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1. េសចក្តីេផ្តើម និងករបរយិយអំពីគេ្រមង  
 ករផទុះេឡើងៃនជំងឺកូវដី១៩ ប ្ត លមកពី្របេភទវរីសុកូរ ៉ូ ថមី ែដលេកើតេឡើងេនកនុងឆន ២ំ០១៩ 
(េ ថ SARS-CoV-2) បន តតបតទូទំងពិភពេ កចប់ ងំពីែខធនូឆន  ំ ២០១៩ បនទ ប់ពីករេធ្វើេ គ
វនិិចឆ័យដំបូងេនទី្រកុងវូ ន េខត្តហូ៊េប្របេទសចិន។ ចប់ពីែខមីនឆន ំ២០២០ ចំនួនករណីែដលេកើត
េឡើងេន្របេទសេផ ងៗេទៀតេ្រកពី្របេទសចិន បនេកើនេឡើង១៣ដង េហើយចំនួន្របេទសែដលឆ្លង
ជំងឺេកើនេឡើងបីដងែដរ។ េនៃថងទី ១១ ែខមីនឆន ំ២០២០ អងគករសុខភពពិភពេ ក បន្របកសថ
ជករ តតបតសកល  (global pandemic) េ យ រែតវរីសុេនះបនឆ្លងយ៉ងឆប់រហ័សេនទូទំង
ពិភពេ ក។ មកដល់ៃថងទី ១៧ ែខមីន ឆន ំ២០២០ ករ តតបតបនប ្ត លឲយមនអនកជំងឺ 184,000 

អនក េហើយចំនួនអនក ្ល ប់េកើនដល់ 7,500 អនកេនទូទំងពិភពេ ក។  
 េន្របេទសកមពុជ ករណីជំងឺរកេឃើញដំបូងគឺេនេលើជនជតិចិនែដលបនេធ្វើេ គវនិិចឆ័យេនៃថងទី 
២៧ ែខមក ឆន ំ២០២០ ែដលគត់បនេធ្វើដំេណើ រ មយន្តេ ះពីទី្រកុងវូ ន មក្រកុង្រពះសីហនុ 
ែដលបនទ ប់មកអនកជំងឺេនះបនជសះេសបើយ និងបន្រតឡប់េទ្របេទសចិនវញិ។ េនៃថងទី ១៦ែខ 

មីន ្របែហលជ្របំមួយ ទិតយេ្រកយ បនទ ប់ពីករណីជំងឺដំបូង្រតូវបន យករណ៍ ជរ ្ឋ ភិបល
បនបិទ្រគប់ ថ ប័នសិក រណៈ និងឯកជនទំងអស់េនទូទំង្របេទស។ េនៃថងបនទ ប់មក ករ

មឃត់ករេធ្វើដំេណើ ររយៈេពល ៣០ៃថង ស្រមប់េទសចរណ៍ែដលមកពីប ្ត ្របេទសអឺរ ៉បុ ក៏ដូចជ
្របេទស េមរកិែដលរងករប៉ះពល់េ យជំងឺេនះ បនចូលជធរមន។ េនៃថងទី ១៨ែខមីន ឆន ំ
២០២០ ្រកសួងសុខភិបល បនរកេឃើញអនកមនជំងឺេនះចំនួន ៣៥នក់ ែដលេសទើរែតទំងអស់គឺឆ្លង
ចូលមកពី្របេទសេ្រក។  
 

  គេ្រមងេឆ្លើយតបបនទ ន់េទនិងជំងឺកូវដី១៩េនកនុង្របេទសកមពុជ មនេគលបំណងជួយ្របេទស
កមពុជកនុងករករពរ ្រ វ្រជវ និងេឆ្លើយតបេទនិងករគ្រមមកំែហងៃនជំងឺកូវដី១៩ េនះ និងព្រងឹង
្របព័នធសុខភិបល ធរណៈស្រមប់ករេ្រត មជេ្រសច។  

 គេ្រមងេនះមនសមសធតុបួនៈ  
 

 សមសធតទុី១: ករ្រ វ្រជវ និងករ្រគប់្រគងករណីជំងឺ (Case detection and management) 
សរបុទឹក្របក់ US$8.5 នដុ ្ល រ េមរកិ។ សកមមភពៃនសមសធតុេនះរមួមន៖ បេងកើត 
និងបេងកើនសមតថភពមនទីរពិេ ធន៍ បនទប់ ក់ឲយេនេ យែឡក (isolation) និងមជឈមណ្ឌ ល
ពយបល (treatment centers) និងផគត់ផគង់សមភ រនិងបរកិខ រេពទយ េ្រគ ងសង្ហ ររមឹ និងតេម្លើងប ្ត
ញទំនក់ទំនង (network installation)។ វទិយ ថ នជតិសុខភព ធរណៈនិង្រតូវបនបេងកើន
សមតថភព (upgraded), ក ងសមតថភពេធ្វើេ គវនិិចឆ័យរបស់មនទីរពិេ ធន៍ទំង២៥ េនកនុង
មនទីរេពទយបែង្អក ជធនីេខត្ត  េហើយនិងបេងកើតបនទប់ ក់ឲយេនេ យែឡក និងមជឈមណ្ឌ ល
ពយបលេនកនុងមនទីរេពទយបែង្អក ជធនីេខត្ត ទំង២៥។   
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 សមសធតទុី២:  ផគត់ផគង់សមភ រនិងបរកិខ រេពទយ (Medical Supplies and Equipment) ែដលមន
ទឹក្របកសរបុ US$6.5 នដុ ្ល រ េមរកិ។ សមសធតុេនះនិងផ្តល់ហិរញញវតថុស្រមប់េធ្វើ
លទធកមម សមភ រនិងបរកិខ រេពទយែដល្រតូវករស្រមប់សកមមភពែដលបនបរយិយេនកនុង
ែផនករេមៃនជំងឺកូវដី១៩ (COVID-19 Master Plan) ែដលរមួមនករបន្តេធ្វើធុរៈកិចច ៃនេស រ
វន័្តដូចជ (i) ករ្រគប់្រគងករណីជំងឺ និង (ii) ករទប់ ក ត់និងករបងក រករចម្លងេ គ។ ជ
ពិេសសេទេទៀត សមភ រែដល្រតូវេធ្វើលទធកមមរមួមន ឱសថនិងបរកិខ រេពទយស្រមប់ករ
្រគប់្រគងករណីជំងឺ និងករបងក រករចម្លងេ គ។ សមសធតុេនះ ក៏និងអនុញញ តឲយមនភព
បត់ែបនកនុងករវភិជន៍ធនធនស្រមប់ទិញឱសថ រវន័្ត (ថន ំេពទយ និង ៉ក់ ំង) េហើយនិង
ករផគត់ផគង់សមភ រេពទយេទៀតផង េ យេហតុថភពមន (availability) ៃនសមភ រ និងបរកិខ រទំង
េនះេនកនុង្របេទស ចនិងចុះថយ េ យ រផលប៉ះពល់េសដ្ឋកិចចែដលប ្ត លមកពីករ
តតបតសកលៃនជំងឺេនះ េហើយនិងយន្តករែដលមន្រ ប់គឺមិន្រគប់្រគន់េដើមបីេឆ្លើយតប

េទនិងត្រមូវករចំបច់របស់្របព័នធសុខភិបលេឡើយ។  
 

 សមសធតទុី៣:  ករេ្រត មជេ្រសច ករក ងសមតថភព និងករបណ្តុ ះប ្ត ល ែដលមន
ទឹក្របក់សរបុ US$3.5 នដុ ្ល រ េមរកិ។ សមសធតុេនះនិងផ្តល់ហិរញញវតថុស្រមប់េធ្វើ
សកមមភពែដលទក់ទងេទនិងករេ្រត មជេ្រសច ករក ងសមតថភព និងករបណ្តុ ះប ្ត
ល េ យែផ្អកេទ មែផនកេផ ងៗ និងសកមមភពននរបស់ែផនករេមៃនជំងឺកូវដី១៩។  
សកមមភពទំងេនះរមួមន (i) ករស្រមបស្រមួលេនថន ក់ជតិ េខត្ត និង្រសុក (ii) ករ ក់ឲយ
ដំេណើ រករនូវមជឈមណ្ឌ ល្របតិបត្តិករេឆ្លើយតបបនទ ន់ (Emergency Operation Center-EOC) (រមួ
ទំងករស្រមបស្រមួលេនថន ក់េ្រកមជតិ និងករគំ្រទស្រមប់ករេ្រត មជេ្រសច ( ក់ឲយ
ដំេណើ រករនូវមជឈមណ្ឌ ល្របតិបត្តិករេឆ្លើយតបបនទ ន់ ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករអភិបល) 
(iii) ធនធនមនុស ស្រមប់អនុវត្ត ករអភិបលគំ្រទ និងករគំ្រទេនថន ក់េ្រកមជតិ (iv) ផ្តល់
ហិរញញវតថុស្រមប់ៃថ្ល្របតិបត្តិ ដូចជ ករជួលយនយន្ត េ្របង និងៃថ្លទក់ទងេទនិងករងររដ្ឋ
បលស្រមប់ករករអភិបលគំ្រទ និងករ្រតតួពិនិតយ ម ន (v) គំ្រទករ្រ វ្រជវ 
(screening) ្របជជនែដលចូលមកកនុង្របេទសេន ម្រចកទ្វ រអន្តរជតិ (្រព នយន្តេ ះ 
្រពំ្របទល់ឆ្លងកត់ ។ល។) (vi) ព្រងឹង្របព័នធទូរស័ពទទន់េហតុករណ៍ (call/hotline centers) និង 

(vii) ព្រងឹង្របព័នធឃ្ល ំេមើលជំងឺកូវដី១៩ មសហគមន៍ (community- and event-based 

surveillance)។ បែនថមពីេនះេទៀត សមសធតុេនះនិងគំ្រទដល់ (i) ករ្រប្រស័យទក់ទងអំពី
និភ័យ និង ករចូលរមួរបស់សហគមន៍ (ii) ករ យតៃម្លក ្ត និភ័យវបបធម៌សងគម និង

ឥរយិបទ (iii) ករផលិតនូវយុទធ ្រស្តស្រមប់ ករ្រប្រស័យទក់ទងអំពី និភ័យ និង ករ
ចូលរមួរបស់សហគមន៍ េហើយនិងឯក របណ្តុ ះប ្ត ល (iv) ករផលិតនូវសមភ រករ
្រប្រស័យទក់ទង និង (vi) ករ្រតួតពិនិតយ ម ន និងករបេញចញទិននន័យជភ័ស្តុ ង។ 

 

 សមសធតុទី៤: ករអនុវត្តគេ្រមង និងករ្រតួតពិនិតយ ម ន ែដលមនទឹក្របក់សរបុ 
US$1.5 នដុ ្ល រ េមរកិ។ ករអនុវត្តគេ្រមងេនះនិងទមទរឲយមនធនធនមនុស  និង
រដ្ឋបលែដលេលើសពីសមតថភពបចចុបបននស្រមប់ ថ ប័នែដលអនុវត្តគេ្រមង បែនថមេទេលើ
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ធនធនែដលបនេកៀងគរេនកនុងគេ្រមងេលើកកមពស់គុណភព និងសមធម៌សុខភិបល។ 
សកមមភពននៃនសមសធតុេនះរមួមន (i) ករគំ្រទករេធ្វើលទធកមម ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ 
ករគំពរ   បរ ិ ថ ន និងសងគម ករ្រតួតពិនិតយ ម ន និងករ យតៃម្ល និងករ យករណ៍ (ii) 

ករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិក និងករបណ្តុ ះប ្ត ល ថ ប័នអនុវត្តគេ្រមង និងអនកជំនួយករ
បេចចកេទស (consultants) និង (iii) ថវកិស្រមប់្របតិបត្តិ (operating costs)។ 

 

  គេ្រមងេឆ្លើយតបបនទ ន់េទនិងជំងឺកូវដី១៩េនកនុង្របេទសកមពុជ កំពុង្រតូវបនេរៀបចំេនេ្រកម
្រកបខ័ណ្ឌ បរ ិ ថ ន និងសងគម (កបស) របស់ធនគរពិភពេ ក។ ចំេពះស្តង់ របរ ិ ថ ន និងសងគមទី
១០ អំពីករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ និងករផ ព្វផ យព័ត៌ជ ធរណៈ ថ ប័នអនុវត្តគេ្រមងគួរែត
ផ្តល់ឲយអនកពក់ព័នធនូវព័ត៌មនែដល ចយកមកេ្របើបន ទន់េពលេវ  ងយយល់េហើយេធ្វើករ
ពិេ្រគះពិភក ជមួយពូកគត់ េ យ្រសប មលកខណៈវបបធម៌សម្រសប េហើយមិនមនករេ្រជ ត
ែ្រជក ករបំៃភ្លព័ត៌មន (manipulation) ករបងខិតបងខំ (coercion) ករេរ ើសេអើង និងករគ្រមមកំែហង។  
 េគលេ ៃនែផនករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ (ផចអព) គឺកំណត់កមមវធីិស្រមប់ករចូលរមួរបស់
អនកពក់ព័នធ រមួមនករផ ព្វផ យព័ត៌ជ ធរណៈ និងករពិេ្រគះពិភក េនេពញរយៈេពលៃនករ
អនុវត្តគេ្រមង។ ផចអព បរយិយអំពីវធីិែដល្រកុមករងររបស់គេ្រមង និង្រប្រស័យទក់ទងជមួយ
អនកពក់ព័នធ េហើយរមួបញចូ លយន្តករែដល្របជជន ចេលើកេឡើងពីកង្វល់របស់ពួកគត់ ផ្តល់ព័ត៌មន
្រតឡប់ ឬក៏ប្តឹងអំពីគេ្រមង និងសកមមភពននរបស់គេ្រមង។ ករចូលរមួរបស់្របជជនគឺសំខន់

ស់ដល់ភពេជគជ័យរបស់គេ្រមង េ យធនថកិចចសហករដ៏រលូនរ ង បុគគលិកគេ្រមង និង
សហគមន៍ និងកត់បនថយ និភ័យបរ ិ ថ ន និងសងគមែដលប ្ត លមកពីសកមមភពរបស់គេ្រមង។ 
េនកនុងបរបិទៃនជំងឺឆ្លង សកមមភពផ ព្វផ យឲយយល់ដឹងទូលំទូ យ និងេទ មវបបធម៌សម្រសប
របស់សហគមន៍ គឺ សំខន់ ស់ស្រមប់េដើមបីឲយសហគមន៍យល់ដឹងអំពី និភ័យែដលទក់ទង
េទនិងជំងឺឆ្លង។  
 

2. ករកំណត់អត្តសញញ ណអនកពក់ព័នធ និងករវភិគ  

 អនកពក់ព័នធជមួយគេ្រមង្រតូវបនកំណត់ថជ បុគគល ្រកុមមនុស  ឬ្រកុម មួយែដល៖ 

(i) រងករប៉ះពល់ ឬក៏ ចទទួលករប៉ះពល់េ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយល េ យវជិជមន ឬ
រខំនេ យគេ្រមង (េ ថ ភគីរងករប៉ះពល់ ‘Affected Parties’) និង  

(ii) ចមនករចប់ រមមណ៍អំពីគេ្រមង (េ ថ ភគីចប់ រមមណ៍ ‘interested parties’)។អនក
ទំងេនះរមួមន បុគគល ្រកុមមនុស  ែដលករចប់ រមមណ៍របស់គត់ ចរងផលប៉ះពល់ពី
គេ្រមង េហើយពួកេគមនសក្ត នុពលេ យមនឥទធិពលេទលទធផល (outcomes) របស់
គេ្រមងេនកនុងផ្លូវ មួយ។   

 

 កិចចសហករ និងករចរចជមួយអនកពក់ព័នធេនេពលៃនករអភិវឌ ន៍គេ្រមង ជញឹកញប់ក៏
ទមទរករកំណត់េមើលបុគគលេនកនុង្រកុមមនុស  ែដលេដើរតួជតំ ង្រសបចបប់ៃន្រកុមែដលពក់
ព័នធរបស់េគនីមួយៗ ដូចជបុគគលែដល្រតូវបនផ្តល់ទំនុកចិត្តេ យសមជិក្រកុមរបស់ខ្លួន េ យែស្វង
រកករគំ្រទមតិអំពីករចប់ រមមណ៍របស់ពួកគត់េនកនុងដំេណើ រករចូលរមួជមួយគេ្រមង។ តំ ង
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សហគមន៍្របែហលជ ច ផ្តល់នូវករយល់ដឹងសីុជេ្រម េនកនុងេទកែន្លងរបស់ពួកេគ េហើយេដើរតួជ
អនកពំនំនូវករផ ព្វផ យព័ត៌មនែដលទក់ទងេទនិងគេ្រមង និងជអនកផ រភជ ប់ចំបងរ ងគេ្រមង 
និងសហគមន៍េគលេ  េហើយនិងប ្ត ញរបស់ពួកគត់ែដលបនបេងកើតេឡើង។ ករពិនិតយេមើល
េឡើងវញិនូវតំ ងរបស់អនកពក់ព័នធ (ដូចជ ដំេណើ រករៃនករបញជ ក់ថពួកេគ្រសបចបប់ េហើយជ
អនកែស្វងរកករគំ្រទមតិពិត្របកដរបស់សហគមន៍ែដលេគតំ ងឲយ) េនែតជភរកិចចដ៏សំខន់ កនុង
ករបេងកើតនូវទំនក់ទំនងជមួយអនកពក់ព័នធសហគមន៍។ ភព្រសបចបប់របស់តំ ងសហគមន៍ ច
្រតូវបនពិនិតយេមើលេឡើងវញិ េ យេ្រជើសេរ ើសមិនជផ្លូវករនូវសំ កៃនសមជិកសហគមន៍ េហើយ
ឲយពួកគត់បេញចញមតិថេតើនរ ចជតំ ងឲយករចប់ រមមណ៍របស់ពួកគត់ េនកនុងផ្លូវមួយ
ែដលមន្របសិទធិភពបំផុត។  

2.1 វធីិ ្រស្ត 

 េដើមបីទទួលបនវធីិអនុវត្តដ៏ល្អបំផុត គេ្រមងនិងេ្របើេគលករណ៍ៃនករចូលរមួរបស់សហគមន៍
ដូចខងេ្រកម៖  

 ករេបើកចំហរ និងវធីិ ្រស្តៃនវដ្តគេ្រមងទំងមូល (life-cycle approach): ករពិភក ជ ធរណៈ
របស់គេ្រមងនិង្រតូវបនេរៀបចំេនអំឡុងរយៈេពលៃនករអនុត្តគេ្រមងទំងមូល និងេ យេបើក
ចំហរ មិនមនករបំៃភ្លពីខងេ្រក (manipulation), មិនមនករេ្រជ តែ្រជក ករបងខិតបងខំ ករេរ ើសេអើង 
និងករគ្រមមកំែហង។  

 ករចូលរមួ្រតូវបនផ្តល់ព័ត៌មន និងករផ្តល់ព័ត៌មន្រតឡប់ៈ ព័ត៌មននិង្រតូវបនផ្តល់ជូនយ៉ងទូលំ
ទូ យដល់អនកពក់ព័នធទំងអស់ េនកនុងទ្រមង់សម្រសប ករផ្តល់ឱកសដល់អនកពក់ព័នធកនុងករ  
ផ្តល់ព័ត៌មន្រតឡប់ វភិគ និងេឆ្លើយតបមតិ និងកង្វល់នន។  

 បរយិបនន និងភពរេំញច (Inclusiveness and sensitivity): ករកំណត់អត្តសញញ ណៃដគូពក់ព័នធ្រតូវ
បនេធ្វើេឡើងេដើមបីគំ្រទឲយមនករ្រប្រស័យទក់ទងល្អ្របេសើរ និងក ងទំនក់ទំនងមន្របសិទធិ
ភព។ ដំេណើ រករចូលរមួរបស់គេ្រមងគឺ្រតូវមនលកខណៈបរយិបនន។ ល់អនកពក់ព័នធទំងអស់្រតូវ
បនេលើកទឹកចិត្តេន្រគប់េពលេវ េដើមបីឲយបនចូលរមួ េនកនុងដំេណើ រករពិេ្រគះពិភក ។ ភព
េសមើគន កនុងករទទួលបនព័ត៌មន្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រគប់អនកពក់ព័នធទំងអស់។ ភពរេំញចដល់ត្រមូវ
កររបស់អនកពក់ព័នធគឺជេគលករណ៍គន្លឹះស្រមប់ករេ្រជើសេរ ើសៃនវធីិ ្រស្តកនុងករចូលរមួ។ ករ
យកចិត្តទុក ក់ពិេសស្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមងយរងេ្រគះ ជពិេសស្រស្តី យុវជន មុនស ចស់ 
េហើយនិង ភពប៉ះពល់ រមមណ៍ែដលទក់ទងេទនិងវបបធម៌របស់្រកុមជនជតិភគតិច។  

 េដើមបីឲយេគលបំណងេនះមន្របសិទធិភព និងេផ្ត តេលើករចូលរមួ អនកពក់ព័នធរបស់គេ្រមង
ច្រតូវបនែបងែចកជ្របេភទចំបងដូចខងេ្រកមៈ  

 ភគីរងករប៉ះពល់ៈ គឺជបុគគល ្រកុមនិង ថ ប័ន មួយេនកនុងតំបន់េ្រកមឥទធិពលរបស់គេ្រមង 
(Project Area of Influence=PAI) ែដល ចទទួលឥទធិពលផទ ល់ (ជក់ែស្តង ឬែដល ចេកើតេឡើង)ពី
គេ្រមង និងឬ្រតូវបនកំណត់ថជតំបន់ែដលងយ្របឈមេទនិងករផ្ល ស់ប្តូរែដលទក់ទងេទនឹង
គេ្រមង េហើយអនកែដល្រតូវបនឲយចូលរមួយ៉ងជិតសនិទធេនកនុងករកំណត់ផលប៉ះពល់ (impacts) 
និង រៈសំខន់របស់  ក៏ដូចជករសេ្រមចចិត្តអំពីករកត់បនថយ និងវធិនករណ៍្រគប់្រគង។   



6  

  

 ភគីចប់ រមមណ៍ ចជបុគគល ្រកុមនិង ថ ប័ន មួយ ចមិនទទួលរងផទ ល់នូវផលប៉ះពល់ពី
គេ្រមង បុ៉ែន្តគត់ ចពិចរ  ឬក៏យល់េឃើញថ ករចប់ រមមណ៍របស់ពួកគត់ ច្រតូវបនប៉ះ
ពល់េ យគេ្រមង និងឬពួកគត់ ចេធ្វើឲយមនផលប៉ះពល់ដល់គេ្រមង និងដំេណើ រករៃនករអនុ
វត្តគេ្រមងេ យលកខណៈ មួយ និង  

 ្រកុមងយរងេ្រគះ ចជបុគគលែដល្របែហលជទទួលរងនូវផលប៉ះពល់មិនសមម្រតគន  ឬក៏
ចទទួលរងេ្រគះេ យ រគេ្រមង េ យេ្រប បេធៀបជមួយនិង ្រកុមមនុស េផ ងេទៀត

េ យ រែតសភពងយរងេ្រគះរបស់ពួកេគ1 េហើយ្របែហលទមទរឲយមនករ្របឹងែ្របងពិេសស
 ស្រមប់ករចូលរមួរបស់ពួកគត់ េដើមបីធនថពួកគត់មនតំ ងេសមើភពេនកនុងករពិេ្រគះ
 ពិភក  និងដំេណើ រករៃនករសេ្រមចចិត្តែដលទក់ទងេទនិងគេ្រមង។   

 

2.2. ភគីរងករប៉ះពល់  
  ភគីរងករប៉ះពល់រមួមន សហគមន៍កនុងតំបន់ សមជិកសហគមន៍ និងភគីននែដល ច
្របឈមករប៉ះពល់ផទ ល់ពីគេ្រមង។ ជពិេសស បុគគល និង្រកុមមនុស ដូចខងេ្រកមៈ  
 អនកែដលឆ្លងជំងឺកូវដី១៩ 

 សហគមន៍ (ដូចជ សន ពូជអំបូរ េយនឌ៍រ។ល។) ៃនអនកឆ្លងជំងឺកូវដី១៩ 

 ្របជជនសថិតេនេ្រកមច ្ត ឡីស័កៃនជំងឺកូវដី១៩  

 សមជិក្រគួ រៃនអនកែដល ក់ឲយសថិតេនេ្រកមច ្ត ឡីស័កៃនជំងឺកូវដី១៩  

 សហគមន៍េនជិតមនទីរពិេ ធន៍ មជឈមណ្ឌ លច ្ត ឡីស័ក និងបុ៉ស្ត្រតួតពិនិតយ (screening posts) 
 កមមករេធ្វើករេនកែន្លង ងសង់មនទីរពិេ ធន៍ មជឈមណ្ឌ លច ្ត ឡីស័្រក និងបុ៉ស្ត្រតួតពិនិតយ 
 ្របជជនែដល្របឈមេទនិងជំងឺកូវដី១៩ (អនកេធ្វើដំេណើ រ អនករស់េនកនុងតំបន់ែដលរកេឃើញករណី
ឆ្លងជំងឺកូវដី១៩)  

 ម្រន្តីសុខភិបល ធរណៈ 
 កមមករ្របមូល និងទុក ក់សំ មេន ជធនី (waste collection and disposal workers) 
 ម្រន្តីរបស់្រកសួងសុខភិបល និងវទិយ ថ ជតិសុខភិបល ធរណៈ 
 អងគករ និងតំ ង្រកុមជនជតិេដើមភគតិច  
 រដ្ឋអំ ច ធរណៈេផ ងេទៀត 

 

2.3. ភគីចប់ រមមណ៍ 

 អនកផ ព្វផ យ រព័ត៌មនែបបបុ ណ (traditional media)  
 អនកចូលរមួ រព័ត៌មនសងគម  
 អនកនេយបយ  

                                                            
1 សភពងយរងេ្រគះ (Vulnerable status) ចមនេនេលើបុគគល ឬពូជអំបូរ ជតិ សន៍ ជនជតិភគតិច ឬ្របភពសងគម េយ
នឌ័រ ភ  ព័ណ៌សមបុរ សន នេយបយ ឬក៏មតិេយបល់េផ ង ្រទពយសមបត្តិ យុ វបបធម៌ អកខរកមម ជំងឺ ពិករភពផ្លូវ
ចិត្ត ងកយ ភព្រកី្រក ឬ ថ នភពលំបកៃនេសដ្ឋកិចច និងភពពឹង ្រស័យេទេលើធនធនធមមជតិ (dependence on unique 
natural resources)។ 
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 អងគករសុខភពជតិ និងអន្តរជតិេផ ងេទៀត 

 អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលអន្តរជតិេផ ងេទៀត 

 ្រកុមហុ៊នពណិជជកមមែដលមនទំនក់ទំនងជមួយអន្តរជតិ (Businesses with international links) 
 ធរណៈជនទំងមូល។ 

 

2.4. ្រកុមជួបករលំបក ្រកុមឬបុគគល ងយរងេ្រគះ  

  លកខណៈសំខន់ជពិេសសេដើមបីយល់ដឹងអំពីថេតើគេ្រមង ចមនផលប៉ះពល់មិនសមម្រត
គន េទេលើអនកមនករលំបក ឬបុគគល្រកុមជនងយរងេ្រគះ ជញឹកញប់គឺជអនកមិនមនសេម្លង
េដើមបីសែម្តងេចញនូវក្តីកង្វល់របស់ពួកេគ ឬក៏យល់ដឹងអំពីផលប៉ះពល់របស់គេ្រមង និងធនបនថ
ករបេងកើនករយល់ដឹង និងករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធជមួយ ្រកុមជួបករលំបក ្រកុមងយរងេ្រគះ 
(ជពិេសសអំពីជំងឺឆ្លង និងករពយបលេវជជ ្រស្ត) ្រតូវបនស្រមប ម េដើមបីពិចរ េទេលើ្រកុម
ទំងេនះឬក៏េទេលើករប៉ះពល់ រមមណ៍ (sensitivities) ជពិេសសរបស់បុគគល េហើយនិងធនថមន
ករយល់ដឹងេពញេលញអំពីសកមមភព និងផល្របេយជន៍របស់គេ្រមង។ ភពងយរងេ្រគះ ច
េចញមកពី្របភពរបស់បុគគល ្រកុមជនជតិភគតិច េយនឌ័រ យុ ថ នភពសុខភព ឱនភពេសដ្ឋ
កិចច និងអេសថរភពហិរញញវតថុ ថ នភពៃនករលំបក (disadvantaged status) េនកនុងសហគមន៍ (ដូចជ 
ជនជតិភគតិច ឬ្រកុមែដលទស នៈផទុយពីសងគម (fringe groups) ភពពឹង ្រស័យេទេលើអនកដ៏ៃទ ឬក៏
ធនធនធមមជតិជេដើម។ ករចូលរមួជមួយ្រកុមងយរងេ្រគះ និងបុគគលជញឹកញប់ ទមទរឲយមន
ករេ្របើវធិនករណ៍ជក់ ក់ និងជំនួយែដលមនេគលបំណងេធ្វើករស្រមបស្រមួលករចូលរមួ
របស់ពួកគត់ េនកនុងករេធ្វើករសេ្រមចចិត្តទក់ទងេទនិងគេ្រមង េដើមបី ចឲយករយល់ដឹងរបស់ពួក
គត់ េហើយនិងករផ្តល់ធតុចូលរបស់គត់េទេលើដំេណើ រករជរមួ មនសមម្រតគន ជមួយអនកពក់
ព័នធែដលបនចូលរមួដ៏ៃទេទៀត។  
  េនកនុងគេ្រមងទំងមូល ្រកុមងយរងេ្រគះ និង្រកុមជួបករលំបក្របែហលជ ចបញចូ លនូវ
្រកុមមនុស ដូចតេទេនះ មនុស ចស់ កុមរ ្រគួ រ្រកី្រក ជនជតិភគតិច អនករស់េនជនបទ ជនមន
ពិករភព អនកែដល្រស ញ់េភទដូចគន ជេដើម។ ្រកុមងយរងេ្រគះ េនកនុងសហគមន៍ែដលរងផល
ប៉ះពល់ពីគេ្រមង និង្រតវូបន ពិភក បែនថម មរយៈមេធយបយែដលសម្រសប។ ករបរយិយនូវ
វធីិននស្រមប់ករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ ែដលនិង្រតូវអនុវត្តេ យគេ្រមង្រតូវបង្ហ ញនូវែផនកខង
េ្រកមេនះ។  
 

3. កមមវធីិចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ 

3.1. េសចក្តីសេងខបៃនករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធែដលបនេធ្វើេនអំឡុងេពលៃនករ
េរៀបចំគេ្រមង  
 

  េ យសថិតេនកនុង ថ នភពេ្រគះ សនន និងត្រមវូករេឆ្លើយតបេទនិងបញ្ហ ននទក់ទងនិងេម
េ គកូវដី១៩ គឺមិនមនករ្របជំុពិេ្រគះពិភក មួយបនេធ្វើេទ េលើកែលងែតករពិេ្រគះពិភក
ែដលនិងេ្រគងេធ្វើេឡើងេ យ ថ ប័នសុខភិបល និងជំនញករសុខភព រមួមន្រកសួងសុខភិបល 
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និងនយក ្ឋ ន្របយុទធនឹងជំងឺឆ្លង។ ករ្របជំុពិេ្រគះពិភក ចនិង្រប្រពឹត្តេនសប្ត ហ៍ចុងេ្រកយៃន
ែខមីន ឬែខេម  ឆន ំ ២០២០។ 

  ឯក រ្រពងអំពីឩបករណ៍បរ ិ ថ ន និងសងគម្រតវូបនផ យេនេលើេគហទំព័ររបស់្រកសួងសុខ
ភិបល (http://hismohcambodia.org/public/announcements.php?pid=32)។ ករផ្តល់ព័ត៌មន្រតឡប់្រតូវ
បនទទួលេនេពលេធ្វើករពិភក ពិេ្រគះេយបល់ និង្រតូវបនយកមកពិរចរ ស្រមប់សរេសរ
បញច ប់ឯក រ្រពងអំពីឩបករណ៍ទំងេនះ។  
  មរយៈករពិភក ពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្រកុមជនជតិភគតិច និងតំ ងរបស់ពួកេគ េន
អំឡុងេពលៃនករអនុវត្តគេ្រមង ែផនករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ និង្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភព េដើមបី
ឆ្លុះបញច ំងអំពីយុទធ ្រស្តជក់ ក់េដើមបីឲយមនករចូលរមួពី្រកុមជនជតិភគតិច ែដលរមួមន៖ 
 ករកំណត់អត្តសញញ ណៃនសហគមន៍ និង្រកុមែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង តំ ងរបស់ពួកេគ 
និងអងគករនន។  

 យុទធវធីិកនុងករឲយចូលរមួ ែដលមនដំេណើ រករ្រសប មវបបធម៌របស់ពួកគត់ េហើយនិង ច
អនុញញ តឲយមនេពលេវ ្រគប់្រគន់កនុងដំេណើ រករៃនករសេ្រមចចិត្ត។ 

 វធិនករណ៍ននេដើមបីអនុញញ តឲយមនករចូលរមួដ៏មន្របសិទធភព េនកនុងករ ក់ែតង
សកមមភពគេ្រមង ឬក៏ វធិនករណ៍កត់បនថយ ែដល ចប៉ះពល់ពួកគត់េ យវជិជមន  
ឬអវជិជមន។  

 

3.2. េសចក្តីសេងខបអំពីត្រមូវករ វធីិ ្រស្ត ឱបករណ៍ និងបេចចកេទសស្រមប់ករចូលរមួ
របស់អនកពក់ព័នធជមួយគេ្រមង  

 វធីិ ្រស្តននស្រមប់ករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ្រតូវបនេសនើេឡើង េហើយបន្រគបដណ្ត ប់
ត្រមូវករេផ ងៗរបស់អនកពក់ព័នធ។   
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3.3. យុទធ ្រស្តែដលេសនើេឡើងស្រមប់ករផ ព្វផ យជ ធរណៈ  

ដំ ក់កល
របស់គេ្រមង 
Project stage  

អនកពក់ព័នធ 
Target stakeholders  

 

បញជ ព័ីត៌មនែដល្រតូវផ យ
List of information to 

be disclosed 

វធីិ ្រស្ត និងេពលេវ
ែដលេសើនេឡើង 

Methods and timing proposed

ករេរៀបចំមុន
េពលគេ្រមង 
មន្របសិទធភព 
Preparation prior 
effectiveness 

្របជជនរងផលប៉ះពល់ (រមួ
មន កនុងចំេ មអនកពក់
ព័នធេផ ងេទៀត តំ ងជន
ជតិេដើមភគតិចេនថន ក់
ជតិ) េហើយនិងភគីចប់

រមមណ៍េផ ងេទៀត។  
្រកសួងពក់ព័នធននែដលេធ្វើ
ករកនុងវស័ិយសុខភិបល ឬ
មនចំ ប់ រមមណ៍អំពី 
វស័ិយសុខភិបល ឬ
ទក់ទងនិងជំងឺកូវដី១៩។ 
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
និងសងគមសីុវលិក៏ ចរមួ
បញចូ លបនែដរ។  

្រកបខ័ណ្ឌ ៃនករ្រគប់្រគង
បរ ិ ថ ននិងសងគម (កគបស) 
Environmental and Social 
Management Framework (ESMF) 
 

ែផនករចូលរមួរបស់អនកពក់
ព័នធ (ផចអព)និង យន្តករ 
បណ្តឹ ង រទុកខ 
Stakeholder Engagement Plan 
(SEP) and Grievance Mechanism 
 

ែផនករអនុវត្តករងរបរ ិ ថ ន 
និងសងគម (ផអកបស) 

Environmental and Social 
Commitment Plan 

ករពិេ្រគះេយបល់ថន ក់
ជតិ (េ យជួបគន ផទ ល់
េន ជធនីភនំេពញេបើសិន
មនករអនុញត) និងឬ
ករពិេ្រគះេយបល់មិន
ផទ ល់ ( មរយៈេតេល
្រកម េផសបុ៊គ អីុេមល) 
េនែខមីន ឬេម  ឆន ំ 
២០២០។  
 

េគហទំព័រគេ្រមង 

ករអនុវត្តគេ្រមង 
Project 
Implementation   

្របជជនរងផលប៉ះពល់ 
និងភគីចប់ រមមណ៍េផ ង
េទៀតែដល ចចូលរមួបន។
 

្រកុមជនជតិភគតិច (េបើ
ចបញចូ លបន) និង

តំ ងរបស់ពួកេគ។ 
 

្រកសួងពក់ព័នធននែដលេធ្វើ
ករកនុងវស័ិយសុខភិបល ឬ
មនចំ ប់ រមមណ៍អំពី 
វស័ិយសុខភិបល ឬ
ទក់ទងនិងជំងឺកូវដី១៩។ 
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
និងសងគមសីុវលិក៏ ចរមួ
បញចូ លបនែដរ។  

េធ្វើបចចុបបននភពឱបករណ៍របស់
្រកបខ័ណ្ឌ ៃនករ្រគប់្រគង 
បរ ិ ថ ននិងសងគម។  
 

ផ្តល់ព័ត៌មន្រតឡប់អំពីករ
ពិេ្រគះេយបល់អំពីគេ្រមង។ 
 

ព័ត៌មនអំពីសកមមភពរបស់
គេ្រមងែដល្រសប មេសចក្តី
ែណនំរបស់អងគករសុខភព
ពិភពេ ក (WHO) អំពីេម
េ គកូវដី១៩នូវករ្រប្រស័យ
ទក់ទង និភ័យ និងករចូល
រមួរបស់សហគមន៍ េដើមបី  
“្រ វ្រជវ និងេឆ្លើយតបេទ
និងកង្វល់ ពកយចចម ៉ម 
និងព័ត៌មនមិនពិត” ។  
 

ករពិេ្រគះេយបល់េន
ថន ក់េខត្ត ្រសកុ (េ យ
ផទ ល់ មករជួបជំុជ
ធរណៈេបើសិនជមនករ
អនុញញ ត) និងឬករពិេ្រគះ
េយបល់មិនផទ ល់ ( ម    
រយៈេតេល្រកម េផសបុ៊គ 
អីុេមល) េនអំឡុងេពល
ទំងមូលៃនករអនុវត្ត      
គេ្រមង។   
ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ
ជនជតិភគតិច (េបើ ច
េធ្វើបន) េហើយនិងតំ ង
របស់ពួកេគ េ យអនុវត្ត
សម្រសប មវបបធម៌របស់
ពួកេគ និងដំេណើ រករែដល
ពួកេគ ចចូលរមួបន។ 
ករេបះពុមភផ យជេអ
ឡិច្រតូនិក និងករផ យ
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រព័ត៌មនេនេលើេគហ
ទំព័ររបស់គេ្រមង។ 
 

ករជូនដំណឹងដល់ 
ធរណៈ 

 

ករែចកឯក រជ
េសៀវេភេន ថ ប័ន 

ធរណៈ 
 

ផ្តល់ព័ត៌មនជខិតប័ណ្ណ 
រអប់រ ំ

 

3.4. ែផនករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ 

  េ្របើយុទធវធីិេ យ្របុង្របយ័តនេន កនុងដំេណើ រករៃនករពិភក ពិេ្រគះយបល់េដើមបីករពរ
ករឆ្លង េ យ រែត ថ នភពៃនករឆ្លងខពស់ៃនវរីសុកូវដី១៩េនះ។ ខងេ្រកមេនះគឺជករពិចរ  
េនេពលេ្រជើសេរ ើស្របេភទៃនករ្រប្រស័យទក់ទង េនកនុង ថ នភពៃនជំងឺកូវដី១៩៖ 
 

 េជៀស ងករ្របមូលផ្តុំគន ជ ធរណៈ (េ យគិតគូរអំពីប្រមមដ៏តឹងរងឹរបស់ជតិ ឬក៏ករផ្តល់
ដំបូនម ន) រមួមនេវទិក ធរណៈ (public hearings) សិកខ  ករ្របជំុសហគមន៍។ 

 េបើករ្របជំុមនគន តិច្រតូវបនអនុញញ ត ចូរេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជវគគ្រកុមតូច ដូចជករពិភក
្រកុមតូច។ បុ៉ែន្តេបើករ្របជំុមនគន តិចមិន្រតូវបនអនុញញ តេទ ចូរ្របឹងឲយអស់សមតថភពកនុងករ
េរៀបចំករ្របជំុអន ញវញិ។ 

 រកេមើលភពច្រមុះៃនករ្រប្រស័យទក់ទង និងែផ្អកេទេលើប ្ត ញសងគម និង្របព័នធអន ញ។ 
េនកែន្លងែដល ចេធ្វើេទបន េហើយសម្រសប ចូរបេងកើតេវទិករអន ញ និង្រកុមជែជកែវកែញក 
ែដលសម្រសបស្រមប់េគលបំណងេនះ េ យែផ្អកេលើ្របេភទៃនអនកពក់ព័នធ។  

 េ្របើករផ ព្វផ យ មែបបបុ ណ (traditional channels) ៃនករ្រប្រស័យទក់ទង(ដូចជ ទូរទស ន៍ 
រព័ត៌មន វទិយុ ែខ ទូរស័ពទពិេសស និងេផញើសំបុ្រត) េនេពលែដលអនកពក់ព័នធមិន ចេ្របើ្របព័នធ

អន ញបន ឬក៏មិនបនេ្របើញឹកញប់។ ករផ ព្វផ យ មែបបបុ ណ ចមន្របសិទិធភពខពស់ 
កនុងករពំនំព័ត៌មនែដលពក់ព័នធដល់ អនកពក់ព័នធ េហើយអនុញញ តឲយពួកគត់ផ្តល់ព័ត៌មន្រតឡប់ 
និងសំណូមពរ។  

 កនុងករណីែដលចំបច់ ែដល្របជជនរងផលប៉ះពល់ ឬអនកទទួលផលពីគេ្រមង្រតូវចូលរមួ ចូររក
េមើលមេធយបយស្រមប់ករ្រប្រស័យទក់ទងផទ ល់ ជមួយ្រគួ រនីមួយៗែដលរងផលប៉ះពល់ 

មរយៈកររមួបញជូ លគន នូវបរបិទជក់ ក់ ដូចជករេផញើ រ មអីុេមល េវទិកអន ញ ែខ
ទូរស័ពទពិេសស េ យមន្របតិបត្តិករមនចំេណះដឹងកនុងែផនកេនះ។  

 ្របព័នធនីមួយៗ (channels) ែដលបនេសនើេឡើងស្រមប់ករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ គួរែតបញជ ក់ឲយ
បនចបស់ ស់អំពីថេតើ ករផ្តល់ព័ត៌មន្រតឡប់ និងករសំណូមពរ ចនិង្រតូវបនផ្តល់ឲយេ យ
អនកពក់ព័នធ។ 
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ដំ ក់កល
របស់គេ្រមង 

្របធនបទៃនករ
ពិភក / រ 

វធីិ ្រស្ត
ែដលេ្របើ 

អនកពក់ព័នធ 
 

អនកទទួលខុស្រតូវ 
 

ករេរៀបចំមុន
េពលគេ្រមង 
មន្របសិទធភព 
Preparation prior 
effectiveness 

គេ្រមង សកមមភព
របស់គេ្រមង  
ទីកែន្លង ផលប៉ះ
ពល់ែដល ចេកើត
មននិងវធិនករ
កត់បនថយ។ 
 

បញចូ លនូវឱបករ
ណ៍្រកបខ័ណ្ឌ  
បរ ិ ថ ននិងសងគម  
 

បង្ហ ញពី ផចអព 
និងយន្តករបណ្តឹ ង

រទុកខ។ 

ករពិេ្រគះេយបល់
ថន ក់ជតិ (េ យជួប
គន ផទ ល់េន ជធនី
ភនំេពញេបើសិនមន
ករអនុញត) និងឬ
ករពិេ្រគះេយបល់
មិនផទ ល់ ( មរយៈ
េតេល្រកម េផស 
បុ៊គ អីុេមល) េនែខ 
មីន ឬេម  ឆន ំ 
២០២០។  
 

េគហទំព័រគេ្រមង 

្របជជនរងផលប៉ះពល់ 
(រមួមន កនុងចំេ មអនក
ពក់ព័នធេផ ងេទៀត 
តំ ងជនជតិេដើមភគ
តិចេនថន ក់ជតិ) េហើយ
និងភគីចប់ រមមណ៍
េផ ងេទៀត។  
្រកសួងពក់ព័នធនន
ែដលេធ្វើករកនុងវស័ិយសុ
ខភិបល ឬមនចំ ប់

រមមណ៍អំពីវស័ិយសុខ 
ភិបល ឬទក់ទងនិងជំងឺ
កូវដី១៩។ អងគករមិន
ែមនរ ្ឋ ភិបល និង
សងគមសីុវលិក៏ ចរមួ
បញចូ លបនែដរ។  

្រកសួងសុខ
ភិបលេ យមន
ករគំ្រទពីជំនួយ
ករ (consultants) 
 

ករអនុវត្ត
គេ្រមង 
Project 
Implementation   

េធ្វើបចចុបបននភពឱ
បករណ៍របស់
្រកបខ័ណ្ឌ ៃនករ
្រគប់្រគង 
បរ ិ ថ ននិងសងគម  
 

ផ្តល់ព័ត៌មន 
្រតឡប់អំពីករ
ពិេ្រគះេយបល់
អំពីគេ្រមង។  
 

ព័ត៌មនអំពី
សកមមភពរបស់
គេ្រមងែដល្រសប

មេសចក្តីែណនំ
របស់អងគករសុខ
ភពពិភពេ ក 
អំពីេមេ គកូវដី១៩
នូវករ្រប្រស័យ
ទក់ទង និភ័យ 

ករពិេ្រគះេយបល់ 
(េ យជួបគន ផទ ល់ 
និងឬ្របេយល)។   
 

េគហទំព័រគេ្រមង 

ករេឆ្លើយឆ្លង
ព័ត៌មន មទូរស័ពទ
អីុែមល។ 

 

េផញើសំបុ្រតេទរដ្ឋ
អំ ចមូល ្ឋ ន
ថន ក់ជតិ េខត្ត។  
 

ករពិេ្រគះេយបល់
ជមួយជនជតិេដើម
ភគតិច (េបើ ចេធ្វើ
បន) េទភពសម
្រសបៃនវបបធម៌ និង

មលកខណៈែដល
គត់ចូលរមួបន។   
 

្របជជនរងផលប៉ះពល់ 
និងភគីចប់ រមមណ៍
េផ ងេទៀតែដល ចចូល
រមួបន។ 
 

ករពិេ្រគះេយបល់
ជមួយជនជតិភគតិច 
(េបើ ចេធ្វើបន) េហើយ
និងតំ ងរបស់ពួកេគ
េដើមបីឆ្លុះបញច ំងអំពីយុទធ

្រស្តជក់ ក់ែដល
ចឲយមនករចូលរមួពី

្រកុមជនជតិភគតិច។  
 

្រកសួងពក់ព័នធនន
ែដលេធ្វើករកនុងវស័ិយសុ
ខភិបល ឬមនចំ ប់

រមមណ៍អំពីវស័ិយសុខ 
ភិបល ឬទក់ទងនិងជំងឺ
កូវដី១៩។ អងគករមិន

្រកសួងសុខ
ភិបលេ យមន
ករគំ្រទពីជំនួយ
ករ (consultants) 
ប ្ត ញ រ
ព័ត៌មន 

 
ករពិេ្រគះ
េយបល់ជមួយ
ជនជតិភគតិច 
(េបើ ចេធ្វើបន) 
េហើយនិងតំ ង
របស់ពួកេគ េ យ
អនុវត្តសម្រសប

មវបបធម៌របស់
ពួកេគ និងដំេណើ រ
ករែដលពួកេគ

ចចូលរមួបន។ 
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និងករចូលរមួ
របស់សហគមន៍។ 

សកមមភពចុះ
ផ ព្វផ យ មមូល
្ឋ ន។   

ែមនរ ្ឋ ភិបល និង
សងគមសីុវលិក៏ ចរមួ
បញចូ លបនែដរ។ 

 

3.4 អនគតរបស់គេ្រមង 

  អនកពក់ព័នធនឹង្រតូវបនផ្តល់ដំណឹងេនេពលែដលគេ្រមងអភិវឌ  រមួមនរបយករណ៌អំពីករ
បំេពញករងរអំពីបរ ិ ថ ន និងសងគម និងករអនុវត្តនូវែផនករៃនករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ និងយន្ត
ករបណ្តឹ ង រទុកខ។   

4. ធនធន និងករទទួលខុស្រតូវស្រមប់អនុវត្តសកមមភពៃនករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ  

4.1. ធនធន 

  ្រកសួងសុខភិបលនិងទទួលខុស្រតូវចំេពះ សកមមភពៃនករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ។ 
ថវកិស្រមប់ ផចអព មន ៣០០០០០ ដុ ្ល រ ែដលមនេនកនុងសមសធតុទី៣របស់គេ្រមង (ករ
េ្រត មជេ្រសច ករក ងសមតថភព និងករបណ្តុ ះប ្ត លរបស់គេ្រមង)។   
 

4.2. មុខងរ្រគប់្រគង និងករទទួលខុស្រតូវ  

  ករចត់ែចងៃនករអនុវត្តគេ្រមងមនដូចេទៈ 
 

  ករចត់ែចង ថ ប័ន្រតូវបនែផ្អកេទេលើេមេរៀនពីគេ្រមងេលើកកមពស់គុណភព និងសមធម៌
សុខភិបល និងករេរៀបចំគេ្រមងករបណ្តុ ះប ្ត លមុនេពលចូលបេ្រមើករងរកនុងវស័ិយសុខភិប
លេនកនុង្របេទសកមពុជ (េលខកូដ P169629) ឯកឩត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសុខភិបល និងែតង ំង
នយកគេ្រមង និងនយក្រគប់្រគងគេ្រមង។ បែនថមពីេនះេទៀត ម្រន្តីបេងគ លទទួលបនទុកបរ ិ ថ ន និង
សងគមនិង្រតវូបនចត់ ំង េននយក ្ឋ នករពរសុខភពរបស់្រកសួងសុខភិបល។ នយក
គេ្រមង និងនយក្រគប់្រគងគេ្រមង និងមនករគំ្រទេ យនយក ្ឋ នបេចចកេទស និងកមមវធីិជតិ
ននរបស់្រកសួង ក៏ដូចជមនទីរសុខភិបលេខត្ត ករយិល័យ្រសុក្របតិបត្តិ មនទីរេពទយបែង្អក និង
មណ្ឌ លសុខភព។ េនថន ក់្រកសួង គេ្រមងនិង្រតូវបនអនុវត្តេ យនយក ្ឋ ន្របយុទធនឹងជំងឺឆ្លង 
នយក ្ឋ នមនទីរេពទយ វទិយ ថ នជតិសុខភព ធរណៈ នយក ្ឋ នថវកិ និងហរញិញវតថុ េ យេ្របើ
យន្តកររបស់្រកសួង េហើយនិងមិនឲយមនករចូលរមួពីអងគភព ឬេលខធិករ ្ឋ នែដលកំពុងែតអនុ
វត្តគេ្រមងមួយេទៀត្រសបគន េទ។ នយក ្ឋ នេផ ងេទៀតែដលចូលរមួអនុវត្តគេ្រមងរមួមន ក) 
នយក ្ឋ ន វនកមមៃផទកនុង ខ) នយក ្ឋ នករពរសុខភព និង គ)នយក ្ឋ នឱសថ។ នយក ្ឋ ន
ករពរសុខភព ្រតូវបនចត់ ំងជអងគភពទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តសកមមភពចូលរមួរបស់អនក
ពក់ព័នធ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ គេ្រមងនិងមនផ្តល់អនកជំនួយករ ឬទី្របឹក កនុងករ្រពងឹង
សមតថភព និងជំនញដល់ម្រន្តីៃននយក ្ឋ នករពរសុខភពផងែដរ។  អនកជំនួយករ ឬទី្របឹក
េផ ងេទៀតនិង្រតូវបនេ្របើស្រមប់ព្រងឹងសមតថភពរបស់្រកសួងេនកនុងករអនុវត្តសកមមភពចូលរមួ
របស់អនកពក់ព័នធ។ 
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  សកមមភពចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ នឹង្រតូវបនចង្រកងជឯក រ មរយៈរបយករណ៍ៃន
ករពិេ្រគះេយបល់ ែដលេរៀបចំេ យនយក ្ឋ នករពរសុខភពរបស់្រកសួងសុខភិបល និងឬ 
េ យជំនួយករ ឬទី្របឹក ែដលជួយនយក ្ឋ ន ភ្ល មបនទ ប់ពីសកមមភពពិេ្រគះេយបល់ជ ធរ
ណៈអំពីគេ្រមង្រតូវបនេធ្វើ។  
  
5. យន្តករបណ្តឹ ង រទុកខ (Grievance Mechanism)  

  គេ្រមងេឆ្លើយតបបនទ ន់េទនិងជំងឺកូវដី១៩េនកនុង្របេទសកមពុជ អនុញញ តឲយអនកែដលករមិន
សុខចិត្ត ឬមន រមមណ៌ថរងទុកខេ យ រគេ្រមង ច្របប់អំពីករកង្វល់របស់ពួកគត់ និងឬ       
បណ្តឹ ង រទុកខ មយន្តករមួយសម្រសប។ យន្តករបណ្តឹ ង រទុកខនឹងផ្តល់ករេឆ្លើយតបមន្របសិទធិ
ភព រហ័ស និង្រតឹម្រតូវ ដល់អនកពក់ព័នធែដលមនកង្វល់ទំង យ ជពិេសស្រកុមងយរងេ្រគះ
ែដលជញឹកញប់មិនបនទទួលករេឆ្លើយតប ម្របព័នធចបប់ជផ្លូវករ (formal legal regimes)។  
 

  េគលបំណងៃនយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខគឺេដើមបីសេ្រមចបននូវ ដំេ ះ្រ យែដលឯកភព
ទំងសងខងចំេពះ រទុកខែដលបនេលើកេឡើងេ យអនកពក់ព័នធ និងអនកទទួលផលពីគេ្រមង 
េហើយេដើមបីធនថ ល់ករប្តឹងផ្តល់ និងបណ្តឹ ង រទុកខ្រតូវបនេ ះ្រ យ េ យភពេ ម ះ្រតង់ 
និង មរយៈដំេណើ រករមនតម្ល ភព និងភពេសមើគន  បុ៉ែន្ត្រតូវសម្រសប និង ចទទួលយកបនេទ

មវបបធម៌របស់ពួកគត់។ ដំេណើ រករៃនយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខេនះមិនែមនជករេ ះ្រ យ
ជមួយនិង “កង្វល់” ែដល្រគន់ែតជសំណួរ ករេសនើសំុព័ត៌មន ឬក៏ករយល់េឃើញ ែដលមិនមនភព
ចំបច់ទក់ទងេទនិងផលប៉ះពល់ប ្ត លពីគេ្រមង ឬក៏ឩបបត្តិេហតុ (incident) ែដលប ្ត លមកពី
សកមមភពរបស់គេ្រមងេនះេទ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ថ ប័នទទួលខុស្រតូវែផនកបណ្តឹ ង រ
ទុក្រតូវពនយល់េឆ្លើយតបេទនឹងសំណួររបស់គត់ េដើមបីកំុឲយសំណួរ ឬក៏កង្វល់ទំងេនះែដលមិន្រតូវ
បនេឆ្លើយតបេ យេពញចិត្តពីពួកគត់ ចនឹងក្ល យេទជបណ្តឹ ងបន។  
 

  េ យទទួល គ ល់ថបណ្តឹ ងនន ច្រតូវបនេ ះ្រ យភ្ល មៗ យន្តករបណ្តឹ ង រទុកខេនះ 
បនេលើកទឹកចិត្តឲយមនដំេ ះ្រ យមួយែដល ចទទួលយកបនទំងសងខង ចំេពះបញ្ហ
ែដលបនេលើកេឡើង។ យន្តករបណ្តឹ ង រទុកខរមួមន៖ 
 

 ករបេងកើតនូវគណៈកមមករទទួលបនទុកករេឆ្លើយតបេទនិងបណ្តឹ ង រទុកែដលមនករចូលរមួពី្រស្តី  
 វធីិននែដល បុគគល ឬភគីរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង ច ក់ពកយបណ្តឹ ង រទុកខរបស់គត់បន 

(រមួមន កររផ្តល់បណ្តឹ ង រទុកខអនមិក) ែដលបុគគលេនះ ចផ្តល់បណ្តឹ ងេនះេ យផទ ល់ ឬ ម
រយៈករទូរស័ពទ េផញើសំបុ្រត អីុែមល ឬក៏បញជូ នបណ្តឹ ង មេគហទំព័ររបស់្រកសួងសុខភិបល 
(www.moh.gov.kh)។  

 ្របព័នធកត់្រ  និង យករណ៍្រតូវបនបេងកើតនិងរក ទុក ល់មូល ្ឋ នទិននន័យទំងអស់ 

 និតិវធីិៃនករ យតៃម្លបណ្តឹ ង រទុកខ  
 ករកំណត់េពលេវ ស្រមប់េឆ្លើយតបេទនិងបណ្តឹ ង រទុកខែដលបនទទួល (grievances filed)  
 ដំេណើ រករេសើេរ ើពិនិតយេឡើងវញិ (appeal process) នូវបណ្តឹ ង រទុកខែដល្រតូវបនេ ះ្រ យែតមិន
ទទួលបនករេពញចិត្ត ច្រតូវបនបញជូ នបន្ត។   
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5.1. ករបរយិយអំពីយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ  
 បណ្តឹ ង រទុកខ ច្រតូវបនេ ះ្រ យេនមនទីរេពទយបែង្អកេខត្ត ជធនី និងេនថន ក់ជតិ 
េ យគណៈកមមករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ (គដបស)  (Grievance Redress Committee =GRC) 
ែដលនិង្រតូវបេងកើតេឡើងេ យ្រកសួងសុខភិបល េ យរមួមនករបេងកើតែខ ទូរស័ពទ យករបនទ ន់ 
(hotline)។ ករទទួលខុស្រតូវធំរបស់ គដបស រមួមនៈ  
 

 បេងកើត និងផ ព្វផ យជ ធរណៈនូវ នីតិវធីីៃនករ្រគប់្រគងបណ្តឹ ង រទុកខ  
 ទទួល ពិនិតយេមើលេឡើងវញិ េសុើបអេងកត (investigating) និង ម ន ល់វឌ នភពៃនបណ្តឹ ង

រទុកខ  
 េធ្វើេសចក្តីសេ្រមចអំពីបណ្តឹ ង រទុកខ (Adjudicating)  
 ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តនូវកិចច្រពមេ្រព ងែដលសេ្រមចបន មរយៈ យន្តករេ ះ
្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។   

 

 ស្រមប់ជផល្របេយជន៍ដល់អនកពក់ព័នធនន យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ្រតូវបន
ក់ែតងេឡើង េ យមនេគលេ កនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទននែដលេកើតមនភ្ល ម ំងែតពីដំបូង

ែដល ចេធ្វើេទបន។ រយៈេពលែដលបនផ្តល់ នុ សន៍ស្រមប់ដំេ ះ្រ យ បណ្តឹ ង្រតូវបន
េធ្វើេឡើងេនកនុងអំឡុងេពលពីរ ទិតយ។  
 ជំ នៃនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខមនដូចតេទៈ 

 ជំ នទី ១: បណ្តឹ ង រទុកខែដលបនពិភក ជមួយមូល ្ឋ នសុខភិបល/មជឈមណ្ឌ ល
ពយបលនីមួយៗ 

 ជំ នទី ២: បណ្តឹ ង រទុកខែដលបនេលើកេឡើង/ យករណ៌េទមនទីរេពទយបែង្អកេខត្ត ជ
ធនី នីមួយៗ 

 ជំ នទី ៣: បណ្តឹ ង រទុកខែដលបនេលើកេឡើង/ យករណ៌េទ គណៈកមមករេ ះ្រ យ  
បណ្តឹ ង រទុកខ។   

 

 េនេពលែដល ល់ករេឆ្លើយតប (redress) ទំងអស់្រតូវបនេសនើេឡើងស្រមប់េ ះ្រ យបណ្តឹ ង
រទុកខ ក៏បុ៉ែន្តអនកប្តឹង (អនកមិនសុខចិត្ត) េនែតមិនទន់េពញចិត្តេនេឡើយ េនះពួកេគ ច្រតូវបន  

ផ្តល់នូវដំបូនម ន ឲយេ្របើសិទធរបស់េគេធ្វើបណ្តឹ ង មផ្លូវចបប់ (legal recourse)។ 
 

 េ យមនកិចចស្រមបស្រមួលពីម្រន្តីបេងគ លរបស់្រកសួងសុខភិបល ែដលបនចត់ ំងឲយ
ទទួលបនទុកេនកនុងគេ្រមងេនះ បញជ ីកត់្រ បណ្តឹ ង (complaints register) និង្រតូវបនបេងកើតេឡើងែដល
ជែផនកមួយរបស់គេ្រមង េដើមបីកត់្រ កង្វល់ មួយ ែដលបនេលើកេឡើងេ យអនកពក់ព័នធេន
អំឡុងេពលៃនករអនុវត្តគេ្រមង។ ចំេពះបណ្តឹ ងដ៏ធងន់ធងរ មួយ នឹង្រតូវបនផ្តល់ដំបូនម នេទកន់
ធនគរពិភពេ ក និង្រកសួងសុខភិបលេនកនុងរយៈេពល ២៤េម៉ងៃនករទទួលបណ្តឹ ង។ 
្របសិនេបើ ចេធ្វើេទបន ្រកុមករងររបស់គេ្រមងនិងែស្វងរកដំេ ះ្រ យចំេពះបណ្តឹ ងេនះ ឲយ
បនឆប់រហ័សបំផុត េដើមបីេជៀស ងនូវភពករេកើនេឡើងនូវបញ្ហ  (escalated)។ កនុងករណីែដល        
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បណ្តឹ ងមិន្រតូវបនេ ះ្រ យភ្ល មេទ បណ្តឹ ងេនះ ចនិងេធ្វើឲយមនករេកើនេឡើងនូវបញ្ហ ។ បញជ ី
សេងខបៃនបណ្តឹ ងែដលទទួលបន និងករេរៀបចំ មលំ ប់ (disposition) ជមួយនិងសថិតិអំពីចំនួនៃន 
បណ្តឹ ង និងរយៈេពលែដលបនបញច ប់ដំេ ះ្រ យ្រតូវ យករណ៌ជេរៀង ល់ឆន ំ។ កំណត់្រ
នីមួយៗ្រតូវ ក់េលខសមគ ល់បញជ ក់ពីឆន ំ និង មលំ ប់េពលេវ ៃនករទទួលបណ្តឹ ង (ឩ. ែខមក  
ឆន ំ ២០១៩, ែខកុមភៈ ឆន ំ ២០១៩ជេដើម)។ កំណត់្រ បណ្តឹ ង (សំបុ្រត អីុែមល កំណត់្រ ៃនករសនទន)
គួរែតរក ទុកជមួយគន  ជេអឡិច្រតូនិច ឬក៏ជឯក រ្រក ស េនេ្រកមករទទួលខុស្រតូវរបស់     
ម្រន្តីបេងគ លទទួលបនទុកករងរបរ ិ ថ ន និងសងគមរបស់្រកសួងសុខភិបល។  
 
  

5.2. ដំេ ះ្រ យស្រមប់ជនជតិេដើមភគតិច  

 ចំេពះតំបន់ែដលមនជនជតិេដើមភគតិច (Indigenous Peoples =IP) យន្តករដំេ ះ្រ យ   
បណ្តឹ ង រទុកខ ្រតូវធនថនឺង េឆ្លើយតបេទនិងត្រមូវកររបស់ជនជតិេដើមភគតិច។ យន្តករេនះ
និង្រតូវបនស្រមប ម (adapted) និងឬែកែ្របេបើចំបច់េដើមបីធនបនថ សម្រសបេទ មវបប
ធម៌របស់ពួកគត់ េហើយ ចឲយជនជតិេដើមភគតិចែដលទទួលផល្របេយជន៍ពីគេ្រមងេ្របើយន្តករ
េនះបន េ យគិតពិចរ េទេលើ្របព័នធតុ ករ េហើយនិងយន្តករដំេ ះ្រ យវ ិ ទ ម
ទំេនៀមទំ ប់ (customary dispute settlement) របស់ជនជតិេដើមភគតិច។ ដំេ ះ្រ យេនះ្រតូវេធ្វើ
េឡើងេ យមនករពិភក ជមួយ្រកុមជនជតិេដើមភគតិច។  
 េគលករណ៌គន្លឹះៃនយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខគឺធនថៈ 
 

 សិទធជមូល ្ឋ ន និងផល្របេយជន៍របស់ជនជតិេដើមភគតិច្រតូវបនករពរ។ 

 កង្វល់របស់ជនជតិេដើមភគតិច ែដលេកើតេចញពីសកមមភពរបស់គេ្រមង្រតូវបនេ ះ្រ យ
េ យេពញេលញ។  

 ជនជតិេដើមភគតិចយល់ដឹងអំពីសិទធិរបស់ពួកេគ េដើមបីទទួលបននូវនីតិវធីិេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រ
ទុកខេ យមិនមនករបង់ៃថ្ល។ 

 

6. ករ ម ន និងករ យករណ៌  

6.1. ករចួលរមួរបស់អនកពក់ព័នធេនកនុងករ ន នសកមមភពរបស់គេ្រមង (េបើ ចេធ្វើបន) 
6.2. ផ្តល់ព័ត៌មនេទឲយ្រកុមអនកពក់ព័នធវញិ 

 

 ែផនករចូលរមូរបស់អនកពក់ព័នធនិង្រតូវបនែកស្រមួលេឡើងវញិ និងេធ្វើបចចុបបននភពពីេពលមូយ
េទេពលមួយេបើចំបច់ េនអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង េដើមបីធនថព័ត៌មនែដលបង្ហ ញេនទីេនះ គឺ
មនសងគតភព ទន់សភពករណ៌ េហើយវធីិ ្រស្តែដលបនកំណត់ស្រមប់ករចូលរមួរបស់អនក
ពក់ព័នធ េនែតសម្រសប និងមន្របសិទធភពេ យមនទក់ទងេទនិងបរបិទរបស់គេ្រមង និង
ដំ ក់កលជក់ ក់នីមួយៗៃនករអភិវឌ ន៍។ ចំេពះករផ្ល ស់ប្តូរធំ មួយែដលទក់ទងេទនិង
សកមមភពរបស់គេ្រមង និងកលបរេិចឆទរបស់  នឹង្រតូវបនឆ្លុះបញច ំងេនកនុងែផនករចូលរមួរបស់
អនកពក់ព័នធ។ េសចក្តីសេងខប និងរបយករណ៌ៃផទកនុង (្របចំែខ) អំពីបណ្តឹ ង រទុកខរបស់ ធរណៈ 
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ករេសុើបអេងកត និងឩបបត្តិេហតុែដលេកើតេឡើង ជមួយនិង ថ នភពៃនករអនុវត្តរបស់គេ្រមងែដល
ទក់ទងេទនិងករសកមមភពករពរ/ែកត្រមូវ នឹង្រតូវបនចង្រកងទុក ក់េ យម្រន្តីទទួលបនទុក និង
បញជូ នេទថន ក់ដឹកនំជន់ខពស់របស់គេ្រមង។ របយករណ៍សេងខប្របចំែខ នឹងផ្តល់នូវយន្តករ
ស្រមប់ យតៃម្លទំងចំនួន និងសភពៃនបណ្តឹ ង និងករេសនើសំុព័ត៌មន ជមួយនឹងលទធភពរបស់
គេ្រមងែដល ចេ ះ្រ យបណ្តឹ ងទំងេនះបនទន់េពលេវ  និងមន្របសិទធភព។ ព័ត៌មនអំពី
សកមមភពៃនករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធជ ធរណៈ ែដលបនអនុវត្ដេ យគេ្រមង េនអំឡុង
េពលមួយឆន ំ ច្រតូវបនផ្តល់ឲយអនកពក់ព័នធ មមេធយបយពីរយ៉ងគឺៈ 

 

 ករេបះពុមភផ យនូវរបយករណ៌េទល្របចំឆន ំ អំពីករ្រប្រស័យទក់ទងជមួយនឹងអនកពក់ព័នធ។   
 សូចចនករៃនកររកីចេ្រមើនមួយចំនួន (Performance Indicators =KPIs) នឹង្រតូវបន ម នជេទៀង
ទត់េ យគេ្រមង រមួមនៈ 
 

o ចំនួនៃនេវទិក ធរណៈ (public hearings) ករ្របជំុពិេ្រគះេយបល់ និងករពិភក
ធរណៈេផ ងេទៀត ែដលបនេធ្វើ្របចំឆន ំ  

o ភពញឹកញប់ៃនសកមមភពចូលរមួរបស់ ធរណៈ 
o ចំនួនៃនបណ្តឹ ង រទុកខរបស់ ធរណៈ ែដលបនទទួល្របចំែខ និងចំនួនបណ្តឹ ង

ែដលបនេ ះ្រ យេនកនុងរយៈេពលែដលបនកំណត់ (prescribed timeline)  
o ចំនួនៃន រែដលបនផ ព្វផ យ មប ្ត ញ រព័ត៌មនជតិ កនុងតំបន់  មវទិយុ 

ទូរទស ន៍ ។ល។ 
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ឩបសមព័នធ 
គ្រមូៃនែផនករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ 

ស្រមប់គេ្រមងេឆ្លើយតបបនទ ន់េទនិងជំងឺកូវដី១៩េនកនុង្របេទសកមពុជ 
 

1. េសចក្តីែណនំ និងករបរយិយអំពីគេ្រមង 

  បរយិយយ៉ងខ្លីអំពីគេ្រមង ដំ ក់កលរបស់គេ្រមង េគលបំណង េហើយនិងករសេ្រមចចិត្ត
ែដលកំពុងសថិតេនកនុងករពិចរ អំពីករផ្តល់ធតុចូលរបស់ ធរណៈដល់គេ្រមង។ បរយិយ
អំពីទីកែន្លង េហើយេបើ ចគួរមនរបូែផនទីបង្ហ ញអំពីទី ំងគេ្រមង េហើយនិងតំបន់ែដលេនជំុវញិ 
បង្ហ ញពីសហគមន៍ និងទីកែន្លងែដលេនជិតបំផុតែដល ចមនបញ្ហ  (sensitive sites)។  

2. ករកំណត់អត្តសញញ ណអនកពក់ព័នធ ករវភិគ និងវធិិ ្រស្ត   

2.1 ភគីរងករប៉ះពល់ (Affected parties)  

  កំណត់រកេមើលបុគគល ្រកុម សហគមន៍មូល ្ឋ ន េហើយនិងៃដគូពក់ព័នធេផ ងេទៀត ែដល ចរង
ករប៉ះពល់េ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយល ពីគេ្រមងេ យវជិជមនឬ អវជិជមន។ ែផនករចូលរមួរបស់
អនកពក់ព័នធគួរែតេផ្ត តេលើជពិេសសេទេលើ អនកែដលរងផលប៉ះពល់អវជិជមនពីសកមមភពរបស់     
គេ្រមង។ សហគមន៍ែដល ំងេនជិតមណ្ឌ លសុខភព ឬ ទីកែន្លងទុក ក់សំណល់េវជជ ្រស្ត 
េហើយនិងសហគមន៍ែដលទទួលផល្របេយជន៍ពីេស សុខភិបលត្រមូវឲយមនករយកចិត្តទុក ក់          
ពិេសស។ ករយកចិត្តទុក ក់ពិេសស ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបីកំណត់ និងផ្តល់នូវឱកសចូលរមួរបស់
អនកពក់ព័នធជពិេសស ្រកុមជនងយរងេ្រគះ សហគមន៍ជួបករលំបក ករ្របជំុជ្រកុម េ យែផ្អក
េលើវបបធម៌របស់ពួកគត់ េហើយេគរព មលកខណត្រមូវរបស់ ស្តង់ ររបរ ិ ថ ន និងសងគមទី៧។  

2.2. ភគីចប់ រមមណ៍េផ ងេទៀត (interested parties)  

  កំណត់រកេមើលឲយបនទូលំទូ យនូវអនកពក់ព័នធែដល ចមនករចប់ រមមណ៍អំពីគេ្រមង 
េ យ រែតទី ំងរបស់គេ្រមង ភពេនជិតបំផុត (proximity) របស់ទី ំងគេ្រមងែដលេនេកៀកនិង
្របភពធនធនធមមជតិ ឬ្របភពធនធនេផ ងេទៀត ឬក៏េ យ រែត ថ ប័ន ឬភគី មួយចូលរមួ
ជមួយគេ្រមង។ អនកទំងេនះ ចជ ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល េមដឹកនំសហគមន៍  អងគករសងគមសីុវលិ ជ
ពិេសស អនកែដលេធ្វើករេនកនុងសហគមន៍ ឬេធ្វើករជមួយសហគមន៍ែដលរងករប៉ះពល់ពីគេ្រមង។ 
ខណៈែដលអនកពក់ព័នធទំងេនះ ្របែហលជមិន្រតូវរងករប៉ះពល់េ យផទ ល់ពីគេ្រមង ពួកេគ 
្របែហលជ ច មនតួនទីេនកនុងករេរៀបចំគេ្រមង (ឩទហរណ៌ េ យមនករអនុញញ តចូលរមួពី
  រ ្ឋ ភិបល) ឬក៏ពួកេគរស់េនកនុងសហគមន៍ែដលរងករប៉ះពល់េ យគេ្រមង េហើយមនកង្វល់
េ្រចើនជង្រកុម្រគួ រនីមួយៗ។  ឩទហរណ៍ៃនអនកពក់ព័នធ្របេភទេនះរមួមន រដ្ឋអំ ចមូល ្ឋ ន ្រគូ
បេ្រង ន ្រកុម សន ទីភន ក់ងរជតិបរ ិ ថ ន និងសងគម ប ្ត ញ រព័ត៌មន អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ
បល។   
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2.3. ្រកុមជនងយរងេ្រគះ ឬជួបករលំបក  

  សំខន់ ស់កនុងករែស្វងយល់អំពីថេតើបុគគល ឬ្រកមុងយរងេ្រគះ ឬ្រកុមជួបករលំបក 
ច្របឈម និភ័យៃនករ្រតូវបន ក់ឲយេនេ្រកគេ្រមង េហើយមិនបនទទួលផល្របេយជន៍ពី

គេ្រមង ឬក៏ថ ្រកុមងយរងេ្រគះ ឬ្រកុមជួបករលំបក ចរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងេ យមិនសម
ម្រតគន  េ យ រែតជញឹកញប់ពួកេគមិនមនសេម្លងេដើមបីបេញចញមតិ ករកង្វល់របស់គត់ ឬក៏
ករយល់ដឹងរបស់ពួកគត់អំពីផលប៉ះពល់ែដលប ្ត លមកពីគេ្រមង។ ក៏សំខន់ផងែដរ ែដល្រតូវ
ចងចំកនុងចិត្តថ ករបេងកើនករយល់ដឹង (awareness raising) េហើយនិងករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ ពី
បុគគល ្រកុមងយរងេ្រគះ ឬ្រកុមជួបករលំបកអំពីជំងឺឆ្លង និងករពយបលេវជជ ្រស្តជពិេសស គួរ
្រតូវបនស្រមបេទ មភពប៉ះពល់ដល់ រមមណ៍ ករកង្វល់ េហើយនិងវបបធម៌របស់ពួកគត់ និង្រតូវ
ធនថពួកគត់មនករយល់ដឹងេពញេលញអំពីសកមមភពរបស់គេ្រមង និងផល្របេយជន៍ែដល
បនពីគេ្រមង។  

  ចំណុចដូចតេទេនះ ចជួយគូសបញជ ក់អំពីយុទធវធីិេដើមបីយល់ដឹងទស នវស័ិយៃន្រកុមទំង
េនះ  

• កំណត់រកេមើលបុគគល ្រកុមងយរងេ្រគះ ឬ្រកុមជួបករលំបក េហើយនិងក ្ត ែដល ងំ 
(limitations) ពួកគត់មិនឲយចូលរមួ ឬក៏យល់ដឹងអំពីព័ត៌មនរបស់េ្រគងឬក៏ចូលរមួេនកនុងដំេណើ រ
ករៃនករពិភក ពីេ្រគះេយបល់ (ឩទហរណ៍ដូចជ ភពខុសគន ៃនភ រ ពិករភព ខ្វះ
មេធយបយេធ្វើដំេណើ រេទចូលរមួ្រពិត្តិករណ៍ ភព ចេទដល់ទីកែន្លងពិភក  ខ្វះករយល់ដឹងអំពី
ដំេណើ រករៃនករពិភក ពីេ្រគះេយបល់ ជេដើម)។    

• េតើករគំ្រទ ឬធនធនអ្វីខ្លះបែនថមេទៀតែដល ច្រតូវករេដើមបីឲយពួកគត់ ចចូលរមួេនកនុងករ
ដំេណើ រករៃនករពិភក ពីេ្រគះេយបល់? (ឩ. ដូចជករបកែ្របភ  េទជភ ជនជតិេដើម
ភគតិច ភ កយវកិរ ភ ស្រមប់ជនពិករែភនកែដលេ្របើ្រមមៃដ (Braille information) ឬក៏ករ
េ្រជើសេរ ើសទីកែន្លងែដល ចេទដល់បន ផ្តល់មេធយបយេធ្វើដំេណើ រចំេពះអនកែដលរស់េនតំបន់

ច់្រសយល េរៀបចំករ្របជំុ្រកុមតូចេ យេផ្ត តេទេលើ្រកុមងយរងេ្រគះ ែដល ចឲយពួកគត់
ងយ្រសួលកនុងករសួរសំណួរ ឬក៏េលើកេឡើងនូវកង្វល់របស់ពួកគត់)។  

• េបើមិនមនអងគករ មួយសកមមេធ្វើករេនកនុងតំបន់របស់គេ្រមង ជមួយ្រកុមងយរងេ្រគះេទ 
ដូចជ ជនមនពិករភព ចូរទក់ទងអនកផ្តល់េស សុខភិបល ែដលពួកេគ្របែហលជដឹងអំពី
្រកុមងយរងេ្រគះ េហើយ ច្រប្រស័យទក់ទងជមួយពួកគត់បនល្អបំផុត។   
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3. កមមវធីិចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ  

3.1. របយករណ៍សេងខបអំពីករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធែដលបនេធ្វើេហើយេនអំឡុងេពល
េរៀបចំគេ្រមង 

3.2. របយករណ៍សេងខបអំពី អនកពក់ព័នធជមួយគេ្រមង ត្រមូវកររបស់ពួកគត់ ឩបករណ៍ 
និងវធីិ ្រស្តននស្រមប់ករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធេនអំឡុងេពលៃនករអនុវត្តគេ្រមង  

3.3. យុទធ ្រស្តែដលបនេសនើេឡើងស្រមប់ដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់ និងករផ ព្វផ យ
ព័ត៌មនជ ធរណៈ  

 បរយិយជសេងខបអំពីព័ត៌មនែដលបនផ ព្វផ យ េនកនុងទ្រមង់ែបប  េហើយ្របេភទៃនវធីិ
្រស្តែដលនិង្រតូវេ្របើស្រមប់្រប្រស័យទក់ទងដល់្រកុមអនកពក់ព័នធនីមួយៗ េហើយនិងេពលេវ

កំណត់។  វធីិ ្រស្តែដលបនេ្របើ ចែ្រប្របួលេទ ម្រកុមេគលេ  (target audience) ឩទហរណ៍
ដូចជ ករសមភ សន៍ជមួយអនកពក់ព័នធ និងអងគករពក់ព័នធ ករេធ្វើអេងកត ករេបះេឆន ត និងក្រមង
សំណួរ ករ្របជំុ ធរណៈជន សិកខ  និងឬករពិភក ្រកុមតូច (focus groups) េទេលើ្របធន
បទជក់ ក់ វធីិ ្រស្តចូលរមួសកមម (participatory) ឬក៏យន្តករែបបបុ ណស្រមប់ករពិភក  និង
ករេធ្វើករសេ្រមចចិត្ត។  

 ករបរយិយ ច្រតូវបនេធ្វើេឡើងជទ្រមង់ ង។ គួរសមគ ល់ថ េនកនុងកិចច្របតិបត្តិករេឆ្លើយ
តបេទនិងជំងឺកូវដី១៩ ករ្របជំុទល់មុខគន ផទ ល់ ចនិងមិនសម្រសបេឡើយ។ អតិថិជន ចពិចរ
ថេតើក្រមឹត និភ័យែដល្រតូវេចៀស ងករជួបជំុគន ផទ ល់ជ ធរណៈេហើយថេតើមនវធីិ្រប្រស័យ
ទក់ទង េផ ងេទៀតេទែដល ចេទដល់អនកពក់ព័នធ បន (រមួមនប ្ត ញសងគម ជេដើម)។ តម្ល
ភពគឺ សំខន់ ស់ ស្រមប់ ថ នភពទំងេនះ េហើយឩបករណ៍ស្រមប់្រកបខ័ណ្ឌ បរ ិ ថ ន និងសងគម
្រតូវបេងកើតេឡើង េហើយ ចេ្របើបនេ យអនកពក់ព័នធទំងអស់។  

3.4. ករពិនិតយេឡើងវញិនូវមតិេយបល់  

3.5. តំ ក់កលេទអនគត 

4. ធនធន និងករទទួលខុស្រតូវេដើមបអីនុវត្ត សកមមភពចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ  
4.1. ធនធន  

  ចង្អុលបង្ហ ញអំពីធនធនែដលនឹង្រតូវេ្របើស្រមប់្រគប់្រគង និងអនុវត្ត ែផនករចូលរមួរបស់
អនកពក់ព័នធ ជពិេសស េតើអនក និងទទួលខុស្រតូវចំេពះ ផចអព េហើយ្រតូវបញជ ក់ថមនថវកិ
្រគប់្រគន់ែដលបនវភិជន៍ស្រមប់ករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធេនះ។  

 

4.2. មុខងរ្រគប់្រគង និងករទទួលខុស្រតូវ  

  បរយិយអំពីសកមមភពចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ ែដលនឹង្រតូវ ក់បញចូ លេទកនុង្របព័នធ
្រគប់្រគងរបស់គេ្រមង េហើយចង្អុលបង្ហ ញថបុគគលិក មួយែដលនឹងទទួលខុស្រតូវកនុងករ
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្រគប់្រគង និងករអនុវត្ត ផចអព េនះ។  

 

5. យន្តករបណ្តឹ ង រទុកខ (Grievance Mechanism)  

5.1. ករបរយិយនូវយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ  

  បរយិយអំពីដំេណើ រករែដល្របជជនរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង ចនំយកបណ្តឹ ង និងកង្វល់
របស់ពួកគត់ត់ឲយមនករចប់ រមមណ៍ពីអនក្រគប់្រគងគេ្រមង េហើយថេតើ្រតូវបណ្តឹ ង និងកង្វល់ទំង
េនះនិង្រតូវបនពិចរ  និងេ ះ្រ យយ៉ងដូចេម្តច។ សំណួរពក់ព័នធមួយចំនួនែដលគួរ
ពិចរ រមួមនៈ 
  

• េតើមនយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខជផ្លូវករ ឬមិនផ្លូវករែដរឬេទេហើយថេតើ េឆ្លើយតបេទនឹង
លកខខណ្ឌ ត្រមូវនន (requirements) របស់ស្តង់ របរ ិ ថ ននិងសងគមទី៧ ែដរឬេទ? េតើ ចែក
ស្រមួលបនែដរឬេទ ឬក៏្រតូវករបេងកើតថមី?     

• េតើយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខេនះ សម្រសបេទនិងវបបធម៌ មនន័យថ ្រតូវបន ក់ែតងេឡើង
េ យពិចរ េទេលើភពសម្រសបែដលទក់ទងេទនិងវបបធម៌របស់អនកពក់ព័នធ កនុងករេ ះ
្រ យកង្វល់របស់សហគមន៍? ឩ. េនកនុងវបបធម៌ែដលបុរស និង្រស្តី្រតូវមនករ្របជំុ ច់ពីគន  េតើ
្រស្តី ចេលើកេឡើងពីកង្វល់របស់គត់ េនកនុងដំេណើ រករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខរបស់គេ្រមង
បនែដរឬេទ?     

• េតើដំេណើ រករអ្វីែដលនឹង្រតូវយកមកេ្របើេដើមបីកត់ទុកជឯក រនូវបណ្តឹ ង រទុកខ និងកង្វល់ទំង
េនះ? េតើបណ្តឹ ង រទុកខ និងកង្វល់ទំងេនះ្រតូវបនកត់្រ េនកនុងបញជ ី (logged) េហើយនិង្រតូវ      
ពិនិតយ ម នយ៉ងដូចេម្តច េហើយថេតើេនេពល ែដលមនករេប្តជញ ចិត្តកនុងករទទួល គ ល់ 
និងេ ះ្រ យបញ្ហ ទំងេនះ?     

• េតើយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខែដលមនេនះ ្រតូវបន្រប្រស័យទក់ទងជមួយ្រកុមអនកពក់ព័នធ យ៉ង
ដូចេម្តច? េតើមនដំេណើ រករេ យែឡកស្រមប់អនកពក់ព័នធែដរឬេទ?  

• េតើនឹងមនដំេណើ រករេសើរេរ ើពិនិតយេឡើងវញិឬេទ (appeal process) ្របសិនេបើអនកប្តឹង (complainant) 
មិនេពញចិត្តជមួយនិង ដំេ ះ្រ យែដលបនេសនើេឡើងចំេពះបណ្តឹ ងេនះ? របយករណ៍
សេងខបអំពីករអនុវត្តនូវយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខ គួរែតផ្តល់ឲយ ធរណៈជនបនដឹងេទ មេពល
េវ មួយជេទៀងទត់ បនទ ប់ពីដកេចញនូវព័ត៌មនផទ ល់ខ្លួនរបស់បុគគល េដើមបីករពរអត្តសញញ ណ
របស់េគ។ គេ្រមងគួរែតមនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខេ្រចើន្របេភទ ចំេពះសកមមភព
ននរបស់គេ្រមង និងេហើយនិងផលប៉ះពល់របស់ ។ ្របេភទនីមួយៗៃនយន្តករេ ះ្រ យ       
បណ្តឹ ង រទុកខ្រតូវបរយិយេនទីេនះ។ ករបរយិយគួរមនបញចូ លករកំណត់េពលេវ ចំេពះ
ជំ ននីមួយៗែដល្រតូវអនុវត្ត។  
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6. ករ្រតួតពិនិតយ ម ន និងករ យករណ៍  

6.1. ករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធេនកនុងសកមមភព្រតួតពិនិតយ ម ន   

  ចូរពិចរ ថេតើគេ្រមង ជពិេសសេនកនុងតំបន់ែដលមនភពផុយ្រសួល មនអំេពើហឹង  
និងមនជេម្ល ះ (Fragility, Conflict and Violence-FCV) គួរបញចូ លតួនទីរបស់ភគីទីបីចូលរមួកនុងករ្រតួត
ពិនិតយ ម នគេ្រមង ឬផលប៉ះពល់ែដលទក់ទងគេ្រមង។ បរយិយអំពីែផនករ មួយេដើមបីឲយ
អនកពក់ព័នធបនចូលរមួ (រមួមនសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់) ឬឲយភគីទីបីជអនកពិនិតយ ម ន 
េនកនុងករ្រតួតពិនិតយ ម នផលប៉ះពល់របស់គេ្រមង និងកមមវធីិកត់បនថយផលប៉ះពល់ 
(mitigation programs)។      

6.2. ករ យករណ៍េទ្រកុមអនកពក់ព័នធវញិ 

  ចូរបរយិយថេតើ  ករ យករណ៍េទ្រកុមអនកពក់ព័នធែដលរងផលប៉ះពល់  រមួទំង្រកុមអនក
ពក់ព័នធជេ្រចើនេផ ងេទៀត អំពីលទធផលៃនសកមមភពចូលរមួរបស់ពួកគត់ ្រតូវេធ្វើយ៉ងដូចេម្តច េន
េពល  និងេនទី ។ ករបេងកើនករយល់ដឹងជបន្តដល់អនកពក់ព័នធ េហើយនិងករផ្តល់ព័ត៌មន
េទពួកគត់វញិ គឺ សំខន់ ស់េនកនុងបរបិទរបស់គេ្រមង ែដលទក់ទងេទនិងជំងឺឆ្លង ែដលភព

នតឹងរបស់សងគម ចនិង្រតូវបនេកើតមនេឡើង េ យ រែតកង្វះខតៃនករបេងកើនករយល់ដឹង
ដល់អនកពក់ព័នធ និង មរយៈករេឃសនផ ព្វផ យ (propagation) នូវព័ត៌មនមិន្រតឹម្រតូវ។  
   
 
   
 
 


