្រពះ ជ
ជ

ច្រកកមពជ
ុ

សន ្រពះម

ក ្រត

្រកសួងសុខ បល

ែផនករអនុវត្តករងរបរិ

ថ ន និងសងគមស្រមប់

គេ្រមងេឆ្លើយតបបនទន់េទនឹងជំងឺកវ
ូ ីដ១៩
េនកនង្របេទសកមព
ជ
ុ
ុ
Environmental and Social Commitment Plan for
Cambodia COVID‐19 Emergency Response Project (P173815)

ៃថងទី ២៧ ែខមីន ឆនំ ២០២០
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ែផនករអនុវត្តករងរបរិ

ថ ន និងសងគម

ច្រកកមពុជ (េនកនុងឯក
រេនះេ
ថ អនកទទួល) និងអនុវត្តគេ្រមងេឆ្លើយតប
បនទន់េទនិ ងជំងឺកូវ ីដ១៩េនកនុង្របេទសកមពុជែដលមនេលខសមគល់ (P173815) (េនកនុងឯក

1. ្រពះ ជ

ថ គេ្រមង) ែដលមនករចូលរួមពី្រកសួងសុខភិ បល។ សមគមន៍អភិ វឌ ន៍

រេនះេ

អន្តរជតិ (International Development Association) (េនកនុងឯក

រេនះេ

ថ សមគមន៍)

បនយល់្រពមផ្តល់ហិរញញ វតថុដល់គេ្រមងេនះ។

2. អនកទទួល និងអនុវត្តវ ិធនករណ៍ និងសកមមភពេដើ មបី
បរ ិ

ចឲយ គេ្រមង េទ

មស្តង់

រ

ថ ន និងសងគម (សបស) (Environmental and Social Standards (ESSs)។ ែផនករអនុវត្ត

ករងរ
ឯក

បរ ិ
រជក់

ថ ន និងសងគម (ផអកបស) បនកំណត់ នូវវ ិធនករណ៍ និងសកមមភពនន

ក់ក៏ដូចជ រយៈេពលៃនករអនុត្តសកមមភពទំងេនះ។

3. អនកទទួល ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះករេគរព

ករអនុវត្តេនះ្រតូវេធ្វើេឡើងេ

មលកខខណ្ឌននរបស់ ផអកបស េទះបីជ

យ្រកសួង ទីភនក់ងរ ឬនយក ្ឋ ន

មួយ ដូចែដលមនែចង

េនកនុងចំ ណុចទី ១ខងេលើ។
4. ករអនុវត្តនូវវ ិធនករណ៍ និងសកមមភពននែដលកំណត់េនកនុង ផអកបស នឹង្រតូវបន្រតួត

ពិនិតយ

ម

ន និង យករណ៍ដល់ សមគមន៍ េ

យ អនកទទួល ដូចែដលមនែចងេនកនុង

ផអបស និង លកខខណ្ឌៃនកិចច្រពមេ្រព ងចបប់ េហើយ សមគមន៍ និង្រតួតពិនិតយ

ម

ន

និង យតៃម្លអំពីវឌ នភព និងករសេ្រមចនូវវ ិធនករណ៍ និងសកមមភពនន េនកនុងរយៈ
េពលៃនករអនុវត្តគេ្រមង។
5. េ

យមនករយល់្រពមពី សមគមន៍ និង អនកទទួល ែផនករអនុវត្តករងរបរ ិ

សងគមេនះ
គេ្រមង

ថ ន និង

ចនិង្រតូវបនែកស្រមួលពីេពលមួយេទេពលមួយ េនអំឡុងេពលៃនករអនុវត្ត

េដើមបីឆុះបញ
្ល
ច ំងនូវករ្រគប់្រគងេ

យស្រមបេទ

(Project changes) េហើយនិងកលេទសៈែដលមិន

មករផ្លស់បូរៃន
្ត

គេ្រមង

ចដឹ ងជមុន ឬក៏ ករេឆ្លើយតបេទនិងករ

យតៃម្លករអនុវត្តគេ្រមងែដលេធ្វើេឡើងេនេ្រកម ផអកបស ផទល់។ េនកនុងកលេទសៈេនះ
អនកទទួល ឬក៏គណៈ្របតិភូ និងយល់្រពមចំ េពះករផ្លស់បូរជមួ
្ត
យនិង សមគមន៍ េហើយ

និងេធ្វើបចចុបបននភព
ផ្លស់បូរេនះចំ
្ត
េពះ

ផអកបស េដើមបីឆុះបញ
្ល
ច ំងនូវករផ្លស់បូរេនះ។
្ត
ផអកបស នឹង្រតូវេរៀបចំទុកជឯក

រ

េ

កិចច្រពមេ្រព ងស្តីពីករ

យករផ្លស់បូរគ
្ត ន នូវលិខិត
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ែដលបនចុ ះហតថេលខរ ង សមគមន៍ និង អនកទទួល ឬគណៈ្របតិភូ។ អនកទទួល ឬ

គ

ណៈ្របតិភូ និង្រតូវផ ព្វផ យភ្លមៗនូវ ផអកបស ែដលបនេធ្វើបចចុបបននភពេនះ។
6. េនេពលែដល គេ្រមង មនករផ្លស់បូរ្ត ឬក៏កលេទសៈែដលមិន

វត្ត គេ្រមង ែដលប

្ត លឲយមន

ចដឹងជមុន ឬក៏ ករអនុ

និភ័យ និងផលប៉ះពល់េនកនុងអំឡុងេពលៃនករអនុ

វត្ត អនកទទួល ្រតូវែតផ្តលម
់ ូលនិធិបែនថម ្របសិនេបើ្រតូវករ េដើមបីអនុវត្តសកមមភព និងវ ិធន
ករណ៍ននេដើមបីេឆ្លើយតបេទនិ ង

និភ័យ និងផលប៉ះពល់ទំងេនះ។
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្រកសួងសុខភិបល នយក ្ឋ នករពរសុខភព ែផនករអនុវត្តករងរបរ ិ

ថ ន និងសងគម (ESCP) ៃនគេ្រមងេឆ្លើយតបបនទន់េទនិងជំងឺកូវ ីដ១៩េនកនុង្របេទសកមពុជ

វ ិធនករណ៍ និងសកមមភព (MATERIAL MEASURES AND ACTIONS)
ករ
A

ម

េពលេវ

ថ ប័នទទួលខុស្រតូវ

ន និងករ យករណ៍

ករ យករណ៍ជេទៀងទត់ៈ េរៀបចំនិងបញូជ នេទ សមគមន៍ នូវករ

ល់ ៦ៃខៃនករអនុវត្តគេ្រមង

អងគភពអនុវត្តរបស់្រកសួង
សុខភិបល

យករណ៍ជេទៀងទត់អំពីករបំេពញករងរទក់ទងេទនិងសុវតថិភព

បរ ិ

ថ ន សងគម និងសុខភព (environmental, social, health and safety (ESHS)

របស់គេ្រមង េ

យរួមមនសកមមភពចូលរួមរបស់ៃដគូនន និងករ

យករណ៍អំពីបណឹ្ត ង

រទុកខរបស់្របជជន។ល។

សបស១: ករ យតៃម្លនិងករ្រគប់្រគង
1.1

រចនសមព័នច
ធ ត់

និភ័យ និងផលប៉ះពល់ដល់បរ ិ

ថ ន និងសងគម

ង
ំ : ្រកសួងសុខភិបលនិងបេងកើត េហើយរក ទុកអងគ

ម្រន្តីបេងគលទទួលករងរបរ ិ

ថ ន និង

ភពែដល្រតូវអនុវត្តគេ្រមង ែដលមនបុគគលិកមនសមតថភព និងមន

សងគម (ម្រន្តីបេងគល ប.ស) និង្រតូវបន

ធនធនេដើមបីគំ្រទនូវករ្រគប់្រគងៃន

ចត់

បរ ិ

និភ័យ និងផលប៉ះពល់ដល់

ថ ន សងគម សុខភព និងសុវតថិភពរបស់គេ្រមង រួមមនអនកឯក

េទស្រគប់្រគង

និភ័យបរ ិ

ថ ននិងសងគម ក៏ដូចជជំនួយករេផ ង

េទៀតែដលមិនេធ្វើករេពញេម៉ ង (part time consultants) េហើយនិងចត់
ំងម្រន្តីបេងគលទទួលបនទុក្រកបខណ្ឌបរ ិ

ថ ន និងសងគម (ESF) េនកនុង

ំងេ

េនេពលែដលអងគភពអនុវត្តគេ្រមង
្រតូវបនបេងកើត េដើមបីគំ្រទគេ្រមង មុន
េពលចប់េផ្តើមអនុត្តសកមមភពនន
និងេនរយៈេពលៃនករអនុវត្តគេ្រម
ង។ ជំនួយករេផ ងេទៀតែដលមិនេធ្វើ

តយ

ករេពញេម៉ ង

ន ដល់្រគប់

សមគល់ៈ សបស=ស្តង់

របរ ិ

ថ ប័នពក់ព័នទ
ធ ំងអស់។
ថ ន និងសងគម (Environmental and Social Standard: ESS)

សុខភិបល

យ្រកសួងសុខភិបល

អងគភពអនុវត្តគេ្រមង េដើមបីគំ្រទជបន្ត ផ្តល់ដំបូនមន និងករ្រតួតពិនិ
ម

អងគភពអនុវត្តរបស់្រកសួង

េទ

ច្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស

មត្រមូវករ។
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្រកសួងសុខភិបល នយក ្ឋ នករពរសុខភព ែផនករអនុវត្តករងរបរ ិ

1.2

ករ យតៃម្លបរ ិ

ថ ន និងសងគម (ESCP) ៃនគេ្រមងេឆ្លើយតបបនទន់េទនិងជំងឺកូវ ីដ១៩េនកនុង្របេទសកមពុជ

ថ ន និងសងគម/ែផនករ្រគប់្រគង និងឧបករណ៍/អនកេម៉

a. កកបស

េហើយនិងែផនករៃនករ

ករ (ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ASSESSMENT/MANAGEMENT PLANS AND INSTRUMENTS/

្រគប់្រគងសំណល់ និងករបងករ និង

CONTRACTORS)

ករករពរករចម្លងេ គនឹង្រតូវ

a.

យតៃម្លសកមមភពរបស់គេ្រមង ែដល
និភ័យដល់បរ ិ
្រគប់្រគងបរ ិ

ថ ន និងសងគម េ

ចមនផលប៉ះពល់ និង

យេគរព

ថ ននិងសងគម (កកបស)

បនេធ្វើេឡើងមុនេពលមុនេពលអនុ

(Environmental and Social

វត្តសកមមភពពក់ព័នធននរបស់

Management Framework (ESMF) ែដលនិង្រតូវេរៀបចំស្រមប់គេ្រមង

និងករករពរករចម្លងេ គ (IPC&WMP) េ
មួយែដល

សុខភិបល

បនអនុមតិ េហើយករ យតៃម្ល្រតូវ

ម្រកបខណ្ឌៃនករ

េហើយនិងបញូច លនូវែផនករៃនករ្រគប់្រគងសំណល់

អងគភពអនុវត្តរបស់្រកសួង

គេ្រមង។

និងករបងករ

យធនថបុគគល ឬ្រកុម

ចជជនងយរងេ្រគះទទួលបននូវផល្របេយជន៍

ពីករអភិវឌ ន៍របស់គេ្រមង។

b. េរៀបចំ ផ ព្វផ យ អនុមតិ និងអនុវត្តែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ

សងគម

មួយ

ថ ន និង b. មុនេពលអនុវត្តសកមមភពពក់ព័នធ

ឬក៏ឧបករណ៍េផ ងេទៀតែដលជត្រមូវករស្រមប់

សកមមភពរបស់គេ្រមង ែផ្អកេលើដំេណើរករៃនករ យតៃម្ល េ
េយងេទ

មស្តង់

របរ ិ

យ

ថ ន និងសងគម (សបស) ្រកបខណ្ឌបរ ិ

ន និងសងគម (កកបស) េសចក្តីែណនំអំពីបរ ិ

ននរបស់គេ្រមង េហើយបនទប់មក
អនុវត្តសកមមភពែដលពក់ព័នធទំង

ថ

េនះែតម្តង។

ថ ន សុខភព និង

សុវតថិភព េហើយនិង ករអនុវត្តលរ្អ បស់ឧស ហកមមអន្តរជតិ (Good
International Industry Practice (GIIP) រួមមនេសចក្តីែណនំរបស់អងគ

ករសុខភពពិភពេ

ក អំពីេមេ គកូវ ីដ១៩ែដល សមគមន៍

ច

ទទួលយកបន។
c.

ក់បញូច លលកខណៈែដលពក់ព័នធរបស់ែផនករអនុវត្តករងរបរ ិ

ន និងសងគម (ផអកបស)
សងគម
នូវស្តង់

រួមមនែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ

ថ

ថ ន និង

មួយ (ផគបស) ឬឧបករណ៍េផ ងេទៀត ត្រមូវករឲយមន
របរ ិ

ថ ននិងសងគមទី២ (សបស២) ែដលទក់ទងេទនិង

c.

មុនេពលចប់េផ្តើមេធ្វើលទធកមម
ស្រមប់សកមមភពពក់ព័នធនន
របស់គេ្រមង

េហើយបនទប់មកអនុ

វត្តសកមមភពែដលពក់ព័នធទំង
េនះែតម្តង។
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្រកសួងសុខភិបល នយក ្ឋ នករពរសុខភព ែផនករអនុវត្តករងរបរ ិ

ថ ន និងសងគម (ESCP) ៃនគេ្រមងេឆ្លើយតបបនទន់េទនិងជំងឺកូវ ីដ១៩េនកនុង្របេទសកមពុជ

វ ិធនករណ៍ និងសកមមភព (MATERIAL MEASURES AND ACTIONS)
លកខខណ្ឌករងរ និងពលកមម និងវ ិធនករណ៍ចំេពះបរ ិ
សុខភព

េពលេវ

ថ ប័នទទួលខុស្រតូវ

េពលេវ

ថ ប័នទទួលខុស្រតូវ

ថ ន សងគម

និងសុវតថិភព(វបសសស)

េផ ងេទៀតេទកនុងលកខណៈ
បេចចកេទស (specifications) របស់ វបសសស ៃនឯក
រលទធកមម និង
ករចុះកិចចសនយជមួយអនកេម៉ករ េហើយនិង្រកុមហ៊ុនអភិ
ល។

កិចចករបនទប់គឺ្រតូវធនឲយបនថ

អភិបលេគរព
បរ ិ

ប

អនកេម៉ករនិង្រកុមហ៊ុន

មលកខណៈបេចចកេទសៃនវ ិធនករណ៍ចំេពះ

ថ ន សងគម សុខភព និងសុវតថិភព ចំេពះកិចចសនយនីមួយៗ

របស់ពួកេគ ។

IPC & WMP: Infection Prevention and Control and Waste Management Plan

វ ិធនករណ៍ និងសកមមភព (MATERIAL MEASURES AND ACTIONS)
1.3

ករមិនរួមបញូច ល (EXCLUSIONS): មិនរួមបញូច លនូវ្របេភទសកមមភព
នន ែដលគេ្រមងមិន


ចផ្តល់ហរ ិញញ វតថុបនដូចជៈ

ល់សកមមភពននែដលមិនមនបរ ិយយេនកនុង្រកបខណ្ឌៃនករ

្រគប់្រគងបរ ិ

េនអំឡុងេពលៃនដំេណើរករ យតៃម្ល
ែដលបនអនុវត្តេនកនុងែផនក 1.2.a.

អងគភពអនុវត្តរបស់្រកសួង
សុខភិបល និងអនកេម៉ករ

ខងេលើ។

ថ ននិងសងគមរបស់គេ្រមង។

សបស 2: លកខខណ្ឌករងរ និងពលកមម LABOR AND WORKING CONDITIONS

6|Page

្រកសួងសុខភិបល នយក ្ឋ នករពរសុខភព ែផនករអនុវត្តករងរបរ ិ

2.1

ថ ន និងសងគម (ESCP) ៃនគេ្រមងេឆ្លើយតបបនទន់េទនិងជំងឺកូវ ីដ១៩េនកនុង្របេទសកមពុជ

ករ្រគប់្រគងពលកមម (LABOR MANAGEMENT):
គេ្រមង និ ង្រតូវបនអនុវត្តេ

កររបស់ ស្តង់

របរ ិ

យេគរព

អងគភពអនុវត្តរបស់្រកសួង
ម ល់លកខខណ្ឌត្រមូវ

ថ ន និងសងគមទី២ (សបស២) ែដល សមគមន៍

ចទទួលយកបន រួមមនករអនុវត្តនូវវ ិធនករណ៍្រគប់្រគន់ស្រមប់
សុខភព និងសុវតថិភពករងរ (រួមមនវ ិធនករណ៍េឆ្លើយតបបនទន់និង
ភពេ្រត មជេ្រសច (emergency preparedness and response) េរៀបចំនូវ
បណឹ្ត ង

រទុកខស្រមប់កមមករែដលេធ្វើករឲយគេ្រមង េហើយ

ក់បញូច ល

លកខខណ្ឌត្រមូវករៃនករងរេទកនុង លកខណៈបេចចកេទស(specifications)

របស់វ ិធនករណ៍ចំេពះបរ ិ

ថ ន សងគម សុខភព និងសុវតថិភពៃនឯក

រលទធកមម និងករចុះកិចចសនយជមួយអនកេម៉ករ េហើយនិង្រកុមហ៊ុន
អភិបល។
អនុមតិ អនុវត្ត និងេធ្វើបចចុបបននភពវ ិធនករណ៍អំពីសុខភព និង

សុវតថិភពករងរ (Occupational Health and Safety = OHS) ្រសប
ខណ្ឌបរ ិ

ថ ន និងសងគម (េ

ម្រកប

យរួមបញូច លែផនកនិតិវ ិធីៃនករ្រគប់្រគង

ពលកមម (Labor Management Procedure) របស់គេ្រមង ករ្រគប់្រគង

វ ិធនករណ៍អំពីសុខភព និងសុវតថិ

សុខភិបល និងអនកេម៉ករ

ភពករងរ រួមមន ្រកបខណ្ឌៃនករ
្រគប់្រគង បរ ិ

ថ ន និងសងគម (ESMF) និ

តិវ ិធីៃនករ្រគប់្រគងពលកមម (LMP) ករ
្រគប់្រគងសំណល់ និងករបងករនិង
ករពរករចម្លងេ គ (IPC&WMP) េហើយ
និងេសចក្តីែណនំរបស់អងគករសុខ
ភពពិភពេ

ក (WHO) អំពីេមេ គកូវ ី

ដ១៩ ែដលនឹង្រតូវអនុវត្ត មុនេពលអនុ
វត្តសកមមភពពក់ព័នធននរបស់គេ្រម
ង។
អនុវត្ត និងេធ្វើបចចបបននភពេនេពលអនុ
វត្តសកមមភពទំងមូលរបស់គេ្រមង។

សំណល់ និងករបងករនិង ករពរករចម្លងេ គ (IPC&WMP)
េហើយនិង េសចក្តីែណនំរបស់អងគករសុខភពពិភពេ

ក (WHO) អំពី

េមេ គកូវ ីដ១៩ ្រសប

ចទទួលយក

ម សបស២ ែដល សមគមន៍

បន។
បងករករេកង្របវ ័ញជ និងករបំពនផ្លូវេភទ (Sexual Exploitation and

Abuse (SEA)

អំេពើហឹង េលើ្រស្តី (Gender-Based Violence (GBV) និងឬ អំេពើ

ហឹង េលើកុមរ រួមមន្រកមសីលធម៌ស្រមប់ (Code of Conduct = CoC)
ស្រមប់ម្រន្តីបំេពញករងរេនកនុងអងគភពអនុវត្តរបស់្រកសួង
សុខភិបល និងកមមករែដលេធ្វើករឲយគេ្រមង េ

យេគរព

មចបប់
7|Page

្រកសួងសុខភិបល នយក ្ឋ នករពរសុខភព ែផនករអនុវត្តករងរបរ ិ

ថ ន និងសងគម (ESCP) ៃនគេ្រមងេឆ្លើយតបបនទន់េទនិងជំងឺកូវ ីដ១៩េនកនុង្របេទសកមពុជ

វ ិធនករណ៍ និងសកមមភព (MATERIAL MEASURES AND ACTIONS)
ជតិ ករបេងកើតចបប់ េហើយ្រសប

ម សបស២ ែដល្រតូវបន

េពលេវ
ក់

បញូច លេទកនុងករ្រគប់្រគងពលកមមរបស់គេ្រមង។

សបស 3: ធនធន្រគប់្រគន់ និង ករ្រគប់្រគង និងករករពរករបំពុលបរ ិ
លកខណៈពក់ព័នធៃនស្តង់
េវជជ

ថ ប័នទទួលខុស្រតូវ

រេនះ្រតូវបនយកមកពិចរ

ថ ន RESOURCE EFFICIENCY AND POLLUTION PREVENTION AND MANAGEMENT
មត្រមូវករ េនេ្រកមែផនក 1.2 ខងេលើ រួមមនវ ិធនករណ៍្រគប់្រគងសំណល់

្រស្ត និង្របេភទៃនសំណល់ែដលមនេ្រគះថនក់និងមិនមនេ្រគះថនក់ (hazardous and non-hazardous) រួមទំងករអនុមតិ ករអនុវត្ត និងករ

េធ្វើបចចុបបននភពៃនករ្រគប់្រគងសំណល់ និងករបងករនិង ករពរករចម្លងេ គ េនកនុងលកខណៈែដល សមគមន៍

សបស 4: សុវតថិភព និងសុខភពបរ ិ

ថ ន COMMUNITY HEALTH AND SAFETY

លកខណៈពក់ព័នធៃនស្តង់

រេនះ្រតូវបនយកមកពិចរ

មត្រមូវករ េនេ្រកមែផនក 1.2 ខងេលើ រួមមនវ ិធនករណ៍េដើមបីៈ កត់បនថយ

ករ្របឈមរបស់សហគមន៍េទនឹងករឆ្លងជំងឺ ធនថបុគគល ឬក៏្រកុម
អភិវឌ ន៍របស់គេ្រមង ្រគប់្រគង

មួយ ែដល

និភ័យៃនករេ្របើនូវឆមំសន្តិសុខ ្រគប់្រគង

្របវ ័ញជ និងករបំពនផ្លូវេភទ េហើយនិងករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ។

សបស 5: ករកន់កប់ដីធី្ល ករ

ចទទួលយកបន។

មឃត់ករេ្របើដីធី្ល និងករ

ង
ំ ទីលេំ នេ

ចជជនងយរងេ្រគះ ទទួលបននូវផល្របេយជន៍ពីករ

និភ័យៃនលំហូរពលកមម ករពរ និងេឆ្លើយតមេទនិង ករេកង

យមិនសម្រ័ គចិត្ត LAND ACQUISITION, RESTRICTIONS ON LAND USE AND

INVOLUNTARY RESETTLEMENT

ស្តង់

របរ ិ

ថ ន និងសងគមទី៥េនះមិនពក់ព័នធនឹងគេ្រមងេទ

សបស 6: ករអភិរក ជីវច្រមុះ និង ករ្រគប់្រគង្របកបេ

យនិរន្តភពនូវធនធនធមមជតិមនជីវ ិត BIODIVERSITY CONSERVATION AND SUSTAINABLE

MANAGEMENT OF LIVING NATURAL RESOURCES

ែផនកខ្លះែដលពក់ព័នធៃនស្តង់

រេនះ នឹង្រតូវបនយកមកពិចរ

េទ

មត្រមូវករ េនកនុងែផនកទី 1.2 ខងេលើ

សបស 7: INDIGENOUS PEOPLES/SUB‐SAHARAN AFRICAN HISTORICALLY UNDERSERVED TRADITIONAL LOCAL COMMUNITIES
ែផនកខ្លះែដលពក់ព័នធៃនស្តង់

រេនះ នឹង្រតូវបនយកមកពិចរ

េទ

មត្រមូវករ េនកនុងែផនកទី 1.2 ខងេលើ

ធនថករអនុវត្តសកមមភពរបស់ គេ្រមងែដលប៉ះពល់ដល់ជនជតិេដើមភគតិច េគរព
ស្រមប

ម្រកបខណ្ឌៃនករ្រគប់្រគងបរ ិ

មស្តង់

របរ ិ

ថ ន និងសងគមទីទី៧ រួមមនករ

ថ ននិងសងគម (កកបស) ែផនករចូលរួមរបស់អនកពក់ព័នធ កនុងលកខណែដល

ធនគរ េដើមបីធនថជនជតិេដើមភគតិច្រតូវបនេធ្វើករពិភក ពិេ្រគះេយបល់េពញេលញ េទ

អំពីឱកស និងផល្របេយជន៍ែដលទទួលបនពីគេ្រមង េហើយែដល សមគមន៍

ចទួលយកបនេ

យ

មលកខណៈវបបធម៌ សម្រសបរបស់ពួកគត់

ចទទួលយកបន។
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្រកសួងសុខភិបល នយក ្ឋ នករពរសុខភព ែផនករអនុវត្តករងរបរ ិ

ថ ន និងសងគម (ESCP) ៃនគេ្រមងេឆ្លើយតបបនទន់េទនិងជំងឺកូវ ីដ១៩េនកនុង្របេទសកមពុជ

វ ិធនករណ៍ និងសកមមភព (MATERIAL MEASURES AND ACTIONS)

េពលេវ

ថ ប័នទទួលខុស្រតូវ

សបស 8: មរតកវបបធម៌ CULTURAL HERITAGE
ស្តង់

របរ ិ

ថ ន និងសងគមទី៨េនះមិនពក់ព័នធនឹងគេ្រមងេទ

សបស 9: អន្តរករ ីហិរញញវតថុ FINANCIAL INTERMEDIARIES
ស្តង់

របរ ិ

ថ ន និងសងគមទី៩េនះមិនពក់ព័នធនឹងគេ្រមងេទ

សបស 10: ករចូលរួមរបស់អក
ន ពក់ព័នធ និងករផ ព្វផ យព័ត៌ជ
10.1

ធរណៈ STAKEHOLDER ENGAGEMENT AND INFORMATION DISCLOSURE

ែផនករចូលរួមរបស់អក
ន ពក់ព័នធ (ផចអព):
េរៀបចំ ផ ព្វផ យ អនុមតិ និងអនុវត្តែផនករចូលរួមរបស់អនកពក់
ព័នធ េ

យ្រសបេទ

ែដល សមគមន៍

មស្តង់

របរ ិ

ថ ន និងសងគមទី១០េនះ េហើយ

េសចក្តី្រពងែផនករៃនករចូលរួម

អងគភពអនុវត្តរបស់្រកសួង

របស់អនកពក់ព័នធបនេរៀបចំជេ្រសច

សុខភិបល និងអនកេម៉ករ

និងបនផ ព្វផ យជ

ធរណៈ និង

្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភពមិនឲយហួសពី

ចទទួលយកបន។

៣០ៃថងបនទប់ពីកលបរ ិេចឆទ្របសិទធភព
របស់គេ្រមង។ ផចអពនិង្រតូវបនអនុ
វត្តរហូតដល់ចប់ករអនុវត្តគេ្រមង។
10.2

យន្តករបណឹ្ត ង

រទុកខ (GRIEVANCE MECHANISM):

ករចត់ែចងបណឹ្ត ង
ជ

រទុកខែដល

េនេពលអនុវត្តគេ្រមងរហូតដល់ចប់។

ចេ្របើបន និង្រតូវបន្របកស

ធរណៈ េដើមបីទទួលយក និងស្រមបស្រមួលដំេ

ះ្រ

ចំេពះករកង្វល់ និងករបណឹ្ត ង ែដលទក់ទងេទនឹងគេ្រមង េ
្រសបេទ

មស្តង់

សមគមន៍

របរ ិ

អងគភពអនុវត្តរបស់្រកសួង
សុខភិបល និងអនកេម៉ករ

យ
យ

ថ ន និងសងគមទី១០េនះ េហើយែដល

ចទទួលយកបន។

ករគំ្រទសមតថភព (ករបណុ្ត ះប

្ត ល) CAPACITY SUPPORT (TRAINING)
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្រកសួងសុខភិបល នយក ្ឋ នករពរសុខភព ែផនករអនុវត្តករងរបរ ិ

ថ ន និងសងគម (ESCP) ៃនគេ្រមងេឆ្លើយតបបនទន់េទនិងជំងឺកូវ ីដ១៩េនកនុង្របេទសកមពុជ

វ ិធនករណ៍ និងសកមមភព (MATERIAL MEASURES AND ACTIONS)

េពលេវ

្រកសួងសុខភិបល និងបុគគលិកគំ្រទែដលទទួលខុស្រតូវចំេពះ
ករអនុវត្តគេ្រមងរួមមន ម្រន្តីបេងគលៃន្រកបខណ្ឌបរ ិ
ែដល្រតូវទទួលករបណុ្ត ះប
បរ ិ

ថ ន និងសងគម

្ត លអំពីឩបករណ៍ ៃន្រកបខណ្ឌ

េនកនុងរយៈេពលបីែខ េ្រកយពីកល
បរ ិេចឆទមន្របសិទធភព េហើយមន

ថ ប័នទទួលខុស្រតូវ
អងគភពអនុវត្តរបស់្រកសួង
សុខភិបល និងអនកេម៉ករ

សមជិកថមីៃន្រកុមករងរ ចូលរួមអនុ

ថ ន និងសងគម ្រកមសីលធម៌ និងករបងករករេកង្របវ ័ញជ និងករ

វត្តគេ្រមង។

បំពនផ្លូវេភទ អំេពើហឹង េលើ្រស្តី និងឬកុមរ លកខខណ្ឌត្រមូវករៃន ្រកប
ថ ននិងសងគម (កកបស) នីតិវ ិធី្រគប់្រគងពល

ខណ្ឌៃនករ្រគប់្រគងបរ ិ

កមម (នគព) ែផនករចូលរួមរបស់អក
ន ពក់ព័នធ (ផចអព) ែផនករ្រគប់្រគង
សំណល់ និងករបងករនិង ករពរករចម្លងេ គ (IPC&WMP) េហើយនិង
េសចក្តីែណនំរបស់អងគករសុខភពពិភពេ

ក (WHO) អំពីេមេ គកូវ ី

ដ១៩ និងតួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់ភនក់ងរេផ ងៗេទៀតចំេពះ
ករអនុវត្ត្រកបខណ្ឌបរ ិ

ថ ន និងសងគម។

អនកេម៉ករនិងទទួលបនករបណុ្ត ះប

ៃនឩបករណ៍្រកបខណ្ឌបរ ិ

្ត លអំពីលកខណៈពក់ព័នធ

ថ ន និងសងគមរបស់ គេ្រមង េហើយនិង

លកខខណ្ឌត្រមូវករននែដលពក់ព័នន
ធ ិង សុវតថិភព បរ ិ

ថ ន សងគមនិង

មុនេពលចប់េផ្តើមករងរ និងេនេពល

អងគភពអនុវត្តរបស់្រកសួង

អនុវត្តសកមមភពទំងមូលរបស់

សុខភិបល និងអនកេម៉ករ

គេ្រមងរហូតដល់ចប់។

សុខភព។
អក របំ្រពួញ
Environmental and Social Commitment Plan (ESCP): ែផនករអនុវត្តករងរបរ ិ
Environmental and Social Framework (ESF) ្រកបខណ្ឌបរ ិ

ថ ន និងសងគម (ផអកបស)

ថ ននិងសងគម (កបស)

Environmental, Social, Health and Safety (ESHS) សុវតថិភព បរ ិ

ថ ន សងគម និងសុខភព (សបសស)

Environmental and social management plans (ESMP): ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ

ថ ន និងសងគម (ផគបស)

Environmental and Social Management Framework (ESMF) ្រកបខណ្ឌៃនករ្រគប់្រគងបរ ិ

ថ ននិងសងគម (កគបស)

Stakeholder Engagement Plan (SEP) ែផនករចូលរួមរបស់អនកពក់ព័នធ (ផចអព)
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