មតិយោបល់របស់អង្គការសង្គមសវ
៊ី ិល
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១០ សតព
៊ី ៊ី «ព្រក្មបរ ិស្ថាន និង្ ធនធានធមមជាតិ
ននព្រពះរាជាណាចព្រក្ក្មពជា»

ក្នុងនាមសងគមសុ៊ី វល
ុំ ង
ុំ អស់គ្នន មានយសចក្ត៊ីរក្រាយ
និងសារទរជាខ្លង
ុំ សម្រមាប់វឌ្ឍន
ិ យយើងខ្ុទ
៊ី

ភាពននយសចក្ត៊ីម្រាងម្រក្មបរសា
ិ ា ន និងធនធានធមមជាតិ ដែលម្របក្បយោយភាពយពញយលញ និងការចូល
រួមែ៏ផុលផុសពសា
័ ធ។ វឌ្ឍនភាពននយសចក្តម្រ៊ី ាងទ១
៊ី ធារណៈជននង
ិ អនក្ាក្់ពន
៊ី ០ ននម្រក្មបរសា
ិ ា ន នង
ិ
ធនធាន ធមមជាតិ កាន់ដតមានភាពលអ ក្៏យម្រាោះដតភាពែក្
ឆ័ ទៈែ៏ខពងខ
់ ពស់របស់ថ្ននក្់ែក្
ឹ នាុំនង
ឹ នាុំនន
ិ សុ ចន
ម្រក្សួ ងបរសា
ិ ុ។
ិ ា ន ជាពយិ សយោយការខត
ិ ខុំនង
ិ ម្របង
ឹ ដម្របងអស់ពស
៊ី មតាភាពននម្រក្ុមយមធាវវ៊ី សណ

ក្នុងនាមសងគមសុ៊ី វល
ុំ អស់គ្នន ក្៏បានចូលរួមឪ្យអស់លទធភាព សុំ យៅជុំរញ
ុ ឪ្យមាន
ិ យយើងខ្ុុំទង

ម្រក្មបរសា
ិ ា ន និងធនធានធមមជាតិយនោះ យ្លើយតបពិតៗ យៅនឹងសាានភាពសងគម បរសា
ិ ា ន ននម្រពោះរាជាណា
ចម្រក្ក្មពុជាយយើង។ ែយុំ ណើរការពិនិតយយលើយសចក្ត៊ីម្រាងយលើក្ទ៊ី១០យនោះ
ុំ
ែណា
ក្់កាលធុំរម
ួ មាន៖
១.
២.
៣.

ម្រក្ុមយយើងបានយធវើយ

ើងមាន៣

ុំ ញការឯក្រាជយ នង
ការពន
ិ យ/ដផនក្ យោយអនក្ជនា
ិ ត
ិ យនង
ិ ផតល់យោបល់តាមវស័
ិ អងគការសងគម
សុ៊ី វល។
ិ

ការពយិ ម្រគ្នោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍នង
ត ញសងគមសុ៊ី វល
យៅនងៃ ២១ ដខ មនា
ឆ្ន ុំ
ិ
ិ បណា
៊ី
២០១៨ យោយមានការចូលរួមសរុបម្របមាណ៦៥ នាក្់ (ស្រស៊ី ២
ត ៩នាក្់)។

ការពិនិតយយផទៀងផ្ទទត់ បូក្សរុបនិងសុំ យោគព៊ីអក្
ន ជុំនាញឯក្រាជយ និងការពន
ិ ិតយយោយម្រក្ុមតូច
ននបណា
ត ញមុននឹងោក្់ជូនម្រក្ុមយមធាវវសណ
៊ី ុ និង ម្រក្សួ ងបរសា
ិ ាន។

យោងតាមែុំយណើរការខ្ងយលើ យយង
ើ ទទួលបានលទធផលជាដផលផ្ទា ដែលជាសុំ ណូមពរចុំបាច់

មួយចុំនួនសម្រមាប់ម្រក្ុមយមធាវវ៊ី សណ
ិ ុ

នង
ិ ម្រក្សួ ងបរសា
ិ ា នយធវកា
ើ រពច
ិ រណា

នង
ិ ោក្់បញ្ចូ លយៅក្នុងម្រក្ម

បរសា
ិ ា ន នង
ិ ធនធានធមមជាត។
ិ ទុំងយនោះជាយសចក្ត៊ីសយងេបរួមនូវចុំណុចដែល គួរពិចរណា ចុំដណក្មតិ
យោបល់លុំអិតតាមមាម្រតានម
ួ ៗនិងមានភាាប់ជូនឯក្សារតាមដផនក្/វស័
ិ យ។
ិ យ

មតិយោបល់និងការដក្សម្រមួលសងាតធ
់ ៃនយ់ លើ (១) យគ្នលការណ៍ ការយល់ម្រពមជាមុន យោយ

យសរ ៊ី នង
៌ នម្រគប់ម្រជុងយម្រជាយ (FPIC) , (២) ការចូលរួមជាសាធារណៈ , (៣)
ិ បនាទប់ពទ
៊ី ទួលបានព័តមា

ការវាយតុំនលបរសា
ធ ស្រសត, (៤)ការដម្របម្របួលអាកាសធាតុ នង
័ យម្រគ្នោះ
ិ ា នជាយុទសា
ិ ការម្រគប់ម្រគងហានភ
ិ យ

មហនតរាយ, (៥) តុំបន់ការារធមមជាត,ិ (៦) ការម្រគប់ម្រគងរួមគ្នន , នង
ិ (៧) មតយិ ោបល់យផេងៗ ។ ការ
វាយតនមលជារួមចុំយាោះការោក្់បញ្ចូ លមតយិ ោបល់របស់សងគមសុ៊ី វលក្ន
ិ
៊ី ០
ុ ងយសចក្តម្រ៊ី ាងទ១
ខ្ងយម្រកាម៖

គមា
ឺ នែូច

១. យគ្នលការណ៍ ការយល់ម្រពមជាមុន យោយយសរ ៊ី នង
៌ នម្រគប់ម្រជុងយម្រជាយ
ិ បនាទប់ពទ
៊ី ទួលបានព័តមា
(FPIC)៖ គមា
ិ ម្របមាណ ៦៥% ែូចមាន
ឺ នការដក្ដម្រប នង
ិ បញ្ចូ លមតយិ ោបល់របស់សងគមសុ៊ី វល
ដចងក្នុងមាម្រតាទ១
័ ។
ធ
៊ី ៧, ២៤, ២៦, ២៧, នង
ិ មាម្រតាយផេងៗយទៀតដែលាក្់ពន

1

មតយិ ោបល់បដនាមគឺ សូ មបញ្ចូ ល ទុំង ជនជាតយិ ែម
ើ ភាគតច
ិ នង
ិ ជនជាតដិ ខមរ ដែលរងផលបោះ

ាល់ផ្ទទល់ និង ម្របយោល យែម
៌ នពគ
ើ បទ
៊ី ទួលបានព័តមា
៊ី យម្រមាងអភវិ ឌ្ឍន៍។ ចុំយាោះមាម្រតា៣០ យសនើឱ្យ
ផតល់យពលយវលាម្រគប់ម្រគ្នន់ សម្រមាប់សហគន៍យធវកា
័ ធនង
ើ រសយម្រមចចត
ិ ត ម្រពមទុំងបដនាមាក្់ពន
ឹ សិទធិ
សងគម វបបធម៌ នង
ិ យសែឋក្ច
ិ ច យែើមបប
៊ី យញ្ច ៀស ឬកាត់បនាយជាអបបបរមានូវការគុំរាមក្ុំដហង ការ
យបាក្បយឆឆត

ឬការបងេត
ដ ល
ិ បងេុំពកា
៊ី រផ្ទលស់បូ រទ
៊ី ុំ យៅងម៊ី

ក្រណ៊ីដែលតម្រមូវឪ្យមានការផ្ទលស់បូ រទ
ត ៊ី

លុំ យៅងម៊ីយោយមន
ិ សម័ម្រគចត
ិ ត ការយលចធាលយឧសម័នពុល តុំបន់អសនតស
ិ ុ ខ តុំបន់មានយម្រគ្នោះមហនត
រាយធៃនធ
់ ៃរ ជាយែើម។ ចុំយាោះមាម្រតាមួយចុំនួនដែលម្រតូវបានែក្យចញនង
ិ
ិ ដក្សម្រមួល សងគមសុ៊ី វល
យយង
ើ ខ្ុុំយសនើឱ្យមានការពន
ិ ត
ិ យបដនាមយលើមតយិ ោបល់ដែលមានក្នុងយសចក្តម្រ៊ី ាងទ៊ី

៩.១

នង
ិ មតិ

យោបល់បដនាមយលើយសចក្ត៊ីម្រាងទ៊ី១០យនោះ។

២. ការចូលរួមជាសាធារណៈ ៖ មានការដក្ដម្រប នង
ិ ម្របមា
ិ បញ្ចូ លមតយិ ោបល់របស់សងគមសុ៊ី វល

៦០% យោយបង្ហាញព៊ីការផតល់ឱ្កាសែល់សាធារណៈជន និង អនក្ាក្់ពន
័ ធយផេងៗចូលរួមផតល់តិ

យោបល់យលើគយម្រមាងអភវិ ឌ្ឍនានា។ មតិយោបល់បដនាមសុំ ខ្ន់យនាោះគឺ ចុំយាោះការចូលរួមក្នុងក្ិចច
ែុំយណើរការរបស់គយម្រមាងអភវិ ឌ្ឍន៍ន៊ីមយ
ួ ៗ

គឺតម្រមូវឱ្យយធវើរបាយការណ៍ជាលាយល័ក្អ
េ ក្េរយផ្ើរយៅ

ជូនអាជា្ធរមូលោឋនយែម
ើ បធា
៊ី នាពកា
៊ី រចូលរួមែឹងលឺពផ
៊ី លបោះាល់

ក្៏ែូចជាផលចុំយណញដែល

បានពគ
៌ នម្រគប់ម្រជុងយម្រជាយ នង
៊ី យម្រមាង ជាពយិ សស គម្រឺ តូវធានាថ្នមានព័តមា
ិ មានការផតល់ឱ្កាសឪ្យ
សមាជក្
ិ សហគមន៍ ដែលទទួលរងផលបោះាល់យោយផ្ទទល់ក្ត៊ី ឬយោយម្របយោលក្តបា
៊ី នចូលរួម
យពញយលញក្នុងការសដមតង មតិ នង
ិ ផតល់មតិយោបល់ម្របក្បយោយតមាលភាពនិងគណយនយយភាព។

ក្នុង មាម្រតាទ៊ី ២៣ យសនើឱ្យ បញ្ចូ ល ចុំណុចមួយយទៀតគឺ រាល់គយម្រមាងអភវិ ឌ្ឍ នង
ិ ិយោគ
ិ ដផនការវន

បាននិងក្ុំពុងអនុវតត យោយពុមា
ុំ នការចូល រួមជាសាធារណៈ ឬមន
ិ បានយពញយលញម្រតូវផ្ទអក្ជាប
យណា
ត ោះអាសនន នង
ិ ម្រតូវយរៀបចុំដផនការនិងអនុវតត ការចូលរួមជាសាធារណឪ្យបានយពញយលញក្នុងរ
យៈយពល៦០នងៃ បនាទប់ពម្រ៊ី ក្មយនោះចូលជាធរមាន។

៣. ការវាយតុំនលបរសា
ធ ស្រសត ៖ គមា
ិ ា នជាយុទសា
ឺ នការដក្ដម្រប នង
ិ បញ្ចូ លមតយិ ោបល់របស់សងគមសុ៊ី

វល
ន
វពិចរណា គឺ ម្រតូវធានាថ្ន
ិ ម្របមាណ ៦០%។ មតិយោបល់សុំខ្ន់ក្ុ ងម្របធានបទយនោះដែលម្រតូ
មានការចូលរួមព៊ីសាធារណៈជន និងម្រក្ុមម្របក្
័ ក្
ធ ុ ងការវាយតនមល
ន
ប
ឹ ាឯក្រាជយ និងម្រគប់ភាគ៊ីាក្់ពន

រសា
ធ ស្រសត យហើយ ការដម្របម្របួលអាកាសធាតុ ការគិតគូរព៊ី យយនឌ្័រ ស្រសត៊ី ក្ុមារ ជនពិការ
ិ ា នជា យុទសា

ចស់ជរា គួរ ម្រតូវបានោក្់បញ្ចូ លយធវកា
ត ចុំណុច
ិ
ើ រវភាគក្ន
ិ ា នជាយុទធសាស្រស។
ុ ងការវាយតនមលបរសា

បដនាមក្នុងមាម្រតា៦៦ គឺ សាាប័នទទួលបនទុក្អភវិ ឌ្ឍន៍យោយចរ៊ី ភាព ម្រតូវមានភារៈក្ច
ិ ច នង
ិ ទទួល
ខុសម្រតូវចុំយាោះការ បយងាត
ើ គណៈក្មមការជុំនាញម្រតួតពន
ិ ត
ិ យតាមការចុំបាច់ ។
៤.

ការដម្របម្របល
ួ អាកាសធាតុ នង
័ យម្រគ្នោះមហនតរាយ ៖ គមា
ិ ការម្រគប់ម្រគងហានភ
ិ យ
ឺ នការដក្ដម្រប និង

បញ្ចូ លមតិយោបល់របស់សងគមសុ៊ី វលម្របមាណ
៧៣%។ ទក្់ទងនឹង ការម្រគប់ម្រគងហានភ
័
ិ
ិ យ
យម្រគ្នោះមហនតរាយ ចាប់ម្រគប់ម្រគងហនិភយ
័ យម្រគ្នោះមហនតរាយ យគ្នលការណ៍យសនោយ (Sendai
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Framework) គួរោក្់បញ្ចូ លបដនាមក្នុងម្រក្មទុំងយនោះ ជាពយិ សសគឺ ការធានាថ្នមានក្ញ្ច ប់ងវកា
ិ
សម្រមាប់ការអនុវតត CCA & DRR ដែលជាការវភាធន៍
ងវការរបស់
ជាតោ
ិ
ិ
ិ ច់យោយដ

ក្ យែម
ើ បយ៊ី ម្របើ

ម្របាស់យលើការង្ហរម្រគប់ម្រគង និង ការយ្លើយតបហានភ
័ យម្រគ្នោះមហនតរាយ យោយមន
ិ យ
ិ ចុំបាច់ម្រតូវរង់
ចុំជុំនួយព៊ីខ្ងយម្រៅយែើមបរ៊ី ម
ួ បញ្ចូ លជាមួយងវការអភ
វិ ឌ្ឍន៏ឃុុំ/សង្ហាត់។
ិ
៥.

តុំបន់ការារធមមជាតិ ៖ គមា
តិចជាង
ិ
ឺ នការដក្ដម្រប និងបញ្ចូ លមតិយោបល់របស់សងគមសុ៊ី វល
៥០%។ យទោះោងណាក្៏យោយ ម្រក្ុមពភា
ិ ក្ាបានពន
ិ ត
ិ យយឃញ
ើ មានការដក្លមអចុំយាោះមាម្រតាមួយ
ចុំនួនែូចជា

មាម្រតា៣៣៧

សត៊ីពកា
៊ី រម្រគប់ម្រគងនម្រពយ

ម្រគប់ម្រគងរបស់សាាប័នទទួលបនទុក្នម្រពយ

ើ

គបា
ឺ នបឆាក្់បដនាមពដ៊ី ែនសមតាក្ច
ិ ច

,ើ មាម្រតា៣៦៨ សត៊ីពស
៊ី ក្មមភាពដែលតម្រមូវឱ្យមានលិខត
ិ

អនុឆាត, មាម្រតា ៣៧២ និង ៣៧៣ គឺបក្ម្រសាយបានយក្ាោះក្ាយ។ យយើងខ្ុុំសូមយសនើ សុុំ ឱ្យមាន

ការពិភាក្ា និង ពិនត
ម ជាពិយសសគឺ អងគការ
ិ
ិ យយលើមតិយោបល់លុំអិតរបស់សងគមសុ៊ី វលបដនា
WWF នង
ើ បប
ិ RECOFTC យែម
៊ី ញ្ចូ លយៅក្ដនលងខវោះចយនាលោះននយសចក្ត៊ីម្រាងទ១
៊ី ០។
៦.

ការម្រគប់ម្រគងរួមគ្នន ៖ គមា
ច
ិ
ឺ នការដក្ដម្រប នង
ិ បញ្ចូ លមតយិ ោបល់របស់សងគមសុ៊ី វលត
ិ ជាង ៥០%។

យោយសយងាតយឃញ
ើ ថ្ន រវាងយសចក្តម្រ៊ី ាងទ៩
៊ី .១ នង
ិ ទ៊ី១០ គមា
ឺ នភាពខុសគ្ននយម្រចន
ើ នង
ិ មានការ
ែក្យចញមាម្រតាមួយចុំនន
ួ ធុំ។ ចុំនុចសុំ ខ្ន់គឺ មាម្រតា ៣១៦, មាម្រតា៣១៧, មាម្រតា ៣២០, មាម្រតា
៣២៦, នង
ិ ដផនក្ទក្់ទងននមាម្រតាទុំងយនោះយៅនឹង មាម្រតាទ៊ី ១០៦៣ ននគនា៊ី ១២។ ក្នុងមាម្រតា
៣១៧ មាម្រតាទ ៣២០ នង
ិ មាម្រតា ៣២៦ គបបយ៊ី ធវើការដក្លុំ អបដនាមចុំយាោះសាាប័នមានសមតាក្ច
ិ ច

រួមបញ្ចូ ល សហគមន៍ នង
ដែលបានចូលរួមម្រគប់ម្រគងធនធានធមមជាត។
ិ
ិ អងគការសងគមសុ៊ី វល
ិ

មាម្រតាទ៊ី ១០៦៣ អុំពអ
ុំ ឡាយណាដែល
៊ី វសានបបញ្ា តតិ ចុំយាោះការយធវន
ើ រា
ិ ក្រណ៍រាល់បទបបញ្ា តទ
ិ ង
ផទុយពម្រ៊ី ក្មយនោះ គួរ ដក្សម្រមួល យៅាក្យ ការយធវវើ យសាធនក្មម
។
ិ
៧. មតយិ ោបល់យផេងៗបដនាម ៖

-

ជាទូយៅយៅមានក្ុំហុសអក្េរាវរុិ ទធ ឃ្លលយឃ្លលង ជាពិយសសសូ មពិនិតយដក្សម្រមួលឃ្លល លបោះឪ្យមាន
លក្េណៈនង
) ជាជាងយម្របម្រើ បាស់ទម្រមង់អង់យគលស ដបបអ
ិ
ិ ដបបបទជាភាសាដខមរផលូវការ(វធានចាប់
សក្មមយលើម្របធានបទ។

-

ការម្រគប់ម្រគងហានភ
័ យម្រគ្នោះមហនតរាយ
ិ យ

ចាប់ម្រគប់ម្រគងហនភ
័ យម្រគ្នោះមហនតរាយ
ិ យ

ការណ៍យសនោយ (Sendai Framework)

យគ្នល

គួរោក្់បញ្ចូ លបដនាមក្នុងម្រក្មទុំងយនោះ ជា

ពិយសសគឺ ការធានាថ្នមានក្ញ្ច ប់ងវកា
ិ សម្រមាប់ការអនុវតត CCA & DRR ដែលជាការវភាធ
ិ
ន៍ងវការរបស់
ជាតិោច់យោយដ
ិ

ក្ យែើមបយ៊ី ម្របើម្របាស់យលើការង្ហរម្រគប់ម្រគង និង ការយ្លើយតបហានិ

ភ័យយម្រគ្នោះមហនតរាយ យោយមន
ុំ ុំនួយពខ្
ួ បញ្ចូ លជាមួយងវកា
ិ
ិ ចុំបាច់ម្រតូវរង់ចជ
៊ី ងយម្រៅយែើមបរ៊ី ម
រអភវិ ឌ្ឍន៏ឃុុំ/សង្ហាត់។

-

ចុំយាោះការចូលរួមជាសាធារណៈ គត
ើ ភាគ
ឺ ម្រមូវឱ្យមានការចូលរួមទុំងសហគមន៍ជនជាតយិ ែម
តិច និង សហគមន៍រងផលបោះាល់យោយផ្ទទល់ និង យោយម្របយោល យហើយមានការចូលរួម
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ម្រគប់ែុំណាក្់កាលននការអនុវតតគយម្រមាង រួមមាន ១. ែុំណាក្់កាលសិក្ាម្រសាវម្រជាវបឋម ២.

ុំ
ុំ
ែុំណាក្់កាលយរៀបចុំគយម្រមាង និង ៣ ែណា
ក្់កាលអនុវតត និង ៤. ែណា
ក្់កាលបញ្ច ប់គយម្រមាង

-

ចុំយាោះការម្រគប់ម្រគងរួមគ្ននយលើធនធានធមមជាតិ គម្រឺ តូវយធវកា
ើ រដក្លមអ ទក្់ទងនង
ឹ ការក្ុំណត់
វសាលភាព
និង ដែនសមតាក្ិចចននសាាប័នមានសមតាិក្ច
ច ក្់ពន
័ ធក្ុ ងការយធវ
ន
ិ
ិ ា
ើការរួមគ្នន យែើមប ៊ី

យជៀសវាងការជាន់តួនាទ៊ីរវាងសាានប័នមួយយៅសាាប័នមួយយទៀត។ ជាងយនោះយៅយទៀត ម្រតូវផតល់
សិទឱ្
ធិ យសហគមន៍ចូលរួមជាមួយអងគការសងគមសុ៊ី វល
ិ នង
ើ បយ៊ី ធវកា
ិ សាាប័នរោឋភបា
ិ លយែម
ើ រ
ម្រគប់ម្រគងធនធានធមមជាតិម្របក្បយោយច៊ីរភាព។

-

សូ មរក្ាមាម្រតា២០ ចស់ ក្នុងយសចក្តម្រ៊ី ាងទ៊ី ៩.១) ការទទួលខុសម្រតូវរបស់ម្រក្សួ ង សាាប័ន

ាក្់នឹងក្ច
ិ ចការារបរសា
ិ ា ន និងការម្រគប់ម្រគងធនធានធមមជាតិ) តាមសុំ ណូមពរក្ុំដណដម្របងម៊ី/ក្នុង
មាម្រតា២០ ននពម្រង្ហងទ៊ី ៩១.។

-

មាម្រតា៣៥. ព័តមា
៌ នាក្់ពន
័ ន
ធ ឹងបរសា
ិ ា ន និងធនធានធមមជាតិ យសនើពិចរណាោក្់បញ្ចូ ល

លក្េខណឌការង្ហរសម្រមាប់ក្ិចែ
ច យុំ ណើរការការវាយតនមលយហតុបោះាល់បរសា
ិ ា ន របាយការណ៍វាយ
តនមលយហតុបោះាល់បរសា
ិ ា ន និងដផនការម្រគប់ម្រគងបរសា
ិ ាន

-

មាម្រតា៦៣នត
័ មា
៌ ន . យលើចុំណុច៖ (i) ម្រក្សួ ង សាាប័នាក្់ពន
័ ធអាចយរៀបចុំលិខិត
ិ ៊ីយសនើសុុំពត
៊ី ិវធ
បទោឋនគតិយុតតស៊ី ព
ដ ន
័ មា
៌ ន នង
័ មា
៌ ន ម្រតូវក្ុំណត់យោយ
ិ ៊ីយសនើសុុំពត
ិ យ៊ី សនើសុុំពត
៊ី ៊ីតិវធ
ិ (ii) ន៊ីតិវធ
លិខិតបទោឋនគតិយុតតរបស់ម្រក្សួ ង សាាប័នាក្់ពន
័ ធ ។ ចុំណុចពិចរណា៖ យតើនត
ិ ៊ីយនោះ គួរដត
៊ី ិវធ
មានក្ុំណត់យពលយវលាននការយ្លយ
ិ យ៊ី នោះ សមម្រសបសម្រមាប់សហ
ើ តបដែរឬយទ ?យហយ
ើ យតន
ើ ត
៊ី វិ ធ
គមន៍មូលោឋនដែរឬយទ) យគ្នលការណ៍ននការចូលរួមជាសាធារណៈ?

-

គនធទ
ច ុំយណើរការននការវាយតនមលយហតុបោះាល់បរសា
៊ី ២
៊ី មាតកា
ិ ទ២
៊ី ជពូក្ទ៣
៊ី ៖ ក្ច
ិ ែ
ិ ា ន មាម្រតា
១០៩ ែល់មាម្រតា១៣៥ - តាមមតយិ ោបល់ យលើយសចក្តម្រ៊ី ាងទ៊ី៩.១ យសនើសុុំឱ្យមានការចូលរួម
ុំ
ជាសាធារណៈ យៅក្នុងម្រគប់ែណា
ក្់កាលននការវាយតនមលយហតុបោះាល់បរសា
ិ ា ន យោយដ

ក្

យៅក្នុងជុំពូក្ទ៣
៊ី យនោះមន
ិ មានការបឆាក្់ពកា
៊ី រចូលរួមជាសាធារណៈ ជុំពូក្ទ៥
៊ី ការចូលរួមជា)
។ ការចូលរួមជាសាធារណៈ មានដតយៅក្នុងែុំណាក្់កាល(សាធារណៈ ម្រតូវបានលុ បយចល
ុំ
(មាម្រតា១១៥) ក្ុំណត់វសាលភាព
ែណា
ក្់កាលការវាយតនមលយលើរបាយការណ៍ មាម្រតា)
ិ
(១២៣ដតបុយណា
ណ ោះ
-

យសនើសុុំឱ្យមានការពច
នង
ិ
ិ រណាបដនាមក្នុងពម្រង្ហងបនាទប់ទក្់ទង នង
ឹ ការចត់វធានការ
ិ យនតការ
នានា ក្នុងការម្រគប់ម្រគង នង
ិ ការអនុវតត ការយម្របម្រើ បាស់សារធាតុគម
៊ី ក្
៊ី សិក្មមដែលបុំពុលែល់ែ៊ី
នង
ិ ទក្
ឹ ។

(ចុំយាោះមតិយោបល់លុំអិត សូ មពិនិតយក្នុងតារាងមតិយោបល់របស់អងគការសងគមសុ៊ី វល
ិ ដែលមាន
ភាាប់ជូនជាមួយ)
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មតិេយបល់របស់អងគករសងគមសុវ
ី ល
ិ
េលើេសចក្តី្រពងទី១០ៃន ្រកមបរ ិ

ថ ន និង ធនធនធមមជតិ ៃន្រពះ ជ

្របធនបទ៖ ករចូលរ ួមជ
លរ

ធរណៈ និងសិទធិទទួលបនព័ត៌មនបរ ិ

ថន

ំ ូក េលព
គនថ/ី មតក
ិ /ជព
ី ្រងងទ៩
ី .១

មតេិ យបល់របស់សងគមសុវី ិល េលព
ី ្រងងទី ៩.១

សំណូមពរ/កំែណែ្របថមី េលព
ី ្រងងទី ១០

ម្រ

ម្រ

មិនបនទទួលយកករែកស្រមួល

NO Book/Title
(Copy and Paste from Environment Code)
១

ច្រកកមពុជ

៥ ._ េគលករណ៍ៃនករចូលរួមជ

៥ ._ េគលករណ៍ៃនករចូលរួមជ

ធរណៈ

ធរណៈ
បុគគលទំង
រងនូវផលប៉ះពល់េ

យ

ែដល

រករសេ្រមចចិត្ត

មួយទក់ទងនឹងប ផលប៉ះពល់េ

េ

យ

រិ

ថ ន និងធនធនធមមជតិ មនសិទិធចូលរួមផ្តល់

មតិេយបល់ទន់េពលេវ

បុគគលទំង

និងបនទប់ពីទទួល

យ

ែដល

ចទទួលរងនូវ

យផទល់ ្របេយល ឬចប់

រមមណ៏កនុងករសេ្រមចចិត្ត

នឹងបរ ិ

េសនីឱយពិនិតយបែនថមមតិេយបល់របស់សងគមសុីវ ិល េលីព្រងងទី
៩.១

ចទទួល

យផទល់ ឬ្របេយល

(CSO Suggestions )

េគលករណ៍ៃនករចូលរួមជ

មួយទក់ទង

ថ ន និងធនធនធមមជតិ មនសិទិធ

ថ ប័ន

ធរណៈ

ធរណៈ្រតូវផ្តល់ព័ត៌មនឲយបន្រគប់្រជុង

េ្រជយ និងផ្តល់ឱកសឲយសមជិកសហគមន៍ែដលទទួល

បនព័ត៌មន មុនេពលែដលករសេ្រមចចិត្តេនះ

ចូលរួម ផ្តល់មតិេយបល់ទន់េពលេវ

រងផលប៉ះពល់េទះបីជេ

្រតូវបនេធ្វើេឡើង

និងបនទប់ពីទទួលបនព័ត៌មន មុនេពល

ក្តីបនចូលរួមេពញេលញកនុងករសែម្តងមតិ និងផ្តល់មតិ

្របកបេ

មរយៈដំេណើរករមួយ

យតម្លភព ករចូលរួម និង

គណេនយយភព ។

ែដលករសេ្រមចចិត្តេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើង
មរយៈដំេណើរករមួយ ្របកបេ

េយបល់្របកបេ

យផទល់កី្ត ឬេ

យ្របេយល

យតម្លភពនិងគណេនយយភព។

យតម្ល

ភព ករចូលរួម និងគណេនយយភព។

បុគគលទំង
េ

យ

ែដល

យផទល់ ្របេយល ឬចប់
មួយទក់ទងនឹងបរ ិ

ចទទួលរងនូវផលប៉ះពល់
រមមណ៏កនុងករសេ្រមចចិត្ត

ថ ន និងធនធនធមមជតិ មន

សិទិធចូលរួមេពញេលញកនុងករផ្តល់មតិេយបល់ទន់េពល
1

េវ

និងបនទប់ពីទទួលបនព័ត៌មន មុនេពលែដលករ

សេ្រមចចិត្តេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើង
្របកបេ
២

មរយៈដំេណើរករមួយ

យតម្លភព ករចូលរួម និងគណេនយយភព។

មតិេយបល់ថមី
ម្រ

ទី៧ េគលករណ៍ៃនករទទួលបនដេំ

បុគល
គ ្រគប់រូប មនសិទទ
ធិ ទួលបនដេំ
្របកបេ

យយុតធ
្តិ ម៍និង្របសទ
ិ ធភព ។

យន្តករេ ះ្រ

ះ្រ

ះ្រ

យ្របកបេ

យ្របសិទធភព

យែផនករដ្ឋបល នង
ិ ែផនកតុ

ករ ឬក៏មេធយបយសម្រសបដៃទេទៀត ែដលពក់ព័នេធ ទនឹងវ ិ ទបរ ិ ថ ន និងធនធនធមមជតិ

យវ ិ ទ ្របកបេ យ្របសិទធភព និងមិនលេម្អ ង ្រតូវេរៀបចំេឡង
ី េដីមបេី លីកកមពស់ករអនុវត្តចបប់និង ផ្តនទេទសចំេពះបុ គកល្រគប់រូប ែដលបងកករខូចខតដល់

បរ ិ ថ ននិងធនធនធមមជតិ។
ម្រ

៨ ._ េគលករណ៍អនកបងកេហតុឲយមនករខូចខតបរ ិ ថ ន និងធនធនធមមជតិ

អនកបំពុល្រតូវទទួលខុស្រតូវទំង្រសុងេលីតៃម្លៃនករបំពុល

បុគល
គ ្រគប់រូប ែដលបនបងកឲយមនករខូចខតចំេពះបរ ិ ថ ន នង
ិ ធនធនធមមជតិ ្រតូវទទួលបនទុកបង់ៃថ្លចំ
កត់បនថយករខូចខតបរ ិ ថ ននង
ិ ធនធនធមមជតិ។
(ករបក
ម្រ

មភ

អង់េគ្លស្រតឹម្រតូវ ែតអតថន័យជភ

យទំង្រសុងេលីករជួសជុល នង
ិ វ ិធនករទប់ ក ត់ បេញច ស និង

ែខមរមិន្រតឹម្រតូវ)

៩ ._ េគលករណ៍បងករនង
ន មុន
ិ ៃនករ្របុង្របយ័តជ

កនុងករណីែដលមនករគំ មកំែហង ឬ ករខូចខតយ៉ងធងន់ធរង ចំេពះបរ ិ ថ ន ែដលមន
ិ
ជមូលេហតុ កនុងករពនយរេពលៃនករចត់វ ិធនករ េដីមបទ
ី ប់

ចជួសជុលេឡង
ី វ ិញបន កង្វះខតភព្របកដ្របជែផនកវ ិទយ

ក ត់ករខូចខតដល់បរ ិ ថ នបនេឡយ
ី ។

្រស្ត មន
ិ ្រតូវយកមកេធ្វី

2

្រតូវមនវ ិធនបងកនង
ិ ្របុង្របយ័តនជមុន

ល់សកមមភពទំង

កំែហងឬករខូ ចខតធងនធ
់ ងរចំេពះបរ ិ ថ ន ែដលមិន
(ពិបកយល់
ម្រ

យ ែដលមន
ិ មនភពចបស់

ចេធ្វឲ
៍
ី យ្រតឡប់ដូចភពេដីមបន ឬបត់បងវ់ ត្តមនជអចិ្រន្តយ។

្រស្ត ពក
ី រប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ជពេិ សសករគំ ម

ស់ឃ្លេនះ គួរែកស្រមួល េ យសូ មែកស្រមួលទំង្រសុង)

១២ ._េគលគរណ៍ៃនករេធ្វេី សចក្តីសេ្រមចេ

ចំណុចេសនីឱយពច
ិ រ
្របេសីរបំផុតែដល

យែផ្អកេលីភស្តុ

ង

៖ ករេធ្វីករសេ្រមចចិតទ
្ត ក់ទងនឹងបរ ិ ថ ន និងធនធនធមមជតិ ្រតូវមនមនតម្លភព នង
ិ ែផ្អកេលីភស្តុ

ចែស្វងរកបន ។ ព័ត៌មនទំងេនះ

ចមនលកខណៈវ ិទយ

ជនជតិេដីមមចស់្រសុកផងែដរ ។
(សំណូមពរសូ មយក
ម្រ

ស់ឬកង្វះខតពត៍មនវ ិទយ

មម្រ

្រស្ត ឬបេចចកេទស និង

ងជមូល ្ឋ ន េ

៍ នដ៏
យេ្របី្របស់ព័តម

ចជទន
ិ នន័យែដល្របមូលបនមកពស
ី ហគមន៍ និងចំេណះដឹងរបស់

ចស់ៃនកំែណ៩.១ វ ិញ។)

ទី ១៣ ៃនព្រងងទី១០

ម្រ ១៣ ._ េគលករណ៍សមភពេយនឌ័រកនុងករេធ្វស
័ ន
ធ ង
ី េ្រមចពក់ពន
ឹ បរ ិ ថ ន នង
ិ ធនធនធមមជតិ

សមភពេយនឌ័រ និងករចូលរួមរបស់្រស្ដីទក់ទងនង
័ ធនឹង បរ ិ ថ ន និងធនធនធមមជតិ ្រតូវទទួលបនករេលីកកមពស់ នង
ិ ករេលីកទឹកចិត្ត ។
ឹ ករេធ្វីេសចក្ដស
ី េ្រមចពក់ពន
(មិនទន់េពញេលញសូ មបែនថមអតថន័យ)

៣

ម្រ

១៨ ._ េគលករណ៍ ករយល់្រពមជមុន
េ

ម្រ

យេសរ ី និងបនទប់ពីទទួលបន

១៨ ._ េគលករណ៍ ករយល់្រពមជ
មុន េ

យេសរ ី និងបនទប់ពី

ព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយ ស្រមប់

ទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រជុង

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច

េ្រជយ ស្រមប់សហគមន៍ជន

សកមមភព ឬ គេ្រមងែដលេសនើសុំ ែដល

ចប៉ះ

ជតិេដើមភគតិច

ពល់ដល់ដីធី្ល ឬធនធនដៃទេទៀត ជ ពិេសស
ែដលទក់ទងេទនឹងករអភិវឌ ករេ្របើ្របស់

សកមមភព ឬ គេ្រមងែដលេសនើសុំ
ែដល

ចប៉ះពល់ដល់ដីធី្ល ឬធនធនដៃទ

កនុង ម្រ

ទី ១៧ និង ម្រ

ទី២៦ ៃនព្រងងទី១០

េសនីឱយពិនិតយបែនថមមតិេយបល់របស់សងគមសុីវ ិល េលីព្រងងទី
៩.១

េសនីបែនថមដូចខងេ្រកម៖

ម្រ

២៦ ._ ករយល់្រពមជមុន េ

យេសរ ី និងបនទប់

ពីទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយ
3

និងករេធ្វើ

ជីវកមមេលើធនធនធមមជតិ ្រតូវ

ទទួលនូវករយល់្រពមជមុន េ

យេសរ ី និង

េទៀត ជពិេសស ែដលទក់ទងេទនឹងករ

្រកសួង

អភិវឌ ករេ្របើ្របស់ និងករេធ្វើ

េសនើសុំ ែដល

ជីវកមមេលើ

ចប៉ះពល់េ

យផទល់ចំេពះ ដីធី្ល និង

បនទប់ពីទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយ

ធនធនធមមជតិ ្រតូវទទួលនូវករយល់្រពម

ធនធនរបស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិេដើមភគ

របស់ជនជតិេដើមភគតិច ។

ជមុន េ

តិច េ

យេសរ ី និងបនទប់ពីទទួលបន

ព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយ របស់ជនជតិេដើម

ភគតិច េន្រគប់ដំ

េសនរី េឡង
ី រួមមន ១) ដំ
្រ

ដំ
ម្រ
រួមជ

ម្រ

រូបវន្ដបុគគល្រគប់រប
ូ មនសិទិធកុងករចូ
ន
ល

ណៈ

ធរណៈ

ន្ដបុគគល្រគប់រប
ូ
ចូលរួម

មរយៈដូចខងេ្រកម ។ រូបវ

ចអនុវត្តសិទិរធ បស់ខួន
្ល កនុងករ

ធរណៈ
១-

មរយៈ ៖

យករណ៍េទកន់

សកមមភព ឬករសេ្រមចចិត្ត
ែដល
រិ

មួយ

ចនឹងមនផលប៉ះពល់េទេលើប

ថ ន និងធនធនធមមជតិ ។
២- េលើកេឡើងនូវសំណួរ និងេសនើ

ឲយមនករបញ
ជ ក់ឲយចបស់អំពីករ

ក់កលេរៀបចំគេ្រមង

ក់កលអនុវត្តគេ្រមង និង ៤)

២១ ._ សិទិក
ធ ុនងករចូលរួមជ

ចូលរួមជ

ធរណៈ

ធរ

មរយៈដូចខងេ្រកម

។
របស់ខួន
្ល កនុងករចូលរួម
យៈ ៖
េ

យករណ៍េទកន់
យផទល់មត់ និង ជ

ចអនុវត្តសិទិធ
ធរណៈ

មរ

ជញធរពក់ព័នធ
យលកខអក រ

េដើមបីេធ្វើករផ ព្វផ យព័ត៌មនអំពីសកមមភព
ឬករសេ្រមចចិត្ត

មួ យ ែដល

ចនឹងមន

យេសរ ី និងបនទប់

ពីទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយបនេឡើយ ។ ករ
យល់្រពមរបស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិេដើមភគ
យមតិភគេ្រចើន

ច់ខតៃនសហគម

ន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិេដើមភគតិច ែដល

ចទទួលរង

ផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងេសនើសុំ ឬករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចេនះ
។
មិនបនទទួលយកករែកស្រមួល
េសនីឱយពិនិតយបែនថមមតិេយបល់របស់សងគមសុីវ ិល េលីព្រងងទី
៩.១

េសនើែកែ្របដូចខងេ្រកម៖

រូបវន្ដបុគគល្រគប់រប
ូ

១-

យគមនករយល់្រពមជមុន េ

តិច ្រតូវេធ្វើេឡើងេ

រូបវន្ដបុគគល្រគប់រប
ូ មនសិទិធកុងករ
ន

ជញធ

រពក់ព័នធ និងផ ព្វផ យព័ត៌មនអំពី

ក់កលសិក

ក់កលបញច ប់គេ្រមង។

ធរណៈ

២១ ._ សិទិក
ធ ុងករចូ
ន
លរួមជ

ក់កលៃនគេ្រមងែដល

វ្រជវបឋម ២) ដំ

និង ៣) ដំ
៤

ថ ប័នមនសមតថកិចច មិន្រតូវឯកភពេលើគេ្រមង

ម្រ ២១ ._ សទ
ធិ ុងករចូ
ន
លរួមជ
ិ ក

ធរណៈ

ធិ ូលរួមជ
បុគល
គ ្រគប់រូប មនសិទច

អនុវត្តសិទរធិ បស់ខួ ន
្ល ដូចខងេ្រកម ៖

១- យករណ៍ផទល់មត់ ឬជ

េទកន់

ធរណៈ និង

យលកខណ៍អក រ

ជញធរពក់ពន
័ ធ និងផ ព្វផ យព័ត៌មនអំពី

សកមមភព ឬករេធ្វេី សចក្ដស
ី េ្រមច

ច

មួយ ែដល

ច
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ជំទស់ និងករជួប្របជុំ េដើមបីពិភក

ផលប៉ះពល់េទេលើបរ ិ

េ

ជតិ ។

យគមនអំេពើហិង

េសចក្ដីសេ្រមច
ពល់ដល់បរ ិ

អំពីសកមមភព ឬ

មួយ ែដល

ថ ន និងធនធនធមមជតិ
ក់ពកយបណឹ្ត ង ឬណឹ្ត ង

តុ

យ េធ្វើករត ៉ និងចូលរួមពិភក

សកមមភព ឬ េសចក្ដីសេ្រមច

ជំទស់េទនឹងសកមមភព ឬេសចក្ដី
្រកុមករងរេ

ះ្រ

យវ ិ ទបរ ិ

មួយ ែដល
ថ ន និង

េវ

កនុងករ
ពិភក និងផ្តល់មតិេយបល់
ស្រមប់េសចក្តីសេ្រមច

្រកមេនះ ។

ែដល

មួយ

ចបងកឱយមនផលប៉ះពល់

ដល់បរិ ថ ន និងធនធនធមមជតិ។

៣-

ទទួលបនព័ត៌មន និងមនករចូលរួមទន់េពល

៣្រសប

ដល់បរ ិ ថ ន នង
ិ ធនធនធមមជតិ។

ក់ពកយបណ្តឹង ឬប្ដង
ឹ ត ៉ នង
ឹ សកមមភព ឬេសចក្ដស
ី េ្រមច
មយន្តករេ

ះ្រ

យវ ិ ទបរ ិ ថ ន និងធនធនធមមជតិ

ដូចមនែចងកនុង គនថីទី៩ៃន្រកមេនះ ។

ក់ពកយបណឹ្ត ង ឬប្ដឹងត ៉ នឹងសកមមភព

ឬេសចក្ដីសេ្រមច ្រសប
្រ

ចបងកឱយមនផលប៉ះពល់ដល់

កនុងករពភ
ិ ក នង
ិ ផ្តល់មតេិ យបល់ ស្រមប់េស
ចក្តស
មួយែដល ចបងកឱយមនផលប៉ះពល់
ី េ្រមច

ចូលរួមទន់េពលេវ

ម

មួយ ែដល

បរ ិ ថ ន នង
ិ ធនធនធមមជតិ ។

ទទួលបនព័ត៌មន និងមនករ

បទបបញញ តិ្ត ដូចមនែចងកនុងគនថីទី៩ៃន

ម្រ

សេ្រមច

ធនធនធមមជតិ ។

ថនឬ

យ

េធ្វក
ី រត ៉ នង
ិ ចូលរួមពិភក អំពីសកមមភព ឬ េសចក្ដី

អំពី

ចបងកឱយមនផលប៉ះពល់ដល់បរ ិ

ថ ប័នពក់ព័នធ

ករមនសមតថកិចច ្រសបេទ

មតិេយបល់ថមី

២- េលីកេឡង
ី នូវសំណួរ េសនីឱយមនករបក្រ

២- េលើកេឡើងនូវសំណួរ េសនើឱយមនករបក
្រ

សេ្រមច េទកន់្រកសួង

ជតិ ។

ចប៉ះ

និង
៣-

នង
ឹ មនផលប៉ះពល់េទេលីបរ ិ ថ ន នង
ិ ធនធនធមម

ថ ន និងធនធនធមម

យវ ិ ទបរ ិ

មយន្តករេ

ះ

ថ ន និងធនធនធមមជតិ ដូច

មនែចងកនុង គនថីទី៩ៃន្រកមេនះ ។

២២ ._ សិទិទ
ធ ទួលបនករករពរចំេពះករគំ មកំែហង និងករសងសិក

5

បុគគល្រគប់រប
ូ ែដលអនុវត្តសិទិក
ធ ុនងករចូលរួមជ

មេធយបយនន ។

ល់សកមមភពកនុងករចូលរួមជ

បណឹ្ដ ងទមទរែផនករដ្ឋបបេវណី

ធរណៈដូចមនែចងកនុងម្រ

ធរណៈែដល្រសប

២១ខងេលើ ្រតូវរួចផុតពីករគំ មកំែហង និងករសងសឹក

មមតិកេនះ មិន្រតូវទទួលរងករេចទ្របកន់ពីបទ្រពហមទណ្ឌ ឬ្របឈមនឹង

មួ យេទបើយ ។

សិទិធកុងករទទួ
ន
លបនករករពរពីករគំ មកំែហង ឬ ករសងសឹក ចំេពះករចូលរួមជ

ឬបណឹ្ដ ងទមទរែផនករដ្ឋបបេវណីេឡើយ កនុងករណីែដលបុគគលែដលបនចូលរួមជ
្រកម្រពហមទណ្ឌៃន្រពះ ជ

ម្រគប់

ច្រកកមពុជ ឬបងកឲយមនអំេពើអនីតយនុកូល

ធរណៈ មិន្រតូវរួចផុតពីករេចទ្របកន់ពីបទ្រពហមទណ្ឌ

ធរណៈ្រប្រពឹតប
្ត ទេលមើស្រពហមទណ្ឌ

មួយដូចមនែចងកនុង្រកមេនះ ឬ

មួយ ដូចមនែចងេនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណី ៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ ។

(សំណូមពរលុ ប ឃ្លខងេលីេនះេចល ពីេ្រពះនិយយេទមក ឲយសិទផ
ធិ ងនិងគប/បទ
ិ ផង(ដូ ចមិន្រតឹម្រតូវ)។ ្របសិនេបីបញ្ហជបទេលមីស្រពហមទណ្ឌ ដូចេនះ ជករកំណត់
៥

េនកនុង្រកម្រពហមទណ្ឌរួចេទ។ មន
ិ ចំបច់េលីកេទៀតេទ

ម្រ

២៤ ._ លកខខណ្ឌត្រមូវស្រមប់ករចូល

រួមជ

ក់ដូចជសទួននង
ិ មិនមនសុគតភព។)

ម្រ

២៤ ._ លកខខណ្ឌត្រមូវស្រមប់ករ

ចូលរួមជ

ធរណៈ

ធរណៈ

មុននឹងេធ្វើករសេ្រមចចិត្ត ឬឯកភព

មុននឹងេធ្វើករសេ្រមចចិត្ត ឬឯកភព

មួយ ែដលសថិតេ្រកមបទបបញញ តិៃ្ត ន្រកមេនះ

មួយ ែដលសថិតេ្រកមបទបបញញ តិ្តៃន្រកម

្រកសួង

ថ ប័នែដលពក់ព័នធ្រតូវយល់្រសបថ

ករចូលរួមជ

ធរណៈែដលេពញេលញ បន

េនះ ្រកសួង

្រសបថករចូលរួមជ

ក- ព័ត៌មនែដលពក់ព័នធទំង
មេធយបយសម្រសប េ

ធរណៈែដលេពញ

េលញ បនេកើតមនេឡើង ដូចខងេ្រកម៖

េកើតមនេឡើង ដូចខងេ្រកម៖
អស់្រតូវបនេលើកបង្ហញ

ថ ប័នែដលពក់ព័នធ្រតូវយល់

ម
យ្រសបេទ

នឹងត្រមូវកររបស់អនកពក់ព័នធ ។

ក- ព័ត៌មនែដលពក់ព័នធទំងអស់្រតូវ
បនេលើកបង្ហញ
េ
។

មមេធយបយសម្រសប

យ្រសបេទនឹងត្រមូវកររបស់អនកពក់ព័នធ

បនទទួលយកករែកស្រមួលកនុងម្រ
ប៉ុែន្តមន
ិ ទន់

ទី ២៣

ក់បញចូ លេយបល់ េលីេសចក្ត្រី ពងទី៩.១

ស្រមប់ករេធ្វី្របតស
ិ កមមចំេពះគេ្រមងអភិវឌ នង
ិ ែផនករវ ិនិ

េយគបននិងកំពុងអនុវត្ត
ម្រ

២៣ ._ លកខខណ្ឌត្រមូវស្រមប់ករចូលរួមជ

ធរណៈ
មុននឹងេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច ឬឯកភពេលើបញ
្ហ
មួយពក់ព័នធនឹង្រកមេនះ ្រកសួង
មចស់គេ្រមងទំងអស់ ្រតួវបំេពញ
ស្រមប់ករចូលរួមជ

ថ ប័នពក់ព័នធ និង
មលកខខណ្ឌត្រមូវ

ធរណៈ ដូចខងេ្រកម៖
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ខ- អនកពក់ព័នធមនេពលេវ

ខ- អនកពក់ព័នធមនេពលេវ
និងឱកស្រគប់្រគន់កុនងករពិចរ

េទេលើព័ត៌មនពក់ព័នធេនះ ។
គ- អនកពក់ព័នធ

ច

កស្រគប់្រគន់កុងករពិ
ន
ចរ

និងឱ

េទេលើ

ព័ត៌មនពក់ព័នធេនះ ។

គ- អនកពក់ព័នធ

ក់ជូនមតិ

ច

ក់ជូនមតិ

េយបល់ ធតុចូល និងសំណូមពរនន

េយបល់ ធតុចូល និងសំណូមពរនន េទ

េទកន់្រកសួង

កន់្រកសួង

ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល

ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបលែដលពក់

ែដលពក់ព័នធ មុននឹង ករសេ្រមចចិត្ត ឬ

ព័នធ មុននឹង ករសេ្រមចចិត្ត ឬករឯកភព

ករឯកភព ្រតូវបនេឡើង ។

្រតូវបនេឡើង ។

ឃ- ្រកសួង

ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិប

លែដលពក់ ព័នធបនេ

ះ្រ

យេទេលើ

មតិេយបល់ ធតុចូល និងសំណូមពរ
ននេនះែដលេធ្វើេឡើងេ

ឃ- ្រកសួង
ែដលពក់ព័នធបនេ

ះ្រ

យអនកពក់ព័នធ ែដលេធ្វើេឡើងេ

យអនកពក់ព័នធ ។

ង- ករចូលរួមជ
ង- ករចូលរួមជ

ធរណៈ្រតូវ

មនលកខណៈសម្រសប និងេដើមបីេធ្វើករ

យេទេលើមតិ

េយបល់ ធតុចូល និងសំណូមពរននេនះ

។

ធរណៈ្រតូវមន

លកខណៈសម្រសប និងេដើមបីេធ្វើករសេ្រមច
ចិត្ត ឬករផ្តល់ករឯកភព

សេ្រមចចិត្ត ឬករផ្តល់ករឯកភព
មួយ ។

ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល

ច.

មួយ ។

ល់គេ្រមងអភិវឌ និងែផនករ

វ ិនិេយគបននិងកំពុងអនុវត្ត េ
ករចូលរួមជ

យពុំមន

ធរណឬមិនបនេពញ

េលញ ្រតូវែតេរៀបចំែផនករនិងអនុវត្តករ
ចូលរួមជ

ធរណឲយបនេពញេលញកនុងរ
យៈេពល៦០ៃថង បនទប់ចូលធរមនៃន្រកមេនះ
។

ែផនករស្រមប់ករចូលរួមជ

ធរណៈ ្រតូវកំណត់ និងេរៀបចំ

េឡង
ី បធ
ី េដម
ី នថអនកពក់ព័នធ អនកទទួលរងផលប៉ះពល់ និងភ
គែី ដលមនចំ
មម។

ប់ រមមណ៍ ចូលរួមយ៉ងេពញេលញ នង
ិ សក

១- អនកពក់ព័នធ្រតួវទទួលបនករជូន
ដំណឹង និងេពលេវ

្រគប់្រគន់ ស្រមប់ចួលរួម

េនកនុងដំេណើរករៃនករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចែដល

ពក់ព័នធ ។

២- អនកពក់ព័នធទំងអស់្រតូវទទួលបន
ព័ត៌មនចំបច់ ។ ករផ្ដល់ព័ត៌មនទំងេនះ្រតូវ
យកចិត្តទុក

ក់អំពីភ

ែដល

ចយល់បន និង

វបបធម៌របស់អនកពក់ព័នធ ។
៣- ចំេណះដឹងខងែផនកបេចចកេទស វ ិទយ
្រស្ត និងចំេណះដឹងលកខណៈ្របៃពណីៃនសហ
គមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិេដើមភគតិច ្រតូវយក
ជមូល ្ឋ នកនុងករបេងកើតគេ្រមង ែផនករ

សកមមភព និងករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមច ។

៤- កិចចដំេណើរករៃនករចូលរួមជ
ណៈ ្រតួវយកចិត្តទុក

ធរ

ក់អំពីត្រមូវករ និងតៃម្ល

របស់អនកពក់ព័នធ ។
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៥- អនកពក់ព័នធ្រតូវទទួលបនេពលេវ
សម្រសប និង្រតឹម្រតូវ េដើមបីេធ្វើករ យតៃម្ល និង
េឆ្លើយតបចំេពះព័ត៌មនទក់ទងនឹងគេ្រមងេសនើសុំ
សកមមភព ែផនករ ឬេសចក្ដីសេ្រមច
៦- ក្រមិតៃនករចូលរួមជ
្រសប

មក្រមិតៃនករចប់

មួយ ។

ធរណៈ ្រតូវ

រមមណ៍របស់អនកពក់

ព័នធ។
៧- ដំេណើរករៃនករចូលរួមជ
ណៈ ្រតូវមនភពបត់ែបន និង

ធរ

ចែកស្រមួលបន

េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងកររ ំពឹងទុកែដលសមេហតុ
ផលរបស់អនកពក់ព័នធ ។
៧- កិចចដំេណើរៃនករចូលរួមជ
ណៈ ្រតូវមនលកខណៈបត់ែបន និង
ស្រមួលបន ្រសប

ធរ

ចស្រមប

មកររ ំពឹងទុករបស់អនកពក់

ព័នធ ។ (ចំណុចេលខ៧ គួរែតលុ បេចញ ករែដលបញជក់
ថមនករបត់ែបន េនះ
ចបប់ ឬ

ក់ដូចជពុំមនន័យកនុងផ្លូវ

ចេបក
ី ឲយមនករគត
ិ នង
ិ េធ្វីេផ ងេទវ ិញ)
៨- ្រគប់មតិេយបល់របស់

្រតូវទទួលបនករពិចរ

ធរណជន

េនកនុងដំេណើរករៃន
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ករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមច ។ ករទទួលយក ឬ
បដិេសធចំេពះមតិេយបល់ខងេលើេនះ ្រតូវ
បញ
ជ ក់េហតុផលសមរមយ ។

ល់ពត
័ ៌មន នង
ិ លទធផលៃនកច
ិ ចដំេណីរករចូលរួមជ

ធរណៈ ្រតូវផ ព្វផ យជ

ធរណៈ ្រសបេទ ម

ក្រមត
ន ពក់ពន
័ ធ។
ិ នង
ិ កររ ំពង
ឹ ទុករបស់អក
៩-

ល់គេ្រមងអភិវឌ និងែផនករវ ិនិ

េយគបននិងកំពុងអនុវត្ត េ
ជ
េ

យពុំមនករចូលរួម

ធរណឬមិនបនេពញេលញ្រតូវផ្អកជប
្ត ះ

សនន និង ្រតូវេរៀបចំែផនករនិងអនុវត្ត

ករចូលរួមជ

ធរណឲយបនេពញេលញកនុងរ

យៈេពល៦០ៃថង បនទប់ពី្រកមេនះចូលជធរមន។
៦

ម្រ

២៥ ._ នីតិវ ិធីស្រមប់ករចូលរួមជ

ម្រ

ធរណៈ
្រកសួង

២៥ ._ នីតិវ ិធីស្រមប់ករចូលរួមជ

ធរណៈ
ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ

ថ

្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិស័យប

ន ្រតូវបេងកើតលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តសីព
្ដ ីនីតិវ ិធី

រិ

ស្រមប់ករចូលរួម

នីតិវ ិធីស្រមប់ករចូលរួម

ធរណៈ ។ ្រកសួង

ថ ប័

ថ ន ្រតូវបេងកើតលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តសីព
្ដ ី
ធរណៈ និង

នពក់ព័នធេផ ងេទៀត ្រតូវបេងកើតលិខិតបទ ្ឋ ន

បេងកើតបរ ិយកសអំេ

គតិយុត្តសីព
្ដ ីនីតិវ ិធីស្រមប់ករចូលរួមជ

ចូលរួមជសធរណះ។ ្រកសួង

ធរ

ណៈ ទក់ទងនឹងវ ិស័យនីមួយរបស់ខួន
្ល ្រសប
ម បទបបញញ តិេ្ត នកនុងមតិកេនះ ។

យផល សំ ប់ករ
ថ ប័ នពក់

ព័នធេផ ងេទៀត ្រតូវបេងកើតលិខិតបទ ្ឋ នគតិ
យុត្តសីព
្ដ ីនីតិវ ិធីស្រមប់ករចូលរួមជ

ធរ

កនុងព្រងងទី១០ ម្រ ទី២៤
មិនទន់ ក់បញចូ លេយបល់ េលីេសចក្ត្រី ពងទ៩
ី .១
សំណួមពរបែនថម៖
ម្រ ២៤ ._ នត
ី វិ ិធស
ី ្រមប់ករចូលរួមជ
្រកសួង

ធរណៈ

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ ថ ន ្រតូវេរៀបចំលិខិត

បទ ្ឋ នគតិយុត្តស្ដីពីនីតវិ ិធីស្រមប់ករចូលរួម

ដំេណីរករ និងេសចក្ដស
័ ធនង
ី េ្រមចពក់ពន
ឹ

ធរណៈ ចំេពះ

បរ ិ ថ ន និង
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ណៈ ទក់ទងនឹងវ ិស័យនីមួយរបស់ខួន
្ល ្រសប
ម បទបបញញ តិេ្ត នកនុងមតិកេនះ ។

ធនធនធមមជតិ េ យបងកឱយមនលកខណៈ នង
ិ បរយកស
ិ
អំេ

យផល ស្រមប់ករចូ លរួមជ

ខ្លួន ្រសប
ម្រ

២៦ ._ ករចូលរួម្របកបេ

ម្រ

យ្របសិទធ

ភពៃនជនជតិេដើមភគតិច
មចស់គេ្រមង ឬ ្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធ

្រតូវផ្ដល់ឱកសឱយមនករចូលរួម្របកបេ

យ

្របសិទធភពរបស់ជនជតិេដើមភគតិច ែដល
ទទួលរងផលប៉ះពល់េ
ទក់ទងនឹងបរ ិ

ច

យេសចក្ដីសេ្រមច

ថ ន និងធនធនធមមជតិ និង្រតូវ

ែតទទួលបននូវករយល់្រពមេ

យេសរ ី និង

បនទប់ពីទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយរបស់
ពួកេគ មុនេពលែដលេសចក្ដីសេ្រមចេនះ្រតូវ
បនេធ្វើេឡើង ។ ករចូលរួម្រតូវែតផ្ដល់ជូនឱយបន
ទន់េពលេវ

េហើយអនកចូលរួម្រតូវទទួលបន

ករជូនដំណឹងេពញេលញអំពីព័ត៌មនពក់ព័នធ
ទំងអស់ េនកនុងទ្រមង់ និងភ
។

ែដលសមរមយ

២៦ .…ករចូលរួម្របកបេ

យ្របសិទធ

ភពៃនជនជតិេដើមភគតិច
មចស់គេ្រមង ឬ្រកសួង
ផ្ដល់ឱកសអំេ
្របកបេ

ថ ប័នពក់ព័នធ ្រតូវ

យផលឱយមនករចូលរួម

ថ ប័

នពក់ព័នធេផ ងេទៀត ្រតូវេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្ដីពន
ី ីតិវ ិធី
ស្រមប់ករចូលរួមជ

៧

ធរណៈ។ ្រកសួង

ធរណៈ ទក់ទងនង
ឹ វ ិស័យនម
ី ួយៗរបស់

មបទបបញញត្តិេនកនុងមតិកេនះ ។

កនុងព្រងងទី១០ ម្រ

ទី២៧

េសនីឱយពិនិតយបែនថមមតិេយបល់របស់សងគមសុីវ ិល េលីព្រងងទី
៩.១

យ្របសិទធភពនិងេពញេលញរបស់

ជនជតិេដើមភគតិច េលើសពី ២ភគ៣ែដល
ចទទួលរងផលប៉ះពល់ពីេសចក្ដីសេ្រមច
ទក់ទងនឹងបរ ិ

ថ ន និងធនធនធមមជតិ។

ជនជតិេដើមភគតិចែដល

ចរងផលប៉ះ

ពល់ពីគេ្រមងេសនើរសុំ មនសិទិេធ ពញេលញ
កនុងករចូលរួមេន្រគប់ដំ
គេ្រមង េ

ក់កលរបស់

យគមនករបងខិតបងខំ ឬករគ

្រមមកែម្ហង។
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៨

ម្រ

២៨ ._ នីតិវ ិធីស្រមប់ករចូលរួមរបស់

២៨ ._ នីតិវ ិធីស្រមប់ករចូលរួមរបស់

េសនើ

ក់បញូច ល៖

ម្រ

២៨ ._ នីតិវ ិធីៃនករចូលរួមរបស់សហគមន៍មូល

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
្រកសួង

ម្រ

្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធ ្រតូវបេងកើត

ថ ប័នពក់ព័នធ ្រតូវបេងកើត

ឧបករណ៍គតិយុត្តសីព
្ដ ីនីតិវ ិធីស្រមប់ករពិេ្រគះ

ិ ីអំេ
ឧបករណ៍គតិយុត្តសីព
្ដ ីនីតិវធ

េយបល់ និងករចូលរួមជ

ស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់ និងករចូលរួម

ធរណៈរបស់ជន

ជតិេដើមភគតិច េនកនុងករសេ្រមចចិត្ត ែដល

ប៉ះពល់ដល់ដី និងសហគមន៍របស់ជនជតិេដើម

ភគតិច ។

ជ

យផល

ធរណៈរបស់ជនជតិេដើមភគតិច េន

កនុងករសេ្រមចចិត្ត ែដលប៉ះពល់ដល់ដី និង
សិទិ្ឋជមូល ្ឋ នសហគមន៍របស់ជនជតិេដើម
ភគតិច ។

្ឋ ន និងជនជតិេដើមភគតិច
នីតិវ ិធីៃនករពិេ្រគះេយបល់ ករចូលរួម និង
យល់្រពមចំេពះករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមច ែដលប៉ះពល់
ចំេពះដីធី្ល និងធនធនរបស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជតិ
េដើមភគតិច ្រតូវកំណត់េ
របស់្រកសួង

យលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត

ថ ប័នពក់ព័នធ េ

យមនលកខណៈសម

្រសប និងធនបននូវបុព្វសិទិធ និង សិទិជ
ធ មូល ្ឋ នរបស់
ពួកគត់ ។
៩

មតិេយបល់ថីម ៃនព្រងងទី១០
ម្រ ៣៣ ._ កតព្វកិចចកុនងករេបើកបង្ហញ និង
្រគប់មចស់គេ្រមង ឬ្រកសួង

ករ េដើមបីឲយ

ធរណជន

ក់ព័ត៌មនឱយ

ធរណជន

ចែស្វងរកបន

ថ ប័នពក់ព័នធ ្រតូវេបើកបង្ហញព័ត៌មន ដូចមនែចងកនុងម្រ

៣៥ ៃន្រកមេនះ ឱយ យ៉ ងេ

ច

ស់ ៣០ៃថងៃនៃថងេធ្វើ

ចែស្វងរកបន មុនេពលេចញ៖

ម្រ ៣៥ ._ ព័តម
៌ នពក់ពន
័ ន
ធ ង
ឹ បរ ិ ថ ន នង
ិ ធនធនធមមជតិ

ព័តម
៌ នពក់ព័នធនឹងបញ្ហបរ ិ ថ ន និងធនធនធមមជតិមនដូចខងេ្រកម៖

េសនីពិចរ

ក់បញចូ លលកខខណ្ឌករងរស្រមប់កច
ិ ចដេំ ណីរករករ យតៃម្លេហតុ ប៉ះពល់បរ ិ ថ ន របយករណ៍ យតៃម្លេហតុ ប៉ះពល់បរ ិ ថ ន នង
ិ ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន
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១៣បរ ិ

ល់ព័ត៌មនពក់ព័នធេផ ងេទៀត កំណត់េ

យ្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុក

ថ ន ែដលមិនសថិតកនុង្របេភទព័ត៌មនសមងត់ែដលកំណត់េ

ម្រ ៣៦ ._ ព័ត៌មន

យ្រកមេនះ។

ធរណៈ

ំ ូកទ២
ជព
់ ត
័ ម
៌ នេ យ ជរ ្ឋ ភប
ី ៖ ករផ្តលព
ិ ល
ែផនកទ១
់ ត
័ ម
៌ នជ
ី ៖ ករផ្ដលព

ធរណៈ

ម្រ ៣៨ ._ ករផ្ដល់ព័ត៌មនជ
្រគប់្រកសួង

ធរណៈ

ថ ប័នពក់ព័នធ ្រតូវផ្ដល់ព័ត៌មន្រគប់ទ្រមង់រម
ួ ទំងកំណត់្រ

ណៈនូវ ល់្របេភទព័ត៌មន ដូចមនែចងកនុងម្រ
ម្រ ៣៩ របយករណ៍បរ ិ
្រកសួង
រិ

ថ ន ្រតូវេរៀបចំរបយករណ៍បរ ិ

ម្រ ៤៣ ._ ្របេភទព័ត៌មន ៃនបញជីព័ត៌មនបរ ិ
ថ នជតិេនះ ្រតូវ

្របេភទព័ត៌មនបរ ិ

រេអឡិច្រតូនិច ជ

ធរ

៣៥ ៃន្រកមេនះ ។

ថ នពក់ព័នធ និងករ យតៃម្លករអនុវត្តេគលនេយបយ និ ងចបប់បរ ិ

។

រេបះពុមពផ យ សេម្លង កែសត ឯក

ថ នជតិ (សូមេធ្វើកំែណករសេសរ)

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

បញជីព័ត៌មនបរ ិ

ឯក

ថ នជតិ េរៀង ល់្របំ(៥)ឆនំ ម្ដង។ របយករណ៍បរ ិ
ថ នេនកនុង្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ ។

ថ នជតិ ្រតូវរួមបញូច លព័ត៌មនប

ថ នជតិ

ក់បញូច លនូវព័ត៌មនទំងអស់ែដលផ្តល់ឱយេ

យ្រកសួង

ថ ប័នសមតថកិចច ្រសប

ថ ន និងធនធនធមមជតិ រួមមន សថិតិ របយករណ៍រ ីកចេ្រមើននិងថវ ិក និងព័ត៌មនភូមិ

មលកខខណ្ឌត្រមូវៃន្រកមេនះ

្រស្តសីព
្ដ ីបរ ិ

កូឡូសុី ជីវៈច្រមុះ និងធនធនធមមជតិ សកមមភពអភិវឌ និងសិទិធកន់កប់ដីធី្លរបស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន ជនជតិេដើមភគតិច ជ

ថន

ថ នភពៃន្របព័នធេអ

ទិ៍ ។
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ែផនកទី៣
មជឈមណ្ឌលែផនទីបរ ិ
មជឈមណ្ឌលពត៍មនភូមិ
អតថន័យេនះ
ទូេទសំេ

ក់មិនទូលំទូ

េលីផលិតផលសេ្រមចមន្រមង់ដូចជ្រក

មន
ិ សុីគនជមួយអតថន័យកនុងម្រ
ម្រ

យ និងមិនសម្រសប

ថ នជតិ

្រស្តបរ ិ

ថ នជតិ

មភពទំេនីបៃនវ ិស័យពត៍មនវ ិទយេទ ខញុំគិតគួរែក

ក់ថ មជឈមណ្ឌលពត៍មនភូមិ

ស ែដលខ្វះនូវភពបត់ែបន កនុងវ ិភគនិងយកមកេ្របី្របស់ពហុបំណង (ឧទ. មូ ល ្ឋ នទិននន័យេផ ងៗ) ។ ជពេិ សស

បន្តបនទប់។ ្របសិនែកែ្របេឈមះ សូ មែកទំងអស់!

៤៧ ._ ករទទួលខុស្រតូវរបស់មជឈមណ្ឌលែផនទីបរ ិ

សូមែកស្រមួលនង
ិ បែនថមចំណុច៩កនុងម្រ

ថ នជតិ

េនះេដីមបឲ
ី យមនភពេពញេលញ នង
ិ ល្អសម្រសបថជមជឈមណ្ឌលជតិ ដូចខងេ្រកម៖

ករទទួលខុស្រតូវរបស់មជឈមណ្ឌលែផនទីបរ ិ
១- ្រគប់្រគងបញជីព័ត៌មនបរ ិ

ថ នជតិ េ

ថ នជតិ មនដូចខងេ្រកម៖
យែថរក

ព័នធ ។

និងេធ្វើបចចុបបននភព្របព័នធទិននន័យ និងទទួលព័ ត៌មនពក់ព័នធមកពី្រកសួង

២- មនមុខងរកនុងករស្រមិតស្រមំងសថិតិ ទិននន័យមូល ្ឋ នបរ ិ

េឈើ ជីវៈច្រមុះ និងព័ត៌មនភូមិ

្រស្តេផ ងៗេទៀតែផនទី ែដលផ្ដល់ឱយេ

ថ ន ទិននន័យភូមិ
យ្រកសួង

្រស្តៃនដូចជករេ្របើ្របស់ដី តំបន់ករពរធមមជតិ ៃ្រព

៣- េធ្វើករវ ិភគទិននន័យ ឬព័ត៌មនែដលេ្របើ្របស់ជមូល ្ឋ នកនុងករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចែដលពក់ព័នធនឹងបរ ិ

៤- ចង្រកង និងបញូច លទិននន័យមូល ្ឋ ន និងភូមិ

ករណ៍ពក់ព័នធនឹងករកំណត់ែផនទីបរ ិ

ថ ប័នពក់

ថ ប័នពក់ព័នធដៃទេទៀត េរៀបចំ និងរក បញជីទិននន័យ ព័ត៌មន

ស្រមប់ទំនក់ទំនង និងែបបបទកនុងស្រមប់ករេសនើសុំទិននន័យ ។

៥- េរៀបចំសង
្ត ់

្រស្តបរ ិ ថ នជត។
ិ ែផនទជ
ី

ថ ន និងធនធនធមមជតិ ។

្រស្តៃនេផ ងៗដូចជករេ្របើ្របស់ដី តំបន់ករពរធមមជតិ ៃ្រពេឈើ ជីវច្រមុះ និងរបយ

ថ ន និងធនធនធមមជតិ ែដលេរៀបចំេ

យ្រកសួង

ថ ប័ នពក់ព័នធេទកនុងបញជីព័ត៌មនបរ ិ

រននស្រមប់ករ្របមូល ករចូលរួម្របមូលទិននន័យ ករ្រគប់្រគង ករវ ិភគ និងករែបងែចក ព័ត៌មនភូមិ

ថ នជតិ ។
្រស្តៃនករេ្របើ

្របស់ដី តំបន់ករពរធមមជតិ ៃ្រពេឈើ ជីវច្រមុះ ។
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៦- កំណត់ទ្រមង់សង
្ដ ់

របេចចកេទសស្រមប់្រកសួង

៧- កំណត់ទិននន័យភូមិ

្រស្តៃនករេ្របើ្របស់ដី តំបន់ករពរធមមជតិ ៃ្រពេឈើ ជីវច្រមុះ េ

ជមួយនូវបណំុ្ដ ទិននន័យែដលមន្រ

ជ
ម្រ

ច្រកកមពុជ ែដលមនកិចចសនយករពរបរ ិ

្រកសួង
្របចំ េ
ម្រ

ម្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថ ន ករ យតែម្លបឋមបរ ិ

ក់

មួយ ។

ថ ប័នននេឡើយ ។

ក់និងែចករ ំែលកនូវពត៍មនទិននន័យមូល ្ឋ ន ពត៍មនភូមិ

៥៣ ._ ករេរៀបចំបញជីសវនកមមបរ ិ

យភជប់មក

ប់។

ករ្របមូលេនះ មិន្រតូវជន់គននឹងព័ត៌មន ឬទិននន័យ កនុងចំេ
ទុក

យមនករធនគុណភព និងេ

្រស្តៃនករេ្របើ្របស់ដីតំបន់ករពរធមមជតិ ៃ្រពេឈើ ជីវច្រមុះ និងទិននន័យពក់ព័នធនឹងវ ិស័យជក់

៨- ្របមូលទិននន័យភូមិ

៩- ចង្រកង កត់្រ

ថ ប័នពក់ព័នធ កនុងករផ្ដល់ទិននន័យ ។

្រស្តអំពីគេ្រមងអភិរក នន គេ្រមងអភិវឌ ន៍ននកនុង្រពះ

ថ ន និងករ យតៃម្លបរ ិ

ថ នេពញេលញ។

ថ នថនក់ជតិ

ថនេ

យសហករជមួយ្រកសួង

ថ ប័ នពក់ព័នធ ្រតូវេរៀបចំបញជីសវនកមមបរ ិ

យេធ្វើករេបះពុមភេរៀង ល់ឆនំ។ (សូមែកស្រមួល)

ថ នថនក់ជតិនិងេធ្វើបចចុបបននភពជ

៥៩ ._ ករកំណត់អំពីព័ត៌មនសមងត់
្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធ ្រតូវសេ្រមចយល់្រពម ឬបដិេសធេលើសំេណើសុំចត់ទុកព័ត៌មន

យលកខណ៍អក រ។ ករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចេនះ ្រតូវ
នីតិវ ិធីស្រមប់ករកំណត់ព័ត៌មន
កនុងករណីផល្របេយជន៍

ធរណជនេ្របើ្របស់

ក់ឱយ

ធរណជន

មួយជព័ត៌មនសមងត់ េ

យ្រតូវបញ
ជ ក់េហតុផលជ

ចែស្វងរកបន ។

មួយជព័ត៌មនសមងត់ ្រតូវកំណត់េ

យលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តរបស់្រកសួង

ធរណៈធំជងកររក ទុកព័ត៌មនសមងត់ ដូចមនែចងកនុងបទបបញញ តិ្ត

ថ ប័នពក់ព័នធ ។

មឃត់ ព័ ត៌មនសមងត់េនះ្រតូវែតផ្តល់ជូន

មករេសនើសុំ។

្របេភទព័ត៌មនសមងត់នីមួយៗគួរបញ
ជ ក់កុនងជំពូកេនះឲយបនចបស់

ស់ េជៀស ងករបក្រ

យេផ ងៗគន។
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សមគល់៖ េសចក្តី្រពងចបប់េនះមនករែចងេគរព
មនេទសទណ្ឌស្រមប់
យ៉ ង

ថ ប័ន

មុិ ញេនកនុងែផនកបណឹ្ត ង

មេគលករណ៍សិទិធទទួលព័ត៌មនេ្រចើនគួរសម និង មនម្រ

ធរណៈកនុងករអនុវត្តករមិនផ្តល់ព័ត៌មនជូន
ក់ដូចជពុំេឃើញមនយន្តករបណឹ្ត ងជក់

ជេ្រចើនែដលែចងអំពីព័ត៌មន រួមទំង

ធរណជនេទៀតផង។
ក់ែដលពក់ព័នធនឹងករមិនផ្តល់ព័ត៌មនេឡើយ ដូេចនះគួរមនែផនកេនះជ

ពិេសសគឺយន្តករែដលេនេកៀក្របជពលរដ្ឋបំផុត ដូចជ ករ ិយល័យ្របជពលរដ្ឋ ្រកុម្របឹក មូល ្ឋ នជេដើម។
ម្រ ៦៣ ._ នត
ំ ត
័ ម
៌ ន
ី វិ ិធេី សនស
ី ុព
្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធ ចេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្ដីពីនត
ី ិវ ិធីេសនីសុំព័ត៌មន ។

នត
ី វិ ិធេី សនស
ី ុំព័ត៌មន ្រតូវកំណត់េ

ចំណុចពិចរ

ម្រ

យលខ
ិ ត
ិ បទ ្ឋ នគតយ
ិ ុត្តរបស់្រកសួង

៖ េតីនីតិវ ិធីេនះ គួរែតមនកំណត់េពលេវ

ចូលរួមជ

ធរណៈ)?

៦៤ ._ ្រកបខ័ណ្ឌៃនករ យតៃម្លបរ ិ

េគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវ ិធីនន
ករ យតៃម្លបរ ិ
ម្រ

៦៥ ._ វ ិ

ៃនករេឆ្លីយតបែដរឬេទ? េហយ
ី េតីនីតវិ ិធីេនះ សម្រសបស្រមប់សហគមន៍មូល ្ឋ នែដរឬេទ (េគលករណ៍ៃនករ

ថ នជយុទធ

្រស្ត

មវ ិស័យ ្របធនបទ ឬ
្រស្ត ្រសប

មតំបន់ភូមិ

្រស្ត ែដលបនេរៀបចំេឡើងេ

យ្រកសួង

ថ ប័នមនសមតថកិចច ្រតូវេធ្វើ

មបទបបញញ តិៃ្ត ន្រកមេនះ មុនបញូជ នេទ ជរ ្ឋ ភិបលសេ្រមច ។ (សូមបែនថមពត៍មន)

លភព

ករ យតៃម្លបរ ិ
១.

ថ នជយុទធ

ថ ប័នពក់ពន
័ ធ។

ថ នជយុទធ

្រស្ត មនវ ិ

ចបងកផលប៉ះពល់គួរឱយកត់សមគល់ចំេពះបរ ិ

២. ពក់ព័នធនឹងវ ិស័យ ្របធនបទ ឬតំបន់ភូមិ
ទទួលបនទុកអភិវឌ ន៍េ

លភពអនុវត្តចំេពះេគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវ ិធីដូចខងេ្រកម៖
ថន។

្រស្តែដលកំណត់េ

យលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តសីព
្ត ីលកខណៈវ ិននិច័យ
ឆ ៃនករេធ្វើចំ

យចីរភព ។(សូមបែនថមពត៍មន)

ត់ថនក់ របស់្រកសួង

ថ ប័ ន
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ម្រ

៦៨ ._ ករេរៀបចំេគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវ ិធី
ករ យតៃម្លបរ ិ
យតៃម្លបរ ិ

ម្រ

ថ នជយុទធ

ថ នជយុទធ

៦៩ ._ នីតិវ ិធីៃនករ យតៃម្លបរ ិ
នីតិវ ិធីៃនករ យតៃម្លបរ ិ

្រស្ត ្រតូវេធ្វើេទបើងមុនឬដំ

្រស្ត (សូមបែនថមពត៍មន)

ថ នជយុទធ

ថ នជយុទធ

លគនជមួយនឹងករេរៀបចំេគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវ ិធីែដល្រតូវេធ្វើករ

្រស្ត

្រស្ត ្រតូវអនុវត្ត

មដំ

ក់កល ដូចខងេ្រកម៖

ត់ថនក់និងជំេរ ើសៃនកិចចអភិវឌ ន៍ (សូមបែនថមពត៍មន)

១- ករេធ្វើចំ
២- ករកំណត់វ ិ

លភព

៣- ករេរៀបចំរបយករណ៍ករ យតៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

្រស្ត

៤- ករពិនិតយ ផ្ដល់េយបល់ និងឯកភពេលើរបយករណ៍ករ យតៃម្លបរ ិ
៥- ករអនុវត្តរបយករណ៍ យតៃម្លបរ ិ
៦- ករអេងកត

ម

ថ នជយុទធ

ថ នជយុទធ

្រស្ត

្រស្ត ចំេពះេគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវ ិធី និង

ន ករ យតៃម្ល និងករេរៀបចំរបយករណ៍ស្ដីពីករអនុវត្តរបយករណ៍ យតៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

្រស្ត ចំេពះេគលនេយបយ

ែផនករ និង កមមវ ិធី ។
ម្រ

៧០ ._ ្រកសួង
្រកសួង

ថ ប័នមនសមតថកិចច

ទទួលបនទុកអភិវឌ ន៍េ
្រកសួង

េ

យ្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកេរៀបចំរបយករណ៍ យតៃម្លបរ ិ
មវ ិស័យ ឬ

មតំបន់ភូមិ

ថ នជយុទធ

្រស្ត

្រស្ត ្រតូវេរៀបចំរបយករណ៍ យតៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

្រស្ត និង

ក់ជូន្រកសួង

ថ ប័ន

យចីរភព េដើមបីពិនិតយ ផ្ដល់េយបល់ និងឯកភព ។

ថ ប័នមនសមតថកិចច

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

មវ ិស័យ

ចេរៀបចំរបយករណ៍ យតៃម្លបរ ិ

ថ ន េដើមបីេរៀបចំរបយករណ៍ យតៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

ថ នជយុទធ

្រស្ត ។

្រស្តេ

យខ្លួនឯង ឬជួលទី្របឹក ែដលទទួល

គ ល់
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ម្រ

៧១ ._ ករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចេលើរបយករណ៍ យតៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

្រស្ត

បនទប់ពីបនេធ្វើករពិនិតយ និងផ្ដល់េយបល់េលើរបយករណ៍ យតៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

្រស្ត ្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកអភិវឌ ន៍េ

េសចក្ដីសេ្រមច ដូចខងេ្រកម ៖
១- ផ្តល់េយបល់ និងបងគប់ឱយែកស្រមួល ឬែកត្រមូវរបយករណ៍ យតៃម្លបរ ិ
តៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

្រស្ត

ជថមី េដើមបីពិនិតយ និងផ្ដល់េយបល់ម្ដងេទៀត ឬ

២- ផ្តល់ករឯកភពេលើរបយករណ៍ យតៃម្លបរ ិ
ម្រ

៧៧ ._ ករ
្រកសួង

ថ នជយុទធ

្រស្ត និងអនុ

ក់បញូច លលទធផលៃនករេរៀបចំរបយករណ៍ យតៃម្លបរ ិ

ថ ប័នមនសមតថកិចច ែដលេរៀបចំរបយករណ៍ យតៃម្លបរ ិ
១- ្រតូវ

ថ នជយុទធ

ថ នជយុទធ

ក់បញូច លលទធផលៃនករេរៀបចំរបយករណ៍ យតៃម្លបរ ិ

្រស្តជមុនសិន មុនេពលបញូជ នរបយករណ៍ យ

សន៍សំខន់ៗេដើមបី្រកសួង

ថ នជយុទធ

ថ ប័នមនសមតថកិចចយកេទអនុវត្ត។

្រស្ត
្រស្ត្រតូវ ៖

ថ នជយុទធ

្រស្ត និងមតិេយបល់ែកស្រមួលរបស់្រកសួង

យចីរភពេទកនុងេគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវ ិធី មុននឹងបញចប់របយករណ៍ យតៃម្លបរ ិ

បនទុកអភិវឌ ន៍េ

យចីរភព ្រតូវេធ្វើ

ថ នជយុទធ

ថ ប័នទទួល

្រស្ត និង

២- បង្ហញអំពីរេបៀបែដលលទធផលៃនករេរៀបចំរបយករណ៍ និងមតិេយបល់អំពី ករែកស្រមួល ឬមិនែកស្រមួល ជពិេសសបង្ហញពីដំេណើរករសំខន់ៗ
េដើមបីេ
ម្រ

ះ្រ

៧៨ ._ ករអេងកត
្រកសួង

យបញ
្ហ និងករអនុវត្ត។
ម

ន

ថ ប័នទទួលបនទុកអភិវឌ ន៍េ

ពក់កព័នធ ្រតូវេរៀបចំកមមវ ិធីេដើមបីអេងកត
ករណ៍ យតៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

ម

យចីរភព េ

យសហករជមួយ្រកសួង

នេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថ ន និងករចូលរួមពីសហគមន៍ឬ្របជជន

ថ ន េនកនុងករអនុវត្ត េគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវ ិធី ដូចមនកំណត់េនកនុងរបយ

្រស្ត និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តសីព
្ដ ីករអេងកត

ម

នករ យតៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

្រស្តៃន្រកមេនះ ។
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ម្រ

៨៨ ._ ករេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តសីព
្ដ ីករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ
្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថន

ថ ន ្រតូវេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត េដើមបីគំ្រទករអនុវត្តករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថ នេ

យ

ចំណុចដូចខងេ្រកម៖

១- កំណត់លកខណៈវ ិនិច័ឆយៃនករេធ្វើចំ
ស្រមប់គេ្រមងែដលមន្រ

ត់ថនក់គេ្រមង និងជេ្រមើសននេដើមបីកំណត់អំពីក្រមិតៃនករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

រអបបបរម និងទ្រមង់ែបបបទ ស្រមប់ករេរៀបចំករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

លភពគេ្រមង លកខខណ្ឌករងរ ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

និងែផនករគំពរបរ ិ

និភ័យ េ

ថ នដំបូង ករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ

ថ ន របយករណ៍ៃនករ

ថ ន កិចចសនយករពរបរ ិ

ថន

ថ ន។

៣- នីតិវ ិធី លកខខណ្ឌត្រមូវ និងលកខណៈវ ិនិច័ឆយ ខ្លឹម
្រតូវរបស់្រកសួង

ថន

ប់ ឬគេ្រមងកំពុងដំេណើរករ និងគេ្រមងេសនើសុំ េ្រកយេពល្រកមេនះចូលជធរមន ។

២- នីតិវ ិធី លកខខណ្ឌត្រមូវ ខ្លឹម
កំណត់វ ិ

ក់បញូច ល

រ និងទ្រមង់ែបបបទស្រមប់ករេរៀបចំរបយករណ៍ យតៃម្ល

ិ ិរបស់ទី្របឹក
ថ ប័នមនសមតថកិចច និងគុណវឌ

យតៃម្ល

និភ័យែដលមនករទទួល

យេ្របើ្របស់ទម្លប់អនុវត្តលប
្អ ំផុត និងេគលករណ៍ៃនករ យតៃម្ល

ជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

និភ័យ ករទទួលខុស

គ ល់កុនងករេរៀបចំរបយករណ៍ យតៃម្ល

និភ័យែដលមនលកខណៈវ ិទយ

្រស្ត ។ ករ យតៃម្ល

និភ័យ

ថន។

ិ ី លកខខណ្ឌត្រមូវ និងលកខណៈវ ិនិច័ឆយ ខ្លឹម
៤- នីតិវធ
សមតថកិចច និងគុណវុឌ ិស្រមប់ករចុះបញជី និងករទទួល
ិ ី លកខខណ្ឌត្រមូវ និងលកខណៈវ ិនិច័ឆយ ខ្លឹម
៥- នីតិវធ

រ និងទ្រមង់ែបបបទេធ្វើសវនកមមបរ ិ
គ ល់សវនករបរ ិ

ថ ប័នមន

ថន។

រ និងទ្រមង់ែបបបទស្រមប់ករេរៀបចំរបយករណ៍ យតៃម្ល

៦- ករបេងកើត និងមុខងររបស់គណៈកមមធិករជំនញ្រតួតពិនិតយ េ
៧- នីតិវ ិធី និងលកខខណ្ឌត្រមូវស្រមប់ករចូលរួមជ

ថ ន ករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួង

យគិត

មវ ិធនបរ ិ

និភ័យេ

យចីរភព ។

ថ ន។

ធរណៈ និងសិទិទ
ធ ទួលបនព័ត៌មន រួមទំងេគលករណ៍ែណនំសីព
្ត ីករចូលរួមជ

ធរណៈ ។
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ិ ីស្រមប់ករផ្លស់ទីលំេនថមី និងករសងសំណងករខូចខតចំេពះអនកទទួលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង េ
៨- នីតិវធ

យមនករពិេ្រគះ

ពិភក ជមូយអនកធ្លប់រងេ្រគះថនក់ ឬសហគមន៍មូល ្ឋ នផទល់ ។
៩- កំណត់លកខខណ្ឌ គុណវុឌ ិ ទ្រមង់ែបបបទ និងនីតិវ ិធីស្រមប់ករចុះបញជីទី្របឹក
១០- េរៀបចំ បេងកើត្រកបខ័ណ្ឌគតិយុត្ត ស្រមប់ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ
និងវ ិធី

្រស្តៃនករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថន។

ថ នឆ្លងែដន រួមមន លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត េគលករណ៍ែណនំ

ថ នឆ្លងែដន ។

១១- ករែណនំ និងលកខខណ្ឌត្រមូវស្រមប់មចស់គេ្រមង និង

ថ ប័នមនសមតថកិចច ទក់ទងនឹងសវនកមមបរ ិ

ថ ន ករអេងកត

ម

ន និងករ

េរៀបចំរបយករណ៍ ។
(សូមែកស្រមួលនិងបែនថមពត៍មន េនះេដីមបឲ
ី យមនសុគតភពដូចែចងកនុងម្រ

ម្រ

១២១)

៩១ ._ សមសភពៃនគណៈកមមធិករជំនញ្រតួតពិនិតយ
សមសភពៃនគណៈកមមធិករជំនញ្រតួតពិនិតយ រួមមន៖
១- ម្រន្តីបេចចកេទសពី្រកសួង
សហគមន៍ពក់ព័នធ ។

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថ ន ្រកសួង

២- អនកជំនញបេចចកេទសឯក ជយែដលមនគុណវុឌ ិ និងបទពិេ
៣- តំ

ងពី្រកសួង

៤- តំ

ងពី អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល

ថ ប័នមនសមតថកិចច និងរដ្ឋបលថនក់េ្រកមជតិ និងតំ
ធន៍្រតួតពិនិតយេលើរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ងអនកជំនញពី
ថន។

ថ ប័នទទួលបនទុកកិចចករនរ ី ។
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ងសកលវ ិទយល័យ វ ិទយ

៥- តំ

សមជិកគណៈកមមធិករជំនញ្រតួតពិនិតយ
បរ ិ

ថន

្រស័យេទ

្រកសួង
្រសប
ម្រ

ថ នឬ មជឈមណ្ឌលសិក ្រ

វពីវ ិស័យែដលពក់ព័នធ។

ចមនករែ្រប្របួលពីគេ្រមងមួយេទគេ្រមងមួយ

មទិដ្ឋភពេចចកេទសៃនរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

មករេ្រជើសេរ ើសរបស់្រកសួង

ថ នេពញេលញ ។

ថ ប័នទទួលបនទុក

ថ ន ្រតូវេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តសីព
្ដ ីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈកមមធិករជំនញ្រតួតពិនិតយ

មបទបបញញតិ្តៃន្រកមេនះ ។

៩៥ ._ ករទទួលខុស្រតូវចំេពះករអនុវត្ត ឬមិនអនុវត្តគេ្រមងេតធ្វើ ឬមិនេធ្វើសកមមភព

មចស់គេ្រមង្រតូវទទួលខុស្រតូវទំង្រសុងែផនកហិរញញ វតថុ និងផ្លូវចបប់ចំេពះករអនុវត្តន៍ឬមិនអនុវត្ត េធ្វើ ឬមិនេធ្វើសកមមភពរបស់ខួ្លន ។

មចស់គេ្រមង្រតូវទទួលខុស្រតូវទំង្រសុងែផនកហិរញញ វតថុ និងផ្លូវចបប់ផងែដរ ចំេពះករេធ្វើ ឬមិនេធ្វើសកមមភពរបស់អនកេម៉ករ អនកេម៉ករបន្ត ម្រន្តី កមមករន
េយជិក ភនក់ងរ អនកតំ
ម្រ

ង និងទី្របឹក

៩៩ ._ កតព្វកិចចកុងករអនុ
ន
វត្ត

កិចចសនយករពរបរ ិ

ែដលមចស់គេ្រមងបនផ្ដល់ករងរឱយ ឬជួល ឬផ្ដល់សិទិធអំ

ចឱយអនុវត្តករងរគេ្រមងជំនួសខ្លួន ។

ិ ញ បនប្រតឯកេលើភពរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ
មលកខខណ្ឌៃនលិខិត និងវញ

ថ នដំបូង ឬេពញេលញ ឬ

ថន

មចស់គេ្រមង ្រតូវអនុវត្ត

មករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថ នដំបូង ឬេពញេលញ ឬកិចចសនយករពរបរ ិ

ថ ន និងលកខខណ្ឌ និងករេប្ដជញចិត្តពក់

ព័នធនឹងគេ្រមង ។
មចស់គេ្រមង ្រតូវទទួលខុស្រតូវ និងត្រមូវឱយអនកេម៉ករ និងអនកេម៉ករបន្តៃនគេ្រមង អនុេ
ិ ញ បនប្រតឯកភពេលើរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ
លិខិត និងវញ
ែផនករគំពរបរ ិ

ម

មកតព្វកិចចទំងអស់ ដូចមនកំណត់េនកនុង

ថ នដំបូង ឬេពញេលញ ឬកិចចសនយករពរបរ ិ

ថ ន ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ

ថន

ថ ន លកខខណ្ឌ និងករេប្តជញចិត្តទំងអស់របស់គេ្រមង ។

មចស់គេ្រមង្រតូវបនជំរញ
ុ និងេលើកទឹកចិត្តកុងករគិ
ន
តគូរ អនុវត្តលៗ
្អ ជ្របចំេដើមបីបេងកើនគុណភបរ ិ

ថ ននិងសងគមពក់ព័នធនិងគេ្រមងខ្លួន។
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ម្រ

១០៦ ._ សុពលភពៃនករចុះបញជី
ករចុះបញជីជទី្របឹក

េសនើសុំរបស់្រកុមហ៊ុនឬទី្របឹក

យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ
យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថ ន ្រតូវមនសុពលភពស្រមប់រយៈេពលអតិបរម ៥ (្របំ) ឆនំ និង

មមតិេយបល់ េលេី សចក្ត្រី ពងទ៩
ី .១ េសនស
ី ុំឱយមនករចូលរួមជ

ភព (ម្រ

ម្រ

១១៥) ដំ

ធរណៈ េនកនុង្រគប់ដំ

ធរណៈ (ជំពូកទី៥ ករចូលរួមជ

ក់កលករ យតៃម្លេលីរបយករណ៍ (ម្រ

១១០._ តំបន់ែដលត្រមូវឱយមនករ យតៃម្លបរ ិ
ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

រជថមីបន

មករ

ថ ន។

គនធទ
ច េំ ណីរករៃនករ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន ម្រ ១០៩ ដល់ម្រ ១៣៥
ី ២
ី មតក
ិ ទ២
ី ជពូកទ៣
ី ៖ កច
ិ ដ
មិនមនករបញជក់ពីករចូលរួមជ

ចបន្ដ

ធរណៈ ្រតូវបនលុបេចល)។ ករចូលរួមជ

១២៣) ែតប៉ុេ

យែឡកេនកនុងជំពូកទ៣
ី េនះ
ធរណៈ មនែតេនកនុងដំ
ក់កលកំណត់វ ិ ល

ក់កលៃនករ យតៃម្លេហតុបះ៉ ពល់បរ ិ ថ ន េ

្ណ ះ។

ថ នេពញេលញ

ថ នេពញេលញ ្រតូវេរៀបចំេឡើងចំេពះគេ្រមងេសនើសុំ ែដល

ចបងកផលប៉ះពល់អវ ិជជមន ែដលមនទី

តំបន់ែដលមនតៃម្លអភិរក ខពស់ ដូចខង េ្រកម៖

ំងេនកនុង

១- តំបន់ករពរេបតិកភណ្ឌវបបធម៌
២- សមសភគៃន្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ
ិ ស និងជ្រមកសត្វៃ្រពែដលសថិតេនកនុងបញជីកំពុងរងេ្រគះថនក់ ដូចមនែចងកនុង
៣- ្របព័នេធ អកូឡូសុីែដលបនកំណត់ថកំពុងទទួលរងករវន

គនថីទី៤ៃន្រកមេនះ ។

៤- ្របភពផគត់ផគង់ទឹក

្អ ត តំបន់េអកូឡូសុីក្រមឬមនែតមួយគត់ ៃ្រពេកងកង និងតំបន់េឆនរ ។

៥- តំបន់ែដលផ្តល់ជីវភពរស់េនរបស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិេដើមភគតិច ។
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៦- ដីធី្ល ឬធនធនននរបស់ជនជតិេដើមភគតិច ។
ម្រ
ម្រ

១១២._ នីតិវ ិធីស្រមប់ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

១២១)

គេ្រមងែដល្រតូវេធ្វើករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ
១- ករកំណត់វ ិ

ថ នដំបូង ឬេពញេលញ (សូ មែកស្រមួលនិងបែនថមពត៍មន េនះេដីមបឲ
ី យមនសុគតភពដូចែចងកនុង

ថ នដំបូង ឬេពញេលញ ្រតូវអនុវត្ត

មនីតិវ ិធីដូចខងេ្រកម៖

លភពគេ្រមង និងពីករគិតគូរពីជេ្រមើសនន ។

២- ករពិនិតយ និងឯកភពេលើរបយករណ៍ពីករេ្រជើសេរ ើសេ្រមើសដ៏្របេសើរបំផុត កំណត់វ ិ
៣- ករសិក

និងេរៀបចំរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថ នដំបូង ឬេពញេលញ ។

៤- ករពិនិតយ និងករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចេលើរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ
្រកសួង
ៃនករចូលរួមជ

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថ ន ្រតូវេធ្វើករពិនិតយ និងពិចរ

លភពគេ្រមង និងលកខខណ្ឌករងរ ។

ថ ន ដំបូង ឬេពញេលញ ។

េលើមតិេយបល់របស់

គណៈកមមធិករជំនញ្រតួតពិនិតយ រួមទំងមតិេយបល់

ធរណៈនិងករេឆ្លើយតបរបស់មចស់គេ្រមងជមុនសិន មុននឹងេធ្វើករសេ្រមចឯកភពេលើរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថន

េពញេលញ ។
ម្រ

១១៤ ._ វ ិ

លភព

ល់គេ្រមងែដលត្រមូវឱយេធ្វើករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ
ករណ៍កំណត់វ ិ

លភព ្រសប

របយករណ៍កំណត់វ ិ
ម្រ

មបទបបញញ តិ្តៃន្រកមេនះ េហើយ្រតូវ

លភព ្រតូវ

១១៥ ._ ករចូលរួមជ

ថ នដំបូង ឬេពញេលញ ្រតូវកំណត់ពីជេ្រមើសដ៏្របេសើរបំផុត វ ិ
ក់ជូន្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថ នេដើមបីសុំករឯកភព ។

ក់បញូច លនូវលកខខណ្ឌករងរស្រមប់សិក េលើករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ធរណៈេនកនុងអំឡុងេពលកំណត់វ ិ

លភព និងេរៀបចំរបយ

ថ នដំបូង ឬេពញេលញ ។

លភពគេ្រមង
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មចស់គេ្រមង និងទី្របឹក

យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថ ន ្រតូវេរៀបចំឱយមនដំេណើរករចូលរួមជ

ធរណៈ រួមជមួយែផនករៃនករចូលរួមជ

ធរណៈរបស់គេ្រមង េនកនុងអំឡុងេពលេរៀបចំរបយករណ៍កំណត់ពីជេ្រមើសដ៏្របេសើរនន វ ិ លភពគេ្រមង និង ក់ព័ត៌មនឱយ
ែស្វងរកបន ្រសប មបទបទបបញញ តិ្តៃន្រកមេនះ និងេគលករណ៍ែណនំដៃទេទៀត ែដលកំណត់េ យ្រកសួង ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ
ម្រ
ទី្របឹក

យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

អក រពី្រកសួង

ថ ន ្រតូវេធ្វើករសិក

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថ ន។

ថន។

និងេរៀបចំរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថ ន ។ ករែកែ្របលកខខណ្ឌករងរ

ថ នដំបូង ឬេពញេលញ េ
មួយលុះ្រ

យែផ្អក

ែតមនករឯកភពជ

មលកខខណ្ឌ
យលកខយ៍

១១៧ ._ ករេបើកបង្ហញព័ត៌មន

របយករណ៍កំណត់ពីជេ្រមើសដ៏្របេសើរនន វ ិ

លភព និងលកខខណ្ឌករងរ ែដលទទួលបនករឯកភពពី្រកសួង

ភជប់ជមួយរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ
ម្រ

ច

១១៦ ._ លកខខណ្ឌករងរ

ករងរែដលទទួលបនករឯកភពពី្រកសួង

ម្រ

ធរណជន

ថ ន និងឱយ

ធរណជន

ចែស្វងរកបន ្រសប

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថ ន ្រតូវ

ក់

មបទបបញញ តិៃ្ត ន្រកមេនះ ។

១១៩ ._ ករបង្ហញព័ត៌មនអបបបរម
មចស់គេ្រមង ្រតូវ

ក់ឱយ

ធរណៈ ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ
េឡើង េនកនុងដំ

ក់កលសិក

ធរណជន

ចែស្វងរកបនជអបបបរម នូវរបយករណ៍ យតៃម្លបរ ិ

ថ នដំបូង ឬេពញេលញ ែផនករៃនករចួលរួមជ

ថ ន ែផនទី រួមទំងមតិេយបល់និងសំណូមពីអនករងផលប៉ះពល់ ែផនករ វ ិធនករកត់បនថយផលប៉ះពល់ែដលបនេសនើ
យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថ នដំបូង ឬេពញេពញ េដើមបីផ្ដល់េពលេវ

្រគប់្រគន់ដល់អនកពក់ព័នធ េដើមបីពិនិតយ និងផ្ដល់

េយបល់ ។
ម្រ

១២២ ._ ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ

ថន
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ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ

ថ ន ែដលកំណត់េនកនុងរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ
និងថវ ិករ ្រតូវ

ពីអនកទទួលខុស្រតូវ េពលេវ
ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ
មូល ្ឋ ន យន្ដករេ

រិ

ធរណជន

ថ ន ្រតូវ ក់បញូច លនូវកិចចគំពរបរ ិ

យបញ
ជ ក់

ិ នករកត់បនថយផលប៉ះពល់ ករអេងកត
ថ ន វធ
្ដ របរ ិ

ថ ន ដំបូង ឬេពញេលញ។

ម

ន យន្តករសហករជមួយសហគមន៍

ថ នេឡើងវ ិញ និងលកខខណ្ឌត្រមូវៃនករ្រគប់្រគង ដូចបនកំណត់េនកនុងរបយ

១២៧ ._ ករឯកភព
កនុងករណីែដល្រកសួង

ថ ន ្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថ ន ឯកភពេលើរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថ នដំបូង ឬេពញេលញ ឬកិចចសនយករពរប

ថ ន ្រតូវេចញលិខិត និងវ ិញញបនប្រតឯកភព ស្រមប់គេ្រមងេសនើសុំេនះ ។

លិខិត និងវ ិញញបនប្រតឯកភព ្រតូវមនលកខខណ្ឌត្រមូវ និងកតព្វកិចែច ដល្រតូវអនុវត្តគេ្រមង រួមមន ស្ដង់
បនថយផលប៉ះពល់ និងលកខខណ្ឌត្រមូវកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ និងករអេងកត

ម

ទទួលបនទុកបរ ិ

ថ ន។ ្រកសួង

យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

រធតុបំពុល វ ិធនករកត់

ក់សំេណើរែកែ្រប ជបនទន់ដល់្រកសួងនិង

ថ ប័ន

ថ ន្រតូវពិនិតយ ផ្តល់ករែណនំ ែកែ្របកិចចសនយ លិខិត និងវ ិញញបនប្រតឯកភពឬេបើចំបច់្រតូវេធ្វើករ

ថ នជបណំុ្ត ។

១៣៧._ ករពិនិតយឯក

យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

មុន្រកមេនះចូលជធរមន មចស់គេ្រមងែដលមន្រ
និងកិចចសនយករពរបរ ិ

របេញចញ

ន។

ល់ករែកែ្របសកមមភពអភិវឌ ន៍ខុសពីអីែ្វ ដលបនេសនើសុំនិងឯកភព ្រតូវែតជូនដំណឹងនិង

ម្រ

ស់េ

ចែស្វងរកបន េដើមបីពិនិតយ និងផ្ដល់េយបល់ ។

យវ ិ ទ និងលកខខណ្ឌត្រមូវៃនករបិទ និងករ

ះ្រ

ករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ
ម្រ

ក់ឱយ

ថ នដំបូង ឬេពញេលញ ្រតូវែតជែផនករចបស់

ថ ន ្រសប

ថ នស្រមប់គេ្រមងែដលមន្រ

ប់ និងកំពុងដំេណើរករ

ប់ និងកំពុងដំេណើរករ ្រតូវេរៀបចំរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

មលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលកំណត់េ

យ្រកសួង

ថ ប័ទទួលបនទុកបរ ិ

ថ ន ដូចមនែចងកនុងម្រ

ថ នដំបូង ឬេពញេលញ
១៣៦ ៃន្រកមេនះ ។
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្រកសួង
សនយករពរបរ ិ

ថ ប័ នទទួលបនទុកបរ ិ

ថ ន ្រតូវពិនិតយ ផ្ដល់េយបល់ និងេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចេលើរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថ ន ្រសប មបទបបញញ តិៃ្ត ន្រកមេនះ ។

មន
ិ ចំបច់េរៀប ប់បែនថមេទ មនេនកនុងករ យតៃម្លបរ ិ ថ នជយុទធ
សំណូមពរលុ បេចល។
ម្រ

ថ នដំបូង ឬេពញេលញ និងកិចច

១៤៤ ._ ករ យតៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

្រស្តខងេលីរច
ួ េហយ
ី

្រស្ត

ថ នដំបូង និងេពញេលញ ្រតូវពិនិតយ ពិចរ

និង

ក់បញូច លនូវករ យតៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

្រស្ត ែដលទក់ទងនឹង

វ ិស័យែដលពក់ព័នធនឹងសំេណើគេ្រមង ឬពក់ព័នធេទនឹងដី ឬតំបន់ ែដលគេ្រមងេសនើសុំេនះសថិតេន ។
ម្រ

១៥០ ._ ករែកស្រមួលែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ
ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ
ករកំ ណត់េពលេវ

្រកសួង

ថ នែដលែកស្រមួលរួច ្រតូវទទួលករឯកភពពី្រកសួង
កនុងករែកស្រមួល ឬករែកលម្អ ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ

ថន

ថ ន និងមចស់

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថ ន ្រតូវេធ្វើេឡើងេ

ថន។

យមនករ្រពមេ្រព ងជ

យលកខណ៍អក ររ ង

គេ្រមង។

ថ ន ្រតូវយកមកពិនិតយនិងពិភក ែកលម្អរជមួយ្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថ នេរៀង ល់៣ឆនំម្តង។
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មតិេយបល់របស់អងគករសងគមសុវ
ី ល
ិ
េលើេសចក្តី្រពងទី១០ៃន ្រកមបរ ិ
្របធនបទ៖ ករែ្រប្របួល
លរ

ថ ន និង ធនធនធមមជតិ ៃន្រពះ ជ

កសធតុ និង ករកត់បនថយ

ច្រកកមពុជ

និភ័យេ្រគះមហន្ត យ

ំ ូក
គនថ/ី មតក
ិ /ជព

មតេិ យបល់របស់សងគមសុវី ិល េលព
ី ្រងងទី ៩.១

សំណូមពរ/កំែណែ្របថមី េលព
ី ្រងងទី ១០

ម្រ

ម្រ

បនទទួលយកកនុងេ

NO Book/Title
(Copy and Paste from Environment Code)
១៥២ ._ តួនទី និងករទទួលខុស

្រតូវ

១៥២ ._ តួនទី និងករទទួលខុស្រតូវ
្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យចីរ

ភព្រតូវ ដឹកនំករចរចអំពីករែ្រប្របួល
កសធតុ ជ លកខណៈអន្ដរជតិ ផ្ដល់ករ
គំ្រទែផនកបេចចកេទស

មរយៈអគគ

េលខធិករ ្ឋ នរបស់ខួ្លន និង ពក់ព័នធដៃទ
េទៀត េទដល់្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ េដើរតួ

្រតូវ ដឹកនំករចរចអំពីករែ្រប្របួល

កស

ធតុជ លកខណៈអន្ដរជតិ ផ្ដល់ករគំ្រទែផនក
បេចចកេទស

មរយៈអគគេលខធិករ ្ឋ នរបស់

ខ្លួន និង ពក់ព័នធដៃទេទៀត េទដល់្រកសួង
ប័នពក់ព័នធ េដើរតួនទីជអងគភពបេងគល

ដៃទេទៀតអំពីេគលនេយបយ និងករ

ិ ីថនក់ជតិ
កមមវធ

េរៀបចំកមមវ ិធីសីព
្ដ ីករែ្រប្របួល

្រគប់្រគងចំេណះដឹងស្ដីពីករែ្រប្របួល

សន៍អំពីវ ិធនករជេគល

នេយបយជូន ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ ។

ថ

ជមួយអនកពក់ព័នធដៃទេទៀតអំពីេគល
នេយបយ និងករេរៀបចំ ្រគប់្រគងករអនវុត្ត

និងផ្ដល់អនុ

យប្តូរេទម្រ ទី ១៧៤
ភរកិចចនិងតួនទីរបស់ ថ ប័នទទួលខុស្រតូវ

យចីរភព

នទីជអងគភពបេងគល ជមួយអនកពក់ព័នធ
កសធតុ

(CSO Suggestions )

ធតុ និងផ្ដល់អនុ

ម

ន និង យតៃម្ល និង
កស

សន៍អំពីវ ិធនករជេគល

នេយបយជូន ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ ។

1

ម្រ

១៥៣ ._ ែផករេឆ្លើយតបចំេពះករ

ែ្រប្របួល
េ

ករចូលរួមជ

ម

១៥៣ ._ ែផករេឆ្លើយតបចំេពះករែ្រប

្របួល

កសធតុថនក់ជតិ
យអនុេ

ម្រ

េ

មបទបញញ ត្តសីព
្ដ ី

ធរណៈ និងសិទិទ
ធ ទួល

កសធតុថនក់ជតិ

ចូលរួមជ

យអនុេ

ម

មបទបញញត្តសីព
្ដ ីករ

ធរណៈ និងសិទិធទទួលបន

.............េសនីសុំបញចូ លពកយ េន្រតង់ឃ្លែដលបញជ ក់

ពីៃដគូរពក់ព័ន្ឋ ទំងអស់ រួមទំងវ ិស័យឯកជន
េ

យ

រពួកគត់គឺជកំ

ង
ំ ចលករ នង
ិ អងគពក់

ថ នកនុងគនថីទី១ មតិកទី២
និងមតិកទី៣ៃន្រកមេនះ ្រកុម្របឹក ជតិ

ថ នកនុងគនថីទី១ មតិកទី២ និង
មតិកទី៣ៃន្រកមេនះ ្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ

ព័នម
ធ ួយយ៉ងសំខន់។ ទំងេនកនុងករេរៀបចំែផនករ

អភិវឌ ន៍េ

ន៍េ

និរន្តរភព ចំបច់្រតូវផ ភជប់វ ិស័យឯកជន ទំងេន

បនព័ត៌មនបរ ិ

យចីរភព្រតូវបេងកើត េធ្វើ

ព័ត៌មនបរ ិ

យចី រភព្រតូវបេងកើត េធ្វើបចចុបបននភព និង

បចចុបបននភព និងស្រមប ស្រមួលែផនករ
េឆ្លើយតបចំេពះករែ្រប្របួល កសធតុរ

ស្រមប ស្រមួលែផនករេឆ្លើយតបចំេពះករែ្រប

យៈេពលែវង េ

េគលនេយបយជតិពក់ព័នធនឹងករែ្រប្របួល

យេ

ះ្រ

យអំពីករកត់

បនថយករែ្រប្របួល

្របួល

កសធតុរយៈេពលែវង ្រសប

កសធតុ ករបន ុ ំ
ហិរញញ វតថុ ករអភិវឌ និងករេផទរបេចចកវ ិជជ

និងកិចច្រពមេ្រព ងអន្ដរជតិសីព
្ដ ីករែ្រប្របួល

នេយបយជតិពក់ព័នធសីព
្ដ ីករែ្រប្របួល

ភព ែដល្រពះ ជ

និងករក

ងសមតថភព ្រសប

មេគល

កសធតុ និងកិចច្រពមេ្រព ងអន្ដរជតិសី្ដ
ពីករែ្រប្របួល
្របកបេ

ថនក់ជតិ នង
ិ ជពេិ សសេនថនក់េ្រកមជត។
ិ

្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ

កសធតុ និងករអភិវឌ ្របកបេ
េលខី ។

យមនករមួយចំនួនធំេដីមបេី យមន

យនិរន្តរ

ច្រកកមពុជជភគីហតថ

កសធតុ និងករអភិវឌ

យនិរន្តរភព ែដល្រពះ ជ

ច្រកកមពុជជភគីហតថេលខី ។
ម្រ

កសធតុ ែផនករយុទធ

ម

និង អនុវត្តេ

១៥៧ ._ ែផនករ និងយុទធ

េឆ្លើយតបចំេពះករែ្រប្របួល

្រស្ត

កសធតុ

អជញធរថនក់េ្រកមជតិទំងអស់្រតូវ
រចន និងអនុវត្តែផនករ និងយុទធ

ម្រ

១៥៧ ._ ែផនករ និងយុទធ

តបចំេពះករែ្រប្របួល

្រស្តេឆ្លើយ

កសធតុ អជញធរ

ថនក់េ្រកមជតិទំងអស់្រតូវ

បនទទួលយកកនុងម្រ
យុទធ

ទី ១៧៩ ែផនករ និង

្រស្តេឆ្លើយតបចំេពះករែ្រប្របួល

កសធតុ

្រស្ត
2

កនុងករេឆ្លើយ តបចំេពះករែ្រប្របួល
កសធតុ ្រសប មេគលនេយបយ

េរៀបចំយុទធ

ជតិសីព
្ដ ីករែ្រប្របួល

្រសប

មេគលនេយបយជតិសីព
្ដ ីករែ្រប

្របួល

កសធតុពក់ព័នធ េ

េ

កសធតុពក់ព័នធ

យសហករជមួយមនទីរេខត្តៃន្រកសួង

និង

ថ ប័នពក់ព័នធ ។

្រស្ត និងែផនករសកមមភពកនុង

ករេឆ្លើយ តបចំេពះករែ្រប្របួល

កសធតុ

យសហករ

ជមួយមនទីរេខត្តៃន្រកសួង និង

ថ ប័នពក់ព័នធ

។
ម្រ

១៥៩ ._ ករស្រមបស្រមួលកិចច

១៥៩ ._ ករស្រមបស្រមួលកិចចសហ

ករ និងករបេងកើតភពជៃដគូ ្រកុម្របឹក ជតិ

សហករ និងករបេងកើតភពជៃដគូ
្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

ម្រ

យចីរ

អភិវឌ ន៍េ

ក- ស្រមបស្រមួលកិចចសហ
ករជលកខណៈអន្តរ្រកសួង និងករ
ចូលរួមរបស់អជញធរថនក់េ្រកមជតិ

អន្តរ្រកសួង និងករចូលរួមរបស់អជញធរថនក់
សកមមភពករែ្រប្របួល

ធតុ រួមមននូវករផ្តល់យន្តករ

ខ- បេងកើតភពជៃដគូ និងអនុស រណៈេយគ

ស្រមប់ករសេ្រមចចិត្តែផនក

យល់ស្រមប់ករអនុវត្ត និងបេងកើន ករេឆ្លើយតប

បេចចកេទសជលកខណៈអន្តរ្រកសួង

និងកិចចអន្ត គមន៍ៃនករែ្រប្របួល

ជ

រ ងរ ្ឋ ភិបល អងគភពមិនែមនរ ្ឋ ភិបលនិង

អនុស រណៈេយគយល់ស្រមប់

កសធតុ រ ង្រកសួង
និងអនកពក់ព័នធ

ថ ប័នមន សមតថកិចច

ធរណះ។

កសធតុ រួមមននូវ

ករផ្តល់យន្តករស្រមប់ករសេ្រមចចិត្តែផនក

ខ- បេងកើតភពជៃដគូ និង

េសនើសុំបែនថម

េ្រកមជតិកុនងករេរៀបចំ និងករអនុវត្ត

កនុងកររចន និងករអនុវត្ត
សកមមភពករែ្រប្របួល កស

ទិ៍ ។

ទី១៨១

២-.............................ចំេពះករែ្រប្របួល

យចីរភព្រតូវ៖

ក- ស្រមបស្រមួលកិចចសហករជលកខណៈ

ភព្រតូវ៖

បនទទួលយកកនុងម្រ

បេចចកេទសជលកខណៈអន្តរ្រកសួងជ

ទិ៍ ។

កសធតុ

ៃដគូរអភិវឌ ន៍នន រួមមនសកមមភពៃនករ
កត់បនថយសម្រសបជលកខណៈជតិ។

ករអនុវត្ត និងបេងកើន ករេឆ្លើយតប
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និងកិចចអន្ត គមន៍ៃនករែ្រប្របួល
កសធតុ រ ងរ ្ឋ ភិបល និង
អងគភព មិនែមន រ ្ឋ ភិបល រួម
មនសកមមភពៃនករកត់បនថយ
សម្រសបជលកខណៈជតិជ

ទិ៍

។
ម្រ

១៦០ ._ ករែ្រប្របួល

កសធតុ

ម្រ

១៦០ ._ ករែ្រប្របួល

កនុងសកមមភពអនុវត្ត
្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ្រតូវរួម

សកមមភពអនុវត្ត

បញូច លនូវករពិចរ
អំពីករែ្រប្របួល
កសធតុ េទកនុងកររចននូវ ល់

ករពិចរ

្រកសួង

កសធតុកុនង

ថ ប័នពក់ព័នធ្រតូវរួមបញូច លនូវ

អំពីករែ្រប្របួល

សកមមភពអនុវត្តទំងអស់ និងពិចរ

េទេលើផលប៉ះពល់ៃនសកមមភពេនះ េទ

សកមមភពេនះ ែដលនំេទរក ករ្របឈម

េលើករបំភយឧសមន័ផទះកញចក់ ករ្របឈម

េទនឹង

េទនឹង

សមតថភពបន ុ ំ ។
្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

និ ភ័យ

កសធតុ និងសមតថ

ភពបន ុ ំ ។
្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យចីរ

កសធតុ ជពិេសស
យចីរភព

្រតូវផ្តល់ដំបូនមនែផនកបេចចកេទសេទកន់

ភព្រតូវផ្តល់ដំបូនមនែផនកបេចចកេទសេទ

្រកសួង

កន់្រកសួង

សកមមភពអនុវត្តន៍ រួមមនវ ិធនករណ៍

ថ ប័នពក់ព័នធេទេលើករ

េសចក្តី្រពងទី៩.១

កសធតុេទ

កនុងករកំណត់នូវ ល់សកមមភពអនុវត្តទំង
អស់ និងពិចរ
េទេលើផលប៉ះពល់ៃន
និ ភ័យ

សូមពិនិតយមតិេយបល់របស់សងគមសុីវ ិលេលើ

ថ ប័នពក់ព័នធេទេលើករកំណត់នូវ

រចននូវសកមមភពអនុវត្តន៍ រួមមនវ ិធន

បេចចកេទស និង ដំេណើរករ េឆ្លើយតបេទ

ករណ៍ បេចចកេទស និង ដំេណើរករ េឆ្លើយ

ែផនកជក់

ក់មួយៗជ

ទិ៍ ។

ម
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តបេទេលើករ

កលបង

ទិ៍ ។

ក់មួយៗជ

ម្រ

មែផនកជក់

១៦១ ._ ករែ្រប្របួល

កសធតុ

ម្រ

១៦១ ._ ករែ្រប្របួល

កនុងករេធ្វើករសេ្រមចចិត្ត
្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធទំងអស់

ករេធ្វើករសេ្រមចចិត្ត

្រតូវធនថ្រតូវេធ្វើករពិចរ

ករពិចរ

្របួល

្រកសួង

អំពីករែ្រប

កសធតុកុនងដំេណើករេធ្វើករ

កសធតុកុនង

អំពីករែ្រប្របួល

ទី១៨៤.្រកបខ័ណ្ឌ

ដំេណើករេធ្វើករសេ្រមចចិត្តពក់ព័នធទំងអស់

ករអនុវត្តសកមមភពេ្រកមសមតថកិចចរបស់

កិចចរបស់្រកសួង

ថ ប័នទំងេនះ ។

ថ ប័នទំងេនះ ។

១៦៤ ._ ្រកបខ័ណ្ឌអេងកត

និង យតៃម្ល

ម

ន

មវ ិស័យ

្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធទំងអស់

ន និង យតៃម្លករែ្រប្របួលបរ ិ

មវ ិស័យេដើមបី

ម

១៦៤ ._ ្រកបខ័ណ្ឌអេងកត

ន្របសិទធភពៃនករ

ធតុ

ែផនករេឆ្លើយតបេទនឹងករែ្រប្របួល
មវ ិស័យពក់ព័នធ េ

យមន

ករគំ្រទពី្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យ

ន និង

អេងកត

ម

ន និងករ យតៃម្លថនក់ជតិ

ថ ប័នពក់ព័នធទំងអស់្រតូវ

បេងកើត និង្រគប់្រគងនូវ្រកបខ័ណ្ឌអេងកត
ម

ក់េចញកនុង

ម

មវ ិស័យ

្រកសួង
ថន

េឆ្លើយតបវ ិធនករណ៍ែដល
កសធតុ

ម្រ

យតៃម្ល

្រតូវបេងកើត និង្រគប់្រគងនូវ្រកបខ័ណ្ឌអេងកត
ម

បនទទួលយកកនុង ម្រ

កសធតុកុនង

ទក់ទិននឹងករអនុវត្តសកមមភពេ្រកមសមតថ

ម្រ

ទី១៨២

ថ ប័នពក់ព័នធទំងអស់ ្រតូវេធ្វើ

សេ្រមចចិត្តពក់ព័នធទំងអស់ទក់ទិននឹង
្រកសួង

បនទទួលយកកនុងម្រ

ន និង យតៃម្លករែ្រប្របួល
មវ ិស័យេដើមបី

ម

កស

ន្របសិទធភពៃន

ករេឆ្លើយតបនឹងវ ិធនករណ៍ែដល

ក់េចញ

កនុងែផនករេឆ្លើយតបេទនឹងករែ្រប្របួល
កសធតុ មវ ិស័យពក់ព័នធ េ យមនករ
គំ្រទពី្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យចីរភព

5

ចីរភព និងេធ្វើរបយករណ៍ជេទៀងទត់

និងេធ្វើរបយករណ៍ជេទៀងទត់េទកន់ ្រកុម

េទកន់ ្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យចីរភព ។ ្រកបខ័ណ្ឌ

េនះ្រតូវេធ្វើេឡើង្រសប

មលិខិតបទ ្ឋ នគតិ

យចីរ

ភព ។ ្រកបខ័ណ្ឌេនះ្រតូវេធ្វើេឡើង្រសប

ម

លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធ ែដលេចញ

យុត្តពក់ព័នធ ែដលេចញេ

េ

អភិវឌ ន៍េ

យ្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យចីរ

យ្រកុម្របឹក ជតិ

យចីរភព ។

ភព ។
ម្រ

១៦៦ ._ សកមមភពអេងកត

ម

ន ម្រ

និង យតៃម្ល
យចីរ

ភព ្រតូវស្រមបស្រមួល និងសកមមភព
ម

ន និង យតៃម្លែដលពក់ព័នធ

នឹងករែ្រប្របួល

កសធតុ ្រសប

ម

លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធ ។
្រកសួង និង

ន

ម

ន និង

យតៃម្លែដលត្រមូវទំងអស់ ្រសប
បបញញ តិព
្ត ក់ ព័នធៃនមតិកេនះ ្រសប

្របួល

ន និង យតៃម្លែដលពក់ព័នធនឹងករែ្រប
កសធតុ ្រសប

១៨៦ ៃនព្រងងទី១០

េសនើបែនថម៖ កនុងសកមមភព ម ននិង យ
តៃម្ល គួរមនករចូលរួមពីសងគមសុីវ ិល និង វ ិស័
យឯកជន។

មលិខិតបទ ្ឋ នគតិ

្រកសួង និង

ថ ប័នពក់ព័នធទំងអស់

្រតូវេធ្វើសកមមភពអេងកត

ម

ម

ព័នធៃនមតិកេនះ ្រសប

ន និង យ

ម ្រកបខ័ណ្ឌ និងលិខិត

ម

ែដលត្រមូវទំងអស់ ្រសប

អជញធរថនក់េ្រកមជតិទំងអស់
ម

យចីរភព

្រតូវស្រមបស្រមួល និងេធ្វើសកមមភពអេងកត

មបទ

លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធ ។
្រតូវេធ្វើសកមមភពអេងកត

្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

បនទទួលយកកនុងម្រ

យុត្តពក់ព័នធ ។

ថ ប័នពក់ព័នធទំង

អស់ ្រតូវសកមមភពអេងកត

តៃម្ល ្រសប

ម

និង យតៃម្ល

្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ
អេងកត

១៦៦ ._ សកមមភពអេងកត

ន និង យតៃម្ល
មបទបបញញតិ្តពក់

មលិខិតបទ ្ឋ នគតិ

យុត្តពក់ព័នធ ។
អជញធរថនក់េ្រកមជតិទំងអស់ ្រតូវេធ្វើ
សកមមភពអេងកត

ម

ន និង យតៃម្ល ្រសប

ម ្រកបខ័ណ្ឌ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តសីព
្ត ី
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បទ ្ឋ នគតិយុត្តសីព
្ត ីករអេងកត

ម

ននិង

ករអេងកត

ម

ននិងករ យតៃម្ល

មវ ិស័យ

មវ ិស័យ ្រសប

មលិខិត

្រសប

បទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធ និងេ

យសហ

េ

ករជមួយមនទីេខត្តៃន្រកសួង

ថ ប័នពក់

នពក់ព័នធ និង្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

ករ យតៃម្ល

ព័នធ និង្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

មលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធ និង

យសហករជមួយមនទីេខត្តៃន្រកសួង

ថ ប័
យ

ចីរភព ។

យចីរ

ភព ។
ម្រ

ម្រ

១៦៧ ._ ករេរៀបចំរបយករណ៍

ស្តីពីករអេងកត

ម

ន និងករ យតៃម្ល

ល់្រកសួង

ថ ប័ន និងរដ្ឋបល

១៦៧ ._ ករេរៀបចំរបយករណ៍ស្តីពី

ករអេងកត

ម

ន និងករ យតៃម្ល

ល់្រកសួង

ថ ប័ន និងរដ្ឋបលថនក់

ថនក់េ្រកមជតិពក់ព័នធ ្រតូវ យករណ៍ឲយ

េ្រកមជតិពក់ព័នធ ្រតូវ យករណ៍ឲយទន់

ទន់េពលេវ

េពលេវ

អភិវឌ ន៍េ

េទកន់្រកុម្របឹក ជតិ
យចីរភពស្តីពីសូចនករពក់ព

នធ័ៃន្រកបខ័ណ្ឌអេងកត

ម

ន និង យតៃម្ល

ថនក់ ជតិ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តសីព
្ត ីករ
អេងកត

ម

កសធតុដៃទេទៀត និង

ស្តីពី្រកបខ័ណ្ឌស្តីពីករអេងកត
ករ យតៃម្ល

ម

ននិង

មវ ិស័យ ្រសបជមួយនឹង

េទកន់្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍

េទនឹងសូចនករពក់ពនធ័ៃន្រកបខ័ណ្ឌអេងកត

ន និង យតៃម្លថនក់ជតិ លិខិតបទ ្ឋ ន

គតិយុត្តសីព
្ត ីករអេងកត

ម

ន និង យតៃម្ល

ែដលពក់ព័នធ នឹងករែ្រប្របួល

កសធតុ

ដៃទេទៀត និងស្តីពី្រកបខ័ណ្ឌស្តីពីករអេងកត
ម

ននិងករ យតៃម្ល

មវ ិស័យ ្រសប

លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត។ របយករណ៍េនះ

ជមួយនឹងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត។ របយ

្រតូវ

ករណ៍េនះ ្រតូវ

្រសប

ក់ឲយ

ធរណជន

ចែស្វងរកបន

រកបន ្រសប

មបទបញញត្តសីព
្ត ីករចូលរួមជ

ធរណៈ និងសិទិធទទួលបនព័ត៌មនបរ ិ

ថ

មន
ិ ទន់ទទួលយកមតិេយបល់

យចីរភពស្តីពីបចចុបបននភពែដលសម្រសប

ម

ន និង យតៃម្លែដលពក់ព័នធ

នឹងករែ្រប្របួល

េ

ម្រ ទី ១៨៧ កនុងព្រងងទ១
ី ០

ក់ឲយ

ធរណជន

ចែស្វង

មបទបញញ ត្តសីព
្ត ីករចូលរួមជ

ធរណៈ និងសិទិទ
ធ ទួលបនព័ត៌មនបរ ិ

ថ
7

ន ែដលមនែចងកនុងគនថីទី១ មតិកទី២

ន ែដលមនែចងកនុងគនថីទី១ មតិកទី២ និង

និងមតិកទី៣ ៃន្រកមេនះ ។

មតិកទី៣ ៃន្រកមេនះ ។

ម្រ

ម្រ

១៦៨._ករេរៀបចំរបយករណ៍ជ

អន្តរជតិ

១៦៨._ករេរៀបចំរបយករណ៍ជអន្តរ

ជតិ

្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យចីរ

្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យចីរភព ្រតូវ យ

ភព ្រតូវ យករណ៍េទកន់អងគករអន្តរ

ករណ៍េទកន់អងគករសហ្របជជតិសីព
្ត ីករ

ជតិសីព
្ត ីករ អនុវត្តរបស់្រពះ ជ

ច្រក

អនុវត្តរបស់្រពះ ជ

កមពុជ កនុងករេឆ្លើយតបេទេលើករែ្រប្របួល
កសធតុ រួមមនករ្រប្រពឹត្ត្រសប ម

មនករ្រប្រពឹត្ត្រសប

មកិចច្រពមេ្រព ងអន្តរ

កិចច្រពមេ្រព ងអន្តរជតិសីព
្ត ីករែ្រប្របួល

ជតិសីព
្ត ីករែ្រប្របួល

កសធតុ និងករ

កសធតុ និងករអភិវឌ ្របកបេ
និរន្តរភព ែដល្រពះ ជ
ភគីហតថេលខីជ
ម្រ
្របួល

ទិ៍។

យ

កសធតុ

ភព ្រតូវេដើមបី្របមូល
្រគប់្រគង និង

ក់ឲយ

អភិវឌ ្របកបេ

យនិរន្តរភព ែដល្រពះ ជ

ម្រ

១៧១ . _ ព័ត៌មនស្តីពីករែ្រប្របួល

យចីរ

េធ្វើបចចុបបននភព

ធរណជន

ច

្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ
ក់ឲយ

ធរណជន

ម្រ

ទី ១៩១ កនុងព្រងងទី១០

េសនើឱយពិនិតយមតិេយបល់របស់សងគមសុីវ ិល
បែនថម េលើព្រងងទី ៩.១

ចែស្វងរកបនបននូវ

ព័ត៌មនស្តីពីករែ្រប្របួល

្របួល

ទំង

យែដលពក់ព័នធ

យចីរភព

្រតូវេដើមបី ្របមូល េធ្វើបចចុបបននភព ្រគប់្រគង និង

ែស្វងរកបនបននូវព័ត៌មនស្តីពីករែ្រប
កសធតុទំង

ទិ៍។

ច្រកកមពុជជភគីហតថេលខីជ

កសធតុ

្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

មិនទន់ទទួលយកមតិេយបល់

ច្រកកមពុជ កនុងករ
េឆ្លើយតបេទេលើករែ្រប្របួល កសធតុ រួម

ច្រកកមពុជជ

១៧១ . _ ព័ត៌មនស្តីពីករែ្រប

ម្រ ទី ១៨៨ កនុងព្រងងទ១
ី ០

កសធតុ

យែដលពក់ព័នធេទនឹង ករេឆ្លើយតប
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េទនឹងករអនុវត្តករេឆ្លើយតប្របកបេ
្របសិទធភពចំេពះករែ្រប្របួល

យ

កសធតុ

េនកនុង្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ េ យសហ
ករជមួយ្រកសួង ថ ប័ នទទួលបនទុក

េរៀបចំែផនករ ្រកសួង

សថិតិថនក់ជតិ និង្រកសួង
្រសប

ថ ប័នទទួលបនទុក
ថ ប័នពក់ព័នធ

កសធតុ េនកនុង្រពះ ជ
េ យសហករជមួយ្រកសួង

មបទបញញ ត្តសីព
្ត ីករចូលរួមជ

ថ

ៃន្រកមេនះ ។
ធតុ មនជ

មនជ

ភ័យពក់ព័នធេទនឹង

ំងៃន

និ

កសធតុ

រ ីយ៉ូៃន ករែ្រប្របួល

កសធតុ និងករ យតៃម្លភព
ងយរងេ្រគះ និងជេ្រមើស និង
សមតថភព កនុង
ករបន ុ ំ ។
ខ-ក្រមិតៃនករបំភយឧសម័
នេ

យ

ទិ៍៖

ក-ពត៌មនេ្រគះ

ក-ករកំណត់ទី
េស

ព័ត៌មនស្តីពីករែ្រប្របួល

កស

ទិ៍៖

ច្រកកមពុជ
ថ ប័ នទទួល

បនទុកេរៀបចំែផនករ ្រកសួង ថ ប័នទទួលបនទុក
សថិតិថនក់ជតិ និង្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ ្រសប

ន កនុងគនថីទី១ មតិកទី២ និងមតិកទី៣
ព័ត៌មនស្តីពីករែ្រប្របួល

យ្របសិទធភពចំេពះករែ្រប្របួល

រករបំផ្លញៃ្រពេឈើ

និងក ្ត ននអំពីករ

បំភយ

ធរណៈ

និងសិទិធទទួលបនព័ត៌មន កនុងគនថីទី១ មតិក
ទី២ និងមតិកទី៣ ៃន្រកមេនះ ។

មបទបញញត្តសីព
្ត ីករចូលរួមជ

ធរណៈ និងសិទិធទទួលបនព័ត៌មនបរ ិ

្របកបេ

ព័នធេទនឹង

កសធតុ
និភ័យពក់

កសធតុ េស

ករែ្រប្របួល

រ ីយ៉ូៃន

កសធតុ និងករ យ

តៃម្លភពងយរងេ្រគះ
ខ-ជេ្រមើស លទធភព និងសមតថ
ភព កនុងករបន ុ ំ និងកត់បនថយករ
ែ្រប្របួល កសធតុ។
គ-ក្រមិត ្របភព និងក ្ត នន
អំពីករបំភយ ឧសម័នផទះកញចក់

ិ ័
មវស

ិ ័យថមពល ៃ្រពេឈើ
យ ជពិេសស វស
និងកសិកមម ។
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ឧសម័ន ែដលបនសនមត ្រសប

ម

លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធ ។
គ-្របភព និងករបំភយ

ង-ករកត់បនថយករបំភយ
ឧសម័នផទះកញចក់ែដលមនែចងេនកនុង
យន្តករហិរញញ បបទន

កសធតុ

ែដលែផ្អកេលើលទធផល ។

ឧសម័នផទះកញចក់ ។
ឃ-ជេ្រមើសកនុងករកត់

ច- គេ្រមង និងអន្តរគមន៍នន

បនថយឧសម័នផទះកញចក់ និងករេលើក

ែដលពក់ព័នធេទនឹងករ

កមពស់ភពធន់

បនថយ និងករបន ុ េំ ទនឹងករែ្រប្របួល
កសធតុ ែដលមន្របតិបត្តិករេន

ុ ំ ែដលមនជតិ

កបូនតិច ។

កត់

ឧសម័នែដលមនករបញ
ជ ក់ពីករ

កនុង
្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ រួមទំង
ករពិនិតយ ម នហិរញញ បបទននន

ចូលរួមអនុវត្តរបស់្រពះ ជ

ែដលទទួលបនផងែដរ។

ង-ករកត់បនថយករបំភយ

ច្រកកមពុជេនកនុងយន្តករហិរញញ បប
ទន កសធតុែដលែផ្អកេលើលទធ
ផល ។
ច-ករកំណត់ទី

ំងៃន

ឆ-ករអនុវត្តលក
្អ ុងករកត់
ន

បនថយ និងករបន ុ ំ ែដល្រសប មប
រ ិបទៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ មនជ
ទិ៍ ្របសិទធភព ្របសិទធផល និងភព

គេ្រមង និងអន្តរគមន៍ននែដល

សន ំសំៃចៃនករេធ្វើអន្ត គមន៍ និងេម

ពក់ព័នធេទនឹងករ

េរៀន ែដលបនយល់ដឹងពីគេ្រមងនិង

កត់

បនថយ និងករបន ុ េំ ទនឹងករែ្រប
្របួល កសធតុ ែដលមន
្របតិបត្តិករេនកនុង

្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ រួមមន ករពិនិតយ

អន្ត គមន៍ ែដលបនអនុវត្តន៍េនកនុង
្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ រួមមន ករ
កលបង ឬករដកពិេ
ធន៍បេចចក

វ ិទយននកនុងករកត់បនថយករបំភយ
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ម

ឧសម័នផទះកញចក់ និងករបន ុ ំថីមៗ ជ
ទិ៍។

នជំនួយេ្រក្រសុកែដល

ទទួលបនផងែដរ ជ

ទិ៍ ។

ឆ-ទម្លប់ៃនករកត់បនថយ
និងករបន ុ ំលប
្អ ំផុត ែដល្រសប
មបរ ិបទៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុ

ជ មនជ

ទិ៍ លទធភព និង

ជ- របយករណ៍ែដលបនពីឧបករណ៍អេងកត
ម

ន និង យតៃម្លេទេលើករែ្រប្របួល

កសធតុ ្រសប

មមតិកេនះ ។

្របសិទធភពតៃម្លៃនករេធ្វើ
អន្ត គមន៍ និងេមេរៀន ែដលបន
យល់ដឹងពីគេ្រមង និងអន្ត គមន៍
ែដលបនអនុវត្តន៍េនកនុង្រពះ ជ
ច្រក

កមពុជ រួមមន ករ
កលបង ឬករដកពិេ
ធន៍

បេចចកវ ិជជននកនុងករកត់បនថយ

និងករ បន ុ ថ
ំ ីមៗ ជ ទិ៍។
ជ-ករេរៀបចំរបយករណ៍
ែដលបនពី ឧបករណ៍អេងកត

ម

ន និង យតៃម្លេទេលើករែ្រប
្របួល

កសធតុ ្រសប

ម

មតិកេនះ ។
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ម្រ

១៧២ ._ កិចចសហករេដើមបី

ម្រ

ក់

១៧២ ._ កិចចសហករេដើមបី
កសធតុ ឲយ

កសធតុ ឲយ
្រគប់្រកសួង

រកបន
្រគប់្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធទំង

ធរណជន

ចែស្វងរកបន

ចែស្វង

ថ ប័នពក់ ព័នធទំងអស់

េ

អភិវឌ ន៍េ

្រគប់្រគង និង

យចីរភព េដើមបី្របមូល េធ្វើ

ក់ឲយ

ធរណជន

ចេ្របើ

ធតុទំង

ព័ត៌មនអំពីករែ្រប្របួល

ទំងព័ត៌មនអំពីករអនុវត្តករេធ្វើអន្ត គមន៍េទ

្របស់បននូវព័ត៌មនអំពីករែ្រប្របួល

កសធតុ

មវ ិស័យរបស់ខួ្លន ្រពម

លទធផលទំង

កសធតុ រួមមន

យៃនសូចនករអេងកត

ម

ែដលបន យល់ដឹងពីករអនុវត្តសកមមភព
ក់ឲយ
្រសប

ធរណជន

ទិ៍ ។ ព័ត៌មនេនះ្រតូវ
ចែស្វងរកបន

យេ

មវ ិស័យរបស់ខួ្លន ្រពម

កសធតុ រួមមនលទធផល

យែផ្អកេលើសូចនករអេងកត

ម

ែដលបន យល់ដឹងពីករអនុវត្តសកមមភព
នន ជ

ទិ៍ ។ ព័ត៌មនេនះ្រតូវ

ធរណជន

ក់ឲយ

ចែស្វងរកបន ្រសប

បបញញ តិស
្ត ីព
្ត ី ករចូលរួមជ

មបទ

ធរណៈ និងសិទិធ

ទទួលបនព័ត៌មនបរ ិ

ថ នកនុងគនថីទី១ មតិកទី
២ និងមតិកទី៣ ៃន្រកមេនះ ។

មបទបបញញតិ្តសីព
្ត ីករចូលរួមជ

ធរណៈ និងសិទិធទទួលបនព័ត៌មនបរ ិ

ទំង

កស

ន និង យតៃម្លែដលពក់ព័នធ និងេមេរៀន

ន និង យតៃម្លែដលពក់ព័នធ និងេមេរៀន
កលបងនន ជ

យេទ

េលើករែ្រប្របួល

ទំងព័ត៌មនអំពីករអនុវត្តករេធ្វើអន្ត គមន៍
េទេលើករែ្រប្របួល

េសចក្ត្រី ពងទី ៩.១

យចីរភព េដើមបី្របមូល េធ្វើបចចុបបននភព

បចចុបបននភព ្រគប់្រគង និង ក់ឲយ
ធរណជន ចេ្របើ្របស់បននូវ
យេទ

េសនីឱយពិនិតយមតិេយបល់របស់សងគមសុីវ ិលបែនថម េលី

្រតូវរួមសហកជមួយ្រកុម ្របឹក អភិវឌ ន៍

អស់ ្រតូវរួមសហកជមួយ្រកុម ្របឹក

ទំង

ធរណៈជន

ចែស្វងរកបន

ព័ត៌មនអំពីករែ្រប្របួល

ព័ត៌មនអំពីករែ្រប្របួល
ធរណជន

ម្រ ទី ១៩៦ ្របព័នព
ធ ័ត៌មនែដល

ក់

ថ
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នកនុងគនថីទី១ មតិកទី២ និងមតិកទី៣ ៃន
្រកមេនះ ។

ម្រ

ម្រ

១៧៦ . _ ្របព័នធទទួលបន

ព័ត៌មនជ

១៧៦ . _ ្របព័នធទទួលបនព័ត៌មនជ

ធរណៈ

ធរណៈ

្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យចីរ

្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យចីរភព

ប្តូរេទម្រ ១៩១
សំណូមពរ៖ ករ្របមួលពត៌មន
េធ្វើេឡើយេ

យមនលកខណះវ ិទយ

កសធតុ គឺ
្រស្ត និង

ភព ្រតូវបេងកើត និង្រគប់្រគង្របព័នធទទួល

្រតូវបេងកើត និង្រគប់្រគង្របព័នធទទួលបន

ទុកចិត្តបន ដូចជ (ករ យតំៃលកត់បនថយ

បនព័ត៌មនជ

ព័ត៌មនជ

ភពងយរងេ្រគះ VRA) ែដលមនចូលរួម និង

ធរណៈ េដើមបីប្រងួម

ប្រងួមព័ត៌មនទំងអស់អំពីករែ្រប្របួល
កសធតុ ែដលផលិតេ

យ

ជរ ្ឋ ភិប

ធរណៈ េដើមបីប្របែម្របមូល

ព័ត៌មនទំងអស់អំពីករែ្រប្របួល
ែដលផលិតេ

យ

កសធតុ

ជរ ្ឋ ភិបល និងអនកពក់

ល និងអនកពក់ព័នធ ។ ្របព័នធេនះ ្រតូវបេងកើត

ព័នធ ។ ្របព័នធេនះ ្រតូវបេងកើតេឡើង ្រសប

េឡើង ្រសប

បទបញញត្តសីព
្ត ីករចូលរួមជ

ជ

មបទបញញ ត្តសីព
្ត ីករចូលរួម

ធរណៈ និងសិទិទ
ធ ទួលបនព័ត៌មន

បរ ិ

ថ នកនុងគនថីទី១ មតិកទី២ និងមតិក
ទី៣ ៃន្រកមេនះ ។
្រគប់្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធ និងអនក

ម

ធរណៈ និង

សិទិធទទួលបនព័ត៌មនបរ ិ

ថ នកនុងគនថីទី១
មតិកទី២ និងមតិកទី៣ ៃន្រកមេនះ ។
្រគប់្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធ និងអនក

ពក់ព័នធទំងអស់ ្រតូវរួមសហករជមួយ

ពក់ព័នធទំងអស់ ្រតូវរួមសហករជមួយ្រកុម

្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យចីរភព

បេងកើត និងេធ្វើបចចុបបននភពជ្របចំេទេលើ
្របព័នធ ព័ត៌មនេនះ ្រសប

មលិខិត

ករេរៀបចំែផនករបន ុ ំ និងករកត់បនថយ
េហតុ ពីមូល ្ឋ ន

យចីរភព បេងកើត និងេធ្វើ

បចចុបបននភពពត៌មនជ្របចំេទេលើ្របព័នធ
ព័ត៌មនេនះ ្រសប មលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត
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បទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធ ែដលេចញេ
្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

ម្រ

យ

យចីរភព ។

១៨៥ ._ ករព្រងឹងសមតថភព

ថ ប័

ពក់ព័នធ ែដលេចញេ
អភិវឌ ន៍េ

ម្រ

យ្រកុម្របឹក ជតិ

យចីរភព ។

១៨៥ ._ ករព្រងឹងសមតថភព

ថ ប័

ន និងសមតថភពបុគគល

ន និងសមតថភពបុគគល
្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យចីរ

យចីរ

ភព កនុងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយនឹង
្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធទំងអស់ ្រតូវព្រងឹង

ភព កនុងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយនឹង
្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធទំងអស់ ្រតូវព្រងឹង

បរ ិយកសអំេ

បរ ិយកសអំេ

យផលរបស់្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ សមតថភព ថ ប័ន និង
សមតថភពបុគគលេដើមបីេ ះ្រ
យករែ្រប

េដើមបីេ

្របួល

ធតុ ។

ម្រ

កសធតុ ។
១៨៨ ._ យន្តករក

ដឹង និងេលើកកមពស់ករ្រ
េ

ងចំេណះ
វ្រជវ

យសហករជមួយនឹងអនកពក់

យផល ស្រមប់ក

ព្រងឹងសមតថភព

ម្រ

ះ្រ

ថ ប័ន និងសមតថភពបុគគល

យបញ
្ហ ៃនករែ្រប្របួល

១៨៨ ._ យន្តករក

េលើកកមពស់ករ្រ
េ

ង និង
កស

ងចំេណះដឹង និង

យសហករជមួយនឹងអនកពក់ព័នធ

ទំងអស់ ្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍ េ

េ

ភព ្រតូវេធ្វើករព្រងឹង និងបេងកើតយន្តករេផ ងៗ

យចីរភព ្រតូវេធ្វើករព្រងឹង និងបេងកើត
ងចំេណះ
វ្រជវស្តីពីករ

សូមពិនត
ិ យមតិេយបល់េលីព្រងងទី៩.១

វ្រជវ

ព័នធទំងអស់ ្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍
យន្តករេផ ងៗកនុងករក
ដឹង និងេលើកកមពស់ ករ្រ

សូមពន
ិ ត
ិ យមតិេយបល់េលីព្រងងទ៩
ី .១

យចីរ

កនុងករក
ងចំេណះដឹង និងេលើកកមពស់ ករ
្រ
វ្រជវស្តីពីករអនុវត្ត និងបេចចកវ ិទយៃនករ
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អនុវត្ត និងបេចចកវ ិជជៃនករកត់បនថយ និង
ករបន ុ ក
ំ រែ្រប្របួល

ម្រ

កសធតុ ។

១៨៩ ._ ករអភិវឌ ្រកបខ័ណ្ឌហិរញញ

កត់បនថយ និងករបន ុ ំេទនឹងករែ្រប្របួល
កសធតុ ។

ម្រ

១៨៩ ._ ករអភិវឌ ្រកបខ័ណ្ឌហិរញញ

ប្តូរេទ ២០៣ និង១៨៤
ទទួលយកបន

បបទន

បបទន
េ

េ

យសហករជមួយនឹង្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ

្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យចីរភព ្រតូវ

យសហករជមួយនឹង្រកសួង

ថ ប័

នទទួលបនទុកេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ្រកុម្របឹក
ជតិអភិវឌ ន៍េ

យចីរភព ្រតូវបេងកើត និង

បេងកើត និង្រគប់្រគង្រកបខ័ណ្ឌហិរញញ

្រគប់្រគង្រកបខ័ណ្ឌហិរញញបបទន ស្រមប់

បបទន ស្រមប់ សកមមភពននៃនករែ្រប

សកមមភពននៃនករែ្រប្របួល

្របួល

្រកបខ័ណ្ឌែបបេនះ ្រតូវរួមបញូច លនូវករវ ិភគ

កសធតុ ។ ្រកបខ័ណ្ឌែបប

េនះ ្រតូវរួមបញូច លនូវករវ ិភគ អំពីត្រមូវករ
ហិរញញ បបទន យុទធ

្រស្តកុងករបំ
ន
េពញនូវ

េសចក្តី្រតូវករទំងេនះ

មរយៈករេ្របើ

្របស់្របភពហិរញញវតថុកនុង្រសុក និងេ្រក

្រសុកែដលមន្រ

ិ នករៃន
ប់ ក៏ដូចជវធ

ករអភិវឌ សមតថភព
ហិរញញ វតថុ ឬកំែណទ្រមង់

មួយ យន្តករ
ថ ប័ននន េដើមបី

េធ្វើករេកៀងគរ និង្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ែផនក

ែ្រប្របួល

កសធតុកុនងលកខណៈែដល

មន្របសិទធផលដ៏ខពស់បំផុតមួយ ។

អំពីត្រមូវករហិរញញ បបទន យុទធ

បំេពញនូវេសចក្តី្រតូវករទំងេនះ

កសធតុ ។
្រស្តកុនងករ
មរយៈករ

េកៀងគរ និងេ្របើ្របស់្របភពហិរញញ វតថុកនុង

្រសុក និងេ្រក្រសុកែដលមន្រ
យ៉ ង

េ

ប់ សំេ

េធ្វើ

យមន្របសិទធភព និង្របសិទធ

ផលខពស់។ ្រកបខ័ណ្ឌែបបេនះនឹង្រតូវបេងកើត
េឡើង េ

យអនុេ

មេទ

ងៗស្តីពីករចូលរួមជ

មបទបញញ ត្តេផ

ធរណៈ និងសិទិធ

ទទួលបនព័ត៌មន កនុងគនថីទី១ មតិកទី២ និង
មតិកទី៣ ៃន្រកមេនះ ។
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្រកបខ័ណ្ឌែបបេនះនឹង្រតូវបេងកើត
េឡើង េ

យអនុេ

មេទ

មបទបញញ ត្ត

េផ ងៗស្តីពីករចូលរួមជ

ធរណៈ និង

សិទិធទទួលបនព័ត៌មនបរ ិ

ថ ន កនុងគនថីទី១
មតិកទី២ និងមតិកទី៣ ៃន្រកមេនះ ។
ម្រ

១៩១ ._ ករែ្រប្របួល

កសធតុ

េនកនុងថវ ិកជតិ
េ យមនករគំ្រទបេចចកេទសពី
្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ
្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកេសដ្ឋកិចច និង

ហិរញញ វតថុ ្រតូវពិចរ

ដំេ

យចីរភព

ះ្រ

ពីផលប៉ះពល់ និង

យេផ ងៗៃនករែ្រប្របួល

កសធតុ េនកនុងដំេណើរករថវ ិកជតិ ។

្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ
ផ្តល់ឲយ្រកសួង

យចីរភព ្រតូវ

ថ ប័នទទួលបនទុកេសដ្ឋកិចច

និងហិរញញវតថុនូវករវ ិភគ្របចំឆនំអំពី

ភ័យ និង

ទិភពៃនករែ្រប្របួល

និ

កស

ធតុ ។
្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកេសដ្ឋ

កិចច និងហិរញញ វតថុ និងហិរញញ វតថុ ្រតូវ
ពិចរ

និ ងបញូច ល នូវករវ ិភគេនះេន

១៩១ ._ ករែបងែចកថវ ិកជតិស្រមប់

ម្រ

ករេឆ្លើយតបេទនឹងករែ្រប្របួល
េ

កសធតុ

យមនករគំ្រទបេចចកេទសពី្រកុម

្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យចីរភព ្រកសួង

នទទួលបនទុកេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ្រតូវ

ពិចរ

ពី ផលប៉ះពល់ និងដំេ

េផ ងៗៃនករែ្រប្របួល

ះ្រ

ថ ប័

ប្តូរេទ២០៦
ទទួលយកបន ប៉ុែន្តេសនើរសុំេ
ថវ ិករ

ច់េ

យមនកញចប់

ិ
យែឡកែដលវ ិភធន៍ពីថវក

រជតិ សំ ប់ សកមមភព DRR/CCA េន

ម

មូល ្ឋ នសហគមន៏
យ

កសធតុេនកនុង

ដំេណើរករថវ ិកជតិ ។ ្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ
ន៍េ

យចីរភព ្រតូវផ្តល់ឲយ្រកសួង

ថ ប័ន

ទទួលបនទុកេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុនូវករវ ិភគ

្របចំឆនំអំពី

និភ័យ និង

ទិភពកនុងករ

េឆ្លើយតបេទនឹងករែ្រប្របួល
្រកសួង

កសធតុ ។

ថ ប័នទទួលបនទុកេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ

វតថុ និងហិរញញវតថុ ្រតូវពិចរ
និងបញូច ល នូវ
ិ គេនះេនកនុង
ករវភ
ចរស្តីពីករេរៀបចំ
ថវ ិក្របចំឆនំ និងបញូច លករែណនំអំពីករ
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កនុង
ចរស្តីពីករេរៀបចំថវ ិក្របចំឆនំ
និងបញូច លករែណនំអំពីករ ក់បញូច ល

េផ ងៗៃនករែ្រប្របួល

ករែ្រប្របួល

កសធតុ េទកនុងលិខិត
បទ ្ឋ នគតិយុត្ត និងនីតិវ ិធី ស្រមប់ថវ ិក

គេ្រមង ។

គេ្រមង ។

និងហិរញញ វតថុ្រតូវ

ផលប៉ះពល់ និងដំេ

្រកសួង

ះ្រ

យេផ ងៗៃន

ថ ប័នទទួលបនទុកេសដ្ឋ

កិចច និងហិរញញ វតថុ្រតូវ
ធរណជន

ម

ន និង

ក់ឲយ

ចែស្វងរកបននូចព័ត៌មន

ស្តីពីករែបងែចក ករចំ

យ និង្របសិទិធ

ភពៃនហិរញញ វតថុករែ្រប្របួល

ក់បញូច លផលប៉ះពល់ និងដំេ

ះ្រ

យ

កសធតុ េទកនុង
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត និងនីតិវ ិធី ស្រមប់ថវ ិក
្រកសួង
ធរណជន

ថ ប័នទទួលបនទុកេសដ្ឋកិចច
ម

ន និង

ក់ឲយ

ចែស្វងរកបននូចព័ត៌មនស្តី

ពីករែបងែចក ករចំ

យ និង្របសិទិធភពៃន

ហិរញញវតថុករែ្រប្របួល

កសធតុ

មរយៈ

ថវ ិកជតិ ។

កសធតុ

មរយៈថវ ិកជតិ ។

ម្រ

១៩២ ._ ផលប៉ះពល់ និងដំេ
្រ

ះ

ម្រ

១៩២ ._ ផលប៉ះពល់ និងដំេ

យៃនករែ្រប្របួល

េសនើថវ ិក

ថ ប័នពក់ ព័នធ និងអ

ជញធរថនក់េ្រកមជតិទំងអស់ ្រតូវ

ក់

បញូច ល នូវផល់ប៉ះពល់ និងដំេ
ះ្រ
យ
ៃនករែ្រប្របួល កសធតុ េនកនុងករ
ក់េសនើថវ ិករបស់ខួ្លន េ

យអនុេ

មេទ

កនុងករ ក់េសនើថវ ិក
្រគប់្រកសួង ថ ប័នពក់ ព័នធ និងអជញធរ
ថនក់េ្រកមជតិទំងអស់ ្រតូវ

ប្តូរេទ២០៧
ម្រ េនះ ចទទួលយកបន គួរែត

យ

ៃនករែ្រប្របួល កសធតុេន

កសធតុេនកនុងករ ក់

្រគប់្រកសួង

ះ្រ

បែនថមករេសនើសុំថវ ិករេទេលើករអនុវត្តករកត់
បនថយ

និភ័យៃនេ្រគះមហន្ត យ

ក់បញូច ល នូវ

កញចប់ថវ ិកស្រមប់ករេឆ្លើយតបេទនឹងផល់ប៉ះ
ពល់ និងដំេ

ះ្រ

យៃនករែ្រប្របួល

កសធតុ េនកនុងគេ្រមងសំេណើថវ ិករបស់
ខ្លួន េ យអនុេ
មេទ មលិខិតបទ ្ឋ នគតិ
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មលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលបនេចញ
េ

យ្រកសួង

និងហិរញញវតថុ ។
ម្រ
គេលើ

ថ ប័នទទួលបនទុក េសដ្ឋកិចច

យុត្តែដលបនេចញេ

យ្រកសួង

ទទួលបនទុក េសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ ។

១៩៣ ._ ករេលើកកមពស់ករវ ិនិេយ

ម្រ

កសធតុែដលមនលកខណៈឆ្លត

េលើ

១៩៣ ._ ករេលើកកមពស់ករវ ិនិេយគ
កសធតុែដលមនលកខណៈឆ្លតៃវ

ៃវ

្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ
្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

ភព េ

យចីរ

យសហករជមួយនឹង្រកសួង

េ
ថ

ប័នទទួលបនទុកេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ និង

េ

យមនករចូលរួមពី្រកសួង

ថ ប័នពក់

ថ ប័ន

យសហករជមួយនឹង្រកសួង

យចីរភព
ថ ប័ន

ទទួលបនទុកេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ និងេ

មនករចូលរួមពី្រកសួង

យ

ថ ប័នពក់ព័នធទំង

អស់ ្រតូវេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជមួយនឹងអនក

ព័នធទំងអស់ ្រតូវេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់

ពក់ព័នធទំងអស់ អំពីវ ិធនករ

ជមួយនឹងអនកពក់ព័នធទំងអស់ អំពីវ ិធន

សក្តនុពល បទបបញញតិ្ត ស្តង់

ករ

រេពើពនធជសក្តនុពល បទបបញញ តិ្ត

ែដលែផ្អកេលើទីផ រនន េដើមបីេលើកកមពស់ក

ស្តង់

រនិងយន្តករែដលែផ្អកេលើទីផ រ

រវ ិនិេយគេលើ

នន េដើមបីេលើកកមពស់ករវ ិនិេយគេលើ
កសធតុ ែដលមនលកខណៈឆ្លតៃវ េន
កនុង្រពះ ជ
អនុេ
មេទ
ជ
បរ ិ

ច្រកកមពុជ េ យ
មបទបញញ តិស
្ត ីព
្ត ីករចូលរួម

ធរណៈ និងសិទិធទទួលបនព័ត៌មន

ថ នកនុងគនថីទី១ មតិកទី២ និងមតិក
ទី៣ ៃន្រកមេនះ ។

រេពើពនធជ
រនិងយន្តករ

ប្តូរេទ១៧៣ និង២០៨
្រកុមេសនើសុំេ

យមនម្រ

េ្រចើនជងេនះស្តីពី

ករេលើកទឹកចិត្តដល់វ ិស័យឯជនែដលវ ិនិេយគ
េលើ

កសធតុែដលមនលកខណវ ័យឆ្លត ដូច

ជ បេងកើតបរយ
ិ កសអំេ
ចិត្ត

គំ្រទ

សងគមសុីវ ិល

យផល េលើកទឹក

និងអនុេ្រគះដល់វ ិស័យឯកជន
ឬសហគមន៍

ែដលវ ិនិេយគ

កសធតុ ែដលមនលកខណៈៃវឆ្លត

កសធតុែដលមនលកខណៈ

ឆ្លតៃវ ពីវ ិស័យឯកជនទំងកនុង និងេ្រក្រពះ
ជ

ច្រកកមពុជ េ យអនុេ
មេទ ម
បទបញញតិ្តសីព
្ត ីករចូលរួមជ
ធរណៈ និងសិ
ទិធទទួលបនព័ត៌មនបរ ិ

ថ នកនុងគនថីទី១
មតិកទី២ និងមតិកទី៣ ៃន្រកមេនះ ។

ម្រ

ថមី. បេងកើតបរ ិយសកសអំេ

យផល

ែដលេលើកទឹកចិត្ត គំ្រទ និងករអនុេ្រគះដល់វ ិ
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ស័យឯកជនកនុងករវ ិនិេយគ

កសធតុៃវ

ឆ្លត

ម្រ

១៩៥ ._ ករអេងកត

ម

នហិរញញ

ម្រ

១៩៥ ._ ករអេងកត

ម

នហិរញញ វតថុ

វតថុែ្រប្របួល កសធតុពីបរេទស
្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ យចីរ

ែ្រប្របួល

ភព ្រតូវសហ្របតិបត្តិករជមួយនឹង

ភព ្រតូវសហ្របតិបត្តិករជមួយនឹង្រកសួង

្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកេសដ្ឋកិចច និង

ហិរញញ វតថុ និង្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ

េដើមបីេធ្វើករអេងកត
្របួល

ម

នហិរញញ វតថុ

ែ្រប

កសធតុពីបរេទស និង្រតូវធន

ឲយមនករ

ក់បញូច លនូវករែ្រប្របួល

កសធតុ េទកនុងកិចចចរចននជមួយ

នឹងៃដគូអភិវឌ ស្តីពីយុទធ
្រពះ ជ

្រស្តស្រមប់

្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

ហិរញញ វតថុ ឬហិរញញបបទន???

ករេកៀងគរថវ ិករ គួរែតបញ
ជ ក់េ

យចីរ

យបន

ចបស់

ថ ប័នទទួលបនទុកេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ និង

្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ េដើមបីេធ្វើករអេងកត
ម

នហិរញញវតថុ

ករែ្រប្របួល

ពីបរេទស និង្រតូវធនឲយមនករ
នូវយុទធ
្របួល

កសធតុ

ក់បញូច ល

្រស្តៃនករេឆ្លើយតបេទនឹងករែ្រប

កសធតុេទកនុងកិចចចរចននជមួយ

នឹងៃដគូអភិវឌ ន៍។

ច្រកកមពុជរបស់ខួន
្ល ។

ម្រ

១៩៦ ._

ចត់

ំង

ជញធរជតិែដល្រតូវបន

ភព ្រតូវែតជ

ម្រ

១៩៦ ._

ជញធរជតិែដល្រតូវបនចត់

សូមពិនត
ិ យមតិេយបល់េលីព្រងងទី៩.១

ំង

្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ
ចត់

កសធតុពីបរេទស

ប្តូរេទ២០៩ នង
ិ ២១០

យចីរ

ជញធរជតិែដល្រតូវបន

ំង ស្រមប់ ករងរហិរញញ វតថុ

កស

្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ
្រតូវែតជ

យចីរភព

ជញធរជតិែដល្រតូវបនចត់

ស្រមប់ ករងរហិរញញ បបទន

ំង

កសធតុ
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ធតុែដលែផ្អកេលើលទធផល ។ ្រកុម្របឹក

ែដលែផ្អកេលើលទធផល ។ ្រកុម្របឹក ជតិ

ជតិអភិវឌ ន៍េ

អភិវឌ ន៍េ

យចីរភព ្រតូវ

ពិនិតយ

យចីរភព ្រតូវ

ពិនិតយេមើល េធ្វើ

េមើល េធ្វើករឯកភព និងផ្តល់សុពលភព

ករឯកភព និងផ្តល់សុពលភពដល់គេ្រមង

ដល់គេ្រមងទំងអស់ ែដលេសនើសុំករយល់

ទំងអស់ ែដលេសនើសុំករយល់្រពមពី

្រពមពី

ភិបលកមពុជ េដើមបីចូលរួមេនកនុងយន្តករ

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េដើមបីចូលរួម

េនកនុងយន្តករហិរញញ បបទន កសធតុ
ែដលែផ្អកេលើលទធផល រួមមន យន្តករ

ហិរញញបបទន

ទំង

ករអភិវឌ

យេយង

មយន្តករអភិវឌ

្អ ត យន្តករៃនករផ្តល់ឥណទរួម វ ិធន
ករកត់បនថយថនក់ជតិដ៏សម្រសប
មួយ ្រពមទំងយន្តករេរដបូក ជ
្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យចីរភព ្រតូវ

ធនថ គេ្រមងទំងេនះ អនុេ
ែផនករ និងយុទធ
្របួល
ម្រ

ទិ៍ ។

ម

ម

្រស្តជតិ ស្តីពីករែ្រប

កសធតុែដលពក់ព័នធនន ។
១៩៧ ._ ករេលើកកមពស់ករចូលរួម

េនកនុងយន្តករហិរញញ វតថុែដលែផ្អកេលើលទធ
ផល
្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យចីរ

ភព ្រតូវេលើកកមពស់ករចូលរួមេនកនុងយន្ត

ករហិរញញវតថុ

កសធតុែដលែផ្អកេលើ

ជរ ្ឋ

កសធតុែដលែផ្អកេលើលទធ

ផល រួមមន យន្តករទំង

យេយង

មយន្ត

្អ ត យន្តករៃនករផ្តល់ឥណទន

រួម វ ិធនករកត់បនថយថនក់ជតិដ៏សម្រសប
មួយ ឧទហរណ៍ យន្តករេរដបូក ជ
្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យចីរភព ្រតូវ

ធនថ គេ្រមងទំងេនះ អនុេ
ែផនករយុទធ

ទិ៍ ។

ម

ម

្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ និងយុទធ

្រស្តជតិសីព
្ត ីករែ្រប្របួល

កសធតុែដល

ពក់ព័នធនន ។
ម្រ

១៩៧ ._ ករេលើកកមពស់ករចូលរួមេន

សូមពន
ិ ត
ិ យមតិេយបល់េលីព្រងងទ៩
ី .១

កនុងយន្តករហិរញញ វតថុែដលែផ្អកេលើលទធផល
្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ យចីរភព
្រតូវេលើកកមពស់ករចូលរួមេនកនុងយន្តករ

ហិរញញបបទន
ផល មនជ

ទិ៍

កសធតុែដលែផ្អកេលើលទធ
មរយៈ ៖
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លទធផល មនជ

ទិ៍

ក- ករេចញករែណនំ ស្តីពី

មរយៈ ៖

ក- ករេចញករែណនំ ស្តី
ពីករទទួលបនហិរញញ វតថុែ្រប្របួល
កសធតុ

មរយៈ ករចូលរួម

េនកនុងយន្តករហិរញញវតថុ កស
ធតុែដលែផ្អកេលើលទធផល ។
ខ- កររក

និងករ

ករទទួលបនហិរញញ បបទន
ធតុ

កស

មរយៈ ករចូលរួមេនកនុងយន្ត

ករហិរញញវតថុ

កសធតុែដលែផ្អកេលើ

លទធផល ។

ខ- កររក

និងករផ ព្វផ យ

ព័ត៌មនស្តីពី្របភព ជេ្រមើស

ទិភព

ផ ព្វផ យព័ត៌មនស្តីពី្របភព

ហិរញញ បបទនេផ ងៗ និង

ជេ្រមើស

ពលស្រមប់ករកត់បនថយករបំភយ

ទិ ភពេផ ងៗ និង

សក្តនុពលស្រមប់ករកត់បនថយ
ករបំភយឧសម័នេនកនុង្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ ។
គ- កររក និងករ

សក្តនុ

ឧសម័នេនកនុង្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ
រួមមនព័ត៌មនអំពីទំហំៃនករផ្តល់
ហិរញញ បបទនែ្រប្របួល

កស

ធតុ ែដលបនេកៀងគរ

មរយៈករ

ផ ព្វផ យព័ត៌មនស្តីពីករកត់

ចូលរួមរបស់អងគភពរដ្ឋ អងគភពឯក

បនថយករបំភយឧសម័នពី គេ្រមង

ជន និងៃដគូអភិវឌ ន៍នន េនកនុងយន្ត

ែដលចូលរួមនន

មរយៈបញជី

ករហិរញញ បបទន

កសធតុែដល

ថនក់ជតិស្រមប់គេ្រមងកត់

ែផ្អកេលើលទធផល និងលទធផលេផ ងៗ

បនថយករបំភយ ឧសម័នផទះកញចក់

ែដលសេ្រមចបនជ

ទិ៍ ។

រួមមនព័ត៌មនអំពីទំហំៃនករផ្តល់
ហិរញញបបទនែ្រប្របួល
ធតុ ែដលបនេកៀងគរ

កស
មរយៈ

ករចូលរួមរបស់អងគភពរដ្ឋ និងអងគ
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ភពឯកជន េនកនុងយន្តករហិរញញ

វតថុ
កសធតុែដលែផ្អកេលើ
លទធផល និងលទធផលេផ ងៗែដល
សេ្រមចបនជ

ទិ៍ ។

មតិេយបល់ថមី កនងព្រងងទី
១០
ុ
មតិកទី២ ករបែ្រមប្រមួល
ជំពូក២ គួរបែនថម ម្រ
គួរបែនថម ម្រ

កសធតុ ៃនព្រងងទី១០

១៧៨ ….. េ

យែផ្អកេលើរបយករណ៍អំពីផលប៉ះពល់ និង ដំេ

យពី្រគប់្របភព ។

១៧៩ ……ៃដគូអភិវឌ ន៍ ( អងគករសងគមសុីវ ិលនិង សហគមន៍មូល ្ឋ ន)

ជំពូក៣ គួរបែនថម ម្រ

១៨០ ចំណូចខទី៥ ទប់

ក ត់បទេលមើសៃ្រពេឈើ េនសហគមន៍េ

ម្រ

១៨១ បែនថម ចំណុចទី២ បែនថមសងគមសុីវ ិល និង សហគមន៍មូល ្ឋ ន

ម្រ

១៨៣ លិខិតបទ ្ឋ ន េធ្វើបចចុបបននភព ពី២េទ៣ឆនំ

ជំពូក៤ និង ជំពូក ៥
ម្រ

ះ្រ

នេទ

យមន្របសិទធភពបំផុត

ក់ដូចជមនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេ្រចើន បរមភជន់គន គូរពិនិតយេឡើងវ ិញ

២០២ សុំមនយន្តករធនករទួទត់ៃថ្លលក់កបូន េ

យសមធម៌ និងសមរមយបំផុត ្រពមទំងបញ
ជ ក់ពីចំនួនភគរយៃនករែបងែចកផល

្របេយជន៍ៃនករលក់កបូនសំ ប់សហគមន៍មូល ្ឋ ន
ជំពូក៥
-

ែផនកទី២ ម្រ

-

ែផនកទី៣ ម្រ

២០៨ គួរបញូច លអងគករសងគមសុីវ ិល និង សហគមន៍មូល ្ឋ ន

២០៩ គួរមនករេធ្វើសវនកមមេលើហិរញញ បបទនទក់ទងនឹងករលក់កបូន ករវ ិេយគ និង ជំនួយបរេទសេលើកបំែរបំរល
ួ

កសធតុ
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-

ម្រ

-

ម្រ

២១០ គួរមន្រកុមសវនកមមឯក ជយ

ចកនុង្រសុក និង េ្រក្រសុក
២០១១និង ២០១២ មនយន្តករទូទត់លក់កបូនកនុងករសេ្រមចចិត្តពីសហគមន៍

មតិេយបល់ថីក
ម ងគនធ
នុ
ីទី៣ មតិកទី១ ករកត់បនថយ និង ករ្រគប់្រគង
ម្រ

១៦៧ ._ វិ

និភ័យេ្រគះមហន្ត យ ៃនព្រងងទី១០

លភព

សូមបែនថម៖
មតិកេនះមនវ ិ

លភពអនុវត្តចំេពះសកមមភព ករ្រគប់្រគង និងករកត់បនថយ

ជ។

និភ័យៃនេ្រគះមហន្ត យ េនកនុង្រពះ ជ

ចក្រកកមពុ

…..យន្តករៃនករដឹកនំករ្រគប់្រគង ……..
ម្រ

ទី១៦៨

េសនើសុំែកែ្របពកយពី (្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យ)េទជ ្រគប់្រគង

និភ័យៃនេ្រគះមហន្ត យ (from “disaster management” to “disaster risk

management” ) េ

យេនកនុងពកយេនះ មនរួមបញូច លេនករេ្រត មបងក េដើមបីកត់បនថយេ្រគះភ័យ និង េ្រគះមហន្ត យ។
សូមបញូច លករប្រញ
ជ ប ករ្រគប់្រគង
និភ័យៃនេ្រគះមហន្ត យ ជមួយនិង ករែ្រប្របួល កសធតុ េទកនុងករេរៀបចំែផនកររយៈេពលែវង
េសនស
ើ ុំបញចូ ល៖ អងគករសងគមសីវ ិល កនុងករេរៀបចំែផនករ និង ពិេ្រគះេយបល់ (េបើអត់មនបញចក់អំពីករចូលរួមរបស់សងគមសីវ ិលដូចជមិន
ទន់មនលកខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជយពីៃដគូរពក់ព័នធ)។

សូមបែនថម សហគមន៍មូល ្ឋ នផងែដរ ……. ពីេ្រពះពួគេគជអនករងេ្រគះ និង មនបទពិេ
ម្រ

ទី១៦៩ ៖ ករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ដ យ ែដលប៉ះពល់ដល់បរ ិ

ធន៍កុនងេ្រគះមហន្ត យ។

ថន
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្រតូវ ែផ្អក

មរយៈចបប់សីព
្ត ីករ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យ (អនុម័តិ ែខ កកក

ទទួលខុស្រតូវ េន

ម

មី្រកសួងកនុងករេរៀបចំ ចត់

ំ ងេ

ឆនំ ២០១៥) ្រតូវេលើកយកបញជក់ េដើមបីអនុវត្ត ព្រងឹងករចូលរួម

យមនេលខធិករ ្ឋ នទទួលខុស្រតូវេលើករងរ ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យ េ

យមន្របសិទធភពខពស់ ផ រភជប់ជមួយេនថវ ិកស្រមប់អនុវត្ត៕
សូមបែនថម
ករ យតៃម្ល គួរែតមនគណះកមមករ យតៃម្លេ

យឯក ជយ ជ្រកុមករងរច្រមុះ(

ិ ័យឯកជន អងគករ
ថ ប័នជតិ ថនក់ជតិ និងេ្រកមជតិ វស

សងគមសុីវ ិល និង សហគមន៍មូល ្ឋ ន
ម្រ

១៧២៖ ករពិេ្រគះេយបល់សីព
្ដ ីករ្រគប់្រគង និងកត់បនថយ

និភ័យ

គួរបែនថម កិចចសហករថនក់តំបន់ និង អន្តរជតិ ជពិេសសគឺ ករេឆ្លើយតបបនទន់ ឬ ករពយករណ៍ជមុនពី

និភ័យេ្រគះមហន្ត យ

គួរបែនថម ករេរៀបចំកញចប់ថវ ិកស្រមប់ករសេ្រងគះបនទន់ ឬ ករេឆ្លើយតបនឹងែផនកមនុស ធម៌ ជជងកររ ំពឹងែតពីជំនួយរបស់កកបទ្រកហម
និង ជំនួយខងេ្រកេផ ងៗេទៀត ែដល
ម្រ

ចេធ្វើឱយសកមមភពេឆ្លើយតបមនករយឺតយ៉ វ។

ទី១៦៨ និង១៧២

េសនស
ើ ុំបញចូ ល អងគករសងគមសីវ ិល កនុងករេរៀបចំែផនករ និង ពិេ្រគះេយបល់ (េបើអត់មនបញចក់អំពីករចូលរួមរបស់សងគមសីវ ិលដូចជមិនទន់
មនលកខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជយពីៃដគូរពក់ព័នធ)។ បែនថម សហគមន៍មូល ្ឋ នផងែដរ ……. ពីេ្រពះពួគេគជអនករងេ្រគះ និង មនបទពិេ

ធន៍

កនុងេ្រគះមហន្ត យ
គួរបែនថម កិចចសហករថនក់តំបន់ និង អន្តរជតិ ជពិេសសគឺ ករេឆ្លើយតបបនទន់ ឬ ករពយករណ៍ជមុនពី

និភ័យេ្រគះមហន្ត យ

គួរបែនថម ករេរៀបចំកញចប់ថវ ិកស្រមប់ករសេ្រងគះបនទន់ ឬ ករេឆ្លើយតបនឹងែផនកមនុស ធម៌ ជជងកររ ំពឹងែតពីជំនួយរបស់កកបទ្រកហម
និង ជំនួយខងេ្រកេផ ងៗេទៀត ែដល

ចេធ្វើឱយសកមមភពេឆ្លើយតបមនករយឺតយ៉ វ។
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ម្រ

១៧៨ ._ ករេរៀបចំែផនករវ ិនិេយគ និងករអភិវឌ

ជំពូក២ គួរបែនថម ម្រ
ម្រ

១៧៩ ._ ែផនករ និងយុទធ

គួរបែនថម ម្រ
ម្រ

ម្រ

ម្រ

យែផ្អកេលើរបយករណ៍អំពីផលប៉ះពល់ និង ដំេ
្រស្តេឆ្លើយតបចំេពះករែ្រប្របួល

១៨០ ._ ករអនុវត្តករេឆ្លើយតបចំេពះករែ្រប្របួល
១៨០ ចំណុចខទី៥ ទប់

យពី្រគប់្របភព ។

កសធតុ

កសធតុ

ក ត់បទេលមើសៃ្រពេឈើ េនសហគមន៍េ

១៨១ ._ កិចចសហករ និងភពជៃដគូ្រកសួង

ថ ប័ នទទួលបនទុកអភិវឌ ន៍េ

យមន្របសិទធភពបំផុត

យចីរភព ្រតូវ៖

១៨១ បែនថម ចំណុចទី២ បែនថមសងគមសុីវ ិល និង សហគមន៍មូល ្ឋ ន

១៨៣ ._ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្រមប់ករបន ុ ន
ំ ិងករកត់បនថយករែ្រប្របួល

ម្រ

១៨៣ លិខិតបទ ្ឋ ន េធ្វើបចចុបបននភព ពី២េទ៣ឆនំ

ម្រ

២០២ ._ ករអនុវត្ត

ជំពូក៤ និង ជំពូក ៥
ម្រ

ះ្រ

១៧៩ ……ៃដគូអភិវឌ ន៍ ( អងគករសងគមសុីវ ិលនិង សហគមន៍មូល ្ឋ ន)

ជំពូក៣ គួរបែនថម ម្រ
ម្រ

១៧៨ ….. េ

នេទ

កសធតុ

មបញជីថនក់ជតិស្រមប់គេ្រមងកត់បនថយករបេញចញឧសម័នផទះកញចក់
ក់ដូចជមនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេ្រចើន បរមភជន់គន គូរពិនិតយេឡើងវ ិញ

២០២ សុំមនយន្តករធនករទួទត់ៃថ្លលក់កបូន េ

យសមធម៌ និងសមរមយបំផុត ្រពមទំងបញ
ជ ក់ពីចំនួនភគរយៃនករែបងែចកផល

្របេយជន៍ៃនករលក់កបូនសំ ប់សហគមន៍មូល ្ឋ ន
ម្រ

២០៨ ._ ករេលើកកមពស់ករវ ិនិេយគែដលគិតគូរចំេពះករែ្រប្របួល

កសធតុ
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ជំពូក៥
ែផនកទី២ ម្រ
ម្រ

២០៨ គួរបញចូ លអងគករសងគមសុីវ ិល និង សហគមន៍មូល ្ឋ ន

២០៩._ ករស្រមបស្រមួលអំ ពីហិរញញ បបទនករែ្រប្របួល

ែផនកទី៣ ម្រ

កសធតុពីបរេទស

២០៩ គួរមនករេធ្វើសវនកមមេលើហិរញញ បបទនទក់ទងនឹងករលក់កបូន ករវ ិេយគ និង ជំនួយបរេទសេលើកបំែរបំរល
ួ

កស

ធតុ
ម្រ

២១០._ ករ្រតួតពិនិតយហិរញញ បបទនករែ្រប្របួល

ម្រ

២១០ គួរមន្រកុមសវនកមមឯក ជយ

ម្រ

២១១._ យន្តករទូទត់ៃថ្លលក់កបូន

ម្រ

២០១១និង ២០១២ មនយន្តករទូទត់លក់កបូនកនុងករសេ្រមចចិត្តពីសហគមន៍

ម្រ

២១៥.ករេ្របើ្របស់េ

កសធតុពីបរេទស

ចកនុង្រសុក និង េ្រក្រសុក

យចីរភព

បែនថម
ចំនុចទី៦ ឧសម័នបំពុល/ ផទះកញជក់
ចំនុចទី៧
ពនយល់បែនថម
៣- កូ

រធតុគីមីកសិកមម េលើដី និងកនុងទឹក

ស្រមប់ករយកផលិតផល្រតឡប់មកវ ិញ ។
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ម្រ

២៣២ ._ តួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថន

ប្តូរពកយ «អនកពក់ព័នធមិនែមនរ ្ឋ ភិបល» េទ «សងគមសុីវ ិល និង្របជពលរដ្ឋអនកពក់ព័នធ»
៤- ករបេងកើតឱយមនករចូលរួមរ ង្រកសួង

្ត េណះដឹង ព័ត៌មន
ថ ប័នមនសមតថកិចច និងអនកពក់ព័នធមិនែមនរ ្ឋ ភិបល េដើមបីេធ្វើករផ្លស់បូរចំ

និងកង្វល់ពក់ព័នធេទនឹងែផនករេ្របើ្របស់ដីធី្ល និងករេរៀបចំទី្រកុងេ

ម្រ

២៣៧ ._ សិទិធទទួលបនព័ត៌មនអំពីែផនករេ្របើ្របស់ដីែដលយកចិត្តទុក

សូមបញ
ច ក់េ

ម្រ

យចីរភព ។

យបនលំអិតពី ព័ត៌មន្រតូវ

ក់េ

យ្របជជន

២២០ ._ ករេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តសីព
្ត ី

គួរមន

ចែស្វងរកបន េ

្ល កសញញបរ ិ

ក់ដល់បរ ិ
យេរៀប

ថន
ឬ វ ីធី

?

ថន

ថ ប័ នឯក ជយកនុងករេចញវ ិញញបនប្រតបញ
ជ ក់ និងករេធ្វើសវនកមម។
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មតិេយបល់របស់អងគករសងគមសុវ
ី ល
ិ
េលើេសចក្តី្រពងទី១០ៃន ្រកមបរ ិ

ថ ន និង ធនធនធមមជតិ ៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ

្របធនបទ៖ ករ្រគប់្រគងរ ួមគន
លរ

ំ ូកកនុងព្រងងទ៩
គនថ/ី មតក
ិ /ជព
ី

មតេិ យបល់របស់សងគមសុវី ិល េលព
ី ្រងងទី ៩.១

សំណូមពរ/កំែណែ្របថមី េលព
ី ្រងងទី ១០

ម្រ

ម្រ

មន្រ

NO Book/Title
(Copy and Paste from Environment Code)
៣១២ ._ បទពិេ

ធន៍ និងករ

៣១២ ._ បទពិេ

ធន៍ និងករបណុ្ដ ះ

បណុ្ដ ះប ្ដ លែដលចំបច់
នយករេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ

ប

នយកតំបន់ករពរធមមជតិ រេបៀងអភិរក

តំបន់ករពរធមមជតិ រេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ

ជីវៈច្រមុះ

្ដ លែដលចំបច់

នយករេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ នយក

មវ ិស័យដៃទេទៀត និងបុគគលិក

មវ ិស័យដៃទេទៀត និងបុគគលិកែផនក

ែផនកបេចចកេទស និងែផនក្រគប់្រគងៃនតំបន់

បេចចកេទស និងែផនក្រគប់្រគងៃនតំបន់ករពរ

ករពរែដល្រតូវបនកំណត់េ

ែដល្រតូវបនកំណត់េ

្របធនមនទីរបរ ិ
េ

យថនក់ជតិ

ថ នេខត្ត ្រតូវបនែតង

ំង

យែផ្អកេលើអនកែដលមនលកខណៈ

សមបត្តិ្រគប់្រគន់ដូចខងេ្រកម៖

មនទីរបរ ិ

ថ នេខត្ត ្រតូវបនែតង

២- បទពិេ

ំង េ

យែផ្អក

េលើអនកែដលមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ដូច
ខងេ្រកម៖

១- ែផនកអប់រ ំ និងជំនញវ ិជជ
ជីវៈែដលចំបច់ ។

យថនក់ជតិ ្របធន

១- ែផនកអប់រ ំ និងជំនញវ ិជជជីវៈ
ែដលចំបច់ ។

ធន៍កុងវ
ន ិស័យ

២- បទពិេ

ធន៍កុងវ
ន ិស័យៃ្រព

ៃ្រពេឈើ ករ្រគប់្រគងធនធនធមម

េឈើ ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ និង

ជតិ និងបរ ិ

បរ ិ

ថ ន ករអភិរក ជីវៈ

ថ ន ករអភិរក ជីវៈច្រមុះ ករ
1

(CSO Suggestions )

េនះ្រតូវបនកត់េចល េនកនុងេសចក្តព
ី ្រងង

១០ ។ ្រកុមមន
ំ ុចេនះេទ ពី
ិ មនករកង្វល់ េលីចន
នយ
ិ យែតពស
ី មសភពៃនអនក្រគប់្រគង។

ច្រមុះ ករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់

ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ បញ
្ហ សងគម និងវ ិ

និងវ ិស័យពក់ព័នធដៃទៗេទៀត ។

ស័យពក់ព័នធដៃទៗេទៀត ។

នយករេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ នយកតំបន់

នយករេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ នយកតំបន់

ករពរធមមជតិ និងបុគគលិកែផនករេបៀងអភិ

ករពរធមមជតិ និងបុគគលិកែផនករេបៀងអភិរក

រក ច្រមុះ និងតំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវ

ច្រមុះ និងតំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវបន

បនកំណត់េ

កំណត់េ

យថនក់ជតិ និង្របធនមនទីរ

ទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ

ព័នធ ្រតូវបំេពញវគគសិក
ប

ថ នេខត្តែដលពក់
និងវគគបណុ្ត ះ

្ដ ល េនបណិ្ឌ តសភបណុ្ដ ះប

្ដ ល

ែផនកបរ ិ

ថ នជតិ និងធនធនធមមជតិ

្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ

។
ម្រ

យថនក់ជតិ និង្របធនមនទីរទទួល

បនទុកវ ិស័យបរ ិ ថ នេខត្តែដលពក់ព័នធ ្រតូវ
បំេពញវគគសិក និងវគគបណុ្ត ះប ្ដ ល េន
បណិ្ឌ តសភបណុ្ដ ះប

្ដ លែផនកបរ ិ

និងធនធនធមមជតិ្រកសួង
ថន

៣២៩ ._ ករអភិវឌ ែដល្រតូវបន

វ ិស័យបរ ិ
ម្រ

ថន។

ថ នជតិ

ថ ប័នទទួលបនទុក

៣២៩ ._ ករអភិវឌ ែដល្រតូវបន

អនុញញតេនកនុងតំបន់្រគប់្រគង

អនុញញតេនកនុងតំបន់្រគប់្រគង

មព័នធអចិៃ្រន្តយ៍ សកមមភពពណិជជកមម្រគប់

ចិៃ្រន្តយ៍ សកមមភពពណិជជកមម្រគប់្របេភទ ករ

្របេភទ ករឈូសឆយដី ឬករឈូសឆយ

ឈូសឆយដី ឬករឈូសឆយេ

េ

េ្រគ ងច្រក ្រតូវ

ករអភិវឌ អគរ ឬេហ ្ឋ រចនស

យេ្របើេ្រគ ងច្រក ្រតូវ

មឃត់យ៉ង

តឹងរុងេនកន
ឹ
ន និងតំបន់អភិរក
ុងតំបន់សូល
។

េហ ្ឋ រចនសមព័នធែដលមិនមន
លកខណៈអចិៃ្រន្តយ៍ ែដលមនផលប៉ះពល់

ករអភិវឌ អគរ ឬេហ ្ឋ រចនសមព័នធអ
យេ្របើ

មឃត់យ៉ងតឹងរុងេនកន
ឹ
ុង

តំបន់សូល
ន និងតំបន់អភិរក ។

េហ ្ឋ រចនសមព័នធែដលមិនមនលកខ

ណៈអចិៃ្រន្តយ៍ ែដលមនផលប៉ះពល់ទប
ែដលសុីចង្វក់គនជមួយនឹងែផនករ្រគប់្រគង
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ម្រ េនះែលងមនេនកនុងេសចក្ត្រី ពង ១០ េហយ
ី

ទប ែដលសុីចង្វក់គនជមួយនឹងែផនករ

តំបន់

្រគប់្រគងតំបន់

រក ។

ច្រតូវបនអនុញញតេន

ច្រតូវបនអនុញញតេនកនុង តំបន់អភិ

កនុងតំបន់សូលនិ
ន
ងតំបន់
អភិរក ។
សកមមភពពណិជជកមម េនកនុង

សកមមភពពណិជជកមម េនកនុងតំបន់េ្របើ
្របស់េ យចីរភព ឬតំបន់សហគមន៍ ្រតូវែត

គមន៍ ្រតូវែតមនភពសុីចង្វក់គនជមួយ

ស្រមប់តំបន់ទំងេនះ ។ ករឆករ/ឈូសឆយ

ែផនករ្រគប់្រគងស្រមប់តំបន់ទំងេនះ ។

ៃ្រពេឈើ និងសកមមភព

ករឆករ/ឈូសឆយៃ្រពេឈើ និងសកមមភព

្រទង់្រទយធំ មិន្រតូវអនុញញតេឡើយេនកនុង

តំបន់េ្របើ្របស់េ

យចីរភព ឬតំបន់សហ

ជីវកមមៃ្រពេឈើ ្រទង់្រទយធំ មិន្រតូវ

មនភពសុីចង្វក់គនជមួយែផនករ្រគប់្រគង

តំបន់េ្របើ្របស់េ

ជីវកមមៃ្រពេឈើ

យចីរភព និងតំបន់សហ

អនុញញតេឡើយេនកនុងតំបន់េ្របើ្របស់

គមន៍ ប៉ុែន្តសកមមភពពណិជជកមម

សកមមភពពណិជជកមម

បនបេងកើតេឡើងជពិេសស ្រសប

េ

យចីរភព និងតំបន់សហគមន៍ ប៉ុែន្ត

ច្រតូវបន

អនុញញតេនកនុងអនុតំបន់្រគប់្រគង ែដល្រតូវ

ច្រតូវបន

មម្រ

អនុញញតេនកនុងអនុតំបន់្រគប់្រគង ែដល

៣២២ ៃន្រកមេនះ ។ ្របក់ចំណូលែដលបន

ម្រ

្របស់ស្រមប់ជផល្របេយជន៍េ

្រតូវបនបេងកើតេឡើងជពិេសស ្រសប

ម

៣២២ ៃន្រកមេនះ ។ ្របក់ចំណូល

ែដលបនមកពីសកមមភពពណិជជកមមែបប

មកពីសកមមភពពណិជជកមមែបបេនះ ្រតូវេ្របើ
យផទល់ៃន

េនះ ្រតូវេ្របើ្របស់ស្រមប់ជផល

សហគមន៍មូល ្ឋ នេនកនុងតំបន់េនះ និង
ស្រមប់ករអភិរក តំបន់ែដលសកមមភព

្របេយជន៍េ

ពណិជជកមមេនះសថិតេន ។

យផទល់ៃនសហគមន៍មូល

្ឋ នេនកនុងតំបន់េនះ និងស្រមប់ករអភិ
រក តំបន់ែដលសកមមភពពណិជជកមមេនះ

សកមមភពពណិជជកមមទំងេនះក៏្រតូវអនុេ

សថិតេន ។

េនកនុងគនថីទី១ មតិកទី២ និងបទបបញញ តិ្តសីព
្ត ី
សិទិធទទួលបនព័ត៌មនដូចមនែចងកនុងគនថីទី១

មបទបបញញ តិ្តសីព
្ដ ីករចូលរួមជ
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ម

ធរណៈ

សកមមភពពណិជជកមមទំងេនះក៏
្រតូវអនុេ

ម

មតិកទី៣ ៃន្រកមេនះ និង្រតូវមនករឯក

មបទបបញញ តិស
្ត ីព
្ដ ីករចូល

រួមជ

ធរណៈេនកនុងគនថីទី១ មតិកទី២
និងបទបបញញ តិ្តសីព
្ត ីសិទិធទទួលបនព័ត៌មន

ភពពី្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័ធ ឬអងគភពែដល

មនសមតថកិចច្រគប់េនកនុងតំបន់ ។

ដូចមនែចងកនុងគនថីទី១ មតិកទី៣ ៃន្រកម
េនះ និង្រតូវមនករឯកភពពី្រកសួង

ថ

ប័នពក់ព័ធ ឬអងគភពែដលមនសមតថកិចច
្រគប់េនកនុងតំបន់ ។
ម្រ

៣៣៧ ._ េទសចរណ៍ធមមជតិលកខ

ណៈពណិជជកមម

ម្រ

៣៣៧ ._ េទសចរណ៍ធមមជតិលកខណៈ

ពណិជជកមម

រូបវន្ដបុគគល នីតិបុគគល ឬសហគមន៍

រូបវន្ដបុគគល នីតិបុគគល ឬសហគមន៍

ែដលអនុវត្តេទសចរណ៍ធមមជតិលកខណៈ

ែដលអនុវត្តេទសចរណ៍ធមមជតិលកខណៈ

ពណិជជកមម េនកនុង្រពំៃនរេបៀងអភិរក ជីវៈ
ច្រមុះ តំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវបន

ពណិជជកមម េនកនុង្រពំៃនរេបៀងអភិរក ជីវៈ

កំណត់ ឬបេងកើតេ

កំណត់ ឬបេងកើតេ

យថនក់ជតិ និងថនក់

ច្រមុះ តំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវបន

យថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកម

េ្រកមជតិ ្រតូវមនកិចច្រពមេ្រព ងជមួយ

ជតិ ្រតូវមនកិចច្រពមេ្រព ងជមួយ្រកសួង

្រកសួង

ប័នពក់ព័នធ ឬគណៈកមមករ្រគប់្រគងរួមគន

ថ ប័នពក់ព័នធ ឬគណៈកមមករ

ថ

្រគប់្រគងរួមគន ស្រមប់សកមមភព និងករ

ស្រមប់សកមមភព និងករេរៀបចំេទសចរណ៍

េរៀបចំេទសចរណ៍ធមមជតិែដលបនេសនើសុំ

ធមមជតិែដលបនេសនើសុំ ែដលភជប់មកជមួយ

។

នូវែផនករអភិវឌ េទសចរណ៍។
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ម្រ

េនះែលង េនកនុងព្រងង ១០ េហយ
ី

េនេពលពិចរ

អំពីសំេណើសុំ្របតិបត្តិ

ករេទសចរណ៍ធមមជតិបែនថម ្រកសួង
ិ ័យបរ ិ
ប័នទទួលបនទុកវស

ថន

េនេពលពិចរ
ថ

អំពីសំេណើសុំ្របតិបត្តិករ

េទសចរណ៍ធមមជតិបែនថម ្រកសួង

ជញធរថនក់

េ្រកមជតិ គណៈកមមករ្រគប់្រគងរួមគន

ិ ័យបរ ិ
ទទួលបនទុកវស

ថន

ថ ប័ន

ជញធរថនក់េ្រកម

ជតិ គណៈកមមករ្រគប់្រគងរួមគន ្រតូវពិេ្រគះ

្រតូវពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធ ៃដ

េយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធ ៃដគូបេចចកេទស

គូបេចចកេទសពក់ព័នធែដលមនបទពិេ

ពក់ព័នធែដលមនបទពិេ

្រ

ធ

វ្រជវ ករពរ និង្រគប់្រគងធនធនធមម

ជតិេនកនុង្រពះ ជ
សហគមន៍ទំង

យ

ច្រកកមពុជ និង
ែដលកំ ពុងេធ្វើ

្របតិបត្តិករេទសចរណ៍ធមមជតិរច
ួ េទ
េហើយ េនកនុងតំបន់ជុំវ ិញៃនសកមមភពេសនើ

ធ្រ

វ្រជវ

ករពរ និង្រគប់្រគងធនធនធមមជតិេនកនុង
្រពះ ជ
ទំង

ច្រកកមពុជ និងសហគមន៍
យ
ែដលកំពុងេធ្វើ្របតិបត្តិករ

េទសចរណ៍ធមមជតិរច
ួ េទេហើយ េនកនុងតំបន់
ជុំវ ិញៃនសកមមភពេសនើសុំ ។

សុំ ។
ម្រ

៣៤០ ._ វ ិ

លភពៃនករអនុវត្ត

ម្រ

មតិកេនះអនុវត្តចំេពះដំបន់
ទំង

យ ែដល

ចទទួលបនករអនុវត្ត

មករ្រគប់្រគងរួមគន។ ្រគប់រេបៀងអភិរក

៣៤០ ._ វ ិ

មតិកេនះអនុវត្តចំេពះតំបន់
ទំង

យ ែដល

ចទទួលបនករអនុវត្ត

ម

ករ្រគប់្រគងរួមគន។ ្រគប់រេបៀងអភិរក ជីវៈ

ជីវៈច្រមុះ និងតំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវ

ច្រមុះ និងតំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវបន

បនកំណត់ ឬបេងកើតេ

កំណត់ ឬបេងកើតេ

យថនក់ជតិ និង

ម្រតេនះែលងមនេនកនុងេសចក្តព
ី ្រងង ១០

លភពៃនករអនុវត្ត

យថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកម

ថនក់េ្រកមជតិ សហគមន៍តំបន់ករពរធមម

ជតិ សហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិ សមគម

ជតិ សមគមន៍ៃ្រពេឈើ សហគមន៍នន

ន៍ៃ្រពេឈើ សហគមន៍ននែដលបន

ែដលបន

េសនើសុំករកំណត់ជសហគមន៍ៃ្រពេឈើ ពីមុនរួច

ក់ពកយេសនើសុំករកំណត់ជស

ហគមន៍ៃ្រពេឈើ ពីមុនរួចេហើយ ឬែដលបន

េហើយ ឬែដលបនេ្រត មឯក
5

ក់ពកយ

របំណងនឹង

េ្រត មឯក

របំណងនឹង

ក់ពកយេសនើសុំ

ករកំ ណត់ជសហគមន៍ៃ្រពេឈើ ដី

ធរ

ណៈរបស់រដ្ឋដៃទេទៀតែដលមនតៃម្លអភិ
រក និងតៃម្ល្របព័នធេអកូឡូសុី ដីប្រមុងទុក

េឈើ ដី

ធរណៈរបស់រដ្ឋដៃទេទៀតែដល

មនតៃម្លអភិរក និងតៃម្ល្របព័នធេអកូឡូសុី ដី

ប្រមុងទុក របស់ជនជតិេដើមភគតិច ឬដីជ

របស់ជនជតិេដើមភគតិច ឬដីជលកខណៈ

លកខណៈ្របៃពណីដៃទេទៀត ្រតូវមនសិទិធ

្របៃពណីដៃទេទៀត ្រតូវមនសិទិទ
ធ ទួលបន

ទទួលបនករ្រគប់្រគង្រសប

ករ្រគប់្រគង្រសប

ៃនករ្រគប់្រគងរួមគនដូចមនែចងកនុងមតិក

មេគលករណ៍ៃនករ

្រគប់្រគងរួមគនដូចមនែចងកនុងមតិកេនះ។
មតិេយបល់ថមីកងម្រ
នុ
ម្រ

ក់ពកយេសនើសុំករកំណត់ជសហគមន៍ៃ្រព

មេគលករណ៍

េនះ។

ទី ៣១៣ ៃនព្រងងទី១០

៣១៣ ._ សមសភគៃនតំបន់ែដលមនសក្តនុពល និងលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់កុងករបេងក
ន
ើតជតំបន់្រគប់្រគងរួមគន

សមសភគ្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ សហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិ សហគមន៍ៃ្រពេឈើ សហគមន៍ែដលបន
បេងកើតជសហគមន៍ៃ្រពេឈើ រួចេហើយ ឬសហគមន៍ែដលបនេរៀបចំឯក
សហគមន៍េន

ទ ដី

ករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ េ

្រគប់្រគន់េដើមបី

ក់ពកយេសនើសុំ

ក់ពកយសុំបេងកើតជសហគមន៍ៃ្រពេឈើ

ធរណៈរបស់រដ្ឋ ឬធនធនទឹកែដលមនតៃម្លេស កមម្របព័នធេអកូឡូសុី ដីែដលបនេធ្វើចំ

ត់ថនក់ស្រមប់

យចីរភព និងដីអភិរក ជលកខណៈ្របៃពណីរបស់ជនជតិេដើមភគតិច ្រតូវកំណត់ជសមសភគៃនតំបន់

ែដលមនសក្តនុពល និងលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់កុនងករបេងកើតជតំបន់្រគប់្រគងរួមគន។

មតិេយបល់៖ ែលងមន
ម្រ

៣១៥ ._ េគលករណ៍ែណនំសីព
្ដ ីករ្រគប់្រគងរួមគន
្រកសួង

ចូលជធរមន ។

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថ ន ្រតូវេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តសីព
្ដ ីករ្រគប់្រគងរួមគន កនុងរយៈេពល ៣ (បី) ឆនំ េ្រកយេពល្រកមេនះ
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មតិេយបល់៖េតេី ្រកយរយៈេពល ៣ ឆន ំ េតី ថ ប័ន ន

ខ្លះែដលចូលរួម េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តសីព
្ដ ីករ្រគប់្រគងរួមគន?

ក់ដូចជអត់ចបប់

។ ចំេពះករេរៀបចំ េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តសីព
្ដ ីករ្រគប់្រគងរួមគន គួរេបើកឲយមនពិេ្រគះេយបល់ និងករករពិភក តំ

ងសហគមន៍ និង

សងគមសុីវ ិល។
េតើេនេពលបីឆនំេ្រកយ ន
ម្រ

ជអនកេឆ្លើយតបេទហនឹងេសចក្តីបនកំណត់េនះ។

៣១៦ ._ សិទិេធ ដើមបីេធ្វើករ្រគប់្រគងរួមគន
ិ ពក់ព័នធ េ
សហគមន៍មូល ្ឋ ន ជនជតិេដើមភគតិច និងអងគករសងគមសុីវល

យសហករជមួយរដ្ឋបលថនក់េ្រកមជតិ មនសិទិេធ ដើមបី

េរៀបចំ និងេធ្វើករ្រគប់្រគងរួមគនេលើតំបន់ែដល្រតូវេធ្វើករ្រគប់្រគងរួមគន ។
មតិេយបល់៖ មិនចំទស់ ប៉ុែន្តេតីនិវ ិធីៃនករេសនីរសិទធិៃនករ្រគប់្រគងរួមគនេនះ ហនង
ឹ ្រតូវេសនីរសុំេទអនក
ម្រ

?

៣១៧ ._ ករេរៀបចំករ្រគប់្រគងរួមគន
តំ

ងសហគមន៍មូល ្ឋ ន ជនជតិេដើមភគតិច រដ្ឋបលថនក់េ្រកមជតិ ្រតូវកំណត់លកខខណ្ឌៃនករ្រគប់្រគងរួមគន ដូចខងេ្រកម ៖
១- រចនសមព័នធៃនករ្រគប់្រគងរួមគន ។
២- សមជិកភព និងសិទិេធ បះេឆនតរបស់សមជិកសហគមន៍្រគប់្រគងរួមគន ។
៣- សំេណើកំណត់តំបន់្រគប់្រគង ស្រមប់តំបន់្រគប់្រគងរួមគន និងសំេណើែផនករ្រគប់្រគងរួមគន ។ ឯក
មស្ដង់

រែដល្រសប

មសមតថភព និងធនធនមូល ្ឋ ន ែដលឆ្លុះបញ
ច ំងពីចំេណះដឹង និងចកខុវ ិស័យៃនអនកតំ

ជនជតិេដើមភគតិច និងរដ្ឋបលថនក់េ្រកមជតិ ែដលទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តករ្រគប់្រគងរួមគន ។

លកខខណ្ឌៃនករ្រគប់្រគងរួមគន ្រតូវ្រសប

មែផនករេ្របើ្របស់ដីធី្លជធរមន ែដលទក់ទងនឹងែផនក

7

រទំងពីរេនះ ្រតូវេរៀបចំេទ
ងសហគមន៍មូល ្ឋ ន

មួយៃនតំបន់ែដល្រតូវ្រគប់្រគងរួមគន

ករកំ ណត់តំបន់្រគប់្រគង និងែផនករ្រគប់្រគងស្រមប់ករ្រគប់្រគងរួមគន ្រតូវ
តំបន់្រគប់្រគងថមី និងែផនករ្រគប់្រគងែដល្រតូវេរៀបចំេឡើង ្រតូវ្រសប

ក់បញូច លនូវករកំណត់តំបន់្រគប់្រគងែដលមន្រ

ប់ ករកំណត់

មបទបបញញ តិ្ដសីព
្ដ ី្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិៃន្រកមេនះ ។

មតិេយបល់៖
េតអ
ី ្វីជស្តង់ រែដលសម្រសប? អនក

ជអនកបេងកីតស្តងេ់ នះ? េពល

េតែី ផនករេ្រប្រី បស់ដធ
ី ្លីជធរមន េនះ ជរបស់

ថ ប័ន

?ន

?

ជអនកកំណត់?

កនុងលកខខ័ណែដលតំបន់េនះមន
ចមនករេរៀបចំករ្រគប់្រគងរួមគន ឬយ៉ ង
ិ ទន់មនែផនករេ្របើ្របស់ដីធី្លជធរមន ហនង
ឹ មន
ិ
ម្រ

?

េនះពិបក់យល់ េហយ
ី មនលកខណៈ្របឆំងគនកនុង្រកមខ្លួនឯង ករកំណត់តំបន់្រគប់្រគង និងែផនករ្រគប់្រគងស្រមប់ករ្រគប់្រគងរួមគន ្រតូវ

បញចូ លនូវករកំណត់តំបន់្រគប់្រគងែដលមន្រ

ប់ ករកំណត់តំបន់្រគប់្រគងថមី និងែផនករ្រគប់្រគងែដល្រតូវេរៀបចំេឡើង ្រតូវ្រសប

ក់

មបទបបញញ តិ្ដ

ស្ដីពី្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិៃន្រកមេនះ ។
ម្រ

៣១៨ ._ ករគំ្រទស្រមប់ករ្រគប់្រគងរួមគន
តំ

ងសហគមន៍មូល ្ឋ ន ជនជតិេដើមភគតិច រដ្ឋបលថនក់េ្រកមជតិ ្រតូវសហករជមួយ្រកសួង

ករពក់ព័នធមកពីសមសភគៃន្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ និង្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថ ន ម្រន្តី ជ

ថ ប័នមនសមតថកិចច េដើមបីគំ្រទដល់ករេរៀបចំលកខខណ្ឌៃនករ្រគប់្រគងរួម

គន ។
្រកសួង

ថ ប័នមនសមតថកិចចទំងអស់្រតូវគំ្រទដល់តំ

លកខខណ្ឌៃនករ្រគប់្រគងរួមគន ។
តំ

ងសហគមន៍មូល ្ឋ ន ជនជតិេដើមភគតិច រដ្ឋបលថនក់េ្រកមជតិ កនុងករេរៀបចំ

ងសហគមន៍មូល ្ឋ ន ជនជតិេដើមភគតិច រដ្ឋបលថនក់េ្រកមជតិ ្រតូវេ្របើ្របស់េយបល់បេចចកេទសែដលបនមកពីៃដគូបេចចកេទស និងអនក

ពក់ព័នធែដលមនករចប់

រមមណ៍ េដើមបីេរៀបចំលកខខណ្ឌៃនករ្រគប់្រគងរួមគន ។ តួនទីជក់

េនកនុងលកខខណ្ឌៃនករ្រគប់្រគងរួមគន ។
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ក់ស្រមប់ៃដគូបេចចកេទសពក់ព័នធ

ច

ក់បញូច ល

មតិេយបល់ ៖េតល
ី កខខណ្ឌៃនករ្រគប់្រគងរួមគនមនជេគលករណ៍ែណនំ ឬក៏េសចក្តែី ន
ម្រ

?
ំ េពល

េទីបមន?

៣១៩ ._ ករពិនិតយលកខខណ្ឌៃនករ្រគប់្រគងរួមគន
េនេពលតំ

ងសហគមន៍មូល ្ឋ ន ជនជតិេដើមភគតិច រដ្ឋបលថនក់េ្រកមជតិ បនបំេពញ

សហគមន៍មូល ្ឋ ន ជនជតិេដើមភគតិច រដ្ឋបលថនក់េ្រកមជតិ ្រតូវ

ក់សំេណើេ

មលកខខណ្ឌៃនករ្រគប់្រគងរួមគន តំ

យភជប់លកខខណ្ឌទំងេនះេទ្រកសួង

ន េដើមបីបេងកើតករ្រគប់្រគងរួមគន ។
្រកសួង

ថ ប័នទទួលបរ ិ

ថ ន ្រតូវពិនិតយ និងផ្ដល់េយបល់េលើលកខខណ្ឌៃនករ្រគប់្រគងរួមគន ្រសប

េពលបីែខ បនទប់ពីទទួលបនសំេណើសុំេរៀបចំករ្រគប់្រគងរួមគន ។

ង

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

មលកខណៈវ ិនិច័ឆយ និងនីតិវ ិធី កនុងរយៈ

មតិេយបល់ទំងេនះ រួមមន ៖
១- េសចក្ដីសេ្រមច េដើមបីផួចេផ្ដ
្ដ
ើមគំនិតកនុងករ្រគប់្រគងរួមគនកនុងតំបន់េសនើសុំ ។

២- េសចក្ដីសេ្រមច េដើមបីផួ្ដចេផ្ដើមគំនិតកនុងករ្រគប់្រគងរួមគន េនកនុងតំបន់េសនើសុំ បនទប់ពីបន

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថ នេទកនុងលកខខណ្ឌៃនករ្រគប់្រគងរួមគនេនះ ឬ

៣- េសចក្ដីែណនំ េដើមបីែកស្រមួលេលើលកខខណ្ឌៃនករ្រគប់្រគងរួមគន កនុងករ

កនុងករណីមនករ

ក់សំេណើេសនើសុំពិនិតយ និងផ្ដល់េយបល់

ជថមី ្រកសួង

្រគប់្រគងរួមគនែដលបនែកស្រមួល កនុងរយៈេពលបីែខបនទប់ពីបនទទួលសំេណើេសនើសុំេនះ ។
ឯក

រទំងអស់ែដលទក់ទងនឹងលកខខណ្ឌៃនករ្រគប់្រគងរួមគន ្រតូវ

មតិេយបល់ ៖េនែតមិនករបញជក់ឲយបនចបស់

ស់ពី ព្រី កសួងែដល្រតូវ

ក់ឱយ

ក់ករេសនីរសុំ។

ក់បញូច លមតិេយបល់របស់្រកសួង

ក់សំេណើសុំពិនិតយ និងផ្ដល់េយបល់

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ
ធរណៈជន

៣២០ ._ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តសីព
្ដ ីករ្រគប់្រគងរួមគន
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ជថមី ។

ថ ន ្រតូវពិនិតយេលើលកខខណ្ឌៃនករ

ចែស្វងបន ។

កនុងករណីែដលមន
ិ មនករេឆ្លយ
ី តបកនុងរយៈ ៣ែខ ពី្រកសួង គួរ្រតួវបនទទួល គ ល់នូវលកខខណ្ឌៃនករ្រគប់្រគងរួមគន។

ម្រ

ថ

្រកសួង

ថ ប័នទទួលបរ ិ

ថ ន ្រតូវេរៀបចំសំេណើេសនើសុំបេងកើតករ្រគប់្រគងរួមគន េទកន់ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងរយៈេពល ៣០ (

មនករផ្ដួចេផ្ដើមគំនិតឱយមនករ្រគប់្រគងរួមគន ។

េ្រកយពីទទួលបនសំេណើេសនើសុំបេងកើតករ្រគប់្រគងរួមគន
១- បេងកើត

ជញធរ្រគប់្រគងរួមគន ជនីតិបុគគល

២- កំណត់ពីភរកិចច និងតួនទីរបស់

ជរ ្ឋ ភិបល ្រតូវេចញលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ដូចខងេ្រកម ៖

ធរណៈ ។

ជញធរ្រគប់្រគងរួមគន រួមមនសិទិធ្រគប់្រគងមូលនិធិ ចុះកិចច្រពមេ្រព ង េធ្វើ្របតិបត្តិករ និងបេងកើត្របក់

ចំណូល និងចុះបញជីដីធី្លជមួយរដ្ឋបលសុរ ិេយដី កនុងនមជ
៣- ទទួល

មសិប) ៃថង បនទប់ពី

គ ល់តំបន់្រគប់្រគងរួមគន ។

ជញធរកន់កប់ដីរដ្ឋេនកនុងតំបន់្រគប់្រគងរួមគន ។

ល់ករចុះកិចច្រពមេ្រព ង ឬករផ្ដល់ករេធ្វើ្របតិបត្តិករែផនកពណិជជកមម ែដលអនុញញត េទឱយអនករស់េនេ្រកតំបន់្រគប់្រគងរួមគន េចញចូល
តំបន់្រគប់្រគងរួមគន កនុងករេធ្វើ
ណត្តិៃន

ជីវកមមេលើធនធនធមមជតិ ្រតូវទទួលករអនុញញតពី្រកសួង

ជញធរ្រគប់្រគងរួមគនមនរយៈេពលមិនកំណត់ ។

មតិេយបល់ ៖េនេពលែដលមនសំេណីរមកកន់ ថ នប័នជំនញ កនុងរយៈេពល៣ែខ
ជរ ្ឋ ភិបលកនុងអនុម័តគេ្រមសំេណីរេនះ) ដូចេនះន

ករបេងកើត
។េ

យ

គន។

ជញធរ្រគប់្រគងរួមគន ជនីតិបុគគល

រេនកនុងម្រ

រនឹងេធ្វីករ ម

ធរណៈ ។ េតត
ី ំ

ក់សំេណីរេទកន់ ជរ ្ឋ ភិបល (េតីន

ងសហគមន៍្រតូវមនវត្តមនេនកនុង

ជតំ

ជញធរ្រគប់្រគងរួមគន ជនីតិបុគគល

ងឲយ
ធរណៈ

ជញធរ្រគប់្រគងរួម

ល់ករចុះកិចច្រពមេ្រព ង ឬករផ្ដល់ករេធ្វើ្របតិបត្តិករែផនកពណិជជកមម ែដលអនុញញត េទឱយអនករស់េនេ្រកតំបន់

្រគប់្រគងរួមគន េចញចូលតំបន់្រគប់្រគងរួមគន កនុងករេធ្វើ
យមនករឯពី

នេលីសំេណីរសុំេនះ?

ថន។

៣១៧ ត្រមូវឲយមនេរៀបចំរចនសមធ័នធ្រគប់្រគងរួមគន ដូចេនះសមសភព េនះគូ រ្រតូវបនបញជូ លេទកនុង

ចំណុចេនះគួរលុបេចល ឬបែនថមថ
េ

ថ ប័នជំនញ្រតូវ

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ជីវកមមេលើធនធនធមមជតិ ្រតូវទទួលករអនុញញតពី្រកសួង

ជញធរ្រគប់្រគងរួមគន។

សំណូមពរ៖
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ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថ ន និង

ម្រ

៣២១ ._ កិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីករ្រគប់្រគងរួមគន
្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថ ន និង

ជញធរ្រគប់្រគងរួមគន ្រតូវចុះកិចច្រពមេ្រព ង្រគប់្រគងជមួយគណៈកមមករ្រគប់្រគង់រម
ួ គន កនុងរយៈ

េពល ៣ (បី) ែខ បនទប់ពី ជរ ្ឋ ភិបលបនផ្ដល់ករឯកភពេលើករ្រគប់្រគងរួមគន ។
ម្រ
ម្រ

៣៣១ករេរៀបចំសមសភគៃន្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ
េនះគួរ្រតូវបន

ក់បញជូ លេទកនុងមនតិករទ១
ី មតិកទី១៖្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ ជំពូកទី១៖កររេរៀបចំ្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ

សំណូមពរ៖
ម្រ

៣២៥ ._ ករលុបេចលកិចច្រពមេ្រព ងស្ដីករ្រគប់្រគងរួមគន និងកររ ំ
្រកសួង

៖

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

យ

ជញធរ្រគប់្រគងរួមគន

ថ ន មនសិទិល
ធ ប់េចលកិច្រច ពមេ្រព ងស្ដីពីករ្រគប់្រគងរួមគន ឬតំបន់្រគប់្រគងរួមគន កនុងករណីដូចខងេ្រកម

១- មនករបំពនធងន់ធងរេលើកិច្រច ពមេ្រព ង្រគប់្រគងរួមគន ។
២- មនករបំពនចបប់ធងន់ធងរ េនកនុងករអនុវត្តករ្រគប់្រគងរួមគន ។

បលរ ំ

កនុងករណីែដលមនករលុបេចលកិចច្រពមេ្រព ងរួមគន ឬតំបន់្រគប់្រគងរួមគន ្រកសួង
យ

ជញធរ្រគប់្រគងរួមគន ។

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

មុនេពលេចញេសចក្ដីសេ្រមចលុបេចលកិចច្រពមេ្រព ងស្ដីករ្រគប់្រគងរួមគន ឬតំបន់្រគប់្រគងរួមគន និងកររ ំ
គីពក់ព័នធទំងអស់្រតូវជួបគនេដើមបីពិភក
បនទុកបរ ិ

និងែស្វងរកដំេ

ថ ន មនសិទិធេសនើសុំឱយ ជរ ្ឋ ភិ
យ

ជញធរ្រគប់្រគងរួមគន ភ

យសន្តិវ ិធីជមុនសិន ។ េ្រកមករស្រមបស្រមួលពី្រកសួង

ះ្រ

យេ

យ

រករលុបេចលកិចច្រពមេ្រព ងស្ដីករ្រគប់្រគងរួមគន និងកររ ំ

ថ នប័នទទួល

ថន
ជញធរ្រគប់្រគងរួមគនែដលទទួលរងផលប៉ះពល់េ

្រគប់្រគងរួមគន មនសិទិធេធ្វើបណឹ្ដ ងត ៉ ្រសប

មបទបបញញ តិៃ្ត ន្រកមេនះ ។
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យ

ជញធរ

សំណួរ៖ េតី

ជញធរ្រគប់្រគងរួមគនែដលទទួលរងផលប៉ះពល់េ

ជញធរ្រគប់្រគងរួមគន ប្តឹងេទ
ម្រ

៣២៦ ._

យ

រករលុបេចលកិចច្រពមេ្រព ងស្ដីករ្រគប់្រគងរួមគន និងកររ ំ

?

ណត្តិកន់កប់ និងេ្របើ្របស់ដីរដ្ឋៃនតំបន់្រគប់្រគងរួមគន

េ្រកយេពលទទួលបនករឯកភពេលើកិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីករ្រគប់្រគងរួមគន

ជញធរ្រគប់្រគងរួមគន មនសិទិធកន់កប់ េ្របើ្របស់ និង

្រស័យផលេលើដីរដ្ឋេនកនុងតំបន់្រគប់្រគងរួមគន។
ណត្តិៃនករកន់កប់ េ្របើ្របស់ និង

្រស័យផលេលើដីរដ្ឋេនកនុងតំបន់្រគប់្រគងរួមគន មិន្រតូវ

បនទុកបរ ិ

ថ នមិនឱយចូល និងអនុវត្តករងររបស់ខួន
្ល េនកនុងតំបន់ៃនករ្រគប់្រគងរួមគនេឡើយ ។

បុគគល

មួ យេឡើយ ប៉ុែន្ត

ជញធរ្រគប់្រគងរួមគន ពុំមនសិទិក
ធ ុនងករលក់ េផទរសិទិៃធ នករកន់កប់ េ្របើ្របស់

ជញធរ្រគប់្រគងរួមគនមនសិទិក
ធ ុងករេផទ
ន
រករកន់កប់ េ្របើ្របស់ និង

ង
ំ សិទិធរបស់ម្រន្ដីៃន្រកសួង

យ

ជរ ្ឋ ភិបលដូចេនះ

្រស័យផលេទឱយសមជិកដៃទេទៀត ែដលរស់
យ

រ

៣២៧ ._ ខ្លឹម

រៃន

ណត្តិកន់កប់ និងេ្របើ្របស់ដីរដ្ឋៃនតំបន់្រគប់្រគងរួមគន

សំណូមពរ៖ គួរមនបែនថមសិទធិ េធ្វី ជីវកមមរបស់សមជិកសហគមន៍េនកនុងតំបន់្រគប់្រគងរួមគនេនកនុងតំបន់្រគប់្រគងរួមគន។
ម្រ

៣២៨ ._ រយៈេពលៃន

សំណូមពរបែនថម៖

ណត្តិកន់កប់ និងេ្របើ្របស់ដីរដ្ឋៃនតំបន់្រគប់្រគងរួមគន

រយៈេពល

ជញធរ្រគប់្រគងរួមគនេនះ

គួរែត្រតូវបនទទួលករឯកភពពី ជរ ្ឋ ភិបល ចំេពះករេផទរករកន់កប់ េ្របើ្របស់ និង

ផល េនះ) ។

ម្រ

ណត្តិកន់កប់ និងេ្របើ្របស់ដីរដ្ឋៃនតំបន់្រគប់្រគងរួមគន មនរយៈេពលមិនកំណត់ ។
12

ថ ប័នទទួល

្រស័យផលេលើដីរដ្ឋេនះេទឱយតតិយជន ឬនីតិ

េនកនុងតំបន់្រគប់្រគងរួមគន ែដលបនកំណត់េនកនុងកិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីករ្រគប់្រគងរួមគន (េសនើសុំលុបេចលេ
្រតូវបនបេងកើតេ

យ

្រស័យ

ម្រ

៣៣០ ._ សិទិធបែនថម
ណត្តិកន់កប់ និងេ្របើ្របស់ដីរដ្ឋៃនតំបន់្រគប់្រគងរួមគន ្រតូវជសិទិប
ធ ែនថមេលើសិទិធដៃទេទៀតែដលសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចទទួល

បន ្រសប

មចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តជធរមន ។

សំណូមពរបែនថម៖ េសនីរសុល
ំ ុបេចលេ
សំេណីសុំឲយមនម្រ
កនុងម្រ

យ

រ

ែដលនិយយអំពីយន្តករៃនករែបងែចកផល្របេយជន៍កុ ងចំ
ន េ

ទី ១០៦៣ សូ មេសនី « ល់បទបញញតទ
្តិ ង
ំ

េធ្វក
ី រេធ្វីវ ិេ

ក់ដូចជមិនមនន័យស្រមប់បញ្ហសិទេធិ នះេទ។

ធនកមម »។

សមជិកែដលចូលរួមកនុងករអនុវត្តនក
៍ រ្រគប់្រគងរួមគន។

យែដលផទុយនឹង្រកមេនះ្រតូវេធ្វន
ករណ៍» គបបី ប្តូរមកជ « ល់បទបញញតទ
្ត ង
ំ
ី
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យែដលផទុយនង
ឹ ្រកមេនះ្រតូវ

មតិេយបល់របស់អងគករសងគមសុវ
ី ល
ិ
េលើេសចក្តី្រពងទី១០ ៃន ្រកមបរ ិ

ថ ន និង ធនធនធមមជតិ ៃន្រពះ ជ

្របធនបទ ៖ េគលករណ៍ ករយល់្រពមជមុន េ
លរ
NO
១

ំ ូក េលព
គនថ/ី មតក
ិ /ជព
ី ្រងងទ៩
ី .១

យេសរ ី និងបនទប់ពីទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយ

មតេិ យបល់របស់សងគមសុវី ិល េលព
ី ្រងងទី ៩.១

សំណូមពរ/កំែណែ្របថមី េលព
ី ្រងងទី ១០

ម្រ

ម្រ

(CSO Suggestions )

Book/Title
(Copy and Paste from Environment
Code)
ម្រ

១៨ ._ េគលករណ៍ ករ

យល់្រពមជមុន េ

ច្រកកមពជ
ុ

១៨ ._ េគលករណ៍ ករយល់្រពមជមុន
េ

យេសរ ី និង

យេសរ ី និងបនទប់ពីទទួលបន

េនះបនប្តូរេទម្រ ទី ១៧ កនុងព្រងងទ១
ី ០៖

េសនប
ី ែនថម៖

បនទប់ពីទទួលបនព័ត៌មន្រគប់

ព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយ ស្រមប់

្រជុងេ្រជយ ស្រមប់សហគមន៍

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច

និងបនទប់ពីទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយ

សកមមភព ឬ គេ្រមងែដលេសនើសុំ ែដល

ស្រមប់្របជពលរដ្ឋែខមរ ជពិេសសសហគមន៍

ជនជតិេដើមភគតិច
សកមមភព ឬ គេ្រមងែដល
េសនើសុំ ែដល

ចប៉ះពល់ដល់ដីធី្ល ឬ

ចប៉ះពល់ដល់ដីធី្ល ឬធនធនដៃទេទៀត ជ
្របស់ និងករេធ្វើ

ទក់ទងេទនឹងករអភិវឌ ករេ្របើ

្រតូវទទួលនូវករយល់្រពមជមុន េ

្របស់ និងករេធ្វើ

បនទប់ពីទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយ

ធនធនធមមជតិ ្រតូវទទួលនូវករ
យល់្រពមជមុន េ

យេសរ ី និង

បនទប់ពីទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រជុង
េ្រជយ របស់ជនជតិេដើមភគតិច ។

យេសរ ី

ជនជតិេដើមភគតិច

ពិេសស ែដលទក់ទងេទនឹងករអភិវឌ ករេ្របើ

ធនធនដៃទេទៀត ជ ពិេសស ែដល
ជីវកមមេលើ

េគលករណ៍ ករយល់្រពមជមុន េ

ជីវកមមេលើធនធនធមមជតិ

របស់ជនជតិេដើមភគតិច េន្រគប់ដំ

គេ្រមងែដលេសនីរេឡង
ី រួមមន ១) ដំ
សិក ្រ

វ្រជវបឋម ២) ដំ

នង
ិ ៣) ដំ

យេសរ ី និង
ក់កលៃន

ក់កល

ក់កលេរៀបចំគេ្រមង

ក់កលអនុវត្តគេ្រមង នង
ិ ៤)ដំ

ក់

េសនឱ
ី យពិនិតយមតិេយបល់របស់សងគមសុីវ ិល េលើ

ព្រងងទី ៩.១ ពិេសស្រតង់ចំនុច៖

េន្រគប់ដំ
១) ដំ

ក់កលៃនគេ្រមងែដលេសនីរេឡង
ី រួមមន

ក់កលសក
ិ ្រ

វ្រជវបឋម ២) ដំ

កលេរៀបចំគេ្រមង នង
ិ ៣) ដំ
គេ្រមង នង
ិ ៤)ដំ

ក់

ក់កលអនុវត្ត

ក់កលបញច ប់គេ្រមង។

កលបញច ប់គេ្រមង។

1

២

មតិេយបល់ថមីកងម្រ
នុ

ទី ២៣ ៃនព្រងងទី១០

២- អនកពក់ព័នធទំងអស់្រតូវទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ ។ ករផ្ដល់ព័ត៌មនទំងេនះ្រតូវយកចិត្តទុក

ក់អំពីភ

ែដល

ចយល់បន និង

វបបធម៌របស់អនកពក់ព័នធ ។
៤- កិចចដំេណើរករៃនករចូលរួមជ

ធរណៈ ្រតូវេធ្វើេឡើង្រសប

៦- ក្រមិតៃនករចូលរួមជ
៧- ដំេណីរករៃនករចូលរួមជ
ព័នធ ។
៣

មតិេយបល់ថមីកងម្រ
នុ

ធរណៈ ្រតួវយកចិត្តទុក

ក់អំពីត្រមូវករ កង្វល់ និងតៃម្ល របស់អក
ន ពក់ព័នធ ។

មសិទៃធិ នករចូ លរួមេពញេលញនង
ធ ព។
ិ មន្របសិទភ

ធរណៈ ្រតូវមនភពបត់ែបន និង

ចែកស្រមួលបន េដីមបេី ឆ្លយ
ី តបេទនឹងកររ ំពឹងទុកែដលសមេហតុ ផលរបស់អនកពក់

ទី ២៥ ៃនព្រងងទី១០

េសនើដូចខងេ្រកម៖
ម្រ

២៥ ._ ករពិេ្រគះេយបល់របស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិេដើមភគតិច

្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធ ្រតូវពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍មូល ្ឋ ន និងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េលើេគលនេយបយ ែផនករ
ឬ កមមវ ិធី ែដលរងផលប៉ះពល់េ

៤

ម្រ

ម្រ

២៦ ._ ករចូលរួម

្របកបេ

េដើមភគតិច
ប័នពក់ព័នធ ្រតូវផ្ដល់ឱកសឱយមន
ករចូលរួម្របកបេ

យ្របសិទធភព

២៦ ._ ករចូលរួម្របកបេ

យ្របសិទធ

ម្រ

ថ ប័នពក់ព័នធ

េសនឱ
ី យពន
ិ ត
ិ យមតេិ យបល់របស់សងគមសុីវ ិល េលព
ី ្រងង

ភពៃនជនជតិេដើមភគតិច

យ្របសិទធភពៃនជនជតិ
មចស់គេ្រមង ឬ ្រកសួង

យផទល់ នង
ិ ្របេយល ចំេពះ ដីធី្ល និងធនធននន របស់ជនជតិេដើមភគតិច។

ថ

មចស់គេ្រមង ឬ ្រកសួង

្រតូវផ្ដល់ឱកសឱយមនករចូលរួម្របកបេ

យ

្របសិទភ
ធ ព និងេពញេលញរបស់្របជពលរដ្ឋ
ែខមរ ជពិេសស ជនជតិេដើមភគតិច ែដល

ច

េនះបនប្តូរេទម្រ

២៧ កនុងព្រងងទី១០

ទី ៩.១

សំណូមពរបែនថមពកយ៖
2

ទទួលរងផលប៉ះពល់េ

របស់ជនជតិេដើមភគតិច ែដល
ចទទួលរងផលប៉ះពល់េ

យ

េសចក្ដីសេ្រមចទក់ទងនឹងបរ ិ

ថន

និងធនធនធមមជតិ និង្រតូវែត
ទទួលបននូវករយល់្រពមេ

ទក់ទងនឹងបរ ិ

យេសចក្ដីសេ្រមច

ថ ន និងធនធនធមមជតិ និង្រតូវ

ែតទទួលបននូវករយល់្រពមេ

េសរ ី និងបនទប់ពីទទួលបនព័ត៌មន
្រគប់្រជុងេ្រជយរបស់ពួកេគ មុន
េពលែដលេសចក្ដីសេ្រមចេនះ្រតូវ
បនេធ្វើេឡើង ។ ករចូលរួម្រតូវែត
ផ្ដល់ជូនឱយបនទន់េពលេវ
េហើយអនកចូលរួម្រតូវទទួលបនករ
ជូនដំ ណឹងេពញេលញអំពីព័ត៌មន
ពក់ព័នធទំងអស់ េនកនុងទ្រមង់ និង
ភ
ែដលសមរមយ ។

្រជុងេ្រជយរបស់ពួកេគ មុនេពលែដលេសចក្ដី

សេ្រមចេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើង ។ ជនជតិេដីមភគ
តច
ិ ែដល

ចរងផលប៉ះពល់ពគ
ី េ្រមងេសនីរសុំ មន

គេ្រមង េ

យគមនករបងខិតបងខំ ឬគេ្រមមកំែហង។

សិទធិេពញេលញកនុងករចូលរួមនូវ្រគប់ដំ

ក់កលៃន

ករចូលរួម្រតូវែតផ្ដល់ជូនឱយបនទន់េពលេវ
េហើយអនកចូលរួម្រតូវទទួលបនករជូនដំណឹង
េពញេលញអំពីព័ត៌មនពក់ព័នធទំងអស់ េនកនុង

ទ្រមង់ និងភ

ែដលសមរមយ ។

២៧ ._ ករចូលរួមរបស់សហគមន៍មូល

្ឋ ន និងជនជតិេដើមភគតិច

យេសរ ី (េលើស

ពី២ភគ៣) និងបនទប់ពីទទួលបនព័ត៌មន្រគប់
យ

ម្រ

មចស់គេ្រមង ឬ្រកសួង

្រតូវផ្ដល់ឱកសឱយមនករចូលរួម្របកបេ

ម្រ
េ

២៧ ._ ករយល់្រពមជមុន

ជតិេដើមភគតិច ែដល

្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធ មិន

ម្រ

ពល់ពីេសចក្ដីសេ្រមចទក់ទងនឹងបរ ិ

ថ ន និង

ធនធនធមមជតិ ។
ករចូលរួម្រតូវេធ្វើេឡើងេ

យគមនករគំ ម

កំែហង ករេបកបេញ
ឆ ត ឬករបងខិតបងខំ និង្រតូវ
ផ្តល់ឱកសឱយមនករចូលរួមឱយបនទន់េពល
េវ

២៧ ._ ករយល់្រពមជមុន េ

យេសរ ី

ថ ប័នពក់ព័នធ មិន្រតូវឯកភពេលើ

ែផនករ កមមវ ិធី ឬ សំេណើរគេ្រមង ែដល

្រតូវឯកភពេលើែផនករ កមមវ ិធី ឬ

ពល់ដល់ជនជតិេដើមភគតិច េ

សំេណើរគេ្រមង ែដល

យល់្រពមជមុន េ

ចប៉ះពល់

ចទទួលរងផលប៉ះ

េហើយអនកចូលរួម្រតូវទទួលបនករជូន

ដំណឹងេពញេលញអំពីព័ត៌មនទំងអស់កុនង

្រកសួង

យេសរ ី

យ

្របសិទធភពរបស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជន

ទ្រមង់ និងភ

៥

ថ ប័នពក់ព័នធ

ចប៉ះ

យគមនករ

យេសរ ី និងបនទប់ពីទទួល

ម្រ

ែដលសម្រសប។

េនះបនប្តូរេទម្រ ទី ២៦ កនុងព្រងងទ១
ី ០

សូមបែនថម េគលករណ៍ FPIC េនកនុងម្រ

២៦ និងេសនឱ
ី យពន
ិ ត
ិ យមតេិ យបល់របស់សងគមសុីវ ិល

េលព
ី ្រងងទី ៩.១
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ដល់ជនជតិេដើមភគតិច េ
គមនករយល់្រពមជមុន េ

យ
យេសរ ី

បនព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយរបស់ជនជតិេដើម
ភគតិចបនេឡើយ ។ ចំែណកែផនករ កមមវ ីធី ឬ

េសនើសុំបែនថមដូចខងេ្រកម៖

និងបនទប់ពីទទួលបនព័ត៌មន្រគប់

គេ្រមងែដលបននិងកំពុងអនុវត្តេហើយមនករ

ម្រ

្រជុងេ្រជយរបស់ជនជតិេដើមភគ

ប៉ះពល់ដល់ជនជតិេដើមភគតិច ្រតួវែតេរៀបចំ

បនទប់ពីទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយ

តិចបនេឡើយ ។

យន្តករពិេ្រគះពិភក និងេ
ជមួយពួកគត់សំេ
េលញ និងយល់្រពមេ
េនះ។

ះ្រ

យេឡើងវ ិញ

ទទួលបនពត៍មនេពញ
យេសរព
ី ីករអភវ ិឌ ទំង

្រកសួង

២៦ ករយល់្រពមជមុន េ

យេសរ ី និង

ថ ប័នពក់ព័នធ មិន្រតូវឯកភពេលើ

ែផនករ កមមវ ិធី ឬ សំេណើរគេ្រមង ែដល

ចប៉ះ

ពល់ផទល់ និង េ

យ្របេយលដល់ ្របជពលរដ្ឋ

េដើមភគតិច េ

យគមនករយល់្រពមជមុន

ែខមរ ជពិេសសសហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិ
េ

យេសរ ី និងបនទប់ពីទទួលបនព័ត៌មន្រគប់

្រជុងេ្រជយរបស់ជនជតិេដើមភគតិចបនេឡើយ

។ ករយល់្រពមរបស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជន
ជតិេដើមភគតិច ្រតូវេធ្វើេឡើងេ

េ្រចើន

យមតិភគ

ច់ខតៃនសហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិ

េដើមភគតិច ែដល

ចទទួលរងផលប៉ះពល់ពី

គេ្រមងេសនើសុំ ឬករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចេនះ ។
ី ី ឬគេ្រមងែដលបននិង
ចំែណកែផនករ កមមវធ
កំពុងអនុវត្តេហើយមនករប៉ះពល់ដល់ជនជតិ
េដើមភគតិច ្រតួវែតេរៀបចំយន្តករពិេ្រគះ
ពិភក និងេ

ះ្រ

យេឡើងវ ិញជមួយពួកគត់
4

សំេ

ទទួលបនពត៍មនេពញេលញ និងយល់
យេសរ ីពីករអភវ ិឌ ទំងេនះ។

្រពមេ

េគលករណ៍ៃនករយល់្រពមជមុនេ

យេសរ ី

និងបនទប់ពីទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយ
្រតូវបនេគយកេទអនុវត្តចំេពះ្រគប់គេ្រមង
អភិវឌ ន៍ែដលកំពុងដំេណើរករនិងេសនើេឡើង។
៦

ម្រ

២៨ ._ នីតិវ ិធីស្រមប់ករ

ម្រ

២៨ ._ នីតិវ ិធីស្រមប់ករចូលរួមរបស់

ចូលរួមរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើម

សហគមន៍ ជពិេសស សហគមន៍ជនជតិេដើម

ភគតិច

ភគតិច្រកសួង

្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធ ្រតូវ

ថ ប័នពក់ព័នធ ្រតូវបេងកើត

ឧបករណ៍គតិយុត្តសម្រសបស្ដីពីនីតិវ ិធីស្រមប់

ម្រ

េនះបនប្តូរេទម្រ ទី ២៤ កនុងព្រងងទី១០

េសនីឱយពិនិតយមតិេយបល់របស់សងគមសុីវ ិល េលីព្រងង
ទី ៩.១ ម្រ

២៨

បេងកើតឧបករណ៍គតិយុត្តសីព
្ដ ីនីតិវ ិធី

ករពិេ្រគះេយបល់ និងករចូលរួមជ

ស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់ និងករ

ណៈរបស់ជនជតិេដើមភគតិច េនកនុងករ

សំណូមពរ

ជនជតិេដើមភគតិច េដើមបីធនបននូវបុព្វសិទិធ

‐ សហគមន៍ ជពេិ សស

ចូលរួមជ

ធរណៈរបស់ជនជតិ

េដើមភគតិច េនកនុងករសេ្រមចចិត្ត
ែដលប៉ះពល់ដល់ដី និងសហគមន៍

ធរ

សេ្រមចចិត្ត ែដលពក់ព័នធដី និងសហគមន៍របស់
េពញេលញរបស់ពួកគត់។

១. បែនថមពកយ៖

របស់ជនជតិេដើមភគតិច ។
៧

ម្រ

៣០ ._ ករ ង
ំ ទីលំេនថមីេ យ

មិនសម័្រគចិត្ត
្រគ័ចត
ិ ្ត

ករ ង
ំ ទល
ី ំេនថមេី

យមន
ិ សម

ចត្រមូវឱយមន ចំេពះគេ្រមង

េសនីសុំ មចស់គេ្រមង និង្រកសួង

ថ ប័ន

ម្រ

៣០ ._ ករ ង
ំ ទីលំេនថមីេ

យមិនសម័្រគចិត្ត

ករ ង
ំ ទល
ិ ្ត
ី ំេនថមីេ យមិនសម្រគ័ចត

ច

បនទទួលយក។

ត្រមូវឱយមន ចំេពះគេ្រមងេសនីសុំ មចស់គេ្រមង នង
ិ

េសនឱ
ី យពន
ិ ត
ិ យមតេិ យបល់របស់សងគមសុីវ ិល េលព
ី ្រងង

ែដលរងផលប៉ះពល់ ្រតូវបនផ្តល់ឱកសនិងេពលេវ

សូមេសនើដូចខងេ្រកម៖

្រកសួង

ថ ប័នែដលពក់ព័នធ ្រតូវធនថ

សហគមន៍

ទី ៩.១
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ែដលពក់ព័នធ ្រតូវធនថ

សហគមន៍

្រគប់្រគន់េដីមបច
ី ូ លរួមេន កនុងករពិចរ

េទេលី

ែដលរងផលប៉ះពល់ ្រតូវបនផ្តល់ឱកស ជេ្រមស
ី បប
ី េផ ងៗ េដម
ី េញច ស ឬកត់បនថយជអបបបរ

េដីមបច
ី ូលរួមេន កនុងករពិចរ

េទេលី

ជេ្រមស
ី េផ ងៗ េដីមបប
ី េញច ស ឬកត់

បនថយជអបបបរមនូវករ

ង
ំ ទីលំេនជ

ថមី ។ ឱកសកនុងករចូលរួមែបបេនះ ្រតូវ

មនូវករ ង
ំ ទល
ី ំេនជថមី ។ ឱកសកនុងករចូលរួមែបប

េនះ ្រតូវែតរួចផុតពក
ី រគំ មកំែហង ករយយី ករេកង

ចំេណញ និងករបងខិតបងខំ ។

ែតរួចផុ តពក
ី រគំ មកំែហង ករេកង

ម្រ

៣០ ._ ករផ្លស់ទីលំេនថមីេ

យមិនសម័្រគ

ចិត្ត
កនុងករណីែដលត្រមូវឱយមនករផ្លស់ទី

លំេនថមីេ

យមិនសម្រគ័ចិត្តស្រមប់គេ្រមងេសនើ

សុំ េនះមចស់គេ្រមង ឬ្រកសួង

ថ ប័នែដលពក់

ព័នធ ្រតូវផ្តល់ឱកស និងេពលេវ

្រគប់្រគន់

ឱយសហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិេដើមភគតិច

ចំេណញ នង
ិ ករបងខិតបងខំ ។

ចូលរួមកនុងករពិចរ

និងសេ្រមចចិត្តអំពី

ជេ្រមើសេផ ងៗ ពក់ព័នធនឹងសិទិធសងគម វបបធម៌
និងេសដ្ឋកិចច េដើមបីបេញច ស ឬកត់បនថយជអបប
បរមនូវករគំ មកំែហង ករេបកបេញ
ឆ ត ឬករ
បងខិតបងខំពីករផ្លស់បូ្ដរទីលំេនថមី។

ករណីែដលត្រមូវឲយមនករផ្លស់បូ្តរទី

លំេនថមីេ

យមិនសម័្រគចិត្ត មនល័កខខណ្ឌដូចជ

ករេលចធ្លយឧសម័នពុល តំបន់អសន្តិសុខ តំបន់
មនេ្រគះមហន្ត យធងន់ធងរ ជេដើម។
៨

ម្រ

១២៦ ._ ករយល់្រពមជមុន
េ

យេសរន
ី ិងបនទប់

ពី្រជបព័ត៌មន្រគប់

ម្រ

១២៦ ._ ករយល់្រពមជមុនេ

យេសរ ី

និងបនទប់ពី្រជបព័ត៌មន្រគប់
្រជុងេ្រជយដល់

ម្រ

េនះ្រតូវបនលុបេចលកនុងព្រងងទី១០។

សូមេធ្វើករបក្រ

យ។

សហគមន៍
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្រជុងេ្រជយដល់
សហគមន៍
កិចចដំេណើរករចូលរួម

កិចចដំេណើរករចូលរួម

ធរណៈ្រតូវ

ធនថ មនករយល់្រពមពីសហគមន៍ែដល
ទទួលរងផលប៉ះពល់េ

យ

រគេ្រមង ចំេពះ

ធរណៈ្រតូវធនថ មនករយល់

វ ិធនករកត់បនថយផលប៉ះពល់ែដលបនេសនើ

្រពមពីសហគមន៍ែដលទទួលរងផល

េឡើង

ប៉ះពល់េ

ជមុន េ

យ

រគេ្រមង ចំេពះ

វ ិធនករកត់បនថយផលប៉ះពល់
ែដលបនេសនើេឡើង

េ

េ

យែផ្អកេលើេគលករណ៍យល់្រពម
យេសរ ី និងបនទប់ពី្រជបព័ត៌មន្រគប់

្រជុងេ្រជយ ។

យែផ្អក

េលើេគលករណ៍យល់្រពមជមុន

េ

រិ

កនុងវ ិធនករកត់បនថយផលប៉ះពល់ប
ថ នេនះ មចស់គេ្រមង្រតូវ ៖
ក- កំណត់វ ិធនករនន កនុងករេលើក

យេសរ ី និងបនទប់ពី្រជប

ព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយ ។

កមពស់ជីវភព និងជួយដល់អនកែដលទទួលរង

កនុងវ ិធនករកត់បនថយផល
ប៉ះពល់បរ ិ ថ នេនះ មចស់គេ្រមង

ផលប៉ះពល់េ

្រតូវ ៖

ពល់ បនចូលរួមកនុងករេរៀបចំករផ្លស់ទីលំេន

ក- កំណត់វ ិធនករនន

យ

រគេ្រមង ។

ខ- ធនថ អនកែដលទទួលរងផលប៉ះ
ថមី េដើមបីកត់បនថយផលប៉ះពល់ៃនករផ្លស់ទី

កនុងករេលើកកមពស់ជីវភព និងជួយ
ដល់អនកែដលទទួលរង ផលប៉ះ

លំេនថមីឲយបនក្រមិតអបបបរម កនុងករធនថ
សំណងេលើករបត់បង់្រទពយសមបតិ្ត ្រតូវបន

ពល់េ

េ

យ

រគេ្រមង ។

ខ- ធនថ អនកែដលទទួល
រងផលប៉ះពល់ បនចូលរួមកនុងករ

េរៀបចំករផ្លស់ទីលំេនថមី េដើមបីកត់

ះ្រ

យេ

យយុតិ្តធម៌សម្រសបជមុនសិន

និងែដលទទួ លយកបន

មតៃម្លទី ផ រ េហើ យ

ិ នករកត់ បនថ យផលប៉ះ ពល់ បរ ិ
វធ

ថ នមន

លកខណៈ្រតឹម្រតូវ ។

បនថយផលប៉ះពល់ៃនករផ្លស់ទី
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លំេនថមីឲយបនក្រមិតអបបបរម កនុង
ករធនថ សំណងេលើករបត់បង់

កនុងករណីែដលសហគមន៍ែដលរងផល
ប៉ះពល់ មិនយល់្រសបចំេពះវ ិធនករកត់

្រទពយសមបតិ្ត ្រតូវបនេ

បនថយននែដលមចស់គេ្រមងបនេសនើខងេលើ

េ

ះ្រ

យ

យយុតិ្តធម៌សម្រសបជមុនសិន

និងែដលទទួ លយកបន

មតៃម្លទី

គេ្រមងអភិវឌ េនែតបន្ដដែដល ប៉ុែន្តមចស់
គេ្រមង្រតូវកំណត់ រកវ ិធនករកត់បនថយផល

ិ នករកត់ បនថយ
ផ រ េហើ យ វធ

ប៉ះពល់េផ ងេទៀត ឬេ

ផលប៉ះ ពល់ បរ ិ

ពល់េនះដល់សហគមន៍ ។

ថ នមនលកខ ណៈ

នីតិវ ិធីៃនករេ

្រតឹម្រតូវ ។
កនុងករណីែដលសហគមន៍
ែដលរងផលប៉ះពល់ មិនយល់្រសប
ចំេពះវ ិធនករកត់បនថយនន
ែដលមចស់គេ្រមងបនេសនើខងេលើ
គេ្រមងអភិវឌ េនែតបន្ដដែដល

ះ្រ
ះ្រ

យ ល់ផលប៉ះ
យសំណងដល់

សហគមន៍ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ និងនីតិវ ិធី
ៃនករផ្លស់បូលំ
្ត េនថមី ្រតូវកំណត់េ
បទ ្ឋ នគតិយុត្ត

ច់េ

យលិខិត

យែទបករបស់្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ

ថន ។

ែបបបទ និងនីតិវ ិធីៃនករទូទត់សំណង

ប៉ុែន្តមចស់គេ្រមង្រតូវកំណត់ រក

ករខូចខត ដល់សហគមន៍ទទួលរងផលប៉ះ

វ ិធនករកត់បនថយផលប៉ះពល់

ពល់ ្រតូវកំណត់េ

េផ ងេទៀត ឬេ

អន្តរ្រកសួងរ ង្រកសួង

ះ្រ

យ ល់ផល

ប៉ះពល់េនះដល់សហគមន៍ ។
នីតិវ ិធីៃនករេ

ះ្រ

យ

សំណងដល់សហគមន៍ែដលទទួល
រងផលប៉ះពល់ និងនីតិវ ិធីៃនករ
ផ្លស់បូលំ
្ត េនថមី ្រតូវកំណត់េ
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត

ច់េ

យបរ ិ

យលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត

ថ ន និង្រកសួង

កិចច និងហិរញញ វតថុ េ

េពញេលញជមួយ

ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិស័

ថ ប័នទទួលបនទុកេសដ្ឋ

យពិេ្រគះពិភក ឲយបន

ធរណជន ជពិេសសអនក

ធ្លប់រងផលប៉ះពល់ពីសកមមភពអភិវឌ ។

យ
យ
8

ែទបករបស់្រកសួង

ថ ប័ នទទួល

បនទុកវ ិស័យបរ ិ ថ ន ។
ែបបបទ និងនីតិវ ិធីៃនករ
ទូទត់សំណងករខូចខត ដល់
សហគមន៍ទទួលរងផលប៉ះពល់
្រតូវកំ ណត់េ

យលិខិតបទ ្ឋ នគតិ

យុត្តអន្តរ្រកសួងរ ង្រកសួង
ទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ
្រកសួង

៩

ថ ប័ន

ថ ន និង

ថ ប័នទទួលបនទុកេសដ្ឋកិចច

និងហិរញញ វតថុ ។
ម្រ

១២៧ ._ ករយល់្រពមជមុន
េ

ម្រ

១២៧ ._ ករយល់្រពមជមុន េ

យេសរ ី និងបនទប់

ពី្រជបព័តម
៌ ន្រគប់

្រជុងេ្រជយចំេពះជន
ជតិេដីមភគតិច

ករចូលរួមជ

ធរណៈ

យេសរ ី និង

បនទប់ពី្រជបព័ត៌មន្រគប់្រជុង

ករចូលរួមជ

យ។

ជនជតិេដីមភគតច
ិ កិចចដំេណីរករៃនករចូលរួមជ

ធរណៈ ្រតូវត្រមូវឲយមចស់គេ្រមងជូនដំណឹងដល់

ណៈ ្រតូវត្រមូវឲយមចស់គេ្រមងជូន

េហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ នដំបូង ឬេពញេលញ ្រតូវបញជូ ន

បនេសនីេឡង
ី មុនេពលែដលរបយករណ៍ យតៃម្ល

ដំណឹងដល់សហគមន៍អំពវី ិធនករកត់

េទ្រកសួង

មុនេពលែដលរបយករណ៍ យតៃម្ល

ជតិេដីមភគតិចែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ កនុងករ

បនថយផលប៉ះពល់ែដលបនេសនីេឡង
ី

សូមេធ្វើករបក្រ

ធរណៈស្រមប់សហគមន៍

សហគមន៍អំពីវ ិធនករកត់បនថយផលប៉ះពល់ែដល

ធរ

េនះ្រតូវបនលុបេចលកនុងព្រងងទី២១០។

េ្រជយចំេពះជនជតិេដីមភគតិច

ស្រមប់សហគមន៍ជនជតេិ ដីមភគតច
ិ
កច
ច ំេណីរករៃនករចូលរួមជ
ិ ដ

ម្រ

ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ ថ ន ។ មចស់

គេ្រមង្រតូវផ្ដល់េពលេវ

្រគប់្រគន់ដល់សហគមន៏ជន

9

េហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ នដំបូង ឬេពញ

ពច
ិ រ

ទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ ថ ន ។ មចស់

ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ ្រតូវឯកភពពីសហគមន៍

េលញ ្រតូវបញជូ នេទ្រកសួង
គេ្រមង្រតូវផ្ដល់េពលេវ

ថ ប័ន

្រគប់្រគន់ដល់

សហគមន៏ជនជតេិ ដីមភគតិចែដល
ទទួលរងផលប៉ះពល់ កនុងករពិចរ

េលវី ិធនករកត់បនថយផលប៉ះពល់ែដល

បនេសនីេឡង
ី េនះ ។ សហគមន៏ជនជតិេដីមភគតិច
េពញេលញ ជមុនេលីវ ិធនករកត់បនថយផលប៉ះពល់
ែដលបនេសនីេឡង
ី េនះ េ

យពុំមនទទួលរងសមពធ

ឬករបងខិតបងខំ ពីរូបវន្តបុគល
គ ឬនីតប
ិ ុគគល

េលីវ ិធនករកត់បនថយផលប៉ះពល់

មួយេនះេឡយ
ី ។

ជតិេដីមភគតិចែដលទទួលរងផលប៉ះ

មនសិទធិទទួលបននូវករយល់្រពមជមុន េ

ផលប៉ះពល់ែដលបនេសនីេឡង
ី េនះ

ករឯកភពេលីគេ្រមងអភវិ ឌ

ែដលបនេសនេី ឡង
ី េនះ ។ សហគមន៏ជន
ពល់ ្រតូវឯកភពេលវី ិធនករកត់បនថយ

េ

យពុំមនទទួលរងសមពធ ឬករបងខិត

បងខំ ពីរូបវន្តបុគល
គ ឬនីតប
ិ ុ គគល

សហគមន៍ជនជតេិ ដីមភគតច
ិ ែដលពក់ព័នធ
យេសរ ី

និងបនទប់ពទ
ី ទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយ ចំេពះ
មួយ ែដល

ចប៉ះ

ពល់ដល់ ដីធ្លីរបស់ពួកេគ ។

មួយេនះេឡយ
ី ។

សហគមន៍ជនជតេិ ដីមភគតច
ិ

ែដលពក់ព័នធមនសិទទ
ធិ ទួលបននូវករ
យល់្រពមជមុន េ

យេសរ ី និងបនទប់ពី

ទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយ

ចំេពះករឯកភពេលគ
ី េ្រមងអភវិ ឌ
មួយ ែដល

របស់ពក
ួ េគ ។

ចប៉ះពល់ដល់ ដីធ្លី

10
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មតិេយបល់របស់អងគករសងគមសុវ
ី ិល
េលើេសចក្តី្រពងទី១០ ្រកមបរ ិ

ថ ន និង ធនធនធមមជតិ ៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពជ
ុ

្របធនបទ៖ មតិេយបល់េផ ងៗ
លរ

ំ ូក
គនថ/ី មតក
ិ /ជព

NO Book/Title
(Copy and Paste from
Environment Code)
ម្រ

៣ ._ វ ិ

្រកមេនះ មនវ ិ
១-

មតេិ យបល់របស់សងគមសុវី ិល េលី

ព្រងងទី ៩.១

ព្រងងទី ១០

១០

(CSO Suggestions )

លភព
លភពអនុវត្តចំេពះ៖

ល់សកមមភពទំងទបយ

ែដលពក់ព័នធនឹងបរ ិ

ថ ន ធនធនធមមជតិ និងេបតិកភណ្ឌជតិ េនកនុង្រពះ ជ

២- េគលនេយបយ ែផនករសកមមភព និងវ ិធនករននែដលពក់ព័នធនឹងបរ ិ
៣-

សំណូមពរ/កំែណែ្របថមី េលព
ី ្រងងទី

ល់សកមមភពរបស់រប
ូ វន្តបុគគល នីតិបុគគល

បងកផលប៉ះពល់ ឬជះឥទធិពលេទេលើបរ ិ

ច្រកកមពុជ ។

ថ ន ធនធនធមមជតិ និងេបតិកភណ្ឌជតិ ។

ធរណៈ នីតិបុគគលឯកជនែដលេធ្វើ្របតិបត្តិករទំងកនុង និងេ្រក្រពះ ជ

ថ ន ធនធនធមមជតិ និងេបតិកភណ្ឌជតិ ៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ ។

ច្រកកមពុជ ែដល

េសនរើ ែកស្រមួល៖
ម្រ

៣ ._ វ ិ

្រកមេនះ មនវ ិ
១ជ

លភព
លភពអនុវត្តចំេពះ៖

ល់សកមមភពទំងទបយ
ច្រកកមពុជ ។

ែដលនំេ

យមនពយសណកមមពក់ព័នធនឹងបរ ិ

២- េគលនេយបយ ែផនករសកមមភព និងវ ិធនករននែដលពក់ព័នធនឹងបរ ិ

ថ ន ធនធនធមមជតិ និងេបតិកភណ្ឌជតិ េនកនុង្រពះ
ថ ន ធនធនធមមជតិ និងេបតិកភណ្ឌជតិ ។

៣-

ល់សកមមភពរបស់នីតិបុគគល

ពល់ ឬជះឥទធិពលេទេលើបរ ិ

ធរណៈ នីតិបុគគលឯកជនែដលេធ្វើ្របតិបត្តិករទំងកនុង និងេ្រក្រពះ ជ

ថ ន ធនធនធមមជតិ និងេបតិកភណ្ឌជតិ ៃន្រពះ ជ

េសនើបែនថម និង ពិនិតយមតិេយបល់កុនងព្រងងទី ៩.១
ម្រ

២០ ._ វ ិ

មតិកេនះមនវ ិ

ច្រកកមពុជ ។

ច្រកកមពុជ ែដលបងកផលប៉ះ

លភព

លភពអនុវត្តចំេពះ េសចក្ដីសេ្រមច វ ិធនករ កិចច្រពមេ្រព ង េគលនេយបយ កមមវ ិធី គេ្រមង ែផនករ សកមមភព ករ

ឯកភព ករេរៀបចំចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលពក់ព័នធនឹង្រកមេនះ ែដលេលើកកមពស់និរន្តភពែនករចូលរួម្រគប់ភគីពក់ព័នធ។
សូមរក ម្រ

២០ ចស់ (ករទទួលខុសររូវរបស់រកសួង

សំណូមពរ/កំែណែ្របថមីកុ ងម្រ
ន
ម្រ

២០ ៃនព្រងងទី ៩.១

ថ ប័នពក់ព័នធនឹងកិចចករពរបរ ិ

ថ ន និងកររគប់រគងធនធនធមមជតិ)

ម

២៩ ._ លកខខណ្ឌត្រមូវស្រមប់វ ិធនករកត់បនថយផលប៉ះពល់
កនុងករណីែដលករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមច

្រកសួង

មួយ

ចបងកឱយមនផលប៉ះពល់ដល់សហគមន៍មូល ្ឋ ន ឬសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច

ថ ប័នពក់ព័នធ ឬមចស់គេ្រមង ្រតូវេរៀបចំវ ិធនករកត់បនថយផលប៉ះពល់ េ

ជតិេដើមភគតិចេ

យពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍មូល ្ឋ ន ឬជន

យែផ្អកេលើសិទិេធ សដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធ៌ម េដើមបីកំណត់ឱយចបស់ពីផលប៉ះពល់េនះ និងយល់្រពមេទេលើវ ិធនករណ៍

កត់បនថយផលប៉ះពល់ និងករចត់ែចងែបងែចកផល្របេយជន៍ ។
វ ិធនករកត់បនថយផលប៉ះពល់្រតូវមនលកខណៈសម្រសប មនចីរភព និងមិនមនករេរស
ើ េអើង និង្រតូវយកចិត្តទុក
ងយរងេ្រគះ និងជនងយរង
ម្រ

និភ័យខ្លំងបំផុតពីផលប៉ះពល់ែដល

ក់ចំេពះជន

ចេកើតេឡើងពីករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច។

៣១ ._ កេរៀបចំែផនករផ្លស់ទីលំេនថមី

កនុងករណីែដលករផ្លស់ទីលំេនថមី មិន ចេជៀស ងបនកនុងករណី្របធនសក្តិ កនុងករណីែដលមនករសម័្រគចិត្តពីសហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជន
ជតិេដើមភគតិច មចស់គេ្រមង ឬ្រកសួង ថ ប័នែដលពក់ព័នធ ្រតូវផ្តល់ឱកសឱយសហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិេដើមភគតិច ែដលទទួលរង
ផលប៉ះពល់ ចូលរួមេរៀបចំែផនករផ្លស់ទីលំេនថមី េដើមបី៖

១- កត់បនថយជអបបបរមនូវផលប៉ះពល់ជអវ ិជចមនៃនករផ្លស់ទីលំេនថមី ។
២- ទទួលបនជីវភពរស់េននេពលអនគត និងេស សងគមេសមើ ឬ្របេសើរជងលកខខណ្ឌមុនេពលេធ្វើករផ្លស់ទីលំេនថមី ។
៣- ទទួលសំណងេ

យយុតិធ
្ត ម៌ សមធម៌ និង

ចទទួលយកបន្រសប

មតៃម្លទីផ រ ចំេពះ្រទពយែដលបត់បង់ និងផលប៉ះពល់េទេលើ

ជីវភពរស់េន ែដលភគីទំងពីរ្រពមេ្រព ងទទួលយក ពីមចស់គេ្រមង ឬ ្រកសួង
ម្រ

៣០ ._ ករ

ថមីេ

យមិនសម័្រគចិត្ត
ករ

េ

ំងទីលំេន

េ

ំងទីលំេនថមី

យមិនសម្រគ័ចិត្ត

ម្រ

៣០ ._ ករ

យមិនសម័្រគចិត្ត
ករ

ចត្រមូវ

ំងទីលំេនថមី

ំងទីលំេនថមីេ

មិនសម្រគ័ចិត្ត

យ

យមិនសម្រគ័ចិត្ត
ថ ប័នែដលពក់

ព័នធ ្រតូវផ្តល់ឱកសឱយសហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិេដើមភគតិច

មចស់គេ្រមង និង្រកសួង

គេ្រមង និង្រកសួង

ថ ប័នែដល

នែដលពក់ព័នធ ្រតូវធនថ

ពក់ព័នធ ្រតូវធនថ

សហគមន៍

សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់

ែដលរងផលប៉ះពល់ ្រតូវបនផ្តល់

្រតូវបនផ្តល់ឱកសេដើមបីចូល

ឱកសេដើមបីចូលរួមេពញេលញ

រួមេន កនុងករពិចរ

េន កនុងករពិចរ

ជេ្រមើសេផ ងៗ េដើមបីបេញច ស

យមិនសម័្រគចិត្ត

ស្រមប់គេ្រមងេសនើសុំ េនះមចស់គេ្រមង ឬ្រកសួង

ចត្រមូវឱយមន

ចំេពះគេ្រមងេសនើសុំ មចស់

េទេលើ

៣០ ._ ករផ្លស់ទីលំេនថមីេ

កនុងករណីែដលត្រមូវឱយមនករផ្លស់ទីលំេនថមីេ

ឱយមន ចំេពះគេ្រមងេសនើសុំ
ថ ប័

ម្រ

ថ ប័នពក់ព័នធ ។

េទេលើ

ជេ្រមើសេផ ងៗ េដើមបីបេញច ស ឬ

ឬកត់បនថយជអបបបរមនូវករ

កត់បនថយជអបបបរមនូវករ

ំង

ំងទីលំេនជថមី ។ ឱកសកនុង
ករចូលរួមែបបេនះ ្រតូវែតរួច

ទីលំេនជថមី េ

ផុតពីករគំ មកំែហង ករេកង

ែផនករ

ចំេណញ និងករបងខិតបងខំ ។

។ ឱកសកនុងករចូលរួមែបបេនះ

យភជប់មក

ជមួយនូវជេ្រមើសនន រួមទំង
ំងទីលំេនថមី និងែផនទី

ចូលរួមកនុងករពិចរ

អំពីជេ្រមើសេផ ងៗ េដើមបីបេញច ស ឬកត់បនថយ

ជអបបបរមនូវករផ្លស់ទីលំេនថមី េ

យគមនករគំ មកំែហង ករេបក

បេញ
ឆ ត ឬករបងខិតបងខំ ។
េសនព
ើ ិនិតយមតិេលើព្រងង ៩.១ និងេយបល់ខងេ្រកម៖
ម្រ

៣០ ._ ករផ្លស់ទីលំេនថមីេ

ករផ្លស់ទីលំេនថមីេ
្របធនសក្តិ និង

យមិនសម័្រគចិត្ត

យមិនសម័្រគចិត្ត

ចេធ្វើេទបនកនុងករណីមន

និភ័យេទដល់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិេដើម

ភគតិច(ែដលមនេដើមកំេណើតបញ
ច ក់ពីវតថុ

ងភពជមចស់) និងកនុង

្រតូវែតរួចផុតពីករគំ មកំែហង

ករណីែដលមនករសម័្រគចិត្តពីសហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិេដើម

ករបំភ័ន្ត ករេកងចំេណញ និងករ ភគតិច។
បងខិតបងខំ ។
កនុងករណីករផ្លស់ទីលំេនថមីេ យមិនសម័្រគចិត្ត ផទុយនឹងសិទិធេសដ្ឋកិចច
សងគមកិចច និងវបបធ៌ម និងផទុយពីេគលករណ៍ែណនំសីព
្ត ីករបេណ្តញ
េចញេ

យបងខំនិង

ំងទីលំេន ្ឋ នថមី របស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជន

ជតិេដើមភគតិចែដលមនេដើមកំេណើតបញ
ច ក់ពីវតថុ

ងភពជមចស់

មិន្រតូវេធ្វើេទបនេទ។
ម្រ
ករ

៣១ ._ កេរៀបចំែផនករ
ំងទីលំេនថមី

ម្រ
ករ

៣១ ._ កេរៀបចំែផនករ
ំងទីលំេនថមី

កនុងករណីែដលករ ំង
ទីលំេនថមី មិន ចេជៀស ង

កនុងករណីែដលករ ំងទី
លំេនថមី មិន ចេជៀស ងបន

បន មចស់គេ្រមង ឬ្រកសួង

មចស់គេ្រមង ឬ្រកសួង

ថ ប័នែដលពក់ព័នធ ្រតូវធន

ថ ប័ន

ែដលពក់ព័នធ ្រតូវធនថ សហ

ថ សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះ

គមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់ ្រតូវ

ពល់ ្រតូវបនផ្តល់នូវឱកស

បនផ្តល់នូវឱកស េនកនុងករ

េនកនុងករចូលរួមេរៀបចំ
ែផនករ ំងទីលំេនថមី េដើមបី៖
- កត់បនថយជ
អបបបរមនូវផលប៉ះ
ពល់ជអវ ិជចមនៃនករ
ំងទីលំេនថមី ។

ចូលរួមេរៀបចំែផនករ
ថមី េ

េសនព
ើ ិនិតយមតិេលើព្រងង ៩.១ និងេយបល់ខងេ្រកម៖

ំងទីលំេន

យមនករយល់្រពមពីមតិ

ភគេ្រចើននិងពិចរ

ដ៏លំអិត

ស្រមប់មតិភគតិចេដើមបី៖
- កត់បនថយជ
អបបបរមនូវផលប៉ះពល់

ម្រ

៣១ ._ កេរៀបចំែផនករផ្លស់ទីលំេនថមី

កនុងករណីែដលករផ្លស់ទីលំេនថមី មិន ចេជៀស ងបនកនុងករណី
្របធនសក្តិ កនុងករណីែដលមនករសម័្រគចិត្តពីសហគមន៍មូល ្ឋ ន និង
ជនជតិេដើមភគតិច មចស់គេ្រមង ឬ្រកសួង

ថ ប័នែដលពក់ព័នធ ្រតូវ

ផ្តល់ឱកសឱយសហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិេដើមភគតិច ែដលទទួល
រងផលប៉ះពល់ ចូលរួមេរៀបចំែផនករផ្លស់ទីលំេនថមី េដើមបី៖
១- កត់បនថយជអបបបរមនូវផលប៉ះពល់ជអវ ិជចមនៃនករផ្លស់
ទីលំេនថមី ។
២- ទទួលបនជីវភពរស់េននេពលអនគត និងេស សងគមេសមើ ឬ
្របេសើរជងលកខខណ្ឌមុ នេពលេធ្វើករផ្លស់ទីលំេនថមី ។

ជអវ ិជចមនៃនករ

- ធនឱយបន
នូវឱកសស្រមប់

លំេនថមី ។

ជីវភពរស់េននេពល

- ធនឱយបននូវឱ

អនគត និងករទទួល

កសស្រមប់ជីវភពរស់

បនេស សងគមេសមើនឹង

េននេពលអនគត និង

ឬ្របេសើរជងលកខខណ្ឌ

ករទទួលបនេស សងគម

មុនេពលេធ្វើករ

េសមើនឹង ឬ្របេសើរជង

ំងទី

លំេនថមី និង
យមចស់គេ្រមង ឬ

្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធ

ស្រមប់្រទពយែដលបត់បង់ និង

ចទទួលយកបន

មតៃម្លទីផ រ ចំេពះ្រទពយែដលបត់បង់ និងផលប៉ះពល់េទ

េលើជីវភពរស់េន ែដលភគីទំងពីរ្រពមេ្រព ងទទួលយក ពីមចស់
គេ្រមង ឬ ្រកសួង

ថ ប័ នពក់ព័នធ ។

ំងទីលំេនថមី និង
- ធនឱយបនថ សំណងែដល
សងេ

យមចស់គេ្រមង ឬ ្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធ ស្រមប់្រទពយ

ផលប៉ះពល់េទេលើជីវភពរស់

ែដលបត់បង់ និងផលប៉ះពល់េទ

េន គឺមនភពយុតិធ
្ត ម៌ សម

េលើជីវភពរស់េន គឺមនភព

ធម៌ និង

យុតិ្តធម៌ សមធម៌ និង

ចទទួលយកបន

ចទទួល

េហើយកនុងក្រមិតអបបបរម េសមើ

យកបន េហើយកនុងក្រមិតអបបបរ

្របតិបត្តិករ ។

តៃម្ល្របតិបត្តិករ ។

ម្រ

ម្រ

នឹងតៃម្លទីផ របូករួមទំងតៃម្ល
១០៨១ ._ ថនក់ៃនបទ

េលមើស

ម េសមើនឹងតៃម្លទីផ របូករួមទំង
១០៨១ ._ ថនក់ៃនបទ

េលមើស
បទេលមើសបរ ិ

្រសប

យយុតិធ
្ត ម៌ សមធម៌ និង

លកខខណ្ឌ មុនេពលេធ្វើករ

- ធនឱយបនថ សំណងែដល
សងេ

៣- ទទួលសំណងេ

ំងទី

ថ ន និង

ធនធនធមមជតិែដលកំណត់

បទេលមើសបរ ិ

ថ ន និង

ធនធនធមមជតិែដលកំណត់កុនង

បនទទួលយក
ម្រ

៩៥៦ ._ ថនក់ៃនបទេលមើស
បទេលមើសបរ ិ

ថ ន និងធនធនធមមជតិ ែដលកំណត់កុនង្រកមេនះ

្រតូវែបងែចកជ៥ថនក់ ដូចខងេ្រកម៖

កនុង្រកមេនះ ្រតូវ ែបងែចក ជ៥
ថនក់ដូចខងេ្រកម៖

ដូចខងេ្រកម៖

បទេលមស
ើ ថនក់ទី
១ ្រតូវ ផ្តនទេទស

ក់

បទេលមស
ើ ថនក់ទី១
្រតូវ ផ្តនទេទស

ក់

ពនធនគរពី ពី១០ (ដប់)

ពនធនគរពី ពី១០ (ដប់)ឆនំ

ឆនំ េទ ៣០ (

េទ ៣០ (

បសិប)

បសិប) ឆនំ

ឆនំ និងពិន័យជ្របក់ពី

និងពិន័យជ្របក់ពី

៤០០.០០០.០០០ (បួន

៤០០.០០០.០០០ (បួនរយ

រយ

ន)េរៀល េទ

ន)េរៀល េទ

៨០០.០០០.០០០ (្របំ

៨០០.០០០.០០០ (្របំបី

បីរយ

រយ

ន) ។
បទេលមស
ើ ថនក់ទី

២ ្រតូវផ្តនទេទស

ក់

ន)េរៀល ។
បទេលមស
ើ ថនក់ទី២

្រតូវផ្តនទេទស

ក់

ពនធនគរពី០៥ (្របំ)

ពនធនគរពី០៥ (្របំ) ឆនំ

ឆនំ ដល់១០ (ដប់) ឆនំ

ដល់១០ (ដប់) ឆនំ និង ្រតូវ

និង ្រតូវពិន័យជ្របក់

ពិន័យជ្របក់ពី

ពី២០០.០០០.០០០

២០០.០០០.០០០ (បួនរយ

(បួនរយ

ន)េរៀល េទ

ន)េរៀល េទ

៤០០.០០០.០០០ (្របំ

៤០០.០០០.០០០ (្របំបី

បីរយ

រយ

ន)
បទេលមស
ើ ថនក់ទី

៣ ្រតូវផ្តនទេទស

ក់

១- បទេលមើសថនក់ទី១ ្រតូវផ្តនទេទស

្រកមេនះ ្រតូវែបងែចក ជ៥ថនក់

ន)េរៀល។
បទេលមស
ើ ថនក់ទី៣

្រតូវផ្តនទេទស

ក់

េទ ៣០(
រយ

ក់ពនធនគរពី១០(ដប់)ឆនំ

បសិប) ឆនំ និងពិន័យជ្របក់ពី៤០០.០០០.០០០ (បួន

ន)េរៀល េទ ៨០០.០០០.០០០ (្របំបីរយ
២- បទេលមើសថនក់ទី២ ្រតូវផ្តនទេទស

ន)េរៀល ។

ក់ពនធនគរពី០៥ (្របំ)ឆនំ

ដល់១០ (ដប់)ឆនំ និង ្រតូវពិន័យជ្របក់ពី២០០.០០០.០០០(ពីររយ
ន)េរៀល េទ ៤០០.០០០.០០០(បួនរយ
៣- បទេលមើសថនក់ទី៣ ្រតូវផ្តនទេទស

ន)េរៀល ។
ក់ពនធនគរពី០១(មួយ)

ឆនំ េទ ០៥(្របំ)ឆនំ និងពិន័យជ្របក់ពី២០.០០០.០០០(ៃមភ
េរៀល ដល់ ២០០.០០០.០០០(ពីររយ

ន) េរៀល ។

៤- បទេលមើសថនក់ទី៤ ្រតូវផ្តនទេទស

ក់ពនធនគរពី០៧(្របំពីរ)

ៃថង េទ០១(មួយ)ឆនំ និង/ឬ ពិន័យជ្របក់ពី ២.០០០.០០០(ពីរ
េរៀល ដល់ ២០.០០០.០០០(ៃមភ
៥- បទេលមើសថនក់ទី៥ ្រតូវផ្តនទេទស

ន)

ន)

ន)េរៀល ។
ក់ពនធនគរពី០១(មួយ)ៃថង េទ

០៦(្របំមួយ)ៃថង និង/ឬ ពិន័យជ្របក់ពី ២០.០០០(ៃមភពន់)េរៀល ដល់
២០.០០០.០០០(ៃមភ

ន)េរៀល ។

ពនធនគរពី ០១ (មួយ)

ពនធនគរពី ០១ (មួយ)ឆនំ

ឆនំ េទ ០៥ (្របំ) ឆនំ

េទ ០៥ (្របំ) ឆនំ និង

និងពិន័យជពិន័យជ

ពិន័យជពិន័យជ្របក់ពី

្របក់ពី២០.០០០.០០០

២០.០០០.០០០ (ៃមភ

(ៃម្ល

េរៀល ដល់

ន)េរៀល ដល់

២០០.០០០.០០០ (ពីរ
រយ

ន)

២០០.០០០.០០០ (ពីររយ
ន)េរៀល។

បទេលមស
ើ ថនក់
ទី៤ ្រតូវផ្តនទេទស

ន)

ក់

បទេលមស
ើ ថនក់ទី៤
្រតូវផ្តនទេទស

ក់

ពនធនគរពី ០៧

ពនធនគរពី ០៧ (្របំពីរ)

(្របំពីរ)ៃថង េទ០១

ៃថង េទ០១ (មួយ) ឆនំ និង/

(មួយ) ឆនំ និង/ឬពិន័យ

ឬពិន័យជ្របក់ពី

ជ្របក់ពី

២.០០០.០០០ (ពីរ

២.០០០.០០០ (ពីរ

េរៀល ដល់

ន)េរៀល ដល់
២០.០០០.០០០ (ៃម្ល

ន)

២០.០០០.០០០ (ៃមភ

ន)

េរៀល។

ន)

បទេលមស
ើ ថនក់ទី៥ ្រតូវផ្តនទេទស

បទេលមស
ើ ថនក់ទី៥ ្រតូវផ្តនទ

ក់ពនធនគរពី ០១ (មួយ) ៃថង

េទស

ក់ពនធនគរពី ០១

េទ ០៦ (្របំមួយ)ៃថង និង/ឬពិន័យ

(មួយ) ៃថង េទ ០៦ (្របំមួយ)ៃថង

ជ្របក់ពី ២០.០០០ (ៃមភ ពន់)

និង/ឬពិន័យជ្របក់ពី

េរៀល ដល់ ២០.០០០.០០០ (ៃមភ

២០.០០០ (ៃម្លពន់)េរៀល ដល់

ន)េរៀល ។

២០.០០០.០០០ (ៃម្ល

ន

ន) ។
ម្រ

១០៩៨ ._ អំេពើ

ង
ំ ឬ

ម្រ

១០៩៨ ._ អំេពើ

ង
ំ ឬមិន

មិនអនុញញតដល់ម្រន្តីអធិករ

អនុញញតដល់ម្រន្តីអធិករកិចច យ

កិចច យតៃម្លេហតុប៉ះពល់ប

តៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

រិ

ថន

ថន

្រតូវផ្តនទេទសពិន័យអន្តរ
្រតូវផ្តនទេទសពិន័យ

អន្តរករណ៍ជ្របក់ពី
៥.០០០.០០០ (្របំ

ករណ៍ជ្របក់ពី៥.០០០.០០០
(្របំ

ន) េរៀង

េទ១០.០០០.០០០ (ដប់

ន)

ន) េរៀល េទ

១០.០០០.០០០ (ដប់

ន) េរៀល

ចំេពះមចស់គេ្រមងែដលបញ
ជ ឬ

េរៀល ចំេពះមចស់គេ្រមងែដល

បងខំឲយបុគគលិក ឬអនកេនេ្រកម

បញ
ជ ឬបងខំឲយបុគគលិក ឬអនក

ឱ ទរបស់ខួ្លនេធ្វើករ
ង
ំ ឬមិន
អនុញញតឲយម្រន្តីៃនអងគភព យ

េនេ្រកមឱ ទរបស់ខួ្លនេធ្វើករ
ង
ំ ឬមិនអនុញញតឲយម្រន្តីៃន

តៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថ ន ចូល

អងគភព យតៃម្លេហតុប៉ះពល់

េធ្វើអធិករកិចច

បរ ិ

៩៩ ៃន្រកមេនះ ។ កនុងករណីមិន
ងចល ្រតូវផ្តនទេទសចំេពះបទ

ថ ន ចូលេធ្វើអធិករកិចច

មបញញតិ្តៃនម្រ

៩៩ ៃន្រកម

េនះ ។ កនុងករណីមិន ងចល
្រតូវផ្តនទេទសចំេពះបទេលមើស
ថនក់ទី៤ ។
កនុងករណីែដលអំេពើ
េនះ្រប្រពឹត្តេ យហិង េធ្វើឲយ

មបញញ តិៃ្ត នម្រ

េលមើសថនក់ទី៤ ។
កនុងករណីែដលអំេពើេនះ
្រប្រពឹត្តេ យហិង េធ្វើឲយប៉ះពល់
ដល់បូរណភព ងកយ ្រតូវផ្តនទ

ប្តូរមក ម្រ

៩៧៦

េសនើែកពកយខុស

ប៉ះពល់ដល់បូរណភព ង

េទសចំេពះបទេលមើសថនក់ទី៣

កយ ្រតូវផ្តនទេទសចំេពះបទ ។
េលមើសថនក់ទី៣ ។
កនុងករណីអំេពើេនះ្រប្រពឹត្ត
េ យហិង ប ្ដ លឲយ
បត់បង់ជីវ ិតមនុស ឬពិករអ

ចិៃ្រន្តយិ៍ដល់ជនរងេ្រគះ្រតូវផ្ត
នទេទសចំេពះបទេលមើសថនក់ទី
១។

កនុងករណីអំេពើេនះ្រប្រពឹត្តេ យ
ហិង ប ្ដ លឲយបត់បង់ជីវ ិត

មនុស ឬពិករអចិៃ្រន្តយិ៍ដល់ជន
រងេ្រគះ្រតូវផ្តនទេទសចំេពះបទ
េលមើសថនក់ទី១ ។

មតិេយបល់របស់អងគករសងគមសុវ
ី ល
ិ
េលើេសចក្តី្រពងទី១០ៃន ្រកមបរ ិ

ថ ន និង ធនធនធមមជតិ ៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ

្របធនបទ ៖ តំបន់ករពរធមមជតិ
លរ
NO

ំ ូក
គនថ/ី មតក
ិ /ជព

មតេិ យបល់របស់សងគមសុវី ិល េលព
ី ្រងងទី ៩.១

Book/Title
(Copy and Paste from Environment Code)
ី ងគនថ
មតិេយបល់ថមក
នុ
ី ទី៤ ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិេ
សូមបែនថមម្រ

សំណូមពរ/កំែណែ្របថមី េលព
ី ្រងងទី ១០
(CSO Suggestions )

យចីរភព ៃនព្រងងទី១០

xxxx

ARTICLE XXX MANAGEMENT OF PROTECTED AREA SYSTEMS
All protected area systems and Natural Protected Areas that are designated or established at the national or sub‐national level shall be eligible
for Collaborative Management, in accordance with the Collaborative Management provisions in Title 2 of this Book, with the exception of areas
of extreme global biodiversity significance as identified by the National Biodiversity Steering Committee under the National Council for
Sustainable Development. Such areas should only be excluded from Collaborative Management if biodiversity values are incompatible with
Collaborative Management. Areas exempt from Collaborative Management nationally should not exceed 10% of the total area under
Biodiversity Conservation Corridors or Natural Protected Areas.
Until such time as Collaborative Management is established in any portion of any protected area system or Natural Protected Area that is
designated or established at the national or sub‐national level, such areas shall be managed in accordance protected area law (2008).
Any protected area systems and Natural Protected Areas that are designated or established at the national or sub‐national level that do not
become subject to Collaborative Management, shall continue to be managed in accordance with protected area law (2008).
After Article 304 (please add another Article)
1

ARTICLE XXX DETERMINATION OF AREAS SUITED TO COMMERCIAL ACTIVITY
The ministry or institution responsible for environment, sub-national authorities, and Collaborative Management Committees and other relevant
ministries, institutions or legal entities with management authority within any portion of a Biodiversity Conservation Corridor or Natural
Protected Area that is designated or established at the national or sub‐national level, may determine that certain portions of the Sustainable
Use Zone or Community Zone with both high economic potential and low conservation and ecosystem value are best suited to commercial
activity.
Upon making such a determination, and prior to undertaking any such commercial activity, the relevant entities shall:
a) Conduct appropriate consultations with relevant technical partners with experience in the [research, protection, management of natural
resources in the Kingdom of Cambodia, any interested stakeholders, and the affected local communities and obtain prior consent of such
communities to the proposed commercial activity; and
b) Divulge financial arrangements and projected revenue from such commercial activity to all interested stakeholders.
Upon fulfilment of the criteria in the preceding paragraph, the relevant entities shall create a new sub‐zone to completely encompass the
proposed commercial activity, such sub‐zone being classified as a Tourist Zone, a Community Agriculture Development Zone, or other relevant
zone as required.
After establishing this sub‐zone, the relevant entities may enter into arrangements for such commercial activity. All revenue generated from
such activities shall be deposited into an appropriate site‐specific account created in accordance with the provisions in Book 8 Title 2 of this
Code, and be used exclusively for the benefit of the local communities in the area and the conservation of the Biodiversity Conservation
Corridor or Natural Protected Area that is designated or established at the national or sub‐national level in which the commercial activity is
located.
The processes of sub‐zoning and of making arrangements for commercial activity, and all details of such sub‐zoning arrangements shall be fully
disclosed and the public shall be allowed to access information and the opportunity to provide inputs in accordance with the public
participation provisions in Book 1 Title 2 and the access to environmental information provisions in Book 1 Title 3 of this Code.
Article 306 Activities PROHIBITED IN the ZONEs OF the NATURAL PROTECTED AREAS
1) Core zone – all commercial activities including but not limited to mining, dredging, and extracting sand; electricity generation,
2

transmission, or distribution facilities; motorized transport; swidden agriculture; aquaculture at any scale; water resource management
infrastructure including irrigation and dams at any scale; and household subsistence and traditional uses or animal husbandry; logging,
hunting and bring snare or materials that harm or kill wildlife.
2) Conservation zone – mining, dredging, and extracting sand; electricity generation, transmission, or distribution facilities; motorized
transport; swidden agriculture; aquaculture at any scale; water resource management infrastructure including irrigation and dams at any
scale; household subsistence and traditional uses or animal husbandry; logging, hunting and bring snare or materials that harm or kill
wildlife and all commercial activities except for low‐impact ecotourism; and
ARTICLE 309 COMMERCIAL ACTIVITIES IN SUSTAINABLE USE ZONES AND COMMUNITY ZONES
Upon making the above determination, and prior to permitting such commercial activities, the relevant entities shall:
1) Conduct appropriate Environment and Social Impact Assessment, following the procedure in Book:xxxx titlexxxxx
សូមបែនថមម្រ

xxxx

ARTICLE XXXX PROHIBITIONS AGAINST FISHING
Fishing inside the Core Zone of a Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area that is designated or established at the national
or sub‐national level is strictly prohibited.
Fishing with illegal gears inside any zone of a Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area that is designated or established at
the national or sub‐national level is strictly prohibited, including chemical and other poisonous substances, electrocution, mosquito nets,
explosives, spear in combination with projected light, gill net, or seine net with mesh size smaller than one and one half (1 ½) centimetre,
encircling net with light.
Placing a barrier or obstruction in any aquatic system within a Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area that is designated or
established at the national or sub‐national level that prevents the free passage of fish is prohibited without a permit.

3

Draining, or attempting to drain or pump dry an aquatic system within a Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area that is
designated or established at the national or sub‐national level, in order to catch or kill fish in any manner whatsoever is strictly prohibited.
Damage to spawning grounds, banks, or spawn of fish is strictly prohibited inside all zones of Biodiversity Conservation Corridors and Natural
Protected Areas that are designated or established at the national or sub‐national level.
Establishment or operation of an aquaculture process is strictly prohibited inside Core Zones and Conservation Zones. Any aquaculture process
in the sustainable use or Community Zone shall require a permit and be subject to monitoring to ensure no adverse impacts on surrounding
areas.
ARTICLE XXXX HARVESTING RESIN
Harvesting resin within the Conservation Zone or Sustainable Use Zone of Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that
are designated or established at the national or sub‐national level is prohibited without a valid permit.
Resin harvesting permits must be carried on persons at all times whilst accessing the Conservation Zone and Sustainable Use Zone, and
produced for inspection as required.
A resin harvesting permit gives permission to the identified user to harvest resin in a particular location inside a Biodiversity Conservation
Corridor or Natural Protected Area that is designated or established at the national or sub‐national level, in accordance with customary user
rights of local communities and indigenous peoples.
Individuals wishing to obtain a resin harvesting permit must submit a written application to the provincial department responsible for
environment.
Permit applications may be delivered by any applicant to a commune office, which shall transfer such application(s) to the Director of the
provincial department responsible for environment and Director of the relevant Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area
that is designated or established at the national or sub‐national level.
Within one (1) month of receipt, resin harvesting applications for Conservation Zones of Biodiversity Conservation Corridors and Natural
Protected Areas that are designated or established at the national or sub‐national level, will be reviewed, and if appropriate, approved and
permits issued by the Director of the provincial department responsible for environment and Director of the relevant Biodiversity Conservation
Corridor or Natural Protected Area that is designated or established at the national or sub‐national level.
4

Permits shall be granted with preference to those local community members who are already collecting resin as part of their local livelihood
upon the enactment of this Code.
No resin harvesting permit will be issued to any person who used to commit any illegal activities inside a Biodiversity Conservation Corridor or
Natural Protected Area that is designated or established at the national or sub‐national level.
No resin harvesting permit shall be issued to any person that the provincial department responsible for environment or Biodiversity
Conservation Corridor Director or Natural Protected Area Director has reasonable cause to believe, or evidence to prove, that the individual has
participated in or had any involvement with commercial hunting and trade of wildlife.
Transfer of resin harvesting permits from one person to another is prohibited.
A resin harvesting permit is valid for one (1) year; thereafter it will be reviewed and renewed annually.
Where a resin harvesting permit is lost the holder of a permit must immediately inform the provincial department responsible for environment,
and Director of the Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area Director if appropriate, and cease all resin harvesting activities
until a replacement permit is issued.
The Biodiversity Conservation Corridor Director, Natural Protected Area Director, or Director of the provincial department responsible for
environment may suspend or cancel any resin harvesting permit granted under this Title, to be recorded in writing with stated reasons.
ARTICLE XXX COMMERCIAL ECOTOURISM
Any natural person, legal entity, or community that conducts commercial eco‐tourism within the boundary of a Biodiversity Conservation
Corridor or Natural Protected Area that is designated or established at the national or sub‐national level, must have an agreement with the
relevant ministries or institutions or Collaborative Management Committee for the proposed eco‐tourism activities and arrangements.
The ministry or institution responsible for environment, sub‐national authorities, and Collaborative Management Committees, shall, when
considering proposals for additional ecotourism operations, consult any stakeholders, relevant technical partners with
experience in the research, protection, and management of natural resources in the Kingdom of Cambodia, and those
communities already operating eco‐tourism in the vicinity of the proposed activity.
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ម្រ

៣៣៩. _ ករ
្រកសួង

ំៃ្រពេឈើ េឡើងវ ិញ

ំៃ្រពេឈើ ថីម និងករ

ថ ប័នមនសមតថកិចចទទួលបនទុក្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ ្រតូវ

េឈើ េឡើងវ ិញ ្រសប
ករ

្ដ រៃ្រពេឈើ េឡើងវ ិញ ករ

មេគលករណ៍ែដលទទួល

្ដ រៃ្រពេឈើ េរចរ ឹលេឡើងវ ិញ និងេធ្វើករ

ំៃ្រពេឈើ ថីម និងករ

ំៃ្រព

គ ល់ជអន្តរជតិ ។

មចស់គេ្រមងែដលបនេធ្វើសកមមភពេនកនុងតំបន់ៃ្រពេឈើ េហើយបនេធ្វើឱយថយចុះនូវគ្រមបៃ្រពេឈើ ឬេធ្វើឱយេរចរ ឹលៃ្រពេឈើ ្រតូវេធ្វើ

្ដ រៃ្រពេឈើ េឡើងវ ិញ ករ

ំៃ្រពេឈើ ថីម និងករ

ំៃ្រពេឈើ េឡើងវ ិញ ឱយបនសមម្រតេទនឹងទំហំៃ្រពេឈើ ែដលបនថយចុះ ឬេរចរ ឹល

េនះ ។
្រកសួង
្រសុក េដើមបីេធ្វើករ
ម្រ

ថ ប័នមនសមតថកិចចទទួលបនទុក្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ ្រតូវផ្ដល់
្ដ រៃ្រពេឈើ េឡើងវ ិញ ករ

៣៤២. _ ករេ្របើ្របស់អុស និងធយូងេ
្រកសួង

្រកសួង

ទិភពេលើករេ្របើ្របស់្របេភទេឈើ និង

ំៃ្រពេឈើ េឡើងវ ិញ ។

ំៃ្រពេឈើ ថីម និងករ

រេពើរក
ុ ខជតិកុនង

យចីរភព

ថ ប័នមនសមតថកិចចទទួលបនទុក្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ ្រតូវេលើកកមពស់ផលិតកមម និងករេ្របើ្របស់អុស ធយូងេ
ថ ប័នមនសមតថកិចចទទួលបនទុក្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ េ

យចីរភព ។

យសហករជមួយសហគមន៍មូល ្ឋ ន ជនជតិេដើមភគតិច និងៃដ

គូបេចចេទស ្រតូវេរៀបចំវ ិញញបនប្រត្រគប់្រគងសហ្រគសផលិតអុស ធយូង និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តសីព
្ដ ីករេរៀបចំយន្តករស្រមប់ករេចញ

លិខិតបញ
ជ ក់ និងេ្រគ ងេលើកទឹកចិត្តែផនកហិរញញ វតថុ និង
ម្រ

រេពើពនធ ដល់ផលិតករអុសធយូងេ

យចីរភពែដលទទួលបនលិខិតអនុញញត ។

ិ ញ បនប្រត្រគប់្រគង និងផលិតផលៃ្រពេឈើ អន្ដរជតិ
៣៤៣. _ វញ
្រកសួង

ិ ញ បនប្រត្រគប់្រគង និងផលិតផលៃ្រពេឈើ អ
ថ ប័នមនសមតថកិចចទទួលបនទុក្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ ្រតូវចូលរួមកនុងកមមវ ិធីផ្ដល់វញ

ន្ដរជតិ កនុងករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ េដើមបីអភិរក ្របព័នធេអកូឡូសុីធមមជតិ និងផ្ដល់អតថ្របេយជន៍ែផនកេសដ្ឋកិចច ដល់កររស់េនេ

របស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន។
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យចីរភព

្រកសួង

ថ ប័ នមនសមតថកិចចទទួលបនទុក្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ ្រតូវេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តសីព
្ដ ីករ ម ន និង យ្រ

ផលិតផលេឈើ និង

េលើេឈើ ហ៊ុប

ច់ េឈើ និងអនុផលៃ្រពេឈើ និងករអេងកត ម ននីតិវ ិធីទំងេនះ េដើមបីធនថផលិតផលៃ្រពេឈើ ទំងេនះេគរព មបទ ្ឋ ន

អន្តរជតិ ។
ម្រ

៣៤៤. _ កមមវ ិធីពណិជជកមម អភិបលកិចច និងករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ៃ្រពេឈើ
្រកសួង

ិ ីពណិជជកមម អភិបលកិចច និងករព្រងឹងករ
ថ ប័នមនសមតថកិចចទទួលបនទុក្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ ្រតូវេរៀបចំ និងអនុវត្តកមមវធ

អនុវត្តចបប់ៃ្រពេឈើ ឱយបន្រគប់្រជុងេ្រជយ ។

កមមវ ិធីពណិជជកមម អភិបលកិចច និងករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ៃ្រពេឈើ ្រតូវ ៖
២ -កំណត់ឱយបនចបស់

ស់ ឱយមន ៖

-

ករទទួលខុស្រតូវែផនក

-

ឯក ជយភពៃនករពិនិតយ និងអេងកត

-

យន្តករេលើកកមពស់គណេនយយភព និងតម្លភព ។

៣ត្រមូវឱយ្រកសួង

ថ ប័ន
ម

នរបស់្រកសួង

ថ ប័នមនសមតថកិចច

ថ ប័នមនសមតថកិចច មនសមតថភពកនុងករ្រគប់្រគង និងេ

រូបែដលមនវ ិ ទទទួលបនដំេ

ះ្រ

យេ

យយុតិ្តធម៌ និងទន់េពលេវ

៨កំណត់វ ិធនករេដើមបីេសុើបអេងកត អេងកត

ម

ះ្រ

យវ ិ ទ - និងផ្ដល់សិទិធឱយបុគគល្រគប់

។

ន និងប្រងកបសកមមភពេលមើសចបប់ៃ្រពេឈើ -េ

យមនករចូលរួមពីសហ

គមន៍កុងតំ
ន
បន់ ។

ម្រ

៣៥០ េនកនុងព្រងងទី១០ជភ

ែខមរគឺមនន័យេពញេលញ ែតេនកនុងភ
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អង់េគ្លសគឺមនន័យមិនេពញេលញ និង េធ្វើឱយមនករ

្រចលំ
ម្រ
េន

៣៥១ មិនចបស់ថេតើ ករ្រគប់្រគងសត្វៃ្រពសថិតកនុងែដនសមតថកិចច្រគប់្រគងរបស់្រកសួងបរ ិ

ទ

ម្រ

៣៥៣ េសនើឱយលប់ពកយ បត់បង់ េហើយជំនួសេ

ម្រ

៣៥៥ បញជីជតិស្រមប់្របេភទសត្វ និងរុកខជតិៃ្រពែដលកំពុងរងេ្រគះថនក់

យពកយ ផលប៉ះពល់ជអវ ិជជមន

២- ្រគប់្របេភទសត្វ និងរុកខជតិៃ្រពែដលមនេនកនុង្រពះ ជ

ជតិេផ ងេទៀត ដូចជ IUCN Red List ែដល្រពះ ជ
ម្រ
េសនើ

ថ ន ឬ ្រកសួងកសិកមមរក
ុ ខ្របមញ់និង

ច្រកកមពុជ និងែដលមនកនុងចំ

ច្រកកមពុជទទួល

ត់ថនក់

មបញជីអន្តរ

គ ល់ ។

៣៥៦ ្របេភទសត្វ និងរុកខជតិៃ្រព
ក់កុនង ្រកុម្របេភទទី២ ៖ ្រគប់្របេភទសត្វ និងរុកខជតិៃ្រពែដលមន និងមិនមនេដើមកំេណើតេនកនុង្រពះ ជ

្រគប់្របេភទសត្វ និងរុកខជតិៃ្រពែដលបនរកេឃើញថមីេនកនុង្រពះ ជ
េនេឡើយ ។

េតើេនះជករ

ច្រកកមពុជ និងែដលមិនទន់្រតូវបនេធ្វើចំ

ក់េឈមះ្របេភទសត្វ ែដលមនកនុងបញជីជតិបចចុបបននែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ

ច្រកកមពុជ
ត់ថនក់ៃនករអភិរក

យ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ ែមនេទ?

្រកុម្របេភទសត្វ និងរុកខជតិៃ្រពេនកនុងឧបសមព័នធ ៃនអនុសញញស្តីពីពណិជជកមមអន្តរជតិេលើ្របេភទសត្វ និងរុកខជតិៃ្រពែដលកំពុងរងេ្រគះ

ថនក់ និងេនកនុងចំ

ត់ថនក់

មបញជីអន្តរជតិេផ ងេទៀតែដល្រពះ ជ

ច្រកកមពុជទទួល

គ ល់ ្រតូវមនអនុភពអនុវត្ត រហូតដល់មន

លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តសីអ
្ត ំពីករេរៀបចំបញជីជតិស្រមប់្របេភទសត្វ និងរុកខជតិៃ្រពែដលកំពុងរងេ្រគះថនក់ចូលជធរមន ។
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ARTICLE 365 PERMIT REQUIREMENT AND PROHIBITION
The introduction of any Alien Wild Species into the natural environment outside of the Natural Protected Area System shall require a permit
from the ministry or institution responsible for environment.
The introduction of any Alien Wild Species inside any area of the Natural Protected Area System shall be prohibited.
CHAPTER 5: HUNTING, COLLECTING, AND TRADE
ARTICLE 366 NON-ISSUANCE OF PERMITS
The ministry or institution responsible for environment shall not issue permits under this Title without sufficient scientific information to
determine the impact of an activity on the conservation status of the wild species, except for permits granted strictly for scientific purposes.
ម្រ

៣៦៦. _ ករមិនេចញលិខិតអនុញញត

្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថ ន មិន្រតូវេចញល◌ិខិតអនុញញតេ្រកមមតិកេនះកនុងករណីែដលមិនមនព័ត៌មនែផនកវ ិទយ

្រគប់្រគន់េដើមបីកំណត់ពីផលប៉ះពល់ៃនសកមមភពេទេលើ
េធ្វើេឡើងស្រមប់ែតេគលបំណង្រ

ិ យ
វ្រជវែផនកវទ

្រស្តបញ
ជ ក់

ថ នភពអភិរក ៃន្របេភទសត្វ រុកខជតិៃ្រពេនះ េលើកែលងែតករអនុញញតេនះ

្រស្តប៉ុេ

្ណ ះ ។

ARTICLE 367 EXEMPTIONS
The following activities shall not require a permit:

1) Hunting outside the Natural Protected Area System of any wild species listed in Category 3 or Category 4 for household subsistence use;
2) Collecting, trading, transporting, and consuming any wild plant species listed in Category 4, outside the Natural Protected Area System;
and
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ម្រ

៣៦៧._ ករេលើកែលង
សកមមភពខងេ្រកមេនះ មិនត្រមូវឱយមនលិខិតអនុញញត ៖
១- ករបរបញ់េ្រក្របព័នធតំបន់ករពរជតិនូវ្របេភទសត្វ រុកខជតិៃ្រពែដលបនេធ្វើចំ
្របស់កុនង្រគួ

ត់ថនក់្រកុម្របេភទទី៣ ឬទី៤ ស្រមប់ករេ្របើ

រ និងករេ្របើ្របស់ជលកខណៈ្របៃពណី ។

ARTICLE 369 PERMITS FOR INTERNATIONAL TRADE
ARTICLE 371 PROHIBITED ACTIVITIES IN THE COMPONENTS OF THE NATURAL PROTECTED AREA SYSTEM
8. Hunting of wildlife species listed in Category 3 and Category 4 by any natural person other than indigenous peoples and members of local
communities who hunt species listed in Category 4 for household subsistence use;
16. Removing or destroying official boundary markers or posts, and placing private boundary markers or posts; and
ARTICLE 373 DOMESTIC TRADING
Domestic trading in wild species in Category 1, Category 2 and Category 3 is prohibited, except in the case of wildlife trade from the source of
wildlife farms as stipulated in this Title:

2/Displaying, Offering or advertising for sale any good that is purported to be or contain a specimen of a wild species listed in Category 1, Category
2, or Category 3;
3/Purchasing, acquiring, gifting or receiving any good or specimen of a wild species listed in Category 1, Category 2 or Category 3;
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5/Purchasing, receiving, acquiring, possessing, cooking, or serving the meat or parts of any wildlife listed in Category 1, Category 2, or Category 3,
with the exception of wildlife farms with valid permits, which may be permitted to sell meat or parts of farmed wildlife listed in Category 3 and
Category 4 only; or
ARTICLE 376 PERMITS FOR HUNTING AND COLLECTING WILD SPECIES
សូមេសនើបែនថម
A hunting permit may be granted, revoked, or refused, or conditions or restrictions imposed, based on the following requirements:
a) All permits shall be issued in a transparent manner;
b) Only one hunting permit shall be granted per household;
c) No hunting permit shall be issued to any person involved in any incidents of illegal hunting in the preceding period of up to five (5) years,
or who has had their permit revoked three (3) times, as stipulated in Article 430 of this Code;
d) No hunting permit shall be issued to any person that the provincial department responsible for environment, Collaborative Management
Committee, or Director of any Natural Protected Area that is designated or established at the national or sub‐national level, has
reasonable cause to believe, or evidence to prove, has participated in or had any involvement with commercial hunting and illegal trade
of wildlife;
e) No hunting permit shall be transferred from one person to another; and
f)

A hunting permit shall be valid for one (1) year, after which it shall be reviewed and can be renewed.

Where a hunting permit is lost, the holder of a permit shall immediately inform the relevant provincial department responsible for
environment, Collaborative Management Committee, or Director of a Natural Protected Area that is designated or established at the national or
sub‐national level, and cease all hunting activities until a replacement permit is issued.
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ម្រ

៣៧៨. _ វ ិធី
្រកសួង
៤

្រស្តអេងកត

ម

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

នសុខភពសត្វៃ្រព
ថនេ

យសហករជមួយ្រកសួង

យករណ៍ឱយបនទន់េពលេវ

ថ ប័ នមនសមតថកិចច្រតូវ ៖

អំពីលទធផលៃន -ករសិក

ករអេងកត

ម

នសុខភពសត្វៃ្រព និងករេសុើបអេងកតជំងឺ

សត្វៃ្រព ។
SECTION 3: NON-LETHAL CAPTURE AND TRANSLOCATION
ARTICLE 382 NON-LETHAL CAPTURE FOR CONSERVATION PURPOSES
Non‐lethal capture of any wildlife listed in any Category, as stipulated in Article 368 of this Code, for conservation breeding or conservation
management purposes, shall be permitted by the ministry or institution responsible for environment.
Procedures and requirements for application for the above permit shall be done in accordance with the legal instrument on wildlife capture,
transportation, and welfare.
ARTICLE 383 WILDLIFE TRANSLOCATION
Translocation of wildlife listed in Category 1 and Category 2 for conservation breeding or conservation management shall be permitted by the
ministry or institution responsible for environment in accordance with an approved species management and recovery plan.
ម្រ

៣៨៨. _ ករចុះបញជីទី
ទី

ំងរក សត្វ និងរុកខជតិៃ្រព

ំងរក សត្វនិងរុកខជតិៃ្រព ្រតូវចុះបញជីេដើមបីទទួលបនករទទួល

) មចស់ទី

ំងរក សត្វ និងរុកខជតិៃ្រព ្រតូវ

េនះចូលជធរមន ។
នីតិវ ិធី និងលកខខណ្ឌត្រមូវៃនករចុះបញជីទី
ទទួលបនទុកបរ ិ

ថនេ

យសហករជមួយ្រកសួង

គ ល់ និងករអនុញញតពី្រកសួង

ថ ប័នមនសតថកិចច ។

ក់ពក់សុំចុះបញជីេដើមបីទទួលករអនុញញតកនុងរយៈេពល ៦្របំមួយែខ បនទប់ពីក (្រ◌ម
ំងរក សត្វនិងរុកខជតិៃ្រព ្រតូវកំណត់េ
ថ ប័នមនសមតថកិចចពក់ព័នធ ។
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យលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តរបស់្រកសួង

ថ ប័ន

ម្រ

៣៨៩. _ អធិករកិចច និងករអេងកត
្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ម

នទី

ថ ន ្រតូវេធ្វើអធិករកិចច និងអេងកត

នីតិវ ិធីៃនករេធ្វើអធិករកិចច និងករអេងកត
របស់្រកសួង
ម្រ

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

រុកខជតិៃ្រព កនុងករណីែដលទី

នទី

ថ ន ្រកសួង

នទី

ំងរក រុក្របេភទសត្វ និងរុកខជតិៃ្រពទំងេនះ។

ំងរក ទុក្របេភទសត្វនិងរុកខជតិៃ្រព ្រតូវកំណត់េ

យលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត

ំងរក ទុកសត្វ និងរុកខជតិៃ្រព

ថ ប័នមនសមតថកិចច ្រតូវពយួរ ឬលុបេចលលិខិតអនុញញតស្រមប់ទី

ំងរក ទុកសត្វ និង

ំងទំងេនះមិនេគរព មលកខខណ្ឌៃនករអនុញញត ។
កសត្វ និងរុកខជតិៃ្រព

ំងរក សត្វ និងរុកជ
ខ តិៃ្រព ែដលរក ទុកសំ

្រកសួង

ម

ថន។

៣៩១ ._ លិខិតអនុញញតរក ទុកសំ

ល់ទី
ម្រ

ម

៣៩០. _ ករពយួរ និងករលុបេចលលិខិតអនុញញតៃនទី
្រកសួង

ម្រ

ំងរក ទុកសត្វ និងរុកខជតិៃ្រព

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

កសត្វ និងរុកខជតិៃ្រព ៃន្រកុម្របេភទទី១ ទី២ និងទី៣ ្រតូវមនលិខិតអនុញញតពី

ថ ន។

៣៩២. _ ករបងកត់ពូជអភិរក ស្រមប់រក
ុ ខជតិៃ្រព
ទី

ំងែដលេធ្វើករបងកត់ពូជអភិរក រុកខជតិៃ្រព ្រតូវផ្តល់

្របេយជន៍ែផនកឱសថ

្រស្ត ។ ករផ ំ និងករ

ទិភពេលើករផ ំ និងករ

ំដុះរុកខជតិេនះ ្រតូវេធ្វើេឡើង្រសប

ំដុះនូវរុកខជតិៃ្រពធមមជតិ ែដលមន

មនីតិវ ិធី និងបទ ្ឋ នែដលបនទទួល

គ ល់ជអន្តរជតិ

។
្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

្របេយជន៍ែផនកឱសថ

ថ ន ្រតូវេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ គតិយុត្តសីព
្ត ីសង
្ត ់

រជតិ និងនីតិវ ិធីៃនករបងកត់ពូជរុកខជតិៃ្រពែដលមន

្រស្តេនះ ។

ARTICLE 401 OBLIGATIONS FOR WILDLIFE FARMS
5/Preventing wild animals from escaping from wildlife farms into the natural forests. In the case of escape, the ministry or institution responsible
for environment shall be notified and the animals shall be sought and recaptured; and
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CHAPTER 10-MANAGEMENT OF CONFISCATED SPECIMENS OF WILD SPECIES
ARTICLE 407 MANAGEMENT PROCEDURES FOR LIVE CONFISCATED SPECIMENS
All confiscated live specimens of native wildlife species listed in Category 1, Category 2, and Category 3 shall receive immediate veterinary care
and shall immediately be transferred to be handed over to the wildlife law enforcement authorities established in accordance with the
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora in the Kingdom of Cambodia to be transported to a wildlife
rescue centre or other facilities with a valid permit in accordance with this Title and be released into the animal’s natural habitat, if appropriate.

ARTICLE 408 PROCEDURES FOR THE MANAGEMENT OF CONFISCATED WILDLIFE SPECIMENS
All confiscated live specimens of non‐native wildlife species listed in Category 1, Category 2, and Category 3 shall receive immediate vaccination
and shall immediately be handed over to the wildlife law enforcement authorities established in accordance with the Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora in the Kingdom of Cambodia.

All confiscated dead specimens of wildlife species listed in Category 1, Category 2, and Category 3 shall immediately be transferred to the
ministry or institution responsible for environment to be disposed or kept in accordance with a legal instrument of the ministry or institution
responsible for environment.

GLOSSARY
Domestic trade: The commercial exchange of goods, including specimens of wild animals and wild plants, that occurs within the boundaries of
the Kingdom of Cambodia.
Severe damage: Damage that is considerable in amount, bringing about actual declines in populations of wild species.
Zoological institutions: Facilities holding any combination of wild and domestic animals in captivity and on public display for conservation and
education purposes.
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ម្រ

៣០៦ ._ ែផនករ្រគប់្រគងរេបៀងអភិរក ជីវៈ

ម្រ

៣០៦ ._ ែផនករ្រគប់្រគងរេបៀងអភិ

រក ជីវៈច្រមុះ

ច្រមុះ

រេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះនីមួយៗ្រតូវ

រេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះនីមួយៗ្រតូវ
អនុេ

ម

មែផនករេមស្ដីពីករ្រគប់្រគងរេបៀង

អនុេ

ម

រេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ ែដល្រតូវបេងកើត

មនលកខណៈជក់

្របកបេ

អភិរក ជីវៈច្រមុះ

ក់

មតំបន់ េនកនុងរេបៀង
មួយ ច្រតូវបនបេងកើត ឬេធ្វើ

ឲយ្របេសើរេឡើងនូវភព
េលើមូល ្ឋ នៃនទី

ចអនុវត្តបន េ

ំងជក់

យែផ្អក

ក់ និង្រសប

ចូលរួម

ឬបេងកើតេ

ធរណៈេពញេលញ ។ ែផនករ

េឡើងនូវភព

យថនក់ជតិទំង

យ

ែដលសថិត

មូល ្ឋ នៃនទី

ចអនុវត្តបន េ
ំងជក់

្រគប់្រគងរួមគន ។

បែនថមេលើែផនករេមស្ដីពីករ្រគប់្រគងរេបៀងអភិ

កំណត់ ឬបេងកើតេ

េនះ ្រតូវ

្រគប់្រគងរេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ ។ ែផនករ
្រគប់្រគង

ច់េ

យែឡកនីមួយៗែដលមនរួចេទ

េហើយេនមុនេពលអនុម័ត្រកមេនះ ្រតូវបន្ដមន

ម

យថនក់ជតិទំង

យ

ែដលសថិតេនកនុងរេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ

យែឡកនីមួយៗ

ក់បញូច លេទកនុងែផនករេមស្ដីពីករ

ក់ និង្រសប

តំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវបន

រក ជីវៈច្រមុះ ។
ច់េ

យែផ្អកេលើ

តំបន់ករពរធមមជតិ និងករកំណត់អំពីករ

េនកនុងរេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ
ច្រតូវអនុេ
ម
មែផនករ្រគប់្រគង ច់េ យែឡកនីមួយៗ

ែផនករ្រគប់្រគង

ក់

មតំបន់ េនកនុងរេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ
មួយ ច្រតូវបនបេងកើត ឬេធ្វើឲយ្របេសើរ

តំបន់ករពរធមមជតិ និងករកំណត់អំពីករ
តំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវបនកំណត់

្រស្តនិងមនករ

្រគប់្រគងតូចៗ ែដលមនលកខណៈជក់

ម

្រគប់្រគងរួមគន ។

យលកខណវ ិទយ

ច្រតូវអនុេ
េ

ម

មែផនករ្រគប់្រគង

ច់

យែឡកនីមួយៗ បែនថមេលើែផនករេមស្ដី

ពីករ្រគប់្រគងរេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ ។
ែផនករ្រគប់្រគង
នីមួយៗេនះ ្រតូវ
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ច់េ

៣០៦ បនប្តូរអតថន័យមួយចំនួន

េទកនុងម្រ ២៩៣ និង២៩៤កូដ១០
មតិេយបល់មិនបន ក់បញូច លេទ

កនុងកូដទី១០េទ

មែផនករេមស្ដីពីករ្រគប់្រគង

អភិរក ជីវៈច្រមុះ ។ ែផនករ្រគប់្រគងតូចៗ ែដល

ម្រ

យែឡក

ក់បញូច លេទកនុងែផនករ

្របសិទធភពអនុវត្ត និងមនលកខណៈសមបត្តិ

េមស្ដីពីករ្រគប់្រគងរេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ

ស្រមប់ករ

។ ែផនករ្រគប់្រគង

ក់បញូច លេទកនុងែផនករ្រគប់្រគង

រេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ ។

ទំង

យ

យថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ

ជីវៈច្រមុះ ឬតំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវបន
យថនក់ជតិ ្រតូវអនុេ

ែផនករ្រគប់្រគង

ច់េ

្រកមេនះ ្រតូវបន្ដមន្របសិទធភពអនុវត្ត និង
មនលកខណៈសមបត្តិស្រមប់ករ

ែដលមិនសថិតេនកនុងរេបៀងអភិរក

កំណត់ ឬបេងកើតេ

យែឡកនីមួយៗ

ែដលមនរួចេទេហើយេនមុនេពលអនុម័ត

តំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវបនកំណត់
ឬបេងកើតេ

ច់េ

ម

េទកនុងែផនករ្រគប់្រគងរេបៀងអភិរក ជីវៈ
ច្រមុះ ។

តំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវបន

ម

យែឡកនីមួយៗ ។

ក់បញូច ល

កំណត់ ឬបេងកើតេ

យថនក់ជតិ និងថនក់

េ្រកមជតិទំង

យ

ែដលមិនសថិតេន

កនុងរេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ ឬតំបន់ករពរ
ធមមជតិែដល្រតូវបនកំណត់ ឬបេងកើតេ យ
ថនក់ជតិ ្រតូវអនុេ
ច់េ
ម្រ

៣១៧ ._ ដំេណើរករ និងលកខណៈវ ិនិច័ឆយ

ម្រ

ម

មែផនករ្រគប់្រគង

យែឡកនីមួយៗ ។
៣១៧ ._ ដំេណើរករ និងលកខណៈ

វ ិនិច័ឆយ ៃនករេរៀបចំែផនករេ្របើ្របស់ដី

ៃនករេរៀបចំែផនករេ្របើ្របស់ដី
ដំេណើរករៃនករេរៀបចំែផនករេ្របើ្របស់

ដំេណើរករៃនករេរៀបចំែផនករេ្របើ

ដីេនកនុងជំពូកេនះ កំណត់ពីករ្រគប់្រគង និងករ

្របស់ដីេនកនុងជំពូកេនះ កំណត់ពីករ

រេបៀបអភិរក ជីវៈច្រមុះ និងតំបន់ករពរធមមជតិ

្រគប់្រគង និង្រតូវអនុវត្តចំេពះរេបៀបអភិរក ជី

ែដល្រតូវបនកំណត់ ឬបេងកើតេ

វៈច្រមុះ និងតំបន់ករពរធមមជតិ ែដល្រតូវ

េធ្វើចំ

ត់ថនក់តំបន់្រគប់្រគង និង្រតូវអនុវត្តចំេពះ

ថនក់េ្រកមជតិ។

យថនក់ជតិ និង

្រគប់្រគង និងករេធ្វើចំ

បនកំណត់ ឬបេងកើតេ
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ត់ថនក់តំបន់

យថនក់ជតិ និងថនក់

មិនមនកររក ម្រ

៣១៧េនកនុង
កូដ១០ ប៉ុែន្តមនករបញូច លម្រ ស្តីពី

ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច និងករលុប
េចលកនុងតំបន់ជីវៈច្រមុះកនុងម្រ
៣១១

្រកសួង
និង

ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ

ថន

ជញធរថនក់េ្រកមជតិែដលពក់ព័នធ េ

មនករពិចរ

យ

េទេលើធនធន និងេពលេវ

និងករសហករជមួយៃដគូរបេចចកេទស

េ្រកមជតិ។

ច

ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិស័យប

្រកសួង
រិ

ថ ន និង

ព័នធ េ

ជញធរថនក់េ្រកមជតិែដលពក់

យមនករពិចរ

េទេលើធនធន

កំណត់ពីទំហំៃនករេរៀបចំែផនករេ្របើ្របស់

និងេពលេវ

និងករសហករជមួយៃដគូរ

ដី្រសបេទ

បេចចកេទស

ចកំណត់ពីទំហំៃនករេរៀបចំ

មករណី និងភព

ចពយករណ៍បន

េនកនុងរេបៀងអភិរក ជីវច្រមុះ និងតំបន់ករពរធមម
ជតិែដល្រតូវបនកំណត់ ឬបេងកើតេ យថនក់ជតិ
និងថនក់េ្រកមជតិ។
លកខខណ្ឌត្រមូវៃនករេរៀបចំែផនករេ្របើ

ែផនករេ្របើ្របស់ដី្រសបេទ

មករណី និង

ភព

ចពយករណ៍បន េនកនុងរេបៀងអភិរក
ជីវច្រមុះ និងតំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវ
បនកំណត់ ឬបេងកើតេ

យថនក់ជតិ និងថនក់

្របស់ដីេនកនុងជំពូកេនះ មិន្រតូវេធ្វើឲយយឺតយវ

េ្រកមជតិ។

្រគប់្រគងទំងមូលស្រមប់រេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ

េ្របើ្របស់ដីេនកនុងជំពូកេនះ មិន្រតូវេធ្វើឲយ

ដល់ករកំណត់តំបន់្រគប់្រគង និងែផនករ

លកខខណ្ឌត្រមូវៃនករេរៀបចំែផនករ

និងតំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវបនកំណត់ ឬ

យឺតដល់ករកំណត់តំបន់្រគប់្រគង និង

បេងកើតេ

ែផនករ្រគប់្រគងទំងមូលស្រមប់រេបៀងអភិ

យថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិេឡើយ។

រក ជីវៈច្រមុះ និងតំបន់ករពរធមមជតិែដល
្រតូវបនកំណត់ ឬបេងកើតេ

យថនក់ជតិ និង

ថនក់េ្រកមជតិេឡើយ។
ម្រ

៣១៩ ._ ករកំណត់តំបន់្រគប់្រគង
្រសប

មលទធផលៃនដំេណើរករេរៀបចំ

ែផនករេ្របើ្របស់ដី ែដល
្រសប

ចនឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើង

មមតិកេនះ ្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិ

ម្រ

៣១៩ ._ ករកំណត់តំបន់្រគប់្រគង
្រសប

មលទធផលៃនដំេណើរករ

េរៀបចំែផនករេ្របើ្របស់ដី ែដល
បនេធ្វើេឡើង្រសប
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ចនឹង្រតូវ

មមតិកេនះ ្រកសួង

ម្រ

៣១៩ បនប្តូរេទកនុងម្រ

៣០៧ សកមមភពអនុញញតិេនកនុង

តំបន់្រគប់្រគងធមមជតិ

ស័យបរ ិ

ថ ន និង

ិ ័យបរ ិ
ថ ប័នទទួលបនទុកវស

ជញធរថនក់េ្រកមជតិពក់ព័នធ

ថ ន និង

ជញធ

និងម្រ

៣១០ស្តីពីលុបេចលដីសមប

្រតូវកំណត់តំបន់្រគប់្រគងស្រមប់រេបៀងអភិរក ជីវៈ

រថនក់េ្រកមជតិពក់ព័នធ ្រតូវកំណត់តំបន់

ច្រមុះ និងតំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវបន

្រគប់្រគងស្រមប់រេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ និង

មតិេយបល់មិន្រតូវបន

កំណត់ ឬបេងកើតេ

តំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវបនកំណត់ ឬ

េទ

្រសប

យថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ

មែផនករេ្របើ្របស់ដី។ ករកំណត់តំបន់

បេងកើតេ

យថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ

្រគប់្រគង ្រតូវេលើកកមពស់ដល់ករ្រគប់្រគងតំបន់

្រសប

ទំងេនះ ្រសប

តំបន់្រគប់្រគង ្រតូវេលើកកមពស់ដល់ករ

មេគលបំណងដូចបនកំណត់

កនុងមតិកេនះ។
តំបន់្រគប់្រគងទំងេនះ្រតូវកំណត់េ
ែផ្អកេលើទី
ពិចរ

ំងជក់

្រគប់្រគងតំបន់ទំងេនះ ្រសប
យ

ក់នីមួយៗ ែដល្រតូវ

ក្រមិតៃន្របេភទតំបន់្រគប់្រគងនីមួយៗែដល្រតូវ
ក់បញូច លេនកនុងតំបន់នីមួយៗ និង្រកុមអនុតំបន់

េលើមូល ្ឋ នៃនទី

ចមនភពសមរមយេ
ំងជក់

ជក់

ក់ ្រតូវេធ្វើេឡើងេ

យែផ្អក

មទី

ំង

យពិេ្រគះេយបល់

ជមួយៃដគូបេចចកេទសពក់ព័នធែដលមនបទ
ពិេ

ធ្រ

វ្រជវ ករពរ និង្រគប់្រគងធនធនធមម

ជតិេនកនុង្រពះ ជ

ព័នធែដលមនករចប់

បំណងដូចបនកំណត់កុងមតិ
ន
កេនះ។
េ

យែផ្អកេលើទី

្រតូវពិចរ

ំងជក់

ក់នីមួយៗ ែដល

្របេភទតំបន់្រគប់្រគងនីមួយៗ

ក៏ដូចជក្រមិតៃន្របេភទតំបន់្រគប់្រគង
នីមួយៗែដល្រតូវ

ក់បញូច លេនកនុងតំបន់

នីមួយៗ និង្រកុមអនុតំបន់្រគប់្រគង ែដល

ក់ ។

ករកំ ណត់តំបន់្រគប់្រគងេទ

មេគល

តំបន់្រគប់្រគងទំងេនះ្រតូវកំណត់

្របេភទតំបន់្រគប់្រគងនីមួយៗ ក៏ដូចជ

្រគប់្រគង ែដល

មែផនករេ្របើ្របស់ដី។ ករកំណត់

ច្រកកមពុជ និងអនកពក់
រមមណ៍ រួមមនគណៈកមម

ករ្រគប់្រគងរួមគន និងសមជិកៃនសហគមន៍

ចមនភពសមរមយេ
ៃនទី

ំងជក់

យែផ្អកេលើមូល ្ឋ ន

ក់ ។

ករកំ ណត់តំបន់្រគប់្រគងេទ
ំងជក់

ក់ ្រតូវេធ្វើេឡើងេ

មទី

យពិេ្រគះ

េយបល់ជមួយៃដគូបេចចកេទសពក់ព័នធ
ែដលមនបទពិេ

ធ្រ

វ្រជវ ករពរ និង

្រគប់្រគងធនធនធមមជតិេនកនុង្រពះ ជ
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ទនេសដ្ឋកិចចកុនងតំបន់ជីវៈច្រមុះ

ក់បញូច ល

្រគប់្រគងរួមគន េនកនុងតំបន់ននែដលជកមមវតថុៃន

ករ្រគប់្រគងរួមគន និងសហគមន៍ដៃទេទៀត ែដល

ច្រកកមពុជ និងអនកពក់ព័នធែដលមនករ
ចប់ រមមណ៍ រួមមនគណៈកមមករ្រគប់្រគង

មនទី

រួមគន និងសមជិកៃនសហគមន៍្រគប់្រគងរួម

ំងេនកនុងតំបន់េនះ និង្រតូវអនុេ

ម

ម

បទបបញញ តិ្តសីព
្ដ ីករចូលរួមជ

ធរណៈេនកនុងគ
នថីទី១ មតិកទី២ និងបទបបញញ តិ្តសីព
្ត ីសិទិទ
ធ ទួល

គន េនកនុងតំបន់ននែដលជកមមវតថុៃនករ

បនព័ត៌មនដូចមនែចងកនុងគនថីទី១ មតិកទី៣

ែដលមនទី

ៃន្រកមេនះ ។ ។
្រកសួង
និង

ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ

ថន

ជញធរថនក់េ្រកមជតិ្រតូវផ្ដល់ឱកសដល់

្រគប់្រគងរួមគន និងសហគមន៍ដៃទេទៀត
អនុេ

ម

ំងេនកនុងតំបន់េនះ និង្រតូវ

មបទបបញញ តិ្តសីព
្ដ ីករចូលរួមជ

ធរណៈេនកនុងគនថីទី១ មតិកទី២ និង
បទបបញញ តិ្តសីព
្ត ីសិទិទ
ធ ទួលបនព័ត៌មនដូច

ជតិ អងគភព និងនយក ្ឋ នពក់ព័នធ កនុងករចូល

មនែចងកនុងគនថីទី១ មតិកទី៣ ៃន្រកមេនះ
។។

និង្រតូវជូនដំណឹងពួកគត់អំពីលទធផលៃនដំេណើរ

រិ

ករៃនករកំណត់តំបន់្រគប់្រគង ែដល្រតូវមន

កសដល់្រកសួង

ចំណងកតព្វកិចចផូវចបប់
្ល
េទេលើ្រកសួង

ធរថនក់េ្រកមជតិ អងគភព និងនយក ្ឋ ន

្រកសួង

ថ ប័នថនក់ជតិ និង

ជញធរថនក់េ្រកម

រួមេនកនុងដំេណើរករៃនករកំណត់តំបន់្រគប់្រគង

ថ ប័ន

ទំងអស់ ។

ករកំ ណត់តំបន់្រគប់្រគងទំងអស់្រតូវេ្របើ

្រកសួង
ថ ន និង

ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិស័យប

ជញធរថនក់េ្រកមជតិ្រតូវផ្ដល់ឱ
ថ ប័នថនក់ជតិ និង

ជញ

ពក់ព័នធ កនុងករចូលរួមេនកនុងដំេណើរករៃន
ករកំណត់តំបន់្រគប់្រគង និង្រតូវជូនដំណឹង

្របស់ ្រកបខ័ណ្ឌៃនករកំណត់តំបន់្រគប់្រគងខង

ពួកគត់អំពីលទធផលៃនដំេណើរករៃនករ

េ្រកម បែនថមេលើករកំណត់អនុតំបន់្រគប់្រគងេទ

កំណត់តំបន់្រគប់្រគង ែដល្រតូវមនចំណង

មទី

ំងជក់

ក់៖
ក- តំបន់សល៖
តំបន់្រគប់្រគង
ូន

កតព្វកិចចផូវចបប់
្ល
េទេលើ្រកសួង

អស់ ។

ែដលមនតៃម្លៃនករអភិរក ខពស់ ែដលមន
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ថ ប័នទំង

្របេភទសត្វ រុកខជតិែដលក្រម ជិតវ ិនស

ករកំ ណត់តំបន់្រគប់្រគងទំងអស់

ផុតពូជ ទទួលរងេ្រគះថនក់ ករគំ ម

្រតូវេ្របើ្របស់ ្រកបខ័ណ្ឌៃនករកំណត់តំបន់

កំែហង និងមន្របព័នធេអកូឡូសុីផុយ្រសួយ

្រគប់្រគងខងេ្រកម បែនថមេលើករកំណត់អនុ

។

ករេចញចូលតំបន់សូល្រតូ
ន
វ

តំបន់្រគប់្រគងេទ

ម

មទី

ំងជក់

ក់៖

ក- តំបន់សល៖
តំបន់
ូន

ឃត់ េលើកែលងែត ១-ម្រន្តីែដលទទួល

្រគប់្រគងែដលមនតៃម្លៃនករអភិរក

បនករអនុញញត្រតឹម្រតូវ ២-អនកសិក

ខពស់ ែដលមន្របេភទសត្វ រុកខជតិ

្រ

វ្រជវ ែផនកវ ិទយ

្រស្តធមមជតិ កនុង
េគលបំណងករពរ និងអភិរក ធនធនជីវ
្រស្ត និងបរ ិ

ថ នធមមជតិ ែដល្រតូវមន

ករអនុញញតជមុនពី្រកសួង

ថ ប័នទទួល

ិ សផុតពូជ ទទួល
ែដលក្រម ជិតវន
រងេ្រគះថនក់ ករគំ មកំែហង និង
មន្របព័នធេអកូឡូសុីផុយ្រសួយ ។

ករេចញចូលតំបន់សូល្រតូ
ន
វ

បនទុកវ ិស័យបរ ិ ថ ន និង៣-អនកអនុវត្តករ
្រគប់្រគងរួមគន ែដលមនកិចច្រពមេ្រព ង

ែដលទទួលបនករអនុញញត្រតឹម្រតូវ

ែដលចុះហតថេលខរួច កនុងករ្រគប់្រគងរួម

២-អនកសិក ្រ

គនេលើតំបន់ែដលពក់ព័នធ ែដលករេចញ

ចូលេនះ ្រតូវមនលកខខណ្ឌចបស់
កិចច្រពមេ្រព ងេ
អេងកត

ម

ស់ៃន

យមនក្រមិតចំេពះ ករ

ន ករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់

និងេទសចរណ៍ធមមជតិែដលមនផលប៉ះ

មឃត់ េលើកែលងែត ១-ម្រន្តី
វ្រជវ ែផនកវ ិទយ

្រស្តធមមជតិ កនុងេគលបំណងករពរ
និងអភិរក ធនធនជីវ
្រស្ត និងប
រិ

ថ នធមមជតិ ែដល្រតូវមនករ

អនុញញតជមុនពី្រកសួង
ទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ

ថ ប័ន

ថ ន និង៣-អនក

ពល់ទប ។ េនកនុងករណីែដលទក់ទង
នឹងផល្របេយជន៍ៃនសន្តិសុខជតិ និង

កិចច្រពមេ្រព ងែដលចុះហតថេលខរួច

េ

កនុងករ្រគប់្រគងរួមគនេលើតំបន់ែដល

យមនករអនុញញតជមុនពីនយករដ្ឋ

អនុវត្តករ្រគប់្រគងរួមគន ែដលមន
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ម្រន្តី វ ិស័យសន្ដិសុខ និងករពរជតិ

ច

េចញចូលតំបន់សូលបន
ន
។ េនេពលេចញ

ិ ័យសន្តិសុខ និងករពរ
ចូលតំបន់សូល
ន វស

ជតិ្រតូវជូនដំណឹងដល់្រកសួង
ទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ
្ឋ នបរ ិ

ថ ប័ន

ថ ន ្របធននយក

ថ ននិងតំបន់ករពរធមមជតិ និង

ជញធរពក់ព័នធដៃទេទៀត េនេពលែដល

ពក់ព័នធ ែដលករេចញចូលេនះ ្រតូវ
មនលកខខណ្ឌចបស់
្រពមេ្រព ងេ
ករអេងកត

ស់ៃនកិចច

យមនក្រមិតចំេពះ
ម

ន ករព្រងឹងករអនុ

វត្តចបប់។ ករេចញចូលកនុងតំបន់

សនូលបន េនកនុងករណីចំបច់សំ
ប់សន្តិសុខនិងករពរជតិេ យ

ករេចញចូលេនះមនករចំបច់ និង្រតូវ

មនករអនុញញតជមុនពីនយករដ្ឋម

សហករជមួយ្រកសួង

្រន្តី ។ េនេពលេចញចូលតំបន់សូល
ន វិ

វ ិស័យបរ ិ

ថ ន និង

ថ ប័នទទួលបនទុក

ជញធរពក់ព័នធដៃទ

ស័យសន្តិសុខ និងករពរជតិ្រតូវ

េទៀត និងអនកពក់ព័នធនន េដើមបីកត់

ជូនដំ ណឹងដល់្រកសួង

បនថយជអបបបរមនូវកររ ំខនចំេពះតំបន់

បនទុកវ ិស័យបរ ិ ថ ន ្របធននយក
្ឋ នបរ ិ ថ ននិងតំបន់ករពរធមមជតិ

ថ ប័នទទួល

សនូល ឲយដល់ក្រមិតែដល ចេធ្វើេទបន ។
ខ- តំបន់អភិរក ៖ តំបន់្រគប់្រគង

និង

ែដលមនតៃម្លអភិរក ខពស់ ែដលមន

េពលែដលករេចញចូលេនះមនករ

ធនធនធមមជតិ ែដលមន្របេភទសត្វ រុកខ

ចំបច់ និង្រតូវសហករជមួយ

ជតិ ែដលក្រម ជិតវ ិនសផុតពូជ ទទួលរង

្រកសួង

េ្រគះថនក់ ករគំ មកំែហង និងមន្របព័នធ

រិ

េអកូឡូសុីផុយ្រសួយ ធនធនធមមជតិ

និងអនកពក់ ព័នធនន េដើមបីកត់

ជញធរពក់ព័នធដៃទេទៀត េន

ថ ន និង

ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិស័យប

ជញធរពក់ព័នដ
ធ ៃទេទៀត

តំបន់ទីជ្រមល និងតំបន់េទសភពធមមជតិ

បនថយជអបបបរមនូវកររ ំខនចំេពះ

ែដលជទូេទសថិតេនែកបរតំបន់សូល
ន ។

តំបន់សូល
ន ឲយដល់ក្រមិតែដល

េធ្វើេទបន ។
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ច

ករេចញចូលតំបន់អភិរក ្រតូវមន

ខ- តំបន់អភិរក ៖ តំបន់

ករអនុញញតជមុនពីអងគភពរ ្ឋ ភិបល

្រគប់្រគងែដលមនតៃម្លអភិរក ខពស់

ពក់ព័នធ រួមបញូច លអនកអនុវត្តករ្រគប់្រគង

ែដលមនធនធនធមមជតិ ែដលមន

រួមគន ែដលមនកិចច្រពមេ្រព ងែដលបន

្របេភទសត្វ រុកខជតិ ែដលក្រម ជិត

ចុះហតថេលខរួច កនុងករ្រគប់្រគងរួមគនេលើ
តំបន់ពក់ព័នធនន ។ េនកនុងករណីៃនផល

វ ិនសផុតពូជ ទទួលរងេ្រគះថនក់

្របេយជន៍ៃនសន្តិសុខជតិ និងេ

យមន

ករគំ មកំែហង និងមន្របព័នធេអកូ

ករអនុញញតជមុនពីនយករដ្ឋម្រន្តី វ ិស័

ឡូសុីផុយ្រសួយ ធនធនធមមជតិ
តំបន់ទីជ្រមល និងតំបន់េទសភព

យសន្ដិសុខ និងករពរជតិ

ធមមជតិ ែដលជទូេទសថិតេនែកបរ

ចេចញចូល

តំបន់សូលបន
ន
។ េនេពលេចញចូលតំបន់

សនូល វ ិស័យសន្តិសុខ និងករពរជតិ្រតូវ
ជូនដំ ណឹងដល់្រកសួង ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិ

ស័យបរ ិ

ថ ន ្របធននយក ្ឋ នបរ ិ

និងតំបន់ករពរធមមជតិ និង

ថន

ជញធរពក់

តំបន់សូល
ន ។

ករេចញចូលតំបន់អភិរក

្រតូវមនករអនុញញតជមុនពីអងគភព
រ ្ឋ ភិបលពក់ព័នធ រួមបញូច លអនកអនុ

វត្តករ្រគប់្រគងរួមគន ែដលមនកិចច

ព័នធដៃទេទៀត េនេពលែដលករេចញចូល

្រពមេ្រព ងែដលបនចុះហតថេលខរួច

េនះមនករចំបច់ និង្រតូវសហករ

កនុងករ្រគប់្រគងរួមគនេលើតំបន់ពក់
ព័នធនន ។ ករេចញចូលកនុងតំបន់

ជមួយ្រកសួង
រិ

ថ ន និង

ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិស័យប

ជញធរពក់ព័នធដៃទេទៀត និង

អនកពក់ព័នធនន េដើមបីកត់បនថយជអបប

អភិរក បន េនកនុងករណីចំបច់សំ
ប់សន្តិសុខនិងករពរជតិេ យ

បរមនូវកររ ំខនចំេពះតំបន់សូលឲយដល់
ន

មនករអនុញញតជមុនពីនយករដ្ឋម

ក្រមិតែដល

ចេធ្វើេទបន ។

្រន្តី ។ េនេពលេចញចូលតំបន់អភិ
រក វ ិស័យសន្តិសុខនិងករពរជតិ
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្រតូវជូនដំណឹងដល់្រកសួង
ទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ
នយក ្ឋ នបរ ិ
ធមមជតិ និង

ថ ប័ន

ថ ន ្របធន

ថ ន និងតំបន់ករពរ

ជញធរពក់ព័នធដៃទ

េទៀត េនេពលែដលករេចញចូល
េនះមនករចំបច់ និង្រតូវសហករ
ជមួយ្រកសួង
ស័យបរ ិ

ថ ន និង

ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិ
ជញធរពក់ព័នធ

ដៃទេទៀត និងអនកពក់ព័នធនន
េដើមបីកត់បនថយជអបបបរមនូវករ
រ ំខនចំេពះតំបន់អភិរក ឲយដល់
ក្រមិតែដល
ម្រ

៣៣៦ ._ ករ្របមូលជ័រេឈើ

ម្រ

ចេធ្វើេទបន ។

៣៣៦ ._ ករ្របមូលជ័រេឈើ

ម្រ

៣៣៦ស្តីពីករ្របមូលជ័រេឈើ

ករ្របមូលផលជ័រេឈើ េនកនុងតំបន់អភិរក
ឬតំបន់េ្របើ្របស់េ យចីរភពៃនរេបៀងអភិរក ជី

ករ្របមូលផលជ័រេឈើ េនកនុងតំបន់
អភិរក ឬតំបន់េ្របើ្របស់េ យចីរភពៃន

មិនបនេរៀប ប់កុងកូ
ន
ដទី១០េនះេទ
ប៉ុែន្តមនករបញ
ជ ក់ពីេរឿយៗពីអនុ

វៈច្រមុះ តំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវបនកំណត់

រេបៀងអភិរក

ផលៃ្រពេឈើ

ឬបេងកើតេ

ជតិែដល្រតូវបនកំណត់ ឬបេងកើតេ

មឃត់េ

យថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ ្រតូវ
យគមនលិខិតអនុញញតែដលមនសុ

ពលភព ។
លិខិតអនុញញតកនុងករ្របមូលផលជ័រេឈើ

ជីវៈច្រមុះ តំបន់ករពរធមម

ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ ្រតូវ
េ

យថនក់

មឃត់

យគមនលិខិតអនុញញតែដលមនសុពល

ភព េលើកែលងែតករអនុវត្តជ្របៃពណី និង

ចអនុវត្តបនចំេពះបុគគល្រគប់រប
ូ ្រគប់ ប៉ុែន្ត
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ចំេពះករចូលេទកន់តំបន់អភិរក និងតំបន់េ្របើ
្របស់េ

យចីរភព គឺត្រមូវមនករ្រតួតពិនិតយពី

ជញធរមនសមតថកិចច ។
លិខិតអនុញញតកនុងករ្របមូលផលជ័រេឈើ

េ្របើ្របស់របស់សហគមន៍មូល ្ឋ នកនុងតំបន់
ដូចែចងកនុងម្រ ៣៨០។
េឈើ

លិខិតអនុញញតកនុងករ្របមូលផលជ័រ

ចអនុវត្តបនចំេពះបុគគល្រគប់រប
ូ ្រគប់

អនុញញតដល់អនកេ្របើ្របស់ែដលកំណត់អត្ត

ប៉ុែន្តចំេពះករចូលេទកន់តំបន់អភិរក និង

សញញណចបស់

តំបន់េ្របើ្របស់េ

ស់ កនុងករ្របមូលផលជ័រេឈើ
ក់េនកនុងរេបៀងអភិរក

េនកនុងតំបន់ជក់
ជីវៈច្រមុះ តំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវបន

្រតួតពិនិតយពី

កំណត់ ឬបេងកើតេ

យថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ

េឈើ អនុញញតដល់អនកេ្របើ្របស់ែដលកំណត់

្រសប

មសិទិអ
ធ នកេ្របើ្របស់

មែបប្របៃពណី

រេបៀងអភិរក

រូបវន្តបុគគលែដលមនបំណងរក ទុកនូវ
បញូជ នពកយសុំជ
បរ ិ ថ នេខត្ត ។
ជូនេ

យអនក

លិខិតអនុញញតកនុងករ្របមូលផលជ័រ

ស់ កនុងករ្របមូល
ផលជ័រេឈើ េនកនុងតំបន់ជក់
ក់េនកនុង

ភគតិច ។

ករ

ជញធរមនសមតថកិចច ។

អត្តសញញណចបស់

របស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និង្រកុមជនជតិេដើម

លិខិតអនុញញតកនុងករ្របមូលផលជ័រេឈើ ្រតូវ

ជីវៈច្រមុះ តំបន់ករពរ

ធមមជតិែដល្រតូវបនកំណត់ ឬបេងកើតេ
ក់

យលកខណ៍អក រេទកន់មនទីរ

ថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ ្រសប
អនកេ្របើ្របស់

យ

មសិទិធ

មែបប្របៃពណីរបស់សហ

គមន៍មូល ្ឋ ន និង្រកុមជនជតិេដើម

ក់ពកយសុំលិខិតអនុញញត
ក់ពកយ

ចផ្ដល់

ភគតិច ។

មនក់េទកន់

ករ ិយល័យឃុំ ែដល្រតូវេផទរពកយសុំែបបេនះ េទ
កន់្របធនមនទីរបរ ិ

យចីរភព គឺត្រមូវមនករ

ថ នេខត្ត និងនយករេបៀង

អភិរក ជីវៈច្រមុះ តំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវ

រូបវន្តបុគគលែដលមនបំណងរក ទុក
នូវលិខិតអនុញញតកនុងករ្របមូលផលជ័រេឈើ

្រតូវ

ក់បញូជ នពកយសុំជ

េទកន់មនទីរបរ ិ
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ថ នេខត្ត ។

យលកខណ៍អក រ

បនកំណត់ ឬបេងកើតេ

យថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកម

ករ

ក់ពកយសុំលិខិតអនុញញត

ច

ជតិ ។

ផ្ដល់ជូនេ

េនកនុងរយៈេពល ១ (មួយ) ែខៃនករទទួល
បនពកយសុំ ពកយសុំ្របមូលជ័រេឈើ ស្រមប់តំបន់

ករយ
ិ ល័យឃុំ ែដល្រតូវេផទរពកយសុំែបបេនះ

អភិរក ៃនរេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ តំបន់ករពរធមម

រេបៀង អភិរក ជីវៈច្រមុះ តំបន់ករពរធមម

ជតិែដល្រតូវបនកំណត់ ឬបេងកើតេ

ជតិែដល្រតូវបនកំណត់ ឬបេងកើតេ

យថនក់ជតិ

យអនក

ក់ពកយ

េទកន់្របធនមនទីរបរ ិ

មនក់េទកន់

ថ នេខត្ត និងនយក
យថនក់

និងថនក់េ្រកមជតិ នឹង្រតូវបនពិនិតយ និងទទួល

ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ ។

បនករឯកភព េនកនុងករណីសម្រសប និង្រតូវ
េចញលិខិតអនុញញតេ យ្របធនមនទីរបរ ិ ថ

េនកនុងរយៈេពល ១ (មួយ) ែខៃនករ
ទទួលបនពកយសុំ ពកយសុំ្របមូលជ័រេឈើ

នេខត្ត និងនយករេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ តំបន់

ស្រមប់តំបន់អភិរក ៃនរេបៀងអភិរក ជីវៈ

ករពរធមមជតិែដល្រតូវបនកំណត់ ឬបេងកើត

ច្រមុះ តំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវបន

េ

កំណត់ ឬបេងកើតេ

យថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ ែដលពក់ព័នធ

។

យថនក់ជតិ និងថនក់

េ្រកមជតិ នឹង្រតូវបនពិនិតយ និងទទួល

យល់ ចំេពះសមជិកៃនសហគមន៍មូល ្ឋ ន

បនករឯកភព េនកនុងករណីសម្រសប និង
្រតូវេចញលិខិតអនុញញតេ យ្របធនមនទីរប

ទំង

រិ

លិខិតអនុញញត្រតូវផ្ដល់ជូន េ
យ

យេយគ

ែដលបន្របមូលជ័រេឈើ ជែផនក

មួយៃនជីវភពរស់េនរបស់ខួនរួ
្ល ចេទេហើយ េន

េពលអនុម័ត្រកមេនះ ។

គមនលិខិតអនុញញតកនុងករ្របមូលផលជ័រ

េឈើ ែដល្រតូវេចញេទឲយបុគគល

មួ យ ែដល

ធ្លប់បនេធ្វើសកមមភពខុសចបប់េនកនុងរេបៀងអភិ

រក ជីវៈច្រមុះ តំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវបន

ថ នេខត្ត និងនយករេបៀងអភិរក ជីវៈ

ច្រមុះ តំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវបន
កំណត់ ឬបេងកើតេ

យថនក់ជតិ និងថនក់

េ្រកមជតិ ែដលពក់ព័នធ ។
លិខិតអនុញញត្រតូវផ្ដល់ជូន េ

យ

េយគយល់ ចំេពះសមជិកៃនសហគមន៍
មូល ្ឋ នទំង
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យ

ែដលបន្របមូលជ័រ

កំណត់ ឬបេងកើតេ
េ

យថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ

េទេហើយ េនេពលអនុម័ត្រកមេនះ ។

ះេឡើយ ។
គមនលិខិតអនុញញតកនុងករ្របមូលផលជ័រ

េឈើ ែដល្រតូវេចញេទឲយបុគគល
្របធនមនទីរបរ ិ

េឈើ ជែផនកមួយៃនជីវភពរស់េនរបស់ខួ្លនរួច

មួយែដល

ថ នេខត្ត និងនយករេបៀងអភិរក

ជីវៈច្រមុះ ឬនយកតំបន់ករពរធមមជតិ មនេហតុ

គមនលិខិតអនុញញតកនុងករ្របមូល

ផលជ័រេឈើ ែដល្រតូវេចញេទឲយបុគគល

មួយ ែដលធ្លប់បនេធ្វើសកមមភពខុសចបប់
េនកនុងរេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ តំបន់ករពរ
ធមមជតិែដល្រតូវបនកំណត់ ឬបេងកើតេ យ

ផលសមរមយកនុងករេជឿជក់ ឬមនភស្តុ ងេដើមបី
បញ
ជ ក់ថ បុ គគលេនះបនចូលរួមេនកនុង ឬមន

ថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិេ

កមម និងករេធ្វើពណិជជកមមសត្វៃ្រពេនះេឡើយ ។

ផលជ័រេឈើ ែដល្រតូវេចញេទឲយបុគគល

ករេផទរលិខិតអនុញញត កនុងករ្របមូលជ័រ
េឈើ ពីមនុស មនក់េទមនុស មនក់េទៀត ្រតូវ
ម

មួយែដល្របធនមនទីរបរ ិ

នយករេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ ឬនយក

ឃត់ ។

តំបន់ករពរធមមជតិ មនេហតុផលសមរមយ

ករពក់ព័នធជមួយនឹងករ្របមញ់លកខណៈ

គមនលិខិតអនុញញតកនុងករ្របមូល

ជីវ

ករេផទរលិខិតអនុញញតកនុងករ្របមូលផល

ជ័រេឈើ គឺមនសុពលភពរយៈេពល១ (មួយ)ឆនំ

ះេឡើយ ។

ថ នេខត្ត និង

កនុងករេជឿជក់ ឬមនភស្តុ ងេដើមបីបញ
ជ ក់
ថ បុគគលេនះបនចូលរួមេនកនុង ឬមនករ

បនទប់មកលិខិតអនុញញតេនះ ្រតូវេធ្វើករពិនិតយ

ពក់ព័នធជមួយនឹងករ្របមញ់លកខណៈ

េឡើងវ ិញ និងបន្ត

កមម និងករេធ្វើពណិជជកមមសត្វៃ្រពេនះេឡើយ

រជថមីជេរៀង ល់ឆនំ ។

េនកនុងករណីលិខិតអនុញញតកនុងករ
្របមូលផលជ័រេឈើ មនករបត់បង់ អនកកន់កប់
លិខិតេនះ្រតូវជូនដំណឹងដល់មនទីរបរ ិ

ថ នេខត្ត

និងនយករេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ ឬនយកតំបន់

ជីវ

។
ករេផទរលិខិតអនុញញត កនុងករ
្របមូលជ័រេឈើ ពីមនុស មនក់េទមនុស មនក់
េទៀត ្រតូវ

មឃត់ ។

ករពរធមមជតិ ្របសិនេបើសមរមយ និងបញឈប់ ល់
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សកមមភព្របមូលផលជ័រេឈើ រហូតដល់លិខិត

ករេផទរលិខិតអនុញញតកនុងករ្របមូល

អនុញញតថមី្រតូវបនផ្តល់ជូន ។

ផលជ័រេឈើ គឺមនសុពលភពរយៈេពល១

នយករេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ នយក

(មួយ)ឆនំ បនទប់មកលិខិតអនុញញតេនះ ្រតូវ

ិ ័
តំបន់ករពរធមមជតិ ឬនយកមនទីរទទួលបនទុកវស

េធ្វើករពិនិតយេឡើងវ ិញ និងបន្ត

លិខិតអនុញញតកនុងករ្របមូលផលជ័រេឈើ ែដល

េនកនុងករណីលិខិតអនុញញតកនុងករ
្របមូលផលជ័រេឈើ មនករបត់បង់ អនកកន់

ែដល្រតូវកត់្រ

កប់លិខិតេនះ្រតូវជូនដំណឹងដល់មនទីរប

យបរ ិ

ថ នេខត្ត

ចផ្អក ឬលុបេចលនូវ ល់

្រតូវបនផ្ដល់ជូនេ

យអនុេ

ទុកជ

មនមូលេហតុសមរមយ ។

ម

មមតិកេនះ

យលកខណ៍អក រ េ

យ

រជថមីជ

េរៀង ល់ឆនំ ។

រិ

ថ នេខត្ត និងនយករេបៀងអភិរក ជីវៈ

ច្រមុះ ឬនយកតំបន់ករពរធមមជតិ
្របសិនេបើសមរមយ និងបញឈប់ ល់សកមមភព
្របមូលផលជ័រេឈើ រហូតដល់លិខិតអនុញញត
ថមី្រតូវបនផ្តល់ជូន ។
នយករេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ
នយកតំបន់ករពរធមមជតិ ឬនយកមនទីរ
ទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ

ថ នេខត្ត

ចផ្អក ឬ

លុបេចលនូវ ល់លិខិតអនុញញតកនុងករ

្របមូលផលជ័រេឈើ ែដល្រតូវបនផ្ដល់ជូន

េ

យអនុេ

្រ

ទុកជ

ម

មមតិកេនះ ែដល្រតូវកត់

យលកខណ៍អក រ េ

មូលេហតុសមរមយ ។
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យមន

ម្រ

៣៨១ ._ វ ិ

ម្រ

លភពៃនែផនករ្រគប់្រគង

ែផនករ្រគប់្រគង្រតូវបេងកើតេឡើងស្រមប់

៣៨១ ._ វ ិ

យនិរន្តរភព

នីមួយៗ និង្រតូវសមម្រតេទនឹងទំហំ
េត និង

ំងតង់សុី

និ ភ័យសកមមភពពណិជជកមមទំងេនះ

។ ែផនករ្រគប់្រគង្រតូវអនុវត្ត និងេធ្វើបចចុបបននភព
ជេទៀងទត់េ

យែផ្អកេលើព័ត៌មនអេងកត

េដើមបីេលើកកមពស់ករ្រគប់្រគងែដល

ម

ម្រ

្រគប់្រគង

ល់សកមមភពពណិជជកមមទំងអស់ែដលេធ្វើេទបើង
ចំេពះៃ្រពេឈើ ែដល្រគប់្រគងេ

មតិព្រងង៩.១

លភពៃនែផនករ

ន

ចស្រមប

ែផនករ្រគប់្រគង្រតូវបេងកើតេឡើង

លភពៃនករ

្រគប់្រគង ្រតូវបនប្តូរេទម្រ

៣៣៧

ស្រមប់ ល់សកមមភពពណិជជកមមទំងអស់

ស្តីពីករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ កូដ១០ ្រពម

ែដលេធ្វើេទបើង ចំេពះៃ្រពេឈើ ែដល្រគប់្រគង

ទំងបនបញ
ជ ក់បែនថមពីែដនសមតថ

េ

កិចច្រគប់្រគងរបស់

យនិរន្តរភពនីមួយៗ និង្រតូវសមម្រត

េទនឹងទំហំ កំរ ិត និង

ៃ្រពេឈើ

និភ័យសកមមភព

ថ ប័នទទួលបនទុក

ពណិជជកមមទំងេនះ ។ ែផនករ្រគប់្រគង្រតូវ
អនុវត្ត និងេធ្វើបចចុបបននភពជេទៀងទត់េ

ែផ្អកេលើព័ត៌មនអេងកត

បន ។

៣៨១ស្តីពីវ ិ

កមពស់ករ្រគប់្រគងែដល

ម

យ

នេដើមបីេលើក

ចស្រមប

បន ។
ម្រ

៤២៨ ._ ករេចញលិខិតអនុញញតបបញ់
ល់ទ្រមង់ែបបបទៃនករេសនើសុំ វ ិញញបនប័

ម្រ

៤២៨ ._ ករេចញលិខិតអនុញញត

បបញ់

្រតឯកភព និងលិខិតអនុញញតបរបញ់ ្រតូវសថិតេន
េ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួង

ថ ប័នទទួល

បនទុកវ ិស័យបរ ិ ថ ន ។
ករអនុញញត ករដកហូតលិខិតអនុញញត ឬ
បដិេសធចំេពះលិខិតអនុញញត ឬលកខខណ្ឌ ែដល
កំណត់ ្រតូវេធ្វើេឡើង្រសប

មករយល់េឃើញថស

មរមយរបស់នយកមនទីទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ
ថ

ល់ទ្រមង់ែបបបទៃនករេសនើសុំ
វ ិញញបនប័្រតឯកភព និងលិខិតអនុញញតបរ
បញ់ ្រតូវសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់
្រកសួង

ិ ័យបរ ិ
ថ ប័នទទួលបនទុកវស

ថន។

ករអនុញញត ករដកហូតលិខិត
អនុញញត ឬបដិេសធចំេពះលិខិតអនុញញត
ឬលកខខណ្ឌ ែដលកំណត់ ្រតូវេធ្វើេឡើង្រសប
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ម្រ

៤២៨ស្តីពីករេចញលិខិត

អនុញញតបរបញ់ ្រតូវបនប្តូរេទម្រ

៣៦៨កូដ១០ស្តីពីសកមមភពែដល
ត្រមូវឱយមនលិខិតអនុញញត

នេខត្ត គណៈកមមករ្រគប់្រគងរួមគន ឬនយក
រេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ និងតំបន់ករពរធមមជតិ
ែដលបនកំ ណត់ ឬបេងកើតេ
េ្រកមជតិ េ

យថនក់ជតិ និងថនក់

យែផ្អកេលើលកខខណ្ឌត្រមូវដូចតេទ

៖

មករយល់េឃើញថសមរមយរបស់នយកម
នទីទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ

ករ្រគប់្រគងរួមគន ឬនយករេបៀងអភិរក ជីវៈ

ច្រមុះ និងតំបន់ករពរធមមជតិែដលបន
កំណត់ ឬបេងកើតេ

ក- ល់លិខិតអនុញញត ្រតូវេចញ
េ

យមនតម្លភព ។
ខ-មួយ្រគួ

រ

ថ នេខត្ត គណៈកមម

េ្រកមជតិ េ

យថនក់ជតិ និងថនក់

យែផ្អកេលើលកខខណ្ឌត្រមូវដូច

តេទ៖
ចទទួលបន

លិខិតអនុញញតែតមួយប៉ុេ

ក- ល់លិខិតអនុញញត ្រតូវ
េចញេ

្ណ ះ ។

ខ-មួយ្រគួ

គ-មិន្រតូវមនករេចញលិខិត
អនុញញតស្រមប់ជនទំង

យ

យមនតម្លភព ។

ែដល

រ

ចទទួលបន

លិខិតអនុញញតែតមួយប៉ុេ

មនពក់ព័នធនឹងករបរបញ់ខុសចបប់

្ណ ះ ។

គ-មិន្រតូវមនករេចញលិខិត

ែដលមនរយៈេពល ៥ (ឆនំ) ជអតិបរម
ិ ឬ

អនុញញតស្រមប់ជនទំង

មនករដកហូតលិខិតអនុញញត ៣ (បី) ដង

ែដលមនពក់ព័នធនឹងករបរបញ់

ដូចបនកំណត់កុងម្រ
ន

ខុសចបប់ែដលមនរយៈេពល ៥ (ឆនំ)

៤៣០ ៃន្រកម

ជអតិបរ ិម ឬមនករដកហូតលិខិត

េនះ ។

ឃ-មិន្រតូវមនករេចញលិខិត
អនុញញតស្រមប់ជនទំង

យ

យ

នយកមនទីរទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ

ែដល
ថ នេខត្ត

អនុញញត ៣ (បី) ដង ដូចបនកំណត់
កនុងម្រ

៤៣០ ៃន្រកមេនះ ។
ឃ-មិន្រតូវមនករេចញ

គណៈកមមករ្រគប់្រគងរួមគន ឬនយក

លិខិតអនុញញតស្រមប់ជន

រេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ និងតំបន់ករពរ

ទំង

ធមមជតិែដលបនកំណត់ ឬបេងកើតេ

ទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ

យ
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យ

ែដលនយកមនទីរ
ថ នេខត្ត គ

ថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ មនេហតុ

ណៈកមមករ្រគប់្រគងរួមគន ឬនយក

ផលបង្ហញ ឬេជឿថ ធ្លប់មនពក់ព័នធេទ

រេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះ និងតំបន់

នឹងករបបញ់កុនងេគលេ

ករពរធមមជតិែដលបនកំណត់ ឬ

ជីវកមម និង

ជីវកមមសត្វៃ្រពមិន្រសបចបប់េឡើយ ។
ង-

បេងកើតេ

យថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកម

មមិនឲយមនករេផទរលិខិត

ជតិ មនេហតុផលបង្ហញ ឬេជឿថ

អនុញញតបបញ់ពីបុគគលមនក់េទបុគគលឯ

ធ្លប់មនពក់ព័នធេទនឹងករបបញ់

េទៀតេនះេឡើយ ។

កនុងេគលេ
ជីវកមម និង ជីវកមម
សត្វៃ្រពមិន្រសបចបប់េឡើយ ។
ង-

មករេផទរលិខិត

អនុញញតបបញ់ពីបុគគលមនក់េទ
បុគគលឯេទៀតេនះេឡើយ ។
ម្រ

៤៦៣ ._ ករ

ម្រ

មឃត់

៤៦៣ ._ ករ

មឃត់ ករបេងកើតកសិ ្ឋ ន

មឃត់ មិនឲយមន ករបេងកើតកសិ ្ឋ ន
ចិញចឹមសត្វៃ្រព ឬទី
េទៀត េ

ំងបងកត់ពូជសត្វៃ្រពដៃទ

យគមនករអនុញញតពី្រកសួង

ទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ

ថ ប័ន

ថ នេឡើយ ។

មមិនឲយមន ករចិញចឹម រក ទុក បងកត់

ពូជ ស្តុកទុក ឬែថទំ សត្វៃ្រព
មួយ កនុងកសិ
្ឋ នសត្វៃ្រព ឬទី ំងបងខំងសត្វៃ្រពដៃទកនុង

ចមងយ ២០ (ៃមភ) គីឡូែម៉្រត ពីរេបៀងអភិរក ជីវៈ

មតិព្រងង៩.១

មឃត់

ចិញចឹមសត្វៃ្រព ឬទី
ដៃទេទៀត េ

ំងបងកត់ពូជសត្វៃ្រព

យគមនករអនុញញតពី្រកសួង

ិ ័យបរ ិ
ថ ប័នទទួលបនទុកវស

ថ នេឡើយ ។

មករចិញចឹម រក ទុក បងកត់ពូជ

ស្តុកទុក ឬែថទំ សត្វៃ្រព
មួយ កនុងកសិ
្ឋ នសត្វៃ្រព ឬទី ំងបងខំងសត្វៃ្រពដៃទកនុង

ចមងយ ២០ (ៃមភ) គីឡូែម៉្រត ពីរេបៀងអភិរក ជី
វៈច្រមុះ តំបន់ករពរធមមជតិ ែដលកំណត់ ឬ
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មនករែចងកនុងម្រ ៣៧១កូដ១០
ស្តីពីករ
មឃត់ចំេពះសកមមភព
កនុងសមសភគៃន្របព័នធករពរតំបន់
ធមមជតិ

ច្រមុះ តំបន់ករពរធមមជតិ ែដលកំណត់ ឬបេងកើត

បេងកើតេ

េ

េនះេឡើយ ។

យថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ េនះេឡើយ ។
មមិនឲយ

ក់បញូច លសត្វៃ្រពែដលចប់

បនពីៃ្រពចូលេទកនុងកសិ ្ឋ នចិញចឹមសត្វៃ្រពេនះ

យថនក់ជតិ និងថនក់េ្រកមជតិ
ម

ក់បញូច លសត្វៃ្រពែដលចប់

បនពីៃ្រពចូលេទកនុងកសិ ្ឋ នចិញចឹមសត្វៃ្រព

េឡើយ ។ កសិ ្ឋ នចិញចឹមសត្វៃ្រព ្រតូវទទួល និង

េនះេឡើយ ។ កសិ ្ឋ នចិញចឹមសត្វៃ្រព ្រតូវ

ទិញសត្វៃ្រពពីកសិ ្ឋ នដៃទេទៀតែដលមន

ទទួល និងទិញសត្វៃ្រពពីកសិ ្ឋ នដៃទេទៀត

វ ិញញបនប្រតឯកភពែដលមនសុពលភពែត

ែដលមនវ ិញញបនប្រតឯកភពែដលមនសុ

ប៉ុេ

ពលភពែតប៉ុេ

្ណ ះ ។

ម្រ

៤៦៧ ._ ករលក់ដូរសត្វៃ្រពចិញចឹម និង

ម្រ

្ណ ះ ។

៤៦៧ ._ ករលក់ដូរសត្វៃ្រពចិញចឹម

និងផលិតផលសត្វៃ្រព

ផលិតផលសត្វៃ្រព

មនែចងកនុងម្រ ៣៧៣ កូដ១០ស្តី
ពីករេធ្វើពណិជជកមមកុនង្រសុក

ែដលបនចិ ញចឹម និងផលិតផលសត្វៃ្រព មនដូច

ែដលបនចិ ញចឹម និងផលិតផលសត្វៃ្រព មន

ករេរៀប ប់កុងកូ
ន
ដ១០មនលកខណៈ
លំអិតេ យមនែចងពី
មឃត់នូវ

តេទ៖

ដូច

្របេភទសត្វ

ករ

ករ

មឃត់ចំេពះ ករលក់ដូរសត្វៃ្រព

ក-

ក-មិនអនុញញតឲយកសិ ្ឋ ន

ជីវកមមសត្វៃ្រពរស់

ឬែដលបនសម្លប់ ដល់បុគគល

សត្វៃ្រពលក់ដូរ ឬេធ្វើ

េឡើយ

បុគគល

ឬ

្ល ប់ ដល់បុគគល

ជីវកមមសត្វៃ្រពរស់
េឡើយ េ្រកពីកសិ

េឡើយ េ្រកពីកសិ ្ឋ ន

ែដលមនករអនុញញត ។

មមិនអនុញញតឲយកសិ ្ឋ ន

សត្វៃ្រពទិញពី ឬេធ្វើ

ជីវកមមសត្វ

ៃ្រពរស់ ឬែដលបនសម្លប់ ដល់

េ្រកពីកសិ ្ឋ នែដលមនករអនុញញត ។
ខ-

តេទ៖

មមិនអនុញញតឲយកសិ ្ឋ ន

សត្វៃ្រពលក់ដូរ ឬេធ្វើ

មឃត់ករលក់ដូរសត្វៃ្រព

ខ-មិនអនុញញតឲយកសិ ្ឋ នសត្វៃ្រពទិញពី ឬ
េធ្វើ

ជីវកមមសត្វៃ្រពរស់ ឬ

្ឋ នែដលមនករអនុញញត ។
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្ល ប់ ដល់បុគគល

េឡើយ េ្រកពីកសិ ្ឋ នែដលមនករ
អនុញញត ។
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មតិេយបល់េលើព្រងងទី ៩.១ របស់អងគករ RECOFTC ្រតូវបនបន

ក់បញូច លមួយចំនួនេទកនុងព្រងងទី១០ ែដលមនដូចជ៖

The recent version considers some of our concerns such as supporting local communities (including in livelihood and resource conservation) and awareness
raising. See examples below:
Article 288, Book 4 on duty of the ministry or responsible institution:



Direct and support community‐based patrolling within the protected areas by local communities in collaboration with law enforcement authorities;
Promote education and public awareness on the Natural Protected Area System and all its components and the role of biodiversity conservation in
the Kingdom of Cambodia.

Article 290 on role of sub-national administrations mentions (among others)






Disseminating information on laws and regulations related to the management of natural protected areas at local levels;
Developing and implementing a natural protected area management enforcement plan at local levels and the implementation of village/commune
safety policies in order to promote the livelihoods of local communities in and adjacent to natural protected areas;
Enforcing the management of natural protected areas at local levels in accordance with their delegated responsibilities, in collaboration with the
competent ministries or institutions, local communities, indigenous peoples, and relevant technical partners, in compliance with relevant laws and
legal instruments;
Overseeing the livelihoods activities of the people living in or adjacent to the community protected areas at local levels, in accordance with the legal
procedures in force;

មតិេយបល់លអ
ំ ិតេលើព្រងងទី ៩.១ របស់អងគករ RECOFTC េដើ មបី

ក់បញូច លេនកែន្លងខ្វះចេន្លះៃនព្រងងទី ១០ មនដូចខងេ្រកម៖

Contextualizing Communities’ Rights and Engagement Perspectives under the current draft of Cambodia’s Environment and Natural Resources Code
(Draft 9.1a):
Experiences, Implications, and Suggested Revisions
There has been a significant political change recently in terms of Conservation and Development of natural resources in Cambodia. It was decided by the
Royal Government of Cambodia (RGC) that all areas for conservation purposes should have been designated to be under the jurisdiction and responsibilities
of the Ministry of Environment (MoE), while areas for economic development purposes to be under the jurisdiction and management of Ministry of
Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF).
The recent political will of the Royal Government of Cambodia (RGC) in the natural resources management sector, also appeals for delegation of certain
functional assignments, roles and responsibilities in natural resources management to the sub‐national authorities, while the RGC also encourages more
active participation of local communities, civil society organizations and environment activists in the sustainable management of environment and natural
resources.
In the past, most laws and regulations related to natural resources management were developed in favor to mostly sole management of the central MAFF
and MoE – in other words giving most management responsibilities solely to the central MAFF and MoE which have not been seen as an effective way of
managing natural resources on the ground, while these responsible institutions have limited number of staff and capacity as well as resources to operate
their functional assignments effectively given the huge scope and the complexity of the sector. It is observed that very often the roles and responsibilities of
these ministries over the natural resources management were overlapping and lack of coordination and cooperation between the two agencies, also seen
as competitive and conflict of interest in terms of making national revenue for the RGC. This situation has led to the review and amendment of the current
Forestry Law, Natural Protected Area Law and Fisheries Law.
At the same time, the Environment and Natural Resource Code has been developed where all regulatory frameworks related to environment and natural
resources management have been pulled together under the umbrella of this Code, making them aligned. When enacted, this Code would hopefully
provide better comprehensive legal and guiding frameworks for managing environment and natural resources in Cambodia in a more effective and
sustainable manner.
However, the Environment and Natural Resource Code is emerging in Cambodia for the first time. When enacted and put into effect, there would be a
number of potential challenges. Among others, they would include the following: (i) Understanding of the Code: What is the difference between the Code
and other laws? How the relevant laws within the Code be inter‐related and aligned? Coordination mechanisms between different areas/sectors of the
Code? How to disseminate and ensure the Code is well aware and understood by different groups and entities in the society? (ii) Implementation of the
Code: Mechanisms, the capacity and resources to ensure effective implementation of the Code. (iii) Mechanisms for monitoring, evaluation and reporting of
the Code’s implementation, etc.
The recent RGC’s policy appeals for more active participation of local communities and civil society organizations, as well as environment activists so that
the sustainable management of environment and natural resources could be ensured. This is also reflected in the current draft of the Environment and
Natural Resource Code which is articulated through Book 4, particularly Title 3 on Collaborative Management of Natural Resources under this Code.
It is noticed that there is a lack of local communities’ involvement generally in the natural resources management. Their limited capacity, weak understanding
and knowledge about legal frameworks and regulations, their rights, roles and responsibilities and so on have prevented communities from engaging
effectively and productively in the management of natural resources in Cambodia. Hence, the initiative/concept for establishing and operationalizing
Community Protected Areas (CPA), Community Forestry (CF) and Community fisheries (CFi) was introduced and has been applied in Cambodia since 1990s
and hopefully this would be one of the means and efforts to improve communities’ engagement, the awareness and understanding of their rights, roles and
responsibilities in participating in the sustainable management of local natural resources and to ensure local livelihoods and food security. Since the
application of this concept, a number of CPA, CF and CFi have been recognized by the competent authorities namely MoE and MAFF, while some are pending
their registration and others are awaiting approval either at the subnational or national level. The implementation of such CPA, CF and CFi has been under
the existing Protected Area Law, Forestry Law and Fisheries Law which are under the process of amendment including other related legal instruments of the
MAFF and MoE. These regulatory frameworks and such community mechanisms aim to promote long‐term conservation and sustainable management of
natural resources taking into consideration social, economic, and environmental factors. More importantly, these legal frameworks and community structures
are required and encouraged to ensure local community rights, roles and responsibilities to actively and productively participate in a sustainable use and
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management of natural resources for traditional, customary, religious and livelihood purposes. To this end, however, local communities have experienced a
number of difficulties and challenges such as lengthy and complicated process for legal registration/recognition, too short duration for legal recognition,
limited community capacity, coordination mechanism and understanding/knowledge of relevant legal frameworks, etc. In addition, the existing regulatory
frameworks allow for commercial transportation of natural resources products such as non‐timber forest products, fisheries products in the Kingdom of
Cambodia with the requirement of having a license from competent authorities. However, the process for applying and obtaining the license is complicated
given the limited knowledge and education of local communities. Furthermore, the term “for traditional use should be removed” and should be replaced by
a term that allow for a determined degree of products that local communities can transport in the Kingdom of Cambodia for commercial purposes. This can
help local communities to improve their livelihoods better than the current being.
The following are observation, comments and suggestions or recommendations for consideration from community’s perspectives vis a vis the current draft
9.1a of Environment and Natural Resource Code, particularly focusing on Book 4: Sustainable Management of Natural Resources under this Code.
Book 4: Sustainable Management of Natural Resources,
Title 1: Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas,
Chapter 1: Establishment and Declassification Procedures
Context (Extracted content from articles relevant to the interest of communities):
Article 296 defines that Biodiversity Conservation Corridors are specially determined protected landscapes containing Natural Protected Areas that are designated or
established at the national or sub‐national level; Community Protected Areas; Community Forests; other areas of significant natural resource conservation, ecosystem
services, or local community and indigenous peoples’ livelihood values; and other lands that have a vital role in maintaining forest cover or that provide connectivity
between key biodiversity areas. Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that are designated or established at the national or sub‐national level
are established and managed to secure for perpetuity the Kingdom of Cambodia’s biological diversity, ecosystem services, natural and cultural resources, and sustainable
local livelihoods.
Article 297 and 298 states that any decision to establish or expand, to declassify or reduce any Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area that is
designated or established at the national or sub‐national level shall be subject to the public participation provisions in Book 1 Title 2 and the access to environmental
information provisions in Book 1 Title 3 of this Code.
Key challenges:
‐

Local Communities may not be aware or having the knowledge of the inclusion of CPA, CFs, local community and indigenous peoples’ livelihood values,
sustainable local livelihoods and the promotion of public participation in these articles of the Code that are required communities’ involvement and affecting their
interests.

Key recommendations:
‐

Appropriate mechanisms and dissemination programs should be in place and public and special events should be organized to ensure local communities’
understanding and knowledge about these articles and their involvement and interests stipulated in these articles of the Code.

Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 2: Management of Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas
Chapter 1: General Provisions
Context:
Article 305 states that all Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that are designated or established at the national or sub‐national level shall be
managed according to the following objectives: a) Biodiversity, wildlife, and natural resource conservation; b) Conservation of ecosystem values, goods, and services, and
c) Livelihoods development of local communities.
Key challenges:
‐

In general, local communities are not well educated. Some are illiterate due to a number of factors. Mostly, they are poor and busy with their own daily income
earning activities and so may not have the time to participate or fully and productively participate in the natural resources management.

‐

Most local communities depend hugely and traditionally on natural resources for their daily livelihoods.

‐

In most cases, there are lack of or limited alternative livelihoods activities such as poultry, animal husbandry, vegetable gardening, processing non‐timber forest
products in a sustainable manner, etc, lack of understanding about market, lack of connection and coordination between demand side and supply side, lack of
skills, knowledge and expertise and limited resources and motivation in alternative livelihoods activities.

Key recommendations:
‐

Improved livelihoods development of local communities could be achieved if the above challenges could be taken into consideration, incorporated into relevant
laws, regulations, strategies, plans, programs or projects and be addressed properly and continuously.

Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 2: Management of Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas
Chapter 2: Responsible Ministries or Institutions
Context:
Article 308 articulates that the management of Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that are designated or established at the national or sub‐
national level shall guarantee the rights of local communities, indigenous peoples, and the public: a) To be consulted and participate in the decision‐making on the
sustainable management and conservation of biodiversity; b) To provide consent in accordance with the principle of Free, Prior, and Informed Consent as required by this
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Code; c) To fully participate in the planning, sustainable use and management of these areas; and d) To ensure fair and equitable access to all such areas for local
resource users, consistent with zoning classifications and restrictions.
Article 309 states that in managing Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that are designated or established at the national or sub‐national
level, the ministry or institution responsible for environment shall: d) Oversee and provide support to the process of integration of Community Forests, Community
Protected Areas, Community Fisheries, and other local and customarily acknowledged areas into overall Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas
management frameworks;
Article 311 stipulates that other sub‐national authorities shall have the following roles and responsibilities: b) Coordinate with relevant ministries or institutions, relevant
technical partners with experience in the research, protection, and management of natural resources in the Kingdom of Cambodia, and all relevant stakeholders for the
implementation of activities in Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that are designated or established at the national or sub‐national level,
including Community Protected Areas, Community Forests, land titling, zoning, biodiversity monitoring and research, ecotourism and education, as well as the arrest and
prosecution of persons conducting illegal activities; c) Disseminate laws and regulations related to conservation and protected areas management, in coordination with
local stakeholders; e) Issue any licenses, permits, or other relevant documents relating to Natural Protected Areas established at the provincial, district, or commune
level; f) Regularly conduct patrolling, monitoring, investigation, and enforcement activities of all kinds; g) Collaborate with local and indigenous communities, national
level institutions, relevant technical partners with experience in the research, protection, and management of natural resources in the Kingdom of Cambodia, and any
interested stakeholders to establish Collaborative Management of such areas, as stipulated in Title 3 of this Book; and
Key challenges:
‐

Local communities may not be aware or fully aware of these Articles that are affecting their rights, roles and responsibilities in taking part in management of
natural resources.

‐

They may not be aware or fully aware that they have the rights under this Code to be consulted and participate in the decision‐making on the sustainable
management and conservation of natural resources. They need to provide consent in accordance with the principle of Free, Prior, and Informed Consent as
required by this Code. And they are required to fully participate in the planning, sustainable use and management of the natural resources.

‐

There was a lack of coordination and mechanism, or systematic measures to disseminate laws and regulations related to conservation and protected areas
management, in coordination with local stakeholders. It has happened only on a case by case basis and mostly possible only because of support provided by the
development partners.

‐

There were limited guidelines, capacity, regular mechanism and resources for local communities and local authorities to take part in the regular conduct of
patrolling, monitoring, investigation, and enforcement activities with regards to natural resources management so far or it would happen only on a case by case
basis and mostly possible only because of support provided by the development partners.

‐

In most cases, there was limited collaboration between sub‐national authorities and local and indigenous communities in the area of natural resources
management. This happened mainly due to limited stipulation and motivation in the existing laws and regulations.

Key recommendations:
‐

A need for appropriate mechanisms and dissemination programs to raise awareness and ensure local communities’ understanding and knowledge about their
rights, roles and responsibilities, involvement and interests as stipulated in the above articles.

‐

Proper guidelines, capacity, regular mechanism and resources, incentives and motivation should be developed and put in place to encourage and motivate local
communities and local authorities to take part in the regular conduct of patrolling, monitoring, investigation, and enforcement activities with the
competent/legal entities and enforcement officers.

Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 2: Management of Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas
Chapter 3: Land use planning in Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas
Context:
Article 314 stipulates that land use planning shall be conducted in collaboration with relevant technical partners with experience in the research, protection, and
management of natural resources in the Kingdom of Cambodia and any interested stakeholders, including Collaborative Management Committees and Collaborative
Management community members in those areas under Collaborative Management, and any other communities located within the area subject to land use planning.
Article 315 defines that land use planning for all Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that are designated or established at the national or
sub‐national level shall be carried out in the following manner: a) Conduct appropriate consultations with stakeholders; b) Research and acquire detailed, site‐specific
data of physical, biological, social, and economic factors, including best available data regarding land resource inventory, present land uses, infrastructure, population,
natural resources and biodiversity, land tenure, customary rights, social structure, cultural livelihood factors, government, plants, natural disturbances, hydrological
functions, energy flows, normal and cross boundary movement of wildlife, and any other information pertaining to current land uses; g) Consult with qualified land and
resource conservation experts, relevant technical partners with experience in the [research, protection, management of natural resources in the Kingdom of Cambodia,
and, where indigenous peoples are present, qualified social specialists with expertise in the communities concerned, throughout the comprehensive land use planning
process.
Article 318 stipulates that for any proposed modification of land use plan for any Biodiversity Conservation Corridors or Natural Protected Areas that are designated or
established at the national or sub‐national level, or any portion of such areas, the natural persons or legal entities proposing the modification shall prepare
documentation detailing the following: c) The manner in which the modification to permitted land use classification will enhance the livelihood of local communities,
ensure the continuation of customary land use patterns, and ensure there will be no significant impact areas of high conservation value;
Article 318 also states that any proposal to modify the land use plan of any Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area that is designated or established
at the national or sub‐national level shall be subject to the public participation provisions in Book 1 Title 2 and the access to environmental information provisions in
Book 1 Title 3 of this Code.
Key challenges:
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‐

Local communities generally they are not well educated and some are illiterate. Local communities may not be aware or fully aware of these Articles that are
affecting their rights, roles and responsibilities to participate in the development and implementation of the land use plans in the BCC and NPA.

‐

There is a lack of mechanism, capacity, knowledge and motivation for local communities to effectively and productively taking part in the development and
implementation of the land use plans in the BCC and NPA that affect their interest.

Key recommendations:
‐

Responsible ministry or institution should develop, put in place and ensure that a legal instrument that specifically addresses the above challenges and to ensure
that an appropriate mechanism, capacity, knowledge and motivation are well developed and implemented consistently so that local communities are equipped
with the necessary resources, competencies and motivation to effectively and productively taking part in the development and implementation of the land use
plans in the BCC and NPA that affect their interest.

Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 2: Management of Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas
Chapter 4: Management Zones of Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas
Context:
Article 319 articulates that site‐specific zoning designations shall be made in collaboration with relevant technical partners with experience in the research, protection,
and management of natural resources in the Kingdom of Cambodia and any interested stakeholders, including Collaborative Management Committees and Collaborative
Management community members in those areas under Collaborative Management, and any other communities located in the area, and shall be subject to the public
participation provisions in Book 1 Title 2 and the access to environmental information provisions in Book 1 Title 3 of this Code.
Article 319 also stipulates that c) Sustainable Use Zone: management area(s) of both high economic potential and significant conservation and ecosystem value, with
high potential for contributing to the sustainable livelihood of local communities including indigenous peoples’ communities. In addition to the small‐scale subsistence
uses permitted in the Conservation Zone, limited and small scale harvesting and production activities are permitted in this zone. Any such uses shall be consistent with
relevant land use planning and management established for the zone, and subject to approval from the ministry or institution responsible for environment or other
relevant ministries or institutions including the implementers of Collaborative Management that have a signed agreement to collaboratively manage the relevant areas.
These activities may include such community‐based commercial activities as afforestation, small scale silviculture, plantation, and commercial non‐timber forest product
cultivation, provided that no such activities may cause significant impact to existing biodiversity conservation and ecosystem values. Forest clearing and large‐scale
commercial agri business activities are not permitted. d) Community Zone: Management area(s) for socio‐economic development of the local communities and
indigenous peoples and, in addition to the uses permitted in the Sustainable Use Zone, may contain existing residential lands, paddy field, and field garden or swidden.
Any commercial sale of timber and fuel wood from the Sustainable Use Zone or Community Zone must be in accordance with the area’s approved management plan and
a permit from the relevant authorities including the implementers of Collaborative Management that have a signed agreement to collaboratively manage the relevant
areas.
Article 320 states that for determination of areas suited for commercial activity, it is required to a) Conduct appropriate consultations with relevant technical partners
with experience in the [research, protection, management of natural resources in the Kingdom of Cambodia, any interested stakeholders, and the affected local
communities and obtain prior consent of such communities to the proposed commercial activity;
Article 320 also stipulates that after establishing this sub‐zone, the relevant entities may enter into arrangements for such commercial activity. All revenue generated
from such activities shall be deposited into an appropriate site‐specific account created in accordance with the provisions in Book 8 Title 2 of this Code, and be used
exclusively for the benefit of the local communities in the area and the conservation of the Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area that is
designated or established at the national or sub‐national level in which the commercial activity is located.
Article 323 stipulates that any proposal to modify the zone designation of any Biodiversity Conservation Corridor, Natural Protected Area that is designated or
established at the national or sub‐national level, or any portion thereof, from a more highly protected status to a lower protected status, shall include documentation
detailing the following: c) The manner in which the modification to zone classification will enhance the livelihood and customary rights of local communities; e)
Appropriate consultations with any interested stakeholders and the affected local communities, including the prior consent of such communities to the proposed
modification; and
Key challenges:
‐

Local communities may not be aware or fully aware of these Articles that are affecting their rights, roles and responsibilities, and possible interests and they may
not have adequate understanding, knowledge and capacity as well as the mechanism and sufficient motivation to apply and benefit as stipulated under Article
319. These are interesting for local communities to be fully aware of, engaged and benefit to the maximum possible ‐ such as for site‐specific zoning
designations, they are required to collaborate and be engaged. For Sustainable Use Zone: management area(s) of both high economic potential and significant
conservation and ecosystem value, with high potential for contributing to the sustainable livelihood of local communities including indigenous peoples’
communities. In addition to the small‐scale subsistence uses permitted in the Conservation Zone, limited and small scale harvesting and production activities are
permitted in this zone. For Community Zone: Management area(s) for socio‐economic development of the local communities and indigenous peoples and, in
addition to the uses permitted in the Sustainable Use Zone, may contain existing residential lands, paddy field, and field garden or swidden. Any commercial sale
of timber and fuel wood from the Sustainable Use Zone or Community Zone must be in accordance with the area’s approved management plan and a permit
from the relevant authorities.

‐

Similarly for the roles, rights and responsibilities of communities to be engaged and benefited as articulated in Articles 320 and 323 such as the affected local
communities and obtain prior consent of such communities to the proposed commercial activity, be used exclusively for the benefit of the local communities in
the area; the modification to zone classification will enhance the livelihood and customary rights of local communities; e) Appropriate consultations with any
interested stakeholders and the affected local communities, including the prior consent of such communities to the proposed modification.

Key recommendations:
‐

A legal instrument is recommended that specifically addresses the above challenges and to ensure that an appropriate mechanism, capacity, knowledge and
motivation are well developed and implemented consistently so that local communities are equipped with the necessary resources, competencies and
motivation to effectively and productively taking part in the development and implementation in these areas.
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Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 2: Management of Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas
Chapter 5: Strategic Management Plans for Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas
Context:
Article 326 stipulates that the process for the development of these site‐specific management plans shall involve coordination and consultations with sub‐national
authorities, local communities and indigenous peoples living inside and adjacent to Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that are designated
or established at the national or sub‐national level, relevant technical partners with experience in the research, protection, and management of natural resources in the
Kingdom of Cambodia, any interested stakeholders, and including private sector entities such as economic land concession owners.
Article 327 articulates that any Community Protected Areas, Community Forests, Community Fisheries Areas, and other local and customarily acknowledged areas that
are already existing upon the enactment of this Code shall remain valid, and all rights, responsibilities, and obligations regarding such areas shall remain legally valid,
unless and until such time as each area may be incorporated into or transformed into a Collaborative Management Zone as stipulated in Title 2 of this Book.
Key challenges:
‐

Local communities may not be aware or fully aware or have the capacity, resources and mechanism to fully engaged and productively participate in the process
for the development of these site‐specific management plans shall involve coordination and consultations with sub‐national authorities, local communities and
indigenous peoples living inside and adjacent to Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas as stipulated in Article 326.

‐

Local communities may not be aware or fully aware that any Community Protected Areas, Community Forests, Community Fisheries Areas, and other local and
customarily acknowledged areas that are already existing upon the enactment of this Code shall remain valid, and all rights, responsibilities, and obligations
regarding such areas shall remain legally valid, unless and until such time as each area may be incorporated into or transformed into a Collaborative
Management Zone as articulated in Article 327.

Key recommendations:
‐

Appropriate mechanisms and dissemination programs should be in place or public and special events should be organized to ensure local communities’
understanding and knowledge about their involvement, roles, rights, responsibilities and interests stipulated in these articles of the Code.

‐

An appropriate mechanism, capacity, knowledge and motivation are well developed and implemented consistently so that local communities are equipped with
the necessary resources, competencies and motivation to effectively and productively taking part in the development and implementation of the site‐specific
management plans stated in Article 326.

Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 2: Management of Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas
Chapter 6: Permits and Approvals
Context:
Article 329 stipulates that Low impact, non‐permanent infrastructure consistent with the area management plan may be permitted in the Core and Conservation Zones.
Any commercial activity in the Sustainable Use or Community Zones must be consistent with the management plan for these areas. Forest clearing and large‐scale
commercial agri‐business activities are not permitted in the Sustainable Use or Community Zones, but commercial activity may be permitted in a sub‐zone specially
created as stipulated in Article 322 of this Code. Revenue from any such commercial activity shall be used for the direct benefit of the local communities in the area and
the conservation of the area in which the commercial activity is located. Any such commercial activities are subject to public participation provisions in Book 1 Title 2 and
the access to environmental information provisions in Book 1 Title 3 of this Code.
Article 333 stipulates that
Fishing with illegal gears inside any zone of a Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area that is designated or established at the national or sub‐
national level is strictly prohibited, including chemical and other poisonous substances, electrocution, mosquito nets, explosives, spear in combination with projected
light, gill net, or seine net with mesh size smaller than one and one half (1 ½) centimeter, encircling net with light.
Placing a barrier or obstruction in any aquatic system within a Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area that is designated or established at the
national or subnational level that prevents the free passage of fish is prohibited without a permit.
Draining, or attempting to drain or pump dry an aquatic system within a Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area that is designated or established at
the national or sub‐national level, in order to catch or kill fish in any manner whatsoever is strictly prohibited.
Damage to spawning grounds, banks, or spawn of fish is strictly prohibited inside all zones of Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that are
designated or established at the national or sub‐national level.
Establishment or operation of an aquaculture process is strictly prohibited inside Core Zones and Conservation Zones. Any aquaculture process in the sustainable use or
Community Zone shall require a permit and be subject to monitoring to ensure no adverse impacts on surrounding areas.
Article 334 stipulates that any destructive practices (activities) or harms caused by illegal land encroachment, collection, clearance, commercialization, pollution in the
areas containing valuable biological resources, forest fire, swidden and commercial agriculture, transmission of diseases and pests including invasive plants and animals
are prohibited in all Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that are designated or established at the national or sub‐national level.
Prohibited practices (activities) considered destructive and harmful include:
a) Removal or destruction of official boundary markers or posts, or placement of private boundary markers or posts;
b) Collection of timber and non‐timber products, fishery products, and natural resources in a manner violating the recognized and authorized access rights and
management plan, or by persons without a valid permit;
c) Felling, pruning, clearing, damaging, or poisoning plants or trees, or uprooting tree stumps without a valid permit;
d) Catching, hunting, collecting, and harassing wild eggs, offspring and birds by any means;
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e) Destroying water quality in all forms, poisoning, using chemical substances, disposing of solid and liquid wastes into water or on land, and using electric shock
equipment as stipulated in the wildlife protection, conservation, and management provisions in Title 5 of this Book;
f) Bringing snares or materials to build snares, traps, hunting guns, or any other materials used to harm or kill wildlife into the Core Zone and Conservation Zone;
g) Hunting wildlife in the Core Zone and Conservation Zone;
h) Stocking, buying, selling, possessing, trading, breeding, keeping, maintaining, transporting, consuming, storing, and any other uses of wildlife as stipulated in the
wildlife protection, conservation, and management provisions in Title 5 of this Book;
i) Destroying natural forests, natural grassland, wetlands, plants, and wildlife habitats; j) Bringing or releasing any non‐native plants or animals, including cattle, livestock,
and dogs, into the Core Zone or Conservation Zone;
k) Cross breeding of any wildlife or fish species;
l) Illegal fishing practices harmful to natural resources, both marine and freshwater, flooded forests, mangroves, corals and seaweeds, rivers, and wetlands;
m) Establishment of bases for processing Khlem Chan (Auilaria crassna), Mreah Prov (Ocimum sanctum), Vor Romeat (Teramnus labialis) or other non‐timber forest
products and freshwater and marine aquaculture that may cause pollution or destructive effects to the biota and ecosystem;
n) Mining activities including survey, testing, exploration, and extraction of minerals within the Core Zone and Conservation Zone;
o) Dredging or extraction of sand and other minerals or resources from rivers, riverbanks, or coastal areas within the Core Zone and Conservation Zone; and
p) Development of small‐scale dams or irrigation within the Core Zone and Conservation Zone.
Article 335 stipulates that processing natural resources products and by‐products, establishing and operating sawmill bases for wood processing, timber processing
plants, shops to process natural resource products and by‐products, fisheries and all kinds of kilns in the Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas
that are designated or established at the national or sub‐national level, are strictly prohibited, with the exception of non‐timber forest product processing plants
operated and maintained by local communities and indigenous peoples, which may be permitted within the Sustainable Use Zone and Community Zone. However,
processing of Voromean and Mareah Prov are strictly prohibited anywhere within Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that are designated or
established at the national or subnational level.
Transporting illegally harvested natural resources inside all zones of Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that are designated or established
at the national or subnational level is prohibited. Transportation of natural resources inside all zones of all such areas without a valid permit is prohibited.
Article 336 on Harvesting Resin stipulates the following:
Harvesting resin within the Conservation Zone or Sustainable Use Zone of Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that are designated or
established at the national or sub‐national level is prohibited without a valid permit.
Resin harvesting permits must be carried on persons at all times whilst accessing the Conservation Zone and Sustainable Use Zone, and produced for inspection as
required.
A resin harvesting permit gives permission to the identified user to harvest resin in a particular location inside a Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected
Area that is designated or established at the national or sub‐national level, in accordance with customary user rights of local communities and indigenous peoples.
Individuals wishing to obtain a resin harvesting permit must submit a written application to the provincial department responsible for environment.
Permit applications may be delivered by any applicant to a commune office, which shall transfer such application(s) to the Director of the provincial department
responsible for environment and Director of the relevant Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area that is designated or established at the national or
sub‐national level.
Within one (1) month of receipt, resin harvesting applications for Conservation Zones of Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that are
designated or established at the national or sub‐national level, will be reviewed, and if appropriate, approved and permits issued by the Director of the provincial
department responsible for environment and Director of the relevant Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area that is designated or established at
the national or sub‐national level.
Permits shall be granted with preference to those local community members who are already collecting resin as part of their local livelihood upon the enactment of this
Code.
No resin harvesting permit will be issued to any person who used to commit any illegal activities inside a Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area
that is designated or established at the national or sub‐national level.
No resin harvesting permit shall be issued to any person that the provincial department responsible for environment or Biodiversity Conservation Corridor Director or
Natural Protected Area Director has reasonable cause to believe, or evidence to prove, that the individual has participated in or had any involvement with commercial
hunting and trade of wildlife.
Transfer of resin harvesting permits from one person to another is prohibited.
A resin harvesting permit is valid for one (1) year; thereafter it will be reviewed and renewed annually.
Where a resin harvesting permit is lost the holder of a permit must immediately inform the provincial department responsible for environment, and Director of the
Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area Director if appropriate, and cease all resin harvesting activities until a replacement permit is issued.
The Biodiversity Conservation Corridor Director, Natural Protected Area Director, or Director of the provincial department responsible for environment may suspend or
cancel any resin harvesting permit granted under this Title, to be recorded in writing with stated reasons.
Article 337 on Commercial Ecotourism stipulates that any natural person, legal entity, or community that conducts commercial eco‐tourism within the boundary of a
Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area that is designated or established at the national or sub‐national level, must have an agreement with the
relevant ministries or institutions or Collaborative Management Committee for the proposed eco‐tourism activities and arrangements.
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The ministry or institution responsible for environment, sub‐national authorities, and Collaborative Management Committees, shall, when considering proposals for
additional ecotourism operations, consult any stakeholders, relevant technical partners with experience in the research, protection, and management of natural
resources in the Kingdom of Cambodia, and those communities already operating eco‐tourism in the vicinity of the proposed activity.
Key challenges:
‐

Local communities may not be aware or fully aware of these terms and conditions being stipulated in Articles 329, 333, 334, 335, 336 and 337 that are affecting
their daily living activities and could be subject to illegal, criminal or court cases if any of these terms and conditions would be violated by any community
members.

Key recommendations:
‐

It is critically important that local communities are fully aware of these terms and conditions being stipulated in Articles 329, 333, 334, 335, 336 and 337 so that
they could be compliant.

‐

Therefore, appropriate mechanisms and dissemination programs should be in place or public and special events should be organized to ensure local
communities’ understanding and knowledge about these terms and conditions being stipulated in Articles 329, 333, 334, 335, 336 and 337 of the Code that affect
their daily lives.

Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 3: Collaborative Management of Natural Resources
Chapter 1: Establishment of Collaborative Management
Context:
Article 340 stipulates that Community Protected Areas; Community Forests; communities that have previously submitted applications for Community Forest status or
that have documented intent to apply for Community Forest status; other state public lands with ecosystem or conservation values; and indigenous peoples’ or other
customarily conserved lands shall be eligible to be managed in accordance with the principles of Collaborative Management stipulated in this Title.
Article 341 states that collaborative management is a mechanism of land and natural resources management and local livelihood development in which national and
sub‐national authorities and local communities share roles and responsibilities in the sustainable use, management, and protection of natural resources and biodiversity,
according to clearly described roles and responsibilities.
Article 342 articulates that community‐based natural resources management areas such as Community Protected Areas, Community Forests, and Community Fisheries
which already exist or are under the approval process at the time of the adoption of this Code, shall maintain their legal status until such time as they may become
incorporated into or transformed into a Collaborative Management Protection Zone, at which time they shall become automatically recognized as components of a
Collaborative Management Protection Zone, subject to Collaborative Management rules and regulations.
Key challenges:
‐

Local communities may not be aware or fully aware of these terms and conditions being stipulated in Articles 340, 341 and 342 that are required their full
engagement and understanding and that are affecting their rights, roles, responsibilities, capacity and resources and interests in participating in this area of
Collaborative Management of natural resources.

Key recommendations:
‐

It is so important that local communities are fully aware of and understood the concept of Collaborative Management of natural resources, their rights, roles,
responsibilities, capacity and resources and interests in participating in this area.

‐

An appropriate mechanism, capacity, knowledge and motivation are well developed and implemented consistently so that local communities are equipped with
the necessary resources, competencies and motivation to effectively and productively taking part in the development and implementation of Collaborative
Management.

‐

Affected/interested communities should be prepared and capacitated to play their roles and responsibilities to effectively and productively in the development
and implementation of Collaborative Management.

‐

Responsible ministry or institution may also consider develop and apply a legal instrument exclusively to enhance the capacity, mechanism and leadership for
communities in the Collaborative Management.

Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 3: Collaborative Management of Natural Resources
Chapter 2: Implementation of Collaborative Management
Context:
Article 343 states that local communities, groups of local communities, and indigenous peoples, including their organizations and associations, in cooperation with
relevant sub‐national authorities, have the right to organize and conduct Collaborative Management throughout Biodiversity Conservation Corridors and Natural
Protected Areas that are designated or established at the national or sub‐national level, or other state public lands with ecosystem or conservation values, including lands
classified in accordance with the sustainable forest management provisions in Title 4 of this Book.
Article 344 stipulates that in preparing to conduct Collaborative Management, the representatives of local communities, indigenous peoples, and sub‐national authorities
shall determine Collaborative Management arrangements, including site‐specific land use planning and zoning for Collaborative Management Protection Zones, local
community eligibility requirements for Collaborative Management, and other Collaborative Management requirements.
Article 345 states that in preparing such Collaborative Management arrangements, the representatives of local communities, indigenous peoples, and sub‐national
authorities shall coordinate with the ministry or institution responsible for environment, relevant staff from any Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected
Area that is designated or established at the national or sub‐national level, and any other relevant institutions, who each shall support the proponents during the
preparation of arrangements.
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In preparing Collaborative Management arrangements, the representatives of local communities, indigenous peoples, and sub‐national authorities shall utilize technical
advice from relevant technical partners with experience in the research, protection, and management of natural resources in the Kingdom of Cambodia, meaning those
conservation organizations involved in the conservation of the relevant areas, and any other interested stakeholders. Specific roles for these relevant technical partners
with experience in the [research, protection, management of natural resources in the Kingdom of Cambodia in the implementation of Collaborative Management may be
included in the Collaborative Management arrangements.
Article 346 states that Collaborative Management arrangements shall contain:
a) Structure of a Collaborative Management Committee; b) Membership and voting rights of all Collaborative Management community members, with special attention
to the relationship and dependency of indigenous peoples on their customary lands and resources;
c) Proposed land use planning and zoning for the Collaborative Management Protection Zone and a proposed Collaborative Management Plan. Any land use planning,
zoning, and management planning conducted under this Title shall, to the greatest extent possible, be consistent with any former or subsequent land use planning,
zoning, and management planning conducted in accordance with the Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas management provisions in Title 2 of
this Book; and
d) Proposed Management Plan, prepared to a standard in accordance with local resources and capacities, reflecting the knowledge and vision of the representatives of
local communities, indigenous peoples, and sub‐national authorities who will be primarily responsible for the implementation of Collaborative Management.
Article 347 stipulates that the ministry or institution responsible for environment shall review all arrangements according to clear criteria and procedures and shall
provide comments to the proponents within three (3) months of receipt. These comments may include:
a) A decision to initiate the conduct of Collaborative Management in the proposed area;
b) A decision to initiate the conduct of Collaborative Management in the proposed area upon integration of the ministry or institution responsible for environment’s
comments into the arrangements; or
c) Instructions to the proponents to modify the arrangements for resubmission.
In case of resubmission, the ministry or institution responsible for environment shall review any modified arrangements submitted within three (3) months of receipt.
All documents related to the Collaborative Management arrangements, including its review by the ministry or institution responsible for environment, shall be publicly
available in accordance with the access to environmental information provisions in Book 1 Title 3 of this Code.
Article 348 states that upon approval of Collaborative Management arrangements, the Collaborative Management Committee shall enter into a Collaborative
Management Agreement with the ministry or institution responsible for environment and/or sub‐national authorities. The precise roles and responsibilities of all
stakeholders in an individual Collaborative Management Protection Zone shall be stipulated in the Collaborative Management Agreement.
The Collaborative Management Agreement shall be for a period of unlimited duration, subject only to the conditions set forth in this Title.
All documents related to the approval of Collaborative Management arrangements and the Collaborative Management Agreement shall be publicly available.
Article 349 states that Approval of the Collaborative Management Agreement shall create legal recognition for the relevant Collaborative Management Protection Zone as
an administrative unit. Properly established Collaborative Management Protection Zones shall maintain this legal status for a period of unlimited duration, subject to
satisfactory implementation of Collaborative Management responsibilities
Approval of the Collaborative Management Agreement shall vest the Collaborative Management Committee with the status of a legal entity, with all the rights and
obligations of legal entities, including rights to manage funds, enter into agreements and transactions, and generate income.
Article 350 states that a special Collaborative Management Fund shall be created to provide support for Collaborative Management activities within each Collaborative
Management Protection Zone. The Fund shall be under the control of the Collaborative Management Committee of each Collaborative Management Protection Zone and
shall be transparently established and managed, in accordance with the provisions in Book 8 Title 2 of this Code.
The Collaborative Management Committee may receive funds and generate income from the following sources: a) Environmental and Social Fund; b) Other public and
private sources; c) Taxes, rental leases, and usage, recreational, or access fees; d) Donations, endowments, and grants; and e) Sustainable finance mechanisms for
payment for natural resource goods and services / ecosystem services originating from the Collaborative Management Protection Zone.
Article 351 stipulates that any income, fees, or contributions received in the course of implementing Collaborative Management shall be used exclusively for the benefit
of the local communities in the Collaborative Management Protection Zone, for the further support of Collaborative Management implementation, and for the overall
conservation of the Collaborative Management Protection Zone and adjacent areas under conservation status. Precise means of distribution of such income, fees, or
contributions shall be described in the Collaborative Management Agreement.
Any income, fees, or contributions received in the course of its management of the Collaborative Management Protection Zone shall be exempt from taxation and VAT
(Value Added Taxes), charges, or fees imposed by the specific law and other relevant legal instruments.
Article 352 states that implementation of Collaborative Management shall be subject to strict monitoring and oversight by the ministry or institution responsible for
environment. Collaborative Management Committees shall submit annual reports describing activities and results and demonstrating achievement of targets and
indicators.
Article 353 states that the ministry or institution responsible for environment shall have the right to revoke a Collaborative Management Agreement or cancel a
Collaborative Management Protection Zone where it determines that Collaborative Management is not being implemented in accordance with the approved Collaborative
Management Plan and such non‐compliance results in a material breach of the Collaborative Management Plan, or that a major violation of law has occurred in the
implementation of Collaborative Management.
Prior to the revocation of Collaborative Management rights the parties shall meet in good faith efforts to resolve the matter. The affected Collaborative Management
committee shall also have the right to appeal any revocation decision in accordance with the provisions in Book 9 of this Code.
Article 354 states that the ministry or institution responsible for environment shall issue a legal instrument on the details of Collaborative Management, including detailed
roles, rights and responsibilities, criteria, and procedures for reviewing Collaborative Management arrangements, Collaborative Management Protection Zone zoning
criteria and procedures, planning and management, funding mechanisms, member eligibility, benefit sharing, dispute resolution, reporting, and other implementation
steps, within two (2) years of the entry into force of this Code.
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Article 355 states that other relevant ministries or institutions shall take all actions necessary to promote and support the implementation of Collaborative Management
within the areas under their authority or in areas in which such ministries or institutions share authority with the ministry or institution responsible for environment
and/or its sub‐national authorities.
Key challenges:
‐

Local communities may not be aware or fully aware of these terms and conditions being stipulated from Articles 343 to 355 that are required their engagement
and understanding and that are affecting their rights, roles, responsibilities, capacity and resources and interests in participating in the implementation of
Collaborative Management of natural resources.

‐

Lack of or limited mechanism, capacity, knowledge and motivation of local communities to be fully engaged and in applying their rights, roles and responsibilities
in participating in the implementation of Collaborative Management.

‐

Maybe a lack of incentives and motivation for local communities to be fully engaged.

Key recommendations:
‐

It is so important that local communities are fully aware of and understood the concept of Collaborative Management of natural resources, their rights, roles,
responsibilities, capacity and resources and interests in participating in this area.

‐

An appropriate mechanism, capacity, knowledge and motivation are well developed and implemented consistently so that local communities are equipped with
the necessary resources, competencies and motivation to effectively and productively taking part in the development and implementation of Collaborative
Management.

‐

Affected/interested communities should be prepared and capacitated to play their roles and responsibilities to effectively and productively in the development
and implementation of Collaborative Management.

‐

Responsible ministry or institution may also consider develop and apply a legal instrument exclusively to enhance the capacity, mechanism and leadership for
communities in the Collaborative Management.

Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 3: Collaborative Management of Natural Resources
Chapter 3: Collaborative Management Duration and Land Tenure
Context:
Article 357 states that those communities located within the Collaborative Management Protection Zone shall receive Collaborative Management Communal Land Title
Rights, whose validity shall remain for the full duration of the Collaborative Management Protection Zone. Regardless of any additional registration or requirements, such
Collaborative Management Communal Land Title Rights may not be infringed by any legal entity without the community’s prior consent.
Article 358 states that the Collaborative Management Communal Land Title Rights include the right for communities within the Collaborative Management Protection
Zone to reside in, conserve, manage, and receive benefits from the sustainable use of natural resources in line with their customary and traditional land tenure and
traditional livelihood practices within the Collaborative Management Protection Zone and to exclude or restrict access of outsiders to the Zone according to an approved
Collaborative Management Plan. These Collaborative Management Communal Land Title Rights do not include the right to sell or transfer the lands designated as
Collaborative Management Protection Zones.
Article 359 states that the Collaborative Management Communal Land Title Rights set out in this Chapter are fixed to the duration of the Collaborative Management
Protection Zone for an unlimited duration and are conditioned upon fulfilment of Collaborative Management responsibilities.
Article 360 states that the failure by communities to comply with the Collaborative Management Plan and other Collaborative Management rules and regulations shall
result in revocation of the Collaborative Management Communal Land Title Rights with respect to those communities. However, a failure of a party other than the
communities to comply with the Collaborative Management Plan and other Collaborative Management rules and regulations, including a failure that results in the
cancellation of a Collaborative Management Agreement as stipulated in Article 353 of this Code, shall not result in revocation of the Collaborative Management
Communal Land Title Rights with respect to those communities. Such Collaborative Management Communal Title rights may not be transferred to any person or
community outside the Collaborative Management Protection Zone.
Article 361 states that Collaborative Management Communal Land Title Rights are in addition to any other rights that indigenous communities may receive, including
rights under other legal provisions and legal instruments.
Article 362 states that the current or future establishment of any Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area that is designated or established at the
national or sub‐national level in any area where indigenous peoples are present or have a collective attachment or interest, shall not impact on any current or future
claims that indigenous peoples have to their lands under other legal provisions or legal instruments.
Key challenges:
‐

Local communities may not be aware or fully aware of their engagement, rights, roles and responsibilities in Collaborative Management Protection Zone,
Collaborative Management Communal Land Title, rights to reside in, conserve, manage, and receive benefits from the sustainable use of natural resources in line
with their customary and traditional land tenure and traditional livelihood practices within the Collaborative Management Protection Zone, rights to be consulted
and engaged in the development and implementation of Collaborative Management Plan, and that that the failure by communities to comply with the
Collaborative Management Plan and other Collaborative Management rules and regulations shall result in revocation of the Collaborative Management
Communal Land Title Rights, etc

Key recommendations:
‐

It is important that communities are fully aware of and understand the rights and roles, terms and conditions to be engaged and participate in these areas as
stipulated in Articles 357, 356, 357, 358, 359, 360, 361 and 362.

‐

It is recommended that an appropriate mechanism should be established to build adequate capacity for affected/ interested communities to understand and
have a full capacity to be engaged and to exercise their rights and roles in these areas.
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‐

Responsible ministry or institution may also consider to develop and apply a legal instrument exclusively to enhance the capacity, mechanism and leadership for
communities to be fully engaged in these areas.

Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 4: Sustainable Forest Management
Chapter 1: General Provisions
Context:
Article 363 states that Sustainably Managed Forests are located outside of Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that are designated or
established at the national or sub‐national level, do not include any other state public lands with ecosystem or conservation values, and do not include any indigenous
peoples’ or other customarily conserved lands.
Article 364 states that the purpose of this Title is to define the framework for Sustainable Forest Management, including the management, harvesting, small‐scale
development, commercial use, and conservation of forested areas, in order to maintain and enhance long‐term economic viability and environmental and social benefits,
including the well‐being of people, environmental quality, and sustainable markets and yields.
Article 365 states that Sustainably Managed Forests shall be managed in accordance with the objectives and principles in Book 1 Title 1 of this Code and the following
specific objectives: a) Preserve social, economic, and environmental benefits; b) Conserve, enhance, and restore biological diversity and ecosystem values; c) Improve
local livelihoods and cultural heritage; and d) Promote sustainable development.
Key challenges:
‐

Local communities may not be aware of or fully aware that sustainably managed forests do not include any indigenous peoples’ or other customarily conserved
lands as stipulated in Article 363; the purpose to define the framework for Sustainable Forest Management is also to maintain and enhance long‐term economic
viability and environmental and social benefits, including the well‐being of people, environmental quality, and sustainable markets and yields as articulated in
Article 364, and that one of the objectives of Sustainably Managed Forests is to improve local livelihoods and cultural heritage as articulated in Article 365.

Key recommendations:
‐

It is important for communities to be aware of these relevant terms and conditions/relevant items affecting their communities’ interest and that is required their
engagement and to provide inputs and interventions where possible so that to maximize benefits for the communities, as well as to participate in the sustainable
forest management.

‐

To this end, it is recommended that an appropriate mechanism and efforts should be established to build adequate awareness and capacity for affected/
interested communities to understand and have a full capacity to be engaged and to exercise their rights and roles in these areas.

Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 4: Sustainable Forest Management
Chapter 2: Responsible Entities
Context:
Article 366 states that the competent ministries or institutions responsible for Sustainable Forest Management, and relevant sub‐national authorities, shall: k) Improve
enforcement through cooperation with other ministries or institutions, subnational authorities, and local communities and indigenous peoples; n) Engage with local
communities and indigenous peoples on all aspects of Sustainable Forest Management.
Key challenges:
‐

In practice, there has been limited collaboration between the competent ministries or institutions responsible for Sustainable Forest Management, relevant sub‐
national authorities and local communities in Sustainable Forest Management including enforcement.

‐

There has been a lack of guidelines, standards procedures, mechanisms, capacity and resources for sub‐national authorities and local communities to take part
in aspects of Sustainable Forest Management including enforcement.

Key recommendations:
‐

A Co‐patrolling guidelines were developed and piloted in Stung Treng province with a support from USAID‐Supporting Forests and Biodiversity, implemented by
Winrock International that provide a framework and structure where competent authorities, sub‐national authorities and communities can work together to
conduct a joint forest patrol as part of enforcing the laws. These guidelines should be reviewed and adopted by the RGC and possibly be used nationwide to
encourage and promote collaboration between competent ministries or institutions responsible for Sustainable Forest Management, relevant sub‐national
authorities and local communities in Sustainable Forest Management.

‐

Again, communities should be well informed of their rights, roles and responsibilities to be engaged in these areas and they should be capacitated and
motivated to play their roles as given under these Articles of the Code.

Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 4: Sustainable Forest Management
Chapter 3: Classification of Sustainably Managed Forests
Context:
Article 370 states that in coordination with the ministry or institution responsible for land management, urban planning, and construction, and in consultation with sub‐
national authorities, and the relevant communities and indigenous peoples, the competent ministries or institutions responsible for Sustainable Forest Management shall
assess boundaries and demarcate Sustainably Managed Forests according to classifications and establish a land use map of Sustainably Managed Forests.
Article 371 stipulates that any proposal to modify any classification within any Sustainably Managed Forest, or any portion thereof, shall include documentation detailing
the following: c) The manner in which the modification to classification will enhance the livelihood and customary rights of local communities; e) Appropriate
consultations with any interested stakeholders and the affected local communities, including the prior consent of such communities to the proposed modification;
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Key challenges:
‐

Communities may not be aware that they have the rights and need to be engaged and consulted in the classification, the assessment of boundaries and
demarcation of Sustainably Managed Forests as stipulated in Article 370, and in the modification of classification within any Sustainably Managed Forest that
would enhance the livelihood and customary rights of local communities and that consultation with communities and that the prior consent of such communities
to the proposed modification as stipulated in Article 371 are necessary.

Key recommendations:
‐

Again, it is important for communities to be aware of these areas of their engagement and have the appropriate capacity and mechanism to effectively and
productively participate for the purpose.

‐

So, these is a need to have the appropriate mechanisms in place and to build the capacity of communities so that they can play their rights and roles effectively.

Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 4: Sustainable Forest Management
Chapter 4: Sustainable Forest Use Planning
Context:
Article 373 stipulates that sustainable use plans shall take into account the following factors: c) Location of indigenous peoples and local communities and their livelihood
needs;
Article 374 stipulates that sustainable use plans shall include the following matters: e) Engagement with local communities and indigenous peoples in managing forests.
Key challenges:
‐

Communities may not be aware that they have the rights and need to be engaged and consulted in the terms, conditions and tasks, nor their appropriate and
adequate capacity to participate in Sustainable Forest Use Planning as stipulated in Articles 373 and 374.

Key recommendations:
‐

It is important for communities to be aware of these areas of their engagement and have the appropriate capacity and mechanism to effectively and productively
participate for the purpose.

‐

It is recommended to have the appropriate mechanisms in place and to build the capacity of communities so that they can play their rights and roles effectively.

Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 4: Sustainable Forest Management
Chapter 5: Permits and Approvals
Context:
Article 376 stipulates that any natural or legal person proposing to undertake any of the following activities in any portion of any Sustainably Managed Forest shall apply
for a permit from the relevant ministries or institutions:
a) Production of timber products and non‐timber forest products for commercial use;
b) Management of timber products and non‐timber forest products for commercial use;
c) Harvesting and selling of timber products and non‐timber forest products for commercial purposes in accordance with an annual harvesting quota, which shall include
a security deposit to guarantee payment of royalties and premiums, set by the relevant ministry or institution;
d) Transporting of timber products and non‐timber forest products in accordance with an annual transport quota set by the relevant ministry or institution;
e) Exporting of timber products and non‐timber forest products in accordance with an annual export quota set by the relevant ministry or institution;
g) Establishment of a stock place to sell and distribute timber products and non‐timber forest products;
h) Establishment of a processing facility for forestry industry, sawmill, or timber products and non‐timber forest products;
i) Establishment of any kilns using timber products and non‐timber forest products as raw material;
j) Production of charcoal and firewood;
Article 377 stipulates that the competent ministries or institutions responsible for Sustainable Forest Management, in reviewing any permit application, shall consider
the following: b) The degree to which the proposed project supports and increases local livelihoods; d) Consistency of the proposed project with national and local land
use plans;
Article 378 stipulates that prior to making a determination on any permit application, the competent ministries or institutions responsible for Sustainable Forest
Management shall conduct appropriate consultations with relevant technical partners with experience in the [research, protection, management of natural resources in
the Kingdom of Cambodia, any interested stakeholders, and the affected local communities, obtaining prior consent of such communities to the proposed commercial
activity, and divulge financial arrangements and projected revenue from such commercial activity to all interested stakeholders.
Key challenges:
‐

Communities may not be aware or fully aware of activities which allow and the ones which are not allowed and or the ones which ones which are allowed unless
having permits and or approval from competent authorities, including terms, conditions and tasks as stipulated in Articles 376, 377 and 378.

Key recommendations:
‐

It is important for communities to be aware of these areas and fully understand what is allowed and what is not and to what level and the activities that are
required permits or approval from competent authorities, including the terms, conditions and tasks as stipulated in Articles 376, 377 and 378.
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‐

There is a need then to have an appropriate mechanism and programs that can disseminate all these important information and explain to the communities so
that they can participate and would be compliant.

Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 4: Sustainable Forest Management
Chapter 6: Customary User Rights
Context:
Article 379 stipulates that for local communities and indigenous peoples living within or near Sustainably Managed Forests, the State shall recognize and ensure their
traditional user rights within Sustainably Managed Forests for the purpose of traditional customs, beliefs, religions, and living as defined in this Chapter.
Article 380 stipulates that the traditional user rights of local communities and indigenous peoples for forest products and by‐products shall not require a permit.
Traditional user rights consist of:
a) The collection of dead wood, picking wild fruit, collecting honey, taking resin, and collecting other forest by‐products;
b) Using timbers to build houses, stables for animals, fences, and to make agricultural instruments;
c) Grass cutting or unleashing livestock to graze within the forests;
d) Using other forest products and by‐products consistent with traditional family use; and
e) The right to barter or sell forest by‐products shall not require a permit if those activities do not cause significant threat to the sustainability of the forest. The customers
or any third party who has obtained forest by‐products from local communities for the purposes of commerce, must obtain a permit pursuant to this Title.
Key challenges:
‐

Communities may not be aware or fully aware of these defined terms and conditions and activities and level that are allowed and those which are not allowed or
require permits from the competent authorities.

Key recommendations:
‐

It is important for communities to be fully aware of these terms and conditions, and fully understand what is allowed and what is not and to what level and the
activities that are required permits or approval from competent authorities, including the terms, conditions and tasks as stipulated in Articles 379 and 380.

‐

It is recommended to have an appropriate mechanism and programs that can disseminate all these important information and explain to the communities so that
they can participate and exercise their rights, roles and responsibilities effectively and would be compliant.

Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 4: Sustainable Forest Management
Chapter 8: Royalties and Premiums on Forest Products
Context:
Article 384 stipulates that any natural person or legal entity harvesting timber products and non‐timber forest products for commercial purposes within Sustainably
Managed Forests shall pay royalties and premiums to the competent ministries or institutions responsible for Sustainable Forest Management.
Article 385 stipulates that a portion of all royalties and premiums collected shall be redistributed to local communities according to the amount determined by legal
instrument of the competent ministries or institutions responsible for Sustainable Forest Management. The remainder of all royalties and premiums shall go to the
national budget.
Article 386 stipulates that payment of royalties and premiums shall not be required for: b) Collection of timber products and non‐timber forest products by local
communities exercising customary user rights or in a Community Forest under a Community Forest agreement.
Key challenges:



Communities may not be aware or fully aware of these defined terms and conditions stipulated in these Articles that are affecting their roles, rights and
responsibilities.
The reality of a small‐scale business with non‐timber forest products or small‐scale fishing, even for very poor households is that much of the NTFP products or
fish catch is sold for improving their livelihoods, in addition to their household consumption, and is therefore understood as for “commercial” purposes.
However, Commercial export of NTFP/fishery products can be taken place with a license that has to be issued by the competent authorities. Although this Code
appears not to be negatively impacting small scale business, it is an area that needs to be addressed in the future. And this would be seriously the case if even
given that small scale of businesses would happen outside their villages or cross provincial markets.

Key recommendations:




It is recommended to have an appropriate mechanism and programs that can disseminate all this important information and explain to the communities.
There should be a legal instrument indicating a specific approval and or clear procedures for commercial transportation of fishery/NTFP products by
communities’ members from any CPA, CF or CFi areas in the case of a CPA, CF or CFi with the approved management plan.
There should be an exception for CPA, CF and CFi areas as an incentive for local communities that is taking part in sustainable natural resources management
through CPA, CF and CFi governance.

Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 4: Sustainable Forest Management
Chapter 9: Other Mechanisms for Sustainable Forest Management
Context:
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Article 394 stipulates that citizens, armed forces, and authorities of all levels shall have the obligations for forest maintenance and protection, fire prevention and
fighting against forest fires.
Key challenges:
‐

Communities may not be aware or fully aware of this requirement as stipulated in this Article 394 that are affecting their roles, rights and responsibilities for
forest maintenance and protection, fire prevention and fighting against forest fires.

Key recommendations:
‐

It is important for communities to be fully aware of these obligations and take necessary action as required. So, dissemination and motivation for communities to
participate in this area is critically recommended.

Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 5: Wildlife Protection, Conservation and Management
Chapter 1: General Provisions
Context:
Article 401 stipulates that the ministry or institution responsible for environment, in cooperation with other competent ministries or institutions and sub‐national
authorities, has the following obligations and responsibilities: k) To prepare a legal instrument on the issuance and management of hunting permits for local communities
and indigenous peoples within and outside of Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that are designated or established at the national or sub‐
national level;
Key challenges:
‐

Communities may not be aware or fully aware that competent authorities have obligations and responsibilities to prepare a legal instrument on the issuance and
management of hunting permits for local communities and indigenous peoples within and outside of Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected
Areas.

Key recommendations:
‐

It is recommended to have a program or regular mechanism to disseminate such information and explain to the communities so that they are fully aware of
these obligations and responsibilities of the authorities for issuance and management of hunting permits for local communities and indigenous peoples within
and outside of Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas, and to ensure that they are compliant.

Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 5: Wildlife Protection, Conservation and Management
Chapter 3: Prohibitions on Hunting
Context:
Article 409 stipulates that the following prohibitions apply to all hunting on public and private lands, and State lands outside of Biodiversity Conservation Corridors and
Natural Protected Areas that are designated or established at the national or sub‐national level:
a) Hunting of all species listed on Schedules 1 and 2 is prohibited in all areas, except under special circumstances defined under Chapter 5 of this Title;
b) Hunting of all species on Schedules 1, 2, 3, and 4 using prohibited means is prohibited;
c) Production, possession, manufacture, purchase, transport, and use of indiscriminate methods that affect multiple individuals and species; use of prohibited weapons
or equipment, including but not limited to snares, traps, guns or other homemade weapons, wire, bicycle or motorbike brake cable, explosives, ammunition, poisons and
chemicals including pesticides, nets and mesh used on land, fishing line used on land, baits, sound recordings or other lures, bird lime or glue, and electrocution
equipment; hunting with domestic dogs; and any other prohibited means of hunting; for the purpose of catching, trapping, collecting, injuring, or killing wild animals, are
prohibited at all times in all locations;
d) It is prohibited to hunt, pursue, or harass any wildlife from or by means of a vehicle, including but not limited to on water or land, or by aircraft, or to use an aircraft,
motor vehicle, boat or other mechanised vehicle for the purpose of driving or stampeding any wild animals;
e) Hunting of species listed on Schedules 3 and 4 outside of Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that are designated or established at the
national or sub‐national level is permitted by local communities for subsistence and traditional use by natural persons holding a valid permit, in accordance with Chapter
5 of this Title; and
f) Hunting of species listed on Schedules 1, 2, and 3 for commercial purposes is prohibited.
Article 410 stipulates that the following prohibitions apply to all hunting within Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that are designated or
established at the national or sub‐national level:
a) All hunting of species listed on Schedules 1, 2, 3 and 4 is prohibited within the Core Zones and Conservation Zones of Biodiversity Conservation Corridors and Natural
Protected Areas that are designated or established at the national or sub‐national level. These zones shall remain inviolate to hunting to protect species populations and
reduce disturbance to wildlife. These zones shall act as a reservoir or source of animals, which may disperse into other zones;
b) Hunting of Schedule 3 and Schedule 4 species for subsistence and traditional use by local communities and indigenous ethnic minority groups living within or adjacent
to Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that are designated or established at the national or sub‐national level is permitted in the Sustainable
Use Zone and Community Zone only, using permitted means only, and only with a valid hunting permit;
c) Hunting quotas for local communities and indigenous peoples shall be assigned by the provincial department responsible for environment, the Director of a
Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area that is designated or established at the national or sub‐national level, or Collaborative Management
Committee, with oversight by the ministry or institution responsible for environment and in cooperation with technical partners and other relevant sub‐national
authorities. Quotas shall be listed on individual hunting permits;
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d) Hunting of Schedule 3 and 4 species, by any natural person or legal entity other than local communities and indigenous peoples holding individual valid hunting
permits, is prohibited inside Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that are designated or established at the national or sub‐national level;
e) Hunting of any wildlife for commercial purposes is completely prohibited at all times in all Biodiversity Conservation Corridors and Natural Protected Areas that are
designated or established at the national or sub‐national level;
f) Hunting of Schedule 3 and Schedule 4 species for crop protection purposes, within twenty (20) metres of farmland, is allowed in the Community Zone only via
permitted means of hunting, through the issuing of a permit from the provincial department responsible for environment and Natural Protected Area Director with
oversight by the ministry or institution responsible for environment and in cooperation with relevant legal entities. Hunting of Schedule 1 and 2 species for crop
protection purposes inside the Community Zone is prohibited;
g) Production, possession, manufacture, purchase, transport, and use of indiscriminate methods that affect multiple individuals and species; use of prohibited weapons
or equipment, including but not limited to snares, traps, guns or other homemade weapons, wire, bicycle or motorbike brake cable, explosives, ammunition, poisons and
chemicals including pesticides, nets and mesh used on land, fishing line used on land, baits, sound recordings or other lures, bird lime or glue, and electrocution
equipment; hunting with domestic dogs; and any other prohibited means of hunting; for the purpose of catching, trapping, collecting, injuring, or killing wild animals, are
prohibited at all times in all locations;
Key challenges:
‐

Local communities may not be aware or fully aware of these prohibitions on hunting stipulated in these Articles 409 and 410.

Key recommendations:
‐

It is critically important for communities to fully understand these prohibitions. It is recommended to have a program or regular mechanism to disseminate such
information and explain to the communities so that they are fully aware of these prohibitions and be compliant.
Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 5: Wildlife Protection, Conservation and Management
Chapter 5: Hunting Permits

Context:
Article 427 stipulates that hunting applications for Sustainable Use Zones and Community Zones of Biodiversity Conservation Corridors, Natural Protected Areas that are
designated or established at the national or sub‐national level, and Collaborative Management Protection Zones, shall be reviewed, and if appropriate, approved. Permits
shall be issued by the Collaborative Management Committee, or the Director of the relevant Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area that is
designated or established at the national or sub‐national level, in consultation with interested stakeholders involved in the protection of Biodiversity Conservation
Corridors and Natural Protected Areas that are designated or established at the national or sub‐national level.
Article 428 stipulates that a hunting permit may be granted, revoked, or refused, or conditions or restrictions imposed, by the Director of a provincial department
responsible for environment, Collaborative Management Committee, or Director of any Biodiversity Conservation Corridor or Natural Protected Area that is designated or
established at the national or sub‐national level, based on the following requirements:
a) All permits shall be issued in a transparent manner;
b) Only one hunting permit shall be granted per household;
c) No hunting permit shall be issued to any person involved in any incidents of illegal hunting in the preceding period of up to five (5) years, or who has had their permit
revoked three (3) times, as stipulated in Article 430 of this Code;
d) No hunting permit shall be issued to any person that the provincial department responsible for environment, Collaborative Management Committee, or Director of any
Natural Protected Area that is designated or established at the national or sub‐national level, has reasonable cause to believe, or evidence to prove, has participated in or
had any involvement with commercial hunting and illegal trade of wildlife;
e) No hunting permit shall be transferred from one person to another; and
f) A hunting permit shall be valid for one (1) year, after which it shall be reviewed and can be renewed.
Where a hunting permit is lost, the holder of a permit shall immediately inform the relevant provincial department responsible for environment, Collaborative
Management Committee, or Director of a Natural Protected Area that is designated or established at the national or subnational level, and cease all hunting activities until
a replacement permit is issued.
Key challenges:
‐

Local communities may not be aware or fully aware of these terms and conditions for hunting permits as stipulated in these Articles 427 and 428.

Key recommendations:
‐

It is critically important for communities to fully understand these terms and conditions for hunting permits as some of the community members are doing
hunting. So, it is recommended to have a program or regular mechanism to disseminate such information and explain to the communities so that they are fully
aware of these obligations and be compliant.

Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 8: Sustainable Water Resources Management
Chapter 4: Authorizations
Context:
Article 566 stipulates that every natural person has the right to take and use water resources without the need for an authorization under this Chapter for: a) Vital
human needs, including drinking, washing, bathing, sanitation, the irrigation of domestic gardens and orchards, and other domestic purposes; and b) Emergency
purposes, including firefighting.
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Article 567 stipulates that Taking and using water resources as stipulated in Article 566 of this Code shall be done in a manner that does not affect any legal rights of any
other natural person.
Article 568 stipulates that Land owners and occupiers have the right to collect and use rainwater and water naturally flowing over their land without authorization under
this Chapter if done in accordance with Article 566 of this Code, unless the natural flow of water is hindered by the construction of roads, fences, dykes, impoundments,
or ponds.
Key challenges:
‐

Local communities may not be aware or fully aware of these terms and conditions for level of authorization for sustainable water resource management as
stipulated in these Articles 566, 567 and 568.

Key recommendations:
‐

It is important for communities to fully understand these terms and conditions for authorization for sustainable water resource management. So, it is
recommended to have a program or regular mechanism to disseminate such information and explain to the communities so that they are fully aware of these
obligations and be compliant.

Book 4: Sustainable Management of Natural Resources
Title 9: Sustainable Fisheries
Chapter 2: Sustainable Freshwater and Marine Fisheries Management
Context:
Article 615 stipulates that the relevant competent ministries or institutions shall establish by legal instrument regulations to support the conservation and sustainable
management of freshwater fisheries, including but not limited to the following: a) Community fisheries, rice field fisheries, community fish refuge ponds, community
fisheries management, and community benefit sharing, including integration, as appropriate, with the Collaborative Management provisions in Book 4 Title 3 of this
Code; g) Fishing gear types prohibited for sale, possession, or use in inland fisheries;
Article 616 stipulates that f) The management of community fisheries and community fishing areas and community benefit sharing; h) Activities prohibited in the marine
fisheries, including the prohibition of the harvest, purchase, possession, landing, and offering to sell of any endangered or threatened species in accordance with national
and international law or any internationally recognized listing of such species; i) Fishing gear types prohibited for sale, possession, or use in marine fisheries; l)
Combatting illegal, unreported, and unregulated fishing;
Article 617 stipulates that the relevant competent ministries or institutions shall, in cooperation with relevant subnational authorities, communities, and community
fisheries, establish gear‐ and species‐specific Marine Fisheries Management Plans based on the best available scientific information and local knowledge. Marine
Fisheries Management Plans shall include, but not be limited to, the following matters: a) Closed seasons and areas; d) Description of the conservation and management
measures to be applied to the fisheries to reduce overfishing and destructive fishing including but not limited to bottom trawling; and e) Processes for monitoring and
reviewing individual Marine Fisheries Management Plans, in close cooperation with relevant sub‐national authorities, communities, and community fisheries.
Article 618 stipulates that e) Permanent or temporary area closures for the harvest of any particular marine fisheries resource, stock, or stock complex, or in relation to a
particular geographic area; and f) Restrictions on the type, size, and amount of gear used to harvest any particular marine fisheries resource, or their use in any particular
geographic area.
Key challenges:
‐

Local communities may not be aware or fully aware of these terms and conditions for their rights, roles and responsibilities in taking part in sustainable fisheries
management as stipulated in these Articles 615, 616, 617 and 618.

Key recommendations:
‐

It is important for communities to fully understand these terms and conditions, their rights, roles and responsibilities for participating in sustainable fisheries
management. So, it is recommended to have a program or regular mechanism to disseminate such information and explain to the communities so that they are
fully aware of these obligations and be compliant.
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ចអនុម័តបនករ

ម្រ

្រស្ត ្រតូវេធ្វើេទបើង

តៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

សំេណើ

ែដល៖

ែដល៖

៧៩. សំេណើែដល

ចអនុម័តបនករ យ

្រស្ត ្រតូវេធ្វើេទបើងេលើ

ក- ទំនងជនឹងមនផលប៉ះពល់គួរឲយកត់

ក- ទំនងជនឹងមនផលប៉ះពល់គួរឲយកត់

សមគល់ដល់បរ ិ

សមគល់ដល់បរ ិ

ថនឬ

ថនឬ

1

សំណូមពរ / កំែណែ្របថមីេលើព្រងងទី១០
ប្តូរេទម្រ

៦៤៖ បនទទួលយក

ប្តូរេទម្រ

៦៥៖ បនទទួលយក

ក់បញចូ ល

បញូច លេទកនុងករបេងកើតេគលនេយបយ
ិ ីននរបស់ ជ
ែផនករយុទធ
្រស្ត និងកមមវធ

ម្រ

ថន

្រស្ត

មតិេយបល់របស់សងគមសុវី ិល េលើព្រងង៩.១០

គនថី/មតិក/ជំពូក

.រ

យតៃម្លបរ ិ

ម

ល

មតិេយបល់របស់សងគមសុវី ិល េលើព្រងង៩.១០

គនថី/មតិក/ជំពូក

.រ

ខ- ទក់ទងេទនឹងវ ិស័យ
កំណត់េ

មួយ ែដលបន

យ្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យ

ខ- ទក់ទងេទនឹងវ ិស័យ
កំណត់េ

មួយ ែដលបន

យ្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យចីរ

ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ

ភពនិង្រកសួង

ចីរភព ។

សំណូមពរ / កំែណែ្របថមីេលើព្រងងទី១០

ថន

និងធនធនធមមជតិ។
៣

៨១៖ នីតិវ ិធីៃនករ យតៃម្លបរ ិ

ម្រ
យុទធ

្រស្ត ្រតូវ

ដូចខងេ្រកម៖
១- ករេធ្វើចំ

ក់បញូច លនូវដំ

ថ នជ
ក់កល

ត់ថនក់គេ្រមង ។

២- ករកំណត់វ ិ

លភពគេ្រមង ។

៣- ករេរៀបចំេសចក្តី្រពងរបយករណ៍ករ
យតៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

៤- ករចូលរួមជ

ម្រ

នីតិវ ិធីៃនករ យតៃម្លបរ ិ
ក់បញូច លនូវដំ

១- ករេធ្វើចំ

របយករណ៍ករ យតៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

ថ នជយុទធ

តៃម្លបរ ិ

ន។

ថ នជយុទធ

្រស្ត ។
ថ នជយុទធ

្រស្ត

សំណូមពរថមី (ឃ្ល្របេយគ )


តៃម្លបរ ិ

ជយុទធ

ថន

្រស្តចុងេ្រកយ ។

៧- ករអនុវត្តរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះ

៦- េសចក្ដីសេ្រមចេលើរបយករណ៍ករ យតៃម្ល

ពល់បរ ិ

បរ ិ

ថ នជយុទធ

ថ

ធរណៈេលើេសចក្តី្រពង

៥- ករេរៀបចំរបយករណ៍ករ យតៃម្លបរ ិ

្រស្តចំេពះសំេណើ។

ម

វត្តែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ

៦- េសចក្ដីសេ្រមចេលើរបយករណ៍ករ យ

ថ នជយុទធ

្របសិទិភ
ធ ពៃនករ

៣- ករេរៀបចំេសចក្តី្រពងរបយករណ៍ករ យ

។

្រស្ត ។

្របឹក ឯក ជយេដើមបីធន
ន និង យតៃម្លករអនុ

រិ

ថ នជយុទធ

ថ ប័នពក់

ព័នធ និងចូលរួមរបស់្រកុម

្រស្ត ។

របយករណ៍ករ យតៃម្លបរ ិ

្រស្តចុងេ្រកយ ។

រួមរបស់

លភពសំេណើរសុំ និងលកខ

៥- ករេរៀបចំរបយករណ៍ករ យតៃម្លប
ថ នជយុទធ

្រស្ត ្រតូវ

ក់កលដូចខងេ្រកម៖

ណ្ឌករងរ ស្រមប់ករ យតៃម្លបរ ិ

៤- ករចូលរួមជ

្រស្ត ។

ថ នជយុទធ

ប្តូេទម្រ ៦៩៖ មិនបនទទួលយក
 មិនបនែចកចបស់ពីចូល

ត់ថនក់សំេណើរសុំ ។

២- ករកំណត់វ ិ

្រស្ត ។

ធរណៈេលើេសចក្តី្រពង

៨១

្រស្ត ។
2

េរៀបចំបេងកើត និងស្រមប
ស្រមួលជមួ យ

ថ ប័ន

ពក់ និង្រកុម្របឹក ឯក
ជយ សំេ

អនុវត្តករ

ម

ន និង យតៃម្លករអនុ

ល

មតិេយបល់របស់សងគមសុវី ិល េលើព្រងង៩.១០

គនថី/មតិក/ជំពូក

.រ

សំណូមពរ / កំែណែ្របថមីេលើព្រងងទី១០

៧- ករអនុវត្តរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះ

វត្តែផនករ្រគប់្រគង

ពល់បរ ិ

រិ

ថ នជយុទធ

្រស្តចំេពះសំេណើ ។

៨-េរៀបចំបេងកើត និងស្រមបស្រមួលជមួយ

ថ ប័ន

ឬ្រកុម្របឹក ឯក ជយសំេ

ន

អនុវត្តករ

ម

និង យតៃម្លករអនុវត្តែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ

ប

ថន។

ថ

ន។
៤

ម្រ

ម្រ

៨២ ៖ សមតថកិចច

៨២ ._ សមតថកិចច

ថ ប័ន ែដលទទួលខុស្រតូវ

្រកសួង

ថ ប័ន ែដលនឹងអនុវត្តនីតិវ ិធីៃនករ យ

កនុងករអនុវត្តនីតិវ ិធីៃនករ យតៃម្លបរ ិ ថ ន
ជយុទធ
្រស្ត ្រតូវែតជ្រកសួង ថ ប័ន

តៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

ែដលមនសមតថកិចចេលើវ ិស័យ ែដលជកមមវតថុ

កនុងករេរៀបចំដំេណើរករ យតំៃលបរ ិ ថ នជ
យុទធ
្រស្តៃនសំេណើរេនះនិងករចូលរួមជ

្រកសួង

ៃនករ យតៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

្រស្ត ។

ប័ន អន្តរវ ិស័យ ឬ

្រស្ត ្រតូវែតជ្រកសួង

ប្តូរេទម្រ ៧០៖ មិនបនទទួលយក
 ករធនពីករចូលរួមជ
ធរ

ថ

ណៈ និងករចូលរួមេធ្វើេសចក្តីសេ្រម

មវ ិស័យ ្រតូវទទួលខុស្រតូវ

ចិត្ត។
កំែណរថមី៖ [...្រកសួង
មវ ិស័យ

ធរណៈ។

បរ ិ

ចេរៀបចំរបយករណ៍ យតៃម្ល

ថ នជយុទធ

្រស្តេ

យខ្លួនឯង ឬជួលទី
គ ល់េ យ្រកសួង ថ ប័

្របឹក ែដលទទួល
នទទួលបនទុកបរ ិ
រួមជ

ថ ប័នមនសមតថកិចច

ថនេ

យធនពីករចូល

ធរណៈ...]

សំណូមពរថមី (ឃ្ល្របេយគ )
[...្រកសួង
យ
3

ថ ប័នមនសមតថកិចច

មវ ិស័

ចេរៀបចំរបយករណ៍ យតៃម្លបរ ិ

ថន

ល

មតិេយបល់របស់សងគមសុវី ិល េលើព្រងង៩.១០

គនថី/មតិក/ជំពូក

.រ

សំណូមពរ / កំែណែ្របថមីេលើព្រងងទី១០
ជយុទធ

្រស្តេ

ែដលទទួល

យខ្លួនឯង ឬជួលទី្របឹក
គ ល់េ យ្រកសួង ថ ប័ន

ទទួលបនទុកបរ ិ
ជ

៥

ម្រ

៨៤ ៖ ករចូលរួមពីសំ

ក់្រស្តី និង

ម្រ

៨៤.ករចូលរួមពីសំ

ជនងយរងេ្រគះ

រងេ្រគះ

្រកសួង

្រកសួង

ថ ប័នែដលមនករពក់ព័នធនឹងករ

យតៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

្រស្ត ្រតូវផ្តល់ឱ

រិ

ក់្រស្តី និងជនងយ

ថ ប័នែដលពក់ព័នធនឹងករ យតៃម្លប

ថ នជយុទធ

ថនេ

យធនពីករចូលរួម

ធរណៈ និងពី្រគប់ភគីពក់ព័នធ)

ប្តូរេទជជំពូកទី៣ (ម្រ ៧៤ ៧៥ និង៧៦)
៖ បនទទួលយក ប៉ុែន្ត៖


្រស្ត ្រតូវផ្តល់ឱកសដល់្រស្តី

ម្រ

េនះ ភជប់េទបទបបបញញ តិ្តសីព
្ត ី

ករចូលរួមជ

រធរណៈ និងសិទិធ

កសដល់្រស្តី កុមរ ជនពិករ ជនងយរង

កុមរ ជនពិករ ជនងយរងេ្រគះ ្រកុមជនជតិ

ទទួលបនព័ត៌មនបរ ិ

េ្រគះ ្រកុមជនជតិភគតិច និងជនជតិេដើម

ភគតិច និងជនជតិេដើមភគតិចចូលរួមកនុងកិចច

ែចងកនុង្រកមេនះ។
ម្រ ៧៥៖ ករយកចិត្តទុក

ភគតិចចូលរួមកនុងកិចចដំេណើរករៃនករ យ
តៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

ដំេណើរករៃនករ យតៃម្លបរ ិ

្រស្ត ។

ថ នជយុទធ

្រស្ត



ថ ន ដូចមន
ក់ជ

ពិេសស [...ផ្តល់ឱកសឱយមនករ
ចូលរួម និងេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត.្ត ..]
បញ
ជ ក់៖ គួរកំណត់ឱយបនចបស់ពីករចូល
រួម និងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ពួក
គត់ែដលនឹងរងផលប៉ះពល់េ
គេ្រមង។
សំណូមពរថមី (ឃ្ល្របេយគ )

4

យផទល់ពី

ល

មតិេយបល់របស់សងគមសុវី ិល េលើព្រងង៩.១០

គនថី/មតិក/ជំពូក

.រ

សំណូមពរ / កំែណែ្របថមីេលើព្រងងទី១០
ម្រ



៧៥៖ ករយកចិត្តទុក

ក់ជ

ពិេសស ធនឱយមនករចូលរួម និង
េធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត
ដំេណើរករេរៀបចំរបយករណ៍ យ
តៃម្លបរ ិ
ទុក

ថ នជយុទធ

្រស្ត ្រតូវយកចិត្ត

ក់ជពិេសស និងផ្ដល់ឱកសឱយមន

ករចួលរួមពីជនងយរងេ្រគះ ្រស្តី កុមរ ជន
ពិក ចស់ជ

ជនជតិភគតិច និងជនជតិ

េដើមភគតិច ។
៦

ម្រ

ទី ៨៥- ករវ ិភគអំពីករែ្រប្របួល

កសធតុេនកនុងករ យតៃម្លបរ ិ

យុទធ

្រស្ត ្រកសួង

ម្រ

ថ នជ

ថ ប័នពក់ព័នធ េ

យ

ទី ៨៥- ករវ ិភគផលប៉ៈពល់ែដលមនស

កកនុពលពីករែ្រប្របួល
យតៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

មនកិចចសហករ ជមួយ្រកុម្របឹក ជតិ

ពក់ព័នធ េ

អភិវឌ ន៍េ

្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យចីរភព និង្រកសួង

ទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ

ថ ប័ន

ថ ន ្រតូវធនថ

ល់

គេ្រមងនិងសកមមភពទំងអស់ែដលត្រមូវ
ឲយមនករ យតៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

ក់បញូច លនូវករវ ិភគ េលើករពិចរ

្រស្ត
អំពី

កសធតុេនកនុងករ
្រស្ត ្រកសួង

យចីរភព និង្រកសួង
ថ ន ្រតូវធនថ

ល់

េគលនេយបយែផនករ កមមវ ិធីនន ែដល
ត្រមូវឲយមនករ យតៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

ិ គ េលើផលប៉ៈពល់
ក់បញូច លនូវករវភ

5

្រស្ត

១៣៩ មិនបនទទួលយក

សំណូមពរថមី (ឃ្ល្របេយគ )

ថ ប័ន

ម្រ

យមនកិចចសហករ ជមួយ្រកុម

ប័នទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ

្រតូវ

ប្តូរេទ ម្រ

ថ

១៣៩ ករវ ិភគ និង យតៃម្លពីសក្តនុ

ពលៃនផលប៉ះពល់ចំេពះករែ្រប្របួល
កសធតុ
របយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ
េពញេលញ េ
ថ ប័នពក់ ព័នធ

ថន

យមនកិចចសហករពី្រកសួង
្រតូវធនថ

ល់េគល

ល

មតិេយបល់របស់សងគមសុវី ិល េលើព្រងង៩.១០

គនថី/មតិក/ជំពូក

.រ
ករែ្រប្របួល
ខងេលើ។

កសធតុ កនុងករ យតៃម្លច

ែដលមនសក្តនុពលពីករែ្រប្របួល

កសធតុ

កនុងករ យតៃម្លចខងេលើ។

សំណូមពរ / កំែណែ្របថមីេលើព្រងងទី១០
នេយបយ ែផនករ កមមវ ិធីនន ែដលត្រមូវ
ឲយមនករ្រតូវវ ិភគ
ពល់ែដល

និង យតៃម្លផលប៉ះ

ចេកើតេឡើង

និងភពងយរង

េ្រគះៃនគេ្រមង ែដលប

្ត លមកពីករែ្រប

្របួល

កសធតុ

បនថយ
ែ្រប្របួល

េដើមបីកំណត់វ ិធនកត់

និងបន ុ ំេននឹងផលប៉ះពល់េលើករ

កសធតុែដលេកើតមនេឡើង រួម

មនករេរៀបចំែផនករេឆ្លើយតបជបនទន់ ។
៧

ម្រ

៨៦៖ករអនុវត្តនូវរបយករណ៍ យ

តៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

្រស្ត

ម្រ
បរ ិ

៨៦ ._ ករអនុវត្តនូវរបយករណ៍ យតៃម្ល ប្តូរេទម្រ
ថ នជយុទធ
្រស្ត

៧៧៖ បនទទួលយក

សំណូមពរថមី (ឃ្ល្របេយគ )

្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធ ្រតូវ

ក់បញូជ លនូវ ្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធ ្រតូវ

ក់បញូជ លនូវលទធ ម្រ

លទធផលៃនកររកេឃើញ និងេសចក្តីសេ្រមច ផលៃនករវ ិភគេនកនុងរបយករណ៍ យតៃម្លប

ចិត្តេ

យ្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ

យចីរ

រិ

ថ នជយុទធ

្រស្ត

កររកេឃើញ

និងេសចក្តី

ភពេទកនុងសំេណើែដល្រកសួង
ថ ប័ន សេ្រមចចិត្តរបស់េ យ្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍
នីមួយៗបនេសនើេទបើង មុនេពលែដលសំេណើ េ យចីរភពេទកនុងសំេណើែដល្រកសួង
ថ ប័ន
ែដលបនេសនើេទបើងេនះ្រតូវបនេធ្វើករ
សេ្រមចជចុងេ្រកយ

នីមួយៗបនេសនើេទបើង មុនេពលែដលសំេណើែដល

េហើយ្រតូវបង្ហញេន បនេសនើេទបើងេនះ្រតូវបនេធ្វើករសេ្រមចជចុង
6

៧៧ ._ ករ

ក់បញូច លលទធផលៃនករ

វ ិភគពីេហតុប៉ៈពល់ កនុងករេរៀបចំរបយ
ករណ៍ យតៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

្រស្ត

ល

មតិេយបល់របស់សងគមសុវី ិល េលើព្រងង៩.១០

គនថី/មតិក/ជំពូក

.រ

សំណូមពរ / កំែណែ្របថមីេលើព្រងងទី១០

េហើយ្រតូវបង្ហញេនកនុងសំេណើចុង
កនុងសំេណើចុងេ្រកយ អំពីវ ិធីែដលលទធផល េ្រកយ។
និងេសចក្ដីសេ្រមចៃនករ យតៃម្លបរ ិ ថ ន
េ្រកយអំពីវ ិធីែដលលទធផលនិងេសចក្ដីសេ្រមច
ជយុទធ

្រស្ត

្រតូវបន

មន រួមមន […]
៨

ម្រ

៨៧៖ ករអេងកត
្រកសួង

វ ិធីេដើមបីអេងកត
ែដលប

ម

ក់បញូច លគន

រួម ៃនករ យតៃម្លបរ ិ

ក់បញូច លគន រួមមន […]

ម្រ

ន

ថ ប័នពក់ព័នធ្រតូវបេងកើតកមម
ម

នផលប៉ះពល់បរ ិ

ថន

នករ យតៃម្លបរ ិ
ធរណជន
អនុេ

ម

ថ នជយុទធ

្រស្ត ្រតូវ

ថ ប័នពក់ព័នធ និង
ចែស្វងរកបន េ

ម

ម

ន និង យតៃម្លករ


្រកសួង

រិ

ម

ថ ន ែដលប

ននិង យតៃម្ល ផលប៉ះពល់ប

្ដ លមកពីករអនុវត្តសំេណើែដល ម្រ
ម

ននិងករ

យតៃម្លករអនុវត្តរនូវបយករណ៌ករ យតៃម្ល
បរ ិ

ថ នជយុទធ

នពក់ព័នធ និង
េ

យអនុេ

្រស្ត ្រតូវ
ធរណជន

ម

ធនឱយមនករ យតៃម្លករអនុវត្ត

សំណូមពរថមី (ឃ្ល្របេយគ )

បនេសនើេឡើង ។

យ

៧៨ និង៧៩៖ មិនបនទទួល

ថ ប័នពក់ព័នធ្រតូវបេងកើតកមមវ ិធី

លទធផលៃនរបយករណ៍អេងកត

មបទបបញញ តិ្តៃន្រកមេនះ ។

ថ នជយុទធ

ប្តូរេទម្រ
យក

្រស្ត
េដើមបីអេងកត

បនេសនើេឡើង ។

ក់ឲយ ្រកសួង

៨៧ ._ ករអេងកត

្រស្ត្រតូវបន

អនុវត្ត របយករណ៍ យតៃម្លបរ ិ

្ដ លមកពីករអនុវត្តសំេណើែដល
លទធផលៃនរបយករណ៍អេងកត

ថ នជយុទធ

ក់ឲយ ្រកសួង

ថ ប័

ចែស្វងរកបន

មបទបបញញ តិ្តៃន្រកមេនះ ។

៧៨ ._ ករអេងកត
្រកសួង

េ

យចីរភព េ
ម

ន

ថ ប័នទទួលបនទុកអភិវឌ ន៍

យសហករជមួយ្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកបរ ិ

េដើមបីអេងកត

ម

ិ ី
ថ ន ្រតូវេរៀបចំកមមវធ

នេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថន

ធនឲយមនករ យតៃម្លកុងករអនុ
ន
វត្ត

េគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវ ិធី ដូច

មនកំណត់េនកនុងរបយករណ៍ យតៃម្លប

រិ
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ថ នជយុទធ

្រស្ត និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិ

ល

មតិេយបល់របស់សងគមសុវី ិល េលើព្រងង៩.១០

គនថី/មតិក/ជំពូក

.រ

សំណូមពរ / កំែណែ្របថមីេលើព្រងងទី១០
យុត្តសីព
្ដ ីករអេងកត
រិ

ថ នជយុទធ

ម្រ

ម

នករ យតៃម្លប

្រស្តៃន្រកមេនះ ។

៧៩ ._ លទធផលអេងកត

ម

ធនថ លទធផលអេងកត
ក់ឱយ្រកសួង
ធរណជន
៩

ម្រ

្រកសួង
រិ

ម្រ

៩៥៖ សមតថកិចចទទួលខុស្រតូវ
ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិស័យប

ថ ន ជេសនធិករផទល់របស់ ជរ ្ឋ ភិប

ល ែដលមនសមតថកិចចផ្តច់មុខស្រមប់
្រគប់្រគងករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថន

។

ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ

្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិស័យប

ថ នមនភរកិចច និងតួនទីដូចខងេ្រកម៖
ក- បេងកើតគណៈកមមករ
ជំនញ្រតួតពិនិតយ

មករចំបច់ ។

ខ- េចញលិខិត និង
វ ិញញបនប្រតឯកភពេលើរបយ

ថន

ជេសនធិករផទល់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដល
តៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ព័ត៌មនបរ ិ

ថន ។

ក- បេងកើតគណៈកមមករជំនញ
មករចំបច់ ។

ខ- េចញលិខិត និងវ ិញញបនប្រត
ឯកភពេលើរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុ
ប៉ះពល់

បរ ិ
8

ថន។

ថ ប័នមនសមតថកិចច និង
ចែស្វងរកបន ។

រធរណៈ និងសិទិទ
ធ ទួលបន
ថ ន ែដលមនែចងៃន្រកមេនះ)

ថន

មនភរកិចច និងតួនទីដូចខងេ្រកម៖
្រតួតពិនិតយ

ន ្រតូវ

បទបបញញតិ្តេលើែផនកៃនដំេណើរករៃនករចូល
រួមជ

ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ

ម

ប្តូរេទម្រ ៦៧៖ បនទទួលយក (ចំនុ
ច៣ កនុងម្រ ៦៧េនះ ប៉ុែន្ត ្រស័យេទេលើ

មនសមតថកិចចផ្តច់មុខស្រមប់្រគប់្រគងករ យ
្រកសួង

្រកសួង
រិ

៩៥ ._ សមតថកិចចទទួលខុស្រតូវ

ន

សំណូមពរថមី (ឃ្ល្របេយគ )
ម្រ
ម្រ

៩៥ សមតថកិចចទទួលខុស្រតូវ ប្តូរេទ
៦៦ ._ ្រកសួង

ថ ប័នទទួលបនទុក

ល

មតិេយបល់របស់សងគមសុវី ិល េលើព្រងង៩.១០

គនថី/មតិក/ជំពូក

.រ

ស្តីពីលកខណៈវ ិនិច័ឆយៃនករេធ្វើចំ

ថន។
គ- អនុម័តលិខិតបទ ្ឋ នគតិ

ឃ- កំណត់លកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ

។
ង- អនុម័តលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត
នន ស្តីពីករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់ប

ង- អនុម័តលិខិតបទ ្ឋ នគតិ

រិ

ថ នករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

យុត្តនន ស្តីពីករ យតៃម្លេហតុប៉ះ

ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ

ពល់បរ ិ

ថ នករ យតៃម្លេហតុប៉ះ

រួម

ពល់បរ ិ

ថ ន និង/ឬ ែផនករ

ករកំ ណត់វ ិ

្រគប់្រគងបរ ិ

ថន។

ែដលបនឯកភព និងអនុវត្តេ
្រកសួង
រិ

ពល់បរ ិ

ថ ន និង/ឬែផនករ

្រគប់្រគងបរ ិ

ថ ន។

ថ ន ែផនករៃនចូល

លភព និងលកខខណ្ឌ

យ

១- បេងកើតគណៈកមមករជំនញ្រតួតពិនិតយ

្រកសួង

យ

ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិ

ស្ដីពីករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ
និង/ឬែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ

ថន
ថន

ថ ន។

ឆ- អនុម័តលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត
ស្តីពីករចូលរួមជ
9

មករចំបច់ ។
១- ប្តូរ ២ -ករពិនិតយ ផ្ដល់េយបល់ និងឯក

ភព េលើដំេណើរករ និងរបយករណ៍
តៃម្លបរ ិ

ធរណៈកនុងកិចច

ថ នជយុទធ

ទទួលបនទុកបរ ិ

ម្រ

ថ ប័ន

ថ ន េដើមបីព្រងឹងករអនុវត្ត
ថ នជ

្រស្ត ។
៦៧ ._ ករអនុវត្ត
្រកសួង

េ

យ

្រស្ត ។

២-ប្តូរ ៣ - សហករជមួយ្រកសួង

យុទធ

ច- អនុវត្តេគលករណ៍នន
ែដលបនឯកភព និងអនុវត្តេ

យចីរភព ្រតូវមនភរៈកិចច និងទទួល

មបទបបញញ តិ្ត ស្ដីពីករ យតៃម្លបរ ិ

ករងរ ៃនគេ្រមងនីមួយៗ។

ថ ប័នទទួលបនទុកវ ិស័យប

ថ នស្ដីពីករ យតៃម្លេហតុប៉ះ

ថន

ធរណៈែដលភជប់មកជមួយនិង

ច- អនុវត្តេគលករណ៍នន

ថ ប័នទទួលបនទុកអភិវឌ ន៍

ខុស្រតូវចំេពះ ៖

លភពគេ្រមង និងលកខខណ្ឌករងរ

លភពគេ្រមង និងលកខខណ្ឌ

ករងរ ។

េ

ឃ- កំណត់លកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ ៃន
វិ

ត់ថនក់គេ្រមង ។

ត់

ថនក់គេ្រមង ។

យុត្តសីព
្ត ីលកខណៈវ ិនិច័ឆយៃនករេធ្វើចំ

ៃនវ ិ

្រកសួង

គ- អនុម័តលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត

ករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់
បរ ិ

សំណូមពរ / កំែណែ្របថមីេលើព្រងងទី១០

យចីរភព េ

ថ ប័នទទួលបនទុកអភិវឌ ន៍

យសហករជមួយ្រកសួង

ថ ប័ន ទទួលបនទុកបរ ិ

ថ ន ្រតូវេរៀបចំលិខិត

បទ ្ឋ នគតិយុត្ត ស្ដីពីករ យតៃម្លបរ ិ

ថ នជ

ល

មតិេយបល់របស់សងគមសុវី ិល េលើព្រងង៩.១០

គនថី/មតិក/ជំពូក

.រ

ឆ- អនុម័តលិខិតបទ ្ឋ នគតិ
យុត្តសីព
្ត ីករចូលរួមជ

ធរណៈ

កនុងកិចចដំេណើរករ យតៃម្លេហតុប៉ះ
ពល់បរ ិ ថ ន ។
ជ- កំណត់លកខខណ្ឌ លកខ
ណៈសមបតិ្ត ែបបបទនិងនីតិវ ិធី
ស្រមប់ករចុះបញជីទី្របឹក ៃនករ
យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថន។

ឈ- បេងកើត និងអភិវឌ

ដំេណើរករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថ

ន។
ជ- កំណត់លកខខណ្ឌ លកខណៈស
មបតិ្ត ែបបបទនិងនីតិវ ិធីស្រមប់ករចុះ
បញជីទី្របឹក ៃនករ យតៃម្លេហតុប៉ះ
ពល់បរ ិ

ិ ីលម្អិត (លិខិត និងវ ិញញបនប្រតឯក
១- នីតិវធ
ភព) ស្តីពីករ យតៃម្លបរ ិ

ថ នជយុទធ

្រស្ត
ត់ថនក់

េដើមបីកំណត់ពីសក្ដនុពលៃនេគល

តៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ិ ីែដល ច
នេយបយ ែផនករ និងកមមវធ

ថ នឆ្លងែដន ជ

គតិយុត្ត និងវ ិធី

រិ

ពល់បរ ិ

្រស្ត យតៃម្លេហតុប៉ះ

ថ នឆ្លងែដន ។

បទ ្ឋ នគតិយុត្ត លិខិតបទ ្ឋ នគតិ
ពល់បរ ិ

ដូចខងេ្រកម ៖

ក់បញូច លនូវចំណុច

ចបប់នន ស្រមប់អនុវត្តចំេពះករ យ

ចំេពះករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់ប

យុត្ត និងវ ិធី

្រស្ត ែដល្រតូវ

ឆ ៃនករេធ្វើចំ
ឈ- បេងកើត និងអភិវឌ ្រកបខ័ ណ្ឌ ២- លកខណៈវ ិនិច័យ

ទិ៍ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត លិខិតបទ ្ឋ ន

ទិ៍ លិខិត

យុទធ

ថន។

្រកបខ័ណ្ឌចបប់នន ស្រមប់អនុវត្ត
ថ នឆ្លងែដន ជ

សំណូមពរ / កំែណែ្របថមីេលើព្រងងទី១០

បងកផលប៉ះពល់គួរឱយកត់សមគល់ដល់ប
រិ

ថន

៣- ដំេណើរៃនករចូលរួមជ

ធរណៈ និង

សិទិធទទួលបនព័ត៌មន បរ ិ

្រស្ត យតៃម្លេហតុប៉ះ

ថ ន ្រសប

មបទបបញញ តិៃ្ត ន្រកមេនះ

ថ នឆ្លងែដន ។

៤- ខ្លឹម

រ និងទ្រមង់ៃនរបយករណ៍ យ

តៃម្លបរ ិ
៥- វ ិធី

្រស្ត និង

្រស្ត និងនីតិវ ិធីស្រមប់ករអេងកត
ម
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ថ នជយុទធ

ន ករ យតៃម្ល និងករេរៀបចំ

ល
.រ

គនថី/មតិក/ជំពូក

មតិេយបល់របស់សងគមសុវី ិល េលើព្រងង៩.១០

សំណូមពរ / កំែណែ្របថមីេលើព្រងងទី១០
របយករណ៍ស្ដីពីករអនុវត្តអនុ

សន៍

ែដលទទួលបនករឯកភពេនកនុងករ
យតៃម្លវបរ ិ

ថ នជយុទធ

្រស្ត ។

៦- កំណត់លកខខណ្ឌ លកខណៈសមបតិ្ត ែបប
បទនិងនីតិវ ិធីស្រមប់ករចុះបញជីទី្របឹក
ៃនករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថន។

៧- បេងកើត និងអភិវឌ ្រកបខ័ណ្ឌចបប់នន
ស្រមប់អនុវត្តចំេពះករ យតៃម្លេហតុ
ប៉ះពល់បរ ិ

ថ នឆ្លងែដន ជ

ទិ៍ លិខិត

បទ ្ឋ នគតិយុត្ត លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត
និងវ ិធី
រិ
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្រស្ត យតៃម្លេហតុប៉ះពល់ប

ថ នឆ្លងែដន ។

