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មាព្រា១៨ ._ គោលការណ៍ ការយល់រពមជាមុន គោយគសរ ីនិងបន្ទា ប់ពីទទួលបានព័ត៌មានរគប់ររុង
គរជាយ សរមាប់សហគមន៍រនជាតិគ ើមភាគតិច 

សកមមភាព ឬ គគរមាងណ លគសនើសំុ ណ លអាចប ៉ះពាល់ ល់ ីធលី ឬធនធាន ទទគទៀត ជា ពិគសស 
ណ លទាក់ទងគៅនឹងការអភិវឌ្ឍ ការគរបើរបាស់ និងការគធវើអារីវកមមគលើធនធានធមមជាតិ រតវូទទួលនូវការ
យល់រពមជាមុន គោយគសរ ីនិងបន្ទា ប់ពីទទួលបានព័ត៌មានរគប់ររុងគរជាយ របស់រនជាតិគ ើមភាគតិច ។  

មាព្រា១៨ ._ គោលការណ៍ ការយល់រពមជាមុន គោយគសរ ីនិងបន្ទា ប់ពីទទួលបានព័ត៌មានរគប់ររុងគរជាយ សរមាប់
សហគមន៍រនជាតិគ ើមភាគតិច 

        សកមមភាព ឬ គគរមាងណ លគសនើសំុ ណ លអាចប ៉ះពាល់ ល់ ីធលី ឬធនធាន ទទគទៀត ជាពិគសស ណ លទាក់ទងគៅ
នឹងការអភិវឌ្ឍ ការគរបើរបាស់ និងការគធវើអារីវកមមគលើធនធានធមមជាតិ រតូវទទួលនូវការយល់រពមជាមុន គោយគសរ ីនិង
បន្ទា ប់ពីទទួលបានព័ត៌មានរគប់ររងុគរជាយ របស់រនជាតិគ ើមភាគតិច  នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃរនគ្ោងដដលន្នើរន ើង រមួ
ោៃ ១) ដំណាក់កាល្ិកាគ្ាវគ្ាវបឋម ២) ដណំាក់កាលនរៀបចំរនគ្ោង ៃិង ៣) ដំណាក់កាលអៃុវត្តរនគ្ោង ៃិង ៤)ដំណាក់
កាលបញ្ច ប់រនគ្ោង។ 

មាព្រា២៦ ._ ការចូលរមួរបកបគោយរបសិទធភាពទនរនជាតិគ ើមភាគតិច 
 មាា ស់គគរមាង ឬ រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ រតវូផដល់ឱកាសឱយមានការចូលរមួរបកបគោយរបសិទធភាព
របស់រនជាតិគ ើមភាគតិច ណ លអាចទទួលរងផលប ៉ះពាល់គោយគសចកដីសគរមចទាក់ទងនឹងបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ និងរតូវណតទទួលបាននូវការយល់រពមគោយគសរ ីនិងបន្ទា ប់ពីទទួលបានព័ត៌មានរគប់ររុង
គរជាយរបស់ពួកគគ មុនគពលណ លគសចកដីសគរមចគន្ទ៉ះរតូវបានគធវើគឡើង ។ ការចូលរមួរតូវណតផដល់រូនឱយបាន
ទាន់គពលគវលា គហើយអនកចូលរមួរតវូទទួលបានការរូន ំណឹងគពញគលញអំពីព័ត៌មានពាក់ព័នធទំាងអស់ 
គៅកនុងទរមង់ និងភាស្ថណ លសមរមយ ។   

មាព្រា២៦ ._ ការចូលរមួរបកបគោយរបសិទធភាពទនរនជាតិគ ើមភាគតិច 

 មាា ស់គគរមាង ឬ រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ រតវូផដល់ឱកាសឱយមានការចូលរមួរបកបគោយរបសិទធភាព និងគពញ
គលញរបស់រនជាតិគ ើមភាគតិច ណ លអាចទទួលរងផលប ៉ះពាល់គោយគសចកដីសគរមចទាក់ទងនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ និងរតូវណតទទួលបាននូវការយល់រពមគោយគសរ ី(គលើសពី២ភាគ៣) និងបន្ទា ប់ពីទទួលបានព័ត៌មានរគប់ររុង
គរជាយរបស់ពួកគគ មុនគពលណ លគសចកដីសគរមចគន្ទ៉ះរតូវបានគធវើគឡើង ។ ជៃាត្ិនដើមភារត្ចិ ដដលអាចរងផលប ៉ះពាល់ពើ
រនគ្ោងន្នើរ្ុ ំោៃ្ិទ្ធនិពញនលញកនុងការចូលរមួៃូវគ្រប់ដំណាក់កាលនៃរនគ្ោង នោយគ្មា ៃការបងខិត្បងខំ ឬរនគ្ោមកំដែង។ ការ
ចូលរមួរតវូណតផដល់រូនឱយបានទាន់គពលគវលា គហើយអនកចូលរមួរតូវទទួលបានការរូន ំណឹងគពញគលញអំពីព័ត៌មានពាក់
ព័នធទំាងអស់ គៅកនុងទរមង់ និងភាស្ថណ លសមរមយ ។   

មាព្រា២៧ ._ ការយល់រពមជាមុន គោយគសរ ី 
រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ មិនរតូវឯកភាពគលើណផនការ កមមវធីិ ឬ សំគណើ រគគរមាង ណ លអាចប ៉ះពាល់

 ល់រនជាតិគ ើមភាគតិច គោយោម នការយល់រពមជាមុន គោយគសរ ីនិងបន្ទា ប់ពីទទួលបានព័ត៌មានរគប់
ររងុគរជាយរបស់រនជាតិគ ើមភាគតិចបានគឡើយ ។  

មាព្រា២៧ ._ ការយល់រពមជាមុន គោយគសរ ី 
រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ មិនរតូវឯកភាពគលើណផនការ កមមវធីិ ឬ សំគណើ រគគរមាង ណ លអាចប ៉ះពាល់ ល់រនជាតិគ ើមភាគ
តិច គោយោម នការយល់រពមជាមុន គោយគសរ ីនិងបន្ទា ប់ពីទទួលបានព័ត៌មានរគប់ររងុគរជាយរបស់រនជាតិគ ើមភាគ
តិចបានគឡើយ ។ ចំណណកណផនការ កមមវធីី ឬគគរមាងណ លបាននិងកំពុងអនុវតតគហើយមានការប ៉ះពាល់ ល់រនជាតិគ ើម
ភាគតិច រតួវណតគរៀបចំយនតការពិគរោ៉ះពិភាកានិងគោ៉ះស្រស្ថយគឡើងវញិជាមួយពួកោត់សំគៅទទួលបានពត៍មានគពញ
គលញ និងយល់រពមគោយគសរពីីការអភវឌិ្ឍទំាងគន៉ះ។ 



មាព្រា២៨ ._ នីតិវធីិសរមាប់ការចូលរមួរបស់សហគមន៍រនជាតិគ ើមភាគតិច 
រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ រតូវបគងកើតឧបករណ៍គតិយុតតសដីពីនីតិវធីិសរមាប់ការពិគរោ៉ះគោបល់ និង

ការចូលរមួជាស្ថធារណៈរបស់រនជាតិគ ើមភាគតិច គៅកនុងការសគរមចចិតត ណ លប ៉ះពាល់ ល់ ី និងសហ
គមន៍របស់រនជាតិគ ើមភាគតិច ។  
 

មាព្រា២៨ ._ នីតិវធីិសរមាប់ការចូលរមួរបស់សហគមន៍រនជាតិគ ើមភាគតិច 
រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ រតូវបគងកើតឧបករណ៍គតិយុតតសមស្រសបសដីពីនីតិវធីិសរមាប់ការពិគរោ៉ះគោបល់ និងការចូលរមួជា
ស្ថធារណៈរបស់រនជាតិគ ើមភាគតិច គៅកនុងការសគរមចចិតត ណ លពាក់ព័នធ ី និងសហគមន៍របស់រនជាតិគ ើមភាគតិច 
គ ើមបីធាន្ទបាននូវបុពវសិទធិគពញគលញរបស់ពួកោត់។  

  
 

មាព្រា៣០ ._ ការតងំទ្ើលំនៅថ្ាើនោយមៃិ្ា័គ្រចិត្ត 
     ការតងំទ្ើលំនៅថ្ាើនោយមិៃ្ាគ្រ័ចិត្ត អាចត្គ្មូវឱ្យោៃ  ចំនពា៉ះរនគ្ោងន្នើ្ ុ ំ ោច ្់រនគ្ោង ៃិងគ្ក្ួង ាា ប័ៃ
ដដលពាក់ព័ៃធ គ្ត្ូវធានាថា    ្ែរមៃ៍ដដលរងផលប ៉ះពាល់ គ្ត្ូវបាៃផតល់ឱ្កា្នដើមបើចូលរមួនៅ កនុងការពចិារណានៅ
នលើជនគ្មើ្នផេងៗ នដើមបើបនញ្ច ៀ្ ឬកាត់្បៃាយាអបបបរោៃូវការតងំទ្ើលំនៅាថ្ាើ ។ ឱ្កា្កនុងការចូលរមួដបបនៃ៉ះ 
គ្ត្ូវដត្រចួផុត្ពើការរំរាមកំដែង ការនកងចំនេញ ៃិងការបងខិត្បងខំ ។ 

មាព្រា៣០ ._ ការតងំទ្ើលំនៅថ្ាើនោយមៃិ្ា័គ្រចិត្ត 
     ការតងំទ្ើលំនៅថ្ាើនោយមិៃ្ាគ្រ័ចិត្ត អាចត្គ្មូវឱ្យោៃ  ចំនពា៉ះរនគ្ោងន្នើ្ ុ ំ ោច ្់រនគ្ោង ៃិងគ្ក្ួង ាា ប័ៃដដលពាក់ព័ៃធ 
គ្ត្ូវធានាថា    ្ែរមៃ៍ដដលរងផលប ៉ះពាល់ គ្ត្ូវបាៃផតល់ឱ្កា្ៃិងនពលនវលាគ្រប់គ្គ្មៃ់នដើមបើចូលរមួនៅ កនុងការពិចារណានៅនលើ
ជនគ្មើ្នផេងៗ នដើមបើបនញ្ច ៀ្ ឬកាត់្បៃាយាអបបបរោៃូវការតងំទ្ើលំនៅាថ្ាើ ។ ឱ្កា្កនុងការចូលរមួដបបនៃ៉ះ គ្ត្ូវដត្រចួផុត្ពើការ
រំរាមកំដែង ការយាយើ ការនកងចំនេញ ៃិងការបងខិត្បងខ ំ។  
 

មាព្រា១២៥ ._ មតិគោបល់របស់ស្ថធារណរន 
  របាយការណ៍វាយតទមលគហតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញរតូវ៖ 

ក- កត់រាទុកនូវគោបល់របស់ស្ថធារណរនណ លបានចូលរួម គៅកនុង ំណាក់កាលគរៀបចំ
ណផនការ និង ំណាក់កាលអនុវតតគលើការវាយតទមលគហតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថា ន  ។  

ខ- គដដ តគលើបញ្ហា ន្ទន្ទ ណ លគលើកគឡើងគោយស្ដសដី និងបណាដ រនណ លអាចទទួលរងគរោ៉ះ
ខ្ល ំងបំផុត ពីផលប ៉ះពាល់ណ លអាចគកើតមានពីគគរមាងណ លបានគសនើគឡើង  ។  

គ- ោក់បញ្ាូ លនូវគសចកតីលំអិត អំពីផលប ៉ះពាល់របស់គគរមាង ល់ស្ថធារណរន និងការ
ទទួលយក ឬប ិគសធសំគណើ បស់ស្ថធារណរន ។  

ឃ- ផតល់គហតុផលទនការប ិគសធឲ្យបានចាស់លាស់ គៅកនុងករណីណ លមាា ស់គគរមាង
ប ិគសធសំគណើ បស់ស្ថធារណរន ។  

មាព្រា១២៥ ._ មតិគោបល់របស់ស្ថធារណរន 
  របាយការណ៍វាយតទមលគហតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញរតូវ៖ 

ក- កត់រាទុកនូវគោបល់របស់ស្ថធារណរនណ លបានចូលរួម គៅកនុង ំណាក់កាលគរៀបចំណផនការ និង
 ំណាក់កាលអនុវតតគលើការវាយតទមលគហតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថា ន  ។  

ខ- គដដ តគលើបញ្ហា ន្ទន្ទ ណ លគលើកគឡើងគោយរនងាយរងគរោ៉ះជាពិគសសស្ដសតី រនពិការ រនជាតិភាគ
តិច និងបណាដ រនណ លអាចទទួលរងគរោ៉ះខ្ល ំងបំផុត ពីផលប ៉ះពាល់ណ លអាចគកើតមានពីគគរមាងណ លបានគសនើ
គឡើង  ។  

គ- ោក់បញ្ាូ លនូវគសចកតីលំអិត អំពីផលប ៉ះពាល់របស់គគរមាង ល់ស្ថធារណរន និងការទទួលយក ឬ
ប ិគសធសំគណើ បស់ស្ថធារណរន ។  

ឃ- ផតល់គហតុផលទនការប ិគសធឲ្យបានចាស់លាស់ គៅកនុងករណីណ លមាា ស់គគរមាងប ិគសធសំគណើ
បស់ស្ថធារណរន ។  

មាព្រា១២៦ ._ ការយល់រពមជាមុនគោយគសរនិីងបន្ទា ប់ពីរជាបព័ត៌មានរគប់ររុងគរជាយ ល់     សហគម
ន៍ 

កិចា ំគណើ រការចូលរមួស្ថធារណៈរតវូធាន្ទថា មានការយល់រពមពីសហគមន៍ណ លទទួលរងផលប ៉ះ
ពាល់គោយស្ថរគគរមាង ចំគពា៉ះវធិានការកាត់បនាយផលប ៉ះពាល់ណ លបានគសនើគឡើង     គោយណផែកគលើ
គោលការណ៍យល់រពមជាមុន គោយគសរ ីនិងបន្ទា ប់ពីរជាបព័ត៌មានរគប់ររុងគរជាយ  ។  

កនុងវធិានការកាត់បនាយផលប ៉ះពាល់បរសិ្ថា នគន៉ះ មាា ស់គគរមាងរតូវ ៖  
ក- កំណត់វធិានការន្ទន្ទ កនុងការគលើកកមពស់រីវភាព និងរួយ ល់អនកណ លទទួលរង    ផលប ៉ះ

ពាល់គោយស្ថរគគរមាង  ។  
ខ- ធាន្ទថា អនកណ លទទួលរងផលប ៉ះពាល់ បានចូលរមួកនុងការគរៀបចំការដល ស់ទីលំគៅថមី គ ើមបី

កាត់បនាយផលប ៉ះពាល់ទនការដល ស់ទីលំគៅថមីឲ្យបានករមិតអបបបរមា កនុងការធាន្ទថា សំណងគលើការបាត់
បង់រទពយសមបតិត  រតូវបានគោ៉ះស្រស្ថយគោយយុតតិធម៌សមស្រសបជាមុនសិន និងណ លទទួលយកបានាម
តទមលទីផារ គហើយវធិានការកាត់បនាយផលប ៉ះពាល់បរសិ្ថា នមានលកខណៈរតឹមរតូវ ។  

មាព្រា១២៦ ._ ការយល់រពមជាមុនគោយគសរនិីងបន្ទា ប់ពីរជាបព័ត៌មានរគប់ររុងគរជាយ ល់     សហគមន៍ 
កិចា ំគណើ រការចូលរមួស្ថធារណៈរតវូធាន្ទថា មានការយល់រពមពីសហគមន៍ណ លទទួលរងផលប ៉ះពាល់

គោយស្ថរគគរមាង ចំគពា៉ះវធិានការកាត់បនាយផលប ៉ះពាល់ណ លបានគសនើគឡើង     គោយណផែកគលើគោលការណ៍យល់
រពមជាមុន គោយគសរ ីនិងបន្ទា ប់ពីរជាបព័ត៌មានរគប់ររុងគរជាយ  ។  

កនុងវធិានការកាត់បនាយផលប ៉ះពាល់បរសិ្ថា នគន៉ះ មាា ស់គគរមាងរតូវ ៖  
ក- កំណត់វធិានការន្ទន្ទ កនុងការគលើកកមពស់រីវភាព និងរួយ ល់អនកណ លទទួលរង    ផលប ៉ះពាល់គោយស្ថរ

គគរមាង  ។  
ខ- ធាន្ទថា អនកណ លទទួលរងផលប ៉ះពាល់ បានចូលរមួកនុងការគរៀបចំការដល ស់ទីលំគៅថមី គ ើមបកីាត់បនាយផល

ប ៉ះពាល់ទនការដល ស់ទីលំគៅថមីឲ្យបានករមិតអបបបរមា កនុងការធាន្ទថា សំណងគលើការបាត់បង់រទពយសមបតិត  រតូវបាន
គោ៉ះស្រស្ថយគោយយុតតិធម៌សមស្រសបជាមុនសិន និងណ លទទួលយកបានាមតទមលទីផារ គហើយវធិានការកាត់បនាយ
ផលប ៉ះពាល់បរសិ្ថា នមានលកខណៈរតឹមរតូវ ។  

កនុងករណីណ លសហគមន៍ណ លរងផលប ៉ះពាល់ មិនយល់ស្រសបចំគពា៉ះវធិានការកាត់បនាយន្ទន្ទណ លមាា ស់



កនុងករណីណ លសហគមន៍ណ លរងផលប ៉ះពាល់ មិនយល់ស្រសបចំគពា៉ះវធិានការកាត់បនាយន្ទន្ទ
ណ លមាា ស់គគរមាងបានគសនើខ្ងគលើ គគរមាងអភិវឌ្ឍគៅណតបនដ ណ ល ប ុណនតមាា ស់គគរមាងរតូវកំណត់  រក
វធិានការកាត់បនាយផលប ៉ះពាល់គផេងគទៀត ឬគោ៉ះស្រស្ថយរាល់ផលប ៉ះពាល់គន្ទ៉ះ ល់សហគមន៍ ។  

នីតិវធីិទនការគោ៉ះស្រស្ថយសំណង ល់សហគមន៍ណ លទទួលរងផលប ៉ះពាល់ និងនីតិវធីិទនការដល ស់
បតូលំគៅថមី រតវូកំណត់គោយលិខិតបទោឋ នគតិយុតតោច់គោយណទបករបស់រកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនាុកវស័ិយ
បរសិ្ថា ន  ។  

ណបបបទ និងនីតិវធីិទនការទូទាត់សំណងការខូចខ្ត  ល់សហគមន៍ទទួលរងផលប ៉ះពាល់   រតវូ
កំណត់គោយលិខិតបទោឋ នគតិយុតតអនតររកសួងរវាងរកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនាុកវស័ិយបរសិ្ថា ន និងរកសួង 
ស្ថា ប័នទទួលបនាុកគស ឋកិចា និងហិរញ្ញវតាុ ។  
 

គគរមាងបានគសនើខ្ងគលើ គគរមាងអភិវឌ្ឍគៅណតបនដ ណ ល ប ុណនតមាា ស់គគរមាងរតូវកំណត់  រកវធិានការកាត់បនាយផលប ៉ះ
ពាល់គផេងគទៀត ឬគោ៉ះស្រស្ថយរាល់ផលប ៉ះពាល់គន្ទ៉ះ ល់សហគមន៍ ។  

នីតិវធីិទនការគោ៉ះស្រស្ថយសំណង ល់សហគមន៍ណ លទទួលរងផលប ៉ះពាល់ និងនីតិវធីិទនការដល ស់បតូលំគៅថមី 
រតូវកំណត់គោយលិខិតបទោឋ នគតិយុតតោច់គោយណទបករបស់រកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនាុកវស័ិយបរសិ្ថា ន  ។  

ណបបបទ និងនីតិវធីិទនការទូទាត់សំណងការខូចខ្ត  ល់សហគមន៍ទទួលរងផលប ៉ះពាល់   រតវូកំណត់គោយ
លិខិតបទោឋ នគតិយុតតអនតររកសួងរវាងរកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនាុកវស័ិយបរសិ្ថា ន និងរកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនាុកគស ឋ
កិចា និងហិរញ្ញវតាុ គោយពិគរោ៉ះពិភាកាឲ្យបានគពញគលញជាមួយស្ថធារណរន ជាពិគសសអនកធាល ប់រងផលប ៉ះពាល់ពី
សកមមភាពអភិវឌ្ឍ។ 

មាព្រា១២៧ ._ ការយល់គ្ពមាមុៃ នោយន្រ ើ ៃិងបនាា ប់ពើគ្ាបព័ត៌្ោៃគ្រប់គ្ជងុនគ្ាយចំនពា៉ះជៃាត្ិនដើមភារ
ត្ិច 

  ការចូលរមួាាធារេៈ្គ្ោប់្ែរមៃ៍ជៃាត្ិនដើមភារត្ិច កិចចដំនេើ រការនៃការចូលរមួាាធារេៈ 
គ្ត្ូវត្គ្មូវឲ្យោច ្់រនគ្ោងជូៃដំេឹងដល់្ែរមៃ៍អពំើវធិាៃការកាត់្បៃាយផលប ៉ះពាល់ដដលបាៃន្នើន ើង មុៃនពល
ដដលរបាយការេ៍វាយត្នមៃនែតុ្ប ៉ះពាល់បរាិា ៃដបូំង ឬនពញនលញ គ្ត្ូវបញ្ជូ ៃនៅគ្ក្ួង ាា ប័ៃទ្ទ្ួលបៃាុកវ ិ្ ័យប
រាិា ៃ ។ ោច ្់រនគ្ោងគ្ត្ូវផដល់នពលនវលាគ្រប់គ្គ្មៃ់ដល់្ែរមៃ៏ជៃាត្ិនដើមភារត្ចិដដលទ្ទ្ួលរងផលប ៉ះពាល់ កនុង
ការពិចារណានលើវធិាៃការកាត់្បៃាយផលប ៉ះពាល់ដដលបាៃន្នើន ើងននា៉ះ ។ ្ែរមៃ៏ជៃាត្ិនដើមភារត្ិចដដលទ្ទ្លួ
រងផលប ៉ះពាល់ គ្ត្ូវឯកភាពនលើវធិាៃការកាត់្បៃាយផលប ៉ះពាល់ដដលបាៃន្នើន ើងននា៉ះ នោយពុំោៃទ្ទ្ួលរង្ោា ធ ឬ
ការបងខិត្បងខំ ពើរូបវៃតបុរគល ឬៃើត្ិបុរគលណា 
មួយននា៉ះន ើយ ។  

្ែរមៃ៍ជៃាត្ិនដើមភារត្ចិដដលពាក់ព័ៃធោៃ្ទិ្ធិទ្ទ្លួបាៃៃូវការយល់គ្ពមាមុៃ នោយន្រ ើ ៃងិបនាា ប់
ពើទ្ទ្ួលបាៃព័ត៌្ោៃគ្រប់គ្ជុងនគ្ាយ ចំនពា៉ះការឯកភាពនលើរនគ្ោងអភិវឌឍណាមយួ ដដលអាចប ៉ះពាល់ដល់ ដើធៃើរប្់
ពួកនរ ។  
 

មាព្រា១២៧ ._ ការយល់គ្ពមាមុៃ នោយន្រ ើ ៃិងបនាា ប់ពើគ្ាបព័ត៌្ោៃគ្រប់គ្ជងុនគ្ាយចំនពា៉ះជៃាត្ិនដើមភារត្ិច 
  ការចូលរមួាាធារេៈ្គ្ោប់្ែរមៃ៍ជៃាត្ិនដើមភារត្ិច កិចចដំនេើ រការនៃការចូលរមួាាធារេៈ គ្ត្ូវត្គ្មូវឲ្យ
ោច ្់រនគ្ោងជូៃដេឹំងដល់្ែរមៃ៍អំពើវធិាៃការកាត់្បៃាយផលប ៉ះពាល់ដដលបាៃន្នើន ើង មុៃនពលដដលរបាយការេ៍វាយត្នមៃ
នែតុ្ប ៉ះពាល់បរាិា ៃដបូំង ឬនពញនលញ គ្ត្ូវបញ្ជូ ៃនៅគ្ក្ួង ាា ប័ៃទ្ទ្ួលបៃាុកវ ិ្ ័យបរាិា ៃ ។ ោច ្់រនគ្ោងគ្ត្ូវផដល់នពលនវលា
គ្រប់គ្គ្មៃ់ដល់្ែរមៃ៏ជៃាត្ិនដើមភារត្ិចដដលទ្ទ្ួលរងផលប ៉ះពាល់ កនុងការពិចារណានលើវធិាៃការកាត់្បៃាយផលប ៉ះពាល់ដដល
បាៃន្នើន ើងននា៉ះ ។ ្ែរមៃ៏ជៃាត្ិនដើមភារត្ចិដដលទ្ទ្ួលរងផលប ៉ះពាល់ គ្ត្ូវឯកភាពពើ្ែរមៃ៍នពញនលញ ាមុៃនលើវធិាៃ
ការកាត់្បៃាយផលប ៉ះពាល់ដដលបាៃន្នើន ើងននា៉ះ នោយពុោំៃទ្ទ្លួរង្ោា ធ ឬការបងខិត្បងខំ ពើរូបវៃតបុរគល ឬៃើត្ិបុរគលណា 
មួយននា៉ះន ើយ ។  

្ែរមៃ៍ជៃាត្ិនដើមភារត្ចិដដលពាក់ព័ៃធោៃ្ទិ្ធិទ្ទ្លួបាៃៃូវការយល់គ្ពមាមុៃ នោយន្រ ើ ៃងិបនាា ប់ពើទ្ទ្លួបាៃ
ព័ត៌្ោៃគ្រប់គ្ជុងនគ្ាយ ចំនពា៉ះការឯកភាពនលើរនគ្ោងអភិវឌឍណាមយួ ដដលអាចប ៉ះពាល់ដល់ ដើធៃើរប្់ពកួនរ ។  

 

 

 



មតិយោបលរ់បសអ់ង្គការសង្គមស ៊ីវលិ 
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្«ព្រក្មធនធានធមមជាតិនិង្បរសិ្ថា នននព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មព ជា»  

យលើក្ំណែព្រក្ម៩.១ 
 

ព្របធានបទ៖ ការចូលរមួជាស្ថធារែៈ Public Participation 

គនថី/មាតិកា/ជំពូក 
 

សំណូមពរ/កំណណណរបថមីរបស់ទីរបឹកា 
 

មាព្រា២ ._ គោលបំណង 
 រកមបរសិ្ថថ ន និងធនធានធមមជាតិមានគោលបំណង ដូចខាងគរកាម ៖  

១- ការពារបរសិ្ថថ ន បគ ច្ ៀស និងកាត់បនថយគរោោះមហនតរាយ និងការខូចខាតបរសិ្ថថ ន។   
២- ណថរកា រគប់រគង និងគលើកសទួយជីវៈចរមរោះ ធនធានធមមជាតិ និងគសវាកមមរបព័នធ   គអកូឡូសីុ 

។ 
៣- ណថរកា និងគលើកកមពស់ធនធានវបបធម៌ជាតិននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ណថរកាវមិានបុគរ

របវតតិស្ថស្តសត និងរបវតតិស្ថស្តសត និងវតថុបុរាណ និងបុរាណវតថុវទិា នផទខាងគលើដី និងគរកាមដី រពមទំង
ការពារ និងស្ថា រគឡើងវញិនូវទីតំងរបវតតិស្ថស្តសតនានា ។ 

៤- ធានា និងគលើកកមពស់សុខុមាលភាពរបស់របជាពលរដឋ  ្សបតមរដឋ ធមមនុ ញ្នននរពោះរាជា
ណាចរកកមពុជា ។  

៥- គលើកកមពស់ និងការពារសិទធិបុគគល និងសមូហភាព របស់ជនជាតិគដើមភាគតិចកនុងដំគណើ រ
ការរគប់រគង ការពារ និងការអភិរកសធនធានធមមជាតិគៅកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ។  

៦- ធានា និងដាក់ប ច្ូ លយ៉ាងគពញគលញនូវកិចចោំពារបរសិ្ថថ ន និងការអភិវឌឍរបកបគដាយ
និរនតរភាពគៅកនុងណផនគសដឋ កិចចថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់តំបន់សតីពីណផនការរគប់រគងធនធានធមមជាតិ ។ 

៧- គលើកទឹកចិតត និងគលើកសទួយសិទធិរបស់អងគការជាតិ និងអនតរជាតិ គៅកនុងកិចចដំគណើ រការនន
ការការពារបរសិ្ថថ ន និងការរគប់រគងធនធានធមមជាតិ គៅកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ។ 

៨- ធានាថ្ន ការពិចារណាទំងអស់ អំពីបរសិ្ថថ ន រតវូបានដាក់ប ច្ូ លយ៉ាងគពញគលញ គៅកនុង
ការគរៀបចំណផនការ និងការគធវើការសគរមចចិតតថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់គរកាមជាតិណដលពាក់ព័នធ ទក់ទងនឹង
ការអភិវឌឍគសដឋ កិចច និងសងគម ។  

៩- គលើកកមពស់វធីិស្ថស្តសតណដលមានការសហការោន  មានតមាល ភាព និងមានការចូលរមួ សរមាប់
កិចចការពារបរសិ្ថថ ន និងការរគប់រគងធនធានធមមជាតិ គដាយមានការចូលរមួពីសំណាក់រាជរដាឋ ភិបាល
ននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា សហគមន៍ អនកកាន់កាប់ដីធលី ជនជាតិគដើមភាគតិច និងជនណដលងាយរង
គរោោះ មានជាអាទិ៍ ជនជាតិភាគតិច ស្តសតី យុវជន ជនពិការ និងជនណដលគគមិនសូវយកចិតតទុកដាក់ ។  

១០- គលើកកមពស់ការទទួលខុសរតវូណផនកបរសិ្ថថ នជាលកខណៈអនតរជាតិរបស់រពោះរាជាណាចរក
កមពុជា  ។ 

មាព្រា២ ._ គោលបំណង 
 រកមបរសិ្ថថ ន និងធនធានធមមជាតិមានគោលបំណង ដូចខាងគរកាម ៖  

១- ការពារបរសិ្ថថ ន បគ ច្ ៀស និងកាត់បនថយគរោោះមហនតរាយ និងការខូចខាតបរសិ្ថថ ន។   
២- ណថរកា រគប់រគង និងគលើកសទួយជីវៈចរមរោះ ធនធានធមមជាតិ និងគសវាកមមរបព័នធ   គអកូឡូសីុ ។ 
៣- ណថរកា និងគលើកកមពស់ធនធានវបបធម៌ជាតិននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ណថរកាវមិានបុគររបវតតិស្ថស្តសត 

និងរបវតតិស្ថស្តសត និងវតថុបុរាណ និងបុរាណវតថុវទិា នផទខាងគលើដី និងគរកាមដី រពមទំងការពារ និងស្ថា រគឡើងវញិនូវ
ទីតំងរបវតតិស្ថស្តសតនានា ។ 

៤- ធានា និងគលើកកមពស់សុខុមាលភាពរបស់របជាពលរដឋ  ្សបតមរដឋ ធមមនុ ញ្នននរពោះរាជាណាចរកកមពុ
ជា ។  

៥- គលើកកមពស់ និងការពារសិទធិបុគគល និងសមូហភាព របស់ជនជាតិគដើមភាគតិចកនុងដំគណើ រការរគប់រគង 
ការពារ និងការអភិរកសធនធានធមមជាតិគៅកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ។  

៦- ធានា និងដាក់ប ច្ូ លយ៉ាងគពញគលញនូវកិចចោំពារបរសិ្ថថ ន និងការអភិវឌឍរបកបគដាយនិរនតរភាពគៅ
កនុងណផនគសដឋ កិចចថ្នន ក់ជាតិ គរកាមជាតិ និងថ្នន ក់តំបន់សតីពីណផនការរគប់រគងធនធានធមមជាតិ ។ 

៧- គលើកកមពស់ជាស្ថធារណោះ និងគលើកទឹកចិតត និងគលើកសទួយសិទធិរបស់អងគការជាតិ និងអនតរជាតិ គៅ
កនុងកិចចដំគណើ រការននការការពារបរសិ្ថថ ន និងការរគប់រគងធនធានធមមជាតិ គៅកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ។ 

៨- ធានាថ្ន ការពិចារណាទំងអស់ អំពីបរសិ្ថថ ន រតវូបានដាក់ប ច្ូ លយ៉ាងគពញគលញ គៅកនុងការគរៀបចំ
ណផនការ និងការគធវើការសគរមចចិតតថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់គរកាមជាតិណដលពាក់ព័នធ ទក់ទងនឹងការអភិវឌឍគសដឋ កិចច 
និងសងគម ។  

៩- គលើកកមពស់វធីិស្ថស្តសតណដលមានការសហការោន  មានតមាល ភាព និងមានការចូលរមួ សរមាប់កិចចការពារ
បរសិ្ថថ ន និងការរគប់រគងធនធានធមមជាតិ គដាយមានការចូលរមួពីសំណាក់រាជរដាឋ ភិបាលននរពោះរាជាណាចរកកមពុ
ជា សហគមន៍ អនកកាន់កាប់ដីធលី ជនជាតិគដើមភាគតិច និងជនណដលងាយរងគរោោះ មានជាអាទិ៍ ជនជាតិភាគតិច 
ស្តសតី យុវជន ជនពិការ និងជនណដលគគមិនសូវយកចិតតទុកដាក់ ។  

១០- គលើកកមពស់ការទទួលខុសរតវូណផនកបរសិ្ថថ នជាលកខណៈអនតរជាតិរបស់រពោះរាជាណាចរកកមពុជា  ។ 
១១- ពរងឹងការអនុវតតលិខិតតូបករណ៍គតិយុតតអនតរជាតិណដលរពោះរាជាណាចរកកមពុជាភាគីហតថគលខី និង 
១១- អនុវតតគោលការណ៍ចាប់សំខាន់ៗ និងគោលនគយបាយបរសិ្ថថ ន ដូចមានណចងគៅកនុងរកមគនោះ ។  



១១- ពរងឹងការអនុវតតលិខិតតូបករណ៍គតិយុតតអនតរជាតិណដលរពោះរាជាណាចរកកមពុជាភាគីហតថ
គលខី និង 

១១- អនុវតតគោលការណ៍ចាប់សំខាន់ៗ និងគោលនគយបាយបរសិ្ថថ ន ដូចមានណចងគៅកនុង
រកមគនោះ ។  

 

មាព្រា៥ ._ គោលការណ៍ននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
បុគគលទំងឡាយណា ណដលអាចទទួលរងនូវផលប៉ាោះពាល់គដាយផ្ទទ ល់ ឬរបគយលគដាយស្ថរការ

សគរមចចិតតណាមួយទក់ទងនឹងបរសិ្ថថ ន និងធនធានធមមជាតិ មានសិទធិចូលរមួផតល់មតិគយបល់ទន់គពល
គវលា   និងបនាទ ប់ពីទទួលបានព័ត៌មាន មុនគពលណដលការសគរមចចិតតគនាោះរតវូបានគធវើគឡើង តមរយៈដំគណើ រ
ការមួយ របកបគដាយតមាល ភាព ការចូលរមួ និងគណគនយយភាព ។  
 

គោលការណ៍ននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
 
បុគគលទំងឡាយណា ណដលអាចទទួលរងនូវផលប៉ាោះពាល់គដាយផ្ទទ ល់ របគយល ឬចាប់អារមមណ៏កនុងការសគរមចចិតតណា
មួយទក់ទងនឹងបរសិ្ថថ ន និងធនធានធមមជាតិ មានសិទធិចូលរមួផតល់មតិគយបល់ទន់គពលគវលា   និងបនាទ ប់ពីទទួលបាន
ព័ត៌មាន មុនគពលណដលការសគរមចចិតតគនាោះរតវូបានគធវើគឡើង តមរយៈដំគណើ រការមួយ របកបគដាយតមាល ភាព ការចូលរមួ 
និងគណគនយយភាព។  

មាព្រា៧ ._ គោលការណ៍ននការទទួលបានដំគណាោះ្ស្ថយរបកបគដាយរបសិទធភាព 
របូវនតបុគគល ឬនីតិបុគគលទំងអស់ មានសិទធិទទួលបាននូវដំគណាោះ្ស្ថយណផនករដឋ បាល និងណផនក

តុលាការ ឬក៏មគធាបាយសម្សបដនទគទៀត  គដើមបីសគរមចបាននូវការគដាោះ្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថថ ន និងធនធាន
ធមមជាតិ របកបគដាយរបសិទធភាព ។   

រតូវបគងកើតឲ្យមានយនតការ និងនីតិវធីិគដាោះ្ស្ថយវវិាទមួយ របកបគដាយរបសិទធភាព និងមិនលគមអៀង 
គដើមបីពរងឹងនូវសិទធិខាងណផនកនីតិវធីិ គលើកកមពស់ការអនុគលាមតមចាប់ និងដាក់ទណឌ កមមដល់ជនទំងឡាយ
ណា ណដលបងកការខូចខាតដល់បរសិ្ថថ ន សងគម និងធនធានធមមជាតិ ។  
 

មាព្រា៧ ._ គោលការណ៍ននការទទួលបានដំគណាោះ្ស្ថយរបកបគដាយរបសិទធភាព 
របូវនតបុគគល ឬនីតិបុគគលទំងអស់ មានសិទធិទទួលបាននូវដំគណាោះ្ស្ថយណផនករដឋ បាល និងណផនកគសវាកមមចាប់ ឬក៏

មគធាបាយសម្សបដនទគទៀត  គដើមបីសគរមចបាននូវការគដាោះ្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថថ ន និងធនធានធមមជាតិ របកបគដាយ
របសិទធភាព ។   
         រតវូបគងកើតឲ្យមានយនតការ និងនីតិវធីិគដាោះ្ស្ថយវវិាទមួយ របកបគដាយរបសិទធភាព និងមិនលគមអៀង គដើមបីពរងឹងនូវ
សិទធិខាងណផនកនីតិវធីិ គលើកកមពស់ការអនុគលាមតមចាប់ និងដាក់ទណឌ កមមដល់ជនទំងឡាយណា ណដលបងកការខូចខាត
ដល់បរសិ្ថថ ន សងគម និងធនធានធមមជាតិ ។ 

មាព្រា២១ ._ សិទធិកនុងការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
 របូវនាបុគគលរគប់របូ មានសិទធិកនុងការចូលរមួជាស្ថធារណៈតមរយៈដូចខាងគរកាម ។ របូវនាបុគគលរគប់
របូ អាចអនុវតតសិទធិរបស់ខលួន កនុងការចូលរមួស្ថធារណៈ តមរយៈ ៖ 

១- រាយការណ៍គៅកាន់អាជាា ធរពាក់ព័នធ និងផសពវផាយព័ត៌មានអំពីសកមមភាព ឬការសគរមច
ចិតតណាមួយ ណដលអាចនឹងមានផលប៉ាោះពាល់គៅគលើបរសិ្ថថ ន និងធនធានធមមជាតិ ។  

២- គលើកគឡើងនូវសំណួរ និងគសនើឲ្យមានការបញ្ជា ក់ឲ្យចាស់អំពីការជំទស់ និងការជួបរបជំុ 
គដើមបីពិភាកា គដាយោម នអំគពើហិងា អំពីសកមមភាព ឬ គសចកាីសគរមចណាមួយ ណដលអាចប៉ាោះពាល់
ដល់បរសិ្ថថ ន និងធនធានធមមជាតិ  និង  

៣- ដាក់ពាកយបណតឹ ង ឬណតឹ ងជំទស់គៅនឹងសកមមភាព ឬគសចកាីសគរមច គៅកាន់រកសួង ស្ថថ
ប័នពាក់ព័នធ រករមការងារគដាោះ្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថថ ន ឬតុលាការមានសមតថកិចច ្សបគៅតមបទបប ញ្នតតិ 
ដូចមានណចងកនុងគនថីទី៩ននរកមគនោះ ។  

មាព្រា២១ ._ សិទធិកនុងការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
 របូវនាបុគគលរគប់របូ មានសិទធិកនុងការចូលរមួជាស្ថធារណៈតមរយៈដូចខាងគរកាម ។  
         របូវនាបុគគលរគប់របូ អាចអនុវតតសិទធិរបស់ខលួន កនុងការចូលរមួស្ថធារណៈ តមរយៈ ៖ 
១- រាយការណ៍គៅកាន់អាជាា ធរពាក់ព័នធគដាយផ្ទទ ល់មាត់ និងជាលាយលកខ័ណអកស គដើមបីគធវើការផសពវផាយព័ត៌មានអំពី
សកមមភាព ឬការសគរមចចិតតណាមួយ ណដលអាចនឹងមានផលប៉ាោះពាល់គៅគលើបរសិ្ថថ ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
 
២- …  
៣- … 
 

មាព្រា២៤ ._ លកខខណឌ តរមូវសរមាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
 មុននឹងគធវើការសគរមចចិតត ឬឯកភាពណាមួយ ណដលសថិតគរកាមបទបប ញ្នតតិននរកមគនោះ រកសួង ស្ថថ ប័ន
ណដលពាក់ព័នធរតូវយល់្សបថ្នការចូលរមួជាស្ថធារណៈណដលគពញគលញ បានគកើតមានគឡើង ដូចខាងគរកាម៖ 

ក- ព័ត៌មានណដលពាក់ព័នធទំងអស់រតូវបានគលើកបងាា ញតមមគធាបាយសម្សប គដាយ្សប
គៅនឹងតរមូវការរបស់អនកពាក់ព័នធ ។  

មាព្រា២៤ ._ លកខខណឌ តរមូវសរមាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
 មុននឹងគធវើការសគរមចចិតត ឬឯកភាពណាមួយ ណដលសថិតគរកាមបទបប ញ្នតតិននរកមគនោះ រកសួង ស្ថថ ប័នណដលពាក់
ព័នធរតូវយល់្សបថ្នការចូលរមួជាស្ថធារណៈណដលគពញគលញ បានគកើតមានគឡើង ដូចខាងគរកាម៖ 

ក- ព័ត៌មានណដលពាក់ព័នធទំងអស់រតូវបានគលើកបងាា ញតមមគធាបាយសម្សប គដាយ្សបគៅនឹងតរមូវការ
របស់អនកពាក់ព័នធ ។  



ខ- អនកពាក់ព័នធមានគពលគវលា និងឱកាសរគប់រោន់កនុងការពិចារណាគៅគលើព័ត៌មានពាក់ព័នធ
គនោះ ។  

គ- អនកពាក់ព័នធអាចដាក់ជូនមតិគយបល់ ធាតុចូល និងសំណូមពរនានា គៅកាន់រកសួង ស្ថថ ប័
នរាជរដាឋ ភិបាលណដលពាក់ព័នធ មុននឹង ការសគរមចចិតត ឬការឯកភាព រតវូបានគឡើង ។  

ឃ- រកសួង ស្ថថ ប័នរាជរដាឋ ភិបាលណដលពាក់ព័នធបានគដាោះ្ស្ថយគៅគលើមតិគយបល់ ធាតុចូល 
និងសំណូមពរនានាគនោះណដលគធវើគឡើងគដាយអនកពាក់ព័នធ ។  

ង- ការចូលរមួជាស្ថធារណៈរតូវមានលកខណៈសម្សប និងគដើមបីគធវើការសគរមចចិតត ឬការផត
ល់ការឯកភាពណាមួយ  ។  

 

ខ- អនកពាក់ព័នធមានគពលគវលា និងឱកាសរគប់រោន់កនុងការពិចារណាគៅគលើព័ត៌មានពាក់ព័នធគនោះ ។  
គ- អនកពាក់ព័នធអាចដាក់ជូនមតិគយបល់ ធាតុចូល និងសំណូមពរនានា គៅកាន់រកសួង ស្ថថ ប័នរាជរដាឋ ភិបាល

ណដលពាក់ព័នធ មុននឹង ការសគរមចចិតត ឬការឯកភាព រតូវបានគឡើង ។  
ឃ- រកសួង ស្ថថ ប័នរាជរដាឋ ភិបាលណដលពាក់ព័នធបានគដាោះ្ស្ថយគៅគលើមតិគយបល់ ធាតុចូល និងសំណូមពរ

នានាគនោះណដលគធវើគឡើងគដាយអនកពាក់ព័នធ ។  
ង- ការចូលរមួជាស្ថធារណៈរតូវមានលកខណៈសម្សប និងគដើមបីគធវើការសគរមចចិតត ឬការផតល់ការឯកភាពណា

មួយ  ។ 
  ច. រាល់គគរមាងអភិវឌឍ និងណផនការវនិិគយគបាននិងកំពុងអនុវតត គដាយពំុមានការចូលរមួជាស្ថធារណឬមិន

បានគពញគលញ រតូវណតគរៀបចំណផនការនិងអនុវតតការចូលរមួជាស្ថធារណឲ្យបានគពញគលញកនុងរយៈគពល៦០នថៃ បនាទ ប់
ចូលធរមានននរកមគនោះ ។ 
 

មាព្រា២៥ ._ នីតិវធីិសរមាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
 រកសួង ស្ថថ ប័នទទួលបនទុកវស័ិយបរសិ្ថថ ន  រតូវបគងកើតលិខិតបទដាឋ នគតិយុតតសាីពីនីតិវធីិសរមាប់ការ
ចូលរមួស្ថធារណៈ ។ រកសួង ស្ថថ ប័នពាក់ព័នធគផសងគទៀត រតូវបគងកើតលិខិតបទដាឋ នគតិយុតតសាីពីនីតិវធីិសរមាប់
ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ទក់ទងនឹងវស័ិយនីមួយរបស់ខលួន ្សបតម បទបប ញ្នតតិគៅកនុងមាតិកាគនោះ ។  
 

មាព្រា២៥ ._ នីតិវធីិសរមាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
 រកសួង ស្ថថ ប័នទទួលបនទុកវស័ិយបរសិ្ថថ ន  រតូវបគងកើតលិខិតបទដាឋ នគតិយុតតសាីពីនីតិវធីិសរមាប់ការចូលរមួស្ថធារ
ណៈ និងបគងកើតបរយិកាសអំគណាយផល សំរាប់ការចូលរមួជាសធារណោះ។ រកសួង ស្ថថ ប័នពាក់ព័នធគផសងគទៀត រតវូបគងកើត
លិខិតបទដាឋ នគតិយុតតសាីពីនីតិវធីិសរមាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ទក់ទងនឹងវស័ិយនីមួយរបស់ខលួន ្សបតម បទ
បប ញ្នតតិគៅកនុងមាតិកាគនោះ ។  
 

មាព្រា២៦ ._ ការចូលរមួរបកបគដាយរបសិទធភាពននជនជាតិគដើមភាគតិច 
 មាច ស់គគរមាង ឬ រកសួង ស្ថថ ប័នពាក់ព័នធ រតវូផាល់ឱកាសឱយមានការចូលរមួរបកបគដាយរបសិទធភាព
របស់ជនជាតិគដើមភាគតិច ណដលអាចទទួលរងផលប៉ាោះពាល់គដាយគសចកាីសគរមចទក់ទងនឹងបរសិ្ថថ ន និង
ធនធានធមមជាតិ និងរតូវណតទទួលបាននូវការយល់រពមគដាយគសរ ីនិងបនាទ ប់ពីទទួលបានព័ត៌មានរគប់រជរង
គរជាយរបស់ពួកគគ មុនគពលណដលគសចកាីសគរមចគនាោះរតូវបានគធវើគឡើង ។ ការចូលរមួរតូវណតផាល់ជូនឱយបាន
ទន់គពលគវលា គហើយអនកចូលរមួរតវូទទួលបានការជូនដំណឹងគពញគលញអំពីព័ត៌មានពាក់ព័នធទំងអស់ គៅ
កនុងទរមង់ និងភាស្ថណដលសមរមយ ។   
 

មាព្រា២៦ .… 
មាច ស់គគរមាង ឬ រកសួង ស្ថថ ប័នពាក់ព័នធ រតវូផាល់ឱកាសអំគណាយផលឱយមានការចូលរមួរបកបគដាយរបសិទធភាពរបស់
ជនជាតិគដើមភាគតិច ណដលអាចទទួលរងផលប៉ាោះពាល់គដាយគសចកាីសគរមចទក់ទងនឹងបរសិ្ថថ ន និងធនធានធមមជាតិ និង
រតូវណតទទួលបាននូវការយល់រពមគដាយគសរ ីនិងបនាទ ប់ពីទទួលបានព័ត៌មានរគប់រជរងគរជាយរបស់ពួកគគ មុនគពលណដល
គសចកាីសគរមចគនាោះរតវូបានគធវើគឡើង ។…   

មាព្រា២៨ ._ នីតិវធីិសរមាប់ការចូលរមួរបស់សហគមន៍ជនជាតិគដើមភាគតិច 
រកសួង ស្ថថ ប័នពាក់ព័នធ រតូវបគងកើតឧបករណ៍គតិយុតតសាីពីនីតិវធីិសរមាប់ការពិគរោោះគយបល់ និងការ

ចូលរមួជាស្ថធារណៈរបស់ជនជាតិគដើមភាគតិច គៅកនុងការសគរមចចិតត ណដលប៉ាោះពាល់ដល់ដី និងសហគមន៍
របស់ជនជាតិគដើមភាគតិច ។  
 

មាព្រា២៨ ._ នីតិវធីិសរមាប់ការចូលរមួរបស់សហគមន៍ជនជាតិគដើមភាគតិច 
រកសួង ស្ថថ ប័នពាក់ព័នធ រតូវបគងកើតឧបករណ៍គតិយុតតសាីពីនីតិវធីិអំគណាយផលសរមាប់ការពិគរោោះគយបល់ និង

ការចូលរមួជាស្ថធារណៈរបស់ជនជាតិគដើមភាគតិច គៅកនុងការសគរមចចិតត ណដលប៉ាោះពាល់ដល់ដី និងសិទឋ ិជាមូលដាឋ ន
សហគមន៍របស់ជនជាតិគដើមភាគតិច ។  

 
មាព្រា១០៤ ._ លកខខណឌ តរមូវកនុងការគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ នគពញគលញ 

របាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ នគពញគលញរតូវគធវើគឡើងសរមាប់៖ 
១- គគរមាងណដលកំណត់គដាយលិខិតបទដាឋ នគតិយុតតដាច់គដាយណទបករបស់រកសួង  ស្ថថ ប័ន

ទទួលបនទុកវស័ិយបរសិ្ថថ ន ឬ  

មាព្រា១០៤ ._ លកខខណឌ តរមូវកនុងការគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ នគពញគលញ 
របាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ នគពញគលញរតូវគធវើគឡើងសរមាប់៖ 

១- គគរមាងណដលកំណត់គដាយលិខិតបទដាឋ នគតិយុតតដាច់គដាយណទបករបស់រកសួង  ស្ថថ ប័នទទួលបនទុកវ ិ
ស័យបរសិ្ថថ ន ឬ  



២- គគរមាងណដលទទួលបានការវាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ នដំបូង គហើយលទធផលននការ
សិកាគនោះពិនិតយគឃើញថ្នមានការប៉ាោះពាល់ធៃន់ធៃរដល់បរសិ្ថថ ន និងសងគម គហើយរកសួង ទទួលបនទុកវ ិ
ស័យបរសិ្ថថ នតរមូវឲ្យមានការសិការបាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ នគពញគលញ ។  
គៅគពលណដលគគរមាងគសនើសំុ តរមូវឲ្យគធវើរបាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ នគពញ គលញ 

មាច ស់គគរមាងរតូវសហការជាមួយរករមហ ុនទីរបឹកា គដើមបីគរៀបចំគសចកតីរពាងលកខខណឌ ការងារ គដាយ
អនុគលាមតមបទបប ញ្នតតិ និងលិខិតបទដាឋ នគតិយុតតនានារបស់រកសួង ស្ថថ ប័នទទួលបនទុក       វស័ិយបរសិ្ថថ ន  
រចួដាក់សំុការអនុម័តជាស្ថថ ពរ ពីអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ ន ។  

មាច ស់គគរមាង និងរករមហ ុនទីរបឹកា រតវូគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ នគពញ
គលញ ណផអកគលើលកខខណឌ ការងារណដលទទួលបានការឯកភាព ។  

២- គគរមាងណដលទទួលបានការវាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ នដំបូង គហើយលទធផលននការសិកាគនោះពិនិ
តយគឃើញថ្នមានការប៉ាោះពាល់ធៃន់ធៃរដល់បរសិ្ថថ ន និងសងគម គហើយរកសួង ទទួលបនទុកវស័ិយបរសិ្ថថ នតរមូវឲ្យមាន
ការសិការបាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ នគពញគលញ ។  
គៅគពលណដលគគរមាងគសនើសំុ តរមូវឲ្យគធវើរបាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ នគពញ គលញ មាច ស់គគរមាង

រតូវសហការជាមួយរករមហ ុនទីរបឹកា គដើមបគីរៀបចំគសចកតីរពាងលកខខណឌ ការងារ គដាយអនុគលាមតមបទបប ញ្នតតិ និង
លិខិតបទដាឋ នគតិយុតតនានារបស់រកសួង ស្ថថ ប័នទទួលបនទុក       វស័ិយបរសិ្ថថ ន  រចួដាក់សំុការអនុម័តជាស្ថថ ពរ ពីអងគ
ភាពវាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ ន ។  
មាច ស់គគរមាង និងរករមហ ុនទីរបឹកា រតវូគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ នគពញគលញ ណផអកគលើ
លកខខណឌ ការងារណដលទទួលបានការឯកភាព គដាយភាា ប់មកជាមួយណផនការចូលរមួជាស្ថធារណៈននដំគណើ រការគគរមា
ង។ 

មាព្រា១២៤ ._ គោលបំណងននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
គោលបំណងចមបងននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គឺគដើមបីធានាថ្ន អនកណដលទទួលរងផលប៉ាោះពាល់ និង

អនកពាក់ព័នធ ៖ 
ក- បានទទួលដំណឹងរគប់រជរងគរជាយអំពីគគរមាង ។ 
ខ- មានឱកាសចូលរមួកនុងកិចចពិភាកា និងកិចចដំគណើ រការននការគធវើគសចកតីសគរមចពាក់ព័នធនឹង

គគរមាង ។ 
គ- មានឱកាសចូលរមួកនុងការអគងកតតមដានគគរមាង ។ 

មាច ស់គគរមាងណដលរតវូគធវើការវាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ ន រតូវដាក់ប ច្ូ លការចូលរមួ និងការ
ពិគរោោះគយបល់ជាស្ថធារណៈ ពីរដឋ បាលថ្នន ក់មូលដាឋ ន សងគមសីុវលិ តំណាងសហគមន៍ របជាពលរដឋ ណដល
ទទួលរងផលប៉ាោះពាល់គដាយស្ថរគគរមាង និងអនកពាក់ព័នធដនទគទៀត គៅកនុងកិចចដំគណើ រការវាយតនមលគហតុប៉ាោះ
ពាល់បរសិ្ថថ ន គៅដំណាក់កាលគរៀបចំណផនការគគរមាង គដើមបី៖ 

ក- កំណត់ណផនកណដលមានស្ថរៈសំខាន់ណផនកបរសិ្ថថ ន គសដឋ កិចច សងគម និងវបបធម៌ ។ 
ខ- របមូលមតិគយបល់ពីអនកពាក់ព័នធ និងដាក់ប ច្ូ លមតិគយបល់ទំងគនាោះ គៅកនុងកិចចដំគណើ រ

ការននការគធវើគសចកតីសគរមច  ។  
គ- ពិនិតយគគរមាងគសនើសំុ និងពនយល់ពីផលប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ ន គសដឋ កិចច សងគម និង         វបបធម៌ 

។ 
ឃ- ពិចារណាជគរមើសដនទគទៀត និងវធិានការកាត់បនថយផលប៉ាោះពាល់នានា ។  

នីតិវធីិននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គៅកនុងដំណាក់កាលសិកាពិគរោោះគយបល់ ការពិនិតយរបាយ
ការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ ន និងការអគងកតតមដានគគរមាង រតូវកំណត់គដាយលិខិតបទដាឋ នគតិ
យុតតដាច់គដាយណទបករបស់រកសួង ស្ថថ ប័នទទួលបនទុកវស័ិយបរសិ្ថថ ន ។  

មាព្រា១២៤ ._ គោលបំណងននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
គោលបំណងចមបងននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គឺគដើមបីធានាថ្ន អនកណដលទទួលរងផលប៉ាោះពាល់ និងអនកពាក់ព័នធ ៖ 

ក- បានទទួលដំណឹងទន់គពលគវលា រគប់រជរងគរជាយអំពីគគរមាង និងតមដំណាក់កាលនិមួយៗននការ
វាយតំនលគហតុប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ ន។ 

ខ- មានឱកាសចូលរមួកនុងកិចចពិភាកា និងកិចចដំគណើ រការននការគធវើគសចកតីសគរមចពាក់ព័នធនឹងគគរមាង ។ 
គ- មានឱកាសចូលរមួកនុងការអគងកតតមដានគគរមាង ។ 

មាច ស់គគរមាងណដលរតវូគធវើការវាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ ន រតូវដាក់ប ច្ូ លការចូលរមួ និងការពិគរោោះគយបល់
ជាស្ថធារណៈ ពីរដឋ បាលថ្នន ក់មូលដាឋ ន សងគមសីុវលិ តំណាងសហគមន៍ របជាពលរដឋ ណដលទទួលរងផលប៉ាោះពាល់
គដាយស្ថរគគរមាង និងអនកពាក់ព័នធដនទគទៀត គៅកនុងកិចចដំគណើ រការវាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ ន គៅដំណាក់កាល
គរៀបចំណផនការគគរមាង គដើមបី៖ 

ក- កំណត់ណផនកណដលមានស្ថរៈសំខាន់ណផនកបរសិ្ថថ ន គសដឋ កិចច សងគម និងវបបធម៌ ។ 
ខ- របមូលមតិគយបល់ពីអនកពាក់ព័នធ និងដាក់ប ច្ូ លមតិគយបល់ទំងគនាោះ គៅកនុងកិចចដំគណើ រការននការ

គធវើគសចកតីសគរមច  ។  
គ- ពិនិតយគគរមាងគសនើសំុ និងពនយល់ពីផលប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ ន គសដឋ កិចច សងគម និង         វបបធម៌ ។ 
ឃ- ពិចារណាជគរមើសដនទគទៀត និងវធិានការកាត់បនថយផលប៉ាោះពាល់នានា ។  
នីតិវធីិននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គៅកនុងដំណាក់កាលសិកាពិគរោោះគយបល់ ការពិនិតយរបាយការណ៍

វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរសិ្ថថ ន និងការអគងកតតមដានគគរមាង រតូវកំណត់គដាយលិខិតបទដាឋ នគតិយុតតដាច់
គដាយណទបករបស់រកសួង ស្ថថ ប័នទទួលបនទុកវស័ិយបរសិ្ថថ ន ។ 

មាព្រា១៣៣ ._ សិទធិរាយការណ៍ពីបញ្ជា បរសិ្ថថ ន 
 អនកណដលទទួលរងផលប៉ាោះពាល់គដាយស្ថរគគរមាង និងអនកពាក់ព័នធនានា រតូវមានសិទិធរាយការណ៍ពី
បញ្ជា  និងកតីកងវល់បរសិ្ថថ ន និងសងគម ជូនដល់មាច ស់គគរមាង និងដាក់បណតឹ ងគៅស្ថថ ប័នមានសមតថកិចច ។  
 ស្ថថ ប័នមានសមតថកិចចពាក់ព័នធ រតូវគឆលើយតបចំគពាោះបណតឹ ង ឬញតតិ  គហើយគដាោះ្ស្ថយបញ្ជា   បរសិ្ថថ ន 
និងសងគម ណដលពាក់ព័នធ តមគពលគវលាកំណត់សម្សប និងផតល់ព័ត៌មានដល់អនកពាក់ព័នធតមស្ថថ នភាព

មាព្រា១៣៣ ._ សិទធិរាយការណ៍ពីបញ្ជា បរសិ្ថថ ន 
 អនកណដលទទួលរងផលប៉ាោះពាល់គដាយស្ថរគគរមាង និងអនកពាក់ព័នធនានា រតូវមានសិទិធរាយការណ៍ពីបញ្ជា  និងកតី
កងវល់បរសិ្ថថ ន និងសងគម ជូនដល់មាច ស់គគរមាង និងដាក់បណតឹ ងគៅស្ថថ ប័នមានសមតថកិចច ។  
 ស្ថថ ប័នមានសមតថកិចចពាក់ព័នធ រតូវគឆលើយតបចំគពាោះបណតឹ ង ឬញតតិ  គហើយគដាោះ្ស្ថយបញ្ជា   បរសិ្ថថ ន និងសងគម 
ណដលពាក់ព័នធ តមគពលគវលាកំណត់សម្សប និងផតល់ព័ត៌មានដល់អនកពាក់ព័នធតមស្ថថ នភាពជាក់ណសតង  ។  



ជាក់ណសតង  ។  
 ណបបបទ និងនីតិវធីិននការគដាោះ្ស្ថយបណាឹ ង ឬញតតិគនោះរតូវកំណត់គយងតមនីតិវធីិននការគដាោះ
្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថថ ន និងធនធានធមមជាតិណដលមានណចងកនុងរកមគនោះ ។  

 ណបបបទ និងនីតិវធីិននការគដាោះ្ស្ថយបណាឹ ង ឬញតតិគនោះរតូវកំណត់គយងតមនីតិវធីិននការគដាោះ្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថថ
ន និងធនធានធមមជាតិណដលមានណចងកនុងរកមគនោះ គដាយរតូវពិគរោោះពិភាកាគពញគលញនិងសីុជំគៅ ជាមួយស្ថធារណជន 
ជនជាតិភាគតិច ជនងាយរងគរោោះ ស្តសតី និងអនកធាល ប់ទទួលផលប៉ាោះពាល់ពីគគរមាងអភិវឌឍន៍។ 

មាព្រា៣០៥ ._ គោលបំណងននរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរោះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ 
 រគប់រគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរោះ តំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគដាយថ្នន ក់ជាតិ និង
ថ្នន ក់គរកាមជាតិទំងអស់ រតូវរគប់រគង្សបតមគោលបំណងដូចខាងគរកាម៖  

ក- អភិរកសធនធានធមមជាតិ ជីវៈចរមរោះ និងសតវនរព ។ 
ខ- អភិរកសតនមលរបព័នធគអកូឡូសីុ ទំនិញ និងគសវាកមម ។ 
គ- អភិវឌឍជីវភាពរស់គៅរបស់សហគមន៍មូលដាឋ ន ។   

 

មាព្រា៣០៥ ._ គោលបំណងននរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរោះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ 
 រគប់រគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរោះ តំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគដាយថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់គរកាម
ជាតិទំងអស់ រតូវរគប់រគង្សបតមគោលបំណងដូចខាងគរកាម៖  

ក- អភិរកសធនធានធមមជាតិ ជីវៈចរមរោះ និងសតវនរព ។ 
ខ- អភិរកសតនមលរបព័នធគអកូឡូសីុ ទំនិញ ផលិតផល និងគសវាកមម ។ 
គ- អភិវឌឍជីវភាពរស់គៅរបស់សហគមន៍មូលដាឋ ន។   

 
មាព្រា៣៤៦ ._  ខលឹមស្ថរននការគរៀបចំការរគប់រគងរមួោន  
 ការគរៀបចំការរគប់រគងរមួោន  រតូវណចងអំពី៖ 

១- រចនាសមព័នធននគណៈកមមការរគប់រគងរមួោន  ។ 
២- សមាជិកភាព និងសិទធិកនុងការគបាោះគនន តរបស់រគប់សមាជិកសហគមន៍រគប់រគងរមួោន  

គដាយយកចិតតទុកដាក់ដល់ទំនាក់ទំនង និងការចំណុោះោន រវាងជនជាតិគដើមភាគតិចគៅគលើធនធាន និង
ដីរបនពណី ។  

៣- ការគរៀបចំណផនការគរបើរបាស់ដី និងការកំណត់តំបន់រគប់រគងសរមាប់តំបន់រគប់រគងរមួោន  
និងណផនការរគប់រគងរមួោន ណដលបានគសនើសំុ ។ រាល់ការគរៀបចំណផនការគរបើរបាស់ដី ការកំណត់តំបន់
រគប់រគង និងការគរៀបចំណផនការរគប់រគង ណដលរតូវគធវើគឡើងតមមាតិកាគនោះ រតវូគធវើគឡើងគដាយមាន
លកខណៈ្សបោន គៅនឹងការគរៀបចំណផនការគរបើរបាស់ដី ការកំណត់តំបន់រគបរគង និងការគរៀបចំ
ណផនការរគប់រគង ណដលមានកាលពីមុន ណដលមានជាបនតបនាទ ប់ និងណដលរតូវគធវើគឡើងតមមាតិកាទី២ 
ការរគប់រគងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរោះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ ននគនថីគនោះ ។  

៤- ការគរៀបចំណផនការរគប់រគងណដលបានដាក់គសនើ រតវូមានលកខណៈរគប់រោន់គដើមបីតក់ណតងជា
សតង់ដារមួយ ្សបតមធនធាន និងសមតថភាពរបស់មូលដាឋ ន ណដលឆលុោះបញ្ជច ងំពីចំគណោះដឹង និង
ទសសនវស័ិយរបស់តំណាងសហគមន៍មូលដាឋ ន ជនជាតិគដើមភាគតិច និងរដឋ បាលថ្នន ក់គរកាមជាក់ 
ណដលជាអនកទទួលខុសរតូវបឋមសរមាប់ការអនុវតតការរគប់រគងរមួោន  ។  

 

មាព្រា៣៤៦ ._  ខលឹមស្ថរននការគរៀបចំការរគប់រគងរមួោន  
 ការគរៀបចំការរគប់រគងរមួោន  រតូវណចងអំពី៖ 

១- រចនាសមព័នធននគណៈកមមការរគប់រគងរមួោន  ។ 
២- សមាជិកភាព និងសិទធិកនុងការគបាោះគនន តរបស់រគប់សមាជិកសហគមន៍រគប់រគងរមួោន  គដាយយកចិតត

ទុកដាក់ដល់ទំនាក់ទំនង និងការចំណុោះោន រវាងជនជាតិគដើមភាគតិចគៅគលើធនធាន និងដីរបនពណី ។  
៣- ការគរៀបចំណផនការគរបើរបាស់ដី និងការកំណត់តំបន់រគប់រគងសរមាប់តំបន់រគប់រគងរមួោន  និងណផនការ

រគប់រគងរមួោន ណដលបានគសនើសំុ ។ រាល់ការគរៀបចំណផនការគរបើរបាស់ដី ការកំណត់តំបន់រគប់រគង និងការគរៀបចំ
ណផនការរគប់រគង ណដលរតវូគធវើគឡើងតមមាតិកាគនោះ រតូវគធវើគឡើងគដាយមានលកខណៈ្សបោន គៅនឹងការគរៀបចំ
ណផនការគរបើរបាស់ដី ការកំណត់តំបន់រគបរគង និងការគរៀបចំណផនការរគប់រគង ណដលមានកាលពីមុន ណដលមានជា
បនតបនាទ ប់ និងណដលរតូវគធវើគឡើងតមមាតិកាទី២ ការរគប់រគងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរោះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ នន
គនថីគនោះ ។  

៤- ការគរៀបចំណផនការរគប់រគងណដលបានដាក់គសនើ រតវូមានលកខណៈរគប់រោន់គដើមបីតក់ណតងជាសតង់ដារ
មួយ ្សបតមធនធាន និងសមតថភាពរបស់មូលដាឋ ន ណដលឆលុោះបញ្ជច ងំពីចំគណោះដឹង និងទសសនវស័ិយរបស់
តំណាងសហគមន៍មូលដាឋ ន ជនជាតិគដើមភាគតិច និងរដឋ បាលថ្នន ក់គរកាមជាក់ ណដលជាអនកទទួលខុសរតូវបឋម
សរមាប់ការអនុវតតការរគប់រគងរមួោន  ។  

៥-យនតការ និងវធិានការរគប់រគង និងណបងណចកផលរបគយជន៏ គដាយសមធម៏ និងតមាល ភាព។ 

ជំរូក្ទ៊ី៤ 
ការចូលរមួជាស្ថធារែៈយៅក្ន ង្ការព្ររប់ព្ររង្តបំន់យននរ 

 
មាព្រា៥២៣ ._ ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងការទទួលបានព័ត៌មានបរសិ្ថថ ន 
 គណៈកមមការជាតិរគប់រគង និងអភិវឌឍតំបន់គឆនរ រតវូអនុគលាមតមរាល់លកខខណឌ តរមូវនានាសរមាប់
ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទធិទទួលបានព័ត៌មានបរសិ្ថថ ន ្សបតមបទប ញ្នតតិសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារ
ណៈ កនុងគនថីទី១ មាតិកាទី២  និងបទប ញ្នតតិសតីពីសិទធិទទួលបានព័ត៌មានបរសិ្ថថ នកនុងគនថីទី១ មាតិកាទី៣ នន

មាព្រា៥២៣ ._ ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងការទទួលបានព័ត៌មានបរសិ្ថថ ន 
 គណៈកមាម ធិការជាតិរគប់រគង និងអភិវឌឍតំបន់គឆនរ រតូវអនុគលាមតមរាល់លកខខណឌ តរមវូនានាសរមាប់ការចូល
រមួជាស្ថធារណៈ និងសិទធិទទួលបានព័ត៌មានបរសិ្ថថ ន ្សបតមបទប ញ្នតតិសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ កនុងគនថីទី១ 
មាតិកាទី២  និងបទប ញ្នតតិសតីពីសិទធិទទួលបានព័ត៌មានបរសិ្ថថ នកនុងគនថីទី១ មាតិកាទី៣ ននរកមគនោះ ។ 
 



រកមគនោះ ។ 
 

មាព្រា៥២៤ ._ ការគលើកកមពស់ដល់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
 គណៈកមមការជាតិរគប់រគង និងអភិវឌឍតំបន់គឆនរ អាចគចញនូវលិខិតបទដាឋ នគតិយុតតបណនថម កនុងបំណង
គលើកកមពស់ដល់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គៅកនុងការរគប់រគងតំបន់គឆនរទំងឡាយ ។ 

 

មាព្រា៥២៤ ._ ការគលើកកមពស់ដល់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
 គណៈកមាម ធិការជាតិរគប់រគង និងអភិវឌឍតំបន់គឆនរ រ រតូវគចញនូវលិខិតបទដាឋ នគតិយុតតបណនថម កនុងបំណងគលើក
កមពស់ និងបគងកើតបរយិកាសអំគណាយផលដល់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គៅកនុងការរគប់រគងតំបន់គឆនរទំងឡាយ ។ 
 

មាព្រា៥២៧ ._ កតត ណដលរតូវពិចារណាសរមាប់ការអនុវតត 
គៅគពលអនុវតតការរគប់រគងធនធានទឹកជាលកខណៈអនតរវស័ិយ រកសួង ស្ថថ ប័នទទួលបនទុកវស័ិយ

ធនធានទឹក និងឧតតុនិយម រតូវពិចារណា៖ 
ក-រគប់ទិដឋ ភាពននធនធានទឹក ។ 
ខ-ចំណងទក់ទងរវាងធនធានទឹក និងសមាសភាគដនទគទៀតននបរសិ្ថថ នធមមជាតិរមួមាន ដីធលី 

ជលផល រកុខជាតិ សតវ ជាអាទិ៍។ 
គ-លកខខណឌ តរមូវសរមាប់ការគរបើរបាស់ទឹករបស់របជាជន និង បរសិ្ថថ នធមមជាតិឲ្យមានរបសិទធ

ភាព និង និរនតរភាព ។ 
 

មាព្រា៥២៧ ._ កតត ណដលរតូវពិចារណាសរមាប់ការអនុវតត 
គៅគពលអនុវតតការរគប់រគងធនធានទឹកជាលកខណៈអនតរវស័ិយ រកសួង ស្ថថ ប័នទទួលបនទុកវស័ិយធនធានទឹក និង

ឧតតុនិយម រតវូពិចារណា៖ 
ក-រគប់ទិដឋ ភាពននធនធានទឹក ។ 
ខ-ចំណងទក់ទងរវាងធនធានទឹក និងសមាសភាគដនទគទៀតននបរសិ្ថថ នធមមជាតិរមួមាន ទីជំរាល តំបន់ដី

គសើម ដីធលី ជលផល រកុខជាតិ សតវ ជាអាទិ៍។ 
គ-លកខខណឌ តរមូវសរមាប់ការគរបើរបាស់ទឹករបស់របជាជន និង បរសិ្ថថ នធមមជាតិឲ្យមានរបសិទធភាព និង 

និរនតរភាព ។ 
 

មាព្រា៥៣៨ ._ តួនាទី និងការទទួលខុសរតវូរបស់គណៈកមាម ធិការជាតិគរៀបចំណផនការ និងរគប់រគងអាងទគនល 
 គណៈកមាម ធិការជាតិគរៀបចំណផនការ និងរគប់រគងអាងទគនល មានតួនាទី និងការទទួលខុសរតូវដូចខាង
គរកាម៖ 

ក- សរមបសរមួល និងរគប់រគងគលើការគរៀបចំណផនការយុទធស្ថស្តសតជាតិសតីពីទឹក សរមាប់គោល
គៅរគប់រគង ការពារ អភិរកស និងអភិវឌឍន៍អាងទគនល ។ 

ខ- តមដាន និងវាយតនមលការអនុវតតណផនការយុទធស្ថស្តសតជាតិសតីពីទឹក សរមាប់រគប់រគង 
ការពារ អភិរកស និងអភិវឌឍអាងទគនល ។ 

គ- សរមរោះសរមួល និងគដាោះ្ស្ថយទំនាស់នានាគលើការរគប់រគង ការពារ អភិរកស និងអភិវឌឍ
អាងទគនល ។  

ឃ- អនុវតតកិចចការដនទគទៀតតមការណណនំារបស់រាជរដាឋ ភិបាលកមពុជា ។ 
 

មាព្រា៥៣៨ ._ តួនាទី និងការទទួលខុសរតវូរបស់គណៈកមាម ធិការជាតិគរៀបចំណផនការ និងរគប់រគងអាងទគនល 
 គណៈកមាម ធិការជាតិគរៀបចំណផនការ និងរគប់រគងអាងទគនល មានតួនាទី និងការទទួលខុសរតូវដូចខាងគរកាម៖ 

ក- សរមបសរមួល និងរគប់រគងគលើការគរៀបចំណផនការយុទធស្ថស្តសតជាតិសតីពីទឹក សរមាប់គោលគៅ
រគប់រគង ការពារ អភិរកស និងអភិវឌឍន៍អាងទគនល ។ 

ខ- តមដាន និងវាយតនមលការអនុវតតណផនការយុទធស្ថស្តសតជាតិសតីពីទឹក សរមាប់រគប់រគង ការពារ អភិរកស 
និងអភិវឌឍអាងទគនល ។ 

គ- សរមរោះសរមួល និងគដាោះ្ស្ថយទំនាស់នានាគលើការរគប់រគង ការពារ អភិរកស និងអភិវឌឍអាងទគនល ជាតិ 
និងឆលងណដន ។  

ឃ- អនុវតតកិចចការដនទគទៀតតមការណណនំារបស់រាជរដាឋ ភិបាលកមពុជា ។ 
 

មាព្រា៨០៨ ._ ការជូនដំណឹងជាស្ថធារណៈអំពីការគំរាមកំណហងដល់បរសិ្ថថ ន 
កនុងករណី រកគឃើញថ្ន មានតំបន់ណាមួយទទួលរងការប៉ាោះពាល់គដាយការបំពុលខយល់ ណដលអាចគំរាម

កំណហងដល់បរសិ្ថថ ន គនាោះរកសួង ស្ថថ ប័នទទួលបនទុកវស័ិយបរសិ្ថថ ន រតូវគធវើការជូនដំណឹងដល់ស្ថធារណជន
អំពីគរោោះថ្នន ក់ទំងគនាោះ  គធវើការគសុើបអគងកតពីរបភពននការបំពុលខយល់គនោះ និងចាត់វធិានការទប់ស្ថក ត់ការ
បំពុលខយល់ និងគធវើការស្ថត រគុណភាពខយល់គឡើងវញិ ។  
 

មាព្រា៨០៨ ._ ការជូនដំណឹងជាស្ថធារណៈអំពីការគំរាមកំណហងដល់បរសិ្ថថ ន 
កនុងករណី រកគឃើញថ្ន មានតំបន់ណាមួយទទួលរងការប៉ាោះពាល់គដាយការបំពុលខយល់ ណដលអាចគំរាមកំណហងដល់

បរសិ្ថថ ន គនាោះរកសួង ស្ថថ ប័នទទួលបនទុកវស័ិយបរសិ្ថថ ន រតូវគធវើការជូនដំណឹងដល់ស្ថធារណជនអំពីគរោោះថ្នន ក់ទំងគនាោះ
ជាបនាទ ន់ រពមទំងអនុវតតកិចចអនតរាគមន៍ នានាណដលមានរបសិទឋ ិភាពជាមុនគដើមបីការពារសុខភាពស្ថធារណៈ គធវើការគសុើប
អគងកតពីរបភពននការបំពុលខយល់គនោះ និងចាត់វធិានការទប់ស្ថក ត់ការបំពុលខយល់ និងគធវើការស្ថត រគុណភាពខយល់គឡើងវញិ 
។  
 



មតិយោបលរ់បសអ់ង្គការសង្គមស ៊ីវលិ 
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្«ព្រក្មធនធានធមមជាតិនិង្បរសិ្ថា នននព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មព ជា»  

យលើក្ំណែព្រក្ម៩.១ 
 

ព្របធានបទ៖ 
មាតិកាទ៊ី២ ការវាយតនមៃបរសិ្ថា នជាយ ទធស្ថស្តសត 
ជំរូក្ទ៊ី១ ការវាយតនមៃបរសិ្ថា នជាយ ទធស្ថស្តសត 

 
គន្ថី/មាតិកា/ជំពូក 

Book/Title 
(Copy and Paste from Environment Code) 

សំណូមពរ/កំណណណរបថមីរបស់ទីរបឹកា 
 

មាព្រា៧៧ ._ រកបខ័ណឌ ននការវាយតនមលបរសិ្ថា ន 
ការពិចារណាអំពីបរសិ្ថា ន រតូវដាក់បញ្ចូ លទៅកនុងការបទងកើតទោលនទោបាយ ណផនការយុទធស្ថស្តសរ និង

កមមវធីិនានារបស់រាជរដាា ភិបាលននរពះរាជាណាចរកកមពុជា និងទៅទពលពិនិតយមតិទោបល់ ណដលទទួលបាន
មកពីអនកពាក់ព័នធនានា ។   

មាព្រា៧៧ ._ រកបខ័ណឌ ននការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសរ 
ការពិចារណាអំពីបរសិ្ថា ន រតូវដាក់បញ្ចូ លទៅកនុងការបទងកើតទោលនទោបាយ ណផនការយុទធស្ថស្តសរ និងកមម

វធីិនានារបស់រាជរដាា ភិបាលននរពះរាជាណាចរកកមពុជា និងទៅទពលពិនិតយមតិទោបល់ ណដលទទួលបានមកពីអនក
ពាក់ព័នធនានា ។   

មាព្រា៧៩. សំណ ីដែលអាចអនុ្ម័តបាន្ការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ រតូវណ្វីណទ្បងីណលីសំណ ីណាដែល៖ 
ក- ទ្ំន្ងជាន្ឹងមាន្ផលប ៉ះពាល់គួរឲ្យកត់សមាគ ល់ែល់បរសិ្ថថ ន្ ឬ 
ខ- ទាក់ទ្ងណៅន្ឹងវស័ិយណាមួយ ដែលបាន្ក ំត់ណោយរកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍្ណោយចីរភាព ។   

មាព្រា៧៩. សំណ ីដែលអាចអនុ្ម័តបាន្ការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ រតូវណ្វីណទ្បងីណលីសំណ ីណាដែល៖ 
ក- ទ្ំន្ងជាន្ឹងមាន្ផលប ៉ះពាល់គួរឲ្យកត់សមាគ ល់ែល់បរសិ្ថថ ន្ ឬ 
ខ- ទាក់ទ្ងណៅន្ឹងវស័ិយណាមួយ ដែលបាន្ក ំត់ណោយរកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍្ណោយចីរភាពន្ងិរកសួងស្ថថ ប័ន្ទ្ទ្លួបន្ទុវស័ិ
យកបរសិ្ថថ ន្ ន្ិង្ន្ធាន្្មមជាតិ ។ 

មាព្រា៨១  
ន្ីតិវ ិ្ ីម្ន្ការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ  រតូវោក់បញ្ចូលនូ្វែណំាក់កាលែូចខាងណរកាម៖  
១- ការណ្វីចណំាត់ថ្នន ក់គណរមាង  ។  
២- ការកំ ត់វសិ្ថលភាពគណរមាង  ។  
៣- ការណរៀបចំណសចករីរពាងរបាយការ ៍ការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ  ។  
៤- ការចូលរមួជាស្ថធារ ៈណលីណសចករីរពាងរបាយការ ៍ការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ  ។  
៥- ការណរៀបចំរបាយការ ៍ការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរចុងណរកាយ  ។  
៦- ណសចកដសីណរមចណលីរបាយការ ៍ការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ   ។  
៧- ការអនុ្វតររបាយការ ៍វាយតម្មលណេតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរចំណពា៉ះសំណ ី។ 

មាព្រា៨១  
ន្ីតិវ ិ្ ីម្ន្ការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ  រតូវោក់បញ្ចូលនូ្វែណំាក់កាលែូចខាងណរកាម៖  
១- ការណ្វីចណំាត់ថ្នន ក់សំណ ីរសុំ  ។  
២- ការកំ ត់វសិ្ថលភាពសំណ ីរសុំ ន្ិងលកខ ឌ ការងារ សរមាប់ការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ  ។  
៣- ការណរៀបចំណសចករីរពាងរបាយការ ៍ការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ  ។  
៤- ការចូលរមួជាស្ថធារ ៈណលីណសចករីរពាងរបាយការ ៍ការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ  ។  
៥- ការណរៀបចំរបាយការ ៍ការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរចុងណរកាយ  ។  
៦- ណសចកដសីណរមចណលីរបាយការ ៍ការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ   ។  
៧- ការអនុ្វតររបាយការ ៍វាយតម្មលណេតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរចំណពា៉ះសំណ ី  ។ 
៨-ណរៀបចំបណងកីត ន្ិងសរមបសរមួលជាមយួស្ថថ ប័ន្ ឬរកមុរបកឹាឯករាជយសំណៅអនុ្វតរការតាមោន្ ន្ិងវាយតម្មលការអនុ្វតរដផន្ការ
រគប់រគងបរសិ្ថថ ន្។   



គន្ថី/មាតិកា/ជំពូក 
Book/Title 

(Copy and Paste from Environment Code) 

សំណូមពរ/កំណណណរបថមីរបស់ទីរបឹកា 
 

មាព្រា៨២ ._ សមតាកិចច 
រកសួង ស្ថា ប័ន ណដលទទួលខុសរតវូកនុងការអនុវតរនីតិវធីិននការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសរ រតូវណត

ជារកសួង ស្ថា ប័ន ណដលមានសមតាកិចចទលើវស័ិយ ណដលជាកមមវតាុននការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសរ ។  

មាព្រា៨២ ._ សមតាកិចច 
រកសួង ស្ថា ប័ន ណដលនឹងអនុវតរនីតិវធីិននការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសរ រតូវណតជារកសួង ស្ថា ប័ន អនររវស័ិយ ឬ
តាមវស័ិយ រតូវទទួលខុសរតូវ កនុងការទរៀបចំដំទណើ រការវាយតំនលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសរននសំទណើ រទនាះនិងការ
ចូលរមួជាស្ថធារណៈ។ 

មាព្រា៨៤ ._ ការចូលរមួពសីំណាក់ស្តសរី ន្ងិជន្ងាយរងណររ៉ះ 
រកសួង ស្ថថ ប័ន្ដែលមាន្ការពាក់ព័ន្ធន្ឹងការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ រតូវផរល់ឱកាសែល់ស្តសរី កុមារ ជន្ពកិារ ជន្
ងាយរងណររ៉ះ រកុមជន្ជាតិភាគតិច ន្ងិជន្ជាតិណែមីភាគតចិចូលរមួកនុងកចិចែំណ ីរការម្ន្ការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ 
។  
 

មាព្រា៨៤.ការចូលរមួពសីណំាក់ស្តសរី ន្ិងជន្ងាយរងណររ៉ះ 
រកសួង ស្ថថ ប័ន្ដែលពាក់ព័ន្ធន្ឹងការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ រតូវផរល់ឱកាសែល់ស្តសរី កុមារ ជន្ពិការ ជន្ងាយរងណររ៉ះ 
រកុមជន្ជាតិភាគតិច ន្ិងជន្ជាតិណែីមភាគតិចចូលរមួកនុងកចិចែំណ ីរការម្ន្ការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ 

មាព្រា៨៥ ._ ការវភិាគអំពកីារដរបរបួលអាកាសធាតុណៅកនុងការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ  
រកសួង ស្ថថ ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ ណោយមាន្កិចចសេការជាមួយរកមុរបឹកាជាតអិភិវឌ្ឍន៍្ណោយចរីភាព ន្ិងរកសួង ស្ថថ ប័ន្ទ្ទ្លួ
បន្ទុកវស័ិយបរសិ្ថថ ន្ រតូវធានាថ្នរាល់គណរមាង ន្ិងសកមមភាពទាងំអស់ ដែលតរមូវឱយមាន្ការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ 
ោក់បញ្ចូលនូ្វការវភិាគណលីការពិចារណាអពំីការដរបរបលួអាកាសធាតុកនុងការវាយតម្មលខាងណលី ។  

មាព្រា៨៥ ._ ការវភិាគ ផលប ៉ះពាល់ដែលមាន្សការ នុ្ពលពីការដរបរបលួអាកាសធាតុណៅកនុងការវាយតម្មល បរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថ
ស្តសរ រកសងួ ស្ថថ ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ ណោយមាន្កចិចសេការជាមួយរកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍្ណោយចីរភាព ន្ិងរកសួង ស្ថថ ប័ន្ទ្ទ្ួលបន្ទុកវ ិ
ស័យបរសិ្ថថ ន្ រតូវធានាថ្នរាល់ណរលន្ណោបាយ ដផន្ការ កមមវ ិ្ ីនានា ដែលតរមូវឱយមាន្ការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ រតូវ
ោក់បញ្ចូលនូ្វការវភិាគណលីផលប ៉ះពាល់ដែលមាន្សការ នុ្ពលពីការដរបរបលួអាកាសធាតុកនុងការវាយតម្មលខាងណល ី។  
 

មាព្រា៨៦ ._ ការអនុ្វតរនូ្វរបាយការ ៍វាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ 
 
រកសួង ស្ថថ ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ រតូវោក់បញ្ជូលនូ្វលទ្ធផលម្ន្ការរកណឃញី ន្ិងណសចករសីណរមចចិតរណោយរកមុរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍្
ណោយចីរភាពណៅកនុងសំណ ីដែលរកសួង ស្ថថ ប័ន្ន្ីមួយៗបាន្ណសនីណទ្បងី មុន្ណពលដែលសំណ ីដែលបាន្ណសនីណទ្បងីណន្៉ះរតូវបាន្
ណ្វីការសណរមចជាចុងណរកាយ ណេយីរតូវបងាា ញណៅកនុងសំណ ីចុងណរកាយ អំពីវ ិ្ ីដែលលទ្ធផល ន្ិងណសចកដសីណរមចម្ន្ការវាយ
តម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ រតូវបាន្ោក់បញ្ចូ លរន  រមួមាន្ រមួមាន្ […] 
 

មាព្រា៨៦ ._ ការអនុ្វតរនូ្វរបាយការ ៍វាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ 
 
រកសួង ស្ថថ ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ រតូវោក់បញ្ជូលនូ្វលទ្ធផលម្ន្ការវភិាគណៅកនុងរបាយការ ៍វាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ ការរកណឃញី 
ន្ិងណសចករីសណរមចចិតររបស់ណោយរកុមរបកឹាជាតិអភិវឌ្ឍន៍្ណោយចីរភាពណៅកនុងសំណ ីដែលរកសួង ស្ថថ ប័ន្ន្ីមួយៗបាន្ណសនីណទ្បងី 
មុន្ណពលដែលសំណ ីដែលបាន្ណសនីណទ្បងីណន្៉ះរតូវបាន្ណ្វីការសណរមចជាចុងណរកាយ។ ណេយីរតូវបងាា ញណៅកនុងសំណ ីចុងណរកាយអំពី
វ ិ្ ីដែលលទ្ធផលន្ិងណសចកដសីណរមចម្ន្ការវាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសររតូវបាន្ោក់បញ្ចូ លរន  រមួមាន្ […]  
 
 

មាព្រា៨៧ ._ ការអទងកតតាមដាន 
រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធរតវូបទងកើតកមមវធីិទដើមបអីទងកតតាមដានផលប៉ះពាល់បរសិ្ថា ន ណដលបណាា លមក

ពីការអនុវតរសំទណើ ណដលបានទសនើទ ើង ។  
លទធផលននរបាយការណ៍អទងកតតាមដានការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសរ រតូវដាក់ឲ្យ រកសួង ស្ថា ប័

នពាក់ព័នធ និងស្ថធារណជន អាចណសវងរកបាន ទដាយអនុទោមតាមបទបបញ្ញតរិននរកមទនះ  ។  

មារតា៨៧ ._ ការអណងកតតាមោន្ ន្ិងវាយតម្មលការអនុ្វតរ របាយការ ៍វាយតម្មលបរសិ្ថថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ 
 រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធរតូវបទងកើតកមមវធីិទដើមបអីទងកតតាមដាននិងវាយតនមល ផលប៉ះពាល់បរសិ្ថា ន ណដល

បណាា លមកពីការអនុវតរសំទណើ ណដលបានទសនើទ ើង ។  
លទធផលននរបាយការណ៍អទងកតតាមដាននិងការវាយតនមលការអនុវតររនូវបាយការណ៌ការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធ
ស្ថស្តសរ រតូវដាក់ឲ្យ រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ និងស្ថធារណជន អាចណសវងរកបាន ទដាយអនុទោមតាមបទបបញ្ញតរិនន
រកមទនះ  ។ 



គន្ថី/មាតិកា/ជំពូក 
Book/Title 

(Copy and Paste from Environment Code) 

សំណូមពរ/កំណណណរបថមីរបស់ទីរបឹកា 
 

មាព្រា៩៥ ._ សមតាកិចចទទួលខុសរតូវ 
រកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទុកវស័ិយបរសិ្ថា ន ជាទសនាធិការផ្ទទ ល់របស់រាជរដាា ភិបាល ណដលមានសមតា

កិចចផ្ទរ ច់មុខសរមាប់រគប់រគងការវាយតនមលទេតុប៉ះពាល់បរសិ្ថា ន  ។  
រកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទុកវស័ិយបរសិ្ថា នមានភារកិចច និងតួនាទីដូចខាងទរកាម៖  

ក- បទងកើតគណៈកមមការជំនាញរតួតពិនិតយ តាមការចំាបាច់ ។ 
ខ- ទចញលិខិត និងវញិ្ញញ បនបរតឯកភាពទលើរបាយការណ៍វាយតនមលទេតុប៉ះពាល់          បរសិ្ថា

ន ។ 
គ- អនុម័តលិខិតបទដាា នគតិយុតរសរីពីលកខណៈវនិិចឆ័យននការទធវើចំណាត់ថ្នន ក់គទរមាង ។ 
ឃ- កំណត់លកខណៈវនិិចឆ័យននវសិ្ថលភាពគទរមាង និងលកខខណឌ ការងារ ។ 
ង- អនុម័តលិខិតបទដាា នគតិយុតរនានា សរីពីការវាយតនមលទេតុប៉ះពាល់បរសិ្ថា នការវាយតនមល

ទេតុប៉ះពាល់បរសិ្ថា ន និង/ឬ ណផនការរគប់រគងបរសិ្ថា ន ។ 
ច- អនុវតរទោលការណ៍នានាណដលបានឯកភាព និងអនុវតរទដាយរកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទុកវ ិ

ស័យបរសិ្ថា នសាីពីការវាយតនមលទេតុប៉ះពាល់បរសិ្ថា ន និង/ឬណផនការរគប់រគងបរសិ្ថា ន។ 
ឆ- អនុម័តលិខិតបទដាា នគតិយុតរសរីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈកនុងកិចចដំទណើ រការវាយតនមល

ទេតុប៉ះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 
ជ- កំណត់លកខខណឌ  លកខណៈសមបតិរ ណបបបទនិងនីតិវធីិសរមាប់ការចុះបញ្ជ ីទីរបឹកាននការ

វាយតនមលទេតុប៉ះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 
ឈ- បទងកើត និងអភិវឌ្ឍ រកបខ័ណឌ ចាប់នានា សរមាប់អនុវតរចំទពាះការវាយតនមលទេតុប៉ះពាល់

បរសិ្ថា នឆលងណដន ជាអាទិ៍ លិខិតបទដាា នគតិយុតរ លិខិតបទដាា នគតិយុតរ និងវធីិស្ថស្តសរវាយតនមលទេតុ
ប៉ះពាល់បរសិ្ថា នឆលងណដន ។  

 

មាព្រា៩៥ ._ សមតាកិចចទទួលខុសរតូវ 
រកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទុកវស័ិយបរសិ្ថា ន ជាទសនាធិការផ្ទទ ល់របស់រាជរដាា ភិបាល ណដលមានសមតាកិចចផ្ទរ

ច់មុខសរមាប់រគប់រគងការវាយតនមលទេតុប៉ះពាល់បរសិ្ថា ន  ។  
រកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទុកវស័ិយបរសិ្ថា នមានភារកិចច និងតួនាទីដូចខាងទរកាម៖  

ក- បទងកើតគណៈកមមការជំនាញរតួតពិនិតយ តាមការចំាបាច់ ។ 
ខ- ទចញលិខិត និងវញិ្ញញ បនបរតឯកភាពទលើរបាយការណ៍វាយតនមលទេតុប៉ះពាល់          បរសិ្ថា ន ។ 
គ- អនុម័តលិខិតបទដាា នគតិយុតរសរីពីលកខណៈវនិិចឆ័យននការទធវើចំណាត់ថ្នន ក់គទរមាង ។ 
ឃ- កំណត់លកខណៈវនិិចឆ័យននវសិ្ថលភាពគទរមាង និងលកខខណឌ ការងារ ។ 
ង- អនុម័តលិខិតបទដាា នគតិយុតរនានា សរីពីការវាយតនមលទេតុប៉ះពាល់បរសិ្ថា នការវាយតនមលទេតុ

ប៉ះពាល់បរសិ្ថា ន ណផនការរគប់រគងបរសិ្ថា ន ណផនការននចូលរមួស្ថធារណៈណដលភាជ ប់មកជាមួយនិងការ
កំណត់វសិ្ថលភាព និងលកខខណឌ ការងារ ននគទរមាងនីមួយៗ។ 

ច- អនុវតរទោលការណ៍នានាណដលបានឯកភាព និងអនុវតរទដាយរកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទុកវស័ិយប
រសិ្ថា នសាីពីការវាយតនមលទេតុប៉ះពាល់បរសិ្ថា ន និង/ឬណផនការរគប់រគងបរសិ្ថា ន។ 

ឆ- អនុម័តលិខិតបទដាា នគតិយុតរសរីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈកនុងកិចចដំទណើ រការវាយតនមលទេតុប៉ះ
ពាល់បរសិ្ថា ន ។ 

ជ- កំណត់លកខខណឌ  លកខណៈសមបតិរ ណបបបទនិងនីតិវធីិសរមាប់ការចុះបញ្ជ ីទីរបឹកាននការវាយ
តនមលទេតុប៉ះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 

ឈ- បទងកើត និងអភិវឌ្ឍ រកបខ័ណឌ ចាប់នានា សរមាប់អនុវតរចំទពាះការវាយតនមលទេតុប៉ះពាល់ប
រសិ្ថា នឆលងណដន ជាអាទិ៍ លិខិតបទដាា នគតិយុតរ លិខិតបទដាា នគតិយុតរ និងវធីិស្ថស្តសរវាយតនមលទេតុប៉ះពាល់
បរសិ្ថា នឆលងណដន ។  

 
 



 

មតិយោបលរ់បសអ់ង្គការសង្គមស ៊ីវលិ 
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្«ព្រក្មធនធានធមមជាតិនិង្បរសិ្ថា នននព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មព ជា»  

យលើក្ំណែព្រក្ម៩.១ 
 

ព្របធានបទ៖  ការណព្របព្របលួអាកាសធាត  
 

គន្ថី/មាតិកា/ជំពូក 
Book/Title 

(Copy and Paste from Environment Code) 

សំណូមពរ/កំណណណរបថមរីបស់អងគការសងគមស វីលិ 
 

មាព្រា១៥២ ._ តួនាទី និងការទទួលខ សរតូវ 
 រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពរតូវ ដឹកនំាការចរចាអំពីការណរបរបួលអាកាសធាត ជា លកខណៈអ
នដរជាតិ ផដល់ការគំរទណផនកបដចេកដទស តាមរយៈអគគដលខាធិការោឋ នរបស់ខលួន និង ពាក់ព័នធដទទដទៀត ដៅដល់
រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ ដដើរតួនាទីជាអងគភាពបដគគ ល ជាមួយអនកពាក់ព័នធដទទដទៀតអំពីដគលនដោបាយ និង
ការដរៀបចំកមមវធីិសដីពីការណរបរបួលអាកាសធាត  និងផដល់អន ស្ថសន៍អំពីវធិានការជាដគលនដោបាយជូនរាជរោឋ
ភិបាលទនរពះរាជាណាចរកកមព ជា  ។  

មាព្រា១៥២ ._ តួនាទី និងការទទួលខ សរតូវ 
 រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពរតូវ ដឹកនំាការចរចាអំពីការណរបរបួលអាកាសធាត ជា លកខណៈអនដរជាតិ ផដល់
ការគំរទណផនកបដចេកដទស តាមរយៈអគគដលខាធិការោឋ នរបស់ខលួន និង ពាក់ព័នធដទទដទៀត ដៅដល់រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ 
ដដើរតួនាទីជាអងគភាពបដគគ ល ជាមួយអនកពាក់ព័នធដទទដទៀតអំពីដគលនដោបាយ និងការដរៀបចំ កមមវធីិសដីពីការណរបរបួល
អាកាសធាត  តាមោន វាយតទមលទនការអន វតត និងរគប់រគងចំដណះដឹងនិងផដល់អន ស្ថសន៍អំពីវធិានការជាដគលនដោបាយ
ជូនរាជរោឋ ភិបាលទនរពះរាជាណាចរកកមព ជា  ។  

មាព្រា១៥៧ ._ ណផនការ និងយ ទធស្ថស្តសតដឆលើយតបចំដពាះការណរបរបួលអាកាសធាត     
 អជាា ធរថ្នន ក់ដរកាមជាតិទំងអស់រតូវរចនា និងអន វតតណផនការ និងយ ទធស្ថស្តសត កន ងការដឆលើយ តបចំដពាះការ
ណរបរបួលអាកាសធាត  ស្សបតាមដគលនដោបាយជាតិសដីពីការណរបរបួលអាកាសធាត ពាក់ព័នធ ដោយសហការ
ជាមួយមនទីរដខតតទនរកសួង និងស្ថា ប័នពាក់ព័នធ ។  

មាព្រា១៥៧ ._ ណផនការ និងយ ទធស្ថស្តសតដឆលើយតបចំដពាះការណរបរបួលអាកាសធាត     
 អជាា ធរថ្នន ក់ដរកាមជាតិទំងអស់រតូវ 
ដរៀបចំយ ទធស្ថស្តសត និងណផនការសកមមភាពកន ងការដឆលើយ តបចំដពាះការណរបរបួលអាកាសធាត  ស្សបតាមដគលនដោបាយ
ជាតិសដីពីការណរបរបួលអាកាសធាត ពាក់ព័នធ ដោយសហការជាមួយមនទីរដខតតទនរកសួង និងស្ថា ប័នពាក់ព័នធ ។ 

មាព្រា១៥៩ ._ ការសរមបសរមួលកិចេសហការ និងការបដងកើតភាពជាទដគូ 
រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពរតូវ៖ 

ក- សរមបសរមួលកិចេសហការជាលកខណៈអនតររកសួង និងការចូលរមួរបស់អជាា ធរថ្នន ក់ដរកាម
ជាតិកន ងការរចនា និងការអន វតតសកមមភាពការណរបរបួលអាកាសធាត  រមួមាននូវការផតល់យនតការសរមាប់
ការសដរមចចិតតណផនកបដចេកដទសជាលកខណៈអនតររកសួងជាអាទិ៍ ។ 

ខ- បដងកើតភាពជាទដគូ និងអន សារណៈដោគយល់សរមាប់ការអន វតត និងបដងកើន ការដឆលើយតប 
និងកិចេអនតរាគមន៍ទនការណរបរបួលអាកាសធាត រវាងរោឋ ភិបាល និងអងគភាព មិនណមន រោឋ ភិបាល រមួមាន
សកមមភាពទនការកាត់បនាយសមស្សបជាលកខណៈជាតិជាអាទិ៍ ។  

 

មាព្រា១៥៩ ._ ការសរមបសរមួលកិចេសហការ និងការបដងកើតភាពជាទដគូ 
រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពរតូវ៖ 

ក- សរមបសរមួលកិចេសហការជាលកខណៈអនតររកសួង និងការចូលរមួរបស់អជាា ធរថ្នន ក់ដរកាមជាតិកន ងការ
ដរៀបចំ និងការអន វតតសកមមភាពការណរបរបួលអាកាសធាត  រមួមាននូវការផតល់យនតការសរមាប់ការសដរមចចិតតណផនក
បដចេកដទសជាលកខណៈអនតររកសួងជាអាទិ៍ ។ 

ខ- បដងកើតភាពជាទដគូ និងអន សារណៈដោគយល់សរមាប់ការអន វតត និងបដងកើន ការដឆលើយតប និងកិចេ
អនតរាគមន៍ទនការណរបរបួលអាកាសធាត រវាងរោឋ ភិបាល អងគភាពមិនណមនរោឋ ភិបាលនិងទដគូរអភិវឌ្ឍន៍នានា រមួមាន
សកមមភាពទនការកាត់បនាយសមស្សបជាលកខណៈជាតិ។  

មាព្រា១៦០ ._ ការណរបរបួលអាកាសធាត កន ងសកមមភាពអន វតត 
រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធរតូវរួមបញ្េូ លនូវការពិចារណាអំពីការណរបរបួលអាកាសធាត ដៅកន ងការរចនានូវ

រាល់សកមមភាពអន វតតទំងអស់ និងពិចារណាដៅដលើផលប៉ះពាល់ទនសកមមភាពដនាះ ដៅដលើការបំភាយឧសមន័ផទះ
កញ្េ ក់ ការរបឈមដៅនឹងហានិភ័យអាកាសធាត  និងសមតាភាពបនា ំ ។  

រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពរតូវផតល់ដំបូនាម នណផនកបដចេកដទសដៅកាន់រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ
ដៅដលើការរចនានូវសកមមភាពអន វតតន៍ រមួមានវធិានការណ៍ បដចេកដទស និង ដំដណើ រការ ដឆលើយតបដៅដលើការ

មាព្រា១៦០ ._ ការណរបរបួលអាកាសធាត កន ងសកមមភាពអន វតត 
រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធរតូវរួមបញ្េូ លនូវការពិចារណាអំពីការណរបរបួលអាកាសធាត ដៅកន ងការរចនាកំណត់នូវរាល់

សកមមភាពអន វតតទំងអស់ និងពិចារណាដៅដលើផលប៉ះពាល់ទនសកមមភាពដនាះ ដៅដលើការបំភាយឧសមន័ផទះកញ្េ ក់ ការ
របឈមដៅនឹងហានិភ័យអាកាសធាត  និងសមតាភាពបនា ំ ។  

រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពរតូវផតល់ដំបូនាម នណផនកបដចេកដទសដៅកាន់រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធដៅដលើការ
កំណត់នូវសកមមភាពអន វតតន៍ រមួមានវធិានការណ៍ បដចេកដទស និង ដំដណើ រការដឆលើយតបដៅដលើការស្ថកលបងតាមណផនកជាក់



ស្ថកលបងតាមណផនកជាក់លាក់មួយៗជាអាទិ៍ ។   
 

លាក់មួយៗ។   
 

មាព្រា១៦១ ._ ការណរបរបួលអាកាសធាត កន ងការដធវើការសដរមចចិតត 
រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធទំងអស់ រតូវធានាថ្នរតូវដធវើការពិចារណាអំពីការណរបរបួលអាកាសធាត កន ងដំដណើ

ការដធវើការសដរមចចិតតពាក់ព័នធទំងអស់ទក់ទិននឹងការអន វតតសកមមភាពដរកាមសមតាកិចេរបស់រកសួង ស្ថា ប័ន
ទំងដនាះ ។  

មាព្រា១៦១ ._ ការណរបរបួលអាកាសធាត កន ងការដធវើការសដរមចចិតត 
រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធទំងអស់ រតូវធានាថ្នរតូវដធវើការពិចារណាអំពីការណរបរបួលអាកាសធាត កន ងដំដណើ ការដធវើការ

សដរមចចិតតពាក់ព័នធទំងអស់ទក់ទិននឹងការអន វតតសកមមភាពដរកាមសមតាកិចេរបស់រកសួង ស្ថា ប័នទំងដនាះ ។  

មាព្រា១៦២ ._ លិខិតបទោឋ នគតិយ តតសរមាប់ការបនាំនិងការកាត់បនាយការណរបរបួលអាកាសធាត  
 រកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទ កវស័ិយបរសិ្ថា នរតូវបដងកើតលិខិតបទោឋ នគតិយ តត សរមាប់ការបនាំនិងការកាត់
បនាយការណរបរបួលអាកាសធាត ។ លិខិតបទោឋ នគតិយ តតរតូវដធវើបចេ បបននកមមដរៀងរាល់ ៥ (របំា)ឆ្ន ំមតង។ 

 

មាព្រា១៦៤ ._ រកបខ័ណឌ អដងកតតាមោន និងវាយតទមលតាមវស័ិយ 
រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធទំងអស់រតូវបដងកើត និងរគប់រគងនូវរកបខ័ណឌ អដងកតតាមោន និងវាយតទមលការ

ណរបរបួលបរសិ្ថា នតាមវស័ិយដដើមបីតាមោនរបសិទធភាពទនការដឆលើយតបវធិានការណ៍ណដលោក់ដចញកន ងណផនការ
ដឆលើយតបដៅនឹងការណរបរបួលអាកាសធាត តាមវស័ិយពាក់ព័នធ ដោយមានការគំរទពីរកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍
ដោយចីរភាព និងដធវើរបាយការណ៍ជាដទៀងទត់ដៅកាន់ រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ។ រកបខ័ណឌ ដនះ
រតូវដធវើដឡើងស្សបតាមលិខិតបទោឋ នគតិយ តតពាក់ព័នធ ណដលដចញដោយរកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ។  
 

មាព្រា១៦៤ ._ រកបខ័ណឌ អដងកតតាមោន និងវាយតទមលតាមវស័ិយ 
រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធទំងអស់រតូវបដងកើត និងរគប់រគងនូវរកបខ័ណឌ អដងកត 

តាមោន និងវាយតទមលការណរបរបួលបរសិ្ថា នអាកាសធាត តាមវស័ិយដដើមបីដផទៀងផ្ទទ ត់ដមើលដលើរបសិទធភាពទនការដឆលើយតបនឹង
វធិានការណ៍ណដលោក់ដចញកន ងណផនការដឆលើយតបដៅនឹងការណរបរបួលអាកាសធាត តាមវស័ិយពាក់ព័នធ ដោយមានការគំរទ
ពីរកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព និងដធវើរបាយការណ៍ជាដទៀងទត់ដៅកាន់ រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ។ 
រកបខ័ណឌ ដនះរតូវដធវើដឡើងស្សបតាមលិខិតបទោឋ នគតិយ តតពាក់ព័នធ ណដលដចញដោយរកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព 
។  

មាព្រា១៦៦ ._ សកមមភាពអដងកតតាមោន និងវាយតទមល 
រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រតូវសរមបសរមួល និងសកមមភាពអដងកតតាមោន និងវាយតទមល

ណដលពាក់ព័នធនឹងការណរបរបួលអាកាសធាត  ស្សបតាមលិខិតបទោឋ នគតិយ តតពាក់ព័នធ ។  
រកសួង និងស្ថា ប័នពាក់ព័នធទំងអស់ រតូវសកមមភាពអដងកតតាមោន និងវាយតទមលណដលតរមូវទំងអស់ 

ស្សបតាមបទបបញ្ញតតិពាក់ព័នធទនមាតិកាដនះ ស្សបតាមលិខិតបទោឋ នគតិយ តតពាក់ព័នធ ។  
អជាា ធរថ្នន ក់ដរកាមជាតិទំងអស់ រតូវដធវើសកមមភាពអដងកតតាមោន និងវាយតទមល ស្សបតាម រកបខ័ណឌ  

និងលិខិតបទោឋ នគតិយ តតសតីពីការអដងកតតាមោននិងការវាយតទមលតាមវស័ិយ ស្សបតាមលិខិតបទោឋ នគតិយ តត
ពាក់ព័នធ និងដោយសហការជាមួយមនទីដខតតទនរកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ និងរកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព 
។  

មាព្រា១៦៦ ._ សកមមភាពអដងកតតាមោន និងវាយតទមល 
រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រតូវសរមបសរមួល និងដធវើសកមមភាពអដងកតតាមោន និងវាយតទមលណដល

ពាក់ព័នធនឹងការណរបរបួលអាកាសធាត  ស្សបតាមលិខិតបទោឋ នគតិយ តតពាក់ព័នធ ។  
រកសួង និងស្ថា ប័នពាក់ព័នធទំងអស់ រតូវដធវើសកមមភាពអដងកតតាមោន និងវាយតទមលណដលតរមូវទំងអស់ ស្សបតាម

បទបបញ្ញតតិពាក់ព័នធទនមាតិកាដនះ ស្សបតាមលិខិតបទោឋ នគតិយ តតពាក់ព័នធ ។  
អជាា ធរថ្នន ក់ដរកាមជាតិទំងអស់ រតូវដធវើសកមមភាពអដងកតតាមោន និងវាយតទមល ស្សបតាម រកបខ័ណឌ  និងលិខិតបទោឋ នគតិ
យ តតសតីពីការអដងកតតាមោននិងការវាយតទមលតាមវស័ិយ ស្សបតាមលិខិតបទោឋ នគតិយ តតពាក់ព័នធ និងដោយសហការ
ជាមួយមនទីដខតតទនរកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ និងរកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ។   

មាព្រា១៦៧ ._ ការដរៀបចំរបាយការណ៍សតីពីការអដងកតតាមោន និងការវាយតទមល 
រាល់រកសួង ស្ថា ប័ន និងរដឋបាលថ្នន ក់ដរកាមជាតិពាក់ព័នធ រតូវរាយការណ៍ឲ្យទន់ដពលដវលាដៅកាន់រកុម

របឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពសតីពីសូចនករពាក់ពនធ័ទនរកបខ័ណឌ អដងកតតាមោន និងវាយតទមលថ្នន ក់ជាតិ 
លិខិតបទោឋ នគតិយ តតសតីពីការអដងកតតាមោន និងវាយតទមលណដលពាក់ព័នធ នឹងការណរបរបួលអាកាសធាត ដទទ
ដទៀត និងសតីពីរកបខ័ណឌ សតីពីការអដងកតតាមោននិងការវាយតទមល តាមវស័ិយ ស្សបជាមួយនឹងលិខិតបទោឋ នគតិ
យ តត។ របាយការណ៍ដនះ រតូវោក់ឲ្យស្ថធារណជនអាចណសវងរកបាន ស្សបតាមបទបញ្ញតតសតីពីការចូលរមួជាស្ថ
ធារណៈ និងសិទធិទទួលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ណដលមានណចងកន ងគនាីទី១ មាតិកាទី២ និងមាតិកាទី៣ ទនរកមដនះ ។  
 

មាព្រា១៦៧ ._ ការដរៀបចំរបាយការណ៍សតីពីការអដងកតតាមោន និងការវាយតទមល 
រាល់រកសួង ស្ថា ប័ន និងរដឋបាលថ្នន ក់ដរកាមជាតិពាក់ព័នធ រតូវរាយការណ៍ឲ្យទន់ដពលដវលាដៅកាន់រកុមរបឹកាជាតិ

អភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពសតីពីបចេ បបននភាពណដលសមស្សបដៅនឹងសូចនករពាក់ពនធ័ទនរកបខ័ណឌ អដងកតតាមោន និងវាយតទមល
ថ្នន ក់ជាតិ លិខិតបទោឋ នគតិយ តតសតីពីការអដងកតតាមោន និងវាយតទមលណដលពាក់ព័នធ នឹងការណរបរបួលអាកាសធាត ដទទដទៀត 
និងសតីពីរកបខ័ណឌ សតីពីការអដងកតតាមោននិងការវាយតទមល តាមវស័ិយ ស្សបជាមួយនឹងលិខិតបទោឋ នគតិយ តត។ របាយ
ការណ៍ដនះ រតូវោក់ឲ្យស្ថធារណជនអាចណសវងរកបាន ស្សបតាមបទបញ្ញតតសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទធិទទួល
បានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ណដលមានណចងកន ងគនាីទី១ មាតិកាទី២ និងមាតិកាទី៣ ទនរកមដនះ ។  



មាព្រា១៦៨._ការដរៀបចំរបាយការណ៍ជាអនតរជាតិ 
         រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រតូវរាយការណ៍ដៅកាន់អងគការអនតរជាតិសតីពីការ អន វតតរបស់រពះ
រាជាណាចរកកមព ជា កន ងការដឆលើយតបដៅដលើការណរបរបួលអាកាសធាត  រួមមានការរបរពឹតតស្សបតាមកិចេរពម
ដរពៀងអនតរជាតិសតីពីការណរបរបួលអាកាសធាត  និងការអភិវឌ្ឍរបកបដោយនិរនតរភាព ណដលរពះរាជាណាចរកកមព 
ជាជាភាគីហតាដលខីជាអាទិ៍។ 

មាព្រា១៦៨._ការដរៀបចំរបាយការណ៍ជាអនតរជាតិ 
         រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រតូវរាយការណ៍ដៅកាន់អងគការអនតរជាតិសហរបជាជាតិ និងអងគការអនតរជាតិ
សតីពីការ អន វតតរបស់រពះរាជាណាចរកកមព ជា កន ងការដឆលើយតបដៅដលើការណរបរបួលអាកាសធាត  រមួមានការរបរពឹតតស្សបតាម
កិចេរពមដរពៀងអនតរជាតិសតីពីការណរបរបួលអាកាសធាត  និងការអភិវឌ្ឍរបកបដោយនិរនតរភាព ណដលរពះរាជាណាចរកកមព ជា
ជាភាគីហតាដលខីជាអាទិ៍។ 

មាព្រា១៧១  . _ ព័ត៌មានសតីពីការណរបរបួលអាកាសធាត  

រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រតូវដដើមបីរបមូល    ដធវើបចេ បបននភាព រគប់រគង និងោក់ឲ្យ
ស្ថធារណជនអាចណសវងរកបានបាននូវព័ត៌មានសតីពីការណរបរបួលអាកាសធាត ទំងឡាយណដលពាក់ព័នធដៅនឹងការ
អន វតតការដឆលើយតបរបកបដោយរបសិទធភាពចំដពាះការណរបរបួលអាកាសធាត  ដៅកន ងរពះរាជាណាចរកកមព ជា 
ដោយសហការជាមួយរកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទ កដរៀបចំណផនការ រកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទ កសាិតិថ្នន ក់ជាតិ និង
រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ ស្សបតាមបទបញ្ញតតសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទធិទទួលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន 
កន ងគនាីទី១ មាតិកាទី២ និងមាតិកាទី៣ ទនរកមដនះ ។  

ព័ត៌មានសតីពីការណរបរបួលអាកាសធាត  មានជាអាទិ៍៖ 

ក-ការកំណត់ទីតំាងទនហានិភ័យពាក់ព័នធដៅនឹងអាកាសធាត  ដសណារយូ៉ីទន ការណរបរបួល
អាកាសធាត  និងការវាយតទមលភាពគយរងដរគះ និងជដរមើស និងសមតាភាព កន ង        ការបនា ំ ។ 

ខ-ករមិតទនការបំភាយឧសម័នដោយស្ថរការបំផ្ទល ញទរពដឈើ និងកតាត នានាអំពីការ      បំភាយ 
ឧសម័ន ណដលបានសនមត ស្សបតាមលិខិតបទោឋ នគតិយ តតពាក់ព័នធ ។ 

គ-របភព និងការបំភាយឧសម័នផទះកញ្េ ក់ ។ 

ឃ-ជដរមើសកន ងការកាត់បនាយឧសម័នផទះកញ្េ ក់ និងការដលើកកមពស់ភាពធន់ស្ថ  ំណដលមានជាតិកា
បូនតិច ។ 

ង-ការកាត់បនាយការបំភាយឧសម័នណដលមានការបញ្ជា ក់ពីការចូលរមួអន វតតរបស់រពះរាជាណា
ចរកកមព ជាដៅកន ងយនតការហិរញ្ញបបទនអាកាសធាត ណដលណផែកដលើលទធផល ។  

ច-ការកំណត់ទីតំាងទនគដរមាង និងអនតរគមន៍នានាណដលពាក់ព័នធដៅនឹងការ          កាត់បនាយ 
និងការបនា ំដៅនឹងការណរបរបួលអាកាសធាត  ណដលមានរបតិបតតិការដៅកន ង      រពះរាជាណាចរកកមព ជា 
រមួមាន ការពិនិតយតាមោនជំនួយដរៅស្សុកណដលទទួលបានផងណដរ ជាអាទិ៍ ។ 

ឆ-ទមាល ប់ទនការកាត់បនាយ និងការបនា ំលែបំផ ត ណដលស្សបតាមបរបិទទនរពះរាជា ណាចរកកមព 
ជា មានជាអាទិ៍ លទធភាព និងរបសិទធភាពតទមលទនការដធវើអនតរាគមន៍ និងដមដរៀន ណដលបានយល់ដឹងពី
គដរមាង និងអនតរាគមន៍ ណដលបានអន វតតន៍ដៅកន ងរពះរាជាណាចរក     កមព ជា រមួមាន ការស្ថកលបង ឬ
ការដកពិដស្ថធន៍បដចេកវជិាា នានាកន ងការកាត់បនាយ និងការ បនា ំថមីៗ ជាអាទិ៍។  

ជ-ការដរៀបចំរបាយការណ៍ណដលបានពីឧបករណ៍អដងកតតាមោន និងវាយតទមលដៅដលើការណរប
របួលអាកាសធាត  ស្សបតាមមាតិកាដនះ ។   

 

មាព្រា១៧១  . _ ព័ត៌មានសតីពីការណរបរបួលអាកាសធាត  

រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រតូវដដើមបីរបមូល    ដធវើបចេ បបននភាព រគប់រគង និងោក់ឲ្យស្ថធារណជនអាច
ណសវងរកបានបាននូវព័ត៌មានសតីពីការណរបរបួលអាកាសធាត ទំងឡាយណដលពាក់ព័នធដៅនឹងការអន វតតការដឆលើយតប
របកបដោយរបសិទធភាពចំដពាះការណរបរបួលអាកាសធាត  ដៅកន ងរពះរាជាណាចរកកមព ជា ដោយសហការជាមួយរកសួង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទ កដរៀបចំណផនការ រកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទ កសាិតិថ្នន ក់ជាតិ និងរកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ ស្សបតាមបទ
បញ្ញតតសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទធិទទួលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន កន ងគនាីទី១ មាតិកាទី២ និងមាតិកាទី៣ ទនរកម
ដនះ ។  

ព័ត៌មានសតីពីការណរបរបួលអាកាសធាត  មានជាអាទិ៍៖ 

ក-ការកំណត់ទីតំាងទនហានិភ័យពាក់ព័នធដៅនឹងអាកាសធាត  ដសណារយូ៉ីទន ការណរបរបួលអាកាសធាត  
និងការវាយតទមលភាពគយរងដរគះ និងជដរមើស និងសមតាភាព កន ង        ការបនា ំ ។ 

ខ-ករមិតទនការបំភាយឧសម័នដោយស្ថរការបំផ្ទល ញទរពដឈើ និងកតាត នានាអំពីការ      បំភាយ ឧសម័ន ណដល
បានសនមត ស្សបតាមលិខិតបទោឋ នគតិយ តតពាក់ព័នធ ។ 

គ-របភព និងការបំភាយឧសម័នផទះកញ្េ ក់ ។ 

ឃ-ជដរមើសកន ងការកាត់បនាយឧសម័នផទះកញ្េ ក់ និងការដលើកកមពស់ភាពធន់ស្ថ  ំណដលមានជាតិកាបូនតិច ។ 

ង-ការកាត់បនាយការបំភាយឧសម័នណដលមានការបញ្ជា ក់ពីការចូលរមួអន វតតរបស់រពះរាជាណាចរកកមព ជា
ដៅកន ងយនតការហិរញ្ញបបទនអាកាសធាត ណដលណផែកដលើលទធផល ។  

ច-ការកំណត់ទីតំាងទនគដរមាង និងអនតរគមន៍នានាណដលពាក់ព័នធដៅនឹងការ          កាត់បនាយ និងការប
នា ំដៅនឹងការណរបរបួលអាកាសធាត  ណដលមានរបតិបតតិការដៅកន ង      រពះរាជាណាចរកកមព ជា រួមមាន ការពិនិតយ
តាមោនជំនួយដរៅស្សុកណដលទទួលបានផងណដរ ជាអាទិ៍ ។ 

ឆ-ទមាល ប់ទនការកាត់បនាយ និងការបនា ំលែបំផ ត ណដលស្សបតាមបរបិទទនរពះរាជា ណាចរកកមព ជា មានជា
អាទិ៍ លទធភាព និងរបសិទធភាពតទមលទនការដធវើអនតរាគមន៍ និងដមដរៀន ណដលបានយល់ដឹងពីគដរមាង និងអនតរាគមន៍ 
ណដលបានអន វតតន៍ដៅកន ងរពះរាជាណាចរក     កមព ជា រមួមាន ការស្ថកលបង ឬការដកពិដស្ថធន៍បដចេកវជិាា នានា
កន ងការកាត់បនាយ និងការ បនា ំថមីៗ ជាអាទិ៍។  

ជ-ការដរៀបចំរបាយការណ៍ណដលបានពីឧបករណ៍អដងកតតាមោន និងវាយតទមលដៅដលើការណរបរបួលអាកាស
ធាត  ស្សបតាមមាតិកាដនះ ។   
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មាព្រា១៧២ ._ កិចេសហការដដើមបីោក់ព័ត៌មានអំពីការណរបរបួលអាកាសធាត ឲ្យស្ថធារណជនអាចណសវងរកបាន 

រគប់រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធទំងអស់ រតូវរមួសហកាជាមួយរកុម របឹកាអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ដដើមបី
របមូល ដធវើបចេ បបននភាព រគប់រគង និងោក់ឲ្យស្ថធារណជន អាចដរបើរបាស់បាននូវព័ត៌មានអំពីការណរបរបួល
អាកាសធាត ទំងឡាយដៅតាមវស័ិយរបស់ខលួន រពមទំងព័ត៌មានអំពីការអន វតតការដធវើអនតរាគមន៍ដៅដលើការណរប
របួលអាកាសធាត  រមួមានលទធផលទំងឡាយទនសូចនករអដងកតតាមោន និងវាយតទមលណដលពាក់ព័នធ និងដមដរៀន
ណដលបាន យល់ដឹងពីការអន វតតសកមមភាពស្ថកលបងនានា ជាអាទិ៍ ។ ព័ត៌មានដនះរតូវោក់ឲ្យស្ថធារណជនអាច
ណសវងរកបាន ស្សបតាមបទបបញ្ញតតិសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទធិទទួលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា នកន ងគនាីទី១ 
មាតិកាទី២ និងមាតិកាទី៣ ទនរកមដនះ ។  

 

មាព្រា១៧២ ._ កិចេសហការដដើមបីោក់ព័ត៌មានអំពីការណរបរបួលអាកាសធាត ឲ្យស្ថធារណជនអាចណសវងរកបាន 

រគប់រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធទំងអស់ រតូវរមួសហកាជាមួយរកុម របឹកាអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ដដើមបីរបមូល ដធវើ
បចេ បបននភាព រគប់រគង និងោក់ឲ្យស្ថធារណជន អាចដរបើរបាស់បាននូវព័ត៌មានអំពីការណរបរបួលអាកាសធាត ទំងឡាយដៅ
តាមវស័ិយរបស់ខលួន រពមទំងព័ត៌មានអំពីការអន វតតការដធវើអនតរាគមន៍ដៅដលើការណរបរបួលអាកាសធាត  រមួមានលទធផល
ទំងឡាយទនដោយណផែកដលើសូចនករអដងកតតាមោន និងវាយតទមលណដលពាក់ព័នធ និងដមដរៀនណដលបាន យល់ដឹងពីការអន វតត
សកមមភាព ស្ថកលបងនានា ជាអាទិ៍ ។ ព័ត៌មានដនះរតូវោក់ឲ្យស្ថធារណជនអាចណសវងរកបាន ស្សបតាមបទបបញ្ញតតិសតីពី
ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទធិទទួលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា នកន ងគនាីទី១ មាតិកាទី២ និងមាតិកាទី៣ ទនរកមដនះ ។  

មាព្រា១៧៦  . _ របព័នធទទួលបានព័ត៌មានជាស្ថធារណៈ 
 រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រតូវបដងកើត និងរគប់រគងរបព័នធទទួលបានព័ត៌មានជាស្ថធារណៈ 
ដដើមបីបរងួមបរងួមព័ត៌មានទំងអស់អំពីការណរបរបួលអាកាសធាត ណដលផលិតដោយ រាជរោឋ ភិបាល និងអនកពាក់
ព័នធ ។  របព័នធដនះ រតូវបដងកើតដឡើង ស្សបតាមបទបញ្ញតតសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទធិទទួលបាន
ព័ត៌មានបរសិ្ថា នកន ងគនាីទី១ មាតិកាទី២ និងមាតិកាទី៣ ទនរកមដនះ ។  

 រគប់រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ និងអនកពាក់ព័នធទំងអស់ រតូវរមួសហការជាមួយរកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍
ដោយចីរភាព បដងកើត និងដធវើបចេ បបននភាពជារបចំាដៅដលើរបព័នធ ព័ត៌មានដនះ ស្សបតាមលិខិតបទោឋ នគតិយ តត
ពាក់ព័នធ ណដលដចញដោយរកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ។  

 

មាព្រា១៧៦  . _ របព័នធទទួលបានព័ត៌មានជាស្ថធារណៈ 
 រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រតូវបដងកើត និងរគប់រគងរបព័នធទទួលបានព័ត៌មានជាស្ថធារណៈ ដដើមបី
ដរៀបចំចងរកង ព័ត៌មានទំងអស់អំពីការណរបរបួលអាកាសធាត ណដលផលិតដោយ រាជរោឋ ភិបាល និងអនកពាក់ព័នធ ។  របព័នធ
ដនះ រតូវបដងកើតដឡើង ស្សបតាមបទបញ្ញតតសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទធិទទួលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា នកន ងគនាីទី១ 
មាតិកាទី២ និងមាតិកាទី៣ ទនរកមដនះ ។  
រគប់រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ និងអនកពាក់ព័នធទំងអស់ រតូវរមួសហការជាមួយរកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព បដងកើត 
និងដធវើបចេ បបននភាពពត៌មានជារបចំាដៅដលើរបព័នធ ព័ត៌មានដនះ ស្សបតាមលិខិតបទោឋ នគតិយ តតពាក់ព័នធ ណដលដចញដោយ
រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ។  
 

មាព្រា១៨៤ ._ ការវាយតទមលសមតាភាពស្ថា ប័នជារបចំា 

 រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ដោយសហការជាមួយរកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ រតូវដធវើការវាយ
តទមលសមតាភាពស្ថា ប័នជារបចំា សរមាប់អន វតតការដឆលើយតបដៅនឹងការណរបរបួលអាកាសធាត ថ្នន ក់ជាតិ បដងកើតកមម
វធីិដផេងៗ ដដើមបីបំដពញនូវភាពខវះចដនាល ះណផនកសមតាភាពសំខាន់ៗ  ដធវើការដកៀងគរធនធានសរមាប់ការអន វតតកមម
វធីិអភិវឌ្ឍសមតាភាព ។  

 

មាព្រា១៨៤ ._ ការវាយតទមលសមតាភាពស្ថា ប័នជារបចំា 

 រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ដោយសហការជាមួយរកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ រតូវដធវើការវាយតទមលសមតា
ភាពស្ថា ប័នជារបចំា សរមាប់អន វតតការដឆលើយតបដៅនឹងការណរបរបួលអាកាសធាត ថ្នន ក់ជាតិ បដងកើតកមមវធីិពរងឹងសមតាភាព
ដផេងៗ ដដើមបីបំដពញនូវភាពខវះចដនាល ះណផនកសមតាភាពសំខាន់ៗ  និងដធវើការដកៀងគរធនធានសរមាប់ការអន វតតកមមវធីិអភិវឌ្ឍ
សមតាភាព ទំងដនាះ។  

 
មាព្រា១៨៥ ._ ការពរងឹងសមតាភាពស្ថា ប័ន និងសមតាភាពប គគល 

 រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព  កន ងកិចេសហរបតិបតតិការជាមួយនឹងរកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធទំង
អស់ រតូវពរងឹងបរោិកាសអំដណាយផលរបស់រពះរាជាណាចរកកមព ជា សមតាភាពស្ថា ប័ន និងសមតាភាពប គគល
ដដើមបីដោះស្ស្ថយការណរបរបួលអាកាសធាត  ។  

 

មាព្រា១៨៥ ._ ការពរងឹងសមតាភាពស្ថា ប័ន និងសមតាភាពប គគល 

 រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព  កន ងកិចេសហរបតិបតតិការជាមួយនឹងរកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធទំងអស់ រតូវ
ពរងឹងបរោិកាសអំដណាយផល របស់រពះរាជាណាចរកកមព ជាសរមាប់កស្ថង និងពរងឹង សមតាភាពស្ថា ប័ន និងសមតាភាព
ប គគលដដើមបីដោះស្ស្ថយបញ្ជា ទនការណរបរបួលអាកាសធាត  ។  
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មាព្រា១៨៨ ._ យនតការកស្ថងចំដណះដឹង និងដលើកកមពស់ការស្ស្ថវរជាវ 

ដោយសហការជាមួយនឹងអនកពាក់ព័នធទំងអស់  រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាព រតូវដធវើការ
ពរងឹង និងបដងកើតយនតការដផេងៗកន ងការកស្ថងចំដណះដឹង និងដលើកកមពស់ ការស្ស្ថវរជាវសតីពីការអន វតត និង
បដចេកវជិាា ទនការកាត់បនាយ និងការបនា ំការណរបរបួលអាកាសធាត  ។  

 

មាព្រា១៨៨ ._ យនតការកស្ថងចំដណះដឹង និងដលើកកមពស់ការស្ស្ថវរជាវ 

ដោយសហការជាមួយនឹងអនកពាក់ព័នធទំងអស់  រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាព រតូវដធវើការពរងឹង និង
បដងកើតយនតការដផេងៗកន ងការកស្ថងចំដណះដឹង និងដលើកកមពស់ ការស្ស្ថវរជាវសតីពីការអន វតត និងបដចេកវទិាជាា ទនការកាត់
បនាយ និងការបនា ំដៅនឹងការណរបរបួលអាកាសធាត  ។  

 
មាព្រា១៨៩ ._ ការអភិវឌ្ឍរកបខ័ណឌ ហិរញ្ញបបទន 

ដោយសហការជាមួយនឹងរកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទ កដសដឋកិចេ និងហិរញ្ញវតា  រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍
ដោយចីរភាព រតូវបដងកើត និងរគប់រគងរកបខ័ណឌ ហិរញ្ញបបទន សរមាប់  សកមមភាពនានាទនការណរបរបួលអាកាស
ធាត  ។ រកបខ័ណឌ ណបបដនះ រតូវរមួបញ្េូ លនូវការវភិាគ អំពីតរមូវការហិរញ្ញបបទន យ ទធស្ថស្តសតកន ងការបំដពញនូវ
ដសចកតីរតូវការទំងដនះតាមរយៈការដរបើរបាស់របភពហិរញ្ញវតា កន ងស្សុក  និងដរៅស្សុកណដលមានស្ស្ថប់  ក៏ដូចជា
វធិានការទនការអភិវឌ្ឍសមតាភាពណាមួយ យនតការហិរញ្ញវតា   ឬកំណណទរមង់ស្ថា ប័ននានា ដដើមបីដធវើការដកៀង
គរ  និងរគប់រគងហិរញ្ញវតា  ណផនកណរបរបួលអាកាសធាត កន ងលកខណៈណដលមានរបសិទធផលដ៏ខពស់បំផ តមួយ ។ 
រកបខ័ណឌ ណបបដនះនឹងរតូវបដងកើតដឡើង  ដោយអន ដលាមដៅតាមបទបញ្ញតតដផេងៗសតីពីការចូលរួមជាស្ថធារណៈ 
និងសិទិធទទួលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន កន ងគនាីទី១ មាតិកាទី២ និងមាតិកាទី៣ ទនរកមដនះ ។  

 

មាព្រា១៨៩ ._ ការអភិវឌ្ឍរកបខ័ណឌ ហិរញ្ញបបទន 

ដោយសហការជាមួយនឹងរកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទ កដសដឋកិចេ និងហិរញ្ញវតា  រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរ
ភាព រតូវបដងកើត និងរគប់រគងរកបខ័ណឌ ហិរញ្ញបបទន សរមាប់  សកមមភាពនានាទនការណរបរបួលអាកាសធាត  ។ រកបខ័ណឌ
ណបបដនះ រតូវរមួបញ្េូ លនូវការវភិាគ អំពីតរមូវការហិរញ្ញបបទន យ ទធស្ថស្តសតកន ងការបំដពញនូវដសចកតីរតូវការទំងដនះតាមរ
យៈការដកៀងគរ និងដរបើរបាស់របភពហិរញ្ញវតា កន ងស្សុក  និងដរៅស្សុកណដលមានស្ស្ថប់  សំដៅដធវើោ៉ងណាដអាយមាន
របសិទធភាព និងរបសិទធផលខពស់។ ក៏ដូចជាវធិានការទនការអភិវឌ្ឍសមតាភាពណាមួយ យនតការហិរញ្ញវតា   ឬកំណណទរមង់
ស្ថា ប័ននានា ដដើមបីដធវើការដកៀងគរ  និងរគប់រគងហិរញ្ញវតា  ណផនកណរបរបួលអាកាសធាត កន ងលកខណៈណដលមានរបសិទធផលដ៏
ខពស់បំផ តមួយ ។ រកបខ័ណឌ ណបបដនះនឹងរតូវបដងកើតដឡើង  ដោយអន ដលាមដៅតាមបទបញ្ញតតដផេងៗសតីពីការចូលរមួជាស្ថ
ធារណៈ និងសិទិធទទួលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន កន ងគនាីទី១ មាតិកាទី២ និងមាតិកាទី៣ ទនរកមដនះ ។  

មាព្រា១៩១ ._ ការណរបរបួលអាកាសធាត ដៅកន ងថវកិាជាតិ 

ដោយមានការគំរទបដចេកដទសពីរកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទ ក
ដសដឋកិចេ និងហិរញ្ញវតា  រតូវពិចារណាពីផលប៉ះពាល់  និងដំដណាះស្ស្ថយដផេងៗទនការណរបរបួល អាកាសធាត ដៅ
កន ងដំដណើ រការថវកិាជាតិ ។ រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រតូវផតល់ឲ្យរកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទ កដសដឋ
កិចេ និងហិរញ្ញវតា នូវការវភិាគរបចំាឆ្ន ំអំពីហានិភ័យ និងអាទិភាពទនការណរបរបួលអាកាសធាត  ។  

រកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទ កដសដឋកិចេ និងហិរញ្ញវតា  និងហិរញ្ញវតា  រតូវពិចារណា និងបញ្េូ ល នូវការវភិាគ
ដនះដៅកន ងស្ថរាចរសតីពីការដរៀបចំថវកិារបចំាឆ្ន ំ និងបញ្េូ លការណណនំាអំពីការោក់បញ្េូ លផលប៉ះពាល់ និង
ដំដណាះស្ស្ថយដផេងៗទនការណរបរបួលអាកាសធាត  ដៅកន ងលិខិតបទោឋ នគតិយ តត និងនីតិវធីិ សរមាប់ថវកិា
គដរមាង ។     

រកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទ កដសដឋកិចេ និងហិរញ្ញវតា រតូវតាមោន និងោក់ឲ្យស្ថធារណជនអាចណសវងរក
បាននូចព័ត៌មានសតីពីការណបងណចក ការចំណាយ និងរបសិទធិភាពទនហិរញ្ញវតា ការណរបរបួលអាកាសធាត តាមរយៈ
ថវកិាជាតិ ។ 

 

មាព្រា១៩១ ._ ការណរបរបួលអាកាសធាត ដៅកន ងថវកិាជាតិការណបងណចកថវកិាជាតិសរមាប់ការដឆលើយតបដៅនឹងការណរបរបួល
អាកាសធាត  

ដោយមានការគំរទបដចេកដទសពីរកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទ កដសដឋកិចេ និង
ហិរញ្ញវតា  រតូវពិចារណាពីផលប៉ះពាល់  និងដំដណាះស្ស្ថយដផេងៗទនការណរបរបួល អាកាសធាត ដៅកន ងដំដណើ រការថវកិា
ជាតិ ។ រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រតូវផតល់ឲ្យរកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទ កដសដឋកិចេ និងហិរញ្ញវតា នូវការវភិាគ
របចំាឆ្ន ំអំពីហានិភ័យ និងអាទិភាពកន ងការដឆលើយតបដៅនឹងទនការណរបរបួលអាកាសធាត  ។ រកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទ កដសដឋ
កិចេ និងហិរញ្ញវតា  និងហិរញ្ញវតា  រតូវពិចារណា និងបញ្េូ ល នូវការវភិាគដនះដៅកន ងស្ថរាចរសតីពីការដរៀបចំថវកិារបចំាឆ្ន ំ និង
បញ្េូ លការណណនំាអំពីការោក់បញ្េូ លផលប៉ះពាល់ និងដំដណាះស្ស្ថយដផេងៗទនការណរបរបួលអាកាសធាត  ដៅកន ងលិខិត
បទោឋ នគតិយ តត និងនីតិវធីិ សរមាប់ថវកិាគដរមាង ។     

រកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទ កដសដឋកិចេ និងហិរញ្ញវតា រតូវតាមោន និងោក់ឲ្យស្ថធារណជនអាចណសវងរកបាននូចព័ត៌មានសតីពី
ការណបងណចក ការចំណាយ និងរបសិទធិភាពទនហិរញ្ញវតា ការណរបរបួលអាកាសធាត តាមរយៈថវកិាជាតិ ។ 

មាព្រា១៩២ ._ ផលប៉ះពាល់ និងដំដណាះស្ស្ថយទនការណរបរបួលអាកាសធាត ដៅកន ងការោក់ដសនើថវកិា 

រគប់រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ និងអជាា ធរថ្នន ក់ដរកាមជាតិទំងអស់ រតូវោក់បញ្េូ ល នូវផល់ប៉ះពាល់ និង
ដំដណាះស្ស្ថយទនការណរបរបួលអាកាសធាត  ដៅកន ងការោក់ដសនើថវកិារបស់ខលួន ដោយអន ដលាមដៅតាមលិខិត
បទោឋ នគតិយ តតណដលបានដចញដោយរកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទ ក ដសដឋកិចេ និងហិរញ្ញវតា  ។  

មាព្រា១៩២ ._ ផលប៉ះពាល់ និងដំដណាះស្ស្ថយទនការណរបរបួលអាកាសធាត ដៅកន ងការោក់ដសនើថវកិា 

រគប់រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ និងអជាា ធរថ្នន ក់ដរកាមជាតិទំងអស់ រតូវោក់បញ្េូ ល នូវកញ្េ ប់ថវកិាសរមាប់ការដឆលើយ
តបដៅនឹងផល់ប៉ះពាល់ និងដំដណាះស្ស្ថយទនការណរបរបួលអាកាសធាត  ដៅកន ងការោក់ដសនើគដរមាងសំដណើ ថវកិារបស់ខលួន 
ដោយអន ដលាមដៅតាមលិខិតបទោឋ នគតិយ តតណដលបានដចញដោយរកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទ ក ដសដឋកិចេ និងហិរញ្ញវតា  ។  
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មាព្រា១៩៣ ._ ការដលើកកមពស់ការវនិិដោគដលើអាកាសធាត ណដលមានលកខណៈឆ្ល តទវ   

រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ដោយសហការជាមួយនឹងរកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទ កដសដឋកិចេ 
និងហិរញ្ញវតា   និងដោយមានការចូលរមួពីរកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធទំងអស់ រតូវដធវើការពិដរគះដោបល់ជាមួយនឹង
អនកពាក់ព័នធទំងអស់ អំពីវធិានការស្ថរដពើពនធជាសកាត ន ពល បទបបញ្ញតតិ សតង់ោរនិងយនតការណដលណផែកដលើទីផារ
នានា ដដើមបីដលើកកមពស់ការវនិិដោគដលើអាកាសធាត ណដលមានលកខណៈឆ្ល តទវ ដៅកន ងរពះរាជាណាចរកកមព 
ជា ដោយអន ដលាមដៅតាមបទបញ្ញតតិសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទិធទទួលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា នកន ងគនាី
ទី១ មាតិកាទី២ និងមាតិកាទី៣ ទនរកមដនះ ។  

 

មាព្រា១៩៣ ._ ការដលើកកមពស់ការវនិិដោគដលើអាកាសធាត ណដលមានលកខណៈឆ្ល តទវ   

រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ដោយសហការជាមួយនឹងរកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទ កដសដឋកិចេ និងហិរញ្ញ
វតា   និងដោយមានការចូលរួមពីរកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធទំងអស់ រតូវដធវើការពិដរគះដោបល់ជាមួយនឹងអនកពាក់ព័នធទំងអស់ 
អំពីវធិានការស្ថរដពើពនធជាសកាត ន ពល បទបបញ្ញតតិ សតង់ោរនិងយនតការណដលណផែកដលើទីផារនានា ដដើមបីដលើកកមពស់ការវ ិ
និដោគដលើអាកាសធាត ណដលមានលកខណៈឆ្ល តទវ  ទំងដៅកន ង និងដរៅរពះរាជាណាចរកកមព ជា ដោយអន ដលាមដៅតាម
បទបញ្ញតតិសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទិធទទួលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា នកន ងគនាីទី១ មាតិកាទី២ និងមាតិកាទី៣ ទនរកម
ដនះ ។  

មាព្រា១៩៥ ._ ការអដងកតតាមោនហិរញ្ញវតា ណរបរបួលអាកាសធាត ពីបរដទស 

រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រតូវសហរបតិបតតិការជាមួយនឹងរកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទ កដសដឋ
កិចេ និងហិរញ្ញវតា  និងរកុមរបឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមព ជា ដដើមបីដធវើការអដងកតតាមោនហិរញ្ញវតា      ណរបរបួលអាកាសធាត ពី
បរដទស និងរតូវធានាឲ្យមានការោក់បញ្េូ លនូវការណរបរបួលអាកាសធាត ដៅកន ងកិចេចរចានានាជាមួយនឹងទដគូ
អភិវឌ្ឍ សតីពីយ ទធស្ថស្តសតសរមាប់រពះរាជាណាចរកកមព ជារបស់ខលួន ។  

 

មាព្រា១៩៥ ._ ការអដងកតតាមោនហិរញ្ញវតា ណរបរបួលអាកាសធាត ពីបរដទស 

រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រតូវសហរបតិបតតិការជាមួយនឹងរកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទ កដសដឋកិចេ និង
ហិរញ្ញវតា  និងរកុមរបឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមព ជា ដធវើការសរមសរមួលនិងអដងកតតាមោនហិរញ្ញវតា    បានពី  ការណរបរបួលអាកាស
ធាត ពីបរដទស ដដើមបីធានាបានការោក់បញ្េូ លនូវយ ទធស្ថស្តសតទនការដឆលើយតបដៅនឹងការណរបរបួលអាកាសធាត ដៅកន ងកិចេ
ចរចានានាជាមួយនឹងទដគូអភិវឌ្ឍ សតីពីយ ទធស្ថស្តសតសរមាប់រពះរាជាណាចរកកមព ជារបស់ខលួនន៍ ។  

 
មាព្រា១៩៦ ._ អាជាា ធរជាតិណដលរតូវបានចាត់តំាង 

រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រតូវណតជាអាជាា ធរជាតិណដលរតូវបានចាត់តំាង សរមាប់ ការគរ
ហិរញ្ញវតា អាកាសធាត ណដលណផែកដលើលទធផល ។ រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រតូវ     ពិនិតយដមើល ដធវើការ
ឯកភាព និងផតល់ស ពលភាពដល់គដរមាងទំងអស់ ណដលដសនើស ំការយល់រពមពី   រាជរោឋ ភិបាលកមព ជា ដដើមបីចូល
រមួដៅកន ងយនតការហិរញ្ញបបទនអាកាសធាត ណដលណផែកដលើលទធផល រមួមាន យនតការទំងឡាយដោងតាមយនត
ការអភិវឌ្ឍស្ថែ ត យនតការទនការផតល់ឥណទរមួ  វធិានការកាត់បនាយថ្នន ក់ជាតិដ៏សមស្សបមួយ រពមទំងយនតការ
ដរដបូក ជាអាទិ៍ ។ រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រតូវធានាថ្ន គដរមាងទំងដនះ អន ដលាមតាមណផនការ 
និងយ ទធស្ថស្តសតជាតិ សតីពីការណរបរបួលអាកាសធាត ណដលពាក់ព័នធនានា ។  

 

មាព្រា១៩៦ ._ អាជាា ធរជាតិណដលរតូវបានចាត់តំាង 

រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រតូវណតជាអាជាា ធរជាតិណដល ចាត់តំាង សរមាប់ ការគរហិរញ្ញវតា ហិរញ្ញបប
ទនអាកាសធាត ណដលណផែកដលើលទធផល ។ រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រតូវ ពិនិតយដមើល ដធវើការឯកភាព និងផតល់
ស ពលភាពដល់គដរមាងទំងអស់ ណដលដសនើស ំការយល់រពមពី   រាជរោឋ ភិបាលកមព ជា ដដើមបីចូលរមួដៅកន ងយនតការហិរញ្ញបប
ទនអាកាសធាត ណដលណផែកដលើលទធផល រមួមាន យនតការទំងឡាយដោងតាមយនតការអភិវឌ្ឍស្ថែ ត យនតការទនការផតល់
ឥណទនរួម  វធិានការកាត់បនាយថ្នន ក់ជាតិដ៏សមស្សបមួយ រពមទំងឧទហរណ៍ យនតការដរដបូក ជាអាទិ៍ ។ រកុមរបឹកា
ជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រតូវធានាថ្ន គដរមាងទំងដនះ អន ដលាមតាមណផនការយ ទធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងយ ទធស្ថស្តសត
ជាតិ សតីពីការណរបរបួលអាកាសធាត ណដលពាក់ព័នធនានា ។  

មាព្រា១៩៧ ._ ការដលើកកមពស់ការចូលរួមដៅកន ងយនតការហិរញ្ញវតា ណដលណផែកដលើលទធផល 

រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រតូវដលើកកមពស់ការចូលរួមដៅកន ងយនតការហិរញ្ញវតា  អាកាសធាត 
ណដលណផែកដលើលទធផល មានជាអាទិ៍តាមរយៈ ៖ 

ក- ការដចញការណណនំា សតីពីការទទួលបានហិរញ្ញវតា ណរបរបួលអាកាសធាត តាមរយៈ ការចូលរមួ

មាព្រា១៩៧ ._ ការដលើកកមពស់ការចូលរួមដៅកន ងយនតការហិរញ្ញវតា ណដលណផែកដលើលទធផល 

រកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព រតូវដលើកកមពស់ការចូលរួមដៅកន ងយនតការហិរញ្ញវតា ហិរញ្ញបបទន អាកាស
ធាត ណដលណផែកដលើលទធផល មានជាអាទិ៍តាមរយៈ ៖ 

ក- ការដចញការណណនំា សតីពីការទទួលបានហិរញ្ញវតា ហិរញ្ញបបទនទនអាកាសណរបរបួលអាកាសធាត តាមរ
យៈ ការចូលរួមដៅកន ងយនតការហិរញ្ញវតា ទនអាកាសធាត ណដលណផែកដលើលទធផល ។ 
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Comment [WU1]: ក្រុមស្នើ  ្ុំសោ
យមានមានមាក្ាសក្រើន
ជាងសនេះ្តីពីការសលើរទឹរ
រិត្តដល់វ ិ្ ័យឯជនដដល
វនិិសោគសលើោកា្ធាត្ 
ដដលមានលរខណវ ័
យឆ្លា ត្ ដូរជា បសងកើត្
បរោិកា្អុំសោយ
ផល សលើរទឹររិត្ត គុំក្ទ 
និងអន សក្គេះដល់វ ិ្ ័យ
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ដៅកន ងយនតការហិរញ្ញវតា អាកាសធាត ណដលណផែកដលើលទធផល ។ 

ខ- ការរកា និងការផេពវផាយព័ត៌មានសតីពីរបភព ជដរមើសអាទិភាពដផេងៗ និង     សកាត ន ពល
សរមាប់ការកាត់បនាយការបំភាយឧសម័នដៅកន ងរពះរាជាណាចរកកមព ជា ។ 

គ- ការរកា និងការផេពវផាយព័ត៌មានសតីពីការកាត់បនាយការបំភាយឧសម័នពី គដរមាងណដល
ចូលរមួនានាតាមរយៈបញ្ា ីថ្នន ក់ជាតិសរមាប់គដរមាងកាត់បនាយការបំភាយ ឧសម័នផទះកញ្េ ក់ រមួមាន
ព័ត៌មានអំពីទំហំទនការផតល់ហិរញ្ញបបទនណរបរបួលអាកាសធាត   ណដលបានដកៀងគរតាមរយៈការចូលរមួ
របស់អងគភាពរដឋ និងអងគភាពឯកជន ដៅកន ងយនតការហិរញ្ញវតា     អាកាសធាត ណដលណផែកដលើលទធផល និង
លទធផលដផេងៗណដលសដរមចបានជាអាទិ៍ ។  

 

ខ- ការរកា និងការផេពវផាយព័ត៌មានសតីពីរបភព ជដរមើសអាទិភាពដផេងៗ និង     សកាត ន ពលសរមាប់
ការកាត់បនាយការបំភាយឧសម័នដៅកន ងរពះរាជាណាចរកកមព ជា ។ 

គ- ការរកា និងការផេពវផាយព័ត៌មានសតីពីការកាត់បនាយការបំភាយឧសម័នពី គដរមាងណដលបានចូលរមួ
កន ង បញ្ា ីថ្នន ក់ជាតិសរមាប់គដរមាងកាត់បនាយការបំភាយឧសម័នផទះកញ្េ ក់ រមួមានព័ត៌មានអំពីទំហំទនការផតល់ហិរញ្ញ
បបទនទនអាកាសធាត   ណដលបានដកៀងគរពីការចូលរមួរបស់អងគភាពរដឋ និងអងគភាពឯកជន ដៅកន ងយនតការហិរញ្ញ
វតា     ទនអាកាសធាត ណដលណផែកដលើលទធផល និងលទធផលដផេងៗណដលសដរមចបានជាអាទិ៍ ។  
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មតិយោបលរ់បសអ់ង្គការសង្គមស ៊ីវលិ 
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្«ព្រក្មធនធានធមមជាតិនិង្បរសិ្ថា នននព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មព ជា»  

យលើក្ំណែព្រក្ម៩.១ 
 

ព្របធានបទ៖ តំបនក់ារារធមមជាត ិ 
 

គន្ថី/មាតិកា/ជំពូក 

Book/Title   
(Copy and Paste from Environment Code) 

សំណូមពរ/កំណណណរបថមីរបស់ទីរបឹកា 
 

មាព្រា៣០៥ ._ គោលបំណងននរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ 
 រគប់រគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ តំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ 
និងថ្នប ក់គរកាមជាតិទំងអស់ រតូវរគប់រគងស្សបតាមគោលបំណងដូចខាងគរកាម៖  

ក- អភិរកសធនធានធមមជាតិ ជីវៈចរមរុះ និងសតវនរព ។ 
ខ- អភិរកសតនមលរបព័ននគអកូឡូសីុ ទំនិញ និងគសវាកមម ។ 
គ- អភិវឌ្ណជីវភាពរស់គៅរបស់សហគមន៍មូលោឌ ន ។ 

មាព្រា៣០៥ ._ គោលបំណងននរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ 
 រគប់រគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ តំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាម
ជាតិទំងអស់ រតូវរគប់រគងស្សបតាមគោលបំណងដូចខាងគរកាម៖  

ក- អភិរកសធនធានធមមជាតិ ជីវៈចរមរុះ និងសតវនរព ។ 
ខ- អភិរកសតនមលរបព័ននគអកូឡូសីុ ផលិតផល និងគសវាកមម ។ 

គ- អភិវឌ្ណជីវភាពរស់គៅរបស់សហគមន៍មូលោឌ ន ។ 
មាព្រា៣០៦ ._ ណផនការរគប់រគងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ 
 រគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះនីមួយៗរតវូអនុគោមតាមណផនការគមសឋីពីការរគប់រគងរគបៀងអភិរកស  ជី
វៈចរមរុះ ។ ណផនការរគប់រគងតូចៗ ណដលមានលកខណៈជាក់ោក់តាមតំបន់ គៅកបុងរគបៀងអភិរកសជីវៈ
ចរមរុះណាមួយ អាចរតវូបានបគងកើត ឬគធវើឲ្យរបគសើរគឡើងនូវភាពអាចអនុវតថបាន គោយណផែកគលើមូលោឌ ន
ននទីតំាងជាក់ោក់ និងស្សបតាមតំបន់ការពារធមមជាតិ និងការកំណត់អំពីការរគប់រគងរមួោប  ។  
 តំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិទំងឡាយណាណដលសទិតគៅ
កបុងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ  អាចរតូវអនុគោមតាមណផនការរគប់រគងោច់គោយណឡកនីមួយៗ បណនទមគលើ
ណផនការគមសឋីពីការរគប់រគងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ ។  

ណផនការរគប់រគងោច់គោយណឡកនីមួយៗគនុះ រតូវោក់បញ្ចូ លគៅកបុងណផនការគមសឋីពីការ
រគប់រគងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ ។ ណផនការរគប់រគងោច់គោយណឡកនីមួយៗណដលមានរចួគៅគហើយគៅ
មុនគពលអនុម័តរកមគនុះ  រតូវបនឋមានរបសិទនភាពអនុវតថ និងមានលកខណៈសមផតថិសរមាប់ការោក់
បញ្ចូ លគៅកបុងណផនការរគប់រគងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ ។  
 តំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ
ទំងឡាយណា ណដលមិនសទិតគៅកបុងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ ឬតំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបាន
កំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ រតវូអនុគោមតាមណផនការរគប់រគងោច់គោយណឡកនីមួយៗ ។  

មាព្រា៣០៦ ._ ណផនការរគប់រគងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ 
 រគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះនីមួយៗរតវូអនុគោមតាមណផនការគមសឋីពីការរគប់រគងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ ណដលរតូវ
បគងកើតរបកបគោយលកខណវទិាសាស្រសថនិងមានការចូលរមួសាធារណៈគពញគលញ ។ ណផនការរគប់រគងតូចៗ ណដលមាន
លកខណៈជាក់ោក់តាមតំបន់ គៅកបុងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះណាមួយ អាចរតវូបានបគងកើត ឬគធវើឲ្យរបគសើរគឡើងនូវភាព
អាចអនុវតថបាន គោយណផែកគលើមូលោឌ នននទីតំាងជាក់ោក់ និងស្សបតាមតំបន់ការពារធមមជាតិ និងការកំណត់អំពីការ
រគប់រគងរមួោប  ។  
 តំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិទំងឡាយណាណដលសទិតគៅកបុងរគបៀងអភិ
រកសជីវៈចរមរុះ  អាចរតវូអនុគោមតាមណផនការរគប់រគងោច់គោយណឡកនីមួយៗ បណនទមគលើណផនការគមសឋីពីការរគប់រគង
រគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ ។  

ណផនការរគប់រគងោច់គោយណឡកនីមួយៗគនុះ រតូវោក់បញ្ចូ លគៅកបុងណផនការគមសឋីពីការរគប់រគងរគបៀងអភិរកស
ជីវៈចរមរុះ ។ ណផនការរគប់រគងោច់គោយណឡកនីមួយៗណដលមានរចួគៅគហើយគៅមុនគពលអនុម័តរកមគនុះ  រតវូបនឋមាន
របសិទនភាពអនុវតថ និងមានលកខណៈសមផតថិសរមាប់ការោក់បញ្ចូ លគៅកបុងណផនការរគប់រគងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ ។  
 តំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិទំងឡាយណា ណដលមិន
សទិតគៅកបុងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ ឬតំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ រតូវអនុគោម
តាមណផនការរគប់រគងោច់គោយណឡកនីមួយៗ ។ 



មាព្រា៣១៧ ._ ដំគណើ រការ និងលកខណៈវនិិចឆ័យ ននការគរៀបចំណផនការគរបើរបាស់ដី  
 ដំគណើ រការននការគរៀបចំណផនការគរបើរបាស់ដីគៅកបុងជំពូកគនុះ កំណត់ពីការរគប់រគង និងការគធវើចំ
ណាត់ថ្នប ក់តំបន់រគប់រគង និងរតូវអនុវតថចំគពាុះរគបៀបអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ ណដល
រតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ។ 
 រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន និងអាជាញ ធរថ្នប ក់គរកាមជាតិណដលពាក់ព័នន គោយមាន
ការពិចារណាគៅគលើធនធាន និងគពលគវោ និងការសហការជាមួយនដគូរបគចចកគទស អាចកំណត់ពី
ទំហំននការគរៀបចំណផនការគរបើរបាស់ដីស្សបគៅតាមករណី និងភាពអាចពាករណ៍បាន គៅកបុងរគបៀងអភិ
រកសជីវចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជា
តិ។ 
 លកខខណឍ តរមូវននការគរៀបចំណផនការគរបើរបាស់ដីគៅកបុងជំពូកគនុះ មិនរតវូគធវើឲ្យយឺតយាវដល់ការ
កំណត់តំបន់រគប់រគង និងណផនការរគប់រគងទំងមូលសរមាប់រគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារ
ធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិគឡើយ។ 

មាព្រា៣១៧ ._ ដំគណើ រការ និងលកខណៈវនិិចឆ័យ ននការគរៀបចំណផនការគរបើរបាស់ដី  
 ដំគណើ រការននការគរៀបចំណផនការគរបើរបាស់ដីគៅកបុងជំពូកគនុះ កំណត់ពីការរគប់រគង និងការគធវើចំណាត់ថ្នប ក់តំបន់
រគប់រគង និងរតវូអនុវតថចំគពាុះរគបៀបអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយ
ថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ។ 
 រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន និងអាជាញ ធរថ្នប ក់គរកាមជាតិណដលពាក់ព័នន គោយមានការពិចារណា
គៅគលើធនធាន និងគពលគវោ និងការសហការជាមួយនដគូរបគចចកគទស អាចកំណត់ពីទំហំននការគរៀបចំណផនការគរបើ
របាស់ដីស្សបគៅតាមករណី និងភាពអាចពាករណ៍បាន គៅកបុងរគបៀងអភិរកសជីវចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដល
រតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ។ 
 លកខខណឍ តរមូវននការគរៀបចំណផនការគរបើរបាស់ដីគៅកបុងជំពូកគនុះ មិនរតវូគធវើឲ្យយឺតដល់ការកំណត់តំបន់
រគប់រគង និងណផនការរគប់រគងទំងមូលសរមាប់រគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិគឡើយ។ 

មាព្រា៣១៨ ._ សំគណើ កបុងការណកសរមួលណផនការគរបើរបាស់ដី 
ការណកសរមួលណផនការគរបើរបាស់ដីណដលបានោក់គសបើ សរមាប់រគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ តំបន់

ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ ឬណផបកណាមួយនន
តំបន់ទំងគនុះ នីតិបុគគល ឬរបូវន័បុគគល ណដលគសបើសំុឲ្យមានការណកសរមួលគនុះ រតូវគរៀបចំឯកសារ ណដល
មានព័ត៌មានលមែិតដូចខាងគរកាម៖ 

ក- មូលគហតុណផបកវទិាសាស្រសថ និងគសដឌកិចចសងគម សរមាប់សំគណើ ណកសរមួលណផនការគម
គរបើរបាស់ដីធលី ។ 

ខ- កិចចខិតខំរបឹងណរបងណដលបានគធវើគឡើងគដើមផីរកាសាទ នភាពននការគរបើរបាស់ដីធលី
បចចុបផនប ។ 

គ- លកខណៈណដលការណកសរមួលចំគពាុះការចាត់ចំណាត់ថ្នប ក់ ននការគរបើរបាស់ដីណដល
មានការអនុញ្ញដ ត នឹងគលើកកមពស់ជីវភាពរស់គៅរបស់សហគមន៍មូលោឌ ន ធានាឲ្យបាននិរនថរ
ភាពននលំនំាននការគរបើរបាស់ដីតាមទំគនៀមទមាល ប់ និងធានាថ្ននឹងមិនមានផលប ុះពាល់គួរឲ្យកត់
សមាគ ល់ណាមួយគៅកបុងតំបន់ណដលមានតនមលអភិរកសខពស់គនាុះគឡើយ ។ 

ឃ- មគធាបាយ ណដលតាមរយៈមគធាបាយគនុះការបាត់បង់តនមលននការអភិរកស និងរបព័នន
គអកូឡូសីុ នឹងរតូវកាត់បនទយ និង 

ង- ព័ត៌មានដនទគទៀតណដលចំាបាច់កបុងការគធវើឲ្យសំគណើ គនុះមានគហតុផលសមរមយ។   
 សំគណើ កបុងការគធវើការណកសរមួលណផនការគរបើរបាស់ដី ននរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ ឬតំបន់ការពារ
ដនទគទៀត រតវូអនុគោមតាមបទបផញ្ដតថិសថីពីការចូលរមួជាសាធារណៈ កបុងគនទីទី១ មាតិកាទី២ និងសិទនិ
ទទួលបានព័ត៌មានបរសិាទ នននរកមគនុះ គនទីទី១ មាតិកាទី៣ ននរកមគនុះ ។  
 បនាធ ប់មក ការឯកភាពគលើការណកសរមួលណបបគនុះ រតវូទទួលបានការអនុញ្ញដ តជាោយ លកខណ៍
អកសរពីរកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន គៅកបុងគសចកឋីសគរមចណដលបញ្ញជ ក់ពីការពិចារណា
គោយយកចិតថទុកោក់គលើឯកសារ ណដលបានផឋល់ឲ្យ ។   

មាព្រា៣១៨ ._ សំគណើ កបុងការណកសរមួលណផនការគរបើរបាស់ដី 
ការណកសរមួលណផនការគរបើរបាស់ដីណដលបានោក់គសបើ សរមាប់រគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ តំបន់ការពារធមមជាតិណដល

រតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ ឬណផបកណាមួយននតំបន់ទំងគនុះ នីតិបុគគល ឬរបូវន័បុគគល 
ណដលគសបើសំុឲ្យមានការណកសរមួលគនុះ រតូវគរៀបចំឯកសារ ណដលមានព័ត៌មានលមែិតដូចខាងគរកាម៖ 

ក- មូលគហតុណផបកវទិាសាស្រសថ និងគសដឌកិចចសងគម សរមាប់សំគណើ ណកសរមួលណផនការគមគរបើរបាស់ដីធលី ។ 
ខ- កិចចខិតខំរបឹងណរបងណដលបានគធវើគឡើងគដើមផីរកាសាទ នភាពននការគរបើរបាស់ដីធលីបចចុបផនប ។ 
គ- លកខណៈណដលការណកសរមួលចំគពាុះការចាត់ចំណាត់ថ្នប ក់ ននការគរបើរបាស់ដីណដលមានការអនុញ្ញដ ត 

និងគលើកកមពស់ជីវភាពរស់គៅរបស់សហគមន៍មូលោឌ ន ធានាឲ្យបាននិរនថរភាពននលំនំាននការគរបើរបាស់ដីតាម
ទំគនៀមទមាល ប់ និងធានាថ្ននឹងមិនមានផលប ុះពាល់គួរឲ្យកត់សមាគ ល់ណាមួយគៅកបុងតំបន់ណដលមានតនមលអភិរកស
ខពស់គនាុះគឡើយ ។ 

ឃ- មគធាបាយ ណដលតាមរយៈមគធាបាយគនុះការបាត់បង់តនមលននការអភិរកស និងរបព័ននគអកូឡូសីុ នឹង
រតូវកាត់បនទយ និង 

ង- ព័ត៌មានដនទគទៀតណដលចំាបាច់កបុងការគធវើឲ្យសំគណើ គនុះមានគហតុផលសមរមយ។   
 សំគណើ កបុងការគធវើការណកសរមួលណផនការគរបើរបាស់ដី ននរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ ឬតំបន់ការពារដនទគទៀត រតូវ
អនុគោមតាមបទបផញ្ដតថិសថីពីការចូលរមួជាសាធារណៈ កបុងគនទីទី១ មាតិកាទី២ និងសិទនិទទួលបានព័ត៌មានបរសិាទ ននន
រកមគនុះ គនទីទី១ មាតិកាទី៣ ននរកមគនុះ ។  
 បនាធ ប់មក ការឯកភាពគលើការណកសរមួលណបបគនុះ រតវូទទួលបានការអនុញ្ញដ តជាោយ លកខណ៍អកសរពីរកសួង 
សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន គៅកបុងគសចកឋីសគរមចណដលបញ្ញជ ក់ពីការពិចារណាគោយយកចិតថទុកោក់គលើឯកសារ 
ណដលបានផឋល់ឲ្យ ។   



មាព្រា៣១៩ ._ ការកំណត់តំបន់រគប់រគង  
ស្សបតាមលទនផលននដំគណើ រការគរៀបចំណផនការគរបើរបាស់ដី ណដលអាចនឹងរតវូបានគធវើគឡើងស្សប

តាមមាតិកាគនុះ រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន និងអាជាញ ធរថ្នប ក់គរកាមជាតិពាក់ព័នន រតវូ
កំណត់តំបន់រគប់រគងសរមាប់រគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិស្សបតាមណផនការគរបើរបាស់ដី។ ការកំណត់តំបន់រគប់រគង រតវូ
គលើកកមពស់ដល់ការរគប់រគងតំបន់ទំងគនុះ ស្សបតាមគោលបំណងដូចបានកំណត់កបុងមាតិកាគនុះ។  

តំបន់រគប់រគងទំងគនុះរតវូកំណត់គោយណផែកគលើទីតំាងជាក់ោក់នីមួយៗ ណដលរតូវពិចារណា 
របគភទតំបន់រគប់រគងនីមួយៗ ក៏ដូចជាករមិតននរបគភទតំបន់រគប់រគងនីមួយៗណដលរតូវោក់បញ្ចូ លគៅ
កបុងតំបន់នីមួយៗ និងរករមអនុតំបន់រគប់រគង ណដលអាចមានភាពសមរមយគោយណផែកគលើមូលោឌ នននទី
តំាងជាក់ោក់ ។  

ការកំណត់តំបន់រគប់រគងគៅតាមទីតំាងជាក់ោក់ រតូវគធវើគឡើងគោយពិគរោុះគយាបល់ជាមួយនដ
គូបគចចកគទសពាក់ព័ននណដលមានបទពិគសាធស្សាវរជាវ ការពារ និងរគប់រគងធនធានធមមជាតិគៅកបុងរពុះ
រាជាណាចរកកមពុជា និងអបកពាក់ព័ននណដលមានការចាប់អារមមណ៍ រមួមានគណៈកមមការរគប់រគងរមួោប  និង
សមាជិកននសហគមន៍រគប់រគងរមួោប  គៅកបុងតំបន់នានាណដលជាកមមវតទុននការរគប់រគងរមួោប  និងសហ
គមន៍ដនទគទៀត ណដលមានទីតំាងគៅកបុងតំបន់គនាុះ និងរតូវអនុគោមតាមបទបផញ្ដតថិសឋីពីការចូលរមួជា
សាធារណៈគៅកបុងគនទីទី១ មាតិកាទី២ និងបទបផញ្ដតថិសថីពីសិទនិទទួលបានព័ត៌មានដូចមានណចងកបុងគនទីទី
១ មាតិកាទី៣ ននរកមគនុះ ។ ។  

រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន និងអាជាញ ធរថ្នប ក់គរកាមជាតិរតូវផឋល់ឱកាសដល់
រកសួង សាទ ប័នថ្នប ក់ជាតិ និងអាជាញ ធរថ្នប ក់គរកាមជាតិ អងគភាព និងនាយកោឌ នពាក់ព័នន កបុងការចូលរមួ
គៅកបុងដំគណើ រការននការកំណត់តំបន់រគប់រគង និងរតូវជូនដំណឹងពួកោត់អំពីលទនផលននដំគណើ រការនន
ការកំណត់តំបន់រគប់រគង ណដលរតូវមានចំណងកាតពវកិចចផលូវចាប់គៅគលើរកសួង សាទ ប័នទំងអស់ ។  

ការកំណត់តំបន់រគប់រគងទំងអស់រតូវគរបើរបាស់ រកបខ័ណឍ ននការកំណត់តំបន់រគប់រគងខាង
គរកាម បណនទមគលើការកំណត់អនុតំបន់រគប់រគងគៅតាមទីតំាងជាក់ោក់៖ 

ក- តំបន់សបលូ៖ តំបន់រគប់រគងណដលមានតនមលននការអភិរកសខពស់ ណដលមានរបគភទសតវ 
រកុខជាតិណដលករម ជិតវនិាសផុតពូជ ទទួលរងគរោុះថ្នប ក់ ការគំរាមកំណហង និងមានរបព័ននគអកូឡូ
សីុផុយស្សួយ ។  

ការគចញចូលតំបន់សបូលរតូវហាមឃាត់ គលើកណលងណត ១-មន្តនថីណដលទទួលបានការ
អនុញ្ញដ តរតឹមរតូវ ២-អបកសិកាស្សាវរជាវ ណផបកវទិាសាស្រសថធមមជាតិ កបុងគោលបំណងការពារ និង
អភិរកសធនធានជីវសាស្រសថ និងបរសិាទ នធមមជាតិ ណដលរតូវមានការអនុញ្ញដ តជាមុនពីរកសួង សាទ ប័
នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន និង៣-អបកអនុវតថការរគប់រគងរមួោប  ណដលមានកិចចរពមគរពៀងណដល
ចុុះហតទគលខារចួ កបុងការរគប់រគងរមួោប គលើតំបន់ណដលពាក់ព័នន ណដលការគចញចូលគនុះ រតូវមាន
លកខខណឍ ចាស់ោស់ននកិចចរពមគរពៀងគោយមានករមិតចំគពាុះ ការអគងកតតាមោន ការពរងឹង
ការអនុវតថចាប់ និងគទសចរណ៍ធមមជាតិណដលមានផលប ុះពាល់ទប ។ គៅកបុងករណីណដល
ទក់ទងនឹងផលរបគយាជន៍ននសនថិសុខជាតិ និងគោយមានការអនុញ្ញដ តជាមុនពីនាយករដឌមន្តនថី វ ិ
ស័យសនឋិសុខ និងការពារជាតិអាចគចញចូលតំបន់សបូលបាន ។ គៅគពលគចញចូលតំបន់សបូល វ ិ

មាព្រា៣១៩ ._ ការកំណត់តំបន់រគប់រគង  
ស្សបតាមលទនផលននដំគណើ រការគរៀបចំណផនការគរបើរបាស់ដី ណដលអាចនឹងរតវូបានគធវើគឡើងស្សបតាមមាតិកាគនុះ 

រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន និងអាជាញ ធរថ្នប ក់គរកាមជាតិពាក់ព័នន រតូវកំណត់តំបន់រគប់រគងសរមាប់រគបៀង
អភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិស្សបតាម
ណផនការគរបើរបាស់ដី។ ការកំណត់តំបន់រគប់រគង រតវូគលើកកមពស់ដល់ការរគប់រគងតំបន់ទំងគនុះ ស្សបតាមគោលបំណង
ដូចបានកំណត់កបុងមាតិកាគនុះ។  

តំបន់រគប់រគងទំងគនុះរតវូកំណត់គោយណផែកគលើទីតំាងជាក់ោក់នីមួយៗ ណដលរតូវពិចារណា របគភទតំបន់
រគប់រគងនីមួយៗ ក៏ដូចជាករមិតននរបគភទតំបន់រគប់រគងនីមួយៗណដលរតូវោក់បញ្ចូ លគៅកបុងតំបន់នីមួយៗ និងរករមអនុ
តំបន់រគប់រគង ណដលអាចមានភាពសមរមយគោយណផែកគលើមូលោឌ នននទីតំាងជាក់ោក់ ។  

ការកំណត់តំបន់រគប់រគងគៅតាមទីតំាងជាក់ោក់ រតូវគធវើគឡើងគោយពិគរោុះគយាបល់ជាមួយនដគូបគចចកគទស
ពាក់ព័ននណដលមានបទពិគសាធស្សាវរជាវ ការពារ និងរគប់រគងធនធានធមមជាតិគៅកបុងរពុះរាជាណាចរកកមពុជា និងអបក
ពាក់ព័ននណដលមានការចាប់អារមមណ៍ រមួមានគណៈកមមការរគប់រគងរមួោប  និងសមាជិកននសហគមន៍រគប់រគងរមួោប  គៅ
កបុងតំបន់នានាណដលជាកមមវតទុននការរគប់រគងរមួោប  និងសហគមន៍ដនទគទៀត ណដលមានទីតំាងគៅកបុងតំបន់គនាុះ និងរតូវ
អនុគោមតាមបទបផញ្ដតថិសឋីពីការចូលរមួជាសាធារណៈគៅកបុងគនទីទី១ មាតិកាទី២ និងបទបផញ្ដតថិសថីពីសិទនិទទួលបាន
ព័ត៌មានដូចមានណចងកបុងគនទីទី១ មាតិកាទី៣ ននរកមគនុះ ។ ។  

រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន និងអាជាញ ធរថ្នប ក់គរកាមជាតិរតូវផឋល់ឱកាសដល់រកសួង សាទ ប័នថ្នប ក់
ជាតិ និងអាជាញ ធរថ្នប ក់គរកាមជាតិ អងគភាព និងនាយកោឌ នពាក់ព័នន កបុងការចូលរមួគៅកបុងដំគណើ រការននការកំណត់តំបន់
រគប់រគង និងរតវូជូនដំណឹងពួកោត់អំពីលទនផលននដំគណើ រការននការកំណត់តំបន់រគប់រគង ណដលរតវូមានចំណង
កាតពវកិចចផលូវចាប់គៅគលើរកសួង សាទ ប័នទំងអស់ ។  

ការកំណត់តំបន់រគប់រគងទំងអស់រតូវគរបើរបាស់ រកបខ័ណឍ ននការកំណត់តំបន់រគប់រគងខាងគរកាម បណនទមគលើ
ការកំណត់អនុតំបន់រគប់រគងគៅតាមទីតំាងជាក់ោក់៖ 

ក- តំបន់សបលូ៖ តំបន់រគប់រគងណដលមានតនមលននការអភិរកសខពស់ ណដលមានរបគភទសតវ រកុខជាតិណដលករម 
ជិតវនិាសផុតពូជ ទទួលរងគរោុះថ្នប ក់ ការគំរាមកំណហង និងមានរបព័ននគអកូឡូសីុផុយស្សួយ ។  

ការគចញចូលតំបន់សបូលរតូវហាមឃាត់ គលើកណលងណត ១-មន្តនថីណដលទទួលបានការអនុញ្ញដ តរតឹមរតូវ ២-
អបកសិកាស្សាវរជាវ ណផបកវទិាសាស្រសថធមមជាតិ កបុងគោលបំណងការពារ និងអភិរកសធនធានជីវសាស្រសថ និងបរសិាទ
នធមមជាតិ ណដលរតវូមានការអនុញ្ញដ តជាមុនពីរកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន និង៣-អបកអនុវតថការ
រគប់រគងរមួោប  ណដលមានកិចចរពមគរពៀងណដលចុុះហតទគលខារចួ កបុងការរគប់រគងរមួោប គលើតំបន់ណដលពាក់ព័នន 
ណដលការគចញចូលគនុះ រតវូមានលកខខណឍ ចាស់ោស់ននកិចចរពមគរពៀងគោយមានករមិតចំគពាុះ ការអគងកតតាម
ោន ការពរងឹងការអនុវតថចាប់។ ការគចញចូលកបុងតំបន់សបូលបាន គៅកបុងករណីចំាបាច់សំរាប់សនថិសុខនិង
ការពារជាតិគោយមានការអនុញ្ញដ តជាមុនពីនាយករដឌមន្តនថី ។ គៅគពលគចញចូលតំបន់សបូល វស័ិយសនថិសុខ និង
ការពារជាតិរតូវជូនដំណឹងដល់រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន របធាននាយកោឌ នបរសិាទ ននិងតំបន់
ការពារធមមជាតិ និងអាជាញ ធរពាក់ព័ននដនទគទៀត គៅគពលណដលការគចញចូលគនុះមានការចំាបាច់ និងរតូវសហការ
ជាមួយរកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន និងអាជាញ ធរពាក់ព័ននដនទគទៀត និងអបកពាក់ព័នននានា គដើមផីកាត់
បនទយជាអបផបរមានូវការរខំានចំគពាុះតំបន់សបូល ឲ្យដល់ករមិតណដលអាចគធវើគៅបាន ។  

ខ- តំបន់អភិរកស៖ តំបន់រគប់រគងណដលមានតនមលអភិរកសខពស់ ណដលមានធនធានធមមជាតិ ណដលមានរបគភទ



ស័យសនថិសុខ និងការពារជាតិរតវូជូនដំណឹងដល់រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន 
របធាននាយកោឌ នបរសិាទ ននិងតំបន់ការពារធមមជាតិ និងអាជាញ ធរពាក់ព័ននដនទគទៀត គៅគពល
ណដលការគចញចូលគនុះមានការចំាបាច់ និងរតូវសហការជាមួយរកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិ
យបរសិាទ ន និងអាជាញ ធរពាក់ព័ននដនទគទៀត និងអបកពាក់ព័នននានា គដើមផីកាត់បនទយជាអបផបរមានូវ
ការរខំានចំគពាុះតំបន់សបូល ឲ្យដល់ករមិតណដលអាចគធវើគៅបាន ។  

ខ- តំបន់អភិរកស៖ តំបន់រគប់រគងណដលមានតនមលអភិរកសខពស់ ណដលមានធនធានធមមជាតិ 
ណដលមានរបគភទសតវ រកុខជាតិ ណដលករម ជិតវនិាសផុតពូជ ទទួលរងគរោុះថ្នប ក់ ការគំរាមកំណហង 
និងមានរបព័ននគអកូឡូសីុផុយស្សួយ ធនធានធមមជាតិ តំបន់ទីជរមាល និងតំបន់គទសភាពធមម
ជាតិ ណដលជាទូគៅសទិតគៅណកផរតំបន់សបូល ។  

ការគចញចូលតំបន់អភិរកស រតូវមានការអនុញ្ញដ តជាមុនពីអងគភាពរោឌ ភិបាលពាក់ព័នន រមួ
បញ្ចូ លអបកអនុវតថការរគប់រគងរមួោប  ណដលមានកិចចរពមគរពៀងណដលបានចុុះហតទគលខារចួ កបុងការ
រគប់រគងរមួោប គលើតំបន់ពាក់ព័នននានា ។ គៅកបុងករណីននផលរបគយាជន៍ននសនថិសុខជាតិ និង
គោយមានការអនុញ្ញដ តជាមុនពីនាយករដឌមន្តនថី វស័ិយសនឋិសុខ និងការពារជាតិ អាចគចញចូល
តំបន់សបូលបាន ។ គៅគពលគចញចូលតំបន់សបូល វស័ិយសនថិសុខ និងការពារជាតិរតវូជូនដំណឹង
ដល់រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន របធាននាយកោឌ នបរសិាទ ន និងតំបន់ការពារធមម
ជាតិ និងអាជាញ ធរពាក់ព័ននដនទគទៀត គៅគពលណដលការគចញចូលគនុះមានការចំាបាច់ និងរតូវ
សហការជាមួយរកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន និងអាជាញ ធរពាក់ព័ននដនទគទៀត និង
អបកពាក់ព័នននានា គដើមផីកាត់បនទយជាអបផបរមានូវការរខំានចំគពាុះតំបន់សបូលឲ្យដល់ករមិតណដល
អាចគធវើគៅបាន ។  

 

សតវ រកុខជាតិ ណដលករម ជិតវនិាសផុតពូជ ទទួលរងគរោុះថ្នប ក់ ការគំរាមកំណហង និងមានរបព័ននគអកូឡូសីុផុយ
ស្សួយ ធនធានធមមជាតិ តំបន់ទីជរមាល និងតំបន់គទសភាពធមមជាតិ ណដលជាទូគៅសទិតគៅណកផរតំបន់សបលូ ។  

ការគចញចូលតំបន់អភិរកស រតូវមានការអនុញ្ញដ តជាមុនពីអងគភាពរោឌ ភិបាលពាក់ព័នន រមួបញ្ចូ លអបកអនុវតថ
ការរគប់រគងរមួោប  ណដលមានកិចចរពមគរពៀងណដលបានចុុះហតទគលខារចួ កបុងការរគប់រគងរមួោប គលើតំបន់ពាក់ព័នន
នានា ។ ការគចញចូលកបុងតំបន់អភិរកសបាន គៅកបុងករណីចំាបាច់សំរាប់សនថិសុខនិងការពារជាតិគោយមានការ
អនុញ្ញដ តជាមុនពីនាយករដឌមន្តនថី ។ គៅគពលគចញចូលតំបន់អភិរកស វស័ិយសនថិសុខនិងការពារជាតិរតវូជូន
ដំណឹងដល់រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន របធាននាយកោឌ នបរសិាទ ន និងតំបន់ការពារធមមជាតិ និង
អាជាញ ធរពាក់ព័ននដនទគទៀត គៅគពលណដលការគចញចូលគនុះមានការចំាបាច់ និងរតូវសហការជាមួយរកសួង សាទ
ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន និងអាជាញ ធរពាក់ព័ននដនទគទៀត និងអបកពាក់ព័នននានា គដើមផីកាត់បនទយជាអបផបរ
មានូវការរខំានចំគពាុះតំបន់អភិរកសឲ្យដល់ករមិតណដលអាចគធវើគៅបាន ។  

 

មាព្រា៣២៩ ._ ការអភិវឌ្ណណដលរតូវបានអនុញ្ញដ តគៅកបុងតំបន់រគប់រគង 
ការអភិវឌ្ណអោរ ឬគហោឌ រចនាសមព័ននអចិនន្តនថយ៍ សកមមភាពពាណិជជកមមរគប់របគភទ ការឈូស

ឆាយដី ឬការឈូសឆាយគោយគរបើគរគឿងចរក រតូវហាមឃាត់យា ងតឹងរុងឹគៅកបុងតំបន់សបូល និងតំបន់
អភិរកស ។  

គហោឌ រចនាសមព័ននណដលមិនមានលកខណៈអចិនន្តនថយ៍ ណដលមានផលប ុះពាល់ទប ណដលសីុចង្វវ ក់
ោប ជាមួយនឹងណផនការរគប់រគងតំបន់ អាចរតូវបានអនុញ្ញដ តគៅកបុងតំបន់សបូលនិងតំបន់         អភិរកស ។  

សកមមភាពពាណិជជកមម គៅកបុងតំបន់គរបើរបាស់គោយចីរភាព ឬតំបន់សហគមន៍ រតវូណតមានភាព
សីុចង្វវ ក់ោប ជាមួយណផនការរគប់រគងសរមាប់តំបន់ទំងគនុះ ។ ការឆាក រ/ឈូសឆាយនរពគឈើ និង
សកមមភាពអាជីវកមមនរពគឈើរទង់រទយធំ មិនរតូវអនុញ្ញដ តគឡើយគៅកបុងតំបន់គរបើរបាស់គោយចីរភាព 
និងតំបន់សហគមន៍ ប ុណនថសកមមភាពពាណិជជកមមអាចរតូវបានអនុញ្ញដ តគៅកបុងអនុតំបន់រគប់រគង ណដល
រតូវបានបគងកើតគឡើងជាពិគសស ស្សបតាមមារតា៣២២ ននរកមគនុះ ។ របាក់ចំណូលណដលបានមកពី
សកមមភាពពាណិជជកមមណបបគនុះ រតូវគរបើរបាស់សរមាប់ជាផលរបគយាជន៍គោយផ្ទធ ល់ននសហគមន៍មូល
ោឌ នគៅកបុងតំបន់គនាុះ និងសរមាប់ការអភិរកសតំបន់ណដលសកមមភាពពាណិជជកមមគនាុះសទិតគៅ ។  

សកមមភាពពាណិជជកមមទំងគនុះក៏រតូវអនុគោមតាមបទបផញ្ដតថិសឋីពីការចូលរមួជាសាធារណៈគៅ
កបុងគនទីទី១ មាតិកាទី២ និងបទបផញ្ដតថិសថីពីសិទនិទទួលបានព័ត៌មានដូចមានណចងកបុងគនទីទី១ មាតិកាទី៣ 

មាព្រា៣២៩ ._ ការអភិវឌ្ណណដលរតូវបានអនុញ្ញដ តគៅកបុងតំបន់រគប់រគង 
ការអភិវឌ្ណអោរ ឬគហោឌ រចនាសមព័ននអចិនន្តនថយ៍ សកមមភាពពាណិជជកមមរគប់របគភទ ការឈូសឆាយដី ឬការ

ឈូសឆាយគោយគរបើគរគឿងចរក រតវូហាមឃាត់យា ងតឹងរុងឹគៅកបុងតំបន់សបូល និងតំបន់អភិរកស ។  
គហោឌ រចនាសមព័ននណដលមិនមានលកខណៈអចិនន្តនថយ៍ ណដលមានផលប ុះពាល់ទប ណដលសីុចង្វវ ក់ោប ជាមួយនឹង

ណផនការរគប់រគងតំបន់ អាចរតូវបានអនុញ្ញដ តគៅកបុង តំបន់អភិរកស ។  
សកមមភាពពាណិជជកមម គៅកបុងតំបន់គរបើរបាស់គោយចីរភាព ឬតំបន់សហគមន៍ រតវូណតមានភាពសីុចង្វវ ក់ោប

ជាមួយណផនការរគប់រគងសរមាប់តំបន់ទំងគនុះ ។ ការឆាក រ/ឈូសឆាយនរពគឈើ និងសកមមភាពអាជីវកមមនរពគឈើ
រទង់រទយធំ មិនរតូវអនុញ្ញដ តគឡើយគៅកបុងតំបន់គរបើរបាស់គោយចីរភាព និងតំបន់សហគមន៍ ប ុណនថសកមមភាពពាណិជជ
កមមអាចរតូវបានអនុញ្ញដ តគៅកបុងអនុតំបន់រគប់រគង ណដលរតវូបានបគងកើតគឡើងជាពិគសស ស្សបតាមមារតា៣២២ ននរកម
គនុះ ។ របាក់ចំណូលណដលបានមកពីសកមមភាពពាណិជជកមមណបបគនុះ រតូវគរបើរបាស់សរមាប់ជាផលរបគយាជន៍គោយ
ផ្ទធ ល់ននសហគមន៍មូលោឌ នគៅកបុងតំបន់គនាុះ និងសរមាប់ការអភិរកសតំបន់ណដលសកមមភាពពាណិជជកមមគនាុះសទិតគៅ ។  
សកមមភាពពាណិជជកមមទំងគនុះក៏រតូវអនុគោមតាមបទបផញ្ដតថិសឋីពីការចូលរមួជាសាធារណៈគៅកបុងគនទីទី១ មាតិកាទី២ 
និងបទបផញ្ដតថិសថីពីសិទនិទទួលបានព័ត៌មានដូចមានណចងកបុងគនទីទី១ មាតិកាទី៣ ននរកមគនុះ  និងរតូវមានការឯកភាពពី
រកសួង សាទ ប័នពាក់ព័ន ឬអងគភាពណដលមានសមតទកិចចរគប់គៅកបុងតំបន់ ។  



ននរកមគនុះ  និងរតូវមានការឯកភាពពីរកសួង សាទ ប័នពាក់ព័ន ឬអងគភាពណដលមានសមតទកិចចរគប់គៅកបុង
តំបន់ ។  

មាព្រា៣៣៦ ._ ការរបមូលជ័រគឈើ 
ការរបមូលផលជ័រគឈើ គៅកបុងតំបន់អភិរកស ឬតំបន់គរបើរបាស់គោយចីរភាពននរគបៀងអភិរកស   ជី

វៈចរមរុះ តំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតវូបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ រតូវ
ហាមឃាត់គោយោម នលិខិតអនុញ្ញដ តណដលមានសុពលភាព ។  

លិខិតអនុញ្ញដ តកបុងការរបមូលផលជ័រគឈើអាចអនុវតថបានចំគពាុះបុគគលរគប់របូរគប់ ប ុណនថចំគពាុះ
ការចូលគៅកាន់តំបន់អភិរកសនិងតំបន់គរបើរបាស់គោយចីរភាព គឺតរមូវមានការរតតួពិនិតយពីអាជាញ ធរមាន
សមតទកិចច ។  

លិខិតអនុញ្ញដ តកបុងការរបមូលផលជ័រគឈើ អនុញ្ញដ តដល់អបកគរបើរបាស់ណដលកំណត់អតថសញ្ញដ ណ
ចាស់ោស់ កបុងការរបមូលផលជ័រគឈើគៅកបុងតំបន់ជាក់ោក់គៅកបុងរគបៀងអភិរកស          ជីវៈចរមរុះ 
តំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ ស្សបតាមសិទនិ
អបកគរបើរបាស់តាមណបបរបនពណីរបស់សហគមន៍មូលោឌ ន និងរករមជនជាតិគដើម       ភាគតិច ។  

របូវនថបុគគលណដលមានបំណងរកាទុកនូវលិខិតអនុញ្ញដ តកបុងការរបមូលផលជ័រគឈើរតូវោក់
បញ្ជូ នពាកយសំុជាោយលកខណ៍អកសរគៅកាន់មនធីរបរសិាទ នគខតថ ។  

ការោក់ពាកយសំុលិខិតអនុញ្ញដ តអាចផឋល់ជូនគោយអបកោក់ពាកយណាមាប ក់គៅកាន់ការយិាល័យ
ឃំុ ណដលរតូវគផធរពាកយសំុណបបគនុះ គៅកាន់របធានមនធីរបរសិាទ នគខតថ និងនាយករគបៀង   អភិរកសជីវៈចរមរុះ 
តំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ ។  

គៅកបុងរយៈគពល ១ (មួយ) ណខននការទទួលបានពាកយសំុ ពាកយសំុរបមូលជ័រគឈើសរមាប់តំបន់
អភិរកសននរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ តំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតវូបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ 
និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ  នឹងរតូវបានពិនិតយ និងទទួលបានការឯកភាព គៅកបុងករណីសមស្សប និងរតវូគចញ
លិខិតអនុញ្ញដ តគោយរបធានមនធីរបរសិាទ នគខតថ និងនាយករគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ តំបន់ការពារធមមជាតិ
ណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ ណដលពាក់ព័នន ។  

លិខិតអនុញ្ញដ តរតូវផឋល់ជូន គោយគយាគយល់ ចំគពាុះសមាជិកននសហគមន៍មូលោឌ ន
ទំងឡាយណា ណដលបានរបមូលជ័រគឈើជាណផបកមួយននជីវភាពរស់គៅរបស់ខលួនរចួគៅគហើយ គៅគពល
អនុម័តរកមគនុះ ។  

ោម នលិខិតអនុញ្ញដ តកបុងការរបមូលផលជ័រគឈើណដលរតូវគចញគៅឲ្យបុគគលណាមួយ ណដលធាល ប់
បានគធវើសកមមភាពខុសចាប់គៅកបុងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ តំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតវូបានកំណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិគសាុះគឡើយ ។  

ោម នលិខិតអនុញ្ញដ តកបុងការរបមូលផលជ័រគឈើ ណដលរតូវគចញគៅឲ្យបុគគលណាមួយណដលរបធាន
មនធីរបរសិាទ នគខតថ និងនាយករគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ ឬនាយកតំបន់ការពារធមមជាតិ មានគហតុផលសម
រមយកបុងការគជឿជាក់ ឬមានភសថុតាងគដើមផបីញ្ញជ ក់ថ្ន បុគគលគនាុះបានចូលរមួគៅកបុង ឬមានការពាក់ព័នន
ជាមួយនឹងការរបមាញ់លកខណៈអាជីវកមម និងការគធវើពាណិជជកមមសតវនរពគនាុះគឡើយ ។  

មាព្រា៣៣៦ ._ ការរបមូលជ័រគឈើ 
ការរបមូលផលជ័រគឈើ គៅកបុងតំបន់អភិរកស ឬតំបន់គរបើរបាស់គោយចីរភាពននរគបៀងអភិរកស   ជីវៈចរមរុះ តំបន់

ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ រតវូហាមឃាត់គោយោម នលិខិត
អនុញ្ញដ តណដលមានសុពលភាព គលើកណលងណតការអនុវតថជារបនពណី និងគរបើរបាស់របស់សហគមន៍មូលោឌ នកបុងតំបន់ 
ដូចណចងកបុងមារតា៣៨០។ 

លិខិតអនុញ្ញដ តកបុងការរបមូលផលជ័រគឈើអាចអនុវតថបានចំគពាុះបុគគលរគប់របូរគប់ ប ុណនថចំគពាុះការចូលគៅកាន់
តំបន់អភិរកសនិងតំបន់គរបើរបាស់គោយចីរភាព គឺតរមវូមានការរតតួពិនិតយពីអាជាញ ធរមានសមតទកិចច ។  

លិខិតអនុញ្ញដ តកបុងការរបមូលផលជ័រគឈើ អនុញ្ញដ តដល់អបកគរបើរបាស់ណដលកំណត់អតថសញ្ញដ ណចាស់ោស់ 
កបុងការរបមូលផលជ័រគឈើគៅកបុងតំបន់ជាក់ោក់គៅកបុងរគបៀងអភិរកស          ជីវៈចរមរុះ តំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតវូ
បានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ ស្សបតាមសិទនិអបកគរបើរបាស់តាមណបបរបនពណីរបស់សហគមន៍
មូលោឌ ន និងរករមជនជាតិគដើម       ភាគតិច ។  

របូវនថបុគគលណដលមានបំណងរកាទុកនូវលិខិតអនុញ្ញដ តកបុងការរបមូលផលជ័រគឈើរតូវោក់បញ្ជូ នពាកយសំុជា
ោយលកខណ៍អកសរគៅកាន់មនធីរបរសិាទ នគខតថ ។  

ការោក់ពាកយសំុលិខិតអនុញ្ញដ តអាចផឋល់ជូនគោយអបកោក់ពាកយណាមាប ក់គៅកាន់ការយិាល័យឃំុ ណដលរតូវគផធរ
ពាកយសំុណបបគនុះ គៅកាន់របធានមនធីរបរសិាទ នគខតថ និងនាយករគបៀង   អភិរកសជីវៈចរមរុះ តំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតវូ
បានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ ។  

គៅកបុងរយៈគពល ១ (មួយ) ណខននការទទួលបានពាកយសំុ ពាកយសំុរបមូលជ័រគឈើសរមាប់តំបន់អភិរកសននរគបៀង
អភិរកសជីវៈចរមរុះ តំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ  នឹងរតវូបាន
ពិនិតយ និងទទួលបានការឯកភាព គៅកបុងករណីសមស្សប និងរតូវគចញលិខិតអនុញ្ញដ តគោយរបធានមនធីរបរសិាទ នគខតថ 
និងនាយករគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ តំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតវូបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាម
ជាតិ ណដលពាក់ព័នន ។  

លិខិតអនុញ្ញដ តរតូវផឋល់ជូន គោយគយាគយល់ ចំគពាុះសមាជិកននសហគមន៍មូលោឌ នទំងឡាយណា ណដលបាន
របមូលជ័រគឈើជាណផបកមួយននជីវភាពរស់គៅរបស់ខលួនរចួគៅគហើយ គៅគពលអនុម័តរកមគនុះ ។  

ោម នលិខិតអនុញ្ញដ តកបុងការរបមូលផលជ័រគឈើណដលរតូវគចញគៅឲ្យបុគគលណាមួយ ណដលធាល ប់បានគធវើសកមមភាព
ខុសចាប់គៅកបុងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ តំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់
គរកាមជាតិគសាុះគឡើយ ។  

ោម នលិខិតអនុញ្ញដ តកបុងការរបមូលផលជ័រគឈើ ណដលរតូវគចញគៅឲ្យបុគគលណាមួយណដលរបធានមនធីរបរសិាទ
នគខតថ និងនាយករគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ ឬនាយកតំបន់ការពារធមមជាតិ មានគហតុផលសមរមយកបុងការគជឿជាក់ ឬមានភ
សថុតាងគដើមផបីញ្ញជ ក់ថ្ន បុគគលគនាុះបានចូលរមួគៅកបុង ឬមានការពាក់ព័ននជាមួយនឹងការរបមាញ់លកខណៈអាជីវកមម និង
ការគធវើពាណិជជកមមសតវនរពគនាុះគឡើយ ។  

ការគផធរលិខិតអនុញ្ញដ ត កបុងការរបមូលជ័រគឈើពីមនុសសមាប ក់គៅមនុសសមាប ក់គទៀត រតូវហាមឃាត់ ។  



ការគផធរលិខិតអនុញ្ញដ ត កបុងការរបមូលជ័រគឈើពីមនុសសមាប ក់គៅមនុសសមាប ក់គទៀត រតូវហាមឃាត់ 
។  

ការគផធរលិខិតអនុញ្ញដ តកបុងការរបមូលផលជ័រគឈើគឺមានសុពលភាពរយៈគពល១ (មួយ)ឆាប ំ បនាធ ប់
មកលិខិតអនុញ្ញដ តគនុះ រតវូគធវើការពិនិតយគឡើងវញិ និងបនថសារជាថមីជាគរៀងរាល់ឆាប ំ ។  

គៅកបុងករណីលិខិតអនុញ្ញដ តកបុងការរបមូលផលជ័រគឈើមានការបាត់បង់ អបកកាន់កាប់លិខិត
គនាុះរតូវជូនដំណឹងដល់មនធីរបរសិាទ នគខតថ និងនាយករគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ ឬនាយកតំបន់ការពារធមម
ជាតិ របសិនគបើសមរមយ និងបញ្ឈប់រាល់សកមមភាពរបមូលផលជ័រគឈើ រហូតដល់លិខិតអនុញ្ញដ តថមីរតូវ
បានផថល់ជូន ។  
 នាយករគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ នាយកតំបន់ការពារធមមជាតិ ឬនាយកមនធីរទទួលបនធុកវស័ិយប
រសិាទ នគខតថ អាចផ្ទែ ក ឬលុបគចាលនូវរាល់លិខិតអនុញ្ញដ តកបុងការរបមូលផលជ័រគឈើ ណដលរតូវបានផឋល់
ជូនគោយអនុគោមតាមមាតិកាគនុះ ណដលរតវូកត់រតាទុកជាោយលកខណ៍អកសរ គោយមានមូលគហតុ
សមរមយ ។  

ការគផធរលិខិតអនុញ្ញដ តកបុងការរបមូលផលជ័រគឈើគឺមានសុពលភាពរយៈគពល១ (មួយ)ឆាប ំ បនាធ ប់មកលិខិត
អនុញ្ញដ តគនុះ រតូវគធវើការពិនិតយគឡើងវញិ និងបនថសារជាថមីជាគរៀងរាល់ឆាប ំ ។  

គៅកបុងករណីលិខិតអនុញ្ញដ តកបុងការរបមូលផលជ័រគឈើមានការបាត់បង់ អបកកាន់កាប់លិខិតគនាុះរតវូជូនដំណឹង
ដល់មនធីរបរសិាទ នគខតថ និងនាយករគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ ឬនាយកតំបន់ការពារធមមជាតិ របសិនគបើសមរមយ និងបញ្ឈប់
រាល់សកមមភាពរបមូលផលជ័រគឈើ រហូតដល់លិខិតអនុញ្ញដ តថមីរតវូបានផថល់ជូន ។  
 នាយករគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ នាយកតំបន់ការពារធមមជាតិ ឬនាយកមនធីរទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ នគខតថ អាច
ផ្ទែ ក ឬលុបគចាលនូវរាល់លិខិតអនុញ្ញដ តកបុងការរបមូលផលជ័រគឈើ ណដលរតវូបានផឋល់ជូនគោយអនុគោមតាមមាតិកា
គនុះ ណដលរតូវកត់រតាទុកជាោយលកខណ៍អកសរ គោយមានមូលគហតុសមរមយ ។  
 

មាព្រា៣៧៤ ._  ខលឹមសារននណផនការគរបើរបាស់របកបគោយនិរនថរភាព 
ណផនការគរបើរបាស់របកបគោយនិរនថរភាពរតូវរមួមានកតាថ ដូចខាងគរកាម៖ 

ក- ការរគប់រគងតំបន់ដីសមផទនគសដឌកិចចសកមម ។ 
ខ- ការគរបើរបាស់ទមាល ប់រកុខវបផកមម ណដលរមួមានការរបមូលផលរបចំាឆាប ំណដលអនុញ្ញដ តឲ្យ 

គៅកបុងតំបន់រគប់រគងគផសងៗោប  ។ 
គ- ការោំគដើមគឈើ ការោំនរពគឈើគឡើងវញិ និងចំការកបុងតំបន់រចិរលិ ។ 
ឃ- ការអគងកតតាមោននរពគឈើ និងការពរងឹងការអនុវតថចាប់ ។ 
ង- ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍មូលោឌ ន និងជនជាតិគដើមភាគតិចកបុងការរគប់រគងនរព

គឈើ ។  
 

មាព្រា៣៧៤ ._  ខលឹមសារននណផនការគរបើរបាស់របកបគោយនិរនថរភាព 
ណផនការគរបើរបាស់របកបគោយនិរនថរភាពរតូវរមួមានកតាថ ដូចខាងគរកាម៖ 

ក- ការរគប់រគងតំបន់ដីសមផទនគសដឌកិចចសកមម ។ 
ខ- ការគរបើរបាស់ទមាល ប់រកុខវបផកមម ណដលរមួមានការរបមូលផលរបចំាឆាប ំណដលអនុញ្ញដ តឲ្យ គៅកបុងតំបន់

រគប់រគងគផសងៗោប  ។ 
គ- ការោំគដើមគឈើ ការោំនរពគឈើគឡើងវញិ និងចំការកបុងតំបន់គរចរលិ ។ 
ឃ- ការអគងកតតាមោននរពគឈើ និងការពរងឹងការអនុវតថចាប់ ។ 
ង- ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍មូលោឌ ន និងជនជាតិគដើមភាគតិចកបុងការរគប់រគងនរពគឈើ ។  

 

មាព្រា៣៨១ ._ វសិាលភាពននណផនការរគប់រគង 
ណផនការរគប់រគងរតូវបគងកើតគឡើងសរមាប់រាល់សកមមភាពពាណិជជកមមទំងអស់ណដលគធវើគទផើង 

ចំគពាុះនរពគឈើណដលរគប់រគងគោយនិរនថរភាពនីមួយៗ និងរតូវសមាមារតគៅនឹងទំហំ អំាងតង់សីុគត និង
ហានិភ័យសកមមភាពពាណិជជកមមទំងគនាុះ ។ ណផនការរគប់រគងរតវូអនុវតថ និងគធវើបចចុបផនបភាពជាគទៀង
ទត់គោយណផែកគលើព័ត៌មានអគងកតតាមោនគដើមផីគលើកកមពស់ការរគប់រគងណដលអាចសរមប 
បាន ។  
 

មាព្រា៣៨១ ._ វសិាលភាពននណផនការរគប់រគង 
ណផនការរគប់រគងរតូវបគងកើតគឡើងសរមាប់រាល់សកមមភាពពាណិជជកមមទំងអស់ណដលគធវើគទផើង ចំគពាុះនរពគឈើណដល

រគប់រគងគោយនិរនថរភាពនីមួយៗ និងរតូវសមាមារតគៅនឹងទំហំ កំរតិ និងហានិភ័យសកមមភាពពាណិជជកមមទំងគនាុះ ។ 
ណផនការរគប់រគងរតូវអនុវតថ និងគធវើបចចុបផនបភាពជាគទៀងទត់គោយណផែកគលើព័ត៌មានអគងកតតាមោនគដើមផីគលើកកមពស់ការ
រគប់រគងណដលអាចសរមប 
បាន ។  
 

មាព្រា៣៨៣ ._  របាយការណ៍រគប់រគងនរពគឈើ 
 រកសួង សាទ ប័ន ណដលមានសមតទកិចចកបុងការរគប់រគងនរពគឈើរបកបគោយនិរនថរភាពជារបចំាឆាប ំ
រតូវគរៀបចំរបាយការណ៍រគប់រគងនរពគឈើសថីពីការអនុវតថ ណផនការរគប់រគងកបុងនរពគឈើណដលរគប់រគង
គោយនិរនថរភាព ។  

មាព្រា៣៨៣ ._  របាយការណ៍រគប់រគងនរពគឈើ 
 រកសួង សាទ ប័ន ណដលមានសមតទកិចចកបុងការរគប់រគងនរពគឈើរបកបគោយនិរនថរភាព រតូវគរៀបចំរបាយការណ៍
របចំាឆាប ំ សថីពីការអនុវតថ ណផនការរគប់រគងកបុងនរពគឈើណដលរគប់រគងគោយនិរនថរភាព ។  
 



មាព្រា៤០៤ ._ សមាសភាពននរករមការង្វរបគចចកគទសជីវៈចរមរុះ 
រករមការង្វរបគចចកគទសជីវៈចរមរុះ ននរកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកគលើការអភិវឌ្ណន៍គោយចីរភាព 

រតូវមានសមាសភាពមន្តនថីជំនាញណផបកជីវសាស្រសថ និងគអកូឡូសីុ ពីបណាថ រកសួង សាទ ប័នដូចតគៅ៖ 
ក- រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន ។ 
ខ- រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយកសិកមម វស័ិយនរពគឈើ  និងវស័ិយជលផល និង

រកសួង សាទ ប័នណដលមានសមតទកិចចពាក់ព័ននដនទគទៀត។ 
 គ- សាទ ប័ន និងអងគភាពណផបកអប់រ ំនិងវទិាសាស្រសថ និងរកសួង សាទ ប័នពាក់ព័ននដនទគទៀត 
ណដលរមួមាន នដគូណផបកបគចចកគទសណដលកំពុងរមួចំណណកកបុងកិចចការពាររគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ 
តំបន់ការពារធមមជាតិណដលបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ និងកបុងការ
អភិរកសសតវនរពគៅទូទំងរពុះរាជាណាចរកកមពុជា ។  
រករមការង្វរបគចចកគទសជីវៈចរមរុះ ននរកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកគលើការអភិវឌ្ណន៍គោយចីរភាព 

រតូវគរៀបចំកិចចរបជំុយា ងគហាចណាស់១(មួយ)ឆាប ំមថង គដើមផី៖ 
ក-គធវើការពិនិតយគឡើងវញិគៅគលើបញ្ជ ីជាតិសថីពីរបគភទសតវនរពណដលរងការគំរាមកំណហង 

គហើយផថល់អនុសាសន៍ជូនដល់រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ នពាក់ព័ននគៅនឹងបចចុបផនប
ភាពចំាបាច់ៗអំពីបញ្ជ ីរបគភទសតវ និងការគធវើចំណាត់ថ្នប ក់សតវនរព ។  

ខ-គធវើការពិនិតយគឡើងវញិ ផថល់អនុសាសន៍គធវើការណកណរប និងផថល់ការឯកភាពគលើការ
រគប់រគងរបគភទសតវនានា និងគលើណផនការសាថ រគឡើងវញិ ណផែកគលើរបាយការណ៍ និងទិនបន័យ  
បគចចកវជិាជ  ។  

គ-ជួយគោុះស្សាយវវិាទ និងបណថឹ ងនានាពាក់ព័ននគៅនឹងចំណាត់ថ្នប ក់សតវនរព ក៏ដូចជា
សកមមភាពនានាណដលនំាឲ្យមានការផុតពូជននសតវ ។  

ឃ-គោយគយាងតាមការយល់ដឹងណផបកវទិាសាស្រសថ រតូវគចញអនុសាសន៍សថីពីកូតា  នន
ការរបមា ញ់ របស់សហគមន៍មូលោឌ ន និងជនជាតិគដើមភាគតិច សរមាប់ការគរបើជាលកខណៈ
របនពណី និងចិញ្ច ឹមជីវតិ ។  

 

មាព្រា៤០៤ ._ សមាសភាពននរករមការង្វរបគចចកគទសជីវៈចរមរុះ 
រករមការង្វរបគចចកគទសជីវៈចរមរុះ ននរកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកគលើការអភិវឌ្ណន៍គោយចីរភាព រតវូមានសមាស

ភាពមន្តនថីជំនាញណផបកជីវសាស្រសថ និងគអកូឡូសីុ ពីបណាថ រកសួង សាទ ប័នដូចតគៅ៖ 
ក- រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន ។ 
ខ- រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយកសិកមម វស័ិយនរពគឈើ  និងវស័ិយជលផល និងរកសួង សាទ ប័ន

ណដលមានសមតទកិចចពាក់ព័ននដនទគទៀត។ 
 គ- សាទ ប័ន និងអងគភាពណផបកអប់រ ំនិងវទិាសាស្រសថ និងរកសួង សាទ ប័នពាក់ព័ននដនទគទៀត ណដលរមួមាន នដ
គូណផបកបគចចកគទសណដលកំពុងរមួចំណណកកបុងកិចចការពាររគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ តំបន់ការពារធមមជាតិណដលបាន
កំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ និងកបុងការអភិរកសសតវនរពគៅទូទំងរពុះរាជាណាចរកកមពុ
ជា ។  
រករមការង្វរបគចចកគទសជីវៈចរមរុះ ននរកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកគលើការអភិវឌ្ណន៍គោយចីរភាព រតវូគរៀបចំកិចច

របជំុយា ងគហាចណាស់១(មួយ)ឆាប ំមថង គដើមផី៖ 
ក-គធវើការពិនិតយគឡើងវញិគៅគលើបញ្ជ ីជាតិសថីពីរបគភទសតវនរពណដលរងការគំរាមកំណហង គហើយផថល់អនុ

សាសន៍ជូនដល់រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ នពាក់ព័ននគៅនឹងបចចុបផនបភាពចំាបាច់ៗអំពីបញ្ជ ីរបគភទ
សតវ និងការគធវើចំណាត់ថ្នប ក់សតវនរព ។  

ខ-គធវើការពិនិតយគឡើងវញិ ផថល់អនុសាសន៍គធវើការណកណរប និងផថល់ការឯកភាពគលើការរគប់រគងរបគភទសតវ
នានា និងគលើណផនការសាថ រគឡើងវញិ ណផែកគលើរបាយការណ៍ និងទិនបន័យ  បគចចកវជិាជ  ។  

គ-ជួយគោុះស្សាយវវិាទ និងបណថឹ ងនានាពាក់ព័ននគៅនឹងចំណាត់ថ្នប ក់សតវនរព ក៏ដូចជាសកមមភាពនានា
ណដលនំាឲ្យមានការផុតពូជននសតវ ។  

ឃ-គោយគយាងតាមការយល់ដឹងណផបកវទិាសាស្រសថ រតូវគចញអនុសាសន៍សថីពីកូតា  ននការរបមាញ់ របស់
សហគមន៍មូលោឌ ន និងជនជាតិគដើមភាគតិច សរមាប់ការគរបើជាលកខណៈរបនពណី និងចិញ្ច ឹមជីវតិ ។  

 

មាព្រា៤០៩ ._ ការហាមឃាត់ទូគៅ 
 ការហាមឃាត់បបាញ់តគៅគនុះ រតូវអនុវតថចំគពាុះរាល់ការបបាញ់ណដលគកើតគឡើងគលើដីឯកជន 
និងដីររដឌ ក៏ដូចជា ដីរដឌទំងឡាយ គៅគរៅរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ តំបន់ការពារធមមជាតិណដលបាន
កំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ ឬថ្នប ក់គរកាមជាតិ  

មាព្រា៤០៩ ._ ការហាមឃាត់ទូគៅ 
 ការហាមឃាត់បរបាញ់តគៅគនុះ រតូវអនុវតថចំគពាុះរាល់ការបបាញ់ណដលគកើតគឡើងគលើដីឯកជន និងដីររដឌ ក៏ដូចជា 
ដីរដឌទំងឡាយ គៅគរៅរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ តំបន់ការពារធមមជាតិណដលបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ ឬថ្នប ក់
គរកាមជាតិ ៖ 

មាព្រា៤១០ ._ ការហាមឃាត់សរមាប់រគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ 
 ការហាមឃាត់ខាងគរកាម រតូវអនុវតថចំគពាុះរាល់ការបបាញ់ទំងអស់ គៅកបុងតំបន់អភិរកសជីវៈ
ចរមរុះ តំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតវូបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ ឬថ្នប ក់គរកាមជាតិ ៖ 

ក-ហាមឃាត់រាល់ការបរបាញ់របគភទនានាកបុងរករមទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤ គៅកបុងតំបន់
សបូល និងតំបន់អភិរកសននរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ 
ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ ឬថ្នប ក់គរកាមជាតិ ។ តំបន់ទំងគនុះរតវូណតហាមឃាត់ពីការបរបាញ់ គដើមផី
ការពាររករមសតវននរបគភទនានា និងកាត់បនទយការរខំានចំគពាុះសតវនរព ។ តំបន់ទំងគនុះ រតូវ

មាព្រា៤១០ ._ ការហាមឃាត់សរមាប់រគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ 
 ការហាមឃាត់ខាងគរកាម រតូវអនុវតថចំគពាុះរាល់ការបរបាញ់ទំងអស់ គៅកបុងតំបន់អភិរកសជីវៈចរមរុះ តំបន់ការពារ
ធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ ឬថ្នប ក់គរកាមជាតិ ៖ 

ក-ហាមឃាត់រាល់ការបរបាញ់របគភទនានាកបុងរករមទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤ គៅកបុងតំបន់សបូល និងតំបន់អភិ
រកសននរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតវូបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ ឬថ្នប ក់
គរកាមជាតិ ។ តំបន់ទំងគនុះរតូវណតហាមឃាត់ពីការបរបាញ់ គដើមផីការពាររករមសតវននរបគភទនានា និងកាត់
បនទយការរខំានចំគពាុះសតវនរព ។ តំបន់ទំងគនុះ រតូវមានតួនាទីជាអាង ឬរបភពសតវ ណដលអាចបំណបកហវងូគៅ



មានតួនាទីជាអាង ឬរបភពសតវ ណដលអាចបំណបកហវងូគៅកបុងតំបន់នានាគផសងគទៀត ។  
ខ-ការបបាញ់របគភទនានាគៅកបុងរករមទី៣ និង៤ សរមាប់ការគរបើរបាស់ជាលកខណៈ

របនពណី ឬការបរគិភាគ សរមាប់រគួសាររបស់សហគមន៍មូលោឌ ន និងរករមជនជាតិគដើមភាគតិច 
ណដលរស់គៅកបុង ឬគៅជាប់នឹងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតវូបាន
កំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ ឬថ្នប ក់គរកាមជាតិ រតូវអនុញ្ញដ តឲ្យគធវើគឡើងណតគៅកបុងតំបន់គរបើ
របាស់គោយនិរនថរភាព និងតំបន់សហគមន៍មូលោឌ នប ុគណាត ុះ គោយគធវើគឡើងរតឹមមគធាបាយ
ណដលបានអនុញ្ញដ ត និងណដលមានលិខិតអនុញ្ញដ តឲ្យបបាញ់ណតប ុគណាត ុះ ។  

គ-កូតាបបាញ់សរមាប់សហគមន៍មូលោឌ ន និងជនជាតិគដើមភាគតិច រតូវកំណត់គោយម
នធីទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ នគខតថ នាយករគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដល
រតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ ឬថ្នប ក់គរកាមជាតិ ឬគណៈកមមការរគប់រគងរមួោប  គរកាម
ចំណុុះរបស់រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន និងកិចចសរមបសរមួលជាមួយនដគូ
បគចចកគទស និងអាជាញ ធរអាជាញ ធរថ្នប ក់គរកាមជាតិ ។ កូតាគនុះ នឹងរតូវបានកំណត់គៅតាមលិខិត
អនុញ្ញដ តបរបាញ់សរមាប់បុគគលមាប ក់ៗ ។  

ឃ-ការបបាញ់របគភទកបុងរករមទី៣ និងទី៤ គោយរបូវនថបុគគល ឬនីតិបុគគលណាមួយ គរៅ
ពីសហគមន៍មូលោឌ ន និងរករមជនជាតិគដើមភាគតិចណដលមានលិខិតអនុញ្ញដ តបបាញ់ណដលគៅ
មានសុពភាព រតូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យគធវើគឡើងគៅកបុងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារ
ធមមជាតិណដលបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ ។   

គ-ការបបាញ់សតវនរពសរមាប់គោលគៅអាជីវកមម រតូវហាមឃាត់ទំងស្សរង និងរគប់
គពលទំងអស់គៅកបុងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ ឬថ្នប ក់គរកាមជាតិ ។  

ង-ការបបាញ់របគភទកបុងរករម ៣ និង៤ សរមាប់គោលគៅការពារដំណំា កបុងចមាា យ ២០ 
(នមៃ) ណមរត ពីដីោំដំណំា រតូវបានអនុញ្ញដ តណតគៅកបុងតំបន់សហគមន៍ប ុគណាត ុះ តាមរយៈ
មគធាបាយណដលបានអនុញ្ញដ តណដលគចញគោយមនធីទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ នគខតថ គរកាម
ចំណុុះរបស់រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន និងសហការណ៍ជាមួយអងគភាពផលូវចាប់
ណដលពាក់ព័នន ។ ការបរបាញ់របគភទកបុងរករមទី១ និងទី២ សរមាប់គោលគៅការពារដំណំា គៅ
កបុងតំបន់សហគមន៍ រតូវហាមឃាត់ ។  

ច-ហាមឃាត់ចំគពាុះការផលិត ការកាន់កាប់ ការណកនឆប ការទិញ ដឹកជញ្ជូ ន  និងគរបើរបាស់
វធីិសាស្រសថបបាញ់ណដលមិនកំណត់គៅគលើរបគភទសតវ ណដលនំាឲ្យប ុះពាល់ដល់របគភទសតវគរចើន 
ឬចំនួនគរចើន  ការគរបើរបាស់អាវធុ ឬឧបករណ៍ណដលបានហាមឃាត់ រមួមាន អនាធ ក់ អងគុប កំាគភលើង 
អាវធុណកនចប ណខសលួស ណខសរបំាងកង់ ឬម ូតូ ជាតិផធុុះ រគំសវ ជាតិពុល និងសារធាតុគីមី ណដលមាន
ទំង ថ្នប ំសមាល ប់សតវលែិតគៅកបុង និងគរៅតំបន់កសិកមម សំណាញ់ណដលគរបើគៅគលើដី នុយ ណខស
អាត់សគមលងសតវ ឬរបោប់ទក់ទញគផសងៗគទៀត  កាវបិទ ជ័រសែិត ឧបករណ៍ឆក់ ការរបមាញ់
គោយគរបើសតវណឆកស្សរក និងមគធាបាយគផសងគទៀតណដលបានហាមឃាត់មិនឲ្យចាប់ បបាញ់ ោក់
អនាធ ក់ របមូលផល គធវើឲ្យរបួស ឬការសមាល ប់សតវនរពណដលបានហាមឃាត់មិនឲ្យគធវើការបបាញ់
រគប់គពលគវោ និងរគប់ទីកណនលង។ 

កបុងតំបន់នានាគផសងគទៀត ។  
ខ-ការបរបាញ់របគភទនានាគៅកបុងរករមទី៣ និង៤ សរមាប់ការគរបើរបាស់ជាលកខណៈរបនពណី ឬការ

បរគិភាគ សរមាប់រគួសាររបស់សហគមន៍មូលោឌ ន និងរករមជនជាតិគដើមភាគតិច ណដលរស់គៅកបុង ឬគៅជាប់នឹង
រគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ ឬថ្នប ក់គរកាមជាតិ 
រតូវអនុញ្ញដ តឲ្យគធវើគឡើងណតគៅកបុងតំបន់គរបើរបាស់គោយនិរនថរភាព និងតំបន់សហគមន៍មូលោឌ នប ុគណាត ុះ គោយ
គធវើគឡើងរតឹមមគធាបាយណដលបានអនុញ្ញដ ត និងណដលមានលិខិតអនុញ្ញដ តឲ្យបបាញ់ណតប ុគណាត ុះ ។  

គ-កូតាបរបាញ់សរមាប់សហគមន៍មូលោឌ ន និងជនជាតិគដើមភាគតិច រតូវកំណត់គោយមនធីទទួលបនធុកវ ិ
ស័យបរសិាទ នគខតថ នាយករគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយ
ថ្នប ក់ជាតិ ឬថ្នប ក់គរកាមជាតិ ឬគណៈកមមការរគប់រគងរមួោប  គរកាមចំណុុះរបស់រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយ
បរសិាទ ន និងកិចចសរមបសរមួលជាមួយនដគូបគចចកគទស និងអាជាញ ធរអាជាញ ធរថ្នប ក់គរកាមជាតិ ។ កូតាគនុះ នឹងរតូវ
បានកំណត់គៅតាមលិខិតអនុញ្ញដ តបរបាញ់សរមាប់បុគគលមាប ក់ៗ ។  

ឃ-ការបរបាញ់របគភទកបុងរករមទី៣ និងទី៤ គោយរបូវនថបុគគល ឬនីតិបុគគលណាមួយ គរៅពីសហគមន៍
មូលោឌ ន និងរករមជនជាតិគដើមភាគតិចណដលមានលិខិតអនុញ្ញដ តបបាញ់ណដលគៅមានសុពភាព រតូវបានហាម
ឃាត់មិនឲ្យគធវើគឡើងគៅកបុងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដលបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយ
ថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ ។   

គ-ការបរបាញ់សតវនរពសរមាប់គោលគៅអាជីវកមម រតូវហាមឃាត់ទំងស្សរង និងរគប់គពលទំងអស់គៅ
កបុងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតវូបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ ឬថ្នប ក់គរកាម
ជាតិ ។  

ង-ការបរបាញ់របគភទកបុងរករម ៣ និង៤ សរមាប់គោលគៅការពារដំណំា កបុងចមាា យ ២០ (នមៃ) ណមរត ពីដី
ោំដំណំា រតូវបានអនុញ្ញដ តណតគៅកបុងតំបន់សហគមន៍ប ុគណាត ុះ តាមរយៈមគធាបាយណដលបានអនុញ្ញដ តណដល
គចញគោយមនធីទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ នគខតថ គរកាមចំណុុះរបស់រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន និង
សហការណ៍ជាមួយអងគភាពផលូវចាប់ណដលពាក់ព័នន ។ ការបរបាញ់របគភទកបុងរករមទី១ និងទី២ សរមាប់គោលគៅ
ការពារដំណំា គៅកបុងតំបន់សហគមន៍ រតវូហាមឃាត់ ។  

ច-ហាមឃាត់ចំគពាុះការផលិត ការកាន់កាប់ ការណកនចប ការទិញ ដឹកជញ្ជូ ន  និងគរបើរបាស់វធីិសាស្រសថប
បាញ់ណដលមិនកំណត់គៅគលើរបគភទសតវ ណដលនំាឲ្យប ុះពាល់ដល់របគភទសតវគរចើន ឬចំនួនគរចើន  ការគរបើរបាស់
អាវធុ ឬឧបករណ៍ណដលបានហាមឃាត់ រមួមាន អនាធ ក់ អងគុប កំាគភលើង អាវធុណកនចប ណខសលួស ណខសរបំាងកង់ ឬម ូតូ 
ជាតិផធុុះ រគំសវ ជាតិពុល និងសារធាតុគីមី ណដលមានទំង ថ្នប ំសមាល ប់សតវលែិតគៅកបុង និងគរៅតំបន់កសិកមម 
សំណាញ់ណដលគរបើគៅគលើដី នុយ ណខសអាត់សគមលងសតវ ឬរបោប់ទក់ទញគផសងៗគទៀត  កាវបិទ ជ័រសែិត 
ឧបករណ៍ឆក់ ការរបមាញ់គោយគរបើសតវណឆកស្សរក និងមគធាបាយគផសងគទៀតណដលបានហាមឃាត់មិនឲ្យចាប់ បរ
បាញ់ ោក់អនាធ ក់ របមូលផល គធវើឲ្យរបួស ឬការសមាល ប់សតវនរពណដលបានហាមឃាត់មិនឲ្យគធវើការបបាញ់រគប់
គពលគវោ និងរគប់ទីកណនលង។ 

ឆ-ជនណាដឹកជញ្ជូ ន ឬកាន់កាប់របគភទណាមួយកបុងរករមទី៣ ឬទី៤ គៅកបុងតំបន់ការពារធមមជាតិធមម
ជាតិណាមួយ ណដលរតូវបានកំណត់ និងបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ រតូវមានលិខិតអនុញ្ញដ តប
បាញ់ណដលគៅមានសុពលភាព ។  

ជ-ការចាប់សតវនរពពីរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើត



ឆ-ជនណាដឹកជញ្ជូ ន ឬកាន់កាប់របគភទណាមួយកបុងរករមទី៣ ឬទី៤ គៅកបុងតំបន់ការពារ
ធមមជាតិធមមជាតិណាមួយ ណដលរតូវបានកំណត់ និងបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ 
រតូវមានលិខិតអនុញ្ញដ តបបាញ់ណដលគៅមានសុពលភាព ។  

ជ-ការចាប់សតវនរពពីរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបាន
កំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ ឬថ្នប ក់គរកាមជាតិ និងតំបន់រគប់រគង និងការពាររមួោប  សរមាប់
គោលគៅបគងកើត និងរកាទុកកបុងកសិោឌ នសតវនរពណាមួយ រគឹុះសាទ នសតវនរព ការរបមូលមក
រកាទុកជាឯកជន រតវូហាមឃាត់ទំងស្សរង ។  

ឈ-ការចាប់សតវនរពសរមាប់គោលគៅបគងកើត ឬរកាទុកកបុងកណនលងបង្វក ត់ពូជអភិរកស 
ណដលរតូវបានអនុញ្ញដ តកបុងមារតា៤០២ ននរកមគនុះ រតូវមានការអនុញ្ញដ តជាមុនគោយរកសួង សាទ
ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន ។  

ញ-រាល់ណឆកស្សរក ណឆករបមា ញ់ និងសតវចិញ្ច ឹមនានា រតូវហាមឃាត់មិនឲ្យគៅកបុងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ 
និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតវូបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ ឬថ្នប ក់គរកាមជាតិ និងតំបន់
រគប់រគង និងការពាររមួោប គនាុះគឡើយ ។ 

គោយថ្នប ក់ជាតិ ឬថ្នប ក់គរកាមជាតិ និងតំបន់រគប់រគង និងការពាររមួោប  សរមាប់គោលគៅបគងកើត និងរកាទុកកបុង
កសិោឌ នសតវនរពណាមួយ រគឹុះសាទ នសតវនរព ការរបមូលមករកាទុកជាឯកជន រតូវហាមឃាត់ទំងស្សរង ។  

ឈ-ការចាប់សតវនរពសរមាប់គោលគៅបគងកើត ឬរកាទុកកបុងកណនលងបង្វក ត់ពូជអភិរកស ណដលរតវូបាន
អនុញ្ញដ តកបុងមារតា៤០២ ននរកមគនុះ រតូវមានការអនុញ្ញដ តជាមុនគោយរកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ
ន ។  

ញ-រាល់ណឆកស្សរក ណឆករបមាញ់ និងសតវចិញ្ច ឹមនានា រតូវហាមឃាត់មិនឲ្យគៅកបុងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារ
ធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ ឬថ្នប ក់គរកាមជាតិ និងតំបន់រគប់រគង និងការពាររមួោប គនាុះគឡើយ 
។ 

ជំរូក្ទ៊ី៥ 
លខិតិអន ញ្ញា តបបាញ ់

 
មាព្រា៤២៥ ._ លិខិតអនុញ្ញដ តបបាញ់ 
 ការបរបាញ់សតវនរពដូចបានកំណត់គៅកបុងរករមទី៣ និងទី៤ រតូវហាមឃាត់ របសិនគបើោម ន
លិខិតអនុញ្ញដ តណដលមានសុពលភាព ។   
 លិខិតអនុញ្ញដ តបរបាញ់ អនុញ្ញដ តឲ្យរបូវន័បុគគលណដលបានកំណត់មានសិទនិបបាញ់ គៅតាមតំបន់
ជាក់ោក់ណាមួយ ។ 

ជំរូក្ទ៊ី៥ 
លខិតិអន ញ្ញា តបរបាញ ់

 
មាព្រា៤២៥ ._ លិខិតអនុញ្ញដ តបរបាញ់ 
 ការបរបាញ់សតវនរពដូចបានកំណត់គៅកបុងរករមទី៣ និងទី៤ រតូវហាមឃាត់ របសិនគបើោម នលិខិតអនុញ្ញដ តណដល
មានសុពលភាព ។   
 លិខិតអនុញ្ញដ តបរបាញ់ អនុញ្ញដ តឲ្យរបូវន័បុគគលណដលបានកំណត់មានសិទនិបបាញ់ គៅតាមតំបន់ជាក់ោក់ណា
មួយ ។ 

 
មាព្រា៤២៨ ._ ការគចញលិខិតអនុញ្ញដ តបបាញ់ 
 រាល់ទរមង់ណបបបទននការគសបើសំុ វញិ្ញដ បនប័រតឯកភាព និងលិខិតអនុញ្ញដ តបរបាញ់ រតូវសទិតគៅ
គរកាមការរគប់រគងរបស់រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន ។  

ការអនុញ្ញដ ត ការដកហូតលិខិតអនុញ្ញដ ត ឬបដិគសធចំគពាុះលិខិតអនុញ្ញដ ត ឬលកខខណឍ  ណដល
កំណត់ រតូវគធវើគឡើងស្សបតាមការយល់គឃើញថ្នសមរមយរបស់នាយកមនធីទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ នគខតថ  
គណៈកមមការរគប់រគងរមួោប  ឬនាយករគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដលបានកំណត់ 
ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ គោយណផែកគលើលកខខណឍ តរមវូដូចតគៅ៖  

ក-រាល់លិខិតអនុញ្ញដ ត រតវូគចញគោយមានតមាល ភាព ។  
ខ-មួយរគួសារអាចទទួលបានលិខិតអនុញ្ញដ តណតមួយប ុគណាត ុះ ។  
គ-មិនរតវូមានការគចញលិខិតអនុញ្ញដ តសរមាប់ជនទំងឡាយណាណដលមានពាក់ព័នននឹង

ការបរបាញ់ខុសចាប់ណដលមានរយៈគពល ៥ (ឆាប ំ) ជាអតិបរមិា ឬមានការដកហូតលិខិត
អនុញ្ញដ ត ៣ (បី) ដង ដូចបានកំណត់កបុងមារតា ៤៣០ ននរកមគនុះ  ។  

មាព្រា៤២៨ ._ ការគចញលិខិតអនុញ្ញដ តបបាញ់ 
 រាល់ទរមង់ណបបបទននការគសបើសំុ វញិ្ញដ បនប័រតឯកភាព និងលិខិតអនុញ្ញដ តបរបាញ់ រតូវសទិតគៅគរកាមការ
រគប់រគងរបស់រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ ន ។  

ការអនុញ្ញដ ត ការដកហូតលិខិតអនុញ្ញដ ត ឬបដិគសធចំគពាុះលិខិតអនុញ្ញដ ត ឬលកខខណឍ  ណដលកំណត់ រតូវគធវើ
គឡើងស្សបតាមការយល់គឃើញថ្នសមរមយរបស់នាយកមនធីទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ នគខតថ  គណៈកមមការរគប់រគងរមួោប  
ឬនាយករគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដលបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ 
គោយណផែកគលើលកខខណឍ តរមូវដូចតគៅ៖  

ក-រាល់លិខិតអនុញ្ញដ ត រតវូគចញគោយមានតមាល ភាព ។  
ខ-មួយរគួសារអាចទទួលបានលិខិតអនុញ្ញដ តណតមួយប ុគណាត ុះ ។  
គ-មិនរតវូមានការគចញលិខិតអនុញ្ញដ តសរមាប់ជនទំងឡាយណាណដលមានពាក់ព័នននឹងការបរបាញ់

ខុសចាប់ណដលមានរយៈគពល ៥ (ឆាប ំ) ជាអតិបរមិា ឬមានការដកហូតលិខិតអនុញ្ញដ ត ៣ (បី) ដង ដូចបាន
កំណត់កបុងមារតា ៤៣០ ននរកមគនុះ  ។  



ឃ-មិនរតូវមានការគចញលិខិតអនុញ្ញដ តសរមាប់ជនទំងឡាយណាណដលនាយកមនធីរ
ទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ នគខតថ  គណៈកមមការរគប់រគងរមួោប  ឬនាយករគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ 
និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដលបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ មាន
គហតុផលបង្វា ញ ឬគជឿថ្ន ធាល ប់មានពាក់ព័ននគៅនឹងការបបាញ់កបុងគោលគៅអាជីវកមម និងអាជីវ
កមមសតវនរពមិនស្សបចាប់គឡើយ ។  

ង-ហាមមិនឲ្យមានការគផធរលិខិតអនុញ្ញដ តបបាញ់ពីបុគគលមាប ក់គៅបុគគលឯគទៀតគនាុះ
គឡើយ ។  

ឃ-មិនរតូវមានការគចញលិខិតអនុញ្ញដ តសរមាប់ជនទំងឡាយណាណដលនាយកមនធីរទទួលបនធុកវស័ិយ
បរសិាទ នគខតថ  គណៈកមមការរគប់រគងរមួោប  ឬនាយករគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិណដលបាន
កំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ មានគហតុផលបង្វា ញ ឬគជឿថ្ន ធាល ប់មានពាក់ព័ននគៅនឹងការ
បបាញ់កបុងគោលគៅអាជីវកមម និងអាជីវកមមសតវនរពមិនស្សបចាប់គឡើយ ។  

ង-ហាមការគផធរលិខិតអនុញ្ញដ តបបាញ់ពីបុគគលមាប ក់គៅបុគគលឯគទៀតគនាុះគឡើយ ។  
 

មាព្រា៤៦៣ ._ ការហាមឃាត់ 
   ហាមឃាត់មិនឲ្យមាន ការបគងកើតកសិោឌ នចិញ្ច ឹមសតវនរព ឬទីតំាងបង្វក ត់ពូជសតវនរពដនទគទៀត 
គោយោម នការអនុញ្ញដ តពីរកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ នគឡើយ ។  
 ហាមមិនឲ្យមាន ការចិញ្ច ឹម រកាទុក បង្វក ត់ពូជ សថកុទុក ឬណថទំ សតវនរពណាមួយ កបុងកសិោឌ ន
សតវនរព ឬទីតំាងបង្វខ ំងសតវនរពដនទកបុងចមាា យ ២០ (នមៃ) គីឡូណម រត ពីរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ តំបន់
ការពារធមមជាតិ ណដលកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ គនាុះគឡើយ ។  
 ហាមមិនឲ្យោក់បញ្ចូ លសតវនរពណដលចាប់បានពីនរពចូលគៅកបុងកសិោឌ នចិញ្ច ឹមសតវនរពគនាុះ
គឡើយ ។  កសិោឌ នចិញ្ច ឹមសតវនរព រតូវទទួល និងទិញសតវនរពពីកសិោឌ នដនទគទៀតណដលមាន
វញិ្ញដ បនបរតឯកភាពណដលមានសុពលភាពណតប ុគណាត ុះ ។  
 

មាព្រា៤៦៣ ._ ការហាមឃាត់ 
   ហាមឃាត់ការបគងកើតកសិោឌ នចិញ្ច ឹមសតវនរព ឬទីតំាងបង្វក ត់ពូជសតវនរពដនទគទៀត គោយោម នការអនុញ្ញដ តពី
រកសួង សាទ ប័នទទួលបនធុកវស័ិយបរសិាទ នគឡើយ ។  
 ហាមការចិញ្ច ឹម រកាទុក បង្វក ត់ពូជ សថុកទុក ឬណថទំ សតវនរពណាមួយ កបុងកសិោឌ នសតវនរព ឬទីតំាងបង្វខ ំងសតវ
នរពដនទកបុងចមាា យ ២០ (នមៃ) គីឡូណម រត ពីរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ តំបន់ការពារធមមជាតិ ណដលកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នប ក់
ជាតិ និងថ្នប ក់គរកាមជាតិ គនាុះគឡើយ ។  
 ហាមោក់បញ្ចូ លសតវនរពណដលចាប់បានពីនរពចូលគៅកបុងកសិោឌ នចិញ្ច ឹមសតវនរពគនាុះគឡើយ ។  កសិោឌ នចិញ្ច ឹម
សតវនរព រតូវទទួល និងទិញសតវនរពពីកសិោឌ នដនទគទៀតណដលមានវញិ្ញដ បនបរតឯកភាពណដលមានសុពលភាពណត
ប ុគណាត ុះ ។  
 

មាព្រា៤៦៧ ._ ការលក់ដូរសតវនរពចិញ្ច ឹម និងផលិតផលសតវនរព 
 ការហាមឃាត់ចំគពាុះ ការលក់ដូរសតវនរពណដលបានចិញ្ច ឹម និងផលិតផលសតវនរព មានដូច     ត
គៅ៖ 

ក-ហាមមិនអនុញ្ញដ តឲ្យកសិោឌ នសតវនរពលក់ដូរ ឬគធវើអាជីវកមមសតវនរពរស់ ឬណដលបាន
សមាល ប់ ដល់បុគគលណាគឡើយ គរៅពីកសិោឌ នណដលមានការអនុញ្ញដ ត ។  

ខ-ហាមមិនអនុញ្ញដ តឲ្យកសិោឌ នសតវនរពទិញពី ឬគធវើអាជីវកមមសតវនរពរស់ ឬសាល ប់  ដល់
បុគគលណាគឡើយ គរៅពីកសិោឌ នណដលមានការអនុញ្ញដ ត ។  

មាព្រា៤៦៧ ._ ការលក់ដូរសតវនរពចិញ្ច ឹម និងផលិតផលសតវនរព 
 ការហាមឃាត់ការលក់ដូរសតវនរពណដលបានចិញ្ច ឹម និងផលិតផលសតវនរព មានដូច     តគៅ៖ 

ក-មិនអនុញ្ញដ តឲ្យកសិោឌ នសតវនរពលក់ដូរ ឬគធវើអាជីវកមមសតវនរពរស់ ឬណដលបានសមាល ប់ ដល់បុគគល
ណាគឡើយ គរៅពីកសិោឌ នណដលមានការអនុញ្ញដ ត ។  

ខ-មិនអនុញ្ញដ តឲ្យកសិោឌ នសតវនរពទិញពី ឬគធវើអាជីវកមមសតវនរពរស់ ឬសាល ប់  ដល់បុគគលណាគឡើយ គរៅពីកសិោឌ ន
ណដលមានការអនុញ្ញដ ត ។  

 



មតិយោបលរ់បសអ់ង្គការសង្គមស ៊ីវលិ 
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្«ព្រក្មធនធានធមមជាតិនិង្បរសិ្ថា នននព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មព ជា»  

យលើក្ំណែព្រក្ម៩.១ 
 

ព្របធានបទ៖ ការព្ររប់ព្ររង្រមួគ្នា  
បទបញ្ញត្តិននគនថីទី៤ មាតិ្កាទី៣ ននររមននេះ 

  

គន្ថី/មាតិកា/ជំពូក 
Book/Title   
(Copy and Paste from Environment Code) 

សំណូមពរ/រំណណណរបថ្មីរបស់ទីរបឹរា 
 

មាព្រា៣១២ ._ បទពិនោធន៍ និងការបណ្ដ េះបណ្្ដលណែលចំបាច់ 
នាយររនបៀងអភិររសជីវៈចរមរេះ នាយរតំ្បន់ការពារធមមជាតិ្ រនបៀងអភិររសជីវៈចរមរេះតាមវស័ិយែនទ

នទៀត្ និងបដគគលិរណផនរបនចេរនទស និងណផនររគប់រគងននតំ្បន់ការពារណែលរត្ូវបានរំណត់្នោយថ្នន រ់ជាតិ្ 
របធានមនទីរបរោិថ ននេត្ត រត្ូវបានណត្ងតំាង នោយណផែរនលើអនរណែលមានលរខណៈសមបត្តិរគប់រាន់ែូចខាង
នរកាម៖ 

១- ណផនរអប់រ ំនិងជំនាញវជិាា ជីវៈណែលចំបាច់ ។ 
២- បទពិនោធន៍រនដងវស័ិយនរពន ើ ការរគប់រគងធនធានធមមជាតិ្ និងបរោិថ ន ការអភិររសជី

វៈចរមរេះ ការពរងឹងការអនដវត្តចាប់ និងវស័ិយពារ់ព័នធែនទៗនទៀត្ ។  
នាយររនបៀងអភិររសជីវៈចរមរេះ នាយរតំ្បន់ការពារធមមជាតិ្ និងបដគគលិរណផនររនបៀងអភិររសចរមរេះ 

និងតំ្បន់ការពារធមមជាតិ្ណែលរត្វូបានរំណត់្នោយថ្នន រ់ជាតិ្ និងរបធានមនទីរទទួលបនទដរវស័ិយបរោិថ ន
នេត្តណែលពារ់ព័នធ រត្វូបំនពញវគគសិរា និងវគគបណតដ េះបណ្្ដល នៅបណឌិ ត្សភាបណ្ដ េះបណ្្ដលណផនរបរោិថ
នជាតិ្ និងធនធានធមមជាតិ្ររសួង ោថ ប័នទទួលបនទដរវស័ិយបរោិថ ន ។  

មាព្រា៣១២ ._ បទពិនោធន៍ និងការបណ្ដ េះបណ្្ដលណែលចំបាច់ 
នាយររនបៀងអភិររសជីវៈចរមរេះ នាយរតំ្បន់ការពារធមមជាតិ្ រនបៀងអភិររសជីវៈចរមរេះតាមវស័ិយែនទនទៀត្ និង

បដគគលិរណផនរបនចេរនទស និងណផនររគប់រគងននតំ្បន់ការពារណែលរត្វូបានរំណត់្នោយថ្នន រ់ជាតិ្ របធានមនទីរបរោិថ ននេត្ត 
រត្ូវបានណត្ងតំាង នោយណផែរនលើអនរណែលមានលរខណៈសមបត្តិរគប់រាន់ែូចខាងនរកាម៖ 

១- ណផនរអប់រ ំនិងជំនាញវជិាា ជីវៈណែលចំបាច់ ។ 
២- បទពិនោធន៍រនដងវស័ិយនរពន ើ ការរគប់រគងធនធានធមមជាតិ្ និងបរោិថ ន ការអភិររសជីវៈចរមរេះ ការ

ពរងឹងការអនដវត្តចាប់ បញ្ហា សងគម និងវស័ិយពារ់ព័នធែនទៗនទៀត្ ។  
នាយររនបៀងអភិររសជីវៈចរមរេះ នាយរតំ្បន់ការពារធមមជាតិ្ និងបដគគលិរណផនររនបៀងអភិររសចរមរេះ និងតំ្បន់ការពារធមមជាតិ្
ណែលរត្ូវបានរំណត់្នោយថ្នន រ់ជាតិ្ និងរបធានមនទីរទទួលបនទដរវស័ិយបរោិថ ននេត្តណែលពារ់ព័នធ រត្ូវបំនពញវគគសិរា និង
វគគបណតដ េះបណ្្ដល នៅបណឌិ ត្សភាបណ្ដ េះបណ្្ដលណផនរបរោិថ នជាតិ្ និងធនធានធមមជាតិ្ររសួង ោថ ប័នទទួលបនទដរវស័ិយ
បរោិថ ន ។  

មាព្រា៣២៩ ._ ការអភិវឌ្ឍណែលរត្ូវបានអនដញ្ហញ ត្នៅរនដងតំ្បន់រគប់រគង 
ការអភិវឌ្ឍអារ ឬនេោា រចនាសមព័នធអចិន្នតយ៍ សរមមភាពពាណិជារមមរគប់របនភទ ការ ូសឆាយ

ែី ឬការ ូសឆាយនោយនរបើនរគឿងចររ រត្ូវហាមឃាត់្យ៉ាងតឹ្ងរដងឹនៅរនដងតំ្បន់សនូល និងតំ្បន់អភិររស ។  
នេោា រចនាសមព័នធណែលមិនមានលរខណៈអចិន្នតយ៍ ណែលមានផលប៉ាេះពាល់ទាប ណែលសដីចង្វវ រ់ាន

ជាមួយនឹងណផនការរគប់រគងតំ្បន់ អាចរត្ូវបានអនដញ្ហញ ត្នៅរនដងតំ្បន់សនូលនិងតំ្បន់         អភិររស ។  
សរមមភាពពាណិជារមម នៅរនដងតំ្បន់នរបើរបាស់នោយចីរភាព ឬតំ្បន់សេគមន៍ រត្វូណត្មានភាពសដី

ចង្វវ រ់ាន ជាមួយណផនការរគប់រគងសរមាប់តំ្បន់ទំាងននេះ ។ ការឆាា រ/ ូសឆាយនរពន ើ និងសរមមភាព
អាជីវរមមនរពន ើរទង់រទាយធំ មិនរត្ូវអនដញ្ហញ ត្ន ើយនៅរនដងតំ្បន់នរបើរបាស់នោយចីរភាព និងតំ្បន់សេ
គមន៍ ប៉ាដណនតសរមមភាពពាណិជារមមអាចរត្ូវបានអនដញ្ហញ ត្នៅរនដងអនដតំ្បន់រគប់រគង ណែលរត្វូបានបនងាើត្ន ើង
ជាពិនសស ស្សបតាមមារតា៣២២ ននររមននេះ ។ របារ់ចំណូលណែលបានមរពីសរមមភាពពាណិជារមមណបប

មាព្រា៣២៩ ._ ការអភិវឌ្ឍណែលរត្ូវបានអនដញ្ហញ ត្នៅរនដងតំ្បន់រគប់រគង 
ការអភិវឌ្ឍអារ ឬនេោា រចនាសមព័នធអចិន្នតយ៍ សរមមភាពពាណិជារមមរគប់របនភទ ការ ូសឆាយែី ឬការ ូស

ឆាយនោយនរបើនរគឿងចររ រត្ូវហាមឃាត់្យ៉ាងតឹ្ងរដងឹនៅរនដងតំ្បន់សនូល និងតំ្បន់អភិររស ។  
នេោា រចនាសមព័នធណែលមិនមានលរខណៈអចិន្នតយ៍ ណែលមានផលប៉ាេះពាល់ទាប ណែលសដីចង្វវ រ់ាន ជាមួយនឹង

ណផនការរគប់រគងតំ្បន់ អាចរត្ូវបានអនដញ្ហញ ត្នៅរនដង តំ្បន់អភិររស ។  
សរមមភាពពាណិជារមម នៅរនដងតំ្បន់នរបើរបាស់នោយចីរភាព ឬតំ្បន់សេគមន៍ រត្វូណត្មានភាពសដីចង្វវ រ់ាន ជាមួយ

ណផនការរគប់រគងសរមាប់តំ្បន់ទំាងននេះ ។ ការឆាា រ/ ូសឆាយនរពន ើ និងសរមមភាពអាជីវរមមនរពន ើរទង់រទាយធំ មិន
រត្ូវអនដញ្ហញ ត្ន ើយនៅរនដងតំ្បន់នរបើរបាស់នោយចីរភាព និងតំ្បន់សេគមន៍ ប៉ាដណនតសរមមភាពពាណិជារមមអាចរត្ូវបាន
អនដញ្ហញ ត្នៅរនដងអនដតំ្បន់រគប់រគង ណែលរត្ូវបានបនងាើត្ន ើងជាពិនសស ស្សបតាមមារតា៣២២ ននររមននេះ ។ របារ់
ចំណូលណែលបានមរពីសរមមភាពពាណិជារមមណបបននេះ រត្ូវនរបើរបាស់សរមាប់ជាផលរបនយជន៍នោយផ្ទទ ល់ននសេគមន៍



ននេះ រត្ូវនរបើរបាស់សរមាប់ជាផលរបនយជន៍នោយផ្ទទ ល់ននសេគមន៍មូលោា ននៅរនដងតំ្បន់ននាេះ និង
សរមាប់ការអភិររសតំ្បន់ណែលសរមមភាពពាណិជារមមននាេះសថិត្នៅ ។  

សរមមភាពពាណិជារមមទំាងននេះរ៏រត្ូវអនដនោមតាមបទបបញ្ញត្តិស្ីពីការចូលរមួជាោធារណៈនៅ
រនដងគនថីទី១ មាតិ្កាទី២ និងបទបបញ្ញត្តិសតីពីសិទធិទទួលបានព័ត៌្មានែូចមានណចងរនដងគនថីទី១ មាតិ្កាទី៣ នន
ររមននេះ  និងរត្ូវមានការឯរភាពពីររសួង ោថ ប័នពារ់ព័ធ ឬអងគភាពណែលមានសមត្ថរិចេរគប់នៅរនដងតំ្បន់ 
។  
 

មូលោា ននៅរនដងតំ្បន់ននាេះ និងសរមាប់ការអភិររសតំ្បន់ណែលសរមមភាពពាណិជារមមននាេះសថិត្នៅ ។  
សរមមភាពពាណិជារមមទំាងននេះរ៏រត្ូវអនដនោមតាមបទបបញ្ញត្តិស្ីពីការចូលរមួជាោធារណៈនៅរនដងគនថីទី១ មាតិ្កាទី២ និង
បទបបញ្ញត្តិសតីពីសិទធិទទួលបានព័ត៌្មានែូចមានណចងរនដងគនថីទី១ មាតិ្កាទី៣ ននររមននេះ  និងរត្ូវមានការឯរភាពពីររសួង 
ោថ ប័នពារ់ព័ធ ឬអងគភាពណែលមានសមត្ថរិចេរគប់នៅរនដងតំ្បន់ ។  

មាព្រា៣៣៧ ._ នទសចរណ៍ធមមជាតិ្លរខណៈពាណិជារមម 
របូវន្បដគគល នីតិ្បដគគល ឬសេគមន៍ ណែលអនដវត្តនទសចរណ៍ធមមជាតិ្លរខណៈពាណិជារមម នៅរនដង

រពំននរនបៀងអភិររសជីវៈចរមរេះ តំ្បន់ការពារធមមជាតិ្ណែលរត្វូបានរំណត់្ ឬបនងាើត្នោយថ្នន រ់ជាតិ្ និងថ្នន រ់
នរកាមជាតិ្ រត្ូវមានរិចេរពមនរពៀងជាមួយររសួង ោថ ប័នពារ់ព័នធ ឬគណៈរមមការរគប់រគងរមួាន  សរមាប់
សរមមភាព និងការនរៀបចំនទសចរណ៍ធមមជាតិ្ណែលបាននសនើសដំ ។  

នៅនពលពិចរណ្ដអំពីសំនណើ សដំរបតិ្បត្តិការនទសចរណ៍ធមមជាតិ្បណនថម ររសួង ោថ ប័នទទួលបនទដរ
វស័ិយបរោិថ ន អាជាា ធរថ្នន រ់នរកាមជាតិ្ គណៈរមមការរគប់រគងរមួាន  រត្វូពិនរាេះនយបល់ជាមួយអនរពារ់
ព័នធ  នែគូបនចេរនទសពារ់ព័នធណែលមានបទពិនោធស្ោវរជាវ ការពារ និងរគប់រគងធនធានធមមជាតិ្នៅរនដង
រពេះរាជាណ្ដចរររមពដជា និងសេគមន៍ទំាងឡាយណ្ដណែលរំពដងនធវើរបតិ្បត្តិការនទសចរណ៍ធមមជាតិ្រចួនៅ
នេើយ នៅរនដងតំ្បន់ជដំវញិននសរមមភាពនសនើសដំ ។  

មាព្រា៣៣៧ ._ នទសចរណ៍ធមមជាតិ្លរខណៈពាណិជារមម 
របូវន្បដគគល នីតិ្បដគគល ឬសេគមន៍ ណែលអនដវត្តនទសចរណ៍ធមមជាតិ្លរខណៈពាណិជារមម នៅរនដងរពំននរនបៀងអភិ

ររសជីវៈចរមរេះ តំ្បន់ការពារធមមជាតិ្ណែលរត្ូវបានរំណត់្ ឬបនងាើត្នោយថ្នន រ់ជាតិ្ និងថ្នន រ់នរកាមជាតិ្ រត្ូវមានរិចេរពម
នរពៀងជាមួយររសួង ោថ ប័នពារ់ព័នធ ឬគណៈរមមការរគប់រគងរមួាន  សរមាប់សរមមភាព និងការនរៀបចំនទសចរណ៍ធមមជាតិ្
ណែលបាននសនើសដំ ណែលភាា ប់មរជាមួយនូវណផនការអភិវឌ្ឍនទសចរណ៍។  
នៅនពលពិចរណ្ដអំពីសំនណើ សដំរបតិ្បត្តិការនទសចរណ៍ធមមជាតិ្បណនថម ររសួង ោថ ប័នទទួលបនទដរវស័ិយបរោិថ ន អាជាា ធរ
ថ្នន រ់នរកាមជាតិ្ គណៈរមមការរគប់រគងរមួាន  រត្វូពិនរាេះនយបល់ជាមួយអនរពារ់ព័នធ  នែគូបនចេរនទសពារ់ព័នធណែលមាន
បទពិនោធស្ោវរជាវ ការពារ និងរគប់រគងធនធានធមមជាតិ្នៅរនដងរពេះរាជាណ្ដចរររមពដជា និងសេគមន៍ទំាងឡាយណ្ដ
ណែលរំពដងនធវើរបតិ្បត្តិការនទសចរណ៍ធមមជាតិ្រចួនៅនេើយ នៅរនដងតំ្បន់ជដំវញិននសរមមភាពនសនើសដំ ។  

មាព្រា៣៤០ ._ វោិលភាពននការអនដវត្ត 
 មាតិ្កាននេះអនដវត្តចំនពាេះែំបន់ទំាងឡាយ ណែលអាចទទួលបានការអនដវត្តតាមការរគប់រគងរមួាន ។ 
រគប់រនបៀងអភិររសជីវៈចរមរេះ និងតំ្បន់ការពារធមមជាតិ្ណែលរត្ូវបានរំណត់្ ឬបនងាើត្នោយថ្នន រ់ជាតិ្ និងថ្នន រ់
នរកាមជាតិ្ សេគមន៍តំ្បន់ការពារធមមជាតិ្  សមាគមន៍នរពន ើ សេគមន៍នានាណែលបានោរ់ពារយនសនើ
សដំការរំណត់្ជាសេគមន៍នរពន ើពីមដនរចួនេើយ ឬណែលបាននរត្ៀមឯរោរបំណងនឹងោរ់ពារយនសនើសដំ
ការរំណត់្ជាសេគមន៍នរពន ើ  ែីោធារណៈរបស់រែាែនទនទៀត្ណែលមានត្នមលអភិររស និងត្នមលរបព័នធនអ
រូ ូសដី ែីបរមរងទដរ របស់ជនជាតិ្នែើមភាគតិ្ច ឬែីជាលរខណៈរបនពណីែនទនទៀត្ រត្ូវមានសិទធិទទួលបាន
ការរគប់រគងស្សបតាមនាលការណ៍ននការរគប់រគងរមួាន ែូចមានណចងរនដងមាតិ្កាននេះ។ 
 

មាព្រា៣៤០ ._ វោិលភាពននការអនដវត្ត 
 មាតិ្កាននេះអនដវត្តចំនពាេះតំ្បន់ទំាងឡាយ ណែលអាចទទួលបានការអនដវត្តតាមការរគប់រគងរមួាន ។ រគប់រនបៀងអភិ
ររសជីវៈចរមរេះ និងតំ្បន់ការពារធមមជាតិ្ណែលរត្ូវបានរំណត់្ ឬបនងាើត្នោយថ្នន រ់ជាតិ្ និងថ្នន រ់នរកាមជាតិ្ សេគមន៍តំ្បន់
ការពារធមមជាតិ្  សមាគមន៍នរពន ើ សេគមន៍នានាណែលបានោរ់ពារយនសនើសដំការរំណត់្ជាសេគមន៍នរពន ើពីមដនរចួ
នេើយ ឬណែលបាននរត្ៀមឯរោរបំណងនឹងោរ់ពារយនសនើសដំការរំណត់្ជាសេគមន៍នរពន ើ  ែីោធារណៈរបស់រែាែនទ
នទៀត្ណែលមានត្នមលអភិររស និងត្នមលរបព័នធនអរូ ូសដី ែីបរមរងទដរ របស់ជនជាតិ្នែើមភាគតិ្ច ឬែីជាលរខណៈរបនពណីែនទ
នទៀត្ រត្ូវមានសិទធិទទួលបានការរគប់រគងស្សបតាមនាលការណ៍ននការរគប់រគងរមួាន ែូចមានណចងរនដងមាតិ្កាននេះ។ 
 

 



មតិយោបលរ់បសអ់ង្គការសង្គមស ៊ីវលិ 
យលើយសចក្ត៊ីរាង្«រក្មធនធានធមមជាតិនិង្បរសិ្ថា នននររះរាជាណាចរក្ក្មព ជា»  

យលើក្ំណែរក្ម៩.១ 
 

របធានបទ៖ ការរិនិតយយលើជារមួននរក្ម 

■ Funds – incentive, allocation, use and management.  
■ Resettlement [ការផ្លា ស់ទីលំនៅថមី]:  
■ Compensation [សំណង]-  
■ Complaint [បណតឹ ង]:  
■ Dispute resolutions – out of court: [ន ោះស្រាយវវិាតនរៅរបព័ន្ធតុលា]  
■ Grievance Mechanism [យន្តការន ោះស្រាយវវិាទ]:  

 

គន្ថី/មាតិកា/ជំពូក 

Book/Title 
(Copy and Paste from Environment Code) 

សំណូមពរ/កំណណណរបថ្មី 
 

មារា២០ ._  ការទទួលខុសររវូរបស់រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធនឹងកិច្ចការពារបរសិ្ថា ន និងការរគប់រគង
ធនធានធមមជារិ 

 រកសួង ស្ថា ប័នមានសមរាកិច្ចធធវើការពាក់ព័នធនឹងកិច្ចការពារបរសិ្ថា ន និងការរគប់រគងធនធានធមម
ជារិទំងអស់ ររូវមានការពវកិច្ច និងការទទួលខុសររូវ ដូច្ខាងធរកាម៖ 

 ១- អនុវរតការទទួលខុសររូវ និងការពវកិច្ច កនុងការអនុវរតបទបបញ្ញរតិននរកមធនេះ  
២- ចារ់វធិានការចំាបាច់្នានា កនុងការធ េះដូរព័រ៌មាននានា ជាមួយរកសួង ស្ថា ប័នពាក់

ព័នធ ។  
 ៣- កស្ថងសមរាភាព និងការយល់ដឹងដល់បុគគលិកធរកាមចំ្ណុេះរបស់ខលួនឲ្យមានការ
យល់ដឹងអំពីខលឹមស្ថរននរកមធនេះ ។  
 ៤- ធលើកកមពស់ឲ្យមានរបសិទធភាពចំ្ធពាេះសិទធិទទួលបានព័រ៌មានបរសិ្ថា ន និងការចូ្ល រមួ
ជាស្ថធារណៈពាក់ព័នធវស័ិយបរសិ្ថា ន និងរគប់រគងធនធានធមមជារិ ។  
 ៥- ធរៀបចំ្យនតការធ េះស្រស្ថយវវិាទ និងផដល់ដំធ េះស្រស្ថយចំ្ធពាេះបណតឹ ងពាក់ព័នធ នឹងប
រសិ្ថា ន និងធនធានធមមជារិ ណដលសាិរធរកាមសមរាកិច្ចរបស់ខលួននិងរគប់រគងធនធានធមមជារិ កនុង
ករណីណដលរកមធនេះ និង លិខិរបទ ឋ នគរិយុរតដនទធទៀរ បានផតល់អំ ច្ឲ្យ ។  
 ៦- សរមបសរមួលចំ្ធពាេះការធរៀបចំ្ណផនការ ការ ក់ធច្ញកមមវធីិ ការសធរមច្ចិ្រត និងការ
អនុវរតនានាពាក់ព័នធនឹងវស័ិយបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជារិ ជាមួយរកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទុកវស័ិ

មារា២០ ._  ការទទួលខុសររវូរបស់រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធនឹងកិច្ចការពារបរសិ្ថា ន និងការរគប់រគងធនធានធមមជារិ 
 រកសួង ស្ថា ប័នមានសមរាកិច្ចធធវើការពាក់ព័នធនឹងកិច្ចការពារបរសិ្ថា ន និងការរគប់រគងធនធានធមមជារិទំងអស់ ររវូ
មានការពវកិច្ច និងការទទួលខុសររវូ ដូច្ខាងធរកាម៖ 

 ១- អនុវរតការទទួលខុសររូវ និងការពវកិច្ច កនុងការអនុវរតបទបបញ្ញរតិននរកមធនេះ  
២- ចារ់វធិានការចំាបាច់្នានា កនុងការធ េះដូរព័រ៌មាននានា ជាមួយរកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ ។  

 ៣- កស្ថងសមរាភាព និងការយល់ដឹងដល់បុគគលិកធរកាមចំ្ណុេះរបស់ខលួនឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីខលឹមស្ថរ
ននរកមធនេះ ។  
 ៤- ធលើកកមពស់ឲ្យមានរបសិទធភាពចំ្ធពាេះសិទធិទទួលបានព័រ៌មានបរសិ្ថា ន និងការចូ្ល រមួជាស្ថធារណៈ
ពាក់ព័នធវស័ិយបរសិ្ថា ន និងរគប់រគងធនធានធមមជារិ ។  
 ៥- ធរៀបចំ្យនតការធ េះស្រស្ថយវវិាទ និងផដល់ដំធ េះស្រស្ថយចំ្ធពាេះបណតឹ ងពាក់ព័នធ នឹងបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជារិ ណដលសាិរធរកាមសមរាកិច្ចរបស់ខលួននិងរគប់រគងធនធានធមមជារិ ធ យពិធររេះធោបល់ធពញធលញ
ជាមួយសហគមន៌មូល ឋ ន ជនណដលធាល ប់រងធររេះនិងរកុមសងគមសីុវលិ។  
 ៦- សរមបសរមួលចំ្ធពាេះការធរៀបចំ្ណផនការ ការ ក់ធច្ញកមមវធីិ ការសធរមច្ចិ្រត និងការអនុវរតនានាពាក់
ព័នធនឹងវស័ិយបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជារិ ជាមួយរកសួង ស្ថា ប័នទទួលបនទុកវស័ិយបរសិ្ថា ន និងរកសួង ស្ថា ប័ន
ពាក់ព័នធដនទធទៀរ ធដើមបធីានាថារគប់សកមមភាពទំងអស់ស្រសបធៅតាម ធរលបំណងននការអភិវឌ្ឍរបកបធ យ
និរនតរភាព និងរកមធនេះ ។  



យបរសិ្ថា ន និងរកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធដនទធទៀរ ធដើមបីធានាថារគប់សកមមភាពទំងអស់ស្រសបធៅ
តាម ធរលបំណងននការអភិវឌ្ឍរបកបធ យនិរនតរភាព និងរកមធនេះ ។  

មារា២៩ ._ លកខខណឌ ររមូវសរមាប់វធិានការការ់បនាយផលប េះពាល់ 
     របសិនធបើវធិានការការ់បនាយ មានស្ថរៈសំខាន់សរមាប់ការសធរមច្ចិ្រត មួយ ណដលនឹងជេះឥទធិ
ពលជាសំខាន់ធៅធលើសហគមន៍មូល ឋ ន ធនាេះមាច ស់គធរមាង និងរកសួងស្ថា ប័នណដលពាក់ព័នធររូវ៖ 

ក- ពិធររេះធោបល់ជាមួយសហគមន៍មូល ឋ នណដលរងផលប េះពាល់ ធដើមបីកំណរ់ឲ្យ
ច្ាស់ពីផលប េះពាល់ និងយល់រពមធៅធលើវធិានការណ៍ការ់បនាយ និងការចារ់ណច្ងណបងណច្កផល
របធោជន៍ ។  

ខ- ធានាថា វធិានការការ់បនាយមានលកខណៈសមរមយ មាននិរនតរភាព និងររវូបាន
រគប់រគងធ យការធបដជាា ចំ្ធពាេះការមិនធរ ើសធអើង មានជាអាទិ៍ ការធរ ើសធអើងអំពីធយនឌ័្រ និងររូវ
ធានាថាមានការយកចិ្រតទុក ក់ជាពិធសសចំ្ធពាេះជនណដលងាយរងធររេះ និងជនណដលងាយរង
ហានិភ័យខពស់ ពីផលប េះពាល់ណដលអាច្ធកើរមានធឡើងពីការសធរមច្ចិ្រតធនាេះ ។  

មារា២៩ ._ លកខខណឌ ររមូវសរមាប់វធិានការការ់បនាយផលប េះពាល់ 
     របសិនធបើវធិានការការ់បនាយ មានស្ថរៈសំខាន់សរមាប់ការសធរមច្ចិ្រត មួយ ណដលនឹងជេះឥទធិពលដល់សហ
គមន៍មូល ឋ នធនាេះ មាច ស់គធរមាង និងរកសួងស្ថា ប័នណដលពាក់ព័នធររូវ៖ 

ក- ពិធររេះធោបល់ជាមួយសហគមន៍មូល ឋ នណដលរងផលប េះពាល់ ធដើមបីកំណរ់ឲ្យច្ាស់ពីផលប េះពាល់ 
និងយល់រពមធៅធលើវធិានការណ៍ការ់បនាយ និងការចារ់ណច្ងណបងណច្កផលរបធោជន៍ ។  

ខ- ធានាថា វធិានការការ់បនាយមានលកខណៈសមរមយ មាននិរនតរភាព និងររវូបានរគប់រគងធ យការធបដជាា
ចំ្ធពាេះការមិនធរ ើសធអើង មានជាអាទិ៍ ការធរ ើសធអើងអំពីធយនឌ័្រ និងររូវធានាថាមានការយកចិ្រតទុក ក់ជាពិធសស
ចំ្ធពាេះជនជារិធដើមភាគរិច្ ជនណដលងាយរងធររេះ និងជនណដលងាយរងហានិភ័យខពស់ ពីផលប េះពាល់ណដលអាច្
ធកើរមានធឡើងពីការសធរមច្ចិ្រតធនាេះ ។  

មារា៣០ ._ ការតំាងទីលំធៅថ្មីធ យមិនសម័រគចិ្រត 
     ការតំាងទីលំធៅថ្មីធ យមិនសមរគ័ចិ្រត អាច្ររមូវឱ្យមាន  ចំ្ធពាេះគធរមាងធសនើសំុ មាច ស់គធរមាង និង
រកសួង ស្ថា ប័នណដលពាក់ព័នធ ររវូធានាថា    សហគមន៍ណដលរងផលប េះពាល់ ររូវបានផតល់ឱ្កាសធដើមបី
ចូ្លរមួធៅ កនុងការពិចារ ធៅធលើជធរមើសធផេងៗ ធដើមបីបធញ្ច ៀស ឬការ់បនាយជាអបបបរមានូវការតំាង
ទីលំធៅជាថ្មី ។ ឱ្កាសកនុងការចូ្លរមួណបបធនេះ ររូវណររចួ្ផុរពីការគំរាមកំណហង ការធកងចំ្ធណញ និងការ
បងខិរបងខំ ។  

មារា៣០ ._ ការតំាងទីលំធៅថ្មីធ យមិនសម័រគចិ្រត 
     ការតំាងទីលំធៅថ្មីធ យមិនសមរគ័ចិ្រត អាច្ររមូវឱ្យមាន  ចំ្ធពាេះគធរមាងធសនើសំុ មាច ស់គធរមាង និងរកសួង ស្ថា ប័ន
ណដលពាក់ព័នធ ររូវធានាថា    សហគមន៍ណដលរងផលប េះពាល់ ររូវបានផតល់ឱ្កាសធដើមបីចូ្លរមួធពញធលញធៅ កនុងការ
ពិចារ ធៅធលើជធរមើសធផេងៗ ធដើមបបីធញ្ច ៀស ឬការ់បនាយជាអបបបរមានូវការតំាងទីលំធៅជាថ្មី  ធ យភាា ប់មកជាមួយ
នូវជធរមើសនានា រមួទំងណផនការតំាងទីលំធៅថ្មី និងណផនទី ។ ឱ្កាសកនុងការចូ្លរមួណបបធនេះ ររវូណររចួ្ផុរពីការគំរាមកំណហង 
ការបំភ័នត ការធកងចំ្ធណញ និងការបងខិរបងខំ ។  

មារា៣១ ._ កាធរៀបចំ្ណផនការការតំាងទីលំធៅថ្មី 
     កនុងករណីណដលការតំាងទីលំធៅថ្មី មិនអាច្ធជៀសវាងបាន មាច ស់គធរមាង ឬរកសួង ស្ថា ប័នណដល
ពាក់ព័នធ ររូវធានាថា សហគមន៍ណដលរងផលប េះពាល់ ររូវបានផតល់នូវឱ្កាស ធៅកនុងការចូ្លរមួធរៀបចំ្
ណផនការតំាងទីលំធៅថ្មី ធដើមបី៖ 

- ការ់បនាយជាអបបបរមានូវផលប េះពាល់ជាអវជិចមានននការតំាងទីលំធៅថ្មី ។  
- ធានាឱ្យបាននូវឱ្កាសសរមាប់ជីវភាពរស់ធៅនាធពលអនាគរ និងការទទួលបានធសវា

សងគមធសមើនឹង ឬរបធសើរជាងលកខខណឌ  មុនធពលធធវើការតំាងទីលំធៅថ្មី និង  
- ធានាឱ្យបានថា សំណងណដលសងធ យមាច ស់គធរមាង ឬ រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ 

សរមាប់រទពយណដលបារ់បង់ និងផលប េះពាល់ធៅធលើជីវភាពរស់ធៅ គឺមានភាពយុរតិធម៌ សមធម៌ 
និងអាច្ទទួលយកបាន ធហើយកនុងករមិរអបបបរមា ធសមើនឹងរនមលទីផារបូករមួទំងរនមលរបរិបរតិការ 
។  

មារា៣១ ._ កាធរៀបចំ្ណផនការការតំាងទីលំធៅថ្មី 
     កនុងករណីណដលការតំាងទីលំធៅថ្មី មិនអាច្ធជៀសវាងបាន មាច ស់គធរមាង ឬរកសួង ស្ថា ប័នណដលពាក់ព័នធ ររូវធានា
ថា សហគមន៍ណដលរងផលប េះពាល់ ររវូបានផតល់នូវឱ្កាស ធៅកនុងការចូ្លរមួធរៀបចំ្ណផនការតំាងទីលំធៅថ្មី ធ យមានការ
យល់រពមពីមរិភាគធរច្ើននិងពិចារ ដ៏លំអិរសរមាប់មរិភាគរិច្ធដើមបី៖ 

- ការ់បនាយជាអបបបរមានូវផលប េះពាល់ជាអវជិចមានននការតំាងទីលំធៅថ្មី ។  
- ធានាឱ្យបាននូវឱ្កាសសរមាប់ជីវភាពរស់ធៅនាធពលអនាគរ និងការទទួលបានធសវាសងគមធសមើនឹង ឬ

របធសើរជាងលកខខណឌ  មុនធពលធធវើការតំាងទីលំធៅថ្មី និង  
- ធានាឱ្យបានថា សំណងណដលសងធ យមាច ស់គធរមាង ឬ រកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ សរមាប់រទពយណដល

បារ់បង់ និងផលប េះពាល់ធៅធលើជីវភាពរស់ធៅ គឺមានភាពយុរតិធម៌ សមធម៌ និងអាច្ទទួលយកបាន ធហើយកនុង
ករមិរអបបបរមា ធសមើនឹងរនមលទីផារបូករមួទំងរនមលរបរិបរតិការ ។  

មារា១០៨១ ._  ថាន ក់ននបទធលមើស 
បទធលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជារិណដលកំណរ់កនុងរកមធនេះ ររូវ ណបងណច្ក ជា៥ថាន ក់ដូច្ខាង

ធរកាម៖ 
បទធលមើសថាន ក់ទី១ ររូវ ផតនាទ ធទស ក់ពនធនាររពី ពី១០ (ដប់)ឆ្ន ំ ធៅ ៣០ (ស្ថបសិប) ឆ្ន ំ 

មារា១០៨១ ._  ថាន ក់ននបទធលមើស 
បទធលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជារិណដលកំណរ់កនុងរកមធនេះ ររូវណបងណច្ក ជា៥ថាន ក់ដូច្ខាងធរកាម៖ 

បទធលមើសថាន ក់ទី១ ររូវ ផតនាទ ធទស ក់ពនធនាររពី ពី១០ (ដប់)ឆ្ន ំ ធៅ ៣០ (ស្ថបសិប) ឆ្ន ំ និងពិន័យជា
របាក់ពី៤០០.០០០.០០០ (បួនរយលាន)ធរៀល ធៅ ៨០០.០០០.០០០ (របំាបីរយលាន)ធរៀល ។ 



និងពិន័យជារបាក់ពី៤០០.០០០.០០០ (បួនរយលាន)ធរៀល ធៅ ៨០០.០០០.០០០ (របំាបីរយ
លាន) ។ 

បទធលមើសថាន ក់ទី២ ររូវផតនាទ ធទស ក់ពនធនាររពី០៥ (របំា) ឆ្ន ំ ដល់១០ (ដប់) ឆ្ន ំ និង ររូវ
ពិន័យជារបាក់ពី២០០.០០០.០០០ (បួនរយលាន)ធរៀល ធៅ ៤០០.០០០.០០០ (របំាបីរយលាន)  

បទធលមើសថាន ក់ទី៣ ររូវផតនាទ ធទស ក់ពនធនាររពី ០១ (មួយ)ឆ្ន ំ ធៅ ០៥ (របំា) ឆ្ន ំ និង
ពិន័យជាពិន័យជារបាក់ពី២០.០០០.០០០ (នមល លាន)ធរៀល ដល់ ២០០.០០០.០០០ (ពីររយលាន)  

 បទធលមើសថាន ក់ទី៤ ររវូផតនាទ ធទស ក់ពនធនាររពី ០៧ (របំាពីរ)នថ្ៃ ធៅ០១ (មួយ) ឆ្ន ំ និង/
ឬពិន័យជារបាក់ពី ២.០០០.០០០ (ពីរលាន)ធរៀល ដល់ ២០.០០០.០០០ (នមលលាន)  

បទធលមើសថាន ក់ទី៥ ររវូផតនាទ ធទស ក់ពនធនាររពី ០១ (មួយ) នថ្ៃ ធៅ ០៦ (របំាមួយ)នថ្ៃ 
និង/ឬពិន័យជារបាក់ពី ២០.០០០ (នមលពាន់)ធរៀល ដល់ ២០.០០០.០០០ (នមលលាន លាន) ។ 

បទធលមើសថាន ក់ទី២ ររូវផតនាទ ធទស ក់ពនធនាររពី០៥ (របំា) ឆ្ន ំ ដល់១០ (ដប់) ឆ្ន ំ និង ររូវពិន័យជារបាក់ពី
២០០.០០០.០០០ (បួនរយលាន)ធរៀល ធៅ ៤០០.០០០.០០០ (របំាបីរយលាន)ធរៀល។  

បទធលមើសថាន ក់ទី៣ ររូវផតនាទ ធទស ក់ពនធនាររពី ០១ (មួយ)ឆ្ន ំ ធៅ ០៥ (របំា) ឆ្ន ំ និងពិន័យជាពិន័យជា
របាក់ពី២០.០០០.០០០ (នមៃលាន)ធរៀល ដល់ ២០០.០០០.០០០ (ពីររយលាន)ធរៀល។  

 បទធលមើសថាន ក់ទី៤ ររវូផតនាទ ធទស ក់ពនធនាររពី ០៧ (របំាពីរ)នថ្ៃ ធៅ០១ (មួយ) ឆ្ន ំ និង/ឬពិន័យជារបាក់
ពី ២.០០០.០០០ (ពីរលាន)ធរៀល ដល់ ២០.០០០.០០០ (នមៃលាន)ធរៀល។  

បទធលមើសថាន ក់ទី៥ ររវូផតនាទ ធទស ក់ពនធនាររពី ០១ (មួយ) នថ្ៃ ធៅ ០៦ (របំាមួយ)នថ្ៃ និង/ឬពិន័យជា
របាក់ពី ២០.០០០ (នមៃ ពាន់)ធរៀល ដល់ ២០.០០០.០០០ (នមៃលាន)ធរៀល ។ 

មារា១០៩៨ ._  អំធពើរារាងំ ឬមិនអនុញ្ញញ រដល់មន្តនតីអធិការកិច្ចវាយរនមលធហរុប េះពាល់បរសិ្ថា ន 
 ររូវផតនាទ ធទសពិន័យអនតរការណ៍ជារបាក់ពី៥.០០០.០០០ (របំាលាន) ធរៀង ធៅ១០.០០០.០០០ 
(ដប់លាន) ធរៀល ចំ្ធពាេះមាច ស់គធរមាងណដលបញ្ញា  ឬបងខំឲ្យបុគគលិក ឬអនកធៅធរកាមឱ្វាទរបស់ខលួនធធវើការ
រារាងំ ឬមិនអនុញ្ញញ រឲ្យមន្តនតីននអងគភាពវាយរនមលធហរុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ចូ្លធធវើអធិការកិច្ច តាមបញ្ញរតិនន
មារតា៩៩ ននរកមធនេះ ។  កនុងករណីមិនរាងចាល ររវូផតនាទ ធទសចំ្ធពាេះបទធលមើសថាន ក់ទី៤ ។  

កនុងករណីណដលអំធពើធនាេះរបរពឹរតធ យហិងាធធវើឲ្យប េះពាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយ ររូវផតនាទ
ធទសចំ្ធពាេះបទធលមើសថាន ក់ទី៣ ។   

កនុងករណីអំធពើធនាេះរបរពឹរតធ យហិងាប ដ លឲ្យបារ់បង់ជីវរិមនុសេ ឬពិការអចិ្នន្តនតយិ៍ដល់ជន
រងធររេះររវូផតនាទ ធទសចំ្ធពាេះបទធលមើសថាន ក់ទី១ ។  

មារា១០៩៨ ._  អំធពើរារាងំ ឬមិនអនុញ្ញញ រដល់មន្តនតីអធិការកិច្ចវាយរនមលធហរុប េះពាល់បរសិ្ថា ន 
 ររូវផតនាទ ធទសពិន័យអនតរការណ៍ជារបាក់ពី៥.០០០.០០០ (របំាលាន) ធរៀល ធៅ១០.០០០.០០០ (ដប់លាន) ធរៀល 
ចំ្ធពាេះមាច ស់គធរមាងណដលបញ្ញា  ឬបងខំឲ្យបុគគលិក ឬអនកធៅធរកាមឱ្វាទរបស់ខលួនធធវើការរារាងំ ឬមិនអនុញ្ញញ រឲ្យមន្តនតីននអងគ
ភាពវាយរនមលធហរុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ចូ្លធធវើអធិការកិច្ច តាមបញ្ញរតិននមារតា៩៩ ននរកមធនេះ ។  កនុងករណីមិនរាងចាល ររូវ
ផតនាទ ធទសចំ្ធពាេះបទធលមើសថាន ក់ទី៤ ។  

កនុងករណីណដលអំធពើធនាេះរបរពឹរតធ យហិងាធធវើឲ្យប េះពាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយ ររូវផតនាទ ធទសចំ្ធពាេះបទ
ធលមើសថាន ក់ទី៣ ។   

កនុងករណីអំធពើធនាេះរបរពឹរតធ យហិងាប ដ លឲ្យបារ់បង់ជីវរិមនុសេ ឬពិការអចិ្នន្តនតយិ៍ដល់ជនរងធររេះររូវផតនាទ
ធទសចំ្ធពាេះបទធលមើសថាន ក់ទី១ ។  

 

 


