែីមបបីាំសពញតមបទ
បញ្ញជ របេ់រែាកាៃីហវ័រញា ៃិខត្មូវការរបេ់អនក្ទិញ។ ៃក្េណ្ៈថ្ៃេម្លភ រៈសអប ុខខែៃ្កុ្មហ ុៃ្តូវការពី
ការទិញគឺថា្បេិៃសបីថ្ផ្សាសោៃសភាីខស ខីស ោះអ ត្ តសភាីខគរួពៃាត់សដ្ឋយេវ័យ្បវតតិក្នុខក្នុខរយៈសពៃ 5 វ ិ
 ទី។  យក្ដ្ឋា ៃពៃាត់អគគីភ័យក្នុខតាំបៃ់្កុ្ខហាយៃីខ បាៃសធវីការ្តួតពិៃិតយជា្បចាាំជាសរៀខោៃ់ឆ្ន ាំ 
ៃិខសធវីការហវកឹ្ហាត់ពៃាត់អគគីភ័យសែីមបសីផ្សាៀខផ្លា ត់ អៃុសលាមតមបទបញ្ញជ េុវតាិភាពអគគីភ័យក្នុខ តាំបៃ់។ 
 

ការអៃុវតតេតខ់ដ្ឋរទី 6 - អភិរក្េជីវច្មុោះៃិខការ្គប់្គខ្បក្បសដ្ឋយចីរភាពថ្ៃធៃធាៃធមមជាតិ 

 

ខែេេ វ្ ក់្ផ្សគត់ផ្សគខ់: វតាុធាតុសែីមខែៃ្តូវបាៃផ្សគត់ផ្សគខ់សៅក្នុខខែេេ វ្ ក់្ផ្សគត់ផ្សគខ់គរួខត្តូវបាៃពិពណ៌្ សៅ
ក្នុខបទដ្ឋា ៃអៃុវតតទី 1 រមួទាំខ មួញអនក្ ាំចូៃអនក្្បមូៃផ្សដុ ាំៃិខ មួញសៅតមក្្មិតសផ្សេខៗរន សៅក្នុខ
្បសទេខែៃម្លៃក្្មិតែុេរន ថ្ៃហាៃិភ័យបរសិ្ថា ៃៃិខេខគម។ សទោះជាោ ខ្ក៏្សដ្ឋយវធីិស្ថន្តេត
បចចុបបៃនគរួខត្តូវបាៃព្ខឹខរមួម្លៃ: (i) ការវាយតថ្មាហាៃិភ័យតមរយៈធាតុចូៃៃិខ្បភពេម្លភ រៈ (ii) 
ការសផ្សាៀខផ្លា ត់ភាព្េបចាប់ៃិខការរក្ស ញីវតាុធាតុសែីមសដ្ឋយស្បីត្មូវការអបបបរម្ល ៃិខ (iii) បសខកីត
ែាំសណី្រការពិៃិតយស ខីវញិជាសទៀខទត់េាំោប់អនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់សែីមបកី្ាំណ្ត់ការ ខ្ប្បួៃហាៃិភ័យៃិខក្ាំណ្ត់
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ការផ្លា េ់បតូរផ្សគត់ផ្សគខ់។ ែូចខែៃបាៃពិពណ៌្ សៅក្នុខ ESAP # 3 មុយ ុខ គរួខតព្ខឹខការ្រែាំបូខរបេ់ែាួៃ 
(ែូចខែៃបាៃសរៀបោប់សៅក្នុខ PS1) ៃិខអៃុវតតសរៃៃសោបាយៃទធក្មមរបេ់E＆S។ 

  

ការចូៃរមួរបេ់ភាគី ក់្ព័ៃធ: 
 
 

ក្នុខឆ្ន ាំ 2011 ្កុ្មហ ុៃបាៃជៃួទី្បឹក្ាខាខស្ៅសែីមបសីធវីការវាយតថ្មាផ្សៃប ោះ ៃ់បរសិ្ថា ៃ (EIA) សៃី
សោខច្ក្សៅ្បសទេចិៃ។ ជាខផ្សនក្មយួថ្ៃ EIA ក្នុខឆ្ន ាំ 2011 ការពិស្រោះសោបៃ់សបីក្ចាំហ្តូវបាៃសធវីស ខី
ជាមយួអនក្្េុក្ៃិខអនក្តាំ្ខោជរដ្ឋា ភិបាៃសែីមបបី ហ្ ញពីផ្សៃប ោះ ៃ់ជាស្ថា ពរថ្ៃគស្ម្លខសែីមបី
ពិពណ៌្ វធិាៃការកាត់បៃាយខែៃបាៃសេនីេុាំៃិខសែីមបទីទៃួបាៃមតិសោបៃ់ពីអនក្ ក់្ព័ៃធក្នុខ្េុក្។ 

 

ក្នុខឆ្ន ាំ 2016 ្កុ្មហ ុៃបាៃសចញរបាយការណ៍្សៃីក្ែាំបូខេតីពីទាំៃៃួែុេ្តូវេខគមរបេ់ែាួៃសដ្ឋយេសខេប
ការចូៃរមួយូរអខខវខរបេ់អនក្ ក់្ព័ៃធជាមួយអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់ អតិងិជៃៃិខៃិសោជិក្។ ជាខផ្សនក្មយួថ្ៃការ
្គប់្គខការទទៃួែុេ្តូវេខគមរបេ់ែាួៃ្កុ្មហ ុៃសៃោះបាៃរា្ំ ទែៃ់េក្មមភាពផ្សេពវផ្សាយេហគមៃ៍
េ្ម្លប់កុ្ម្លរអស ត ្បសវេៃ៍ងមី។ សដ្ឋយសហតុថាសោខច្ក្សៅក្នុខ្បសទេចិៃៃិខក្មពុជាេាិតសៅក្នុខេួៃ
ឧេាហក្មមខែៃម្លៃចាំ្យពី 500 សៅ 2000 ខម ្តពីេហគមៃ៍មូៃដ្ឋា ៃខែៃសៅជិតបាំផុ្សតស ោះ្កុ្ម
ហ ុៃបាៃរា្ំ ទែៃ់វសិ្ថៃភាពថ្ៃេក្មមភាពចូៃរមួរបេ់អនក្ ក់្ព័ៃធសដ្ឋយសហតុថាផ្សៃប ោះ ៃ់ខផ្សនក្ប
រសិ្ថា ៃៃិខេខគមម្លៃចាំស ោះេក្មមភាពអាជីវក្មមរបេ់ែាួៃ ែូចសៃោះ្តូវបាៃវៃិិចេ័យថាេមរមយ្តឹម្តូវ។ 
ការរា្ំ ទេហគមៃ៍ទូៃាំទូលាយ: 
 

ការរា្ំ ទេហគមៃ៍ទូៃាំទូលាយ - មិៃអាចអៃុវតតបាៃ  



 

ខផ្សៃការេក្មមភាពថ្ៃការទទៃួែុេ្តូវខផ្សនក្បរសិ្ថា ៃៃិខេខគម: 
មុយ ុខហូឌីខៃីមីធីត (# 40057) - ខផ្សៃការេក្មមភាពេ្ម្លប់ទាំៃៃួែុេ្តូវបរសិ្ថា ៃៃិខេខគម សេចក្តី្ ខ - (ចាំ្ាំកាៃបរសិចេទថ្ៃការ :

ចាំ្យជាបឋមមិៃទៃ់្តូវបាៃបញ្ញជ ក់្សៅស យី) 

ការពិពណ៌្ អាំពីគាំសោខេក្មមភាព កាៃបរសិចេទបញ្ច ប់បា ៃ់ស្ថម ៃ 

 ការអៃុវតតេតខ់ដ្ឋរទី 1: ការវាយតថ្មាៃិខការ្គប់្គខហាៃិភ័យៃិខផ្សៃប ោះ ៃ់បរសិ្ថា ៃៃិខេខគម 
 

1

1 
មុយ ុខៃឹខវាយតថ្មាពីផ្សៃប ោះ ៃ់ថ្ៃការទទៃួែុេ្តូវេខគមទាំខអេ់ក្នុខ្បតិបតតិការរបេ់ែាួៃ។ ក្ាំណ្ត់ចាំៃុចែវោះ
ខាតជាក់្ខេតខៃិខគាំលាតេតខ់ដ្ឋរទាំខអេ់ៃិខបសខកីតវធិាៃការបៃធូរបៃាយសែីមបសីដ្ឋោះ្ស្ថយផ្សៃប ោះ ៃ់ខែៃទក់្ទខ
ៃឹខការ្រៃិខៃ័ក្េែ័ណ្ឌ ការ្រ ការការ របរសិ្ថា ៃៃិខការចូៃរមួពីេហគមៃ៍។ 

 

េូច ក្រខែៃបាៃេាំសរច: 
• ខផ្សៃការេក្មមភាពថ្ៃការទទៃួែុេ្តូវសៃីបរសិ្ថា ៃៃិខេខគមរមួទាំខេក្មមភាពខែៃបាៃសធវីស ខី, តោខ
សពៃសវលាខែៃបាៃបញ្ច ប់, ងវកិា (សបីអាចអៃុវតត) ៃិខបុគគៃិក្ខែៃម្លៃទាំៃៃួែុេ្តូវៃិខ, 

• អៃុវតតវធិាៃការបៃធូរបៃាយ 

 

 

 

 

ៃក្េែណ្ឌ េាំោប់ការចាំ្យ 

ថ្ងៃទី 1 ខែធនូ ឆ្ន ាំ 2018 

2

2 
មុយ ុខៃឹខអភិវឌឍ្បព័ៃធ្គប់្គខទាំៃៃួែុេ្តូវបរសិ្ថា ៃៃិខេខគម (ESMS) រមួបញ្ចូ ៃេតខ់ដ្ឋរថ្ៃការអៃុវតត។ ESMS 
ក្ាំណ្ត់ៃិខកាត់បៃាយហាៃិភ័យៃិខផ្សៃប ោះ ៃ់របេ់វាសដ្ឋយខផ្សអក្សៃីសរៃៃសោបាយៃិខៃីតិវធីិខែៃ្តូវបាៃអៃុម័
តសដ្ឋយ្កុ្មហ ុៃមុយ ុខចិៃខែៃម្លៃ្ស្ថប់សែីមបកី្ាំណ្ត់ៃិខកាត់បៃាយគម្លា តរវាខេតខ់ដ្ឋរៃិខភាពពិតជាក់្ខេតខ ការ
្គប់្គខក្មមវធីិរមួទាំខវធិាៃការបៃធូរបៃាយ ក់្ព័ៃធ តមដ្ឋៃៃិខោយការណ៍្អាំពីការអៃុវតតបរសិ្ថា ៃៃិខេខគម។ ការ
្គប់្គខខែេេ វ្ ក់្ផ្សគត់ផ្សគខ់ ការសរៀបចាំៃិខស ា្ីយតបសៅសពៃម្លៃស្រោះមហៃតោយ ការចូៃរមួរបេ់ភាគី ក់្ព័ៃធៃិខ
យៃតការបណ្តឹ ខេហគមៃ៍។ 

 

េូច ក្រេាំសរចបាៃ: 

 

 

 

 

 

ថ្ងៃទី 1 ខែក្ញ្ញញ  ឆ្ន ាំ 2018 
ថ្ងៃទី 1 ខែក្ញ្ញញ  ឆ្ន ាំ 2019 
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• ផ្សៃិតឯក្ស្ថរ ESMS ជាផ្សាូវការខែៃម្លៃត ួទីៃិខការទទៃួែុេ្តូវ ភាស្ថេម្េប; ៃិខ 
• ESMS របាយការណ៍្េវៃក្មមថ្ផ្សាក្នុខ 

3

3 
មុយ ុខៃឹខបសខកីតសរៃៃសោបាយៃទធក្មមក្្មិត្គុបខែៃក្ាំណ្ត់ៃិខធា ៃូវត្មូវការគណ្សៃយយភាពេខគមៃិខប
រសិ្ថា ៃជាក់្លាក់្ខែៃសដ្ឋោះ្ស្ថយហាៃិភ័យផ្សៃិតផ្សៃៃិខបសខកីតែាំសណី្រការៃទធក្មមែូចខាខស្កាម: (i) ែាំសណី្រការ
ស្ជីេសរេីអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់ (ii) ការវាយតថ្មាែាំសណី្រការអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់ ៃិខ្បព័ៃធេ្ម្លប់ការទទៃួបាៃទិៃនៃ័យខែៃ ក់្ព័ៃធ 
(iii) ែាំសណី្រការថ្ៃការពិៃិតយស ខីវញិៃូវៃទធផ្សៃបរសិ្ថា ៃៃិខេខគមរបេ់អនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់ (iv) ការឃ្ា ាំសមីៃអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់ៃិខ 
(v) ការសរៀបចាំែាំសណី្រការសែីមបៃុីបសចាៃៃក្េណ្ៈេមបតតិរបេ់អនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់ខែៃមិៃ្េបតមៃក្េែណ្ឌ ខផ្សអក្សៃីត្មូវ
ការប ា ៃ់ថ្ៃទាំៃៃួែុេ្តូវបរសិ្ថា ៃៃិខេខគម។ ។ 
 

េូច ក្រេាំសរចបាៃ: 
• បសខកីតសេចក្តីខងាខការណ៍្សរៃៃសោបាយស្ថធារណ្ៈ 
• ទញយក្គុណ្វុឌឍៃិមអិតថ្ៃអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់សែីមបបីសខកីតការវាយតថ្មាហាៃិភ័យៃិខការយៃ់ែឹខៃមអិតអាំពីការ
ទទៃួែុេ្តូវ ក់្ព័ៃធបរសិ្ថា ៃៃិខេខគម(ែូចជា ពៃក្មមកុ្ម្លរ ពៃក្មមសដ្ឋយបខេាំ េុវតាិភាពៃិខេុែភាព
ការ្រ េមភាពខយៃឌ័រ )(សៃីផ្សៃិតផ្សៃៃិខ្បភពសែីម)េាំោប់បសខកីតយៃតការ្េខ់ហាៃិភ័យ។ 

• បសខកីតៃីតិវធីិអាទិភាពេ្ម្លប់ការស្ជីេសរេីអនក្ផ្សគត់ផ្សគខ់សដ្ឋយខផ្សអក្សៃីការពិចារ្អាំពីហាៃិភ័យៃិខែាំសណី្រ
ការសធវីសេចក្តីេស្មចចិតត្ពមទាំខការពិៃិតយជា្បចាាំៃូវែាំសណី្រការវាយតថ្មាហាៃិភ័យៃិខការពិៃិតយស ខីវញិៃូវ
្បសភទេម្លភ រៈខែៃបាៃស្បីសៅក្នុខធាតុចូៃផ្សៃិតក្មមៃិខៃីតិវធីិសៅក្នុខ្បសទេសែីម។ 

 

 

 

 

 

ថ្ងៃទី១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
ថ្ងៃទី១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

ថ្ងៃទ១ី ខែមី  ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 ការអៃុវតតេតខ់ដ្ឋរទី 2: បុគគៃិក្ៃិខៃក្េែណ្ឌ ការ្រ  

4

4 
្កុ្មហ ុៃមុយ ុខក្មពុជាបសខកីតៃិខអៃុវតតសរៃៃសោបាយៃិខៃីតិវធីិធៃធាៃមៃុេេ្េបតមេតខ់ដ្ឋការអៃុវតតទី2
របេ់ស្ថជីវក្មហរិញ្ញវតាុអៃតរជាតិ ៃិខអៃុវតតតមសរៃៃសោបាយៃិខៃីតិវធីិរបេ់មុយ ុខចិៃសហយីអៃុវតតតមបទបញ្ញជ
ទាំខអេ់ថ្ៃចាប់ៃិខបទបញ្ញជ ក្នុខ្បសទេ។ 

 

 

 

 

ៃក្េែណ្ឌ េាំោប់ការចាំ្យ 
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េូច ក្រេាំសរចបាៃ: 
 (a) បសខកីតសរៃៃសោបាយៃិខៃីតិវធិធៃធាៃមៃុេេសៅក្នុខគស្ម្លខមុយ ុខសែមបូឌា; ៃិខ 
• សរៃៃសោបាយៃិខៃីតិវធីិធៃធាៃមៃុេេក្នុខភាស្ថេមរមយៃិខសធវីការ្បកាេ់សៅកាៃ់បុគគៃិក្ទាំខអេ់។ 

ៃក្េែណ្ឌ េាំោប់ការចាំ្យ 

5

5 
មុយ ុខគរួអៃុវតតេូចៃក្រេាំខាៃ់ៗ (KPIs) ជាខផ្សនក្មួយថ្ៃ្បព័ៃធ្តួតពិៃិតយៃិខោយការណ៍្សែីមបធីា ថាេាិតិេតីពី
េុវតាិភាពៃិខេុែភាពការ្រ្តូវបាៃតមដ្ឋៃ។ KPIs ៃឹខរមួបញ្ចូ ៃ(i) ភាពញឹក្ញាប់ថ្ៃការរខរបេួក្នុខក្ាំ ុខ
សពៃ១លាៃសម្ល ខការ្រក្នុខមយួសោខច្ក្ៃិខទីតាំខ (2) ការេសខេបថ្ៃការរខរបេួៃិខការសេុីបអសខកតស្រោះថាន ក់្ជា
បៃតប ា ប់ (្បេិៃសបីអាចស្បីបាៃ  )ខែៃសកី្តសចញពី្ពឹតតិការណ៍្េុវតាិភាពៃិខេុែភាពការ្រ   (iii) របាយការណ៍្
េសខេបអាំពីក្ាំហុេ គ្ខងមីងមី (របេួប ុខៃតមិៃខមៃជារបាយការណ៍្េតីពីការស្រោះថាន ក់្ការ្រ  (ៃិខ ) iv) ការពិពណ៌្ 
េសខេបថ្ៃវធិាៃការសែីមបកីាត់បៃាយការរខរបេួៃិខក្ាំហុេ្គខ។ 
 

េូច ក្រេាំសរចបាៃ: 
• បសខកីត KPIs ៃិខបសខកីតរបាយការណ៍្គាំរូមយួ 

 

 

 

 

 

ថ្ងៃទ១ី ខែមិងុ  ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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