
S 

!"នករករងររបស់ភ,"ក់ងរឯករជ"1 
និងករអនុវត្ស្ង់ដករងររបស់ IFC:

Green Goal Ltd., 
១៧ កុម្ៈ ២០១៤:



មតិក:

S ស្ង់ដករងររបស់ IFC:
S  មូលដF"នច"Hប់របស់កម្Jជ:
S  ដំNើរករកសង!"នករQះS""យផលប៉ះពល់
សX""ប់គZ""ង:



[ើករក៏សង!"នករសកម្ភពQះS""យផលប៉ះ
ពល់សX""ប់គំ_ងព`"ីកb"លនយន្dះ
អន្រជតិភំ្g"ញ !្"កjើមូលដF"នអី្ខ្ះ?:

រដ្ធម្នុញ 
១៩៩៣:

សរចរ
j"ខ០៣:

ច"Hប់
អស"rមិករណ៍:

ច"Hប់ភូមិបល:



:

vលw:

S  បx្zស ឬ យ}"ងdចណស់កត់បន្យករតំងទីលំ�Qយមិនស្�័"ចិត្
ជអតិបរ�ម �"សិន�ើអច�្ើបនតមរយៈកររក�ើលលទ្ភព�"�"ងៗក្JងកំឡJង
g"ល�ៀបចំគZ""ង:

S  កត់បន្យផលប៉ះពល់សង្ម និង�"ដ្កិច្ពីលទ្កម្ដីធី្ ឬករហមឃត់មិនឲ"1
ជនរង�""ះ   �"ើ�""ស់ដីធី្Qយ(១)ផ្ល់សំណងចំ�ះករបត់បង់�"ព"1សម"�តិ្
តមត�្"ជំនួស និង(២)ធនថសកម្ភពQះS""យផលប៉ះពល់£"¤វបនអនុវត្
Qយមនករផ"1ព្ផ"rយព័ត៌មន ករពិ�""ះ¦បល់ និងករចូលរួមពីសំណក់ 
ជនរង�""ះQយមនករជូនដំណឹងសម¨"ប :

ស្ង់ដសមិទិ្កម្j"ខ ០៥ របស់ IFC:
៣០ �"ស ឆ," ំ២០០៦:

លទ្កម្ដីធី្ និងករQះS""យផលប៉ះពល់Qយមិនស្័�"ចិត្ (ត):



S  jើកកំពស ់ឬយ}"ងdចណស់ស¬"រជីវភព និងក"ិតជីវភពរស់�របស់អ្ក
®"ល£"¤វបនបម¯"ស់ទី:

S  jើកកំពស់ស°"នភពរស់�ក្Jងចំ±មអ្ក®"ល£"¤វបនបម¯"ស់ទី តមរយៈ
ករផ្ល់ផ្ះស³"�"ងសមរម"1®"លមនសុវតិ្ភពjើករកន់កប់�ក´្"ង 
តំងទីលំ�ថី្:

:

ស្ង់ដសមិទិ្កម្j"ខ ០៥ របស់ IFC:
៣០ �"ស ឆ," ំ២០០៦:

លទ្កម្ដីធី្ និងករQះS""យផលប៉ះពល់Qយមិនស្័�"ចិត្ (ត):



S  អ្ក®"ល£"¤វបនបម¯"ស់ទីតំងអចចត់ថជ៖:

1.  អ្កមនសិទិ្£"ឹម£"¤វតមច"Hប់ចំ�ះដី®"លគត់កន់កប់:

2.  អ្កគ¹"នសិទិ្£"ឹម£"¤វតមច"Hប់ បុ៉´្"មនសិទិ្ទមទរដីធី្Qយមនករទទួលស»"ល់ 
ឬ®"លអចទទួលស»"ល់¼""មច"Hប់ជតិ :

3.  អ្កគ¹"នសិទិ្ ឬករទមទរ®"លច"Hប់ទទួលស»"ល់ចំ�ះដីធី្®"លពួក½"កន់កប់។ :

:

ស្ង់ដសមិទិ្កម្j"ខ ០៥ របស់ IFC:
៣០ �"ស ឆ," ំ២០០៦:

លទ្កម្ដីធី្ និងករQះS""យផលប៉ះពល់Qយមិនស្័�"ចិត្ (ត):



ស្ង់ដសមិទិ្កម្j"ខ ០៥ របស់ IFC:
៣០ �"ស ឆ," ំ២០០៦:

លទ្កម្ដីធី្ និងករQះS""យផលប៉ះពល់Qយមិនស្័�"ចិត្ (ត):

�"សិន�ើអ្ករស់�ក្Jងតំបន់អនុវត្គZ""ង£"¤វប្¿រÀកន់ក´្"ង�"�"ង អតិថិជន£"¤វ៖:

S  (១)ផ្ល់ជÁ"ើសដល់អ្ក®"ល£"¤វបនបម¯"ស់ទីលំ� ®"លអច�"b"ឹត្À 
រួមមនករសងសង់ផ្ះស³"�"ងជំនួសឬករផ្ល់សំណង�"ប់Â""ន់តមករចំបច់ 
និង:

S  (២)ផ្ល់ជំនួយក្Jងករប្¿រទីតំង¨"បតមត"¤វកររបស់Ã"ុមនីមួយៗÄ"អ្ក®"ល£"¤វ
បនផ¯"ស់ទី Qយយកចិត្ទុកដក់ជពិ�"សដល់ត"¤វកររបស់ពលរដ្Ã"ីÃ"
និងជនងយរង�""ះ។ ជÁ"ើសននអំពីករសងសង់ផ្ះស³"�"ង និង/ឬសំណង 
£"¤វ�""ប់ឲ"1ដឹងមុនg"លផ¯"ស់ប្¿រទីតំង។ 
ក´្"ងតំងទីលំ�ថី្®"លកសងសX""ប់អ្ក£"¤វបនបំលស់ទី£"¤វjើកកំពស់ស°"ន
ភពជីវភពរបស់ពួក½"។:

:



ស្ង់ដសមិទិ្កម្j"ខ ០៥ របស់ IFC:
៣០ �"ស ឆ," ំ២០០៦:

លទ្កម្ដីធី្ និងករQះS""យផលប៉ះពល់Qយមិនស្័�"ចិត្ (ត):

:

S  ចំ�ះករណីអ្កបត់បង់ជ"កក្JងកថខណÆ១៤(១)ឬ(២)អតិថិជន£"¤វផ្ល់
ជÁ"ើសអំពី�"ព"1សម"�តិ្®"លប៉ះពល់តមករជំនួស®"លមនត�្"�្ើ ឬ ខ្ស់ជង 
សមមូល ឬមនលក្ណៈ�"�ើរជង និងមនទីតំងល្�"�ើរ ឬសំណងសច់�""ក់
តមត�្"ជំនួសg"ញj"ញតមករចំបច់ :



ស្ង់ដសមិទិ្កម្j"ខ ០៥ របស់ IFC:
៣០ �"ស ឆ," ំ២០០៦:

លទ្កម្ដីធី្ និងករQះS""យផលប៉ះពល់Qយមិនស្័�"ចិត្ (ត)::

S  ក្JងករណីÄ"ករបត់បង់ជ"កក្JងកថខណÆ១៤(៣)អតិថិជន£"¤វផ្ល់ជÁ"ើសដល់ពួក½" 
ក្Jងករទទួលបនផ្ះស³"�"ងសម¨"ប មនសុវតិ្ភពjើករកន់កប់ដីធី្ 
Èើម"�ីឲ"1ពួក½"អចតំងទីលំ�ជថី្Qយ¨"បច"Hប់មិន�"ឈមមុខនឹងហនិភ័យ
Ä"ករបNÊ"ញË"ញQយបងំ្ :

S  �"សិន�ើបុគ្ល£"¤វបនបំលស់ទីË"ញជមÌ"ស់ និងកន់កប់សំណង់ អតិថិជន£"¤វផ្ល ់
សំណងដល់ពួកគត់ចំ�ះករបត់បង់�"ព"1សម"�តិ្Í""ពីដីធី្ ដូចជលំ�ដF"ន និងករ 
Î"លំអរដីធី្Qយg"ញÏ្"�"សិន�ើអ្កទំងÐ"ះកន់កប់តំបន់អនុវត្គZ""ងមុនកលបរ�Ë្"ទ 
កំណត់ចំ�ះសិទិ្ទទួលសំណង។ សំណងជវត្Jជំនួស សំណងសច់�""ក់ នឹង£"¤វផ្ល់តម
®"លអច�្ើបន។ !្"កjើករពិ�""ះ¦បល់ជមួយអ្ក£"¤វបនបំលស់ទី អតិថិជន£"¤វ
ផ្ល់ជំនួយឲ"1បន�"ប់Â""ន់ដល់ពួក½"ក្Jងករផ¯"ស់ប្¿រទីតំង Èើម"�ីស¬"រក"ិតជីវភពរស់�ៗ
ក´្"ង�"�"ងឲ"1បនសមរម"1។ :

S  អតិថិជនមិន£"¤វបនត"¤វឲ"1ផ្ល់សំណង ឬជំនួយដល់ជនទំងឡយណ®"លទÓÔ""នមក
jើតំបន់អនុវត្គZ""ង¼""យកលបរ�Ë្"ទកំណត់Õើយ។:



រដ្ធម្នុÖ×b"ះរជណចÃ"កម្Jជ:
១៩៩៣:

S  មØ""២០ Ù"ងថ គ¹"ននរណម,"ក់ £"¤វបនបងំ្ឱ"1�្"រកម្សិទិ្របស់½" 
�"សិន�ើករបងំ្Ûះ មិនចំបច់ សX""ប់�"¦ជន៍សធរណៈ Üើយ 
�"សិន�ើករសង មិនមនភព£"ឹម£"¤វ និង �"Ã"តីÀមÌ"ស់កម្សិទិ្ :

S  មØ""៤៤ Ù"ងថ រដF"ភិបលមនសិទិ្ រÝបអូស�"ព"1សម"�តិ្ពីនរណម,"ក់ 
Èើម"�ី�"¦ជន៍ សធរណៈ ដូចមនÙ"ង ក្Jងច"Hប់ Üើយត"¤វឱ"1មន 
សំណង£"ឹម£"¤វ និង យុតិ្ធម៌ ជមុន។ :



ច"Hប់ភូមិបល ឆ,"ំ២០០១   
មØ""ទី៥:

បនÙ"ងថៈ:

S  គ,"នបុគ្លណមួយ£"¤វបន½"ដកហូតកម្សិទិ្របស់ខ្ßនបនà" 
�"សិន�ើករដកហូតÐ"ះមិន³"នÈើម"�ី�"¦ជន៍សធរណៈ  :

S  ករដកហូត£"¤វ�្ើÀតមទ"ង់ និងនីតិវ�ធីបÖ×តិ្Qយច"Hប់ និង 
បទបáâ"បនÔ"ប់ពីបនផ្ល់សំណងជមុនQយសមរម"1 
និងយុតិ្ធម៌។:



ច"Hប់ភូមិបល ឆ,"ំ២០០១   
មØ""ទី១៩:

បនÙ"ងថៈ:

S  បុគ្លទំងឡយ®"លមនប័ណ្ឬមនស°"នភពជក់ä្"ងឋិត�¼""មឥទិ្
ពលÄ"មØ"" ១៩ Ä"ច"Hប់Ð"ះមិនអចទមទរសំណងទូទត់ ឬçហ៊ុយ
សX""ប់ករé"ទំឬករ�ៀបចំ®"លបន�្ើ�jើ អចលនវត្J ®"លបនកន់កប់
Qយខុសច"Hប់បនÕើយ ។:

S  លទ្កម្ណមួយQយខុសច"Hប់ និងQយË"តនឬQយêក�""ស់លើ�"ព"1
សម"�តិ្ សធរណៈរបស់រដ្ ឬរបស់នីតិបុគ្លសធរណៈ£"¤វផ្នÔ"ëសដូច
មនÙ"ងក្Jង មØ"" ២៥៩ Ä"ច"Hប់Ð"ះ។:



ច"Hប់ភូមិបល ឆ,"ំ២០០១   
មØ""ទី១៩ (ត):

S  ចំ�ះករកន់កប់�"ព"1សម"�តិ្សធរណៈ®"លបណì"លឱ"1ខូចខត ឬ�្ើឱ"1
យឺតយ}"វដល់ករងរ®"លជ�"¦ជន៍ទូÀ ពិ�"សចំ�ះករកន់
កប់ដីចំណីផ្¿វកំរ�តëសនឹង£"¤វកំណត់ជà្"។ :

S  ក្Jង�"ប់ករណី�ើជនj្ើសមិនបÖ"ïប់ករកន់កប់របស់ខ្ßនក្Jងរយៈg"ល®"ល
បនកំណត់Qយអជð"ធរមនសមត្កិច្à" អជð"ធរអចដំNើរករបNÊ"ញ
ជនj្ើសË"ញ។:



ច"Hប់ភូមិបល ឆ,"ំ២០០១   
មØ""ទី២៥៩:

S  ករប៉ះពល់កម្សិទិ្Ä"�"ព"1សម"�តិ្សធរណៈ £"¤វផ្នÔ"ëសពិន័យ ជ�""ក់ពី 
�""ំលន�ៀល ដល់ ហសិបលន�ៀល ឬ/និង ផ្នÔ"ëស ដក់ពន្នគរពី 
មួយឆ,"ំ ដល់�""ំឆ,"ំ :

S  ចរñ£"¤វមនកតព្កិច្ចកË"ញពី�"ព"1សម"�តិ្សធរណៈÛះជបនÔ"ន់ :

S  ចរñគ¹"នសិទិ្ទរកំò"អំពីពលកម្ឬករ�ៀបចំ®"លបន�្ើjើ�"ព"1ÛះÕើយ។ :



ច"Hប់ភូមិបល ឆ,"ំ២០០១   
មØ""ទី២៥៩ (ត):

S  ក្Jងករណី®"លអ្កកំពុងកន់កប់�"ព"1សម"�តិ្សធរណៈ មុនច"Hប់Ð"ះចូល 
ជធរមន Üើយមនឯកសរសំអង និងបáâ"ក់ជក់លក់ថ ខ្ßនបនទិញ 
ពីជនណម,"ក់ អចរយករណ៍ ជូនអជð"ធរមនសមត្កិច្ Èើម"�ីអនុវត្តម 
វ�ធនច"Hប់ចំ�ះបុគ្ល®"លបនលក់ �"ព"1សម"�តិ្សធរណៈÐ"ះQយ 
ខុសច"Hប់ និង Èើម"�ីជ�"¦ជន៍របស់ខ្ßន®"ល បនរង�""ះQយសរ 
ទó្ើÐ"ះ ។ ëះជយ}"ងណក៏Qយក៏ជនរង�""ះÐ"ះ ពំុមនសិទិ្កន់កប់ 
បន្jើ �"ព"1សម"�តិ្សធរណៈបនÕើយ ។:



ច"Hប់អស"rមិករណ៍:
០៤ កុម្ៈ ២០១០:

S  មØ""២៖ ច"Hប់Ð"ះមនvលបំណងជអទិ:
S  ធនករដកសិទិ្¨"បច"Hប់jើកម្សិទិ្ឯកជនQយសមរម"1 និងយុតិ្ធម៌:
S  ធនករទូទត់សំណងជមុនQយសមរម"1 និងយុតិ្ធម៌:
S  បÁ"ើផល�"¦ជន៍សធរណៈ និងផល�"¦ជន៍ជតិ:
S  �្ើករអភិវឌ"öÜ"ដF"រចនសម័្ន្រូបវន្សធរណៈ:



ច"Hប់អស"rមិករណ៍:
០៤ កុម្ៈ ២០១០:

S  មØ""៧៖ មន÷"រដ្à"®"លជអ្ក�្ើអស"rមិករណ៍ Èើម"�ី�"ើ�""ស់ក្Jងvល
wជផល�"¦ជន៍សធរណៈ និង ផល�"¦ជន៍ជតិ។ 
អស"rមិករណ៍អចអនុវត្ÀបនលុះØ""÷"យកÀអនុវត្គZ""ង 
ដូចមនÙ"ងក្JងមØ""ទី ៥ Ä"ច"Hប់Ð"ះ។:

S  មØ""ទី៨៖ រដ្£"¤វ÷"ទទួលទិញយកនូវចំù"កÄ"អចលនវត្J ®"ល��"សសល់ពី
អស"rមិករណ៍ QយÏ្"សមរម"1 និង យុតិ្ធម៌ តមសំNើររបស់មÌ"ស់អចលនវត្J និង/ឬ 
មÌ"ស់សិទិ្®"លពំុអចរស់�Î"�"រគZ""ងបន ឬ ពំុអចសងសង់លំ�ឋនបន ឬ 
ពំុអច�"កបអជីវកម្អី្�"�"ងàៀតបន។:



ច"Hប់អស"rមិករណ៍:
០៤ កុម្ៈ ២០១០ (ត):

:

S  មØ""ទី២២៖ �""ក់សំណង®"ល£"¤វផ្ល់ûយÀមÌ"ស់អចលនវត្J និង/ឬ មÌ"ស់សិទិ្ 
£"¤វគិតតមÏ្"ទីផ"rរ ឬ Ï្"ជំនួស�កលបរ�Ë្"ទÄ"ករË"ញ�"ចកី្�"កសស្ីពី
គZ""ងអស"rមិករណ៍។ Ï្"ទីផ"r ឬ Ï្"ជំនួស£"¤វកំណត់Qយគណៈកម្ករ ឬ ភ,"ក់ងរ 
ឯករជ"1មួយតមករü"ើស�ñសរបស់គណៈកម¹"ធិករអស"rមិករណ៍។:



ដំNើរករ�ៀបចំ!"នករសកម្ភព
សX""ប់ករQះS""យផលប៉ះពល់:

S  កិច្�"ជំុជសធរណៈÈើម"�ីêះបý»"លកំណត់ទីតំងប៉ះពល់ និងករ�្ើជំ�ឿន:
S  ដំNើរករêះបý»"លកំណត់ទីតំងប៉ះពល់ និងករ�្ើជំ�ឿន:
S  �្ើជំ�ឿននិងករអó្"តÀស°"នភពសង្មកិច្-�"ដ្កិច្:
S  �្ើស"ង់�"ព"1®"លប៉ះពល់ (IOL) និងករសិក"rពីត�្"ជំនួស:
S  �្ើកិច្ពិភក"rជÃ"ុម  (FGDs):



ដំNើរករ�ៀបចំ!"នករសកម្ភព
សX""ប់ករQះS""យផលប៉ះពល់ (ត) 

S  �្ើករវ�ភគទិន្ន័យនិងបó្ើតទិន្ន័យ�"!សរ®"លរងផលប៉ះពល់:

S  កិច្ពិភក"rជសធរណៈស្ីពីត�្"ដី និងអØ""ត�្"សំណង
សX""ប់�"ព"1សម"�តិ្®"លមិន³"នជដី:

S  �ៀបចំ!"នករសកម្ភពសX""ប់ករQះS""យផលប៉ះពល់ (RAP):

S  ដក់បង ""ញនូវព# ""ង!"នករសកម្ភពសX""ប់ករQះS""យផលប៉ះពល់ដល់
សហគមន៍:

S  £"!តពិនិត"1 និងអនុម័តjើ!"នករសកម្ភពសX""ប់ករQះS""យផលប៉ះពល់:



ករអនុវត្!"នករសកម្ភពសX""ប់ករQះ
S""យផលប៉ះពល់:

 

S  បáâ"ក់ និងទទួលស»"ល់Àjើស"ង់�"ព"1សម"�តិ្®"លប៉ះពល់ 
និងទិន្ន័យ�"!សរ:

S  ករចុះកិច្សន"$:

S  ករ�ៀបចំ និងអនុម័តថវ�កទូទត់សំណង:

S  ករទូទត់�""ក់សំណង:

S  ករតំងទីលំ�ថី្ :


