1. ការការពារបរ ិស្ថាន PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
ផែនការគ្រប់គ្រងបរ ិស្ថានផែលបានផែងខាងក្គ្កាមក្នេះគ្រូវបានបញ្ូ ច លជាផែែកមួយននបក្ែចកក្េស

ពិក្សស The following Environmental Management Plan (EMP) is included as part of the
Special Technical
1.1.ផែនការគ្រប់គ្រងបរ ិស្ថាន Environmental Management Plan
ផែនការគ្រប់គ្រងបរ ិស្ថាន Environmental Management Plan
លកខខណ្ឌេូក្ៅ GENERAL
ផែនការគ្រប់គ្រងបរ ិស្ថាន

ជាផែែកមួយននបេដ្ឋានបក្ែចកក្េស ផែលនឹងគ្រូវយកជាអាេិភាពកែុងករណ្ីមាន

េំនាស់ែលគ្បក្ោជន៍ជាមួយបេដ្ឋានេូក្ៅ។

The Environmental Management Plan will be part of the Technical Specifications and therefore will
take precedence in any conflict with General Specifications.
វ ិធានការ MEASUREMENT
ផែនការគ្រប់គ្រងបរ ិស្ថាននឹងមិនគ្រូវបានចារ់វ ិធានការក្ដ្ឋយផែកក្េ ែទុយក្ៅវ ិញវ ិសវករនឹងវាយរនមៃគ្បសិន
ក្បើអ្ែកក្ ៉ៅ ការ/អ្ែកក្ ៉ៅ ការបនត មានគ្រប់លកខខណ្ឌផែលគ្រូវការក្ដ្ឋយផែែកក្ៅក្លើព័រ៌មានលមែរ
ិ នានា។

This item will not be measured separately; instead the Engineer will assess this if the
Contractor/subcontractor has successfully met all the requirements based on the Specifications.
ការេូទារ់ PAYMENT
គ្មានការេូទារ់ដ្ឋែ់ក្ដ្ឋយផែកណាមួយគ្រូវបានក្្វក្ើ ែើងក្ដ្ឋយផែែកក្ៅក្លើការអ្នុវរតផែនការគ្រប់គ្រង

ប

រ ិស្ថានក្នាេះក្េ។ អ្ែកក្ ៉ៅ ការ/អ្ែកក្ ៉ៅ ការបនត គ្រូវគ្បកាសជាឳឡារ ឹកថាបានែតលគ្់ បាក់ឈ្ួ លសគ្មាប់
ែ
ការ អ្នុ
វរតតាមបេបបញ្ញ រតិទាំងក្នេះកែុងការក្រៀបែំេន
ំ ិញ និងរនមៃ របស់គ្មរ់សគ្មាប់ការងារផែលបានដ្ឋក់បញ្ូ ច លកែុង
បញ្ជបា
ី ៉ៅ ន់ស្ថានបរ ិមាណ្និងរនមៃ

ក្ដ្ឋយអ្ែកក្ ៉ៅ ការ/អ្ែកក្ ៉ៅ ការបនត។

និងការេូទារ់សណ្
ំ ងក្ពញក្លញសគ្មាប់ការអ្នុវរតតាមបេបបញ្ញរតិក្នេះ

No separate payment shall be made with respect to the implementation of the Environmental
Management Plan. The Contractor/subcontractor shall be deemed to have made allowances for such
compliance with these provisions in the preparation for her/his prices for items of work included in the
Bill of Quantities, and full compensation for such compliance will be deemed to cover by her/him.
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វ ិធានការការ់បនាយ

ក្េរុប៉ៅេះពាល់បរ ិស្ថា
ន្ងន់្ងរ

កាលវ ិភារ

ស្ថាប័នេេួល

រនមៃបា៉ៅន់ស្ថាន

Schedule

ខុសគ្រូវ

Estimated Cost

Mitigation Measures

Institutional
Responsibilit
y

Potential
Environment
Impact

ែំណាក់កាលមុនការស្ថងសង់ Pre-Construction Phase
ការមិនអ្នុក្ោមតាម
ការក្រៀបែំក្គ្គ្មងបៃង់

បក្ែចកក្េស និងក្គ្មល

ការណ្៍ផណ្នាំជារិ និង
អ្នតរជារិ

Non-

compliance of the
technical design to
applicable national
and
international
guidelines

ក្គ្មលការណ្៍ក្រៀបែំផែនការ និងការ
សក្គ្មែក្លើការក្រៀបែំក្គ្គ្មងបៃង់

បក្ែចកក្េស នឹងគ្រូវបានពិនិរយក្ែើងវ ិញ
ក្េើយគ្រូវគ្សបតាមផែនការក្ម នន
គ្រឹេះស្ថានអ្ប់រ ំ បណ្ុ ត េះបណា
ត ល
បក្ែចកក្េស និងវ ិជាជជីវៈនានា

Planning principles and design
considerations will be reviewed
and will be consistent with the
Master Plan of the TVET
institutions

ែំណាក់កាល
ក្រៀបែំ

ផែនការនន
កមាវ ិ្ី

Planning
Stage of the
Program

ការក្រៀបែំក្គ្គ្មងបៃង់បក្ែចកក្េសែុង
ក្គ្កាយននក្ោងជាង អ្ក្នតវាសិកដ្ឋាន ការ
បផនាមអ្គ្មរ និងសកមាភាពស្ថតរនីរិសម្
បទារួរពិចារណាក្លើែំណ្ុែខាងក្គ្កាម
៖

(1) អ្នុវរតតាមការផណ្នាំផែលបាន

ផណ្នាំសព
តី ីការស្ថងសង់ស្ថោក្រៀន

និងបរ ិកាខ។ (2) ការស្ថងសង់បងគន់អ្នា
ម័យមិនរួរសារ
ិ ក្ៅជិរគ្បភពេឹក

សគ្មាប់ែឹកក្េ (ោ៉ៅ ងក្ោែណាស់ 30
ផម៉ៅគ្រពីគ្បភពេឹកសគ្មាប់ែឹក) និងគ្សប

តាមក្គ្មលការណ្៍ផណ្នាំជារិ និងអ្នតរ
ជារិផែលពាក់ព័នធ (ែូែជាសតង់ដ្ឋរេឹក
ស្ថែរ និងអ្នាម័យរបស់អ្ងគការសុខ

ភាពពិភពក្ោកសគ្មាប់ស្ថោក្រៀន

ក្ដ្ឋយរនមៃកំណ្រ់ទាប); និង (iii) អ្នុវរត
តាមែាប់និងបេបញ្ជ
ជ អ្ំពីភាពរ ឹងមាំនន
រែនាសមព័នធរម
ួ របស់សណ្
ំ
ង់ែូែផែល

មានផែងកែុងែាប់គ្រប់គ្រងរែនាសមព័នធ
សំណ្ង់។

The

final

technical

design
of
the
workshops,
dormitory, additional building and
rehabilitation activities should take
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អ្រគនាយកដ្ឋាន

អ្ប់រ ំ និងបណ្ុ ត េះ
បណា
ត ល

បក្ែចកក្េស និង
វ ិជាជជីវៈ

DGTVET

មានបញ្ូ ច លកែុងរនមៃ
របស់កមាវ ិ្ី

Included in the
program cost

into consideration the following: (i)
follow the suggested guidelines on
building school facilities; (ii)
construction of sanitation facilities
should not be located near source
of drinking water (at least 30
meters from the source of drinking
water) and consistent with
applicable
national
and
international guidelines (i.e. World
Health Organization’s Water,
Sanitation and Hygiene Standards
for Schools in Low-cost Settings);
and (iii) follow applicable rules and
regulations on structural integrity
of building structures.
ក្េរុប៉ៅេះពាល់ជាក់ោក់

ពីការដ្ឋាន និងវ ិធានការ

ការ់បនាយ ក្ៅមិនទាន់
សមគ្សប

និងគ្រប់

គ្គ្មន់សគ្មាប់ការក្គ្គ្មង
បៃង់បក្ែចកក្េសែុង

ក្គ្កាយននកមាវ ិ្ីក្នាេះក្េ

Site-specific
impacts
and
mitigation measures
are not appropriate
and sufficient to the
final
technical
design
of
the
Program

ក្្វើបែចុបបនែភាព ការវាយរនមៃក្េរុប៉ៅេះ
ពាល់បរ ិស្ថានែំបូង និងផែនការ

គ្រប់គ្រងបរ ិស្ថាន ក្ដ្ឋយផែែកក្លើ

ក្គ្គ្មងបៃង់បក្ែចកក្េសែុងក្គ្កាយននកមា
វ ិ្ី ។ Update IEE and EMP

based on the final technical
design of the Program
ធានាថា បែចុបបនែភាពននផែនការ

គ្រប់គ្រងបរ ិស្ថាន គ្រូវបានែតលជ
់ ូន

ក្ោងក្ៅក្លើ

អ្រគនាយកដ្ឋាន

ការបញ្ច ប់

អ្ប់រ ំ និងបណ្ុ ត េះ

បក្ែចកក្េស

បក្ែចកក្េស និង

ក្គ្គ្មងបៃង់

ែុងក្គ្កាយ

Upon
completion
of the final
technical
design

បណា
ត ល

មានបញ្ូ ច លកែុងថវ ិកា
របស់កមាវ ិ្ី

Included in the
program cost

វ ិជាជជីវៈ

DGTVET

អ្ែកក្ ៉ៅ ការ Ensure updated EMP is

provided to the

contractors

ព័រ៌មានផែលទាក់េង គ្រូវបានបងាាញ

Relevant information

disclosed

ែំណាក់កាលស្ថងសង់ CONSTRUCTION PHASE
ការបំពល
ុ ខយល់ Air Pollution
ការបក្ងកើរ្ូលី

ឬែង់

បាញ់េឹកក្ៅក្លើនែទែូ វៃ និងរំបន់ការងារ

លែរ
ិ ពីការជីកក្ៅ

ជាចាំបាែ់ ពិក្សសកែុងកំែុងអាកាស

ជញ្ូ ជ នែី

surface and work areas, as
necessary especially during dry
weather

ការដ្ឋាន

និងការែឹក

Generation of dust
or particulate matter
from
on-site
excavation,
and
movement of earth
materials

ធារុក្តត Water spraying on road

ដ្ឋក់ែីសុ កកែ
ត ុ ងរំបន់ផែលការពារមិនឲ្យ
គ្រូវខយល់ Place stockpiled soil in

កែុងកំែុង

អ្ែកក្ ៉ៅ ការស្ថង

ក្ពលស្ថង

សង់/អ្ែកក្ ៉ៅ ការ

វ ិ្ី

Contractor/sub
contractor

During
Program
construction

កិែចការពារសុវរាិ

សង់របស់កមា

areas shielded from prevailing
winds

បនត

ភាពសងគម និង
បរ ិស្ថាន

Social
and
Environmental
EMP for workshop, Dormitory, New Buildings, and upgrading buildings-TVETSDP

3

មានបញ្ូ ច លកែុងថវ ិកា
របស់កមាវ ិ្ី

Included in the
program cost

Safeguards

ការបំភាយពីការែឹក

ជញ្ូ ជ នសមាារៈ្ុន្ងន់
និងក្គ្រឿងែគ្ក

Emission
from
movement of heavy
equipment
and
construction
vehicles

ឡានែឹកែីខាែ់ ថា និងសមាារផែល

ងាយភាយកែុងខយល់ក្ែេងៗក្េៀររួរផរ
គ្រូវបានគ្របែណ្ដប់ក្ដ្ឋយរង់ ឬគ្ក

ណារ់គ្របកុំឲ្យក្េើរ Truck carrying

sands, soil, stone, and other
loose materials should be
covered with tarpaulin

កំែុងក្ពល
ស្ថងសង់

របស់រក្គ្មាង

During
Program
construction

អ្ែកក្ ៉ៅ ការស្ថង

សង់/អ្ែកក្ ៉ៅ ការ
បនត

Contractor/sub
contractor

មានបញ្ូ ច លកែុងថវ ិកា
របស់កមាវ ិ្ី

Included in the
program cost

កិែចការពារសុវរាិ

ក្គ្រឿងែគ្ក និងក្គ្រឿងបរ ិកាខរផែលបាន

ភាពសងគម និង ប

ក្គ្បើកុ ងអ្ំ
ែ
ែុងក្ពលស្ថងសង់គ្រូវបានផថ

រ ិស្ថាន

រកាឲ្យបានគ្រឹមគ្រូវ និងសារ
ិ កែុងសភាព
លែក្ែើមបីធានាបាននូវែំក្ណ្ើរការលែ

Social
and
Environmental
Safeguards

គ្បក្សើរ។ Vehicles and equipment

used during construction must be
properly maintained and in good
condition to ensure optimal
performance.
ោល់ក្គ្រឿងែគ្ក និងក្គ្រឿងបរ ិកាខរផែល

បានក្គ្បើក្ៅកែុងសកមាភាពស្ថងសង់គ្រូវ
មានការបញ្ជ
ជ ក់គ្រឹមគ្រូវផែលបងាាញពី

ការអ្នុក្ោមតាមបេដ្ឋានននការបំភាយ

ឧសាន
័ របស់ោនយនត។ All vehicles

and equipment used in the
construction activities shall have
valid
certifications
indicating
compliance to vehicle emission
standards.

ការបំពល
ុ េឹក Water Pollution
ការេូរក្ែញ ឬការេូរ
ក្គ្ចាេះែីពីរំនរសមាារៈ
សំណ្ង់

និងសំណ្ល់

Run-off
or
soil
erosion
from
stockpiled
construction
materials and spoils

បគ្ងួមជាអ្បបបរមាក្លើការបក្ញ្ចញកាក
សំណ្ល់ក្ដ្ឋយក្្វើឲ្យមានរុលយភាព
និងបំក្ពញគ្រប់េីកផនៃង។ កាក

សំណ្ល់ គ្រូវផរក្បាេះក្ចាលកែុងរំបន់

ណាផែលគ្រូវបានអ្នុញ្ជញរក្ដ្ឋយអាជាា
្រមូលដ្ឋាន Minimize spoil by

កំែុងក្ពល
ស្ថងសង់

សង់/អ្ែកក្ ៉ៅ ការ

របស់រក្គ្មាង

បនត

During
Program
construction

balancing cut and fill wherever
possible. Spoil shall only be
disposed to areas approved by
local authorities

ក្េរុប៉ៅេះពាល់ក្ដ្ឋយស្ថរការេូរក្គ្ចាេះែី
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អ្ែកក្ ៉ៅ ការស្ថង

Contractor/sub
contractor
កិែចការពារសុវរាិ
ភាពសងគម និង
បរ ិស្ថាន

Social and
Environmental

មានបញ្ូ ច លកែុងថវ ិកា
របស់កមាវ ិ្ី

Included in the
program cost

នឹងគ្រូវបានការ់បនាយក្ដ្ឋយការគ្បុង

Safeguards

គ្បយ័រែក្លើការដ្ឋាន ែូែជា មិនអ្នុញ្ជញរ
ឲ្យេឹកេូរក្ែញពីការដ្ឋានស្ថងសង់ក្ៅ
កែុងបណា
ត ញលូ ជាក្ែើម។ ក្ៅកផនៃង

ផែលជីកកាយយកអាែម៍ែី វ ិធានការ
សមគ្សបនឹងគ្រូវបានអ្នុវរតក្ែើមបី

គ្រប់គ្រងការេូរក្គ្ចាេះែី ក្ដ្ឋយោប់

បញ្ូ ច លទាំងការគ្របអាែម៍ែី ការស្ថង

សង់អាងរងនិងក្គ្ចាេះេឹក ឬកផនៃងស្ថទក់
កករែីបក្ណា
ត េះអាសនែតាមគ្បព័នាលេ
ូ ឹក
សែុយ ផែលេូរក្ៅរកែៃូវេឹក។ Impacts

due to soil erosion will be
mitigated by careful grading of
the construction site such that
water is not allowed to run off of
the construction site into adjacent
drainages. Where excavated soils
are onsite, adequate measures
will be implemented to control
runoff, including covering
exposed soils, construction of
settling basins, or temporary silt
traps along the drainage leading
to water bodies.
ការងារែីទាំងអ្ស់គ្រូវក្្វើក្ៅរែូវគ្បាំង

ក្ែើមបីេប់ស្ថករ់បញ្ជ
ា ននការក្គ្ចាេះែីកុ ងរ
ែ
ែូវវសា។ All earthworks must be

conducted during the dry season
to prevent the problem of soil runoff during monsoon season
ការអ្នុវរតគ្បព័នធគ្បមូល និងការក្ចាល

ការសំអារេឹកក្គ្បើ

គ្បាស់រែ
ួ ពីកុ ងែទ
ែ
េះកមាករ
ការក្លែធាៃយក្គ្បង

កាកសំណ្ល់រ ឹង ក្ដ្ឋយែតលកា
់ រក្រៀបែំ
ផបងផែកកាកសំណ្ល់

នែែនយ េឹកមិនស្ថែរពី

Implementation of solid wastes
collection and disposal system,
with provision for waste
segregation

ក្គ្រឿងែគ្ក និងការ

ការែតលស
់ ភា
ំ រៈអ្នាម័យគ្រប់គ្គ្មន់ក្ៅ

និងក្គ្បងរ ំអ្ិលក្ដ្ឋយ
ការោងសំភារៈ និង

ក្ចាលកាកសំណ្ល់រ ឹង

ការដ្ឋាន ក្ដ្ឋយមានអាងសតុកេឹកសែុយ

Domestic sewage
from
construction
workers, accidental
spillage of oil and
other
lubricants,
wastewater
from
washing
of

ទាន់ក្គ្ចាេះ បងាូរក្ៅកែុងគ្បឡាយក្ដ្ឋេះ

មិនបានគ្រឹមគ្រូវ

។

កំែុងក្ពល
ស្ថងសង់

សង់/អ្ែកក្ ៉ៅ ការ

របស់រក្គ្មាង

បនត

During
Program
construction

Contractor/sub
contractor

ក្ែើមបីការពារមិនឲ្យេឹកសែុយផែលមិន
េឹក/លូ គ្បឡាយេឹក និងេក្នៃ។

Provision on adequate on-site
sanitation facilities with septic
tanks to prevent untreated
sewage from being channeled
into the drainage canals, irrigation

EMP for workshop, Dormitory, New Buildings, and upgrading buildings-TVETSDP
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អ្ែកក្ ៉ៅ ការស្ថង

កិែចការពារសុវរាិ
ភាពសងគម និង
បរ ិស្ថាន

Social and
Environmental
Safeguards

មានបញ្ូ ច លកែុងថវ ិកា
របស់កមាវ ិ្ី

Included in the
program cost

construction
equipment
and
vehicles
and
improper disposal of
solid wastes.

canals, and river
ធានាថាមិនមានការែក់េឹកសែុយក្ែេង
ក្េៀរក្េកែុងកំែុងក្ពលស្ថងសង់

Ensure that no cesspools will be
created during construction
activities
ក្្វើកផនៃងសតុកេុកក្គ្បងឥនធនៈ និងក្គ្បង
រ ំអ្ិលឲ្យក្ៅឆ្ងងយពីគ្បព័នធបងាូរែូលកែុង
ែៃូវេឹក។ កំណ្រ់េីកផនៃងសគ្មាប់ការ

ផថទាំ និងោងសមាែរ ឧបករណ្៍ និង
ក្គ្រឿងែគ្ក ។ រំបន់ក្នេះរួរផរគ្រូវបាន
បំពាក់នូវរគ្មងក្គ្បង និងជារិខាៃញ់

ក្ែើមបីេប់ស្ថករ់ក្គ្បងពីការោងសំអារ
ក្គ្រឿងែគ្ក/ឧបករណ្៍ ក្េើយេូរែូល
គ្បឡាយ/លូបងាូរេឹក។ Place

storage areas for fuels and
lubricants away from any
drainage leading to water bodies.
Designate area for equipment
and vehicle washing and
maintenance. The area should be
provided with oil and grease traps
to prevent oil from being washed
into drainage canals

សក្មៃង និងរ ំញ័រ Noise and Vibration
ការរ ំខានកែុងក្ពល

ប

ណ្ុ ត េះបណា
ត ល/ក្រៀន ក្ៅ
កែុងគ្រឹេះស្ថានអ្ប់រ ំ

ណ្ុ ត េះបណា
ត លបក្ែចក

ប

ក្េស និងវ ិជាជជីវៈ ។ ការ
បំពុលក្ដ្ឋយសក្មៃង

ែល់អ្ែកេេួលយក៖
សេរមន៍ក្ៅជិរៗ

ក្នាេះ ស្ថោក្រៀន និង
មនទីរក្ពេយក្ៅកែុងរំបន់
របស់កមាវ ិ្ី។

Disruption
of
training/classes in
the
TVET
institutions. Noise
pollution to other
sensitive receptors:
nearby community,

ក្រៀបែំផែនការសកមាភាពក្ដ្ឋយមានការ
ពិក្គ្គ្មេះក្ោបល់ជាមួយបុរគលក
ិ និង

កំែុងក្ពល
ស្ថងសង់

មន្រនតីននស្ថាប័ន អ្ប់រ ំ បណ្ុ ត េះបណា
ត ល

របស់រក្គ្មាង

គ្បធានគ្កុមគ្បឹកាឃុ/ំ សងាករ់ក្ែើមបី

During
Program
construction

បក្ែចកក្េស និងវ ិជាជជីវៈស្ថធារណ្ៈ និង
ក្រៀបែំឲ្យសកមាភាព្ំៗផែលបងកសក្មៃង

អ្ែកក្ ៉ៅ ការស្ថង
សង់/អ្ែកក្ ៉ៅ ការ
បនត

Contractor/sub
contractor

រ ំខាន និងរ ំញ័រ អ្នុវរតកុ ងកំ
ែ
ែុងក្ពលនថង

កិែចការពារសុវរាិ

រ។ Planning activities in

រ ិស្ថាន

ផែលនឹងក្្វើឲ្យមានការរ ំខានរិែរួែបំែុ

consultation with the staff and
officials of public TVET
institutions and the Chief of
commune/Sangkat Council so
that activities with the greatest
potential to generate noise and
vibration are planned during
periods of the day that will result
in least disturbance
សកមាភាពស្ថងសង់ គ្រូវក្ជៀសវាងកែុង
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ភាពសងគម និង ប

Social
and
Environmental
Safeguards

មានបញ្ូ ច លកែុងថវ ិកា
របស់កមាវ ិ្ី

Included in the
program cost

schools,
and
hospitals in the
Program area.

អ្ំែុងក្ពលក្ពលយប់ និងកមាវ ិ្ី

ស្ថសនា ឬវបប្ម៌ក្ៅជិរែៃូវ ែូែជាការ
សូគ្រ្ម៌នថងសគ្ុ ករបស់ស្ថសនាឥស្ថៃម
ពិ្ីបុណ្យទាន និងពិ្ីមងគលការ។

Construction activities will be
avoided during nigh time and
religious or cultural events in
close proximity to the roadside
such as Friday prayers, temple
festivals and weddings.
អ្នុក្ោមតាមក្គ្មលការណ្៍ផណ្នាំជារិ
ក្លើកគ្មិរសក្មៃងអ្នុញ្ជញរកែុងអ្ំែុង

ក្ពលមានសកមាភាពស្ថងសង់ Follow

applicable national guidelines on
permissible noise level during
construction activities
ោល់សមាារៈសំណ្ង់

និងក្គ្រឿងែគ្ក

ទាំងអ្ស់គ្រូវផថរកាឲ្យបានលែ គ្រូវគ្រួរ
ពិនិរយឲ្យបានក្េៀងទារ់សគ្មាប់ការ

បក្ញ្ចញសំក្ែងរ ំខាន ក្េើយគ្រូវបំពាក់
ឧបករណ្៍ការ់បនាយសំក្ែង

សម

គ្សបក្ែេងក្េៀរគ្សបតាមបេបេ
បញ្ញរតិ

ជារិ

និងមូលដ្ឋាន

All

construction equipment and
vehicles shall be well maintained,
regularly inspected for noise
emissions, and shall be fitted with
muffler and other appropriate
noise suppression equipment
consistent
with
applicable
national and local regulations
សំក្ែង និងរ ំញ័រ
ក្ដ្ឋយស្ថរែលនារបស់
ក្គ្រឿងែគ្កតាម

បក្ណា
ត យែៃូវ អាែនាំឲ្យ

មានភាពរ ំខាន្ងន់្ងរ ។

Noise and vibration
due
to
the
movement
of
vehicles along the
access road may
potentially result to
nuisance.

ដ្ឋក់កំេរ
ិ ក្លបឿនក្លើក្គ្រឿងែគ្ក
សគ្មាប់ការងារស្ថងសង់ក្ែើមបីការ់

បនាយការបំភាយឧសាន
័ តាមរំបន់ផែល
អ្ែកេេួលយក (ឧទា. វរត មនទីរក្ពេយ
ស្ថោក្រៀន ែទេះ) Impose speed

limits on construction vehicles to
minimize emissions along areas
where sensitive receptors are
located (i.e. temples, hospitals,
schools, houses)

កំែុងក្ពល
ស្ថងសង់

របស់រក្គ្មាង

During
Program
construction

អ្ែកក្បើកក្គ្រឿងែគ្ក និងក្គ្រឿងមា៉ៅ សុន
ី

គ្រូវក្ជៀសវាងការក្គ្បើសក្ុី បៃ លុេះគ្តាផរ
គ្រូវការជូនែំណ្ឹងែល់អ្ែកក្គ្បើគ្បាស់ែូ វៃ

ឬសរវ តាមែាប់ក្បើកបរ Truck driver
EMP for workshop, Dormitory, New Buildings, and upgrading buildings-TVETSDP
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អ្ែកក្ ៉ៅ ការស្ថង
សង់/អ្ែកក្ ៉ៅ ការ
បនត

Contractor/sub
contractor
កិែចការពារសុវរាិ
ភាពសងគម និង
បរ ិស្ថាន

Social and
Environmental
Safeguards

មានបញ្ូ ច លកែុងថវ ិកា
របស់កមាវ ិ្ី

Included in the
program cost

and equipment operators shall
avoid the use horns unless it is
necessary to warn other road
users or animals of the vehicle’s
approach
រ ំញ័រពីសកមាភាពស្ថង
សង់អាែបណា
ត លឲ្យ
ខូែខារែល់រែនា
មព័នធ

ស

និងអ្គ្មរក្ែេង

ក្េៀរក្ៅកែុងរំបន់

Vibration from the
construction
activities may cause
damage to other
structures
and
buildings in the area

កំណ្រ់អ្រតសញ្ជញណ្អ្គ្មរណាផែល
គ្េុឌក្គ្ទាម

(ឧទា.

អ្គ្មរចាស់ក្ៅកែុង

មជឈមណ្ឌលបណ្ុ ត េះបណា
ត លក្ខរតកណា
ត

ល) ពីការខូែខារក្ដ្ឋយរ ំញ័រ និងក្ជៀស
វាងការខួង ឬរថយនត្ុន្ងន់ក្ៅកែុង

កំែុងក្ពល
ស្ថងសង់

របស់រក្គ្មាង

During
Program
construction

បរ ិក្វណ្ការដ្ឋាន។ បញ្ចប់ការងារសុវី ិល

អ្ែកក្ ៉ៅ ការស្ថង

សង់/អ្ែកក្ ៉ៅ ការ
បនត

Contractor/sub
contractor

មានបញ្ូ ច លកែុងថវ ិកា
របស់កមាវ ិ្ី

Included in the
program cost

កិែចការពារសុវរាិ

(ការងារគ្ស្ថលៗ) កែុងរំបន់ទាំងក្នេះឲ្យ

ភាពសងគម និង ប

បានក្លឿនតាមផែលអាែក្្វើក្ៅបាន

រ ិស្ថាន

Identify any buildings at risk (i.e.
old buildings in Kandal training
center) from vibration damage and
avoiding any pneumatic drills or
heavy vehicles in the vicinity.
Complete the civil works in these
areas as quickly as possible

Social
and
Environmental
Safeguards

កផនៃងយកថា និងកមចេ
ី តា
ី ង
ំ (គ្បសិនក្បើមាន) Quarry and Borrow Sites (if any)
គ្បរិបរតិការកែុងកផនៃង

យកថា និងេីតាំងរក្ត
ត
ែី អាែបណា
ត លឲ្យមាន
ែលប៉ៅេះពាល់អ្វ ិជជមាន

ែល់រុណ្ភាពេឹកក្លើែី
ក្កើនការបំភាយ្ូលក
ី ុង
ែ
ក្ពលជីកកាយែី ការ
េូរក្គ្ចាេះែីនិងស្ថាន
ភាពែៃូវេឹក និងការខូែ

ខារ្ងន់្ងរក្ៅក្លើែីស
គ្មាប់ែលិរភាព

កសិកមា និងរំបន់បរ ិស្
ថានផែលងាយរងរ្

ក្ោេះ។ Operation of

quarry and borrow
sites could cause
adverse impacts to
surface
water
quality,
elevated
dust
emission
during excavation,
soil erosion and
siltation of nearby

ក្គ្បើគ្បភពសមាារៈផែលអាែរកបានងាយ
គ្សួលយកមកក្គ្បើបានភាៃម។ គ្បសិនក្បើ
អ្ែកក្ ៉ៅ ការេិញសមាារៈពី រក្ត
ដ

សំណាក និងកផនៃងយកថាផែលមាន

គ្ស្ថប់ គ្រូវធានាថាការងារក្នេះគ្រូវបាន

អ្នុក្ោមតាមរគ្មូវការបេបញ្ញរតិ ែាប់

កំែុងក្ពល
ស្ថងសង់

សង់/អ្ែកក្ ៉ៅ ការ

During
Program
construction

Contractor/sub
contractor

របស់រក្គ្មាង

ពាក់ព័នធទាំងអ្ស់។ Utilize readily

available sources of materials. If
contractor procures materials
from existing burrow pits and
quarries, ensure that these
conform to all relevant regulatory
requirements.
េីតាំងរក្ត
ត ែី និងកផនៃងយកថា

(គ្បសិនក្បើកផនៃងទាំងក្នេះគ្រូវបងាាញ

ែល់កមាវ ិ្ី) គ្រូវអ្នុវរតតាមរគ្មូវការប
រ ិស្ថានតាមផែលអាែអ្នុវរតបាន

Borrow areas and quarries (if
these are being opened up
exclusively for the Program) must
comply with environmental
requirements, as applicable
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8

អ្ែកក្ ៉ៅ ការស្ថង
បនត

កិែចការពារសុវរាិ

ភាពសងគម និង ប
រ ិស្ថាន

Social
and
Environmental
Safeguards

មានបញ្ូ ច លកែុងថវ ិកា
របស់កមាវ ិ្ី

Included in the
program cost

water courses, and
potential damage to
productive land and
ecologically
sensitive areas.
ការបក្ងករ
ើ សំណ្ល់រ ឹង Generation of Solid Wastes
ការគ្រប់គ្រងកាក

សំណ្ល់រ ឹងមិនគ្រឹមគ្រូវ
អាែបណា
ត លឲ្យមាន
បញ្ជ
ា កៃិន

និងផពយផម

យការបំពុលខយល់ការ

ប៉ៅេះពាល់ែល់សខ
ុ ភាព
និងសុវរាិភាពការេូរ

សទេះសទង
ឹ ែៃូវេឹកក្ៅជិរ
និងឥេធិពលអ្វ ិជជមាន
ក្ៅក្លើក្េសភាព។

Improper
solid
waste management
could cause odor
and
vermin
problems,
air
pollution, risks to
health and safety,
flow obstruction of
nearby
watercourses and
could
negatively
impact
the
landscape

សមាារៈសគ្មាប់ស្ថងសង់ និងកផនៃងេុក
សមាារៈ គ្រូវមានរគ្មប ការ់បនាយការ
បារ់បង់ Construction materials

and stockpiles of soils should be
covered to reduce material loss.
ឃ្ៃំងសមាារៈ ក្គ្បងរ ំអ្ិល ក្គ្បងមា៉ៅ សុន
ី

កំែុងក្ពល
ស្ថងសង់

របស់រក្គ្មាង

During
Program
construction

អ្ែកក្ ៉ៅ ការស្ថង

សង់/អ្ែកក្ ៉ៅ ការ
បនត

Contractor/sub
contractor

និងសមាារៈក្ែេងក្េៀរ រូរមានេីតាំង

កិែចការពារសុវរាិ

Stockpiles, lubricants, fuels, and
other materials should be
located away from steep slopes
and water bodies.

រ ិស្ថាន

ឆ្ងងយពីែំក្ណារ និងែៃូវេឹក

ក្ែៀសវាងរកាេុកកាកសំណ្ល់។

អាែម៍ែីផែលក្លើសរួរផរែឹកក្ែញ
ក្ែើមបីសមាែរេីតាំង Avoid stockpiling

any excess spoils. Excess
excavated soils should be
disposed to approved designated
areas.
កាកសំណ្ល់ែទេះបាយ (ឧទា. សំណ្ល់

អាោរ) រួរផរផបងផែកសគ្មាប់គ្បមូល
ក្្វើកំប៉ៅុសតិ៍ និងក្បាេះក្ចាលកាកសំណ្ល់

ផែលមិនអាែក្្វើកំប៉ៅុសបា
តិ៍ នក្ែើមបីគ្បមូល
និងកាកសំណ្ល់ក្ៅេីោនក្ចាលស
គ្មាម។ Domestic solid wastes

(i.e. food wastes) should be
properly segregated in
biodegradable and nonbiodegradable for collection and
disposal to designated solid
waste disposal site.
�ោមឃ្រ់ការែុរសំណ្ល់ និងក្ចាល
កាកសំណ្ល់ក្ៅកែុងគ្បឡាយេឹក េក្នៃ
និងែៃូវេឹកនានា Prohibit burning

and disposal of solid wastes into
canals, rivers, and other
watercourses.
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ភាពសងគម និង ប

Social
and
Environmental
Safeguards

មានបញ្ូ ច លកែុងថវ ិកា
របស់កមាវ ិ្ី

Included in the
program cost

កាកសំណ្ល់ និងកាកសំណ្ល់ ក្គ្គ្មេះ
ថាែក់ែូែជាក្គ្បងក្គ្បងឥនធនៈ និងក្គ្បង
រ ំអ្ិលគ្រូវក្ចាលក្ៅេីកផនៃងក្ចាលសំោម

ផែលបានអ្នុញ្ជញរក្ដ្ឋយអាជាា្រមូលែ្
ឋាន Residual and hazardous

wastes such as oils, fuels, and
lubricants shall be disposed in
disposal sites approved by local
authorities.
ក្រៀបែំផែនការគ្រប់គ្រងសមាារៈផែល

មានស្ថរធារុអាក្បសសតូស (ស្ថរធារុ

ផែលមិនរោយ) (ACM) ក្ែើមបីកំណ្រ់ឲ្យ
បានែាស់ោស់ថាក្រើ ស្ថរធារុក្នេះ
មានវរតមានក្ៅេីណាខៃេះ លកខខណ្ឌ
របស់វាែូែក្មតែ និងបក្ងកើរនីរិវ ិ្ី

សគ្មាប់ការយកក្ែញ និងចាក់ក្ចាល
វា។ Prepare an asbestos-

containing material (ACM)
management plan to clearly
identify where the ACM is
present, its condition, and
establish procedure for its
removal and disposal.
� គ្រូវបញ្ជ
ជ ក់ថាកាកសំណ្ល់ោម
ឃ្រ់ ទាំងក្នេះមិនគ្រូវបានចាក់ក្ចាល
ក្ៅកែុង ឬក្ៅផកបរការដ្ឋានក្ែើយ

Ensure that wastes are not
haphazardly dumped within the
Program site and adjacent areas.
បរ ិស្ថានជីវស្ថន្រសត Biological Environment
សកមាភាពទាំងក្នេះមាន
េីតាំងសារ
ិ ក្ៅកែុង

គ្រឹេះស្ថានអ្ប់រ ំ បណ្ុ ត េះប
ណា
ត លបក្ែចកក្េស និង
វ ិជាជជីវៈ
គ្ស្ថប់

ផែលមាន

ក្េើយមិនមាន

រំបន់ការពារ

ឬរំបន់

គ្បសិនក្បើកុ ងកំ
ែ
ែុងក្ពលអ្នុវរតកមាវ ិ្ី

កំែុងក្ពល

ជារិនានា ការេូទារ់សណ្
ំ
ងសគ្មាប់

របស់រក្គ្មាង

ក្ឈ្ើសគ្មាប់ក្ឈ្ើការ់ក្ែញ 1 ក្ែើម ទាំង

During
Program
construction

មានការកាប់ក្ែើមក្ឈ្ើ ឬការែកក្ែញរុកខ
ក្ែើមក្ឈ្ើផែលបារ់បង់កុ ងអ្គ្តា
ែ
2 ក្ែើម
អ្ស់បផនាមពីក្លើការអ្ភិវឌឍផខេគ្កវា៉ៅ រ់

នបរងផែលនឹងគ្រូវអ្នុវរតក្ដ្ឋយអ្ែកក្ ៉ៅ

មានការយកែិរត

ការ។ រួរផរមានការយកែិរតេុកដ្ឋក់ជា

ែូសុី ក្ៅកែុង ឬក្ៅជុំ

ក្ឈ្ើចាស់ៗ ផែលមានស្ថរៈសំខាន់កុ ង
ែ

េុកដ្ឋក់ក្លើគ្បព័នធក្អ្កូ
វ ិញេីតាំងកមាវ ិ្ីក្ែើយ

ស្ថងសង់

ពិក្សស ការពារក្ែើមក្ឈ្ើ្ំ ៗ និងក្ែើម
សេរមន៍ (និងផែែកស្ថសនា) ក្ៅកែុង
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អ្ែកក្ ៉ៅ ការស្ថង
សង់/អ្ែកក្ ៉ៅ ការ
បនត

Contractor/sub
contractor
កិែចការពារសុវរាិ

ភាពសងគម និង ប
រ ិស្ថាន

Social
and
Environmental

មានបញ្ូ ច លកែុងថវ ិកា
របស់កមាវ ិ្ី

Included in the
program cost

The activities are
located on existing
TVET institution and
there
are
no
protected areas or
areas of ecological
interest in or around
the Program site

ការអ្នុវរតការងារ

Safeguards

If during the

Program implementation, there
will be cutting of trees or removal
of
vegetation,
compensatory
plantation for trees lost at a rate of
2 trees for every cut tree, in
addition to greenbelt development
will be implemented by the
contractors. Special attention shall
be given to protecting giant or old
trees and locally important trees
(with religious importance) during
implementation

ក្បរិកភ័ណ្ឌវបប្ម៌ Cultural Heritage
សកមាភាពស្ថងសង់
ទាំងអ្ស់

សារ
ិ កែុង

ក្បើមានរំបន់ ក្បរិកភណ្ឌ វបប្ម៌
ការងារទាំងអ្ស់ គ្រូវផ្អែក If any

ក្នេះពុំមានក្បរិកភណ្ឌ

cultural heritage material is
encountered, all works at the
discovery site should be
immediately halted.

ោ៉ៅ ងណា វ ិធានការ

ក្ដ្ឋយគ្មានការពនារក្ពល អ្ែកក្ ៉ៅ ការ

ក្ពលរកក្ឃើញ គ្សប

មណ្ឌល អ្ំពីការរកក្ឃើញ និងោយ

បរ ិក្វណ្របងស្ថោែូែ
វបប្ម៌ក្េ។ ក្បើក្ទាេះជា
ការ់បនាយគ្រូវមានកែុង

ឬវ ិសវករ ការដ្ឋាន នឹងជំោប នាយក

តាមនិរិវ ិ្ី

ការណ្៍ ក្ៅអាជាា្រមូលដ្ឋាន ក្ែើមបីចារ់

ែាប់សព
តី ី

ការ ការពារ ក្បរិកភណ្ឌ
វបប្ម៌

មាគ្តាេី៣៧

(NS/RKM/0196/26)
គ្រូវមានក្ៅនឹងកផនៃង
និងចារ់វ ិធានការែូែ
រក្ៅ

Construction

activities are within
the premises of the
Public
TVET
Institutions
that
have
been
developed in time,
thus no cultural
heritage is expected
to
be
found.
However, mitigating
measures must be
in place for any
possible
“chance
discoveries” made
during construction
work;
with
procedure
as
discussed in Article

កំែុងក្ពល
ស្ថងសង់

សង់/អ្ែកក្ ៉ៅ ការ

During
Program
construction

Contractor/sub
contractor

របស់រក្គ្មាង

វ ិធានការ កែុងអ្ំែុងក្ពល រកក្ឃើញ។

Without delay, the contractor
and/or site engineer will inform
the PTC Director of the find and
report it to local authorities who
shall decide on the measures to
be taken during the chance
discoveries.
ករ់គ្តានូវរបកកំក្េើញ និងរកាេុក
ក្ដ្ឋយអ្ែកក្ ៉ៅ ការ ឬវ ិសវករការដ្ឋាន

Record of all discoveries should
be maintained by the Contractor
and/or Site engineer.
កមាវ ិ្ីកមាករការដ្ឋាន និងបុរគលក
ិ ទាំង

អ្ស់ រួរគ្បុងគ្បយ័រែ ពីការរកក្ឃើញក្នេះ

All Program workers and staff
shall be made aware of the
Chance Discovery Procedure

37 of the Law on the
Protection of Cultural
Heritage
EMP for workshop, Dormitory, New Buildings, and upgrading buildings-TVETSDP
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អ្ែកក្ ៉ៅ ការស្ថង
បនត

កិែចការពារសុវរាិ

ភាពសងគម និង ប
រ ិស្ថាន

Social
and
Environmental
Safeguards

មានបញ្ូ ច លកែុងថវ ិកា
របស់កមាវ ិ្ី

Included in the
program cost

(NS/RKM/0196/26).
The Chance Discovery

Procedure will be
put in place to
include the following
ែោែរណ្៍ Traffic
ផែែកមួយននការក្កើន
ក្ែើងនូវសំក្លងនិង
្ូលព
ី ីការែឹកជញ្ូ ជ ន
តាមែៃូវ

ពីការែល័រ

ោនយនតសណ្
ំ ង់
នឹងរ ំខានែោែរណ្៍

និងគ្បឈ្មនឹង សេ
រមន៍មូលដ្ឋាន ក៏ែូែ
ជា ជាមួយសិកាខកាម
និងបុរកលក
ិ របស់
ស្ថោ មានោនិ

ភ័យ របួសនិង ឧបេទវ
ក្េរុក្ែេងៗ។
Aside
from
the
generation of noise
and dust on hauling
routes,
the
movement
of
construction
vehicles will disrupt
normal
traffic
patterns and expose
the local community
and the trainees and
personnel in the
TVET institutions to
risk of injury or
accidents

ការក្គ្បើគ្បាស់សមាារេះ្នធានកែុង

មូលដ្ឋាន ក្ៅក្ពលណាផែលអាែ
ក្្វើក្ៅបានក្ែើមបីការ់បនាយ ែមាងយ
ែឹកជញ្ូ ជ ន។ Using locally sourced
materials, whenever possible, to
minimize transport distances

កំែុងក្ពល

អ្ែកក្ ៉ៅ ការស្ថង

ស្ថងសង់

សង់/អ្ែកក្ ៉ៅ ការ

During
Program
construction

Contractor/sub
contractor

របស់រក្គ្មាង

បន្

មានបញ្ូ ច លកែុងថវ ិកា
របស់កមាវ ិ្ី

Included in the
program cost

កិែចការពារសុវរាិ
ភាពសងគម និង ប

អ្ែកក្ ៉ៅ ការស្ថងសង់ រួរសេការជិរ
សែរ
ិ ជាមួយ អាជាា្រមូលដ្ឋាន និង

រ ិស្ថាន

ស្ថោ ក្ែើមបីគ្រក្បើគ្រងែោែរណ្៍។

and
Environmental
Safeguards

The contractor should closely
coordinate with local authorities
and with the TVET institutions for
traffic management

Social

មានការផថទាំោនយនតជាគ្បចាំ និងក្គ្បើ
គ្បាស់ ក្គ្រឿងបំោស់ពីអ្ែកែលិរក្ែើម

ក្ែើមបីការ់បនាយ ក្គ្គ្មេះថាែក់្ងន់្ងរ មកពី
ការក្គ្បើគ្បាស់ក្នេះ Regular

maintenance of vehicles and use
of manufacturer approved parts
to minimize potentially serious
accidents caused by malfunction
or premature failure
អ្ែកក្ ៉ៅ ការស្ថងសង់ គ្រូវឲ្យអ្ែកក្បើកបរ

ក្បើកកែុងក្លបឿនយឺរៗ កែុងក្ពលឆ្ៃងការ់
រំបន់គ្បជាជនកកកុញ និងអ្គ្មរក្គ្ែើន។

The contractor should require its
drivers to drive lower speeds
when passing through builtup/populated and residential
areas

ការខូែខារែល់ ក្េដ្ឋារែនាសមព័នធDamage to infrastructure
ការែឹកជញ្ូ ជ នសមាារេះ

សំណ្ង់ និងសកមាភាព
ស្ថងសង់ក្ែេងៗអាែ

បណា
ត លឲ្យខូែខារ ែៃូវ

អ្ែកក្ ៉ៅ ការស្ថងសង់មិនគ្រូវឲ្យោន

យនត ែឹកសមាារេះក្លើសេមងន់ក្ែើយ។

The contractor shall not allow
overloading of trucks used for the
transport of materials; and

កំែុងក្ពល
ស្ថងសង់

សង់/អ្ែកក្ ៉ៅ ការ

របស់រក្គ្មាង

បនត

During
Program

Contractor/sub

EMP for workshop, Dormitory, New Buildings, and upgrading buildings-TVETSDP
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អ្ែកក្ ៉ៅ ការស្ថង

មានបញ្ូ ច លកែុងថវ ិកា
របស់កមាវ ិ្ី

Included in the

ថែល់ គ្បព័នាធាោស្ថន្រសត

អ្ែកក្ ៉ៅ ការស្ថងសង់នឹងរគ្មូវ ឲ្យជួស

និងគ្បឡាយក្ដ្ឋេះេឹក

ជុល នូវក្េដ្ឋារែនាសមព័នធខូែខារ និង

ផែលក្ៅជាប់នឹង

សកមាភាពស្ថងសង់ក្ែេងៗ។ ក្េដ្ឋា

ក្ ៉ៅ ការស្ថងសង់រួរអ្នុ

វ ិញ បនាទប់ពីបញ្ចប់ការស្ថងសង់របស់

ការដ្ឋានស្ថងសង់។អ្ែក
វរត

នូវវ ិធានការមួយ

ែំនួនក្ែើមបីការ់បនាយ

ការខូែខារែល់ក្េដ្ឋា
រែនាសមព័នធ

Transport
of
construction
materials and other
construction
activities may cause
damage to existing
roads, irrigation and
drainage
canals
adjacent
to
the
construction sites.
The contractor shall
implement
the
following measures
to minimize the
damage to existing
infrastructure

construction

contractor

program cost

កិែចការពារសុវរាិ

ភាពសងគម និង ប

រែនាសមព័នធទាំងក្នេះឲ្យែូែលកខណ្ក្ែើម

រ ិស្ថាន

ខៃួន។ The contractor will be

Social
and
Environmental
Safeguards

required to repair damaged
infrastructure resulting from the
transport of materials and other
construction activities. These
infrastructures should be
reinstated to their original
condition upon completion of
construction works

សុខភាព និងសុវរាភា
ិ ពការងារ Occupational Health and Safety
សកមាភាពស្ថងសង់
អាែបណា
ខ លឱ្យមាន

ក្គ្គ្មេះថាែក់ និងប៉ៅេះពាល់
ែល់អាយុជីវ ិរ

និង

សុខុមាលភាពរបស់កមា
ករ

Construction

activities may cause
harm and danger to
the lives and welfare
of workers

អ្ែកក្ ៉ៅ ការគ្រូវក្រៀបែំផែនការសុខភាព

និងសុវរាិភាពការងារ (OHSP) ផែលជា
ផែែកមួយននឯកស្ថរកិែចសនារបស់អ្ែក
ក្ ៉ៅ ការ។ ផែនការសុវរាិភាពការងាររួរ

ផរមានបញ្ញរតិសព
តី ី (i) ការែតលឧ
់ បករណ្៍
ការពារផ្អទល់ខួ ន
ៃ
សុវរាិភាព

(PPE)

ែូែជាមួករ ឹង

ក្គ្ស្ថមនែសុវរាិភាព

ឧបករណ្៍ពាក់គ្រក្ែៀកការពារសំក្ែង

ខាៃំង ែល់កមាករទាំងអ្ស់។ (ii) ការែតល់
ការបណ្ុ ត េះបណា
ត លសុខភាព

និងសុវរាិ

គ្រូវបក្ងកើរ
ក្ែើងមុន

ក្ពលចាប់ក្ែតើ

មសកមាភាព

Must
be
established
before the
start
of
construction
activities

កិែចការពារសុវរាិ

ចាញ់ ោរ ក្មក្ោរក្អ្ែស៍/ជំងឺក្អ្ែស៍) ។
ែងគ្កងឯកស្ថរនីរិវ ិ្ីសវុ រិាភាព

សគ្មាប់អ្នុវរតគ្រប់ការដ្ឋានសំណ្ង់ទាំង
(iv)

ការផថរកាកំណ្រ់គ្តានន

ក្គ្គ្មេះថាែក់ និងសកមាភាពផករគ្មូវផែល
EMP for workshop, Dormitory, New Buildings, and upgrading buildings-TVETSDP
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បនត

ស្ថងសង់

(ឧទា. វ ិ្ីសក្ន្រងាគេះបឋម វ ិ្ីបងាករជំងឺគ្រុន

អ្ស់។

សង់/អ្ែកក្ ៉ៅ ការ

Contractor/sub
contractor

ភាពការងារែល់អ្ែកក្្វើការទាំងអ្ស់

(iii)

អ្ែកក្ ៉ៅ ការស្ថង

ភាពសងគម និង ប
រ ិស្ថាន

Social
and
Environmental
Safeguards
និងអ្រគនាយកែ្

ឋាន អ្ប់រ ំ និងប
ណ្ុ ត េះ បណា
ត ល

បក្ែចកក្េស និង
វ ិជាជជីវៈ

មានបញ្ូ ច លកែុងថវ ិកា
របស់កមាវ ិ្ី

Included in
Program cost

the

បានអ្នុវរតកនៃងមក។ និង (v) ផែនការ
ក្ឆ្ៃើយរបជាបនាទន់កុ ងអ្ំ
ែ
ែុងក្ពលអ្រគិ

ភ័យ ការរញ្ួ ជ យែី និងឧបបរតិក្េរុក្ែេ
ងៗក្េៀរ។ The contractor should

prepare occupational health and
safety plan (OHSP) which will be
part of the contractor’s contract
documents. The occupational
safety plan should have provisions
on
(i)
providing
personal
protective equipment (PPE) like
hard hats, safety gloves, ear
mufflers to all workers; (ii)
providing occupational health and
safety training to all workers (i.e.
first aid measures, prevention of
malaria, diarrhea, HIV/AIDS); (iii)
documenting safety procedures to
be followed for all construction site
activities; (iv) maintaining records
of accident and the corrective
actions implemented; and (v)
emergency response plan during
fire, earthquake and other
incidents.
ការែតលក្់ គ្រឿងបរ ិកាខរសក្ន្រងាគេះបឋម
សគ្មាប់ កមាករ និក្ោជិរ ក្េើយោ៉ៅ ង
ក្ោែណាស់មាន មន្រនដីសខា
ុ ភិបាល

មួយរូបរួរផរគ្រូវបានគ្បចាំការក្ៅកែុង
ការដ្ឋាន Provision of first-aid

facilities for the workers and at
least one safety and health officer
should be assigned in the
construction area
�ែតលន
់ ូវសមាារៈអ្នាម័យគ្រប់គ្គ្មន់ជា

បក្ណា
ត េះអាសនែ ឬអ្ែិនន្រនតយផ៍ ែលបក្គ្មើ
ែល់អ្ែកក្្វើការទាំងអ្ស់ Provide

adequate portable or permanent
sanitation facilities serving all
workers
�ែតលន
់ ូវេីតាំងសគ្មាប់ដ្ឋក់េឹក

បរ ិក្ភារគ្រប់គ្គ្មន់ មានសុវរាិភាព និង

ងាយគ្សួលេេួលបានកែុងកផនៃងការងារ

Provide sufficient, safe, and
easily accessible drinking water
stations in the Program area

�ការដ្ឋានស្ថងសង់មិនអ្នុញ្ជញរក្អាយ
សារ
ិ កែុងរំបន់ននកមាវ ិ្ីក្ែើយ ក្ែើមបីក្អា

EMP for workshop, Dormitory, New Buildings, and upgrading buildings-TVETSDP

14

and DGTVET

យគ្បាកែថាមានសុវរាិភាពែល់ អ្ែក
េវក
ឹ ោរ់ និងបុរគលក
ិ របស់គ្រឹេះស្ថាន
អ្ប់រ ំ បណ្ុ ត េះបណា
ត លបក្ែចកក្េស និង
វ ិជាជជីវៈផែលក្ៅកែុងក្នាេះ

Construction camps will not be
allowed in the Program area to
ensure the safety of trainees and
staff temporarily residing in the
public TVET institutions
សុខភាព និងសុវរាភា
ិ ពសេរមន៍ Community Health and Safety
័ ជារីមី ឬ
ធារុជារូបវនត
ជាក្គ្គ្មេះថាែក់ែនេក្េៀរ
ផែលទាក់េងនឹងការែ្
ឋានសំណ្ង់។ ោនិ

ភ័យអាែក្កើរក្ែើងពី

ការែូលក្ដ្ឋយគ្មានការ
អ្នុញ្ជញរក្ៅការដ្ឋាន

ផែលអាែប៉ៅេះពាល់ែល់
ស្ថរធារុមានក្គ្គ្មេះថាែក់
ែីផែលកខវក់ និងគ្បព័នធ
ែេពវែាយបរ ិស្ថានក្ែេ
ងៗក្េៀរ

ឬការជីក

កាយ និងរែនាសមព័នធ

សំណ្ង់ ផែលអាែបងក
ឲ្យមានក្គ្គ្មេះថាែក់ែល់

ការធាៃក់ និងការសទេះ ែ៏
ក្គ្គ្មេះថាែក់។ Physical,

chemical, or other
hazards associated
with the construction
sites. Risks may
arise
from
unauthorized entry
at the construction
site, resulting to
potential
contact
with
hazardous
materials,
contaminated soils
and
other
environmental
media,
or
excavations
and
structures
which
may pose falling and

អ្ែកក្ ៉ៅ ការគ្រូវក្រៀបែំផែនការសុខភាព
និងសុវរាិភាពសេរមន៍ (CHSP) ផែល
រួរផរគ្រូវបានបក្ងកើរក្ែើងក្ដ្ឋយមាន
ការពិក្គ្គ្មេះក្ោបល់ជាមួយនាយក

មជឈមណ្ឌលបណ្ុ ត េះបណា
ត ល សេរម
ន៍ផែលរងែលប៉ៅេះពាល់ និងអាជាា្

រមូលដ្ឋាន។ ផែនការសុខភាពនិងសុវរាិ
ភាពសេរមន៍ CHSP រួរផររួមបញ្ូ ច ល

នីរិវ ិ្ីក្ឆ្ៃើយរបនឹងការសក្ន្រងាគេះបនាទន់
ជាក់ោក់ និងបងាករ ការក្គ្រៀមក្រៀបែំ

គ្រូវបក្ងកើរ

អ្ែកក្ ៉ៅ ការស្ថង

ក្ែើងមុន

សង់/អ្ែកក្ ៉ៅ ការ

ក្ពលចាប់ក្ែតើ

មសកមាភាព
ស្ថងសង់

Must
be
established
before the
start
of
construction
activities

បនត

Contractor/sub
contractor
កិែចការពារសុវរាិ

ភាពសងគម និង ប
រ ិស្ថាន

Social
and
Environmental
Safeguards

គ្បព័នធេំនាក់េំនង និងពិ្ីការ មាន

េំនាក់េំនងជាមួយអាជាា្រសក្ន្រងាគេះ

បនាទន់ និងសុខភាព កែុងរំបន់ និងការែត

និងអ្រគនាយកែ្

contractor should prepare a
Community Health and Safety
Plan (CHSP) which should be
developed in consultation with
the training center director,
affected communities and local
authorities. The CHSP should
include specific emergency
response procedures and
preparedness, communication
systems and protocols,
interaction with local emergency
and health authorities and
provision of emergency service
vehicle.

បណ្ុ ត េះបណា
ត ល

ល់រថយនតសក្ន្រងាគេះបនាទន់។ The

�

រ ឹរបនតឹងការែូលក្ៅកែុងការដ្ឋាន

តាមរយៈការគ្រួរពិនិរយរួមគ្មែពីផែែក

ស្ថាប័ន និងផែែករែាបាល រួមទាំងបេ
បញ្ជ
ជ ននការេម
ុ ព័េធរំបន់ស្ថងសង់
ការដ្ឋក់របាំង

ឋាន អ្ប់រ ំ និង

បក្ែចកក្េស និង
វ ិជាជជីវៈ

and DGTVET

កំែុងក្ពល
ស្ថងសង់

របស់រក្គ្មាង

During
Program
construction

អ្ំពូលក្ភៃើងក្ពលយប់

EMP for workshop, Dormitory, New Buildings, and upgrading buildings-TVETSDP

15

មានបញ្ូ ច លកែុងថវ ិកា
របស់កមាវ ិ្ី

Included in
Program cost

the

entrapment hazards

និងផ្អៃកសញ្ជញក្ៅគ្រង់រំបន់មាន

រ

ក្ត
ត និងកផនៃងជីកកាយែី។ Restrict

access to the construction site,
through a combination of
institutional and administrative
controls, including the provisions
of fencing the construction area
and barricades, night lighting
and signage on open trenches
and excavation areas.
� ែតលជ
់ ូនបុរគលក
ិ សនតិសខ
ុ ក្ៅកែុង
រំបន់ការដ្ឋានគ្បសិនក្បើចាំបាែ់

Providing security personnel in
construction areas, if needed
�ការដ្ឋក់សញ្ជញជូនែំណ្ឹង គ្ពមាន និង
ព័រ៌មានក្ៅកែុងរំបន់ស្ថងសង់អ្ព
ំ ី

ក្គ្គ្មេះថាែក់ សុវរាិភាពស្ថធារណ្ៈ និង
ព័រ៌មានេំនាក់េំនងបនាទន់។ Posting

warning signs and information in
the construction area on public
safety hazards and emergency
contact information.
� សមាជិកសេរមន៍មូលដ្ឋាននឹង

េេួលបានអាេិភាពសគ្មាប់ការងារ

ក្ៅកែុងសកមាភាពស្ថងសង់។ គ្បការ
ក្នេះនឹងមានែលគ្បក្ោជន៍បផនាម

ក្េៀរកែុងការក្ជៀសវាងបញ្ជ
ា សងគម

ផែលធាៃប់ជួបគ្បេេះជា្មាតាក្ៅក្ពល
ផែលកមាករជាអ្ែកមកពីក្ខរតក្ែេងៗ

Members of the local
community will be given priority
for employment in the
construction activities. This will
have the added benefit of
avoiding social problems usually
encountered when workers are
sourced from other provinces
�កមាករ និក្ោជិរ គ្រូវែឹងអ្ំពីែាប់

េូក្ៅែូែរក្ៅ៖ (i) គ្មានក្គ្រឿងគ្សវ ឹង

/ ក្គ្រឿងក្ញៀនក្ៅកែុងការដ្ឋាន (ii) េប់
ស្ថករ់សក្មៃងរ ំខានក្គ្ែើនក្ពក (iii) មិន
មានសកមាភាពខុសែាប់ែែ
ូ រក្ៅ

ែូែជា ផលបង ការបរបាញ់សរវ ក្ៅ
ការដ្ឋាន ោមមិនឲ្យឆ្ៃងការ់ រំបន់
ឯកជន ពាណ្ិជជកមា ក្ៅផកបរការដ្ឋា
EMP for workshop, Dormitory, New Buildings, and upgrading buildings-TVETSDP
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ន។ (iv) ការោមឃ្រ់ការប៉ៅេះពាល់
ក្លើគ្េពយសមបរតិឯកជន/ពាណ្ិជជកមា
ផែលក្ៅជាប់នឹងការដ្ឋាន។ (v) មិន

មានការក្ចាលសំោមក្ៅកែុងស្ថាប័នប

ណ្ុ ត េះបណា
ត លបក្ែចកក្េស និងវ ិជាជជីវៈ
ស្ថធារណ្ៈក្ែើយ។ និង (vi) កមាករ

មិនគ្រូវបានអ្នុញារឲ្យក្្វើការក្ៅកែុង
បរ ិក្វណ្ មជឈមណ្ឌល

បណ្ុ ត េះបណា
ត

លវ ិជាជជីវៈជាពិក្សសក្ៅក្ពលមានវរគ
េវក
ឹ េវន
ឺ ឬថាែក់ក្រៀនក្ៅអ្គ្មរជាប់គ្មែ
។ Workers need to be aware of

the following general rules: (i)
no alcohol/drugs on-site; (ii)
prevent excessive noise; (iii) no
illegal activities such as, but not
limited to gambling, and hunting
farm animals in the area; (iv)
trespassing on private/
commercial properties adjoining
the site is forbidden; (v) no
littering in the public TVET
institutions; and (vi) workers are
not allowed to be loitering in the
TVET institutions especially
when there are trainings or
classes in adjacent building.
គ្បរិបរតកា
ិ រ និងការផថទាំ OPERATION AND MAINTENANCE
ការបំពាក់ឧបករណ្៍សក្ន្រងាគេះបឋមក្ៅ

ក្ដ្ឋយស្ថរលកខណ្ៈ
េូក្ៅននវរគបណ្ុ ត េះបណា
ត

ល និងកមាវ ិ្ីក្ៅកែុងប
ណ្ុ ត េះបណា
ត លវ ិជាជជីវ
និងបក្ែចកក្េស

បណ្្

កែុងក្ោងជាង Provision of first-aid

kit in the workshop area

� ការបំពាក់ឧបករណ្៍ការពារផ្អទល់ខួ ន
ៃ
ផវ ៉ៅនតា) ែល់បុរគលក
ិ និងអ្ែកេវក
ឹ

ក្ោងជាង

PPE (i.e. gloves, proper shoes,
face mask, goggles) to staff and
trainees, as necessary.

និង

អ្ក្នតវាសិកដ្ឋាន រឺសខ
ុ
ភាពការងារ

និងសុវរាិ

ភាពការងាររបស់សិកាខ

កាម និងបុរគលក
ិ
និង
ការផបងផែក

និងការ

ក្ចាលកាកសំណ្ល់រ ឹ
ង។

Due

nature

to
of

the
the

មជឈមណ្ឌល

និងការផថទាំ

បណ្ុ ត េះបណា
ត ល

Operation
and
Maintenance

(ឧទា. ក្គ្ស្ថមនែ ផសបកក្ជើង មា៉ៅ ស់មុខ

រុេះបណា
ត លវ ិជាជជីវៈ ោ
និភ័យ្ំៗកែុងការផថទាំ

គ្បរិបរតិការ

ោរ់តាមការចាំបាែ់។ Provision of

� បក្ងកើរនីរិវ ិ្ីក្ឆ្ៃើយរបជាបនាទន់ និង
វ ិធានការបងាករកែុងអ្ំែុងក្ពលមាន
អ្រគិភ័យ និងឧបេទវក្េរុក្ែេងៗ
ក្េៀរ។ និង

Establish emergency response
procedure and preparedness
during fire, and other incidents;
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វ ិជាជជីវៈថាែក់ក្ខរត

PTC

ថវ ិកាផែែករែាបាល

Administrative costs

trainings
and
programmes in the
TVET
system,
potential risk to the
maintenance of the
workshops
and
dormitories
are
occupational health
and
safety
of
trainees and staff
and
the
proper
segregation
and
disposal of solid
wastes.

and
� ក្លើកេឹកែិរតឲ្យផបងផែកសំោម ការ

គ្បមូល និងការក្ចាលកាកសំណ្ល់ឲ្យ
បានគ្រឹមគ្រូវ Encourage proper

waste segregation, collection
and disposal
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